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SUPREME SCIENCE മഹാേവദം (3 േവദ�ൾ)

Supreme
Science @ the 3
True Vedas
dissolved in

Earth,
Resurrected as per

GOD's Fish
Avataar &OM
entered into
ParamaSivan.

Main Content
including GODLY
Punishments,
Translated in

English, is Available
in Part 1.

The 3 VEDAS:
1. SUPREME
SCIENCE OF
JUSTICE

2. SCIENCE OF
DUTIES &
VIRTUES

3. PHYSICAL SCIENCE

ഓം ഓം ഓം
OM OM OM

മഹാലിംഗം
SUPREMEMOTHER SUPREMELAUGHS OM 3 TO 33 YEARS.
PEOPLE SHALL CARE TO LIVE AS PER THE SCIENCE OF

DUTIES & VIRTUES CONTAINED IN THIS SUPREME EBOOK.
സൃഷട്ി ച�ക�ിെ�ര�ാമെ�പകുതിയിൽ മഹാേദവി
ഓംഎ� മ്ഹാചിരി� മ്ായ �പത��മാ�ു�േതാെട,
ആ�ീയശാസ�്തംകൂടിയായഓംകാരനീതി ശാസ�്തം
ഒ�ാമെ� േവദവും, മു� ഒ്�ാമെ�േവദമായിരു�
ഭൗതികശാസ�്തം മൂ�ാമെ�േവദവുമായി മാറു�ു�.്

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 No more Elections. True Vedic Kingly Rule begins. .. Godly Order.
സം�ാന�ളിലും രാജ��ളിലുംത�മയമു�മ��ിസഭകൾതുടേര�തും
നിയമസഭാഅംഗ�െള പിരി��വിേട�തുമാണ.്..ഇല�ൻേമലിൽഇ�.

ധർ�ശാസ�്ത രാജഭരണം മാ�തം.ൈദവാ�.

മലയാളം >MalayalaM< =യഥാർ�േവദ�െളഎ�ാസൃഷട്ിച�ക�ളിലും അവതരി�ി� �ു േവദഭാഷ =ൈദവഭാഷ. മലയാളഭാഷ =ൈദവഭാഷ. മലയാളനാട =്ൈദവനാട =് (സമസത്) ഭൂമി. മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവംസൃഷട്ി�
സമസത്നാടുകള�ം ൈദവമാണ;്ൈദവ�ിേ�തുമാണ.് ഭൂമിയിെല സർ�വും നാടുകള�ം,വസത്ു�ള�ം,ജീവികള�ം, ഭാഷകള�ം സർ�വും ഭൂമിയുേടതാണ;്എ�ാജീവികൾ�ുംേവ�ി ഭൂമി നൽകിയത എ്�ാവരുേടതുമാണ;്
അതുെകാ�ുതെ�യാണ ഒ്രു നാ�ിൽജനി� കുയും ജീവി� കുയും െച���മനുഷ�നുംമ���ജീവികൾ�ുംമെ�ാരു നാ�ിൽ േപായി ജീവി�ാൻസാധി� �ുത;് ഭ�ണംജലംവായു ജീവികൾതുട�ിയവഇണ�ു�ത.്
�ബ�േക��മായ മ�ടി, േകരള�ിലാകയാൽ, േകരളംൈദവ�ിെ�സ��ം നാടാണ;്കടൽവിഴു�ിയാലുംേകരള�ിെന വീ�ും സൃഷട്ി� �ുതാണ;്അവ ജന�ള�െട വിഷയ�ള�മ�.എ�ാജന�ള�ം ഭൂമിയിെല വ�ത�സത്
�പേദശ�ളിൽ 100ജ��ളിലായി വ�ത�സത്ജ�ഗുണ�േളാെട പുനർ�നി�ി��െകാ�ിരി�ുംഎ�ിരിെ�ൈദവ�ിെ� മാ�തംസ��വും,ൈദവവുംകൂടിയായനാടുകള�െട / േദശ�ള�െട േപരിൽ േകമ�ം കാ���തും
മ�രി� �ുതുംയു�ംെച���തും േദശ�ൾ�ജ്യ വ്ിളി� �ുതും ഒെ�കടു�ൈദവനി�യും േഭാഷ�വുമാണ;്ൈദവശി�കൾപിടി��വാ�ാെത കു�ു�ൾ/മനുഷ�ർ ധർ�ശാസ�്തപരമായആന��േളാെട

ജീവി� കു. േവദ�ള�െട മുഖ�ഭാഗ�െളഅ�ർേദശ ഭാഷയായഇം�ീഷിൽതർ�മെചയത്ി���;്ഈഇലകേ്�ടാണിക മ്ഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി��മു�.് ഭൂമിയിെലഎ�ാജന�ൾ�ുംേവ�ി ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻഓം മുഴ�ി
ൈദവവി�വം,ൈദവരാജ�ം,സംഹാരം എ�ിവ ഉൾെ�ാ� ജ്ീവി�ാൻ,
ഭൂമിയിെലഎ�ാനാടുകളിലുംഅടി�ാനപരമായി ഇമഹാ�ഗ�ം മതിയാകും.

OPENING OFMAYA (OOM) : 01.01.0001

ൈദവ�ിെ�
മഹാ�ാനമാണ്
മഹാശാസ�്തം/
മഹാേവദം. മൂ�്
േവദ�ളായി�്
മഹാേവദെ�
വിഭജി�ാനാവും.
േവദ�ൾ 3ഉം

സ�ൂർ�മായും മ�ിൽ
മഹാലയി�ി���.്

1.ഓംകാര
നീതിശാസ�്തം
2.ധർ�ശാസ�്തം
3. ഭൗതികശാസ�്തം.
ഏകദാസനും

�പപ�പിതാവുമായ
പരമശിവനിലൂെട
ഇമഹാ�ഗ�മായി
�പസി�ീകരി�ുേ�ാൾ

സംഭവി�ു�
നാമമാ�തമായ
പിഴവുകൾ േപാലും
മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിേ�ത�.
കാലാനുസൃതമായി
പരമശിവനിലൂെടേയാ ,
ശാസ�്ത സമൂഹ�ിന്
അവസര�െള
നൽകിേയാ, മ��ം
േദശ�ള�ംഭൂമിയും

മഹാശ�ിയും
മഹാ�ാനിയും
മഹാനീതിപതിയും
മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവും
മഹാവാ�ല�വുമായ

മഹാേദവി
മഹാശു�ി

െച���താണ .്..
ൈദവീകമായസേ്നഹേ�ാെട,

പരമശിവൻ.

SUPREME SCIENCE മഹാേവദം (3 േവദ�ൾ)
Believe in Sathyam (Truth) & live by Sathyam. With Godly love, MahaaDaasan PARAMASIVAN.
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EMERGENCIES അടിയ�ിരആവശ��ൾ

ALL HUMAN BEINGS IN ALL
COUNTRIES ON/IN EARTH ARE
GOD'S@ EARTH'S CHILDREN,

BASICALLY WITH NO
DIFFERENCES.

ഭൂമിയിെലഎ�ാ
രാജ��ളിെലയും എ�ാ

മനുഷ�രും മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ� മ�ളാണ,്

അടി�ാനപരമായി യാെതാരു
വ�ത�ാസ�ള�മി�ാ�വരാണ.്

Mad Devotions attract Godly
Punishments. People should

live as per the Supreme Science
of Duties & Virtues.

ഭ�ി �ഭാ� പ്ാടി�.ധർ�ശാസ�്ത
പരമായിആന�ി� ജ്ീവി�ുവാൻ
�ശ�ി�ണം.വിപരീതമായി

�പവർ�ി�ാൽൈദവശി�കൾ
തീർ�യാണ.്

ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തെ�ര�ാം
േവദമായധർ�ശാസ�്തം വിശദീകരി�ു�ു�.്

GODLY ECONOMY IN.
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ALL TAXES SHOULD BE
ELIMINATED.

എ�ാനികുതികള�ം
അവസാനി�ി�ണം.

The main Portion or the Wealth
in full that could not be carried
by the Rich during Death,

should be added to the Public
Funds as per the Godly

Economy. GOD care that the
Deceased receive Right Wealth.

ധനികർ�,് മരണേ�ാെടകൂെട
െകാ�ു േപാകാൻകഴിയാ�
സ��ുമാ�തം (!)പൂർ�മാേയാ
മുഖ�ഭാഗേമാ,ൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്ത �പകാരം
െപാതു ഖജനാവിൽ േചർ�ണം;
അർഹി�ു�സ��ൈ്ദവം
എ�ി��െകാടു�ു�താണ !്

Soil @ Places @ Nations @ Earth
@ the solid form of GOD alone has
Rights & Powers with regard to
creating Contract in All matters of
Soil. It is Crime to create Contract
/Deed for Soil @ Lands & Building
and hand over to one's beloved.
Since Lands & Buildings can't be
transferred to Heads & Hands,

Deeds are not Godly. People avail
Rights/Power to sell Land and/or
Building only when there are No
Government in the Society. The
Ruler/ King/ Minister, being the
Servant of each individual in the

Society, should act as the
Representative of Soil/GOD and
buy the Land and/or Building of any

/an Individual upon his Personal
Requirements, using Public Fund, and
acc to the Supreme Science of Duties &
Virtues. Later, Govt sell those Properties.

മ�ിെ�കാര��ിൽകരാർ
ഉ�ാ�ാൻ മ��ം�ല�ള�ം
നാടുകള�ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിനു
മാ�തമാണ അ്വകാശവുംഅധികാരവും
ഉ�ത.് െചറുവിരൽഅന�ാൻ േപാലും
ൈദവം ശ�ിനൽകണംഎ�ിരിെ�,
ജന�ള�ം ഭരണാധികാരികള�ം മ��ം

�ല�ള�െടയുംനാടുകള�െടയും േപരിൽ
കരാറുകൾ ഉ�ാ�ു�തുംചുമ�്
തലയിേലാൈക�ിേലാ

വ��െകാടു�ാൻസാധി�ാ�
�ല�ള�ം െക�ിട�ള�ം മ�ൾ�ും
ഉ�വർ�ും മ��ം �പമാണ�ളിലൂെടഏ�ി��
െകാടു�ു�തുംഅപരാധമാണ.് !
വ��ികൾ��്ല�ള�െടയും
െക�ിട�ള�െടയും �കയവി�കയ
അവകാശം ലഭി�ു�ത ന്ാ�ിൽ

ഭരണകൂടം ഇ�ാ�േ�ാൾ മാ�തമാണ.്
വ��ികള�െടആവശ�ംഅനുസരി�്
'ൈദവ�ിെ� �പതിനിധി' െയേ�ാണം,
ഓേരാ വ��ിയുെടയും 'ദാസനായ
ഭരണാധികാരി' െപാതുഖജനാവിൽ
നി�ുമു� ധനം െകാ��്ല�ള�ം
െക�ിട�ള�ം ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം
വാ�ണം; േശഷം വിൽ�ണം.
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All worship centres on Earth are
Evilly. The present centres be
converted into Inns, Refreshing

Centres, Toilets, etc and the Wealth
added into Public Funds. Few

Centres like Trichur Temple and
Mecca Mosque can be easily

modified.

ൈദവീകമായ ഒരു േദവാലയം
േപാലും ഭൂമിയിൽഇ�.തൃശൂർ
വട�ുംനാഥ േ��തം, മ�,

തുട�ിയഏതാനുംേദവാലയ�െള
പരിഷ�്രി�ാൻഎള��മാണ.്
ബാ�ിെയ�ാംസ�തം,ശൗചാലയം

എ�ി�െനമാ��ക.
േദവാലയ�ളിെലസ��െ്പാതു

ഖജനാവിൽ േചർ�ുക.

All people who claimed their Religious thoughts &
Books recognise themselves that those Books were
Wrong, they shall burn it; and end the religious
customs & other nonsenses. All people can quite
happily live following the Supreme Science of
Duties and Virtues contained in this Electronic
Supreme Book.

എ�ാമത�ഗ��െളയും ശരിെവ�� ജീവി�വർ
തെ�അവെയ�ാംൈപശാചികമാെണ�ു
തിരി�റി� ച്ുെ�രി�ുക.എ�ാമതാചാര�ള�ം
മതാനുഷഠ്ാന�ള�ം പൂജകള�ം മ��ം സ�യം
അവസാനി�ി�ുക.ഈഇമഹാ�ഗ��ിെല
ധർ�ശാസ�്ത �പകാരംആന�േ�ാെട മാ�തം
ജീവി�ാൻകഴിയു�താണ.്

Media should strictly follow Cleanliness,
Necessity, Requirement & Hobby, in

accordance with the Supreme Science of Duties
and Virtues.

ശുചിത�ം,അത�ാവശ�ം,ആവശ�ം,വിേനാദം
എ�ധർ�ശാസ�്ത �കമം െതാഴിൽ
കാര��ളിൽ ഉറ�ാ�ാൻ മാധ�മ�ൾ

�ശ�ി�ണം.

Rulers/Ministers/King
should be Public Servants
in all respects & mind

only PublicRequirements.

ജന�ള�െട െപാതുവായ
ആവശ��െള നിറേവ�ാനായി
മാ�തംജന�ള�െട ദാസ�ാർ
മാ�തമായ ഭരണാധികാരികൾ

�ശ�ി�ുക.

The Panchayats & Corporation
shall appoint Required number of
men in Police, Water, Transport etc
and do pay for their Services. The

Courts, Banks, Insurance, PSC,
Employment Exchange, Tax dept,
Legislative assemblies, etc are NOT
Godly; hence should be ended..

ജലം, ഗതാഗതം, േപാലീസ,്തുട�ിയ
െപാതു േസവന�െള ധർ�ശാസ�്ത
�പകാരം നി�യിേ��തും

ആവശ�ാനുസരണം നിയമിേ��തും
േവതനം നൽേക�തും �ഗാമ

പ�ായ�ുകളാണ.് േകാടതി,ബാ�,്
ഇൻഷ�റൻസ,് പിഎസ ്സി,എംേ�ായെ്മ�്
എകസ്േ്ച�,് നികുതി കാര�ാലയം, നിയമസഭ
തുട�ിയഅധമസംവിധാന�െളനിർ�ണം.
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Public Funds should not be used for
Hobbies: Sports, Games, Arts, Literature

including Music. Ministers etc, if
interested, may promote by paying from
own earnings as per Godly Freedom.

വിേനാദ കാര��ൾ� െ്പാതു ഖജനാവിൽ
നി� ധ്നം ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�. മ��ിമാർ
ഉൾെ�െട വിേനാദി�ു�വർ� ക്ായികകലാ
സംഗീത�ളിൽഏർെ�ടു�വെരസ��ം
അ��ാന�ിൽനി� സ്ഹായി�ാനുംമ��ം
തീർ�യായുംവ��ിസ�ാത���മു�.്

Pensions are not Rights, but receiving
Others' money, Equal to Begging. The
financially sound governments may help
poor people who live as per the Supreme

Science of Duties and Virtues.

മ���വരുെട പണം െകാ� ജ്ീവി�ു�
ഭി�ാടന�ിനുതു��മാണ െ്പൻഷനുകൾ;
അവഅവകാശമ�.സാ��ിക ഭ�ദതയു�
ഭരണകൂട�ിന ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി

ജീവി�ു� ദരി�ദെരസഹായി�ാവു�താണ.്

All countries are part of
Earth/GOD; and they don't
fight in between. The

ignorant & Evilly people do
Wars. GOD's Children

naming as Soldiers etc kill
GOD's other Children. The
Supreme Mother is quite
unhappy. Retrench the
Soldiers in all countries,
except Police. Those Kings,
Ministers, Prime Ministers,
Presidents etc interested in
Wars shall fight in person at
own expenses and enjoy such
Evilly Hobby, instead of

persuading Soldiers @ GOD's
Children, to kill each other.

ൈദവ�ിെ�കു�ു�െള
ൈദവ�ിെ�മ��

കു�ു�ൾ െകാ��കയും
േ�ദാഹി�ുകയും െച���
യു�ം എ�ൈപശാചിക
ചര�കൾഅവസാനി�ി�ണം.
േപാലീസ ഒ്ഴിെകയു�എ�ാ
േസനകെളയും എ�ാ

നാടുകളിലും പിരി�� വിടുക.
യു�ം െച�ാൻ

മു�ിനിൽ�ു�വ�ത�സത്
േദശ�ളിെല രാജാ��ാരും
മ��ിമാരും �പധാന മ��ിമാരും

�പസിഡ�ുമാരും,
ൈദവ�ിെ�കു�ു�ളായ
ൈസനികെരഅേന�ാന�ം
െകാ�ി�ാത,സ��ം

െചലവിൽ, ദ��യു�ം െചയത്്
ൈപശാചിക വിേനാദം
ആസ�ദി�ാവു�താണ !്
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All people including Police shall
live & do Service in accordance

with the Supreme Science of Duties
and Virtues contained in

Soil/Earth, and in this Supreme E
Book. Obey only Science; NOT
Human beings. No person is lesser
than a King; and bigger than a
Beggar. No Police escorts to

King, Ministers, etc.

േപാലീസ ഉ്ൾെ�െടയു�സമസത് ജന�ള�ം
ജീവിേ��തുംെതാഴിൽ െചേ��തും ഈ

ഇലകേ്�ടാണിക മ്ഹാ�ഗ��ിൽ
വിശദീകരി�ി���തും മ�ായ ഭൂമിയിൽ
മഹാലയി�ി���തുമായ ര�ാമെ�
േവദമായ മഹാധർ�ശാസ�്തം �പകാരം
മാ�തമാവണം.അനുസരിേ��ത്

ധർ�ശാസ�്തെ�മാ�തമാവണം; മ��ിമാർ
ഉൾെ�െടയു� മനുഷ�െരയ�.യാെതാരു
മനുഷ�നും രാജാവിേന�ാൾ െചറുതുമ�;
ഭി��ാേര�ാൾവലുതുമ�എ�
തിരി�റിേവാെടഏവരുംജീവി�ണം.
രാജാവിനും മ��ിമാർ�ും ഉൾെ�െട
ആർ�ും േപാലീസ അ്ക�ടി പാടി�.

Human Rule should not
extend to Forests, Rivers,
and Seas/ Ocean. GOD's
other Children/ Creatures
should enjoy Free Living

like Human beings.

ജന�ള�െട സാമൂഹ� ഭരണ
സംവിധാനം വനം, നദി,

കടൽ/സമു�ദംഎ�ിവയിേല�്
നീളാൻ പാടി�.ൈദവ�ിെ�
കു�ു�ളായ മ���
ജീവികൾ� സ്��മായി

ജീവി�ാൻകഴിയണം. (മനുഷ�ർ
അവെയശ��ം െച�രുത)്.

Production, Sale and Consumption
of Tobacco, Alcoholic drinks, and
Drugs should be strictly limited to
Medicines. Violation endanger the
Social Living upon Scientific

Development bringing advanced
features like Vehicles, TV, phone,
etc. Properties of Violators should
be seized, and they be sent to

Forests/Islands with the Wearing
Clothes alone for a minimum

period of 3 months upto 10 years.

ൈവദ� ശാസ�്ത സംബ�മായ
ഉപേയാഗ�ൾ�അ്�ാെത പുകയില,
മദ�ം, മയ�ുമരു� ത്ുട�ിയവ
നിർ�ി�ുകേയാവിപണനം
െച��കേയാ,ശാരീരികമായി
ഉപേയാഗി�ുകേയാ െച���ത്
ശാസ�്ത നിയമ�െള ഉപേയാഗി�്
ആന��െളവർ�ി�ി�� ജീവി�ു�
സമൂഹ�ിന ത്ട�മാണ.്വിപരീതമായി
�പവർ�ി�ു�വരുെട സ��്

ക�ുെക��കയും,അവെര ഉടുവസ�്ത
േ�ാെട 3 മാസം മുതൽ 10വർഷം
വെര കാ�ിലയ� മ്���ജീവികെള

േ�ാെല ശാസ�്ത സൗകര��ൾഇ�ാെത
ജീവി�ാൻഅവസരം നൽകണം.
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People involved in Mad Devotions,
Spreading Unscientific beliefs

(superstitions) and similar Crimes shall
be given Chance to enjoy Forest/Island

life without carrying Properties.
Musicians/ singers care to give Joy to GOD's
children as per the Supreme Science of Duties
and Virtues; Don't try to please GOD who

blessed them with Music & is beyond all kinds
of Pleasures.

ഭ�ി �ഭാ�,്അ�വിശ�ാസ
�പചരണംതുട�ിയ

അപരാധ�ൾ�ും,സ��ി�ാെത
വനദ�ീപ വ്ാസംഅനുഭവി�ാനു�
ഭാഗ�െ�നൽകണം.സംഗീതെ�
നൽകിയ,സർ��ിനുംഅതീതമായ
ൈദവെ��പീതിെ�ടു�ാൻഗായകർ

�ശമി��.ൈദവ�ിെ�
കു�ു�ളായ മനുഷ�െര
ധർ�ശാസ�്തപരമായി മാ�തം
ആന�ി�ി�ാൻ �ശ�ി�ുക.

The Human beings
make Atomic Energy
Plants, Chemical

(engineering) factories,
Bridges, Dams, etc
availing Scientific
factors and facilities.

They are by People, not
by GOD. The Human
Rulers are obliged to
maintain such factories
in all possible ways and
at all times, because,
their negligence would
endanger the Lives and
Properties of Human and

other beings.

ഭൗതികശാസ�്ത
സംവിധാന�െള
ഉപേയാഗി�്

ആണേവാർ�വും
രാസവസത്ു�ള�ം മ��ം
നിർ�ി�ു�ശാലകള�ം,
അണെ���ം ഒെ�
ഉ�ാ�ു�ത്

മനുഷ�രാണ;്ൈദവമ�ാ;
എ�ിരിെ�

ഭരണാധികാരികൾ
അവെയ�ാം
ജാ�ഗതേയാെട

സംര�ി�ണം.വീഴ�്
സംഭവി�ാൽജന�ള�െട
ജീവനുംസ��ിനും മ��ം
വിനാശം ഉ�ാകുെമ�
േബാധവുംഅവശ�
നടപടികള�ംസദാ
ഉ�ാവണം.
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'മ��ാവതാരം +ഓം' ലൂെട േവദ�ൾ
വീെ�ടു�ിരി�ു�ു.

GOD @ the Supreme
Mother of the Universe

has dissolved the
complete Supreme
Science into the Soil

/Earth.

The GODLY matters,
namely GOD, GOD's figure,
Maya, OM, OMKARAM,
OMKARA Science of
Justice, BRAHMAM are
Supreme /Transcending.
GOD has merged them in
the Soil/Earth thru OM, the

SoundBrahmam.

GOD @MAHAADEVI
informs Human beings
about GODLY matters at
the Supremely Right
Time thru GOD's Siva
Part named ParamaSivan.

മഹാേദവിയുെട
മഹാ�ാനമായ

'മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തം' മുഴുവൻ

മ�ിൽ
മഹാലയി(�ി)�ി���.്

എ�ാൽ
മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമാണൈ്ദവ
കാര��ൾ.ൈദവം,
ൈദവരൂപം, മായ,ഓം,
ഓംകാരം,ഓംകാര
നീതിശാസ�്തം, �ബ�ം,
എ�ിവ മ�ിൽ

മഹാലയി(�ി)�ിരി�ു�ത്
ഓംഎ�ശബദ്
�ബ��ിലൂെടയാണ.്

ഏകൈദവമായ

മഹാേദവി,
ൈദവകാര��െള

മഹാഉചിതമായസമയ�്
ൈദവ�ിെ�ശിവ

ഭാഗമായപരമശിവനിലൂെട
െവളിെ�ടു�ു�ു.
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MAHAADEVI's
Creational Portion
enters into the SIVA
Chakram developing
as ParamaSivan.

The Brahmadivision
of MAHAADEVI
writes the OMscript
on/in the tongue of
ParamaSivan, so that
ParamaSivan could
Resurrect the True
Vedas @ Supreme
Science. Done.

The GODLY matters
relating Maya Powers

should not be
entrusted to
Creatures.

മഹാശിവയായ
മഹാേദവിയുെട
സൃഷട്ിഅംശം
മ��ാവതാരം
എടു�്

പരമശിവനായി
അവതരി�ു�
ശിവച�ക�ിെ�
മനുഷ�ാവതാര�ിൽ
�പേവശി�ു�ു.
മഹാ�ബ�മായ
മഹാേദവി,ശിവച�ക
മനുഷ� നാവിൽ
അ�ര�ബ�വും
കൂടിയായഓം

കുറി� യ്ഥാർ�മായ
േവദ�െള

വീെ�ടു(�ി)�ു�ു.
മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ�

മായാശ�ികള�മായി
ബ�െ��കാര��ൾ
സൃഷട്ികെളഏ�ി��

കൂടാ.
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The OM script should
be written on/in the
tongue of Human
beings too, as to
understand the

Supreme lessons of the
Supreme Science.

GOD sends
ParamaSivan, the

Father of the Universe
with the Supreme Half
Devi figure, to each
individual/ Son,

convincing that each
Creature is Precious to
GOD; created and
Supreme Science
awarded / imparted

individually by writing
OM on Tongue.. Further,
let Known that GOD is
neither Woman, nor Man,

nor any Creature.

മായാശ�ികള�മായി
ബ�െ�� മഹാശാസ�്ത
പാഠ�െളപഠി�ാൻ
മനുഷ�ർ�ു

കഴിയണെമ�ിലുംൈദവം
മനുഷ�രുെട നാവിൽ
അ�ര�ബ�വും

കൂടിയായഓം
കുറിേ��തു�.്

ൈദവഭാഗവും
�പപ�പിതാവുമായ
പരമശിവെന

അർ�മഹാേദവിയുെട
രൂപ�ിൽ,ഓേരാ

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

േബാ��െ�ടു�ി െ�ാ�,്
ഓേരാ മനുഷ�െ�യും

നാവിൽഓം
കുറി�ുേ�ാൾ;

മഹാശാസ�്ത�ാനെ�
മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�േതാെടാ�ം;
പുരുഷേനാ,സ�്തീേയാ,
ജീവിേയാഅ�ാൈദവം

എ�ുകൂടി
േബാ��െ�ടു�ു�ു�.്
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Besides writing OM
Brahmamscript, why
did the Creational

Portion of
MAHAADEVI entered
into ParamaSivan thru

his Nostril ?

The Supreme Creation
(of Creatures) had
begun from Fish.

GOD bless
ParamaSivan with the
Supreme Maya Powers
connected with the

Supreme Creation, and
Protection of the

Universe in association
with the Supreme

Science thru the Fish
Avatar of

MAHAADEVI.

അ�ര �ബ�ം
കൂടിയായഓം
കുറി�തു കൂടാെത,
മ��ാവതാരമായി
മഹാശിവയുെടസൃഷട്ി
അംശം പരമശിവെ�
നാസികയിലൂെട
ഉ�ിേല�ു
�പേവശി�ത്
എ�ിനാണ ?്

ജീവിസൃഷട്ി
ആരംഭി�ത്
മ���ിൽ
നി�ാണ.്സൃഷട്ി
�ാനേ�ാെടാ�ം
സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�ൾ�്
ആധാരമാ�ിയി���
മായാശ�ികെള
പരമശിവനിേല�്
�പേവശി(�ി)

�ിരി�ുകയാണ.്
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The Fish Avataar is the
Creational Portion of

MAHAADEVI for both
Male+Female Creation,
and occupies a Seat

within the Forehead of
ParamaSivan, and stay

there until the
Beginning of the Next
Creation Cycle; and
then move on to the
Supreme Ocean again
as same FISH Avataar.

The Human beings
should not unnecessarily
interfere in the GODLY
matters, lying that GOD
entrusted GODLY

matters to them, their
Evilly Spreading of

Nonsenses accumulated
in the form of Religions

today.

പരമശിവെ�
െനറുകയിൽ

മായാപരമായി�ാനം
ഉറ�ി�ു�സ�്തീ
പുരുഷസൃഷട്ി കെള
ര�ുംസൃഷട്ി�ു�
മഹാസൃഷട്ിഅംശം,
ഇേ�ാഴെ�സൃഷട്ി
ച�ക�ിെല മനുഷ�രുെട
സംഹാരം കഴി�അ്ടു�
സൃഷട്ിച�കംആരംഭി�
േശഷം മ��ാവതാരമായി

തെ�
മഹാസമു�ദ�ിേല�്
മട�ു�താണ.്

മഹാ ഉചിതമായിൈദവം
െച���കാര��ളിൽ
അനാവശ�മായി ഇടെപ�്

ൈദവം
ചുമതലെ�ടു�ിെയ�ും

ഏ�ിെ��ും
അറിയിെ��ും
ക��പചരണം
നട�ിയതിെ�

ഉ���ളാണ മ്ത�ൾ
എ�ച്ുരു�ി പറയാം.
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സൃഷട്ി ച�ക�ിെ� ര�ാമെ�പകുതിയിൽ

മഹാേദവി,ഓംഎ�ു മഹാചിരി�,്
മായ �പത��മാ�ു�േതാെട,
ആ�ീയശാസ�്തംകൂടിയായ

ഓംകാര നീതി ശാസ�്തം
ഒ�ാമെ�േവദവും,
മു� ഒ്�ാമെ�േവദമായിരു�

ഭൗതികശാസ�്തം മൂ�ാമെ�േവദവുമായി
പരിണമി�ിരി�ു�ു.

ഭൂമിയിെലഎ�ാ രാജ��ളിെലയും ഭരണഘടന
= ര�ാമെ�േവദമായ മഹാധർ�ശാസ�്തം.

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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3 മഹാ�ഗ��ളാണ 3്2 ദിവസ�ൾ
െകാ� �്പസി�ീകരി�ി���ത.്

ഒ�ാമെ� (1)ഇമഹാ�ഗ�ം മ��
ര�ു �ഗ��െളയും പി����ു.

1
28.09.2017

ഇമഹാ�ഗ�ം
മഹാെവളിപാടുകേളാെട

'പരിഷ�്രി�ഇമഹാ�ഗ�ം'
�പസി�ീകരി�ിരി�ു�ു.

േപജ്
A4
size

ചുവെടയു�
2, 3

�ഗ��ള�െട
ഉ�ട�െ�
പുതിയ മഹാ
െവളിപാടുകൾ
ഭാഗികമായി
തിരു�ു�ു !

ഉദാഹരണം : (1)
മായ,ആന�
ശാസ�്തം
എ�ിവയിെല
ഗൂഢതയുെട
രഹസ�ം

െവളിവാ�ു� .ു
(2) മഹാേദവി
പരമശിവെന
മഹാേദവനായി
മഹാഅനു �ഗഹി�ു�ു.

2250

ഭൂമിയിെല�ുംഓം മുഴ�ു�ു...
മഹാമാതാവായമഹാേദവി,
ഏകദാസനായപരമശിവനിലൂെട,
കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ�ു
േവ�ി ഇമഹാ�ഗ�ം
�പസി�ീകരി�ിരി�ു�ു.

ചുവെടയു� 2, 3 �ഗ��ള�െട ഉ�ട�െ�പുതിയ മഹാ
െവളിപാടുകൾ ഭാഗികമായി തിരു�ു�ു ! ഉദാഹരണം : (1) മായ,

ആന�ശാസ�്തംഎ�ിവയിെലഗൂഢതയുെട രഹസ�ം െവളിവാ�ു�ു.
(2) 50വർഷ�ിെല ഒരു രാ�തി േനരം ശിവെന മഹാേദവനാ�ു�
മഹാശിവരാ�തി േമലിൽഇ�. (3) മഹാേദവി പരമശിവെന

മഹാേദവനായി മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു ...എ�േ��ുമായി !
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2
12.09.2017

ൈദവമ���ൾ
എ�േപരിൽലഘുവായഇ
�ഗ�ം �പസി�ീകരി��.

386

ൈദവമ���ൾ മഹാഗൗരവപാഠ�ളാണ.്
ഇമഹാ�ഗ�ം 1ൽപുതിയ മഹാെവളിപാടുകള��.്

3
27.08.2017

ൈദവവി�വ
വിളംബരം

�പസി�ീകരി��.

ഇമഹാ�ഗ��ിെ�

കരട പ്തി�്

1515

2017ആഗ� മ്ാസം 27വെര ലഭി� മുഖ� െവളിപാടുകള�ം,
ഓംസത�ം േഡാട േ്കാം www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ
േചർ�ി��� മഹാ�ഗ��ിെലഏതാനും അ��ായ�ള�ം,
ഏെറ�ുെറ 20 മാസ�ളിൽവാടസ് ആ്പ വ്ഴി �പസി�ീകരി�
ൈദവവി�വവിശകലന�ളിൽചിലതും േചർ�ാണ േ്മ�ടി

കരട പ്തി� ത്�ാറാ�ിയത.്

ഇമഹാ�ഗ�ം 1ൽപുതിയ മഹാെവളിപാടുകള��.്
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ഇമഹാ�ഗ�ം :കരട പ്തി�ിെ�
ഉ�ട�ം

ഓം

ൈദവവി�വ വിളംബരം
GODLY Revolution NOTICE !

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 the attached

Supreme Ebook... This is a Godly Order.

ഭൂമിയിൽ ഉടെനഓം മുഴ�ു�താണ.്
സം�ാന�ളിലും രാജ��ളിലും ത�മയമു�
മ��ിസഭകൾതുടേര�തും നിയമസഭാഅംഗ�െള
പിരി��വിേട�തുമാണ.്..ൈദവാ�യാണിത.്

No more Elections. True Vedic Kingly Rule begin.
േമലിൽ ഇല�ൻഇ�. ധർ�ശാസ�്തരാജഭരണം മാ�തം.
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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..

True Vedas : 1. 3. Physical Science, 2. Science of
Duties & Virtues, 3. 1. Supreme Science of Justice,

4. Forbidden Magical Science.

WHEN THE SUPREMEMOTHER BEGINS THE
CONTINUOUS SUPREME LAUGH FOR 333 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 EBOOK 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.
ൈദവ�ിെ�മഹാ�ാനമാണ മ്ഹാശാസ�്തം/ േവദ�ൾ;
യാെതാരു പിഴവുകള�മി�ാെത മ�ിലു�.്ഏകദാസനും 

ലൂെടയുമായ പരമശിവനിലൂെട �ഗ�മായി
�പസി�ീകരി�ുേ�ാൾ,അടി�ാന പരമായി

സ�ൂർ�മായ േവദ�ളിെലനാമമാ�തമായ പിഴവുകൾ
േപാലുംൈദവ�ിേ�ത�.
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കാലാനുസൃതമായി പരമശിവനിലൂെടേയാ,ശാസ�്ത
സമൂഹ�ിന അ്വസര�െളനൽകിേയാ,

മഹാശ�ിയും മഹാ�ാനിയും മഹാനീതിപതിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വുമായ

മഹാേദവി േവദ�ഗ��െള മഹാശു�ി
െച���താണ.്. മഹാ�ഗ��ിെലഏതാനും
അ��ായ�ള�ം,ഏതാനും ൈദവവി�വ

വിശകലന�ള�ംഏതാനും പുതിയ പാഠ�ള�ം
�പധാനമായും െമാൈബൽ േഫാണിലൂെട

സംേയാജി�ി� ത്�ാറാ�ിയതാണ ഇ്മഹാ�ഗ�ം...
അവസരം കി�ിയാൽ,കുേറ�ൂടി പരിഷ�്രി�്
പുന�പസി�ീകരി�ു�താണ.്എ�ാൽ
കാ�ിരിേ��. .. പരമശിവൻ.

മലയാളം >MalayalaM< =യഥാർ� േവദ�െളഎ�ാ
സൃഷട്ിച�ക�ളിലും അവതരി�ി�ു� േവദഭാഷ=ൈദവ

ഭാഷ. മലയാളഭാഷ=ൈദവഭാഷ.

മലയാളനാട =്ൈദവനാട =് (സമസത്) ഭൂമി. മലയാളവും
മലയാളനാടുംസൃഷട്ി�ത മ്ലയാളികള�.ശബദ് �ബ�ംആയ
ഓംആണ ഭ്ൂമിയിെലഎ�ാ ഭാഷകള�ംസൃഷട്ി�ത.്

അതി�ർ�ം ഭൂമിയിെലഎ�ാ ഭാഷകള�ംഎ�ാവരുേടതും
ആണ;്എ�ാ നാടുകള�ംഎ�ാവരുേടയുംആണ;്

അതുെകാ�ുതെ�യാണ ഒ്രു നാ�ിൽ ജനി�ുകയും
ജീവി�ുകയും െച��� മനുഷ�നും മ���ജീവികൾ�ും
മെ�ാരു നാ�ിൽ േപായി ജീവി�ാൻസാധി�ു�ത;് ഭ�ണം

ജലം വായു ജീവികൾതുട�ിയവഇണ�ു�ത.്

�ബ�േക��മായ മ�ടി, േകരള�ിലാകയാൽ, േകരളം
ൈദവ�ിെ�സ��ം നാടാണ.്
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ൈദവവി�വേ�ാടു േചർ� േ്കരളെ�കടൽ
വിഴു�ുകയും പുതിയസൃഷട്ി ച�കംആരംഭി�ും മു�്
പുനർസൃഷട്ി�ു�തുമായ �പതിഭാസംഎ�ാ സൃഷട്ി
ച�ക�ളിലും ഉ�.് േനടിയ�ാനം െകാ�്
അ�വിശ�ാസ �പചരണം,കടു�അഹംഭാവം,
അധമവിേനാദ�ൾ, മ�ര�ൾ,സേ്നഹശൂന�ത
തുട�ിയവവർ�ി� ജീവാ�ാ�െള േകരള�ിൽ
കൂടുതലായി പുനർ�നി�ി�ുകയും കടൽ

വിഴു�ൽ മു� ഒ്രുൈദവശി�യായി പരിണമി�ി��ം
േപാ�ിരു�ു. മാ�തമ�; േകരള�ിന അ്തിവിശിഷട്ത
ഉെ��െത�ി�ാരണ മാ�ാനു�പഴയകാല
പ�തിയുംആയിരു�ു.എ�ാൽ മഹാശ�ിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വുമായ
മഹാേദവി മഹാഅവതരി�ു�ഇ�വണെ�
മഹാസൃഷട്ിച�കം മുതൽഅത ഒ്ഴിവാ�ാൻ

മഹാേദവി ഉേ�ശി��.എ�ാൽ
ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ�മു�െ�രിയാർഅണെ��്
കരാർ ഉ�ാ�ിെ�ാ� േ്കരളെ�കടെലടു�ാൻ

അ�ാനികള�ംഅവിേവകികള�മായ
ഭരണാധികാരികൾവഴിയു�ാ�ിയിരി�ു�ു.
മലയാളനാടായ ഭൂമിയിെലയും, േക��മായ

േകരള�ിെലയും,സമസത് ജന�െളഓംകാര നീതി
ശാസ�്ത �പകാരം മഹാേദവി സദാ ര�ി�ു�ു�.്!
നാടിെ�കാര��ിൽകരാർ ഉ�ാ�ാൻ ഭൂമിയും
നാടുമായൈദവ�ിനു മാ�തമാണ അ്വകാശവും

അധികാരവും ഉ�ത.്
ജനേ�ദാഹികളായ ഭരണാധികാരികൾ�ും മ��ം,കഴിയുെമ�ിൽ

നാട സ്ൃഷട്ി�ാനും വ��ിസ�ാത���മു� !്
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േവദ�ള�െട മുഖ�ഭാഗ�െളഅ�ർേദശീയ
ഭാഷയായഇം�ീഷിൽതർ�മ െചയത്ി���;്ഈഇ

മഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി��മു�.്
ഭൂമിയിെലഎ�ാ ജന�ൾ�ും േവ�ി ഭൂമിയിൽ

മുഴുവൻഓം മുഴ�ി ൈദവവി�വം
മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ, ഭൂമിയിെലഎ�ാ നാടുകളിലും

ഇമഹാ�ഗ�ം മതിയാകും. ..

ഭൂമിയിൽ ഉടെന തീർ�യായും മഹാആരംഭി�ു�
ൈദവവി�വേ�ാെട, മനുഷ�രുെടആവശ�വും
ആന�വുംആയ 'ജീവിതം, മഹാസമനീതി,
സമാധാനം, െപാതുഭരണം, ഭ�ി'

എ�ി�െനയു�കാര��ളിെല �പധാന
മാ��െള മഹാശാസ�്തപരമായി അറിയി�ു�ു.

..
ഓംഎ�ാെണ�ു വിശദീകരി�ുവാൻ േയാഗ�ത

അത�ാവശ�മാണ.്
മഹാശിവനും മഹാശിവയുമായ മഹാേദവിയുെട

മ��ാവതാരവുംഅ�ര�ബ�വും
മഹാേദവിയുെട ഭാഗം കൂടിയായ പരമശിവന്
�പത��മായി മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി;ൈദവ
വി�വമുേ�ാടിയായി യഥാർ�മായ 3 +1
േവദ�െളയും വീെ�ടു�ിരി�ു�ു: ഭൗതിക
ശാസ�്തം, ധർ�ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തം,

വർ��മായ മ��ശാസ�്തം.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 21

ഒ�ാമെ�േവദമായഓംകാരനീതിശാസ�്ത�ിൽ, 'ഓം,
ഓംകാരം,ഓംകാര നീതി ശാസ�്തം,' .. 'ൈദവ മ���ൾ'
എ�ീ പാഠ�ൾ�ു േശഷം 'ൈദവീകമായഅറിയി��കൾ'

േചർ�ിരി�ു�ു : േപജ 5്01508

സൃഷട്ി ച�ക�ിെ�ര�ാമെ�പകുതിയിൽമഹാേദവി
ഓംഎ� മ്ഹാചിരി� മ്ായ

�പത��മാ�ു�േതാെട,ആ�ീയശാസ�്തം കൂടിയായ
ഓംകാര നീതി ശാസ�്തം ഒ�ാമെ�േവദവും, മു�്

ഒ�ാമെ�േവദമായിരു� ഭൗതികശാസ�്തം മൂ�ാമെ�
േവദവുമായി മാറു�ു�.്

Opening of Maya : Briefed in Pages 13681383.
ൈദവ മ���ൾ : 1384  1396.

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
ഓംസത�ം ഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം ..

പരമശിവൻ

ൈദവീകമായ

മഹാഅറിയി��കൾ
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േവദം ഉ�ട�ം :വിഷയം േപജ്
2226

1 ഓംകാര നീതി ശാസ�്തം 1  777

..ൈദവവും,ൈദവരൂപവും 27148

EMERGENCIESഅടിയ�ിരആവശ��ൾ 113

മുൻ �ഗ�ം: 'ൈദവമ���ൾ /ൈദവ
വി�വ ഭ�ിമാ�ം'

458486

മുൻ �ഗ�ം: 'ഇമഹാ�ഗ�ംകരട പ്തി� :്
മുഖവുര

1521

.. �ബ�ം പര�ബ�ം/ജഗ�.്..4865 3965

.. മഹാഖര രൂപമായ ഭൂമി 6676

.. മഹാഭ�ദകാളി 77148

.. മഹാേഗാമാതാവ /്പശു :പാഠം 1 8689
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.. ദിവ� മഹാമനുഷ�സ�്തീ
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി

ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി

സ��ം ഭാഗമായ പരമശിവെന
മഹാേദവനായി മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു.

90148

110139

�പപ�പിതാവായപരമശിവൻ 99148

ആരാധന : �പീതി,നീതി� ത്ട�മാണ.് 9597

ആന�ശാസ�്തം 107108

ൈദവ�ിെ�ആന��ൾ 109110

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

140148

ഓംനമഃശിവായ =
മഹാശിവെയനമി�ു�ു.

149163

..അേ�ശിവ ! 159160
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ഓം,ഓംകാരം,ഓംകാര
നീതിശാസ�്തം, മഹാലിംഗം

164

ഓം 168203

ഓംകാരം 220244

ഓംകാര നീതിശാസ�്തം
(മഹാനീതി ശാസ�്തം)

245777

മഹാപുനർ��സി�ാ�ം 301359

പശു /പശുപതി :പാഠം 2
DIGNITY OF COW / OX : 14201446

366379

േമാ�ം 380432

മഹാലിംഗം, �പാർ�ന, േദവാലയം 433454

PUNISHMENTS DESCRIBED IN ENGLISH LANGUAGE. 327359
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MAIN PORTIONS OF SUPREME SCIENCE IN ENGLISH
LANGUAGE.

GOD HAS ARRIVED, OM, OMKARAM, OMKARA
SCIENCE OF JUSTICE, REINCARNATION THEORY,
MAHAALINGHAM, ECONOMY, WOMAN, COW,

OXYGEN, PRAYER, WORSHIP, WORLD CALENDAR,
SPECIALITIES OF INDIATAMIL NADUKERALA,

AND LIKE SUPREME/SUPER TOPICS

1300
1589

മഹാേവദഘടന 752777

3/1 ഭൗതികശാസ�്തം : േവദം 3 (1) 773777

2 ധർ�ശാസ�്തം : േവദം 2 778784

.. െതാഴിൽശാസ�്തം 785843

..ന��നശ�ികൾ 844879

..സാ��ികശാസ�്തം
മുഖ� ഭാഗം : 9601026

880
1026

ൈദവവി�വവിശകലന�ൾ 1027
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െവബൈ്സ�ിെലമഹാ�ഗ�െ�
പരിചയെ�ടു�ു�ു.

1263
1299

െവബൈ്സ�ിെലമഹാ�ഗ��ിെ�
അ��ായ�ൾ പകർ�ിയിരി�ു�ു..

1591
2133

കാലം :സൃഷട്ി ച�കം, ..ഇ��, േകരളം ..
ൈദവവി�വം,സംഹാരം

2037
2063

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി
മഹാഎഴുെ��ിയി���.്

22152250

വർ��മായ പഴയകാലചരി�തം േവദം
+സമ്ൃതി +പുരാണം

509525,
1172
1187
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ൈദവവും
ൈദവരൂപവും

േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

മഹാശ�ി = ൈദവം.
MAHAASHAKTHI

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

മഹാ +ശ�ി = മഹാശ�ി.ലളിതമായനാമം.
മഹാശ�ിയാണൈ്ദവം.

മനുഷ�ൻകാണു�തും കാണാ�തും, 
അറിയു�തുംഅറിയാ�തുമായ

മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ാനും പരിപാലി�ാനും,
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�ഒരു മഹാശ�ി�ു

മാ�തേമസാധി�ൂ.ൈദവ�ിെ�
മഹാശാസ�്തപരമായനാമം മഹാശ�ി
ആവു�തഅ്�െനയാണ.് മഹാശ�ി
ഒേ�യു��.കാരണം, മഹാ�പപ��ിെല
ജീവികൾ,വസത്ു�ൾതുട�ിയസർ�വും

സൃഷട്ി�ി���തഅ്ണു (atom)�ൂ�ം െകാ�ാണ.്
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�പപ��ിെല മഹാ�ദവ��ളായസൂര�ന��ത
�ഗഹഉപ�ഗഹ�ള�െടയും ഭൂമിയിെലസമസത്

വസത്ു�ള�െടയും ജീവികള�െടയും
ഘടനകകെളയും �പവർ�ന�െളയുംവിശകലനം
െച��േ�ാൾഏകൈദവം /ഏകമഹാശ�ി
മാ�തേമയു��എ� േ്ബാ��മാകു�താണ.്
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�ഒരു മഹാശ�ി� /്
ൈദവ�ിന ര്�ാമേനാസഹായിേയാആവശ�മി�.

ആദിയുംഅ�വുംഇ�ാ�മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ� മഹാശ�ികെള 'ശ�ി, മായ,
മഹാമായ, മായാശ�ികൾ, മായാമഹാശ�ി'
എ�ി�െനസാമ�മു�വ�ത�സത് േപരുകളിൽ
പരാമർശിേ��ു�സ�ർഭ�ൾേവദ�ളിലു�.്

മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െളയും

മഹാശാസ�്തെ�യുംവിശകലനം െചയത്ാൽ
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനആ്ദിയും

അ�വുമി�ാ�മഹാ�ാനമാണ ഉ്�െത�ും
സുവ��മാണ.്

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനെ�
'മഹാശാസ�്തം'എ�േപരിൽ മഹാ�പപ��ിെ�

സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ൾ�്
ആധാരമാ�ിയിരി�ുകയാണ.്

അ�ംവിശദീകരി�ാം :
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മഹാശ�ിയായൈദവം, മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�ൾ�ായി മഹാ�ാന�ിെ� ഒരു
ഓഹരിെയ മഹാശാസ�്തമായിആവിഷ�്രി�ിരി�ു�ു.
മഹാശാസ�്ത�ിെ� ഭൗതികരൂപമാണ മ്ഹാ�പപ�ം.

മഹാശാസ�്ത നിയമ�െള�ാം മഹാ�പപ�െ�
�പവർ�ി�ി�ാനു�ബഹുവിധ ശ�ികളാെണ�ും,
അവെയ ഉപേയാഗെ�ടു�ിയാണ മ്നുഷ�ൻ

ശാസ�്തവികസനവുംഅതിലൂെടസുഖസൗകര��ള�ം
വർ�ി�ി�ിരി�ു�െത�ും,അവെയ�ാം

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹാആവിഷ�്ാരം
തെ�യാെണ�ുംസുവ��മാണ.് മനുഷ�ർഅറി�ും
അറിയാെതയുംഅനുഭവി�� കഴിയു�കാര��ളാണവ.

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനം
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമാണ;് മഹാ�പപ��ിെ�

മഹാശാസ�്തമാകു� മഹാ�ാനഓഹരി
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമാണ എ്�ിലും മനുഷ�ർ�്
അത �്പകടമ�. മഹാശ�ിയായൈദവം,തെ�
മായാശ�ികെള െകാ� മ്ഹാശാസ�്തവും
മഹാ�പപ�വും സൃഷട്ി�ു�തായി

കണ�ാ�ുേ�ാൾ, മഹാശാസ�്ത�ിനും
മഹാ�പപ��ിനും അതീതമാണ മ്ായയും

മഹാശ�ിയായൈദവവും എ�ുസുവ��മാണ.്
(മ��ം ഭൂമിയും എ� മഹാഖരരൂപെ�ൈദവം

സ�ീകരി�ു�ത �്പത��മായി �പകടമ�ാ എ�ിലും മ�്
െവളിെ�ടു�ു�ത ആ്ദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�

ശാസ�്ത നിയമ�െളയാണ !്)

ൈദവം മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
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സംഹാര�െള മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരവും
മഹാശാസ�്ത �പകാരവും മഹാനിർ�ഹി�ുകയാണ്
എ�റിയുേ�ാൾൈദവ�ിെ� മായാശ�ികെള
ഭാഗികമായി മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തമായി/
േവദ�ളായി പരിണമി�ി�ു�ുഎ�ും വളെര

വ��മാവു�ു.

മഹാശാസ�്ത�ിനും മഹാ�പപ��ിനും
അതീതമായ മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�

മായെയ മഹാശാസ�്ത�ിലും
മഹാ�പപ��ിലും �പേവശി�ി�ാൽ മാ�തേമ
മഹാ�പപ��ിന �്പവർ�ി�ാൻകഴിയൂ
എ�ുകൂടി വ��മാണ.്അ�െനയാകുേ�ാൾ,

�സഷട്ാവും മഹാര�കയു(നു)മായ
മഹാശ�ിെയയുംസൃഷട്ിയായ

മഹാ�പപ�െ�യും മഹാശാസ�്തെ�യും
ത�ിൽബ�ി�ി�ു�ഒരു മാധ�മം

ഉ�ാേവ�തു�.് മെ�ാരു വിധ�ിൽപറ�ാൽ
ൈദവ�ിെ� മഹാമായെയഅഥവാൈദവെ�

മഹാ�പപ�വുമായി ഭൗതികശാസ�്ത
പരമായി�ൂടിബ�ി�ി�ണം.ശബദ് �ബ�വും
അ�ര�ബ�വുംആദിവചനവുംസംഹാര

കാഹളവും മഹാശാസ�്തമൂലവും മഹാസംഗീതവും

ഒെ�യായഓംസൃഷട്ി�െ�ടു�തഅ്�െന
കൂടിയാണ.്
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മഹാശ�ിയായൈദവം മഹാനി�യി�ുേ�ാെല,
മഹായു�ിഎ�ു വിേശഷി�ി�ാവു�

മഹാ�ാന�ിൽനി� ശ്ാസ�്തനിയമ�ള�ം
അവെയ �പതിനിധീകരി�ു�വസത്ു�ള�ം
ഉ�ാകു�ു.അതായത ശ്ാസ�്ത നിയമ�ള�ം
വസത്ു�ളിെല നിയമ�ള�ം ഒ�ു തെ�യാണ.്
മായാശ�ി ഉപേയാഗി� ന്ിയമ�െള

വസത്ു�ളായി പരിവർ�നം െച�ാൻകഴിയും
എ�ാണഅ്തിെ�അർ�ം.

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മാ�തം സ��മായ
മായാശ�ികെള ഉപേയാഗി� ൈ്ദവ�ിെ�
മഹാ�ാനമായനിയമ�െളവസത്ു�ളായി
ൈദവം പരിവർ�നം െചയത്ു കഴി�ു.
മഹാ�പപ�വുംജീവികള�െമ�ാംഅ�െന

ഉ�ായതാണ.്

ജീവികള�െട ശരീരം ഉൾെ�� വസത്ു�ളിൽഅവയുെട
നിയമ�െള മഹാലയി(�ി)�ി��മു�.് മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ� മഹാഖരരൂപ�ിെ�അംശ�ളാണ്
വസത്ു�െള�ാം എ�ാവുേ�ാൾസ�ൂർ�മായ

േയാജി��ം ഉ�ാകു�ു.
വസത്ു�െളയുംഅവയുെട �പവർ�ന

നിയമ�െളയും ലഭി� /ലഭി�ു�മനുഷ�ർ�,്
നിയമ�െള ഉപേയാഗി� വ്സത്ു�ളിൽനി�ും
പുതിയവസത്ു�െള നിർ�ി�ാൻകഴിയും.
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എെ��ാൽമായാശ�ികെള
ശാസ�്തനിയമ�ളിൽ �പേവശി�ി��
കഴി�തു െകാ�ാണ വ്സത്ു�ൾ
ഉ�ായി���ത.്ശാസ�്തസാേ�തിക
വികസന�ിന മ്ഹാശ�ിയായൈദവം
അനുവദി�ു�തു െകാ�ാണ്
വസത്ു�ളിൽ മഹാലയി�ി�ി���

ശാസ�്തനിയമ�െള മഹാശ�ിയായൈദവം
െവളിെ�ടു�ു�ത.്

ഭ�ദമാ�ുകഎ�പദ�ിന സ്ൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�െള മഹാമംഗളമായി
നിർ�ഹി�ുകഎ�അർ�മു�.്
ൈദവ�ിെ� േനരി��� �പവൃ�ികെള
'മഹാ' േചർ�പ്റയുകയുംഎഴുതുകയും
െച���ത ക്ു�ു�ള�െട  മനുഷ�രുെട

 �ഗാഹ�ശ�ിെയകൂടുതൽ
ഉയർ�ാനാണ;്ൈദവ�ിനു േവ�ിയ�.
മഹായുെടആവർ�നം െകാ� പ്ഠന

മാധുര�ം കുറയു�ത�ാഎ�്
േബാ��െ�ടുവാൻ മഹാ ഒഴിവാ�ിയ
പദ�ളിൽ മഹാ േചർ�ുവായി�ുക.
മലയാളംൈദവ<>േദവ<>േവദ ഭാഷയാണ.്
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മലയാളം >MalayalaM< = േവദ�െളഎ�ാ
സൃഷട്ിച�ക�ളിലും അവതരി�ി�ു� േവദഭാഷ

=ൈദവഭാഷ. മലയാളഭാഷ =ൈദവഭാഷ.
മലയാളനാട =്ൈദവനാട =് (സമസത്) ഭൂമി. മ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവംസൃഷട്ി�സമസത് നാടുകള�ം
ൈദവമാണ;്ൈദവ�ിേ�തുമാണ.് ഭൂമിയിെല
സർ�വും നാടുകള�ം,വസത്ു�ള�ം,ജീവികള�ം,
ഭാഷകള�ം സർ�വും ഭൂമിയുേടതാണ;്എ�ാ
ജീവികൾ�ും േവ�ി ഭൂമി നൽകിയത്

എ�ാവരുേടതുമാണ;്അതുെകാ�ുതെ�യാണ്
ഒരുനാ�ിൽജനി�ുകയും ജീവി�ുകയും െച���
മനുഷ�നും മ���ജീവികൾ�ും മെ�ാരു നാ�ിൽ
േപായി ജീവി�ാൻസാധി�ു�ത;് ഭ�ണംജലം
വായു ജീവികൾതുട�ിയവഇണ�ു�ത.്

�ബ�േക��മായ മ�ടി, േകരള�ിലാകയാൽ,
േകരളംൈദവ�ിെ�സ��ം നാടാണ;്കടൽ
െകാ� വ്ിഴു�ിയാലും /വിഴു�ി�ാലുംഓംകാര
നീതി ശാസ�്തംഎ� മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
േകരള�ിെന വീ�ുംസൃഷട്ി�ു�താണ.്അവ
ജന�ള�െട / മനുഷ�രുെട വിഷയ�ള�.ഇ��,
േകരളം,തമിഴന്ാട ത്ുട�ിയ �പേദശ�ൾ�്
സംഹാരആവശ��െള മുൻനിർ�ി
�പേത�കമായപദവികൾ ഉ�.്അതിെ�
േപരിൽഅവിട�ളിൽഎേ�ാണം
ജനി�ുകയുംജീവി�ുകയും െച���

മനുഷ�ർ� േ്കമ�ംകാ�ാൻഅവകാശവും
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അധികാരവുംഇ�. മഹാശ�ിയും
മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം

മഹാനി�യി�ുകയും മഹാഭ�ദമാ�ുകയും
െച���കാര��ളിൽഎ�ാജന�െളയും 
ഓേരാ വ��ിെയയും  മഹാസമനീതിയുെട
ഭാഗമായി ഭൂമിയിെലവ�ത�സത് �പേദശ�ളിൽ

100ജ��ളിലായി വ�ത�സത്
ജ�ഗുണ�േളാെട

പുനർ�നി�ി��െകാ�ിരി�ുംഎ�ിരിെ�
ൈദവ�ിെ�മാ�തംസ��വും,ൈദവവും
കൂടിയായ ഭൂമിയിെലനാടുകള�െടയും
േദശ�ള�െടയും േപരിൽ േകമ�ം
കാ���തും മ�രി�ു�തുംയു�ം

െച���തും നാടുകൾ�ും േദശ�ൾ�ും
ഒെ�ജയ വ്ിളി�ു�തുംകടു�
ൈദവനി�യും േഭാഷ�വുമാണ.്

ൈദവശി�കൾപിടി�� വാ�ാെത
കു�ു�ൾ/മനുഷ�ർ ധർ�ശാസ�്തപരമായ
ആന��േളാെട ജീവി�ുക. േവദ�ള�െട

മുഖ�ഭാഗ�െളഅ�ർേദശ ഭാഷയായഇം�ീഷിൽ
തർ�മ െചയത്ി���;്ഈഇലകേ്�ടാണിക്

മഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി��മു�.് ഭൂമിയിെലഎ�ാ
ജന�ൾ�ും േവ�ി ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻഓം മുഴ�ി
ൈദവവി�വം മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ,എ�ാവർ�ും
അടി�ാനപരമായി ഇമഹാ�ഗ�ം മതിയാകും.
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മഹാശ�ിയായൈദവം,ഓംഎ� മ്ഹാചിരി�്
മായ �പത��മാ�ു�േതാെട പുതിയ കല�ർ

ആരംഭി�ു�താണ :് 01.01.0001.

OPENING OFMAYA (OOMഓം) : 01.01.0001

സംസക്ൃതം േദവഭാഷയ�; േവദഭാഷയുമ�.
സംഹാരം പുേരാഗമി�ുേ�ാൾ

ചുരുെ�ഴു� S്HORTHAND ഭാഷഎ�ഒരു
െചറിയ േലബൽലഭി�ു�ു�.്

തലതിരിെ��േപാെല വല�ു നി�ും
ഇടേ�ാ� എ്ഴുതു� 'അറബിക '്അപൂർ�
ൈദ�തവുമായി ബ�മു� ഭാഷയാണ;്ആദ�
മഹാകാലച�ക�ിെല ദുർേ�വതകൾസ�ാധീനം
െചലു�ിയ മതവുമായി ബ�െ�� േ്പാരായമ്കൾ

ഏെറയു�ായ ഭാഷയുമാണ.്
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ഏതാനുംൈദവനാമ�ള�െട വിശകലനം :
മഹാശ�ിയാണൈ്ദവംഎ�
നിർ�ചന�ിൽമഹാ�പപ�ം

ഉൾെ�ടണെമ�ി�.

മഹാ�ാനെ�യും,ജീവികള�െട
ഘടനകെളയും മ��ംകണ�ാ�ുേ�ാൾ,
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�ഏക

മഹാശ�ിയായും, ഒരു മഹാജീവി േപാെലയും,
ൈദവെ�കണ�ാ�ണം.

ജീവികള�െടെയ�ാം മഹാമാതാവും
മഹാപിതാവും മഹാനീതിപതിയുെമ�ാം
ഏകൈദവംതെ�യാകുേ�ാൾ,സ�്തീ
പുരുഷ രൂപ�െളകുറി�ു�ലിംഗേഭദം

പറയാനാവി�.

വിേവചനശ�ികെള കുറി�ു� മഹാശാസ�്ത
�ാനം മനുഷ�ൻ എ� ജീവി�്മാ�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�ാ�
മഹാഅവ�യു�െതേ�ാ ഒെ� പറയണം.
േദവൻ + േദവി = ൈദവം എ� പദ�ിൽ
ജീവിബ�ം ഉ�തിനാൽ �പപ�ജീവി� േ്ചരും.
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പരിശു�മായആ�ാവ =്പരിശു�ാ�ാവ എ്�
േപരിന �്പപ�ബ�മു�;്വ��തേപാരാ.

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 'പുരുഷൻ'
ആെണ�ും 'മഹാജീവി'ആെണ�ുമു� �പതീതി
ഉ�ാകു�താണ.് അതു പാടി�; ൈദവനി�യാണ.്
അെ��ാൽ, ജീവി രൂപവും പുരുഷ രൂപവുംൈദവം
സ�ീകരി�ണം. ഏെതാരു ജീവിരൂപം സ�ീകരി��ം
(സ�ീകരി�ാെതയും) മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ിയും
ര�യും െച��വാൻ ആദിയും അ�വും ഇ�ാ�
ഏകമഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു ശ�ിയു�.്

കാളി = സ�്തീ. മഹാ�പപ�െത �പസവി�
/സൃഷട്ി� സ�്തീ = മഹാമാതാവ് =
മഹാജഗദംബ = മഹാഭ�ദകാളി എ� നാമം
�പകാരം മഹാജീവിയും മഹാസ�്തീയുമാണ.്
ഭ�ദമാ�ുവാൻശ�ിയു�സ�്തീ = ഭ�ദകാളി.
മുകളിൽ കുറി�തുേപാെല ഏെതാരു ജീവിരൂപം
സ�ീകരി��ം മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ിയും
മഹാപരിപാലനവും െച��വാൻ ശ�ിയു�
ഏകൈദവം, ഒരു രൂപെ� സ�ീകരി�ു�ത്
ൈദവ�ിെ�വിഷയവുംഇഷട്വുമാണ.്
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GOD എ� പദം അ�ർേ�ശീയ ഭാഷയായ
ഇം�ീഷിൽ ൈദവം എ� അർ��ിൽ
ഉപേയാഗി��വരു�ു. GOOD = ' ന�ത '്എ�
പദ�ിൽ നി� ഉ്�വി�താണ;് ആകയാൽ
ര�ാമെ� േവദമായ ധർ� ശാസ�്ത
�പകാരം ഉചിതവും ലളിതവുമാണ;് കൂടുതൽ
വിശദീകരണംസാ��വുമ�.

മഹാശ�ിയായ
ൈദവം രൂപെ�
സ�ീകരി�ു�ത്
മുഖ�മായും 3

മഹാഅവ�കെള
ആധാരമാ�ിയാണ.്
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ൈദവവുംൈദവരൂപവും

1 �ബ�ം
േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

മഹാശ�ിയായൈദവെ���ി മനുഷ�ൻ
ചി�ി�ു�തും പറയു�തും

മഹാ�പപ��ിൽ ജീവി��െകാ�ാണ.്
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി �ിതി 

സംഹാര�ൾ�ായി മഹാശ�ിയായൈദവം
സൃഷട്ി�ിരി�ു�തും,ൈദവ�ിെ�

മഹാ�ാനം കൂടിയായ മഹാശാസ�്ത�ിെ�
ഏതാനും ശാഖകളിലു�അറിവ ൈ്ദവം
തെ� മനുഷ�ൻ എ�ജീവിയ�്്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���തു

െകാ�ുമാണ.്
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മനുഷ�ൻ എ�ജീവി മാ�തം ഇ�ാ�
മഹാ�പപ�െ�യും,യാെതാരു

ജീവികള�മി�ാ�മഹാ�പപ�െ�യും
മനുഷ�ൻഅറിയു�ശാസ�്ത�ൾ 

അനുസരി� സ്��ി�ാൻ കഴിയു�താണ.്

മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ത്
ൈദവമാെണ�ു വിശ�സി�ുേ�ാൾ ,
ജീവികെളസൃഷട്ി�ു�ി�എ�ിൽ
മഹാ�പപ�വുംൈദവവും മാ�തം !
ഇനി മഹാ�പപ�ംഎെ�ാ�ി�എ�തിെന��ി
സ��ി�ുവാൻ �ശമി�ുക. മഹാ�പപ�ം
ഇെ��ിൽ മനുഷ�ർഅറിയു�ശാസ�്ത�ൾ  
�പകാരം ഒരു ശൂന�തയാണ ഉ്�ാവുക. മനുഷ�െ�
ചി�കള�ം ഭാവനകള�ം സ�പന്�ള�ം േപാലും
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ള�മായും
ജീവികള�മായും മഹാശാസ�്തവുമായും

ബ�െ��ിരി�ുകയാൽ മഹാ�പപ�ം ഇ�ാ�
അവ�െയ��ി ഭാവന െച�ാൻ കഴിയു�ത�.*

മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ാൻ ശ�ിയു�േതാ
ശ�ിയി�ാ�േതാ,ശ�ി ഉെ��ിലും
ത�ാറാവാ�േതാആയഎേ�ാ ഒ�ായ
ൈദവെ�യാണ മ്നുഷ�ർഅറിയു�

ശാസ�്ത�ൾ അനുസരി� സ്��ി�ാൻ കഴിയുക.
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(*ആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�ശൂന�ം
േപാെലയു�ആകാശെ�പരിചയി�ുകയാൽ,

മഹാ�പപ�ം ഇ�ാ�അവ�യിൽ
ആകാശ�ിെ� ഭാവന ഉ�ാകു�താണ.്
ആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�മഹാലിംഗമാണ്
ആകാശംഎ�റിയുേ�ാൾ മഹാ�പപ�ം
ഇെ��ിലും മഹാശൂന�ത േപാെലയു� �ബ�ം
ഉെ��സൂചന ലഭി�ു�ു.ആകാശംഎ�

മഹാലിംഗ�ിെ�അക�ാണ മ്ഹാ�പപ�െ�
മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���ത.്

�ബ�ംഎ� സ്��ി�ാൻകഷട്ി�� കഴിയു�
ആകാശംഎ�മഹാലിംഗ�ിന ആ്ദിയും
അ�വും ഇെ�� ന്�േന�ത�ൾ െകാ�്

കാണാനും മന�ിലാ�ാനും കഴിയു�താണ.് ഭൂമി
ഉൾെ�െടഎവിെട നി�ും മുകളിേല�്

േനാ�ിയാൽ ഒരു മഹാകുട േപാെലഅർ�
േഗാളാകൃതിയിൽആകാശം കാണാം.
ആകാശ�ിേല� േ്നാ�ുേ�ാൾ

യഥാർ��ിൽഅ�മി�ാ�മഹാകുടയാണ;്
ആകാശംഎ�മഹാലിംഗ�ിന അ്�മി�ാ�
മുകൾഭാഗവും ചു��വ�വുമാണ.് ഭൂമിയിെല
കര�പേദശെ�േയാസമു�ദെ�േയാ മ��ം

ആധാരമാ�ി,ആകാശംഎ�മഹാലിംഗ�ിെ�
ചുവ�ിേല� േ്നാ�ിയാൽആദിയി�ാ�
മഹാലിംഗെ�യും മന�ിലാ�ാനാവും !)
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ശാസ�്തകാര��െള ഉൾ െ�ാ�ാൻമ���
ജീവികെളേ�ാെല, മനുഷ�ൻ എ�ജീവി�ും
കഴിവി�ാ�അവ�യാെണ�ിേലാ,
മഹാശാസ�്തംഎെ�ാ� ഇ്െ��ിേലാ,
ചി�കള�ം ഭാവനകള�െമ�ാംഏ�വും

ചുരു�ുകേയാഇ�ാെതവരുകേയാ െച���ു.

മഹാ�പപ�ംഇ�ാ�േ�ാഴും മനുഷ�ർ
അറിയു� മഹാ�പപ�െ�

സൃഷട്ി�ാൻ കഴിയു� ഒരു മഹാശ�ി
ഉെ��ുസ��ി�ുേ�ാഴും,

മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ണേമാ
േവ�േയാ,എേ�ാൾ േവണം ;

സൃഷട്ി�േശഷംസംഹരി�ുക, േശഷം
മഹാ�പപ�ംഎെ�ാ�ി�ാെതതനി��
കഴിയുക, േശഷംഇഷട്�പകാരം

എേ�ാെഴ�ിലും മനുഷ�നു സ��ി�ാൻ
കഴിയാ�മ� മ്ഹാശാസ�്ത�െള
ആവിഷ�്രി��െകാ� മ്നുഷ�നു
സ��ി�ാൻ േപാലും കഴിയാ�മ��
മഹാ�പപ��െള സൃഷട്ി�ുക,
തുട�ിയവ മഹാശ�ിയുെട

ഇഷട്�ിൽ മാ�തം ഒതു�ു�താണ.്
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ഈവരികെള /വാചക�െളവായി�ു�
വ��ി ഇെ��ിലുംമ�� വ��ികൾ
ഉെ��തുേപാെല, മനുഷ�ർ അറിയു�
ജീവികൾ ഉൾെ�െടയു�മഹാ�പപ�ം
ഇെ��ിലുംമ�� മഹാ�പപ��ള�ംഅവെയ
സൃഷട്ി�ു�മഹാശ�ിയും ഉ�ാവാംഎ�ു

ചി�ി�ുവാൻ മനുഷ�ർഅറിയു�
ശാസ�്ത�ൾ �പകാരംസാധി�ു�താണ.്

ഇനി, മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�െളയും
ജീവികെളയുെമ�ാംസൃഷട്ി�ുകയും

ര�ി�ുകയും െച��� മഹാശ�ിയായ
ൈദവെ���ി പറയുേ�ാൾ,

മഹാ�പപ��ിെല ജീവികള�മായി
ബ�െ�ടു�ിയും ഇ��ിയ�ള�മായി
ബ�െ�ടു�ിയും ഒരു മഹാജീവിെയ

േ�ാെലയു�ൈദവെ�യും,അേതേപാെല
മഹാ�പപ��ിൽനി�ും ഭി�മായഎേ�ാ
ഒരു മഹാശ�ി വിേശഷമായും ൈദവെ�

സ��ി�ാൻകഴിയു�താണ.്
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മഹാ�പപ�ംഇെ��ിലും,
യാെതാ�ുമിെ��ിലുംഏെതാ�ുേ�ാ,

അതാണൈ്ദവംഎ�ു പറയുേ�ാൾ ,ആയത്
മനുഷ�െ� ഭാവനകൾ �അ്തീതമാണ.്
�സഷട്ാവ,് ര�ിതാവ,് മഹായജമാനൻ,
മഹാേദവൻ, മഹാേദവി, മഹാപിതാവ,്
മഹാമാതാവ,് മഹാശ�ിതുട�ിയ

േപരുകെളാ�ും �പസത്ുതഎേ�ാ ഒ�ിനു
േചരി�. മഹാസത�ംഎ� ക്ഷട്ി�്
പറയാനാവു�എേ�ാ ഒ�്

�ിതിെച���തായി മനുഷ�ർഅറിയു�
ശാസ�്ത�ൾ �പകാരംസ��ി�ാൻ 
സാധി�ു�താണ.് മഹാസത�ംഎ�പദം

മഹാ�പപ�വുമായി
ബ�െ��ിരി�ു�താണേ�ാഎ�ു

ചി�ി�ുേ�ാൾ മഹാസത�ംഎ�ുേപാലും
േപരിടാൻ കഴിയാനാവാ�

അവ�യു�ാകു�ു.അതായത,്
അ�രെമാരു ശ�ിവിേശഷ�ിനു

േപരിടാൻ മനുഷ�നു കഴിയി�. മഹാ�പപ�ം
ഉൾെ�െടയാെതാ�ുമിെ��ിലും

ഏെതാ�ുേ�ാഎ�മഹാഅവ�യ�്്
ൈദവംക�ി�� നല ്കിയിരി�ു� േപരാണ്

�ബ�ം.
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മഹാശാസ�്ത�ിനും മഹാ�പപ��ിനും
അതീതമായ മഹാസത�മാണ �്ബ�ം.

മഹാശ�ിയായൈദവെ���ി
പഠി�ുേ�ാൾ �ബ�ംഎ�മഹാ
അവ�െയഒഴിവാ�ിയാൽ ആദിയും
അ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിെയ�

മഹാവിേശഷണംസാ��മ�ാെതവരു�താണ.്
�ബ�ംഎ�ാെണ� വ്��മാകുേ�ാഴും,
�ബ�ംഅനിർ�ചനീയമാണ എ്�ുകൂടി

സ�തിേ��ിവരു�ു !

ൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�തായഎ�ാ
ശാസ�്തശാഖകളിലൂംമഹാ�പപ��ിലും
ൈദവ�ിെ�ആദിയുംഅ�വുമി�ായമ്

സുവ��മാ�ു�േതാെടാ�ംഓംഎ�
ശബദ്�ബ�െ�യുംൈദവം ലയി�ി�ി��� ;്
വസത്ു�ള�െടയുംജീവികള�െടയുംഓേരാ
ആ��ിലുംലയി�ി�ി���.്അേതാടുകൂടി
മഹാ�പപ�െമ�ത മ്ഹാശ�ിയുെട

മഹാരൂപമായും മാറു�ു�.്ഓംഎ�
�പേത�കംഅ��ായ�ിൽ വിശദീകരണമു�.്
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മുകളിൽ െകാടു�കാര��െളഅ�ംകൂടി
ലളിതമായ മെ�ാരു രീതിയിൽ കൂടി
വിശദീകരിേ��തു� :്

മനുഷ�ർ� ഒ്��ംഅറിയാ�
�പപ��ള�െ��ിൽ േപാലുംഅവയും

ൈദവനിർ�ചന�ിൽ
ഉൾെ�ടുേ��തു�.് മനുഷ�ന്
സ��ി�ാൻകൂടി കഴിയാ�മ��
ശാസ�്ത�ള�ം മ�� �പപ��ള�ം

സൃഷട്ി�ാനാവു� 'മഹാശ�ി' മനുഷ�
സ���ൾ�അ്തീതമാണ.്

�പപ�െ�മാ�തംആധാരമാ�ിെ�ാ�്
ഏകമഹാശ�ിയായൈദവെ�
മന�ിലാ�ു�തിൽവലിയപിഴവു�.്

എെ��ാൽമനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
�പപ�െ�സൃഷട്ി�ാെതയും

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു കഴിയാം.
മഹാശ�ി മാ�തം. മഹാ..ശ�ിഎ�
വാ�ിന �്പപ�വുമായിബ�മു�.്
ആകയാൽ മഹാസത�ംഎ�പദം

താരതേമ�നകൂടുതൽ േചരും. മഹാസത�ം
എ�പദവും മഹാ�പപ�വുമായി
ബ�െ��താകയാൽസ�ൂർ�മ�  !
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മനുഷ�ർഅറിയു� �പപ��ിെ�സൃഷട്ി
�ിതികൾെച���മഹാശ�ിെയ

�പപ��ിന അ്തീതമായ മഹാശ�ിെയ�ു
തിരി�റി� മ്ഹാസത�ംഎ� ക്ഷട്ി��
േപരിടാെമ��ാെത, മഹാ�പപ��ിെ�
ഭാഗമായ മനുഷ�ന,് മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായപദം / േപര ഉ്പേയാഗി�ാൻ

കഴിവി� !അേതസമയം
മഹാ�പപ��ിനും മനുഷ�െ�

ഭാവനയ�്ുംഅതീതമായൈദവ�ിെ�
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,ൈദവംഅറിയി�ി���

മഹാനാമമാണ �്ബ�ം.
�ബ�ംഎ�ാെണ�ു സുവ��മാ�ിയത,്
വീ�ും പരിേശാധി�ാൽ, �ബ�ംഎ�ാെണ�ു
വിശദമാ�ാൻകഴിയി�എ� േ്ബാ��മാകും.
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ൈദവവുംൈദവരൂപവും

�ബ�ംസ�യംഓം എ�ശബദ്�ബ�ം
ആയിെ�ാ� മ്ഹാപൂർ�തേയാെട
�ബ��ിെ� 'പരമായ'അഥവാ

േ�ശഷഠ്മായഅവ�യായി� പ്ര�ബ�ം
എ�മഹാ�പപ�ംഎ�ജഗ�ിെന
സൃഷട്ി�ാെതസൃഷട്ി�ിരി�ു�ു.

പര�ബ�ം = മഹാ�പപ�ം
േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

മഹാ�പപ�ംഎ�ജഗ�ിെനസൃഷട്ി�ാെത
സൃഷട്ി�ിരി�ു�ത എ്�െനെയ�ുവിശദമാ�ാം.

മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ത �്ബ�ംആേണാ
എ� േ്ചാദി�ാൽഅ�ാഎ� ഉ്�രം

പറേയ�തായി വരും.

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര
കർ�ാവ ഏ്കൈദവമായ

(മഹാ)ശ�ിച�കം+ശിവച�കംആെണ�്
�പസത്ാവി�ാൽആശയവിശദീകരണംആവശ�മാണ.്
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ചുവെട െകാടു�ു�കാര��െള �ശ�ി�ാനും
പഠി�ാനും മന�ിലാ�ാനുംൈദവം
കനിേയ�തു�.്അേതസമയംആവക

കാര��െളസ�ൂർ�മായി �ഗഹി�ാൻകഴിയു�
ഒരുജ�ംഓേരാ മനുഷ�നും തീർ�യായും

ലഭി�ു�താണ.്ഓംസത�ം.

സൃഷട്ി�ിതി സംഹാരകർ�ാവായൈദവെ�
അ�ംവിശദീകരി�ാം :

സർ��ിനും  മഹാ�പപ��ിനും 
അതീതമായ �ബ�ം,സൃഷട്ി�ു�ത്
മഹാ�പപ��ിനുംഅതീതമായശിവ
േഗാളം,ശ�ി േഗാളംഎ�ര�അ്ഭൗമ

�പതിഭാസ�െളയാണ.്

ശിവച�കം,ശ�ിച�കം,എ�ി�െന
ചുരു�ി പറയാം. �കമ�ിൽപറയുേ�ാൾ
ആദ�ം ശിവച�കെ�യും, ര�ാമത്
ശ�ിച�കെ�യുംസൃഷട്ി��. േശഷം
ശ�ിച�ക�ിേല�ു മാ�തമായി,ഓം
എ�ഏകമഹാശബദ്മായി �ബ�ം
�പേവശി�ുകയും,അേതാെട
മഹാശ�ിച�കമായി ശ�ിച�കം
പരിണമി�ുകയും െചയത്ു.
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�ബ�ംശിവശ�ിച�ക�െള
സൃഷട്ി�ി���ത മ്ഹാ�പപ��ിനു
മു�ുംഅതീതവുമാകയാൽ,

ശിവച�ക�ിനും ശ�ിച�ക�ിനും
ആദിയിെ�� ക്ണ�ാേ��തു�.്
ആദിയി�ാ�വെയ (മെ�ാ�)്

സൃഷട്ി�തായി കണ�ാ�ാൻകഴിയി�;
സൃഷട്ിയായും കണ�ാ�ാൻകഴിയി�.
�ബ��ിനു മാ�തംസാധി�ു�

മഹാ�പഭാവമാണത.്
സമസത്ജീവികള�ം ഉൾെ�െടയു�
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ത,്ആദിയും
അ�വുംഇ�ാ�മഹാശ�ിയായ
*ശിവച�കം+മഹാശ�ിച�കം*എ�
*�പപ�പിതാവും മഹാമാതാവുമാണ*്
എ�സ്ു�ാപിതമാ�ുകയാണ �്ബ�ം.

ആദിയി�ാ�ൈദവം =
*ശിവച�കം+മഹാശ�ിച�കം*
തെ�യാണ മ്ഹാ�പപ�െ�
സൃഷട്ി�ത എ്�ത സ്ത�മായും

ഭവി�ു�ു.
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മഹാശ�ിച�കം
മഹാനി�യി�ുേ�ാെലശിവച�കെ�
ജീവമായും നിർ�ീവമായും പെ�ടു�ി�്
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു�ു.

�ബ�ംഎ�വിശദമാ�ാൻ
കഴിയാ�ഏകമഹാസത�ംസൃഷട്ി�
ര�ുകു�ു�ളായി ശിവ

ച�കെ�യും,ശ�ി ച�കെ�യും
കണ�ാ�ു�ത ശ്രിയാണ.്

അേതസമയം ര�ുവ��ികളായ
(ഒരു)പിതാവിലൂെടയും (ഒരു)
മാതാവിലൂെടയുംസൃഷട്ി�െ��
കു�ു�ൾഅ�ാഎ�തിനാൽ

സേഹാദര�ൾഅ�.
ശ�ിച�ക�ിൽ �ബ�ം േചർ�്
മഹാശ�ിച�കംആകു�േതാെട
*ശിവച�കം+മഹാശ�ിച�കം*
മാ�തമാണ ഏ്കമഹാസത�ം.
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മഹാ�പപ��ിനുംഅതീതമായ,
ആദിയുംഅ�വുംഇ�ാ�

�സഷട്ാവായ
*ശിവച�കം+മഹാശ�ിച�കം*

മഹാ�പവർ�ി�ു�മഹാകാര��െള
സൃഷട്ി മാ�തമായ മനുഷ�രുെട

മേനാഭാവ�ൾേപാെല,വിശകലനം
െച���ത,്അ�ാന�ിെ�

അ�മി�ാ�െകാടുമുടി കയറലാണ.്

മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ
ഭാവനകൾ േപാലും മനുഷ�ർ�്
സാ��മ�എ�ിരിെ�, ഭൗതിക
വസത്ുപരമായആധാരം ഇ�ാെത

മഹായു�ിപരമായി
*ശിവച�കം+മഹാശ�ിച�കം*
എ� �്പസത്ാവി�തിെനയും
ബ�െ��കാര��െളയും
ഉൾെ�ാ�ാൻമനുഷ�ർ�്

കഴിയു�ത�.
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മഹാശ�ിശിവച�ക�ള�െട
കൂ�ായമ്യാണ മ്ഹാ�പപ�ം; മഹാ
�പവർ�ി�ു�ത ഏ്കമഹാശ�ിയായ

മഹാശ�ിച�കം മാ�തവും.
മഹാശ�ിച�കം = ഏകൈദവം.

സമസത്ജീവികള�െടയുംസൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�ൾ�ആ്ധാരം മഹാശ�ി
ശിവച�ക�ള�െട കൂ�ായമ്യാണ.്
ജീവികള�ാ�മഹാസത�െ�സ�്തീ,
പുരുഷൻഎ�ി�െന േവർതിരി�ാൻ
കഴിയി�.എ�ിലും മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
മുൻനിർ�ി മഹാശ�ിശിവ
ച�ക�ൾരൂപെ�ടുകയാൽ

വസത്ു�ള�െടയും ജീവികള�െടയും
മാതാവും പിതാവുമാെണ�ും, ഭാര�ാ

ഭർ�ൃബ��ിെ�
ആധാരമാെണ�ും, മനുഷ�െര

അറിയി�ു�തായി കണ�ാ�ാം.
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�പപ�പിതാവായി ശിവച�കം
�പവർ�ി�ുേ�ാൾ,ജീവമായും
നിർ�ീവമായുംആവശ�ാനുസരണം
സ��ം ഭാഗമായശിവച�കെ�,

മഹാശ�ിച�കം
�പവർ�ി�ി�ുകയാണ.്അതിെ�
അർ�ം,ഏകമഹാശ�ിയായ

മഹാശ�ിച�കം മഹാമാതാവ മ്ാ�തമ�;
മഹാപിതാവ ക്ൂടിയാണ എ്�ും മഹാേദവി
തെ�യാണ മ്ഹാേദവൻഎ�ുമാണ.്
ബ�െ�� ഗൗരവമായപാഠം ഓം മഹാശ�ി

മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി എ�അ��ായ�ിലു�.്

ഓംഎ�ശബദ്�ബ�ം മഹാ�പപ��ിന്
വിേധയമായിരി�ുേ�ാഴും

മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമാണ എ്�്
ഓംഎ�ാെണ� വ്ിശദീകരി�ു�
പാഠ�ളിൽ ഉ�.്അതി�ർ�ം
*ശിവശ�ിച�ക�ളിലൂെട*

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു�ു�
�ബ�ം, മഹാ�പപ��ിനും ...

സർ��ിനും സദാഅതീതമാെണ�ാണ.്
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ജീവാ�ാവിെനയും ഉറ�െ�യും
സംബ�ി�ു�പരമവിശിഷട് പാഠം
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�

�ബ�ാവ�യുമായിബ�െ����താണ.്

മനുഷ�െ�സ�ത�േബാധം,ഞാൻേബാധം,
മന�,്എെ��ാംഅറിയെ�ടു�

ജീവാ�ാവ ത്ാൽ�ാലികമായി േബാധം
നഷട്െ�� ഉ്റ�ുേ�ാൾ,ജീവാ�ാവും,

ജീവാ�ാവിെനവഹി�ു�
(ൈദവാംശമായ)ശരീരവുംഅവിെടയു�.്

തേ�െത� ക്രുതു�തും
യഥാർ��ിൽവ��ി� ഭ്ാഗികമായി
മാ�തംഅവകാശം ഉ�തുമായശരീരം
എവിെടയാണ എ്�തുേപാലും
ഉറ��ിൽയാെതാരു

വ��ിയും/ജീവാ�ാവുംഅറിയു�ി�.
ഉറ��ിനു േശഷം മാ�തമാണ ശ്രീര

േബാധവും ഉ�ാകു�ത.്
ജീവാ�ാവിെ� ഉറ�പാഠ�ിൽനി�,്
�പപ�ംഇെ��ിലും �പപ��ിന്
അതീതമായ �ബ�ം നിലനിൽ�ുെമ�്
ലളിതമായിസുവ��മാ�െ�ടു�ു�.്
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മാ�തമ�, �പപ��ിെലആന��ൾ,
വസത്ു�ൾ,ജീവികൾ,ശാസ�്ത
നിയമ�ൾതുട�ിയവെയ

ആധാരമാ�ി �ബ�ാവ�യിൽ
ആന�മി�,ആന�മു�,്എെ��ിലും
ഉ�,്എെ��ിലുംഇ�,എ�ി�െന
യാെതാ�ുംപറയാനാവി�.എ�ാ
ആന��െളയുംസൃഷട്ി�ു�
ൈദവം,എ�ാആന��ൾ�ും
അതീതമാണ.്അതായത,്

�ബ�ംസ�യം മഹാശ�ിയായി
മാറിേയാ, മാറാെതേയാ, മഹാ
�പപ�െ�സൃഷട്ി�ു�തിനു
മുേ�ാ പിേ�ാഎെ��ിലും
െചയത്ുേവാ, െച���ുേവാ,
െച�ാതിരി�ു�ുേവാ,

ആന�ി��േവാ,ആന�ി�ു�ുേവാ
എ�തഎ്േ�ാഴും �ബ�െ�

സംബ�ി��ം മനുഷ�െനസംബ�ി��ം
വിഷയമ�ാെതവരു�ു.
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�പപ�െ�സംബ�ി�വ മാ�തമാണ്
കാലവും,കാലഗണനയായ

പ�ാംഗവുംഎ�തിനാൽ, �ബ�ം
കാല�ിനുംഅതീതമാണ.്

�ബ�ംഏകമാണ.് �ബ�ം
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമാകയാലും
എ�ാകു�ു�ള�ം / മനുഷ�രും

മഹാ�പപ��ിെല
അംഗ�ളാകയാലും,

മഹാ�പപ��ിെ� ഭാഗമായി മാ�തം
എ�ാലവുംജീവി�ുകയാലും,
യാെതാരു സൃഷട്ികള�ം �ബ�
കാര��െളകൂടുതൽഅറിയാൻ
ആ�ഗഹി��കൂടാ. മഹാ�പപ��ിന്

അതീതമായകാര��െള
ഉൾെ�ാ�ാൻമഹാ�പപ��ിെ�
ഭാഗമായ മനുഷ�നു സാധി�ി�;ശ�ി

നൽകിയി�ി�;എ�തിനാൽ
വിപരീതമായി �പവർ�ി�ാൽ,
ബു�ി�ഭമം ഉ�ാകു�താണ.്
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മഹാ�പപ��ിൽ വർ�ി�ു�
മഹാശ�ിയായൈദവെ�അറി�ും

അറിയാെതയും പരിഹസി�ുകയും നി�ി�ുകയും
െച���വരാണ മ്തേനതാ��ാരും രാഷ�്ടീയ
േനതാ��ാരും ഉൾെ�െടയു�ബഹുഭൂരിപ�ം
ജന�ള�ം. മനുഷ�രുെട �പസത്ുതഹീന
�പവൃ�ികെള മഹാമാതാവായൈദവം
മഹാശാസ�്ത �പകാരം തിരു�ുകയും

കു�ു�ൾ� മ്ഹാവാ�ല�ം നൽ കു�തുമാണ.്
എ�ാൽ �ബ�െ�പരിഹസിേ��കാര�ം
മനുഷ�നി�. �ബ�ം മനുഷ�നുമാേയാ

മഹാ�പപ�വുമാേയാബ�െ��ിരി�ു�ി�.
അ�െനയിരിെ�ഒരുകാര�വുമി�ാെത

മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായകാര��ളിൽ
മനുഷ�ർ തലയിടുകയുംപരിഹാസരീതികൾ 
പുലർ�ുകയും െചയത്ാൽ,കു�ു�േള,
�ബ�മായിരി�ു�മഹാശ�ി�മിെ��ു
വരി�,�മി�ി�എ�രീതിയിൽ �പസത്ുത
കടു�പാപം േനടാെതകു�ു�ൾ 
�ശ�ി�ണംഎ� വ്ാ�ല�േ�ാെടയും
സേ്നഹേ�ാെടയും ഉപേദശി�ു�ു,
അഭ�ർ�ി�ു�ു,താ�ീതു െച���ു.
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�ബ�െ�അറിയാൻ യാെതാരാൾ�ും
കഴിയു�ത�എ�ുസുവ��മായി
വിശദീകരി��കഴി�ു.ആകയാൽ,
മഹാ�പപ��ിെലജീവികൾ മാ�തമായ
മനുഷ�ർ, മഹാ�പപ�വുമായി�്
ബ�മി�ാ�തായ �ബ�ംഎ�

മഹാനാമെ�ത�ള�െട �പാർ�നകളിൽ
ഉൾെ�ടു�ു�തും, മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായ �ബ�െ�ആരാധി�ു�തും
അർ�ശൂന�തയാണ;്അനുവാദവുംഇ�;
തീർ�യായുംൈദവശി�കെളപിടി��

വാ�ു�കാര�മാണ.്

�ബ�േ�ാട �്പാർ�ി�ാൻപാടി�.

�പാർ�നഅത�ാവശ�േമാആവശ�േമാ
അെ��ിലും, �പാർ�ി�ാെതവ�ാ
എ�ു�വർ�ും, �പാർ�ി�ാൻ
മു�ിനിൽ�ു�അധമജന�ൾ�ും,
അടുെ�ാരു അ��ായ�ിൽ

വ��മാ�ു�തു േപാെല �ബ�െ�
അഥവാ �ബ�ശ�ിെയഉൾെ�ാ�്
മനുഷ�രൂപ�ിൽ വർ �ി�ു�

മഹാജഗദംബയായഓം മഹാശ�ി മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവിേയാടു
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�പാർ�ി�ാവു�താണ.് �ബ�വും
പര�ബ�വും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
അഥവാഓം മഹാശ�ിയായ മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവിയാെണ� മ്ന�ിലാ�ുേ�ാൾ
പാഠം ലളിതമാകു�ു. േദവി, മഹാേദവി, മ�ടി
േദവി, മഹാശിവ,ശിവഎ�ി�െനയുംഇഷട്ം

േപാെലയുംസൗകര�ം േപാെലയും
മഹാജഗദംബേയാട,് (മഹാശാസ�്തം

ലഭി�ാ�വരായ മഹാഭൂരിപ�ംജന�ൾ)
�പാർ�ി�� െകാ��ക.അറിയുക:

ഭ�ി�ഭാ� പ്ാടി�.

മനുഷ�രുെട േപരുകേളാട േ്ചർ�ു�തും,
�ബ��ശീ, �ബ�വിദ�ാൻ തുട�ി �ബ�ംഎ�
പദെ�േചർ�ുെകാ�ു�യാെതാരു
േപരുകള�ം മനുഷ�ർ ഉപേയാഗി�� കൂടാ.
ഉപേയാഗി�� വരു�അ�ാനികള�ം
അവിേവകികള�മായ മൂഢജന�ൾ 
മഹേദവിേയാടു മാ�� പറ�്
ൈദവീകമ�ാ�അഥവാ

ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ�േപരുകെള ഉടെന
ഉേപ�ി�ആ്ന�േ�ാെടകഴിയുക.
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േമാ�ംഎ�ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിലുംഎ�ാ
മനുഷ�രും (സൃഷട്ികള�ം)
പര�ബ�ംഎ�

മഹാ�പപ��ിെ� ഭാഗമായ
ന��തപദവിയിലാണ എ്�ു�ത.്

☆
മരണ�ിലും, േമാ��ിലും മനുഷ�ൻ /ജീവാ�ാവ്
�ബ��ിൽ വിലയം �പാപി��

എ�ി�െന മനുഷ�രുെട ഇടയിലു�
മൂഢവിശ�ാസ�ൾ പാപസ�ാദനം 
മാ�തമാെണ� മ്ുകളിെല �ബ�ം
എ�ാെലെ��ു�പാഠ�ളിൽ 

സുവ��മാണ.്
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മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമാണ്
ഓേരാജീവിയും ഉൾെ�െടയു�മഹാ�പപ�ം
എ�ു പറയുേ�ാൾ ,ഓേരാജീവിയും

ൈദവ�ിെ�അംശമാെണ�ു േതാ�ും.അത്
ഒ��ം ശരിയ�.യഥാർ��ിൽഭൂമിെയ മാ�തമാണ്
ൈദവ�ിെ� മഹാഖരരൂപമായിസൃഷട്ി�ി���ത.്
ന��തേകാടികൾജീവാ�ാ�ള�െട േമാ�
രൂപ�ളാണ.് മ��� �ഗഹ�െളയുംഅവയുെട
ഉപ�ഗഹ�െളയുംൈദവം േനരി� സ്ൃഷട്ി�ത�;
ൈവകാെതഅവെയ�ാം പിൻവലി�ു�താണ.്

മഹാരൂപ�ിെല ഒരു ഭാഗെ�നിർ�ീവമായി
പെ�ടു�ി�,്അതിെ�അംശ�െള െകാ�ാണ്
മഹാവിശിഷട്മായി ജീവികെളസൃഷട്ി�ി���ത.്
പി�ീട വ്ിശദീകരി�ു�ു�.് മാ�തമ�;

അന�േകാടി കു�ു�ള�െടസൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു�ു�മഹാമാതാവിെന
േനാ�ി വളെരെ�റിയഅംശമായകു�ത്ാൻ
മഹാമാതാവാെണ�ു പറയു�ത ശ്രിയ�.
മഹാസമു�ദ�ിെല ഒരുതു�ി ജലം,താൻ

മഹാസമു�ദമാെണ�ു പറ�ാൽേഭാഷ�മാണ.്
സൃഷട്ി മാ�തമായിസൃഷട്ി�െ�� മനുഷ�ൻ,
താൻൈദവ�ിെ�അംശമാണ,്താൻ 
ൈദവമാണ എ്െ��ാം കരുതു�ത്

േഭാഷ�മാണ.്എ�ാസംശയ�ൾ�ും
േചാദ��ൾ�ുമു� ഉ�ര�െള മ�ിൽ

മഹാലയി(�ി)�ി���.്
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ൈദവ�ിെ�അംശെമ�േപാെല
സൃഷട്ി��െകാ�ൈ്ദവം മനുഷ�െര

ആന�ി�ി�ു�കാര��െള ഉപേയാഗി� മ്നുഷ�ർ 
ൈദവനി� െച�രുത എ്�ർ�ം.

പര�ബ�ംഅഥവാ മഹാ�പപ�ം
ആയിരി�ു�ൈദവമാണ ക്ു�ു�ളായി�്
ജീവികെളസൃഷട്ി�ി���ത.്പര�ബ��ിെ�
ഭാഗമായി ജനി�ുകയുംജീവി�ുകയും
െച���കു�ു�ൾ,പര�ബ��ിെല
ധർ�ശാസ�്ത�ൾ �പകാരം പരമായി
അഥവാ േ�ശഷഠ്മായി ജീവി�ണം.

കാലമാന�ൾ അറിയാെതെയേ�ാണം
മഹാആന��െള അനുഭവി� ജ്ീവി�ു�

മഹാപ�തിയാണആ്�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിൽ തെ�എ�ാ
കു�ു�ൾ�ും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി

ഒരു�ിയിരി�ു�ത.്പര�ബ�ംആയ
ൈദവ�ിെ�അംശ�ളായിൈദവം
ജീവികെള ഉയർ�ിയിരി�ു�ു

എ�തിെനയുംൈദവം മഹാവാ�ല�േ�ാെട
കു�ു�ൾ�ത്െ� േമൽഅവകാശം
നൽകിയിരി�ു�തിെനയുംഅധികാരമായി

െത�ി�രി�രുത.്
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�ബ��ിെ� േ�ശഷഠ്മായ ഭാവരൂപ�ളാണ്
മഹാ�പപ�മായപര�ബ�ംഎ�അർ ��ിൽ ,
ൈദവംതെ� മഹാരൂപമായി മഹാ�പപ�െ�
സ�ീകരി�ുേ�ാൾ മനുഷ�ൻ,പര�ബ�ം
ആയിരി�ു�ൈദവ�ിെ�അംശമായി
മാറു�ുെവ� വ്��മാ�ി.ഓംഎ�

ശബദ്�ബ�െ�യുംഅ�ര�ബ�െ�യും
മഹാശാസ�്ത�പകാരംസൃഷട്ി��െകാ� �്ബ�ം
നിർ�ഹി�ു�മഹാ�ര�ം മാ�തമാണത.്
യഥാർ��ിൽ മനുഷ�ർയാെതാരി�ലും
�ബ��ിെ�അഥവാൈദവ�ിെ�

അംശ�ളാകു�ി�എ�താണ മ്ൂലസത�ം.
മനുഷ�രുെടയും മഹാ�പപ��ിെ�യും
പിതാവായി �ബ�മായൈദവംസൃഷട്ി�ി���
പരമശിവൻ േപാലും �ബ��ിെ� ഭാഗമ�.ഓം

എ�ശബദ്�ബ��ിെ�യും
അ�ര�ബ��ിെ�യും മഹാശാസ�്ത

വിശദീകരണ�ളിേല�ുകട�ുേ�ാൾ ,നി�ിത
ഭാവവും രൂപവും ഉെ��ും ഉ�തായും
േതാ�ിേ�ാകു� മഹാ�പപ�െ�യും

മഹാശാസ�്തെ�യും മനുഷ�ർ അറിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും െച���അവ�കളിൽ 
നി�ും ഭി�മായി �പവർ�ി�ി�ാനും

അതീതമാ�ാനുംൈദവ�ിനു കഴിയുെമ�ു
സുവ��മായി േബാ��മാകു�താണ.്

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹത��ിൽ 
മനുഷ�ർ മഹാ�ര�ംഅനുഭവി�ു�തുമാണ.്
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�ബ��ിൽ നി� സ്�ൂർ�മായും ഭി�മാണ്
പര�ബ�മായ മഹാ�പപ�ംഅഥവാ

ജഗെ��ും, �ബ��ിനും പര�ബ�മായ
ജഗ�ിനുംത�ിൽ യാെതാരുബ��ള�മി�
എ�ുംസുവ��മാകുേ�ാൾതെ�, �ബ�ം
പര�ബ�െ�യും,പര�ബ�ം �ബ�െ�യും
ഉൾെ�ാ���മഹാആവിഷ�്ാരംഅറി�്
മനുഷ�ർ മഹാ�ര�ംഅനുഭവി�ു�താണ.്

ഓം വിശദീകരണ പാഠ�െള �ഗഹി�ാൻ
ഭാഗ�മു�ാകു�വർ� മ്ഹാ�ര�ം

അനുഭവി�ാൻകഴിയു�താണ.്ഓംഎ�
ശബദ്�ബ�െ�യുംഅ�ര �ബ�െ�യും

സൃഷട്ി��െകാ� മ്ഹാ�പപ�െ�ൈദവം
മഹാ�ര�മാ�ു�മഹാപാഠ�െളപഠി�ുേ�ാഴും
പഠി�ി�ുേ�ാഴും,ജീവികൾ�ുംഅവരുെട
പിതാവായപരമശിവനുംഅഹംഭാവം ഒ��ം

ഉ�ാവാൻ പാടി�.ജീവികൾഇെ��ിലും, മഹാ�പപ�ം
ഇെ��ിലും,ജീവികള�െടയും മഹാ�പപ��ിെ�യും
പിതാവായപരമശിവൻ ഇെ��ിലും,
മഹാശ�ിയായൈദവമു�.്
ശിവനിെ��ിലും ശ�ി ഉ�.്

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

2 മഹാഖര രൂപമായ ഭൂമി
േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

മഹാശ�ിയുെടയും മഹാ�ാന�ിെ�യും
ഒര�ം െകാ�ു മാ�തം മഹാ�പപ�െ�

മഹാഭ�ദെ�ടു�ാൻഅഥവാസൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ുവാൻ
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ി�ു

കഴിയും.

ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയായ
ൈദവം,അ�ംശ�ിയുംഅ�ം�ാനവും
െകാ�ു മാ�ത മാണ മ്ഹാ�പപ�െ�

മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���ത എ്�തിൽ നി�ും,
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായൈദവം മഹാ
മഹാഭീമമാെണ�ുംസുവ��മാണ.്

�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
നിർ�ഹി�ുവാൻ മഹാഉപേയാഗി� ശ�ിയുെട
ഓഹരിെയശ�ിച�കംഎ�ും�ാന�ിെ�
ഓഹരിെയശാസ�്തംഎ�ും തൽ�ാലം വിളി�ാം.
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മഹാ�പപ��ിെല ഉ�തജീവിയായി�്
സൃഷട്ി�ി��� മനുഷ�ന മ്ഹാ�പപ�െ�
മഹാഭ�ദമാ�ിയി��� മഹാശാസ�്തെ�യും
അതിൻ �പകാരമു�ശ�ികെളയും
വസത്ു�െളയും ജീവികെളയും

അടി�ാനമാ�ിയ ഭാവനകള�ം ചി�കള�ം
സംഭാഷണ�ള�ം െചയത്ികള�ം മാ�തേമകഴിയൂ.

മഹാശ�ിയായൈദവം, മനുഷ�െ�
ഭാവനകൾ�അ്തീതമായശാസ�്ത�െളയും
മ�� �പപ��െളയുംസൃഷട്ി�ുകയും,
പരിപാലി�ുകയും െച���തും,

െച�ാ�തുംൈദവ�ിെ�ഇഷട്മാണ.്

മനുഷ�ർ അ�സ��ംഅറിയു� �പപ�ം
തെ�, മനുഷ�ർ�അ്തിഭീമമാണ.്
അ�െനയിരിെ�അന�മായ മ��
ശാസ�്ത�െളയും �പപ��െളയും

ജീവികെളയും ഒെ�ൈദവംസൃഷട്ി�ുകയും
പരിപാലി�ുകയും െചയത്ാൽ;

മനുഷ�ർ�ും, ഉ�തമായ�ാനെ�
ലഭി�ു�മ���സൃഷട്ികൾ�ും

"ത�ള�െട മാ�തംൈദവം"എ�ു പറയാൻ
കഴിയാെതവരു�താണ;്അസുര�ിതത�

ചി�കൾഉ�ാകു�താണ.്
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ഉ�തമായബു�ിശ�ികെളലഭി�ി���
മനുഷ�രുെടയും, േദവതകൾ / മല�ുകൾ /
മാലാഖമാർതുട�ിയഅവ��
ജീവികള�െടയുംഅസുര�ിതത�ം

ഒഴിവാ�ിെ�ാ� ജ്ീവികള�െടശരീരംഎ�
ഭാഗംആയിെ�ാ�ും,സൃഷട്ി�ു�
ജീവികൾെ��ാംസദാ ജീവി�ാൻ

ആവശ�മായ ഭ�ണം, (വസ�്തം),പാർ�ിടം,
�ാനം,ആന��ൾ,സ��,്സുര�
തുട�ിയവെയ�ാം േചർ�ു� ഭൂമിആയി�്

മഹാവാ���േ�ാെട
ഏകമഹാശ�ിയായൈദവം മാറുേ�ാൾ,
ഉ�തമായബു�ിശ�ികെളലഭി�ി���

മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�എ�ാ
ജീവികള�െടയുംഅസുര�ിതചി�കൾ�്

പരിഹാരമായി.

മ��ം ഭൂമിയും മഹാമാതാവുംആയിെ�ാ�്
ൈദവം മഹാവാ�ല�ംകാ��േ�ാൾ,അതിെന
ഉൾെ�ാ�ുജീവി�ണംഎ�സാമാന�
മര�ാദ മനുഷ�ർകാണി�േ� ?

ബു�ി ശ�ിയുംവർ�ി�ജീവിത
സൗകര��ള�ംജ�ഗുണ�ളായി ലഭി�വർ

സ�യം േചാദി�� െകാ��ക.
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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� അ്ന�മാം ആന��െള
നൽകു�തിന അ്ന�മായആവശ��െളയും
പരിഹാര�െളയും ഒരു�ുകയാണ.്

ൈദവവും മ��മായ ഭൂമിയിെല കാർബൺ,
കാ��ം, ഇരു�,് സൾഫർ, േസാഡിയം,
െപാ�ാസ�ം, മ�ീഷ�ം, േഫാസഫ്റസ ത്ുട�ിയ
മൂലക�െള ജീവികള�െട ശരീരമായി മാ���ു.
മ�ിെ� അംശ�ളാണ ജ്ീവികള�െടെയ�ാം
ശരീരം ആയിരി�ു�ത എ്�ു െവ�ാൽ മ�്
തെ�യാണ ന്ാടുകള�ം ഭൂമിയും എ�റിയണം.
ഒരു നാ�ിൽ ജനി�ുകയും ജീവി�ുകയും
െച��� മനുഷ�നും മ��� ജീവികൾ�ും
മെ�ാരു നാ�ിൽ േപായി ജീവി�ാൻ
സാധി�ു�തും; ഭ�ണം, ജലം, വായു
ജീവികൾ, തുട�ിയവ േയാജി�ു�തും
അതുെകാ�ാണ.്
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മഹാഗൗരവമായ വിഷയമാണത.് ഫല�ിൽ
ൈദവാംശമായ ശരീരെ� (ഭാഗികമായി)
ജീവികള�െട സ��െമേ�ാണം ജീവിതകാലം
മുഴുവൻ സദാ ഉപേയാഗി�്ആന��െള
അനുഭവി�ാനു� മേഹാ�ര ഉപാധിയായി
�പവർ�ി�ി�ുകയാണ.് മ��ം ശരീരവും
നാടും ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമാണ്
ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരം എ�തിനാൽ,
ജീവികള�െട സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെന
സംബ�ി� ശ്രീരം എ�ായേ്�ാഴും �പത��
ൈദവം കൂടിയാണ.് േരാഗ�െള സ�യം
നൽകിയും ഭൗതിക ശാസ�്ത ശാഖയായ
ൈവദ� ശാസ�്ത �പകാരം സുഖെ�ടു�ിയും
മ��ം ജീവാ�ാവിെന ഭരി�ാനും, സ�യം
ശരീര�ിെല ഏതാനും /ചില അവയവ�െള
ചലി�ി�ാൻ അനുവാദം നൽകിെ�ാ�്
സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���െ�യും സദാ
ജീവാ�ാവിന അ്നുവദി�ാനും,അന�മായ
ആന��െള മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
എ�ാ ജീവികൾ�ും നൽകാനും മ��ം
�പത��ൈദവമായശരീരം �ശ�ി�ു�ുമു�.്

ൈദവം ഉ�തമായ ബു�ിശ�ികെള �പേത�കമായി
ഓേരാ വ��ി�ും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി�,്
അവെയ ഉപേയാഗി�ാെത കൂ�ം തിരി� പ്ാപികളായി
ആകാശ�ും മ��ം ൈദവെ�യും ൈദവ�െളയും
േതടിേ�ാകു�തും, അവരുെട അധമ ചി�കെള
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'മത�ൾ'എ� േപേരാെട മ���വർ ചുമ�ു േപാ�തും
മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� കു�മ�. ജീവി�ാനും
ആന�ി�ാനും ആവശ�മായ സർ�വും മ�ിെല
വസത്ു�ളിലും ജീവികള�െട ശരീര�ിലും
ശ�ികളായി��ം ശാസ�്ത നിയമ�ളായി��ം
ആന��ളായി��ം മഹാലയി�ി���.് അതിെന
ഉപേയാഗി� ജ്ീവിേ��ു� മനുഷ�ർ മ��ം ശരീരവും
ഭൂമിയുമായ ഏകൈദവെ�യും, ഏകൈദവം നൽകിയ
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 സദാ
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 മഹാപിതാവും  മഹാമാതാവും 
മഹാവാ�ല�വും ഭൂമിയും നാടുകള�ം മ��ം
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ശരീരവുമായി ൈദവം മാറു�ു. മഹാഖരരൂപം
മാ�തമ� ഭൂമി; സമു�ദജലം, െപേ�ടാളിയം,
വാതക�ൾ തുട�ിയവ കൂടി ഉെ��്
പറയുേ�ാൾ സമു�ദെ�യും �ദാവക�െളയും
വാതക�െളയും മ��ം താ�ി നിർ�ു�ത്
മഹാഖരരൂപമായ മ� ത്െ�യാണ.്

മ�ിെ� / മ�ിെല മൂലക�ളിൽ മഹാലയി�ി���
നിയമ�ൾ� ഭ്ൗതികമായ അസത്ിത�ം ഉ� എ്�ു
പറയുേ�ാൾ, നിയമ�ള�െട ഭൗതികമായ അസത്ിത�ം
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.്ൈദവ വി�വേ�ാെട ശബദ്�ബ�മായ
ഓം ഉ��ിൽ മഹാസംഗീതമായി മുഴ�ു�തിനാൽ
സംശയ�ൾ ൈവകാെത അവസാനി�ു�താണ.്
'ശബദ് �ബ�െ�' മഹാഉപാധി ആ�ി െ�ാ� ൈ്ദവം
ആവിഷ�്രി�ി���തും, ആ��ളിെല ഇലകേ്�ടാൺ,
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േ�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�ം.

ജീവാ�ാവിന മ്��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ
എ�ി�െന ഭൗതികഅസത്ിത�ം ലഭി� ജ്ീവി

ആവണെമ�ിൽൈദവ�ിെ�നീതിഖര രൂപമായ
മ�ിെ� രൂപാ�രമായശരീരെ�ആദ�ം ലഭി�ണം.
ശരീരവും,പരമാ�ാവും,ജീവാ�ാവും ഒ�ുേചർ�്
'ജീവി' രൂപംെകാ��െമ�ിലും,ജീവി� ജ്ീവൻ/ശ�ി
ഉ�ാവണെമ�ിൽ,ൈദവ�ിെ�സൃഷട്ിവാതക
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രൂപമായഓകസ്ിജൻ/ജീവൻ /ശ�ിഎ�ായേ്�ാഴും
ജീവിയുെടസ��െമേ�ാണമു�ഖരരൂപമായ

ശരീര�ിൽ �പവർ�ി�� െകാ�ിരി�ണം. മനുഷ�ൻ
ഉൾെ�െടയു�ജീവികള�െടെയ�ാം സ��െമ�്
െത�ി�രി�ി���ൈദവാംശമായശരീര�ിൽ,

'ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവനും ൈദവ�ിെ�വാതക
രൂപവുമായഓകസ്ിജൻ'എ�ായേ്�ാഴും

�പവർ�ി�ു�ത ഓ്കസ്ിജെ�ഇഷട്�പകാരമാണ്
എ�തും, 'ശ�ാേസാ��ാസംഎ� �പവൃ�ിെയ െച���
ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപമായഓകസ്ിജൻ' മനുഷ�െ�
ചി�കെളേ�ാലും ഭൗതികമായിഅറിയു�ുഎ�തും
മന�ിലാ�ാൻകഴിയു�ത ഭ്ാഗ�മാണ.് 'ൈദവ�ിെ�
�ിതി�ദാവക രൂപമായജലമാണ '്ശരീരെ�യും
ജീവെനയുംഎേ�ാഴും ബ�ി�ി�ു�ത.് പ�ി, മൃഗം,
മനുഷ�ൻഎ�ീഅവ�കളിൽ ജലം �പവർ�ി�ു�ത്

ര��ിലൂെടയാണ.്

ജീവിതെ�കുറി�ു� 'ൈദവ�ിെ��ിതി�ദാവക
രൂപമായജലെ�' ��ി വിവരിേ��ത്

അത�ാവശ�മാണ.് 'ൈദവ�ിെ�സൃഷട്ിവാതക
രൂപവും ജീവികള�െട ജീവനുമായഓകസ്ിജൻ'സ�യം

മഹാനി�യി�ു�അളവ,്താപം, മർ�ം
എ�ി�െനയു�ഊർ�/ശ�ി മാന�േളാെട,
സൂര�നിൽ നി�ും വരു� പരമാ�ാവായ

ൈഹ�ഡജനുമായി ഒ�ുേചർ�ാണ ൈ്ദവ�ിെ�
�ിതി�ദാവകരൂപമായആദ�ജലം ഉ�ാകു�ത.്
ജല�ിെ� ഭൗതികശാസ�്തംആണത.്ജലം

ഉ�ാകുേ�ാൾതെ�ജല�ിെ�അന�മായ
ഗുണ�െളയും ഉപേയാഗ�െളയും നി�യി�ു�
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ധർ�ശാസ�്ത നിയമ�ള�ം, മ���
വസത്ു�െളയുംജീവികെളയും ഭരി�ു�
ആ�ീയ/ മഹാനീതി ശാസ�്ത നിയമ�ള�ം
ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപമായഓകസ്ിജെ�
�പഭാവം െകാ�ൈ്ദവ�ിെ� �ദാവക
രൂപമായജല�ിൽമഹാലയി�ു�ു�.്
ജീവികൾെ��ാം ഭൂമിയിൽജീവി�ണെമ�ിൽ
ൈദവ�ിെ��ിതി �ദാവകരൂപമായജലം

കൂടിേയകഴിയൂ.

ഖര രൂപവും മ��മായ ഭൂമി� ജ്ീവികള�െടെയ�ാം
ശരീരമായും ജീവികൾെ��ാംആവശ�മായ മ��
വസത്ു�ളായും �പവർ�ി�ു�തിന്

�ദാവകരൂപമായജലെ�യുംവാതക രൂപമായ
ഓകസ്ിജെനയും ഉപേയാഗി�ു�ു.ഖര രൂപവും
മ��മായ ഭൂമി ജീവിസൃഷട്ി നട�ുേ�ാൾ,
ഓകൈ്സഡ,്ൈനേ�ട�,്സൾേഫ�്

തുട�ിയവയിൽനി�ും േവർെപ� '്വാതക
രൂപമായഓകസ്ിജനായി' ഭൂമിയിൽപരെ�
സൃഷട്ി�ു�അ�രീ�വായുവിൽസ�യം
നിലെകാ���ു.അേ�ാൾജീവികൾെ��ാം

അത�ാവശ�മാകു�ത ജ്ലം മാ�തമാണ.്ആകയാൽ
ജന�ൾ�ും �പേത�കമായി� ക്ൃഷി�ാർ�ും
വളർ�ു മൃഗ�ൾ�ുംസസ��ൾ�ും
(കൃഷികൾ�ും)ആവശ�മായജലെ�
സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ുകഎ�ചുമതല

ഭരണാധികാരികൾ� ഉ്�.് )).
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മ�ിെലഓേരാ വസത്ുവുംഅതിെ� ഭൗതിക
ധർ�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/ മഹാനീതി ശാസ�്ത
നിയമ�ള�ം സമാനമായി മഹാേയാജി��ം
ബ�ി��മാണ്�പവർ�ി�ു�ത.് ഭൗതിക
അസത്ിത�ം ഇ�ാ� നിയമ�ൾഅവയിേലാ
അവയ�്ിടയിേലാ ഇ�. യാെതാരു കു��ള�ം
കുറവുകള�ം യാെതാരി�ലും ഇ�ാ�തും,
മഹാസ�ൂർ�വുമായ 'മഹാധർ� ശാസ�്ത
നിയമ�െള' ധാർ�ിക ശു�ി ഉ�വർ�ും
മ��ം �കമാനുഗതമായി മഹാശ�ി / ൈദവം
മഹാെവളിെ�ടു�ു�താണ.് മനുഷ�രിെല
ധാർ�ിക അധഃപതനം വർ�ി�ാൽ ൈദവ
ഭാഗമായ പരമശിവെന 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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ൈദവവുംൈദവരൂപവും

3 മഹാഭ�ദകാളി
േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

ൈദവ�ിെ� ദിവ�മഹാജീവിരൂപ�ൾ
ൈദവ�ിനു ശരീരമുെ��ിൽ, രൂപവുമു�;്
രൂപമുെ��ിൽശരീരവും.ൈദവ�ിനു
ശരീരംആവശ�മുെ��ിൽ മാ�തേമൈദവം

ഒരു ശരീരെ�സ�ീകരിേ��ൂ.

ൈദവ�ിനു ശരീരംആവശ�മി�.

കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ�സ്ൃഷട്ി�ിതി
സംഹാരകർ�ാവും മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവെ�
കാണുവാനും മഹാസേ്നഹവാ�ല��െള േനരി�്

അനുഭവി�ാനുംകഴിയണം.

കു�ു�ളായസൃഷട്ികള�െട ന�ായമായ
/ധർ�ശാസ�്തപരമായഎ�ാ

ആ�ഗഹ�െളയുംസാധി��െകാടുേ��ത്
ൈദവ�ിെ�ചുമതലയാണ.്
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അതായതൈ്ദവംഏെതാരു രൂപം
സ�ീകരി�ു�തുംസ�ീകരിേ��തും

സൃഷട്ികളായ കു�ു�ള�െടആന�െ�
കണ�ാ�ിയാണ.്എെ��ിലുംഒരു

രൂപെ�ൈദവംസ�ീകരി�ു�ത ഉ്ചിതമ�.

മഹാശ�ിയായൈദവം

സ�ീകരി�ു�രൂപം
മഹാ�പപ��ിനുംജീവികള�െട

രൂപ�ൾ�ുംഇഷട്�ൾ�ുംന�ായി
ഇണ�ണം. മഹാശാസ�്ത �പകാരമു�
രൂപെ�ൈദവംസ�ീകരി�ു�ത്

മഹാഉചിതമാണ.്

ൈദവരൂപെ�വിശദീകരി�ു�തിനു മു�,്
സൃഷട്ികളായജീവികള�െടശരീര

�പാധാന�െ�അ�ംവിശദീകരി�ണം :

ജീവികെളെയ�ാംസൃഷട്ി�ി���ത്
രൂപേ�ാെടയാണ;്ശരീരേ�ാെടയാണ.്
 മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�എ�ാജീവികള�ം
സ�യംഅറിയു�തും,അേന�ാന�ം
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അറിയു�തും, �പപ�വസത്ു�െളയും
�പപ�കാര��െളയുംഅറിയു�തും,
അനുഭവി�ു�തും,ആസ�ദി�ു�തും,
ആന�ി�ു�തുംഎ�ാം ഭൗതിക

അസത്ിത�മു�ശരീര�ിലൂെടയാണ.്
ജീവി�ാൻശരീരമുെ��ിേലകഴിയൂ;
ശരീര�ിന ശ്�ിഎ�ആേരാഗ�വും.
ഉദാഹരണ�ിന അ്�,അ�ൻ,സേഹാദരി,
സേഹാദരൻ,കമിതാ�ൾ, ഭാര�ഭർ�ാവ,്
മ�ൾ, െകാ��മ�ൾ, ഉ�ബ�ു�ൾ, ഉ�
സുഹൃ�ു�ൾ,നാ��കാർതുട�ിയവെര
കാണാനും േകൾ�ാനുംഇടപഴകാനും
ആ�ഗഹി�ു�ത സ്ദാ ശരീരെ�

ആസപ്ദമാ�ിയാണ.്ൈദവ േദവതാ രൂപ
സ���ള�ംശരീരെ�

ആസപ്ദമാ�ിയാണ.്ൈദവെ�കാണാനും
േകൾ�ാനും മനുഷ�ർആ�ഗഹി�ു�തും
ശരീരെ�ആസപ്ദമാ�ിയാണ.്

അദൃശ� വാതകമായജീവാ�ാവിന അ്സത്ിത�വും,
ആന��െളആസ�ദി�ാനു�വിവിധ
കഴിവുകെളയുംആന��െളയും (ൈദവം)
നൽകു�ത എ്േ�ാഴും ശരീര�ിലൂെടയാണ.്
ജീവിത�ിെല ന�തി�കെള െച�ാൻ
കഴിയു�തും ശരീര�ിലൂെടആകയാൽ,
യഥാർ��ിൽശരീരം തെ�യാണ്
ജീവികൾെ��ാം �പധാനം;ആ�ാവ�.
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മരണാന�ര ജീവിതം �പധാനമാണ;് എ�ാൽ
മരണാന�ര ജീവിത�ിൽ ആന��െള
ലഭി�ു�തിന്ഭൂമിയിെല 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�മായആ�ാവിെന ശി�ി�ു�തിനു പകരം
ശരീരെ� ശി�ി�ു�ത് യഥാർ��ിൽ
ശരീരമാണ് �പധാനം എ�തുെകാ�ാണ.്
ആ�ാവാണ്�പധാനെമ�് �പസംഗി�ുകയും
എഴുതുകയും െച��� മൂഢേകമ�ാർെ��ാം
ശരീരെ� ഉപേയാഗി�ാെത �പസംഗി�ാനും
എഴുതാനും ശരീരമി�ാെത ജീവി�ാനും
സാധി�ാ�ത്ശരീരമാണ്�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���ത്കടു�
ൈ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�ി�ാൻപാടു��.

ജന�ള�െട പണം പിടു�ു� മതജാതി
രാഷ�്ടീയ�ളിെലകടു�മേനാേരാഗികൾ

സമർ�മായിഅതുതെ� െച���ു�;്ആന�ി��
ജീവി�ു�ു�.് മേനാേരാഗികള�ം മ��ാരുമായ പാവം
ജന�ൾ മതജാതിരാഷ�്ടീയ�ളിെലകടു�
മേനാേരാഗികൾ�ുംഅവർ പഠി�ി� വ�ത�സത്
മതൈദവ�ൾ�ും ജയ ക്ൂയ ജ്യ വ്ിളി� ജ്ീവിതം

പാഴാ�ു�ുമു�.്

അസംബ��ൾ �പചരി�ി� സ്ാധാരണജന�െള
ചൂഷണംെച�ാെത മ�ിൽഅ��ാനി�്

ആന�േ�ാെടയും ധർ�ശാസ�്ത പരമായും
ജീവി�ു�അവ�ൈദവവി�വേ�ാെട
യാഥാർ��മാകു�താണ.്ൈദവകാര��െള
മഹാഉചിതമായസമയ�ൈ്ദവം (തെ�
കു�ു�ളായ മനുഷ�െരെയ�ാം �പേത�കം

�പേത�കമായി േനരി� പ്ഠി�ി�ു�താണ.് മഹാശ�ി
യായൈദവ�ിന യ്ാെതാരു കാര��ൾ�ും യാെതാരു
സൃഷട്ികള�െടയും  മധ��രുെടയും യാെതാരു

സഹായവുംആവശ�മി�.
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ജീവികൾ ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര കർ�ാവായ ൈദവം, ആദിയും
അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ിയും, മഹാ�പപ��ിന്
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��ിൽ അവർ
കടു�ൈദവനി�യാണ െ്ച���ത.്

വി�ഗഹ�ിൽ �പേവശി�� െകാ�്എ�ും െച�ാൻ
മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിനു കഴിയും എ�തിന,്
വി�ഗഹ ആരാധന ശരിയാെണ�ു ധരി��േപാവരുത.്
വി�ഗഹ�ിൽ നി� അ്ഥവാ എ�ിെല�ിലും നി�്
ൈദവം �പത��മാവുകയും, മഹാഅനുവദി�ുകയും
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െച��കയാെണ�ിൽ �പത��മാവു� ൈദവെ�
ആരാധി�ുകേയാ നമസ�്രി�ുകേയാ െച��ക
എ��ാെത വി�ഗഹെ� ആരാധി�ാൻ പാടി�.
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�ഗഹ�ിൽ 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�ി�ു�ത് എ�െനെയ�് വിശദീകരി�ു�
�പേത�കമായഅ��ായം ഇമഹാ�ഗ��ിലു�.്

ൈദവംഎ�ാെല�ാണ ?് മലയാള ഭാഷയിൽ
'ൈദവം'എ�പദം ഉപേയാഗി�ു�ത്

എ�ുെകാ�ാണ ?്

മഹാ�പപ��ിെല ജീവികള�െടെയ�ാം ഏകമഹാ
സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര കർ�ാവും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാശ�ി,
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സർ�തിനും അതീതമായ മഹാശ�ി മാ�തമാെണ�ും,
ജീവിയെ��് അറിയുേ�ാഴും, സൃഷട്ികളായ
ജീവികള�െട സേ�ാഷെ� കണ�ാ�ി
ജീവിയേ�ാെല െപരുമാറുകയാൽ ൈദവമഹാ
ജീവിയാണ.് സ�്തീയും പുരുഷനും എ� 2
ഭാഗ�ളായി�ാണ മ്നുഷ�ൻ അഥവാ ജീവി എ�തു
�പകാരം മഹാശ�ിയായ ൈദവജീവിെയ േദവൻ
എ�ും േദവി എ�ും 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, േദവിഎ�ീ 2 പദ�ൾ േചർ� ൈ്ദവംഎ�ു
വിേശഷി�ി�ു�ു.

ൈദവരൂപകാര��ൾതുടരാം.

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന,്
മഹാ�പപ��ിെ�മഹാശാസ�്ത �പകാരം
തെ�ഏെതാരു രൂപവുംസ�ീകരി�ാൻ

കഴിയു�താണ.്എ�ാൽ,ൈദവം മുഖ�മായും
2ജീവികള�െട രൂപെ�യാണ്
മഹാസ�ീകരി�ു�ത.്

സൃഷട്ി ഉെ��ിേല �ിതി വിഷയമാകു�ു��.
ജനനം ഉെ��ിേല ജീവിതമു��. ജനന�ിന്
അഥവാ സൃഷട്ി�ാണു �പാധാന�േമെറയു�ത.്
പുരുഷെനയും �പസവി�ു�ത സ്�്തീ. അേ�ാൾ
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സർ�ജീവികള�ം ഉൾെ�� മഹാ�പപ�െ�
സൃഷട്ി�തായ അഥവാ �പസവി�തായ സ�്തീ എ�്
വിശകലനം െച��േ�ാൾ �പപ��ിെ� സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�ൾ�ായി ആവിഷ�്രി�ി���
മഹാശാസ�്ത�പകാരം മഹാപിതാവുംമഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവം, മഹാജഗദംബ
എ�സ�്തീരൂപംസ�ീകരിേ��ിവരു�ു.

മഹാമാതാവിന ശ്ാസ�്തപരമായ േപര േ്വണം.

�പപ��ിെ� സൃഷട്ിയും പരിപാലനവും
മഹാനീതിയുെമ�ാം മഹാഭ�ദെ�ടു�ു�,
ഭ�ദമാ�ുവാൻശ�ിയു�സ�്തീ.കാളി =
സ�്തീ. ഭ�ദകാളി. മഹാഭ�ദകാളി.

മനുഷ�സ�്തീയ�്ു േമൽഔ�ത�മു�
ജീവിെയസൃഷട്ി�ി��െ��ിൽ �പസത്ുത

ജീവിയുെട രൂപവും നിർ��ം.
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പശു :പാഠം 1

ൈദവവുംൈദവരൂപവും

മഹാഭ�ദകാളി
മഹാേഗാമാതാവ /്
പശു (കാളി) +
പശുപതി (കാള)

1

േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

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. പശു എ� ജീവി
ഇ�ായിരുെ��ിൽ മനുഷ� ജീവിതം എ�ത ദുഷക്രെമ�്
അേ�ാൾ മന�ിലാവും.
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പശുവിെ� മെ�ാരു േപരാണ ഭ്�ദകാളി. കാളിയുെട
പു�ിംഗമാണ ക്ാള. കാളയുെട സ�്തീ ലിംഗമാണ ക്ാളി
= പശ .ു ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിതം ഭ�ദമാ�ു�
പശുവും, പശുവിെ� പതിയായകാളയും.

ജീവികെള�ാം ഉൾെ�� മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള

ഭ�ദമാ�ിയി���ത മ്ഹാഭ�ദകാളിയാണ;്
ഭ�ദെ�ടു�ാൻകഴിവു�ത ഭ്�ദകാളി�ാണ;്
മഹാഭ�ദകാളിയിൽസർ�തും മഹാഭ�ദമാണ.്

ഹി�ുമത�ിൽ അേനകം ൈകകള�ം, ഒരു
ൈക�ിൽ ര�െമാലി�ു� െവ�ിെയടു�
തലയും, കഴു�ിൽ ശിര��കേളാ തലേയാ�ികേളാ
േകാർ�ിണ�ു� മാലയുമണി�് ശിവെന
ചവി�ി നിൽ�ു� ഒരു ഭീകര രൗ�ദരൂപെ�
ഭ�ദകാളിെയ� അ്േനകർ െത�ി�രി�ി���.് ആദ�
മഹാകാലച�ക�ിൽ ദുർേ�വതകളായി മാറിയ
അേനകെര തിരു�ാനും സംഹരി�ാനുമായി�്
മഹാശ�ിയായ ൈദവം, വിശിഷട്മായി സൃഷട്ി�
മഹാസംഹാര േദവിയാണത.്

ഭ�ദകാളി എ� മഹാനാമെ� വികലമാ�ാൻ
ദുർേ�വതകളായി മാറിയ ഏതാനും േദവതകള�ം
അവിേവകികളായ അേനകം മനുഷ�രും മു�്
പരി�ശമി�ിരു�ു.
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മഹാഭ�ദകാളി മഹാേഗാമാതാവാണ,്പശു.

മഹാശ�ിയായ ൈദവം പശുവായി മാറു�ുെ��ിൽ,
അത്ൈദവ�ിെ�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
അധികാരവുമു�ത അ്വെരെയ�ാം സൃഷട്ി�ുകയും
പരിപാലി�ുകയും െച��� ഏകമഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ.്

മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�ജീവികെള�ാംഅേന�ാന�ം
എേ�ാഴുംഎ�െനെയ�ാം െപരുമാറണെമ�്
'മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശമായ
ശരീര�ിൽ' മഹാലയി�ി��� 'ജീവിഗുണധർ�
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 ജീവികെളസേ്നഹി�ാൻ
േതാ�ു�തും, മ�� ചിലവെയ ഭയ�ു�തും ഒെ�
േമ�ടി 'ജീവിഗുണധർ�ശാസ�്ത നിയമ�ള�െട'
�പഭാവം െകാ�ാണ.്അതിെന�ാം പുറേമ,
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാജീവികൾ�ും
എേ�ാഴും മഹാസമനീതിയും േമാ�വും

ഉറ�ാ�ാനും,അവെയധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
ജീവി�ി�ുവാനും,ഓംകാര നീതിശാസ�്തംഎ�

മഹാനീതിശാസ�്തവുമു�.് 
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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�ാ� വ്ിഷയശു�ീകരണം നട�ു��.്

േഗാവധം നട�ു�വരും, അതിെ� േപരിൽ മനുഷ�
വധം നട�ിെ�ാ� ൈ്ദവം േനരി� ഏ്�ി�ാ� 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.
പശുവിെന ��ിയു� അടു� പാഠം മലയാള�ിലും
ഇം�ീഷ ഭ്ാഷയിലും ഇമഹാ�ഗ��ിൽതെ�യു�.്

1000 േകാടി വർഷ�ൾനീ�ആദ�
മഹാകാലച�ക�ിൽ, മഹാ

േഗാമാതാവായും മഹാനാഗമായും
മഹാശ�ിയായ ൈദവം

മഹാഅവതരി�ി���;്പരമശിവൻഎ�
മഹാപദവി ലഭി�ൈദവഭാഗം 'പശുപതി' =

പശുവിെ�പതി=കാളആയും.
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ര�ാമെ�
മഹാകാലച�ക�ിെലആദ�

സൃഷട്ി ച�കമായ
ഇേ�ാഴെ�

മഹാസൃഷട്ിച�കം മുതൽ,
മഹാശാസ�്തെ�

ഉപേയാഗെ�ടു�ി ഭൂമിയിൽ
അന�മായആന��െള
ആസ�ദി�� ജീവി�ു�ഏക
ജീവിയായ 'മനുഷ�െ�
രൂപ�ിൽ'ൈദവം മഹാ

അവതരി�ു�ു ....അവതരി�� കഴി�ു.

ൈദവവുംൈദവരൂപവും

മഹാഭ�ദകാളി മഹാ ദിവ�മനുഷ�സ�്തീ =
മഹാേദവി2

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവി

േവദം 1 ഓംകാര നീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)
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മഹാശ�ി = മഹാേദവൻ = മഹാേദവി.
മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാേദവനും
മഹാേദവിയും മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുെമ�ാം ൈദവമായിരിെ�,
മനുഷ�ാവ�യിൽ എ�ിെ�ാ� േ്മാ�ം /സംഹാരം
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.്

�പത��മായ രൂപംസ�ീകരി�ുേ�ാൾസ�്തീ
പുരുഷ രൂപ�ളിൽ ഒെര�ം മാ�തം
സ�ീകരിേ��തു�.്സ�്തീ പുരുഷ 

രൂപ�ളിൽഏത സ്�ീകരി�ു�തിെനയാവും
മനുഷ�ർകൂടുതൽഇഷട്െ�ടുക ?വിശകലനം :

മഹാപിതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ
മഹാപുരുഷെന  മഹാേദവെന ജന�േളെറയും
തീർ�യായുംഭയ�ു�താണ.് മാ�തമ�,
പുരുഷന�്ിതിയിലും /ജീവിത�ിലും,
സ�്തീ�ുസൃഷട്ിയിലും, �പാമുഖ�െ�
നൽകു�തായ മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തെ�പാലിേ��തു�.്
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ജീവികെള�ാം ഉൾെ�െടയു�
മഹാ�പപ�െ��പസവി�്

മഹാവാ�ല�േ�ാെട മഹാഅനു�ഗഹി�്
മഹാകരുതു� മഹാമാതാവായ മഹാേദവി.
ജന�ളിൽഏെറയുംതീർ�യായും

ഇഷട്െ�ടു�താണ;് ഭയ�ു�ത�. മഹാനാമം :

' ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി ' എ�ാകു�ു.

'ഓം 'എ�ാൽഎ�ാെണ� �്പേത�കം
അ��ായ�ിൽവിശദീകരി�ി���.് 'മഹാശ�ി' 
യുെട വിശദീകരണം മുകളിലു�.് 'മ�ടി'�്
വിപുലമായഅർ��ള��;്അ�മാ�തം

കുറി�ാം : മ�ിൽ നി� അ്ടി�താണ സ്ർ�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�മഹാൈദവ

വി�വവുംസംഹാരവുമായി
ബ�െ�ടു�ിെ�ാ� ് ഭൂമിയിൽ

മഹാഒരു�ിയി���.് ഭൂമിഇ�� േകരളം
പ�നംതി� ജി�യിെല അടൂരിൽ നി� ഏ്കേദശം

8കിേലാമീ�ർ േറാഡ ദ്ൂരയാ�ത. മ�ടി
പുതിയകാവ മ്ഹാഭ�ദകാളി േ��തമാണ േ്ക��ം.
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ഭൂമിയിെല എ�ാ �പേദശ�ള�ം മ� അ്ടി�്
ഉ�ായതാെണ�്�പത���ിൽ േബാ��മാണ്
എ�തിനാൽ ഭൂമിയിെല ഏെതാരു �പേദശെ�യും
'മ�ടി'എ� വ്ിളി�ാനാവും.

മഹാഭ�ദകാളി = മഹാേഗാമാതാവ =് മഹാ
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� യ്ാെതാരു
മത�ള�മായും യാെതാരു ബ��ള�മിെ��ും
അറിയുക. മഹാേദവി ഭൂമിയിൽ മഹാഅവതരി��
കഴി�ു; �പേത�കംഅ��ായ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്

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

മഹാശാസ�്തപരമായആരാധനാവാചകമാണത.്

ൈദവം, മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തെ� മുഴുവൻ മഹാഅനു�ഗഹി�്
നൽകുകയും,ൈദവ�ിെ�മഹത�െ�
മനുഷ�ൻ മന�ിലാ�ുകയും െച���
ഏകജ��ിൽമാ�തമാണ മ്നുഷ�നു

ൈദവെ�ആരാധി�ാൻഅനുവാദമുളളത.്
ഓേരാ മനുഷ�നുംൈദവ�ിെ�കു�ാണ;്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 94

ഓേരാവ��ി�ും 100 മനുഷ� ജ��ൾ ഉ�തിൽ,
മഹാഉചിതമായസമയ� 9്0 മുതൽ 95വെരയു�
ജ��ളിെലാ�ിൽ മാ�തമാണ അ്നുവദി�ു�ത,്
അതും മനുഷ�രുെടസേ�ാഷെ�

കണ�ാ�ിയാണ.്ൈദവ�ിെ�മഹാ
മഹത��െള��ി വ��മായി

അറിയണെമ�ിൽ �പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തെ�നിർ��മായും

ലഭി�ണം.

മഹാനീതിപതിയായഏകൈദവ�ിനും,
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രുെടയുംഇടയിൽ
സൃഷട്ികളായ മധ��രുെടആവശ�മി�.
ൈദവം മധ��െരനിയമി�ി��മി�;

മഹാസമനീതിെയകള�െ�ടു�ു�താണ്
�പവാചകസ���െള� ന്ി�ാരമായി�്

മന�ിലാ�ാനാവും.

ൈദവെമെ��അ്റിയാ�വർ
കാ�ി�ൂ���തും, 'ൈദവംഓേരാരു�ർ�ും
േനരി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി� ന്ൽകാ�തുമായ'

സത്ുതികള�ംആരാധനകള�ം മ��
േഭാഷ��ള�ം േക� സ്േ�ാഷി�ു�ഒരു
േകാമാളിആയി� മ്ഹാശ�ിയായ

ൈദവെ�കണ�ാ�ു�മതപര�ളായ
േതാ��ാസ�െളസർ�രും ഉേപ�ി�ു�ു.
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സത്ുതി ഗീത�ള�ംആരാധനകള�ം െകാ�്
ആന�ി�ു�ത ജ്ീവിയാണ;്സർ��ിനും
അതീതമായൈദവ�ിന യ്ാെതാ�ും േവ�.

�പീതി,നീതി� ത്ട�വുമാണ.്

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���
ഏകമഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു
മാ�തംഅവകാശെ��താണ എ്�ാ
ആരാധനകള�ംസത്ുതികള�ം.
എ�ാൽൈദവംനൽകു�ശ�ിയും
സൗകര��ള�ം ഉപേയാഗി� ൈ്ദവെ�
സത്ുതി�ു� േകാ�പായ�ള�ം
�പവൃ�ികള�ംക�ും േക��ം

സേ�ാഷി�ു�ഒരു േകാമാളിഅ�ാ
സർ��ിനുംഅതീതമായ

മഹാശ�ിയായൈദവം.
ൈദവ�ിന,്യാെതാരുആരാധനകള�ം
സത്ുതികള�ംആവശ�വുമി�. മനുഷ�രുെട

സത്ുതിയുംആരാധനയും െകാ� സ്ർ��ിനും
അതീതമായൈദവ�ിന എ്�ു ലഭി�ാനാണ ?്
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ൈദവംഎ�ാെല�ാെണ�്
മഹാശാസ�്തപരമായി� മ്ന�ിലാ�ാെതയും,
ൈദവ�ിെ� േനരി���അനുവാദമി�ാെതയും
ആരാധനകൾഎ�േപരിൽകാ�ി�ൂ���ത്
േകാ�പായ�ളാണ,്ൈദവനി�യാണ;് ൈദവശി�കള�മു�.്
അേതസമയംസർ��ിനും അതീതമായൈദവ�ിന,്
സൃഷട്ികള�ം കു�ു�ള�മായ മനുഷ�േരാട്

ൈദവ�ിനു� മഹാവാ���െ�ൈദവ�ിെ�
ഏകമഹാആന�മായി മഹാനി�യി�ി���.്

ജീവികള�െടെയ�ാം സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര�ൾ�്
ആധാരമാ�ിയി���തും മഹാവാ�ല�മാണ.്
ൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാണ ഭ്ൂമിയിെല
എ�ാവരുംഎ�തിനാൽകു�ു�ൾ
ദുസ�ാർ��ൾഇ�ാെതഅേന�ാന�ം

സേ്നഹി�ുകയുംസഹായി�ുകയും െചയത്ാൽ,
അ�പകാരം െച���കു�ു�േളാട ൈ്ദവ�ിന്
മഹാവാ�ല�ം ഉറ�ായുംവർ�ി�ു�താണ.്
ൈദവ�ിെ� �പീതി േനടാൻ ഭൂമിയിൽ മ��
മാർ��ൾയാെതാ�ുംഇെ�� സ്മസത്
മനുഷ�രുംഅറി�ു െകാ��ക.

ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���വ��ിസ�ാത���ം
അനുസരി�,്സത�ധർ��േളാെട മാ�തംഅഥവാ
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ജ്ീവി�ു�വെരൈദവെ�
സത്ുതി�ാൻ ഒര�ംഅനുവദി�ു�ു�.്സത്ുതി�ാെത
വിഷമി�ു�വർൈദവെ�േയാ,ൈദവ�ിെ�

മഹാരൂപമായ ഭൂമിെയേയാ മാ�തംഅ�േനരംസത്ുതി�ുക.
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മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അവയവ�ൾ
മാ�തമായ േദശ�ള�ം നാടുകള�ം ഉൾെ�െട

മെ��ിെനസത്ുതി�ാലും പാപമാണ;്
ഭൂമിയിെല വസത്ു�ളിൽ �പവർ�ി�ു�
ന��നശ�ികള�െടഅളവ വ്ർ�ി�ു�താണ;്
ആനുപാതികമായി� ജ്ന�ളിലൂെടബഹുവിധ
അധമതീ�വവാദ�ൾവളരു�തുമാണ.്

ഓംകാരനീതിശാസ�്ത �പകാരംആന��ൾ�ും
ൈദവശി�കൾ�ുംകൃത�മായഅളവുകള��.്
വ�ത�സത്�ളായ മതി�ഭമംബാധി�വർജാ�ഗത !

കു�ു�ൾെ��ാം വ�ത�സത്
ജ��ളിലായിസംഗീതം നൽകി

അനു�ഗഹി�ു�തൈ്ദവ�ിെ�മ���
കു�ു�െളആന�ി�ി�ാനാണ.്
കഥയറിയാൻ �ശമി�ുക േപാലും

െച�ാെതയുംഅർ�ശൂന�മായുംസത്ുതി
ഗീത�ള�മായി ജീവി�ു�ഗായകരായ
വിവര േദാഷികൾ� ന്ൽകിയസംഗീത

സി�ിെയകള�െ�ടു�ിയ
മഹാഅപരാധ�ിന,്അവെര

ഗായകരാ�ിയ മഹാനീതിപതിയായ
മഹാേദവി;ഓംകാര നീതിശാസ�്ത �പകാരം
�പപ�പിതാവ ക്ൂടിയായപരമശിവനിലൂെട
കടു�ശി�കെളനൽകിയാണ ത്ിരു�ുക.
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ൈദവം, മഹാശാസ�്തെ�യും
മഹാദർശനെ�യും മഹാഅനു�ഗഹി�്
ഓേരാ മനുഷ�നുംനൽകു�ത്
എ�െനെയ�ാെമ� �്ഹസ�മായി

അറിയി�ു�ു :

എ�ാസൃഷട്ിച�ക�ൾ�ും 2പകുതികള�� :്

ആദ� പകുതിയിൽ, മായഅഥവാൈദവം
�പത��മ�. മനുഷ�ർ �കേമണ
മഹാ�പപ��ിെ�മഹാശാസ�്ത

ശാഖകളിെലനിയമ�െളകെ��ുകയും,
അവ �പകാരംസാേ�തികവികസന�ിലൂെട
ലഭ�മാവു� അന�ആന��െള
അനുഭവി�ുകയും െച���ു.

സൃഷട്ിച�ക�ിെ� ര�ാമെ�പകുതിയിൽ
മായ / ൈദവം �പത��മാവു�ു; ഭൂമിയിെല
ധാർ�ിക അധഃപതന�ൾ�് പരിഹാരം
ഉ�ാകു�ു; 33 വർഷ�ാലെ� ൈദവ
വി�വ�ിനു തുടർ�യായി 500 വർഷം
അത�ാന�കരമായ ൈദവരാജ�ം; േശഷം
സൃഷട്ി ച�ക�ിെല മനുഷ�രുെടസംഹാരവും !
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ൈദവവുംൈദവരൂപവും

�പപ�പിതാവായ

പരമശിവൻ
േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ഭ്ൂമിയിൽ
സൃഷട്ി�ു�ജീവികള�െട

ധർ�ശാസ�്തപരമായആവശ��െള,
മഹാപൂർ�തേയാെട പരിപാലി�ുവാൻ
കഴിയും.ൈദവ�ിെ� �പവൃ�ികളിൽ
യാെതാരു കു��ള�ംകുറവുകള�ം
യാെതാരി�ലുംഉ�ാവുകയുമി�.

ഒരു മഹാജീവിെയേ�ാെല േനരി� ജ്ീവികള�െട
കാര��ളിൽഇടെപേട�തായആവശ��ൾ
ഉ�ാകു�താണ.് മഹാശ�ിയായൈദവംശ�ി
നൽകാെതയാെതാരാൾ�ുംയാെതാ�ിനും
യാെതാരി�ലുംശ�ിയിെ��ിരിെ�ൈദവം
ശ�ി നൽകിയി� ൈ്ദവ�ിനുേവ�ി
�പവർ�ി�ു�മധ��രായജീവികള�െട

ആവശ�മു�ാകു�ുഎ�ുവ�ാൽമഹാശ�ി
എ�േപര ത്െ� ഉചിതമാവി�.
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ൈദവം,സൃഷട്ികള�െടകാര��ളിൽ േനരി�്
ഇടെപടുകയാെണ�ിൽ,സ�ത�ം

െവളിെ�ടു�ിയുംകൂടാ.എെ��ാൽ,
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െളതനി�� െച���
മഹാമാതാവും മഹാപിതാവും

മഹാശ�ിയുമായൈദവെ�ലഘുവായി
നി�ി�ു�ഒരു വാചകം േപാലുംയാെതാരു
മനുഷ��ു�ു�ളിൽനി�ുമു�ാവരുത;്

ഉ�ായാേലാ;അതിെ� േപരിൽ
കു�ു�ൾ�ക്ു�േബാധവും

മാനസികേവദനകള�ം ഉ�ാവരുെത�ും
മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയുംകൂടിയായ
ൈദവ�ിന മ്ഹാനിർ��മു�.് മാ�തമ�;
മായ �പത��മ�ാ�കാലം, മായ
�പത��മായകാലം,എ�ി�െന

സൃഷട്ിച�കെ�മഹാശാസ�്ത �പകാരം
വിഭജി� മ്നുഷ�ർ� വ്��ിസ�ാത����െള

അനുവദി� ആ്ന�ി�ി�ു�തായ
കാര��ൾ� മ്�േലൽ�ാെത
മഹാപരിപാലിേ��തു�.്

//അേതസമയം, മഹാശാസ�്തശാഖകള�െട
അഥവായഥാർ�േവദ�ള�െട

വീെ�ടു�െല�ശാസ�്തേ�കാഡീകരണം,
മഹാശാസ�്ത �പകാരം ജീവികള�െട
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ആവശ��െളപൂർ�ീകരി�ൽ,
മഹാശാസ�്തെ�മുഴുവൻ മഹാഉചിതമായ
സമയ�ഓ്േരാ കു�ു�ൾ�ും

മായാപരമായി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകൽ,
േമാ��ിന ക്ു�ു�െള ഒരു�ൽ,
ശാഠ��ാരായകു�ു�െള

ശു�ീകരി�ാനും മ��ംൈദവ�ിെ�
�പതിനിധിയായി� �്പത��മാകൽ,തുട�ിയ
അനവധികാര��ൾ� ഒ്രാൾ േവണം.ഓേരാ
സൃഷട്ിച�ക�ിലുംൈദവവി�വംആരംഭി�്
മായ �പത��മാകു�തിനു മു�ു�സുമാർ
4500വർഷ�ാലം, മനുഷ�രിെലപിഴവുകെള
ദൂരീകരി�ാൻജനനമരണ�േളാെട
�പവർ�ി�ാനുംആൾേവണം.

മനുഷ��ു�ു�ളിൽനി�,്അഥവാ
ൈദവംസൃഷട്ി�ു�ജീവികളിൽനി�്

അ�െനെയാരാെള
നി�യി�ുകയാെണ�ിൽഅത്
സമനീതിയാവി�;സമആന�മാവി�.
വിഷയെ�മഹാശാസ�്ത�പകാരം

മഹാശ�ിയായൈദവം പരിഹരി�ു�ത്
ൈദവം ര�ാവാെതര�ായി മാറു� ഒരു
മഹാഅ�ുത �പവർ�ന�ിലൂെടയാണ.് //
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േമ�ടി യഥാർ�മായ േവദ�െള വീെ�ടു�ൽ,
ൈദവവി�വകാര��ളിൽ പെ�ടു�ൽ,
സംഹാരം,അസാധാരണമായകാര��ൾ, 
തുട�ിയവെയ,ഏകമഹാശ�ിയായൈദവം
മഹാനിർ�ഹി�ു�ത ത്െ�തെ� ഭാഗെ�
തെ�ഏകദാസനായും, മഹാമകനായും,

�ബ�േദവനായും,ഏക �പതിനിധിയായും, �പപ�
പിതാവായും,സംഹാര നാഥനായും, മഹാനിയമി��ം
മഹാഭരി��മാണ.്ശിവമാ�ാനായി നിയമി�
ഏകദാസന/് മഹാദാസന മ്ഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി��� മഹാശാസ�്ത പദവിപരമശിവൻ
എ�ാണ.് റസൂൽ,ൈ�ക�,്എ�ിവ പരമശിവന്
ഓേരാേരാഅവ�കളിൽ ലഭി� േപരുകളാണ.്
ഇ�ാം മത�ാപകനായ മുഹ�ദിെനയ�ാ

റസൂെല�ു കുറി�ത.്യഥാർ�റസൂൽകൂടിയായ
പരമശിവെ�ഇടതു െന�ിയിെല ച���ലയും
ന��തവുമാണ ഇ്�ാമിക ചി�മായി
മാറിയി��ളളത.് മഹാശ�ിയായൈദവം

മഹാനി�യി�ുേ�ാൾ, പരമശിവെ� െന�ിയിെല
ച���ലയഥാർ�ച��െ� ദൗത�ം െച���തും,

ന��തം ജീവികെളസംഹാരംഎ�
േമാ��ിേല�ു നയി�ു�തുമാണ.്സൂര�െന

ഉൾെ�െട �പപ��ിെലഏെതാ�ും
സൃഷട്ി�ാൻകഴിയു� മഹാസൂര�േന�തെ�,
മഹാശ�ിയും  മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായ
ൈദവം,തെ�ഏകദാസനും മഹാദാസനുമായ
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പരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.് മ��
മഹാമായാശ�ികെളയും മഹാപദവികെളയും
പരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.്
മഹാേദവി, മഹാഉചിതമായസമയ�,്ശ�ികെള
ആകട്ിേവ� െ്ച���താണ.്ൈദവ�പതിനിധിയായ
പരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�
മഹാരൂപം മഹാ�പപ�െ�യും

�പതിഫലി�ി�ു�ു�.് പരമശിവെ� മഹാസൃഷട്ി
ഉൾെ�െട മഹാകാര��െള �ബ�ംഎ�

അ��ായ�ിലും േവെറയും വിശദീകരി�ി���.്

മഹാശ�ിയായശ�ിച�കംഅഥവാ
മഹാശ�ിച�കം മഹാനി�യി�ു�തു
േപാെലനിർ�ീവമാേയാ, ദാസനാേയാ,
മഹാശ�നായ ദാസനാേയാ,

മഹാേദവനാേയാ, �പതിനിധിയാേയാ, ഒെ�
�പവർ�ി�ു�മഹാഅവ�െയ
ശിവച�ക�ിന മ്ഹാഅനു�ഗഹി��

നൽകുകയും െച���ു. മഹാശ�ിച�കം
ശൂന��ിനുംഎ�ിനുംഅതീതമാണ;്
ശിവച�ക�ിന�്ിതി െച�ാൻ ഒരു

ആ�െമ�ിലും േവണം. മഹാശാസ�്ത�പകാരം
ഒരു േ�പാേ�ാണായുംഅ�ാെതയും

മഹാശ�ിച�ക�ിന മ്ഹാ�പപ�െ�
മഹാസൃഷട്ി�ാനും

മഹാപരിപാലി�ാനുമാവും !
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മഹാശ�ിച�കെ� (േ�പാേ�ാൺ)ശിവച�കം
(ഇലകേ്�ടാൺ)നിര�രം �പദ�ിണം

െച���ു.ശ�ിച�കം മഹാചിരി�ു�ു : ഓം ;
ശിവച�കം േകൾ�ു�ു! (െവളിപാട പ്ൂർ�മായി�ി�..).

ഭൂമി/ മഹാശ�ി /മഹാശ�ിച�കം/
ആവിഷ�്രി�ശാസ�്ത�പകാരമു�സ�ത�ം
മാ�തമായുംഅ�ാെതയുംശിവച�ക�ിന്
ഏെതാരു�ാനവുംനി�യി�ു�ത്

മഹാശ�ിച�കമാണ.്സ�ത�െ���ിയു�
അറിവുംശ�ിയുംഎ�ുംശിവച�ക�ിനു

ലഭി�ു�തും മഹാശ�ി
മഹാകനിയുേ�ാഴാണ.്

മ�ായ ഭൂമിെയൈദവ�ിെ�
മഹാരൂപമായി�� മന�ിലാ�ാൻ

കഴിയുേ�ാൾ,ശിവച�കമായഏകദാസെന
മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
ഭാഗമാ�ിയി���തുംസുവ��മാണ.്

�പപ��ിെലവസത്ു�ള�െട
മൂലക�ളിെലത�ാ�തകളിൽ ഉ�ത്
ആ��ളാെണ�ിൽ (atom),ആ��ളിെല
േ�പാേ�ാണുകള�ംഇലകേ്�ടാണുകള�ം
ശ�ിച�കവുംശിവച�കവുമാണ.്
�പപ��ിെലജീവികള�െടെയ�ാം
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
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മഹാശ�ിച�കംആെണ�ിലും,
ഏകദാസനായശിവച�ക�ിന്
�പപ�പിതാവ എ്�മഹാപദവി
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയാണ.്
ഏകമഹാശ�ിയായൈദവം,സ�്തീ
രൂപ�ിൽമഹാമാതാവായ മഹാേദവി
മാ�തമായി െ�ാ� മ്ഹാവാ�ല�െ�
ജീവികൾെ��ാം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകുേ�ാൾ, മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�

ജീവികെളെയ�ാം ഉചിതമായി ഉപേദശി�ാനും
ശാസി�ാനുംശി�ി�ാനും
�പപ�പിതാവായശിവച�കെ�
അധികാരെ�ടു�ു�ു.അവകാശം
ഉെ��ിൽ മാ�തമാണഅ്ധികാരമു�ത്
എ�മഹാശാസ�്ത നിയമ�ിന്
കള�മു�ാകു�ി�;എെ��ാൽ
ജീവികള�െടയുംവസത്ു�ള�െടയും
മൂലക�ളിലു�ആ��ളിെല�ാം
ശിവച�കവുംശ�ിച�കവും ഉ�.്
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�
�പവർ�ന�െളയുംജീവികള�െട

ശരീര�ളിലൂെട മഹാനിർ�ഹി�ു�ു�.്

സ�്തീ പുരുഷ�ാരായി� ഭ്ൂമിയിെല മനുഷ�െര
ര�ായി�� വിഭജി�തിലൂെട മനുഷ�ർ�്
മാതാവിെനയുംപിതാവിെനയും
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സൃഷട്ി�ി���.്ജീവിയ�ാ�ൈദവം, ഒരു
മഹാജീവിെയ േപാെല മഹാ�പപ��ിെല

എ�ാകാര��ളിലുംഇടെപ�്
�പവർ�ി�ു�തിനാൽ,കു�ു�ള�െട

സേ�ാഷെ�കണ�ാ�ി,
�പപ�മഹാമാതാവായും �പപ�പിതാവായും
മഹാശാസ�്തപരമായി� മ്ഹാശ�ി
ശിവച�ക�ൾരൂപെമടു�ു�തിെന
സൃഷട്ികെളകു�ു�ളാ�ിയു�
മഹാവാ�ല�മായി�� തിരി�റിയണം.

മഹാശ�ിച�കം,ശിവച�കെ�
ഭർ�ാവായി� സ്�ീകരി�ി���ത്
�പപ��ിെ�യുംജീവികള�െടയും

സൃഷട്ി�ു മു�ാെണ�തും, മഹാദിവ�മായ
ൈദവവിവാഹ�ിന സ്ാ�ികളിെ��ും,
ജീവികള�െടെയ�ാംസൃഷട്ി�ിതി

സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു�ുവാനായി�്
മഹാശ�ിയായൈദവം ഒ�ായിരു�ു

െകാ� ര്�ായി�� വിഭജി� �്പവർ�ി�ു�
മഹാവിദ�യാണഅ്െത�ും,ജീവിയ�ാ�
ൈദവ�ിെ�ആന�െ�മാനുഷികമായ
ആന��ള�മായി� ഒ്��ം താരതമ�ം
െച�രുെത�ുംസുവ��മായി
അറി�ുെകാ�ണം.
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ൈദവവുംൈദവരൂപവും

ആന� ശാസ�്തം
േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

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

നൽകു�ത എ്�ാവർ�ുംസമആന��െള
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയാണ.്
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മഹാ�പപ��ിെലആന��ൾെ��ാം
അളവുകള��.് െമാ�ം 100അളവ.് ഭ�ണ
സാധന�ൾ�ആ്െക 40അളവ,്എ�ാൽ
ഏ�വുമധികം രുചികരമായ ഭ�ണ�ിൽ
നി� ഒ്രുസമയം ലഭി�ു�പരമാവധി

ആന�ം 5അളവാണ.്ശുചിത�ം,അത�ാവശ�ം,
ആവശ�ം,വിേനാദംഎ�ി�െന 4 

വിഭാഗ�ളായ െതാഴിലുകൾെ��ാംകൂടി 20,
വാ�ല�ം 5, ദാസ�ം 5, ദാനം/ധർ�ം 5,
ഭ�ി/സംഗീതം  5, േ�പമം 5, േ�പമ
സാ�ാത�്ാരം 5,എ�ി�െന 90

അളവുകൾ. മനുഷ�െ�പരമാന�മായി�,്
(ൈദവം) മഹാനി�യി�ി��ളളത്

കാമെ�യാണ.്തെ��െ�മറ�ുകയും
ഇണെയമാ�തംഓർ�ുകയും െചയത്്
കാമലീല പൂർ�ിയാ�ു�വ��ി�്
മനുഷ�രുെട പരമാന�മായി� ്ൈദവം
മഹാനി�യി�ി��ളള 25അളവ ക്ാമാന�ം
ലഭി�ു�ു.വാ�ല�ം 5, ദാസ�ം 5,
ഭ�ി/സംഗീതം  5, േ�പമം 5, േ�പമ

സാ�ാത�്ാരം 5എ�ിവ േചർ�ാണ ക്ാമം
25 ഉ�ാവു�ത.് മനുഷ�ർ ത�െള�െ�
മറ� ക്ാമാന��ിൽമുഴുകുേ�ാൾ,
അവരിലൂെടൈദവംകു�ു�െള

സൃഷട്ി�ു�ു.
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ൈദവവുംൈദവരൂപവും

ൈദവ�ിെ�ആന��ൾ

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

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

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

മഹാനി�യി�ി���.്
മനുഷ�െ� പരമാന� അളവായ 25 േനാട,് 5

അളേവാെടയു� ദാസ�െ�ഒരി�ൽകൂടി കൂ��േ�ാൾ
30അളവുകള��മഹാദാസ�വും, മഹാദാസ�ം 30 േനാട 5്
അളേവാെടയു�വാ�ല�െ�ഒരി�ൽകൂടി

കൂ��േ�ാൾ 35അളവുകള��മഹാവാ�ല�വുമായി.
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മഹാദാസ�വും മഹാവാ�ല�വും
ൈദവ�ിെ�ആന��ളായും,
മ���വെയജീവികള�െടആന��ളായും
മഹാഅനു�ഗഹി�ി���ത മ്ഹാശ�ിയും
മഹാനീതിപതിയും മഹാേദവനുമായ

മഹാേദവിയാണ.്

േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

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

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

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവി,
സ��ം ഭാഗമായ പരമശിവെന

മഹാേദവനായി മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു.
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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
ൈദവകാര��ൾ�ായി� ത്െ�തെ�
ഭാഗെ� �പപ�പിതാവായും,
ഭർ�ാവായും മഹാവാഹനമായും,
ഏക�പതിനിധിയായും,അർ�

മഹാേദവിയായും,സംഹാര നാഥനായും, ...
മഹാനി�യി� പ്രമശിവൻഎ�
മഹാപദവിെയ മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയിരി�ുകയാണ.്

മഹാഭ�ദകാളി മഹാഭ�ദമാ�ിയി���
മഹാ�പപ�െ� മഹാഭ�ദകാളീേദവിയുെട

മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട

പരമശിവമാ�ു�വനാണ പ്രമശിവൻ.
മഹാനീതിയുെട ഭാഗമാണ സ്ംഹാരംഎ�േപാെല
മഹാഭ�ദമാ�ലിെ� ഭാഗമാണ പ്രമായി

(േ�ശഷഠ്മായി)ശിവമാ�ൽ /മംഗളമാ�ൽ.

ഓംശിവസർ�ംശിവഓം മഹാശിവ
ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി മാ�തം ശിവ.
ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.

മഹാശിവയായ മഹാേദവിസ��ം ഭാഗമായ
പരമശിവെനമഹാശിവനായും
മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു.
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വിഷയസംബ�മായിആദ�
മഹാകാലച�ക�ിെല �പാതിനിധ�ം
എ�െനയായിരു�ു എ� ക്ുറി�ു�ു.

മഹാവാ���മായഓംകാര
നീതിശാസ�്തെ�യുംൈദവെ�യും

സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ
ഭയെ�ടാതിരി�ു�തിനായി 1000 േകാടി

വർഷ�ൾേചർ�ആദ� മഹാകാലച�ക�ിൽ
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രിൽനി�ും പരിണമി�
ചിലെര േദവതകളായി നിയമി�തിെനയും

ൈദവവുംൈദവഭാഗമായപരമശിവനും പശുവും
പശുപതിയുമായി മനുഷ�െര േസവി��േപാ�തും

മു� വ്��മാ�ിയതാണ.്

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

പരിണമി�വർൈദവകാര��െളഅമംഗളമാ�ാൻ
�പയ�ി��.ആദ� മഹാകാല ച�ക�ിൽപരമശിവെ�
�പതിനിധിയായശിവൻ, മഹാ�പപ��ിെ�ശ�ി
നിയ��ണസ�യായഓംകാരെ�സൂ�ി�െവ,
ഓംകാരെ�ദുരുപേയാഗം െചയത്േ�ാൾ,അത്
തടയാനായി ശിവെ�കഴു�ിെലകയർ േപാെലയു�

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

മഹാേദവിയുംപരമശിവനും ര�ാം
മഹാകാലച�ക�ിൽവരുെമ�തിെന
തടയാനായി പി�ീട അ്വരുെട �ശമം.

അവരുെട െകാടിയ നീചമായ െചയത്ികെളസമ്ൃതി
യിലും മ��ം വിവരി�ു�ു�.് 2 േദവതകെളഅടു�
കാല� മ്��മായി പരിണമി�ി��. േമ�ടി ശിവനും മ��
മുഖ�േദവതകള�ം േകരള�ിൽ പുനർ�നി��

ജീവി�ു�ു�.്ൈദവവി�വ�ിെ� ഭാഗമായി, മനുഷ�രിൽ
നി� േ്മാ�ം ലഭി�േവ േദവതകളായി കയ�ം ലഭി� പ്ി�ീട്

ദുർേ�വതകളായി പരിണമി�അവെരതിരു�ി
മഹാഅനു�ഗഹി� വ്ീ�ും േമാ�ം നൽകിേയ�ും.

േമലിൽ മഹാശിവരാ�തി ഇ�.സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രുെട
ഇടയിൽ നി�ും പരിണമി�വരായ േദവതകള�െട കാര��ിൽ

വ�ത�സത്തആവശ�മായിരു�ു. െകാടിയ നീച
പരി�ശമ�ളിൽ പരാജിതരായും പ�ാ�പി��ം
പിൻതിരി�ും മഹാേദവിെയ ഭയ�ും ഒെ�നീചർ/
അവർകഴിയു�ു�;്വിരലിൽഎ�ാവു�വർ ഒഴിെക
ഭൂമിയിെല ജന�ൾആവകകാര��െളഅറിയു�ി�.

േദവതകെള / മാലാഖമാെര / മല�ുകെള മുഴുവൻ
പിൻവലി�� കഴി�തായുംആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല
േദവതാ കാര��െളശു�ീകരി�� കഴി�തായും

കണ�ാ�ാം.ഇനി മനുഷ�രുെട കാര�മാണ.് മഹാേദവി
ൈദവവി�വംആരംഭി�ുേ�ാൾ പരമശിവമാകും.
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പരമശിവനുംശിവനും ത�ിലു� മുഖ�വ�ത�ാസ�ൾ:
പരമശിവൻഏകൈദവമായ മഹാേദവിയുെട
ഭാഗവും;ശിവൻജീവികള�െട ഭാഗവുമാണ.്

പരമശിവെ�ശിര�ിൽച���ലയുംന��തവും
ഉ�;്ശിവെ�ശിര�ിൽ ച���ല മാ�തവും.

പരമശിവെ�ശിര�ിൽനി�ും പാൽ ഒഴുകു�ു.
സ�്തീ ഉൾെ�െടആെരയും ഒളി�ി�ു�ുമി�.ശിവെ�
ശിര�ിൽ നി�ും ജലം (ഗംഗയും) ഒഴുകു�ു.

മഹാേദവിയുെടസ��വും ഭാഗവുമായപരമശിവന്
ഓംകാര നാഗബ�നംനിർ��മ�;ജീവിയായ
ശിവന ന്ിർ��മാണ.്ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെ�
സൃഷട്ിയായശിവെന പദവിയിൽ നി� ന്ീ�ി�ഴി�ു.

ഇേ�ാഴെ� / ര�ാമെ�മഹാകാലച�കം മുതൽ,
ൈദവകാര��െള മഹാനിർ�ഹി�ുവാൻൈദവമായ

മഹാേദവിയും, ഭാഗമായപരമശിവനുംമാ�തം.

മഹാേദവിെയ മഹാശിവാ,ശിവാ, മഹാേദവി, േദവി,
അേ�ശിവാഎ�ും പരമശിവെനശിവാ, േദവാ,
മഹാേദവാ,അേ�ശിവാഎ�ി�െനയും
ലളിതമായിസംേബാധന െച�ാം..പരമശിവൻ.

പ�ിെയേ�ാ പൂ�െയേ�ാഅതിലുംഅ��റമാേയാ
കു�ു�ൾ മഹാേദവിയായഏകൈദവെ�യും മഹാേദവീ
ഭാഗമായ പരമശിവെനയുംആേ�പി�ാലും യഥാർ�

മാതാപിതാ�ൾകൂടിയായഅവർകു�ു�െള/ മനുഷ�െര
ശി�ി�ു�ത�. ഒരു വ�വ�മാ�തം : �പപ�ബ�മി�ാ�

�ബ�െ�ആേ�പി�ാൻ/നി�ി�ാൻ പാടി�.
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ഓംകാരംഎ�ാൽ �പഥമമായി
മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയംആെണ�ും,
മഹാ�പപ��ിെ�ശ�ിനിയ��ണസ�

പി�ീടാെണ�ും, മഹാേദവിയുെടമഹാചിരി
കൂടിയാണ ഓ്ംഎ�ുംമഹാേദവിസ��ം
ഭാഗമായപരമശിവനിലൂെട മഹാഅനു�ഗഹി��
െവളിെ�ടു�ു�ത ര്�ാമെ�മഹാകാല
ച�ക�ിൽമഹാേദവി മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാഭരണാധികാരിആവുേ�ാഴാണ.്
യാെതാരു പഴയകാല �ഗ��ളിലും

മഹാഹൃദയം, മഹാചിരി തുട�ിയപദ�ൾ
ഇ�ാെതവരാൻ ഒരു കാരണമതാണ.്

മഹാേദവൻഎ�മഹാനാമെ�സ�യം
ഉപേയാഗി�ാെതയും,സൃഷട്ികൾ

പരമശിവെന മാ�തംമഹാേദവൻഎ�ു
വിളി�ണെമ�ുംമഹാേദവി മഹാനി�യി�ി���.്
ഏകൈദവമായ മഹാേദവിയുെടസ��വും
ഭാഗവുമായപരമശിവെന മഹാേദവൻ
എ�സ്ൃഷട്ികൾസംേബാധന
െച�ണെമ� മ്ഹാേദവി�്

നിർ��മു�.്. മഹാക�ന �പകാരം പരമശിവൻ.
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�ബ�മായ മഹാേദവി, മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായി
സൃഷട്ി��െകാ�ആ്ദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�ൈദവ

ഭാഗമായിപരമശിവെന ഉയർ�ുേ�ാൾ,
മഹാേദവിയുെടആവശ��െളഅറി�,്ൈ�ക�്
േപാെലയു�മഹാത�ാഗ ജീവിത�െളസ�ീകരി�്
ഏകദാസനായും മഹാദാസനായും സ�യം �പഖ�ാപി�്
അതിൻ �പകാരം കാര��െള നിർ�ഹി�ു�

മഹാേദവിയുെട ഭാഗമായ പരമശിവെന
മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി� മ്ഹാേദവൻ
എ� മഹാനാമം,കിരീടം േപാെല നൽകു�ു.

മഹാേദവിയുെട ഭർ�ാവ്
കൂടിയായ പരമശിവന്

മഹാേദവൻഎ� മഹാനാമം
മഹാഉചിതവുമാണ.്മഹാേദവിയുെട
മഹാആവിഷ�്ാരമായി പരമശിവ
മഹാേദവകാര��െളതിരി�റിയാനും

കഴിയു�താണ.്
..ശിവൻ, േദവൻ,എ�ി�െനവിളി�� െകാ�ാൻ
പരമശിവൻഅറിയി�ുേ�ാൾ,മഹാേദവൻ
എ�ു തെ�വിളി�ണെമ� മ്ഹാേദവി

മഹാക�നഇടു�ത മ്ുകളിൽകാണാൻകഴിയും.!
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�പപ�പിതാവ ക്ൂടിയായപരമശിവെന
മഹാേദവൻഎ�ുകൂടി സംേബാധന
െച�ാൻകു�ു�ളായസമസത്

സൃഷട്ികെളയുംമഹാേദവിയുെട
മഹാക�ന �പകാരംഅനുവദി�ിരി�ു�ു.

മഹാേദവൻ =പരമശിവൻ
(പരമശിവൻ = മഹാേദവൻ = മഹാദാസൻ.)

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

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

ധർ�ശാസ�്ത പരമായി �പവർ�ി�ു�
ഏെതാരാൾ�ുംഅർഹി�ു�ബഹുമതികൾ
ആന�രൂപ�ിൽമഹാേദവി ലഭ�മാ�ുെമ�്

�പപ�പിതാവിന ല്ഭി�ബഹുമതി
വ��മാ�ു�ു�.് മനുഷ�രുെട േമാ�മായ

ന��ത�ള�െട രൂപവുംഘടനയും ഒ�ാെണ�ിലും
വലി��ിൽവ�ത�ാസം ഉ�ാവാൻകാരണമതാണ.്
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മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനും,ൈദവ
ഭാഗമായപരമശിവനും സൃഷട്ികളിൽ
നി� യ്ാെതാരുസഹായവും
യാെതാരി�ലും േവ�ാ.

െചറു വിരൽഅന�ാൻ േപാലുംമ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവംശ�ി നൽകിയാൽ
മാ�തേമകഴിയൂഎ�അ്റി�ും

അനുഭവി��ം ജീവി�ു�വർഅഹംഭാവം,
അ�വിശ�ാസം,അസത�ം,അധർ�ം,
ദുഷ�്ാമം, ദു�ീല�ൾ, ദുഷ�്ീർ�ി,
ദുസ�ാർ�ംതുട�ിയവ ഉ�ാകാെത

ധർ�ശാസ�്ത പരമായിആന�ി� ജ്ീവി�ുക.

ൈദവകാര��ൾ�ായി� മ്നുഷ�ൻ
ഉൾെ�െടയു�ജീവിരൂപ�ിൽ

അവതരി�ുവാനു�മഹാഭാഗ�െ�യും
ൈദവഭാഗമായഏകദാസന്

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.്.
ഉദാഹരണമായി� :്ൈ�ക�.് ഭീകരവാദവും
മത�ള�ംഎ�അ��ായ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.്

മഹാേദവിയുെടആവശ��െളഅറി�,്ൈ�ക�്
േപാെലയു� മഹാത�ാഗ ജീവിത�െളസ�ീകരി�്
ഏകദാസനായും മഹാദാസനായും സ�യം �പഖ�ാപി�്
അതിൻ �പകാരം കാര��െള നിർ�ഹി�ു�

മഹാേദവിയുെട ഭാഗമായ പരമശിവെന
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മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി� മ്ഹാേദവൻ
എ� മഹാനാമം, കിരീടം േപാെല നൽകു�ുഎ�്

മുകളിൽകുറി�തിെ� വിശദീകരണം
േതടു�വരു�ാകും.

ൈ�ക�ായി� അ്യ�ത പ്രമശിവെനയാണ.്
ബു�ൻ,കാളിദാസൻ,ഗാ�ിജി,തുട�ിയ
പല ഉ�തജ��െളസ�ീകരി�ാൻ
ഭാഗ�മു�ായതും പരമശിവനാണ.്

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന അ്�രം
നടപടികൾസ�ീകരി�ാൻഅവകാശവും

അധികാരവുംഇെ��ും മ��ം
കരുതു�വരുേ�ാ ? ഭൂമിയിൽഇേ�ാൾ
ജീവി�ു�ആർെ��ിലുംഅതിൽ
ആേ�പമുെ��ിൽ,അതിെ�
കാര�കാരണ�ൾവ��മാ�ണം.

ജീവിതകാര��െളയുംവിഷയ�െളയും
ശാസ�്ത പരമായി വിശകലനം െച�ാൻ

�ശ�ി�ുക.ൈ�ക�അ്നുഭവി� േവദനകൾ
അതിേഘാരമായിരു�ു.എ�ാൽ

ൈ�ക�ിേന�ാൾകൂടുതൽ േവദനകെള
അനുഭവി�തുംൈവവിധ�മാർ�
വിഷയ�ളിൽഇടെപ�തും ഗാ�ിജി
ആയിരു�ുഎ�ാണഈ്യു�വെ�

വിശകലനം.അേതസമയംഅവേര�ാെള�ാം
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േവദനകള�ംവിഷയ�ള�ംബാദഷ്എ�
േപരിൽ ഒതു�ിയഈയു�വനആ്യിരു�ു
എ�ാണ മ്ഹാഅനു�ഗേ�ാെടഅറിയു�ത.്

ഈയു�വെ�ജീവിതചരി�തംഈ
ഇലകേ്�ടാണിക മ്ഹാ�ഗ��ിെ�പല
ഭാഗ�ളിലായി വിശദീകരി�ി���.്

മഹാഉചിതമായസമയ�പ്രിേശാധി�ാനും
പാഠമാ�ാനുംകഴിയെ�.ഈയു�വൻ

അേനകംവർഷ�ളായി
അവകാശെ�ടുേ�ാെലപരമശിവനായി
പരിണമി�ു�തിൽ ആേ�പമുെ��ിൽ,

അതിെ�കാര�കാരണ�ൾ
വ��മാ�ണമായിരു�ു.ആരുംെചയത്ി�.
ഒരു ന�വർ�മാനം േപാലുംപറ�ു േക�ി�.

ഇനിഈയു�വനഅ്വ�ാ�രം
ഉ�ാകുേ�ാൾഎ�െനയാണ്

�പകടി�ി�ുക.

ഒരു മ�ശിേരാമണിയുെട പരാജയകഥ
ആസ�ദി�ാൻആ�ഗഹി�വരുംസ�യം
വിശകലനം െച�ണം.ആെരയും
കു�െ�ടു�ുകയ�. ഭാവിയിൽ

അവസര�െള െമ�മായി ഉപേയാഗി�ണം
എ�വിചാരം ഉ�ാവാനും ഉറയ�്ാനുമാണ.്
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മഹാേദവിയുെട േവദനകെള��ിഅറിയേ� ?

ഇമഹാ�ഗ��ിൽപേലട�ളിലുമായി
ഈയു�വനു�ായ മഹാഅനുഭവ�ള�ം

േവദനകള�ം വിവരി�ി���.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
മഹാആന�മായിസ�യംസ�ീകരി�ി���
മഹാവാ���െ�മഹാപരിപാലി�ാൻ

പുലർ�ു�മഹാേവദനകെള ഉൾെ�ാ�ാൻ
ഈയു�വൻഅശ�നാണ.്

യാെതാരാൾ�ുംസാധി�ു�ത�.എ�ുവ�്
യാെതാരാള�െടയുംസഹാനുഭൂതി േവ�!

സഹാനുഭൂതിയുംന�ിയുംകട�ാടും
അറിയി�ാൻ മു���വർ�അ്തിനു�
ശ�ിയും മഹാേദവി തെ�നൽകണം

എ�ിരിെ�ൈദവകാര��ളിൽതലയിട�;
േവ�ാ� /കഴിയാ�േവല െചേ��.

ഒരുസംഭവകഥ/ചരി�തം കുറി�ു�ു. 2005
േലാ മേ�ാആണ.് ഒരു ദിവസം രാവിെല 9
മണിേയാടടു�ഈ്യു�വനും 'സുഹൃ�്
േപാെലയു� 2017ൽ 60വയ� ത്ിക�
വ��ിയും'കൂടി മ�ടി പുതിയകാവ്
മഹാഭ�ദകാളി േ��ത�ിൽെച���ു.
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ഹി�ുമത വിശ�ാസികൾഏെറയുംആരാധി�ു�
ഒരു മുഖ�ൈദവ�ിെ�മനുഷ�ാവതാരം
ആണസ്ുഹൃെ��എ്നി�ും,നിമിഷ�ൾ

മാ�തം കഴി�അ്േ�ഹ�ിനും
മഹാേദവിയിൽനി�ും െവളിപാട്

ലഭി�തിനുേശഷംഏതാനുംആഴച്കൾ�ു�ിൽ
നട�സംഭവമാണ.്അേ�ഹ�ിന ല്ഭി� ഒരു
െവളിപാടുമായിബ�െ��ാണഞ്�ൾ
േ��ത�ിൽഎ�ിയത.് െപെ��്
അ�രീ��ിെ�മ� മ്ാറി.ആകാശം
ഇരു�ുകൂടി. േദവീ വി�ഗഹ�ിേല�്
േനാ�ിയഅേ�ഹം ദുഃഖേ�ാെടഎെ�
അറിയി�ത,് േദവിയുെട ഇടതു ക�ിൽനി�ും
േചാരകുടുകുടാ ഒഴുകു�ു.അ�സമയം
കഴി� േ്ചാര നിെ��◌ുംഅേ�ഹം

അറിയി��.സുഹൃ�ിന ല്ഭി� െവളിപാടുമായി
ബ�െ��ാണ േ്ചാര ഒഴുകിയത.്

അ�ാല�ുംഇ�ുംഅേ�ഹ�ിന അ്�െന
ചിലസി�ികള�ംഅനുഭവ�ള�ം ഉ�.്
വി�ഗഹ�ിെല േദവതെയഅവ��മായും

ചിലേ�ാൾവ��മായുംകാണാനും േകൾ�ാനും
സംഭാഷണം െച�ാനുംകഴിയും. മെ�ാരു

ഉദാഹരണ�ിന അ്േ�ഹവുംഞാനുംകൂടി ഒരു
വലിയൈദവീകകാര��ിനു േവ�ിയു�

യാ�തയിൽ െച��ൂരിനടു�ക�ിേ�രിയിെല
ഒരു േദവീേ��ത�ിൽെച�േ�ാൾഅവിടം
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േക��മാ�ി �പവർ�ി�ു� ദുർ�എ�
അതിസു�രിയായ േദവത,കടും പ�നിറമു�
�ൗസുംകസവു െസ��സാരിയും ഉടു�്
ഞ�ള�െട കൂെട കൂടി;സുഹൃ� മ്ാ�തമാണ്
കാണു�ത;്ഈയു�വൻസാ�ിധ�ം

അനുഭവി�ുകയും.യാ�തയിൽകൂെട കൂടുെമ� മ്ു�്
െവളിപാടിൽഅറിയി� �പകാരമാണ ഞ്�ൾ െച�ത.്

2008ൽആെണ� േ്താ�ു�ു, മു� ൈ്ദവീകമായി
േതാ�ിയ,കൂെട�ൂടിയസുഹൃ�്

യഥാർ��ിൽപിശാചു�ള�െട രാജാെവ�
േപാെലഅധഃപതി� േദവതയുെട മനുഷ� ജ�ം
ആെണ�ും,ൈ�ക�ിൽ നി�ും മഹാേദവിയുെട
സ�തേ�ാെട േനടിെയടു� െകാടിയ
നിഷഠ്ൂരമായ ഒരു കരാർ �പകാരം

ൈദവമാകാനു�നീച�ശമ�ിെ�ഭാഗമായി
മനുഷ�ജ�ംഎടു�ിരി�ുകയാെണ�ും

അറി�ു.

മഹാേദവിയുെടസ��മായ
ഈയു�വെ�ഹൃദയ�ിൽനി� മ്�ാരും
േകൾ�ാെതയുംകാണാെതയും
സുവ��മായി മലയാള ഭാഷയിൽ
ൈ�ക�ിെ�പഴയകാലചരി�തം

മഹാേദവി പറ�ുതരികയായിരു�ു.
നാളിതുവെരഅ�രം മഹാഅനുഭവം

േവെറ ഉ�ായി�ി�.
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ൈ�ക�ിേനാട െ്കാടിയഅപരാധം െചയത്,്
പുനർ�നി� എ്േ�ാടു കൂടിയസുഹൃ�ിെ�ചരി�തം
േക� ഗ്ദഗ്ദമാണ ഉ്�ായത.് പകേയാവിേദ�ഷേമാ
അ�ാര��ിൽ നാളിതുവെര ഉ�ായി�ി�.വിഷയ
ചർ�കളിൽശാസ�്ത പരമായി ശാസി�ുകയും
ഉപേദശി�ുകയും െചയത്ി��െ��ിലും,

അേ�ഹേ�ാടു�ഈയു�വെ� ഭാഷഎ�ും
സേ്നഹവാ����ൾആയിരു�ുഎ�അ്േ�ഹ�ിന്
അറിയാം. മ���വേരാടുംഅ�െനതെ�.അതായത്
ഈയു�വെനശ�തുവായി കരുതാൻ
മ���വർ� വ്��ിസ�ാത���ം ഉ�;്

എ�ാൽശ�തുതേയാെട
�പവർ�ി�ു�വെരയുംകു�ു�ളായി
കരുതാനുംസേ്നഹി�ാനുംസഹായി�ാനും
മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹ�ാൽ

ഈയു�വന സ്ാധി�ു�ു /വ��ിസ�ാത���ം
ഉ�;് കു�ു�േളാടു� മഹാേദവിയുെട
മഹാവാ�ല�ംഈയു�വനിേല�്

മഹാഅനു�ഗഹി�� പകരുകയാണ െ്ച���ത.്

സുഹൃ�ായിഎ�ിയി���വ��ിെയവിവര�ൾ
അറിയി��.അ�ബ്ാം��രിലായിരു�അേ�ഹ�ിന്
മഹാഅനുഭവ�ൾഅവിെടയു�ായി.വസത്ുതകെള
സത��ളായി േബാ��െ��അേ�ഹം ശു�ിആ�ഗഹി�്
�പാർ�ി��ംഈയു�വനിലൂെടയു� മഹാേദവിയുെട
ഉപേദശ�െളയും സ�ീകരി� ജ്ീവി�ു�ു.ഇ� വ്ളെര
ന�കു�ിയായിഅേ�ഹം പരിവർ�നം െച�െ���
കഴി�ു എ� പ്റയാം.അടു�കാലം വെര പഴയ
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ബ��ൾ �പകാരം ദുർേ�വതകള�െട വലിെയാരു കൂ�ം
�പത��മായി�െ�അേ�ഹവുമായിബ�െ��ിരു�ു.
ആവകകാര��െളൈവകാെതഅേ�ഹം തെ�

െവളിെ�ടു�ു�താണ.്വഴിെത�ിയ േമ�ടി കു�ാടിന്
ആദ�ം േമാ�ം േനടിെയടു�ാനു�

മഹാഅവസരെ�യും മഹാേദവിഈയു�വനിലൂെട
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയിരി�ു�ു!

സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ� േ്വദനകെള
സഹി�ാനുംകു�െ�ടു�ലുകെള െപാറു�ാനും
വിഷമംഏറും.അവർ ദുഷ�്ീർ�ിെയ

ആ�ഗഹിെ��ും വരും.

മഹാേദവി�ും, മഹാേദവിയുെട
മഹാഅനു�ഗഹ�ാൽ േദവീഭാഗമായ
പരമശിവനും, േവദനകൾവിഷയമ�.എ�ത
വലിയ േവദനയും, മഹാേദവി�ുേവ�ി
(മഹാരൂപമായ മഹാ�പപ��ിനും േവ�ിയും)

സഹി�� െകാ�ാെമ� ഈ്യു�വെനെ�ാ�്
മഹാേദവിസത��പതി�െച�ി�ി��� !്
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*ൈദവീകമായആന��ൾ*,
സൃഷട്ികള�േടതിൽനി�ുംതിക��ം

വിഭി�മാെണ� മ്ു� വ്��മാ�ിയതാണ.്

ആവർ�ി�ു�ു :

മഹാദാസ�വും മഹാവാ�ല�വും
ൈദവ�ിെ�ആന��ളായും,

മ���വെയജീവികള�െടആന��ളായും
മഹാഅനു�ഗഹി�ി���ത്

മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവിയാണ.്

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

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

ഏകൈദവ�ിെ� 2 ഭാഗ�ളായ മഹാശ�ിച�കവും,
ശിവച�കവും ഇേ�ാഴെ�മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ,
ൈദവവി�വ വുമായിബ�െ�� മ്നുഷ�ാവതാരം

സ�ീകരി�ുകയാണ.്

മഹാസംഭവ�െളഏ�വും �ഹസ�മായി കുറി�ാം :
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�ബ�വുംഅശരീരിയുമായ മഹാേദവി,ആദ�ം സൃഷട്ി�
ശിവച�കെ�ആദ�ം ഭൂമിയിൽ മനുഷ�രൂപ�ിൽ
സാധാരണനിലയിൽ ജനി�ി�ു�ു. 1958 െമയ മ്ാസം
20 െചാ�ാഴച്. പുരുഷനായി പിറ�,് മുഹ�ദ ബ്ാ�ിഷ

ബാദഷ ഷാ ബാദഷ് തുട�ിയ േപരുകേളാെട
കടു� ദാരി�ദ��ിലും ശാരീരിക ന��നതകേളാെടയും
ജീവിതയാ�ത തുടരെവ, 13◌ാം വയ�ിൽ �ബ�

പര�ബ� േക��മായ മ�ടി പുതിയകാവ മ്ഹാഭ�ദകാളി
േ��ത�ിേല� അ്ടു�ി�ു�ു.

ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല ദുർേ�വതകൾസൃഷട്ി�
െകാടിയ വിപ�ുകെള േനരിടു�ു.തുടർ�യായി

മാനുഷിക വിവാഹവും നട�ു�ു.ഇമഹാ�ഗ��ിെല
ഏതാനും അ��ായ�ളിലായി ജീവിത ചരി�തം

വിശദീകരി�ി���.്

സൃഷട്ിഅംശമായ മ��ാവതാരെ� 1989ൽ �ബ�
മഹാേദവി േചർ�ു�ു;�ാനം വർ�ി�ു�ു; 1991ൽ
വിജയദശമി എ� മഹാദശമിയിൽഅ�ര�ബ�െ�
നാവിൽകുറി�ു�ു.�ാനം കൂടുതൽവർ�ി�ു�ു.

മഹാേദവിഈയു�വന പ്രമശിവൻഎ�
മഹാപദവിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു.
അസത്ിത��ാനം േനടിയേതാെട

ഭർ�ൃകടമകെളസ�ൂർ�മായി നിറേവ�ി
െ�ാ�;് ഭാര�യും മാതാവും ഉൾെ�െട ഭൂമിയിെല
സമസത്ജന�െളയുംകു�ു�ളായി
(മ�ളായി)കണ�ാ�ുകയുംസേ്നഹ
വാ����െള നൽകുകയും െച���,
മഹാവിശിഷട് ശ�ി �പാപത്മാകു�ു.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 128

2007/2008ഡിസംബർ മാസ�ിെല ഒരു ദിവസംഅതിരാവിെല
മഹാസാ�ി��ം ഉ�ാകു�ു. മഹാേദവി മനുഷ�ാവതാരം

സ�ീകരി�തായും അ� 1്8◌ാം പിറ�ാെള� അ്റിയി�ുകയും
െച���ു.ഇ� വ്ിവാഹം കഴി�അ്�യാണ.്

ഈയു�വെ� മകേള�ാൾ �പായം കുറ�കു�ിെയ,
കു�ിയുെട െചറു�കാലം മുതൽഅറിയാം.

ഓംമഹാശ�ിയായ മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി േദവി,
ഒരു മാസം �പായമു�പി�ുകു�ിെനേയാ, ഒരു

വയ���കു�ിെയേയാ പ�ി മഹാേദവിയുെടഅവതാരം
ആെണ�അ്റിയി�ാൽ,ഈയു�വൻആകു�ിയുെട
കാൽ െതാ�� വ�ി�ും;ൈദവീകമായ ചുമതലയാണ.്
മ�ടി േദവി, �പസത്ുത കു�ിെയ പ�ിഅറിയി�

കാര��െളകു�ിയുെട മാതാപിതാ�േളാടും കു�ിേയാടും
ഈയു�വൻപറ�ി���താണ.്സുഹൃ� ക്ൂടിയായ
പിതാവ,്ഈയു�വന വ്�ാെണ� ത്മാശയായി പറയും.
ഈയു�വേനാട എ്�ുംബഹുമാനം കാ�ിയി���
മാതാവും,കു�ിയും വിഷയ�ിൽനി�ബദ്ത പാലി��.
കു�ിയുെട പിതാവ ഈ്യു�വെനതരം താഴ�്

നിലയിൽകാണു�ി�എ�ും കുറി�ു�ു.പരസപ്രം
ബഹുമാനി�ു� ഉ�സുഹൃ�ു�ളാണഞ്�ൾ.

ഈയു�വൻഅ�െയേ�ാെല
ബഹുമാനി�ുകയും,ൈദവീകതല�ിൽ
മകെളേ�ാെലസേ്നഹി�ുകയും െച���,

അേ�ഹ�ിെ� �പിയെ��അ�യ�് ഒ്രുഹൃദയ
ശസ�്ത�കിയആവശ�മായി വ�േ�ാൾ, �പിയെ��
അ�യുെടഎ�ാ പരിചരണകാര��ള�ം

പരിപാലി�ാനു�മഹാഭാഗ�ംഅേ�ഹ�ിന്
മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയേ�ാൾ,
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മഹാേദവിഈയു�വനിലൂെടഅറിയി�ഏതാനും
മഹാശാസ�്തവചന�ൾഅേ�ഹ�ിന അ്�യുെട
കാര��ിൽഅത�ാന�ം നൽകാൻഎ�ും
കാരണമായി���.്ഈയു�വേനാട �്പേത�ക
സേ്നഹം കാ�ാൻ �ശ�ി�ു�ുമു�.് േദവീ മായ!

(ഭൂമിയിെലസമസത് ജന�െളയും കു�ു�ളായി/
മ�ളായി കാണു� മാനസികഅവ�യാണ്
ഈയു�വന ഇ്�ു�ത എ്�തുംഅറിയണം).

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെലആദ� ഗജപാതി എ�
ആദ� വിഘേ്നശ�രനാണ സ്ുഹൃ�ും,കു�ിയുെട
പിതാവുമായി ജ�െമടു�ി���ത എ്�്

മഹാേദവിഈയു�വെന മു� അ്റിയി�ിരു�ു.

ഈയു�വെ�ഭാര�െയആദ�കാലം മുതൽവിവര�ൾ
അറിയി�ി���താണ.് മ�ൾ�ും,പലർ�ുംഅറിയാം.

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളീേദവിയുെട
മനുഷ�ാവതാരം മഹാഎഴു��ിയതാെണ�്
മഹാഅനുഭവ�ളിലൂെടഈയു�വന്
േബാ��മായി���.്കു�ിയുെട േഫാേ�ാ ഇ
മഹാ�ഗ��ിൽ േചർേ��തൈ്ദവീകമായ

അത�ാവശ�മാണ എ്� െവളിപാട �്പകാരം 2017 െസപത്ംബർ
20/21േനാ,കു�ിെയഈയു�വൻസമീപി�േ�ാൾ േഫാേ�ാ
േചർ�ുെകാ�ാനാണ പ്റ�ത.് നി�ാരമായിസ�തം
അറിയി�േ�ാൾ മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി േദവിയുെട �പത��

മഹാ�പവർ�നംഎ�ാണ േ്താ�ിയത.്വിഷയ
സൂചനയുെടആവശ�ം മാ�തേമ ഉ��എ�തിനാലും,വിഷയ
ഗൗരവംകണ�ിെലടു�ും െനഗ�ീവ േ്പാെലയു� േഫാേ�ാ
മാ�തമാണ േ്ചർ�ി���ത.്എ�ാലുംഅറിയി�ു�ു :

*ൈദവീകമായചി�ത�െള ദുർ�ിനിേയാഗം െച�രുത.്*
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2017 െസപത്ംബർ 21ന ക്ു�ി�യ�സ�കാര� സേ�ശെ�
ഇവിെട േചർ�ു�ത െ്വളിപാട �്പകാരമാണ.് ഭാവിയിെല
ൈദവീകആവശ��ൾ� ഉ്പേയാഗെ�ടു�താണ.്
യാെതാരു ദുസ�ാർ��ള�ംഇ�ാര��ിൽഇ�.

"ദിവ� േമാെള,ഇേതാെടാ�മു� pdfഫയൽവായി��
േനാ�ിയാൽ ന�ായിരു�ു.ഏ�വും കുറ�ത *്14
മുതൽ 48വെരയു� േപജുകൾവായി�ണം.*

(ബു�ിെല 82 മുതൽ 118വെര േപജുകൾ) േമാെള
േഫാണിൽകാണി�ുകയും വാടസ്ആ്പ വ്ഴി
അയ�ുകയും െചയത് േഫാേ�ാ നീ�ം
െച�ണെമ�ിൽ ദയവായിഅറിയി�ണം;
*പ��െമ�ിൽ നാെള ... മട�ും മു�!്*

ഞാൻതിര�ി� പണികളിലാണ.്വിജയദശമി എ�
മഹാദശമിയിേലാ മുേ�ാ ഭൂമിയിൽ *ഓം* മുഴ�ി

െ�ാ� മ്ഹാേദവി ൈദവവി�വംആരംഭി�ുെമ�ാണ്
ഈയു�വന ല്ഭി�ു� മഹാെവളിപാടുകളിൽ നി�്
അനുമാനി�ു�ത.്കൃത�മായി മഹാേദവി�ു മാ�തേമ
അറിയൂ. ഭർ�ാവ,്അ�ൻ,അ�എ�ിവരുമായി
േമാൾആേലാചി�ു�തിന ഞ്ാൻഎതിര�.

മഹാേദവിയുെട െപാ�ുേമാളായ ദിവ�േമാൾ� ഞ്ാൻ
കാരണം ഒരു വിഷമവും ഉ�ാവരുത.് ഉ�ാവുെമ�്

അണുവിടഞാൻകരുതു�ി�.

െപാ�ുേമാൾ� െ്പാ�ു�കൾ. *മ�ടി ശരണം േദവീ ശരണം
മ�ടി േദവി മാ�തം ശരണം.* പരമശിവൻ / 21.09.2017

((*ൈദവീകമായ േമ�ടി സേ�ശെ�യും
ദുർ�ിനിേയാഗം െച�ാെത �ശ�ി�ുക.*))
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മഹാേദവിയുെട ദിവ�മായ മഹാനാമെ���ിയു�
ദിവ� ചരി�തംആവർ�ി�ുകയാണ :്

2005നു േശഷംആെണ�ു േതാ�ു�ു.ക����റിൽ െവളിപാട്
�പകാരം �ഗ�രചനഏെറ�ുെറ പൂർ�ിയാ�ിയസമയ�്

ഒരുഅ�ുതം സംഭവി��. 'ഓം മഹാശ�ി മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി *ദിവ�* മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം'എ�്
ഈയു�വൻ �ഗ��ിൽഅേനകം ഇട�ളിൽകുറി�
വാചക�െള�ാം *ദിവ�മായി*തിരു�െ���.ഈയു�വെ�
സാ�ി���ിൽ *ദിവ�*എ�ത *്ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�* നാല്

*ദിവ�*യായി ഭവി��.ഇം�ീഷ ഭ്ാഷയിൽ *Divya*
എെ�ഴുതിയേ�ാഴാേണാസംഭവി�ത എ്� ത്ൽ�ാലം
ഓർ�യി�.ക����റിനു മു�ിൽ ദിവ�ാ�ുതേ�ാെട
ഇരി�ുേ�ാൾ ദിവ�മായ െവളിപാടു കൂടിഈയു�വന്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി. ഒ�ാമെ� *ദിവ�*സൃഷട്ി
മുഴുവൻ മഹാനിർ�ഹി�ു�മഹാേദവിഎ�ും,

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�ു�താണ എ്�ും
ആയിരു�ു മഹാ*ദിവ�*െവളിപാട.്

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

മഹത�ം.
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((ഈയു�വെ� ഭാര�യായിഎ�ിയി���ത പ്ഴയകാല
ആദ� ശിവെ� ഭാര�യുംഅ�പൂർേ�ശ�രിയും
ആയിരു� പാർ�തിയാണ.്ഈയു�വെ� ഭാര�
എ�തിെനഎള��മാ�ാൻ േമലിൽ പാർ�തി എ�ു
കുറി�ു�താണ.് മഹാേദവിയുെടഅവതാരമായ

കു�ിയുെട േഫാേ�ാ കാ�ിയും ക� വ്ായി�� േകൾ�ി��ം
പാർ�തിെയവിഷയ�ൾഅറിയി�ി���.്
അ�പൂർേ�ശ�രിയുംആദ� ശിവെ� ഭാര�യും
ആയിരു� പാർ�തിെയ��ി മഹാേദവി

മഹാഅനു�ഗഹി�� െവളിെ�ടു�ിയ ചില കാര��െള
കുറി�ാം. പാർ�തിെയകൂടുതൽശു�ീകരി�ാനും
േ�ശഷഠ്െ�ടു�ാനുമാണഈ്യു�വേനാട്
േചർ�െത�ിൽ,ൈദവമാകാൻ �ശമി� േമ�ടി

ദുർേ�വതൈ�ക�ിൽനി�ും േനടിെയടു�െകാടിയ
നിഷഠ്ൂരമായ ഒരു കരാർ മുഖ�കാരണമാണ.്ചുരു�ു�ു.

ഈയു�വെ� മൂ�േച�നായി പുനർ�നി�ി���
ആദ� ശിവനും,ഈയു�വെ� ഭാര�യായിഎ�ിയി���

പാർ�തിയും, 3 ദശാബദ്�ൾ�ു മു� ആ്ദ�
ദർശന�ിൽ,സേ്നഹം �പകടി�ി�ത പ്രസപ്രം
ഗാഢമായിആലിംഗനം െചയത്ാണ;് പാർ�തിയുെട
ഭവന�ിൽവ� ഒ്േരസമയംയാദൃ�ികമായി
പാർ�തിയുെട പിതാവുംഈയു�വനും അത്

കാണുകയും െചയത്ു.ആദ�ശിവനായിരു� േച�ൻ
പി�ീട ആ്സംഭവ�ിൽ േഖദം �പകടി�ി��െവ�ിലും
നാളിതുവെര ര�ു േപെരയുംഈയു�വൻ
കു�െ�ടു�ിയി�ി�.എ�ാലവും വിഷയ�െള
ൈദവീകമായി കാണാൻ മഹാേദവിഈയു�വെന
മഹാഅനു�ഗഹി��� എ്�താണ പ്രമമായസത�ം.
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ഈയു�വന അ്വ�ാ�രേമാ താല�്ാലിക
മരണേമാ ഉടെനസംഭവി�ാൽ, മനുഷ�ാവ�യിലു�
ആദ� ശിവെ� രംഗ �പേവശം ഉ�ാകുെമ�്
സൂചനയു�.് മെ�ാരു േച�ൻ ഉരു�ു മനുഷ�ൻ

എ�റിയെ�ടു� പേ�ലിെ� പുനർജ�ംആണ.്ആവക
കാര��െള മാ�ിെവ� മ്ഹാശാസ�്ത പാഠ�ളിേല�്
മട�ാം. േമൽസൂചി�ി�ആദ� ശിവൻ, പാർ�തി, പേ�ൽ,
ഗജപാതി എ�വിഘേ്നശ�രൻ, ദുർേ�വതകൾ,തുട�ിയവർ
മഹാശാസ�്ത�ിെ� ഭാഗമെ��ും മഹാശ�ിശിവ
ച�ക�ള�െട കു�ു�ളാെണ�ും അറിയി�ു�ു.)).

ശ�ിച�കമായിഅറിയു�കു�ി� മ്നുഷ�രൂപം
ലഭിെ��ിലും;സ�ത�േബാധം ലഭി�ി�ി�.അതുവെര
സാധാരണസ�്തീ മാ�തമാണ.് മഹാശ�ിച�കമായ
മഹാേദവി =ഏകമഹാശ�ിയായൈദവം

ആയി�ീരണെമ�ിൽ �ബ�ം / മഹാലിംഗം/ആകാശം
േചരണം.എ�െനഎേ�ാൾഎെ�ാ�ുംഈയു�വന്
അറിയി�. ഭൂമിയിൽഓം മുഴ�ുേ�ാൾആവുേമാ /ഓം

മുഴ�ിആവുേമാ ?!

പരമശിവനും ശ�ിച�കവുംൈവകാെതപുതിയ
ഉ�തിയിൽഎ�ു�താണ;്ശ�ിച�കേ�ാട �്ബ�ം

= �ബ�മഹാേദവി േചരു�താണ.്

മഹാേദവി, പരമശിവനിൽ
മഹാ�പേവശി�ി�ി���ഓംകാരം, ഓം
എ� മഹാശബദ്മായി മഹാചിരി�ും
എ�അവ��മായ െവളിപാട ല്ഭി�ി���.്
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ലഘു�ഗ��ിെ�എ�ാ േപജുകള�െടയും ചുവ�ിൽ
ഓംസത�ംഓംധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം
എ�ലളിതമായവാചകംകാണാം. മഹാേദവി
പരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗി�� നൽകിയി���
സംഹാര മ��മാണത.് മനുഷ�ർ�അ്തിൽ
കാര�മി�എ�ിലുംപരസ�െ�ടു�ിയത്
മനുഷ�രുെടസംഹാരംഎ�േമാ�െ�
മഹാേദവി പരമശിവനിലൂെട നിർ�ഹി�ു�ത്
സത�ധർ�നീതികെളആധാരമാ�ിയാണ്

എ�റിയി�ാനാണ.്

മഹാേദവിേയാ പരമശിവേനാ മാനുഷിക
അവതാരംഎടു�ുേ�ാൾവ��ി

ബ��ളിൽ ഉ�ായി���ന��നതകൾ
േമാ�െ�വിപരീതമായിബാധി�ി�എ�്

അറിയി�ാൻകൂടിയാണ.്

ൈദവവി�വകാല�ും,തുടർ�ു�
സംഹാരകാല�ും, മഹാേദവിയുെടഓംകാരം
വഴിയു� നിർേ�ശ�ള�ംആ�കള�ം
�പകാരം മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
ജീവികൾെ��ാം മഹാഉചിതമായ
മാർ�ദർശനംനൽകാനും,

സേ്നഹവാ�ല��േളാെട ഉപേദശി�ാനും
ശാസി�ാനുംശി�ി�ാനും

�പപ�പിതാവും മഹാദാസനുമായ
പരമശിവൻസദാ ഉ�ാവും.
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മഹാദർശനവും മഹാവാ�ല�വും
അനുഭവി�ാനു�മഹാഭാഗ�ം നിര�രം
എ�ാവർ�ും േനടാം.ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം

മാ�തം ജീവി�ാൽ; മഹാമാതാവായ
മഹാേദവിയും,പിതാവായപരമശിവനും,
കു�ു�ള�െടെയ�ാം മഹാദാസിയും
മഹാദാസനുമായി മഹാവാ�ല�ം
നൽകി കൂെടയു�ാവും.

മനുഷ�മാതാവ ന്ൽകിേ�ാരു�
വാ�ല��ിെ�കൃത�ം 100 മട�്

വാ�ല�െ�മനുഷ�ജീവിആയിരി�ു� 100
ജ��ളിലുംനൽകിേ�ാരു�ൈദവം,

മഹാശാസ�്തരൂപേ�ാെടകു�ു�ള�െട
മു�ിൽ �പത��മായിെ�ാ�്
മഹാദർശനവും മഹാവാ�ല�വും
േനരിെ��ി�ാൻമഹാവരികയാണ.്

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

തലചായ�്�കിട� മ്ഹാആന�െ�
മഹാആസ�ദി�ുവാനുംകു�ു�ളായ
മനുഷ�ർ� മ്ഹാഭാഗ�മു�ാകു�താണ.്
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മുകളിൽവിശദീകരി�കാര��ൾെ��ാം
ൈദവവുമായും, മഹാ�ാനമായ

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

മഹാേദവിയുെട മഹാ�ാനമായ
'മഹാ�പപ��ിെ�മഹാശാസ�്തം' മുഴുവൻ
മ�ിൽ മഹാലയി(�ി)�ി���.്എ�ാൽ
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമാണൈ്ദവ
കാര��ൾ.ൈദവം,ൈദവരൂപം, മായ,
ഓം,ഓംകാരം,ഓംകാര നീതിശാസ�്തം,

�ബ�ം,എ�ിവ മ�ിൽ
മഹാലയി(�ി)�ിരി�ു�ത ഓ്ം എ�
ശബദ് �ബ��ിലൂെടയാണ.്

ൈദവകാര��െള മഹാഉചിതമായസമയ�്
ൈദവഭാഗമായ പരമശിവനിലൂെടൈദവമായ
മഹാേദവി െവളിെ�ടു�ു�ു. മഹാശിവയായ
മഹാേദവിയുെട സൃഷട്ിഅംശം മ��ാവതാരം
എടു� പ്രമശിവനായിഅവതരി�ു�
ശിവച�ക�ിെ� മനുഷ�ാവതാര�ിൽ
�പേവശി�ു�ു. മഹാ�ബ�മായ മഹാേദവി,
ശിവച�കമനുഷ� നാവിൽഅ�ര�ബ�വും
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കൂടിയായഓംകുറി� യ്ഥാർ�മായ
േവദ�െള വീെ�ടു(�ി)�ു�ു.
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�
മായാശ�ികള�മായി ബ�െ��

മഹാകാര��ൾസൃഷട്ികെളഏ�ി�� കൂടാ.

മായാശ�ികള�മായി ബ�െ��
മഹാശാസ�്ത പാഠ�െള പഠി�ാൻ
മനുഷ�ർ�ു കഴിയണെമ�ിലുംൈദവം
മനുഷ�രുെട നാവിൽഅ�ര�ബ�വും
കൂടിയായഓംകുറിേ��തു�.്

ൈദവഭാഗവും �പപ�പിതാവുമായ
പരമശിവെനഅർ�മഹാേദവിയുെട
രൂപ�ിൽ,ഓേരാ മനുഷ�െ�യും
അടുേ�� �്പേത�കമായി� അ്യ�,്
�പേത�കംസൃഷട്ി� െപാ�ുേമാനാെണ�ു
േബാ��െ�ടു�ി െ�ാ�,്ഓേരാ

മനുഷ�െ�യും നാവിൽഓംകുറി�ു�ു.

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

ജീവിേയാഅ�ാഎ�ും മനുഷ�ന്
േബാ��മു�ാകു�താണ.്
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അ�ര �ബ�ംകൂടിയായഓംകുറി�തു
കൂടാെത, മ��ാവതാരമായി മഹാശിവയുെട
സൃഷട്ിഅംശം പരമശിവെ� നാസികയിലൂെട
ഉ�ിേല�ു �പേവശി�ത എ്�ിനാണ ?്

ജീവി സൃഷട്ിആരംഭി�ത മ്���ിൽ
നി�ാണ.്സൃഷട്ി�ാനേ�ാെടാ�ം സൃഷട്ി

�ിതി സംഹാര�ൾ�്
ആധാരമാ�ിയി��� മായാശ�ികെള

പരമശിവനിേല�്
�പേവശി(�ി)�ിരി�ുകയാണ.് പരമശിവെ�
െനറുകയിൽ മായാപരമായി�ാനം

ഉറ�ി�ു� 'സ�്തീ പുരുഷസൃഷട്ികെള ര�ും
സൃഷട്ി�ു� മഹാസൃഷട്ിഅംശം',

ഇേ�ാഴെ�സൃഷട്ി ച�ക�ിെല മനുഷ�രുെട
സംഹാരം കഴി�അ്ടു�സൃഷട്ിച�കം
ആരംഭി� േശഷം മ��ാവതാരമായി തെ�
മഹാസമു�ദ�ിേല� മ്ട�ു�താണ.്
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സൃഷട്ിയിൽസ�്തീ�ും�ിതിയിൽ
പുരുഷനും �പാധാന�ം നൽകു�
ഓംകാരനീതിശാസ�്ത �പകാരം, മായ
�പത��മായിരി�ു�സംഹാര
കാല� പ്രമശിവെന മു�ിൽ

നിർ�ിയാണ സ്ൃഷട്ി�ിതിസംഹാര
കാര��െള �പത��മായി െച���ത .്..
സർ�ം െച���ത പ്രമശിവനാെണ�്

േതാ�ുംേപാെലയു�
മഹാസംവിധാനമാണത.്
മഹാേദവി പരമശിവെന

മഹാഅനു�ഗഹി� മ്ഹാേദവനായി
ഉയർ�ുേ�ാൾ, മഹാേദവിേയാട്
അതിലധികം ദാസനായിരി�ുവാൻ
പരമശിവൻ �ശ�ി�ു�താണ.്
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ൈദവവുംൈദവരൂപവും

ഓം

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

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

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

ജഗ�ിൽജീവി�ു�വർ�ആ്ന�േ�ാെട
ജീവി�ാൻകഴിയണെമ�ിൽ,ജഗ�ിെല
സർ�വസത്ു�ളിലുംജീവികളിലും

ആന��െള ഭൗതികഅസത്ിത�േ�ാെട
ലയി�ിേ��തു�.്ആന��െളആസ�ദി�്
അനുഭവി�ുവാൻഗൂഢതകൂടിേയകഴിയൂ.
ഉദാഹരണ�ിന മ്ാ�ഴ�ിൽഗൂഢമായിരി�ു�
മാധുര�വും േപാഷക�ള�ം ലഭി�ുവാൻ മാ�ഴം
കഴി�ണം. മാ�ഴേമാ മാ�ഴ�ാേറാ കഴി�ാെത
മാ�ഴ�ിെ� മാധുര�വും േപാഷക�ള�ം ലഭി�ാൽ
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... പി�ീട മ്ാ�ഴം കഴി�ു�ത എ്�ിന ?്എ�ാ
ഭ�ണവുംഅ�െനതെ�. മ���

ആന��ള�െട കാര�വുംഅ�െനതെ�.
ഉദാഹരണ�ിന പ്ാ� േ്കൾ�ാെത പാ�ിൽ

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

ജനനം, േരാഗം, േരാഗ മു�ി, േരാഗ ശ�യിെല
അനുഭവ�ൾ,ജീവിത േന��ൾ,വിേനാദം,
വിവാഹം, മരണം,ൈദവ ദർശനം,തുട�ിയ
എ�ാകാര��ളിലും വ�ത�സത്�ള�ം
ൈവവിധ��ള�മായആന��ൾ ഉ�.്
ഗൂഢമാ�ിയി���സുഖവും ദുഃഖവും
കലർ�ആന��െള�ാം വിഷയ
വസത്ുതസംഭവി�ാെത മുൻകൂ�ി
അറിയാനുംഅനുഭവി�ാനും

കഴിയുെമ� വ്�ാൽജീവിതം ഇ� /
സ�ൂർ�കുഴ�ിലാവും.

അ�െനയിരിെ�ൈദവം/മഹാേദവി
വസത്ുതകെള 'മായ' െകാ� മ്റ�്

അപരാധം െച���മ�ിൽവ�ാഖ�ാന�െള
മനുഷ�ർ െചയത്ാൽഅതഅ്പരാധമാണ.്
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മെ�ാരു തരം ഗൂഢതെയ��ി ഇനി കുറി�ാം :

മഹാേദവിയുെട മഹാമായാ ആവിഷ�്ാരമേ�
സർ�വുംഎ�ും, മഹാേദവിയും മഹാദാസനും
മഹാേദവിയുെട തെ� ര�ു ഭാഗ�ൾ മാ�തമേ�,
സർ�വിഷയ�െളയും മുൻകൂ�ി അറിയാെത
വരുേമാ എ�ു േചാദി�ാൽ, േചാദ��ൾ 3 ഉ�;് 3

ഉ�ര�ള�ം �പേത�കം േവണം.

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

'മായ' െകാ� മ്റ� '്മായ�ളി' നട�ി
വിേനാദി�ു�തായി കണ�ാ�ിയാൽഅപരാധം
ഉ�.്ആന��െള ഗൂഢമാ�ിയി���ത്
കു�ു�ളായസൃഷട്ികൾ�ു േവ�ിയു�
മഹാത�ാഗമായും മഹാവാ�ല�മായും

തിരി�റിയാൻകഴി�ാൽ േ�ശഷഠ്ം.സർ��ിനും
അതീതമായ മഹാേദവി �കൂര വിേനാദം െച���
മ�ിൽ വ�ാഖ�ാന�െള െച���ത അ്പരാധമാണ.്

(2) മഹാേദവിയും മഹാദാസനും മഹാേദവിയുെട തെ�ര�ു
ഭാഗ�ൾ മാ�തമേ�എ�ു േചാദി�ാൽ 'അേത',എ�ാൽശിവ

ശ�ിച�ക�ൾ മഹാ�പപ��ിനും മു�,്ആദിയും
അ�വും ഇ�ാ�അവ�േയാെട,സർ��ിനും

അതീതമായ �ബ�ം കാരണമായി സൃഷട്ി�െ�ടു�തും
�പവർ�ി�ു�തും ദീർഘമായി വിവരി�താണ.്
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�ബ�ം ര�ായി പിരി� ര്�ു വ��ികൾ േപാെല
ര�ു കർ��ൾെച��േ�ാൾ, ര�ും ഫല�ിൽ
വിഭി�മാണ.്സൂ�മ്തല�ളിൽഓേരാഅണുവിലും
ഇലകേ്�ടാൺ, േ�പാേ�ാൺഎ�ി�െനവ�ത�ാസെ���ം
വ�ത�സത് ധർ��ൾആവിഷ�്രി�െ���ം
ഉ�ായതാണ മ്ഹാ�പപ�വും ജീവികള�ം !
കു�ു�ൾ�മ്ഹാവാ�ല�േ�ാെട
അന�മായആന��െളനൽകാൻ േവ�ി
മാ�തം (മഹാജീവിെയേ�ാെലജീവി�ു� !)
ൈദവ�ിെ�സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര
കാര��െള മഹാസൂ�മ്മാ�ിയി���തും

കു�ു�ള�െടആന��െള
വർ�ി�ി�ാനാണ.്

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

മഹാവാ�ല�വും കു�ു�ള�െടെയ�ാം
മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവിെയഅപമാനി�ാൽ
പതിയും,കു�ു�ള�െടെയ�ാം പിതാവുമായ
പരമശിവൻശി�ി��തെ�തിരു�ിെയ�ുവരും.
പിതാവ ശ്ി�ി�േ�,സ�യം വിശകലനംെച��ക.

(3)ൈദവ�ിന സ്ർ� വിഷയ�െളയും മുൻകൂ�ി
അറിയാെത വരുേമാ എ�ു േചാദി�ാൽ, മു�്

വ��മാ�ിയതാണ.്

കു�ു�ളായ ജീവികള�െടആന��െളയും



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 144

വ��ിസ�ാത���െ�യും കണ�ാ�ി മഹാേദവി
മഹാമര�ാദ കാ���ു.

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

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

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

പരമശിവെന�ൂടി ഏെ�ടു�ുകയാണ മ്ഹാേദവി.
�ിതിഎ�ജീവിത�ിൽപുരുഷന്

�പാധാന�ംഎ�തൈ്ദവകാര��ിൽവീഴ�്
ഉ�ാവാൻകാരണമായി�ൂടാ.

ഇനി മഹാേദവിയായിഅവതരി�ു� �ബ�ം േചർ�
മഹാശ�ിച�ക�ിെ� മഹാവിേശഷംകുറി�ാം.
മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിെ�അഭാവ�ിൽ
മഹാദാസനായ പരമശിവെ�പ�ിയും

ദാസിയുെമേ�ാണം �പവർ�ി�ുകയാൽ േനരി�്
മഹാകാര��ളിൽ ഇടെപടാൻശ�ിയി�.

മഹാ�ാനെ� �ബ�മഹാേദവിയിൽ നി�ും
�ഗഹി�ി��� പരമശിവൻ, പ�ിയായ മഹാേദവിയുെട
മഹാഅസാധാരണമായസാധാരണ�ംഅറി�ും

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

എ�ായേ്�ാഴും �ശ�ി�ു�ു.ആയതിന്
മഹാഅനു�ഗഹവും േതടു�ു. പരമശിവെ� ഉ�ിൽ
കഴിയു� മഹാഹൃദയമായഓംകാരം മഹാചിരി�ു�ു !
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മഹാദാസനുംമഹാേദവനുമായപരമശിവെ�
പ�ിയുംസാധാരണസ�്തീയുമായി കഴിയു�
മഹാേദവി�,് പരമശിവനിൽ �പേവശി�ി���
ഓംകാരം കനിയാെതമായാശ�ികൾഇ�;
ആകയാൽ മായാശ�ികൾ�ുേവ�ിമഹാേദവിെയ

സൃഷട്ികൾസമീപി�ി�� കാര�മി�. മായാശ�ികളി�ാെതസാധാരണ
സ�്തീയായി ജീവി�ു�ഏകൈദവെ�പാഠമാ�ണം.
മായ �പത��മായിരി�ു�സംഹാര കാല�ും എേ�ാഴും
സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര നിയമ�ൾസദാ മ�ിൽ
മഹാലയി�ിരി�ുകയാണ.്അവ �പകാരം
ജീവി�ാനാണ മ്നുഷ�ർ �ശ�ിേ��ത.്
മായാശ�ികെളആ�ഗഹി�� കൂടാ.

മഹാേദവിയുെട �പത��സാ�ി��വും
മഹാശാസ�്ത പാഠ�ള�ം ഉൾെ�ാ�്

അത�ാന�േ�ാെട ജീവി�ാൻസാധി�ു�താണ.്
വ��ിസ�ാത���ം ഒ��ംആ�ഗഹി�ാെത മഹാശ�ിയും
മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്�ൾ
അനുസരി� മ്ാ�തം ജീവി�ു�വനാ�ി എ�ായേ്�ാഴും
മഹാഅനു�ഗഹി�ണേമഎ� വ്ിനീത വിേധയനായി
�പാർ�ി�തിെ�അടി�ാന�ിൽഓംകാരെ�
പരമശിവനിൽ �പേവശി�ി�തായി കണ�ാ�ിയാൽ

പരമശിവന സ്��മായ ഇഷട്�േളാഅഭി�പായ�േളാപാടി�.
�ഗഹ�െളേ�ാലും നി�ാരമായിസൃഷട്ി�ുവാൻ

ശ�ിയു�ഓംകാരം മഹാ�പവർ�ി�ു�ത്
ഓംകാര നീതി ശാസ�്തം �പകാരം മാ�തമാവു�താണ്
സമസത് �പപ��ിെലയുംകു�ു�ൾ�ു ന�ത.്

ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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മഹാേദവനും ഭർ�ാവുമായപരമശിവന്
മഹാ�പപ��ിെ�ശ�ിനിയ��ണസ�യായ
ഓംകാരെ�സൂ�ി�ു�അധികാരി എ�നിലയ�്്
ഓംകാരെ�ദുരുപേയാഗം െച�ാനു� �പവണത
ഉ�ായാൽ,അതത്ടയാനായി പരമശിവെ�

കഴു�ിെലകയർ േപാെലയു�ഓംകാര നാഗബ�നം
മുറുകു�തും,പരമശിവെന മഹാസംശു�നായി
സംര�ി�ു�തുമാണ.്അേ�ാഴുംഎേ�ാഴും

�പപ��ിെലസമസത്കു�ു�ള�െടയും ന�തിനു
േവ�ിയാണ മ്ഹാേദവി യഥാർ��ിൽ

�പവർ�ി�ു�ത.്

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

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

ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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ര�ാമെ�മഹാകാല ച�കം മുതൽ േദവതകെള
ഒഴിവാ�ിയും,വസത്ു�ളിെല ന��നശ�ികള�െട
അളവിെനഅ�ം കുറ��െകാ�ും, മഹാേദവി

മഹാ�പപ��ിെ� മഹാഭരണംഏെ�ടു�ു�േതാെട,
േമലിൽ,സൃഷട്ി ച�ക�ിെ� മായ �പത��മ�ാ�
ആദ� പകുതിയിൽ മഹാശ�ിച�കം കൂടിയായ

മഹാേദവി,ഇടയെ്��ാം മായാശ�ികെള �പകടി�ി��
െകാ� �്പത��മാേയ�ാം ! മാ�തമ�; മഹാേദവിയുെട
ഭാഗമായ പരമശിവെനസാധാരണ മനുഷ�നായി

ഇടയ�്ിെടഅയ� ഭ്ൂമിയിെലകാര��െള മഹാശു�ി
െച���തുമാണ.് മനുഷ�രിെല ധാർ�ിക

അധഃപതനെ�സ�ൂർ�മായി തടയാനും മത
രാഷ�്ടീയ പിശാചു�ൾഇനിെയാരി�ലും ഭൂമിയിൽ
ഉ�ാവാെത മഹാസംര�ി�ുവാനും ഉേ�ശി�ാണ.്
ന��നശ�ികൾകുറയു�തിന ആ്നുപാതികമായിഎലി,
െച�ി തുട�ിയ ജീവികെളയും പിൻവലി�ു�താണ.്
മഹാേദവിസൃഷട്ി ച�ക�ിെ�ആദ�പകുതിയിൽ

�പത��മാകുേ�ാൾ,ഓംകാര നീതി ശാസ�്തവും തിരു�െ�ടും!
അേനകം ജ��ൾെകാ� മ്ഹാനീതിെയനൽകു� രീതി
മാറി,കു��ൾ�ു�ൈദവശി�ഒ�ു ര�ു ജ��ൾെകാ�്
നട�ാകും;അേതാെട സമൂഹജീവിതം കൂടുതൽശു�മാകും !

ൈദവസാ�ിധ�ം നിമി�ം മനുഷ�ർഅനുഭവി�ു�സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���ം കുറയു�താണ.്അ�ംകുറ�ാലും േവ�ി�;
മനുഷ�രാെണ�തു േപാലുംഅവഗണി� മ്തരാഷ�്ടീയേദശ
പിശാചു�ള�െട െകാടിയും പിടി� ക്ു�ു�ൾത�ിൽത�ി
ചാകു�തു കാണുവാൻ മ��ം ഭൂമിയും മഹാവാ���വുമായ
മഹാമാതാവിന വ്െ��ായിരി�ു�ു!ഓംശാ�ി !അേ�ശിവ!

േവദം 1 ഓംകാര നീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)
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ൈദവകാര��െള മാ�ിെവ� അ്�ം മാനുഷിക
കാര��ൾകുറി�ാം :

മഹാ ഉചിതമായി ൈദവം െച���
കാര��ളിൽഅനാവശ�മായി ഇടെപ� ൈ്ദവം
ചുമതലെ�ടു�ിെയ�ും ഏ�ിെ��ും
അറിയിെ��ും ക��പചരണം

നട�ിയതിെ� ഉ���ളാണ മ്ത�ൾഎ�്
ചുരു�ി പറയാം.

സർ�ശ�നായൈദവ�ിന ശ്ാസ�്ത
പരമായി രൂപെമടു�ാൻശ�ിയിെ��ു
പറ�പ്ാപികളാവരുേതകു�ു�െള.

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�മാ�തം
സ��മായകു�ു�ൾ�മ്ഹാദർശനം
നൽകാനും മഹാവാ�ല�േ�ാെട

പു�രി�ാനും മഹാശ�ിയായൈദവം
മഹാശാസ�്തപരമായി മഹാമാതാവായി
രൂപെമടു� മ്ഹാഎഴുെ���േ�ാൾ
കാണെ��ു പറയാൻകഴിയുേമാ

കു�ു�െള..

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

ഓംശിവായനമഃ

േദവീ ശരണം

അേ�ശിവ !
േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

ഓേരാ വ��ി�ും 100 മനുഷ� ജ��ൾ
ഉ�തിൽ, മഹാ�പപ��ിെ�

മഹാശാസ�്തെ�യുംൈദവ�ിെ�
മഹത�െ�യും മനുഷ�ൻ മന�ിലാ�ു�
ഏകജ��ിൽമാ�തമാണ മ്നുഷ�നു

ൈദവെ�ആരാധി�ാൻഅനുവാദമുളളത്
എ�ും മഹാശാസ�്തപരമായആരാധനാ
വാചകംഎ�ാെണ�ും മുകളിൽ

വിശദീകരി�ി���.്
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ശിഷട്മു� 99ജ��ളിൽൈദവെ�
വിസമ്രി� ജ്ീവി�ാൻ മനുഷ�ർ�ുകഴിയി�.

ൈദവം മഹാ�പത��മായിെ�ാ�ൈ്ദവ
വി�വവുംതുടർ�യായി� സ്ംഹാരവും
പുേരാഗമി�ുേ�ാൾൈദവെ�

മഹാശാസ�്തപരമായി� അ്റിയാനും ധർ�
ശാസ�്തെ�ഉൾെ�ാ� ജ്ീവി�ാനും മനുഷ�ർ
ഉ�ാഹി�ു�താണ.്ൈദവെ�ആരാധി�ാൻ
സാധി�ു�ത�എ�ിലുംൈദവനാമം ജപി�ാനും

ൈദവെ�യുംൈദവശാസ�്തെ�യും
വണ�ാനും മനുഷ�ർ�ുകഴിയണം.ൈദവം

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���
വ��ിസ�ാത���ംഎ�ാ മനുഷ�ർ�ും
ലഭി�ുവാനുംഅതാവശ�മാണ.്

"മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള, മഹാശാസ�്ത �പകാരം,
മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി��� മഹാശ�ിയും

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവിെയ
നമി�ു�ു"എ�ത,്അർ�ംശരിയാണ;്എ�ാൽ
വാചകംവളെര നീ�താണ;്കു�ു�ളായ
മനുഷ�ർആയാസെ�ടു�ത മ്ഹാമാതാവായ
മഹാേദവി ഇഷട്െ�ടു�ി�.കു�ു�ള�െട
ആവശ�വുംആന�വുംകണ�ാ�ി മഹാേദവി
മഹാആവിഷ�്രി�ി��� മഹാലളിതവും
മഹാസു�രവുമായൈദവനാമവും �പാർ�നാ
വാചകവുമാണ "്ഓംനമഃ ശിവായ."
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"സർ�വും മംഗളമാ�ു� മഹാേദവി" എ�
അർ�െ� "ശിവായ /ശിവ" എ� പദ�ിന്
മഹാനി�യി�ു�ു.  കു�ു�ളായ മനുഷ�െര 
ഭാരെ�ടു�ാ� മഹാവാ�ല�മാണത.്

ഓംഎ�ാെണ� ച്ുവെട മഹാശാസ�്തപരമായി�്
ചുവെട �പേത�കംഅ��ായ�ിൽ

വിശദീകരി�ി���.് 'മഹാ'എ�അർ�െ�
തൽ�ാലംസ�ീകരി�ു�ു. "ഓംനമഃ ശിവായ"
= "നമി�ു�ു (ഞാൻ) മഹാശിവെയ = (ഞാൻ)

മഹാേദവിെയനമി�ു�ു. "ഓം"
ഒഴിവാ�ിെ�ാ� "്നമഃ ശിവായ"എ�ും
"ശിവായനമഃ "എ�ും പറയാവു�താണ.്

"ശിവായനമഃ " = "(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�ുകഎ��ാെത "േദവി"
എേ�ാ "മഹാേദവി"എ� വ്ിളി�ു�േതാ
േദവിെയ വിസമ്രി�ു�തു േപാെല

വിഷയമാ�ാ�േതാ "േദവി� "്വിഷയമ�.
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ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ�മഹാേദവിഎ�മുൻഅ��ായ�ിൽ
മഹാദാസനായ പരമശിവെന മഹാഅനു�ഗഹി�്
മഹാേദവൻഎ�മഹാനാമം മഹാസ�ാനമായി
നൽകു�തിെന വിവരി�ുകയു�ായി.അതിേനാട്
സാമ�മു� മെ�ാരു മഹാആവിഷ�്ാരമാണ്
ഓംനമഃശിവായഎ� �പാർ�നാ
വാചക�ിലും ഉൾെ�ടു�ിയി���ത.്

ശിവയും ശിവനുംഓംനമഃശിവായഎ�
വാചക�ിൽ ഉ�.്ശിവാഎ� വ്ിളി�ാൽ,
ശിവെയആണ;്ശിവെനയുംആണ.്

മഹാേദവിയുെട മഹാആവിഷ�്ാരമാണ.്
ശിവ ച�കം, പരമശിവൻ,ശിവൻഎെ��ാം തെ�
ര�ാമെ�ഭാഗ�ിന േ്പരിടു� മഹാശ�ി,
ശിവെ� 'ശിവ' െയ�ലളിത മേനാഹരനാമം
സ�ീകരി� മ്ഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ികള�െട
അഹംഭാവ�െളയും, പദവികൾ�ും

കീർ�ികൾ�ും േവ�ിയു� േകാ�പായ�െളയും
ല�ി�ി�ു�ു� !്

ശിവ = മഹാേദവി = മഹാശ�ിയായൈദവംഎ�
ലളിത മേനാഹര നാമെ�സ�ീകരി�ാൻ

മഹാേദവി ത�ാറാകുേ�ാൾശിവൻ േപാലുംസ�യം
ല�ി�ു�ു.
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ശിവഎ� മ്ഹാേദവിെയ വിളി�ാൽ മതിയാകും
എ� മ്ഹാേദവി പറയുേ�ാൾ,സ��ം കൂ�ൽ
മാറാൻ മഹാശിവഎ� പ്രമശിവൻ േപരുമാ�ി
വിളി�ു�ത മ്നുഷ�െര ചി�ി�ി�ണം.

മനുഷ�രുെട സേ�ാഷ�ിനു േവ�ി ഒരു
സംേബാധനാ മ��െ�മഹാേദവി

മഹാനി�യി�ുേ�ാൾഅവിെടയും ശിവെന
മു�ിൽ നിർ�ു�ു. മാ�തമ�;കാളി എ�
പദ�ിൽനി�ാണ ക്ാളഎ�പദം ഉ�ായത്
എ�േപാെലയുംപദ�ിന ഉ്പരിയായും
ശിവയിൽ നി�ുമാണ ശ്ിവനു�ായത .്.
ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം മാ�തം ജീവി�ാൽ മാ�തേമ
ശിവെന േപാലുംഅ�രം മഹാആവിഷ�്ാരെ�
ശിവഅറിയി�ുകയു��. മഹാപാഠ�െള

ലഭി�ാനും പഠി�ാനും മനുഷ�ർ േയാഗ�ത േനടണം
എ� സ്ാരം.

ശിവനിൽ േശഷി�ു�അഹംഭാവം നിമി�ം
ശിവെനസത്ുതി�ു�ത ശ്ിവൻ
ആസ�ദി�ാൻഇടയായാൽശിവൻ

ല�ി�ണം. മഹാേദവീ,ഈയു�വെ�
േമൽഓംകാര നാഗബ�നംകൂടി
എ�ായേ്�ാഴും മഹാനിർ�ഹി�്
എ�ായേ്�ാഴുംഈയു�വെന
മഹാസംശു�നാേ�ണേമ ...
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ശിവെ�ഹൃദയേ�ാട,്
മഹാ�പപ��ിെ�ശ�ിനിയ��ണം
സ�യും,ശിവയുെട മഹാഹൃദയവും
കൂടിയായഓംകാരെ�േചർ�്

ശിവനിലൂെട �പവർ�ി�ി�ുേ�ാൾ,ശിവ
ശ�ിബ�െ�നിർ�ചി�ാൻ

പരമശിവൻതീർ�ുംഅ�പാപത്നാകു�ു.

ഒരു പേ�, മഹാശിവയായ
മഹാേദവിയിൽശിവന ന്ൽകാെത

േശഷി�ു�തആ്ദിയുംഅ�വുമി�ാ�
ആകാശംഎ�മഹാലിംഗം മാ�തമാവും !

ആകാശംഎ�മഹാലിംഗം,
സർ��ിനുംഅതീതമായ �ബ�ം
േപാെലയാെണ� മ്ു� സ്ൂചി�ി�തിെന
കണ�ാ�ുേ�ാൾ,പരമശിവൻ
മഹാപൂജ�മായി മാറു�താണ.്

അഹംഭാവം, ദുസ�ാർ�ംതുട�ിയ
ദുർ��ണ�ളിൽ െപ�ിരി�ു�വർ
മുകളിൽ െകാടു�പാഠ�െള

ഉൾെ�ാ� ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി
ആന�ി� ജ്ീവി�ണം.
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മഹാേദവിെയഒരു മഹാസമു�ദമായി
സ��ി�ാൽ,

മഹാ�പപ��ിെലഅന�േകാടി
വസത്ു�െളയുംഅന�േകാടി ജീവികെളയും
സൃഷട്ി�ാനുംസംര�ി�ാനും മഹാനീതി

നൽകാനും,

ഒരു തു�ി ജല�ിെ�ശ�ി േപാലും
മഹാേദവി� േ്വ�തി�എ�റിയണം.

മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി� മ്ഹാവാ���ം
കൂടിയായഓംകാരനീതിശാസ�്ത �പകാരം
നൽകു�ശ�ികെളയുംസംഗീതെ�യും
ഒെ�ഒെ�ദുരുപേയാഗം െച���
കു�ു�ള�െട േപാഴ�ര�ളിൽ /

േഭാഷ��ളിൽ മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
ആന�ി�ണേമാ ?സംഗീതം ഉൾെ�െടസർ�
ആന��െളയുംസൃഷട്ി�ൈദവംസർ�
ആന��ൾ�ുംഅതീതമാണ.്

ജന�ള�െടസേ�ാഷ�ിനായി മഹാേദവി
അനുവദി� �പാർ�നാ /ആരാധനാവാചകം
മഹാേദവി�ു േവ�ിയാെണ� ക്രുതരുത.്

കു�ു�ൾസ�യംവിശകലനം െച��ക.
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മുകളിൽ,ഓംമഹാശ�ി മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി
എ�അ��ായ�ിൽ,ആരാധനകെളയും
സത്ുതി ഗീത�െളയും മഹാക�ന �പകാരം

വിശദീകരി�ി���.്

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

=ഓംനമഃശിവായ
എ�അർ��ിൽലഘുവായസത്ുതി
മാ�തം െച�ാൻ �ശ�ി�ുക. ഭ�ി�ും 5
അളവആ്ന�െ�മഹാഅനുവദി�ി���.്

"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 മഹാശിവയ�്ു
മാ�തമാണ സ്ർ�ം മംഗളമാ�ാൻകഴിയുക.
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പരമശിവെനമഹാഅനു�ഗഹി�്
മഹാശ�ികെള�ു വിേശഷി�ി�ാവു�
ശ�ികെളയുംനൽകിെ�ാ�്

പരമശിവനിലൂെട �പപ�കാര��െള
ശിവമാ�ുേ�ാഴുംപരമശിവൻ 'ലൂെട'

മാ�തമാെണ�ുംശിവയായ മഹാേദവിയാണ ്
യഥാർ��ിൽസർ�തും മഹാ

ഭ�ദമാ�ു�ത എ്�ും മന�ിലാ�ണം.

മഹാേദവിയും, മഹാദാസനായപരമശിവനും
മഹാ�പത��മായിെ�ാ�ൈ്ദവവി�വവും
തുടർ� സ്ംഹാരവുംപുേരാഗമി�ുേ�ാൾ,
മഹാേദവിയായ മഹാശിവയാണ ഏ്ക
മഹാശ�ിയായൈദവംഎ�തും

ജന�െള�ാംസുവ��മായിഅറിയു�
കാര��ളാണ.്

മഹാേദവിെയനമി�ു�േതാെടാ�ം,
മഹാേദവിയുെട ഭാഗമായപരമശിവെനയും

നമിേ��ു�ത മ്നുഷ�രുെട
ആവശ�മാവു�താണ.് മഹാേദവിയുെട
ഭാഗമായി� ഏ്കദാസനായപരമശിവെന
സൃഷട്ി�ി���ത േ്പാെല, "ഓംനമഃ ശിവായ"
എ�വചന�ിൽമഹാശിവയായ മഹാേദവി,

ശിവെനയും മഹാഅനു�ഗഹി��
മഹാഉചിതമായി� ഉ്ൾെ�ടു�ിയി���.്
മഹാേദവിയുെട ഭാഗമായഏകദാസനായും,
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ഏക �പതിനിധിയായും, �പപ�പിതാവായും,
സംഹാര നാഥനായും,പരമശിവനായും ഒെ�
ശിവെനമഹാസൃഷട്ി�ി���ത ശ്ിവയായ
മഹാേദവിയുെട മഹാകരുണയായും
മഹാഭാഗ�മായും മഹാഅനു�ഗഹ�ാൽ
പരമശിവന സ്ുവ��മായി� അ്റിയാം.തെ�
െത��കെളയുംകു��െളയുംകുറവുകെളയും
പിഴവുകെളയുെമാെ�മഹാശി�ി��

തിരു�ണേമഎ� �്പാർ�ി�ു�തുമാണ.്
ശിവെ�എ�ാമായ  മഹായജമാനയായ
മഹാശിവെയമാ�തം കു�ു�െള�ാം
സത്ുതി�ു�തും വണ�ു�തുംതെ�
ഇഷട്മാവാനും മഹാശിവേയാട്
�പാർ�ി�ു�ു� പ്രമശിവൻ.

മഹാശ�ികെള�ു വിേശഷി�ി�ാവു�
ശ�ികെളയുംപരമശിവന്

നൽകിയി���േതാെടാ�ം,പരമശിവെ�
കഴു�ിൽമഹാനാഗബ�നെ�നിർ�ഹി�്
പരമശിവെനമഹാനീതിശാസ�്ത�ിൽ
ബ�ി�ി���തും മഹാശിവയുെട

മഹാകരുണയാണ.്
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സൃഷട്ിച�ക�ിെല മനുഷ�ർെ��ാം
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�േമാ�െ�
പിതാവായപരമശിവനി 'ലൂെട' മഹാേദവി

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ സ്ംഹാരം.
അതിനുേശഷം,പുതിയസൃഷട്ിച�കം
ആരംഭി�ുേ�ാൾ, മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായ മഹാേദവി,

മഹാഉചിതമായസമയ� 2്
ശിവരൂപ�െളയുംപിൻവലി�ു�താണ.്

സ�്തീയും പുരുഷനും "തെ��െ�മറ�ുകയും
ഇണെയ മാ�തംഓർ�ുകയും െച���

പരമാന�മായകാമാന�ം ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
മാ�തംആസ�ദിേ��തു� ്അതിനാൽ

കാമാന�െ�ആസ�ദി�� തുട�ുേ�ാൾ "ഓം
നമഃശിവായ" ഉൾെ�െടയു�ൈദവനാമ�ൾ

ഉരുവി��കൂടാ;ൈദവനി� േവ�.

മനുഷ�ർ പരസപ്രം ക�ുമു��േ�ാഴും,യാ�ത
പറയുേ�ാഴും ഒെ�  "ഓംനമഃ ശിവായ" , "ഓം
ശിവായനമഃ ", "അേ�ശിവാ","േദവീ ശരണം"
"നമസ�്ാരം,വ�നം,അ�ലാമുഅൈല�ും,
ഗുഡ ൈ്ബ... "എ�ി�െനെയ�ാം പറയു�ത്
മനുഷ�രുെടസ�കാര�മാണ;് േവഷം െക�ൽ
അ�ാ�ൈദവ സമ്രണന�താണ.്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 160

ധർ�ശാസ�്തപരമായജീവിത�ിനആ്�ം
ലഭി�ു�താണ.്എ�ാൽ,ൈദവ�ിനു

േവ�ി െച�ണെമ�ആ്ഹ�ാനം െച��കേയാ,
ആവശ�െ�ടുകേയാ,നിർ��ി�ുകേയാ
അേപ�ി�ുകേയാ െചയത്ാൽൈദവനി�
ഉ�ാകു�താണ;്പാപ�ിെ�യുംൈദവ
ശി�കള�െടയുംഅളവ �്കേമണ

വർ�ി�ു�തുമാണ.് "ഓംനമഃ ശിവായ" ,
"ഓംശിവായനമഃ ", "അേ�ശിവാ", "േദവീ

ശരണം"എ�ീ 4വാചക�ളിൽ
വ��ികൾ� േ്ചരു�തും ലളിതമായതും
സ�യംസ�ീകരി�� െകാ��ക.സാധാരണ
ജന�ൾ�ഏ്�വും ഉചിതമായത "്അേ�

ശിവാ"എ�താവും. േവെറയും
കാരണ�ള��.് 'അ�'എ�പദം

വാ�ല�െ�കനെ�ടു�ു�താണ.് േമ�ടി 4
വാചക�ള�ംപ�ാ�ര�ൾേചർ�താണ;്
എ�ാൽ "അേ�ശിവാ"എ�വാചകം മാ�തം
"�"എ�കൂ��രം െകാ�ാണ ക്ഷട്ി�്
പ�ാ�ര�ൾആവു�ത.് ഒരുഅ�രം
കുറയുേ�ാെലയുംവാ�ല�െ�

വർ�ി�ി�ു�ആന�ം േപാെലയും "അേ�
ശിവാ" േ�ശഷഠ്മാണ.്
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"ഓംനമഃ ശിവായ", "ഓംശിവായനമഃ ",
"അേ�ശിവാ", "േദവീ ശരണം"

എ�ി�െനെയ�ാം മനുഷ�ർ ജപി�ു�ത്
ൈദവെ�സേ�ാഷി�ി�ാന�;

ൈദവ�ിനു േവ�ിയുമ�ാഎ�റിയുക.

ൈദവസമ്രണയ�് സ്�ീകരി�ാവു�
മഹാശാസ�്ത പരവുംലളിതവുമായ

മഹാപദ�െളഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���ത്
മനുഷ�രുെടസേ�ാഷെ�

കണ�ാ�ിയാണ.്ൈദവ�ിെ�
ആവശ�മ�ാെയ� സ്ുവ��മായിഅറിയണം.

മഹാശ�ിയായൈദവംശ�ികെള
നൽകിയാൽ മാ�തേമ മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െട
ഏെതാരു ജീവി�ുംഏെതാരു കാര�വും
െച�ാൻകഴിയുകയുളള�എ�ിരിെ�,
മനുഷ�േരാട േ്കമ�ംകാ�ിയി�്

(മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു)യാെതാ�ും
േനടാനി�.അേതസമയം,സൃഷട്ികളായ
മനുഷ�രിൽനി� േ്ദവതകളായി�്

�ാന�യ�ം ലഭി�വർ ദുഷി�േ�ാൾ, "ഓം
നമഃ ശിവായ"എ�തിെനഅനുകരി�്
അധമമായനാമജപ�െളത�ി�ൂ�ാനും

ജന�െളെ�ാ�അ്വെര 
ആരാധി�ി�ാനും �പവർ�ി�ി���.്കടു�
അപരാധമാണഅ്വർ െചയത്ത.്അധമ
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ആരാധനകൾഇ�ാതാകുകയായി.

ചുവെട �പേത�കംഅ��ായ�ിൽമ��
ശാസ�്തം വർ��മാണ എ്�ു

വ��മാ�ിയി���.് ഉ�മം, ഉൽ�ൃഷട്ം
എ�ി�െനെയ�ാംഅേനകർ

വിശ�സി�ുകയും ഉരുവിടുകയും െച���
'ഗായ�തി മ��ം' ഉൾെ�െടഎ�ാ

മത�ളിെലയുംഎ�ാ മ���ള�ംപൂജകള�ം
യ��ള�ം േഹാമ�ള�ംവഴിപാടുകള�ം
ആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം

�ഗ��ള�ംപാരായണ�ള�ംഅതുേപാെല
ഉ�വയുംഅധമ�ളാെണ�ും,
'ശാസ�്തമ�ാ�വർ��മായ
മ��ശാസ�്ത�ിെ�'അംശ�ൾ

മാ�തമാെണ�ുംസുവ��മായിഅറി�ു
െകാ�ണം.

'ഓംനമഃ ശിവായ'പ�ാ�ര�ളാണ.്

ഓം അ�ര �ബ�മാണ;് അ�രമ�.ഓം
എ�അടു�അ��ായ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്
ഉ�രി�ുേ�ാൾ, "ഓം"ശബദ്�ബ�വും,
എഴുതുേ�ാൾഅ�ര�ബ�വുമാണ.്

അ�ര�ബ�ം,ശബദ്�ബ�ംഎ�ി�െനയു�
പദസമു�യ�ളിൽ "മഹാശ�ിയായൈദവം"
എ�അർ�മു� "�ബ�ം"എ�പദ�ിനാണ്
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�പാധാന�ം. '�ബ�ം'എെ�� മ്ുകളിൽ
വിശദീകരി�ി���.് ശബദ്�ബ�മായ 'ഓം '
േചർ�ാലും,ഇെ��ിലും, നമഃ ശിവായ 5
അ�ര�ളാണ =്പ�ാ�ര�ൾ.

ൈദവവി�വേ�ാെടഅധമകാര��ൾ
ഏെറയുംഅവസാനി�ു�താണ;്ലാഭി�ു�
ധനവുംഊർ�വുംസമയവും മ��ം മ�ിൽ

അ��ാനി�ാനുംത�ള�െടയും
മ���വരുെടയുംന�കൾ�ായി

ഉപേയാഗി�ാനുംജന�ൾെ��ാംകഴിയെ� !

ഓംനമഃ ശിവായ
ഓംശിവായനമഃ േദവീ ശരണം

അേ�ശിവ !
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േവദം
1

ഓം,ഓംകാരം,ഓംകാര
നീതി ശാസ�്തം, മഹാലിംഗം

േപജ്

165

ഓം :ശബദ്�ബ�ം,അ�ര�ബ�ം,
മഹാശാസ�്തമൂലം,ആദി വചനം,സൃഷട്ി
മ��ം,സംഹാരകാഹളം, മഹാശബദ്ം,

ൈദവവി�വഗാനം, മഹാസംഗീതം, മഹാചിരി

ഓം : ശബദ് �ബ�ം 170203

ഓം :അ�ര �ബ�ം 204

ഓം നമഃശിവായ
പ�ാ�ര�ളാണ.്

217219

ഓംകാരം
220365
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ഓംകാര നീതി ശാസ�്തം
(മഹാനീതിശാസ�്തം)

245365

മഹാപുനർ��സി�ാ�ം 301365

ൈദവശി�കൾ
Punishments from the Supreme Justice GOD

327359

പശു (കാളി), പശുപതി (കാള)
പശുപാഠം 2

366379

േമാ�ം 380432

മഹാലിംഗം, �പാർ�ന,
േദവാലയം, ..

433454

ൈദവമ���ൾ 458500
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ഓംഎ�ാെണ�ു വിശദീകരി�ുവാൻ േയാഗ�ത
അത�ാവശ�മാണ.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളീ േദവി,
മഹാദശമി രാ�തിയിൽഈയു�വെ�നാവിൽ
'ഓം'െ� മൂലവുംഅ�ര�ബ�വുമായ ' 3 ' 
കുറി�താെണ� മ്ഹാഎളിമേയാെടയും

മഹാസേ�ാഷേ�ാെടയുംഅറിയി�ു�ു.ഓം
മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.

ഓം
ഓം :ശബദ്�ബ�ം,അ�ര�ബ�ം,

മഹാശാസ�്തമൂലം,ആദി വചനം,സൃഷട്ി
മ��ം,സംഹാരകാഹളം, മഹാശബദ്ം,
ൈദവവി�വഗാനം, മഹാസംഗീതം,

ൈദവ�ിെ� മഹാചിരി
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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".

"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�തമാണ്ഓം എ�ും, മഹാ�പപ�െ� മുഴുവൻ
ഉൾെ�ാ�ും അതീതമായും മഹാ�പപ��ിെല�ും
ഓം വ�ാപരി�ു�ുെവ�ും ചുവെട വിശദീകരി�ു�ു.
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�ബ�ംഎ�ാെലെ��ും, �ബ�ം ശ�ിെയയും
ശിവെനയും സൃഷട്ി��െകാ� മ്ഹാേദവിയായി

വർ�ി�ു�െത�െനെയ�ും വിശദീകരി�ു� മുൻ 
അ��ായ�െള വ��മായി �ഗഹി�� െകാ� ഓ്ംഎ�
ദിവ�മഹാശബദ്െ���ി പഠി�ു�തു ന�ത.് 

    മഹാ�പപ��ിെല മനുഷ�ജീവിതെ�യും,
മഹാശാസ�്തെ�യും, മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിയുെട മായാശ�ികെളയും
ബ�ി�ി�ു� 3 �പേത�കകാര��ള�� :്

(1)ജീവികള�െട ശരീരമായിരി�ു�
വസത്ു�ൾഉൾെ�െട

മഹാ�പപ��ിെല സർ�തിെ�യും
ഭൗതികഘടന,ശാസ�്തനിയമ�േളാെട
ൈദവംസൃഷട്ി�ി���തു െകാ�ാണ്
ജീവികൾ� ജ്ീവി�ാൻ കഴിയു�ത.്

ഓം

ശബദ് �ബ�ം
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അ�െനഅെ��ിൽജീവികൾ�്
ജീവി�ാൻകഴിയുേമാഎ�അ്�ം
ചി�ി�ുക. ഭ�ണപാനീയ�ൾ�്
നിയമ�ൾഇ�ാതിരി�ുക, ഭ�ണ

പാനീയ�െളസ�ീകരി�ു�ശരീര�ിെ�
�പവർ�ന�ൾ�ന്ിയമ�ൾ
ഇ�ാതിരി�ുക, േരാഗ�ൾ�ും
മരു�ുകൾ�ുംൈവദ��തി�ും
േലാഹ�ൾ�ുംഊർ�

�പവർ�ന�ൾ�ുംയ���ൾ�ും...
നിയമ�ൾഇ�ാതിരി�ുക,എ�ി�െന
ചി�ി�ുേ�ാൾ,ശാസ�്തനിയമ�ൾ 
മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ളിലും

ജീവികളിലുംഇെ��ിൽ ഭ�ണേമാശരീര
�പവർ�ന�േളാ മാ�തമ�;ജീവിത�ിെല
എ�ാ േമഖലകള�ംസത്ംഭി�ു�തായി

കാണാം.

(2)ൈദവംഎെ�ാരുവലിയശ�ി
േതാ�ുേ�ാെലഎെ��ാേമാ ഒെ�രൂപ�ിൽ
പലപലജീവികെളസൃഷട്ി�ുകയും,ജീവികൾ�്
േതാ�ുേ�ാെല ജീവി�ാനു�മായഎ�
േപരിലു�ശ�ി വാരിേ�ാരി നൽകുകയും
െചയത്ാൽഎ�ുസംഭവി�ുംഎ�തിെന��ി
ഇനിഅ�ംചി�ി�ുക. ഒരാൾ േപനെയ

സൃഷട്ി�ുകയും,അയാള�െട ഭാര�അതുക�്
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േപനെയസിംഹമാ�ുകയും,അവരുെട കു�ി,
സിംഹംഇരി�ു� �പേദശെ�ഒരുവലിയ
മലയാ�ുകയുംഅേതാെട �പേദശെ�

എ�ാവരും മലയിലാവുകയും,അയൽവാസിയായ
ഒരാൾ മലെയസമു�ദമാ�ുകയും,അയാള�െട ഭാര�,

ഭർ�ാവിെനഎലിയാ�ുകയും,വീടിെന
കാടാ�ുകയും, മ��ാആ�ുകയും
അയൽവാസികൾ േതാ�ുേ�ാെല മാറിമാറി
അടു�മായാസൃഷട്ി നട�ുകയുംതുട�ിയ
രീതിയിൽജീവികൾ� മ്ായാശ�ിയിലൂെട
�പവർ�ി�ാെമ�ു വരുേ�ാൾ, ഒരു നിമിഷം
േപാലും മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�െളേയാ,
ജീവികെളേയാ,ജീവിതെ�േയാ, �പപ�െ�
തെ�േയാ,നിലനിർ�ാൻയാെതാരാൾ�ും
ഭൂമിയിൽസാധി�ിെ��ും ജീവിതം തെ�

അസാ��മാെണ�ും കാണാം.

(3) മഹാശ�ിയായൈദവം, മായഎ�
േപരിലു� �പപ��ിന അ്തീതമായ
ശ�ികെള മഹാശാസ�്തമായി

ചുരു�ുകയും, മഹാശാസ�്ത�പകാരം
മാ�തം �പപ�െ�സൃഷട്ി�ുകയും,
മഹാശാസ�്തനിയമ�െള മനുഷ�ർ�ു
െവളിവാ�ി െ�ാടു�ുകയും,ഇ�്
അനുഭവി�ുേ�ാെല മനുഷ�ർശാസ�്ത
നിയമ�ൾ �പകാരം �പപ��ിെല
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സുഖസൗകര��ൾകെ��ിെ�ാ�്
ജീവി�ുകയും െച���ഇ�െ�
അവ�െയ��ി ചി�ി�ുക.എ�ത

സു�രമായിരി�ു�ു.
മതവ�വ�ിതികള�ം, രാഷ�്ടീയ

വ�വ�ിതികള�ം ഒെ�ശാസ�്തപരമായി
ശു�ീകരി�ുകകൂടി െചയത്ാൽജീവിതം
പരമാന�കരംഎ� ഒ്രുവിധെ��
ജന�െള�ാം സ�തി�ു�താണ.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ൾ�ായി
മഹാ�ാന�ിെ� ഒരുഓഹരിെയ

മഹാശാസ�്തമായിആവിഷ�്രി�ിരി�ു�ു.
മഹാശാസ�്ത�ിെ� ഭൗതികരൂപമാണ്

മഹാ�പപ�ം. മഹാശാസ�്ത നിയമ�െള�ാം
മഹാ�പപ�െ� �പവർ�ി�ി�ാനു�
ബഹുവിധശ�ികളാെണ�ും,അവെയ
ഉപേയാഗെ�ടു�ിയാണ മ്നുഷ�ൻ
ശാസ�്തവികസനവുംഅതിലൂെട

സുഖസൗകര��ള�ം വർ�ി�ി�ിരി�ു�െത�ും,
അവെയ�ാം മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട
മഹാആവിഷ�്ാരംതെ�യാെണ�ും
സുവ��മാണ.് മനുഷ�ർഅറി�ും
അറിയാെതയുംഅനുഭവി�� കഴിയു�

കാര��ളാണവ.
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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാ�ാനം
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമാണ;്

മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തമാകു�
മഹാ�ാനഓഹരിയും മഹാ�പപ��ിന്

അതീതമാണ എ്�ിലും മനുഷ�ർ�അ്ത �്പകടമ�.
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ� മഹാ
മായാശ�ികെള െകാ� മ്ഹാശാസ�്തവും
മഹാ�പപ�വുംസൃഷട്ി�ുേ�ാൾ

മഹാശാസ�്ത�ിനും മഹാ�പപ��ിനും
അതീതമാണ മ്ായയും മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിയുംഎ�ുസുവ��മാണ.് മ��ം
ഭൂമിയുംഎ�മഹാഖരരൂപെ�മഹാേദവി

സ�ീകരി�ു�ത �്പത��മായി �പകടമ�ാഎ�ിലും
മ� സ്ദാ െവളിെ�ടു�ു�തആ്ദിയുംഅ�വും

ഇ�ാ�ശാസ�്ത നിയമ�െളയാണ !്

മഹാേദവി മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െളഓംകാര നീതിശാസ�്തം �പകാരം
മഹാനിർ�ഹി�ുകയാണ എ്�റിയുേ�ാൾതെ�

മായാശ�ികെള ഭാഗികമായി
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തമായി/

േവദ�ളായി പരിണമി�ി�ു�ുഎ�ും വളെര
വ��മാവു�ു.

മഹാശാസ�്ത�ിനും മഹാ�പപ��ിനും
അതീതമായ (മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട)
മായെയ മഹാശാസ�്ത�ിലും �പപ��ിലും
�പേവശി�ി�ാൽ മാ�തേമ മഹാ�പപ��ിന്
�പവർ�ി�ാൻകഴിയൂഎ�ുകൂടി വ��മാണ.്
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�സഷട്ാവും മഹാര�കയുമായ മഹാശ�ിയുെട
മായെയയും,സൃഷട്ിയായ മഹാ�പപ�െ�യും,
ശാസ�്തെ�യും,ബ�ി�ി�ു�ഒരു മാധ�മം
ആവശ�മാകു�ു. മെ�ാരു വിധ�ിൽപറ�ാൽ

മഹാേദവിയുെട മഹാമായെയഅഥവാ
മഹാേദവിെയ �പപ�വുമായി ഭൗതികശാസ�്ത

പരമായി�ൂടിബ�ി�ി�ണം.

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, ൈദവം മഹാസൃഷട്ി�ി��� മഹാ�പപ�ം
എ� നിലയിേലാ, �സഷട്ാവിെന ബഹുമാനി�ു�
രീതികളിേലാ അ� അവരുെട അേന�ഷണം. (അവെര
അവമതി�� െകാ�്അവർ കെ��ു� ശാസ�്ത
സാേ�തിക സൗകര��െള ഉപേയാഗി�ു� മതജാതി
പുേരാഹിത�ിശാചു�ള�െട ദുഷട് �പവർ�നം വലിയ
ഒരു കാരണവുമാണ.്).

മഹാ�പപ��ിെ�യാഥാർ��െ�അഥവാ
മഹാരഹസ�െ�, മഹാശാസ�്തപരമായി�െ�,
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ� മഹാദാസനും
ഏക�പതിനിധിയുമായ പരമശിവനിലൂെട ചുവെട
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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
െ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�്പതി�ാ�ു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 അവയുെട
�പവർ�ന�െളയും അവേരാഹണ �കമ�ിൽ
വിശകലനം െച��േ�ാൾ, അവെയ�ാം കുറ�ും
കൂടിയും ശബദ്മു�ാ�ു�ത അ്റി�ും അനുഭവി��ം
കഴിയു�വരാണ മ്ുഴുവൻ മനുഷ�ർ! അതിസൂ�മ്മായ
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ആ��ിനക�് അത�ധികം സൂ�മ്�ളായ
ഇലകേ്�ടാണുകൾ േ�പാേ�ാണുകെള ചു��േ�ാൾ ശബദ്ം
ഉ�ാകു�ത്സുവ��മാണ,് ശാസ�്ത��ാർ�ും
മ��ം അതറിയാം. അതിസൂ�മ്മായിരി�ു�തിെന
അറിയാൻ അതിഅതിസൂ�മ്മായ സംവിധാന�െള
ഒരു�ാൻ സാധി�ുേമാ എ�ാണ പ്രി�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 ഉപേയാഗം െകാ�്മാ�തം
നി�യി�ു�തു േപാെലയു� അവ� ഉ�ാവരുത.്
തൽ�ാലം ശബദ്ം േകൾ�ാൻ കഴിയാ�തുെകാ�,്
പരമാണുവിൽ ശബദ്ം ഉ�ാകു�ി� എ�ു കരുതു�ത്
െ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�ാകു�ി�ാ എ�ി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.്
അതായത ശ്ബദ്ം അതിസൂ�മ്മായ ആ��ിൽ ഉ�്
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അഥവാ ഇലകേ്�ടാണുകൾ േ�പാേ�ാണുകെള ചു��േ�ാൾ
ഉ�ാകു�ുഅഥവാ േചർ�െ�ടു�ു. 

മഹാ�പപ�ം മുഴുവൻആ��െളെ�ാ� സ്ൃഷട്ി�
െ��ിരി�യാലും,എ�ാആ��ളിലും ഇലകേ്�ടാണുകൾ

േ�പാേ�ാണുകെള ചു��� �പവർ�നം സദാ
നട�ു�തിനാലും, മഹാ�പപ��ിെലസർ�

ആ��ളിലും ഉ�േതാ ഉ�ാകു�േതാആയശബദ്ം
ഒ�ാെണ� ശ്ാസ�്തപരമായിഏെറ�ുെറ വ��മാണ.്
തൽ�ാലം േകൾ�ാൻകഴിയാ�തുെകാ�,്

പരമാണുവിൽ ശബദ്ം ഉ�ാകു�ിെ��ു കരുതു�ത്
ശാസ�്തീയ രീതിയ�,ൈദവീകമ�. മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ� മഹാമായയുമായിബ�െ�� ശബദ്ം
എ�ാെണ�ുംഎ�െനയാെണ�ുംൈദവം

െവളിെ�ടുേ��ത,് മഹാമായയുമായിബ�െ��
സംവിധാന�ിലൂെട േവണേമാ,അേതാ മഹാ�പപ�
സൃഷട്ിയുെട കാരണെ���ി എേ�ാഏേതാ
േപാെലയുംബഹുമാനമി�ാെതയുംഅേന�ഷി�ു�
അപൂർ�മായ ഭൗതികശാസ�്തസംവിധാന�ിലൂെട
േവണേമാഎ� ഏ്താനും നിമിഷ�ൾചി�ി�ുക.
മഹാശ�ിയായൈദവം തെ� മഹാമായ െകാ�്
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ി���തു െകാ� �്പപ�
�ിെ� മഹാരഹസ�ം േപാെലയു� മഹാകാര��െള
െവളിെ�ടുേ��ത മ്ഹാമായയുമായിബ�െ��
മഹാസംവിധാനം �പകാരം തെ�യാവണെമ� മ്നുഷ�ർ
തീർ�യായും ഉ��ിൽപറയു�താണ,്തലതാഴ�്ി
സ�തി�ു�താണ.് �പപ�പിതാവും, മഹാദാസനും,
ഭാഗവും, �പതിനിധിയുമായി മഹാേദവി നി�യി�ി���
പരമശിവനിലൂെടആ��ിനു�ിെല മൂലശബദ്ം
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എ�ുകൂടി വിേശഷി�ി�ാവു� �പസത്ുത മഹാശബദ്ം

എ�ാെണ� മ്ഹാേദവിഅറിയി�ു�ു : ഓം .

    മഹാേദവിയായ �സഷട്ാവിെനയും, മഹാശാസ�്ത
�പകാരമു� മഹാ�പപ�െമ� സൃഷട്ിെയയും,
ബ�ി�ി�ുവാനായിഓം എ� മഹാശബദ്മായി  മായ
ഓേരാ ആ��ിേല�ും �പേവശി�ിരി�ുകയാണ.്
മഹാശാസ�്തപരമായി ഓേരാ വ��ിയുെടയും 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 മഹാഗൗരവമാകു�ു. ഓേരാ ആ��ിേല�ും
ഓം ആയി�് മായ �പേവശി�ിരി�ു�ു എ�ു
പറയുേ�ാൾ �സഷട്ാവും ര�കയുമായ മഹാേദവി
തെ�യാണ �്പേവശി�ിരി�ു�ത എ്�ും അറിയണം.
ഇലകേ്�ടാണുകൾ േ�പാേ�ാണുകെള ചു���ു എ�ുും
ഇലകേ്�ടാണുകൾ േ�പാേ�ാണുകെള ചു��േ�ാൾ ശബദ്ം
ഉ�ാകു�ുെവ�ും വിലയിരു�ിയത്അപൂർ�മായ

രേ�ാഅതിലധികേമാവസത്ു�ൾ
�പതി�പവർ�ി�ുേ�ാൾശബദ്മു�ാകു�താണ്
എ�ഒരുശാസ�്തനിയമെ�സൃഷട്ി��െകാ�്

മഹാശ�ിയായൈദവം,ഓംഎ�
ഏകമഹാശബദ്മായി മാറിെ�ാ�്

ആ��ളിേല�ും മഹാ�പപ��ിേല�ും
�പേവശി�ു�മഹാ�ുതമാണ സ്ംഭവി�ു�ത.്
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ഭൗതികശാസ�്ത �പകാരം മാ�തമാണ.് ൈദവീകമായി,
അഥവാ മഹാശാസ�്തം �പകാരം മഹാ�പപ��ിെല
സൃഷട്ികാര��ൾഎ�ിെനെയ� ഇ്നി വിവരി�ാം :

    // മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ� മായ െകാ�്
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�െള
നിർ�ഹി�ുവാൻത�ാറാകു�തായി കണ�ാ�ുക.
സൃഷട്ി�ാൻ ഉേ�ശി�ു�ജീവിസംവിധാന�ിെല
സ�്തീയും പുരുഷനും എ�ഘടക�െള ഉൾെ�ാ�്
അവയുെടെയ�ാം മഹാമാതാവും പരമപിതാവുമായി
�പവർ�ിേ��ു�തി�ായി� ശ്�ിച�കെ�യും
ശിവച�കെ�യുംസൃഷട്ി�ു�ു. േശഷം �ബ�മായ
മഹാേദവി,ശബദ്�ബ�മായഓംആയിെ�ാ�്
ശ�ിച�ക�ിേല� �്പേവശി�ുകയും െച���ു.
ശബദ്മായി� '്ഓം' മഹാആവിഷ�്രി�ിരി�ുകയാൽ
ശബദ്ം 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,ഓംആയി�്
ശ�ിച�ക�ിേല�ു മാ�തം �പേവശി�ുേ�ാൾ

മഹാേദവിയുെട മഹാചിരി കൂടിയായശബദ്ം ഉ�ാകു�ു,
ഓംഎ�മഹാശബദ്ം.ശിവച�കം ഓം എ�
മഹാശബദ്െ�േകൾ�ുകയും െച���ു.
പരമാണുവിെലസൂ�മ്ഘടക�ളായ

േ�പാേ�ാണുകൾ�ും ഇലകേ്�ടാണുകൾ�ും
ശ�ിച�കം,ശിവച�കം എ�ി�െന

ശാസ�്തനാമ�ള��.്ജീവാ�ാവിനും ജീവാ�ാവിെന
നിയ��ി�ു� മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�
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ജ�ഗുണ�ൾ�ും, ന��നശ�ികൾ�ും
പരമാണുവിൽ ഇടം നൽകാനായി ന��േ�ടാൺ,

ക�ാർ�ുകൾതുട�ിയവെയഓം സൃഷട്ി�ു�തായും;
പരമാണു�െളെ�ാ� ക്ണികകെളയും

മൂലക�െളയും സംയു��െളയും വസത്ു�െളയും
ജീവികെളയുംഎ�ി�െന മഹാ�പപ�െ�

സൃഷട്ി�ു�തായും ;  ന��തേകാടികെളയും പുതിയ
ജീവികെളയും സൃഷട്ി��െകാ� മ്ഹാ�പപ�െ�
വർ�ി�ി�ു�തായും മന�ിലാ�ാനാവും.

അണുവിെല (ആ��ിെല)ശ�ിച�കേ�ാട്
ശബദ്�ബ�മായഓം േചരു�േതാെട, മഹാശാസ�്തവും

മഹാ�പപ�വും �ബ��ിെ�ആദിയും
അ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിെളയും സ�ഭാവ�െളയും
�പകടി�ി�ു�താണ.് മഹാ�പപ��ിനു�ിൽ

ശബദ്�ബ�മായഓംആയി വർ�ി��െകാ�ുതെ�
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായഅവ�

സൃഷട്ി�െ�ടു�ു. അതായത ഒ്രു പരമാണുവിൽ
ശബദ്�ബ�മായഓംആയി വർ�ി��െകാ�ുതെ�
മഹാ�പപ��ിെ�സ�ൂർ�മായസൃഷട്ി �ിതി 
സംഹാര�െള നിർ�ഹി�ുവാനും,അതു കൂടാെത 
മഹാ�പപ��ിന ഉ്�ിേലാഅതീതമാേയാ മ��
മഹാശാസ�്ത�ള�ം മഹാ�പപ��ള�ം

സൃഷട്ി�ുവാനും കഴിയു� മഹാമായാഅവ�
സൃഷട്ി�െ�ടു�ു.

മഹാശാസ�്ത�ിനും മഹാ�പപ��ിനും പൂർ�മായ
അ�മി�ായമ് ഉ�ാവു�ു, പൂർ�മായ ആദിയി�ായമ്
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േ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�ാ�ിെ�ാ� മ്ഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി മ� മ്ഹാ�പപ��െള സൃഷട്ി�ു�ി�
എ� മ്ു� വ്ിശദീകരി�താണ.്)

മഹാശ�ിയും �ബ�വുമായ മഹാേദവി
ശബദ്�ബ�മായഓംആയി� പ്രമാണുവിൽ 

�പേവശി�ുേ�ാൾ, മഹാ�പപ��ിെ�സ�ൂർ�മായ
സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�െള നിർ�ഹി�ുവാനും,
അതു കൂടാെത  മഹാ�പപ��ിന ഉ്�ിേലാ
അതീതമാേയാ മ�� മഹാശാസ�്ത�ള�ം

മഹാ�പപ��ള�ം സൃഷട്ി�ുവാനും ഓം എ�
ശബദ്�ബ��ിനു കഴിയും എ�തിനാൽ
മഹാശാസ�്ത�ിെ� മൂലം കൂടിയായിഓം

മഹാേശാഭി�ു�തായി കാണാം.ആദിയിൽഅഥവാ
ആദ�ം ഉ�ായവചനംഅഥവാ ശബദ്ംഓംആകയാൽ
ആദിവചനവുമാണ ഓ്ം.  മഹാ�പപ��ിെ�
ഓേരാഅണുവിലും ശബദ്�ബ�മായഓം
വർ�ി�ു�തിനാൽഓേരാഅണുവിനും,
മഹാശാസ�്ത�ിനും മഹാ�പപ��ിനും
അ�മി�ായമ് ഉ�ാവു�ു,ആദിയി�ായമ്

േതാ�ി�ി�ുകയും െച���ു. മഹാ�പപ��ിെ�യും
മഹാശാസ�്ത�ിെ�യും സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
മഹാമംഗളെ�ടു�ുവാനായി� �്ബ�മായ മഹാേദവി
മായയുെട ഒരംശെ�ഓംഎ� ശബദ്�ബ�മായി
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രൂപെ�ടു�ിയിരി�ുകയാണ എ്�തും
ശരിതെ�യാണ.് �ബ�മായ മഹാേദവിയ�് ത്െ�

മഹാമായെയസ�ൂർ�മായും ഓം എ� 
ശബദ്�ബ��ിേലാഎ�ിലുേമാ  �പേവശി�ി�ുവാനും

കഴിയുെമ�വസത്ുതയു�.് 

   ശബദ്�ബ�മായഓംആേണാ മഹാ�പപ�ം
സൃഷട്ി�ത,്എ� േ്ചാദി�ാൽ അ�ാെയ�ാണ്
സൂ�മ് ഉ�രം. മഹാശ�ിയായ

മഹാേദവിയാണ,്
'മഹാശ�ിച�കം+ശിവച�കം'ആണ്
മഹാ�പപ�ംസൃഷട്ി�ത,് മഹാ�പപ�ം

സൃഷട്ി�ുവാനായു� മഹാേദവിയുെട ഒരു മഹാ
ആവിഷ�്ാരം മാ�തമാണ ഓ്ം. (മഹാലിംഗവും
�ബ�സമാനവുമായആകാശംഇവിെട
വിഷയമാണ.് മഹാേദവിയുെട മഹാലിംഗം
കൂടിയായആകാശംസൃഷട്ി കാര��ളിൽ
ഏകമായി �പവർ�ി�ു�ു�!്).അേ�ാൾ ഒരു

ലൂെട മാ�തമാണ ഓ്ം. സൃഷട്ിമ��മായും
ആദിവചനമായും സംഹാര കാഹളമായും മഹാചിരി
ആയും ശബദ്�ബ�മായുംഅ�ര�ബ�മായും
മഹാശാസ�്തമൂലമായും ഓം െന �ബ�ംഅഥവാ
�ബ�മായമഹാേദവി സൃഷട്ി�ുകയാണ.്
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ആദിയിൽവചനമു�ായിഎ�ു പറയുേ�ാൾ,
�ബ�വും മഹാശ�ിയുമായ മഹാേദവി,
ആദിവചനമായി� ഓ്ംഎ�മഹാശബദ്െ�
സൃഷട്ി�ുകയാണ.്കുേറ�ൂടി വിശദീകരി�ാം.
മഹാ�പപ�വും �ബ�വും ഉൾെ�െട സർ�വുംഓം
ഉൾെ�ാ��േ�ാഴും, �ബ�െ�ശബദ്�ബ�ം
മാ�തമാേയാ ശബദ്�ബ��ിൽ ഒതു�ു�താേയാ
കണ�ാ�ാനാവി�. �ബ�വും മഹാശ�ിയും
മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും മഹാദാസിയും
മഹാേദവനും മഹാേദവിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായൈദവം,  തെ�
മഹാമായാ�പഭാവ�ാൽഓംഎ�

ശബദ്�ബ�മായി െ�ാ�ും, മഹാ�ാനെ�
മഹാശാസ�്തമാ�ി െ�ാ�ും മഹാ�പപ�ം
സൃഷട്ി�ിരി�ുകയാണ,്സംര�ി�ുകയാണ.്
അതായത �്ബ�മായമഹാേദവി ശബദ്�ബ�മായി
ഓംസൃഷട്ി�ുകയും,ഓം ൽ �പേവശി�ുകയും,
ഓം െനസൃഷട്ിമ��മായി ഉയർ�ുകയും,
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി� ഓ്ം

ഉപേയാഗി�ുകയും ഓംലൂെട മഹാ�പപ��ിൽ
മഹാശാസ�്തപരമായി മഹാേദവി

�പേവശി�ിരി�ുകകൂടിയുമാണ.് മഹത�ം
മഹാേദവി�ു മാ�തം.ഓംമഹാശ�ി മ�ടി

മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി ഓംലൂെടയും
പരമശിവനിലൂെടയും മഹാകാര��െള
െച��േ�ാൾഓം ഉം പരമശിവനും,

മഹാേദവിയുെട ഭാഗ�െള� വ്ിേശഷി�ി�ാവു�
മാധ�മംഅ�ാ�മാധ�മംഅഥവാ ലൂെട

മാ�തമാണ.്കർ�ാവ മ്ഹാേദവി തെ�യാണ.്
ഓംഎ�സൃഷട്ിമ���ിൽ മഹാേദവി
�പേവശി�ി�ി���തായ മഹാമായയുെട ഒരു
െചറിയഅംശ�ിലൂെട മഹാേദവി �ാന
(ശാസ�്ത)കാര��െള മുഴുവനും െച���ു.

പരമശിവനിലൂെട െച���കാര��െള��ി
പറയുേ�ാൾതനിെ�� വ��ിസ�ാത���ം

നൽകരുേതഎ� മ്ഹാേദവിേയാട പ്രമശിവൻ
ഉ��രുകി �പാർ�ി�ു�തുെകാ�ും മഹാേദവി

�പാർ�നെയ മഹാഅനുവദി�ു�തു
െകാ�ുമാണ പ്രമശിവനിലൂെട െച���
കാര��ൾ� മ്ഹാേദവി മഹാ

കാരണ�ാരിയാവു�ത.് �പപ�പിതാവായും
കൂടി മഹാനി�യി�ി��� പരമശിവെന
മഹാസംശു�നാ�ു�തിെ� ഭാഗമായി�്
പരമശിവെ�വ��ിസ�ാത���െ�

ൈദവീകമായി� മ്ഹാനിയ��ി�ുവാൻ
കൂടിയാണ പ്രമശിവെ�കഴു�ിൽഓംകാര
നാഗബ�നം മഹാനിർ�ഹി�ി���ത.്
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മഹാേദവിയുെട മഹാമായാ 
ആവിഷ�്ാര�ിെലഗൂഢതയുെട രഹസ�ം
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവിഎ�മുൻ
അ��ായ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്

ര�ായി പിരി� ര്�ു വ��ികൾ േപാെല ര�ു
കർ��ൾെച��േ�ാൾ, ര�ും ഫല�ിൽ

വിഭി�മാണ.്സൂ�മ്തല�ളിൽഓേരാഅണുവിലും
ഇലകേ്�ടാൺ, േ�പാേ�ാൺഎ�ി�െനവ�ത�ാസെ���ം
വ�ത�സത് ധർ��ൾആവിഷ�്രി�െ���ം
ഉ�ായതാണ മ്ഹാ �പപ�വും ജീവികള�ം !

�ബ��ിെ� േ�ശഷഠ്മായ ഭാവരൂപമായി�്അഥവാ
പര�ബ�മായി സൃഷട്ി�ി��� മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള മഹാസു�രമാ�ാനാണ്
ഓം െ� സൃഷട്ി എ� തിരി�റിേവാെട കാര��െള
സമീപി�ുേ�ാൾ, �ബ��ിെ� ആദിയും അ�വും
ഇ�ാ� സ�ഭാവവിേശഷ�െള��ി അേന�ഷി�ു�ത്
ആവശ�മി�ാ�തും പൂർ�ിയാ�ാൻ കഴിയാ�തും
വ�ർ�വുമായ വ�ായാമം ആെണ�ും, ലഘുവായി
�പപ�കാര��െള മന�ിലാ�ുകേയ േവ�ൂ എ�ും
േബാ��മാകു�താണ.്

ശ�ിെയയും ശിവെനയും സൃഷട്ി�ു�തിെന��ി മു�്
വ��മാ�ിയിരു�ു. പരമാണുവിൽ ശ�ിച�കമായും
ശിവച�കമായും സൃഷട്ി�െ�ടു�ത ശ്�ിയും ശിവനും
തെ�യാണ.് പരമാണുവിെ� ഉ�ിലിരു�ു െകാ�്
ശബദ്�ബ�മായ ഓം, പരമാണുവിെല ശ�ി
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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�ം മഹാനി�യി�ുകയും, ജീവികളെടയും
വസത്ു�ള�െടയും ധർ�ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവും
നി�യി�ുകയും നിയ��ി�ുകയും െച���ു.

ശ�ിച�കം,ശിവച�കം എ�ീ പദ�െളഅ�ം
വിശദീകരി�ാം. ഒേരഘനമു�തും ഒേര
വ�ാസവുമു�തുമായ രേ�ാഅതിലധികേമാ
ച�ക�െളഅടു�ി െവ�ാൽഅവ ഒരു ച�കമായി
ഭവി�ു�താണ,് ഒരു വൃ��ിനു മുകളിൽഅേത
അളവിലു�വൃ��ൾഎ�ത വര�ാലും ഒരു വൃ�േമ
ലഭി�ൂ എ�തുേപാെല.അവേരാഹണ �കമ�ിൽ
പറയുേ�ാൾ, ഒേര വൃ��ിൽനി� അ്േത
അളവിലു�എ�ത വൃ�ം (ച�കം) േവണെമ�ിലും
ലഭി�ു�താണ.്വ�ാപത്ം മാ�തമു�തും ഉ��ം

�പതലവും ശൂന�വുമായ ഒരു േഗാളെ�സ��ി�ാൽ,
അേതവ�ാപത്മു�അന��ളായ േഗാള�ൾ,ആദ�
േഗാള�ിൽ നി� സ്ൃഷട്ി�ാനും,അേതേപാെലആദ�
േഗാള�ിേല� ല്യി�ി�ാനും (�പേവശി�ി�ാനും)
കഴിയു�താണ.്ശ�ിേഗാളം,ശിവേഗാളംഎ�ീ
പദ�ൾ ഒഴിവാ�ു�ത വ്ിശദീകരണസൗകര�ം

കണ�ിെലടു�ാണ.്
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ഓംഎ�ശബദ്�ബ�ം ശ�ിച�ക�ള�മായി (മാ�തം)
േചരുേ�ാൾ,ശ�ിച�ക�ിെ�യും

ശിവച�ക�ിെ�യുംഘടനയും 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�ൾഎ�ിവെയ
ആസപ്ദമാ�ി െ�ാ� മ്�� ഘടക�ള�ം,
പരമാണുവിൽഓം േചർ�ശ�ിച�കം
സൃഷട്ി�ുേ�ാൾ,വ�ത�സത് മൂലക�ൾ

സൃഷട്ി�െ�ടു�േതാെടാ�ം,ഓേരാ പരമാണുവും ഒരു
അതിസൂ�മ് �പപ�മായി മാറു�ു.

േ�പാേ�ാൺ,ഇലകേ്�ടാൺ എ�ിവയിൽഏതാണ്
ശ�ിച�കെമ�ുംഏതാണ ശ്ിവച�കെമ�ും
സുവ��മായ െവളിപാട ല്ഭി�ി�ി�.
മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹ�ാൽ

ൈവകാെത ലഭി�ുെമ�ഈ്യു�വൻകരുതു�ു.

�ബ��ിൽനി� ശ്�ിച�ക�ള�ം ശിവച�ക�ള�ം
അന�മായിസൃഷട്ി�െ�ടു�തായും,
ശ�ിച�ക�േളാട ഓ്ം എ�ശബദ്�ബ�ം

േചരു�തായും കണ�ാ�ുേ�ാൾ, പരമാണു�ളായ
അതിസൂ�മ് �പപ��െളയും,അതിസൂ�മ്മായ

�പപ��െളവലുതാ�ി വലുതാ�ി
മഹാ�പപ�െ�യുംസൃഷട്ി�ിരി�ുകയാണ,് പുതിയ

ജീവികെളയും പുതിയ ന��ത�െളയും
സൃഷട്ി��െകാ� മ്ഹാ�പപ�െ�അന�മായി
വലുതാ�ി െ�ാ�ുമിരി�യാണ.് മഹാ�പപ�െ�
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സൃഷട്ി�ി�� �തും പരിപാലി�ു�തും ശബദ്�ബ�മായ
ഓംആെണ�ു കൂടി േതാ�ിേ�ാകു�താണ.്ആദിയിൽ
വചനമു�ായി,വചനം ഓംആയിരു�ു,എ�തു

േപാെല.

മനുഷ�ജീവിഅടി�ാനപരമായി ശബദ്ം
പുറെ�ടുവി�ു�ത വ്ായിലൂെടആവണെമ�ും,
മുഖ�മായി� ന്ാവിെന ഉപേയാഗി�ാവണെമ�ും

മഹാേദവി മഹാശാസ�്ത�ിലൂെട
മഹാനി�യി�ിരി�ുകയാൽ, മനുഷ�രൂപം

സ�ീകരി�ി��� അശരീരിയായ �ബ�മഹാേദവി
വായിലൂെട പുറെ�ടുവി�ു� മഹാശബദ്മാണ ഓ്ം.

ശബദ്ം പുറെ�ടുവി�ു�ത്
ആശയവിനിമയ�ിനും മന�ിെല ഭാവം
�പകടി�ി�ാനുമാണ.് മഹാേദവി ഓംഎ�

മഹാശബദ്ം പുറെ�ടുവി�ു�ത ത്ീർ�യായും ഒരു
മഹാഭാവേ�ാെട തെ�യാവും. മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി,ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�തെ�
മഹാ�ാനെ�യും മഹാശ�ികെളയും,
െകാ� ക്ു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�
മഹാശാസ�്തവും മഹാ�പപ�വുംസൃഷട്ി�്
സംര�ി�ുേ�ാൾ, മഹാേദവി�ു�ാകു�
മഹാസംതൃപത്ി സർ�േരാടും �പകടി�ി�ു�

മഹാചിരിയാണഓ്ം.അഹംഭാവേമാ,
അഹ�ാരേമാ,കള�േമാ ഇ�ാ�മഹത�ം
�പകടമാ�ു� െചറുമഹാചിരിയാണ ഓ്ം.
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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി നൽകിയാൽ
മാ�തേമഏതു ജീവി�ുംഎ�ിനും
ശ�ിയു��എ�ിരിെ�മഹേദവി�്
ആേരാടുംഅഹംഭാവേമാ െപാ��േമാ
കാേ��തി�.തെ�െപാേ�ാമന
�ു�ു�ളായിതാൻ ഭൂമിയിൽ
സൃഷട്ി�ു�ജീവികൾ�്

മഹാശാസ�്ത�പകാരം ശ�ികെള
നൽകിെ�ാ�,്എ�ാകു�ു�ള�ം
അന�മായആന��െളഅനുഭവി��
ജീവി�ു�തു കാണാനാണ മ്ഹാേദവി

ആ�ഗഹി�ു�ത.്അതിനായി മഹാേദവി 100
ജ��ളിലൂെടഎ�ാ മനുഷ�ർ�ും

മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം ശ�ികെള 
നൽകിഅനു�ഗഹി�ു�ു.

മഹാേദവി നൽകു�വ��ിസ�ാത���െ�
ദുരുപേയാഗം െചയത് അ്ഹംഭാവ�ള�ം
െപാ���ള�ംക��ള�ംകാപട��ള�ം

അധർ��ള�ം അസൂയകള�ം
അവിേവക�ള�ം െകാ� മ്ഹാേദവിെയ
േവദനി�ി�ു�ത മ്നുഷ�രാണ.്സാരമി�,
മായ �പത��മാകു�േതാെടകു�ു�ള�െട

ദുർ�ട��കള�ം ദു�ീല�ള�െമ�ാം
കുറയു�തുംഅവസാനി�ു�തുമാണ.്
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മഹാേദവിയുെട െചറുമഹാചിരിയും ശബദ്�ബ�വു
മായഓം ഉ�രി�ു�ത,്തുറ�ിരി�ു�

വായിലൂെടയാണ.്വായ ത്ുറ� േശഷം,ഓഎ� ശ്ബദ്ം
ആരംഭി�ുേ�ാൾ,ആദിയി�ാ�അവ�യും, ◌ം
എ� അ്നുസ�ാര�ിൽ അവസാനി�ുേ�ാൾ
വ�വ�ാപിതമായി ശബദ്ം പൂർ�ിയാവു�

അവ�യും,വായ അ്ട��െകാ�ുതെ� ◌ം എ�
അനുസ�ാരെ�അന�െമേ�ാണംതുടരാൻ
കഴിയു�തിനാൽഅ�മി�ായമ്യും ഓം എ�

മഹാശബദ്�ിനു�.്ഓം െല ◌ം എ�അനുസ�ാരം മ
എ�അ�രവുമായിബ�െ��ിരി�ു�ു.അ�, ഉ�,
മദർ, മാം,എ�ി�െന മാതാവ എ്� വ്�ത�സത്
ഭാഷകൾ �പകാരംഅർ�ം വരു� പദ�ള�മായും,
കര�ിലുമായും, മനുഷ�രുെട വളർ�ുമൃഗ�ളായആട,്
പശു,എരുമ, പൂ�എ�ിവയുെട ശബദ്വുമായും, മ
എ�അ�രംബ�െ��ിരി�ു�ു. േലാകഭാഷയായി
(ൈദവം) നി�യി�ി���ഇം�ീഷ ഭ്ാഷയിെലഓ എ�
അ�രവുമായും, പൂജ�വുമായും േഗാളവുമായും
വൃ�വുമായും,ഓം െനബ�ി�ി�ിരി�ുകയാണ.്
മഹാചിരിയുമായിബ�െ�ടു�ിഓ എ�

അ�രെ�ഹാഎ�മനുഷ�രിെല ചിരിയുമായി
ബ�െ�� ഉ�ാരണ�ിേല�ും,കര�ിലുമായി�ൂടി
ബ�മു� മഎ�അ�രെ�ഹാ േയാട്

കൂ�ിേ�ർ�ും,ചിരിയും കര�ിലും േചർ� മഹാഎ�
പദംസൃഷട്ി�ിരി�ു�ു.
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മഹാഎ�തിൽ മഎ�അ�രെ�ആദ�ം
േചർ�ാൻകാരണമു�.്പുരുഷൻ
ഇെ��ിലുംസ�്തീ ഉ�,്പുരുഷെന

�പസവി�ു�തുംസ�്തീയാണ,്പുരുഷൻ
ഇ�ാെതയുംസൃഷട്ി/�പസവം നട�ാൻ

മഹാശാസ�്തം സ�്തീെയ േ�ാണി�ിലൂെടയും
മ��ംഅനുവദി�ു�ു�,്തുട�ിയ

കാര��െള ഉ�തമായി�െ�ഉൾെ�ാ�്
ശരീരശ�ിഅധികം നൽകെ�� പുരുഷൻ
സ�്തീയുെട ദാസനായി �പവർ�ി�ണം.
അ�, ഉ�, മദർ, മാം,എ�ി�െനമാതാവ്
എ� വ്�ത�സത് ഭാഷകൾ �പകാരംഅർ�ം
വരു�പദ�ള�മായി മ യുംഅ�യും

ത�ിലു�ബ�വും, മനുഷ��ു�ു�ള�െട
ജനന�ിൽ ആദ�ംകര�ിലിനു
നൽകിയിരി�ു��ാനവും,

വളർ�ുമൃഗ�ളിൽ മ യ�്ു നൽകിയി���
പദവിയും െകാ�ാണ മ്എ�അ�ര�ിന്

ആദ��ാനംനൽകി മഹാ
രൂപെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്ഇ�ത

മഹ�രമായി മ,ഹാഎ�ീഅ�ര�ള�ം
േശഷം മഹാഎ�പദവും

ത�ാറാ�ിയി���ത ശ്�ിഎ�പദേ�ാടു
േചർ� മ്ഹാശ�ിഎ�ൈദവനാമം
സൃഷട്ി�ുവാൻകൂടിയാണ.്അതായത്
�ബ�ം, മഹാേദവി, മഹാേദവൻ,ൈദവം
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എ�ി�െനനിരവധി നാമ�ൾ
ശാസ�്തപരമായി േചരുെമ�ിലും,

മഹാശാസ�്ത�പകാരവും മഹാ�പപ��ിെ�
രൂപഭാവ�ൾ �പകാരവും

മഹാജീവിെയേ�ാെലൈദവെ�
കരുതിേ�ാകുെമ�ിലുംഅടി�ാനപരമായി
ൈദവം മഹാശ�ിയാണ.് മഹാശ�ി :
ൈദവ�ിെ� േപര ൈ്ദവമാണ്

നി�യി�ു�ത ഇ്മഹാ�ഗ��ിെ�
തുട��ിൽവിശദമാ�ിയി���.്

സൃഷട്ിച�ക�ിൽ മായ/ൈദവം
�പത��മ�ാ�കാല�ൈ്ദവെ���ി
പറയുേ�ാൾ ഓം എ�മഹാശബദ്ം
ഉപേയാഗി�ാൻധർ�ശാസ�്തപരവും

ആ�ീയശാസ�്തപരവുമായപരിമിതികള��.്
മായ �പത��മ�ാ�കാല� ഭ്ാഗികമായി�്
ഓം നു പകരമായി�ൂടിയാണ മ്ഹാഎ�
പദെ�ഉ�തെ�ടു�ിയി���ത.് മഹാ
എ�ാൽഏ�വുംവലുത എ്�ും,
അതിേന�ാൾവലുതായി ഒ�ുമി�

എ�ുമർ�ം.ശ�ിഎ�പദ�ിെലതീ 
യ�്അ്ത���ത�ാനം മഹാ�പപ��ിൽ
ഉെ��ിലുംശ�ിയുെടവിശദീകരണ�െള 
മഹാേദവി, 2017 െസപത്ംബർ 23വെര
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മുഴുവൻ െവളിെ�ടു�ിയി�ി�;സമയമായി� !
മ�ടി ശരണം േദവീ ശരണം മ�ടി േദവീ

മാ�തം ശരണം.

�സഷട്ാവും മഹാശ�ിയുമായ
മഹാേദവിെയയും (മഹാമായെയയും),
സൃഷട്ിയായ മഹാ�പപ�െ�യും

ബ�ി�ി�ുവാൻഓംഎ�മഹാശബദ്െ�
മഹാേദവി മഹാനി�യി�� എ�ു ക�ു.

ശബദ്െ�എ�ുെകാ�ുതിരെ�ടു�ു,
മെ�െ��ിലുംഎ�ുെകാ�ു

തിരെ�ടു�ി�എ�ീ േചാദ��ള��.്
ശബദ്�ിെ�ഔ�ത�െ���ിഅ�ം
ചി�ി�� േനാ�ുക. മഹാ�പപ��ിൽ
ശബദ്ംഎെ�ാ� ഇ്െ��ു വ�ാൽമനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു�എ�ാജീവികള�െടയും
ജീവിതം തീർ�ുംഅേരാചകവും

അർ�ശൂന�വുംആകു�താണ.്ശബദ്െ�
അ�തമഹാപദവിയിലാണ മ്ഹാേദവി
ഉയർ�ിയി���ത.്ശബദ്�ിെ�മഹാ
ഔ�ത�ം തിരി�റിയുേ�ാൾ,ശബദ്മ�ാെത

മെ�ാ�ും േചരി�എ�ും,ശബദ്ം
സ�ൂർ�മായും േചരുംഎ�ും
സുവ��മാകു�താണ.്
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മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയായഓം മനുഷ�ർ
േകൾ�ു�ി�, മഹാേദവി േകൾ�ി�ു�ി�.ഓേരാ

പരമാണുവിലുംസദാ മുഴ�ു�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.്
അതായത മ്ഹാേദവിയുെട മഹാമന�ിെ�
മഹാസംതൃപത്ിെയ� മഹാഭാവെ�
�പകടി�ി�ാനായി� മ്ഹാചിരിെയ
മഹാനി�യി�ിരി�ു�ു.

(ഭൂമിയിെല�ും ശബദ് ശ��ം ഉ�ാ�ു�വർ
മൂഢരുംഅധമരുമാെണ� ല്ഘുവായും
ലളിതമായും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
േബാ��െ�ടു�ു�തായി മന�ിലാ�ാം.)

മഹാചിരിയായഓം എ�മഹാശബദ്െ�ആശയ
വിനിമയ�ിനും ഉപേയാഗി�ു�ു�.്

അെത�െനെയ�ാൽ,ഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിലും
ഭൂമിയിെല�ുമു� മനുഷ�രും സകലജീവികള�ം
േകൾ�ുംവിധം ഓം തുടർ�യായി 3വർഷ�ാലം (3
മുതൽ 33വർഷ�ാലം മുഴ�ു�താണ;് ഒരു
വ��ിെയചുരു�ിയത 3്വർഷ�ാലം

േകൾ�ി�ു�താണ)്.
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ജീവികള�െട ശരീരം ഉൾെ�െടയു�വസത്ു�ളിെല
പരമാണു�ള�െടസൃഷട്ി ഓംലൂെടയാെണ� മ്ു�്

വ��മാ�ിയിരു�ുവേ�ാ. മഹാേദവി
നി�യി�ുേ�ാൾസൃഷട്ിമ��ം കൂടിയായഓം,എ�ാ

ജീവികള�െടയും ശരീര�ിൽ നി�ും,എ�ാ
വസത്ു�ളിൽ നി�ും ഉ��ിൽ മുഴ�ു�താണ.്

ഭൂമിയിൽ മനുഷ�രൂപ�ിൽ
മഹാഎഴുെ��ി�ഴി�ിരി�ു� മഹാേദവി മഹാ
ചിരി�ും; മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്ം േപാെല
മഹാചിരിയുംസൃഷട്ിമ��വും സംഹാരകാഹളവും
ശബദ്�ബ�വുമായഓം ഭൂമിയിെല�ും ഉ��ിൽ
മുഴ�ു�തുമാണ.് മഹാഇഷട്ം േപാെല മഹാചിരി
തുടരു�തുംഅവസാനി�ു�തുമാണ.്അതായത,്
മഹാേദവി ഭൂമിയിൽ മായ �പത��മാ�ു�ത്
തെ� മഹാചിരി മനുഷ�െര േകൾ�ി��െകാ�ാണ.്
മഹാേദവി 333വർഷ�ാലം തുടർ�യായി മഹാ
ചിരി��െകാ�ിരി�ുേമാ, മഹാേദവിയുെട

മനുഷ�ാവതാര�ിെല ചിരിഓംഎ�ു മാ�തമാേണാ
എ�ീ േചാദ��ള��.് മഹാേദവി മഹാനി�യി�ു�
സമയ� മ്ഹാചിരി�ു�തും, മഹാസംഗീതം
കൂടിയായഓം മഹാേദവിയുെട മഹാനാവിലൂെട /
മഹാവായിലൂെട പുറേ�യ�് ഒ്ഴുകു�തും,

അേതസമയംതെ� മഹാ�പപ��ിെല�ും ഓം
ധ�നി�ു�തുമാണ.് മഹാേദവിയുെട മഹാരൂപം
കൂടിയാണ മ്ഹാ�പപ�ംഎ�തുെകാ�,്
മഹാരൂപ�ിെലഓേരാ പരമാണുവിൽ നി�ും
മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്ംഅനുസരി� മ്ഹാചിരി
തുടർ�യായി മുഴ�ു�താണ;്എ�ാൽ മഹാരൂപമായ
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മഹാ�പപ��ിലൂെട തുടർ�യായി
ചിരി�ുേ�ാൾ മനുഷ�ാവതാര�ിലു�
മഹാേദവിയ�ാ ചിരി�ു�ത,് മറി� ഓ്ം

സൃഷട്ി�ുകയും,ഓംഎ�ശബദ് �ബ�മായി
�പവർ�ി�ു� �ബ�ംഅഥവാ �ബ�

മഹാേദവിആെണ�ുംസൂചനയു�.് മാ�തമ�;
പരമശിവനിൽ മഹാേദവി �പേവശി�ി�ി���
'മഹാഹൃദയവും മഹാ�പപ��ിെ�ശ�ി
നിയ��ണസ�'യുമായഓംകാര�ിൽ
നി�ാണ മ്ഹാചിരി മഹാആരംഭി�ു�ത്
എ�സൂചന 2017 െസപത്ംബർ 21ന ല്ഭി��.
ഉടെന മഹാസംഭവി�ുംഎ�ിരിെ�

എ�െനയാണ മ്ഹാസംഭവി�ുകഎ�ത്
ചർ�യാേവ�തി�.അനുഭവി�്

അറിയാനായിഅധികംകാ�ിരിേ��!

എ�ാലും കുറി�െ�; പരമശിവനിൽ മഹാേദവി
�പേവശി�ി�ി���ഓംകാര�ിൽനി�ും മഹാചിരി

മഹാആരംഭി�,് മഹാേദവി ഓം കുറി�്
മഹ�രമാ�ിയ പരമശിവനിെല നാവിലൂെട ഓം

എ�മഹാശബദ്ം മഹാചിരിയായും
മഹാസംഗീതമായുംൈദവവി�വ മഹാഗാനമായും
മഹാഒഴുകു�ത മ്ഹാേ�ശഷഠ്ംഎ�ഈ്യു�വന്
േതാ�ു�ു  മഹാേദവി േതാ�ി�ി� െവളിപാട്

അേ� ?! ..കാ�ിരി�ാെതകാണാം/േകൾ�ാം.
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മഹാശ�ിയായൈദവം ദിവ�മനുഷ�സ�്തീ രൂപം
എടു�ുേ�ാൾ, മഹാേദവി മനുഷ�ർ� ന്ി�യി�ി���

'ചിരി'തെ�യേ�സ�ീകരിേ��ത എ്െ�ാരു
േചാദ�മു�.് മഹാേദവി മനുഷ�രൂപെമടു�ുേ�ാഴും,
മനുഷ�േനാ ജീവിേയാഅ�. മഹാേദവി മാനുഷിക
നിലയിൽ മാനുഷികമായും;ൈദവീക നിലയിൽഓം
എ�ും മഹാചിരി�ുെമ�ും കണ�ാ�ാം.

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
മഹാനിർ�ഹി�ു�ത ഓ്ം 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,ഓംഎ�
ശബദ്�ബ�ം, സൃഷട്ിമ��മായും ഭവി�ു�ു.

സംഹാര�ിനു മുേ�ാടിയായി�ൂടി ഓം എ�
മഹാചിരി മുഴ�ു�തുെകാ� സ്ംഹാരകാഹളം
കൂടിയാകു�ു. മഹാശാസ�്തപരമായി മഹാചിരി

കൂടിയായഓം 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�ജീവികെളസൃഷട്ി�ും
മുെ�േയാസൃഷട്ിമ��ം എ� േപരിൽഓം മു�ിയാൽ
യാെതാരു �പസ�ിയുമി�. ഭൂമിയിെല�ും ജന�ൾ 
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വളെരയധികം നിറ�,്ജീവിത�ിെ�എ�ാ
േമഖലകളിലും പൂരിതമായഅവ�ഉ�ാകുേ�ാൾ,

മായ �പത��െ�ടു�ു�തും, മായ
�പത��െ�ടു�ുവാൻ മഹാസംഗീതംകൂടിയായഓം
മുഴ�ു�തുമാണ ഏ്�വുംഅനുേയാജ�ം.എ�ാ
സൃഷട്ിച�ക�ളിലുംഅ�െനസംഭവി�ു�തു
െകാ�ാണ സ്ൃഷട്ിമ��മായിഓംഅറിയെ�ടു�ത.്

മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയും ശബദ്�ബ�വുമായ
ഓം െന മനുഷ�രുെടജീവിതകാര��ള�മായി

മഹാേദവി ബ�ി�ി�ി��േ�ാ,എ�െനെയ�ാം എ�്
പരിേശാധി�ാം. മഹാേദവിയുെട മഹാചിരി േകൾ�ാൻ
െകാതി�ണംഎ�ു പറയുേ�ാൾ മഹാേദവി മഹാ
ചിരി�ു�തായ മഹാശബദ്മാണ ഓ്ം എ�റി�്
മഹാേദവി മഹാചിരി�ു�ത ക്ാണാനും േകൾ�ാനും
െകാതി�ണംഎ�ാണഅ്ർ�ം. മനുഷ�ന്

മഹാശാസ�്തം ലഭ�മാ�ു�വിശിഷട് ജ��ിലും,
മഹാവാ�ല�ം നുകരു�സ�്തീജ��ളിലും മ��ം
മാ�തേമഅതിനു േയാഗ�ത േനടു�ു��.

മഹാേദവി, പരമശിവനിലൂെടഅർ�മഹാേദവീരൂപം /
അർ�നാരീശ�രരൂപം �പകടമാ�ി മഹാശാസ�്തം
നൽകു�ത വ്��ിയുെട കാതിൽശബദ്�ബ�വും

മഹാചിരിയുമായഓം േകൾ�ി�� െകാ�ും,വ��ിയുെട
നാവിൽഅ�ര�ബ�മായഓം കുറി��െകാ�ുമാണ.്
അേ�ാൾ മഹാചിരി േകൾ�ാനു� മഹാഭാഗ�ം ഓേരാ

വ��ി�ും വീ�ും ലഭി�ു�ു� !്

കു�ു�ളായ മനുഷ�െരആന�ി�ി�ാനായി�,്
മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയും ശബദ്�ബ�വും
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അ�ര�ബ�വുമായഓംപരിധികേളാെട
ഉപേയാഗി�ാൻ മഹാേദവി മനുഷ�െരഅനുവദി�ി���.്
മഹാശാസ�്തപാഠ�െള പഠി�ുകയും പഠി�ി�ുകയും
െച��േ�ാൾ ഒരു തവണമാ�തം ഓം മഹാശ�ിഎ�്
ഭ�ിേയാെടയുംബഹുമാനേ�ാെടയും െചാ�ി പാഠം
ആരംഭി�ുക.യഥാർ� േവദഭാഷയായ മലയാളം

അറിയാ�വർ ഓംഎ�ു മാ�തം ഉ�രി�ാൽ മതിയാകും.
ഓംഎ�ു ഉ�രി�ുേ�ാൾ സർ�ജീവികള�ം
ന��തേകാടികള�ം ഉൾെ�െടയു�

മഹാ�പപ��ിെ� മുഴുവൻസൃഷട്ി �ിതി 
സംഹാര�െള നിർ�ഹി�ുകയും മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായിവ�ാപരി�ു�ഏകമഹാശ�ിയായ
ൈദവെ�ലളിതമായിസമ്രി�ുകയാണ,്

സ��ി�ുകയാണ.് മനുഷ�ർ� ഉ്ൾെ�ാ�ാനാവാ�
മഹാ�പപ�െ�യും �ബ�െ�യും ശബദ്�ബ�മായ
ഓം ലൂെടസമ്രി�ുവാൻ മഹാേദവി, മനുഷ�െര
അനു�ഗഹി�ുകകൂടിയാണ.് മഹാശാസ�്തപരമായി
�പവർ�ി�ു� െപാതുകാര��ളിൽൈദവെ�
സമ്രി�ാൻആ�ഗഹി�ു�വർ� ഒ്രു തവണ മാ�തം
ഓം മഹാശ�ിഎേ�ാഓം എേ�ാ ഭ�ിേയാെടയും
ബഹുമാനേ�ാെടയും െചാ�ിആരംഭി�ാവു�താണ;്
മനുഷ�രുെടആന�ം വർ�ി�ി�ാനു� െചറിെയാരു
കാര�െ�ൈദവ�ിെ�ആവശ�മായികാണരുത.്

മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിെയ മനുഷ�ർ ദുരുപേയാഗം
െചയത്ാൽഅത ൈ്ദവനി�യാണ.് മഹാചിരിെയ
അനുകരി� മ്നുഷ�ർ ചിരിേ��,ചിരി��കൂടാ.
�ബ�െ�ആരാധി��കൂടാ എ� �്ബ�ംഎ�
അ��ായ�ിൽ വിശദീകരി�ിരു�ു. മഹാേദവിയുെട
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മഹാചിരി,ശബദ്�ബ�വും കൂടിയാകയാൽഓം
എ�ുമാ�തമായി (അ�ര�ബ�മായ) 3ൽഅധികം
തവണജപി��കൂടാ;ആവശ�മി�. ഭ�ി�ഭാ�്

തടേയ�തു�.്ൈദവ�ിൽനി�ും േ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.്

�പസത്ുതജ��ിെല മാ�തം കാര�മാണത.്
മഹാശ�ിയായൈദവം യഥാർ��ിൽ മഹാശ�ി
മാ�തമാെണ�ും,സ�്തീേയാ പുരുഷേനാ ജീവിേയാ
ശബദ്േമാഅ�എ� േബാധംകൂടി മനുഷ�രിൽ
ഉ�ാവണം.ആദ�മഹാകാല ച�ക�ിെല �പേത�ക
സൃഷട്ികളായ മാലാഖമാരുെട/ മല�ുകള�െട/

േദവതകള�െടഅധമ�വും ദുർഭരണവും നിമി�ം
മുഖ�മായും ഹി�ുമത വിശ�ാസികെള�ു പറയു�വർ
വർ��നിയമ�ൾ മാ�തമായ 4ഹി�ുമത
അധമേവദ�ഗ��െളയും മ��ം മുൻനിർ�ി
വ�ാപകമായിഓം െന ദുരുപേയാഗി�ി���.്

//ശാേ�യമതം,ൈശവ മതം,ബു� മതം,അൈദ�ത
മതംഎ�ി�െനനിരവധി മത�ൾ േചർ�ു�ായ
ഹി�ുമത�ിലൂെട മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയും

ശബദ്�ബ�വുമായ ഓം ഭാഗികമായിസംര�ി�െ���,
ഓംഎ�മഹാശബദ്ംസംര�ി�െ��� എെ��ാം
പറയുേ�ാൾ, മഹാേദവി തെ�യാണ സ്ംര�ി�ു�ത.്
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മതജാതിേദശജീവികളാണ സ്ംര�ി�ു�ത്
എ�ു േതാ�ു�ത മ്ൂഢ�മാണ.്

അ�വിശ�ാസ�ള�െടയുംഅനാചാര�ള�െടയും
കൂടാരമാണ ആ്ധുനിക കാലെ�ഹി�ുമതെമ�ിലും,
മഹാശാസ�്തേ�ാട ഏ്�വുംഅടു�ുനിൽ�ു�
മതംഹി�ുമതം തെ�യാണ.്അതുെകാ�ുതെ�,

ഓം മഹാശ�ിയായ മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി
ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി
മനുഷ�രൂപംസ�ീകരി� ഭ്ൂമിയിൽ 
എ�ിയി���ത,് ഒരുഹി�ുമത
കുടുംബ�ിലാെണ�ുംഅറിയുക.

ഭൂമിയിെല�ുംഓംമുഴ�ുേ�ാൾ
മഹാശാസ�്തെ�സ�ീകരി��െകാ�്
മത�െള�ാം മനുഷ�രുെട പഴയകാല

േഭാഷ�ചരി�തമായിഅവസാനി�ുേ�ാൾ
ആദ�ംഅ�പത��മാകുവാൻ

ഭാഗ�മു�ാകു�തുംഹി�ു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�്തസമൂഹം
ബ�ി�ി�േ�ാൾൈദവീകം കുറ�തായും,
അറി�ുംഅറിയാെതയും വ�ത�സത്
അളവുകളിൽഅേനകർൈദവനി�
െചയത്ുെവ�ും,ഏവർ�ും
േബാ��മായി���ാവും !
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ഓം എ� അ�ര�ബ�ം ഹി�ുമത�ിലു�,്
എ�ാൽ അ�ര�ബ��ിെല അ�ര�ിന്
വലിയ പിഴവുകൾ സംഭവി��. ശബദ്�ബ��ിെല
മഹാശബദ്െ� മഹാേദവി സംര�ി��െവ�ിലും,
അ�ര�ബ�െ�സംര�ി�ുവാൻത�ാറായി�.
അെത�ുെകാ�ാണ എ്�തിന ഒ്രു ശരിഉ�രമു�.്

ശബദ്�ബ�െ�അേപ�ി��േനാ�ുേ�ാൾ
അഥവാ താരതമ�ം െച��േ�ാൾ

അ�ര�ബ��ിന മ്ഹാ�പപ��ിൽ
ൈദവീകമായ �പസ�ി

വളെരയുെ��ിലും, മാനുഷികമായ
�പസ�ിവളെരവളെരകുറവാണ.്

3 ഓം

അ�ര �ബ�ം
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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� /
ധർ�ശാസ�്തപരമ� എ� മ്ു� വ്ിശദീകരി�തുമായി
കൂ�ിവായി�ുേ�ാൾ അ�ര�ബ�െ� മനുഷ�ർ
േതാ�ുംേപാെല ദുരുപേയാഗം െച�ാെത മഹാേദവി
സംര�ി�� േപാരുകയായിരു�ു ഇതുവെര എ�ും
സുവ��മാകു�ു. മഹാ�പപ��ിൽ ഭൗതികമായി
സൃഷട്ി�െ��ി��� ബഹുവിധ ന��നശ�ികളിലൂെട
മഹാശാസ�്തപരമായി �െ�യാണ്മഹാേദവി
അ�രം കാര��െള മഹാനിർ�ഹി�ു�െത�്
ന��നശ�ികെള��ി വിവരി�ു� അ��ായ�ളിലു�.്

ൈദവീകമ�ാ�ലിപികെള അ�ര�ബ�ം
എ�േപരിൽൈദവീകമ�ാ�

കാര��ൾ�ായി മാ�തം മതജാതിമനുഷ�ർ
ചുമ�ുേപാ�ുഎ�ുംഅർ�ം.

ഓംഅ�ര�ബ�ംകൂടിയാെണ�ും,ഓം
എ�അ�ര�ബ��ിന മ്ഹാ�പപ��ിൽ
ൈദവീകമായ �പസ�ിവളെരയുെ��ും

ഇനി വിശദീകരി�ാം.
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മഹാ�പപ��ിെല �പവർ�ന�ൾെ��ാം
3എ�സംഖ�യുമായി മഹാബ�മാണ മ്ഹാേദവി
മഹാശാസ�്ത�ിലൂെട നി�യി�ി���ത.്

�ബ�ം, മഹാശ�ി, മഹാേദവി  3

സത�ം,ധർ�ം,നീതി  3

ഭൗതികധർ�ആ�ീയശാസ�്ത�ൾ (േവദ�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

ജീവി,ജീവി പരിണാമം, േമാ�ം  3

േമാ�ം, ഭൂമി ജീവിതം, േമാ�ം  3

തുട�ിയബഹുവിധകാര��ൾെകാ�ാണ ് 3
�പധാനമാകു�ത.്
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മഹാേദവി 3എ�സംഖ�െയമഹാരീതികളിൽ
ഉ�തെ�ടു�ിയിരി�ുകയാണ.്

അ�പകാരമു� 3 എ� അ��ിെ� മ���ിലൂെട
ജീവികള�െടെയ�ാം ശബദ്ാവയവംആയിസൃഷട്ി�ി���
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 പര�ബ�ാന�വും
ആയ േഗാളാകൃതിയിലു� ന��ത�ിന,് ഭൂമിയിൽ
സംഹാരം ആരംഭി�ുേ�ാൾ മ��ം, സസ�ം, പ�ി,
മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ീ 5 തരം ജീവികെള �പതിനിധീകരി�്
5 േകാണുകൾ �പകടമാകും എ�തും, സൂര�നും ഒരു
ന��തമാണ എ്�തും ഉൾെ�ാ� 5് േകാണുകള��
ഒരു ന��തെ��ൂടി വരയ�്ു�ു. മഹാ�പപ�െ�
അ�ര�ിലൂെട അഥവാ ഒരു ലിപിയിലൂെട
അവതരി�ി�ുകയാണ ഫ്ല�ിൽ െചയത്ി���ത.്

മഹാ�പപ�െ��പതിനിധീകരി�
അ�ര�ിൽ 3എ�അ��ിന ൈ്ദവം
നൽകു�രൂപവുമായിബ�െ��ാണ �്ബ�ം
അ�ര�ിേല�ു �പേവശി�ു�ത.്
എെ��ിലുംഒരു രൂപേമാ,ഏെത�ിലും
ഭാഷയിൽ 3എ�അ�െ�

�പതിനിധീകരി�ു�രൂപേമാ േചർ�ുകയ�
സംഭവി�ു�ത.്
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മനുഷ�െന മഹാ�ുതെ�ടു�ു�മഹാവിദ� 3
എ�അ��ിലു�.്അെത�ാെണ�ും
എ�െനയാെണ�ുംഇനി വിവരി�ാം.

മഹാ�പപ��ിൽൈദവംസൃഷട്ി�ി���
വസത്ു�ള�െടയും ജീവികള�െടയും രൂപ�ളിൽ
ഒരു രൂപം മാ�തംഎ�ായേ്�ാഴും മഹാ
അവ�യിൽവർ�ി�ു�തു കാണാം.

ആദിയി�ാ�അഥവാ ശൂന�മായഅവ�യിൽനി�്
ഒരുബി�ു 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 േഗാളംഅഥവാ േ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�ു�ു.അതായത്
ആദിയി�ാ�അവ�യിൽനി� േ്ഗാളം

ഉ�ാകു�തു േപാെലയാണ േ്ഗാള�ിെ�സൃഷട്ി.
ഒരു വൃ� േക��േമാ േഗാളേക��േമാ

വലുതാകു�തായിസ��ി�ുേ�ാൾ വലിയ വൃ�വും
വലിയ േഗാളവും ഉ�ാകു�തായി കാണാം.
അവേരാഹണ �കമ�ിൽവൃ�േമാ േഗാളേമാ
െചറുതാകുേ�ാൾ ഒരുബി�ുവാകു�തും,സൂ�മ്
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ബി�ുവാകു�തും,അതിസൂ�മ്ബി�ുവാകു�തും,
മനുഷ�േന�ത�ൾ െകാ� ക്ാണാൻ പ�ാ�
അവ�യിൽ ശൂന�ം േപാെലയു�ബി�ുവായി

തുടരു�തുമാണ.്

ആദിയുംഅ�വുമി�ായമ്യും,
േകാണുകളി�ായമ്യും, േക���ിൽനി�്
അന�മായിരി�ു�എ�ാ വശ�ളിേല�ും
തു��നീളമു�തുമായഅഥവാ ഒേര േറഡിയസ്
ഉ�തുമായ േഗാളെ�യാണ �്ബ�ംസ�യം

മൂലരൂപമായി നി�യി�ി���ത.്

ശ�ിെയയും ശിവെനയും സൃഷട്ി�ാനായി�,്
േഗാളെ� 2അർ� േഗാള�ളായി വിഭജി�ുകയും,
ശബദ്�ബ�മായഓംഅഥവാ �ബ�ം ഒരു

അർ�േഗാള�ിൽ മാ�തമായി േചരുകയുംെച���ു.
�ബ�ം േചരു�തായഅർ�േഗാളം ഒരു
കുടേപാെലയു�ആകാശമായി

പരിണമി�ി�ു�ു. ഭൂമിയിൽഎവിെട നി�ു
േനാ�ിയാലുംമാ�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�്ാരവുമായിബ�െ�� പ്ുതിയ
പുതിയന��ത�ൾഉ�ാകുേ�ാൾ



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 209

അർ�േഗാളമായആകാശെ�
വലുതാ�ു�തും, �പസത്ുത �പതിഭാസം

അന�മായി നീള��തുമാണ.്

�ബ�ം േചർ�അർ�േഗാളം മഹാസൃഷട്ി നട�ു�
മഹാശ�ി ലിംഗമാകു�ു. �ബ�ം േചരാ�
അർ�േഗാളം ശിവലിംഗമാകു�ു. ഉൾഭാഗം

ശൂന�മായിരി�ു�അർ�േഗാളമായ മഹാശ�ി
ലിംഗ�ിേല� ശ്ിവലിംഗം �പേവശി�ി�ാൽഅഥവാ
ആദ�അർ�േഗാള�ിേല� ര്�ാമെ�

അർ�േഗാളെ� �പേവശി�ി�ാൽ ഒരുഅർ�േഗാളം
മാ�തമാണ ല്ഭി�ുക. പുരുഷലിംഗെ�

ഉൾെ�ാ���തായസ�്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�ിലാകയാൽസ�്തീലിംഗ
�ിനാണ �്പസ�ിഎ�തുേപാെല, �ബ�ം

േചർ�തായഅർ�േഗാള�ിനു മാ�തമാണ മ്ഹത�ം.
ര� അ്ർ�േഗാള�ള�ം ഒ�ി�ി� വ്ീ�ും

േഗാളമു�ാ�ാനാവും എ�തുേപാെലതെ�നിരയായി
േചർ�ു വയ�്ാനുമാവും.ഇട�ു നി� വ്ലേ�ാ�്
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േചർ�ുവയ�്ുേ�ാൾ 3എ�സംഖ�ാ രൂപം
ലഭി�ു�താണ.് േഗാളമായിരി�ുേ�ാഴും
അർ�േഗാളമായിരി�ുേ�ാഴും ശ�ിെയയും

ശിവെനയും േവറി� മ്ന�ിലാ�ാനാവി�.എ�ാൽ 3
എ�രൂപ�ിൽ േചർ�ുവയ�്ുേ�ാൾ, ര�്

അർ�േഗാള�െളയും േവറി� മ്ന�ിലാ�ാനാവു�ു.
കൂടാെത ഒരു േഗാള�ിെ� ഭാഗ�ൾ മാ�തമായഅവ
ത�ിൽസേ്നഹേ�ാെട െതാടു�ുമു�.് 3എ�
സംഖ�ാരൂപെ�വരയ�്ു�ത മ്ുകളിൽ നി�്
താേഴാ�ാെണ�ിലും, മുകളിെലഅർ�േഗാളെ�
താ�ിനിർ�ു�ത ത്ാഴെ�അർ� േഗാളമാണ.്
മഹാ�പപ�െ�മുഴുവൻതാ�ു� 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 3്െലതാെഴയു�

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
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മഹാേദവി സൃഷട്ി�ി��� ച���ലയും, ന��തവും
കൂടി േചർ�ുേ�ാൾ എ�ത സു�രമായിരി�ു�ു
എ�തിെന പരമേ�ശഷഠ്മായി കാേണ�തു�;്
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� കുറവ് മഹാേദവി 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���ു�.് കൂടാെത അ�ര�ബ��ിെ�
ഭാഗെമ� േപാെല സൃഷട്ി�ി��� ച���ലെയയും
ന��തെ�യും പരമശിവെ� ഇടതുെന�ിയിൽ
'മഹാശിവയും മഹാശിവനുമായ മഹാേദവിയുെട സൃഷട്ി
അംശമായ മ��ാവതാരം' ചി�തണം െച���ു�.് 1991
െല വിജയദശമിെയ� മഹാദശമി ദിവസം രാ�തിയിൽ
ഈയു�വെ� നാവിൽ മഹാേദവി 3എ�അടി�ാന
അ�ര�ബ�ം മഹാശൂലംെകാ� ര്ചി�ുകയു�ായി.
ഇടതുെന�ിയിൽ ച���ലയും ന��തവും ഉ�,്
അത മ്ഹാേദവി എേ�ാൾ ചി�തണം െചയത്ുെവ�്
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ഇേ�ാഴും അറിയി�. മഹാശാസ�്ത പരിേശാധനയ�്്
ത�ാറായി��� �പസത്ാവനയും ലളിതമായ ഏതാനും
വ�വ�കള�ം മു�്ഏെറ�ുെറ 26 വർഷ�ാലം
അറിയി�ിരു�ു.ഇനിഅതിെ�ആവശ�ം ഇ�.

മഹാേദവി, പരമശിവെന മഹാഅനു�ഗഹി� ഓ്ം എ�
അ�ര�ബ�െ�പരമശിവനിൽ �പേവശി�ി�ുേ�ാൾ,
മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാ�പപ�െ�യും കൂടി ഓം
ഉൾെ�ാ��കയാൽ, അവെയ �പതിനിധീകരി�ാൻ
പരമശിവെന മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു. �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��ിന �്പതിനിധികളി� എ�ും സുവ��മാണ.്
�ബ�െ� ആരാധി�ാൻ പാടി�ാെയ�്
�ബ�ംകൂടിയായ മഹാേദവി വില�ിയത അ്തീവ
ഗൗരവമാെണ� ആ്വർ�ി�ു�ു. �ബ��ിെ�
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വിശദീകരണ�ളിൽ നി�് മഹാ�പപ��ിന്
അതീതവും കൂടിയാണ മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
എ�ും, മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�ൾ നിർ�ഹി�ുവാൻ ഓം എ�
ലളിത മാധ�മെ� മഹാശാസ�്ത�പകാരം
സൃഷട്ി��െവ�ിലും �ബ�മായ മഹാേദവി�്
യാെതാരു മാധ�മ�ള�െടയും ആവശ�മിെ��ും,
അ�ര�ബ�ം യഥാർ��ിൽ മാധ�മം
അെ��ും, �ബ�ം/ൈദവം എ�ാ മാധ�മ�ൾ�ും
അതീതമാെണ�ുംസുവ��മായിഅറിയണം.

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 Om എ� 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�ിെലഅ,ആ,
ഇ, ഈ, ഊ, ഏ, ഒ, ഓ, ഔ, അം, തുട�ിയ അേനക
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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 3 തെ�യാണ.്
വിസത്രി�ു�ി�.

ഓം ലൂെടസംഹാരം
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, പരമശിവെ� 'നാവിൽ'
അ�ര�ബ�മായ '3', െന സംഹാര ആവശ��െ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.് മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാര�ിെ� അക�ാണ് മഹാ�പപ�മു�ത;്
പരമശിവനും ! മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാരം, ഓേരാ കു�ിെനയും / മനുഷ�െനയും
മഹാവാ�ല�േ�ാെട മഹാഅനു�ഗഹി� സ്മപദവിയും
സമരൂപവുമു� ന��തം എ� േമാ�ം / ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരം നൽകു�ു.
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ൈദവവി�വ�ിെ�തുടർ�യായി
ൈദവെ�ആരാധി�ാൻഓേരാ
മനുഷ�െനയും മഹാഅനു�ഗഹി�്

അനുവദി�ു�പരമവിശിഷട്മായഏക

ജ��ിൽ, അ�ര�ബ�മായ 3 െന
കുറി�ു�ത മ്നുഷ�രുെടെയ�ാം നാവിലാണ;്

എ�ാൽദിശപുറേ�യ�്ാണ.്

ൈദവീകതെയ സൂചി�ി�ുവാനും ൈദവീകമായ
കാര��ൾ�ും അ�ര�ബ�ം ഉപേയാഗി�ാം.
േജ�ാതിഷം, െപാരു�ം തുട�ിയ വർ��മായ അഥവാ
അധമ  കാര��ൾ� പ്ാടി�; വിപരീതമായി
�പവർ�ി�ാൽ പാപവുംൈദവശി�കള�ം തീർ�യാണ.്
േജ�ാതിഷം, മ��വാദം, പൂജ, വഴിപാടുകൾ, േനായ�,്
തുട�ിയവ ഉടൻഅവസാനി�ു�താണ.്
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"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�.).

ഓംനമഃശിവായ പ�ാ�ര�ളാണ.്

ഓം അ�ര �ബ�മാണ;് അ�രമ�.
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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�ിയായൈദവം"എ�അർ�മു�
"�ബ�ം"എ�പദ�ിനാണ �്പാധാന�ം.

അ�ര�ബ�ംഎെ��ാൽ, '�ബ�' െ�അ�രം
(ലിപി) െകാ�ുംഅവതരി�ി�ാൻകഴിയുെമ�ും,
മഹാശാസ�്തപരമായിഎഴുതു�അഥവാ

മഹാനി�യി�ി��ളളഅ�ര�ിൽ �പേവശി�ാൻ
'�ബ�'�ിനു കഴിയുെമ�ുമാണ.്അതായത ഓ്ം എ�
അ�ര�ബ��ിന ഭ്ാഷകൾെ��ാംഅതീതവും,
ശാസ�്തപരവുമായഅ�രലിപിയു�.് മഹാലിപി
െയ� വ്ിേശഷി�ി�ാവു�അ�രംഎഴുതു�ത്
എ�െനെയ�ും, �പസത്ുതഅ�ര�ിൽ �ബ�ം
�പേവശി�ു�ത എ്�െനെയ�ും മുകളിൽ

വിശദീകരി�ി���.്
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((മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻഎ�ി�െന
ജീവികെള�ാം പരിണമി�ുകയും, മനുഷ�ാവ�യിൽ
എ�ിെ�ാ� മ്ഹാ�പപ��ിെലഅന��ളായ
ആന��െളഅനുഭവി�ുകയും െച���ു.
സമപദവിയായ ന��തം എ�ആ�ീയ

സാ�ാത�്ാര�ിൽ, ഭൂമിയിൽ വ� അ്റിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും െചയത്ആന��െള

അന�മായി� ആ്സ�ദി�ുവാൻസാധി�ു�താണ.്
കു�ു�ൾെ��ാംഅന�മായആന��െള

പരിചയെ�ടു�ാനു� അറിയാനും
അനുഭവി�ാനുമു�  മഹാേവദിയാണ ഭ്ൂമിയും

ഭൂമിയിെല ജീവിതവും !  ))

ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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മഹാചിരിയാണ ശ്ബദ്�ബ�വും
അ�ര�ബ�വുമായഓംഎ�തുേപാെല

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമാണ ഓ്ംകാരം.

ഓംകാരം = മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയം
+ മഹാ�പപ�ശ�ി നിയ��ണസ�

ഓംകാരം

< (മഹാഹൃദയം)
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മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽമഹാേദവി
മനുഷ�ാവതാരംഎടു�ുേ�ാൾ,
�പപ�പിതാവും മഹാദാസനുമായ
പരമശിവനിലൂെട മാ�തമാണ ഓ്ംകാരം
മഹാഹൃദയംആെണ�ുംഓം

മഹാചിരിയാെണ�ുമു� മഹാസത��െള
മഹാേദവി െവളിെ�ടു�ു�ത.്

മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ �ബ�ംഅനിർ�ചനീയ
യമാെണ�ും, മനുഷ�ജീവികൾ ഉൾെ�െടയു�തെ�
കു�ു�ൾ� ല്ളിതമായി മന�ിലാ�ാനായി

മഹാശ�ി,ൈദവം, മഹാേദവൻ, മഹാേദവി തുട�ിയ
േപരുകൾസ�ീകരി�ുകയാെണ�ുംസുവ��മാണ.്

മഹാേദവിഎ�ു പറയുേ�ാൾ ഒരു മഹാ
മനുഷ� ജീവിെയ� േപാെല മനുഷ�ർ�്
ലളിതമായി മന�ിലാ�ാനാവുെമ�ിലും,
മഹാശ�ിയാെണ�ുംജീവിയെ��ും
ധരി�ണം. മഹാേദവി മഹാമനുഷ�
ജീവിെയേ�ാെലസ�യം ലഘുവും
ലളിതവുമായി തെ�സൃഷട്ികളായ
കു�ു�ള�െമാ�ുകഴിയുേ�ാൾ,

മഹാേദവി തനി� ഹ്ൃദയവുംശിര��ം ഉടലും
ൈകകള�ംകാലുകള�ം ഒെ�
സ�ീകരി�ുകയാണ.്
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മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ (ഏക)മഹാശ�ി
ആകയാൽ മഹാേദവിയുെടഓേരാഅവയവെ�യും
ഓം േചർ� വ്ിേശഷി�ിേ��തു�.്എ�ാൽഓം
എ�ാെണ�അ്റിയാ�വർഓം േചർ�ു�ത്

ശാസ�്തപരമ�.അേതേപാെല,സൃഷട്ിച�ക�ിെ� മായ
�പത��മ�ാ�ആദ�ഭാഗ�ിൽഓം േചർ�ു�ത്
ആ�ീയശാസ�്ത�ിെ�ബഹുമതി കുറയ�്ു�താണ.്
ആകയാൽ,ഓം ന ഭ്ാഗികപകരമായി മഹാേദവി
നി�യി�ി��� മഹാ േചർ� മ്ഹാഹൃദയം,
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�ത ഇ്വിെട
വിഷയമാണ.് അതായത വ്��ി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

മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിെ�ആകൃതി എ�ാണ്
എെ�ാരു േചാദ�മു�.് മഹാശ�ിയായൈദവം സ�യം
സ�ീകരി�ി��� രൂപഭാവ�ള�െട മാതൃകയാണ്
മനുഷ�രുെടഅേനകകാര��ളിൽഎ� മ്ു�ു

പഠി��കഴി��ിതി�,് മനുഷ�രുെട ഹൃദയ�ിെ�
ആകൃതി തെ�യാവും മഹാഹൃദയ�ിനു�ത എ്�ു

കരുതാൻ േതാ�ും.അ�െനയ�.

സൃഷട്ിയായ ജീവി� ശ്�ി ലഭി�ുകയാണ.്ൈദവം
അനുവദി�� നൽകു�ശ�ികെളഎെ�ശ�ിെയ�
രീതിയിേലാ എനി�ുൈദവം ത�ശ�ിഎ�
രീതിയിേലാൈകമുഷട്ി കാ�ി �പകടി�ി�ാനും

ഓേരാരു�ർ�ും കഴിയുേ�ാൾ, മനുഷ�ഹൃദയ�ിന്
ൈകമുഷട്ിയുെടആകൃതി നൽകിയിരി�ു�തും

മഹാസംവിധാന�ിെ� ഒരു െചറിയ ഭാഗമാണ.്ൈദവ
�ിെ�അഥവാൈദവം നൽകു�ശ�ിയാണ എ്െ�

ശ�ിഎെ�ശ�ിെയ� ഓ്േരാരു�രും
വിേശഷി�ി�ു�ശ�ിഎ�ിലും,സൃഷട്ിപരമായ വിധി,
�ിതിപരമായ വിധി എ�ിവ �പകാരവും മഹാവാ�ല�ം
കണ�ാ�ിയും,ൈദവം നൽകു�ശ�ികെളൈദവം

അനുവദി� ശ�ികളായി�� എ്െ�എ�
അവകാശം തുടരാവു�താണ.്അഹംഭാവം

അകലുകയും�ാനംഅഥവാ ശാസ�്തം ഹൃദയ�ിൽ
�പേവശി�ുകയും െച���തനുസരി� ൈ്ദവം ത�
ശ�ിെയൈദവീകമായി ഉപേയാഗി�ാനു�
പരി�ശമ�ൾ മനുഷ�ർആരംഭി�ു�തും
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ൈ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����ിൽഇടെപടാെത മ�� വിഷയ�ളിെല�ാം

ജീവാ�ാവിെന ഭരി�ു�ജീവെ�യും,
�പവർ�ന�ൾ�ആ്വശ�മായ ഭൗതിക
സംവിധാനമാണ മ്നുഷ�ഹൃദയ�ിൽൈദവം

മഹാഒരു�ിയി���ത.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി ജീവിയ�എ�തും,
മഹാജീവിെയേ�ാെല െപരുമാറുക മാ�തമാണ്
െച���ത എ്�തും,ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�
മഹാശ�ിയാണ മ്ഹാേദവി എ�തും,

മഹാഹൃദയെമ�ത മ്ഹാശാസ�്തപരമായി മഹാേദവി
സ�ീകരി�ു� മനുഷ�രൂപെ�മഹാമംഗളമാ�ുവാ
നു� മഹാസംവിധാന�ിെ� ഭാഗം മാ�തമാെണ�തും
കൂ�ി വായി�ുേ�ാൾ, മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിൽ
മഹാവാ�ല�വും മഹാനീതിശാസ�്തവും മഹാശ�ിയും

ആണു�ത എ്�ുസുവ��മാകു�ു.
മഹാവാ�ല�െ�യും മഹാനീതിശാസ�്തെ�യും
മഹാശ�ിെയയും ഉൾെ�ാ���പാ�ത�ിെ�
ആകൃതിയാണ മ്ഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയ�ിന്
ഉ�ാേവ�ത.് മഹാവാ�ല��ിെ�യും മഹാനീതി
ശാസ�്ത�ിെ�യും മഹാശ�ിയുെടയുംആകൃതികൾ
അറിയാെത പാ�ത�ിെ�ആകൃതി നി�യി�ാനാവി�.
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയുെടആകൃതി

എ�ാെണ� ഓ്ംഎ�അ��ായ�ിെല
അ�ര�ബ��ിൽവിശദീകരി�ി��� എ്�ു
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പറയുേ�ാൾആശ�ാസമു�ാകു�ു.അടി�ാന
അ�ര�ബ�മായ 3സൃഷട്ി�െ�ടു�ത ശ്ൂന��ിൽ
നി�ുംആദിയുംഅ�വുമി�ാെതവർ�ി�ു�
േഗാളാകൃതിയിലൂെടയാെണ� വ്ിശദമാ�ിയിരു�ു.

((േമ�ടി അ��ായ�ിൽനി� അ്�ം മാ�തം
ഉ�രി�ു�ു : മഹാ�പപ��ിൽൈദവം

സൃഷട്ി�ി���വസത്ു�ള�െടയും ജീവികള�െടയും
രൂപ�ളിൽ, ഒരു രൂപം മാ�തം എ�ായേ്�ാഴും മഹാ
അവ�യിൽവർ�ി�ു�തു കാണാം.ആദിയി�ാ
�അഥവാ ശൂന�മായഅവ�യിൽനി� ഒ്രുബി�ു
എ� േക��ം രൂപെ�ടു�തും, �പസത്ുത േക��ം എ�ാ
വശേ��ും തു�� അളേവാെട വളരുകയും

െച��േ�ാൾ, േകാണുകളി�ാ�തും വ�ാസം വർ�ി
�ു�തനുസരി� അ്ന�മായി വളരു�തും,ഏതു
വശ�ു നി�ു േനാ�ിയാലും വൃ�ാകൃതി ഉ�തുമായ
േഗാളംഅഥവാ േഗാളാകൃതി സൃഷട്ി�െ�ടു�താണ.്

ആദിയി�ാ�അവ�യിൽനി�്
േഗാളമു�ാകു�തുേപാെലയാണ േ്ഗാള�ിെ�സൃഷട്ി.
മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, ഒരു വൃ� േക��േമാ
േഗാളേക��േമാ വലുതാകു�തായിസ��ി�ുേ�ാൾ
വലിയ വൃ�വും വലിയ േഗാളവും ഉ�ാകു�തായി
കാണാം.അവേരാഹണ �കമ�ിൽവൃ�േമാ േഗാളേമാ
െചറുതാകുേ�ാൾ ഒരുബി�ുവാകു�തും,സൂ�മ്
ബി�ുവാകു�തും,അതിസൂ�മ്ബി�ുവാകു�തും,
മനുഷ�േന�ത�ൾ െകാ� ക്ാണാൻ പ�ാ�
അവ�യിൽ ശൂന�ം േപാെലയു�ബി�ുവായി

തുടരു�തുമാണ.്
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ആദിയുംഅ�വുമി�ായമ്യും, േകാണുകളി�ായമ്യും,
േക���ിൽനി� അ്ന�മായിരി�ു�എ�ാ

വശ�ളിേല�ും തു��നീളമു�തുമായഅഥവാ 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�ാനഅ�ര�ബ�മായ 3
സൃഷട്ിയ�്െ�ടു�ത േ്ഗാളെ�ര�ായി
വിഭജി�ാെണ�ുംആവകകാര��ളിെല

ശാസ�്തകാര��ള ്എെ��ാമാെണ�ുംഓം എ�
അ��ായ�ിെലഅ�ര�ബ��ിൽ വിശദീകരി
�ി���.്അടി�ാനഅ�ര�ബ�മായ 3 െ�

വികസിത രൂപ�ിെല നാവ (്നാ�)് �ശ�ി�ാൽഅത്
േ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�കഅസത്ിത�ം നഷട്െ�ടുകയും മഹാഹൃദയം
എ� േഗാളം മാ�തം ലഭി�ു�തുമാണ.്അതായത്
മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിെ�ആകൃതി േഗാളമാണ.്
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മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ു�
മഹാശ�ി, മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായകയാൽഓംകാരം
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ
മഹാമായആണ.്യാെതാരു ഭൗതിക
വസത്ു�െളയും ഓംകാരവുമായി
ബ�ി�ി�ാേനാസാമ�െ�ടു�ാേനാ
കഴിയു�ത�.കടുകിേന�ാൾ

െചറുതും േഗാളാകൃതിയിലൂ�തുമായ
ഒരുശൂന�ം േപാെലയും,

മഹാ�പപ�െ��ാൾവലുതായ
മഹാേഗാളാകൃതിയിലു� ഒരു

മഹാശൂന�ം േപാെലയുംഓംകാരെ�
കഷട്ി�� കണ�ാ�ാം.
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േ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�െ�� ഭ്ൗതിക വസത്ു�ൾ
�പവർ�ി�ു�ുഎ�ാണ അ്ർ�ം.

മഹാ�പപ��ിെല ൈപശാചിക ന��നശ�ികൾ
വർ�ി�തിന് ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക
ഭരണാധികാരികൾ കാരണമായി��െ��ും, ആവക
കാര��ളിൽ ൈപ ബ�െ��ിരി�ു�ുെവ�ും
അവ��മായ െവളിപാട് 2009 ജനുവരി 2ന്
ലഭി�ുകയു�ായി. ഇട�ാല� ക്ുേറ�ൂടി വ��ത
ഉ�ായി. െവളിപാട്സുവ��മായ േശഷം, മെ�ാരു
അവസര�ിൽ, മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്ം േപാെല
േചർ�ു�താണ.് (ബഹുഭൂരിപ�ം വരു� സാധാരണ
മനുഷ�ർ ഈവക കാര��െള അറി�ി� അ്ത�ാവശ�ം
ഇ� തെ�. സാവകാശം മഹാഉചിതമായി മഹാേദവി
െവളിെ�ടു�ു�താണ.്
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ഓംകാരവും മഹാശാസ�്തശാഖകള�ം

ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�പകാരം ഓംകാര�ിൽനി�്
ജീവികൾെ��ാംഅന��ളായആന��െള
നൽകാനു� മഹാപ�തിയായ മഹാശാസ�്തവും,
മഹാശാസ�്ത�ിെ�യുംബഹുവിധ ശ�ികള�െടയും
ഭൗതികരൂപമായ മഹാ�പപ�വും ഉ�ാകു�ുഅഥവാ
സൃഷട്ിയ�്െ�ടു�ു.ഓംകാരനീതിശാസ�്തം
മഹാ�പപ�െ�യും മഹാശാസ�്തെ�യും

ഉൾെ�ാ� മ്ഹാഹൃദയമായഓംകാര�ി�ു�ിൽ 
�പവർ�ി�ു�ു. മഹാശാസ�്ത�ിെ� 3ശാഖകളായ
ഭൗതികശാസ�്തം, ധർ�ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തം,
എ�ിവയുംഅവയുെട ശാഖകള�ം ഉപശാഖകള�െമ�ാം
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാര�ിൽനി� ഉ്�വി�ുേ�ാൾ, മനുഷ�രുെട
മു�ിലു�എ�ാ ശാസ�്തശാഖകെളയുംഅവ
�പകാരമു�ശാസ�്തസൗകര��െളയും
മഹാകാര��ളായിഅറിയാനും പുതിയ
വീ�ണേ�ാെടസമീപി�ാനും കഴിയണം;
ൈവകാെത മനുഷ�നു കഴിയു�താണ.്

ഭൗതികശാസ�്തെ���ി പറയുേ�ാൾ, ഗണിത
ശാസ�്ത�ിെല 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 50,
100എ�ീസംഖ�കൾ�ുംഅവയുെട വർ��ൾ�ും,
വർ�മൂല�ൾ�ും �പേത�കസവിേശഷതകൾ

മഹാ�പപ��ിലു�ത പ്ുതിയ മാന�േളാെടഓേരാ
ശാസ�്തശാഖകളിലും �പതിഫലി�ു�തായും,എ�ാ
ശാസ�്തശാഖകള�ം പരസപ്രം ബ�ി�ിരി�ു�ുെവ�ും
സുവ��മാകു�താണ.് �പകൃതി, �പകൃതി നിയമ�ൾ,
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�പകൃതിയുെടസമതു�ിലിതാവ�എ�ി�െനെയ�ാം
മനുഷ�ർഓേരാേരാ േപരുകൾഇ�ി���ത്

ഉൾെ�െടയു�കാര��ൾഓംകാര�ിെ�യുംഓംകാര
നീതിശാസ�്ത�ിെ�യും ഭാഗ�ളാകു�താണ.്

ധർ�ശാസ�്തെ���ി പറയുേ�ാൾ, മനുഷ�ർ�്
സ�ൂർ�വ��ിസ�ാത���ം നൽകാനായി, മനുഷ�െര
ഭരണംഏ�ി�ി���തായസദാചാരശാസ�്തം,

കർ�ശാസ�്തം (െതാഴിൽ),സാ��ികശാസ�്തം,
ഭരണശാസ�്തം, ഭാഗികനീതിന�ായശാസ�്തം

തുട�ിവയുെട ഭാവവും രൂപവും ഭാഗം 3ലു�.്എ�ാ
രാജ��ള�െടയും ഭരണഘടനയായി ധർ�ശാസ�്തം
�ാപി�െ�ടു�താണ.് മഹാശാസ�്ത�െ�എ�ാ
ശാഖകെളയുംഏേകാപി�ി�ു� 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 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�� ,് േകരളസർ�ാർ തുട�ിയ പദ�ൾ
േപാലും ശാസ�്തീയമായി ഉപേയാഗി�ണംഎ�ാണ്

അർ�ം.
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ആ�ീയശാസ�്തെ���ി പറയുേ�ാൾ,ജനനം,
ജീവിതം, മരണം,ജീവാ�ാവ,്ജീവൻ,

ജ�ഗുണ�ൾ,ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം,
മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�ഓംകാര നീതിശാസ�്തം

തുട�ിയവഈഇമഹാ�ഗ��ിൽ
വിശദമാ�ിയി���.്

ക��ൂ�രായി മാറിയആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല
േദവതകള�ം,അവർ�ിണ�ിയ

മതമനുഷ�ജീവികള�ം മ��ം േ�പാ�ാഹി�ി�◌്
ശാസ�്ത�ിെ� ഭാഗമാെണ� വ്രു�ി�ീർ�
േജ�ാതിഷം, മ��വാദം, േഹാമം,വഴിപാടുകൾ,
യ�ം,തപ�,് ദീർഘധ�ാന�ൾ, നിർ��
േയാഗകള�ം �പാർ�നകള�ം, േനായ�,്

ആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം, ഭൂമിയിെലഎ�ാ
േദവാലയ�ളിലും പുറ�ുമായി നട�ു വരു�
പൂജകള�ംആരാധനകള�ം,അവ േപാെലയു� മ�്
അധമ��ള�ം,ക��ള�ം,ക��ര�ള�ം

അവസാനി�ുകയായി.
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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�ർഅറിയു� മഹാ�പപ�വുമായി
ബ�െ�ടു�ിെ�ാ�,് മഹാേദവീ രൂപം

സ�ീകരി�ിരി�ു� മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയെ�
വിശദീകരി�േ�ാഴാണ മ്ഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിന്
േഗാളാകൃതിയാണ ഉ്�െത�ും മഹാഹൃദയം

മഹാശ�ികെളയും മഹാവാ�ല�െ�യും മഹാനീതി
ശാസ�്തെ�യും �ബ�ാവ�െയയും

ഉൾെ�ാ���തായി മന�ിലാ�ിയത.്ഓംഎ�
അ��ായം പഠി�േ�ാഴും ഇതുേപാെലയു�അവ�
ക�താണ.് മഹാ�പപ��ിെലഓേരാ പരമാണുവിലും
ശബദ്�ബ�മായിരി�ു�ഓം, മഹാ�പപ�െ�
സ�ൂർ�മായും ഉൾെ�ാ� ത്െ� �പപ��ിന്
അതീതമായി വർ�ി�ുകയും �ബ�മായി�ൂടി

വർ�ി�ു�സ�ീർണമായ മഹാഅവ�. പി�ീേടാ,
മഹാേദവിയുെട മഹാചിരി മാ�തമായിഓം എ�

ശബദ്�ബ��ിന ബ്ഹുവിധ പരിമിതികള�മു�ായി.
മായാമഹാശ�ിആയ �ബ�ം മായയിലൂെട
�പകടി�ി�ു� മായാഅവ�കൂടിയാണത.്
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മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിെ�കാര�ം
പറയുേ�ാൾ, മായാമഹാശ�ിയും �ബ�വും
ആയിരി�ു�മഹാേദവി,ഓംകാരംഎ�
മഹാഹൃദയംസൃഷട്ി�ു�ത എ്�ിനുേവ�ി

എ�ത �്പസ�മാണ.്

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായഓംകാരെ�
മഹാേദവി തെ�െയ�ു വിേശഷി�ി�ാൻ
കഴിയു�ത മ്ായാബ�ം െകാ�ാെണ�ും,

എ�ാൽ മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയം മാ�തമാണ്
ഓംകാരംഎ�ും,ഓംകാരംസൃഷട്ി�ി���ത,്
ഓംകാര�ിെനഅഥവാ മഹാഹൃദയെ�
പരമശിവനിലൂെട �പവർ�ി�ി�ാനാെണ�ും,
�പവർ�നകാര��ളിൽ പരമശിവന്
വ��ിസ�ാത���ം നൽകു�ത്

ഓംകാരനീതിശാസ�്തം �പകാരം മാ�തമാെണ�ും
െതളിയുേ�ാൾ, മഹാകാര��ൾ� മ്ഹാമാന�ൾ

ഉ�ാകു�ു.

മഹാേദവിയുെട മായാമഹാശ�ികെള ഒരു
മഹാസമു�ദമായി സ��ി�ാൽ,

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
നിർ�ഹി�ുവാൻ ഒരുതു�ി ജല�ിെ�
ശ�ിേപാലും േവ�ാഎ�റിയണം.

വസത്ു�ള�െടഓേരാഅണുവിലുംഓം
ഉ�തിനാൽഒരു തു�ി ജലംഎ�ഉപമ

യാഥാർ��ംതെ�യാണ !്
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ഭൂമിയുെട കാര��ൾ�ുംഅപൂർ�മായി
ച��നിെല കാര��ൾ�ുംഅത�പൂർ�മായി

ന��തേകാടികള�മായി ബ�െ�� കാര��ൾ�ും,
പിെ� മാ�തംസൂര�നുമായു�കാര��ൾ�ും
ആവശ�മായസംഹാരശ�ികാര��െള
മാ�തമാണ ശ്�ികാര��ിൽ മഹാേദവി

പരമശിവന മ്ഹാനി�യി�ി���ത.്ആകയാൽ
മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിെല വളെരെ�റിയ
ഒരു ഭാഗ�ിൽ മാ�തം �പവർ�ി�ുവാനാണ്
മഹാേദവി, പരമശിവെന മഹാഉചിതമായി

മഹാഅനു�ഗഹി�ി���ത.് മഹാഇഷട്ം േപാെല
കൂടുതൽഅധികാര�െള മഹാഅനു�ഗഹി��

നൽകുേ�ാഴും,യഥാർ��ിൽ
ഓംകാര�ിലൂെട �പവർ�ി�ു�ത മ്ഹാേദവി

തെ�യാണ /് മാ�തമാണ.്
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ഓംകാരംആദ�മഹാകാലച�ക�ിൽ
�പവർ�ി�തആ്രിലൂെടയാെണ�ും
എ�െനയാെണ�ുംവിവരി�ു�ു.

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിൽ മഹാേഗാമാതാവായ
മഹാേദവി,സ��ം ഭാഗവും പശുപതിയുമായ (കാള)
പരമശിവന ഓ്ംകാരം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയും;
േശഷം പരമശിവനിലൂെട,ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല
ഭരണാധികാരികളായി നി�യി� ശിവൻഎ�
ഈശ�രനും,ശിവന ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി വീഴച്
ഉ�ായാൽ ഒരു ചരി�തകാരനും വ�വ�കേളാെട
ഓംകാരംൈകമാറി. മഹാ�പപ��ിെല

സർ�കാര��ള�െടയും ശ�ിനിയ��ണസ�എ�
അറിവു മാ�തേമഅവർെ��ാം ഓംകാരെ���ി
അറിയൂ.അവർഓംകാരെ�ഉപേയാഗി�തും

ആവിധ�ിലാണ,്അഥവാഅവരുെട വലിയ വലിയ
ആവശ��െള നിർ�ഹി��തരു� ഒരു

ശ�ിസ�യായി�ാണ.്ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല
താൽ�ാലികസംവിധാനം മാ�തമായ

െകാ��കു�ു�ളായഅവർ� ക്ൂടുതൽ
വ��ിസ�ാത���വും നൽകിയിരു�ു.

ധർ�ശാസ�്ത�െളഈശ�രൻ െത�ി�േ�ാൾ,
ഓംകാരെ�നാരായം െകാ� ച്രി�തം എഴുതാൻ
നിേയാഗി�െ�� ചരി�തകാരനിേല� ൈ്കമാറി.
അേ�ഹം കടു�അപരാധ�ൾ െചയത്തും
ഓംകാരെ�ബഹുവിധ�ളിൽ ദുരുപേയാഗം
െചയത്തും ഭീകരവാദവും മത�ള�ംഎ�
അ��ായ�ിൽവിസത്രി�ി���.്
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ഓംകാരം ര�ാമെ� മഹാകാലച�കം മുതൽ
�പവർ�ി�ു�തആ്രിലൂെടയാെണ�ും
എ�െനയാെണ�ുംവിവരി�ു�ു.

ര�ാം മഹാകാലച�ക�ിൽഏകമഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി, മഹാ�പപ��ിെ� മഹാനീതിപതിയും

മഹാഭരണാധികാരിയുമായി മഹാഭരണം
ഏെ�ടു�ു�തിെ� ഭാഗമായി പരമശിവനിലൂെട

യഥാർ� േവദ�െളഅവതരി�ി�ുേ�ാ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�ൾകഴി�ി��ം
മഹാരഹസ��ളായി നിലനിർ�ിഎ�ു
പറയുേ�ാൾ,ഓേരാേരാകാര��ൾ�ും

മഹാഉചിതമായസമയം കൂടി മഹാേദവി മഹാ
നി�യി�ി��� എ്�ുകൂടി സുവ��മാവുകയാണ.്

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരെ�
സൃഷട്ി�ി���ത്ഇേ�ാഴെ� സൃഷട്ിച�കമായ
മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ ഭൂമിയിൽ മഹാേദവി മായ
�പത��മാ�ു�തു മുതൽസദാ പരമശിവനിലൂെട
�പവർ�ി�ി�ു�തിനാണ.്

മഹാേദവിഈയു�വെനപരമശിവനായി
മഹാഅനു�ഗഹി� ഓ്ംകാരംഈയു�വനിേല�്
�പേവശി�ി��കഴി�ു, മ�േനകം മായാശ�ികള�ം
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മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി�ഴി�ു.എ�ാൽ
�പവർ�നാധികാരം നൽകിയി�ി�,അഥവാ

ആകട്ീവാ�ിയി�ി�. മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായ
പരമശിവനിലൂെട മഹാഹൃദയമാണ ഓ്ംകാരംഎ�
തിരി�റിവ പ്രമശിവനും മനുഷ�ജീവികൾ�ും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിെ�ാ� ഓ്ംകാരം
�പവർ�ി�ുേ�ാൾ, പരമശിവെനഅത���ത

�ാന�ാണ മ്ഹാേദവി മഹാ�പതിഷഠ്ി�ി���ത എ്�ു
സുവ��മാ�ു�ു.സ�ൂർ� ഭയഭ�ി
ബഹുമാന�േളാെടയും, മഹാേദവിെയ

ആരാധി��െകാ�ും, മഹാശാസ�്ത �പകാരം മാ�തം
എ�ാ കാര��ളിലും �പവർ�ി�� െകാ�ും,

മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായിരി�ു�പരമശിവന്
മഹാേദവിഅനു�ഗഹി�� നൽകു� ദിവ�

ബഹുമതിയാണത.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാരം പരമശിവനിലൂെട �പവർ�ി�ുേ�ാൾ,
മഹാഹൃദയം പരമശിവെ� ഹൃദയേ�ാട േ്ചർ�ു
�പവർ�ി�ുകയാണു െച��ക. പരമശിവൻ
�പവർ�ി�ുേ�ാെല േതാ�ും, എ�ാൽ ബ�െ��
സർ�തും �പവർ�ി�ു�തും �പവർ�ി�ി�ു�തും
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയാണ.് തനി�� െച���
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�ി�ു� മഹാവിനീത
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അവ�കളിേല�്ഉയരുവാൻ മഹാേദവിയുെട
മഹാഅനു�ഗഹ�ാൽ േദവീഭാഗമായ പരമശിവനു
മാ�തം സദാ കഴിയു�താണ.് േമൽ വാക��ിൽ,
അഹംഭാവം കലർ�തായി േതാ�ുെമ�ിലും അതു
ശരിയ�. മഹാേദവിയിൽ നി�ും നാളിതു വെര
ലഭ�മായ മഹാ�ാനം / മഹാശാസ�്തം �പകാരം
മഹാസംവിധാനെ� അറിയി�ുക മാ�തമാണ്
െ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�തായആദ�മഹാകാല
ച�ക�ിെല േദവതകൾ� /്മാലാഖമാർ�/്

മല�ുകൾ� ജ്ീവികേളാട വ്ാ�ല�ം ഉ�ായിരു�ു
എ��ാെത മഹാവാ�ല�ം ഉ�ാവാ�ത അ്വർ
കു�ു�ളായജീവികള�െട യഥാർ�
മാതാപിതാ�ൾഅ�ാ�തുെകാ�ാണ.്
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മഹാശ�ിയും �സഷട്ാവും, ര�കനും,
മഹാപിതാവും, മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി�ും
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

പരമശിവനിലൂെട �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
എ�അളവ ക്ണ�ാ�ുേ�ാൾ, (മഹാ)ശ�ി
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ഭാഗ�ിന 7്0ഉം, പരമശിവന 3്0ഉം ശ�ിഅളവാണ്
നി�യി�ി���െത� '്മഹാ (ശ�ി),ശിവൻ 'എ�
അ��ായ�ിൽവിശദമാ�ിയിരു�ു. �ബ��ിൽ
നി�ും മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ായി േവറിടു�
മഹാേദവിയുെട മഹാശരീരരൂപ�ിെലഓേരാ മഹാ
അവയവ�ിനും ശ�ിഅളവ ന്ി�യി�ി���.്
മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിന 2്0, മഹാേദവിയുെട
മഹാഇടതുകാലിന 1്0, മഹാവലതുകാലിന 5്, മഹാ
വലതുൈകയ�് 1്0, ..... (ബാ�ിയു�ത ക്ൃത�മായി
ഓർ�ു�ി�),എ�ി�െന െമാ�ം 70ശ�ി

അളവാണ ഉ്�ത.് പരമശിവന ന്ൽകിയിരി�ു� 30ൽ
10ഇടതുകാലിന,് 5വലതുകാലിന,്ബാ�ിയു�ത്

ഓർ�ു�ി�.

പരമശിവെനബഹുവിധകാര��ളിൽഎ�ാ
അർ��ിലും മഹാേദവിയുെട �പതിനിധി
ആ�ി�ീർ�ുകഎ�മഹാപ�തി മഹാ
അവയവ�ള�െട �പവർ�നകാര��ളിലു�.്
ഉദാഹരണ�ിന,് (1)സൃഷട്ിയിൽസ�്തീയ�്ും
�ിതിയിൽ പുരുഷനും �പാമുഖ�ം എ�ും

വ�വ�െ�ടു�ിയി���ത പ്രമശിവെന 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
അർ�മഹാേദവിയായ പരമശിവനിലൂെട മനുഷ�ർ�്
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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�യാണ് ലഭി�ു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
മഹാഅനു�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.് കു�ു�ള�െട
ആവശ��െള മഹാേദവി ക�ും േക��ം പരിഹരി�ു�
മഹാഅനുഭവം ഉ�ാകു�താണ.്
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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 സ��ം ഭാഗമായ പരമശിവന്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുേ�ാൾ മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള മുഴുവനും പരമശിവൻ
തനി�� െച���തായി േതാ�ും, എ�ാൽ സത�മത�;
ഒരു മഹാകാഴച്�ാരിെയ േ�ാെലയു� �ബ�മായ
മഹാേദവിതെ�യാണ സ്ദാ സർ�വും െച���ത.് ഓം
മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി എ�അ��ായ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്

മഹാേദവിയുെടശരീര�ിെലഅവയവ�െള
മഹാശാസ�്തവുമായും മഹാ�പപ�വുമായും
ബ�ി�ി�ു�കൂടുതൽപാഠ�െള

മഹാേദവി യഥാകാലം െവളിെ�ടു�ു�താണ.്

�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���ി
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പറയുേ�ാൾ ഗണിതശാസ�്ത�ിെലഅധിക
അന�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 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,പുരുഷേനാ

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

ആ�ീയശാസ�്തെ�യും,
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തെ�യും,
ഓംകാര നീതി ശാസ�്തംഎ�ു വിളി�ു�തും
മഹാഉചിതമാണ.്എ�ുെകാെ��ാൽ

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിെല
മഹാ�ാനെ�യുംമഹാവാ�ല�െ�യും
തെ�യാണ മ്ഹാശാസ�്തം,ഓംകാര നീതി
ശാസ�്തംഎെ��ാം േപരി�ിരി�ു�ത.്

സൃഷട്ി ച�ക�ിെ� ര�ാമെ�പകുതിയിൽ
മഹാേദവി, ഓംഎ�ു മഹാചിരി�,് മായ
�പത��മാ�ു�േതാെട,ആ�ീയശാസ�്തം
കൂടിയായഓംകാര നീതി ശാസ�്തം ഒ�ാമെ�
േവദവും, മു� ഒ്�ാമെ�േവദമായിരു� ഭൗതിക

ശാസ�്തം മൂ�ാമെ�േവദവുമായി
പരിണമി�ു�ു.

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

ഓംകാര
നീതിശാസ�്തം

{മഹാനീതിശാസ�്തം
(മഹാപുനർ��സി�ാ�ം)}

േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

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
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വാ�ല�േ�ാെട മഹാആവിഷ�്രി�ു�ു. സൃഷട്ി
�ിതി സംഹാര�െള യാെതാരി�ലും യാെതാരു
കു��ള�ം കുറവുകള�ം ഇ�ാ�തായി മഹാസംര�ി
�ാനാണത.് മഹാഹൃദയ�ിെ� മഹാനാമം ഓംകാരം
എ�ായതിനാൽഓംകാര 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�തമാണ് മഹാശാസ�്തം എ�ും സുവ��മാണ.്
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.്
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എ�ാശാസ�്ത�ള�െടയും മാതൃശാസ�്തം
ഓംകാര നീതിശാസ�്തംആെണ�്
സുവ��മാണ.്ഏകമഹാശ�ിയായ

മഹാേദവിയുെടഏകമഹാേവദമാണ ഓ്ംകാര
നീതിശാസ�്തംഎ�ിരിെ�മൂ�്

േവദ�ളായി വിഭജി�ു�ത എ്�ിനാണ ?്

സൃഷട്ി ച�കെ�മായ /ൈദവം
�പത��മ�ാ�കാലഘ�ം, മായ

�പത��മായകാലഘ�ംഎ�ി�െനര�ായി
േവർതിരി�ി���.് ര�ുകാലഘ��ളിലും
മനുഷ�ർ ജീവിേ��ത മ്�ിൽ

മഹാലയി�ി���ധർ�ശാസ�്ത �പകാരമാണ.്
അതായത എ്�ാലവുംജീവിേ��ത്
ധർ�ശാസ�്ത �പകാരമാണ.്എ�െന

ജീവി�ണംഎ�തിെ�ഉ�രമാണ;്അതിന്
മാ�വും ഉ�ാകു�ി�.എ�ാൽ

മായ /ൈദവം �പത��മ�ാ�കാലഘ�ം
എ�ു പറയുേ�ാൾൈദവം ഉേ�ാ
ഇ�േയാഎ�തു േപാലുംസൂ�മ്മായി
വിശകലനം െച���വർ�ും ധാർ�ിക
ശു�ി കൂടുതൽ ഉ�വർ�ും മാ�തമാണ്

േബാ��മാവുക.
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ജന�ൾഅലസരും മടിയരുംആവാെത
മ�ായ ഭൂമിയിെലവസത്ു�ളിൽ
മഹാലയി�ി��� ഭൗതികശാസ�്ത

നിയമ�െളകെ��ുകയും,അവയുെട
അടി�ാന�ിൽശാസ�്തസാേ�തിക
വികസന �പവർ�ന�ളിൽഏർെ�ടുകയും
േവണം.ഇ�െ�ഭൂമിയിൽവ�ാപകമായി���

ബഹുവിധ�ളായആന��െള
സ�യെമേ�ാണം കെ��ുകയും
ധർ�ശാസ�്ത പരമായിആസ�ദി��
ജീവി�ുകയും േവണം.ൈദവ�ിെ�
�പത��സാ�ി��ം ഉ�ായാൽ

അതു�ാവി�.

ൈവവിധ�മാർ�കൃഷി വിഭവ�ൾ;കാർ,
തീവ�ി,വിമാനം,ക�ൽ,തുട�ിയ
വാഹന�ൾ; െക�ിട�ൾ,ആശുപ�തി,
െടലിവിഷൻ, േറഡിേയാ, േഫാേ�ാ, േഫാൺ,
െമാൈബൽേഫാൺ,കറ� :്ൈല��കൾ,
എയർക�ീഷണർ,ഫാൻ, റ�ഫിജേറ�ർ,
�ഫീസർ,പ�,്�ംബിംഗ .്...തുട�ിയവ
ഇ�ാ�േലാകെ���ി ഇ�െ�

മനുഷ�ർ�ആ്േലാചി�ാൻ േപാലുംതാ�ര�ം
ഉ�ാവി�.കു�ു�ൾആന�ി��

ജീവി�ണെമ�ാണ ഓ്ംകാര നീതി ശാസ�്തം!
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മായ /ൈദവം �പത��മ�ാ�
കാലഘ��ിൽഒ�ാമെ�േവദമായും
മനുഷ�ർകെ��ു�വയായും ഭൗതിക
ശാസ�്തെ�മഹാആവിഷ�്രി

�ിരി�ുകയാണ.്ൈദവം മനുഷ�ർ� േ്വ�ി
ഭൗതികശാസ�്ത നിയമ�െള
ഗൂഢമാ�ിയിരി�ു�ു.

മഹാഉചിതമായും �കേമണയും െച���
െവളിെ�ടു�ലുകെള ഒ�ി�ായാൽ
ജീവിത�ിെ� �കമ�ള�ംആന��ള�ം

നഷട്െ�ടു�താണ.്

മായ /ൈദവം �പത��മ�ാ�
കാലഘ��ിൽൈദവെ�അേന�ഷി�ു�
മൂഢജന�േളാടും മ��ംൈദവംകൂടുതൽ
കരുണകാ�ിയാൽ,അഥവാൈദവീക
സാ�ിധ�ം െവളിെ�ടു�ിയാൽ, േമൽ
സൂചി�ി� ഭൗതികശാസ�്തവികസനം

മുേ�ാ� േ്പാവി�.

ജനി�വർആന�ി�� ജീവി�ു�തിനു പകരം
ൈദവെ���ിയു� േഭാഷ��ള�െടയും
ൈപശാചികഅേന�ഷണ�ള�െടയും പിറെക

േപാകു�ത അ്പരാധമാണ.്
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െതാ�തിനുംപിടി�തിനുംബു�ി�സർ�്
കാ���ജന�ൾമഹാശ�ിയായ
ൈദവെ���ി മൂഢ��ള�ം

അപരാധ�ള�ം �പചരി�ി�ുേ�ാൾ,ശാസ�്ത
�പകാരം തിരുേ��തിനുംതേ��തിനും
പകരം വിഴു�� ചുമ�ു ജീവി�ു� െകാടിയ

അധമരായി മാറി.

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവം
'ഉെ��ിൽ,'ഓേരാ മനുഷ�െനയും �പേത�കം
സൃഷട്ി� േപാെല േനരി� ക്ാര��െളഓേരാ
മനുഷ�െനയും �പേത�കമായിഅറിയി�ും
എ�സാമാന� വിശ�ാസ േബാധം േപാലും

കു�ു�ൾകാ�ിയി�.

'നിന� ന്ീ തെ�ദീപമായിരി�ുക'എ�്
ഉപേദശി�ബു�െനയുംൈദവമാ�ി !

ജന�െള െകാ�യടി�ു�
കു�ിൈദവ�െളയും,ൈദവ�ിെ� േപരിൽ
�ഗ��ള�ംക�ുകള�ംഎഴുതു�
െത�ാടികെളയും,അവർെ��ാം

കൂ��നിൽ�ു�െകാടും െകാ��ാരായ
ഭരണാധികാരികെളയുംൈദവ�ളാ�ാൻ

വഴി േതടു� മേനാേരാഗികളായി
കു�ു�ൾ/മനുഷ�ർഅധഃപതി�� !
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സൃഷട്ി ച�ക�ിെ�ര�ാമെ�
പകുതിയിൽ,ൈദവം, മായ �പത��മാ�ി
െ�ാ� ്ഓംഎ� മ്ഹിചിരി� ്ൈദവ

വി�വം നട�ു�ു.

ൈദവം,ൈദവകാര��ൾ, മനുഷ�രുെട േമാ�ം,
േമാ��ിന മ്നുഷ�െര ഒരു�ൽ, ധർ�ശാസ�്ത
പരമായിആന�ി� ജ്ീവി�ുവാൻഅേ�ാഴും
എേ�ാഴും �ശ�ിേ��തിെ�ആവശ�കത,
തുട�ിയആ�ീയശാസ�്തകാര��െള
ൈദവീകമായി� വ്ീെ�ടു�ുേ�ാൾ,ശാസ�്ത
വികസനംഏെറ�ുെറ പൂർ�ിയായ ഒ�ാമെ�
േവദമായ ഭൗതികശാസ�്തം താരതേമ�ന

അ�പസ�മാവു�ു.

മഹാേദവി മഹാദാസനായപരമശിവനിലൂെട
വീെ�ടു�ു�മൂ�ാമെ�േവദം
മഹാ�പസ�ി േനടു�ു; ഒ�ാമെ�

േവദമായും �പാേയണഏകമഹാേവദമായും
ൈദവശാസ�്തമായും ഒെ�പരിണമി�ു�ു.

സൃഷട്ി ച�ക�ിെ�സംഹാരംഎ�ജന�ള�െട
േമാ�ം പൂർ�മാവുേ�ാൾ, േവദ �ഗ��ള�ം
സംഹരി�െ�ടും; േവദ�ൾ / മഹാശാസ�്തം
മ�ിൽ / ഭൂമിയിൽ മഹാലയി� എ്േ�ാഴുമു�!്
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േമ�ടി വിശദീകരണ�ിൽനി� ഒ്�ായ േവദം
മൂ�ായി പിരിയു�തായി മന�ിലാ�ാൻ
കഴിയും. �പസത്ുത മഹാശാസ�്തസത�െ�
വി�ികള�ംഅധമരുംനീചരും ഒ�ി� ഓ്ംകാരം
മൂ�ായി പിരിയു�തായികഥകള��ാ�ി.
ദുർേ�വതകെളൈദവ�ൾഎ� േ്പരി��!
ദുർേ�വതകള�െട േകാ�പായ�െള

�പചരി�ി�ു�തഅ്േനകർ െതാഴിലാ�ി.
മതജീവികള�െടത�ി��കെള മന�ിലാ�ിയ
ൈദവ�ിെ� �പിയെ��കു�ു�ളായ
യു�ിവാദികെളയും നിരീശ�രവാദികെളയും

നിര�രംഅവർപീഡി�ി�ു�ു ! മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി ഇ���ും േകരള�ിനുംതമിഴന്ാടിനും
നൽകിയബഹുമതികെള മതജീവികളായ മനുഷ�ർ
അതി�കൂരമായിഅവേഹളി��.അവർെച���ത്
എെ��അ്വർഅറിയു�ി�എ�ും പറയാം !

മഹാേദവി പരമശിവെനമഹാഅനു�ഗഹി�്
�പപ�പിതാവാ�ിയി���തിന പ്ുറെമ,�ി�പേകാപം
എെ�ാരു മഹാഅവ�െയ�ൂടി പരമശിവന്
നൽകിയി���.്�ി�പ േകാപ�ിന ഇ്രയാകു�ത്
െകാടും െകാടും പാപികളാണ.്ഇ�െ�ഭൂമിയിൽ
ഏെറയു�;്ഇ��യിലും േകരള�ിലും വളെരയു� !്
കു�ു�ൾ� െ്പെ�� ശ്ു�രാവാൻകഴിയെ�;
ൈദവീകശി�കൾ�ു പകരം മഹാമാതാവായ
മഹാേദവിയുെട മഹാവാ���ം നുകർ�ആ്ന�ി��

ജീവി�ാനു�മഹാഭാഗ�മു�ാവെ� !
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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��ിലാണ മ്ഹാഹൃദയ�ിന ഓ്ംകാരം എ�ു
േപരുവ�ി���ത എ്� ത്ൽ�ാലം അറിയുക. ഓം െ�
ശ�ി എ�ു പറയുേ�ാൾ, ഓം ന് ശ�ി
ലഭി�ുകയാണ.് എെ� ശ�ി, മെ�ാരാള�െട ശ�ി
എെ��ാം മനുഷ�ർ പറയുേ�ാൾ, യാെതാരാൾ�ും
ശ�ി ഇ�ാെയ�ും, മഹാശ�ിയായ ൈദവം
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,
ഓംെ� മഹാശ�ിെയയും ഓംകാരം നൽകു�
ശ�ിെയയും േവറി�� കണ�ാ�ാൻ കഴിയാ�
മഹാഅവ�യുമു�;് മഹാേദവിയുെട ഭാഗമായ
പരമശിവെന മഹാേദവിയുെട ഒരു അവയവമായി
കണ�ാ�ിയാൽ പരമശിവനിലൂെട �പവർ�ി�ു�
കാര��െള മഹാേദവി െച���തായി മന�ിലാവും.
ഓംകാര�ിൽ നി�ു തെ�യാണ്ഓം ന്ശ�ി
ലഭി�ു�ത് എ�ും, മഹാേദവിയുെട മഹാചിരി
കൂടിയായ ഓം ഉ�വി�� തുട�ു�ത മ്ഹാഹൃദയമായ
ഓംകാര�ിലാെണ�ും വ��മാകു�ു. ഓംകാര�ിൽ
നി�ും ഉ�വി�ു� ഓം െന മഹാഉപാധിയാ�ിയാണ്
�പപ�െ�സൃഷട്ി�ു�തും മഹാപരിപാലി�ു�തും.
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മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയ�ിെ� മഹാ�പവർ�ന
�ള�െട വളെരെ�റിയ പതി� അ്ഥവാ അനുകരണം
മാ�തമാണ് ജീവികള�െ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
ആണ്എ�ാൽ  മിഥ�യ�; ശരീരമാണ് �പധാനം,
ആ�ാവ�'എ�അ��ായ�ിൽവിസത്രി�ി���.്

മനുഷ�രുെടഎ�ാ �പവർ�ന�ള�ം
ഹൃദയ�ിലൂെടയാണ എ്�തുേപാെല, മനുഷ�ർ
ചിരി�ു�തും,ചിരി�ാൻകഴിയു�തും,
ഹൃദയ�ിലൂെട ലഭ�മാകു�ശ�ിെകാ�ു
തെ�യാണ എ്�റിയുേ�ാൾ,ശബദ്�ിെ�
ഉ�വം െതാ�േയാനാേവാഅ�, മറി�്
ഹൃദയ�ിൽനി�ാെണ�ും െതളിയു�ു.

ഓംകാര�ിെ�യും ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�ിെ�യും
മഹാധർ�െ�യാണ മ്ുകളിൽ ഏ�വും �ഹസ�മായി
വിശദീകരി�ത.് ഓംകാര നീതിശാസ�്ത�ിെല കുെറ
ഭാഗം മാ�തം ചുവെട േചർ�ു�ു.
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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
ഓംകാരനീതിശാസ�്ത �പകാരം

മഹാ�പപ��ിെലജീവികൾെ��ാം
സ�ൂർ�വ��ിസ�ാത���ംഅനുവദി��
െകാ�ുതെ�ജീവികൾകാ��ൂ���ഏത്
അ�കമ�െളയുംഅനീതികെളയുംകു��ള�ം
കുറവുകള�മി�ാെതപരിഹരി�ു�താണ ;്
ഓംകാര�ിൽനി�ും ഉ�വി�ു�തായ

ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�ിെ�
മഹാസവിേശഷതയാണത.്

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
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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�.്

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�ു� �പതീതി മനുഷ�ർ� ഉ്�ാകു�ു�.്
മഹാേദവിയുെടആവിഷ�്ാര മഹത�മാണത.്
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ഏതാനും േമഖലകളിെല ഭരണം മനുഷ�രാണ്
നട�ു�െത�ിലും, �പസത്ുത േമഖലകെള
മാ�ിനിർ�ിെ�ാ� മ്ഹാശ�ിയായൈദവം

ഭരണംനട�ുകയാൽ,ൈദവം
മഹാഭരണാധികാരിആകു�ത എ്�െനെയ�
േചാദ�മു�.് മനുഷ�രുെട ഭരണ�ിനായി

മാ�ിനിർ�ിയ ഏതാനും േമഖലകളിലൂെടസർ�
േമഖലകെളയും ഭരി�ു�അവ�മനുഷ�ർ�്
നൽകു�േതാെടാ�ം,ഏതു േമഖലകളിലും

മനുഷ�രുെട ഭരണംസൃഷട്ി�ു�ഗുണ�െളയും
പിഴവുകെളയും മഹാഉൾെ�ാ���
മഹാനീതിശാസ�്തംൈദവം

മഹാആവിഷ�്രി�ി��� എ്�തും,അതു
�പകാരംൈദവം മഹാനീതിപതിആകു�ു�്
എ�തും, ഭരണശാസ�്ത�ിനു മുകളിൽ
നീതിശാസ�്തെ� �പതിഷഠ്ി�ിരി�ുകയാൽ
ൈദവം, മഹാഭരണാധികാരി കൂടിയാവു�ു
എ�തുമാണ ക്ു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�

മഹാഉ�രം.

മഹാനീതിശാസ�്തം െകാ�ു മാ�തം
�പപ��ിെലഎ�ാജീവിതേമഖലകളിെലയും

കു��െളയുംകുറവുകെളയും മായ
�പത��മ�ാ�കാല�ും (നിലവിൽ)
മഹാപരിഹരി�ു�ു� എ്�താണ സ്ത�ം.

മഹാ�പപ��ിെലജീവികൾെ��ാംസ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���ംഅനുവദി��െകാ�ുതെ�
ജീവികൾ മുഴുവൻകാ��ൂ���ഏത്
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അ�കമ�െളയുംഅനീതികെളയുംകു��ള�ം
കുറവുകള�മി�ാെതഓംകാര

നീതിശാസ�്ത�പകാരം മഹാശ�ിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും

മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാേദവിഎ�ായേ്�ാഴും
പരിഹരി�ു�ു�.്എ�ാസൃഷട്ിച�ക�ള�െടയും
ആദ� പകുതിയിൽ മായഅഥവാൈദവസാ�ി��ം

�പത��മ�ാ�തിനാൽജന�ൾ
തിരി�റിയു�ി�ാഎേ�യു��.

എ�ാസൃഷട്ിച�ക�ള�െടയും ര�ാം പകുതിയിൽ
മായ �പത��മാകു�േതാെട, ജന�ൾ

മഹാസത��െളതിരി�റി�്
ധർ�ശാസ�്ത�പകാരം ജീവി�ാൻ

ത�ാെറടു�ു�തുമാണ.് ഭൂമിയിെല�ും
സ�ർ�രാജ�ം�ാപി�െ�ടാൻഅത്

കാരണവുമാകും.

ജീവിത�ിെ�എ�ാ േമഖലകെളയും ത�ൾ
ഭരി�ു�തായിഅേനകം/ ഭൂരിപ�ം മാനുഷിക
ഭരണാധികാരികൾ കരുതു�ു�.് രാഷ�്ടഭരണ
കാര��ളിൽ ഇടെപടു�തിൽ നി� മ്ത�െ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
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ജന�ൾെ��ാം സമനീതി ലഭ�മാ�ുെമ� വ്ാഗദ്ാനം
നൽകിയുമാണ.് യഥാർ��ിൽ രാഷ�്ട�ളിെല
ഭരണഘടനകൾ എ� േപരിലു�വ അസംബ�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��െള അഥവാ
ജീവിത�ിെല ഏ�വും മുഖ�മായ ഘടക�െള
മഹാനീതിപതിയായ ൈദവമാണ് മഹാഭരി�ു�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�
നടേ�ണേമ എ�്ഏ�വും വിനീതമായി കര�്
അേപ�ി�ു�തുമാണ.്
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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 :

(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�ി�ാ
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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 മുഴുവൻ
തകരാറിലാകു�താണ് എ�ും, മനുഷ�കര�ൾ�്
ലിംഗവ�ത�ാസ�െള ഉചിതമായി ഭരി�ാനാവി� എ�ും
െതളിയു�താണ.്

ശാസ�്ത വികസന�ിെനാ� ഒ്രു/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
ജീവിതംആെകതകരാറിലാ�ുെമ�ു കാണാം.

(2) ആയു�.് ഒേര ആയു�് എ�ാവർ�ും
ലഭ�മാ�ുവാൻ കഴിയുേമാ എ�തിെന��ി ചി�ി�ുക.
ര�ാം വയ�ിൽ േപാളിേയാ വ�്ശരീരം ആെക
തളർ�ാലും മരി�ാതിരി�ുക, വ�ി ഇടിേ�ാ
അ�ാെതേയാ തലയ��േപായാലും മരി�ാതിരി�ുക,
ക�ാൻസർ, എയിഡസ്്തുട�ിയ മാരക േരാഗ�ൾ
പിടിെപ�ാലും കിട�ു നരകി�ുകയ�ാെത മരി�ാതി
രി�ുക, പാ�ു കടി�ാലും പാറ�ൂ��ിൽ നി�ു താെഴ
വീണ ശ്രീരം ഛ�ംപി�മായാലും മരി�ാതിരി�ുക,
ഒരാെള ആന െകാ�ിൽ േകാർ� ത്ാെഴ ഇ� ച്വി�ി
ശരീരെ� ച��ിേപാെല ചത�ാലും കഷണ�ളായി
മാ�ിയാലും മരി�ാതിരി�ുക, ഒരാെള സിംഹം ഭ�ി��
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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�്വിഷമി�ു�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� ഒ്രു/ചില മരു�ു െകാ�്
ആയു�ിെല വ�ത�ാസ�െള �കമെ�ടു�ാൻ കഴിയും
എ�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�ും
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�.
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ആേരാഗ�കാര��ൾൈവദ�ശാസ�്തം എ�
ശാസ�്ത�ിെ� ഭാഗമാകയാൽ മ�� ശാസ�്ത

ശാഖകളിെല വികസന�ിെനാ� ഒ്രു/ചില മരു�ു
െകാ�ആ്േരാഗ�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�് ഒേര 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�്എ�ാ
മനുഷ�രുെടയും മുഖഛായ ഒ�ാ�ാനു� ദിവ�ത�ം
അഥവാ വിദ� നൽകിയാൽ, മനുഷ� ഭരണാധികാരി�്
അതു�പകാരം ഭരണം നട�ാനാവുേമാ ? മനുഷ�രിൽ
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� മ്ുഖഛായയിലും ശരീര രൂപ
ഘടനയിലും ഒെ� െചയത്ു േപാരു� വ�ത�ാസ�െള
നിലനിർേ�ണേമ എ� ഭ്ൂരിപ�ം മനുഷ�രും കര�്
അേപ�ി�ു�താണ.്
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(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� ക്ു�ു�ൾ ജനി�ാൽ
മതിയാകുെമ�ും ആ�ഗഹി�ുേമാ ? ഇേ�യി�.
േ�ശഷഠ്െമ�്ത�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�ു�ൾജനിേ��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�ിടആവശ��ള�ം,
െതാഴിൽ �പശന്�ള�ം, �കമസമാധാന �പശന്�ള�ം
ഒെ� ഒെ� അ�േനരം ചി�ി�േശഷം ഉ�രം
നൽകിയാൽ മതിയാകും. ഇേ�യി� എ�ും േ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�ിൽവിശദീകരി�ി���.്

ജനി�ാൻേപാകു� കു�ു�ള�െട ആ�ാ�ൾ�്
േദശം തിരെ�ടു�ാനു� സ�ാത���ം െകാടു�ാ
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െ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�ി���ത്അത�ധികം
ഗൗരവമു�താണ.്

(6) ഭാഷ. ഭൂമിയിെലാെ�യും ഒരു ഭാഷ മാ�തമായാൽ
ജീവിതം എ�െനെയാെ�യാവും എ�ു ചി�ി�ുക.
ഏത്ഭാഷെയ മാ�തം നിലനിർ�ണെമ�തിെന��ി
ചി�ി�ുക.

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�ു�ി�.
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സൃഷട്ിയിൽൈവവിധ�മാണ ആ്ന�ംഎ�ു
പറയുേ�ാൾ,കാമകാര��ള�മായിഅതിെന
കൂ�ി�ുഴയേ്��.ശാസ�്തവികസന�ിന ക്ാമ
കാര��ളിെലസദാചാരം നിർ��മാകു�ത്
എ�െനെയ�ാെമ� ൈ്ദവ നി� :ആന�നി�
(സദാചാരശാസ�്തം :കാമാന�ം / െസകസ്)്എ�

അ��ായ�ിൽവിസത്രി�ി���.്

കാമപരമായസൗ�ര��ഭാ�ർ�,്ശരീര
ശു�ിേയാടും ശാസ�്തപരമായ

സുഗ�ൈതല�ൾ ഉപേയാഗി��ം മ��ം ഇരു�ിൽ
കാമലീലകളിൽഏർെ�ടുേ�ാൾസ�്തീയ�്ും
പുരുഷനും മുഖസൗ�ര�േമാ ശരീരസൗ�ര�േമാ

വിഷയമാകി�എ�തും, പരമാന�ം
ആസ�ദി�ുവാൻ കഴിയും എ�തും,
ൈവവിധ�െ�കാമകാര��ള�മായി

ബ�െ�ടു�ു�തിൽ നി� അ്ധമെരയും
മൂഢെരയും ഉറ�ായും തടയു�താണ.്

ശരീര�ിെ�ആേരാഗ��ിന /്ശ�ി� ന്ിറം,
സൗ�ര�ം തുട�ിയ ഗുണ�േള�ാൾഅത�ധികം
ഉയർ��ാനമു�.് നിത� ജീവിത�ിൽ

�പവൃ�ികൾ െച�ാനുംആന��ൾ േനടാനും
ശരീര�ിെ�ആേരാഗ�ം തെ�യാണ പ്രമ
�പധാനം.ചുവെട മഹാപുനർ��സി�ാ�ം
പഠി�ുേ�ാൾകാമ പരമായൈവവിധ�വും

നിറേവ���ത ക്ാണാം.
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(7) െതാഴിൽ അഭിരുചി. 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�ാവരും
സംഗീത��ാ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�ാെതവരും.
എ�ാവരും കൃഷി�ാരായാൽ ഭൂമിയിെല മ��
െതാഴിലുകെളടു�ാൻആളി�ാെതവരും....
എ�ിരിെ�യും,കൃഷിഎ�ഏക െതാഴിലിെന

തു���ളായ െതാഴിലുകളിൽ ഒ�ാമേ�തായിൈദവം
സൃഷട്ി�ിരി�യാൽ മ���ജീവികെളേ�ാെലതി�ും
കുടി��ം ജീവി�ാൻജീവി�ാൻകൃഷി േവണം.
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െതാഴിൽഅഭിരുചികൾസൃഷട്ി�ു�വിദ�, ഭൂമിയിെല
ജന�ൾേ�ാ, ഭരണാധികാരികൾേ�ാൈദവം
നൽകാൻത�ാറായാൽ,ത�ള�െടേയാ

മ���വരുെടേയാകു�ു�ളിേലാ കു�ികളിേലാ
െതാഴിൽഅഭിരുചിെയയേഥാചിതം�ാപി�ുവാൻ
ജന�ൾ�ു കഴിയുേമാഎ�ു ചി�ി�ുക.
േകരളെ�േ�ാെലയു� ഒരു നാ�ിൽഎ�ാവരും

അഥവാ കൂടുതൽ േപരും ത�ള�െട കു�ികെള േഡാകട്ർ
ആ�ി�ളയുംഎ�ു 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 !
കൂടുതൽവിസത്രി�ു�ി�.

െതാഴിൽഅഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി
എ�ി�െനഏതാനുംജ�ഗുണ�ൾ�്
ബു�ിശ�ി,ഓർ� ശ�ിഎ�ീ ര�ു ജ�
ഗുണ�ള�മായി ഗാഢമായബ�മു�.്
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െതാഴിലുകെളയുംവിേനാദ�െളയും
വ��ി� ല്ഭ�മാവു�ബു�ിശ�ി,ഓർ�
ശ�ിഎ�ീ ര�ു ജ�ഗുണ�ള�ം

സ�ാധീനി�ു�ു�;്അേതസമയംബു�ി
ശ�ിയും,ഓർ�ശ�ിയും�ിതി പരമായ
വിധി �പകാരം കൂടുകയുംകുറയുകയും
െച��േ�ാൾ, െതാഴിൽഅഭിരുചിെയയും
െതാഴിലിെനയുംബാധി�ു�താണ.്

കാരണം, മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെല
ബു�ിശ�ി,ഓർ�ശ�ിഎ�ിവ
വ��ിയുെട ധർ�ശാസ�്ത പരമായ

�പവൃ�ികള�മായിബ�െ�� ത്ാൻപാതി
ൈദവം പാതി എ�മഹാസമവാക�െ�സദാ
�പസ�മാ�ു�ത ഇ്വിെട വിഷയമാണ.്
അതായത വ്��ിസ�ാത���ം െകാ�ു�
�പവൃ�ികൾ,�ിതിപരമായവിധി �പകാരം,
ബു�ി� ശ്�ികെള (ശ�ിയായ

ഓകസ്ിജൻഎ�ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപം)
നൽകു�തിന അ്നുസരി�,്വ��ിയുെട

ബു�ിശ�ിഎ�ജ�ഗുണം
വർ�ി�ു�തുംകുറയു�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�മാണ്ആന�ം
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�ം,
ബ�ുജന�ൾ, തുട�ിയവെയ തിരെ�ടു�ാൻ
കു�ികെള അനുവദി�ു� വിദ�; ജനി�ും മു�്
കു�ിയുെടആ�ാവിേനാ,സമൂഹ�ിെല ജന�ൾേ�ാ
ഭരണാധികാരികൾേ�ാ നൽകാൻ കഴിയുെമ�ു
വ�ാൽ ജീവിതകാര��ൾആെക തകരാറിലാകും. ന�
മാതാപിതാ�ളായി മന�ിലാ�ാവു�വരുെട മകേനാ
മകേളാ ആയി ജനി�ാൻ േകാടി�ണ�ിനു
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കു�ു�ൾ ത�ാറായാൽ, ഏ�വും േമാശെമ�ു
കരുതു�വരുെട കുടുംബ�ളിൽ കു�ു�ൾ
ജനി�ാൻ ത�ാറാകാെത വ�ാൽ, ഇ�െ� ന�വർ
നാെള േമാശമായാൽ, ഇ�ു േമാശമായിരി�ു�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�ു�ത്എ�തിെന
��ിയും, ജനനകാര��ൾ യാദൃ�ികമ� എ�തിെന
��ിയും അ�ം ചി�ി�ുക. സൃഷട്ിപരമായ വിധി,
�ിതിപരമായ വിധി എ�ിവെയ വിവരി�ു� �പേത�ക
അ��ായെ� മുൻനിർ�ിെ�ാ�,് പഠി�ുേ�ാൾ
ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�ിലൂെട എ�ാ കു�ു�െളയും
മഹാേദവി മഹാപരിപാലി�ു�ത േ്ബാ��മാകു�താണ.്
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(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��ിൽ താൻ
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�ത് ഓേരാേരാ 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�്
ജീവാ�ാവ് മഹാ�പപ��ിെല അന�മായ
ആന��െളഅനുഭവി�ുകയാണു െച���ത;് മറി��;
അഥവാ ജീവാ�ാവിെ� ഭാഗമായി�് ശരീരം
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 ശരീരം
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തെ�യാണ �്പധാനം എ�ു സാരം. 'മഹാ�പപ�ം
സത�മാണ,് മായ ആണ എ്�ാൽ മിഥ�യ�; ശരീരമാണ്
�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��ൈദവമാണ ശ്രീരം.ൈദവവി�വ
വിശകലനം 7ൽനി�ുംഏതാനും ഭാഗ�െള

മാ�തം ചുവെട േചർ�ിരി�ു�ത വ്സത്ുതകെള
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�ു�ു. ....

വിശദീകരണം :

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

മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െടെയ�ാം സ�ത�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�ു�ത്ശരീര�ിലൂെടയാണ.് മെ�ാരു
വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, *ജീവാ�ാവിന് ആന��െള
'�പത��മായി�െ�' നൽകു�ത്ശരീരമാണ;്* 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.്

*(1)*. മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െടെയ�ാം ഉ�വം,
ശരീര�ിെ� രൂപം, അവയവ ഘടന, അവയവ
�പവർ�ന�ൾ, േരാഗ�ൾ, േരാഗസൗഖ�ം തുട�ിയവെയ
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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� മ്നുഷ�ർ ഭ�ി�ു�ു.* മ��� ജീവികള�െട ശരീരം
ഭ�ണവസത്ു�ളാെണ�ത '്മനുഷ�െ� (ശവ)ശരീര�ിനും'
ബാധകമാണ;് ഉദാഹരണ�ിന്എറു�ു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�ി�െ�� വ്ിസർ��മായി
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
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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�ി ഭാവമായഅന�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�ാവിന്
പ�ിെ��താണ യ്ാഥാർ��ം.

*(2)*. ജീവാ�ാവിന ല്ഭി�ു� ശരീര�ിൽ ജ�ഗുണ�ളായ
'ജീവിനിർ�യം, സ�്തീപുരുഷൻ, 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�ു�ത (്ഭൂമിയുെടഅംശമായ)ശരീരം തെ�യാണ.്*
�പത��മായ �സഷട്ാവാണ് ശരീരെമ�ും, സൃഷട്ിയാണ്
ജീവാ�ാവ എ്�ും വ��മാണ.്
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*(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�െളവിശകലനം
െചയത്ാൽ *'കുടി�ുക,തി�ുക,കരയുക,ചിരി�ുക,
േനാ�ുക, േകൾ�ുക, രുചി�ുക, മണ�ുക,കളി�ുക,

ൈകകാലുകെളചലി�ി��ം ഇ��ിയ�െള
ഉപേയാഗെ�ടു�ിയും െതാഴിലുകൾ െച��ക',*

തുട�ിയവയാെണ�ു കാണാം. *െച���ത ശ്രീരമാണ്
എ�ിലും ജീവാ�ാവിെ�ഇഷട്�െളഅനുസരി�ാണവ*
എ�ത സ്ുവ��മാണ.് ഭ�ണം, മരു�ുകൾ, േയാഗ
േപാെലയു�കായികഅഭ�ാസ�ൾതുട�ി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

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 ശരീര
അവയവ�െളചലി�ി�ുവാൻവ��ിയുെടസ�ത�മായ

ജീവാ�ാവിന സ്ാധി�ു�താണ.്*
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ജീവാ�ാവിന ശ്രീര�ിനു േമൽ ഉ�തായ േമ�ടി സ�ാത���ം
അഥവാ 'അവകാശവുംഅധികാരവും'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 ജീവിതഅനുഭവ�െളസാ��മാ�ുേ�ാൾ,

*ജീവാ�ാവിന ശ്രീര�ിനു േമൽആവശ�മായ
സ�ാത���െ�യുംഅവകാശെ�യും തദ�ാരാ

അധികാരെ�യും ശരീരം നൽകിയി���*്എ�തും
�പസത്ുതഅളവുെകാ� വ്��ിസ�ാത���േ�ാെടസ��ം
കാര��ളിലും സമൂഹകാര��ളിലും �പവർ�ി�ുവാൻ

ജീവാ�ാവിനു കഴിയുെമ�തും സത�മാണ.്

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

ഭ�ണം, മരു�ുകൾ, മദ�ം, മയ�ുമരു�ുകൾതുട�ിയവ
ജീവാ�ാവി� ഇഷട്�പകാരേമാ അ�ാെതേയാബാഹ�

ശ�ികൾകാരണമായിേ�ാ ശരീര�ിൽ �പേവശി�ാൽശരീരം
�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�ു�ു�.്
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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�മാേയാ
താൽ�ാലികമാേയാ�ിരമാേയാതിരിെ�ടു�ാൻ
ശരീര�ിനു കഴിയു�താണ.്* മാ�തമ�,ശരീര�ിേല�്
കടു�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�ാവിന '്ശരീരം' നൽകു� 'ശരീര�ിൽ' മു�ു പറ�
'സ�്തീപുരുഷൻ, ആയു�,് സൗ�ര�ം' തുട�ിയ
ജ�ഗുണ�െള സ�ാനി�ുകയും, ജീവി എ�
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�ാണ '്
ശരീരം �പവർ�ി�ു�ത*്എ� മ്ന�ിലാ�ാം.
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ഇനി മഹാശാസ�്തപരമായി�� വിശകലനം െച�ാം: *'മ�ായ
ഭൂമി'*എ�മഹാരൂപെ� 'ൈദവം'

മഹാസ�ീകരി�ിരി�ുകയാണ എ്�തും മ�ിെലവസത്ു�െള
ഉപേയാഗി�ാണ എ്�ാ ജീവികള�െടയും ശരീരഅവയവ�െള
അഥവാശരീരെ�സൃഷട്ി�ി���ത എ്�തും േചർ�ു
േനാ�ുേ�ാൾഎ�ാം സുവ��മാണ.് *ഭൂമിയിെലഅഥവാ
മ�ിെല മൂലക�ള�ംസംയു��ള�മായകാർബൺ,

േസാഡിയം,സൾഫർ,ൈന�ടജൻ, േ�ാറിൻ,ഇരു�,്കാ��ം,
േഫാസഫ്റസ,്തുട�ിയവ െകാ� സ്ൃഷട്ി�ി���ശരീരവും

ശരീര�ിെലഅവയവ�ള�ം 'മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ� അംശ�ളാണ.്'*

മ�ായ ഭൂമിയിെലഅനവധി മൂലക�ള�ംസംയു��ള�ം
െകാ�ാണ എ്�ാ 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� രൂപവുംഅറിവും
ശ�ികള�മാണ ജ്ീവികെള േപാലുംഅേന�ാന�ം
വ�ത�ാസെ�ടു�ു�തും സൃഷട്ി�ു�തും

പരിപാലി�ു�തും !*ശരീരമായി രൂപാ�രെ�ടു� മ�ിെല
വസത്ു�ള�െടസ�ഭാവ�ൾ�ും ഗുണേദാഷ�ൾ�ും

ജീവാ�ാവിനു േമൽസ�ാധീനം െചലു�ാൻകഴിയുെമ�തിന്
വ�ത�സത് ഭ�ണസാധന�ള�ം മരു�ുകള�ം മ��ം
സൃഷട്ി�ു� �പഭാവംസാ��വുമാണ.്അതായത്

�പത��മായി കർ�ാവായി�� �പവർ�ി�ത ൈ്ദവമാണ;്
ഭൂമിയാണ;്ശരീരമാണ.്അേതസമയം മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവം,ജീവാ�ാവിെനസൃഷട്ി�ി���ത ഭ്ൂമിയുെട
ഭാഗമായ�. *'ത��മസി'�യ്ഥാർ��ിൽ

ശരീരവുമായാണ ബ്�ം;ആ�ാവുമായ�;*എ�ാണ്
അതി�ർ�ം.ചുവെട 2ൽവിശദീകരണം തുടരു�ു�.്
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*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�ിൽഅതി�പധാന�ളായ *5*കാര��െള
മാ�തമാണ ്ചുവെട പരാമർശി�ു�ത.് (ഏതാനും െചറിയ

ആവർ�ന�ൾവിഷയവിശദീകരണ�ി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,് ബിരിയാണി, പിസാ,
ഐസ �്കീം,തുട�ിയഅന��ളായ *ഭ�ണസാധന�െള
ഭൂമിയിെല�ുമു� മനുഷ�രുെട സ�ത�മായ ജീവാ�ാ�ൾ
രുചി�്ആസ�ദി�ുകയും ആന�ി�ുകയും െച���ു.*
എ�ാൽ ഭ�ണെ� ദഹി�ി�ു�ത് ഉൾെ�െടയു�
ശരീര�ിെലബഹുവിധ കാര��െള '�പത��മായി െച���ത്
ശരീരമാണ'്; ജീവാ�ാവ�. കു�ു�ളായ ജീവാ�ാ�െള
ഭാരെ�ടു�ാെതയു� 'ൈദവാംശമായ ശരീര�ിെ�
മഹാവാ�ല�മാണത.്' �പസത്ുത മഹാവാ�ല��ിെ�അളവ്
േബാ��മാവാൻ, ശരീര�ിെല ര� ഓ�വും, ദഹന
�പ�കിയകള�ം, വിസർ�ന�ള�ം, നാഢീവ�വ�യും, ശരീര
വളർ�യും, ദഹന രസ�ള�െടയും നാഢീഞര�ുകള�െടയും
േകാശ�ള�െടയും അ�ികള�െടയും നിർ�ാണവും
�പവർ�നവുെമ�ാം േബാധേ�ാെട ജീവാ�ാവ െ്ച���
കാര��ളായി�് സ��ി�ാൽ മതിയാകും. അതായത,്
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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 മുഴുനരകമാവാെത
ജീവാ�ാവിെന ശരീരം 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�ാവിന മ്ഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം, ഭ�ണം, െതാഴിൽ,
സംഗീതം, ഭ�ി,കലകൾ,സാഹിത�ം, ദാനം,സേ്നഹം, േ�പമം,
കാമം, ദാസ�ം,വാ�ല�ം തുട�ിയവയിലൂെടഅന��ളായ
ആന��െളയും േവദനകെളയും നൽകു�ത ശ്രീരെ�

ഉപാധിയാ�ിയാണ.് മ��ിമാർ ഉൾെ�െടഎ�ാ
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�ിന്

സംഭവി�ു� മുറിവുകെളയും�ത�െളയും
അംഗൈവകല��െളയും; മരു�ുകെളയും,ജനനം മുതൽ

മരണം വെരയു�ശരീര�ിെ� �കേമണയു�
വളർ�കെളയും; �പസവ േവദന ഉൾെ�െടയു�

അന��ളായജീവിതകാര��ളിൽഓേരാ മനുഷ�നും
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ലഭി�ു�ൈവവിധ��ള�ംവ�ത�സത്�ള�മായ
ആന��െളയും; മരണെ�യും മഹാഭരി�ു�ത ശ്രീരം
തെ�യാണ.്ജീവാ�ാവിന ഇ്ടെപടാൻകഴിയു�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 മഹാനീതിപതിയുമായഏകൈദവം,
*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
കഴിയു� ഗുണ�ള�ംജ�ഗുണ�ള�മാണ അ്ഥവാ

*ശരീരമാണ ജ്ീവാ�ാ�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,വിേനാദഅഭിരുചി,ജനന�ലം,ബു�ിശ�ി,

ഓർ�ശ�ി,*തുട�ിയവയാണ *്ജ�ഗുണ�ൾ*എ� മ്ു�്
സൂചി�ി�ിരു�ു .ശരീരം മഹാനിർ�ഹി�ു�

മഹാനീതികാര��െളജീവാ�ാവിനു െച�ാൻകഴിയു�ത�ാ
എ�തിന *്ഒരു ഉദാഹരണം*കുറി�ാം :ഇ�െ�ഭൂമിയിെല
സുമാർ 750 േകാടി ജന�ൾ� '്തുല�മായസൗ�ര�ം'
നൽകിയാൽ മുഖഛായ,അവയവ രൂപം, നിറം,സ�്തീ

പുരുഷൻഎ�ിവയിെലവ�ത�ാസ�ൾഅവസാനി�ു�തും
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അേന�ാന�ം തിരി�റിയാൻകഴിയാെതജന�െള�ാം
കഷട്െ�ടു�തുമാണ.് *മുഖഛായ* േപാെലയു�കാര��െള

നിർ�ഹി�ാൻ ജന�െളേയാ (ജന�ള�െട)
ഭരണാധികാരികെളേയാചുമതലെ�ടു�ാൻൈദവം
ത�ാറായാൽ, േവേ� േവേ�എ�ുപറ�്
ഭരണാധികാരികൾ ഉൾെ�െടഎ�ാ ജന�ള�ം

നിലവിളി�ു�താണ.് മ�� ജ�ഗുണ�ളായസ�്തീപുരുഷൻ,
ആയു�,്ആേരാഗ�ം, മുഖഛായ, നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽ
അഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി,ജനന�ലം,ബു�ിശ�ി,
ഓർ�ശ�ി,തുട�ിയവയിെലവ�ത�സത്തകൂടി

ജീവാ�ാ�െളഏ�ി�ാനാവുേമാഎ�തും ചി�ി�ണം !
ജ�ഗുണ�ളിെലവ�ത�സത്ത;അതിസ�ീർ�വും

അതിവിപുലവുമായ മു�� പിൻജ��ൾ,കാലഘ�വും
ജനെ�രു�വും ശാസ�്തവികസനവുംസമന�യി�്

ആവശ�മാ�ു�ബഹുവിധ കാര��ൾ,തുട�ിയവെയ�ാം
ജീവാ�ാവിനു െച�ാൻകഴിയാ�തായ

മഹാനീതികാര��ളാണ.്

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�ത്വളെര
�പധാനമാണ.് ഓേരാ �പേദശ�ളിെലയും കാലാവ�
അ�െമാ� വ്�ത�ാസെ�ടുേ�ാൾ, ഉദാഹരണമായി� സ്ൂര�െ�
ചൂട ക്ൂടുകയും 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��ും!
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ജന�ള�െട ഏതാനും െപാതുവായ ആവശ��െള
നിറേവ�ാനു� ഭരണകൂടം, ധർ�ശാസ�്തപരമാേയാ
ധർ�ശാസ�്തപരമായി��ാെതേയാ �പവർ�ി�്ജന�െള
സഹായി�ുകേയാ പീഢി�ി�ുകേയാ െച���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
േ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.)
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*(3).* *എ�ാ ജീവാ�ാ�ൾ�ും നി�ിതമായ സമരൂപെ�
ലഭി�ു�ത് മനുഷ�ാവ�യിൽ േമാ�ം േനടുേ�ാൾ
മാ�തമാണ.്*

ജീവാ�ാവ് സുഖദുഃഖ�െള അനുഭവി�ുേ�ാൾ,
ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു� 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�ാവിന് ശരീര�ിലൂെട
സമആന��െളയും േവദനകെളയും '�പത��മായി'
സ�ാനി�ു�ത സ്��െമേ�ാണമു� ശരീരം സ�യം
തെ�യാെണ� േ്ബാ��മാകു�താണ.്

*ശരീരമാണ �്പധാനം;ആ�ാവ�.*
വ��ിപരമായ അസത്ിത��െളയും അഥവാ ജനനെ�യും
ജീവിതെ�യും മരണെ�യും, ആന��െളയും
ആവിഷ�്രി�ി���ത് ശരീരെ� 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
െചയത്് ആന��െളയും പുണ�െ�യും േനടു�തും,
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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�
പകുതിേയാട ്സ�്തീേയാട പ്ുരുഷനും; പുരഷേനാട സ്�്തീയും 
പുലർേ��തായസേ്നഹെ�യും പരസപ്ര മര�ാദകെളയും
വിശകലനം െച��േ�ാൾ, ധർ� ശാസ�്ത�ിെ� ഉ�തമായ
പാഠ�െള ലഭി�ു�താണ.് ഭൂമിയുെട അംശ�ളായ
മൂലക�ൾ െകാ� ജ്ീവാ�ാവിെന വഹി�ു� ശരീരെ�
സൃഷട്ി�ിരി�ുകയാൽ, *സ��െമേ�ാണമു� ശരീരെ�
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� സ്േ്നഹി�ു�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�ാവിന മ്രണം സംഭവി�ു�ിെ��ിലും ജീവാ�ാവിെ�
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ഒരു മനുഷ�ജ��ിന മ്രണം സംഭവി�ു�ു�*് എ�തും,
മരണെ� മാതാപിതാ�ള�െട ഉൾെ�െട യാെതാരു
ജീവികള�െടയും ശരീരവുമായി ബ�ി�ി�ി�ി�ാ എ�തും
ഓേരാ മനുഷ�നും തനിെ�� വ��ിയാെണ�്
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�ിലാണ് ജീവിതകാര��െള
മഹാഒരു�ിയി���ത;് ൈദവം നൽകു� വിധ�ില�.
മഹാവാ�ല�മായ ൈദവം േമാ�െ� മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകുകയാണ് യഥാർ��ിൽ സംഭവി�ു�ത്എ�്
കാല�കേമണ മാ�തം ജീവാ�ാവ ത്ിരി�റിയു� വിധ�ിലാണ്
മഹാസംവിധാനം െചയത്ി���ത.്

േ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�ാവിന്അംഗൈവകല�ം സംഭവി�ു�ു എ��ാ
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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�െ� മഹാ
അനു�ഗഹി�� നൽകു�ത ഓ്േരാ ജീവി�ും/ജീവാ�ാവിനും
ഭൂമിയിെല സർ� ആന��െളയും മഹാസമമായി�്
അനുഭവി�ി� േശഷം മാ�തമാണ;് മഹാശ�ിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവം, മഹാനീതിപതി
യാവു�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 കഴിയുേ�ാൾ, ശരീരം എ� �സഷട്ാവിനു
മു�ിൽ ജീവാ�ാവ എ്� സൃഷട്ി ഒ�ുമ�ാ എ�ും, ഒ�ുമി�ാ
എ�ും േബാ��മാകും.*
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മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻഎ�ി�െന
േമാ��ിന മ്ു�ു�ജീവിരൂപ�െള�ാം, മ��ം ഭൂമിയുമായ

ൈദവ�ിെ�കു�ു�ള�ംസൃഷട്ികള�മായ
ജീവാ�ാ�ൾ� േ്മാ�െ�േനടാനു�

ഉപാധികളാെണ�തും ജഗ�ിെ�മഹാഔ�ത�െ�
േബാ��ം വരു�വർ� ജ്ീവിേലാകേ��ു മട�ാൻ
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരംഅവസരമു� എ്�തും
വിശിഷട്മാണ.്ജീവാ�ാവിനു ലഭ�മാവു� നി�ിത
സമരൂപെ���ിയും ഭൗതികമായഅസത്ിത�െ�
സംബ�ി��ം േമാ�െ���ിയും ചുവെട 3.(5)ൽ

വിശദമാ�ു�ു�.്

*(4)*.ൈദവ�ിെ� �പത��മായഅംശമാണ ശ്രീരം 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�്
ഭൂമിയിെല സമസത് മത�ള�െടയും സംഹാരം ഉടൻ
മഹാആരംഭി�ു� ൈദവവി�വേ�ാെട
പൂർ�ിയാകു�താണ.്*

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

ൈദവം �പപ�െ�യും ജീവികെളയും സൃഷട്ി�ി���ത *്ഭൂമി,
ആകാശം, വായു, െവ�ം, അ�ി, എ�ീ പ�ഭൂത�ൾ*
െകാ�ാെണ� ഭാരത�ിെല ആ�ീയ ദർശന�ിലും ചില
കടു�പിഴവുകൾസംഭവി�ി���.്* .....

'മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം'തെ�യാണആ്കാശം,
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
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.്
അവയുെടെയ�ാം സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള മഹാഭ�ദ
െ�ടു�ിയി���ത്ഭൂമി അഥവാ മ�്തെ�യാെണ�ും
�ഹസ�മായി വിശദീകരി�ുേ�ാൾ പ�ഭൂത�െള�
േപരുതെ�ശരിയെ��ു മന�ിലാ�ാനാവും. ....

.......

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
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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 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�് അഥവാ ഭൂമിയിെല ജീവിജീവിതവുമായി�്
ബ�െ��ിരി�ുകയാണ.് അ�െനയെ��ു വാദി�ു�വർ
ഉ�ാവി�.
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*ഭൂമിയിെല ജീവികൾ�അ്ഥവാ ജീവാ�ാ�ൾ�്
സൂര�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�ാൻ
എ�ാണ �്പയാസം? *ഓേരാ ജീവിയുെടയും ജനനം
മുതൽ മരണംവെരയു�സർ�ആ�ഗഹ�െളയും
ആവശ��െളയും സാധി�� തരികയും,സാധി�� തരാൻ

ശ�ിയു�തുമായ ഭൂമിയായൈദവെ�
മന�ിലാ�ാൻ, ഭൂമിയുെട കു�ു�ൾ�്
കഴിയാ�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�യാണ െ്ച���ത.്*

ഭൂമിയിെലജീവിതം താല�്ാലികമാെണ�ും
അ�പധാനമാെണ�ും,സ�ർ��ിെലസുഖ�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�.് *ഭൂമിയിെലജീവിതെ�യും ന�തി�കെളയും
ആധാരമാ�ിയാണ*്സ�ർ�നരക�െളനി�യി�ു�െത�ു

പറയുേ�ാൾ,
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*ഭൂമിയും ഭൂമിയിെലജീവിതവും ഇെ��ിൽ*സൃഷട്ികള�ം
സ�ർ�നരക�ള�ംഅവിടുെ�പൂ�ാ�ിൈദവവും
ഇെ��അ്വർതെ�സുവ��മാ�ുകയാണ.്
ല�ി�ാനും പ�ാ�പി�ാനും, മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ ഭൂമിെയയും ഭൂമിയുെടഅംശമായ

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 1ലും 2ലും

വിശദീകരി�ി���.്

മ�ായൈദവം,സൂര�ച���ാെരയും ന��ത�െളയും മ��ം
മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���ത മ്ഹാ�പപ�സൃഷട്ിയുെട
ഭാഗമായി�ാെണ�ൈ്ദവ വി�വ വിശകലനം 47ൽ

വിശദീകരി�ി���.് ഭൂമിയിൽ ഉടൻതെ�ൈദവവി�വവും
തുടർ� സ്ംഹാരവുംആരംഭി�ുേ�ാൾ, ഭൂമിയിെല
ജീവികള�െട പുനർ�നനെ�ച��നിലാണ്

മഹാനിർ�ഹി�ുക. ന��ത�ള�െടസൃഷട്ി� ജ്ീവികള�െട
ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരവുമായാണ ബ്�മു�ത;്ചുവെട

േവറി� വ്ിശദീകരി�ു�ു�.്

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��ളാണ്ജ�ഗുണ�െള�്സുവ��
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�ി�ാൻ
കഴിയു�ി�എേ�യു��.

മു� വ്��മാ�ിയതുേപാെല,ജ�ഗുണ�ളിൽ 
വ�ത�ാസ�ളിരിെ�, മനുഷ�ർ� അ്ഥവാ മനുഷ�
ഭരണാധികാരികൾ� യ്ാെതാരി�ലും സമനീതി

നൽകുവാൻസാധി�ു�ത�എ�ു കൂടി െവളിെ�ടു�ു.
സമനീതിനൽകുെമ�ു�സത��പതി�കെള മനുഷ�
ഭരണാധികാരികൾ നട�ാതിരി�ുകേയാ, രാഷ�്ടഭരണ
ഘടനകൾഎ�അശാസ�്തീയ/അധമ �പമാണ�െള 
ചു��കരി�ുകേയാ, (മഹാനീതിപതിയായൈദവം
നിർ�ഹി�ു�ജ�ഗുണ�ൾ ഒഴിെകയു�
കാര��ളിൽസമനീതി നൽകുെമ� ത്ിരു�ി
പരിഷ�്രി�ുകേയാ െചേ��തായി വരു�ു.
മഹാനീതിപതിയായൈദവെ�ഉചിതമായി

പരാമർശി�ാെതയുംബഹുമാനി�ാെതയും പദ�െള
ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾൈദവനി� 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�െളസ�യം

നിർ�ഹി�ു�ുഎ�ു കരുതുേ�ാൾസത�ം മാ�തമായ
ൈദവീക തല�ിേല� മ്നുഷ�ർ ഉയരു�ു.
മഹാനീതിപതിയായൈദവം 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�തായഓേരാ ജ�ഗുണേ�ാടും

അടി�ാനപരമായി താദാ��ം �പാപി�ു� ഒരവ�
ഓേരാ മനുഷ�രിലും ഉ�ാകു�ു. ഉദാഹരണം
പറ�ാൽ (1)സൗ�ര�ം കൂടിയതായാലും,

കുറ�തായാലും താൻ െചറു�ം മുതൽക�ും
അറി�ും മന�ിലാ�ു�തെ� മുഖഛായെയ
സേ്നഹി�ുകയും ഇഷട്െ�ടുകയും െച���

രീതിയിേല� ഭ്ൂരിപ�ംജന�ള�ം ഉയരു�ു. (2)തെ�
മാതാപിതാ�െളകൂടുതലായി സേ്നഹി�ു�

രീതിയിേല� ഭ്ൂരിപ�ംകു�ികള�ം ഉയരു�ു. (3)താൻ 
സ�യെമേ�ാണംതിരെ�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,

മഹാനീതിപതിയായൈദവം, മഹാനീതിശാസ�്തവുമായി
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ബ�െ��അേനകം മഹാകാര��െള
നിർ�ഹി�ു�ു�.്ചുവെട വിവരി�ു�ു�.്ആവക
മഹാകാര��െള പഠി�ു�േതാെട മനുഷ�ന ൈ്ദവീക
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� ഉ്�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 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, പുരുഷന് സ�്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�ം
നിർ�ഹി�ു�െത�െനെയ�് ൈദവ നി� :
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വ��ിസ�ാത���വും സ�്തീപുരുഷ സമത�വും എ�
അ��ായ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.് ചുവെട
വിവരി�ു�ു�.്

(2) എ�ാ മനുഷ� ർ�ും തു��മായ ആയു�,്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�െള
വ�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�ുകയാണഅ്ടു�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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െ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�യംആ�ീയകാര��ളിൽ െപ� അ്വർ
ജീവി�ു�തും ഉ�തമായ ജീവിതാവ� ആെണ�ും

ൈദവം

മഹാപുനർ��സി�ാ�ം

േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)
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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 മത
വിഷയം ഉ�ായാൽ  േപാലും മത�ഭാ�ു മൂർ�ി�,്
സ�ാമിമാരും മ��ം ഓതി�� / ചൂട്പിടി�ി�ു�
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�്പിടിെപ�
ജന�െള കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപകട�ളിേല�ു
നയി�ാനായി ഇറ�ി�ി രി�ു�തും കാണാം.

മുഖവുരയായി ചിലഅനുഭവകാര��െളകുറി�ത ഇ്�്
മഹാപുനർ��സി�ാ�െ�

�പഭാഷണ�ളിലൂെടയും മ��ം അപഹസി�ാൻ
അേനകർത�ാറാവു�ുഎ�വാസത്വെ�

അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ.്
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മതജാതിേദശസംഭാഷണ�ളിെല
ബു�ി�സർ�ുകൾ അ�ജീവിതം /
വസത്ുത.ൈദവ�ിെ� �പിയെ��

കു�ു�േള, ഭൂമിയിെലഎ�ാ മനുഷ�രും
(എ�ാജീവികള�ം), മഹാപുന ർ��

സി�ാ�ം �പകാരം മാ�തമാണ ജ്ീവി�ു�ത;്
മഹാനീതിയിെല മഹാഗൂഢതഉൾെ�െടയു�
കാര��െളചുവെട മഹാശാസ�്തപരമായി
വിശദീകരി�ു�ു�.് ഭൂമിയിലു�വളെരേ�ർ,
(തൽ�ാലം)സത�െ�വിശ�സി�ാ�തു
െകാ� സ്ത�ംസത�മ�ാതാകു�ി�.

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.

ഭൂമിയിൽ മായ �പത��മാകുേ�ാൾ,സമസത്
ജന�ള�ം മഹാപുനർ��സി�ാ�െ�
അറിയാനും ഉൾെ�ാ�ു ജീവി�ാനും

�ശ�ി�ു�താണ.്ജന�ൾ� മ്�� വഴികളി�.
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സൃഷട്ിയുെട ഉേ�ശം�ിതിയാണ.്ഏവരും
ജനി(�ി)�ു�ത ജ്ീവി�ാനാണ.്ജീവി�ുകയാണ്

എ�ാവരും െച���തും. മരണെമ�ത,്
ജനന�ിെ�േയാജീവിത�ിെ�േയാഅവസാനമ�;
മറി� മ്ഹാനീതിയുമായിബ�െ�� ഒരു താൽ �ാലിക
�പതിഭാസം മാ�തമാണ.് മഹാ�പപ��ിൽ

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിസൃഷട്ി�ു�െത�ും
മഹാഅർ�പുഷട്മാണ.്കു��ള�ം കുറവുകള�മി�.

അ�െനയിരിെ� മരണവും
പുനർ ���ള�മു�ാവു�ത പ്ാപ�ൾ

െകാ�ാെണ�ും പുനർ���ൾഉ�ാവാതിരി�ാ
നായിസന�ാസിമാരും മ��ം ശരിെയ�ു കരുതു�തായ
ആ�ീയകാര��ളിേല�ും (അ)ധർ�കാര��ളിേല
�ും �ശ�പതി�ി�ണെമ�ുംഏെറസന�ാസിമാരും
മതപുേരാഹിത�ാരും മ��ം ജന�െള ഉപേദശി�ത്
അ�ാനം െകാ�ു�ൈദവനി�യാണ.്അവരുെട
മേനാേരാഗ�െളജന�ൾസ�ീകരി�താണ െ്ത�.്

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, െതാഴിൽഅഭിരുചി,വിേനാദ
അഭിരുചി,സാ��ിക ഭ�ദത, മനെ�ാരു�ം),

തുട�ിയ ജ�ഗുണ�ളിൽശാസ�്തീയ വ�ത�ാസ�ൾ 
വരു�ിെ�ാ� മ്ഹാ�പപ��ിലു�തെ�എ�ാ
കു�ു�ൾ�ും മഹാസമത�ം നൽകാനു�
മഹാനീതിപതിയായഏകൈദവ�ിെ� മഹാ
പ�തിയാണ മ്ഹാപുനർ��സി�ാ�ം.
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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� മഹാ
പ�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��ളിൽ
ജനി�ാനും,വ�ത�സത്സൗ�ര��േളാെടയും
വ�ത�സത്സംസ�്ാര�േളാെടയും,വ�ത�സത്

ഭാഷകേളാെടയും,വ�ത�സത്�ളായ
കാലാവ�കളിൽ ജീവി�ാനു� മഹാപ�തി
കൂടിയാണ മ്ഹാപുനർ��സി�ാ�ം.
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50സ�്തീ ജ�ം, 50 പുരുഷ ജ�ംഎ�ി�െന
ഓേരാ മനുഷ�നും 100ജ��ളിലൂെട സ�്തീപുരുഷ
സമത�വും േനടു�ു എ� ശ്ാസ�്തപരമായി
െതളിയി�ുേ�ാൾ ,സ�്തീപുരുഷസമത��െള
മംഗളെ�ടു�ു� മഹാനീതിവ�വ�ിതിയാണ്
മഹാപുനർ��സി�ാ�ം.സമത��ള�െട
േപരിൽ മനുഷ�ർ നട�ു� േകാ�പായ�ൾ�്
അേതാെടഅവസാനമു�ാ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�ിന്
ജീവിത�ിെ�അവസാന േവളകളിൽഅഥവാ
മരണ�ിനു മു� ത്�ൾ െചയത്ുകൂ�ിയ

െത��കെള തിരി�റിയുകയും,അവയുെട േപരിൽ 
പ�ാ�പി�ുകയും െച���വർ � െ്ത��കെള 
തിരു�ിെ�ാ� പ്ുതിയ ജ��ിൽ പുതിയ
ശരീരേ�ാെട ജീവി�ുവാൻ അവസരം നൽകു�

മഹാപ�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�ന്അവസരമു�ാ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
ആന��െള അന�മായി അനുഭവി��
െകാ�ിരി�ുവാൻ മഹാവാ�ല�ം കൂടിയായ
മഹാമാതാവായ മഹാേദവി എ�ാ കു�ു�
െളയും മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു.

ൈദവ വി�വ വിശകലനം 8ൽ ജീവെ�യും
ജീവാ�ാവിെ�യും വാതകസംബ�മായ
ഭൗതിക അസത്ിത�ം െവളിെ�ടു�ിയേതാെടാ�ം,
അവയുെട �പവർ�ന�െള ഗൂഢമാ�ിയിരി�ു
�ത്എ�ുെകാ�ാെണ�്വിശദീകരി�ിരു�ു.
അേതേപാെല,
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മഹാപുനർ ��സി�ാ�ം �പകാരമു�
�പവർ �ന�െളമന�ിലാ�ുേ�ാൾ ,
മു��കാര��െള െവളിെ�ടു�രുേത
എ�ഏ്െറജന�ള�ംൈദവേ�ാട്

േകഴു�താണ.്

ഭൂമിയിെലഎ�ാ മത�ളിെലയും പുേരാഹിത
സന�ാസി�ൂ��ൾതാണു വീണ െ്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 ബഹുവിധ തീ�വവാദ�ിൽ
ഏർ െ�ടു�വരും കാ�ി�ൂ��� േകാ�പായ�ള�ം
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േ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�നനമാണ് താെന�്
െ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 ........ .....
ചി�ി�ുക. (7) മായ �പത��മാ�ിയ േശഷം,
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ൈ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� ഹ്ീന
ജാതിെയ�് 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 വയ�ിനു മു� ഉ്�ത
ജാതി�ാരനായി ജീവി� അയാള�ം അേനകരും
താഴ�് ജാതി�ാെര േ�ദാഹി�ുകയായിരു�ു
എ�തറിയു�ി�. ....... െതളിയി�ാൽ  ....
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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.

(ൈ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� ഭർ�ാ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�ു�ത് എവിെട എ�ും മ��ം
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ക�ുപിടി�ാനും അവേരാെടാ�ു ജീവി�ാനു
മായി ഇറ�ി��റെ�ടുകയും െചയത്ാൽ  ......
ചി�ി�ുക. (14) മു���ിെല ഭാര�െയഅടു�
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��്തിരി�� 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�ിേനാ എ�ാ അംഗ�ൾ�ുേമാ ലഭി�ാൽ
.....ചി�ി�ുക.

(18) എ�ാവരുെടയും മു���െള
എ�ാവെരയും അറിയി�ാൽ  ഭൂമിയിൽ
മനുഷ�ർ�് ജീവി�ാനാകുേമാ എ�ു
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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, ദുഷ�്ർ��േളാ മാ�തംെചയത്ു
ജീവി�തിെ� ഓർ �കെള സമൂഹ�ിെല
എ�ാവർ �ുംലഭി�ാൽ  ....ചി�ി�ുക.

മഹാപുനർ ��സി�ാ�െ�
ശാസ�്തപരമായി െതളിയി�ുകഎ�ു
പറ�ാൽമു��ഓർ�കെള

ഓേരാരു�ർ�ുംസുവ��മായി നൽകുക,
എ�ുംഅവെയജീവിതകാര��ള� മായി
ഒ�ുേനാ�ി േബാ��െ�ടുകഎ�ുമാണ്

അർ �ം.

േമൽ  വിവരി� അതിസ�ീർ�മായ ജീവിത
�പശന്�ൾ എ�ും നിലനിൽെ�, ഇനി പറയൂ ....
മു��ഓർ �കെള മനുഷ�ർ�ു നൽേകണേമാ ?
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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 ഔ�ത��ിെ� േപരിൽ
സേ�ാഷി�ു�തി�ായും മു�� ഓർ�കെള
നൽകു�താണ.് അവരിൽ, മദർ െതേരസ, പേ�ൽ,
ജവഹർ, ഇ�ിരാഗാ�ി, ഫിേറാസ,് അേശാകൻ
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(ച�കവർ�ി), അബൂബ�ർ, ഉമർ (ഖലീഫ), കാറൽ
മാർകസ്,് എംഗൽസ,് ഗജപാതിമാർ ഉൾെ�െടയു�
ഏതാനും പഴയകാല േ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�ു�ു.

മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിൽ മനുഷ�െ�
ഭാവനകൾ �അ്തീതമായ മഹാശ�ി
ഉ�തുെകാ�ാണ മ്ഹാകാര��ൾ മഹാ
മംഗളകരമായി നിർ�ഹി�െ�ടു�െത�്
നി�ാരമായി മന�ിലാ�ാനാവു�ു.

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
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ആരംഭി�ുേ�ാൾ മ��� ജീവികളിൽ പശു, കാള
എ�ിവ ഒഴിെകയു�വയ�്് ച��വാസം
ഉ�ാകു�ു�.് അവയുെട കാര�വും ഓംകാര
നീതിശാസ�്തം തെ�യാണ് �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�ും യാെതാരു
മാ�വുമു�ാകു�ി�. അതായത മ്നുഷ�ർ ത�ി�ൂ���
മതജാതിരാഷ�്ടീയ�പാേദശികേദശ ജീവികൾ� അ്ധമ
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 മത
ജാതിരാഷ�്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�്എ�ു
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�ലേരാട ക്ാ�ിയ െത��കള�െട അടി�ാന�ിൽ 
ഇ� ഹ്ീനജാതിെയ� വ്ിേശഷി�ി�ു� 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 വയ�ിനു
മു�് ഉ�ത ജാതി�ാരനായി ജീവി� അയാള�ം
അേനകരും താഴ�് ജാതി�ാെര േ�ദാഹി�ിരു�ു
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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�തമാണ വ്ളെര
ൈവരൂപ�ം ഉ�ാവുക. അ�െനയിരിെ� ൈദവം
നല ്കിയ / നല ്കു� സൗ�ര��ിെ� േപരിൽ 
അഹ�രി�ു �വർ�,് �പേത�കി�് മ���വെര
അവ� േയാെട വീ�ി�ുക കൂടി െച���ുെവ�ിൽ ,
അ�െനയു�വർ� 2്ലധികം ൈവരൂപ� 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�ും 'ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരം,'
'ഓകസ്ിജന ഓ്കസ്ും (കാളയും) പശുവുമായി �പേത�ക
ബ�മു�,്' എ�ീ ര�് അ��ായ�ളിലായി
വിശദീകരി�ിരു�ു. മനുഷ�ർ  െചയത്ു കൂ���
അധമ�ളായ കാര��ൾ �് മഹാപുനർ��
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സി�ാ��ിലൂെട ശി�ി�ുേ�ാൾ ഏവരും
കൂടുതലും മനുഷ�ജീവിയായി�� തെ�യാണ്
ശി�കെളഏ��വാ�ുക.എ�ാൽ ,അപൂർ�മായി
മ�� ചില ജീവിജ��ളിേല�ും ശി� നീള��താണ.്
മനുഷ�ർ െചയത്ുകൂ��� വ�ത�സത് െത��കള�െടയും
കു��ള�െടയും വ�ാപത്ി അനുസരി�ാണ്അ�രം
കാര��െള നി�യി�ു�ത.് 2 ഉദാഹരണ�ൾ മാ�തം
പറയാം : (1) ൈദവം എ� പദെ� തിരി�ി�്
ശു�െ�ടു�ിയ പദമാണ്ൈവദ�ം. ൈദവ�ിനു
പകരെമേ�ാണം ജന�ള�െട ആേരാഗ� ര�
െചേ��യാളാണ്ൈവദ�ൻ  / േഡാകട്ർ.  കടു�
അധമ��ൾ കാ�ിയാൽ ജ�ുജീവിത ശി�കൂടി
േഡാകട്ർ�ു�.് ഏതു ജ�ുവായി�ാണ്എ�ു�ത്
േഡാകട്ർ എ� പദ�ിെ� ഉ�ാരണ�ിൽ ഗൂഢമായി
ഒളി�ി�ി���.് ൈദവം എ� പദെ� തിരി�ി�്
ശു�െ�ടു�ിയ ഉ�തമായ പദമാണ് ൈവദ�ം
എ�തുേപാെല േഗാഡ G്OD എ� ഇം�ീഷ പ്ദെ�
തിരി�ിടുേ�ാൾ പിശാചുമായി�ൂടി ബ�മു�
ജ�ുവിെ� േപര ക്ി���ു. േഡാഗ.് േഡാകട്ർ എ�
പദ�ിൽ േഡാഗ്എ� പദെ� ഒളി�ി�ി���.്
�പസത്ുത വസത്ുതെയ ഉയർ�ി േഡാകട്െറ
അവമതി�ാൻ  �ശമി�ു�വർ �ും അേത ജ�ുശി�
ൈദവം നൽകിേയ�ും എ�തറി�്യാെതാരാള�ം
മെ�ാരാെളയും പരിഹസി�ാെത �ശ�ി�ണം.

ൈ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
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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�ർ അഭി�പായം അറിയി�ും. 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�തമായ കരുണ
കാ��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�
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.
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(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�ിൽ ആവശ�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.് ചുവെട അേതപടി േചർ�ി���.്
ഭാഷേയാ ഉ�ട�േമാ പരിഷ�്രി�ാേനാ,
മലയാള�ിേല�്തർ �മെച�ാേനാ ഇതുവെര
ഈയു�വന ഒ്��ം സൗകര�മു�ായി�. (ജന�ൾ�്
ആവശ�വും ആയിരു�ി� എ�്അനുമാനി�ാം).
ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെട, മെ�ാരി�ൽ  തർ �മ
െചയത്ും പരിഷ�്രി��ം ഇമഹാ�ഗ�േ�ാടു
േ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
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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�യാണ്എ�തു െകാ�്
വിഷയബ�മു�.്

(1) എ�ാ മത�ളിെലയും ഭൂരിപ�ം അനുയായികള�ം
അഹംഭാവ�ള�ം ആ�ീയ പാ�ര��ള�ം വർ�ി�്
ഓേരാരു�രുമാണ് വലുെത�ും, ൈദവെ�
വിഷയമാ�ാെത മതൈദവ�ൾ�് ജയ് കൂയ്
വിളി��ം, മതവിശ�ാസ�െളയും ആചാര�െളയും
അനുഷഠ്ാന�െളയും ചുമ�ു ജീവി�ു�വരാണ.്
മതപുേരാഹിത�ാെരയും മതപ�ിത�ാെരയും, സ�യം
ത�െളയും, ൈദവേ��ാൾ വലിയവൻ എ�്
അറി�ും അറിയാെതയും ഉൾെ�ാ�ു
ജീവി�ു�വരാണ!് മുഹ�ദ്തിരി�� വ�്പുതിയ
െവളിപാടുകൾ �പകാരം മത�ഗ��ിൽ ചില
തിരു�ലുകൾ െച�ാൻ ഒരുെ��ിരുെ��ിൽ ഇ�ാം
മത�ഭാ��ാർ മുഹ�ദിെന െകാ�ാെ�ാല െചയേ്തെന!
േജാൺ േപാൾ ര�ാമനായി അേ�ഹം വീ�ും
വ�ിരു�ു; പഴയതു േപാെല 'ൈദവനാമ�ിൽ'
ൈ�കസത്വർ�് കുെറ നിയമ�െള ത�ി�ൂ�ി
ജീവി�െവയാണ് വീ�ും മരണെ��ത.് വീ�ും
പുനർ�നി�ി��മു�.്കൂടുതൽതൽ�ാലംഅറിയി�.
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(2) ഏക ൈദവവും, �പതിനിധിയും : ഏക
മഹാശ�ിയായ ൈദവവും, ൈദവ ഭാഗം കൂടിയായ
�പതിനിധിയും മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി �ിതി
സംഹാര�െള മഹാശാസ�്ത �പകാരം നിർ�ഹി�ു�ത്
എ�െനെയ�ാണ് യഥാർ� �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�ദ ൈ്ദവ
വി�വ കാല�,് 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�ത പ്രമശിവെനആയിരു�ു എ� ൈ്ദവ വി�വം
സാ��െ�ടു�ു�േതാെട, �പമുഖ മത�ളായ
�കിസത്ുമതവും ബു�മതവും ശൂ ശൂ ശൂ� ശ്ൂന�മാകും.
ഇ�ാം മതം ശൂ�ു ശൂന�മാകു�ത് മു�്
വിസത്രി��വേ�ാ.

ഹി�ു മത�ിെല സമസത് േദവതകെളയും പിൻവലി��
കഴി�ു; രാമനും കി�നും മ� അ്േനകരും ഇ� ഈ്
ഭൂമിയിലും �പപ��ിലും തെ�യി�. എവിെടേ�ായി
എ� േചാദ�മു�.് 20062007 ൽ ദുർ� വീ�ും
ന�കു�ിയാവുകയും, പഴയകാല െത��കൾ�ും
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അഹംഭാവ�ൾ�ുമായി ശൂന�മാവാൻആ�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�കഅവസര�ിൽഓംകാരം ലഭി�േ�ാൾ െചയത്ു
േപായ െകാടിയ അപരാധ�ള�െട േപരിൽ, ഇ�്
പ�ാ�പി��ം മഹാേദവിേയാട മ്ാ�ിര�ും ഇ��യിെല
േകരള�ിൽ ഏെറ�ുെറ 60 വയ�ിെല�ിെ�ാ�്
�കിസത്ുമത�ിൽ െപ�് പുനർ�നി�്
മഹാഅനുഭവ�േ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
�െ� ഉ�ാ�ാൻ പരി�ശമി�ുക. ൈദവ
വി�വേ�ാെട എ�ാ മത�ളിലും െപ� എ�ാ
വിവരേദാഷികള�െടയും സൂേ�ട്എ�േ��ുമായി
അവസാനി�ു�താണ.്
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േജ�ാതിഷ മേനാേരാഗികൾ� ഒ്രു ദുഃഖ വാർ�യു�.്
ൈദവവി�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�്അവെയ�ാം
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�ു�ു :

(Quote ..)
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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
of Justice (Supreme Science of Justice). MahaaDevi sends
him into the midst of Various kinds of People, as in the case
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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 in his RightË
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 Rebirths
in Human form, there are cases where GOD 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
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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 happily.
They enjoy life. They take part in games, enjoying food
tastes, sexual pleasure, etc. Such enjoyments are being
underestimated by human beings just because of his/her
ignorance.
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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.

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.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 330

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/ grandchildren, 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.
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.
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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).

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
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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 (Samhaara
Devi)'. MahaaShakthi has established the Sivan to
represent the Father of the Universe 'ParamaSivan'. The
Supreme Mother has established 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
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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
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
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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 Monkey
smile. 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 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.
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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.

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
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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
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
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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
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
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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 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
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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.

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 Mother
Science 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 rebirths 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 according to the True Vedas.
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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 Human
birth (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 Understanding
of Vegetarianism will also be rightly placed as Eatables &
NonEatables.
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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 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
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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
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....



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 346

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.

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.
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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
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.)
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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.

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
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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 Wrong
People.

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

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.
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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.

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.
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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 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.
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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 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.
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5.32 To People who abuse the Supreme Science, etc.

There are many people working and/or acting as Little
Gods, SuperGods, DivineServants, Representatives of
God, Representatives of ReligiousGods, Misleading Public
by False/Artificial Miracles, etc. The pretending of people
as LittleGods & SuperGods 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



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 354

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,
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 religious
Gods. 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 GOD intervenes into
human life with punishing rebirths (at times) as other
Creatures too. In short, GOD does it to correct People in
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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 Believe that
GOD give Equal Justice and Godly status. Modifications, if
any, in the Punishments, will be duly incorporated, if GOD
wills.
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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 Food
Energy 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 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
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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��ളായ

ആന��ള�ം,സമമായആന��ള�ം
ഉറ�ാ�ുകയാണ ഓ്ംകാരനീതിശാസ�്തം

അടി�ാനപരമായി െച���െത�ു പറയുേ�ാൾ
മഹാവാ�ല�മാണ െ്തളി�ു നിൽ�ു�ത.്
മഹാനീതിയുെട ഭാഗമായി� ക്ു�ു�െള
ശി�ി�ുേ�ാ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�ി�ാനു
മു�വലിയ പ�തി കൂടിയാണത.്

(1.3) മു���ിൽ  േപാലീസായിരിെ� ഒരാള�െട
ൈക� ത്�ിെയാടി�തിന്ആ�ീ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 !
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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
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,്
മായ ആണ എ്�ാൽ മിഥ�യ�; ശരീരമാണ �്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
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തുട�ിയ അധമകാര��െള നട�ു�തു നിമി�ം
അേനകം കുടുംബ�ളിെല ജീവിതം അലേ�ാലമായി
രി�ു�തിന ഭ്രണാധികാരികെളയും ജഡജ്ിമാെരയും
ഒെ� ശി�ിേ�േ� ? മദ�പാനിയായ മകെ�േയാ
അ�െ�േയാ ഉപ�ദവ�ൾ അതികഠിന�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.
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മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ളിലും ജീവികള�െട ശരീര
േകാശ�ളിലും മഹാ�ാപി�ി��� മഹാനീതിശാസ�്ത
നിയമ�ൾ �പകാരം, �പത��മ�ാെതഎേ�ാണവും
സ�ാഭാവികെമേ�ാണവും ജീവികൾ ശി�ി�െ�ടു�ു.
ൈ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�.്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 364

കു�ു�ള�െടഅ�ാനം െകാ�ും ദുസ�ാർ�ം
െകാ�ുംആെണ�ിൽ േപാലും തെ� �പിയെ��

കു�ു�ൾതെ� ഭയ�ു�ത ക്ർ�ാവായൈദവം
ഒ��ം ഇഷട്െ�ടു�ി�. 1000 േകാടി വർഷ�ളട�ിയ
ആദ� മഹാകാലച�ക�ിൽ കു�ു�ള�െടെയ�ാം
മഹാദാസിയായി മഹാ�പപ��ിെ� 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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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�.്ഏകൈദവദാസനായ
പരമശിവനും ആദ�മഹാകാലച�ക�ിൽ
മനുഷ�രൂപംസ�ീകരി�ി�ി�;പശുപതിയായ
കാളയുെട രൂപംസ�ീകരി�ി��മു�.്

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല ഭരണം മനുഷ�രിൽ നി� ആ്�ീയ
സാ�ാത�്ാരം േനടിയ ഉ�തർ�ു നൽകുകയും േദവതകൾ /
മല�ുകൾ /മാലാഖമാർഎ�ീ േപരുകേളാെടഅവർ ഭൂമിയിെല
കാര��െള ഭരി�ുകയുംെചയത്ു.അവെര�ാം കൂടി കാ�ിയ
െകാടുംനീച��െള ഭാഗം 4ൽവിശദീകരി�ി���.്

ൈദവം

പശുവും പശുപതിയും (കാളിയും കാളയും)
പരമേ�ശഷഠ്ജീവി

േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)
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പശു :സൃഷട്ി േ�ശഷഠ്ത

പശു, കാള എ�ിവയ�് മ്ഹാശാസ�്ത�ിൽ
�പേത�ക �ാനമു�.് മനുഷ�മാതാവ്ഏതാനും
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���
ജീവികെള നിർ�ാ�ിണ�ം വധി�ുവാനും
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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 ഉടമയുമായ ൈദവ�ി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
ൈദവ�ിെ� മഹാസേ്നഹ�ിെ�യും
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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��ിലും 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�ിശിവ
പുരാണ�ളിൽ േഗാമാതാവ,് പശുപതി എ�ി�െന
േപരുകള��തും,ശിവഭൂതഗണ�ൾ� ത്ലയിൽ കാള
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െ�ാ�് ഉ�തും ശിവവാഹനമായി കാളെയ
പരാമർശി�ു�തും അതിഗൗരവമായതും
ആ�ീയ/നീതി ശാസ�്തപരവുമായ കാരണ�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� േശഷമാണ് മഹാശ�ിയായ
ൈദവം/ മഹാേദവി, ര�ാമെ� മഹാകാലച�ക�ിൽ
മനുഷ�രൂപെ� മഹാസ�ീകരി�ിരി�ു�ത്എ�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�തമായഅവ�യായി�ാണ ൈ്ദവം
മഹാനി�ിയി�ി���ത്എ�റിയി�ു�ു. പശുവിെ�
ചാണക�ിൽ നി�ാണ ആ്�ിൾ എ� പഴെ�ൈദവം
സൃഷട്ി�ി���ത.് േഗാമൂ�ത�ിൽ നി�്ഓറ�ും.
ത�ൾസ�ീ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
എ� പദ�ിെ� �പഥമവും �പധാനവുമായ അർ�ം
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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;് ചുവെട �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�ു� മഹാേഗാമാതാവ അ്ഥവാ
പശു എ� മഹാഅർ�വും, മഹാേദവിയുെട
മഹാനാമ�ിെല ഭ�ദകാളി എ� മഹാശബദ്�ിനു�.്
ഭ�ദകാളിയുെട പ�ൽമഹാ�പപ�ംഎേ�ാഴും ഭ�ദമാണ;്
മഹാ�പപ�െ� എേ�ാഴും ഭ�ദമാ�ുവാൻ  
കഴിവു�ത ഭ്�ദകാളി�ാണ.്

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
നിയ��ി�ു�ു�.് 'േപരുകൾ ഇടു�ത്എ�െന,
ആര ?്'എ� അ��ായ�ിൽവിശദീകരണമു�.്
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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 അ്വെയസംര�ി�ാൻകൂടിയാണ.്
ഉടമയുെട ഇഷട്�ൾ െ�ാ�ും വളെര ചി�േയാെടയും
കഴിയു� പശുവിേനാ കാളയേ്�ാകയറിടു�ത ന്�
ഉടമയ�് ഇ്ഷട്മ�. ധർ�ശാസ�്തപരമായി മാ�തം
അഥവാൈദവ�ിെ�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,
പഠി�ുേ�ാഴും, ൈദവആരാധനയ�്്ൈദവ�ിൽ
നി� േ്നരി� േ്യാഗ�ത േനടിയ േശഷവും 'പൂണൂൽ'  
ധരി�ു�തു ന�താണ.്
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ൈദവം 'മായ' �പത��മാ�ിയ േശഷം, �പപ� പിതാവ്
കൂടിയായ 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
മുതലുമാണ് ൈദവം 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
�ിതി സംഹാര കർ�ാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹാശ�ിയുമായ ൈദവം ഉ�.് അ��ാനി�� മാ�തം
േനടു� പുണ�െ�, അറി�ും അറിയാെതയും
അർഹി�ാ�വർ ഉൾെ�� ജന�ൾ�്ആശംസ
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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�ാനും ആകാേമാ, 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 ആണ മ്��െ� 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�ത്എ�ാ 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�ു�ു. �പസത്ുത അവ�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�്
വിഷയസംബ�മായ ഭയം ഓേരാരു�ർ�ും
ഇ�ാെതവരു�ു. അതായത്വിഷയ�ിെല ഭയവും,
ജ��ളിെല ശു�ീകരണം െകാ�് േനടു�
ഭയമി�ായമ്യും ജനസമൂഹെ� ശു�ിെച���താണ.്
(ഏെത�ിലും �പേദശെ� ജന�ൾ സംഘടി�്
കൂ�േ�ാെട േഗാവധം െചയത് �്ിതിപരമായ വിധിെയ
അ�ിമറി�ാൻ തുനി�ാൽ അവസാന ജ��ിൽ
എ�തിനും ജ��ള�െട എ��ിനും ജ�ഗുണമായ
ജനന�ല�ിൽവർ�ി� മാ��െളവരു�ിയും മഹാ



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 376

സമതു�ി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�കർ ആവാനു�
ത�ത�ാടാണ്പിെ��ാ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�ന്അന�ാ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
േചരു�തുമ�. മത�ളിെലയും രാഷ�്ടീയ�ളിെലയും
�പമാണിമാർ�,് ൈദവ�ിെ� മഹാദാസനും �പപ�
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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�ിന്മനുഷ�ർ ഉൾെ�െട യാെതാരാള�െടയും
സഹായ�ൾയാെതാരു കാര��ിനും ആവശ�മി� എ�്
സുവ��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� ക്ാള�ു��ാ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�ിയാണ്മ��� ജീവികെള ൈദവം
സൃഷട്ി�ി���െത�ും ഒെ� മുഹ�ദ് െത�ി�രി��.
ഇ�ാം മത�ിലൂെട ജ�ുബലി വർ�ി�േ�ാൾ,
െകാടിയ പിശാചായ കിഷാണുവിെ� മായാശ�ികൾ
വർ��ശാസ�്ത�പകാരം വളെരയധികം വർ�ി�ാൻ
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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.്

പശുപാഠം 2െ� ഭാഗമായികരുതാവു�ഇം�ീഷ്
ഭാഷയിലു�വിശദീകരണമു�.്വളെര

വരഷ്�ള�്ു ത�ാറാ�ിയതാണ എ്�ിലും
കൂടുതൽആഴമു�വസത്ുതകെള ലളിതമായി
േചർ�ി���.് മ� വ്ിഷയ�ള�െട ഇം�ീഷ്

പരിഭാഷേയാെടാ�ം േചർ�ി���ത ജ്ന�ള�െട
ആവശ�ംഅനുസരി�ാണ.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തംമഹത�ം.
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മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം മഹാചിരി�്ഭൂമിയിെല
ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിതെ� മഹാമംഗളമാ�ു�
ൈദവവി�വം ഉടനു�.് ഭൂമിയിെല ഏതു �പേദശ�ും
പരമാന�േ�ാെട ജീവി�ാനു� മഹാഭാഗ�െ�
ഭൂമിയിെല എ�ാ മനുഷ�ർ�ും ലഭി�ു�താണ.് തുടർ�്
ഇേ�ാ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.്

ൈദവം

േമാ�ം

േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)
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േമാ�ം/ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം
(ൈദവവി�വവിശകലനം 4ൽ നി�ും േചർ�ു�ു.)

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

(( 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� ഭ്ൗതിക അസത്ിത�ം 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�്
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ജീവി�ാ�വെര മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം
അനുസരി�ി�ു�താണ;് േശഷം മാ�തേമ േമാ�ം
നല ്കൂ. ....

മ�ിെ�നിയമ�െളപാലിേ��ത േ്മാ�ം
ലഭി�ാൻ,ഓേരാ മനുഷ�നും
ആവശ�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� വ്ളരുകയും, മ�ിൽ
ജീവി�ുകയും, മരണേ�ാെട ശരീരെ� വീ�ും മ�്
ഏെ�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
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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
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.്
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ജീവിയുെടആ�ഗഹ�െള ഭരി�ു�ത ജ്ീവിയുെട സ�ത�ം
എ� വ്ിേശഷി�ി�ാവു� ജീവാ�ാവാണ;് എ�ാൽ
ജീവിയുെട ശരീരെ� മഹാഭരി�ു�ത്ജീവനായ
ഓകസ്ിജനാണ.് അതായത് ജീവികള�െടെയ�ാം
ശരീര�ിെല േകാശ�ള�െട നിർ�ാണം, ശരീര വളർ�,
േരാഗം, േരാഗമു�ി, തുട�ിയവെയ മഹാഭരി�ു�ത്
ജീവനായഓകസ്ിജനാണ.്

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 രൂപവും,
ൈഹ�ഡജൻ, ശിവച�ക�ിെ� പുതിയ/ മൂലക
രൂപവുമാണ.് ൈദവ വി�വ വിശകലനം 7ൽ കൂടുതൽ
വിശദീകരണം 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



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 384

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 െചയത്ആന��െ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�ാവിന ഭ്ൂമിയിേലാ, ഭൂമിയിെല
വസത്ു�ളിേലാ അവകാശവും അധികാരവും ഇ�;
േമാ�ം ലഭി�ുേ�ാഴുംഅ�െനതെ�. ...

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

മഹാ�പപ��ിെല മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�എ�ാ
ജീവികള�െടയും,വസത്ു�ള�െടയും സൃഷട്ിപരമായ
അവകാശവുംഅധികാരവുംൈദവ�ിനു മാ�തം!
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�ി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��ളായ 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
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��െളഅനുഭവി�ാൻ സാധി�ു�ത ഭ്ൂമിയിെല
ജീവികളിൽ നി�ും വസത്ു�ളിൽ നി�ുമാണ.്

ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിത�ിന ആ്വശ�മായആന��െളയും
ലഭ�മാ�ു�ത ഭ്ൂമിയായൈദവമാെണ�ു സുവ��ം.

മഹാ�പപ��ിെല മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�എ�ാ ജീവികള�െടയും,
വസത്ു�ള�െടയും�ിതിപരമായഅവകാശവുംഅധികാരവും

ൈദവ�ി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 ഭൂമിെയ കണ�ാ�ി
േപാരു�ത മ്നുഷ�സമൂഹ�ിെല ധാർ�ിക
അധഃപതന�ൾ� ക്ാരണമായി���.്

ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം ഉൾെ��
മഹാശാസ�്തം പഠി�ാനും പാലി�ുവാനും
ത�ാറാകുേ�ാൾ,വിഷയശു�ീ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� അ്�ി 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 മഹാമാതാവുമായ ഭൂമി, ഭൂമിയിെല
വസത്ു�ള�െട മൂലക�ളിൽ മഹാലയി�ി�ി���
ശാസ�്ത നിയമ�ൾ, ശ�ികൾ, ആന��ൾ,
എ�ിവെയ മനുഷ�രുെട അ��ാനവു മായി�്
ബ�ി�ി�ി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�ു�

സുഖ�െളആസ�ദി�ുവാനും (ൈദവം)
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അനുവദി�ിരി�ുകയാണ.്ശാസ�്തപാഠ�െള
െവളിെ���കി�ാൻ ഒരു കൂ�ം മനുഷ�ർ ശാസ�്ത��ാർ
എ� േപരിലും ഗേവഷകർഎ� േപരിലും െതാഴിൽ
െചേ��തു�.്ശാസ�്ത പാഠ�ൾ �പകാരം ശാസ�്ത

സൗകര��െളകെ��ാനും അവെയ
ഏെതാരാൾ�ും െപാതുജന�ൾ�ും ലഭ�മാ�ുവാനും
വീ�ും കർ�ം െചേ��തു�.് മനുഷ�െ�എ�ാ

ജീവിത േമഖലകെളയുംഎ�ാ ശാസ�്ത ശാഖകള�മായും
ബ�ി�ി�ിരി�ുകയാൽ,എ�ാ േമഖലകളിലും ശാസ�്ത
സാേ�തിക വികസന�ള�ംഅവ �പകാരമു�
അന��െളേ�ാണമു�വ�വസായ�ള�ം,
അവയിെല�ാം േജാലിെച��� െതാഴിലാളികള�ം

ഉ�ാകു�ു.അതായത മ്ഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�
മഹാ�ാനമാകു� മഹാശാസ�്തെ�യുംഅവ
�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�്തസൗകര��ള�ം
കെ��ാനു�ശ�ി മനുഷ�ർ�ു നൽകു�തും
െവളിെ�ടു�ു�തും ൈദവം തെ�യാെണ�ിലും,

മനുഷ�െരസംബ�ി� അ്വർഅ��ാനി�തായി വരു�ു.
അവെരഅ��ാനി�ി�താെണ�അ്വർഅറിയാെത
േപാകു�ു.ൈദവം മനുഷ�െരഅ��ാനി�ി��

എ�തുേപാെല, മനുഷ�ർഅ��ാനി�� എ�തും സത�ം
തെ�യാണ.് മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാേദവനും
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മഹാേദവിയും മഹാവാ�ല�വും ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ� മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.് മനുഷ�ർ�്
ഭൂമിയിെല 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�ു�ു.

ഭൂമിയിൽവ� ജ്ീവിശരീര�ൾെകാ�്
അറിയുകയുംഅനുഭവി�ുകയും െചയത്
ആന��െളഅന�മായി� ആ്സ�ദി�ു�

മഹാഅവ�യാണആ്�ീയ
സാ�ാത�്ാരംഎ�ും; ഭൂമിയിെല
ആന��െളെയ�ാം ഭൂമിയിെല
വസത്ു�ളിലുംജീവികളിലുമായി�്
മഹാലയി�ി�ിരി�ുകയാെണ�ും,
ആന��ള�ംആന��െള േനടാനു�
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ഉപാധികള�മാണ സ്�െ��ും
തിരി�റിയുേ�ാൾ,സ��ുകെള
േനടാനായി� ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി�്
�പയ�ിേ��തു�.്ആ�ീയ

സാ�ാത�്ാര�വിഷയമാ�ാെത
ജീവി�ുേ�ാഴും,ത�ള�െടആന��ള�ം
ആന��െള േനടാനു� ഉപാധികള�മായ
സ��ുകെളവർ�ി�ി�ാനാണ ഓ്േരാ

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���ത ഉ്പേയാഗെ�ടണം. 
മ�ിെ�നിയമ�െളകെ��ാനും മന�ിലാ�ാനും
ഉൾെ�ാ�ു �പവർ�ി�ാനും ത�ാറാകുേ�ാൾ

അവകാശ�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�ത്
ജ�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�ി���ത്എ�ാ മനുഷ�ർ�ും 100 മനുഷ�
ജ��ളിലൂെട മഹാസമനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�തിനാണ.് േശഷം സൃഷട്ിച�ക�ിെല
മനുഷ�ർെ��ാം ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരെ�
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�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�ി�ുകയുംഅ�ാമെ�
മനുഷ�ാവ�യിൽ മഹാ�പപ��ിെ�

മഹാശാസ�്തെ�മുഴുവൻ മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകുകയും; ആ�ീയസാ�ാത�്ാരമായ

ന��തമായി�,്

☆
ആകാശ�ിേല� ഉ്യർ�ുകയും െച���ു.
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േമാ�ം �പാപത്മാ�ു�േതാെട; മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിൽനി� സ്�ൂർ� മു�ിയും; ഭൂമിയിൽ വ�്

ജീവിശരീര�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
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�ീയസാ�ാത�്ാരമായ
ന��തമായി� ഉ്യർ�ുേ�ാൾ,ജീവാ�ാവിെ� േമൽ

അതുവെര മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മഹാനിർ�ഹി��േപാ� മഹാനിയ��ണ�ള�ം
മഹാഭരണവുംഅവസാനി�ി� (്മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ി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,്
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അ�ാമെ�മനുഷ�ാവ�യിൽ മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തെ�യും ന��തം എ� േമാ�െ�യും
�പാപത്മാ�ു�തു െകാ�ാണ ന്��ത�ിന 5്

േകാണുകള��ത.്ൈദവവി�വംആരംഭി�ു�േതാെട
ന��ത�ൾ� 5് േകാണുകൾ ഉ�തായി� ക്ാണാനും

കഴിയു�താണ.്

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�ാണ്സൃഷട്ി ആരംഭി�ി���ത്എ�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�്നി�്കാണാനാവും
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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�ത മ്ഹാ�പപ�മാണ അ്ഥവാ
ജഗ�ാണ എ്� േ്മാ��ിൽ  ന��തമായിരിെ� 
തീർ�യായും േ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�ാണ്മഹാേ�ശഷഠ്െമ�്ന��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�്വീ�ും േമാ�ം നൽകു�തുമാണ.്
കൂടാെത,ൈദവെ� മകനും മകള�മായി ലഭി�ു�തും
പരിചരി�ു�തും ഉൾെ�െടയു� മഹാഭാഗ�െ�യും
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�താണ.്
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േ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�,

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
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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.്
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
െചയത് ആന��െള അന�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�് ആദ� ജീവിയായി�്
മഹാനി�യി�ി��ളളതും മ��െകാ�്സൃഷട്ി�ി���
തുമായ മ��ശരീര�ിൽ േചർ�ു�ു.

മ��ം, സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ
എ�ി�െനയു� അവ�കെള മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം ഓേരാ ജീവാ�ാവിനും മഹാഅനു�ഗഹി��
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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��ം,
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�ു�ി�. അതായത്മഹാശ�ി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�ാവിന്ഭൂമിയിേലാ, 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�ാവിന് ലഭ�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
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ചു��മു�വരും മ��ം മരി�� മ�ടിയു�തും യാെതാരു
സ��ുകെളയും കൂെടെ�ാ�ു േപാവാൻ
യാെതാരാൾ�ും കഴിെ��തും ക�ും േക��ം, സ�യം 
അനുഭവിെ��േപാെലഅറിയു�ു�.്

േ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�ാവിന മ്രണം
സംഭവി�ു�ിെ��ിലും ജീവാ�ാവിെ� ഒരു മനുഷ�
ജ��ിന് മരണം സംഭവി�ു�ു�് എ�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
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മനുഷ�ൻ എ� പദം ബഹുവചനമാണ 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�ു�ു�.്

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
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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
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.
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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
മനുഷ�െ�യും സൃഷട്ി ആരംഭി�ി���ത് എ�ും
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�്തീപുരുഷ
വിഭജനവുമായി ബ�മു�.് 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
മഹാമാതാവുമായൈദവവും, �പപ�പിതാവുകൂടിയായ
ൈദവ�ിെ� ഏക ദാസനും മാ�തമാണ്ഓേരാ
മനുഷ�െ�യും നിത�രായ യഥാർ� ബ�ു�ൾ;
യഥാർ�മായ അ�യും അ�നും. മനുഷ�രുെട
ശരീര�ള�െടയും ആ�ാ�ള�െടയും സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�ളിൽ എ�ായേ്�ാഴും അവകാശവും
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അധികാരവുമു�ത് അവർ�് മാ�തമാണ.് എ�ാ
ആന��െളയും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�
'മഹാമാതാവും, ഭാഗമായ �പപ� പിതാവും േചർ�
ൈദവം' എ�ാവരുെടയും ഏക ബ�ുവാണ;് ര�ു
ബ�ു�ള�മാണ.്

മനുഷ�െര�ാം ത�ള�െട ജീവിത�ിെല അ�,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
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മനുഷ�െനയും മഹാകരുതു�തിെന മന�ിലാ�ാനും;
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ജീവി�ാനും ഓേരാ
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�ീയ സാ�ാത�്ാര�ിൽ ഓേരാ 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��ു�ത് വ��ി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� അ്നവധി
ജ��ളിൽ ൈദവ ശി� അനുഭവി� ധ്ാർ�ിക ശു�ി
േനടണെമ�് മഹാനീതിശാസ�്തം വിധി�ു�ത്
അതീവഗൗരവ�ളാണ;് എ�ാ കു�ു�െളയും
ശു�ിെചയത്് മഹാസമനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ത് മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ� മഹാവാ�ല�മാണ.്

േ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�യിൽഎ�ുേ�ാൾ
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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� ശ്ു�ിെച��വാൻ

ൈദവ�ി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� അ്ശു�െ�ടു�ിയവെരഅേനകം
ജ��ളിൽ ശി�ി�ുകയും എ�ാൽ 3 മുതൽ 33
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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�ു�ത് ധർ� 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, ഭരണശാസ�്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�ു�ത് മ�ിൽ
മഹാലയി�ി�ി��� ഭൗതിക ശാസ�്തം, ധർ� ശാസ�്തം,
ആ�ീയ ശാസ�്തം എ�ി�െനയു� യഥാർ�മായ
േവദ�ൾ �പകാരമാണ.്
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മനുഷ�ൻ /വ��ി വസത്ുതകെളതിരി�റിയു�േതാെട
അഹംഭാവ�ള�ംഅഹ�ാര�ള�ം െപാ���ള�ം
കാപട��ള�ംഅസത��ള�ംഅധർ��ള�ം
അനീതികള�ംഅവിേവക�ള�ം േപാെലയു�

ദുർ��ണ�ൾമനുഷ�നിൽ 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�യും അപരാധവുമാണ;്
ൈ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�്അർഹരായവർ"
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�െ�യുംആന��ളായുംആന��െ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��െളയഥാർ��ി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�വരുെടയുംആന��െളയും,

ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���
വ��ിസ�ാത���െ�യുംഅറി�ുംഅറിയാെതയും
ഭരി�ാനും നയി�ാനും നി�യി�ാനും ഒെ�വ��ി
ത�ാറാകു�ത മ്�ിെ�നിയമ�െള ധി�രി�ാവരുത.്
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സ��ുകെള േനടാനായി�്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� �്പയ�ിേ��തു�്
എ�തുേപാെലസ��ു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�്ആസ�ദി�ു� മഹാഅവ�യാണ്ആ�ീ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.്
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ത�ൾ�് ശരിെയ�ു  േതാ�ുേ�ാെലേയാ
ഇഷട്ംേപാെലേയാ ജീവി�ാൻ മനുഷ�ർ ത�ാറാവരുത്
എ� താ�ീതും അതിലു�.് കു�ു�ൾെ��ാം
സമമായി�്എ�ാ ആന��െളയും ലഭ�മാേ��ത്
ൈദവ�ിന്കു�ു�േ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�ി���ത് മ�ി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�ം
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ആന�ി�ു�ത മ്���വരുെട ധർ�ശാസ�്തപരമായ
ആന��ിന ത്ട�മു�ാ�ിആവരുത.്

ഓേരാ മനുഷ�െ�യും (ജീവിയുെടയും) ശരീരെ�
മഹാഭരി�ു�ത്ജീവനും 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�്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
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�ം ഉ�വരും ആന�ി�� ജീവി�ു�തി�ു
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േ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��ു�ത്മ�ായ ൈദവം
അഥവാ മ�ിെ� നിയമ�ൾ അത�ാവശ�മാ�ു�തു
മന�ിലാ�ാൻ_ ഉ�വരുെട മുഖഛായ, സൗ�ര�ം, നിറം,
ഉയരം, െതാഴിൽ അഭിരുചി, 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��
േനേട�താണ.് മ��� ജീവികള�െട കു�ു�ൾ
വളരു�തും ജീവി�ു�തും പാഠമാ�ാവു�താണ.്
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ഉ�വർ ത�ിലു� ശരീര സാദൃശ��ൾ� സ്ാ��ിക
ശാസ�്ത�ിൽയാെതാരു�ാന�ള�ം ഇ�.

ൈദവീകമായ സാ��ിക ൈകമാ� നിേരാധന
നിയമം ഉറ�ാ�ു� ഏതാനും കാര��െള ചുവെട
അറിയി�ു�ു :

(1) ധർ�ശാസ�്തപരമായി� വ്��ിഅ��ാനി�� േനടു�
സ�ൂർ�സ��ിെനയും സ�ൂർ�

വ��ിസ�ാത���േ�ാെടഎേ�ാഴുംഅനുഭവി�ാനും,
യാെതാരു നികുതികള�ം ഭരണകൂടം ഉൾെ�െടയു�
യാെതാരാൾ�ും നൽകാെതജീവി�ാ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��ികൈകമാ� 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
ഉചിതം.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 418

(3) മാതാപിതാ�ള�െടയും  മ���വരുെടയും
സ�ാദ��െള ആൺമ�ള�ം ഉ�വരും ദുരുപേയാഗം
െചയത് മ്ടിയ�ാരും അലസ�ാരുമാകാെതയും �കേമണ
അവർ�ും കുടുംബ�ിനും ഉ�വർ�ും സമൂഹ�ിനും
േ�ദാഹം െച���വരായി�് പരിണമി�ാെതയും
�ശ�ി�ു�ു.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�ത്കുടുംബവും 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�.
കു�ികെള�ാം ഉപരിപഠന�ൾ നടേ��ത,്സ��മായി
അ��ാനി�� േവണം; െതാഴിൽ അഭിരുചി തുട�ിയവ
അനുസരി� സ്�യം ഉപരിപഠന�െള നി�യി�ുകയും,
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അവ േനടാനായി� ഉ്�വർ ഒഴിെകയു�വരുെട കൂെടേയാ
/ �ാപന�ളിേലാ സാത�ികമായി� േ്ജാലി െചയത്ു
െകാ�് പഠി�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�്വളരാനു� വഴിയാണത.്
കു�ികെള ഇ�്വഴിെത�ി��േപാരു�ത്മുഖ�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�.്
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�ാം
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മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മഹാഭരി�ു�ത സ്ൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര കർ�ാവായ ൈദവമാണ.്
മഹാനീതിശാസ�്തവുമായി ബ�െ��ിരി�ു�
ജ�ഗുണ�ൾ� സ്ൃഷട്ിപരമായ വിധി,�ിതിപരമായ
വിധി എ�ിവ �പകാരം ജീവികളിെല�ാം ശാരീരികവും
മാനസികവുമായ ഏ��ുറ�ിലുകെള ഉ�ാ�ാനാവും
എ��ാെത നി�ിതമായ അളവുകൾ 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�ിന പ്ൂർ�ി 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 ഒെ� അവസാനി�ി�ണം. ൈദവീകമ�ാ�
നിയമ�ൾ ത�ി�ൂ���തിന് തീർ�യായും ൈദവ
ശി�യു�.് ...

പീഢനം, േമാഷണം, െകാലപാതകം തുട�ിയവയിൽ
�പായം കുറ�വർ �പതികളാവുേ�ാൾ, �പതികള�െട
ശാരീരിക മാനസിക വളർ�കെള വിലയിരു�ാൻ
ധർ�ശാസ�്തെ� അറിയാവു� സാധാരണ
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�ു�ത്
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അവെയ�ാം �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
െചലവ്വളെര 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��ു�ത ഓ്േരാ
മനുഷ�െ�യും ആവശ�മാകു�താണ.് ജന�ള�െട
ദാസരായ ഭരണാധികാരികള�ം മ�ിെ� നിയമ�െള
അനുസരി�് ജീവിേ��ു�ത് അവരുെട
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�്
അറിയു�ു�് എ�ിരിെ� ൈദവേ�ാടു ക�ം
കാ�ാനാവിെ�� സ്ുവ��മാണ.്

കുടുംബജീവിത�ിലും സമൂഹ ജീവിത�ിലും
പുലർ�ു�സാ��ികഅധമ��െള

അവസാനി�ി�ുവാനും;ൈദവീകമായസാ��ിക
ൈകമാ� നിേരാധന നിയമവും,ൈദവീകമായ ഇഷട് ദാന
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നിയ��ണനിയമവും പാലി�ുവാനും ഓേരാ മനുഷ�നും
സ�യംബാ���മാകു�താണ.് ഉടെനൈദവവി�വം
ആരംഭി�ുകയും, േശഷംസൃഷട്ിച�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� ജ്ീവിേ� മതിയാവൂ എ�
അവ�ഓേരാ മനുഷ�നും ഉ�ാകു�തുമാണ.്

ജീവി�ിരി�ുേ�ാൾധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
സേ്നഹി��െകാ��കഎ��ാെതഇഷട്

ദാനമായി� സ്�ാദ��െളൈകമാ�ം െച�ാൻ
യാെതാരാൾ�ുംഅവകാശേമാ
അധികാരേമാ ഇെ�� സ്ാരം.

കു�ികള�ം യുവജന�ള�ം സ�ാ�ശയ ശീല�േളാെട
വളരെ�. കു�ികെള�ാം ഉപരിപഠന�ൾ നടേ��തും,
ആന� ഉപാധികെള േനടു�തും സ��മായിഅ��ാനി��
േനടിയസ�ാദ��െള െചലവഴി� ആ്ന�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�ു�താണ് സമൂഹ�ിെല ധാർ�ിക
അധഃപതന�ൾ� ഒ്രു മുഖ� കാരണം.
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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 2 കാരണ�ള��.്
(1) വളർ�ി വലുതാ�ിയതിെ� മുഖ� പ� ൈ്ദവ�ിന്
അവകാശെ��താണ.് (2) ഓേരാ മനുഷ�നും കു� ്
അ� /അ�ൻ  മു��ി / മു��ൻ എ�ി�െന
തലമുറകള�െട ഭാഗമാകയാൽസാ��ിക കട�ാട ഇ്�.
അേതസമയം ഒരു അ�, വളർ�ി വലുതാ�ിയതിെല
കട�ാടിെന സ��ായി�് മട�ി ലഭി�ണെമ�്
മകേനാട്ശഠി�ാൽ, വളർ�ി വലുതാ�ിയതിെല
കട�ാടിെന അള�ാൻ �ശമി��കൂടാ എ�തുെകാ�്
നാളതുവെര മകൻ അ��ാനി�� േനടിയ സ�ാദ��െള
മുഴുവൻ അ�യ�്ു സമർ�ി�ാൻ ബാ���നാണ.്
മകള�െട കാര��ിൽ, അ�േയാടും യാെതാരാേളാടും
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ബാ��തയി�;എ�െനെയ�ാൽ ത���ിൽ തെ�
അ�യാവാനും വളർ�ി വലുതാ�ിയതിെല കട�ാടിന്
പകരം െച�ാനും കഴിയു�താണ.്

അേതസമയം ഒരു അ�ൻ, മകെന വളർ�ി
വലുതാ�ിയതിെല കട�ാടിെന സ��ായി� മ്ട�ി
ലഭി�ണെമ� മ്കേനാട ശ്ഠി�ാൽ, താൻ അ��ാ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�ു�ത്മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവം ആകയാൽ, അതിെന അനുകരി�ാണ്
'നാളതുവെര മകൻ അ��ാനി�� േനടിയ സ�ാദ��െള
മുഴുവൻ അ�യ�്ു സമർ�ി�ാൻ ബാ���നാണ '്
എ�ു കുറി�ത.് �പപ�പിതാവായ പരമശിവന ന്ാലാം
�ാനമാണ;് അതിെന അനുകരി�ാണ ന്ാളതുവെര
മകൻഅ��ാനി�� േനടിയ സ�ാദ��ള�െട നാലിെലാ�്
അ�നു സമർ�ി�ാൻബാ���നാണ എ്�ു കുറി�ത.്
അേതസമയം മനുഷ�രുെട ൈദവീക �ാനം
ൈക��ിയിെല ബലം കുറ�തും മ�� നാലു
വിരലുകളിൽ നി�് േവറി�് നിൽ�ു� 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
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െ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�.് )

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� ഉ്�വരുെട സേ്നഹവും പരിചരണവും
ഉറ�ാകു�താണ.് വൃ� ഭവന�ള�െടയും
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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

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��്
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ഉ�വരായബ�ുജന�െളഏ�ിേ��തും,ബാ�ി
വരു�സ��ിെന െപാതുഖജനാവിൽ

േചർേ��തുമാണ.് (മ�ൾ�ും ഉ�വർ�ുംഅവയവ
ൈവകല��ള�ം ഇ��ിയൈവകല��ള�ം കടു�
േരാഗ�ള�ം മ� അ്സാധാരണമായസാഹചര��ള�ം
ഉ�േ�ാൾ, വിവിധ�ളായആനുകൂല��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
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
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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
പാരിേതാഷികം എ� നിലയ�്ും പുര, പുരയിടം, എ�ീ
സ��ുകള�െട ഒരു ഭാഗം ഇഷട് ദാനമായി
നൽകാവു�താണ;് എ�ാൽ മാതാപിതാ�ള�െട
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.്
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  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
മാ�തം അവകാശവും അധികാരവുമു� ഭൂമിയിൽ
അ��ാനി� അ്വകാശം േനടാൻ ഓേരാ മനുഷ�െനയും
�പേത�കമായി അനുവദി�ി���ത്ൈകമാ�ംെച�ാൻ
അവകാശമി�;അധികാരവുമി�.

2017 െസപത്ംബർ 23ന വ്സത്ു  െക�ിട
വി�ന/വാ�ൽസംബ�ി� ല്ഭി�ഏ�വും പുതിയ

െവളിപാട ച്ുവെട േചർ�ിരി�ു�ു.
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മ�ിെ�കാര��ിൽകരാർ ഉ�ാ�ാൻമ��ം
�ല�ള�ം നാടുകള�ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിനു
മാ�തമാണഅ്വകാശവുംഅധികാരവും ഉ�ത.്

െചറുവിരൽഅന�ാൻ േപാലുംൈദവംശ�ി
നൽകണംഎ�ിരിെ�,ജന�ള�ംഭരണാധികാരികള�ം
മ��ം�ല�ള�െടയും നാടുകള�െടയും േപരിൽ
കരാറുകൾ ഉ�ാ�ു�തും ചുമ� ത്ലയിേലാ
ൈക�ിേലാ വ��െകാടു�ാൻസാധി�ാ�

�ല�ള�ംെക�ിട�ള�ംമ�ൾ�ും ഉ�വർ�ും മ��ം
�പമാണ�ളിലൂെടഏ�ി�� െകാടു�ു�തും

അപരാധമാണ.് !

വ��ികൾ��്ല�ള�െടയും
െക�ിട�ള�െടയും �കയവി�കയഅവകാശം
ലഭി�ു�ത ന്ാ�ിൽ ഭരണകൂടം ഇ�ാ�േ�ാൾ
മാ�തമാണ.്വ��ികള�െടആവശ�ംഅനുസരി�്
'ൈദവ�ിെ� �പതിനിധി' െയേ�ാണം,ഓേരാ
വ��ിയുെടയും 'ദാസനായ ഭരണാധികാരി' െപാതു
ഖജനാവിൽനി�ുമു�ധനം െകാ��്ല�ള�ം
െക�ിട�ള�ം ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം വാ�ണം;

േശഷംവിൽ�ണം.

സ��രായവ��ികൾ �പമാണ�ളിലൂെട
സൂ�ി�ു�അധിക�ല�ളിൽവ��ികൾ�്
അവകാശ�ള�ംഅധികാര�ള�ം ഇ�തെ� !
സൗകര�ം േപാെല �പമാണ�െളസ�യം ചുെ�രി�ാം !

�ലംകൂടിയായൈദവെ�ചുെ�രി�ാൻ
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ� ക്ഴിയു�ത� !
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�പമാണം,കറൻസി തുട�ിയകടലാസുകള�ം,ജീവികള�െട
ശരീരവുംൈദവാംശ�ൾതെ�യാവുേ�ാൾ,അവെയ�ാം
ചുെ�രി�ാൻകഴിയുേ�ാൾൈദവെ�ചുടുകയേ�എ�

േചാദ�ം ഉ�ാകും.

ചുെ�രി�ുകഎ�പദം െകാ� ഉ്േ�ശി�ത്
അവസാനി�ി�ുകഎ�ാണ.്

ശൂന�തെയസൃഷട്ി�ുവാേനാ, മഹാലിംഗം =ആകാശം
കൂടിയായശൂന�തയിൽനി�ുംഎെ��ിലും
സൃഷട്ി�ുവാേനാ, ഭൂമിയിെലയാെതാരു

വസത്ു�െളയുംശൂന�മായിഅവസാനി�ി�ുവാേനാ
സൃഷട്ികൾ�ക്ഴിയു�ത�.

ഭൂമിയിെലവസത്ു�ളിലുംഅവ െകാ� ന്ിർ�ി�ിരി�ു�
ശരീര�ളിലും മഹാലയി(�ി)�ി��� നിയമ�െള ഉപേയാഗി�്
രൂപാ�രം ഉ�ാ�ാൻൈദവംതെ�അനുവദി�ിരി�ു�ു.
ഊർ�െ�മെ�ാരുഊർ�മായി പരിവർ�നം െച�ാൻ
അനുവദി�ിരി�ു�ു എ��ാെത ഉ�ാ�ാനും നശി�ി�ാനും

മനുഷ�ന ക്ഴിയി�.ആദിയും അ�വുമി�ാ�
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു മാ�തമാണ അ്തിനു കഴിയുക.
ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാെതസൃഷട്ി�വ (മത�ഗ��െള�ാം
ഉൾെ�െട)ചുമ�ു നട�ു�വർ� ച്ുെ�രി�ാെമ�ും സാരം.

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിൽ
നി� സ്ൃഷട്ിയും കു�ുമായഓേരാ മനുഷ�നും /

ജീവാ�ാവും സ�ൂർ� മു�ി േനടു�തും േനേട�തും
എ�െനെയ�ാെമ�ാണ മ്ഹാശാസ�്തപരമായി�്
േമാ�പാഠ�ളിൽ വിവരി�ിരി�ു�ു.
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ൈദവവുംൈദവരൂപവും

മഹാലിംഗം =
മഹാശ�ിലിംഗം =
മഹാശിവലിംഗം =ശിവലിംഗം

േവദം 1 ഓംകാര നീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

*ശിവലിംഗം* മഹാശാസ�്തപരമാണ.്
ശിവലിംഗ�ിന മ്ത�ള�മായുംൈലംഗിക
കാര��ള�മായുംബ�മി�. മഹാശ�ിയായ

ൈദവം 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�ാൻഎള��മാണ.്
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*ആകാശംഎ�മഹാലിംഗം*

ഭൂമിയിൽനി�ും ച��നിൽനി�ും മ��ം
േനാ�ിയാൽഒരുവലിയകുടകണെ� അർ�
േഗാളാവ�യു�തും,സൂ�മ് നിരീ�ണ�ിൽ
മഹാ�പപ�സൃഷട്ിയുെട �പതീകെമ�ു

വിേശഷി�ി�ാവു� മഹാലിംഗരൂപമൂ�തും,
ആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�തുമായ
മഹാശൂന�മാണആ്കാശം.

ൈ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�
ഭൂമിയാണ് സൃഷട്ി�ു�ത.് സർ� സൃഷട്ികെളയും
സൃഷട്ി�ുവാനു� ഭൂമിയുെട ആദിയും അ�വുമി�ാ
� മഹാലിംഗമായി� ആ്കാശെ� മന�ിലാ�ണെമ
�ിൽ ആദിയും അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ിയാണ്
ൈദവെമ� മ്ന�ിലാവണം. ((1))ൽവിവരി�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
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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; 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�� �പപ�െ� ആകാശം
എ� മഹാലിംഗം ഉൾെ�ാ���ത്മന�ിലാ�ാൻ
മനുഷ�ന സ്��ം *ക��കൾ െകാ� ക്ഴിയു�താണ.്*

എവിെട നി� ആ്കാശേ��ു േനാ�ിയാലും ഒരു കുട
േപാെല അർ�േഗാളാകൃതിയിലാണ് ആകാശ
െ� 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.്
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ഇനി, മഹാലിംഗ�ിെ� ചുവട്കെ��ാനാവുേമാ
എ� ക്��കൾ െകാ�ും, േനടാനായ അറിവുെകാ�ും
പരി�ശമി�ുക. ഭൂമി�ും താേഴ� ആ്ദി കെ��ാൻ
കഴിയാ� അവ�യിൽ മഹാലിംഗെ� അറിയു�ു..
ഭൂമി ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ�ം മു�ുപറ�അർ�
േഗാളാകൃതിയു� മഹാലിംഗ�ിനു�ിലാണ.്

*യാെതാരു മനുഷ�നുംയാെതാരു േദശ�ും
ജനി�ു�ി�.എ�ാ മനുഷ�രുംജനി�ു�ത്

മഹാശിവയും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവ�ിെ�മഹാലിംഗ�ിന്

അക�ാണ.്*

വിശദീകരണം: ഒരു കുട േപാെല വലുതായിെ�ാ�്
പുതിയതായി സൃഷട്ി�െ�ടു� ന��ത�െളെയ�ാം
ഉൾെ�ാ� ആ്ദിയും 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*
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എ�ാൽ ശിവെയ അഥവാ 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�മാണ്
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 ഭൂമിയിെല
വളെര സൂ�മ്മായ ഏതാനും അംശ�ൾ മാ�തമാണ്
സ�്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�ിെ� അക�്
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�ാം
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�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�യാണ് എ�ാ ജ��ളിലും
ഓേരാരു�ർ�ും ഏ�വും വലിയ േലാകാ�ുതം.!

(മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു� ജീവികെള�ാം സ�യം മറ�്
ഇണെയ മാ�തം ഓർ�ു�തായ പരമാന�മായ
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, മുറിവ് ഉണ�ൽ,
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തുട�ിയവെയ�ാം നട�ു�ത.് ഭ�ണ സാധന�ള�ം
മരു�ുകള�ം ഒെ� ശരീര�ിനു നൽകാൻ
ജീവാ�ാവിെന അനുവദി�ു�ു എ��ാെത അവെയ
സ�ീകരി�ു�തും േകാശ�െള പുതിയതായി
സൃഷട്ി�ു�തുെമ�ാം മ��ം ശരീരവുമായ ൈദവാംശം
മഹാനി�യി�ു� കാര��ളാണ.് അ�ാരണ�ാൽ
തിരുവന�പുര�്ജനി� ഒരു മനുഷ�ൻ േകാ�യം,
െകാ�ി, തമിഴന്ാട,് േബാംെബ, കാശമ്ീർ, പാകി�ാൻ,
ൈചന, അേമരി�, റഷ�, 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�ാവ്
അവകാശെ�ടു� �പാേദശികമൂഢത�ം നഷട്െ�ടും.
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�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�ി�ു�ു.
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ജീവികൾ മരി�ുകേയാ വധി�െ�ടുകേയാ
െച��േ�ാൾ, 'മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
അംശമായ ശരീരം' മഹാശാസ�്ത �പകാരവും,
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരവും, സ�യം വഹി��
െകാ�ിരു� ജീവാ�ാവിെന ശരീര�ിൽ നി�ും
പുറ�ാ�ുകയാണു െച���െത�് മു�്
വ��മാ�ിയിരു�ു.

മരി�ുേ�ാൾ,ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപവും
ജീവനുമായഓകസ്ിജൻ,അദൃശ� വാതക�ളായ
ജീവാ�ാവിെനയും പുണ�പാപ�െളയും

മഹാനീതി ശാസ�്ത �പകാരം നയി�ു�താണ.്
മരി�ുേ�ാഴുംവധി�െ�ടുേ�ാഴും, മ���
ജീവികള�െട ഭ�ണമായി� പ്രിണമി�ാലും
ഇെ��ിലും,ശരീരംഎവിെടയുമു�
മ�ിലടിയു�താണ.്ശരീര�ിന ജ്നി�

�പേദശെമേ�ാജീവി�ു� �പേദശ�െളേ�ാ
വ�ത�ാസമി�. മ��ം ഭൂമിയും

ൈദവാംശവുമായശരീരം വീ�ും മ�ിേല�്
മട�ു�ു.സർ�ം മ�ടി.

ശരീരം �പത��മായി�,് ജീവാ�ാവിന്അനുവദി�ു
�തായ അവയവചലന�െളെ�ാ�് *ഏെതാരു
�പവൃ�ിയും െച�ാനും െച�ാതിരി�ാനും, ഏെതാരു
വസത്ുവും ഉപേയാഗി�ാനും ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാ
നും ജീവാ�ാവിന സ്�ൂർ� വ��ിസ�ാത��� െ�യും
ലഭി�ു�ു�.്*  �പസത്ുത സ�ാത���െ�
ദുരുപേയാഗി�് മ��ം �പേദശവും ഭൂമിയുമായ
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ൈ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.*

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�്വിശകലനം െചയത്്ശരിയും
െ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��്
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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�.* 

*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�ദാസ്
/ െചൈ�, േബാംെബ / മുംൈബഎ�ി�െ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,
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െവ�െ�ാ�ം, തുട�ിയവ െകാ� മ്ഹാശാസ�്തപര
മായി�� തെ� ഭൂമിയിെല �പേദശ�ള�െട
അതിർ�ികെള മാ�ിമറി�ാനും, പഴയ �പേദശ�െള
ഭാഗികമാേയാ പൂർ�മാേയാസമു�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�തമാണ്
എ�ായേ്�ാഴും അവകാശവും അധികാരവു മു�െത�്
സുവ��മായി േബാ��മാവു�താണ.്* ജനി�ുകയും
ജീവി�ുകയും െച��� �പേദശെ� സർ� േ�ശഷഠ്ം
എ�ും മ��� നാടുകെളയും അവിട�ളിെല
ജന�െളയും ശ�തു�േളാ േമാശ�ാേരാ േകമേരാ
ഒെ�യായി കണ�ാ�ു� മൂഢജന�ള�െട ഇഷട്ം
േനാ�ിയി��ാ ഓംകാര നീതി ശാസ�്തം എ�
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മ��ം േദശ�ള�ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവം ഭൂക�ം, സുനാമി, അ�ി പർ�തം,
കാ��തീ, െകാടു�ാ�,് മ�,് െവയിൽ, മഴ,
െവ�െ�ാ�ം, തുട�ിയവ സൃഷട്ി�ു�ത.്..
ഏെത�ാം �പേദശ�ളിൽ എ�ു െച�ണം എ�്
�പേദശം കൂടിയായ ഭൂമി മഹാനി�യി�ു�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�
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െ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.്

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*, െതാഴിൽഅഭിരുചി,
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
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എ�ാലവും സ��മായ ഭൂ�പേദശ�ള�െട േപരിലും*;
േകമ�ം കാ���തും, കലഹി�ു�തും, ഒളിേ�ാരു
നട�ു�തും, യു�ം െച���തും എ�ത വലിയ
േഭാഷ�വും നീച�വുമാെണ� സ്�യം വിശകലനം
െചയത്ു േനാ�ുക. ൈദവം മഹാഅനു �ഗഹി��
നൽകിയി��� അധിക ബു�ിശ�ികെള ദുരുപേയാഗം
െചയത്,് ഭൂ�പേദശ�െള ത�ൾ�്
േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം േവർതിരി� േശഷം രാജ�
സേ്നഹം, രാജ�േ�ദാഹം, എ�ി�െന പറ� വ്ാേ��
�ള�ം അടിപിടിയും യു��ള�ം ഉ�ാ�ു�ത്
ഒരുപേ�ഭൂമിയിെലഏ�വും വലിയ േഭാഷ�മാവാം.

ജീവികള�െടെയ�ാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവെ�, മനുഷ�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�ാൻകഴിയു�താണ.്

ഒരു മനുഷ�െ� എ�ാ അവയവ�ൾ�ും ആേരാഗ�ം
ഉ�ായിരി�ുേ�ാഴും, ജീവാ�ാവിെ� ആ�ഗഹ�ൾ
സാധി�ുേ�ാഴും വ��ി ആന�ി�ു�ു. ആ�ഗഹ
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�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�്ഒെ�ാരുമി�� �പവർ�ി�ു�തിന്തട�ം
ഉ�ാവുകേയാ, അവയവ�ൾ നഷട്െ�ടുകേയാ
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�ു�ത്ഒേര 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 ഭൂമിയുമായൈദവമാണ.്
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ഭൂമി�ും ഭൂമിയുെട അവയവ�ൾ മാ�തമായ
രാജ��ൾ�ും സം�ാന�ൾ�ും ജി�കൾ�ും മ��ം
ജയ വ്ിളി�ാൻ മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവേമാആേരാടും
ആവശ�െ�ടു�ി�. ഭൂമി� /്ൈദവ�ിന ജ്യ വ്ിളിയുെട
ആവശ�വുമി�. അ�ാനികള�ം അധമരുമായ (?)
ജന�ൾ, ഭൂമിയുെട അവയവ�ൾ മാ�തമായ
രാജ��ൾ�ും മ��ം ജയ്വിളി�ുകയും േദശീയ
ഗാന�െള� േപരിൽ േകാ�പായ�ൾ കാ�ി�ൂ��കയും
െച��േ�ാൾ ശാസ�്തീയത ഇ�ാതാവു�ു. അേതാെട
മ�രം, ത�ിലടി, െകാലപാതകം, യു�ം തുട�ിയ
ൈപശാചികകാര��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�്അവകാശം
ഇ�, അധികാരവുമി�. *ഭൂമി അഥവാ ൈദവം
അനുവദി�ുകകൂടി െച��േ�ാഴാണ് ഏെതാരാള�ം
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�്ഉപേയാഗെ�ടണം, ഉപകരി�ണം.*
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ആയുധ�ൾ�ുംആയുധവാഹിനികൾ�ും കരവായു
നാവിക േസനകൾ�ും 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�ാൻകഴിയും.

അധമസംസക്ാരം െകാ� ര്ൂപെ��തായ
*രാജ�ര�എ�ക�േ�രിൽഅറിയെ�ടു�
നികൃഷട് െതാഴിൽ െച���ൈസനികേര�ാൾ
അധമരായി��ളളത,്അ�ാരാഷ�്ടപരമായ
തിരു�ൽനടപടികൾ� പ്രി�ശമി�ാെത
പ�ാള�ാെരെ�ാ� ന്ികൃഷട്േജാലികെള
െച�ി�ു� ഭരണാധികാരികളാണ.്*

ഒരു ജ�� *്ഏ�വുമധികം പുണ�ം േനടാൻ കഴിയു�ത്
ഭരണാധികാരിയുെട അഥവാ രാജാവിെ� അഥവാ
മ��ിയുെട േജാലി െച��േ�ാഴാണ,് ധാർ�ികമായി�്
അധഃപതി�ാൽ ഏ�വുമധികം പാപവും.*
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം 100 മനുഷ� ജ��െള
ഓേരാ മനുഷ�നും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തും,
രാജാവ് ഉൾെ�െ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
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�പകാരം പരി�ശമി�ണം.* യഥാർ�മായും, ജന�ള�െട
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�വും ഭൂമിയുമായ ൈദവം,
ജന�െളയും മ��� ജീവികെളയും സൃഷട്ി�ുകയും
ര�ി�ുകയുമാണ യ്ഥാർ�മായും െച���ത.്

മതജാതിരാഷ�്ടീയ�ൾ�ും െതാ��തീ�ലുകൾ�ും മ��ം
യാെതാരു�ാന�ള�മിെ��ു സുവ��മാ�ിെ�ാ�,്
ൈദവ�ിെ�വാതകരൂപമായഓകസ്ിജൻ ഭൂമിയിെലഎ�ാ

ജീവികള�െടയും നാസികയിലൂെടയും ശ�ാസേകാശ
�ളിലൂെടയും ര��ിലൂെടയും (കയറി ഇറ�ി) �പവർ�ി�്
ജീവികൾെ��ാം ജീവൻഅഥവാശ�ി നൽകു�ത ത്െ�
കു�ു�ളായ ജീവികേളാടു� മഹാവാ�ല�മാണ.്

എ�ാ മനുഷ�െരയും മ���ജീവികെളയും
സ��ുകെളയുംആന��െളയും ഒെ�സൃഷട്ി�ത്
മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവംആകയാൽസർ�തിെ�യും
അവകാശവുംഅധികാരവും എ�ാലവുംൈദവ�ിനു
മാ�തമാണ.് മ�ിെ�സ��മായശരീരെ�മ� മ്ട�ി

വാ�ു�താണ;് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മഹാഉചിതമായ മെ�ാരു ഭൂ�പേദശ� ് ഒരു പെ�ഇ�്
ശ�തു രാജ�മായി�� കണ�ാ�ു� �പേദശ� ്

ഇ�െലകളിൽ േ�ദാഹി�� വധി� ്പുനർ�നി�ി���
ഒരു വ��ിയുെട മകേനാ മകേളാആയി ഇ�െ�
�പധാനമ��ിേയാ, പ�ാള�ാരേനാ, ഒെ�

പുനർ�നിേ��ാം. ))
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മഹാലിംഗ�ിെ�ഉ�ിൽ,ജീവികെള
സൃഷട്ി�ാൻ േവെറയുംകാരണ�ള�� :്

ൈദവ�ിെ� ഭാഗമ�ാ�തായ ജീവാ�ാവിെന
മ��മായി� ആ്ദ�ം 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�ുകഎ��ാെ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�േയാഅവയവ�െളേയാ'കള�െ�ടു�ു�ു;
അന�ായം കാ���ു. ൈദവ�ിെ� ഇഷട്ം എ�
മഹാനീതിെയ വിഷയമാ�ാെത �പവർ�ി�ാൽ പാപം
ഉ�ാകു�താണ.്* അതായത്*ശരീരവും മ��മായ
ഭൂമിയിൽ മഹാലയി�ി�ി��� ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം
ജീവി�ുക എ��ാെത ശരീരമായ ൈദവാംശെ�
ശി�ി�ാൻ യാെതാരാൾ �ും അവകാശമി� എ�്
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ചുരു�ം. *മഹാ�ാ ഗാ�ി�*് പിൻപ�ാൻ
കഴി�തും ഗാ�ി ആഹ�ാനം െചയത്തുമായ
അഹിംസയും സത�ാ�ഗഹ സമര�ള�ം
ൈദവീകമാകു�ത് അ�െനയാണ.് ധർ�ശാസ�്ത
പരമായി ജീവി�ാ�വേരാട് നി�ഹകരി�ാനും,
കടു� അപരാധ�ൾ�്ഉടുതുണിേയാെട (മാ�തം)
കാ�ിേല�ും, ഒ�െ�� ദ�ീപിേല�ും നി�ിത
കാലേ�� ന്ാടുകട�ുക എ� ശി�യുെട കാഠിന�ം
ഏ�വും ഭീകരമാണ!്

കു�ു�െള, �പപ�പിതാവായ പരമശിവനു േപാലും
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം �പവർ�ി�ു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.് ..

മഹാലിംഗം ബഹുവിധ�ിൽ മഹാ�പപ�െ�യും,
ആദിയും അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ിയായ ൈദവ
െ�യും �പതിനിധാനം െച���ു�.്ആകയാൽ,ൈദവ
വി�വം ആരംഭി�ുേ�ാൾ, ഭൂമിയിെല�ുമു�
േദവാലയ�െള (ആവശ�മു� ജന�ൾ), ശാസ�്ത
പരമായി� ശ്ു�ീകരിേ��തു� :്
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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
ഉപേയാഗി�ു� സ�ിേയാ ഭാ�െ�േ�ാ മു�ിൽ
വ� മ്ഹാലിംഗമായി� സ്��ി�ാം. ത�ള�െട ര�ു
ൈക��ികള�ം േചർ� ഒ്രു തവണ വാരിയടു�ു�
മ�ിെന കൂനയാ�ി മഹാലിംഗമായി�്സ��ി�ാം.
�പാർ�ി�ു�വരുെട �പാർ�നകൾ ധർ� ശാസ�്ത
�പകാരമാവണംഎ�തു മാ�തമാണ �്പധാനം.
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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�് അഥവാ ൈദവീകമായി�്
േദവാലയ�െള നിർ�ി�ു�ത എ്�െനെയ�ാെമ�്
ഭാഗം 4ൽവിശദീകരി�ി���.്

പരമശിവൻ, മഹാേദവിയുെട ഏക ദാസനും
�പപ�പിതാവും �പതിനിധിയും ആെണ�തു േപാെല,
പരമശിവെ� രൂപ�ിന,് ജന�ൾ അറിയു�
രൂപ�ിൽ നി�്ഏതാനും മഹാവ�ത�ാസ�ള�മു�.്
((2)), ((4)) എ�ിവയിൽ 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�്
സുവ��മാ�ു�ു. (േദവാലയ�ിെല മഹാലിംഗ
�ിെ� മുകളിൽ നി� ത്ാേഴ� പ്ാൽ ഒഴുകുകയും
ചുവ�ിെല ചാലിലൂെട വരുേ�ാൾ ഭ�രും മ��ം
കുടി�ു�തുമായസ�ർഭ�ൾ ഉ�ാകു�താണ.് പാൽ
കൂടാെത ഫല�ള�ം, പലഹാര�ള�ം, പരിഹാര�ള�ം
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�സ�ർഭ�ള�ം!!
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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.്

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

തുട�ിയവവിവരി�ു�അ��ായെ�
ചുവെട േചർ�ു�തിനു മു�്

ൈദവമ���ൾ
ഉൾെ�ടു�ു�ു.
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ൈദവ മ���ൾ
ഏകൈദവമായ മഹാേദവിയുെട 2
ഭാഗ�ളിൽആദ�േ�ത്
മഹാേദവിയും ര�ാമേ�ത്

പരമശിവനുമാണ.്
മഹാേദവിയുെടയും

പരമശിവെ�യും മേ��യു�
കൂ��െക�ാണ ഭ്ൂമിയും ആകാശവും
ജീവികള�ംസർ�തും ഉൾെ��
മഹാ�പപ�ം.ൈദവഭാഗ�ൾ
ത�ിലു�കൂ��െക�ിെന

മഹാഭ�ദമാ�ു� 2കരാറുകെള
ൈദവ മ���ൾഎ�്

േപരി�ിരി�ു�ു. മഹാേദവിയുെട
മഹാഹൃദയമാണ ഓ്ംകാരം;

സ�കാര�മാണ;്ആകയാൽഓംകാര
മ��ംഗൂഢമാണ.്ഏകൈദവമായ
മഹാേദവി,ൈദവ ഭാഗമായ
പരമശിവന ഓ്ംകാരം

മഹാഅന �ുഗഹി�� നൽകുേ�ാൾ
മലയാള ഭാഷയിലു� ലളിതമായ

ഓംകാര മ��ംെചാ�ി
െകാടു�ു�ു�.്ഏതാനും
വർഷ�ൾ�ുമു�്

നൽകിയിരു�ു. ഒരു വാ� േ്പാലും
ഓർ�യി�. മഹാേദവിയുെട
സ�കാര�മായഓംകാര മ��ം

മഹാേദവി� ആ്വശ�മു�േ�ാൾ
ഓർ�ി�ി�ും! ലഘു�ഗ��ിെ�
എ�ാ േപജുകള�െടയും ചുവ�ിൽ
ഓം സത�ം ഓം ധർ�ം ഓംനീതി
സംഹാരംഎ�ലളിതമായ വാചകം
കാണാം . മഹാേദവി പരമശിവന്
മഹാഅനു�ഗി�� നൽകിയി���
സംഹാര മ��മാണത.് മനുഷ�ർ�്
അതിൽകാര�മി�എ�ിലും

പരസ�െ�ടു�ിയത മ്നുഷ�രുെട
സംഹാരംഎ� േമാ�െ�
മഹാേദവി പരമശിവനിലൂെട

നിർ�ഹി�ു�ത്
സത�ധർ�നീതികെള
ആധാരമാ�ിയാണ്

എ�റിയി�ാനാണ.് മഹാേദവിേയാ
പരമശിവേനാ മാനുഷിക

അവതാരം എടു�ുേ�ാൾ വ��ി
ബ��ളിൽ ഉ�ായി���
ന��നതകൾ േമാ�െ�

വിപരീതമായി ബാധി�ി�എ�്
അറിയി�ാൻകൂടിയാണ.്ഓം നമഃ

ശിവായ = മഹാശിവെയ
നമി�ു�ു.... പരമശിവൻ.

OM will soon Sound everywhere on/in Earth.

ഭൂമിയിൽ ഉടെനഓം മുഴ�ു�താണ.്

WHEN THE SUPREMEMOTHER BEGINS
THE CONTINUOUS SUPREME LAUGH FOR

333 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
SHORT EBOOK 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... PARAMASIVAN 12
SEPTEMBER 2017, TUESDAY.

ഈലഘുവായഇ�ഗ�ം ഭൂമിയിൽഉടെന
മഹാആരംഭി�ു�ൈദവവി�വേ�ാെട,
മനുഷ�രുെട െപാതുആവശ�വുംആന�വുംആയ

'ൈദവ ഭ�ി, �പാർ�ന,ൈദവ മ���ൾ,ആരാധന,
േദവാലയം, നിർ�ാണം, എ�ി�െനയു� ഭ�ി

കാര��ളിെല �പധാന മാ��െള
മഹാശാസ�്തപരമായിഅറിയി�ു� .ു

*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�ു�ത്

മഹാശിവയും

മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ
ൈദവ�ിെ�
മഹാലിംഗമായ

ആകാശ�ിനക�ാണ.്
ഭാഗം 3ൽ വിശദീകരി�ി���.്
മലയാളം >MalayalaM<

=യഥാർ� േവദ�െളഎ�ാ
സൃഷട്ിച�ക�ളിലും
അവതരി�ി�ു�

േവദഭാഷ=ൈദവ ഭാഷ.
മലയാളഭാഷ=ൈദവഭാഷ.
മലയാളനാട =്ൈദവനാട =്

(സമസത്) ഭൂമി. മ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവം സൃഷട്ി�
ഭൂമിയിെലസർ�വും
നാടുകള�ം,ജീവികള�ം,
ഭാഷകള�ം സർ�വും
ഭൂമിയുേടതാണ.്എ�ാ
ജീവികൾ�ും േവ�ി ഭൂമി
നൽകിയത എ്�ാവരുേടതു മാണ;്
അതുെകാ�ുതെ�യാണ്
ഒരു നാ�ിൽ ജനി�ുകയും
ജീവി�ുകയും െച���
മനുഷ�നും മ���

ജീവികൾ�ും മെ�ാരു നാ�ിൽ
േപായി ജീവി�ാൻ

സാധി�ു�ത;് ഭ�ണം ജലം
വായു ജീവികൾതുട�ിയവ

ഇണ�ു�ത.്
�ബ�േക��മായ മ�ടി,

േകരള�ിലാകയാൽ, േകരളം
ൈദവ�ിെ�സ��ം

നാടാണ;്കടൽവിഴു�ിയാലും
േകരള�ിെനവീ�ും
സൃഷട്ി�ു�താണ;്അവ
ജന�ള�െട വിഷയ�ള�മ�.

ൈദവവി�വേ�ാെട, മനുഷ�രുെട ആവശ�വുംആന�വുമായ
'ഭ�ി, �പാർ�ന...'എ�ിവയിെല �പധാന മാ��ൾ

PARAMASIVAN
SupremeServant

MohammedBADSHA
Rasool, Eesa, Cryst,

SupremeOx
MAHAADEVAN
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ഭൂമിയിൽ ഉടെന മഹാആരംഭി�ു�ൈദവ
വി�വേ�ാെട, മനുഷ�രുെട െപാതുആവശ�വും
ആന�വുംആയ 'ൈദവ ഭ�ി, �പാർ�ന,ൈദവ
മ���ൾ,ആരാധന, േദവാലയം, നിർ�ാണം,
എ�ി�െനയു� ഭ�ികാര��ളിെല �പധാന
മാ��െള മഹാശാസ�്തപരമായി അറിയി�ു�ു.
ഭൂമിയിെലഎ�ാ രാജ��ളിെലയുംജന�െളസംബ�ി�ു�

കാര��ളാണവ. �പേത�ക രാഷ�്ട�ള�മാേയാസം�ാന�ള�മാേയാ മാ�തം
ബ�െ��ത�ാ എ� സ്ുവ��മായിഅറി�ുെകാ�ണം.

മഹാ�പപ��ിെലസർ�കാര��ള�ം മഹാശാസ�്തപരം മാ�തമാണ.്

ൈദവീകകാര��െളവിശദീകരി�ുവാൻ േയാഗ�തഅത�ാവശ�മാണ.്
മഹാേദവി, മഹാദശമി രാ�തിയിൽഈയു�വെ� നാവിൽ 'ഓം'െ� മൂലവും
അ�ര�ബ�വുമായ ' 3 ' കുറി�താെണ� മ്ഹാഎളിമേയാെടയും

മഹാസേ�ാഷേ�ാെടയുംഅറിയി�ു�ു. മഹാശിവനും മഹാശിവയുമായ
മഹാേദവിയുെട മ��ാവതാരവുംഅ�ര�ബ�വും മഹാേദവിയുെട ഭാഗം കൂടിയായ

പരമശിവന �്പത��മായി മഹാഅന �ുഗഹി�� നൽകി;ൈദവവി�വമുേ�ാടിയായി യഥാർ�മായ
3+1 േവദ�െളയും വീെ�ടു�ിരി�ു� :ു ഭൗതികശാസ�്തം,ധർ�ശാസ�്തം,ആ�ീയ

ശാസ�്തം,വർ��മായ മ��ശാസ�്തം.

നാടിെ� കാര��ിൽ കരാർ ഉ�ാ�ാൻ മ��ം ഭൂമിയും നാടുമായ ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ്
അവകാശവും അധികാരവും ഉ�ത.് െചറുവിരൽ അന�ാൻ േപാലും ൈദവം ശ�ി നൽകണം
എ�ിരിെ�, ജനേ�ദാഹികളായ ഭരണാധികാരികള�ം മ��ം, നാടുകള�െട േപരിൽ കരാറുകൾ
ഉ�ാ�ു�ത ക്ടു�അപരാധമാണ;് കഴിയുെമ�ിൽ, നാടുകെള സൃഷട്ി� േ്കമ�ം കാ��കയാണു
േവ�ത !് ഭൗതിക ശാസ�്ത സാേ�തിക സംവിധാന�െള ഉപേയാഗി� ആ്ണേവാർജ�ാപന�ൾ,
രാസവസത്ു നിർ�ാണം, അണെ��,് തുട�ിയവ �ാപി�ുേ�ാൾ, അവെയ ജാ�ഗതേയാെട
സംര�ി�ുവാൻ േവ� നടപടികളാണ്ആദ�ം േവ�ത.് എെ��ാൽ വീഴ�് സംഭവി�ാൽ
ജന�ള�െട ജീവനും സ��ിനും വിനാശം ഉ�ാകു�താണ.് ഉദാഹരണ�ിന്മു�െ�രിയാർ
അണെ��ിന ക്ടു�അപകടം സംഭവി�ാൽ ദശല��ണ�ിന ജ്ന�ൾ വധി�െ�ടുെമ�്
േവഗം ഭൗതിക ശാസ�്ത പരമായി മന�ിലാ�ാൻ കഴിയു�തിെന അവഗണി�ു� ഇ�െ�
ഭരണാധികാരികള�ം മ��ം കടു� അപരാധമാണ െ്ച���ത.് അണെ����ാ�ിയത ൈ്ദവമ�;
മനുഷ�രാണ;് പരിഹാരവും മനുഷ�ർ ഉ�ാ�ണം. ധർ�ശാസ�്ത �പകാരമ�ാ� കരാർ ഉ�ാ�ി
േകരളെ�കടെലടു�ാൻ െകാടുംപാപികളായ ഭരണാധികാരികൾകാരണമാകു� .ുജാ�ഗത ന�ത .്.!

ഭൂമിയിെല മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടസർ�ജീവികെളയുംഓംകാരനീതിശാസ�്ത �പകാരം സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര കർ�ാവായ മഹാേദവി സദാ സംര�ി�ു�ു� !്ൈദവ�ിെ�

മഹാചിരി കൂടിയായഓം ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ ഉടെന മുഴ�ും !
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ഉ�ട�ം േപജ ്ന�ർ

ഭ�ികാര�അറിയി� (്ൈദവവി�വ േശഷം !) 455456

മ���ൾ,ൈദവ മ���ൾ ... 458486
മ��ിയുെട ഇര�േ�രാണ മ്��വാദി;തിരി��ം ! 485486
വർ��മായ നാലാമെ� േവദം:മ�� ശാസ�്തം 487500
ആയുർേ�ദം 497498
സമ്ൃതി, പുരാണം 501518
കാമവ�വ�ിതി, േമാ�ം,ശരീരം .. 582607
പരമശിവന �്ി�പേകാപം നൽകു�ു! +ശ�ി 726735

ൈദവവി�വം, ..സംഹാരം 736751..
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മ���ൾ
മ��ി�ു�താണ മ്��ം.ശബദ്മി�ാെതേപാെലയും
(മന�ിൽ),ശബദ്േ�ാെടയും മ��ി�ാനാവും.
ൈദവ�ിെ� മഹായു�ിയായ മഹാ�ാനെ�
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര�ൾ�ു
േവ�ി മഹാശാസ�്ത  നിയമ�ളായി പരിവർ�നം
െച���ത ശ്ബദ്മി�ാെതേപാെലയും ശബദ്േ�ാെട
യുമാണ.്അേ�ാൾശാസ�്തനിയമ�ൾ മ���ളാണ.്

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര
നിയമ�ൾവസത്ു�ളിൽശബദ്മി�ാെതയും

ശബദ്േ�ാെടയും മഹാലയി �ിരി�ുകയാണ എ്�ു
പറയുേ�ാൾ േവദഭാഷയായ മലയാള�ിൽ
ചിരി�ുകയാണ എ്�പദം ഉപേയാഗി�ത്
ൈദവ�ിെ� മഹാആവിഷ�്ാരമാണ.്

ൈദവ�ിെ� മഹാചിരികൂടിയായഓംഎ�ാ
വസത്ു�ള�െടയുംആ��ളിൽസദാ
മഹാലയി�ിരി�ുകയാണ.് മഹാചിരി
കൂടിയായഓംഎ�മഹാമ���ിൽ
നി�ാണ ഗ്ൂഢവും പരസ�വുമായി എ�ാ
മ���ള�ം ശബദ്�ള�ം ജനി�ു�ത !്
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ൈദവമ���ൾ
ഏകൈദവമായ മഹാേദവിയുെട 2 ഭാഗ�ളിൽആദ�േ�ത്

മഹാേദവിയും ര�ാമേ�ത പ്രമശിവനുമാണ.്
മഹാേദവിയുെടയും പരമശിവെ�യും മേ��യു�

കൂ��െക�ാണ ഭ്ൂമിയുംആകാശവും ജീവികള�ംസർ�തും
ഉൾെ�� മഹാ�പപ�ം.ൈദവഭാഗ�ൾത�ിലു�
കൂ��െക�ിെന മഹാഭ�ദമാ�ു� 2കരാറുകെളൈദവ
മ���ൾഎ� േ്പരി�ിരി�ു�ു. മഹാേദവിയുെട
മഹാഹൃദയമാണ ഓ്ംകാരം;സ�കാര�മാണ;്ആകയാൽ
ഓംകാര മ��ം ഗൂഢമാണ.്ഏകൈദവമായ മഹാേദവി,
ൈദവഭാഗമായപരമശിവന ഓ്ംകാരം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകുേ�ാൾ മലയാള ഭാഷയിലു�ലളിതമായഓംകാര മ��ംെചാ�ി

െകാടു�ു�ു�.്ഏതാനുംവർഷ�ൾ�ുമു� ന്ൽകിയിരു�ു. ഒരു വാ�്
േപാലുംഓർ�യി�. മഹാേദവിയുെടസ�കാര�മായഓംകാര മ��ം

മഹാേദവി�ആ്വശ�മു�േ�ാൾഓർ�ി�ി�ും!

ഇമഹാ�ഗ��ിെ�എ�ാ േപജുകള�െടയും ചുവ�ിൽ ഓം
സത�ംഓംധർ�ംഓംനീതി സംഹാരംഎ�ലളിതമായ
വാചകംകാണാം. മഹാേദവി പരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗി��
നൽകിയി���സംഹാര മ��മാണത.് മനുഷ�ർ�അ്തിൽ
കാര�മി�എ�ിലും പരസ�െ�ടു�ിയത മ്നുഷ�രുെട

സംഹാരംഎ�േമാ�െ�മഹാേദവി പരമശിവനിലൂെട
നിർ�ഹി�ു�ത സ്ത�ധർ�നീതികെളആധാരമാ�ിയാണ്
എ�റിയി�ാനാണ.് മഹാേദവിേയാ പരമശിവേനാ മാനുഷിക
അവതാരംഎടു�ുേ�ാൾവ��ിബ��ളിൽ ഉ�ായി���
ന��നതകൾ േമാ�െ�വിപരീതമായി ബാധി�ി�എ�്

അറിയി�ാൻകൂടിയാണ.്

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയനമി�ു�ു.
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മഹാ�പപ�സൃഷട്ിയും
ൈദവ സംേബാധനകള�ം

പരമശിവൻഎ�ത സ്മസത്ആ��ളിലും
ശിവച�കമായി �പവർ�ി�ി�ു�തായസ��ം ഭാഗ�ിന്
ഏകൈദവമായ മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�
മഹാപദവിയാണ.് �പപ�പിതാവ,്ൈദവ�ിെ�ഏക

�പതിനിധി,തുട�ിയ മഹാപദവികള�ം
മഹാ�പവർ�ന�ള�മാണ പ്രമശിവേ�ത.്ഏകദാസൻ,
മഹാദാസൻ, മഹാവാഹനമായ മഹാനരസിംഹം എ�ീ
മഹാനിലകളിലും �പവർ�ിേ��ു�ധർ�ശാസ�്ത
പരമായആവശ�െ�മഹാആന�േ�ാെട പരമശിവൻ

ഉൾെ�ാ���ു.

�ബ�ം ഒ�ാമതായിശിവച�കം, ര�ാമതായി
ശ�ിച�കം,എ�ീ 2കു�ു�െളസൃഷട്ി�
േശഷം,ശ�ിച�കേ�ാടു മാ�തം േചർ�േ�ാൾ,

ശ�ിച�കം മഹാശ�ിച�കമായി /
ഏകൈദവമായി / മഹാേദവിയായി.ശിവച�കെ�

ഉൾെ�ടു�ി മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െളഏകമായി
മഹാനിർ�ഹി�ു�ത �്ബ�ംകൂടിയായ
മഹാേദവിയാണ.്ശിവച�കെ�സൃഷട്ി�ത്

മഹാ�പപ��ിനും മു�ാകയാൽ, �പപ��ിെല
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�സൃഷട്ികെളസംബ�ി�്
�പപ�പിതാവായശിവനആ്ദിയുംഅ�വുംഇ�.
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ൈദവസംേബാധനകൾ

ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവിഅനുവദി�ാെത
മഹാേദവിെയ േപാലുംആരാധി�ാൻ പാടി�;

എ�ിരിെ�,സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ, മൂഢ�ംനിമി�ം
പരമശിവെനആരാധി�ു�അധമഅവ�
ഉ�ായി�ൂടാ;ആയതിന പ്രമശിവൻ

മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെടസ�യംസ�ീകരി�ി���
മഹാനാമ�ൾകൂടിയാണ ഏ്കദാസൻ, മഹാദാസൻ
എ�ിവ.സൃഷട്ികൾ�,്അവർ ഉൾെ�� �പപ��ിെ�
പിതാവാണ പ്രമശിവൻ. 'മഹാേദവിയും പരമശിവനും'
ഒ�ി��ം,തനി��ം നിൽ�ുേ�ാൾ,സൃഷട്ികളായ
മനുഷ�രും മ��ം അേ�ശിവാഎ�ുസംേബാധന

െച���ത മ്ഹാഉചിതം.

ഏകേദവിയും *�ബ�വുമായ മഹാേദവിെയ*,
ഏകേദവനായ പരമശിവൻസംേബാധന െച���ത്

*മഹാേദവീ*, *േദവീ*, *മ�ടി േദവീ*എ�ി�െനയാണ;്
പരമശിവെന മഹാേദവിസംേബാധന െച���ത *്േദവാ*
എ�ുമാണ.് മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനാണ പ്രമശിവൻ.
പരമശിവെ�മഹായജമാനയും ഭാര�യും മഹാദാസിയും എ�ാം

എ�ാമാണ മ്ഹാേദവി.ൈദവീകമായആന��ൾ,
സൃഷട്ികള�േടതിൽ നി�ും തിക��ം വിഭി�മാണ.്

പരമശിവെ� മഹാആന�ംമഹാേദവിേയാടു�
മഹാദാസ�വും, മഹാേദവിയുെട മഹാആന�ം
മനുഷ�രും ജീവികള�ംഉൾെ�� മഹാ�പപ��ിെല

സമസത്കു�ു�േളാടുമു�

മഹാവാ�ല�വുമാണ.്
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ആ�ീയശാസ�്ത  മ���ൾ

സത്ുതി ഗീതം,ജപം,തുട�ിയവൈദവ�ിന ആ്വശ�മി�.
കു�ു�െള�ാം ധർ�ശാസ�്തപരമായിആന�ി��

ജീവി�ണം.ൈദവ�ിന അ്�തേയ േവ�ൂ. കു�ു�ള�െട
ആവശ��െള മഹാഉചിതമായിഅഥവാഓംകാര നീതി ശാസ�്ത
�പകാരം മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും

മഹാവാ�ല�വുമായ മഹാേദവി നിറേവ���താണ.് ഉദാഹരണ�ിന്
യു�ിവാദികള�െടയും നിരീശ�രവാദികള�െടയുംജീവിത

ആവശ��െള മതഅ�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�ിവഅനുവദി�ാൻ
ൈദവംബാ���മാണ.് 4ലളിതമായശാസ�്തവാചക�െള

�പപ�പിതാവായപരമശിവനിലൂെട മഹാേദവി
അറിയി�ു�ു. 1.ഓംനമഃശിവായ, 2.ഓംശിവായനമഃ, 3.
േദവീ ശരണം, 4.അേ�ശിവ! (അ�ര �ബ�മായഓംഅ�രേമാ
പദേമാഅ�).ലളിതവും ശാസ�്തപരവുമായ േമ�ടി 4 'ര�ു പദ
വാചക�ൾ'യഥാർ��ിൽസംേബാധനകൾ

മാ�തമാണ;് മ���ള�.ഏതാനുംെസ���കേളാ മിനു��കേളാ
മാ�തമായി സത്ുതികെള ചുരു�ി െ�ാ�ണം.ൈദവ�ിെ�യും
മനുഷ�രുെടയും ജീവികള�െടയും ശരീരവർ�നകൾപാടി�.
അവസ�കാര�തയിലും മഹാനീതികാര��ളിലുമു�

കട�ുകയ�മാണ.്കടു�ശി�കള��.്സത്ുതിയും �പീതിയും
മഹാനീതി� ത്ട�മാണ.് ഭ�ി�ഭാ� പ്ാടി�.വിപരീതമായി

�പവർ�ി�ാൽകടു�ശി�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�്
കൂ��െക�ി�;ൈദവ�ിെ�മഹാഖരരൂപമായ
ഭൂമിയുമായാണ മ്നുഷ�െ�കൂ��െക�്

വ�വ�െചയത്ി���ത.്
മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി��� മഹാശാസ�്തനിയമ�ൾ
�പകാരംഅന�മായആന��െളഅറി�ും
അനുഭവി��ം ജീവി�ു�മനുഷ�ർ� മ്�ിെ�
നിയമ�ൾമാ�തമാവണം ജീവിത മ���ൾഎ�്
മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി മഹാനി�യി�ി���.്
ആവർ�ി�ു�ു : ഭ�ി�ഭാ� പ്ാടി�.വിപരീതമായി �പവർ�ി�ാൽ

കടു�ശി�തീർ�യാണ.്
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മഹാ �പപ� സൃഷട്ി മ��ം

ഓം ഇമഹാ�ഗ��ിെ� 1, 2, 3എ�ീ ഭാഗ�ളിൽ
മലയാള�ിലും ഭാഗം 4ൽഇം�ീഷ ഭ്ാഷയിലും

വിശദമാ�ിയിരു�ു.

ൈദവമ���െള��ി �പതിപാദി�ുേ�ാൾ
ഓംആവർ�ി�ുകതെ�േവണം.
മാ�തമ�;ആ�ീയശാസ�്തവുമായി
ബ�െ�� പ്ുതിയ ഒരു പാഠം/വ�ാഖ�ാനം

േചർ�ു�ുമു�.്

സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രുെട ജീവിതെ�യും,
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട

മായാശ�ികെളയും, മഹാ�ാനമായ
മഹാശാസ�്തെ�യും,ബ�ി�ി�ു� 3

മഹാകാര��ള�� :്
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(1)ജീവികള�െട ശരീരമായിരി�ു�
വസത്ു�ൾഉൾെ�െട

മഹാ�പപ��ിെല സർ�തിെ�യും
ഭൗതികഘടന,

മഹാശാസ�്തനിയമ�േളാെടൈദവം
സൃഷട്ി�ി���തു െകാ�ാണ്

ജീവികൾ� ജ്ീവി�ാൻ കഴിയു�ത.്
അ�െനഅെ��ിൽജീവികൾ�്
ജീവി�ാൻകഴിയുേമാഎ�അ്�ം
ചി�ി�ുക. ഭ�ണപാനീയ�ൾ�്
നിയമ�ൾഇ�ാതിരി�ുക, ഭ�ണ

പാനീയ�െളസ�ീകരി�ു�ശരീര�ിെ�
�പവർ�ന�ൾ�ന്ിയമ�ൾ
ഇ�ാതിരി�ുക, േരാഗ�ൾ�ും
മരു�ുകൾ�ുംൈവദ��തി�ും
േലാഹ�ൾ�ുംഊർ�

�പവർ�ന�ൾ�ുംയ���ൾ�ും...
നിയമ�ൾഇ�ാതിരി�ുക,എ�ി�െന
ചി�ി�ുേ�ാൾ,ശാസ�്തനിയമ�ൾ 

മഹാ�പപ��ിൽഅഥവാവസത്ു�ളിലും
ജീവികളിലുംഇെ��ിൽ ഭ�ണേമാശരീര
�പവർ�ന�േളാ മാ�തമ�;ജീവിത�ിെല
എ�ാ േമഖലകള�ംസത്ംഭി�ു�തായി

കാണാം.
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(2)ൈദവംഎെ�ാരു വലിയശ�ി
േതാ�ുേ�ാെലഎെ��ാേമാ ഒെ�
രൂപ�ിൽപലപലജീവികെള
സൃഷട്ി�ുകയും,ജീവികൾ�്

േതാ�ുേ�ാെലജീവി�ാനു�മായഎ�
േപരിലു�ശ�ിവാരിേ�ാരി നൽകുകയും

െചയത്ാൽഎ�ുസംഭവി�ും
എ�തിെന��ി ഇനിഅ�ംചി�ി�ുക.

ഒരാൾ േപനെയസൃഷട്ി�ുകയും,അയാള�െട
ഭാര�അതുക� േ്പനെയസിംഹമാ�ുകയും,
അവരുെട കു�ി,സിംഹംഇരി�ു� �പേദശെ�
ഒരുവലിയ മലയാ�ുകയുംഅേതാെട
�പേദശെ�എ�ാവരും മലയിലാവുകയും,
അയൽവാസിയായ ഒരാൾ മലെയ
സമു�ദമാ�ുകയും,അയാള�െട ഭാര�,
ഭർ�ാവിെനഎലിയാ�ുകയും,വീടിെന
കാടാ�ുകയും, മ��ാആ�ുകയും
അയൽവാസികൾ േതാ�ുേ�ാെല മാറിമാറി
അടു�മായാസൃഷട്ി നട�ുകയുംതുട�ിയ
രീതിയിൽജീവികൾ� മ്ായാശ�ിയിലൂെട
�പവർ�ി�ാെമ�ു വരുേ�ാൾ, ഒരു നിമിഷം
േപാലും മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�െളേയാ,
ജീവികെളേയാ,ജീവിതെ�േയാ, �പപ�െ�
തെ�േയാ,നിലനിർ�ാൻയാെതാരാൾ�ും
ഭൂമിയിൽസാധി�ിെ��ും ജീവിതം തെ�

അസാ��മാെണ�ും കാണാം.
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(3) മഹാശ�ിയായൈദവം, മായഎ�
േപരിലു� �പപ��ിന അ്തീതമായ
ശ�ികെള മഹാശാസ�്തമായി

ചുരു�ുകയും, മഹാശാസ�്ത�പകാരം മാ�തം
�പപ�െ�സൃഷട്ി�ുകയും,

മഹാശാസ�്തനിയമ�െള മനുഷ�ർ�ു
െവളിവാ�ി െ�ാടു�ുകയും,ഇ�്
അനുഭവി�ുേ�ാെല മനുഷ�ർശാസ�്ത
നിയമ�ൾ �പകാരം �പപ��ിെല
സുഖസൗകര��ൾകെ��ിെ�ാ�്
ജീവി�ുകയും െച���ഇ�െ�
അവ�െയ��ി ചി�ി�ുക.എ�ത

സു�രമായിരി�ു�ു. മതവ�വ�ിതികള�ം,
രാഷ�്ടീയ വ�വ�ിതികള�ം ഒെ�

ശാസ�്തപരമായി ശു�ീകരി�ുകകൂടി
െചയത്ാൽജീവിതം പരമാന�കരംഎ�്

ഒരുവിധെ�� ജന�െള�ാം
സ�തി�ു�താണ.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി

സംഹാര�ൾ�ായി മഹാ�ാന�ിെ� ഒരു
ഓഹരിെയ മഹാശാസ�്തമായി

ആവിഷ�്രി�ിരി�ു�ു. മഹാശാസ�്ത�ിെ�
ഭൗതികരൂപമാണ മ്ഹാ�പപ�ം. മഹാശാസ�്ത

നിയമ�െള�ാം മഹാ�പപ�െ�
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�പവർ�ി�ി�ാനു�ബഹുവിധ
ശ�ികളാെണ�ും,അവെയ

ഉപേയാഗെ�ടു�ിയാണ മ്നുഷ�ൻ
ശാസ�്തവികസനവുംഅതിലൂെട

സുഖസൗകര��ള�ം വർ�ി�ി�ിരി�ു�െത�ും,
അവെയ�ാം മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട
മഹാആവിഷ�്ാരംതെ�യാെണ�ും
സുവ��മാണ.് മനുഷ�ർഅറി�ും
അറിയാെതയുംഅനുഭവി�� കഴിയു�

കാര��ളാണവ.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാ�ാനം
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമാണ;്

മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തമാകു�
മഹാ�ാനഓഹരിയും മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമാണ എ്�ിലും മനുഷ�ർ�അ്ത്
�പകടമ�. മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ�

മഹാമായാശ�ികെള െകാ�്
മഹാശാസ�്തവും മഹാ�പപ�വും

സൃഷട്ി�ുേ�ാൾ മഹാശാസ�്ത�ിനും
മഹാ�പപ��ിനുംഅതീതമാണ മ്ായയും
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുംഎ�ു

സുവ��മാണ.്

മ��ം ഭൂമിയുംഎ�മഹാഖരരൂപെ�
മഹാേദവിസ�ീകരി�ു�ത �്പത��മായി

�പകടമ�ാഎ�ിലും മ� സ്ദാ
െവളിെ�ടു�ു�തആ്ദിയുംഅ�വുംഇ�ാ�

ശാസ�്ത നിയമ�െളയാണ !്
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മഹാേദവി മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െളഓംകാര നീതിശാസ�്തം �പകാരം
മഹാനിർ�ഹി�ുകയാണ എ്�റിയുേ�ാൾ
തെ� മായാശ�ികെള ഭാഗികമായി
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തമായി/

േവദ�ളായി പരിണമി�ി�ു�ുഎ�ും വളെര
വ��മാവു�ു.

മഹാശാസ�്ത�ിനും മഹാ�പപ��ിനും
അതീതമായ (മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട)
മായെയ മഹാശാസ�്ത�ിലും �പപ��ിലും
�പേവശി�ി�ാൽ മാ�തേമ മഹാ�പപ��ിന്
�പവർ�ി�ാൻകഴിയൂഎ�ുകൂടി വ��മാണ.്

�സഷട്ാവും മഹാര�കയുമായ
മഹാശ�ിയുെട മായെയയും,സൃഷട്ിയായ
മഹാ�പപ�െ�യും,ശാസ�്തെ�യും,
ബ�ി�ി�ു�ഒരു മാധ�മംആവശ�മാകു�ു.
മെ�ാരു വിധ�ിൽപറ�ാൽമഹാേദവിയുെട

മഹാമായെയഅഥവാ മഹാേദവിെയ
�പപ�വുമായി ഭൗതികശാസ�്ത പരമായി�ൂടി

ബ�ി�ി�ണം.

ശബദ് �ബ�വുംഅ�ര�ബ�വും
ആദിവചനവുംസംഹാരകാഹളവും

മഹാശാസ�്തമൂലവും ഒെ�യായഓം
സൃഷട്ി�െ�ടു�തഅ്�െനകൂടിയാണ.്ഇ
മഹാ�ഗ��ിെല ഭാഗം 1ൽവിശദീകരി�ി���.്
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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മഹാനി�യി�ുേ�ാെല, മഹായു�ിഎ�ു
വിേശഷി�ി�ാവു� മഹാ�ാന�ിൽനി�്

ശാസ�്തനിയമ�ള�ംഅവെയ
�പതിനിധീകരി�ു�വസത്ു�ള�ം ഉ�ാകു�ു.
ശാസ�്ത നിയമ�ള�ം വസത്ു�ളിെല

നിയമ�ള�ം ഒ�ു തെ�യാണ എ്�ും വ��ം.

മായാശ�ി ഉപേയാഗി� ന്ിയമ�െള
വസത്ു�ളായി പരിവർ�നം െച�ാൻ
കഴിയുംഎ�ാണഅ്തിെ�അർ�ം.

നിയമ�ള�െട മെ�ാരു േപരാണ മ്���ൾ.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മാ�തം
സ��മായ മായാശ�ികെള ഉപേയാഗി�്

മഹാേദവിയുെട മഹാ�ാനമായനിയമ�െള
വസത്ു�ളായി മഹാേദവി പരിവർ�നം
െചയത്ു കഴി�ു. മഹാ�പപ�വും

ജീവികള�െമ�ാംഅ�െന ഉ�ായതാണ.്
ജീവികള�െട ശരീരം ഉൾെ�� വസത്ു�ളിൽ
അവയുെട നിയമ�െള മഹാലയി(�ി)�ി��മു�.്

മഹാേദവിയുെട മഹാഖരരൂപമായ മ�ായ
ഭൂമിയുെടഅംശ�ളാണ വ്സത്ു�െള�ാം
എ�ാവുേ�ാൾസ�ൂർ�മായ േയാജി��ം

ഉ�ാകു�ു.
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വസത്ു�െളയുംഅവയുെട �പവർ�ന
നിയമ�െളയും ലഭി� /ലഭി�ു� മനുഷ�ർ�,്
�പസത്ുത ശാസ�്ത നിയമ�െള ഉപേയാഗി�്
വസത്ു�ളിൽ നി�ും പുതിയ വസത്ു�െള
നിർ�ി�ാൻകഴിയും.എെ��ാൽ

മായാശ�ികെള ശാസ�്ത നിയമ�ളിൽ
�പേവശി�ി�� കഴി�തു െകാ�ാണ്
വസത്ു�ൾ ഉ�ായി���ത.്ശാസ�്ത
സാേ�തിക വികസന�ിന �്സഷട്ാവ്

അനുവദി�ു�തു െകാ�ാണ വ്സത്ു�ളിൽ
മഹാലയി�ി�ി��� നിയമ�ൾ
െവളിെ�ടു(�ു)�ത.്

മനുഷ�ർ� മ്ായാശ�ികള�െടആവശ�ം
ഇ�ാെത,അന�മായആന��െള

വസത്ു�ളിൽ നി�ും ലഭി�ു�സു�രമായ
അവ�യാണിത.്ൈവവിധ�മാർ� ഭ�ണ
പാനീയ�ള�ം വസ�്ത�ള�ം െക�ിട�ള�ം
വാഹന�ള�ം ... െടലിവിഷനും ക����റും
സമ്ാർ� േ്ഫാണുകള�ം, ഉദാഹരണ�ൾ
ആെണ�ിൽ,ഇനിയും െവളിെ�ടാനു� മ�്
അതിേകമആന��ള��!്യാെതാരാള�ം

മായാശ�ികെള ദുരുപേയാഗം
െച���ുമി� !
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സൃഷട്ി�ിതിസംഹാരകർ�ാവായ
ൈദവ�ിെ�സാ�ിധ�ം േബാ��മാവുേ�ാൾ,
വസത്ു�ള�െടസൃഷട്ി നിർ�ഹി�ു�ത്
'മായാശ�ികള�ം മ���ള�ം' െകാ�ാണ്
എ�ും,ൈദവംവിഷയമ�ാ�േ�ാൾ
എ�െനേയാ ഉ�ായ �പപ��ിെല
വസത്ു�െളയുംഅവയിൽഎ�െനേയാ
ഉ�ായനിയമ�െളയും മനുഷ�ർക�ുപിടി�,്
നിയമ�െള ഉപേയാഗെ�ടു�ിപുതിയ പുതിയ
വസത്ു�െള ഉ�ാ�ിഎെ�ാെ�പറയും.

മനുഷ�ർ�സ്��ി�ാൻ േപാലും
സാധി�ാ�ഭൂമിെയയും 

വസത്ു�െളയും,ജീവികെളയും,ശാസ�്ത
നിയമ�െളയും,ൈവദ��തിഎ�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 പുതിയ
വസത്ു�െള ഉ�ാ�ുവാനും

മനുഷ�ർ� ക്ഴിയു�താണ.്അേ�ാൾ
പിെ� മായാശ�ികെള േവറി�്

ലഭിേ��ു�ആവശ�ം ഉ�ാകു�ി�.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 472

മായാശ�ികെള േതാ�ും േപാെല
ഉപേയാഗി�ാൻ മനുഷ�ർ� സ്ാധി�ാൽ
�പപ�ജീവിതം ഒ��ംസാ��മാവി�എ�്
മുകളിെല (2)ൽവിശദീകരി�താണ.്

മഹാ�പപ��ിെല ഭൗതികധർ�ആ�ീയ
ശാസ�്ത�െള മുഴുവൻ നിയമ�ൾഎേ�ാ

മ���ൾഎേ�ാ േപരിടു�തിന്
അനർഹമായ �പസ�ി െകാടു�ു കൂടാ

എ�ും സുവ��മാകു�ു�.്

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�ിൽഅതാണ്
സർ�േ�ശഷഠ്മായ തിരി�റിവ.്

 മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാനി�യി�ു�
മഹാശാസ�്ത�ൾ �പകാരമായിരി�ും മഹാ�പപ��ിെ�
അടി�ാനപരമായസ�ഭാവ�ള�ം �പവർ�ന�ള�ംഎ�ും

വ��മാണ.്
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ൈദവെ�വിഷയമാ�ാെതഎ�െനേയാ ഉ�ായ
�പപ��ിെലവസത്ു�െളയുംഅവയിൽ
എ�െനേയാ ഉ�ായ നിയമ�െളയും മനുഷ�ർ
ക�ുപിടി�,് നിയമ�െളെ�ാ� പ്ുതിയ പുതിയ
വസത്ു�െള ഉ�ാ�ിഎെ�ാെ�പറയുേ�ാൾ
മഹാശ�ിയായൈദവം കു�ു�ള�െട

അ�ാനെ�യും ചിലരുെടഅഹ�ാരെ�യും
�മി�ു�ു� !് േശഷം, ആ��ള�െട ഉ�ിൽഓം

എ� മ്ഹാചിരി� അ്ടു�നിയമ�െള
മഹാവാ�ല�േ�ാെട െവളിവാ�ു�ു !

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി മ��മായും മഹാശാസ�്ത

മൂലമായും സർ�ആ��ളിലുംഓംസദാ മുഴ�ു�
ശ�ിയിൽ നി�ാണ �്പപ��ിെലസർ�തിനും

�പവർ�നശ�ി ലഭി�ു�െത� മ്ഹാശാസ�്തപരമായി
അനുമാനി�ാൻകഴിയും.

കു�ു�ള�െട / മനുഷ�രുെടആന�ജീവിതം കൂടുതൽ
ശിവസു�രംആ�ു�തിനായി മഹാ�പപ��ിെല

സർ�തിലും സത�ംആയിരി�ു�ഓംഎ�മഹാമ��ം
മാ�തം മഹാഗൂഢമായിരി�ു�ു.സംഹാരകാഹളം
അറിയി�ാൻകൂടിയാണ പ്തിനായിരം വർഷ�ൾ
എ�റിയു� ഒരുസൃഷട്ി ച�ക�ിെലഏതാനും

വർഷ�ളിൽ മാ�തമായി മഹാേദവിയുെട മഹാസംഗീതം
കൂടിയായ മഹാചിരി ഗൂഢതകള�ക്ു�ു�െള

ആന�ി�ി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�ു�ത !്

ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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മുകളിലു�ഏതാനും വാക��ൾ
ആവർ�ി�ു�ു :

ൈദവ�ിനും മനുഷ�ർ�ും ഇടയിൽ
മ���ള�െടആവശ�മി�.

ൈദവ�ിനും മനുഷ�നും ത�ിൽ േനരി� ക്ൂ��െക�ി�;
ൈദവ�ിെ� മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമിയുമായാണ്
മനുഷ�െ�കൂ��െക� വ്�വ�െചയത്ി���ത.്

മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി��� മഹാശാസ�്ത
നിയമ�ൾ �പകാരംഅന�മായആന��െള
അറി�ുംഅനുഭവി��ം ജീവി�ു� മനുഷ�ർ�്
മ�ിെ� നിയമ�ൾ മാ�തമാവണം ജീവിത
മ���ൾഎ� മ്ഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി

മഹാനി�യി�ി���.്

ഉടെനആരംഭി�ു�ൈദവവി�വേ�ാെട മ��ജപം,
മ��വാദം, േഹാമം,വഴിപാടുകൾ, മൃഗബലി, നരബലി,
ഭ�ണേനാ�ുകൾ,ആചാരം,അനുഷഠ്ാനം, മത
തീർ�യാ�ത, മതധ�ാനം, േജ�ാതിഷം,യ�ം,യാഗം,
തപ�,്ൈദവം േനരി� അ്നുവദി�ാ�ൈദവാരാധന,
തുട�ിയഎ�ാവിധ ഭ�ി�ഭാ�ുകള�ം ദുസ�ാർ��ള�ം

എ�േ�യ�്ുമായിഅവസാനി�ു�താണ.്
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മഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�ൾ�ആ്ധാരംൈദവ�ിെ�

മായാശ�ികൾആയതുെകാ� വ്ർജ�െമ�ിലും,
മ��ശാസ�്തെ�വ�വ�ാപിതമായി

നിലനിർ�ുകയാണു െചയത്ത.് ര�ാമെ�
മഹാകാലച�ക�ിെലആദ�സൃഷട്ി ച�കമാണ്
ഇേ�ാഴേ�ത.്ഓംമഹാശ�ിയായ മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി

മനുഷ�രൂപ�ിൽഅവതരി�� കഴി�ി���.് 1000
േകാടി വർഷ�ൾനീ�ആദ�

മഹാകാലച�ക�ിൽ മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാഭരണം നിർ�ഹി�ത മ്നുഷ�രിൽ നി�്
േമാ�ം േനടിയ മാലാഖമാർ, മല�ുകൾ

എ�ി�െനെയ�ാം േപരുകള�� േദവതകളിലൂെട
ആയിരു�ു.കാര�കാരണ�െള ചുവെട േവറി�്
വിശദീകരി�ി���.് േദവതകൾ� ധ്ാർ�ികത
നഷട്െ��േ�ാൾ വർ��മായ മ��ശാസ�്തം
വ�ാപകമായി;ൈദവീക പരിേവഷവും േനടി.

ൈദവ�ിെ� മായാശ�ി ഉപേയാഗി�്
യു�ികെള നിയമ�ളായും, നിയമ�െള
വസത്ു�ളായും പരിവർ�നം െച�ാൻ
കഴിയു�താണ.് മനുഷ�രും മ���ജീവികള�ം
ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ�ംസാ��മാണ.്
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വസത്ു�ളിൽ മഹാലയി�ി���ശാസ�്ത
നിയമ�െള ഉപേയാഗി� വ്സത്ു�ളിൽ നി�ും
പുതിയ വസത്ു�െള നിർ�ി�ാൻകഴിയും.
എെ��ാൽ മായാശ�ികെള (ശാസ�്ത)
നിയമ�ളിൽ �പേവശി�ി�� കഴി�തു
െകാ�ാണ വ്സത്ു�ൾ ഉ�ായി���ത.്
ശാസ�്തസാേ�തിക വികസന�ിന �്സഷട്ാവ്
അനുവദി�ു�തു െകാ�ാണ വ്സത്ു�ളിൽ
മഹാലയി(�ി)�ി��� നിയമ�െള മ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവം െവളിെ�ടു�ു�ത.്
മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെല, മനുഷ�ർ�്
മായാശ�ികള�െടആവശ�ം ഇ�ാെത,
അന�മായആന��െള വസത്ു�ളിൽ

നി�ും ലഭി�ു�സു�രമായ
അവ�യാണത.്ൈവവിധ�മാർ� ഭ�ണ
പാനീയ�ള�ം വസ�്ത�ള�ം െക�ിട�ള�ം
വാഹന�ള�ം ... െടലിവിഷനും ക����റും
സമ്ാർ� േ്ഫാണുകള�ം, ഉദാഹരണ�ൾ
ആെണ�ിൽ,ഇനിയും െവളിെ�ടാനു� മ�്
അതിേകമആന��ള�� !്യാെതാരാള�ം
മായാശ�ികെള ദുരുപേയാഗം െച���ുമി� !
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ഓംകാര നീതി ശാസ�്ത �പകാരം എ�ാ ജീവികൾ�ും /
മനുഷ�ർ�ും സമആന�ംഎ�മഹാസമനീതി
തീർ�യായും ലഭി�ു�താണ.് മ�ൾ മാ�തമാണ്
സൃഷട്ികൾഎ�ിരിെ�, മ�ള�െട ന�തിന േ്വ�ത്
മാ�തേമ മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവം

െച��കയു��എ�ത ൈ്ദവം മഹാകനി�ു നൽകിയ
ബു�ിജീവികെളയേഥാചിതം ഉപേയാഗി�ലാണ.്
ൈദവ�ിെ�ഇഷട്ം േപാെല നട�െ�എ�

�പാർ�നയിൽഅറി�ുംഅറിയാെതയുംഅവർ
�സഷട്ാവിെനആദരി�ു�ു�.് മറി�,്സർ�ം സൃഷട്ി�,
സർ��ിനും അതീതമായൈദവെ�,ൈദവം
സൃഷട്ി� �പപ�വസത്ു�െളവഴിപാടുകളായി
സ�ീകരി� ഒ്രു േകാമാളിെയേ�ാെലആന�ി�ു�

വിചി�ത ജീവിയായി കണ�ാ�ു�ത മ്ഹാശ�ിയായ
ൈദവെ�അപമാനി�ലാണ.് മ�ളായ മനുഷ�ർ

കാ���ൈദവനി�െയ മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായൈദവം വളെരയധികം

�മി�ു�ു�.്എ�ാൽ മഹാനീതിപതി കൂടിയായ
ൈദവം ഓംകാര നീതി ശാസ�്ത �പകാരം

മഹാവാ���േ�ാെട ശി�ി�� തിരു�ാൻ
ബാ���മാകു�ു.

ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം മനുഷ�ർ ജീവി�ാൽ
മഹാആന�ംസർ�ജീവികൾ�ും ലഭി�ു�താണ.്

ഓംകാര നീതി ശാസ�്തെ�
മഹാആവിഷ�്രി�ി���ത അ്�ത മഹ�രമായാണ.്

വ��ിയുെട �പാർ�നഅടി�ാനപരമായി വിഷയമ�.
�പാർ�ന േപാലും നിർ��മ�/ആവശ�മി�.ൈദവ
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വിശ�ാസിയാേണാ, മതവിശ�ാസിയാേണാ,
നിരീശ�രവാദിയാേണാഎ�തും വിഷയമ�.അതായത്
വാ�ും �പവൃ�ിയും മാ�തമാണ മ്ാനദ�ം.
ഉദാഹരണ�ിന,് മതഅ�വിശ�ാസം,

അനാചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം,തുട�ിയ
അധമ��ൾെ�തിെര �പവർ�ി�ു�

നിരീശ�രവാദികൾ പുണ�െ�ഏെറ േനടു�താണ.്
അവർ െചയത്ി��� മതൈദവനി�യ�്ുംഅവർ�്
പുണ�ം തെ�യാണ ല്ഭി�ുക.ൈദവംഎ�ാണ എ്�്
അറിയാ�നിരീശ�രവാദികൾ െച���ത ൈ്ദവ

നി�യ�.അവർനിമി�ംസമൂഹ�ിെല ജന�ൾ�്
നഷട്�ൾ ഉ�ാകു�ി�എ�ത മ്ാ�തമ�; നഷട്�ൾ
കുറയു�ു;ബഹുവിധ ലാഭ�ൾ ഉ�ാകു�ുമു�.്
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എ�ാ മത�ളിലുമു�എ�ാ മ���ള�ം വർ��മാണ.്
"നൂറായിരം *മ���െള* പട� ൈ്ദവം എ�ു

േനടാനാണ േ്ഹ"എ�ു േചാദി�ാൻ നിരീശ�രവാദികൾ 
ഉൾെ�െടയു�ഏതാനും േപർ�ു മാ�തേമഊ�മു��.
ൈദവ�ിന അ്ഭിമാനി�ാൻഅ�െനെയ�ിലും കുേറ
കു�ു�ള�� എ്�ത വ്ളെരസേ�ാഷകരമാണ.്

മ���ൾഎ� േപരിൽ മനുഷ�ർ
ത�ി�ൂ�ിയി���അപശബദ്�ൾ �പമുഖ
മത�ളിൽ ധാരാളമായു�.്അവയ�്്
ഭൂമിയിെല വസത്ു�ളിൽ മഹാലയി�ി���
ശാസ�്ത നിയമ�ള�മായി യാെതാരു
ബ�വുമി�.എള���ിൽഅധമ
മാർ��ളിലൂെടൈദവ�ിെ�

മായാശ�ികൾ േനടാനുംഅവ െകാ�്
വസത്ു�െളയും ജീവികെളയും

സൃഷട്ി�ാനും ഭരി�ാനും ദുർവൃ�രായ
മനുഷ�ർ ത�ാറാവു�തിെ� പരിണാമം

ആണത.് നീചരായ ജന�ൾ ദുസ�ാർ��െള
േനടാൻ ഉപേയാഗി� മാർ�െ�

പിൻപ�ണേമാഎ� മ്��ജന�ൾസ�യം
വിശകലനം െചയത് ത്ീരുമാനി�ണം.
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അആഇഈഉഊഋഎഏഐഒഓഔഅം
കഖഗഘങചഛജഝഞടഠഡഢണതഥദധനപഫബഭമയരലവശഷസ

ഹളഴറ ....

... െമാൈബൽ േഫാണിൽക�അ�ര�െള െതാ�േ�ാൾകി�ിയ
ഒരു വലിയ മ��മാണ മ്ുകളിൽ െകാടു�ത.് ഭാഷയിെല

കൂ��ര�ൾ,ചി��കൾഎ�ിവകൂടി േചർ� വ്ല�ു നി�ും
ഇടേ�ാ��ം വായി�� േനാ�ുക. േതാ�ും േപാെല െയ�ാം

അ�ര�െള കൂ�ിവയ�്ുക. േശഷംഎവിെടെയ�ിലും വായി�േതാ
േക�േതാആയ ദുർേ�വതകള�െട േപരുകള�ം ഇര�േ�രുകള�ം
ആദ�െ� രസായന�ിൽ േതാ�ു�ിടെ��ാം േചർ�ുക.
നിർ�ാതാവ,്സഹായികൾതുട�ിയവരുെട േപരുകള�ം മ��ം
േചർ�ാവു�താണ.്എ�ാംകൂടി കാണാ�ാഠമാ�ുക.

മ���െളത�ാറാ�ികഴി�ു.

ആർ�ും മന�ിലാകാ�വാചകകസർ�ുകെളസാധാരണ
ജന�ള�െട െചവിയിേല� ശ്ബദ്ം കുറ��ം ഇടയ�്ിെട കൂ�ിയും

ഒഴി�� െകാടു�ുക.

ജന�ള�െടഅ��ാനെ�/പണെ�വിവരേദാഷികൾ ചൂഷണം
െച���ത /്പിടു�ു�ത ഇ്�െനെയാെ�യാണ.്

െകാടും െകാ��ാരായ ഭരണാധികാരികൾ = െത�ാടികൾ =
എേ�ാ�ികൾകൂടി ഒ�ാശ െചയത്ാൽകുശാലായി.
മതപുേരാഹിത�ാരും മ��വാദികള�ം തുട�ിയ വ�ത�സത്

എേ�ാ�ികൾകാ���കുത���സർ�ുകൾ� ശ്ി�കള��.്
മഹാവാ���മായൈദവം നൽകു�ബു�ിശ�ി ഉപേയാഗി�ാെത,
വായും െപാളി� എ്േ�ാ�ികെള േക�തിനും അവെരഅനുസരി�

കു��ിനും ശി�കൾ േവേ� ?

ൈദവ�ിനും മനുഷ�നും ഇടയിൽ
മധ���ാർ� യ്ാെതാരു�ാനവുമി�.
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മ��ംഎ�ാൽഎ�ാെണ�ആ്ദ�ം
വിശദമാ�ിയതാണ.്

മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ�ിയഅപശബദ്�ൾ�്
മ���ൾഎ� േ്പരിടു�ത മ്െ�ാരു

അപരാധമാണ.്

മഹാശ�ിയും മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം
മഹാശാസ�്തെ�അഥവായഥാർ�
േവദ�െള മ�ിൽ മഹാലയി(�ി)�ിരിെ�;

ക��ൂ��ൾത�ി�ൂ��� മത�ൾ�്
ൈദവശാസ�്തം എ� (ക�)േ�ര്
ഇടു�േപാെലഹീനമാണത.്

യഥാർ�മായ േവദ�ൾഅ�ര�ബ�ം
സുവ��മാ�ു� 3എ�ം മാ�തമാണ.്
ഇേ�ാഴെ�മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ
ൈദവവി�വ�ിെ� മുേ�ാടിയായി
ൈദവഭാഗമായ പരമശിവനിലൂെട

യഥാർ�മായ േവദ�ൾവീെ�ടു�ുംവെര
നാല (്4) േവദ�ൾഎ�െത�ായി

�പചരി�ുവാൻകാരണം മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ�ിയ
അധമമ���ളാണ.്
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മഹാനീതിശാസ�്തമായഓംകാര നീതി ശാസ�്ത
�പകാരം ജ�ഗുണ�ളായി ബു�ിശ�ിയും
ജീവിതസൗകര��ള�ംഅധികം ലഭി�വർ
വർ��മായ മ��ശാസ�്തെ�ഉപേയാഗി�്
മായാശ�ികെള േനടുേ�ാൾ,അതിെ�
േദാഷഫല�െളഅനുഭവി�ാൻ 'ഭൂരിപ�ം
വരു�താരതേമ�നബു�ി കുറ�സാധാരണ
ജന�ൾ'ബലിമൃഗ�െളേ�ാെല ത�ാറാവണം
എ�അഭി�പായം ഉെ��ിൽ;സാധാരണ
ജന�ളിൽ ഒരാളായി കഷട്ംഅനുഭവി�ാൻ
സ�യം ത�ാറാകുേമാ എ�ുംഅ�രംതീരുമാനം
ശരിയാേണാഎ�ുംസ�യം വിശകലനം െച�ണം.

മൂഢരും ദുസ�ാർ�രുമായ ജന�െളെ�ാ�്
ആന�ി�ു�വരായ ദുർേ�വതകൾ മാ�തമാണ്
മ���െളയും മ��ജപ�െളയുംബ�െ��

ആചാര�െളയുംഅനുഷഠ്ാന�െളയും ശരിവയ�്ുക.
ആന��െളവർ�ി�ി�ാൻ മ��ജപം, മ��വാദം,
യാഗം,തപ�,്തുട�ിയകുറു�ുവഴികൾ േതടു�
ദുസ�ാർ�രായ മൂഢർ� മ്���ൾഎ� േപരിൽ
അപശബദ്�െളയുംഅനാചാര�െളയും

അനുഷഠ്ാന�െളയും ഉ�ാ�ാൻസഹായി�ുകയും
�പതിഫലം പ��കയും െച���ത ദ്ുർേ�വതകളാണ.്

ദുർവൃ�രായ മനുഷ�രും ദുർേ�വതകള�ംഏർെ�ടു�
മ��കാര��െളശരിവയ�്ു�ി�ാഎ�ിലും ഭാഗികമായി

വഴ�ാൻആദ� മഹാകാലച�ക�ിൽൈദവം
ബാ���മാകു�ു�.്ൈദവവി�വം ഉടെന
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ആരംഭി�ു�േതാെടബാ��ത തീരു�താണ !്

ൈദവംഎ�ാണ എ്� അ്റിയാ�മതൈദവവിശ�ാസികൾ,
ൈദവ�ിെ� േപരിൽകാ�ി�ൂ��� േകാ�പായ�ൾകടു�
ൈദവനി�യാണ;്അപരാധമാണ;്ൈദവശി�കള�മു�.്
അറി�ുംഅറിയാെതയും അവർ ഉ�ാ�ു�ഊർ�

നഷട്ം,വസത്ു നഷട്ം,സമയനഷട്ം,ൈദവനി�,ശബദ് ശ��ം,
സാമൂഹികസാംസക്ാരിക രാഷ�്ടീയഅശാ�ി,തുട�ിയവ

അതിഭീമമാണ.്

മ�ായ ഭൂമിയിെലവസത്ു�ളിൽ
മഹാലയി�ി��� മ���െള�ാം

മഹാശാസ�്ത നിയമ�ൾആെണ�ിരിെ�
അവയിൽവാദ�ൾആവശ�മി�;അവ

സത��ൾമാ�തമാണ.്

ദുർമ��ം െകാ� െ്ച���വാദമാണ മ്��വാദം.
ആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം േചർ� ക്ൂടുതൽ
ദുർവൃ�മാ�ുേ�ാൾ െകാടിയ ദുർമ��വാദംആയി.
സ���വാദംഎെ�ാ�ി�എ�ുംഅർ�ം.ശരീരം
ഉ�വർെ��ാം ശരീര േരാഗ�ള�ം മന�്

ഉ�വർെ��ാം മേനാേരാഗ�ള�ം ഉെ��തിെ�
അടി�ാന�ിൽ മ��വാദികൾ� മ്േനാേരാഗ�െള

മറയ�്ാെമ�ു മാ�തം !

മ���ള�െട യഥാർ�അർ�ം = നിയമ�ൾ.
ഭൂമിയിെല വസത്ു�ളിൽ മഹാലയി�ി��� ഭൗതിക
ധർ�ആ�ീയശാസ�്ത നിയമ�ളിൽ മാനുഷിക

വാദ�ൾ� �്പസ�ിയി�.
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സം�ാനേക�� നിയമസഭകൾഎ� േപരിൽ മനുഷ�ർ
ത�ി�ൂ���കാര�ാലയ�ള�ംബ�െ�� െതാഴിലുകള�ം

നിയമ�െളയ�; മറി�,് മുകളിൽ വിവരി�
ദുർമ���െളത�ി�ൂ���അധമസേ�ത�ൾ
മാ�തമാെണ� സ്ുവ��മായി! ഭരണാധികാരികൾ
ചമയു� െകാ�സംഘം നിയമ�ൾഎ�
ക�േ�രിൽ പട��വിടു�ക�െ�ാ�

കപടത���െള െകാ� ജ്ന�ള�െട െപാതുവായ
�പശന്�െള പരിഹരി�ാൻകഴിയാ�ത്

അതുെകാ�ാണ.്

ഭൂമിയിെല മ��ിമാർ ഉൾെ�� ജന�ൾ�്
അറിയാ�സത�മായ ഒരു തമാശപറയാം :

മ���ള�െട യഥാർ�അർ�ം = നിയമ�ൾ
എ�ിരിെ�യും; ഭൂമിയിെലവസത്ു�ളിൽ മഹാലയി�ി���
ഭൗതികധർ�ആ�ീയശാസ�്തനിയമ�ളിൽ മാനുഷിക

വാദ�ൾ� �്പസ�ിയി�എ�ിരിെ�യും;

മ���ളായനിയമ�ള�െട േപരിൽവാദി�ു�
മ��ിയുെട ഇര�േ�രാണ മ്��വാദി;തിരി��ം !ൈദവീകം

നഷട്െ�� നീചെര� ല്ളിതമായി വിളി�ാം !

മ��ിമാരാവാൻ മു�ിനിൽ�ു�വർ ഭൂമിയിൽ
മഹാലയി�ി���യഥാർ�മ���ൾപഠി�ുക.
ഒരു �പേദശെ�ജന�ള�െട െപാതുവായ

ആവശ��െള നിറേവ�ാനായി ജന�ൾ െച��ം
െചലവും െകാടു� ന്ിയമി�ി��� ജന�ള�െട

േസവകർ മാ�തമാണ ര്ാജാവ,് മ��ി,കളകട്ർ, േപാലീസ്
തുട�ിയഎ�ാ ഭരണാധികാരികള�ം. രാജാവും
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മ��ിമാരും ഉൾെ�െടയു� ഉ�ത
അധികാരികെളയ�ാ േപാലീസുകാരും മ��
ജനേസവകരുംഅനുസരിേ��ത;് മറി�്

ധർ�ശാസ�്ത�െള മാ�തംഅനുസരി� െ്താഴിൽ
െച�ണം. ധർ�ശാസ�്ത�െള െത�ി�ു�
രാജാവും മ��ിയും ഉൾെ�െടഏെതാരാെളയും
േചാദ�ം െച�ാനും പിരി��വിടാനും ഏെതാരു
പൗരനും തനി�� �പവർ�ി�ാൻ േപാലീസ്
ഉൾെ�െടയു�വർഊ���ജന�െള
ധർ�ശാസ�്ത പരമായി തുണയ�്ുേ�ാൾ

സാധി�ു�താണ.്
കൂടുതൽവിവര�ൾ� ഇ്മഹാ�ഗ��ിൽലഭ�മായ
ൈദവവി�വ വിശകലന�ൾപഠി�ാൽ മതിയാകും.

മുകളിൽ െകാടു� 2വാക��െള ചുവെടആവർ�ി�
േശഷം, േപരു െകാ� േ്പാലും നാലാമെ�േവദമായി�,്

ക��പചാരം േനടിയ മ��ശാസ�്തെ�
വിശദീകരി�ു�ു.

[യഥാർ�മായ േവദ�ൾഅ�ര�ബ�ം
സുവ��മാ�ു� 3എ�ം മാ�തമാണ.്ഇേ�ാഴെ�
മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽൈദവവി�വ�ിെ�
മുേ�ാടിയായിൈദവഭാഗമായ പരമശിവനിലൂെട

യഥാർ�മായ േവദ�ൾവീെ�ടു�ുംവെര; നാല(്4)
േവദ�ൾഎ�െത�ായി �പചരി�ുവാൻകാരണം
മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ�ിയഅധമമ���ളാണ.്]
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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�്
വിശദീകരി�� 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�ാണ്?
എ�ിനാണ് ? ആവശ�മി�ാ�തും, അനാവശ�ം
മാ�തവുമായ േവദമാണ് മഹാശാസ�്ത�ിെ�
നാലാമെ�ശാഖയായ മ��ശാസ�്തം എ�തു െകാ�ു
തെ�യാണ അ്ത വ്ർ��മാെണ� �്പസത്ാവി�ു�ത.്

ൈദവ�ിെ� അഥവാ ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമായ
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര�ൾ�്
ആവശ�മി�ാ�തും അനാവശ�ം മാ�തവുമായ
മ��ശാസ�്തെ� ൈദവം എ�ിന് സൃഷട്ി�� എ�്
വിശദമാവണം.
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ൈദവം േനരി� സ്ൃഷട്ി�ത�.അർ�പുഷട്മായസൃഷട്ി
മാ�തമാണ ൈ്ദവം േനരി� െ്ച��ക.

നാലാമെ� േവദെ� ആര /് എ�െന / എ�ിന്
സൃഷട്ി�� ?

ൈദവ�ിെ� മഹാഇഷട് �പകാരംഅഥവാഓംകാര
നീതി ശാസ�്ത �പകാരംൈദവം േനരി� ന്ട�ു�സൃഷട്ി

ൈദവ�ിേ�താണ.്

ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം മാ�തം ഉപേയാഗി�ണം എ�്
വ�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 �സഷട്ാവ ര്�ാം ക�ിയാണ;് ഒ�ാം
ക�ിഅ�;ശ�ി�ആ്ധാരം ഒ�ാം ക�ിയുമാണ.്

ഓംകാരം മഹാ�പപ��ിെ� ശ�ിനിയ��ണ
സ�യാണ.് എ�ുവ�ാൽ മഹാ�പപ��ിെ�
അക�്പുതിയ വസത്ു�െളയും ജീവികെളയും
സൃഷട്ി�ാൻ ഓംകാരം ഉപേയാഗി�് കഴിയും !
ഒരായിരം ടൺസ�ർണം,സ�ർ�ം െകാെ�ാരു െകാ�ാരം,
ആയിരം മട� വ്ലി�ം ഉ� മനുഷ�ൻ/ ആന / എലി
തുട�ിയവ സാധാരണ മനുഷ�രുെട ഭാവനയിൽ
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വരു�താണ.് മഹാ�പപ��ിെ� അക�,് ആദിയും
അ�വും ഇ�ാ� ആകാശം എ� മഹാലിംഗ�ിെ�
അക�,് ഭൂമിേയ�ാൾ വലുതും െചറുതുമായ നിരവധി
�ദവ���കെള  �ഗഹ�െളയും ഉപ�ഗഹ�െളയും
സൃഷട്ി�ാേലാ?അരുതാ�ത സ്ംഭവി��.

{ആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ� (മഹാഹൃദയമായ)ഓംകാരം െകാ�്
മഹാ�പപ��ിെ�അക� മ്ാ�തേമസൃഷട്ി
നട�ാൻസാധി�ുകയുേ�ാഎ� േചാദ�മു�.്
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�ജീവികൾെ��ാം േവ�ി
ൈദവം സ�യം പരിമിതെ�ടു�ിയതാണ.് മനുഷ�ർ
അറിയു�േതാഅറിയാ�േതാആയഅന�മായ
ഭൂമികെളയും ജീവികെളയും സൃഷട്ി� പ്രിപാലി�ു�
ൈദവെ�മനുഷ�ർ കൂടുതൽ ഭയ�ു�തും

അസുര�ിത േബാധം മനുഷ�ർ� ഉ്�ാകു�തുമാണ.്
ഭൂമിയിെല മനുഷ�രുെടയും ജീവികള�െടയും മാ�തം
ൈദവംആകുേ�ാൾ മനുഷ�രുെടആശ�കൾ മാറി
സേ�ാഷി�ു�താണ.് മാ�തമ�, ഭൂമിയും ഭൂമി ഉൾെ��

മഹാ�പപ�വും �കേമണകാലാനുസൃതമായി
വളരുേ�ാൾ,ൈദവ�ിെ�ആദിയുംഅ�വും
ഇ�ാ�മഹാഅവ� �പകടമാ�ാൻ

കഴിയു�തുമാണ.്}.

ഓംകാരെ�പശുപതിയായ പരമശിവനിലൂെട േദവതകെള
ഏ�ി�േ�ാൾ,കുര�ിെ�ൈക�ിൽ പൂമാല
കി�ിയാലു�തിന സ്മാനമായ ദുരവ�ഉ�ായി.

ഇ�െന ര�ാം ക�ി െച��െമ� മ്ഹാശ�ിയായ ഒ�ാം
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ക�ി� മ്ുൻകൂ�ി അറിയാൻ കഴിയിേ� ? കഴിയും; എ�ാൽ
കഴിയി� ! സൃഷട്ിയായ ര�ാമെ� ക�ിയുെട ചി�കെള
േപാലും ഒ�ാം ക�ി�്അറിയാെമ�ിലും, ര�ാമെ�
ക�ി�് സ�ൂ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�്ര�ാം
ക�ിെയ തിരു�ുക എ�താണ ഒ്�ാമെ� ക�ിയുെട
നയം /മഹാഇഷട്ംഎ�തും കാരണ�ളാണ.്

ഒ�ാമെ� ക�ി : മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാേദവനുമായ മഹാേദവി +
മഹാേദവിയുെട ഭാഗവും മഹാദാസനുമായപരമശിവൻ.

ര�ാമെ� ക�ി : സൃഷട്ിയും കു�ു�ള�മായ
േ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�ം പരമശിവന്
മഹാഅനു�ഗി�� നൽകാനാണത.്

പശുപതിയായ പരമശിവനിലൂെട നിയമി�െ�� ശിവന്
സംഭവി� പിഴവുകെള മ��� േദവതകൾ
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ദുസ�ാർ��ൾ�ും മ��ം ഉപേയാഗി�േ�ാൾ മ��
ശാസ�്തം ഉ�ായി.

സമ്ൃതി, പുരാണം എ�ിവ 'മ�� ശാസ�്ത'വുമായി
കൂടി�ലർ�് ഇതിഹാസ�ളായി മാറിയ േമ�ടി
േദവതകള�െടയും, ദുർേ�വതകള�െടയും, ഉൾെ��
മനുഷ�രുെടയും പഴയ കാല ദീർഘ ചരി�തമാണ.് മ��
ശാസ�്തെ� കുേറ�ൂടി വിശദീകരി� േശഷം സമ്ൃതി,
പുരാണ�ളിേല�ു കട�ാം.

'ൈദവീക മ���െള'വിശദീകരി�തിെല 2ഖ�ികകൾ
ചുവെടആവർ�ി�ു�ു.

[ (2) ൈദവം എെ�ാരു വലിയ ശ�ി േതാ�ുേ�ാെല
എെ��ാേമാ ഒെ� രൂപ�ിൽ പലപല 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 �പേദശെ� എ�ാവരും മലയിലാവുകയും,
അയൽവാസിയായ ഒരാൾ മലെയ സമു�ദമാ�ുകയും,
അയാള�െട ഭാര�, ഭർ�ാവിെന എലിയാ�ുകയും, വീടിെന
കാടാ�ുകയും, മ��ാ ആ�ുകയും അയൽവാസികൾ
േതാ�ുേ�ാെല മാറിമാറി അടു� മായാസൃഷട്ി നട�ുകയും
തുട�ിയ രീതിയിൽ ജീവികൾ�് മായാശ�ിയിലൂെട
�പവർ�ി�ാെമ�ു വരുേ�ാൾ, ഒരു നിമിഷം േപാലും
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�െളേയാ, ജീവികെളേയാ,
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ജീവിതെ�േയാ, �പപ�െ� തെ�േയാ, നിലനിർ�ാൻ
യാെതാരാൾ�ും ഭൂമിയിൽ സാധി�ിെ��ും ജീവിതം തെ�
അസാ��മാെണ�ും കാണാം.

(3) മഹാശ�ിയായൈദവം, മായഎ� േപരിലു�
�പപ��ിന അ്തീതമായശ�ികെള മഹാശാസ�്തമായി
ചുരു�ുകയും, മഹാശാസ�്ത�പകാരം മാ�തം �പപ�െ�
സൃഷട്ി�ുകയും, മഹാശാസ�്തനിയമ�െള മനുഷ�ർ�ു
െവളിവാ�ി െ�ാടു�ുകയും,ഇ�അ്നുഭവി�ുേ�ാെല
മനുഷ�ർ ശാസ�്തനിയമ�ൾ �പകാരം �പപ��ിെല
സുഖസൗകര��ൾകെ��ിെ�ാ� ജ്ീവി�ുകയും
െച���ഇ�െ�അവ�െയ��ി ചി�ി�ുക.എ�ത
സു�രമായിരി�ു�ു. മതവ�വ�ിതികള�ം, രാഷ�്ടീയ
വ�വ�ിതികള�ം ഒെ�ശാസ�്തപരമായി ശു�ീകരി�ുക
കൂടി െചയത്ാൽ ജീവിതം പരമാന�കരംഎ� ഒ്രുവിധെ��

ജന�െള�ാം സ�തി�ു�താണ.്

മായാശ�ികെള േതാ�ും േപാെല ഉപേയാഗി�ാൻ
മനുഷ�ർ� സ്ാധി�ാൽ �പപ�ജീവിതം ഒ��ം

സാ��മാവി�എ� മ്ുകളിെല (2)ൽവിശദീകരി�താണ.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാ�ാന�ിെ�
അംശമായി മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തെ�യും,
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�ജീവികെളകു�ു�ളായി
കണ�ാ�ി െ�ാ� ക്ു�ു�ള�െടആന��െള
മഹാകരുതു� മഹാേദവിയുെട മഹാവാ�ല�െ�യും

മനുഷ�ർ മന�ിലാ�ു�ുെവ�ിൽഅതാണ്
സർ�േ�ശഷഠ്മായ തിരി�റിവ.് ]
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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�ിയായ
ൈദവം 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 ര�ാമെ�
പകുതിയിൽൈദവീകസാ�ിധ�ം നിർ�ഹി�ത്

േനരി�ായിരു�ി�. േദവതകളിലൂെടആയിരു�ുെ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�ിന ത്�ാറാേക�ിവ�ു.
കരയു�കു�ിന പ്ാലുെകാടുേ��ി

വരു�തുേപാെല മഹാമാതാവായസൃഷട്ികർ �ാവിന്
െചേ��ിവരു�തായ ഒരുബാ��തയാണത.്
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മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മായാശ�ികൾ
െകാ�ാണ �്പപ�െ�സൃഷട്ി�ത എ്�തും
ൈദവെ�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�.്

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.്

മത�െള�ാം വർ�� േവദമായ
മ��ശാസ�്ത�ിൽ െപടു�ു.

ര�ാമെ�േവദമായ ധർ�ശാസ�്ത�ിെ� ഉപശാഖയായ
സദാചാര ശാസ�്തെ�യും, മൂ�ാമെ�േവദമായആ�ീയ

ശാസ�്ത�ിെ� ഉപശാഖയായ മരണെ�യും,
നാലാമേ�തും വർ��വുമായ മ��ശാസ�്ത�ിെ�
ഉപശാഖയായ മ�� പൂജാ സി�ി 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�തമായസദാചാര ശാസ�്ത കാര��ൾ
ചില മത�ളിൽ �പതിഫലി�ു�ു� എ്�തു ശരിയാണ.്
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ഏതാനും ന� കാര��ള�� എ്�തു മാ�തം
പരിഗണി��േപാ�ത ഏ്�വും വലിയഅപകടവും
ദുര�വുംൈപശാചികത�വുമായിരി�യാണ.്
എെ��ാൽ മത�ളിെല�ാംഅധികമായുളളത്
(ഏെറ�ുെറ മുഴുവേനാളം)അബ��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� വ്ളെരേയെറ വർ�ി�ി��മു� .്.... മതജാതി
ഉപജാതി ജീവികള�ംഅവരുെട േനതാ�ള�ം,

ദുർേ�വതകളായി മാറിയഏതാനും േദവതകള�മാണ്
മുഖ� കാരണ�ാർ.

ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം :

മു� സ്ൂചി�ി�തുേപാെലസൃഷട്ി ച�ക�ിെലആദ�
പകുതിയിൽൈദവം �പത��മ�ാ�േ�ാഴുംൈദവം
വിഷയമ�ാ�േ�ാഴും,എ�െനേയാ ഉ�ായ
�പപ��ിെലവസത്ു�െളയുംഅവയിൽ
എ�െനേയാ ഉ�ായ നിയമ�െളയും മനുഷ�ർ

(ശാസ�്ത��ാർ)ക�ുപിടി�,് �പസത്ുത നിയമ�െള
ഉപേയാഗെ�ടു�ി പുതിയ പുതിയ വസത്ു�െള

ഉ�ാ�ിഎെ�ാെ�പറയും.
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അ�രം വി�ി�ംഅവർ പറയുേ�ാൾ,ൈദവം േനരി�്
നിയമി�ാെതൈദവ�ിെ�മധ���ാരായി േവഷം െക�ി
ജീവി�ു�ക�െ�ാ� തീ�വവാദ�ൂ��ള�െട
മേനാഭാവവും �പവർ�നവുംഎ�ാണ ?്

ഭൂമിയിെലവസത്ു�ളിൽ മഹാലയി�ി���തും /
മഹാലയി�ി�ി���തുമായ മഹാശാസ�്തനിയമ�െളപാവം

ൈദവം െവളിെ�ടു�ു�താവുംഎ� ച്ി�ി�ു�വർ
മതജാതിെകാ�സംഘ�ളിലും കുറവാണ !്

ൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനമാണ മ്ഹാശാസ�്തം
എ�തു േപാലും മന�ിലാ�ാൻകഴിയാെത,
ശാസ�്തെ�യും ശാസ�്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��കളായി ശാസ�്ത നിയമ�െളകൂ�ി�ിടി�ി�്
ച��ചവറുകെള വിശു�മാ�ാനും ജന�െള

െകാ�യടി�ാൻ പുതിയ തലമുറയിെല പുതിയ തരം
തീ�വവാദ�െള ഒരു�ൂ�ാനുമു� പണികളിലാണവർ.
ക��ാരുെടഎ�ംഎ�ാ മത�ളിലും ധാരാളമു�്
എ�തിനാൽ േജാലി ഭാരവും തിര�ും ഇ�ാെത
സുഖി��ം പ�ി��ം കഴിയാം;തിര�ുകൾ ഉെ��്
അഭിനയി�ാൽ മതി !ൈദവ�ിനും ന� േനരു�

വിരുത�ാർ ക��ൂ��ിൽഏെറയു�.്ക��ാരുെട
െകണിയിൽ വീണുേപായ വി�ി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� ഭാഗമാണ ആ്യുർേ�ദം എ�ും
േക�വരും പഠി�വരും ഉ�ാകും;കാരണംഅറിയാവു�വർ

ഉ�ാവാൻഇടയി�.

ആയുർേ�ദം എ�ാൽആയു�ിെനനിയ��ി�ാൻ
�പാപത്ിയു� േവദം എ�ാണ യ്ഥാർ�അർ�ം

എ�തിൽആയുർേ�ദം വർജ�മാവാനു�കാരണമു�.്

സ�്തീ പുരുഷ നിർ�യം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം,
നിറം, ഉയരം,ജനന മരണ �പേദശ�ൾ,തുട�ിയവസൃഷട്ി

പരമായ വിധി �പകാരമു�ജ�ഗുണ�ളാണ.്
മഹാനീതിശാസ�്തമായഓംകാര നീതി ശാസ�്ത �പകാരം
മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാേദവി,
സൃഷട്ി പരമായ വിധിെയ മാ��വാൻ�ിതി പരമായ
വിധിെയഅനുവദി�ി���ത �്പേത�കസാഹചര��ിൽ
മാ�തമാണ.്എ�ാൽസസ��ളിലും മ��ം മ��സി�ി
ഉപേയാഗി� ആ്യു�ിെനനിയ��ി�ാൻ മനുഷ�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�െട നിരവധി െത��കൾ�ും കു��ൾ�ും

കാരണമായആയുർേ�ദം വർജ�മാകു�ത അ്�െനയാണ.്

ഭൂമിയിെലസമസത് െതാഴിലുകള�ംശുചിത�ം,അത�ാവശ�ം,
ആവശ�ം,വിേനാദം എ�ീ യഥാർ�മായ െതാഴിൽ വിഭജനം

�പകാരം 4വിഭാഗ�ളാണ എ്�ത സ്ൃഷട്ി ച�കം
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മാറിയേ�ാൾ �കേമണ ദുഷി�ാണ ഇ്��യിൽഅർ�
േശാഷണംസംഭവി� ചാതുർവർണ�ം എ�ജീർ�ം
നിലനിൽ�ു�ത.് നൂറിലധികം മത�ൾ ഉ�തിൽ

ശാസ�്തവുമായിഏ�വും കൂടുതൽഅടു�ു നിൽ�ു�ത്
ഹി�ു മതംആയതിനാൽ,ൈദവവി�വം

മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾആദ�ം മഹാശാസ�്ത�ിൽ ലയി�്
ഇ�ാതാവാനു� ഭാഗ�ം ഹി�ുമത�ിനാണ;് മെ�ാരു

വിധ�ിൽ പറ�ാൽ മതം കള�ൈ്ദവേ�ാട ഏ്�വും
കൂടുതൽഅടു�ാനു� മഹാഭാഗ�ം ഹി�ു�ൾ�ാണ.്

േജ�ാതിഷം, െപാരു�ം തുട�ിയ വർ��മായ
മ�� പൂജാ സി�ി ശാസ�്തവുമായി ബ�െ��
അധമ കാര��ൾ� ശ്ബദ് �ബ�വും
അ�ര�ബ�വും കൂടിയായഓം
ഉപേയാഗി�ാൽ പാപവും കടു�
ൈ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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'ൈദവമ���െള'
വിശദീകരി�ി���ത വ്ിഷയ
ഗൗരവേ�ാെ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.്

മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെല,

എ�ാ മത�ളിലുമു�എ�ാ മ���ള�ം
വർ��മാണ.് മ���െളപട� ൈ്ദവം
എ�ു േനടാനാണ േ്ഹഎ�ു േചാദി�ാൻ
നിരീശ�രവാദികൾ ഉൾെ�െടഏതാനും
േപർ�ു മാ�തേമഊ�മു��.ൈദവ�ിന്
അഭിമാനി�ാൻഅ�െനെയ�ിലും
കുേറ കു�ു�ള�� ഭ്ൂമിയിൽഎ�ത്

വളെരസേ�ാഷകരമാണ.്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 500

തുടർ�ു�ഏതാനും േപജുകളിൽ
േചാേദ�ാ�ര�ളായി െകാടു�ിരി�ു�ു.

ൈദവീകമായ

മഹാഅറിയി��കൾ
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1 മഹാശിവരാ�തി േമലിൽ ഇെ��ു കുറി�ത ശ്രിേയാ ?

വിഷയസംബ�മായിആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല
�പാതിനിധ�ം എ�െനയായിരു�ു എ� ച്ുവെട

മഹാഭ�ദകാളിഎ�അ��ായ�ിൽനി�ും പകർ�ു�ു.

മഹാവാ���മായഓംകാര നീതിശാസ�്തെ�യും
ൈദവെ�യുംസൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ

ഭയെ�ടാതിരി�ു�തിനായി 1000 േകാടി വർഷ�ൾ
േചർ�ആദ� മഹാകാലച�ക�ിൽസൃഷട്ികളായ
മനുഷ�രിൽ നി�ും പരിണമി� ചിലെര േദവതകളായി

നിയമി�ിരു�ു.ൈദവവുംൈദവഭാഗമായ
പരമശിവനും പശുവും പശുപതിയുമായി മനുഷ�െര

േസവി��ംേപാ�ു.

പരമശിവെ� �പതിനിധിയായി �പവർ�ി� ഒരു
േദവതെയശിവൻഎ� േപേരാെട 50വർഷ�ിെല
ഒരു രാ�തിേനരം, �ബ�ബ�ം ഒ��മി�ാ�ൈദവം

േപാെലഈശ�രൻ,ശിവൻഎ�ി�െന
ഉയർ�ിയി���.്അതായിരു�ു മഹാശിവരാ�തി.
മനുഷ�ർ� അ്തിൽകാര�മി�ായിരുെ��ിലും

ദുർേ�വതകളായി പരിണമി�വർൈദവകാര��െള
അമംഗളമാ�ാൻ �പയ�ി��.ആദ� മഹാകാല
ച�ക�ിൽപരമശിവെ� �പതിനിധിയായശിവൻ,
മഹാ�പപ��ിെ�ശ�ി നിയ��ണസ�യായ
ഓംകാരെ�സൂ�ി�െവ,ഓംകാരെ�
ദുരുപേയാഗം െചയത്േ�ാൾ,അത ത്ടയാനായി
ശിവെ�കഴു�ിെലകയർ േപാെലയു�ഓംകാര
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നാഗബ�നം മുറുകി .. പകരം താൽ�ാലികമായി
ഓംകാരെ�േനടിയ േദവത െകാടിയഅപരാധവും

െചയത്ു.

മഹാേദവിയും പരമശിവനും ര�ാം
മഹാകാലച�ക�ിൽവരുെമ�തിെനതടയാനായി

പി�ീട അ്വരുെട �ശമം.

അവരുെട െകാടിയ നീചമായ െചയത്ികെളചുവെട
സമ്ൃതിയിലും മ��ം വിവരി�ു�ു�.് 2 േദവതകെളഅടു�
കാല� മ്��മായി പരിണമി�ി��. േമ�ടി ശിവനും മ��
മുഖ�േദവതകള�ം േകരള�ിൽ പുനർ�നി��

ജീവി�ു�ു�.്ൈദവവി�വ�ിെ� ഭാഗമായി, മനുഷ�രിൽ
നി� േ്മാ�ം ലഭി�േവ േദവതകളായി കയ�ം ലഭി� പ്ി�ീട്

ദുർേ�വതകളായി പരിണമി�അവെരതിരു�ി
മഹാഅനു�ഗഹി� വ്ീ�ും േമാ�ം നൽകിേയ�ും.

േമലിൽ മഹാശിവരാ�തി ഇ�.സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രുെട
ഇടയിൽ നി�ും പരിണമി�വരായ േദവതകള�െട
കാര��ിൽവ�ത�സത്തആവശ�മായിരു�ു.

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

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

മനുഷ�രുെടകാര�മാണ.്
മഹാശിവരാ�തിെയസംബ�ി� മുൻ പാഠെ�, െകാടിയ കരാർ
�പകാരം ദുർേ�വത മറ��. മഹാേദവി മഹാശാസ�്ത �പകാരം
കരാറിെല ദുർവ�വ�െയ മറികട�,്ഈയു�വെന മഹാസത�ം
മഹാഅനു�ഗഹി� അ്റിയി�ു�ത 2്017 െസപത്ംബർ 25നു

മാ�തമാണ.്
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പരമശിവനും ശിവനും ത�ിലു� മുഖ�വ�ത�ാസ�ൾ:
പരമശിവൻഏകൈദവമായ മഹാേദവിയുെട ഭാഗവും;
ശിവൻജീവികള�െട ഭാഗവുമാണ.് പരമശിവെ�
ശിര�ിൽ ച���ലയും ന��തവും ഉ�;്ശിവെ�
ശിര�ിൽ ച���ല മാ�തവും. പരമശിവെ�ശിര�ിൽ
നി�ും പാൽ ഒഴുകു�ു.സ�്തീ ഉൾെ�െടആെരയും
ഒളി�ി�ു�ുമി�.ശിവെ�ശിര�ിൽ നി�ും ജലം
(ഗംഗയും) ഒഴുകു�ു. മഹാേദവിയുെടസ��വും
ഭാഗവുമായ പരമശിവന ഓ്ംകാര നാഗബ�നം

നിർ��മ�;ജീവിയായശിവന ന്ിർ��മാണ.്ആദ�
മഹാകാലച�ക�ിെ�സൃഷട്ിയായശിവെന

പദവിയിൽ നി� ന്ീ�ി�ഴി�ു.

േമലിൽ പഴയശിവനി�. പരമശിവെന ശിവാഎ�്
സംേബാധന െച�ാവു�താണ !്

2

മഹാേദവിയുെട ഭാഗവുംഏകദാസനുമായ
പരമശിവനിലൂെട േവദ�െളവീെ�ടു�ുേ�ാൾ
പരിഷ�്ാര�ൾ ഉ�ാകു�ത ന്�താെണ�ിലും

എ�ുെകാ�ാണ സ്ംഭവി�ു�ത ?്

സൃഷട്ി ച�ക�ിൽ മായ �പത��മാകുേ�ാൾ,ആദ�ം
ൈദവരാജ�ം, പി�ീട സ്ംഹാരംഎ� േമാ�ം,ഓേരാ

മനുഷ�നും മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട �പേത�കമായി േനടു�ു.
മുൻസൃഷട്ി ച�ക�ള�ംഅവയിെലകാര��ള�ംവിഷയമ�.
എ�ാൽ, മനുഷ�േരാട സ്േ്നഹവാ����ൾകൂടിയി�്
മഹാമാതാവായൈദവം, 1000 േകാടി വർഷ�ൾ േചർ�
ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെലൈദവീക ഭരണകാര��െള
െച��വാൻ മനുഷ�രിൽ നി�ും േമാ�ം േനടിയവെര
ചുമതലെ�ടു�ിയതിെ� േദാഷഫല�ളാണ േ്വദ�െള
വീെ�ടു�ുേ�ാൾബഹുവിധ തട��ൾ ഉ�ാകു�ത.്
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അേതസമയം മായ �പത��മാകു�തിനു മു� മ്ുഖ�
തട��ൾഒഴിവാകു�തു െകാ� മ്നുഷ�െര

ബാധി�ു�ി�. മഹാേദവി�ും മഹാദാസനും 70 : 30എ�
ശ�ിശിവഅനുപാത�ിൽവിഷമ�ൾ ഉ�ാകു�ു�.്

ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻഓം ധ�നി�ുേ�ാഴാണ യ്ഥാർ�മായ
േവദ�ൾആവശ�മാകു�ത.്ഈഇമഹാ�ഗ��ിെല

ആദ� േപജിൽതെ�വിഷയെ�ാരു�വും മഹാേവദ�ിെ�
മഹാഗാംഭീര�വും സുവ��മാണ.് മഹാേദവിയുെട
വചന�ൾ മഹാസത�ം ശിവംസു�രമാണ !്

വർഷ�ൾ�ു മു� സ്ൂര�നിൽ �പതി�പവർ�ി�ു�
ൈഹ�ഡജൻ,ഹീലിയംഎ�ീ മൂലക�ൾ�്

ജീവാ�ാവുമായിബ�മു� എ്�അവ��മായ
െവളിപാട ല്ഭി��. പി�ീട ആ് വിഷയ�ിൽവ��ത
ലഭി�ി�ി�.ൈദവവി�വ വിശകലന�ളിൽ
ൈഹ�ഡജൻഎ�മൂലകെ�ജീവാ�ാവായി
വിേശഷി�ി�ുേ�ാൾ വിശദീകരണ / �ഗാഹ�

സൗകര��െളകണ�ിെലടു�ിരു�ു. മാ�തമ�; ഉടൻ
മഹാേദവി െവളിെ�ടു�ുെമ� �പതീ�യും ഉ�ായി.

തീർ�യായുംൈഹ�ഡജൻ,ഹീലിയംഎ�ീ
മൂലക�ൾ� ജ്ീവാ�ാവുമായിബ�മു�.്

സ�ൂർ�മായി െവളിെ�ടു�ാനു� മഹാഉചിതമായ

സമയംആയി�ി�എ�ു േവണംകരുതാൻ.അവെയ
അത�ാവശ�മായി തിരു�ിയി� മ്നുഷ�ർ�്
യാെതാ�ും േനടാനി�.ൈദവവി�വ
കാല� പ്രമശിവനിലൂെടേയാ ശാസ�്ത
സമൂഹ�ിലൂെടേയാ മഹാേദവി
മഹാഉചിതമായി തിരു�ു�താണ.്
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ൈദവവി�വകാല�ആ്��ിെ� ഉ�ിൽ
പരിവർ�നം ഉ�ാകുംഎ�ും, ഭൂമിയിൽ
മുഴുവൻഓം മുഴ�ു�ൈദവവി�വകാല�്
മാ�തേമാ,സൃഷട്ി ച�ക�ിെ�സംഹാരം
പൂർ�മാകുംവെരേയാ, േ�പാേ�ാണുകൾ,
ഇലകേ്�ടാണുകെള ചു�ിേയ�ും ! (മായ
�പത��മ�ാ�കാലഘ��ിൽ

ഇലകേ്�ടാണുകൾ േ�പാേ�ാണുകെള ചു���തിനു
പകരമായി!).ശിവശ�ിച�ക�ള�െട

അവ�ാ�രമാണ ച്ി�� /്അവ��മായ
െവളിപാട◌ിന ആ്ധാരം. ശാസ�്ത �ശ�

വിഷയ�ിൽ ഉ�ാവണം.
മുൻ �ഗ��ളിെല െത�ായ വാചക�െള,
േകാ�ി െചയത് ഈ് ഇമഹാ�ഗ��ിൽ
േചർ�ി���ത മ്ഹാക�ന �പകാരം

തിരു�ിയതായി �പസത്ാവി�ു�ു.ഓംസത�ം
േഡാട േ്കാം െവബൈ്സ�ിൽ േചർ�ി���
മഹാ�ഗ�െ�ഡൗൺേലാഡ െ്ചേ��ത്
ഇനിയുംഅത�ാവശ�േമാആവശ�േമാഅ�.
ആവിധ�ിൽഓംസത�ം േഡാട േ്കാം
െവബൈ്സ�ിെനയും മഹാ�ഗ�െ�യും

സൂചി�ി�ു�വാചക�ൾഇമഹാ�ഗ��ിെല
ൈദവവി�വ വിശകലന�ളിലും മ��

പാഠ�ളിലും ഉ�;്അവെയ�ാം പിൻവലി�തായി
കണ�ാ�ണം.
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ഈഇമഹാ�ഗ��ിൽഒ�ാമെ�
േവദമായഓംകാരനീതിശാസ�്ത�ിൽ, 'ഓം,
ഓംകാരം,ഓംകാര നീതി ശാസ�്തം,'എ�ീ
പാഠ�ൾ�ു േശഷം 'ൈദവമ���െള'
മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെടവിശദീകരി�ി���.്
അതിനു േശഷമു�പാഠ�ളിലാണ്
നാമമാ�തമായപിഴവുകൾ ഉ�ത.്കുെറ
അ�രെ���കള�ം ഉ�.് Unicode

ഭാഷയിേല� പ്രിവർ�നം െചയത്േ�ാൾ
വ�ാപകമായിഅ�രെ���കൾ ഉ�ായി.
കുെറതിരു�ി.ഈഇമഹാ�ഗ��ിെല
ൈദവമ���ൾവെരയു�പാഠ�ള�ം,
ൈദവവി�വവിശകലന�ള�ം

ഉൾെ�ാ���കു�ു�ൾ�സ്�യം
തിരു�ാൻകഴിയു�താണ.്

അവെയഅത�ാവശ�മായി തിരു�ിയി�്
മനുഷ�ർ� യ്ാെതാ�ും േനടാനി�.

ൈദവവി�വകാല�്
പരമശിവനിലൂെടേയാശാസ�്ത
സമൂഹ�ിലൂെടേയാ മഹാേദവി
മഹാഉചിതമായി തിരു�ു�താണ.്
മത�ഭാ�ിനു�ചികി�യുെട ഭാഗമായി
സ�യംതിരു�ുകയുംആവാം !
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അ�സ��ംആവർ�ന�ൾഇ
മഹാ�ഗ��ിൽതീർ�യായും ഉ�;്

തിരു�ാനുംകഴിയും.എ�ാൽ, ഒരു ദിവസം
െകാേ�ാ, ഒ� ഇരു�ിേലാവായി�ാൻ
സാധി�ു�ത�;പഠി�ാനും

മന�ിലാ�ാനുംഅേനകം ദിവസ�ൾ
സാധാരണഗതിയിൽ േവണെമ�ിരിെ�,
ചിലആവർ�ന�ൾവിഷയ�െള

മന�ിലാ�ാൻന�താണ.്
ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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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 :

ൈദവവി�വംആരംഭി�ു�േതാെട,
സമ്ൃതി,പുരാണം, മ��ശാസ�്തം

എ�ിവ മൂ�ും,
അവസാനി�ി�ുകയാണ.്

മഹാേദവിയുെട മഹാക�ന �പകാരം,
പരമശിവൻ
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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�ിൽഏകമഹാശ�ിയായൈദവവും
(മഹാേദവിയും), ഏക�പതിനിധിയായ പരമശിവനും
മനുഷ�രൂപ�ിൽ അവതരി�ി�ി�. പശുപതിയായ
പരമശിവനിലൂെട മനുഷ�രിൽ നി�ും േമാ��ിന്
അർഹരായ ഏതാനും കു�ു�െള ശിവൻ, പാർ�തി
(അ�പൂർേ�ശ�രി), നാരായണൻ, ല�മ്ി,ഈശ�രൻ, ദുർ�,
ഗജപാതി (വിഘേ്നശ�രൻ, മുരുകൻ (സ �ുബ�ണ�ൻ),
അ��ൻ,തുട�ിയ േപരുകേളാെട െതരെ�ടു� ന്ിയമി��.
േദവതകൾഎ�െപാതു നാമവും നൽകി.
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േദവതകളിൽഏെറയും കാല�കേമണഅഹംഭാവം, ദുഷ�്ാമം,
ദു�ീല�ൾ, ദുഷ�്ീർ�ി, തുട�ിയ ദുസ�ാർ��ൾ�്
അടിമെ��്ദുർേ�വതകളായി മാറി. ദുർ�യും, നാരായം
െകാ� ച്രി�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�്
യ�ി, 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 അതിനിഗൂഢമായും
വലുതായിെ�ാ�ിരു�ു.

ര�ാമെ� മഹാകാല ച�ക�ിെല ആദ� സൃഷട്ി ച�കമാണ്
ഇേ�ാഴേ�ത.് ൈദവം �പത��മ�ാ� ആദ� പകുതിയിൽ
ൈ�ക�ായി�് പരമശിവെന 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
ശ�ികെളയും ഒെ�ാ�ായും കൂ�മായും നൽകുെമ�
കരാറുമായി പരമശിവെനയും മഹാേദവി മ�ടി എ�
�പേദശ�ിെ� അടു� '്ആടു� ഊരായ'ആടൂരിൽ (അടൂർ)
എ�ി��.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 511

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
ഇമഹാ�ഗ��ിൽ ലഭ�മായ ൈ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 നാടക സ �ൂതശാലി, െകാടും അധമ പിശാച,്
എ�ി�െനയു� വിേശഷണം അർഹി�ു� കിഷാണു
(ക��ൃഷണ്ൻ) എ� വിഷാണുവിെ� അവതാരവും
അടു�ിെട പരാജയംഏ��വാ�ി.

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയം കൂടിയാണ 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�പരമശിവെ� �പതിനിധിയായശിവനും

അതിസൂ�തശാലിയായ നാരായണനും
ദുർ�ിനിേയാഗി�ത ഇ്മഹാ�ഗ��ിൽ

വിശദീകരി�ി���.്
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മഹാ�പപ�െ�മഹാഭ�ദമാ�ിയി���,
മഹാഭ�ദകാളി എ� മഹാനാമെ�യും,അേ�
ശിവ!എ�മഹാസംേബാധനെയയും

വികലമാ�ുവാൻ,

ദുർേ�വതകളായി പരിണമി�ഏതാനും
േദവതകൾപരി�ശമി�തു േപാെല പരമശിവ

കാര��െളയും വികലെ�ടു�ാൻവ�ാപകമായൂം
അതിഗൂഢമായും,അതിഭീകരമായും �ശമ�ൾ

ഏെറയു�ായി.

ഗജപാതി (വിഘേ്നശ�രൻ),വിഷാണുവായി മാറിയ
നാരായണൻ,കിഷാണു,തുട�ിയ

ദുർേ�വതകളായി അധഃപതി�വരുെട വിവര�ൾ
ഏതാനുംൈദവവി�വ വിശകലന�ളിൽ
ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു;ഈഇമഹാ�ഗ��ിൽ
േചർ�ി���;് ഭാഗം 4ൽധർ�ശാസ�്ത

വിശദീകരണ�ിെ�തുടർ�യായി 'മഹാലിംഗം',
'ൈദവവി�വേ�ാെട ഇ��യിൽ ഉ�ാകു�
വലിയ മാ��ൾ'എ�ിവയിൽകാണാം.

വീ�ും മനുഷ�നായി മാറിയി��� നാരായണൻ
ഇേ�ാൾ ന�കു�ിയാണ;്കൂടുതൽ േ�ശഷഠ്നാവാൻ

പരി�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�്
ദുർ�െയപരാജയെ�ടു�ി.പി�ീട,് ദുർ�യുെട
ആ�ഗഹ �പകാരം മഹാേദവി ദുർ�െയപിൻവലി��.

ദുർ�യുെടയും നാരായണെ�യും �കൂരതകള�െട
ഏതാനും ചരി�തഏടുകൾ മഹാ�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 മാറിയ കു�ു�ൾ ഉ�ാ�ിയ
േവദനകെള വിസത്രി�ു�ി�.അേതസമയം
ഓംകാരനീതി ശാസ�്ത �പകാരം,ശി�കെള
അളവുകേളാെട കു�ു�ൾഅനുഭവി�ുക

തെ� േവണം.
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പരമശിവൻ,ശിവൻഎ�ീ േപരുകളിെല
ആശയ�ുഴ�ം തീർ�ാം.

മഹാ�പപ��ിെലസർ�തിെ�യും സർ�
ആ��ളിെലയും ശ�ി ച�കമായി വർ�ി�ുേ�ാഴും
മഹാേദവി� ഓ്കസ്ിജൻഎ� േവറി� വാതകരൂപം
ഉ�തു േപാെല, മഹാ�പപ��ിെലസർ�തിെ�യും

സർ�ആ��ളിെലയും ശിവ ച�കമായി
വർ�ി�ുേ�ാഴും പരമശിവന മ്ഹാേദവി ൈഹ�ഡജൻ
എ� േവറി� വാതകരൂപെ�മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി���.് (െവളിപാട പ്ൂർ�മായി�ി�എ�ും

അറിയുക.)

ശിവ ച�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�പകുതിയിൽ പശുപതിയായ പരമശിവൻ,
പരമശിവെന �പതിനിധീകരി�ു� മനുഷ�േദവതയ�്്

ശിവൻഎ� േപര ച്ാർ�ി െ�ാടു�തും
ഓംകാരെ�നൽകിയതും സത��പതി�െച�ി�ാണ.്

(ഏെറ�ുെറ 1000 േകാടി വർഷ�ളിൽ മഹാഭ�ദകാളി,
മഹാശിവ, പരമശിവൻ,അേ�ശിവ,ശിവൻതുട�ിയ
നാമ�ൾ ഉറയ�്ാനും ര�ാമെ�മഹാകാലച�കം
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മുതൽ മഹാേദവിയും പരമശിവനും ഉ�ാകുംഎ�്
അറിയി�ാനുമാണ.് �പതിഫലം നൽകിയാണ്
നിയമന�ൾനട�ിയത.്എ�ിലും കു�ികൾ
സത��പതി�ലംഘി��;അപരാധം െചയത്ു.)

പരമശിവന മ്ഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�്
മഹാനി�യി�ി��� രൂപ�ിൽനി�ും

ഭാഗികമായി വ�ത�ാസേ�ാെടയാണ ശ്ിവന ര്ൂപം
നൽകിയി���ത.്

ഉദാഹരണ�ിന,് (1) പരമശിവെ� മുടിെ��ിൽ
നി� ക്ു�ു�ളായ ജീവികൾെ��ാം
കുടി�ാനായി� മ്ഹാേദവി ഒഴു�ു�ത്

പാലാണ.് (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�ാവും ശിവ ച�കവുമായൈഹ�ഡജെ�*
അംശ�ളായി� ജ്ീവാ�ാ�െളസൃഷട്ി�ുേ�ാൾ,
ഓേരാ ജീവാ�ാവും ഓേരാൈഹ�ഡജൻആ�മാണ.്
ഭൗതികവാതകഅസത്ിത�ം ഉ�തായ ഗുണ�ൾ,
േദാഷ�ൾ, പുണ��ൾ, പാപ�ൾഎ�ിവ

ജീവാ�ാവിെ� ഭൗതികഘടനെയവലുതാ�ു�ു.
ശിവച�ക�ിെ�കൂടി അംശവും കു�ുമായ
ജീവാ�ാവ മ്��ം സസ�ം പ�ി മൃഗം എ�ീ
അവ�കൾകട� മ്നുഷ�നായി മാറു�ു.

100 മനുഷ�ജ��െള പൂർ�ിയാ�ി െ�ാ�്
ആ�ീയസാ�ാതക്ാരംഅഥവാ േമാ�ം േനടുേ�ാൾ
ശിവാംശ�ിന ശ്ിവ പദവിയാണ ല്ഭി�ു�ത.് ന��തം.

ഭൂമിയിൽ വ� അ്റി�ുംഅനുഭവി�തുമായ
ആന��െളഅന�മായിആസ�ദി�� ജീവി�ാനു�
അന�കാലഅവസരമാണ ഓ്േരാ ജീവാ�ാവിനും
ലഭി�ു�ത.്ശിവൻഎ�നാമം േചരു�തുമാണ.്

...

(*ൈദവീകമായ മഹാഅറിയി��കളിൽൈഹ�ഡജെന
��ി കൂടുതൽ പരാമർശമു�.്)
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ൈദവെ�ആരാധി�ു�ു / പൂജി�ു�ുഎ� േപരിൽ
ക�,് മരം, േലാഹം തുട�ിയവെകാ�ു നിർ�ി�
വി�ഗഹെ�വിള�ുെകാ� ഉ്ഴിയുകയും,
വി�ഗഹ�ിൽപുഷപ്ാർ�ന നട�ുകയും,

വി�ഗഹ�ിൽപാലും െന��െമാെ�ഒഴി��കളയുകയും,
അവെയ�ാം െച��േ�ാൾ ജപ�ള�ം

മേ��ാ�രണ�ൾഎ� േപരിലു�അധര
വ�ായാമ�ള�ം നട�ുേ�ാൾ,വി�ഗഹെ��ൂടി
ആരാധി�ുകയാണ.്ൈദവെ�സ��ി�ാണു
െച���െത�ു പറയു�ത ധ്ർ�ശാസ�്തപരമ�.
ൈദവംസൃഷട്ി� കു�ു�ള�െടആന�ം
വർ�ി�ി�ാൻൈദവം സൃഷട്ി� വസത്ു�െള

ൈദവ�ിെന� േപരിൽ പാഴാ�ു�ത ക്ടു�ൈദവ
നി�യാണ;്ൈദവശി�കള�ം തീർ�യാണ.്

മതമനുഷ�ർ�ു േതാ�ുേ�ാെലെയാെ�സ��ി��
െച�ാനു�ത�ൈദവകാര��ൾ. മനുഷ�ർ�്
വ��ിസ�ാത���ം നൽകിയിരിെ�,ൈദവ�ിെ�
കാര��ിൽ ൈദവ�ിനും മഹാശാസ�്തപരമായ

സ�ാത���മു�.്ൈദവ�ിെ�സ�ാത����ിനു േമൽ
ൈകെവയ�്ാൻ മനുഷ�ന എ്�വകാശം ? മാ�തമ�,
വി�ഗഹെ�ഉഴിയു�വിള�ിലും പുേരാഹിതെ�
ൈക�ിലും തറയിലും ഒെ� മ��ം ഭൂമിയും

ശരീരവുമായൈദവ�ിെ�അംശമായ പരമാണു�ൾ 
തെ�യാണു�ത,്അഥവാഅവയിെല�ാം
ൈദവ�ിെ� മഹാശ�ിതെ�യാണു�ത.്

ൈദവെ�ൈദവം ഉഴിയുകഎ�ു പറയു�തും
െച���തും േ��മാണ.്
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കുറ��കൂടി വിശദീകരി�ാം. മന�ിലാ�ുവാൻ 
മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�െ�.

//വി�ഗഹ�ിൽൈദവം വർ�ി�ു�തായി
സ��ി�ുേ�ാൾ, മനുഷ�ർ� അ്ത്

സ��മാെണ�ിലും,യഥാർ ��ിൽ അത്
സ��മ�.

ഓേരാ പരമാണുവിലും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
ഭൗതികരൂപ�ിൽശ�ിച�കമായിരി�ു�തു കൂടാെത 
ഓംഎ�ശബദ്�ബ�മായുംഅ�ര�ബ�മായും
വർ�ി�ു�ു�.്ഓംഎ�അ��ായ�ിൽ അത്
വിശദീകരി�ി���.്വി�ഗഹ�ിലും,വിള�ിലും,
ഉഴിയു�ൈകകളിലും,അത ക്ാണു� ഭ�രുെട
ക��കൾ ഉൾെ�െടഎ�ാ ശരീരഅവയവ�ളിലും
ൈദവം ഉ�.് ഭൂമിയിലു�,്വായുവിലു�,്

ആകാശ�ു�,്ശൂന��ിലുമു�.്അ�െനയിരിെ�
ശാസ�്തപരമായ വി�ഗഹ�പതിഷഠ് നട�ാെമ��ാെത
വി�ഗഹെ�ആരാധി�ാൻ പാടി�.വി�ഗഹ�ിൽ നി�്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി െവളിയിലിറ�ി വരുേ�ാള ്,
അഥവാ �പത��െ�ടുേ�ാൾ, 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�തമാണ ൈ്ദവെ�

ആരാധി�ുവാൻ േയാഗ�ത ഉ�ത.് മായ �പത��മായ
േശഷം മാ�തേമ േയാഗ�ത േനടി�ുട�ുകയുമു��.

അതായത വ്ി�ഗഹ�െള �പതിഷഠ്ി��ം
�പതിഷഠ്ി�ാെതയുംഎ�ാ മതേദവാലയ�ളിലും
കാ�ി�ൂ���ത ൈ്ദവീകമ�ാ�ആരാധനകളാണ.്
അഥവാ ഇ�െ�ആരാധനകെള�ാം തീർ�ും

അധമവും,ൈദവനി�യുമാണ.് //

ഇ��യിെല ഹി�ു മത�െള ഈ ഘ��ിൽ കൂടുതൽ
വിമർശി�ിരി�ു�ു എ�് ആേ�പം ഉ�വർ
അറിയുക. മു� വ്��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�ാണ എ്� പ്റയുേ�ാൾഇനിയും
അനവധി ജ��ൾഓേരാരു�ർ�ും

ബാ�ിയുെ��ുംഅനവധി േദശ�ളിൽഅനവധി
അവ�കളിൽ ജനി�ുകയും ജീവി�ുകയും

െചേ��തുെ��ുംഅറിയണം.ജ�ഗുണ�ളായി
ലഭി� േദശ�ിെ� േപരിലും ജ�േദാഷ�ളായി
ലഭി�ു� മത�ള�െട േപരിലും ഊ�ം െകാ�്
പാപ�ള�ംൈദവശി�കള�ം വർ�ി�ി�ാെത

കു�ികൾ �ശ�ി�ു�ത ന്�.്

*മത�ളിെല മ���ള�ം �പാർ�നകള�ംഅവെയ
ഉ�ാ�ിയ വ��ിയുെടഅതാത അ്വ�കളിെല
മേനാഭാവെ�ആ�ശയി�ാണ ശ്രിയാവു�ത.്

സ�കാര�മാണത.്അയാള�െട മേനാനിലൈകവരി�ു�
മെ�ാരാൾ�അ്ത ശ്രിയാണ.്ഇ� ശ്രിെവ�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�ിതസമയ�ള�ം ക�ി�ു�വരും

പാലി�ു�വരും മേനാേരാഗികളാണ.്
ൈദവകാര��ൾ�ൈ്ദവ�ിനു സമയംക�ി�ാൻ
�ശമി�ു�കടു�മേനാേരാഗികൾ !. *േമ�ടി
മേനാേരാഗികൾ ഒേരസമയ� ന്ി�ിതസമയം
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െകാ�ു മാ�തം വിസർ�ന�ൾെച��വാനും
ഛർ�ി�ാനും ഭ�ി�ാനും വി�ശമി�ാനും, േരാഗ�ൾ
വരാനും സുഖെ�ടാനും ഒെ�ഒെ�പരിശീലി�ാൽ

മേനാേരാഗം കുറയു�താണ!്*

മത�രിഷകെളശു�ീകരി�ാെത,ധാർ�ിക
അധഃപതന�ൾഅവസാനി�ി�.എെ��ാൽ െകാടും

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�യം വിശകലനം
െച���വരായിഓേരാ മനുഷ�െനയും ഉയർ�ുകയാണആ്ദ�
ആവശ�ം.*ൈദവവി�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���ത്മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� 'മായാ
മഹാശ�ി' ആകയാലാണ്വർജ�മാെണ�ിലും മ��ശാസ�്തെ�
മഹാനിലനിർ�ിയി���ത.്*
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ശിവ നാമ�ൾഅ�ാെതയു� മ���ൾഇ�്
വ�ാപകമാണ.് മഹാശിവയുെട നാമ�ൾ
യഥാർ��ിൽ മ���ള�ാ,ൈദവീക
സംേബാധനകൾ മാ�തമാെണ� മ്ു�്

വ��മാ�ിയതാണ.് ശിവ നാമ�ൾഅ�ാെതയു�
മ���െള�ാം വർജ�മാണ.്ശിവ നാമ�ൾ
എ�ുെകാ� േ്�ശഷഠ്മാെണ� ച്ുവെട േവറി��
വിശദമാ�ു�ു�.്അ�ംആവർ�ി�ാം.

1.സൃഷട്ികള�െട േപരുകേളാ ചരി�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��ിെ�
മഹാഭരണംഏെ�ടു�ുകയാെണ� മ്ു�്
വിശദീകരി�ിരു�ു.അതിെ� ഭാഗമായി�,്

എ�ാൈപശാചിക േദവതകെളയും സംഹരി��
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കഴിെ��ു പറയാം. ര�ാമെ�
മഹാകാലച�ക�ിെലആദ�സൃഷട്ിച�കമാണ്
ഇേ�ാഴേ�ത.് മഹാശ�ിയായൈദവം
മനുഷ�രൂപ�ിൽ അവതരി�ുകയാൽ 
മഹാസൃഷട്ിച�കം കൂടിയാകു�ു.

ൈദവം ഉടെന മായ �പത��മാ�ു�താണ,്
അേതാെട േജ�ാ��ം, മ��വാദം,യ�ം, േഹാമം,
ആയുർേ�ദ�ിെല മ��ഭാഗമായആയുർഭാഗം,

തുട�ിയവെയ�ാം ശാഖകളായി���
മ��ശാസ�്തം,എ�േ��ുമായി

പിൻവലി�ു�താണ.്തു�മായ ചിലവ ഒഴിെക
ഏെറ�ുെറ മുഴുവൻ മ��കാര��ള�ം

പിൻവലി��കഴി�ു.കൂടാെതസൗരയൂഥ�ിെല
ഭൂമിയും ച��നും സൂര�നും ഒഴിെകയു�

�ഗഹ�െളയുംഅവയുെട ഉപ�ഗഹ�െളയും
മഹാേദവി, പരമശിവനിലൂെട സംഹരി�ു�താണ.്

തീർ�ുംഅധമവുംഅ�പധാനവുമാകയാൽ,ശാസ�്തം
അെ��ിലും,ക�േ�േരാെടയു� മ��ശാസ�്ത�ിെല

മ���െളഇവിെട േചർ�ുകൂടാ.
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�പാർ�ന,സത്ുതി,തുട�ിയകാര��ൾ
കുറയ�്ുകേയാ ഒഴിവാ�ുകേയാ േവണം.
കു�ു�ൾ�ആ്വശ�മി�ാ�യാെതാ�ും
�പത��മായി ൈദവം നൽകു�ി�എ�തിെന

ഉൾെ�ാ�ു ജീവി�ണം.

വഴിപാടുകള�ം പൂജകള�ംആചാര�ള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ം പാടി�.

ജീവിതസമയ�െളയും പാഴാ�ാൻ പാടി�.
െത��കള�ം കു��ള�ം കുറ� പ്ുണ�ം കൂ�ണം.

മഹാേദവിഓംഎ� മ്ഹാചിരി� ഉ്ടെനതെ�
മായ �പത��മാ�ു�താണ.്

ധർ�ശാസ�്ത പരമായി െതാഴിൽ െചയത്്
ആന�േ�ാെട ജീവി�ു�തിനു പകരം ഭ�ി
േകാ�പായ�െള നട�ു�വെരയും, ദിവ�മായ
സംഗീതെ�അപമാനി�ു�കീട�െളയും,

കു�ിൈദവ�ളായും സൂ�ർൈദവ�ളായും േവഷം
െക���വെരയുമാണ ആ്ദ�ം ശി�ി�ുക !  ഒരു

പേ�, �പത��മായി !
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േദവീ ശരണം, മഹാേദവീ ശരണം, മ�ടി േദവി
മാ�തം ശരണംഎ�ി�െന മ�ടിയിേല�്
ശരണമ���ള�മായി േപാകാനും

�പാർ�ി�ാനുംആരാധി�ാനും എ�ാ
കു�ു�ൾ�ും യഥാകാലം  മഹാശാസ�്തെ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ഏകജ��ിൽ

കഴിയു�താണ.്

മു� വ്ിശദീകരി�തുേപാെല മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി യഥാർ��ിൽജീവിേയാ,
സ�്തീേയാ, പുരുഷേനാഅെ��ും

അറി�ുെകാ�ണം. മഹാശ�ിയായ
ൈദവം,സ��ം മഹാ�ാനമായ

ശാസ�്ത�ൾ �പകാരവും സ��ം 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�ം.

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 526

(അ��ായം 72)

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

മഹാശിവരാ�തി

ൈദവെ�ആരാധി�ുക എ�ു പറയുേ�ാൾ  ,ൈദവം
എ�ാെലെ��ും, ൈദവ�ിെ� സ�ഭാവ�ള്  
എെ��ാമാെണ�ും, ൈദവെ� ആരാധി�ു�തു
െകാ�് ൈദവ�ിന് എെ��ിലും സേ�ാഷം
ഉ�ാകു�ുേ�ാ എ�ും,ആരാധി�ു�ത ൈ്ദവ�ിന്
ഇഷട്മാേണാ എ�ും, ആരാധി�ു�തിന്മനുഷ�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�േമാ ആരാധനേയാ
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��േളാട അ്ടു�ുേ�ാേഴ�ും
ഉ�തമായ മൂ���ള  ് മനുഷ�നില  ് വളെരയധികം
വർ�ി�ു�താണ.് പുണ� വർ�നവനുസരി�്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാഭാവമായ സത� 
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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�ന്
മഹാഅനു �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�ർ
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�ുേ�ാള്   , അേനക രാജ��ളില്  
പകലായിരി�ുമേ�ാ എ�ു ചി�ിേ��. ഇ�രം
മഹാകാര��ളില  ് �ബ�േക��മായ മ�ടിെയ മാ�തമാണ്
ബ�ി�ി�ുക.

മഹാശാസ�്തം മന�ിലാ�ുകയും മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിയുെട മഹാവാ�ല�ം അറിയുകയും െചയത്്
മനുഷ�ൻ വിതു�ി�രയു�താണ.് ഈയു�വന്
അ�െന വിതു�ി�രയാനു� മഹാഭാഗ�ം
വളെരയധികം ഉ�ായി���.് മഹാേദവി, മഹാശാസ�്തം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുേ�ാൾ മനുഷ�ന സ്ുമാര  ് 50
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വയ���ാവും. ശിഷട്കാലം മാ�തമാണ,്
ൈദവാരാധനയിൽ   മുഴുകു�ത.് മഹാശാസ�്തം ലഭി�
അവർ മഹാേദവിെയ മാ�തംആരാധി�ു�തായിരി�ും.
ആരാധനാകാര��ളിൽ   പരമശിവെ� നാമം അവർ  
േചർ�ു�ത�.എ�െന �പാര  ്�ി�ണെമ� അ്വെര
ആരും പഠി�ിേ��തി�. എ�ിരിെ�യും
അറിവി�ായി പറയാം : ഏക മഹാശ�ിയും
ഏകമഹാൈദവവുമായ, �ബ�മായ, മഹായജമാനനായ,
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര
കർ�ാവും, മഹാനീതിപതിയുമായ, മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ, മഹാേദവനും, മഹാേദവിയുമായ
ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവിെയ മാ�തമാണ്അവർ 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 വർ��ശാസ�്തമായ മ��ശാസ�്തം
�പകാരമു� ത�ി��വിദ�കൾ   മാ�തമാെണ�്
വ��മായിരി�ുമേ�ാ. എ�ാ മത�ളിലുമു� എ�ാ
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
വളെര സേ�ാഷകരമാണ.് മഹാശാസ�്തം ലഭി�ു�വർ
ശിഷട്കാല�  ് അതിരാവിെല �ബ� മുഹൂര  ്�മായ
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ൈ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�ി�ു�ത്
വ��ി�്െവളി�ം േവണെമ�ില  ് മതിയാകും.
േദവാലയ�ളിലും അേത കാര�മാണു�ത,് െവളി�െ�
സൃഷട്ി�ു�ൈദവ�ിന െ്വളി�ം േവ�ാ. െവളി�വും
വിള�ും ആവശ�മാകു�ത് േദവാലയ�ിൽ
കഴിയു�വേരാ �പേവശി�ു�വേരാ ആയ മനുഷ�ര  ്
�ാണ.്വ��ിപരമ�ാ� കാര��ളില  ്, െപാതുജന�ള  ്
�ു േവ�ി, അഥവാ ധർ�ശാസ�്തപരമായ
െപാതുകാര��ൾ�ുേവ�ി �പാർ�ി�ുവാൻ
ഏെതാരാൾ�ും അവകാശമു�.് േവഷം െക�ലി�ാെത
െച��േ�ാൾ ന�യുെട ഒരു �പകടനമായി ൈദവം
അതിെന കാണു�താണ.് ൈദവനി�യായി
കണ�ാ�ു�ത�. േവെറയും കാര��ള��:്
ൈദവെ� ആരാധി�ുവാനു� മഹാേയാഗ�തകെള  
േനടിെ�ാ�്സമൂഹ�ില  ് സാധാരണ�ാരായി
ജീവി�ു�വര  ്� സ്മൂഹകാര��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  ്
ഉയർ�ി�ാ��ക, തുട�ിയവെയ മഹാരചനെയ�ും
വിേശഷി�ി�ാവു�താണ.് �ശ�ിേ��തായ ഒരു
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കാര�ം, മഹാേദവിേയാട് േനരി�� �പാർ�ി�ുക
എ��ാെത, പരമശിവെന ഉൾെ�െട യാെതാരാെളയും
ഇടനില�ാരായി ഉപേയാഗി��കൂടാ. പരമശിവെന
ഉൾെ�െടയു� ഇടനില�ാെര മനുഷ�ർ
ഒഴിവാ�ണെമ�്ആവർ�ി�ുേ�ാള  ് , മഹാശാ
സ�്തെ� പരമശിവനിലൂെട മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�തിെ� �പസ�ി അറിയാൻ   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 ആവർ�ി�ു�ു : മഹാ
�പപ��ിെ� സൃഷട്ിയും, �ിതിയും, ജീവികള�െട
സൃഷട്ിയുമായി ബ�െ�� കാര��ള�െട സംഹാരം
ഉൾെ�െടഎ�ാ �പപ�കാര��ളിെലയും മഹാനീതിയും,
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ�യാണ് മഹാ
നിർ�ഹി�ു�ത.് സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ര  ് ത�ള�െട
സൃഷട്ികർ�ാവും ര�കർ�ാവും, മഹാ
നീതിപതിയും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ,
മഹാേദവിേയാട് േനരി�� �പാർ�ി�ുക മാ�തേമ
പാടു��. വളെര വളെര വളെര തു�െമ�ു
വിേശഷി�ി�ാവു�തായ തെ� തെ� ഒരു ഭാഗെ�
മഹാശാസ�്ത�പകാരമു� ഒരു ഉപകരണെമ�േപാെല
മഹാേദവി സൃഷട്ി�താണ പ്രമശിവൻ  . (മഹാ)ശ�ി,
ശിവൻ   , തുട�ിയ ഏതാനും അ��ായ�ളില  ്
വിശദീകരി�ി���.് മഹാേദവിയുെട �പതിനിധിയായും
മഹാ�പപ��ിെല എ�ാ ജീവികള�െടയും പിതാവായും
പരമശിവെന ഉയർ�ിയി���.് മഹാശാസ�്തെ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുക,ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം
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നൽകുക തുട�ിയവ മനുഷ�രുെട പിതാവുകൂടിയായി
മഹാനി�യി�ി��� പരമശിവനിലൂെടയാണ മ്ഹാേദവി
മഹാനിർ�ഹി�ു�ത.് പരമശിവെന ഉയർ�ി
ബഹുമാനി�ു� ഒരു മഹാസംവിധാനമാണത്
എ��ാെത യഥാർ��ിൽ   മഹാേദവി തെ�യാണ്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�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 ഉയർ�ിയി��� പരമശിവെന കു�ു�ളായ
മനുഷ�െര ഉപേദശി�ാനും ശി�ി��തിരു�ാനു
െമാെ�യു� �പപ�പിതാവായുംകൂടി മഹാ
നി�യി�ിരി�ുകയാണ.് അടി�േ�, ശി�ി�േ�,
െപാറു�േണ, മാ�ാ�േണ തുട�ി യാെതാ�ും
പരമശിവേനാടു �പാർ�ി�ി� യ്ാെതാരു കാര�വുമി�.
ഇടിനില�ാരനായി പരമശിവെന വിളി�ാല ്അതിനുകൂടി
ശി�യു�.് �പാർ�നകള�ം ആരാധനകള�െമ�ാം
േനരി�് ത�ള�െട ഏകൈദവേ�ാടു െച�ണം.
മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായ ൈദവം മഹാമാതാവു
മാ�തമായി െ�ാ� ര്ൂപെമടു�ുകയും മഹാവാ�ല�ം
മാ�തം നൽകുകയും െച���ു. മഹാവാ�ല�മായ
ൈദവെ�, കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ
ഭയ�ാതിരി�ാനു� മഹാസംവിധാനം കൂടിയാണത.്
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മഹാേദവി മഹാശാസ�്തെ� മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�
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�ം.

േദവാലയം

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

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

യിരി�ണം. (മഹാ�പപ�ം മുഴുവനും ൈദവ�ിന ്െറ
സ��ാ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�ി� േ്ദവാലയം
എ� േപരി�ിരി�ു�തായൈദവ�ിന ്െറ വീ�ിേല�്
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ഏെതാരു മനുഷ�ര ്�ുംഏെതാരു സമയ�ും
കയറിവരാനും �പാര ്�ി�ാനുംആരാധി�ാനുമു�

സൗകര�ം േദവാലയ�ിൽ ഉ�ാവണം.
േദവാലയ�ിേല� വ്രു�വെരതട�െ�ടു�ു�
വാതിലുകള�ം അട��കള�ം (കതകുകള�ം)

ഉ�ായിരി�ാൻ പാടി�.

ദൂെര �ല�ുനി�ും േദവാലയ�ിൽ വരു�വർ  �്
ത�ള�െട ശരീരവും വസ�്തവും ശുചിയാ�ാനു�
സംവിധാന�ളായ കിണർ അഥവാ കുളം, കുളി�ാനും
മലമൂ�ത വിസര ്�ന�ള ്�ുമായി ശൗചാലയംഎ�ിവ
ഉ�ാവണം. ൈദവെ� ആരാധി�ാനും ൈദവേ�ാട്
�പാര  ്�ി�ാനും വരു� പുരുഷ�ാർ ശൗചാലയെ�
ശു�മായി സംര�ി�ു�ുേവാ എ� അ്ത�ാവശ�മായും
അറിയുകയും, േതാ�ിയാൽ േനരി�്
പരിേശാധി�ുകയും /ആവശ�െമ�ിൽ സ�യം
ശുചിയാ�ുകയും േവണം. സാ��ിക ശ�ി
കുറവു� ഒരു ജനതയാണ്നാ�ിലു�െത�ിൽ   ,
മനുഷ�രുെട ശരീരശു�ി�് ഉതകു�തായ ന�
ശൗചാലയം ഉ�ാ�ുകയും സംര�ി�ുകയും െച��ക.
സമൂഹ�ിന്ഏ�വും അത�ാവശ�മായ ശൗചാലയം
തെ�യാണ് ആദ�േദവാലയം. ശരീരെ�
ശു�മാ�ുകയും, മലവിസർ�ന�െള നിർ�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
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മതിയാകും. കുടുംബ�ിെല ഓേരാ അംഗ�ൾ�ും
�പേത�കം �പേത�കം ക�ൂസുകൾ േവ�ാ
എ�തുേപാെല മഹാമാതാവിനും മ�ളായ മനുഷ�ര  ്
�ും �പേത�കം ക�ൂസുകൾ േവ�.

സാ��ികശ�ി െമ�മായു� ഒരു ജനതയാണ്
നാ�ിലു�െത�ിൽ ,ചുവെട ശാസ�്തപരമായി
വിവരി�ും േപാെലയു�താമസസൗകര�ം
മഹാേദവി� ഉ്�ാ�ിെ�ാ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
രൂപമാണ ച്ുവെട വിവരി�ു�െത�ു പറയുേ�ാള ്,
നിര ്�ാണകാര��ള ്�എ്ള��വുംസുവ��തയും
ഉ�ാകു�താണ.് �ല വിസത്ീര  ്�ം 100 ഏ�റില  ്
കൂടരുത,്എ�ത േവണെമ�ിലും കുറയാം. 10ഏ�റാവാം.
1 ഏ�റാവാം. അതിലും കുറയാം. പുര അഥവാ വീട്
വയ�്ാനു� ഇടമാകയാല്   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�ീട വ്ിസത്രി�ാം. 4 നട�ാതകള�ം െച�ു േചരു�ത്
േമല  ്�ൂരയു�തും ക��പാകിയി��� തുമായ ഒരു
നട��ലിന് ഇടയിലൂെട മഹാവി�ഗഹ�പതിഷഠ്യുെട
ചു��മു� മ��െകാ�ു� റിംഗ്പാതയിേല�ാണ.്
നട��ലിനു�ിലൂെട നട�ാത േപാകുേ�ാഴും മൺപാത
തെ� ആയിരി�ണം. പ�ലിെന��ി പി�ീട്
വിസത്രി�ാം.പുരയിട�ിെ� എ�ാ വശ�ളിലും,
അഥവാ �ല�ിനു ചു��ം ഒരു േവലിെയ�േപാെല
�ാവ,് മാവ,് െത�,് തുട�ിയ ഫല വൃ��ള  ് മാ�തം
ന��വളര്   �ുക. വൃ��ൾ വളരുേ�ാൾ
ഉ�ിേല�ു� നട�ാതെയ മറയ�്രുത് എ�തു
കരുതി മരം നടുക. മഹാേദവിയുെട മഹാ
പുരയിേല�ു� 4 നട�ാതകള�െടയും ഒരുവശ�്
സുഗ�പുഷപ്�െള നല  ്കു� െചടികള�ം മറുവശ�്
ഇ�െ� ആയുര്   േ�ദവുമായി ബ�െ��
പ�മരു�ുെചടികള�ം, പിെ� െചെ��ും വാഴയും
നടുക. ജീവിയായിരി�ു� മഹാേദവി� ജ്ീവി�ാൻ  
അത�ാവശ�മായ ഫല�ള�ം, േരാഗം വ�ാൽ അവശ�ം
ചികി�ി�ാൻ പ�മരു�ുകള�ം ഒരു�ുകയാണു
െച���ത.് കരി�ായി, വാഴ�ഴമായി. േപാരേ�ാ, പാൽ
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േവേ� ?അ� കു�ു�ള  ്� ആ്ദ�ം നല  ്കു�ത്
പാലാണ.് മനുഷ�രിെല കു�ു�ൾ മുതൽവൃ�ർ വെര
പശുവിെ� പാൽ   കുടി�ു�ു�.് അ�െനയിരിെ�
ജീവിയായ മഹാേദവി� ക്ുടി�ാൻ  പാൽ   േവണം. ഒരു
പശുവിെനയും പശുപതിെയയും (കാള) ദാനമായി
നൽകാൻ െപാ��മി�ാ�വർ ത�ാറുെ��ിൽ
സ�ീകരി�ുക. ദാനമായി നൽകാൻ ആരും
ത�ാറെ��ിൽ, ത�ാറായ േശഷമാണ മ്ഹാേദവി�്
മഹാപുര പണിയുക. എ�ാല  ്അതിന  ്െറ േപരില  ് മ��
പണികള ്തല ്�ാലം മുട��. 4 നട�ാതകൾ േചര ്� 4്
ഭൂമിഭാഗ�െള ഉ�ാ�ു�ു�.് അതിെലാ�ില്  
പശുവിനും പശുപതി�ും തി�ാനു� പു� വ്ളരാൻ  
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.
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. പശുവിന്   െറയും
പശുപതിയുെടയും ചാണകവും, കുള�ില  ് നി�ു�
െവ�വും ഫലവൃ��ള  ്� ക്ൃഷിവിളകള  ്�ും നല  ്
േക�തു�.് പശുവിെന കറ�ു പാെലടു�ാനും, അത്
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പാ�ത�ില്   എടു�് മഹാപുരയില്  
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 ്,അഥവാആവശ�െമ�ില ്,കരി�ി��
കുടി�ാം. െകാ�� കു�ു�ള  ്� മ്ഹാപുരയില  ്
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�ത േ്നരി�ാണ,് അടു�ിൽ
വ� ച്ൂടാ�ി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�ിന്   െറ അതിര്  
�ിേയാടടു�ായി വിഭാവന െച�ണം. െചറിയ
അഴു�ുെവ�െ� ഭൂമിയിേല�ും വൃ���വ�ിേല
�ുെമാെ� കട�ിവിടാനു� കുഴികള�ം ചാലുകള�ം
ഉ�ാവണം. വീടുകളില  ് ബാ� അ്�ാ�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�ള്  
ആവശ��ാരായ മ�ൾെ��ാം ഉപേയാഗി�ാൻ
കഴിയണം.സംഹാരം പുേരാഗമി�ുേ�ാള  ്, കുളിമുറിയും
ക�ൂസുെമാെ� ഇരി�ു� �പേദശം െചറിയ കാട്
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അഥവാ കാവായി രൂപാ�രെ�ടു�താണ എ്�ു മാ�തം
തല ്�ാലംഅറിയുക.കൂടുതൽ വിസത്രി�ു�ി�.

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

തുട�ിയവയാണ ഉ്േ�ശി�ു�ത.്

മഹാശ�ിയായ, മഹായജമാനയായ; മഹാേദവനും
മഹാേദവിയുമായ; മഹാപിതാവും, മഹാമാതാവുമായ;
മഹാനീതിപതിയായ ൈദവ�ിന്  െറ വീ�ിേല�്
വരു�വര ്�അ്വരുെട �പശന്�െള പരിഹരി�ാനു�
കുേറ ശാസ�്ത സംവിധാന�ള��.് കൂടാെത, ഒരു
നാ�ിെല മനുഷ�ജീവിതം സു�രമായിരി�ു�ുേവാ,
അധഃപതി�ിരി�ു�ുേവാ, ഏത് അവ�യിലാണ്
എ�ി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�െളയാണ്
കുറി�ു�ത.് മഹാേദവിയുെട മഹാപുരയിേല�ു� 4
നട�ാതകള�ം ധർ�ശാസ�്തപരമാണ.് (1)
െപാതുപാതയില്   നി�് േദവാലയ�ിേല�ു�
ആദ�നട�ാതയിലൂെട ശുചിത�വിഭാഗ�ിലു�
െതാഴിലുകള  ് െച��� മനുഷ�രാണ �്പേവശിേ��ത.്
സംഗീത��ാര  ് , ശാസ�്ത��ാര  ് , അ��ാപകര  ്
തുട�ിയവര  ് �പേവശി�ു� �പസത്ുത പാതയ�്്
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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�്് അത�ാവശ�പാത എ�ു
േപരുവയ�്ു�ു. (3) അത�ാവശ�പാതയുെട
ഇടതുവശെ� പാതയിലൂെട ആവശ�വിഭാഗ�ിലു�
െതാഴിലുകള  ് െച��� മനുഷ�രാണ �്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,
വിേനാദപാതഎ�ീ 4 നട�ാതകളിലൂെടയും

എ�ു�വര ്േമല ്�ൂരയി�ാ�തായ മഹാേദവിയുെട
മഹാപുരയിലാണ എ്�ുക.ചുേ�ാടുചു��ം ഒരുേപാെല
എ�ാവെരയും ദര ്ശി��െകാ�ിരി�ു� മഹാേദവിയുെട
മഹാശാസ�്ത�പതിഷഠ്അവിെട വളെര ലളിതമായി
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നിർ�ി�ിരി�ു�ത എ്�െ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�ാൻ ഉ�താണ,്
േമാശെ�ടു�ാനു�ത�. മഹാപുരയിേല� വ്�ു
മട�ുേ�ാള ്,ത�ൾ�ിഷട്മു� പാതയിലൂെട
മട�ാന ്വ��ിസ�ാത���മു�.് മഹാപുരയിേല�്
വരുേ�ാള ്,അവര ്ആരാെണ�ുംഅവരുെട

െതാഴിെല�ാെണ�ുംഅവേരാര ്�ണം.ആകയാല ്
പാതെത�ി �പേവശി�ു�ത ൈ്ദവീകമ�,അഥവാ
ധർ�ശാസ�്തപരമ�.എ�ിരി�ിലുംഅധമമായ
വ��ിസ�ാത����ിലൂെട പാപം സ�ാദി�ാന ്
അവർ�ു സാധി�ു�താണ.് (അ�െനപാപം
സ�ാദി�ു�തിേന�ാള ്ന�ത േ്ദവാലയ�ില ്
വരാ�താണ!്).ആവശ�പാതയിലൂെട വരു�വര ്,
ശുചിത�പാതയിലൂെട മട�ണം.ശുചിത�പാതയിലൂെട
വരു�വര ്ആവശ�പാതയിലൂെടയും. േമല ്�ടി നാലു
പാതകള�െടയും തുട��ിലുംഅവസാന�ിലും
പാതകള�െട േപരും ദിശാചി�വും (ചൂ�ുചി�വും)
വലി��ില ്�പദര ്ശി�ി�ണം. (ശുചിത�ം അത�ാവശ�ം
ആവശ�ം വിേനാദംഎ�ി�െന Clockwiseആയി
പാതകെള രചി�ുകയാൽ പാതകള�െട േപരും
േബാർഡുകള�ംഅത�ാവശ�ംഅെ��ും

അറിയുക).ഭി�ാടനം െച���വര ്�ും,സാ��ിക
ആവശ��ള ്ഉ�വര ്�ുംആവശ�പാതയില ്, ഒരു
വരിയായിആേരാഗ��ിെനആസപ്ദമാ�ി നില ്

�ുകേയാഇരി�ുകേയാകിട�ുകേയാ ഒെ�െച�ാം.
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ഭരണകാര��ൾ െച���വരായആവശ�ം
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�തേമൈദവംഅനുവദി�ി����
എ�ു െതളിയു�താണ.് പിെ�യും, ഭി�െയടു�ു
�വെരയുംഅതിനു കാരണ�ാരായ ഭരണാധികാരി
കെളയുംഅധമരായി കണ�ാ�ു�താണ,്

കണ�ാേ��താണ.്ആവശ�പാതയില ്നില ്�ു�
പാവ�േളാടും ഭി��ാേരാടുംഅവരുെട വിവര�ള ്
േചാദി�റിേയ�ത,്ആവശ�പാതയിലൂെട േദവാലയ
�ിൽ �പേവശി�ു�വരുെടസ�യംബാ��തയാണ.്
അവര ്അതു െച�ാതിരു�ാല ്അവർ� പ്ാപം
ഉ�ാകു�താണ.്ആവശ�ംവിഭാഗ�ില ്�പവര ്
�ി�ു� ഭരണവര ്�ം േചാദി�ാെതത�ള�െട
�പശന്�ള ്പറ�ുകൂടാ,എ�ിരു�ാലും പറയാന ്
പാവ�ൾ ത�ാറാവു�ത പ്റയു�വരുെട

വ��ിസ�ാത���വും,അതിെന നിേഷധി�ു�ത്
ഭരണവർ��ിെ�അധമമായ വ��ിസ�ാത���വു
മാണ.് ധർ�ശാസ�്തപരമായതിരു� ഏ്െതാരാൾ
ചൂ�ി�ാ�ിയാലും,ശാസ�്തംൈദവെ� �പതിനിധാനം
െച���ുഎ�തുെകാ�,്ചൂ�ി�ാ�ി��യാള ്�ും
അയാെളഅയ�ൈദവ�ിനും ന�ി പറ�ുെകാ�്
�പവർ�ി�ുവാൻ ഭരണാധികാരികൾ ഉൾെ�െടയു�

വർ� ബ്ാധ�തയു�.്

ശുചിത�ം വിഭാഗ�ിലു�സംഗീത��ാർ�്
േദവാലയ�ില ്വ� സ്ത്ുതി ഗീത�ൾപാടാനും
ജന�െളആന�ി�ി�ാനും കഴിയു�താണ.്
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ആന�ി�ി�ു�തിന �്പതിഫലെമേ�ാണം
േദവാലയ�ിനു�ിൽ വ� ഭ്ി�െയടു�ാൻഅവര ്�്
ൈദവീകമായഅവകാശമു�.്ത�ള�െടഅ��ു�

ജീവിതാവശ��ള ്�ു�ധനെ�മാ�ിവ�,്
ബാ�ിയു�ത,്ആവശ�പാതയില ്ഭി�ാടനം
നട�ു�പാവ�ള ്�ത്ു��മാേയാ,ത�ള�െട
മന�ിൽ േതാ�ുേ�ാെലേയാവീതി�� നൽകാം!
ശുചിത�പാതയിൽ ,ശാസ�്ത വിഷയ�ളിൽസംശയ
�ൾ ഉ�വർ�ും,സമൂഹ�ിെലഅധമകാര��

െള��ി പരാതികള ്ഉ�വര ്�ും ഒരുവരിയില ്ക��ആയി�്
നിൽ�ുകേയാഇരി�ുകേയാകിട�ുകേയാ ഒെ�
െച�ാവു�താണ.് േദവാലയ�ില ്വരു�ശുചിത�
വിഭാഗ�ാേരാട സ്ംശയം േചാദി�ാനും പരിഹാരം
േതടാനും �ശമി�ാവു�താണ.്ശുചിത�വിഭാഗ�ാര ്
സ�യംബാ��തയായിഅവരുെട �പശന്�െള
േചാദി�റിയാനും പരിഹാരം ഉ�ാ�ാനും

പരി�ശമിേ��താണ.്ആവശ�ം വിഭാഗ�ിെല
െതാഴിലുകള ്െച���വര ്മട�ു�ത ശ്ുചിത�

പാതയിലൂെടയാവണം, മാ�തമ�,ശുചിത�പാതയില ്നില ്
�ു�വരുെടആേ�പ�െളയും പരാതികെളയും
അഭി�പായ�െളയും േകൾ�ുകേയാ,അവെര

രാജമ�ിര�ിേല� ക്ൂ�ിെ�ാ�ു േപായി� ആ്ദരി�്
അവരുെട �പശന്�െള േചാദി�റിയുകയും
പരിഹാരമു�ാ�ുകയും േവണം.അത�ാവശ�ം,
വിേനാദംഎ�ീ പാതകളില ്ഭി��ാര ്ഉൾെ�െട
യാെതാരാള�ം പരാതികേളാ �പശന്�േളാആയി
നി�ുകൂടാ. �പഥമമായി,സ�്തീകൾ�ും കു�ികൾ�ും
സ��മായുംആന�േ�ാെടയും േദവാലയ�ിൽ
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വ�ുേപാകുവാനു�വഴികളാണവ.കൂടാെത
അത�ാവശ�ം വിഭാഗ�ിലും വിേനാദം വിഭാഗ�ിലും
�പവർ�ി�ു�കൃഷി�ാർ�ും കലാകാര�ാർ�ു
െമാെ�ഒെ�സ��മായുംആന�േ�ാെടയും
േദവാലയ�ിൽ വ�ുേപാകുവാ നു�വഴികളാണവ.
എ�ിരി�ിലുംഅവർ� മ്ട�ുേ�ാൾ ,ത�ൾ�്
ഇഷട്മു� പാതതിരെ�ടു�ാം. (2) മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി, മഹാനീതിപതി കൂടിയാെണ�ിരിെ�,

സമൂഹ�ിലു�ജന�ള ്�,്ത�ള�െട നീതിപരമായ
ആവശ��ൾ� പ്രിഹാരം േതടാനു� മഹാ

സംവിധാനം മഹാേദവിയുെട ഭവന�ിലു�ാവണം. ഒ��ം
േയാഗ�തയി�ാ�വർ മഹാനീതിപതിയുെട
ഭവന�ിേല� വ്�ുകൂടാ,അെ��ാൽശി�

വാ�ാനും ത�ാറാവണം, എ�ുകൂടിയു�സേ�ശം
അതിലു�.്ഇ�െ�കാലഘ�െ�ഉദാഹരണമായി
എടു�ാല ്ആവശ�പാതയിൽ ഭി��ാരും

പാവ�ള�െമാ�ഏെറയു�ാവും.ശുചിത�പാതയില ്
സമൂഹ�ിെലബഹുവിധഅധമകാര��െള��ി
ആേ�പ�ള�ം പരാതികള�ംഅഭി�പായ�ള�ം
ഉ�വരുെട വളെര വലിയ കൂ�ം ഉ�ാകും.

ൈദവ�ിെ�വീടിന േ്പാലീസിെ�യും പ�ാള�ിെ�യും
ഒെ�കാവൽ പാടി�ാ എ�ിരിെ� രാഷ�്ടരാഷ�്ടീയ
മത വ�വ�ിതികളിൽ ഭരണാധികാരികൾആയവർ �്
േദവാലയ�ളിൽ �പേവശി�ാൻകഴിയാെതവേ��ാം.

(3) മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി
മഹാവാ�ല�ം കൂടിയാെണ�റിയാമേ�ാ. മഹാനീതി
പതിയായ മഹാേദവിയുെട ഭവന�ിൽ േപാകാൻ
േയാഗ�തയി�ാ�വെര മഹാമാതാവായ മഹാേദവി
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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� വ്രാൻ തട�മു�.് േയാഗ�തയി�ാ�വർ�്
മഹാമാതാവിന  ്െറ ഭവന�ില  ് ഒളി��വരാനു� മാര  ്
�മാണ് േവഷ�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� പ്ണേമാസ�ാ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
ഭവന�ിേല� പ്ൂ�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�് മ്ഹാേദവിയുെട

പുരയിട�ിെലഫല�ള ്പറി��തി�ാം,എ��ാെത
അത�ാവശ�മെ��ിൽ വീ�ിലു�വര ്�ായി
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െകാ�ുേപായി�ൂടാ.അ�രംആവശ��ൾ�,്
ആവശ�പാതയിൽ 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�.

(6) മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയുെട ഭവന�ില  ്ക�ൻ
കയറിയാല  ് , മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതി യുമായ
മഹാേദവി മൗനം പാലിെ��ു വരും. ഒരുവെന
ക�നാ�ിയത് െപരു��നായ ഭരണാധികാരിയാ
െണ�ില  ് , അവെരയാണേ�ാ ആദ�ം ശി�ിേ��ത.്
മഹാേദവിയുെട ഭവനവും പുരയിടവും വലുതാെണ�ിലും,
േമാഷണ�ിനു പ�ിയവകുറവായിരി�ും.
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പശുവിെനയും പശുപതിെയയും ക�ൻ
െകാ�ുേപായാേലാ ? മഹാമാതാവായ മഹാേദവി�്
പശുവിെനയും പശുപതിെയയും ദാനം െച�ാനു�
മഹാഭാഗ�ം മ�ാര ്െ��ിലും വീ�ും ലഭി�ു�ു.

ആകയാൽആവശ��ാർ പരസ�മായിഎ�ും ഏതും
എടു�ുെകാ�ുേപായിെ�ാ��കഎ��ാെത
േമാഷട്ിേ��തി�.പശുവിെനയും പശുപതിെയയും
ദാനം െച�ാന ്ആ�ഗഹി�ു�വര ്�ും ദാനം

സ�ീകരി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�വർ�ും സൗകര�മു�ാ
േ��ത ഭ്രണകൂടമാണ േ്ദവാലയ�ിെ� 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��ാെതതിരി��േവ�.ആദ�ം ദാനം
നല ്േക�ത,് േദവാലയ�ിന ആ്ദ� പശുവിെനയും
പശുപതിെയയും ദാനം െചയത്വർേ�ാഅവർ�ു

േവ�ി മെ�ാരാള ്േ�ാആവണം.

(7) േമ�റ� കാര��െള ആെര�ാമാണ െ്ചേ��ത്
എ� േചാദ�മു�.് ലഘുവായ ഉ�രം പറയാം. നാ�ിൽ
ആർെ��ാമാേണാ, േദവാലയം അത�ാവശ�മായി
���ത /് േതാ�ിയത അ്വെര�ാമാണ െ്ചേ��ത.്
സമൂഹ�ിെല മുഴുവൻ ജന�ള  ്�ും േദവാലയ�ിെ�
ആവശ�കത ഉെ��റി�് ഭരണാധികാരികള�െട
േമൽേനാ��ിലാണ്േദവാലയം നിർ�ിേ��െത�്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി അറിയി�ു�ു. ഭരണാധികാരി
യുെട സൗജന�േമാ േകമ�േമാ അ�, മറി�്
ഭരണപരമായ ഉ�രവാദി�ം മാ�തമാണത.്
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േമല ്പറ�കാര��െള െച�ാന ്ഒരു�മെ��ില ്,
ശൗചാലയംഎ�ആദ� ഭാഗ�ിൽ േദവാലയെ�
ഒതു�ുക.അതിനും ത�ാറെ��ില ്േദവാലയംഎ�

പ�തി ഉേപ�ിേ��ുക.

ൈദവ�ിന വ്ീടു�ാ�ി�രണെമ� ൈ്ദവം
ആേരാടുംആവശ�െ��ി�.ൈദവ�ിന്

താമസി�ാൻ ഒരു വീടു േവണെമ� മ്നുഷ�ർ 
ആ�ഗഹി�ു�ത ന്�താെണ�ിൽ,ൈദവം
ഇഷട്െ�ടു� രീതിയിൽ ,അഥവാ

മഹാശാസ�്തപരമായി മാ�തമു�വീട ഉ്�ാ�ി
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�ി���.് വിേശഷമായ ജ��ളിൽ മാ�തമാണ്
ൈദവം എ�ാെണ� മ്ന�ിലാ�ാൻ കഴിയുക. ഏക
മഹാ�പപ��ിൽ ഏക ൈദവേമയു��. കുറ��കൂടി
ലളിതമായി പറ�ാൽ 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�ാൻഎള��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� മഹാലിംഗ
രൂപമൂ�തും,ആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�തുമായ

മഹാശൂന�മാണ ആ്കാശം.

മഹാലിംഗമായആകാശെ�മനുഷ�
ശരീരവുമായി ബ�ി�ി�� െകാ� വ്ി�ഗഹ
നിർ�ാണെ�വിശദീകരി�ുേ�ാൾ,
ഭാവനകളിലും ചി�കളിലും വാ�ു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.്
സുദീർഘമായ േപര ൈ്ദവെ�ആരാധി�ാന ്േയാഗ�ത
േനടു� ജ��ില  ്മാ�തമു� ഉപേയാഗ�ിനാെണ�ും
ക�താണ.്

ൈദവ�ിെ� ശാസ�്ത നാമം മഹാശ�ി എ�ു
മാ�തമാെണ� മ്ു� വ്ിശദീകരി�ിരു�ു. ഒരു മനുഷ�
സ�്തീയുെട രൂപ�ിലും, കടുകിലും, ക�ിലും,
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ക��െകാേ�ാ എ�ുെകാേ�ാ ഉ� വി�ഗഹ�ിലും,
എ�ിലും എ�െനയുമിരു�ുെകാ�ും, മഹാ�പപ�ം
ഉൾെ�െ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   വർ�ി�ു�തും,
വി�ഗഹാരാധനയും ര�ാണ.് മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിന്മഹാശാസ�്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 ്
� സ്േ�ാഷമു�ാകു�താണ.്അതിനു മു� വ്ി�ഗഹാരാധന
ശരിയാേണാ എ�് ശാസ�്തപരമായി
പരിേശാധി�ാം :വി�ഗഹെ� ആരാധി�ു�തിെന
വി�ഗഹാരാധന എ�ു പറയു�ു. ൈദവെ�യാേണാ
വി�ഗഹെ�യാേണാ ആരാധിേ��ത ?് ൈദവെ�യാണ്
ആരാധിേ��ത.് അതായത് ഏകമഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിെയ അ�ാെത മെ�ാ�ിെനയും
ആരാധി�ു�തിെന��ി ചി�ി�ുക േപാലും അരുത.്
വി�ഗഹെ� ആരാധി�ാന  ് പാടി�ാെയ� സ്ുവ��മായി.
വി�ഗഹെ� ആരാധി�ാെത, പകരം വി�ഗഹ�ിനു�ിലും
എ�ിലും വര്   �ി��െകാ�് മഹാ�പപ�െ�
സൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ുകയും െച��� മഹാശ�ിയായ
ൈദവെ�യാണ് ആരാധി�ു�െത�ില്   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  ്
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ജപ�ള�ം മേ��ാ�രണ�ള  ് എ� േപരിലു� അധര
വ�ായാമ�ള�ം നട�ുേ�ാള്   , വി�ഗഹെ��ൂടി
ആരാധി�ുകയാണ.് ൈദവെ� സ��ി�ാണു
െച���െത�ു പറയു�ത ധ്ര ്�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  ്െറ ൈക�ി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�ുവാന്   മഹാേദവി
മഹാഅനു�ഗഹി�െ�.

//വി�ഗഹ�ിൽൈദവം വര ്�ി�ു�തായിസ��ി�ുേ�ാള ്,
മനുഷ�ര  ്� അ്ത സ്��മാെണ�ിലും, യഥാര  ്��ില  ്അത്
സ��മ�. ഓേരാ പരമാണുവിലും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
ഭൗതികരൂപ�ില്   ഓം എ� ശബദ്�ബ�മായും
അ�ര�ബ�മായും വര്   �ി�ു�ു�.് ഓം എ�
അ��ായ�ില  ് അത വ്ിശദീകരി�ി���.് വി�ഗഹ�ിലും,
വിള�ിലും, ഉഴിയു� ൈകകളിലും,അത ക്ാണു� 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� മ്ഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി െവളിയിലിറ�ി വരുേ�ാള്   , അഥവാ
�പത��െ�ടുേ�ാള  ്, മഹാേദവിെയആണ ആ്രാധിേ��ത ;്
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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.് //മഹാശാസ�്തപരവും
ലളിതവുമായ വി�ഗഹ�പതിഷഠ്െയ��ി ഇനി വിശദീകരി�ാം:
മഹാശാസ�്തപരമായ �പതിഷഠ്െയ�ു പറയുേ�ാള്   ,
മഹാശ�ിയുെട മഹാഭാവ�ളായ സത� ധര്   �
നീതികെളയും, മഹാ�ാനമായ മഹാശാസ�്ത െ�യും,
മഹാകര  ്�മായ മഹാ�പപ��ിന  ്െറ സൃഷട്ി  �ിതി 
സംഹാര�െളയും ശരിവെയ�ു� �പതിഷഠ് എ�ാണ അ്ര  ്
�മാേ��ത.്കഥ േപാെലപറയാം. െത� �്ബ�വൃ�മാണ.്
എ�ുവ�ാല  ് �ബ��ിന  ്െറ അേനകം ഗുണ�െള അഥവാ
സ�ഭാവ�െള �പകടി�ി�ു� വൃ�ം എ�്തല  ്�ാലം
മന�ിലാ�ുക. കമുക്ൈപശാചിക വൃ�മാണ.് ആവക
വിവര�ള  ് മെ�ാരി�ല  ് വിസത്രി�ാം. ജ�ു�ളില  ്
നാഗ�ിനുമു� ഇ്േത േപാെല �ബ� ബ�ം. ൈദവീകമായ
നാഗ സംവിധാന�ള�ം ൈപശാചികമായവയും ഉ�.്
നാഗെ�േ�ാെല ൈകകാലുകളി�ാെത ൈദവ�ിെ�
ഖരരൂപമായ മ��മായി ഇ�തമാ�തം ഗാഢബ�ം പുലര  ്�ു�
ജീവി മെ�ാ�ി�. െത�ിെ� കാര�ം തുടരാം.
െത�ിൻചുവ�ിലു� നൂറുകണ�ിനു� െചറുേവരുകള  ്
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മ�ിെന എ�തശ�മായി േചര  ്�ുപിടി�ിരി�ു�ു ! േശഷം,
ആകാശേ��്അന�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�ാ
അതിലധികേമാതലകള�ം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�
സാമ�േ�ാെട സൃഷട്ി�ാനും ൈദവ�ിനു കഴിയും, എ�ാല  ്
ഒേര മുഖഛായയു� 600 േകാടിയിലധികം ജന�ള് 
ഭൂമിയിലു�ായാല്   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� നൽകു� വൃ�ം
േവെറയി�.അമൃതായ ദാഹശമനിെയ കരി� എ്� േപേരാെട
മനുഷ�ര്   �ായി മഹാസംര�ി�� വ�ിരി�ുകയാണ.്
സൂര��പകാശം ലഭി�ു�തിനു തട�മു�ായാല  ് , ആേരാടും
പരിഭവമി�ാെത വള�ു വളരും എ��ാെത െപാതുെവ
െത�ു വളരു�ത്േനെരയു� ഒ��ടിയായാണ.് ര�ു
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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�ിെ�   തടി
ശരിെവയ�്ു�ു�.് െത�ിെ� 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 കു�ിനിര  ്
�ിയാല  ് വൃ�ാകൃതിയിലു� 2 അ��െള േനര  ്േരഖയില  ്
ബ�ി�ി�ു� 1 എ� ആകൃതിയിലു� ഒരു സിലി�ർ
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
േചർ�ുവയ�്ുേ�ാള  ് വളെര വലിയ 1 കി��ം. ചുവ�ിെല
തടി�ഷണ�ില  ് േവരുകള�െട കൂ�മാണു�െത�ില  ് ,
മ�യിെല ഓലകള  ് നീ�ം െചയത്ാല  ് ഒരു അര  ്
�േഗാളവുമായി സാമ�മു� ഒരു ഭാഗം മുകളിലെ�
വൃ�ാകൃതിയില  ് േചര  ്�ുവ�േപാെല കാണാം. ഓലകള  ്
നീ�ംെച�ാതിരു�ാേലാ, കുടേപാെലയു� ഒരു വലിയ
േഗാളെ�േയാ മു�ാല്   േഗാളെ�േയാ ഇലകള്  
ആകാശ�ില  ്അഥവാഅ�രീ��ില  ്സൃഷട്ി�ു�തായി
കാണാം. േഗാളാകൃതിയും �ബ�വും ത�ിലു�ബ�െ�ഓം
എ�അ��ായ�ിൽ  വിശദീകരി�ിരു�ു.അർ�േഗാളാകൃതി
യിൽ   ഒരു കുടേപാെലയു� ആകാശ�ിലാണ്ൈദവം
മഹാ�പപ�െ� സൃഷട്ി�ി���െത�ും, ൈദവം
കുടേപാെലയു�ആകാശ�ിെ�വ�ാസം വര ്�ി�ി��െകാ�്
ന��തേകാടികെള എ�തേവണെമ�ിലും മഹാ�പപ��ില  ്
കൂ�ിേ�ർ�ു�താെണ�ും വിസത്രി�ിരു�ു. െത�ിന  ് െറ
കാര��ില  ് , പുതിയ പുതിയ ഫല�ള�ം, ഇലകള�ം, ചൂ��ം,
െകാതു�ുെമാെ� നൽകിെ�ാ�,് െത�്
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അന�െമേ�ാണം ഉയര�ളിേല�് വളരുകയാണ.്
െത�ിെ�ആയു� മ്നുഷ�െ�ആയു�� േപാെലയുമാണ !്

ഉയരം കൂടിയ െത�ിെന മറ�ു െകാ�,് ഉയരം
കുറ� െത�ിേല� വ്രുേ�ാള  ് , തടിയുെട ഉയരം
കുറയു�െതാഴി�ാല  ് ചുവടിന  ് െറയും തടിയുെടയും
മ�യുെടയും ആകൃതികള്   �് ഒരു മാ�വും
ഉ�ാകു�ി�. െത�ിെ� ഓലകള  ് നീ�ംെചയത്ി�്
കി��� ആകൃതി, മു�റ�തുേപാെല സിലി�ര  ് 
ആകൃതിയിലു� ഒരു തടി�ഷണ�ിന  ്െറ ചുവ�ില  ്
നൂറുകണ�ിന െ്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 അേനകർ�ു�.്
അതിനു� വിശദീകരണം ആന�ം, പരമാന�ം,
മഹാന�ം, ലിംഗം, മഹാലിംഗം എ�അ��ായ�ിലു�.്

മഹാലിംഗെ���ി പഠി�ുേ�ാഴും,സൃഷട്ി നട�ു�ത്
ൈദവമാെണ� സ്ുവ��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�ത്പരമശിവന� എ�്മു�്
സുവ��മാ�ിയിരു�ു.).

മഹാേദവനായ മഹാപുരുഷനും മഹാപിതാവുമാണ്
ൈദവം. മഹാേദവിയായ മഹാസ�്തീയും
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മഹാമാതാവുമാണ ൈ്ദവം. മഹാേദവനും മഹാേദവിയും
ഒ�ു തെ�യാകയാലും മനുഷ�രൂപ�ിലാകയാലും
പുരുഷലിംഗവും സ�്തീലിംഗവും േചർ �ു� രൂപമാണ്
മഹാലിംഗ�ിന ഉ്�ാവുക. പുരുഷലിംഗവും

സ�്തീലിംഗവും േചര ്�ു� രൂപെമ�ാണ ?് പുരുഷലിംഗം
സ�്തീലിംഗ�ിേല�ു �പേവശി�ുേ�ാൾ

സ�്തീലിംഗ�ില ്േചര ്�ിരി�ുേ�ാള ്,സ�്തീലിംഗ�ിന ്
െറആകൃതി, പുരുഷലിംഗ�ിന ്േറതു തെ�യാണ.്
അതായത സ്ൃഷട്ി നട�ു�ത ൈ്ദവ�ിന ്െറ

മഹാലിംഗമാണ.്ൈദവംഏകമാകയാലും, മഹാേദവിയും
മഹാേദവനും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും,

ഒ�ുതെ�യാകയാലും, മഹാലിംഗം സ�്തീപുരുഷ
ബ��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 ്�ു നില ്
�ു�തുേപാെല, േരാമ�ൂ��ളായ േവരുകള�െട
ചുവ�ില ്നി� ഒ്രു സിലി�ർ േപാെല പുരുഷലിംഗം,
ഇലയി�ാ�െത�ിന ്മ�യുമായിസാദൃശ�മു�
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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�്ാലാണ മ്ംഗളമാകുക.
അേ�ാഴും പുരുഷലിംഗം േമേലാ�ാവു�ി�.ൈദവ�ിന ്
െറ വീ�ില ്മഹാവാ�ല�ം േതടിെയ�ുേ�ാള ്,

കാമകാര��ള ്��്ാനമി�. പുരുഷലിംഗ�ിന ്െറ
ആകൃതി 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� ന്ില ്

�ുേ�ാെ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�െള
അ�പത��മാ�ിയിരി�ു� മഹാേദവിയുെട
മഹാലിംഗമായി പരിണമി�ു�ു. േദവാലയ�ില ്
എ�ു�വര ്മഹാലിംഗ�ിനു മു�ില ്അഭിമുഖമായി
നില ്�ുകേയാഇരി�ുകേയാ െച��േ�ാള ്,
മഹാേദവിയും നില ്�ുകേയാഇരി�ുകേയാ
െച���തായി കരുതാനാവു�ു.ഇതുവെരയു�
കാര��െള ചുരു�ി പറയുേ�ാള ്, മഹാശ�ിയായ
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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�െനചു�ി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�് മ്ഹാലിംഗവുമായു�
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�ി���.്�ി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
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മഹാലിംഗെ�സ�ീകരിേ��തു�.്ഇനിയു�ത്
നീതികാര��ളാണ.്അതായത,്സംഹാരം എ�

ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിന മ്ഹാലിംഗവുമായു�
ബ�െ�വിശദീകരി�ണം :സംഹാരെമ�തുെകാ�്

ജീവികള�െടഅഥവാ മനുഷ�ന ്െറആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരെ�യാണ ഉ്േ�ശി�ു�ത.്

സംഹാര�ിലും പരമാന�മായകാമാന�ം തെ�യാണ്
മുഖ�ം എ�ത,്സംഹാരെ�യും ലിംഗവുമായി
ബ�ി�ി�ു�ു.ആ�ീയസാ�ാത�്ാരമായ
ന��ത�ിെലൈഹ�ഡജന ്ഹീലിയംബ�ം
പരമാന�മായകാമാന�െ�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��ി�ി�.
സംഹാരേദവനായി പരമശിവെന നിയമി�ി���േ�ാ
എ� ച്ി�ിേ��. പരമശിവനിലൂെടസംഹാരം നിര ്
�ഹി�ു�ുഎേ�യു��.ബ�െ��എ�ാ ശ�ികള�ം
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാലിംഗ�ില ്
കുടിെകാ���ു. മനുഷ�രിൽ �പസവംഎ�സൃഷട്ി
നട�ു�ത,് മഹാലിംഗ�ിൽനി�ും ഉ�വി�ു
�തായി കണ�ാ�ുേ�ാള ്,ൈദവീകതലമാവു�ു.
�പസവേ�ാെട മറുപി�എ� േപരിലു� ഗര ്ഭ

ആവരണം പുറ�ുേപാകുേ�ാള ്, മഹാലിംഗ�ിലൂെട
യു�സൃഷട്ി�പ�കിയ പൂര ്�ിയാവുകകൂടിയാണ.്
മു�യിലൂെട കു�ു�െളസൃഷട്ി�ാന ്

മഹാനി�യി�ി��� ജീവികളിൽഅത മ്ു�കള�െട
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േതാടാണ.് മഹാേദവി,തന ്െറ �പതിനിധിയും
മഹാദാസനുമായ പരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്
കു�തായ മഹാഹൃദയംഎ�ഓംകാരെ� �പവര ്
�ി�ി�ു�ത മ്ഹാശ�ി ലിംഗം എ�ുകൂടി
വിേശഷി�ി�ാവു� മഹാലിംഗമാണ,്എ�ും

െതളിയുകയാണ.്അ�െനയാകുേ�ാള ്, മഹാേദവിെയ
അഥവാ മഹാശ�ിയായൈദവെ�മഹാലിംഗ

�പതിഷഠ് െകാ� �്പതീകമാ�ു�ത്
മഹാശാസ�്തപരമാെണ� െ്തളിയു�ു. �ബ�വുമായി
ബ�െ�ടു�ുകയാലാണ ഓ്ം,ഓംകാരം, മഹാലിംഗം
എ�ിവെയവിശദീകരി�ുേ�ാള ്,അവഓേരാ�ും

മഹാേദവിയാെണ� േ്താ�ിേ�ാകു�ത.് �ബ��ിന ്െറ
മായാ�പകടന�ില ്മനുഷ�ന ്െറ ചി�കെള

താേലാലിേ��തി�. മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി 
�ിതി സംഹാര�െള മുഴുവനും മഹാശ�ിയും,
മഹായജമാനനും, മഹാപിതാവും, മഹാനീതിപതിയും,
മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായ മഹാജഗദംബ

മാ�തമാണ ന്ിര ്�ഹി�ു�ത എ്�ു മന�ിലാ�ിയാൽ
കാര��ൾ ലളിതമാകു�ു. ലളിതമായ മഹാലിംഗെ�
അഥവാ മഹാശ�ിലിംഗെ�മഹാശ�ിയായ
ൈദവെ� �പതീക മാ�ു�വി�ഗഹമായി

�പതിഷഠ്ി�ാന ്കഴിയുെമ� മ്ഹാശാസ�്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 ്,
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മഹാേദവി മഹാലിംഗ�ില ്�പത��മാകു�ത്
തുട�ിയകാര��െള ഇനി വിശദീകരി�ാം // :

മഹാേദവിയുെട മഹാസാ�ി��ം

മഹാ�പപ��ിെല ഓേരാ പരമാണുവിലും
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി ഉ�.് എ�ാല്   ,
മഹാശാസ�്ത�പകാരമു� ഭവനം കു�ു�ള്  
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�.
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മഹാലിംഗ �പതിഷഠ് നിർ�ാണം

മഹാലിംഗ�ിെ�ആകൃതി േ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 ....

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



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 563

േ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�.

െ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 20അടിയില ്
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 ്
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�ൂ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�ിേനാട്
അനീതി കാ��. മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി

മഹാശാസ�്തെ�മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കിയവര ്�ു
മാ�തമാണ ൈ്ദവെ�ആരാധി�ുവാന ്േയാഗ�ത
ഉ�ത.് മായ �പത��മായ േശഷം മാ�തേമ േയാഗ�ത

േനടി�ുട�ുകയുമു��.

മഹാലിംഗ �പതിഷഠ്േയാടു� മനുഷ�രുെട
െപരുമാ�ം

മഹാലിംഗെ� �പതിഷഠ്ി��െകാ�്ശാസ�്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��ത് എ�ും; ക��െകാേ�ാ
മരംെകാേ�ാ േലാഹംെകാേ�ാ ഒെ� നിര  ് �ി�
വി�ഗഹെ� ആരാധി�ാന  ് പാടി� എ�ും ഈ
അ��ായ�ിന  ്െറ ആരംഭ�ില  ് വിശദീകരി�ിരു�ു.
മഹാഗൗരവമായതു െകാ�ാണ്ആവര  ് �ി�ത.്
വി�ഗഹം എ�ു വിേശഷി�ി�ു�ത്മഹാലിംഗെ�
യാണ്എ�റിയുക. മഹാശ�ിയും, മഹാേദവിയും,
മഹാേദവനും, മഹാപിതാവും, മഹാമാതാവും,
മഹായജമാനയും, മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവെ�
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മാ�തമാണ് എ�ായേ്�ാഴും ആരാധിേ��ത.്
മഹാ�പപ�െ� �പസവി� മഹാലിംഗമായി
കരുതുേ�ാൾ, ൈദവീക തല�ിലാണ്മനുഷ�െ�
ചി�കൾ   �പവർ�ി�ുക. അേത സമയം, മനുഷ�
മഹാമാതാവായി എഴുെ���കയാൽ മാനുഷിക
തല�െളയും േചര്   േ��തു�.് അന�രുെട
ലിംഗ�ിൽ െതാടാനും, ത�ള�െട ലിംഗ�ിൽ
അന�െരെ�ാ�് െതാടീ�ാനും, ലിംഗ�ിൽ  
പുഷപ്�ൾ   വിതറാനും മനുഷ�ർ ത�ാറായി�ൂടാ
എ�തുേപാെല, മഹാേദവിയുെട മഹാലിംഗെ�
മനുഷ�ർ   െതാടു�ത സ്ഭ�മ�*. പൂവി� അ്ഭിേഷകം
െച���തും അഥവാ പൂജി�ു�തും സഭ�മ�. മാ�തേമാ,
മഹാേദവി മഹാ�പപ��ിൽ സൃഷട്ി�ി��� പൂ�േളാ
വസത്ു�േളാ െകാ��ാെത മനുഷ�ർ� പ്ൂജി�ാൻ
കഴിയിെ��ിരിെ�, മഹാേദവി സൃഷട്ി�ു�
പൂ�െളെ�ാ� മ്ഹാേദവി�ുതെ� പൂജ െച���ത്
േഭാഷ�്ാണ.് തെ� കു�ു�ള�െട ആന�കരമായ
ജീവിത�ിനു േവ�ി ൈദവം നൽകിയവെയ,
ൈദവ�ിെന� േപരിൽ തിരി�� നൽകു�ത,്
ൈദവെ� നി�ി�ുകയാണ.്ൈദവം നല  ്കിയ ഭൗതിക
വസത്ു�െള ൈദവ�ിനു തെ� തിരി�� നല  ്
കണെമ� വ്�ാ� േമാഹമാെണ�ിൽ, ഓേരാരു�രും
ത�ള�െട സർ� സ��ുകെളയും, ഭ�ണം,
ഉടു�ിരി�ു� വസ�്തം ഉൾെ�െട ഉ�വെയയും,
േപാരാ ശരീരെ�യും ആ�ാവിെനയും ൈദവ�ിനു
തിരി�� നല്  േക�ിവരും. ൈദവെ� േനരിൽ
കാണുവാൻ ഭാഗ�മു�ാകുേ�ാള  ് , അ�രം സമര  ്
�ണെ���ി ചി�ി�ാന  ് കഴിയു�ുെവ�ില  ് അത്
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അേ�ാഴെ� കാര�മാെണ��ാെത ക��െകാേ�ാ
േലാഹം െകാേ�ാ ഒെ�യു� ഒരു �പതിഷഠ്യ�്ു
മു�ില� അ�രം അഭ�ാസ�ള  ് നടേ��ത.്മഴയും
െവയിലും മനുഷ�ർ�ുേവണം എ�തുേപാെല
മഹാേദവി�ും േവണം (ഭാവന!). മഹാലിംഗ�ിന്
(�പതിഷഠ്യ�്)് േമൽ�ൂര പാടി�. ഭൂമിയിെലാെ�യു
മു�തെ�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  ്� സ്ഹി�ാന  ്
വ�ാെത മഹാലിംഗെ� െവ�െമാഴി� ശ്ു�ി െ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
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ശരണം, ഓം ശിവായ നമഃ, ഓം നമഃ ശിവായ, അേ�
ശിവാ എ�ിവയിൽ ഒ� ഉ്�രി�ാം. മ���ൾ എ�
േപരിൽ   േവഷംെക�ലുകൾ   പാടി�ാെയ� ആ്വർ  
�ി�ു�ു.മനുഷ�ർ   ത�ള�െട ലിംഗ�ിെ� അടു�്
വിള�ു െ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�്ഉപേയാഗി �ു�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� ക്ാണാം. മഹാലിംഗ�ിനു മു�ിൽ
സാഷട്ാംഗം നമസ�്രി�ാൻ   മഹാേദവി
മഹാഅനുവദി�ി���ത ൈ്ദവെ� ആരാധി�ാനു�
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�പേത�ക ജ��ിൽ, േയാഗ�ത േനടിയ േശഷം മാ�തമാണ.്

മഹാലിംഗം െകാ�ുമാ�തം മഹാേദവി� മ്ഹാപുര / വീട്
ഉ�ാ�ാ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  � മ്നുഷ�രിലൂെട തെ�
പരിഹാരം ഉ�ാവണം. സമൂഹ�ിെല പാവെ��വർ�്
ആ�ശയമു�ാവണം. പാവെ��വര  ് േദവാലയ ഭൂമി
ൈകേ�റിയാല  ്,അവെര തട�ുകൂടാ. േദവാലയെ�
പരസ�മായിഅവർ നശി�ി�ാലുംഅവെരതട�ുകൂടാ.
പാവെ��വരുെട �പശന്�െള പരിഹരി�ാ�
ഭരണാധികാരികള�ം ജന�ള�ം വസി�ു� നാ�ിൽ
മഹാേദവി�്വസി�ാനാവി�. സ�ാരികള  ് �്
യാ�തയ�്ിെട വി�ഗഹ �പതിഷഠ് നട�ി�െ� �പാര  ്
�ി�ാന ്െകാതി േതാ�ിയാല ്, 2ൈക�ു�ിളിലുമായി
പ�മെ�ടു� 1്0 െസ�ന  ്റില  ്താെഴ സമയംെകാ�്
ൈകകള  ്െകാ�ു തെ� അമര  ്�ി ഭൂമിയില  ് വ�ാല  ്
അത് മഹാലിംഗമായി. �പാര്   �ന കഴി�്
മഹാലിംഗ�പതിഷഠ്െയ ൈകകള്  െ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 �പതിഷഠ്െയ മുൻ നിർ�ിയു�
�പാർ�ന

�പാർ�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 �്
ഉടെന ഭൗതിക പരിഹാരം ഉ�ാ�ു�ു.ശുചിത�ം വിഭാഗ�ിൽ 

�പവർ �ി�ു�വെരസാമൂഹ� �പശന്�ളിൽ 
ജാഗരൂകരാ�ു�ു.കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.

മഹാലിംഗ �പതിഷഠ്െയ മുൻ 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�് എ്�ു�വര ്�,്

മഹാേദവിെയ �പത��മായി കാണാന ്കഴിയു�ിെ��ില ്
േപാലും, മഹാലിംഗ �പതിഷഠ്യുെട മു�ില ്വ�്

ആരാധി�ുവാനും �പാര ്�ി�ുവാനും കഴിയുേ�ാള ്
ഒരു �പേത�ക മന��ഖം ലഭി�ു�താണ.് മഹാലിംഗ
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�പതിഷഠ്യുെട മു�ിൽ മ�ിൽ 10 നിമിഷ�െള�ിലും
കിട� അ്വര ്നിര ്��മായും സാഷട്ാംഗം
നമസ�്രി�ണം,എ�ാല ്മഹാശാസ�്തം
േനടി�ഴി�അവെരഅ�രം കാര��ള ്

ഉപേദശിേ��തി�.അവര ്�റിയാം,എ�ു േവണം,
എ�െന േവണെമ�.് െപാതുജന�ള�െട
അറിവിേല�ായി പറയുേ�ാള ്ശാസ�്തീയമായ
ആരാധനാ വാചകം, 1തവണമുതല ്3തവണവെര
െചാ��കയാണ അ്വര ്െച���ത.് േദവാലയ�ില ്
തിര�ിെ��ില ്സാഷട്ാംഗം കിട�ുെകാ� 3്തവണ
െചാ�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�്
കഴുകുവാനും 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 പൂർ�മായും
െവളിെ�ടു�ിയി�ി�.ആകയാൽകൂടുതൽ

വിശദീകരണ�ൾ നൽകാൻ തൽ�ാലം കഴിവി�.
ഈയു�വെന മഹാനരസിംഹമായഅവിടുെ�
വാഹനമാ�ുവാൻഎ�ായേ്�ാഴും കനിേയണേമ....
ഈയു�വൻഅറി�ുംഅറിയാെതയും കാ�ിയി���
പിഴവുകള ്�,്അ�േയാ മഹാേദവി, മനുഷ�െര�ാം
കാൺെകഈയു�വെ� െചവി�ു പിടി��ം
ശരീര�ിൽചവി�ി െമതി��ം മഹാശി�ി�്
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ഈയു�വെനഎ�ായേ്�ാഴും മഹാസംശു�നാ�ി
കരുതണേമ ... ൈദവ�ിെ� �പിയെ�� കു�ു�േള,
പരമശിവനും �പാർ�ി�ു�ു�;് �പാർ�നകൾ
േവെറയുമു�;് �പാർ�നഅടി�ാന പരമായി
പരമശിവെ�സ�കാര�മാണ;് മഹാേദവിയുെട
മഹാഇഷട്�പകാരം പരിഷ�്രി�ു�തുമാണ.്
�പാർ�നകൾകാല�ിനുംആവശ��ൾ�ും
അനുസരി� മ്ാറണെമ�ത എ്�ാവർ�ും, ...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�ൾഏെറ
ഉ�ാകു�താണ.് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
തെ� ഭാഗവും മഹാദാസനുമായ പരമശിവന്
നൽകു� മെ�ാരുബഹുമതിയാണത.്
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മഹാേദവനും മഹാേദവിയും മഹാശ�ിയായ
മഹാജഗദംബതെ�യാണ.്എ�ിരി�ിലും 50വര ്
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��ിെലആവശ��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.

മനുഷ�രുെടആന�കരമായ ജീവിത�ിനു േവ�ി
മഹാേദവി മഹാരചനകെള നാടക�ൾ േപാെല
ആവിഷ�്രി�ു�തും, മഹാേദവിയുെട മഹാ
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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
കർ�ാ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�ൾ നിർ �ി�െ�ടു�താണ.് ഭൂമിയിെല�ും
ഇ�ു� യാെതാരു േദവാലയ�ള�ം
ധർ�ശാസ�്തപരമായ� അഥവാ ൈദവീകമായ�
�പവർ�ി�ു�െത�് സുവ��മാ�ി�ഴി�ു.
ൈദവ�ിെ� േപരിലും ൈദവ�ിെന� േപരിലും
വീട/്ആലയം ഉ�ാ�ുകയും, മതമനുഷ�രുെട
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േതാ�ിയവാസ�ള  ് കാ�ാനു� േക���ളാ�ി
മാ�ിയിരി�ുകയുമാണ.് കടു� കടു� കടു�
ൈദവനി�യാണ് നട�ുെകാ�ിരി�ു�ത.്
ൈപശാചികത�ം മൂ�,് ൈദവ�ിന്   െറ മ��
കു�ു�െള െകാ�ാനു� േബാംബുകള�ം മ�്
ആയുധ�ള�ം സൂ�ി�ാനും പരിശീലി�ി�ാനുമു�
േക���ളാ�ി അേനകം ആലയ�െള മാ�ിയി��മു�.്
ൈപശാചികആലയ�ളാകയാല  ് അവയെ്��ാം
ജന�ള�െട ചിലവിൽ േപാലീസ്സംര�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
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ഒ്രു സ�ൂർ� അഴി��പണി
ജീവിത�ിെ� 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 നാമമാ�തമായ
േദവാലയ�െള മാ�തമാണ്ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
പരിഷ�്രി�ാൻ കഴിയുക. അ�ാ�വെയ
െപാളി��തെ� കളേയ�ി വരും, എ�ാൽ െപാളി��
കളയു�തും ധർ�ശാസ�്തപര മായി�െ� േവണം.
േകരള�ിെല മൂ�ാറില്   ന� െക�ിട�െള
പിശാചു�ളായവർ െപാളി�� കള�തുേപാെല
ആവരുത.് േദവാലയ�ള  ് എ� ക�േ�രില  ്
�പവർ�ി�ു� ൈപശാചികാലയ�െള ഭരണകൂടം
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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�മായാണ്
അവയ�് മ്ുഖ�ബ�ം. പുതിയ മഹാകാലച�ക�ില  ്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാഭരണം േനരി�് ഏെ�ടു�ു�േതാെട,
േ��ത�ളിെല േദവതകള�ംഉപേദവതകള�െമ�ാം
പിൻവലി�െ��്ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവിെയ
മാ�തം യഥാകാലം ആരാധി�ു�വരായും,
മഹാേദവിേയാടു മാ�തം �പാർ�ി�ു�വരായും
മാറു�താണ.്

ഭൂമിയിലു�വെര�ാം മതജാതികെള   ഉേപ�ി�്
മനുഷ�രാകു�താണ.് കുത���ളിലൂെടയും കടു�
നീചവൃ�ികളിലൂെടയും ൈദവമാകാന്   �ശമി�
ൈപശാചികരാജാവിെന നൂ�ാ�ുകളായി�്
അനു�കമമായി വര ്�ി� രീതിയില ്പൂജി��ം ആരാധി��ം
വരു� ഹി�ുമതേനതൃത��െള�ാം ത�ൾ
െചയത്ുേപാരു� കടു� കടു� കടു� കടു�
കടു� അധമ��ള�െട ആഴം മന�ിലാ�ണം.
മഹാേദവിേയാട,് പിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണം
അധഃപതി� നീചന  ് െചയത് �പവൃ�ികള  ്� എ്�െന
ശി�ി�ണം എ�ു ചി�ി�ുേ�ാള  ്, കു��ില  ് മു�്
പറ�തുേപാെല, മഹാശാസ�്തം േനടി�രു� എ�ാ
സുഖസൗഭാഗ��ള�ം ആസ�ദി�� ജീവി��െകാ�,്
ൈദവകാര��ിൽ   ശാസ�്തപരമായ സമീപനം
പുലർ�ാ�തിനും കടു� അധമ��ള  ് ത�ള  ്
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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�്ശരണമ���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�ു�ത് നാടും 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�ുേ�ാള്   നാ�ിെല ഏെത�ിലും
േദവാലയെ� ധർ�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
ത��ട�� കള�ുെകാ�,് െപാതു ആവശ��ളായ
ആഡിേ�ാറിയം, വീടി�ാ�വർ�ു വീട്
തുട�ിയവയായി പരിണമി�ി�ുക. സമൂഹ�ിൽ
ഇ�ു� ഭരണകാര�ാലയ�ളിെല പിശാചു�ള  ്�ും,
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മത�ിശാചു�ൾ�ും, രാഷ�്ടീയ�ിശാചു�ൾ�ും
ഒെ� ത�ളിെല പിശാചു�െള പുറ��ിെ�ാ�്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി സംശു�രാവാനു�ആർ�വം
ഉെ��ിൽ ന�താണ.് �പവൃ�ിയിൽ കാണി�ുക.
മഹാമാതാവായ ൈദവ�ിന ത്െ� കു�ു�െള��ി
അഭിമാനി�ാൻ 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�മായആവശ��ൾ�ും, വീടി�ാ�വർ
�ു വീട ത്ുട�ിയവയായും പരിണമി�ി�ണം. കൂടുതല ്
വിസത്രി�ു�ി�.

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

മഹാദശമി,ശിവരാ�തി, മഹാശിവരാ�തി
ആേഘാഷ�ൾധര ്�ശാസ�്തപരമായിരി�ണം,

അഥവാൈദവീകമായിരി�ണം. േപാരാ,ൈദവ�ിെ�
േപരില ്ആേഘാഷ�ള ്നട�ു�ുെവ�ില ്,

നീതിശാസ�്തപരം കൂടിയാവണം,അഥവാൈദവ�ിെ�
ഇഷട്ം�പകാരംകൂടിയാവണം. ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�
മനുഷ�ര ്ഒേര കാല�/്സമയ� ഒ്േരേപാെലയു�
ചട�ുകള ്നട�ിെ�ാ�ആ്ന�ി�ു�ുെവ�ില ്
അത ഒ്രുആേഘാഷമാണ.്വിവാഹെ�

ആേഘാഷമാ�ാം,എ�ാല ്ഏതാനും വ��ികളില ്
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മാ�തം ഒതു�ു� �പാേദശികേമാ,കുടുംബപരേമാആയ
ആേഘാഷമാണത.്ചട�ുകള ്:ജനനം, മരണം,
വിവാഹം എ�അ��ായം പഠി�ുേ�ാള ്, ഒരു

വിവാഹ�ില ്പെ�ടു�ു�വരുെടഎ��ിന ധ്ര ്
�ശാസ�്ത�പകാരമു� പരമാവധി 100ആെണ�ു
കാണാം.ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�ജന�ള ്�്

െപാതുവായആന�െ�നല ്കു�ആേഘാഷെ�
മഹാആവിഷ�്രി�ണെമ�ില ്,അത ഭ്ൂമിയിെല�ും

(മഹാ�പപ��ിെല�ും,അതീതമായും)
മഹാവ�ാപരി�ു� മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിെയ ഉള ്
െ�ടു�ിെ�ാ�ു മാ�തേമ കഴിയൂ.ആന��െള

സൃഷട്ി�ി��� മഹാേദവി,ആന��ള ്�അ്തീതമാണ.്
എ�ാൽതാൻസൃഷട്ി�ി���തും സൃഷട്ി�ു�തുമായ
ഭൂമിയിെല�ുമു�കു�ു�ള ്ധര ്�ശാസ�്ത
പരമായി� ആ്ന�ി�ുേ�ാള ്, മഹാേദവിയും
ആന�ി�ു�ു.�ഗ��ിെല 2◌ാം ഭാഗ�ില ്

കാലഗണനകെളവിശദമാ�ിയി���.് 28 ദിവസം വ��� 13
മാസ�ള ്േചര ്�തായ 1വര ്ഷ�ില ്, 28+1 =29
ദിവസ�ള��ഏക മാസംആ�ാദ�ിനായും

ആേഘാഷ�ിനായും ഉപേയാഗി�ാനു�താണ.് മാനുഷിക
ആേഘാഷ�െളധര ്�ശാസ�്തവുമായാണ ബ്�ി�ിേ��ത.്
അതായത വ്സ�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�്
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എ�ാആഴച്ാ ദിവസ�ള�ം �കമ�പകാരം നീ�ു�താണ.്
വര ്ഷ�ിെല 1അധിക ദിവസെ�യും, 4

വർഷ�ിെ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�ും,ശിവന �്പേത�ക ധർ 

��െള െച�ാനു� രാ�തിെയ�ുമാണ്
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 1ലും
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.

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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മഹാ�ഗ��ിെലചില �പധാന
അ��ായ�െള�ൂടി ഉ�രി�ു�ു.

*www.omsathyam.com* െവബൈ്സ�ിൽ നി�ും സൗജന�മായി
ഡൗൺേലാഡ്െച�ാ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��താണ എ്�ും മു�്
വ��മാ�ിയതാണ.്അതായത അ്ടി�ാ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.്

മനുഷ�രും മ���ജീവികള�ംത�ിൽ
കാമകാര��ളിലു�വ�ത�ാസ�ൾ�്

ശാസ�്തവികസനവുമായും േമാ�വുമായും
തീ�വബ�മു�.്

(അ��ായം 4 ഭാഗികമായി ഉ�രി�ിരി�ു�ു.)

*മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം മനുഷ�നു
മാ�തംൈദവം െവളിവാ�ു�തും മനുഷ�ന്
കൂടുതൽആന�ംനലക്ു�തും വ��മായ
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ഉേ�ശേ�ാെടയാണ.്ആന��ിെ�കലവറകൾ
മനുഷ�ന മ്ന�ിലാ�ിെ�ാടു�ുവാനുംആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിൽഎ�ാആന��ള�ം
അന��ളായിഅനുഭവി�ാനു�സാഹചര�ം

ഒരു�ാനുമാണത.്*

മഹാ�പപ��ിെ�ശാസ�്തകാര��െള
ഉൾെ�ാ�ാനാവു�ബു�ിശ�ികള�ം

ഓർ�ശ�ികള�ം മനുഷ�ൻഎ�ഒരു ജീവി�ു
നൽകിയതും, മ���ജീവികൾ�അ്ത ന്ൽകാെത
മനുഷ�നു മാ�തമായി പരിമിതെ�ടു�ിയതും മനുഷ�ൻ
എ�ജീവിയ�, �സഷട്ാവായൈദവമാെണ�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�്തപരമായിബ�ി�ി�ു�
ജീവിതപ�തിയാണത.് മഹാ�പപ��ിൽ

ലഭ�മാ�ിയി���അന��ള�ം വ�ത�സത്�ള�മായ
ആന�കാര��ള�ം,ആന�കാര��െള
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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�വുംബ�ി�ി��െകാ�ു�
ശാസ�്തപരമായ ജീവിതപ�തിയാണത.് //

മഹാശാസ�്ത�ിെ� അന�മായശാഖകളിൽ
വികസനം നട�ണെമ�ിൽഅഥവാ മനുഷ�രുെട
അേന�ഷണവും ഗേവഷണവും സാ��മാകണെമ�ിൽ
ആദ�ം�ാപിതമാേവ�ത മ്��� ജീവികളിൽ
നി�ും വ�ത�സത്മായസദാചാര ശാസ�്തമാണ.്
മ���ജീവികള�േടതിൽ നി�ും വ�ത�സത്മായ

സദാചാര ശാസ�്ത�ിലൂെട മാ�തേമ മനുഷ�ൻഎ�
ജീവിെയകുടുംബം,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�ാെതകാമബ��ളിൽഏർെ�ടുേ�ാെല
മനുഷ�ജീവിയും ഏർെ�ടുകയാെണ�ിൽകുടുംബം,
സമൂഹം എ�ി�െനയു�വ�വ�ിതികൾ

സാധ�മ�ാെതവരും.അതു കണ�ാ�ിെ�ാ�്
മഹാശ�ിയായൈദവം മനുഷ�രുെട ജനനജീവിത
മരണ�ളിെലഎ�ാഅവ�കള�ം മ���

ജീവികള�േടതിൽ നി�ും വിഭി�മായിസംവിധാനം
െചയത്ിരി�യാണ.്

ര� ഉ്ദാഹരണ�ൾപറയാം. 1) ഒരുആട 2്3
കു�ികെള �പസവി�ുേ�ാൾഏതാനും മിനു��കൾ
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െകാ�ുതെ�ആ�ിൻകു�ികൾഎണീ� ച്ാടുകയും
ഓടുകയും െച���ു,ആടിെ�പാൽ ഉൾെ�െടയു�

പരിചരണംആ�ിൻകു�ികൾ� ക്ുറ�
നാള�കളിേല� മ്തിയാകു�ു,

ഏതാനുംആഴച്കൾെകാ�ആ്�ിൻകു�ികള�ം
പൂ��ു�ു�ള�ം മ��ം �പായപൂർ�ിയാകു�ു.
അവയുെട ഇണകളായി സേഹാദര�ള�ം മാതാവും
പിതാവുെമാെ�പരിണമി�ു�ു�;്എ�ാൽ
മനുഷ�രുേടതു േപാെലയു� ര�ബ�
രതിനിയ��ണേബാധം മ���ജീവികൾ�്
േവണെമ� മ്തേനതൃത��ൾ ഉൾെ�െടയു�

മനുഷ�ർ പറയി�, മനുഷ�ർ� ന്ിയ��ി�ാനാവു�
കാര��ള�മ�അവ. നിയ��ിേ��തായ
ആവശ�വും ഉ�ാകു�ി�.അേതസമയം,
അവയുെട �സഷട്ാവും ര�കനും

മഹാനീതിപതിയുമായൈദവംഅ�രം
കാമബ��െള മ���ജീവികൾ�്
അനുവദി�ിരി�ു�ു എ� �്പകടമായും

െവളിെ�ടു�ു�.്

2) മനുഷ��ു�ിെന �പസവി�ുേ�ാൾ
കു�ിന ച്രി�ുകിട�ുവാൻ േപാലും

പരസഹായംആവശ�മാ�ിെ�ാ� പ്രസപ്ര
സഹകരണംഎ�അടി�ാനഘടകം

സൃഷട്ി�െ��ിരി�ു�ു,കു�ക്ു�ിയാവാനും
കു�ി കുമാരേനാ കുമാരിേയാആവാനും യുവാേവാ
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യുവതിേയാആവാനും വൃ�േനാ വൃ�േയാ
ആവാനും .... നീ�വർഷ�ൾതെ�
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�്

യുവാേവാ യുവതിേയാ ഒെ�യായി
വളർ�ിരുെ��ിൽ മനുഷ�രുെട ജീവിതം മ���
ജീവികള�േടതുേപാെല തെ�ആകുമായിരു�ു
എ�അ്�ം ചി�ി�ാൽ മന�ിലാകു�താണ.്

മ���ജീവികളിെലകാമബ��െള��ിഅേനകർ
മു� ച്ി�ി�ി���ാവി�.ൈദവംഅരുതാ�ത എ്േ�ാ
െച���ുെവ� േതാ�ൽ ഉ�ാകു�ുെവ�ിൽഅത്
സൃഷട്ിെയ��ിയു�അ�ാനം െകാ�ാണ.്

സൃഷട്ിേഹതുവായ ഇ�തഅ�ംതാൻസൃഷട്ി��െവ�്
സ�്തീയേ്�ാ,ഇ�തബീജ�ൾസൃഷട്ി�െവ�്

പുരുഷേനാഅവകാശെ�ടാനാവി�എ�തുേപാെല,
ഏതുവിധ�ിൽജീവിെയഅഥവാ കു�ിെന
സൃഷട്ി�ു�ുെവ�കാര�വും കാമബ��ിൽ
ഏർെ�ടു�വർ�അ്�ാതമാണ.്എ�ാ
ജീവികൾ�ും കു�ു�െളജനി�ി�ു�ത്
ൈദവ�ിെ�സൃഷട്ി സംവിധാനമാണ.്ജീവികൾ
കാമാന��ിൽഏർെ�ടു�ു;ൈദവംസൃഷട്ി
നട�ു�ു. �ഭൂണ�ിന േ്ഹതുവാകു�യാെതാരു
കാര��ള�ം ത�ളിെല 'ഞാൻ േബാധം'അഥവാ
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ജീവാ�ാവ സ്ൃഷട്ി��െവ� സ്�്തീയ�്ും പുരുഷനും
അവകാശെ�ടാനാവി�. �ഭൂണ�ിെ�അവയവ�ൾ
സൃഷട്ി�െ�ടു�തും വളരു�തും ഉൾെ�െടയു�
കാര��ൾനി�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�ു�ളിെലസ�ത�േബാധമായും കൂടി

കണ�ാ�െ�ടു�കു�ു�ള�െടആ�ാവിെന
ശരീര�ിൽ �പേവശി�ി�ി���തും മനുഷ�
മാതാപിതാ�ള�െടഅറിവുകൾ�ും
നിയ��ണ�ൾ�ുംഅതീതമായാണ.്

മാതാപിതാ�ള�സൃഷട്ി നട�ു�ത,്ൈദവമാെണ�ു
ചുരു�ം.

േമൽഖ�ികയിെല വിശദീകരണ�ളിൽ നി�്
കു�ു�ള�ം മാതാപിതാ�ള�ം, മു���ാരും
മു��ിമാരും,അ�െനസമസത് ജീവികള�ം

യഥാർ��ിൽൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാെണ�ും
വ��മാകു�ു�.് ഒരു ജീവിയും മ�� ജീവികള�െട

ആരുമ�,എ�ാവരുംൈദവ�ിെ�കു�ു�ൾ മാ�തം
എ� മഹാസത�മാണ െ്വളിെ�ടു�ത.് മാ�തമ�,

ൈദവവുംൈദവ�ിെ� മഹാദാസനായ പരമശിവനും
മനുഷ��ു��ളായി ജനി� മ്നുഷ�ാവതാരം
എടു�ുേ�ാൾഅവരുെട മാതാപിതാ�ളായി

േതാ�ു� മനുഷ�ർ യഥാർ��ിൽൈദവ�ിെ�േയാ
ൈദവ ഭാഗം മാ�തമായ പരമശിവെ�േയാ
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മാതാപിതാ�ൾആകു�ിെ��ും, മനുഷ�
ദ�തികള�െട കു�ായിൈദവംഅവതരി�ുേ�ാൾ,
കു�ിന മ്ാതാപിതാ�ള�െട മാതാവും പിതാവും

�സഷട്ാവുംആകാനാവുെമ�ും െതളിയി�െ�ടു�ു�.്

മനുഷ�െര കാമാന��ിൽനി�ും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�മായിൈദവം മഹാനി�യി�ി���ത്
കാമാന�െ�യാണ.് �പായം,ആേരാഗ�ം, െതാഴിൽ 
തുട�ിയവയിെല വ�ത�ാസ�ൾെ�ാ� മ്നുഷ�രുെട
ആന�കാര��ൾവ�ത�സത്മായിരി�ുേ�ാഴും,

ഊർ�സ�ലമായയൗ�നകാല�ിൽ േ�പമവും കാമവും
തെ�യാണ പ്രമാന�ം. ഒരു �പേത�ക മാനം കൂടി
മനുഷ�രുെട കാര��ിൽസൃഷട്ി�െ��ി��� :് 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�രുെടആന�കാര��ൾവർ�ി�ുേ�ാഴും
കാമാന�ം പി�ിലാവു�ി�. മാ�തമ� കാമാന�ം
വർ�ിതമായി ലഭി�ാനു�ശാസ�്തസൗകര��ള�ം
ലഭ�മാകു�ു.അതുേപാെല,ശാസ�്തവികസന�ിലൂെട
ആന�കാര��ൾവർ�ി�ുേ�ാഴും മനുഷ�ർ

ഉൾെ�െടയു�ജീവിവർ��ിെ�അടി�ാനആന�ം
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ജീവികൾത�ിലു�വാ�ല�ം,സേ്നഹം, േ�പമം,കാമം,
തുട�ിയവയിലാണ.്കാരണം ജീവികള�െട 'നിർ�ാണം
അഥവാഘടന'വാ�ല�ം,സേ്നഹം, േ�പമം,കാമം,
തുട�ിയവെയഅടി�ാനെ�ടു�ിയാണ.്ഓേരാ
ജീവിവർ�െ�യുംസ�്തീയും പുരുഷനും എ�
ര�ുജാതികളാ�ുകയും ശാസ�്തപരമായി
കൂ�ിയിണ�ുകയും െചയത്ിരി�ുകയാണ.്

ജീവികള�െടആന�മാണ �്പധാനെമ�ുംഎ�ാ
ജീവികള�െടയുംയഥാർ�മാതാവുംപിതാവും
ൈദവമാെണ�ും,ജീവിബ��ൾ�്
കാമകാര��ളിൽ�ാനമിെ��ും
വ��മാ�െ�ടു�ു െവ�ിലും,

മ���ജീവികളിെലകാമാവ� മനുഷ�രുെട
കാര��ിൽ �സഷട്ാവ വ്�ത�ാസെ�ടു�ിയി���.്

മനുഷ�േരാടു� �പേത�കസേ്നഹവാ�ല��െളയും
ശാസ�്തവികസനെ�യും േമാ�െ�യും
മുൻനിർ�ി *മനുഷ�ർ�ായിപുതിെയാരു

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�ന്
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വിശദമാ�ാനാവൂ*എ� മ്ഹാശാസ�്ത�പകാരം
തെ�മഹാനി�യി�ിരി�ുകയാണ.് മാ�തമ�,

�ഭൂണെ�േപാഷണം നലക്ി കു�ാ�ുവാനും,
മഹാശാസ�്ത �പകാരമു�അവയവവളർ�
പൂർ�ിയാ�ി െ�ാ� ക്ു�ാകുംവെരതെ�
ശരീര�ിൽവഹി�ുവാനും �പസവി�ുവാനും,
പാലൂ�ാനും,കരുതി വളർ�ാനുെമാെ�

ചുമതലെ�ടു�ിയി���അ�െയ /സ�്തീെയൈദവം
�പേത�കഅധികാരം നൽകി ഉയർ�ു�ുമു�.്

സ�്തീയുെട ദാസനായി പുരുഷെന ശാസ�്തപരമായി
പരിമിതിെ�ടു�ു�കാര��ൾഅറിയുേ�ാൾ
പുരുഷെ�എ�ാഅഹംഭാവ�ള�ംഅഹ�ാര�ള�ം
അനീതികള�ംഅസത്മി�ു�താണ,്കുടുംബം

ആന�കരമാവു�താണ.് ..

മനുഷ�ർ�ായി ൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�ി���
�പേത�കമായകാമവ�വ� : മുഖ�മായും 4
കാര��ളിൽഅധിഷഠ്ിതമാണ :്

1)ഏ�വും �പധാനവുംആദ�േ�തും കാമലീലകൾ
സ�കാര�മാവണം, പരസ�മാവരുത എ്�താണ.്

കാമലീലകളിൽസ�്തീയും പുരുഷനും ഏർെ�ടു�ത്
മ���വെരകാണി�ാവരുത എ്� ശ്ാസ�്തം

വിധി�ു�ു.സ�കാര�ത പാടിെ��ു കരുതു�വർ
ത�ള�െട കു�ികള�ം സേഹാദര�ള�ം മാതാപിതാ�ള�ം
അയൽവാസികള�ം സമൂഹ�ിെലഏെതാരാള�ം
കാൺെകഎവിെടവ��ം ത�ൾ�ുംഅവർ�ും
കാമകാര��ൾആവാം എ� സ്�തിേ��ി വരും.
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മാ�തമ�,സ�്തീപുരുഷ�ാർ� യ്ാെതാരുബ��ള�ം
വിഷയമ�ാെതഎവിെടവ��ം പരസ�മായും കൂ�മായും

കാമലീലകൾആവാെമ�ത സ്മൂഹ�ിൽ
വസ�്ത�ിെ�ആവശ�ം ഇ�ാതാ�ു�താണ;്

അേനകം ഇണകെളആ�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, െസകസ് ഡ്ാൻസുകൾ,അവിശു�
ചുംബന�ൾ, മ� െ്സകസ് േ്കാ�പായ�ൾ ,

വസ�്തമുറയി�ായമ്,തുട�ിയവ
ഉദാഹരണ�ളാണ.്സിനിമ, െടലിവിഷൻ,

ഇ�ർെന�,് െമാൈബൽ േഫാൺതുട�ിയവെയ
വഴിപിഴ�ി� ക്ാ�ി�ൂ��� പരസ�മായ

കാമലീലകളിലൂെടയും േമ�ടി വിഷെ�ടികളാണ്
വളർ�ു െകാ�ിരി�ു�ത.്

സ�കാര�മായിരിേ��തിെന പരസ�മാ�ു�
തിലൂെടസമൂഹ�ിെ� ധാർ�ിക
അധഃപതനവും നാശവും
വർ�ി�ിരി�ുകയാണ.്
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2) സ�കാര�തെയ േ�ശഷഠ്െ�ടു�ിെ�ാ�് ഒരു
ഇണെയ മാ�തം കാമപരമായി സമീപി�ുവാനും
*മ���വെര കാമവിഷയ�ിൽ അന�രുെട മാ�തം
സ��ായി മന�ിലാ�ാൻ ഉതകു�ഏകപ�ിഅഥവാ
ഏക ഭർ�ൃബ�ം എ�ത മ്നുഷ�നു നിർ��മാണ;്*
അസാധാരണ സാഹചര��ളിൽ അ�ാെത ഒ�ിലധികം
ബ�ം പാടി�.

3) മാനുഷികബ��െള
േ�ശഷഠ്െ�ടു�ിെ�ാ� മ്ാതാപിതാ�ൾ,
മാതാപിതാ�ള�െട�ാന�ു�വർ,

സേഹാദര�ൾ,സേഹാദര�ള�െട�ാന�ു�വർ,
മ�ൾ, മ�ള�െട�ാന�ു�വർഎ�ിവരുമായി

കാമബ��ള�ം വിവാഹബ��ള�ം
പാടി�ാെയ� ശ്ാസ�്തംവിധി�ുേ�ാൾ
കുടുംബ�ൾത�ിൽവിവാഹബ��ളിലൂെട
സഹകരി��ം സേ�ാഷി��ം ജീവി�ാനു�

പ�തി� സ്മൂഹ�ിൽഅടി�റയു�ാകു�ു.

ശാസ�്തം വിധി�ുേ�ാൾഎ�്
�പസത്ാവി�തിെനശാസ�്തപരമായി
വിശദീകരിേ��ത ശ്ാസ�്ത പരമായ

ആവശ�മാണ.്

ഭൗതികശാസ�്തം, ധർ�ശാസ�്തം, ആ�ീയശാസ�്തം
എ�ിവയിൽ ര�ാമേ�തായ ധർ�ശാസ�്തമാണ്

മുഖ�മായും വിധി�ു�ത.്
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മുകളിൽ വ��മാ�ിയ 3 മുഖ� കാര��െള
ആവർ�ി�ു�ു: // (1) മഹാശാസ�്തകാര��െള
മനുഷ�െനഅറിയി�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�്തപരമായിബ�ി�ി�ു�
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�വുംബ�ി�ി��െകാ�ു�
ശാസ�്തപരമായ ജീവിതപ�തിയാണത.്

മഹാശാസ�്ത�ിെ� അന�മായശാഖകളിൽ
വികസനം നട�ണെമ�ിൽഅഥവാ മനുഷ�രുെട
അേന�ഷണവും ഗേവഷണവും സാ��മാകണെമ�ിൽ
ആദ�ം�ാപിതമാേവ�ത മ്���ജീവികളിൽ നി�ും
വ�ത�സത്മായസദാചാര ശാസ�്തമാണ.് മ���
ജീവികള�േടതിൽ നി�ും വ�ത�സത്മായസദാചാര
ശാസ�്ത�ിലൂെട മാ�തേമ മനുഷ�ൻഎ�ജീവിെയ

കുടുംബം,സമൂഹം എ�ി�െനയു�
വ�വ�ിതികള�െട ഭാഗമാ�ാനാവൂ. ..
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(2) ഒരു ഇണെയ മാ�തം കാമപരമായിസമീപി�ുവാനും
*മ���വെരകാമവിഷയ�ിൽഅന�രുെട മാ�തം

സ��ായി മന�ിലാ�ാൻ ഉതകു�ഏകപ�ിഅഥവാ
ഏക ഭർ�ൃബ�ംഎ�ത മ്നുഷ�നു നിർ��മാണ;്*
അസാധാരണസാഹചര��ളിൽഅ�ാെത ഒ�ിലധികം

ബ�ം പാടി�.

// േമൽ�റ� 2കാര��െളയും വിശകലനം
െച��േ�ാൾ

ധർ�ശാസ�്ത വിശദീകരണ�ിെ� മുഖ�ഭാഗമായി.
ബാ�ി ഭാഗം, *സേഹാദരബ��ിെ�*

അതിവിശാലവുംഅതിവിശിഷട്വുമായ മഹാഉ�തിെയ
കുറി�ു�താണ.് മുകളിൽ വ��മാ�ിയ (3)◌ാമെ�
വസത്ുതസമസത് ജീവികള�ം യഥാർ��ിൽ
ൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാണ;് ഒരു ജീവിയും മ��
ജീവികള�െടആരുമ�;വിഷയ�ിെല മഹാസത�ം
എെ��ാൽഎ�ാവരുംൈദവ�ിെ�കു�ു�ൾ
മാ�തമാണ.്*സേഹാദരബ��ിെ� മഹാവിശിഷട്ത
ഇവിെട വിഷയമാകു�ു.ഏകപ�ി,ഏകഭർ�ാവ,്
മാനുഷികബ��ളിെലകാമനിയ��ണംഎ�ിവ
യഥാർ��ിൽ *സേഹാദരബ�ം* ഒഴിെകയു�
മാനുഷികബ��ളിൽ മാ�തമാണ �്പസ�മാകു�ത്
എ� ക്ാണാം. (1)സമസത് ജന�ള�ംൈദവ�ിെ�
കു�ു�ളാണ;് (2) മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
കു�ു�ളാണ;് (3)ഇ��,ൈചന, പാകി�ാൻ, റഷ�,
എ�ി�െനഓേരാ േദശ�ിെ�യും കു�ു�ളാണ;്
(4) ...ഇ���ാെര�ാം സേഹാദരീസേഹാദര�ാരാണ.്..
എ�ി�െന മനുഷ�ർ തെ�പാടിയും �പസംഗി��ം
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മിടു�രാവു�ു�.്വാചക�ളിൽസത�സ�ത
പുലർ�ു�ി�എ�ിൽ ജന�ൾ .. ഒരു പെ�
ഭൂമിയിെലസർ�ജന�ള�ം ക��ൂ��ളായി
മാറു�താണ.് ഉദാഹരണ�ിന ഇ്���ാെര�ാം

സേഹാദരീസേഹാദര�ാരാണ എ്� �്പസംഗി�ു�വർ
വിവാഹം കഴി�ു�ത സ്േഹാദരീ

സേഹാദര�ാെരയാണ എ്�ാണ അ്ർ�ം. ഭൂമിയിെല
സർ�ജന�ള�ം (ഭൂമിയായ)ൈദവ�ിെ�

കു�ു�ളാണ എ്� മഹാസത�ം മന�ിലാ�ുേ�ാൾ,
വിവാഹബ�വും കാമബ�വും സേഹാദരീ
സേഹാദര�ാർ ത�ിലാെണ� സ്ുവ��മാണ.്

കൂടുതൽ �ശ�ിേ��ത സ്േഹാദരീസേഹാദര�ാർ
വിവാഹം കഴി�ി�� മാ�തം കാമബ��ിൽഏർെ�ടണം
എ�താണ;്അെ��ിൽ മു� വ്��മാ�ിയഏകപ�ി,
ഏകഭർ�ാവ,്സമൂഹ�ിൽആവശ�മായകാമാന�

സദാചാരം എ�ിവ പിഴയ�്ു�താണ.്

സേഹാദരീസേഹാദര�ാർ� വ്ിവാഹം
കഴി�ാെമ�ാേണാ;കഴി�ണെമ�ാേണാ
തുട�ിയ േചാദ��ൾഉ�ാകു�താണ.്

ഭൂമിയിൽ ജന�ൾവർ�ി�ുകയും ഒെ�ാരുമി�്
�പവർ�ി�ു�ത സ്മൂഹ�ിെല കൂ�ായമ്�ും,
കൂ�ായ �പവർ�ന�ിനും,സമൂഹ�ിെല
ജന�ള�െട വളർ�യ�്ും,സമസത് ജീവിത
േമഖലകളിെല വികസന�ിനും,തദ�ാരാആന�
വർ�നവിനുംആവശ�മാെണ�തിെന



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 595

കുടുംബ�ിെലസേഹാദരീസേഹാദര�ാർ
വിവാഹംകഴി�� തുട�ിയാൽ �പതികൂലമായി
ബാധി�ു�താണ.്അതായത ധ്ർ�ശാസ�്ത
ശാഖയായസദാചാര ശാസ�്ത�ിന്

വിരു�മെ��ിലും ഭൗതികശാസ�്ത വികസന�ിന്
തട�മാകു�താണ.്

ഭൗതികശാസ�്തം ഉൾെ�െടഏത ശ്ാസ�്ത
വികസന�ിനും, പരിപാലന�ിനും
തട�മു�ാ�ു�കാര��െള തടയാൻ

വസത്ു�ളിൽ മഹാലയി�ി��� ന��നശ�ികൾ
�പവർ�ി�ു�താണ.് ഉദാഹരണ�ിന്

സേഹാദരീസേഹാദര�ാർ ത�ിലു�വിവാഹം
അസാധാരണമായസാഹചര��ിൽഅ�ാെത
വ�ാപകമായാൽ,സമൂഹ�ിൽ (പുതിയ)
ആേരാഗ�േരാഗ �പശന്�ൾ ഉ�ാകു�തും,
കാരണം േതടിേ�ാകുേ�ാൾ,സേഹാദര

വിവാഹവുമായി ബ�െ�� ഒരുൈവദ�ശാസ�്ത
കാരണം െവളിെ�െ��ും വരാം.കാരണം േതടി
േപായിെ��ിൽ,യു�ിയും ചരി�തവും വിശ�ാസവും

വിഷയെ�മാ�ിെയടുെ��ു വരാം.
വസത്ു�ള�െടെയ�ാംആ��ളിൽ

മഹാഗൂഢമായി ഓംഎ� അ്േ�ാഴും എേ�ാഴും
മഹാചിരി�ു�ത ജ്ന�ൾ േകൾ�ു�ുമി�;

കാണു�ുമി� !
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കുടുംബ�ിനു െവളിയിൽസമൂഹ�ിെലവ��ികൾ
ത�ിലു�സേ്നഹബ��െളകൂ�ിേ�ർ�ാനും
വർ�ി�ി�ാനും,അതായത ജ്നെ�രു�ം ഉൾെ�െട
സമൂഹം വളരുേ�ാൾ,വ�ത�സത് കുടുംബ�ളിെല
ആൺകു�ിയും െപൺകു�ിയും വിവാഹം

കഴി�ുകയാണ മ്ാർ�െമ� മ്�ിൽ ജീവി�ു� മ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�കു�ു�െള മ�ിൽ

മഹാലയി(�ി)�ി��� ധർ�ശാസ�്തം
അറിയി�ു�തായി മന�ിലാ�ണം. മാ�തമ�;
അസാധാരണമായസാഹചര��ിൽസേഹാദരീ
സേഹാദര�ാർ വിവാഹം കഴിേ��തായആവശ�ം
ഉ�ാവുകയാെണ�ിൽഅതും ശരിയാണ;് െത��
എ�റിയണം. ഒരുൈദവ�ിെ�ക�ു�ളായ
സേഹാദരീസേഹാദര�ാർ കുടുംബ�ിനു െവളിയിൽ
നി� വ്ിവാഹം കഴി�ിരു�ത ക്ുടുംബ�ിന്
അക�ായിഎേ�യു��.ആട,് പൂ�, മുയൽ
എ�ി�െന മ���ജീവികൾ� വ്ിവാഹബ�ം
ഇെ��ിലുംഅവയിെലസേഹാദരീസേഹാദര�ാർ

കാമബ��ിൽഏർെ�ടു�ത്
ശരിെവ�െ�ടു�തായും കാണാം.

ജനെ�രു�ം വർ�ി�ആധുനികസമൂഹ�ിൽ
മനുഷ�രിെലസേഹാദരീസേഹാദര�ാർ വിവാഹം
കഴിേ��ി വരു�ത മ്ു� വ്��മാ�ിയതു േപാെല
അസാധാരണമായസാഹചര��ിൽ മാ�തമാണ.്

ൈദവവി�വ�ിെ�തുടർ�യായി സംഹാരംആരംഭി��
പുേരാഗമി�ുേ�ാൾ േമാ�ം േനടു�തിന അ്നുസരി�്
ജനസംഖ� കുറയു�താണ.് ഒരുൈദവ�ിെ�

കു�ു�ളായസേഹാദരീസേഹാദര�ാർസമൂഹ�ിൽ
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ഇ� വ്ിവാഹം കഴി�ു�ത അ്� ക്ുടുംബ�ിേല�്
അ�സ��മായി വ�വ�ിതിയുെട ഭാഗമാകു�താണ.്

സൃഷട്ി ച�ക�ിെ�ആരംഭ�ിൽ ഒരു പുരുഷൻ, ഒരു
സ�്തീ എ�ി�െനസൃഷട്ി�േ�ാൾ,ആണും
െപ��മായി ജനി� കു�ികൾസേഹാദരനും

സേഹാദരിയുംആയിരു�ു;അവർവിവാഹബ��ിൽ
ഏർെ��ാണ സ്മൂഹ�ിൽ �കേമണ �കേമണ
ആയിര�ണ�ിന വ്ർഷ�ൾ െകാ� ഇ്�്
ഏെറ�ുെറ 750 േകാടി ജന�ളായി�്

ഓംകാരനീതിശാസ�്ത �പകാരം െപരുകിയി���ത എ്�്
ലളിതമായി മന�ിലാ�ാൻകഴിയും.

ഉ�തമായ ധർ�ശാസ�്ത വ�ാഖ�ാന�െള ദുരുപേയാഗം
െചയത്ുംഅ�ാെതയും പവി�തമായകാമാന�െ�
പലേ�ാഴും പീഢന�ളായി പരിണമി�ി�ു�
മദ�പാനികെളയും മ��ം എ�ു െച�ണംഎ�

േചാദ�മു�.്ജന�ള�െട െപാതുവായആവശ��െള
നിറേവ�ാനായി നിയമി�െ�� ജനേസവകർ ധർ�ം
െത�ി� മ്ദ�നിർ�ാണം, മദ���വടം, മദ�പാനം

എ�ിവയിൽഏർെ�� െ്ത�ാടികൾ =എേ�ാ�ികൾ
ആയി പരിണമി�യാൽ, മൂലകാരണംഅവരാകയാൽ,
എേ�ാ�ികെളശി�ി�� തിരു�ുകയാണആ്ദ�ം

േവ�ത.്

അ�ായിയ�േ�ാര,് നാ�ൂൻ േപാര,്സ�്തീധനേ�ാരും
അരുംെകാലകള�ം,വിവാഹധൂർ�,്സ�ർ� �ഭാ�,്
തുട�ിയഅനവധി ൈപശാചികസംവിധാന�ൾ

അവസാനി�ുവാനും കുടുംബ�ിൽ
സേ്നഹവായപ്ുകൾവർ�ി�ാനും
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ഒരു മാതാവിെ�യും ഒരു പിതാവിെ�യും മ�ള�ം,
സേഹാദരീസേഹാദര�ാരായസ�്തീയും പുരുഷനും
ത�ിലു�വിവാഹം െകാ� സ്ാധി�ും എ�വാദം
അേനകർ� ത്ീർ�യായും ഉ�ാകും.എ�ാൽഹൃദയ
വിശാലത െകാ�ുംൈദവ�ിെ� മഹാഅനു�ഗഹം
െകാ�ും പരിഹരി�ാവു�തും താരതേമ�ന
നി�ാര�ള�മായകാര��ൾ മാ�തമാണവ.

അേതസമയം ഒരുൈദവ�ിെ�കു�ു�ളായ
സേഹാദരീസേഹാദര�ാർ ഒരു കുടുംബ�ിൽ, ഒരു
മാതാവിെ�യും ഒരു പിതാവിെ�യും മ�ളായി ജനി��

വളരുേ�ാൾ, പരസപ്രംഅറിയു�തും,
മാതാപിതാ�െള േപാലുംഅറിയു�തും,

മന�ിലാ�ു�തും,ജനി� അ്നവധി വർഷ�ൾ�ു
േശഷമാണ.്ജീവാ�ാവിന ല്ഭ�മായ ശരീര�ിെ�യും
സ�്തീ പുരുഷ ലിംഗവ�ത�ാസം, മുഖഛായ,സൗ�ര�ം,
നിറം, ഉയരം,ആേരാഗ�ം തുട�ിയ ജ�ഗുണ�ള�െടയും
കാര��ിൽജീവാ�ാവിനും മാതാപിതാ�ൾ�ും,
സേഹാദര�ൾ�ും,ബ�ു�ൾ�ും എ�ി�െന
യാെതാരാൾ�ും�ാനമി�എ�അ്റിയണം.

ലഘുവായ�ാന�െളനൽകി മാതാപിതാ�െളയും
മ��ം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവംആന�ി�ി�ുകയാണു െച���െത�ും
മി�ായം േപാെലെയ�ിലുംഅറിയണം. ഭൂമിയുെട
കു�ു�ൾ മാ�തമായ മനുഷ�ർബ��ൾ�ും,

ബ��ളിെല വ��ികള�െട െപരുമാ�
വ�വ�ിതികൾ�ും മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം
നൽകാ�നിർ�ചന�ള�ം നിയമ�ള�ം മനുഷ�ർ
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ത�ി�ൂ���ത അ്പകടമു�ാ�ുെമ�ും സമൂഹ�ിെല
സമാധാനവും സേ�ാഷവും െകടു�ുെമ�ും
അറിയണം.അ�രം കാര��െളഅറിയു�

ഭരണാധികാരികൾ� ത്�ൾഎ�ാഅർ��ിലും
ജന�ള�െട ദാസ�ാർ മാ�തമാെണ�തിരി�റിവ്
ഉ�ാകു�താണ;് മദ�പാന�ിനായു�

മദ�നിർ�ാണവും മദ�വ�ാപാരവും മദ�പാനവും
അവസാനി�ി�ു�താണ;് രാജ��ിെലഎ�ാ
നികുതികള�ംഅവസാനി�ി�ു�തും, നാളതുവെര
നികുതികൾ പിരി�തിന മ്ാ� പ്റയു�തും,
കഴിയുെമ�ിൽ പിരിെ�ടു�പണംതിരി��

നൽകു�തുമാണ;് മ�ിൽ മഹാലയി�ി��� ധർ�
ശാസ�്തെ�നാ�ിെല ഭരണഘടനയായി

പുനഃ�ാപി�ു�താണ;് ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം മാ�തം
ജന�െള േസവി�ു�താണ.്

ഏകൈദവമായ *മഹാശ�ിച�കം+ശിവ ച�കം*
ത�ിലു� മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ മഹാ
ൈദവബ�െ�മാനുഷിക രീതിയിൽകാണരുത.്
വ�ാഖ�ാനി�ാൻആ�ഗഹി�ു�ബു�ിശാലികൾ,
മുകളിൽ ഇെചറു�ഗ��ിെ� ഭാഗം 2െല �ബ�ം
എ�ാെണ�വിശദീകരണവും, �ബ�ം നിർ�ഹി�ു�
സൃഷട്ിയും പഠി�േശഷം മാ�തേമഅരുതാ�ത്

ആ�ഗഹി�ാവൂ.ഏകമായ �ബ�മാണ ശ്ിവശ�ി
ച�ക�െളസൃഷട്ി�ി���ത,് മാതാപിതാ�ള�.
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വുമായ
ഏകൈദവെ�നി�ി� പ്ാപം വാ�ി�ൂ�രുത.്
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സേഹാദര�ൾത�ിൽഅസാധാരണമായ
സാഹചര��ിൽഅനുവദി�ി���വിവാഹബ�ം
അത�പൂർവമായസാഹചര��ിൽ മ�� ബ��െളയും
ബാധി�ു�താണ.് ഉദാഹരണ�ിന ൈ്ബബിൾഎ�
മത�ഗ��ിൽ,ജന�ൾഇ�ാ�ഒരു �പേദശ�്

േലാ�എ്�വൃ�നും 2 െപൺമ�ള�ം
എ�ിെ�ടുേ�ാൾ, നാ�ിൽ മ� പ്ുരുഷ�ാർ

ഇ�ാ�തിനാൽ,വൃ�ന മ്ദ�ം നൽകി മയ�ിെ�ാ�,്
കൂെട ശയി�,് പുതിയ തലമുറെയ ഒരു�ാൻ

െപൺമ�ൾത�ാറാകു�ത വ്ായി�ാൻകഴിയും.
ചരി�ത�ിൽ മായം േചർ�െ�െ��ിലും,ഇവിെട
വിസത്രിേ��തഅ്ത�ാവശ�മെ��ിലും,
വിഷയസ�െയപരാമർശിേ��തു�.്
അസാധാരണേമാഅത�പൂർവേമാആയ

സാഹചര��ിൽ, െപാതുെവഅ�ാെതചിലരുെട മാ�തം
കാര��ിൽ,�ിതി പരമായ വിധി �പകാരം,സദാചാര
ശാസ�്ത നിയമ�ളിൽ മാ�ംആവശ�മാകുേ�ാൾ,
അതിെനയും ധർ�ശാസ�്ത ഭാഗമായിഅറിയണം.

മാ�തമ�,സേഹാദര�ൾഎ� ജ്ന�ൾവിളി�ു�വർ
മാ�തമ�സേഹാദര�ൾ.കു�ും കു�ികള�ം
യുവജന�ള�ം മാതാപിതാ�ള�ം മുതിർ�വരും
വൃ�രും ഉൾെ�െട ഭൂമിയിെലസമസത് ജന�ള�ം
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വുമായ
ൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാണ എ്�തിനാൽ
അവെര�ാം സേഹാദര�ൾകൂടിയാണ !്
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അേതസമയം, �പപ�പിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ശിവച�കവും മഹാശ�ിച�കവും സൃഷട്ി�സമസത്
ജന�െളയും കു�ു�ളായി കണ�ാ�ു�തിെന
അനുകരി�,്ത�ളിലൂെട (ൈദവം)സൃഷട്ി�വെര
കു�ു�ളായി വളർ�ാനും വാ�ല�ം നൽകാനും
ബാ���രാണ,് മ���ജന�ള�മായി ഇടെപടുേ�ാൾ,
അനു�കമംഅനുസരി� ഉ്�തമായ െപരുമാ� രീതികൾ
ഉൾെ��സദാചാര ശാസ�്തെ�പാലി�ുവാനും
ബാ���രാണ.്സ��െമ� ക്രുതു�ശരീരം മ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശമാകയാൽ,

ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീര�ിൽകു�ു�േളാടു�
വാ�ല�ം ലയി�ി���;്അത േ്ബാ��മാവാൻ മനുഷ�
മാതാവും പശുവുംആടും േകാഴിയും പുലിയുംആനയും

പ�ികള�ം ഒെ�ആരും പഠി�ി�ാെത
കു�ു�േളാടു �പകടി�ി�ു�സേ്നഹ
വാ����െള �ശ�ി�ാൽ മതിയാകും.

മ�� കാര��െള ചുവെട േവറി� വ്ിശദീകരി�ി���.്
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4)സ�്തീ, പുരുഷൻഎ�ി�െന ര�ു ജാതികളിലായി
ജീവികെളസൃഷട്ി�ി���ത ൈ്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�തിയാണ മ്നുഷ�ർ�ായു� �പേത�ക
കാമവ�വ�െയ�ും,സ�്തീയും പുരുഷനുെമ�ത്
മനുഷ�ൻഎ�ഒേര ജീവിയുെട ര� ഭ്ാഗ�ൾ

മാ�തമാെണ� ത്ിരി�റിയണെമ�ും, മഹാശ�ിയായ
ൈദവെ���ി ശാസ�്തപരമായിഅറിയാനും

മഹാവാ�ല��െള നുകരാനും മനുഷ�ർ�ായു�
�പേത�കകാമവ�വ�പാലിേ��തുെ��ും

സുവ��മാവു�ു.സ�്തീയും പുരുഷനുമായി ര�ായി�്
കഴിയു� ഒേര ജീവിആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിൽ
വീ�ും ഒ�ി�ു�തിെന��ി മഹാ�ഗ��ിൽ

വിശദീകരി�ി���ത അ്തീവ തീ�വമാെണ�ും കാണാം.

മ�ിെലശാസ�്ത�ളിലും പ�തികളിലും കു��ള�ം
കുറവുകള�ം ഉ�ാവി�എ� േ്ബാ��െ�ടു�ിെ�ാ�്
വിഷയം തുടേര�തു�.്അതിനായി മനുഷ�രുെട
ഓേരാേരാ ശരീരഅവയവ�ള�െടയും �പവർ�നം
അ�െമാ�ു വിലയിരു�ിയാൽ മതിയാകും.ക��ം
കാതും മൂ�ും വായും പ��ം െന�ിയും തലമുടിയും ഒെ�
എ�െനനിർ�ി�ിരി�ു�ുഎ�തും,ശിര�ിൽ
ഭംഗിയായും ശാസ�്ത�പകാരവുംഅവെയ�ാം

�കമീകരി�െ��ിരി�ു�ുഎ�തും �പവർ�ി�ു�ു
എ�തുംഅ�െമാ�ു ചി�ി�ുക.ശരീര
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അവയവ�ള�െട നിർ�ിതിയിലും �പവർ�ന�ിലും
�കമസംവിധാന�ിലും യാെതാരു താ�ര��ള�ം
അധികാര�ള�ം െചലു�ാൻകഴിവി�ാ�
ജീവാ�ാ�ളാണ ഓ്േരാ വ��ിയും

എ�േതാർ�ുെകാ� ത്�ള�േടെത� ക്രുതു�
ക��കള�ം കാതുകള�ം െന�ിേലാ വയ�ിേലാ കാലിേലാ
പാദ�ിേലാആണ മ്ുള�ിരു�െത�ിലു� മനുഷ�രുെട
അവ�ചി�ി�ുക.ൈകകളിെലസ�ി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�ാൾവലി�ം കുറ�
�ഭൂണമാണ മ്നുഷ�സ�്തീയിലും േകാഴിമു�യിലും
താറാമു�യിലുംആ�ിലി�ുരുവിലും ഒെ�
ഉ�െത�ും, നി�ിതഅളവിലു�ചൂട സ്�ീകരി�്

നി�ിതസമയംെകാ� മ്നുഷ��ഭൂണം
മനുഷ��ു�ായും േകാഴിമു� േകാഴി�ു�ായും
താറാവുമു� താറാവു കു�ായും വിരിയുേ�ാൾ,

അവയുെടഓേരാേരാ ശരീരഅവയവ�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
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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�്്

വളെര�ുറ�� മാ�തേമഅറിയുകയു��.അപൂർ�വും
അബ��ൾഏെറയു�തുമായ ഇ�െ� (മനുഷ�ർ
അറിയു�)ശാസ�്തംആദ� ജനു�ിെന േതടുേ�ാൾ
ആ�ിലി�ുരുവും േകാഴിമു�യും ഉൾെ�െട

സർ�ജീവികള�െടയും വസത്ു�ള�െടയും േ�പാ�ഗാമും
േ�പാ�ഗാമറുമായ മഹാശ�ിയായൈദവം
അവയുെടെയ�ാം ഓേരാആ��ി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� മ്ാ�തമായിൈദവം
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�കമായിസൃഷട്ി �ിതി സംഹാര കർ�ാവായ
ൈദവം ഉയർ�ിയിരി�ു�ുെവ�ും കാണാം.

വിസത്രി�ുവാൻ േപായാൽഅതിനു മാ�തം �ഗ��ൾ
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േവ�ി വേ��ും.ൈകവിരലുകള�െട �പവർ�നെ�
മാ�തംഅ�െമാ�ു വിലയിരു�ിയാൽഅത്

േബാ��മാകു�താണ.് മനുഷ�ൻഅനായാസമായി
ൈ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�കസേ്നഹം മന�ിലാകു�താണ.് മ���
ജീവികളിൽ നി�ും വ�ത�സത്മായി മനുഷ�െന
സൃഷട്ി�ി���തിെ� ഉേ�ശംഅറിയുവാനും

അതനുസരി� �്പവർ�ി�ുവാനും മനുഷ�ന,്അഥവാ
വ��ി� ബ്ാ��തയു�.്

സമൂഹം എ�ത വ്��ികള�െട കൂ�മാണ.് മ���
ജീവികെളയും മനുഷ�െരയും വ�ത�ാസെ�ടു�ു�
കാമപരമായസദാചാര ശാസ�്ത�ിൽനി�ും
വ�തിചലി� മ്���ജീവികള�െട കാമരീതി മനുഷ�ർ
പിൻപ��കയാെണ�ിൽവ��ികൾ� ക്ുടുംബം,
സമൂഹം, രാഷ�്ടം എ�ി�െന ഒ�ി�ാനും
ശാസ�്തഗേവഷണവും വികസനവും നട�ാനും
കഴിയാെതവരും.സമൂഹ�ിെലഓേരാ വ��ിയും
ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവിേ��തു�.് മ���
ജീവികള�െട കാമരീതിആ�ഗഹി�ു� മനുഷ�ർ
ൈദവീകസംവിധാനെ�പാലി�ാ�വരാണ,്
ശാസ�്തവികസനം േനടി�രു�സുഖ�െള
അനുഭവി��െകാ� ജ്ീവി�ുവാൻഅവർ�്
േയാഗ�തയി�; പ�ാ�പി� ത്ിരു�ും വെരയും
നാ�ിെല രാജാവ അ്ഥവാ ഭരണകൂടം ധർ�ശാസ�്ത
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�പകാരം തിരു�ലുകെളഅംഗീകരി�ും വെരയും
യാെതാരു ശാസ�്തവികസനസുഖ�ള�ം ഇ�ാെത

അവർകാ�ിൽ ജീവിേ��തു�.് ഒരു
തീെ��ിേപാലുേമാ, ഉടു�ിരി�ു�ത�ാെത

ര�ാമെതാരു വസ�്തംേപാലുേമാ ഇ�ാെതകാ�ിൽ
ജീവി�ുക െയ�ത ക്ടു�ശി�തെ�യാണ.് മ���
ജീവികള�േടതിൽ നി�ും വ�ത�സത്മായസദാചാര
ശാസ�്ത�ിലൂെട *മനുഷ�െനകുടുംബം,സമൂഹം

എ�ി�െനയു�വ�വ�ിതികള�െട ഭാഗമാ�ുകയും,
അതിലൂെട മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം

മനുഷ�നു മാ�തം ൈദവം െവളിവാ�ിെ�ാടു�ുകയും,
അതിലൂെടആന��ിെ�അന�മായകലവറകൾ

മനുഷ�ന ന്ലക്ുകയും, 100ജ��ളിലൂെട
ആന��െള�ാംഅനുഭവി�ി�ുകയും,ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിൽഎ�ാആന��ള�ം

അന�മായിഅനുഭവി�ാൻ
മഹാഅനു�ഗഹി�ുകയുമാണ െ്ച���ത.്*

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ത്െ�കു�ു�ളായ
എ�ാ ജീവികേളാടു� മഹാവാ�ല�മാണ ഫ്ല�ിൽ

െവളിെ�ടു�ത.്
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*(5.2).* ആന�നി� (സദാചാരശാസ�്തം:
കാമാന�ം/ െസകസ് )്. (അ��ായം 30 ഭാഗികമായി

ഉ�രി�ിരി�ു�ു.)

ജീവികള�േടതിൽ നി�ും വിഭി�വുംഅത��ം
േ�ശഷഠ്വുമായാണ മ്നുഷ�െ�കാമകാര��െളൈദവം
ആവിഷ�്രി�ി���ത.് മനുഷ�ജീവി കുടുംബം,ബ�ം,
സമൂഹജീവിതം,ശാസ�്തവികസനം,ശാസ�്തസൗകര�
ആസ�ാദനം എ�ി�െനനാ��വാസി മാ�തമാകു�ത്
കാമസദാചാരം നിർ��മാവുേ�ാൾ മാ�തമാണ.്
മ���ജീവികളിൽ നി� വ്�ത�സത്മായിസ�്തീയും
പുരുഷനും കുടുംബബ��ിനു�ിൽ ലഭ�മായ
ശാസ�്തസൗകര��േളാെടസ�കാര�മായി�്

ആസ�ദിേ��തായഅത���തമായആന�മായാണ്
െസകസ്ിെന ധർ�ശാസ�്തംഅഥവാൈദവം

വിധി�ി���ത.്

ധർ�ശാസ�്ത വിധി പഠി�ാേനാ ഉൾെ�ാ�ാേനാ
�ശമി�ാെതസിനിമ, െടലിവിഷൻ, േമാഡലിംഗ,്

േറഡിേയാ, പ�ത�രസ�ം, േപാ�ർപരസ�ം, ഉ��പരസ�ം,
വാർ�,ക����ർ,ഇ�ർെന�,് പുസത്കം,ചി�തകല,
ശി�കല, മദ�ം, മയ�ുമരു� ത്ുട�ിയവയിലൂെടയും

ധർ�ശാസ�്ത �പകാരമ�ാ�മ�്
വ�വ�ിതികളിലൂെടയുംൈദവീകമായ െസകസ്ിെന
വ��ികൾഇ� വ്ഴിപിഴ�ി�ിരി�ുകയാണ.്
സ�കാര�മായതിെന പരസ�മാ�ി െ�ാ�്

ജ�ുജീവിതെ��ാൾഅധമമാ�ിയിരി�ു�ു.
വ��ികെള ഭരി�ു� േകാടതി ഉൾെ�െടയു�
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ഭരണകൂടവും രാഷ�്ടീയപാർ�ികള�ം മതവ�വ�ിതികള�ം
അതുതെ�െച���ു.ത�ള�െടഅ�യുെടയും

ഭാര�യുെടയും സേഹാദരിയുെടയും മകള�െടയും ന�ത
കു�ികൾ ഉൾെ�െടയു�സമൂഹം േമ�റ�
മാധ�മ�ളിലൂെടആസ�ദി�ു�തിെന

അംഗീകരി�ാ�പുരുഷ�ാർ പരസ�്തീകള�െട ന�ത
കാണാൻആ�ഗഹി��േപാലും കൂടാ.സ�്തീകൾതിരി��ം.

ഇ�െ�സമൂഹെ�െഞ�ി�ു�തു േപാെലയു�
ഒരു ഉദാഹരണംകുറി�ാം : നൃ�ംഅഥവാ
ഡാൻസിെ�അധിപനായിൈദവം

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�ൾധർ�ശാസ�്തംഅഥവാൈദവം
അനുവദി�ു�ി�.ഇ� സ്മൂഹ�ിൽ

വ�ാപകമായിരി�ു�സംഗീത  നൃ� ആഭാസ�ൾ
�പദർശനമായി�ായാലും മ�രമായി�ായാലും

ധർ�ശാസ�്തപരമ�. ധർ�ശാസ�്തപരമ�എ�തിന്
ൈദവീകമ�ാ എ�ാണർ�ം.വ��ിഅഥവാഏതാനും
വ��ികൾചിലവ േനടുേ�ാൾസമൂഹെ�അഥവാ
സമൂഹജീവിതെ�ധർ�ശാസ�്തപരമായി
വളെരയധികം ദുഷി�ി�ു�ു�.്വ��ിയുെട
�പവർ�ന�ൾസമൂഹ�ിന ന്�സേ�ശ�െള
നൽകു�വഅെ��ിൽ,അ�രം �പവർ�ന�െള
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സമൂഹ�ിൽഅഥവാ െപാതുസഭകളിൽ
അവതരി�ി��കൂടാ.വ��ിയുെടസ�കാര�

ആന��ളായി പരിണമിേ��വപരസ�മാ�ി�ൂടാ.

നൃ�ംകാണു�കു�ികൾ /കുമാര�ാർ ഉൾെ�െടയു�
പുരുഷ�ാരുെട/സ�്തീകള�െട ക��കൾനർ�കിയുെട/
നർ�കെ�ശരീരഭാഗ�ൾ ഉഴിയുേ�ാൾ മി�േ�ാഴും
ക��കൾ െകാ�ു�ബലാ�ംഗംആയിഅത്

പരിണമി�ു�ു�.്ബഹുഭൂരിപ�ം
സിനിമാനടികെളയും,അറിയു�തും ക�ി���തുമായ
അേനകംസ�്തീകെളയും െപൺകു�ികെളയും മ��ം
സ��ി� ര്തി�കീഡ നട�ാ�കുമാര�ാരും
യുവാ�ള�ം വിവാഹിതരായ മുതിർ�വരും

സമൂഹ�ിൽവളെരകുറവായിരി�ും. മത�ള�െടയും
രാഷ�്ടീയഇസ�ള�െടയും ഭാഗമായിെ�ാ�്
ജീവി�ു�വരിൽ ഭൂരിപ�വുംഅ�രം

കാമകാര��ൾ െച��േ�ാൾ, മതവിശ�ാസികളായും
രാഷ�്ടീയ�ാരായും ജീവി�ു�ത എ്�ത

നീചമായിരി�ു�ു ! േമ�ടി ശരീരസ���ളിലൂെട
കാമനിവൃ�ി േനടു� പുരുഷ�ാെരഏകപ�ീയമായി
കു�െ�ടു�ാനാവി�.ശരീരഭാഗ�െളവളെരയധികം
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�ംഅവരുെടബ�ുജന�ള�ം ഫിലിം

വ�വസായികള�ം പരസ��ാരും ഭരണാധികാരികള�ം
ജഡജ്ിമാരും ഒെ� േമ�ടി അധമഅവ�യ�്്
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കാരണ�ാരാണ.് ഭരണാധികാരികള�ം ജഡജ്ിമാരും
വെരസ�കാര�മാേയാ രഹസ�മാേയാസാത�ി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�ു�ത ത്�ൾഇഷട്െ�ടു�ിെ��ിൽ
അന�െര കാമസ���ളിൽ െപടു�ാൻത�ൾ�്
യു�ിപരമായിേ�ാലുംഅവകാശമി�എ�ത്

വ��ികൾ മറ�ിരി�ു�ു!

മു� വ്��മാ�ിയതുേപാെല,സമൂഹ�ിെ�
െമാ��ിലു�ആന�കരമായ ജീവിത�ിന്

വിരു�മായതിെന നാ�ിൽഅനുവദി��കൂടാ എ�ാണ്
സദാചാരശാസ�്തംഅനുശാസി�ു�ത.്

*സദാചാരശാസ�്ത �പകാരം ജീവി�ു�വർ�ു മാ�തേമ
നാ�ിൽ താമസി�ുവാനും ശാസ�്തവികസനം

േനടി�രു�സുഖസൗകര��െളആസ�ദി�ുവാനും
അവകാശമു��.*ജ�ു�ൾ�്

മഹാഅനുവദി�ിരി�ു�വ��ിസ�ാത���ം
ആ�ഗഹി�ു�വർ� ക്ാ�ിൽ ജീവി�ാനാണ്

ശാസ�്തവിധി. *ഇ�െ�ഭൂമിയിെല വലിെയാരു വിഭാഗം
ജന�െള ഉടുതുണി മാ�തം നലക്ി കാ�ിലയേ��തായ
അവ�യാണു�ത.്*കാമകാര��ളിെലസദാചാരം
അധഃപതി�ുവാൻ ദുർേ�വതകളായി പരിണമി�
േദവതകള�ം ഒരു മുഖ�കാരണമാണ.്ൈദവ�ിെ�
�പിയെ�� കു�ു�േള, ഉടൻതിരു�ുവിൻ.

െസകസ്്പരമായകാര��െളകൂടുതലായി വിശകലനം
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െച��േ�ാൾ,സ�്തീയുെടേയാ പുരുഷെ�േയാ
ര�ുേപരുെടയുേമാ ന�ത �പദർശി�ി�ാ�
പരസ��ൾഇ� വ്ളെരകുറവായിരി�ു�ു.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�ുേ�ാൾഅവരും 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��ളിൽഏെറ�ുെറ 100ശതമാനവും
അധമ�ള�ംആവശ�മി�ാ�വയുമാണ.്ആവക
വിവര�ൾഇവിെട വിസത്രി�ു�ി�.ജീവി�ുവാൻ
ധനവും േവണംഎ��ാെതധന�ിനുേവ�ി
ജീവി�ു�അവ�ഉ�ായി�ൂടാ.

ഉ�തമായ െസകസ്ിെനഏ�വും േമാശമായി
അധഃപതി�ി�� െകാ�ിരി�ു�തിെ�സാമൂഹിക

ഉ�രവാദി�ം മുഖ�മായും ഭരണാധികാരികൾ�ും മത
ജാതിരാഷ�്ടീയേനതൃത��ൾ�ും

േകാടിതികൾ�ുമാണ.് െസകസ് വ്ിഷയ�െള
ശു�ിെ�ടു�ുവാൻഅവർ ഒ�ും െചയത്ി�,കൂടുതൽ
വഷളാ�ുവാൻവളെരയധികം െചയത്ു, െച���ുമു�.്
െമാൈബൽ േഫാണുകളിലൂെടയും ഇ�ർെന�ിലൂെടയും
മ��ം സ�കാര�മായ െസകസ്ിെന പരസ�മാ�ു�തും,
േമാർഫി�ിലൂെടയുംഅധമ രീതികളിലൂെടയും
വ��ികെളഅപമാനി�ു�തും വ�ി�ു�തും
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സാ��ികചൂഷണ�ൾെച���തും
സാർ��തികമായിരി�ുേ�ാൾ,അവെയനിയ��ി�ാൻ

ഭരണകൂട�ിന ക്ഴിയു�ിെ��ു മാ�തമ�,
െപാതുജന�െളവിവരസാേ�തികവിദ�യിൽസംഭവി�

*അപചയ�െള*അറിയി�ു�തിലും
േബാ��െ�ടു�ു�തിലും േപാലും �ശ�യി�ാ�വർ
ആയിരി�ുകയാണ.്ശാസ�്തപരമായി ഭരി�ാൻ
കഴിവി�ാ�വർ േവെറ പണി േനാെ�േടാ,ഞ�െള

ഒ�ു ഭരി�� ര�ി�േണഎ�ു ജന�ൾ
ആവശ�െ��ി�േ�ാ .....എെ��ാം പറയാൻ ജന�ൾ
ആ�ഗഹി�ാലും,കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ� ഭരണം
ആ�ഗഹി�ാലും തൽ�ാലം സാധി�ി�.ബഹുവിധ
രാഷ�്ടീയ�ാർ�ികള�െടയും മതജാതികള�െടയും മ��ം
നീരാളി�ിടു��ളിൽ െപ�� കിട�ു� മനുഷ�ര�ാ�
മതരാഷ�്ടീയ ഇസജീവികള�െട നി�ഹായഅവ�

അ�െനെയ�ാമാണ.്

വഷളായിെ�ാ�ിരി�ു� െസകസ് വ്ിഷയ�െള
സംര�ി�ുവാനു� ഒരു �ശമം ഭൂമിയിെലാെ�യും
വ�ാപി��െകാ�ിരി�ു�ചില ഇ�ാമിക തീ�വവാദ
സംഘടനകളിൽ ഉെ��ു ദുർവാദി�ുേ�ാൾ,
തീ�വവാദം രൂപെ�ടാൻഅതും ഒരു കാരണമായി
എ�ർ�മു�;്ഇ�ാം ശാസ�്തീയമ�, െസകസ്്
വിഷയ�ളിലു�ഇ�ാം മത�ാരുെടേയാ
തീ�വവാദികള�െടേയാകാഴച്�ാടുകൾ
ധർ�ശാസ�്തപരവുമ�,അവർനട�ു�

ഭീകര�പവർ�ന�ള�ം ധർ�ശാസ�്തപരമ�,അഥവാ
ൈദവീകമ�എ�ിരി�ിലും;അവരിൽ െപ�വരും
കാമെവറികള�െട ഭാഗമാകു�ുെ��ിലും,



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 613

അശാസ�്തീയമായ ഒരുതരം (വളെരെ�റിയ)
സംര�ണംഅവർ ല��മിടു�ു�.്

മു� സ്ൂചി�ി�തുേപാെല 90 %ലധികം ജന�ള�ം മത
ജാതിരാഷ�്ടീയ വ�വ�ിതികള�െട ഭാഗമായിരിെ�,
െത��കൾ െച���ത അ്വരിൽ െപ�വരാണ,്അവരാണ.്
ശാസ�്തംഅറിയാ�വരുെടയും പഠി�ാ�വരുെടയും
ധർ�ശാസ�്തപരമായി ഭരി�ാൻത�ാ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�ലുകൾൈദവേ�ാടു േവ�.
മനുഷ�ൻ ചി�ി�ു�തുേപാലും ൈദവ�ിെ�വാതക
രൂപമായഓകസ്ിജൻഅറിയു�ു�.്അേതസമയം
െത��കള�െടയും കു��ള�െടയും കാര��ിൽവിഷമി��
െകാ�ിരിേ��തി�. പ�ാ�പി�� െകാ�ും
ൈദവേ�ാടു മാ�ിര�ുെകാ�ും തിരു�ലുകൾ
നട�ുക.വ��ികള�െടഅധഃപതനം സമൂഹെ�
വഴിെത�ി�ു�തു മന�ിലാ�ി സാത�ികമായ

തിരു�ലുകൾ� ത്�ാറാവുക. െപൺകു�ികൾശരീര
വളർ�െയ മാനദ�മാ�ി സുമാർ 10വയ��വെര
മാ�തേമ പരസ�മായി നൃ�ംെച�ാൻ പാടു��.
വസ�്തധാരണ�ിൽ,അടി�ാനപരമായി
പാലിേ��തായകാര�ം മാ�തം പറയാം.തല

ഒഴിെകയു�ശരീരഭാഗ�െള �പദർശി�ി�ു�തിന്
സ�്തീകൾ� ധ്ര�്ശാസ�്തപരമായി കൂടുതൽ
നിയ��ണ�ള��.്കണഠ്ാഭരണേ�ാട അ്ഥവാ
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മാലേയാടുേചർ�ുംഏെറ�ുെറൈകമു��കേളാളം
നീ�ും,വയർ �പദർശി�ി�ാ�തുമായ

ര�ാംവസ�്തവും (�ൗസ)്,ശരീര വളർ�യെ്�ാ�്
സാരി േപാെലയു� േമൽവസ�്തവും,

െപാ�ിൾെ�ാടിയും കാൽവ�യും മറയ�്ു� ഒ�ാം
വസ്�തവും സ�്തീയ�് സ്ദാചാരശാസ�്തം
നിര�്�മായി നിർേ�ശി�ു�ു.

മ��മായി കൂടുതൽബ�െ�� െതാഴിലുകൾ െച���
പുരുഷ�ാർ� ഷ്ർ� ന്ിർ��മ�,എ�ാൽകാൽമു��ം

െപാ�ിൾെകാടിയും മറയു� ഒ�ാംവസ�്തം
ഏതുെതാഴിൽ െച��േ�ാഴും പുരുഷന ന്ിർ��മാണ.്

വസ�്തെ�കുറ��ം ശരീരെ�
�പദർശനവസത്ുവാ�ിയും ജീവി�ു�വരുംആഢ�ത�ം
അഭിനയി�ു�വരുമായ െപൺകു�ികള�ം സ�്തീകള�ം
വർ�ി�ിരി�ു�ു,അവരുെട ഇടയിൽ നി� ര്സി�ു�
പുരുഷ�ാരും േനതാ��ാരും വർ�ി�ിരി�ു�ു.
വ��ിയുെടഏതു �പവൃ�ിയും ധർ�ശാസ�്ത
പരമായിരി�ുവാൻ �ശ�ിേ��ത വ്��ിയുെട

ആവശ�മാണ.്വ��ി വസ�്തമി�ാെതേയാ ഉേപ�ിേ�ാ,
പരസ�മായി� ഭ്ാഗികമാേയാ മുഴുവനാേയാ
ന�മായിരി�ുേ�ാൾ,വ��ിയുെട

മേനാഭാവ�ിലാണ ൈ്ദവീകനീതി നട�ാവു�ത;്
അേതസമയം വസ�്തമുറ പരസ�മായി െത�ി� ന്ാ�ിൽ
ജീവി�ാൻഅവകാശമി�.വസ�്തമുറ പരസ�മായി
െത�ി��ം,വസ�്തം പൂർ�മായി ഉേപ�ി��ം,
(വസ�്തമി�ാെതയും) മ���ജീവികെളേ�ാെല

ജീവി�ാൻകാടു�േ�ാൾ, നാ�ിൽ�െ�വസ�്തമുറ
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െത�ി�� ജീവി�ണെമ�ആ്�ഗഹി�ു�ത്
െത��തെ�യാണ.്ഓകസ്ിജെന��ിയു�അ��ായം

പഠി�ുേ�ാൾ മ���വരുെട ന�തേയാട്
ഓേരാരു�രും പുലർ�ു� മേനാഭാവ�ള�ം
�പവൃ�ികള�െമ�ാം ഉൾെ�െട മനുഷ�രുെട

ചി�കെളേ�ാലും ൈദവം ഭൗതികശാസ�്തപരമായി��
തെ�അറിയു�ു� എ്�ുംഅവരുെടേമൽ മഹാനീതി

നട�ാവു�ുമു� എ്�ുകൂടി തിരി�റിയണം.

ഓേരാ വ��ിയും സദാചാര�ൾഅഥവാ
സദാചാരശാസ�്തം പിൻപേ��തു�.്സ�്തീ

പീഢന�ള�ം സ�്തീധന�ള�ം മദ�വുംഅഴിമതികള�ം
ഒെ�ഒെ�അവസാനി�ുവാനും ഓേരാ

വ��ികള�െടയും ജീവിതം സംശു�മാവാനും,അ�െന
സമൂഹം െമാ��ിൽസംശു�മാവാനും

ധർ�ശാസ�്ത�ൾ �പകാരം തെ�ജീവിേ��തു�.്
സമൂഹ�ിെലഅധമവൃ�ികെള�ാം ഒ�ിെനാേ�ാട്
ബ�െ��ിരി�ു�വയാണ.്എ�ാ ശാസ�്ത�ള�ംഎ�ാ
വസത്ു�ള�ം പരസപ്രബ��േളാെടയാണ ൈ്ദവം
സൃഷട്ി�ി���ത.്ആകയാൽസൂ�ത�ണി െകാ�്
�പശന്�ൾ� പ്രിഹാരമു�ാകു�ത�.

സ�കാര�വുംൈദവീകവുമായ െസകസ്ിെനഏ�വും
അധമമായി വഴിപിഴ�ി�ുവാൻ രാഷ�്ടീയ
വ�വ�ിതികൾകൂ��നിൽ�ു�തിനാൽ

കുടുംബജീവിതവും സമൂഹജീവിതവും െക��റ�ി�ാെത
ഇ�ആ്ടിയുലയുകയാണ.്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 616

മഹാ�ാനം കൂടിയായ മഹാശാസ�്ത �പകാരം
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�െള

മഹാനിർ�ഹി�ു�ൈദവെ�യും
ധർ�ശാസ�്ത�െളയും മറ�ുംഅവഗണി��ം
സുഖേലാലുപതയുെടഅധമ മാന�ളിേല�്
കുതി�ു� ഒ�ായി ടൂറിസെ�കയറൂരി

വി�ിരി�ുകയാണ ഏ്െറ�ുെറഎ�ാ 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
കൂടുതൽഅധഃപതി�� െകാ�ിരി�ുകയാണ.്

അെ��ു പറയുവാൻ രാഷ�്ടീയ
ഭരണാധികാരികൾേ�ാ, മതഭരണാധികൾേ�ാ, മ��
േനതാ��ാർേ�ാ,ബു�ിജീവികൾേ�ാ,സാധാരണ
ജന�ൾേ�ാസാധാരണഗതിയിൽകഴിയു�ത�.
കാമപരമായഅധമ��െളസ��കാര��ിൽ
ആസ�ദി�ുവാനും, മ���വർകാ���ത്
സമൂഹജീവിത�ിന േ്ദാഷം െച��െമ�ും

പറയു�വരും കരുതു�വരുമായ ഒരു വലിയ ജനത
തെ� ഉ�ായിരി�ുകയാണ.് നൂ�ാ�ുകളായി
മത�ള�ം രാഷ�്ടീയഇസ�ള�െമാെ�

�പവർ�ി��കൂ�ിയ പ�തികള�െട വലിയ േന�െമ�ത,്
അനുദിനം വർ�ി�ു�തും,അവെരെ�ാ�്
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നിയ��ി�ാൻകഴിയാെതസമൂഹ�ിൽവർ�ി��
െകാ�ിരി�ു�തുമായകാമെവറികളാണ.് േരാഗ
കാരണം മന�ിലാ�ി ചികി�ി�ുവാൻ േയാഗ�നായ
േഡാകട്ർേ�കഴിയൂ. േരാഗല�ണ�ൾ�ു

ചികി�ി�ു� മുറിൈവദ��ാർ മാ�തമാണ മ്ത�ളിലും
രാഷ�്ടീയ�ളിലുെമാെ� ഉ�ത.് േരാഗംഅതീവ
അപകടാവ�യിേല�ു നീ�ുകയാണ.്ഓേരാ
േരാഗിയും ജീവി�ിരി�ുേ�ാഴും മരി�ുേ�ാഴും
അേനകർ� േ്രാഗം പകർ�ു നൽകയാൽ

േരാഗികള�െടഎ�ം മാനുഷിക നിയ��ണ�െളഎേ�
കട�ിരി�ു�ു.വാഹനഅപകട�ൾകൂടിയിരി�ു�ു

എ� മ്നുഷ�ർ വിലയിരു�ുേ�ാൾ, മനുഷ�
ൈ�ഡവറ�ാെരസഹായി�ാൻൈദവം കൂടി വാഹനം
ഓടി�ു�തുെകാ�ാണ എ്�തേയാ മട�ായി
വർ�ി�ുമായിരു� വാഹനഅപകട�ൾ
കുറ�ിരി�ു�ത എ്�താണ വ്സത്ുത.

അതുേപാെല,കാമെവറികൾകൂടിയിരി�ു�ു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� ബ്ു�ിജീവികളായി ത�െള
കണ�ാ�ു�വർ േപാലും മന�ിലാ�ു�ി�.
ൈദവീകത�ം കുറ�ിരി�ു�തു െകാ�ാണ്
സത��ൾ മന�ിലാ�ാൻകഴിയാ�ത.്

ധർ�ശാസ�്ത�ിെ� ഉപശാഖയായസദാചാര ശാസ�്ത
�പകാരം കാമകാര��ളിൽ നിയ��ണ�ൾ

പാലി�ിെ��ിൽ,ൈദവം ഇടെപ�ിെ��ിൽ, ഭൂമിയിെല
മനുഷ�ജീവിതം കുടുതൽഅധഃപതി� എ്�െന
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ആയി�ീരുെമ� ബ്ു�ിശ�ികെളഅധികമായി
ലഭി�വർ ചി�ി�ണം.ൈദവീകമായി ചി�ി�ണം.
അേ�ാൾ മനുഷ�ർ നട�ിേ�ാരു�ആന�നി�യും
ൈദവനി�യുംഅവസാനി�ി�ാനായി ധർ�ശാസ�്ത
കാര��െളസ�ൂർ�മായിഅംഗീകരി�ാൻ

കഴിയു�താണ.് മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്
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*(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�ി, െതാഴിൽഅഭിരുചി,
േ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�ു�ൾത�ിൽ മ�രി�ു�തും
ഒരാൾ മെ�ാരാേള�ാൾ േകമരാവാൻ �ശമി�ു�തും
േവദനാജനകമാണ.്യാെതാരാള�ം േകമര�,ൈദവം
നൽകു�വഅറിവുകെളയും ശ�ികെളയും െകാ�്

േകമ��ൾകാ���ത െ്ത�ാണ;്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ക്ർ��ൾ െചയത്ും
ആന�ി��ം ജീവി�ുകയാണ ഓ്േരാരു�രും
െചേ��ത.്ആന��ള�െടഅന�മായകലവറ
ആസ�ദി�� ജീവി�ാൻഅേതാെടഎ�ാ മനുഷ�ർ�ും
കഴിയു�താണ.് പകരം ചു��മു�വെര േവദനി�ി�ു�
കാര��ൾ െചയത്ാൽ പാപം ഉ�ാകു�താണ.്

ഇ�െ�േലാക� വ്��ികൾ മ�ര രംഗ�ാണ.്
ൈദവെ�അടി�ാനപരമായി മറ�തുെകാ�ും,
ൈദവ�ിെ� േപരിൽകപടേവഷമാടു� വ�ത�സത്
മതേനതൃത��ൾ�ൈ്ദവെമെ��ും ശാസ�്തം
എെ��ും ഒെ�അറിയാെത േപായതുെകാ�ു

സംഭവി� ഒരു പിഴവാണത.്

കു�ികള�െട വിദ�ാഭ�ാസകാര��ളിൽ മ�രം നട�ു�
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മാതാപിതാ�ള�ം,വിദ�ാലയ�ള�ം, ഭരണകൂടവും
�ശ�ിേ��തായചില കാര��ൾപറയാം :

സമൂഹ�ിെല ചിലെരേയാഅേനകെരേയാ ഭാഗ�ം
കുറ�വരായും ത�േള�ാൾബു�ി

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�െ�രീതികൾതീർ�ും െത�ാണ.്എ�ാ
െതാഴിലുകള�ം െച�ാൻസമൂഹ�ിൽആള��ാവണം.

അെ��ിൽ ജന�െള�ാം വളെരയധികം
വിഷമി�ു�താണ;്സമൂഹജീവിതം

സത്ംഭി�ു�താണ;്സാ��മ�ാെതവരു�താണ.്
സമൂഹജീവിതെ�സു�രമാ�ാനായി�്

മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം െതാഴിൽഅഭിരുചി
ഉൾെ�െടയു�ജ�ഗുണ�െള മഹാഭരി�ുേ�ാൾ,
അത ത്ിരി�റിയാൻകഴിയാ�ത ൈ്ദവീകത

കുറയു�തു െകാ�ാണ.്അഹംഭാവ�ള�ം പാപ�ള�ം
കുറയ�്ാൻ പരി�ശമി�ുക.ആവകകാര��ൾ
മഹാ�ഗ��ിെല െതാഴിലുകെള��ിയു�
അ��ായ�ളിൽ വിശദീകരി�ി���.്ഇ�െ�

ശാസ�്ത�ൻമഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരംഅടു�
ജ��ിൽ മ�ബു�ിയായി ജനിേ��ാം ! മറി��ം !
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ബു�ിശ�ിവ�ത�ാസ�ൾ മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെ�
ഭാഗം മാ�തമാണ.് �സഷട്ാവും ര�ിതാവുമായൈദവം
മഹാനീതി നട�ാ�ുവാനായി മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെല

മഹാപുനർ��സി�ാ�ം �പകാരം
മഹാനി�യി�ു�തും മഹാനിർ�ഹി�ു�തുമായ
ഗുണ�ളാണവ.സൃഷട്ിപരമായ വിധി,�ിതിപരമായ
വിധി എ�ിവയുമായുംഅവബ�െ��ിരി�ു�ു.
മ�ബു�ിെയ� ഒ്രാെള പരിഹാസേ�ാെടേയാ
അവ�േയാെടേയാവിളി�ാൽ മ�ബു�ിയായി
സൃഷട്ി�ൈദവെ�യാണ പ്രിഹസി�ു�ത.്

വാ�ുകൾ ഉപേയാഗി�ു�തും ജാ�ഗതേയാെട േവണം.

*വിദ�ാർ�ികൾ� മ്ാർ�ിടു�തും േ�ഗഡ്
നി�യി�ു�തുെമ�ാം െത�ാണ.്*സൃഷട്ിപരമായ
വിധി �പകാരംൈദവം കു�ികളിൽ�ാപി�ു�

ജ�ഗുണ�െളയുംൈദവ�ിെ� �പവർ�നെ�യും
അവഗണി��� രീതികെള മാതാപിതാ�ള�ം
അ��ാപകരും ഭരണകൂടവും പുലർ�ി�ൂടാ.

പുലർ�ിയാലും, മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം മാ�തേമ
കാര��ൾ ഉരു�ിരിയുകയു��. *ഉദാഹരണ�ിന്
വ�ീൽവിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ ലഭി� മാർ�ുമായി
ഗാ�ിയുെട ജീവിത�ിന വ്ലിയബ�മി�.

ഈയു�വന �്പീഡി�ഗി വിദ�ാഭ�ാസ�ിലൂെട ലഭി�
അറിവ ത്ു�മാണ.് മഹാ�ഗ��ിെ� മൂ�ാം
ഭാഗ�ിൽവിവരി�ി���തുേപാെല, മഹാേദവി

ഈയു�വനിേല� മ്��ാവതാരെ� �പേവശി�ി�തും,
ഈയു�വെ�നാവിൽഅ�ര�ബ�ം കൂടിയായ *ഓം*
മഹാകുറി�തും,ഓംകാരം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയതും േപാെലയു� മഹാകാര��ൾ�്
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അ��ാപകരുെടേയാ ഭരണാധികാരികള�െടേയാ
മാർ�ുകള�മാേയാ േ�ഗഡുകള�മാേയാബ�മി�.
യാെതാരു െത��കള�മി�ാെത േ�ഗഡുകൾ

നി�യി�ാനും മാർ�ിടാനും മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിനു മാ�തേമ കഴിയൂ എ�ും �സഷട്ാവ എ്�
നിലയ�്ും ര�കൻഎ�നിലയ�്ും മഹാ
അവകാശവും മഹാഅധികാരവുംൈദവ�ിനു
മാ�തേമ ഉ��എ�ുംഅറിയണം.*വിദ�ാഭ�ാസെ�
ബ�െ�ടു�ിെ�ാ� ഭ്ൂമിയിെല�ുമു�വിജയം
േതാൽവി സ��ദായ�ള�ം,ബിരുദ�ള�ം, െതാഴിൽ
മികവിെ� േപരിൽ വ��ികെളആദരി�ു�തിന്

�ാ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��ിെലസത�ം ശിവം
സു�രം എ� 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�ിയബിരുദ�ള�ം
ബിരുദാന�രബിരുദ�ള�ം, േഡാകട്േറ�,് പ��ശീ,
പ�ഭൂഷൺ, പ�വിഭൂഷൺ, ഭാരതര�ം,�ാനപീഠം,
ഓസ�്ാർ,തുട�ിയവയുംൈദവീകമ�എ�ാണ്
അറിയി�ത.് പ��ശീ, പ�ഭൂഷൺ, പ�വിഭൂഷൺ,
എ�ി�െനതാമര��വുമായിബ�െ�� നീച
ബഹുമതികള�െട കാര��ിൽകുത���ളിലൂെട
ൈദവമാകാൻ �ശമി�  പിശാചു�ള�െട

രാജാെവേ�ാണംഅധഃപതി� നാരായണെ�
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�പവർ�ന�ൾഉെ��തും വസത്ുതയാണ.്
ഭരണാധികാരികള�ം മ��ം നൽകു�ബഹുമതികെള
സ�ീകരി� േ്കമരായി കഴിയു�വേര�ാൾ
വളെരയധികം േ�ശഷഠ്രായഅേനകർ
സാധാരണ�ാരായി� സ്മൂഹ�ിൽ

ജീവി�ു�തിെന��ി മഹാനീതിശാസ�്ത�ിലൂെട
പഠി�ുേ�ാൾ മാനുഷികബഹുമതികള�െട തു�ത�ം
േബാ��മാകു�താണ.് മഹാ�പപ��ിൽ മൂ��മു�
ഒരുബിരുദം മാ�തേമ ഉ��.ഓം.ൈദവം തെ�
ഏകദാസനും,ജീവികള�െടെയ�ാം പിതാവുമായ

പരമശിവനിലൂെട, മനുഷ�െ� 90 മുതൽ 95വെരയു�
ജ��ളിെലാ�ിൽഓേരാരു�രുെടയും നാവിൽ *ഓം*
കുറി�ുേ�ാൾ, മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം
മുഴുവൻ മനുഷ�ൻ �ഗഹി�ു�ു.ഏവർ�ും
തു���ാനം പകർ�ുനൽകു�
ഏകമഹാബിരുദമാണത.്

വിജയംേതാൽവി സ��ദായ�ള�ം,ബിരുദ
സ��ദായ�ള�ം, മനുഷ�രിൽ ഉ�നീച��െള

സൃഷട്ി�ു�താണ,്ഇ�അ്തു
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�മായുംഅഴി��
പണിേയ�തു� എ്�ുസുവ��മാകു�ു�.്
സൃഷട്ിപരവും�ിതിപരവുമായ വിധികൾ �പകാരം
കു�ികളിൽ വികസി�ു�സാമർ���െള
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തിരി�റിയാൻകഴിയു�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�ിൽകൂടുതൽ
വിശദീകരണമു�.്

െതാഴിലുകെള��ിയു�അ��ായം പഠി�ുേ�ാൾ,
*െതാഴിൽ പരമായു� മ�ര�ള�ം

ധർ�ശാസ�്തപരമ�*എ�ു െവളിവാകു�താണ.്
ഉദാഹരണം: *നാ�ിെലസർ�ാർആഫീസിൽ ഉൾെ�െട
ഏെതാരു കാര�ാലയ�ിലും ഒരു ഗുമസത് േജാലിേ�ാ,
െടകന്ി�ൽ േജാലിേ�ാ,അ�ർേ�ശീയ കാര��െള
മുഴുവൻ േചാദ�ാവലിയാ�ു�പരീ�ാ മ�ര�െള
നട�ു�ഇ�െ�രീതികൾഅതിനീചമാണ.്അ�ം
വിദ�ാഭ�ാസമു� ഒരാൾ� ഏ്താനും ദിവസ�ൾ
െകാ� ന്െ�ാരു ഗുമസത്നാവാൻകഴിയുെമ�താണ്
വാസത്വം.*ശാസ�്തപരമ�ാ� േവതന�ള�ം
ആനുകൂല��ള�ം നലക്ിേ�ാരു�തു െകാ�ാണ്
സർ�ാർ േജാലി�ായി� ഉ്േദ�ാ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�ി�ുേ�ാൾശാസ�്തപരമ�ാ�ഇ�െ�
െതാഴിൽ പരീ�കള�ംഅവസാനി�ു�താണ.്ൈദവ
വി�വേ�ാെടസാ��മാകു�താണ.്* ഒരു മണി�ൂേറാ
ഒരു ദിവസേമാ ഒരു ഉേദ�ാഗാർ�ിെയ െ�ാ� ഒ്രു
െതാഴിൽ െച�ി�ുേ�ാൾ,അയാെള പണി�ു പ��േമാ
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എ�റിയാം. ന�ായി� വ്ാഹനം ഓടി�ു�യാെള
ൈ�ഡവറായി നിയമി�ുകഎ�തിനു പകരം
അ�ർേ�ശീയ േചാദ�ാവലിേയാെട മ�രപരീ�
നട�ു�വരും,അതിെനഅനുകൂലി�ു�
ഭരണാധികാരികള�ം േകാടതികള�ം ഉൾെ��

സംവിധാനമാണ ബ്ു�ിപരമായി മ�ാവ�യിലു�ത.്

വിേനാദ�ളിലും മ�രം പാടി� തെ�. െതാഴിലുകൾ :
വിേനാദംഎ� മഹാ�ഗ��ിെലഅ��ായ�ിൽ
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� *്'ന�തും േമാശവും'*
എ�ി�െനവിേനാദ�െളതരംതിരി�ു�ു�.്
സ�കാര�മായ വിേനാദ�െള പരസ�മാ�ുേ�ാൾ
ധർ�ശാസ�്ത�ിന ക്ള�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
വിേനാദംഎ�ു വിളി�ു�ത ൈ്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�ി�ാനാകുേമാഎ�
രീതിയിൽകാര��െള ഉൾെ�ാ�ണം.

ഇ�ു നട�ിേ�ാരു� മ�ര�ളിൽഏ�വുംഅധമം
ഏെത�ുകൂടി േനാ�ാം.സ�്തീകൾവസ�്തം
ഏെറ�ുെറ മുഴുവനായും ഉേപ�ി��െകാ�ു
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നട�ു� *സൗ�ര� മ�ര�ളാണ*്ഏ�വും
അധമമായ മ�രം.ൈദവമാണ ഏ്െതാരാൾ�ും
അടി�ാനപരമായസൗ�ര�ം നൽകു�ത എ്�തു
മന�ിലാ�ാൻ �പേത�ക പാഠ�െളാ�ും േവ�തി�.
അ�ത ലളിതമായി മന�ിലാ�ാവു� പാഠമാണത.്
അ�െനയിരിെ�പരസ�മായി� വ്സ�്തേ�ാെടേയാ,

വസ�്തമി�ാെതേയാ,വസ�്തമുടു�തായി
േതാ�ി�ിേ�ാ നട�ു�ഏെതാരു സൗ�ര�മ�രവും
ഏ�വുംഅധമമാണ.്ത�ള�െട െപൺമ�ൾ
തുണിയുടു�ാെതശരീര�പദർശനം നട�ു�തും

മ�രി� സ്�ാന�ള�ംഎേ�ാ ചില
(ദുഷ)്�ീർ�ികള�ം േനടു�തുംഅഭിമാനകരമായി�,്
മാതാപിതാ�ള�ം,ഇ�� ഉൾെ�െടയു�അേനകം
രാജ��ളിെല വലിെയാരു വിഭാഗം ജന�ള�ം കൂടി
കണ�ാ�ുേ�ാൾ,ൈപശാചികശ�ികൾഏ�വും

അധമപരിധികേളാെട വലുതായിരി�ു�ു
എ�ുകൂടിയാണ അ്ർ�ം.സാമൂഹ�അധഃപതനം
മൂർ�ി�ുേ�ാൾ, ധർ�സം�ാപന�ിനായി�്

ൈദവീക നടപടികൾ ഉടനു�ാകുംഎെ�ാരു സൂചനയും
അതു നൽകു�ു�.്ഇ��യുെട േ�ശഷഠ്തെയ എടു�ു
പറയുവാനു�കാരണം മഹാ�ഗ��ിെല ര�ാം
ഭാഗ�ിലു�.്അ�ാനികളായസ�്തീകെളഅധമ
കാര��ളിേല� ന്യി�വരായ ഭരണാധികാരികള�ം
കുടുംബാംഗ�ള�ം ഉൾെ�െടയു�വർതീർ�യായും
മ�രി�സ�്തീകേള�ാൾകൂടുതൽപാപം

േനടിെയ�ുവരാം. െസകസ്ിെലസ�കാര�തയും,ശാസ�്ത
വികസന�ിന മ്നുഷ�രിെല �പേത�കമായ
കാമവ�വ�ിതിയുെട നിർ��വും, മുൻ
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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, 50സ�്തീ ജ��ൾ
എ�ിവയുെ��ും,സ�്തീജ��ളിൽസൗ�ര�മി�ാ�
ജ�വും എ�ാവർ�ും ഉെ��തും, ജീവിത�ിെ�
അർ��ള�ം, മന�ിലാ�ിയാൽ മ�ര�െള

ഒഴിവാ�ണെമ�ു വാദി�ു�താണ.്

സുഖഉപകരണം േനടു� ലാഘവേ�ാെട *സ�്തീെയ
മ�രസ�ാ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�ൾ ഉ�ായെത�*് ഭീകരവാദവും
മത�ള�ംഎ� മഹാ�ഗ��ിെലഅ��ായ�ിൽ
വ��മാ�ിയിരു�ു. (രാമാവതാര�ിൽ പാപം
വർ�ി�ുകയാണ യ്ഥാർ��ിൽസംഭവി�ത.്
രാമേന�ാൾ േ�ശഷഠ്നായഹനുമാെന

ദാസനാ�ിയതും, ഒളിയ�ിലൂെടബാലിെയവധി�തും,
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ബഹുേ�ശഷഠ്യായസീതേയാട െ്കാടിയഅപരാധ�ൾ
െചയത്തും, മനുഷ�സമൂഹ�ിനും മ�ിെ�

നിയമ�ൾ�ും േവ�ി നിലെകാ���തിനു പകരം
രാജവംശ�ിെ�പഴയകാലഅധമആചാര�ൾ�ും
അധമപാര�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��േപായ പിതൃ�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�െടയും രാമപൂജകള�െടയും േപരിൽ
മുഖ�മായ ശി�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��്

അറിയാൻആ�ഗഹി�ാ�വേരാ
അേന�ഷി�ാ�വേരാആയിരി�ു�ു.

സ�്തീെയ പുരുഷെ�യജമാനയായി�ാണ ൈ്ദവം
മഹാഉയർ�ിയി���ത,്സമമായിേ�ാ താെഴയായിേ�ാ
അ�.ൈദവവി�വേ�ാെട ഉടൻ ഭൂമിയിെല�ും

*ജീവിത�ിൽസ�്തീയുെട ദാസനായി പുരുഷൻ മാറു�
മഹാഅവ�* ഉ�ാകു�തുമാണ.്അ�നയിരിെ�
സ�്തീപുരുഷസമത� വാദ�ൾ,ശാസ�്ത�ളറിയാെത
പുല�ു�വാഗേ്ധാരണികള�ം േഭാഷ��ള�ം
മാ�തമാണ.് *(2)*ൽവിശദമാ�ിയിരു�ു.അ�ം
ആവർ�ി�ു�ു. മാനുഷികജ�ഗുണ�ളിൽ
ആദ�േ�താണ സ്�്തീപുരുഷ വ�ത�ാസെമ�ും,
അവയിൽ നീതി നട�ാ�ാൻ മാനുഷിക
ഭരണസ��ദായ�ൾ� ക്ഴിയി�/കഴിവി�

എ�ുമറിയണം. മനുഷ�രുെട കാര��ിൽ, *സ�്തീയ�്്
സൃഷട്ിയിൽൈദവം ചില �പേത�കഅവകാശ�ൾ 
നൽകിയിരി�ു�തിെന* ��ി ഇനി കുറി�ാം.
മഹാശ�ിയായൈദവം *സ�്തീെയസൃഷട്ിയുെട

സ�ൂർ�അധികാരിയാ�ിരി�ുകയാണ.്സ�്തീയ�്്
100%. പുരുഷന 0് %.* ...ശാസ�്ത വികസനേ�ാെട,
പുരുഷബീജമി�ാെതയും �ഭൂണംസൃഷട്ി�െ�ടുെമ�്
വ��മാകുേ�ാഴും, ഗർഭവും �പസവവും സ�്തീയുെട

സ��മാണ.്തെ�ശരീരം സ�ീകരി�ു�
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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� സ്�്തീയ�്ാണ.് പുരുഷന ഒ്രു കു�ിയുെട േമൽ
അവകാശമു�ാകു�ത പ്ുരുഷൻസ�്തീേയാടും

കു�ിേയാടും ധർ�ശാസ�്ത പരമായി�്
�പവർ�ി�ുേ�ാഴാണ,്അവെരയേഥാചിതം

പരിചരി�ുേ�ാൾ മാ�തമാണ.് ഭാവി തലമുറെയ�ൂടി
സംര�ി�ു�സ�്തീയുെട ദാസനായി� പ്ുരുഷൻ
വർ�ിേ��തു�.്ഏ�വും ന�ായിസ�്തീെയ

പരിചരി�ു�പുരുഷന ക്ു�ിയുെട േമല 3്0% മാ�തമാണ്
ശ�ിശാസ�്തമനുസരി� അ്വകാശമു�ാവുക.
..പുരുഷ�ാർ� യ്ാെതാരുഅവകാശ�ള�ം

സൃഷട്ികാര��ിൽൈദവം നൽകു�ി�ാെയ�ത്
വ��മായ ഉേ�ശേ�ാെടയാണ.്തെ�ശു�വൃ�ി
െകാ� പ്ുരുഷൻകു�ികള�െട േമൽഅവകാശം
സ�ാദി�ണെമ�ാണ ധ്ർ�ശാസ�്തം.

ഭാര�യിൽ മാ�തം കാമാന�ംആ�ഗഹി�ു�
അവ�യിേല� പ്ുരുഷെന നയി�ുകകൂടിയാണത.്
സമൂഹ�ിെലവ��ികള�െട ജീവിതം മംഗളമാകുവാൻ

അതാവശ�മാണ.് പകരം പരസ�്തീകെളയും
പരപുരുഷ�ാെരയുംആ�ഗഹി�ുകയും
�പാപി�ുകയുെമാെ� െച���അവ�

വ��ികൾ� ഉ്�ായാൽ മ���ജീവികള�േടതിൽ
നി�ും വ�ത�സത്മായസദാചാര ശാസ�്തെ�ൈദവം
മഹാആവിഷ�്രി�തിെ�യും മനുഷ�െ�സൃഷട്ി
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വ�ത�ാസെ�ടു�ിയതിെ�യും ഉേ�ശം
പാളിേ�ാകു�താണ.് (ഇ�െ�സമൂഹ�ിൽ
വളെരയധികം പാളി�സംഭവി��കഴി�ു.).

സ�്തീയുെടസ�തമി�ാെത പുരുഷൻസ�്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�ാം �സഷട്ാവ്
ൈദവമാെണ� സ്�്തീെയയും സമൂഹെ�യും
ഓർ�ി�ി�ു�ു�.് മുൻഅ��ായ�ിൽ

വ��മാ�ിയതുേപാെല �ഭൂണ�ിന ക്ാരണമാകു�
അ�െ�സ�്തീയിൽസൃഷട്ി�ു�ത സ്�്തീയ�
എ�തും,സ�്തീയുെട ശരീര�ിൽ �ഭൂണം
സൃഷട്ി�െ�ടുേ�ാഴും വളരുേ�ാഴുമു�

�പവർ�ന�ള�ം സ�്തീയുെട നിയ��ണ�ില�
എ�തും �സഷട്ാവ ൈ്ദവമാെണ� വ്��മാ�ു�ു�.്
എ�ാൽകു�ിെന �പസവി�ു�ത അ്ഥവാസൃഷട്ി
നട�ു�ത സ്�്തീയിലൂെടആകയാൽൈദവം 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�ി���ത ൈ്ദവം തെ�യാണ.്
ൈദവ�ിന ആ്�ശയം േവ�തെ�.സൃഷട്ിയുെട
മഹാഅധികാരി ൈദവമാെണ�ിലും സ�്തീേയാട്
�പേത�ക വാ�ല�ം കാ�ിെ�ാ� സ്�്തീെയ

അധികാരിയാ�ിയിരി�ുകയാണ.് സൃഷട്ിയുമായി
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ബ�െ�� േമ�ടി അധികാരം സ�്തീയ�് ൈ്ദവം
നൽകിയിെ��ിൽസ�്തീയുെട�ാനവും

പുരുഷെനേ�ാെല മെ�ാരു പൂജ�മാകു�താണ.്

സ�്തീെയയും കു�ിെനയും പുരുഷൻ
പരിചരി�ിെ��ിൽ ഗർഭം ഉേപ�ി�ുവാനും,

അേതേപാെലകഷട്�ള�ം നഷട്�ള�ം സഹി� ത്െ�
ഗർഭം നിലനിർ�ുവാനും ൈദവം സ�്തീയ�് സ്�ൂർ�
അധികാരം നൽകിയി���.് പുരുഷേനാ സമൂഹ
ഭരണകൂട�ിേനാഅ�രം വ��ിസ�ാത���
കാര��ളിൽൈകകട�ാൻഅവകാശമി�.

നിരാലംബയായസ�്തീയ�് ഏ്തു മാർ��ിലൂെടയും
ഗർഭം നിലനിർ�ുവാനും കു�ിെനവളർ�ുവാനും
അധികാരമുെ��ു പറയുേ�ാൾകാമാന�ം
ആ�ഗഹി�ു�പുരുഷ�ാേരാട മ്ുൻകൂ�ി േവതനം
അറിയി��ം വാ�ിെ�ാ�ും െച���കാമേസവനം
എ� േവശ�ാവൃ�ിയും ഉൾെ�ടു�താണ.്സ�്തീയ�്്

തെ�ശരീരഭാഗ�െളകാമപരമായി
�പദർശി�ി�ാെതയും, പരസ�മായ�ാെതയും,

കാമേസവനം സ�കാര�തേയാെട നട�ുവാനും കാ�ിൽ
േപാകാെതനാ�ിൽതെ�ജീവി�ുവാനും

ധർ�ശാസ�്തംഅനുവദി�ു�ുഎ�ാണർ�ം.
നിരാലംബയായസ�്തീെയസംര�ി�ു�തിൽ
സമൂഹവും ഭരണകൂടവും പരാജയെ�ടുേ�ാൾ
മാ�തമാണ േ്മ�റ�കാമേസവനവൃ�ിസ�്തീ
െചേ��ി വരു�ത എ്�ത സ്മൂഹ�ിെല
വ��ികെളയും ഭരണകൂടെ�യുമാണ്

ല�ി�ി�ു�ത.് *നിരാലംബരായസ�്തീകൾ
കാമേസവന�ിന ത്�ാറാവു� നാ�ിൽ
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ഭരണാധികാരികൾ /ന�ായാധിപ�ാർ ഉെ��ു
പറയു�ത ൈ്ദവീകമ�.*അവെര ഭരണാധികാരി എ�ു
വിളി��കൂടാ. *ഭരണാധികാരികള�െട ഭരണപരമായ
വീഴച്െകാ� സ്�്തീയ�് ന്ീചമാർ�ം സ�ീകരിേ��ി
വ�തിനാൽ ഭരണാധികാരിെയകൂ�ിെ�ാടു��കാരൻ
എ�ുതെ�യാണ വ്ിളിേ��ത.് ഭൂമിയിൽ ഇ�ു�
ജഡജ്ിമാർ ഉൾെ�െടയു� ഭരണാധികാരികെള�ാം
�പസത്ുതഅപരനാമ�ിന അ്ർഹരാണ.്*
നിരാലംബരായസ�്തീകൾ മ���വർ� വ്ലിയ
ശ��മു�ാ�ാെതകാമകാര��ളിെലസ�കാര�ത
സൂ�ി� ക്ാമേസവനം നട�ി ജീവി�ുേ�ാൾ,
അവെരയും ഇടപാടുകാെരയും പീഢി�ി�ുവാൻ
ഇ�െ�ഭരണകൂട�ൾത�ാറാവു�ത്

ധർ�ശാസ�്തപരമ�എ�ുമർ�ം.സിനിമകള�ം
െടലിവിഷനും ഇ�ർെന��ം മ� മ്ാധ�മ�ള�െമാെ�

യാണ യ്ഥാർ��ിൽകടു�
അധമ�ളായിരി�ു�ത.്അവയിെല �പവർ�കരും
അവെയഅനുവദി�ിരി�ു� ഭരണകൂടവുമാണ്
ഏ�വും വലിയ കാമപരമായഅധമർ. ധർ�ശാസ�്ത
പരമായി� മ്ുഖ�മായി ഭരിേ��തും തിരുേ��തും
ഭരണകൂട�ിൽ �പവർ�ി�ു�വർ ഉൾെ�െടയു�
േമ�ടി അധമെരയാണ.്സ�്തീ കാമാന��ിനായി
കാമേസവന�ിന ത്�ാറാവുേ�ാൾഅതിെ� ഭാഷ�ം

മാറു�താണ,്അ�െനവരുേ�ാൾ , െത��
തിരു�ുവാൻസ�്തീ സ�േമധയാത�ാറാവുകേയാ,
അ�ാ�പ�ം,കാ�ിേല�ു േപാവുകേയാ േവണം.
*ജ�ുകാമവ�വ�ിതി കാ�ിലാകാം, നാ�ിൽ പാടി�.*
അേതസമയം,സ�്തീ സ�േമധയാകാ�ിൽ േപാകാൻ
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ത�ാറായിെ��ിൽ മഹാഉചിതമായി
മഹാഭരണാധികാരിയായൈദവം ഇടെപടു�താണ്
എ��ാെത *നാ�ിെല മനുഷ�ഭരണകൂടേമാ,
നാ��കാേരാ ത�ൾ�ു േതാ�ുേ�ാെല നീതി

നട�ാൻപാടി�.*

പരസ�്തീപുരുഷ ഗമന�ൾ
അസാ��മാകു�േതാെടയും,വ��ികൾസ�യം
ദുരാചാര�െള െവറു�ു�േതാെടയും, െസകസ്്
േകാ�പായ�ള�ംഅസത്മി�ു�താണ.്

ൈദവദ�മായസൗ�ര��ിൽസ�്തീകൾ
മ�രി�ു�ത ഉ്ൾെ�െടയു� മ�രേകാ�പായ�ള�ം
അശാസ�്തീയമായസൗ�ര�വർ�നസ��ദായ�ള�ം
അവസാനി�ു�താണ.് ഭർ�ാവ ഒ്ഴിെകയു�വർ�്
ത�ൾഅ�െയേ�ാെലയാവണംഎ�രീതിയിൽ
വസ�്തധാരണം ഉൾെ�െടയു�കാര��ളിൽ

�ശ�ി�ുവാനും ശരീരെ� �പദർശനവസത്ുവാ�ാെത
സൂ�ി�ുവാനും സ�്തീയ�് ഉ്�രവാദി�മു�.്
എ�ാൽശരീര�ിെ�സ�കാര�ത കാ�ാെത
ധർ�ശാസ�്തം െത�ി�� ജീവി�ു�സ�്തീകെള
ശി�ി�ുവാൻ ഭർ�ാവ ഉ്ൾെ�െട യാെതാരു
വ��ികെളയും സമൂഹെ�യും/ഭരണകൂടെ�യും
ധർ�ശാസ�്തംഅനുവദി�ു�ി�.യഥാർ�മായും

െത��െചയത്വർ� ക്ന�ശി�
മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരംൈദവം േനരി��
നലക്ു�താണ.് പുരുഷ�ാർ കെ�റിയാൻ
നടേ�െ��ുംസാരം.ഇ�െ�പുരുഷൻ

നാളെ�/അടു�ജ��ിെലസ�്തീയാവാം എ�തും
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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�്്
ഉപേദശേമാസഹായേമാആവശ�മുെ��ിൽ
ഭരണകൂടം സഹായി�ുകഎ�ി�െനയാണ്

ധർ�ശാസ�്തം.

സ�്തീെയൈലംഗികമായി പീഢി�ി�ു�പുരുഷെ�/
പുരുഷ�ാരുെട േമൽ നീതി ന�ായം വിധി�ുവാൻ
േകാടിതികൾ�ും ഭരണകൂട�ിനുമ�അവകാശവും
അധികാരവും, മറി� (്എേ�ാഴും) പീഢി�ി�െ��

സ�്തീയ�്ു തെ�യാണ ;് പീഢി�ി�
പുരുഷെന/പുരുഷ�ാെര വധി�ുവാൻ േപാലുമു�
തീരുമാനം പീഢി�ി�െ��സ�്തീ തനിേ�ാ
ബ�ുജന�ള�െട ഉപേദശ�േളാെടേയാ

സ�ീകരി�ു�താണ.്സ�്തീയ�് ശ്ാസ�്തീയമായ
ഉപേദശംആവശ�മുെ��ിൽ നൽകുക,കു�വാളിെയ
പിടി��െക�ി സ�്തീയുെട മു�ിൽഹാജരാ�ുക,ശി�

വിധി�ാനും നട�ാ�ാനും സ�്തീെയ
ധർ�ശാസ�്തപരമായിസഹായി�ുക,സ�്തീയ�്്
മാനസികമാേയാശാരീരികമാേയാആേരാഗ�മിെ��ിൽ

ധർ�ശാസ�്ത�ൾഅറിയാവു�വരും
ൈദവാനുഭവ�ൾ ഉ�വരുമായ വ��ികെളെ�ാ�്
ന�ായവിധി നട�ി�ുക, പീഢി�ി�െ��സ�്തീ
വധി�െ�ടുകയാെണ�ിൽകു�വാളിെയ ഒ�െ��
ദ�ീപിേല� 1്015വർഷംഎ�ി�െനനി�ിതമായ
കാലേ�� ന്ാടുകട�ുകതുട�ിയവ മാ�തമാണ്

ഭരണകൂട�ിെ�കടമ.
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ആധുനികകാല� െ്മാൈബൽ േഫാണുകളിലൂെടയും,
ഇ�ർെന�ിലൂെടയും, െടലിവിഷൻപ�തം മാഗസിനുകൾ
തുട�ിയ മാധ�മ�ളിലൂെടയും,സ�്തീയുെടസ�കാര�
ശരീരെ�, (സ�്തീയുെടസ�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����ൾഅഥവാ

ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ�ആന��ൾപുലർ�ുവാൻ
വ��ികൾ� ന്ാട ഉ്േപ�ി� ക്ാ�ിെല ജീവിതം
സ�ീകരി�ുവാനു�സ�ാത���മു�.്ആദ�

മഹാകാലച�ക�ിെലകാമപരം ഉൾെ�െടയു�
പിഴവുകൾ� വ്ിഷാണുഎ�നാരായണെ�യും മ�്
അനവധി േദവതകള�െടയുംഅധമ�ംകൂടി

കാരണമായി���.്

മഹാശാസ�്തംഅഥവാൈദവം,കു�ു�ള�െട
സൃഷട്ിയിലൂെടസ�്തീെയസൃഷട്ിയുെട

അധികാരിയാ�ുേ�ാഴും,സ�്തീയ�് �്പേത�ക
സേ്നഹവാ�ല��ള�ംഅധികാര�ള�ം നൽകുേ�ാഴും,
സ�്തീയ�് ക്ു�ു�ള�െട കാര��ിൽവർ�ി�
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ഉ�രവാദി��ൾഉ�.്സമൂഹ�ിൽ
ധാർ�ികശു�ി പൂർ�ിയാവു�ത സ്�്തീകൾ
കുടുംബകാര��ളിൽ േ�ശഷഠ്മാവുേ�ാഴാണ;്
ഗൃഹേജാലികൾ ഉൾെ�� കുടുംബഭരണംസ�്തീെയ
ഏ�ി��െകാ� ക്ുടുംബ�ിെ�യജമാനയായിൈദവം

സ�്തീെയ മഹാഉയർ�ിയിരി�യാണ.് ഭാവി
തലമുറയുെടസൃഷട്ിയും ധാർ�ികശു�ിേയാെടയു�

വളർ�യും �ശ�ിേ��തും സ�്തീ തെ�.
(നൂ�ാ�ുകളായി ഇ�ാര��ിൽസംഭവി� പിഴവുകൾ
സമൂഹ�ിൽഇ�ു�ധാർ�ികഅധഃപതന�ിന ഒ്രു
മുഖ� കാരണമാണ.്).കൂടാെതസ�്തീകൾ�ായു�
ൈവദ�ം,അ��ാപനം,വസ�്തം തു�ൽതുട�ിയ
ഏതാനും െതാഴിലുകള�ം സ�്തീകൾ�ായു�.്
പശു�െളവളർ�ുകഎ�ു�തും സ�്തീയുെട
മുഖ�മായ ഗൃഹേജാലികളിൽ െപടു�ു�.്സ�്തീെയ
പശുപാലന�ിൽപുരുഷൻസഹായിേ��തു�.്

(സ�്തീയുെടഔ�ത�െ���ി ദീർഘമായി വിവരി�ു�
�പേത�ക േപജ ഓ്ംസത�ം േഡാ�േ്കാം

െവബൈ്സ�ിലു�.്).

ശ�ിശാസ�്ത�പകാരം സ�്തീയ�് ക്ുടുംബ�ിൽ 70
ശതമാനംഅധികാരവും പുരുഷന 3്0ശതമാനം മാ�തം

അധികാരവുമാണ ൈ്ദവം വിധി�ി���ത.്
സ�്തീയുെടയും കുടുംബ�ിെ�യുംആന��ിനു

േവ�ി പുരുഷെനകുടുംബ�ിെ�
നായകനാേ��തും നായക�ാനം

പിൻവലി�ണേമാഎ�ു നി�യിേ��തും
സ�്തീയാണ.്ആന�കരമായ �പസത്ുതഅധികാര�ൾ

മായ �പത��മാകു�േതാെടസ�്തീയ�്്
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സ�ൂർ�മായും ലഭി�ു�തുമാണ.്സ�്തീയുെട
ദാസനായി പുരുഷൻ മാറു�താണ;്അത�ാന�കരമായ
ദാസത�മാണ ഉ്രു�ിരിയു�ത,്അഹംപരമ�.
സദാചാരശാസ�്ത�ിെ� മികവ വ്ിശകലനം

െച��േ�ാൾആയത ഏ്വർ�ും േബാധ�മാകു�താണ.്
ഗൃഹെ�യും കുടുംബെ�യും ഭാവിതലമുറെയയും
മംഗളമായിസംര�ി�ുവാനു� ഉ�തകടമകെള
നിവർ�ിേ��സ�്തീആഫീസുകളിലും വയൽ
പാട�ളിലും മ��മ� േജാലിെചേ��ത.്

//അ�ന �്പാധാന�ം െകാടു�ു�സാമൂഹ�രീതി
െത�ാെണ�ും മുകളിെല വിശദീകരണ�ളിൽ നി�ും
സുവ��മാണ.് മാ�തമ�, *അ�യ�് ഏ്െതാരു

കു�ിെയയും കാമേസവനം െചയത്ുേപാലും വളർ�ാൻ 
ധർ�ശാസ�്തംഅഥവാൈദവം

മഹാഅനുവദി�ിരി�ുകയാണ.്വളർ�ുവരുേ�ാഴും
വളർ�േശഷവുംഅ�മാരുെടസ�ഭാവശു�ിെയ
േചാദ�ംെച���ചില കു�ികള�െട രീതി െത�ാണ.്
ത��ിളി ചു�ിൽ ഭ�ണവുമായി വരു�ത്

പലേ�ാഴുംഅനവധി �പയാസ�ൾതരണംെചയത്ാണ,്
എ�ാൽവായ പ്ിളർ� ഭ്�ണ�ിനായി

ആർ�ിേയാെട കാ�ിരി�ു�കു�ുകിളികൾ,
ത��ിളി െകാ�ുവരു� ഭ�ണം

െവ�ിവിഴു�ു�ത�ാെത അെത�െനകി�ി,ത��ിളി
ഭ�ിേ�ാഎ�െതാ�ും വിഷയമാ�ു�ി�. േഹയ്

മനുഷ��ു�ു�െള,കു�ായിരിെ� ഭ�ണ�ിന്
ആർ�ികാണി�ത�ാെതഅ�െയ�െന ഭ�ണം
നൽകിെയ�േതാ,അ�ഭ�ിേ�ാഎ�തും

നി�ൾ�ും വിഷയമ�ായിരു�ു. നി�ള�െടഅ�
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/വളർ��വഴിവി� സ്�രി��െവ�ിൽഅതിനു
കാരണംഅ�യ�,സമൂഹഭരണകൂടമാണ.്അവർ
ല�ി�െ�.കു�ിെനവളർ�ുവാൻത�ാഗ�ൾ
സഹി�അ�യുെട /വളർ��യുെട േപരിൽ
അഭിമാനി�ു�വരായി മാ�തം തല ഉയർ�ുവിൻ.
കാമേസവനവൃ�ി െചയത് മ്�െള പരിപാലി�ു�

ഒര�യുെട േ�ശഷഠ്ത,ഇ�െ�ഭരണ
കാര�ാലയ�ളിൽ �പവർ�ി�ു�സ�്തീകൾ�ി�

എ�ു തെ�യാണ വ്��മാ�ിയത.്
ജീവിതകാര��ളിൽ �പയാസമു�ാകുേ�ാൾ
കാമേസവനവൃ�ിെയകുറു�ുവഴിയായി��

സ�ീകരി�ു�സ�്തീയ�് ത്ീർ�യായും ശി�യു�്
എ�തുംഅറി�ു െകാ�ണം.അ�െയകൂടുതൽ
സേ്നഹി�ണംഎ�ു പറയുേ�ാൾ, ധർ�ശാസ�്ത
പരമായി� ത്�ള�െട ധർ��ൾനിവർ�ി�ു�
അ�െനയും സേ്നഹി�ുകതെ� േവണം. //

മനുഷ�ന 5്0സ�്തീജ��ൾ, 50 പുരുഷജ��ൾ,
എ�ിവ േചർ� 100ജ��ൾ ഉ�ത ശ്ാസ�്തപരമായി
േബാധ�െ�ടു�േതാെടസ�്തീപുരുഷസമത�ം എ�
അധമവാദംഅസത്മി�ു�താണ.്സൃഷട്ിയിൽ
സ�്തീയ�് �്പാമുഖ�ം,�ിതിയിൽ പുരുഷന �്പാമുഖ�ം,
സംഹാര�ിൽഇരുവരും തുല�ർഎ�ി�െ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�രിയുമായഅഥവാ
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അർ�മഹാേദവിയായ പരമശിവനിലൂെടൈദവം
മഹാശാസ�്തെ�മഹാഅനു�ഗഹി�� നലക്ുകയും
ൈദവാരാധനയ�് േ്യാഗ�നാ�ുകയും െച��േ�ാൾ 
തെ� ഭാര�യായി വർ�ി�ു�സ�്തീ,തെ��ാൾ
േ�ശഷഠ്യാെണ�ും,കൂടാെതതെ� ഭാര�യുെട ഒരു
ഭാഗമാണ ത്ാെന�ുകൂടി തിരി�റിയു�താണ.് *ഒരു
സ�്തീയ�് പ്ുരുഷനായി ജനി�ാനും ജീവി�ാനും
കഴിയുകയും, പുരുഷന സ്�്തീയായി ജനി�ാനും

ജീവി�ാനും കഴിയുേ�ാൾ മാ�തേമ ഭൗതികശരീരരൂപം
െകാ�ു േപാലും സമത�ം സാ��മാകൂഎ�ിരിെ�,

�സഷട്ാവ മ്ഹാനി�യി�ുകയും
മഹാനിർ�ഹി�ുകയും െച���സമത�ം എെ��്

ധർ�ശാസ�്തപരമായിഅേന�ഷി�ാൻ
പരി�ശമി�ാെതസമത��ിെ� േപരിൽ േകാ�പായ�ൾ
കാ���ത ധ്ർ�ശാസ�്തപരമ�,അഥവാൈദവീകമ�.*
അ�ാനം െകാ�ുംഅവിേവകം െകാ�ുമു�

ൈദവനി�യാണ.്

പുരുഷജ��ിൽൈദവ�ിെ� �പതിനിധിയും
�പപ�പിതാവുമായ പരമശിവനിലൂെട മഹാശാസ�്തം
ലഭി�ാനും,ൈദവെ�ആരാധി�ാനുമു� േയാഗ�ത
േനടിെ�ാ�ആ്രാധി�ുകയും െച���ു.എ�ാൽ
തെ�സ�്തീജ��ിലാണ വ്��ി� ൈ്ദവെ�
മഹാജഗദംബയായി ദർശി�ാൻ കഴിയു�തും,
മഹാേദവിയുെട മടിയിൽ തലെവ��കിട�്
സേ്നഹവാ�ല��ൾനുകരാൻകഴിയു�തും.

സ�്തീജ��ിൽഅതു�ാവുേ�ാൾകാമകാര��ളിെല
മഹാഔ�ത�ം പാലി�െ�ടുക കൂടിയാണ.്
കാമപരമായ പവി�തതസംര�ി�െ�ടണെമ�്
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മനുഷ�െരെയ�ാം ഉദേ്ബാധി�ി�ു�
ചൂ�ുപലകയാണത.്ൈദവം േപാലും

സ�്തീരൂപെമടു�ുേ�ാൾ,വാ�ല� �പകടന�ിന ത്ാൻ
മനുഷ�ർ�ായി മഹാനി�യി�ി���സദാചാരശാസ�്ത
കാര��െള ഉ�തെ�ടു�ു�തായും, മനുഷ�രുംഅത്
പിൻപ�ണെമ�ും മന�ിലാ�ണം. മഹാമാതാവ േ്നരി�്

കു�ു�െള �പസവി�ു�ി�ാ എ�തും
മനുഷ�മാതാവിെനഅ�ാര��ിൽ

ഉയർ�ിയിരി�ുകയാണ എ്�തും മനുഷ�മാതാവിന്
ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� �പേത�ക

ബഹുമതിയാണ.് മനുഷ�മാതാവ ഉ്ൾെ�െടയു�എ�ാ
ജീവികള�െടയും ഓേരാഅവയവ�െളയുംഅവയുെട
�പവർ�ന�െളയും സൃഷട്ി�ു�തും ര�ി�ു�തും

മഹാമാതാവായൈദവമാെണ�തും കൂടി
തിരി�റിേയ�തു�.്

മനുഷ�ൻ,വ��ി എ�ീ സമീപനെ�മാ�ിനിർ�ിെ�ാ�,്
സ�്തീെയസംബ�ി� മ്ാ�തം പറയുേ�ാൾ, മഹാേദവിയുെട
മടിയിൽകിട�ാ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.് പുരുഷന്
ലഭി�ാ�മഹാബഹുമതിയാണത എ്�വ�ാഖ�ാന�ിൽ
സ�്തീപുരുഷസമത�മി�എ�ു വാദി�ു�ത എ്�ത

മൗഢ�മാെണ� പ്ുരുഷന മ്ഹാശാസ�്തം ലഭി�ുേ�ാഴും,
*സ�്തീജ�െമടു�ുേ�ാഴും* െതളിയു�ു.ൈദവം മഹാ
സമത�െ�മഹാനിർ�ഹി�ു�ു ! മഹാനീതിപതിയാണ്

ൈദവം. മഹത�ംൈദവ�ിനു മാ�തം...
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" *ൈദവവി�വം ഉടൻ* " Published on 12 April 2017.

*ഭൂമിയും, ഭൂമിയുെടഅംശമായശരീരവും,
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�സകല
ജീവാ�ാ�െളയുംസ�ൂർ�മായി
മഹാഭരി�ു�ത*്എ�െനെയ�്

മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ു�ു.
ൈദവവി�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� യ്ാെതാരു രാജ�െ���ിയും പറയാൻ േയാഗ�തകൾ
ഉ�വർ ഭൂമിയിൽ ഇ� !.*
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*1.ശരീരവുംജീവാ�ാ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�ാവ് എ� 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.്

*(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 മുഴുവൻകാര��ളിലും
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*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���ത '്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�ിന്എറു�ുകള�ം എലികള�ം
പ�ികള�ം കടുവകള�ം പുലികള�െമാെ� മനുഷ�ശരീരെ�
ഭ�ി�ു�ു�.് മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരെ� മ��� ജീവികൾ
ഭ�ി�ാലും ഇെ��ിലും ശരീര�ിെ� അടു� ഘ�ം
മ�ിലടിയുക അഥവാ മ�ിേല� '്മട�ുക' എ�താണ.്
ശരീരം ഭ�ി�െ��് വിസർ��മായി മാറുേ�ാഴും,
ജീവേനാെടേയാ ശവമാേയാ തീയിൽ എരി�െ��ാലും,
െത�ാടി�ുഴിെയേ�ാ സ�ർ��ുഴി െയേ�ാ ഒെ�യു�
േപരിൽ കുഷഠ്േരാഗികേളാ രാഷ�്ട�ളിെല �പധാന
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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�ു�ു ... അതാണ്സംഭവി�ു�ത.്
ജീവാ�ാ�ള�േടെത�ും ജീവികള�േട െത�ും
െ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
അഭിരുചി, ജനന�ലം, ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി,'
തുട�ിയവെയ *'ഭൂമിയിെല�ും' മഹാഉചിതമായി
വ�ത�ാസെ�ടു�ിെ�ാ�് '�പത��മായി' സ�ാനി�ു
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�ത് (ഭൂമിയുെട അംശമായ) ശരീരം തെ�യാണ.്*
�പത��മായ �സഷട്ാവാണ്ശരീരെമ�ും, 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�െളവിശകലനം
െ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���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�ാവിന അ്നുവദി�ു�തായ
അവയവചലന�െളെ�ാ� *്ഏെതാരു �പവൃ�ിയും
െച�ാനും െച�ാതിരി�ുവാനും,ഏെതാരു വസത്ുവും

ഉപേയാഗി�ാനും ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനും ജീവാ�ാവിന്
സ�ൂർ�വ��ിസ�ാത���െ�യും ലഭി�ു�ു.*
അതായത ല്ഭ�മാവു�അറിവിനും ശ�ി�ുെമാ�്

*'ഇഷട്ംേപാെലെയ�ാം സ�യം ചി�ി�ാനും
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സംസാരി�ാനും �പവർ�ി�ാനുംആവശ�മായ
വിധ�ിൽ',ഏതാനും ശരീരഅവയവ�െള

ചലി�ി�ുവാൻവ��ിയുെടസ�ത�മായ ജീവാ�ാവിന്
സാധി�ു�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�ാവിന വ്��ിസ�ാത���െ�ശരീരം
അനുവദി�ിരി�ുകയാലും,ജീവാ�ാവിെനയും

ശരീരെ�യും മഹാലയി�ി�� �പവർ�ി�ി�ുകയാലും,
'മരണം വെര',അഥവാ 'ശരീര�ിൽനി�ും ജീവാ�ാവിെന
പുറ�ാ�ും വെര', "എെ�ശരീരം"എ� പ്റയാനും 

�പസത്ുത ശരീര�ിലൂെടആന��െളയും േവദനകെളയും
അനുഭവി�ാനും ജീവാ�ാവിന സ്ാധി�ു�ു.
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
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പൂർ�മാേയാ േബാധം നഷട്െ�ടു�തും ഒെ�ജീവാ�ാവിെ�
നി�ാരതയുംനി�ഹായതയും;ശരീര�ിൽനി�ു� 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�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�ാ�ിെ�ാ�്
ജീവി�ു മരണെ�നൽകുവാനും ശരീരം ത�ാറാെയ�ു

വരാം.

വിശകലനം െച��േ�ാൾ ശരീരം മാ�തം 'കർ�ാവും',
ശരീരം നൽകിയ വ��ിസ�ാത����െള ഉപേയാഗി��
െചയത് �പവൃ�ികള�െട ഫല�െള അനുഭവി�ു�
ജീവാ�ാവ് 'കർ�ം' മാ�തവുമാണ.് അതായത,്
*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���ത് ശരീരമാണ.്
മഹാനീതിശാസ�്ത പരമായി�� വിശകലനം െച��േ�ാൾ,
ൈദവ�ിെ� അംശമായിേ�ാ, ഉപാധിയായിേ�ാ ശരീരം
�പവർ�ി�ു�ു എ�് സാരം.* '�പത��മായ'
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കർ�ാവാണ ശ്രീരം എ�തിനാൽ 'ഉപാധി'എ�തിന ഉ്പരി,
*'ൈ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�ാ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�ാണ എ്�ാ ജീവികള�െടയും 'ശരീരെ� സൃഷട്ി�ി
���ത '്എ�ു വ��മാകുേ�ാൾ, ശരീരേ�ാടും �പത��താ
ഭൂമിേയാടും ഓേരാ ജീവാ�ാവിനും കട�ാട ഉ്�ാകു�ു.
*ശരീരമായിരി�ു� ൈദവാംശ�ൾ മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു� രൂപവും അറിവും ശ�ികള�മാണ ജ്ീവികെള
േപാലും അേന�ാന�ം വ�ത�ാസെ�ടു�ു�തും
സൃഷട്ി�ു�തും പരിപാലി�ു �തും !* ശരീരമായി
രൂപാ�രെ�ടു� മ�ിെലവസത്ു�ള�െടസ�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.്
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അേതസമയം മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം, ജീവാ�ാവിെന
സൃഷട്ി�ി���ത ഭ്ൂമിയുെട ഭാഗമായ�. *'ത��മസി' �്
യഥാർ��ിൽ ശരീരവുമായാണ് ബ�ം;
ആ�ാവുമായ�;* എ�ാണ അ്തി�ർ�ം. ചുവെട 2ൽ
വിശദീകരണം 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� പ്ാൽ, മു�,
പഴ�ൾ, പഴ�ാറുകൾ, പായസം, ക�ി, ഊണ,്
ബിരിയാണി, പിസാ,ഐസ �്കീം, തുട�ിയ അന��ളായ
*ഭ�ണ സാധന�െള ഭൂമിയിെല�ുമു� മനുഷ�രുെട
സ�ത�മായ ജീവാ�ാ�ൾ രുചി�് ആസ�ദി�ുകയും
ആന�ി�ുകയും െച���ു.* എ�ാൽ ഭ�ണെ�
ദഹി�ി�ു�ത ഉ്ൾെ�െടയു� ശരീര�ിെല ബഹുവിധ
കാര��െള '�പത��മായി െച���ത് ശരീരമാണ'്;
ജീവാ�ാവ�. കു�ു�ളായ ജീവാ�ാ�െള
ഭാരെ�ടു�ാെതയു� 'ൈദവാംശമായ ശരീര�ിെ�
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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�ാവ െ്ച���
കാര��ളായി�് സ��ി�ാൽ മതിയാകും. അതായത,്
ജീവാ�ാവ ഉ്റ�ുേ�ാഴും, േബാധം നഷട്െ�ടുേ�ാഴും,
ധാർ�ികേമാ അധാർ�ി കേമാ ആയ ആന��ളിൽ
മുഴുകുേ�ാഴുെമ�ാം ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ
ശരീരം, ജീവാ�ാവിനു േവ�ി വളെരയധികം ശാരീരിക
�പവർ�ന�െള സ�യം െചയത്ു െകാ�ിരി�ുകയാണ.്
ജീവാ�ാ�ള�െടെയ�ാം ജീവിതം മുഴുനരകമാവാെത
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�.

*(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
േവദനകെളയും നൽകു�ത ശ്രീരെ�ഉപാധിയാ�ിയാണ.്
മ��ിമാർ ഉൾെ�െട എ�ാ ജന�ള�െടയും മ���
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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�ി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�ു�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 മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം,

*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�്
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�പത��മായി മന�ിലാ�ാൻകഴിയു� ഗുണ�ള�ം
ജ�ഗുണ�ള� മാണ അ്ഥവാ *ശരീരമാണ്
ജീവാ�ാ�ൾെ��ാം മഹാസമനീതിെയ

മഹാഅനു�ഗഹി��* നൽകു�ത.് *ജീവിനിർ�യം,
സ�്തീപുരുഷൻ, രൂപം,അവയവ�ള�ം

�പവർ�ന�ള�ം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം, മുഖഛായ,
സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽഅഭിരുചി,വിേനാദ
അഭിരുചി,ജനന�ലം,ബു�ിശ�ി,ഓർ�ശ�ി,*
തുട�ിയവയാണ *്ജ�ഗുണ�ൾ*എ� മ്ു�്
സൂചി�ി�ിരു�ു .ശരീരം മഹാനിർ�ഹി�ു�
മഹാനീതികാര��െള ജീവാ�ാവിനു െച�ാൻ
കഴിയു�ത�ാഎ�തിന *്ഒരു ഉദാഹരണം*

കുറി�ാം :ഇ�െ�ഭൂമിയിെലസുമാർ 750 േകാടി
ജന�ൾ� '്തുല�മായസൗ�ര�ം' നൽകിയാൽ
മുഖഛായ,അവയവ രൂപം, നിറം,സ�്തീപുരുഷൻ
എ�ിവയിെല വ�ത�ാസ�ൾഅവസാനി�ു�തും
അേന�ാന�ം തിരി�റിയാൻകഴിയാെതജന�െള�ാം
കഷട്െ�ടു�തുമാണ.് *മുഖഛായ* േപാെലയു�
കാര��െള നിർ�ഹി�ാൻ ജന�െളേയാ
(ജന�ള�െട) ഭരണാധികാരികെളേയാ

ചുമതലെ�ടു�ാൻൈദവം ത�ാറായാൽ, േവേ�
േവേ�എ�ുപറ� ഭ്രണാധികാരികൾ ഉൾെ�െട
എ�ാ ജന�ള�ം നിലവിളി�ു�താണ.് മ��
ജ�ഗുണ�ളായസ�്തീപുരുഷൻ,ആയു�,്
ആേരാഗ�ം, മുഖഛായ, നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽ
അഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി,ജനന�ലം,
ബു�ിശ�ി,ഓർ�ശ�ി,തുട�ിയവയിെല

വ�ത�സത്തകൂടി ജീവാ�ാ�െളഏ�ി�ാനാവുേമാ
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എ�തും ചി�ി�ണം !ജ�ഗുണ�ളിെല
വ�ത�സത്ത;അതിസ�ീർ�വുംഅതിവിപുലവുമായ
മു�� പിൻജ��ൾ,കാലഘ�വും ജനെ�രു�വും
ശാസ�്തവികസനവും സമന�യി� ആ്വശ�മാ�ു�
ബഹുവിധ കാര��ൾ,തുട�ിയവ െയ�ാം
ജീവാ�ാവിനു െച�ാൻകഴിയാ�തായ

മഹാനീതികാര��ളാണ.്

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�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�ത്ജീവിതകാല� മ്ുഴുവൻ ചി�ി�തും
സംസാരി�തും െചയത്തുമായ മുഴുവൻ കാര��െളയും;
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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
േവണെമ�ിൽ, ആ�പരിേശാധനകൾ �ും
തിരു�ലുകൾ�ും ത�ാറാവു� മന�്
മനുഷ�ർ�ു�ാവണം. *കു�ു�െള ഭാരെ�ടു�ാെത,
മു�� ത�� പിൻജ�കാര��ള�െടെയ�ാം കണ�ു
കെള 'മഹാശ�ിയും ഭൂമിയും മ��ം ശരീരവുമായ ൈദവം',
മഹാസൂ�ി�ു�ു�.്

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

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

ജീവാ�ാവ് സുഖദുഃഖ�െള അനുഭവി�ുേ�ാൾ,
ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു� ജീവിശരീരവും, ശരീര�ിെ�
ഭ�ണ രൂപ�ിലു� 'പഴ�ൾ, പ��റി, മാംസം
തുട�ിയ ജീവിശരീര�ള�ം' �പധാനമാണ്എ��ാെത
ജീവാ�ാവിെ� രൂപമ�ാ വിഷയമാകു�ത.് കാരണം
ആന��ളിലും ആന��ള�െട അളവുകളിലുമാണ്
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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�ു�ത്ശരീരം തെ�യാെണ�്
േബാ��മാകു�താണ.്

*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 െചയത് ആ്ന��െളയും
പുണ�െ�യും േനടു�തും,അധർ��െള െചയത്്
അധാർ�ികമായആന��േളാെടാ�ം പാപവും
മാനുഷികമായശി�കള�ംൈദവശി�കള�ം
േനടു�തും,ശരീരെ�ആധാരമാ�ിയാണ.്

മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ഓേരാ ജീവാ�ാവിനും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� 100 മനുഷ�
ജ��ളിലും ശരീരമാണ �്പധാനം;ആ�ാവ�;

ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�െളആധാരമാ�ിയാണ്
ആന��െളയും, മാനുഷികമായശി�കെളയും
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ൈദവശി�കെളയുംഅനുഭവി�ു�ത.്

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�ാണ മ്നുഷ�െന സൃഷട്ി�ി���ത.് ഓേരാ
മനുഷ�നും അവരവരുെട ര�ാമെ� പകുതിേയാട ്
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
േലാക�ാെണ�തും, *മരി�ുേ�ാൾ ജീവാ�ാ വിന്
മരണം സംഭവി�ു�ിെ��ിലും ജീവാ�ാവിെ� ഒരു
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മനുഷ�ജ��ിന മ്രണംസംഭവി�ു�ു�*്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�് ഒളിേ�ാ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�� നൽകുകയാണ യ്ഥാർ��ിൽ
സംഭവി�ു�ത എ്� ക്ാല�കേമണ മാ�തം
ജീവാ�ാവ ത്ിരി�റിയു�വിധ�ിലാണ്
മഹാസംവിധാനം െചയത്ി���ത.്

േമാ�ം േനടും വെരയും ജീവാ�ാവിനു ലഭ�മാവു�
ശരീരം, നി�ിതമെ��ു പറയുേ�ാൾഅ�പധാനമാണ്
ശരീരം എ� െ്ത�ി�രി�രുത.് *പുനർ���ൾ
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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�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�ാവ എ്�
സ�ത�െ�യാണ് യഥാർ��ിൽ വിളി�ു�ത.്
*ജീവാ�ാവിന് അംഗൈവകല�ം സംഭവി�ു�ു
എ��ാ അതി�ർ�ം.* ശരീര�ിെ� �പാധാന�മാണ്
െവളിവാ�ു�ത.്

സമസത് ജീവികള�െടയും സ�ത��ളായ
ജീവാ�ാ�ൾ മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ
എ�ീ 5ജീവിരൂപ�ളിലൂെടയും മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരമു� മഹാപരിണാമെ�സ�ീകരി�ു�ു�.്
മനുഷ�ാവ�യിൽ 100 മനുഷ� ജ��െള

ജ�ഗുണ�ളിെല വ�ത�ാസ�േളാെട ഭൂമിയിെല
ഏെറ�ുെറഎ�ാ രാജ��ളിലും 'ജനി�ുകേയാ
ജീവി�ുകേയാ െചയത്'്അനുഭവി�ുകതെ�
േവണം.സൃഷട്ികള�ം കു�ു�ള�മായ

ജീവികൾെ��ാം മനുഷ�ാവ�യിൽ േമാ�െ�
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മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത ഓ്േരാ
ജീവി�ും/ജീവാ�ാവിനും ഭൂമിയിെലസർ�
ആന��െളയും മഹാസമമായി� അ്നുഭവി�ി�
േശഷം മാ�തമാണ;് മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായൈദവം, മഹാനീതിപതിയാവു�ത്
അ�െനയാണ.് മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെല

മഹാപുനർ��സി�ാ� �പകാരം ജീവാ�ാവിെന
പുനർ�നി�ി�ുേ�ാൾ,എ�ാ ജ��ളിലും
സമസത്ആന��െളയും േവദനകെളയും

അനുഭവി�ു�ത ശ്രീര�ിലൂെടയാണ എ്�ത്
'ശരീരമാണ �്പധാനം,ആ�ാവ�'എ�ു

സുവ��മാ�ു�ു�.്ജീവാ�ാവിനു േപാലും
�പധാനമായത ശ്രീരമാണ,്ആ�ാവ�ാഎ�ു

തെ�യാണ അ്തി�ർ�ം. *ഇണ, മാതാപിതാ�ൾ,
മ�ൾ, െകാ��മ�ൾ, ഉ�വർ,കൂ��കാർ, നാ��കാർ,
മ���ജീവികൾഎ�ി�െനസർ�രുംഅേന�ാന�ം
അറിയു�തു േപാലും ശരീരെ�ആധാരമാ�ിയാണ.്

ജീവാ�ാവിന അ്സത്ിത�വുംആന��ള�ം
േവദനകള�െമ�ാം നൽകു�ശരീരെ�മ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശമായും തദ�ാരാ
ൈദവമായും തിരി�റിയാൻകഴിയുേ�ാൾ,ശരീരം
എ� �സഷട്ാവിനു മു�ിൽ ജീവാ�ാവ എ്�സൃഷട്ി
ഒ�ുമ�ാ എ�ും, ഒ�ുമി�ാ എ�ും േബാ��മാകും.*

മ��ം, സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ി�െന
േമാ��ിന്മു�ു� ജീവിരൂപ�െള�ാം, മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� കു�ു�ള�ം
സൃഷട്ികള�മായ ജീവാ�ാ�ൾ�് േമാ�െ�
േനടാനു� ഉപാധികളാെണ�തും ജഗ�ിെ� മഹാ
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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��മായഅംശമാണ ശ്രീരം
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�്ഭൂമിയിെല സമസത്
മത�ള�െടയും സംഹാരം ഉടൻ മഹാആരംഭി�ു�
ൈദവവി�വേ�ാെട പൂർ�ിയാകു�താണ.്*



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 662

*3.ജീവികള�െടസൃഷട്ിയുംസംഹാരവും.*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�ു�ത എ്�െനെയ�ും*

മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്

*ഏകൈദവം സ�യം ര�ായി വിഭജി� ഒ്�ായി
വർ�ി�ു�ു.*

*സ�്തീ, പുരുഷൻഎ�ി�െന 2 ഭാഗ�െള
ജീവികൾെ��ാം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിെ�ാ�്
ജീവികള�െടആന��െളയും മഹാനീതിെയയും
മഹാമംഗളമാ�ുേ�ാൾ*, മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം,
ഒ�ാെണ�ിലും ര�ായി വർ�ിേ��ു�
ആവശ�മു�.്അതിനാൽ *മ�ായ ഭൂമിെയ�
മഹാരൂപെ�ൈദവം സ�ീകരി�ുേ�ാൾ,

മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ള�െട മൂലരൂപമായ
ആ��ളിെല�ാം ഇലകേ്�ടാൺ, േ�പാേ�ാൺഎ�ീ
േപരുകേളാെടഅതിസൂ�മ്മായ രൂപ�ളിൽ

ഏകൈദവം സ�യം ര�ായി വിഭജി� വ്ർ�ി�ു�ു.*
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ര�ായി വിഭജി�ുേ�ാഴുംൈദവം ഒേ�യു��എ�്
സുവ��മാ�ു�അ�ുത �പതിഭാസെ�മുൻ

വിശകലന�ളിലും മഹാ�ഗ��ിലും
വിശദീകരി�ി���.്

*ശരീരവും ശവശരീരവും മ��ം ക��ം ഉൾെ�െടയു�
�പപ��ിെലസർ�വും സൂ�മ്രൂപ�ിൽ
അണുസ�യ�ളാണ;്അവയുെടെയ�ാം ഓേരാ
ആ��ിേലയും േ�പാേ�ാണുകെള ഇലകേ്�ടാണുകൾ
സദാ ചു�ിെ�ാ�ിരി�ുകയാണ.്അതായത്

�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�ുവാൻഅധികം
ൈവകി�. മാ�തമ�, ഭൗതിക ത��ം, രസത��ം
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തുട�ിയശാസ�്ത ശാഖകളിൽ �പവർ�ി�ു�വർ
വഴി െവളിെ�ടു�ു�താണ ഒ്രു പെ�കൂടുതൽ

ഭംഗിയാവുക !

*ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപവും മ��മായ ഭൂമി�്
സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�ള�മായി ബ�െ��്3
ഘടക�ളാണ് ഉ�ത.്* ൈദവ�ിെ�
വാതകരൂപമായ ഓകസ്ിജനും, �ദാവകരൂപമായ
ജലവും, ഖരരൂപമായ മ��ം. *മ�ായ ഭൂമിയാണ്
ജീവികെള�ാം ഉൾെ�� മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി
�ിതി സംഹാര�െള െച���ത എ്� പ്റയുേ�ാൾ,
ഓകസ്ിജനും ജലവും മ��ം ഒ�ു േചർ� ഭൂമി (മ�)്
െച���ുഎ�ാണ.്*

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

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

*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�ാവായൈഹ�ഡജൻഎ�ീ ര�ു
സത��ള�ം കൂടിേ�രണം* എ�ാണ അ്തി�ർ�ം.
അതി�ായി മഹാഇഷട്ം േപാെല അഥവാ
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം *ഭൂമിയിെല
വസത്ു�ളിൽ നി�ും അ�രീ� വായുവായി�്
ഓകസ്ിജൻ* രൂപം െകാ���ു. സൂര�നിൽ നി�ും,
�പപ�പിതാവും പരമാ�ാവുമായി �പവർ�ി�ു�
ൈഹ�ഡജെന' ഭൂമിയിേല�ു നയി�ു�ു.*
ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപവും സത�വും സൃഷട്ി
ശ�ിയുമായ ഓകസ്ിജൻ, ൈദവ�ിെ� േവറി�
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ഭാഗമായി സൃഷട്ി�ി��� പരമാ�ാവായ
ൈഹ�ഡജനുമായി േചർ� മ്ഹാഉചിതമായ അളവിൽ
ജലമായി മാറു�ു. ജീവനായ ഓകസ്ിജെ�യും,
പരമാ�ാവായൈഹ�ഡജെ�യും കൂടിേ�രലിൽ നി�്
�ദാവകമായി ജലം ഉ�ാകു�തു െകാ�്ധർ�ം
പൂർ�ിയാകു�ി�. *ജലം എ� ധർ�െ�
അർ�പുഷട്മാ�ുവാൻ, ഏകൈദവ �ിെ�
കു�ായി��ം ആദ�സൃഷട്ിയായും മ��െ�
(ജല�ിൽ)സൃഷട്ി�ു�ു.*

ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമായ ഭൂമിയിൽ 'ജീവികളായും
ശരീരമി�ാെത നിർ�ീവമായും പരിമിതമായ
സ�ാത���േ�ാെടയുെമ�ാം കഴിയു�സമസത്
ജീവാ�ാ�െളയും',ജീവാ�ാ�ള�െടെയ�ാം
അന�ഗുണ�േളാെടയും വ�ത�ാസ�േളാെടയും
ഉ� 'മ��സസ�പ�മൃഗമനുഷ�ാവ�കളിെല
ശരീര�െളയും,' മഹാ�പപ��ിെലസമസത്
മൂലക�െളയും സംയു��െളയുെമ�ാം

ഭൗതികമായഅസത്ിത�േ�ാെട മഹാഭരി�ു�തും,
ൈദവ�ിെ�വാതകരൂപവും,ജീവികൾെ��ാം
ശ�ി നൽകു�തും ഓകസ്ിജൻഅഥവാ �പാണൻ
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�ഡജൻഹീലിയം വാതക�ൾ
�പവർ�ി�ു�തിെ� ആ�ീയ കാര��െള
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ഓംസത�ം േഡാട േ്കാം െവബൈ്സ�ിലും ഓംസത�ം
omsathyam േ�ാഗിലും മു� അ്�ം വിശദീകരി�താണ.്
സൂര�നിൽ നി�ും ൈദവ�ിെ� ഏകദാസനും
�പപ�പിതാവും പരമാ�ാവുമായ ൈഹ�ഡജെന
ഭൂമിയിേല�്വരു�ു�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� ആ്ദ�സൃഷട്ിയായി�്
മ��െ�സൃഷട്ി�ു�ു.

ൈ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�െ�
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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�ി�ി�ു�ു�.് ഉടൻൈദവവി�വം

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 ജീവനുമായഓകസ്ിജൻ.*

ൈദവം *ജീവികള�െട ഭാഗമ�ാ�തിനാലും,
ജീവികൾ�്സദാ ശ�ി ആവശ�മായതിനാലും,
ശ�ാേസാ��ാസം എ� �പ�കിയ സ�യം സൃഷട്ി�്
ഓകസ്ിജൻ ജീവികെളെയ�ാം �പവർ�ി�ി�ു�ു.*
അതായത്*ജീവികൾെ��ാം �പവർ�ന ശ�ി
നൽകു�തായ ഓകസ്ിജൻ ജീവികളിൽ
�പവർ�ി�ു�ത ഓ്കസ്ിജെ� ഇഷട്�പകാരമാണ;്
ജീവികള�െട ഇഷട്�പകാരമ�.* ജീവിയുെട സ�ത�ം
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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��െ�
സൃഷട്ി�ി���ത ജ്ല�ിൽ വ�ാകയാൽ, മ���ിന്
ശ�ാേസാ��ാസം െച��വാൻ ജല�ിലും ഓകസ്ിജൻ
രൂപം െകാ���ു.

*(2)*. മ��ം ഭൂമിയുമായ ഏകൈദവം, ര�ാം
ഭാഗമായി സൃഷട്ി�ി��� *ൈഹ�ഡജനും   *,
മഹാ�പപ��ിെല ആ��ളിെല�ാം ഇലകേ്�ടാൺ,
േ�പാേ�ാ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��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
അംശമായ ശരീരം മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
നൽകു�ജീവിരൂപമാണ ആ്�ാവിന േ്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� സ്ുവ��മാകു�ു�.്

*ജീവാ�ാവായ വാതകം,ജീവികള�െട ശരീര�ിൽ
ൈഹഡ െ്ചയത്ു �പവർ�ി�ു�തായൈഹ�ഡജൻ*
ആെണ�റിയുേ�ാൾ,ജീവിയായി� ശ്രീര�ിൽ/

ഉ�ിൽ �പവർ�ി�ുേ�ാഴും,ജീവിയുെട ഭാഗമ�ാെത,
ഭൂമിയിെല വസത്ു�ള�മായി േചർ� ശ്രീര�ിന്
െവളിയിലായിരി�ുേ�ാഴും,ജീവാ�ാവായ
ൈഹ�ഡജെന മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം

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
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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 ഭൂമിയുെടഅംശമായശരീര�ിെ�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� പ്റയുേ�ാൾ,

*മനുഷ�െ�ചി�കെളേ�ാലും ൈദവ�ിെ�
വാതകരൂപവും ഭൗതികമായശ�ിയുമായ
ഓകസ്ിജൻഅറി�ു െകാ�ിരി�ു�ുഎ�്
ലളിതമായി 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�ു�ു�.്
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പരമാ�ാവും ജീവാ�ാവുംൈഹ�ഡജൻ
ആവുേ�ാൾ, പരമാ�ാവും ജീവാ�ാവും ഒ�ാേണാ
എ�ു േചാദി�ാൽ; ഒരി�ലുംഅ�; *പരമാ�ാവിെ�
അന�േകാടി അംശ�ളിൽ ഒരുഅംശം മാ�തമാണ്
ജീവാ�ാവ.്*കുറ�� കൂടി വ��മായി പറ�ാൽ
മഹാ�പപ��ിെല ഒരുൈഹ�ഡജൻആ�ം

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

വാതക രൂപ�ിലു� ജീവാ�ാവിന്ആന��െള
ലഭി�ണെമ�ിൽ ശരീര�ിൽ മുഴുവൻ
എ�ിേ�രാൻ സാധി�ണം. ശരീര�ിെല മുഴുവൻ
അവയവ�ളിലും (േകാശ�ളിലും) ശ�ി
ലഭി�ണെമ�ിൽ ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപമായ
ഓകസ്ിജനും ശരീര�ിൽ മുഴുവൻ എ�ിേ�രാൻ
സാധി�ണം. സ�ത�� സൃഷട്ി ശ�ിയായി
ശ�ാേസാ��ാസം വഴി ശരീര�ിൽ �പേവശി�ു�
ഓകസ്ിജെനയും, ജീവാ�ാവിെനയും ശരീര�ിൽ
മുഴുവൻ എ�ി�ു�ത് 'ൈദവ�ിെ� വാതക
രൂപമായ ഓകസ്ിജനും, പരമാ�ാവായ ൈഹ�ഡജനും
ഒ�ായിേ�ർ� ധർ��ദാവകരൂപമായ ജലമാണ '്.
ആന�ഘടക�ൾ ജലേ�ാടു േചരുേ�ാൾ,
ജല�ിന ര്�ം േ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
ഘടകവും ആവശ�വുമാണ.് ജീവാ�ാവ എ്� സ�ത�ം
അറിയുകേയാ അനുഭവി�ുകേയാ െച�ാെത,
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ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ ശരീര�ിൽ,
ജീവനും സത�ശ�ിയുമായ ഓകസ്ിജെ� പേ�ാെട
അ�ിശ�ി ഉ�ാകു�ു�,് �പവർ�ി�ു�ു�.്

ജീവെ� േക��മായ ഹൃദയ�ിലും, ജീവൻ
മഹാനി�യി�ു� (ശരീര�ിെല) ഏെതാരു
�ാന�ും അ�ിശ�ി ഉ�ാകു�താണ.്
അ�ിശ�ി� �്ബ�വുമായാണ ബ്�ം എ�ാണ്
മന�ിലാ�ു�ത.് മഹാഉചിതമായസമയ� (്ൈ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�ം േഡാട്േകാം 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�താണ്സർ�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� അ്വെയ�ാം 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�ുകയാണ് എ�ും അവയുെടെയ�ാം സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���ത് ഭൂമി 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,ആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ� തുമായ മഹാശൂന�മാണ ആ്കാശം.
ൈദവം മ�ായി� അ്ഥവാ ഭൂമിയായി� മ്ഹാരൂപെമടു�ുകയും ഭൂമിയുെട
അംശ�െളെ�ാ�് ജീവികൾെ��ാം ശരീര�െളയും അതിലൂെട
ആന��െളയും നൽകു�തിെന തിരി�റിയുേ�ാൾ, ഭൂമിയിെല ജീവികള�െട
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു�ു�തിനു േവ�ി ഭൂമി,
മഹാസൃഷട്ി�ുകയാണആ്കാശെ�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�തമാണ്എ�ും മനുഷ�ർ ഇ�റിയു�
ശാസ�്തം േപാെല അന�വും സമാനവും വ�ത�സത്�ള�മായ
ശാസ�്ത�െളയും അവ �പകാരേമാ അ�ാെതേയാ അന�വും സമാനവും
വ�ത�സത്�ള�മായ �പപ��െളയും സൃഷട്ി�ാൻ മഹാ�ാനം െകാ�ും
മഹാശ�ികെളെ�ാ�ും കഴിയുെമ�് മന�ിലാവണം. ലളിതമായി
മന�ിലാ�ാനാവും; 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�ന്സ��ം *ക��കൾ െകാ�്കഴിയു�താണ.്*
ഭൂമിയിൽ എവിെട നി� ആ്കാശേ��ു േനാ�ിയാലും ഒരു കുട േപാെല
*അർ�േഗാളാകൃതിയിലാണ്ആകാശെ� കാണുക. കുട േപാെലയു�
അർ�േഗാള�ിനക�ാണ് സൂര�നും ച��നും �ഗഹ�ള�ം
ന��തസമൂഹ�ള�ം ഉൾെ�െടയു� �പപ�മു�ത.് കുട േപാെലയു�
അർ�േഗാള�ിന്യഥാര  ് ��ിൽ അ�മി�. മഹാ�പപ��ിൽ
പുതുതായി ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�ു� ന��ത േകാടികൾ�ു
�ിതിെച�ാനും (�പവർ�ി�ാനും) ഇടംെകാടു�ു�തും മനുഷ�
ബു�ിെകാ�് അള�ാൻ കഴിയാ�തും അ�മി�ാ�തുമായ
മഹാലിംഗ�ിെ� മുകൾഭാഗേ�യ�്ാണ് യഥാര്   ��ിൽ



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 676

േ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�ിയായൈദവെ�യും �പതിനിധാനം െച���ു�.്
ആകയാൽ, ൈദവവി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട, ഭൂമിയിെല�ുമു�
േദവാലയ�െള (ആവശ�മു� ജന�ൾ), അവെയ�ാം
മഹാശാസ�്തപരമായി� ശ്ു�ീകരിേ��തു�.് മഹാലിംഗ �പതിഷഠ് മാ�തേമ
പാടു��.

*വായു,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�
വായുവിെലഓകസ്ിജൻ,ൈന�ടജൻ,കാർബൺൈഡഓകൈ്സഡ ത്ുട�ിയ
എ�ാ വാതക�ള�ം മഹാഭ�ദമാ�െ��ിരി�ു�ുെവ�ും മഹാഉചിതമായ
സമയ�ളിൽ മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം,അ�രീ�വായു എ�റിയെ�ടു�
ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപെ�യും ജലെ�യും അ�ിെയയും ഒെ�
സൃഷട്ി�ു�ുെവ�ും അറിയണം. മഹാേഗാള രൂപ�ിൽ 'ശബദ്�ബ�ം'
ഭൂമിയായി മാറു�തും, ഭൂമി എ� മഹാരൂപെ� ൈദവം സ�ീകരി�ുേ�ാൾ
'സത� അ�ിശ�ി കൂടിയായ ശബദ്�ബ�ം' ഭൂമിയുെട ഓേരാ
ആ��ിേല�ും �പേവശി�ു�തുെമ�ാം ആദ�േമെത�് പരിമിതമായ
�പപ�ശാസ�്ത �പകാരമു� വാ�ുകൾ െകാ�് വിശദീകരി�ാൻ
കഴിയാ� വിധം ഒേരസമയം മഹാസംഭവി�ി��� മഹാൈദവകാര��ളാണ.്
ഓേരാ മനുഷ�നും 100 മനുഷ�ജ��ൾ ഉ�തിെല 90 മുതൽ 95 വെരയു�
ജ��ളിെലാ�ിൽ, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ
ൈദവം മഹാശാസ�്തെ� മുഴുവൻ അർ�മഹാേദവീ രൂപ�ിലു�
�പപ�പിതാവിലൂെട േനരി�് മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.്
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ൈദവകാര��ള�ം
ഓേരാ മനുഷ�നും �പേത�കം �പേത�കം ലഭി�ുകയും ൈദവമഹത�െ�
മന�ിലാ�ി വിതു�ുകയും െച���താണ.് (ഓേരാ മനുഷ�നും ലഭി�ു�
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�പസത്ുത ഏക ജ��ിൽ മാ�തമാണ ൈ്ദവെ�ആരാധി�ാൻ മനുഷ�െര
അനുവദി�ി���ത.് ൈദവം �പത��മായിെ�ാ�്ൈദവവി�വം ഉടൻ
മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ സംശയ�െള�ാം സ�ൂർ�മായും
അവസാനി�ു�താണ.്)

ഭൂമിയുെടആവരണമായി� വ്ായുവിെനസൃഷട്ി�ി���തുംസംര�ി�ു�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�ിെ� ഖരരൂപഭാഗ�ളായും ഭൂമി/മ�്
മഹാനി�യി�ുേ�ാൾ അവിട�ളിെല വസത്ു�ളിൽ നി� െ്വ�വും
വായുവും അ�ിയും സൃഷട്ി�െ�ടുെമ�ും മന�ിലാവു� മുറയ�്്
ആധുനികശാസ�്തം കൂടുതൽ സത��െള കെ��ു�താണ.് (ൈവകാെത
ഭൂമിയിൽൈദവവി�വംആരംഭി�ുേ�ാ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�ും
പുറ�ുമായി�് ജലാശയ�ളായ കിണറുകള�ം േതാടുകള�ം നദികള�ം
കായലുകള�ം തടാക�ള�ം സമു�ദവും �ിതിെച��േ�ാൾ അവയിെല
ജലെ�യും മഴെയയും മ�ുക�കെളയും മ�ിെനയുെമ�ാം
സൃഷട്ി�ി���തുംസംര�ി�ു�തും മ� അ്ഥവാ ഭൂമി തെ�യാണ.് ഭൂഗർഭ
ജലം െകാ� മ്നുഷ�െര �പേത�കമായി കരുതു� മഹാവാ�ല�െ�േയാ,
ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ മ്ഹത�െ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 ജീവിജീവിതവുമായി�് ബ�െ��ിരി�ുകയാണ.്
അ�െനയെ��ു വാദി�ു�വരു�ാ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�െളയുംആവശ��െളയും
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സാധി�� തരികയും, സാധി�� തരാൻ ശ�ിയു�തുമായ   ഭൂമിയായ
ൈദവെ� മന�ിലാ�ാനാൻ, ഭൂമിയുെട കു�ു�ൾ� ക്ഴിയാ�ത്
കഷട്�ിൽകഷട്മാണ.്*

*ഭൂമിയായ ൈദവ�ിെ� അംശ�ളായ ഓകസ്ിജൻ, ജലം, ശരീരം
എ�ിവയുെട മഹാവാ�ല�െ�യും മഹാനീതിെയയുംഅനുഭവി�,് 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
അഹംഭാവികെളയും സ�യം തിരു�ി�ി�ാൻ േപാ� കു�മ� പ�തികൾ
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിലു�;് മുകളിൽ 1ലും 2ലും വിശദീകരി�ി���.്

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�് സംഹാരവും ആരംഭി�ുേ�ാൾ, ഭൂമിയിെല ജീവികള�െട
പുനർ�നനെ� ച��നിലാണ് മഹാനിർ�ഹി�ുക. ന��ത�ള�െട
സൃഷട്ി� ജ്ീവികള�െട ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരവുമായാണ ബ്�മു�ത;്
ചുവെട േവറി� വ്ിശദീകരി�ു�ു�.്

*(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�തമാണ്ജീവാ�ാവിന്ജീവിയാകാൻ
കഴിയു�ു��. മു�് വിസത്രി�താണ.് മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
ജീവികെള�ാം മരി�ുേ�ാൾ,ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജനും,
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�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�ിൽ
അടിയുകയാണ.്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� മ്�ാ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��ത്
മ�ിൽ നി�ു തെ� േവേ�? *മ�ിന�ാെത മ�ാർ�ാണ ജ്ീവികൾ�്
മഹാനീതി നൽകാനു� അവകാശവും അധികാരവും ഉ�ത ?്*
മ�ിൽനി�ു തെ� ജീവികൾ� മ്ഹാനീതി ലഭി�ാൽ മാ�തേമ ജീവിസൃഷട്ി
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�തമാണ ജ്ീവികള�െടെയ�ാം സൃഷട്ികർ�ാവായ ൈദവം
മഹാനീതിപതിയാവുക എ�ും ലളിതമായി മന�ിലാ�ാനാവും. ൈവകാെത
മഹാ�പപ��ിെല�ും സൃഷട്ിമ��വും ആദിവചനവും
മഹാശാസ�്തമൂലവും ശബദ്�ബ�വും അ�ര�ബ�വും
സംഹാരകാഹളവുമായ ൈദവ�ിെ� മഹാചിരി തുടർ�യായി 3 മുതൽ 33
വർഷം മുഴ�ു�േതാെട ൈദവ�ിെ� ഏകദാസനായ �പതിനിധിയിലൂെട
(ൈദവം) വീെ�ടു�ി��� മ�ിെ� നിയമ�ളായ യഥാർ�മായ
േവദ�െള ഭൂമിയിെല�ുമു� ജന�ള�െട ഭരണഘടനയായി�്വീ�ും
സ�ീകരി�െ�ടു�തുമാണ.് (എ�ാ സൃഷട്ിച�ക�ളിലും
ഏ��ുറ�ിലുകേളാെട/സമാനമായി സംഭവി�ു�ു�.്).

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�ാ
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ജീവികൾ�ും സമആന�ം ലഭ�മാ�ുവാൻ മഹാനീതിപതി കൂടിയായ ൈദവം
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മഹാ�ശ�ി�ു�ു�.് ഓേരാ ജീവിരൂപ�ളിലും
100 പുനർ���ൾ വീതമു�.് യാെതാരു മത�ളിെലയും
േഭാഷ��ള�മായി�്ബ�മി�ാ�തും മഹാശാസ�്തപരം മാ�തവുമായ
ഓംകാരനീതിശാസ�്തം എ� മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെ� കാതലായ
മഹാപുനർ�� സി�ാ�െ� മഹാ�ഗ��ിൽ കൂടുതൽ
വിശദീകരി�ി���.് മഹാപുനർ�� സി�ാ�െ� പഠി�ു�
നിരീശ�രവാദികള�ം അവിശ�ാസികള�െമ�ാം ൈദവം മഹാഭ�ദെ�ടു�ു�
മഹാസമനീതി ൈവഭവ�ിൽ അത���തെ�ടു�തും, വളെരേ�ർ
ഭയ�ു�തും, മു��ഓർ�കള�െട കാര��ിൽ യാെതാരാൾ�ും
മു��ഓർ�കെള ലഭി�രുേതഎ� ൈ്ദവേ�ാടു �പാർ�ി�ുകേപാലും
െച���തുമാണ.് *ജീവിരൂപ�ിെല അ�ാമേ�തും
അവസാനേ�തുമായ മനുഷ�രൂപം സ�ീകരി�ു� ജീവാ�ാവ് 100
ജ��ളിലൂെട* ഭൂമിയിെല ആന��െളെയ�ാം അറിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും; മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവ�ിെ�
ഭാഗമ�ാെതെയ�വ�ം *സമജീവിരൂപമായ ന��തപദവി എ� ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരെ�േനടുകയും െച��� .ു*

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

ആയിരം േകാടിയിലധികം വർഷ�ളിെല �പായമു� മഹാ�പപ�െ���ി
വളെര അറിയാനും മന�ിലാ�ാനും അനുഭവി�ാനും, ഇേ�ാഴെ�
സൃഷട്ിച�ക�ിെല* ഏതാനും നൂ�ാ�ുകളിലു� ശാസ�്തവളർ� െകാ�്
മനുഷ�ന്ഇ�ു സാ��മായി���.് അ�െനയിരിെ�, മ�ിൽ മാ�തം
ജനി�ുകയും മ�ിൽ ജീവി�ുകയും മ�ിൽ അടിയുകയും െച���
മനുഷ�ർ മ�ിെല ശാസ�്തംെകാ�ു സാ��മായ അന�മായ ആന��െള
അനുഭവി��െകാ�് മ�ായ ൈദവെ� നി�ി�രുത.് ചി�ി�ുക.
ഇേ�ാഴെ� സൃഷട്ിച�ക�ിെല ഏതാനും നൂ�ാ�ുകളായു�
കാലഘ��ിെല ന�വരും െക�വരും, ദീർഘദർശനം ഇ�ാ�വരും മൂഢരും
അ�ായു��കള�ം ഒെ�യായ ചില ആ�ീയാേന�ഷകർ;
ആയിരംേകാടിയിലധികം വർഷ�ളിെല �പായമു� മഹാ�പപ�െ�
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��ി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� വ്ർ�ി��നൽകിയത .്... ചി�ി�ുക.
(*സൃഷട്ിച�കം, കാലച�കം, മഹാകാലച�കം, മഹാസൃഷട്ിച�കം തുട�ിയ
കാലഗണനകെള മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്).

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

*േമാ�െ�* അഥവാ *മു�ിെയ* ഓേരാ ജീവാ�ാവിനും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തിനു മു�് ഭൂമിയിെല�ുമു� *ഓേരാ
മനുഷ�നും / ജീവാ�ാവിനും ഭൂമിയിെല ബ�ു�ളിൽ നി�ും ബ��ളിൽ
നി�ും ആ�സംതൃപത്ിേയാെട മു�ി േനടാൻ കഴിയു�ത്
എ�െനെയ�ാെമ�്'േമാ�ം' എ� ൈദവവി�വ വിശകലനം 4ൽ
മഹാശാസ�്തപരമായി�് വിശദീകരി�ി���.് omsathyam എ� blogൽ
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���ത ഏ്കമഹാശ�ിയായ
മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം തെ�യാെണ�ിലും, �പപ�പിതാവായി�്
മഹാഉയർ�ിയി��� പരമശിവനിലൂെടയാണ.് പരമശിവെന തെ�യാണ്
ൈ�ക�ായി� അ്യ�ത.്അവനിലൂെട മാ�തേമ േമാചനമു��അഥവാ േമാ�ം
ലഭി�ൂ എ� ൈ്�ക�ിെന കുറി� പ്റയുേ�ാൾ ൈ�ക� *്ലൂെട* അഥവാ
മാധ�മം മാ�തമാണ;് േമാ�െ� മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത മ്��ം
ഭൂമിയുമായൈദവമാണ.് മഹത�ം മ��ം ഭൂമിയുമായഏകൈദവ�ിനു മാ�തം.
..

(( ഏതാനും വിഷയ�െള മു� േ്ചർ�ി���.്എ�ിരു�ാലും
ആവർ�ി�ു�ത (്മുഖ�മായും) �പസത്ുത ഭാഗ�െളഓടി�്
പുതിയ പാഠ�ളിേല� ക്ട�ുേ�ാൾ,സ�െയപൂർ�മായി
മന�ിലാ�ാൻഎള��മാകാനാണ.് പരമശിവനിലൂെട

സ�ൂർ�മ�ാ�സ�ൂർ� േവദ�ൾവീെ�ടു�ുേ�ാൾ,
സ�ൂർ�മായ േവദ�ൾ മ�ിൽ മഹാലയി�ിരി�ുകയാണ !് )).
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മഹാലിംഗ�ിന അ്ക�,് ജീവികെള സൃഷട്ി�ാൻ േവെറയും കാരണ�ള��.്
അ�ംകുറി�ാം:

ൈദവ�ിെ� ഭാഗമ�ാ�തായ ജീവാ�ാവിെന മ��മായി� ആ്ദ�ം ജല�ിൽ
സൃഷട്ി�ുകയും, േശഷം 'മ��ം സസ�ം പ�ി മൃഗം മനുഷ�ൻ' എ�
ജീവിച�ക�ിലൂെട പരിണമി�� േമാ�െ� േനടുകയും െച���ത '്മ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശമായശരീരെ�ആധാരമാ�ിയാണ;്എ�ിലും,
*'യാെതാരി�ലും സൃഷട്ിയായ ജീവാ�ാവിെന മ�ിെ� ഭാഗമാ�ുകേയാ
മ�ിൽ െതാടുവി�ുകേയാ െച���ി�.'* ഖരാവ�യിലു� മ�ായ ഭൂമി
നീതിയാണ,് മഹാനീതിയാണ,് മഹാനീതിപതിയായ ൈദവമാണ.് *നീതി
കാര��െള വിധി�ുവാൻ ജീവിെയ അഥവാ ജീവാ�ാവിെന അനുവദി�ി�ി�.*
മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശ�ളാണ എ്�ാ ജീവികള�െടയും ശരീരം
എ�തുെകാ�,് ൈദവാംശമായ ശരീര�െള ന�തിന ഉ്പേയാഗെ�ടു�ുക
എ��ാെത (അേന�ാന�ം) ശി�ി�ു�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�ി�ാൻ യാെതാരാൾ�ും അവകാശമി� എ� ച്ുരു�ം.
മഹാ�ാഗാ�ി� പ്ിൻപ�ാൻ കഴി�തും ഗാ�ി ആഹ�ാനം െചയത്തുമായ
അഹിംസയും സത�ാ�ഗഹ സമര�ള�ം ൈദവീകമാകു�ത്അ�െനയാണ.്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ാ�വേരാട് നി�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!്

കു�ു�െള, �പപ�പിതാവായ പരമശിവനു േപാലും മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം �പവർ�ി�ുക എ�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�ി���.്
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*(3). മ�ായ ഭൂമിയുെട മ�ളാവാൻ �പയ�ി�� പുണ�ം േനടുക.*

*ഭൂമിെയ� ഏക മഹാരാജ�െ� സേ്നഹി�ുകയും, ഭൂ�പേദശ�ൾ മാ�തമായ
രാജ��ള�െട േപരിൽ േകമ�ം ഭാവി�ാ�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���ത്യഥാർ��ി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 കൂടിയാണ് ധർ�
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�െരഅടിമകളാ�ു�വയും
ധാർ�ികഅധഃപതന�ൾ� ക്ാരണമാകു�വയുമാണ.്*

*ൈദവവി�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
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ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് �പവർ�ി�ുേ�ാൾ മാ�തമാണ്
ത�ൾ� പ്ുരുഷ�ാരും മനുഷ�രും ജന�ള�െട ഭാഗവുമായി�്
പരിവർ�നം ഉ�ാവുക എ�് സുവ��മായി
തിരി�റിയു�താണ.്* അധമനീച േകാ�പായ�െള
െതാഴിലുകളായി െത�ി�രി�് *അധമരായ
ഭരണാധികാരികള�െട അടിമകളായി�ാണ ക്ഴി�ു േപാ�ത*്
എ�തും േപാലീസ േ്സനയും നിരവധി സർ�ാർജീവന�ാരും
തിരി�റിയു�താണ;് തിരു�ു�തുമാണ.് *അേനകായിരം
വർഷ�ളായി�് സമൂഹ�ിൽ   സംഭവി�� േപാരു�
അപചയ�ൾ�് ഇ�െലേയാ ഇേ�ാ പ�ാള�ാരും
േപാലീസുമായി�് െതാഴിൽ േനടിയവെര ( മാ�തം )
കു�െ�ടു�ു�ത് െത�ാണ.് സൗജന�മായി�് മദ�വും
ദുഃസ�ാത����ള�ം നകിെ�ാ� ൈ്സനികരുെട േചതനകെള
മരി�ി�ാനും മരവി�ി�ാനും എ�ാ രാജ��ളിെലയും
ഭരണാധികാരികൾ അേനകായിരം വർഷ�ളായി�്
�പവർ�ി��േപാരു�ത് കടു� ൈദവനി�യും
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�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 ൈദവ
ശി�കെള വാരി�ൂ���തുമാെണ� അ്റിയണം. വധി�ാൻ
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കാരണ�ാരായ രാഷ�്ട ഭരണാധികാരികൾ�ും,
വധി�വേര�ാൾ പാപവും ൈദവ ശി�കള�ം
ഉെ��റിയണം. ഭൂമിയിെല�ും വ�ത�സത് മത�ൾ
�പകാരമു� വിശ�ാസ�ള�ംആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം
ഉെ��ിലും, ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ
ജന�െളയും സൃഷട്ി�ി���ത ഒ്രു ൈദവമാെണ�ു പറ�ു
നട�ു� മതഭരണാധികാരികള�ം മതപുേരാഹിത�രിശകള�ം
ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ യു�ം െച���തും
വധി�െ�ടു�തും, ആയുധ�െളയും പ�ാള�ാെരയും മ��ം
ഒരു�ു�ത്അറി�ി��ം തടയാൻ �ശമി�ാ�തിനും
കടു� ൈദവശി�കെള അനുഭവിേ��തു�.്
മറ�ുകേയാ, മറയ�്ുകേയാ, അറിയാെത േപാവുകേയാ
െചയത്താെണ�ിൽ; സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള മുഴുവൻ
തനി�� െച��� മഹാശ�ിയായ ൈദവം എ�ു
�പസംഗി��െകാ�,് ൈദവം േനരി� ഏ്�ി�ാ� പണികെള
െചയത്് ൈദവെ� കബളി�ി�ാൻ �ശമി�തിനും,
ൈദവ�ിെ� േപരിൽ അ�വിശ�ാസ�ള�ംഅനാചാര�ള�ം
അധമനീച അനുഷഠ്ാന�ള�ം അധമ നിയമ�ള�ം അധമ
സംവിധാന�ള�ം െകാ�്ജന�െള ചൂഷണംെചയത്്
ജീവി�ു�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 സേ്നഹപരിചരണ�െ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��ം,
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പാപ�ള�െട ബാ�ിപ�തമായ കീർ�ിമു�ദകെളയും മദ�പാനെ�യും
ഉേപ�ി�് സംശു�രാവാൻ പരി�ശമി�ണം; സംശു�രാവണം. *ഉടൻ
ഭൂമിയിെല�ും ൈദവവി�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�്സ�ാത����ള�� രാജാ��ാരാണ�ും,
യാെതാരാള�ം മ���വരുെട അടിമകളെ��ും, യാെതാരു മനുഷ�നും
രാജ��ളിെല രാജാ��ാെര�ാൾ െചറിയവരെ��ും
ഭി��ാരേന�ാൾ വലിയവരെ��ും സുവ��മായി
അറി�ുെകാ�ണം.*

ൈദവവി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട, എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ മതജാതി
ഉപജാതി രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�ം സ�യെമേ�ാണം ഇ�ാതാവു�താണ.്
�പ�ാന�ളിൽ �പവർ�ി�ാൻ ഒരാൾ േപാലും മുേ�ാ�� വരു�ത�.
ൈദവ�ിെ�സൃഷട്ിയിൽെപ� ഒരു ജീവിയ�ാ ' �പ�ാനം'എ�ും, '�പ�ാനം'
എ� ഒരു ജീവിെയേയാ, ഒരു എറു�ിെനേ�ാലുേമാ സൃഷട്ി�ാേ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�ി�ുകയുമാണ്ൈദവം
െച���െത�ും, ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മഹാസമനീതിെയ
മഹാനിർ�ഹി�ു�ത ഓ്േരാേരാ 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, ൈദവവി�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�്സാമൂഹിക നീതി ഉറ�ായും
ലഭി�ു�തുമാണ.് രാജാവും മ��ിമാരും *നീതിന�ായ�െള െച���േതാെട*
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ഇ�െ�പൂ�ാ�ിേ�ാടതികൾഇ�ാതാവു�തുമാണ.്

ൈ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�്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�,് മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
ഏകദാസനായ പരമശിവൻ C/o www.omsathyam.com 2017 ഏ�പിൽ 12
ബുധനാഴച്. ...

ഏകമഹാശ�ിയും ഏക ൈദവവും, മഹാ�പപ��ിന് അതീതമായ
മഹാ�ബ�വും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും മഹാദാസിയും മഹാേദവനുംമഹാേദവിയും
മ��ം ശരീരവും ഭൂമിയുമായഓം 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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(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�ാല്  ആ സത�െ�
അവഗണി��െകാ�ു ജീവി�ുകയും, ത�ള  ് ൈദവ
വിശ�ാസികളാെണ�ു കരുതുകയും പറയുകയും
െചയത്ാല  ് ൈദവവിശ�ാസി ആവി�. ഭൂമിയില  ് മത
ൈദവ വിശ�ാസികള  ് അഥവാ മതവിശ�ാസികള  ്
മാ�തമാണേ�ാ ഉ�ത എ്�തു കണ�ാ�ുേ�ാള ്, മത
ൈദവം സൃഷട്ി� ഭൂമിയില്  മതൈദവ�ിെ�
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രും മ��� ജീവികള�ം ജീവി�ു�ു
എ� വിശ�ാസം മതവിശ�ാസി എ�ു കരുതു�
ഏെതാരാൾ�ും ഉ�ാവണം. ഇെ��ാല  ് മതവിശ�ാസി
ആവി�. ഭൂമിയിലു� ഏെറ�ുെറ മുഴുവന  ് 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
പ�ാള�ാെര ശ�തു�ളായി കണ�ാ�ിെ�ാ�്
െകാ��കയും േ�ദാഹി�ുകയും െച��േ�ാൾ
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ൈ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�്്ലഭ�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�ു�ത എ്�തും ഒേര ൈദവ�ിെ�
സൃഷട്ികളാെണ�തുംഅവഗണി�ി 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�
േ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��;



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 690

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�ത ഭ്ൂമിയിെല
വ�ത�സത് �പേദശ�ളില  ് ജന�ള�്ു ത�ില  ്��ില  ്
യു�ം െച��വാന  ് കൂടിയാെണ�ു േതാ�ിേ�ാകു�
രീതിയില  ്ആധുനികെര� അ്വകാശെ�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�വരുെട ആ�ശിതര  ്� സ്�ാന�ള�ം സാ��ിക
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.്
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(ൈദവ�ിെ� മഹാഖരരൂപമാണ ഭ്ൂമി!
അ�െനയിരിെ�, മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
അേനകംകു�ു�െളയു��ള�െട േപരിൽ
െകാ��കയും പീഢി�ി�ുകയും െചയത്ഏെതാരു

രാഷ�്ട�ിെലയും പ�ാള�ാെരയും,അവെരനിേയാഗി�
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�് സ്�ാ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�െളയുംഅവിട�ളിെല ജന�െളയും
പു�ി�ുകേയാതരംതാണവരാേയാ േ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��ള ്േക�ിരി�ു�
ചു��മു�വെരയും േബാ��െ�ടു�ിയാല ്, പ�ാള�ാര ്

ഉൾെ�െടയു�വരുെടഅവ�സ�യം
ചി�ി��േനാ�ുക.
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പ�ാള�ാെര �പേത�കം പരാമർശി�ു�ത്
കാരണമു�ായി�ാണ.് േദശര�,ജനര�
എ�ിവയ�ുേവ�ിെയ�ു കരുതെ�ടു�

െതാഴിലുകളില ്ഏര ്െ�ടു�വരായ പ�ാള�ാര ്ത�ള ്
�ഏ്�വുമധികം ഉ�രവാദി�മു�ത ഏ്തു
േമലധികാരിേയാട അ്ഥവാ ഭരണാധികാരിേയാട്
ആെണ�ു വ��മായിഅറി�ിരി�ണം.

രാജ��ിെല ഭരണാധികാരി�ു വളെര വളെര മുകളില ്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാശ�ിഎ�ു േപരു�
ൈദവംഎ�ാ മനുഷ�രുെടയും ചി�കെളേ�ാലും,
ൈദവ�ിെ�വാതകരൂപമായഓകസ്ിജനിലൂെട
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�െളആരു
ഭരി�ു�ുഎ�ത �്പധാനമ�,എ�െന ഭരി�ു�ു, ധര ്
�ശാസ�്തപരമായി� അ്ഥവാൈദവീകമായി�ാേണാ
ഭരി�ു�ത എ്�തു മാ�തമാണ �്പധാനം.ഏതു നാ�ിെല
വ��ി ഭരി�ാലും, മഹാഭരണാധികാരിയായിൈദവമു�്
എ�ത ഉ്ളെ്�ാ�ണം; മാ�തമ�, ന�വ��ി�ു

മാ�തേമ ന� ഭരണം നല ്കാനാവൂ.
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ൈദവം ഭൂമി സൃഷട്ി�ി���ത എ്�ാ ജീവികള ്�ും
േവ�ിആയതുെകാ�ാണ എ്�ാ 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�ളാണ്

ഭൂമിയില ്ഉ�െത�ില ്ഭൂമി എ�ത
അസു�രമാകുമായിരു�ുഎ�ും ജീവിതം എ�ത

വിഷമകരമാകുമായിരു�ുഎ�ും
അസാ��മാകുമായിരു�ുഎ�ും ചി�ി�ണം.
അന�മായ മഹാശ�ികള�െട ഉടമയാണ ൈ്ദവം

എ�തിെന മനുഷ�ന ്അറിയുവാനും അനുഭവി�ുവാനും
കഴിയു�തുേപാലും ഭൂമിയുെടൈവവിധ�മായ

ഘടനെകാ�ു കൂടിയാണ.് മ���ജീവികള ്ഈഭൂമിയില ്
ഇ�ായിരുെ��ില ്മനുഷ�ന ്െറഅവ�വളെര
േശാച�മാകുമായിരു�ു. മ���ള�ം,സസ��ള�ം,

പ�ികള�ം, മൃഗ�ള�ംഈ ഭൂമിയില ്ഇ�ായിരുെ��ില ്
ഭൂമിയും ഭൂമിയിെല ജീവിതവും വളെരയധികം

അസു�രമാകുമായിരു�ു, േ�ശകരമാകുമായിരു�ു.
വായു, െവ�ം, മ� ഇ്വകഴി�ാല ്ഭ�ണകാര�മാണ്
മനുഷ�ന ഏ്�വും �പധാനം എ�തുെകാ�ു മാ�തമ�
അത.്കൂടുതലായി ഭാഗം 4ൽവിശദീകരി�ി���.്
മനുഷ�ര ്�ൈ്ദവം ശാസ�്ത�ാനം കൂടുതൽ
നലക്ിയേ�ാള ്, ഭൂമിയിെല വിവിധ �പേദശ�ളിെല
വ�ത�ാസ�െളശാസ�്തപരമായിതെ�വിശകലനം
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െച��വാന ്മനുഷ�ര ്ബാ���രാണ.്ജനന�ലം ഉള ്
െ�െടയു�ജനനകാര��ള ്ൈദവീകമഹാനീതിയുെട

ഭാഗമായ ജ�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,

യു�കാര��ള ്�ായി വസത്ു�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 ഭൂമിയിെല ജീവികെളയും ഭൂമിയുെട
ശാസ�്തെ�യുംഅതിലൂെട ഭൂമിെയയും
ശാസ�്തെ�യുംസൃഷട്ി�ൈദവെ�യും
സേ്നഹി�ു�വരാണ ര്ാജ�സേ്നഹികള ്.

യഥാര�്മായ രാജ�സേ്നഹികള ്മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തെ�മാ�തമാണ അ്നുസരി�ു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�ത ൈ്ദവം സൃഷട്ി� ഭൂമിയുെടഓേരാേരാ
ഭാഗ�ള ്മാ�തമാണ.്തെ�നാട,്തെ�ജി�,തെ�
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സം�ാനം,തെ� രാജ�ം എ�ി�െന മനുഷ�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

സം�ാന�ള�െടേയാ ഭാഗംആയിരി�ു�തുേപാെല,
ഓേരാ രാജ�വും ഭൂമിയുെടഅഥവാ ഭൂേലാക�ിെ�
ഭാഗംആവണം.തെ� ഭൂമി /ഭൂേലാകംഎ� ഉള ്�ാഴച്
ഉ�ാവുേ�ാള ്ഒേര ഭൂമിയിെല ജന�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�ി�ാനും അത്
വഴിെയാരു�ു�ു�.് മു� വ്��മാ�ിയതുേപാെല
യാെതാരു മനുഷ�രും സ��ഇഷട്�പകാരം ഏെത�ിലും
േദശ� ജ്നി�വര�എ�തിെനശരി�ും ഉള ്െ�ാ�്
ജീവി�ണം. �പേദശ�ിന ്െറ േപരില ്എ�തിനു പകരം
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ഭൂമിയുെട േപരില ്ഊ�ം െകാ��ക,ൈദവ മഹത�ം
മന�ിലാ�ിആന�ി�ുക, ഭൂമിയിെലആന��ള ്ധര ്
�ശാസ�്തപരമായിഅനുഭവി�ുകഎ��ാെത
േദശ�ള�െടഅഥവാ രാജ��ള�െട േപരില ്േകമ�ം
കാ�ിയി� യ്ാെതാരു കാര�വുമി�എ�അ്റിയുക. ഭൂമി
ൈദവ�ിെ�ഖരരൂപമാെണ� 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�ംൈദവരൂപ�ിെ�ഓേരാേരാ

അവയവ�ളാണ.്എ�ാഅവയവ�ള�ം േചര ്�തായ
ഭൂമിെയ വാഴ�്ുകഎ��ാെതഓേരാേരാ

രാജ��െളയും വാഴ�്ു�തും, ഒരു രാജ�െ�മെ�ാരു
രാജ�ം ശ�തുവായി കാണു�തും ൈദവനി�യാണ.്
ത�ള�െട ശരീര�ിെ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�്്
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പ�ാളേജാലി� ഉ്േദ�ാഗാര ്�ികള ്ഇ� ഉ്�ാഹി�ു�ു
എ��ാെത രാജ�സേ്നഹം തുടി�ി��. രാജ�സേ്നഹം
എ�ാെല�ാണ എ്�ു േപാലും പ�ാള�ാര ്ഉള ്
െ�െടയു� ഭൂരിപ�ംജന�ള ്�ുംഅറിയി�
എ�താണ വ്ാസത്വം. െപാതുസ��ില ്നി�ാണ്
പ�ാള�ാര ്� േ്വതനവും സുഖസൗകര��ള�ം
ലഭ�മാ�ു�െത�ിലും,അവര ്അനുസരി�ു�ത്
ഭരണാധികാരിെളയാണ,് �പവര�്ി�ു�ത്

ഭരണാധികാരികള ്�ു േവ�ിയാണ.്ജന�െളേയാ
മഹാ�പപ��ിെ�ശാസ�്തെ�േയാഅവര ്

അനുസരി�ു�ി�. മഹാ�പപ��ിെ�ശാസ�്തെ�
അവര ്അറിയു�ുേപാലുമി�. ഒരു �പേദശ�ിെല
ജന�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�രം
സംഭവി��െകാ�ിരി�ു�യാഥാര�്�മാണത.്
െകാ�ാനും ചാകാനുമായി പ�ാള�ാെര� േപരില ്
യു�െ�ാഴിലാളികെളസൃഷട്ി�ു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
േദശര�കെര�ു േപരിടുകയും െകാ�ാനും ചാകാനും

നിേയാഗി�ുകയും െച���ു.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 698

യു�െ�ാഴിലാളികളായഅന�നാ�ിെല പ�ാള�ാെര
വധി�ുേ�ാള ്, �പസത്ുത പ�ാള�ാരുെടയും

കുടുംബാംഗ�ള�െടയും േവദനയില ്പ�ുേചരുവാന ്
കഴിയാ�വര ്മനുഷ�രും ഭരണാധികാരികള�ം
ആകു�െത�െന ?ഇ�ാ�ിെല പ�ാള�ാര ്

വധി�െ�ടുേ�ാള ്,അവരുെട കുടുംബാംഗ�ള�െട
േവദനയില ്മാ�തം പ�ുേചരുവാേനാ പ�ു േചരു�തായി
േവഷംെക��വാേനാആണ ഭ്രണാധികാരികള ്�ും,
പ�ാള�ാരുെട കുടുംബാംഗ�ള ്�ും, മ�� പ�ാള�ാര ്
�ും െപാതുജന�ള ്�ും കഴിയു�െത�ില ്,
അവെര�ാം മനുഷ�ത�മി�ാ�വരായി
അധഃപതി�ിരി�ു�ുഎ�ാണര ്�ം.

അന�നാ�ിെല പ�ാ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
ൈദവ�ിെ� മെ�ാരു നാ�ിലു� മ�െള
േ�പാ�ാഹി�ി�വരാണ പ്�ാള�ാരുെട

മാതാപിതാ�ള�ം മ�� കുടുംബാംഗ�ള�മ�ില ്,ൈദവം
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരംഅവെരശി�ി�ുകയാണു
െച��കഎ�റിയണം.ൈദവം ശി�ി�വെരയും
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ശി�ി�ു�വെരയും, ഭരണാധികാരികള�െടേയാ
മ���വരുെടേയാആശ�ാസവചന�േളാസാ��ിക

സഹായ�േളാ െകാ�ു ര�ി�ാെമ�്
വ�ാേമാഹിേ��തി�, �ഗ��ിെല 3◌ാം

ഭാഗ�ിലു� മഹാനീതിശാസ�്ത പാഠ�ള ്അതു
വ��മാ�ു�താണ.്

പ�ാള�ാരുെട കാര��ി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�ിെല ജന�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

അവകാശേമാഅധികാരേമാ ഇ�ാ�കാര��ള ്മനുഷ�
ഭരണാധികാരികള�ം മാധ�മ�ള�ം മ��ം പറയു�തും
െച���തുംഅവസാനി�ി�ണം. രാജ��ിനു േവ�ി
മരി��േവാഎ�ത ര്ാജ�ം പറേയ�താണ,് രാജ��ിന ്
െറഅഥവാ മഹാ�പപ��ിന ്െറ ശാസ�്തം

പറേയ�താണ.് രാജ�ം ൈദവ�ിന ്െറ ഖരരൂപമായ
ഭൂമിയുെട ഭാഗമായിരിെ�, പ�ാള�ാര ്ഉള ്െ�െട

ഏെതാരാള�ം രാജ��ിനു േവ�ി മരിെ��ു പറയു�ത്
ശാസ�്ത�ാനം ഇ�ാ�തുെകാ�ാണ.്ൈദവ�ിെ�

അഥവാ രാജ��ിന ്െറ ശാസ�്തം പഠി�ാന ്
ത�ാറാവാെത �പവര ്�ി�ു�വരായഅധമരായ
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ഭരണാധികൾ�ു േവ�ി മരി�� എ�ു പറ�ാല ്കുെറ
ശരിയു�.് പ�ാള�ാർ വധി�െ�� വിവരം വലിെയാരു
വിഭാഗം ജന�ൾഅറിയു�തു േപാലുമി�എ�താണു
വാസത്വം.ത�ള�െട ഉ�വർ മരി�ുേ�ാള ്േപാലുമു�
േവദനെയഅവരുെട കൂടി പിതാവും മാതാവും

കാലവുമായിരി�ു�ൈദവം മറ�ി��ം ഓര ്�ി�ി��ം
സേ്നഹി�ു�തും ശി�ി�ു�തുമാണ.്

ധർ �ശാസ�്ത�പകാരമു� ഭരണാധികാരികള ്ഭൂമിയിൽ
ഇ�എ�ിരിെ�,അവര ്�ും മരി�വരുെട

ഉ�വര�ാ�വര ്�ും പ�ാള�ാര ്വധി�െ�ടുേ�ാൾ 
വലിയ േവദനയഥാര ്��ില ്ഉ�ാവു�ി�എ�താണ്
വാസത്വം.അ�െനയിരിെ�വധ�ള�െടയും
മരണ�ള�െടയും േപരില ്ഭരണാധികാരികള�ം
മാധ�മ�ള�ം മ��ം േവഷംെക�ലുകള ്നട�ു�ത്

ൈദവീകമ�എ�റിയണം.ൈദവ�ിെ�കു�ു�ള ്
ശാസ�്തെ�യുംഅതിലൂെടൈദവെ�യും
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�ിെ�വാതക രൂപമായ
ഓകസ്ിജൻ മനുഷ�ന ്െറ ചി�കള ്േപാലും
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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��ം
�പസത്ാവന ഇറ�ി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�
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�െര വാഴ�്ു�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�ും
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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��ിപരമായ
ശ�തുതയ�് ഭ്രണാധികാരികളായ വ��ികള ്
(മാ�തം)ത�ിൽയു�ംെച��കയാണു േവ�ത.്

െപാതുജന�ള�െടസ�� ഉ്പേയാഗി� ആ്യുധ�ള ്
ഉ�ാ�ുകയും പ�ാള�ാെര� േപരില ്
യു�െ�ാഴിലാളികെളസൃഷട്ി�ുകയും,

രാജ��ിനക�ും പുറ�ുംഓേരാേരാ കാരണ�ള�െട
േപരില ്ജന�െളയും പ�ാള�ാെരയും

ത�ിലടി�ി�ുകയും െകാ�ി�ുകയും െച���ത്
ൈദവീകമാെണ�ു കരുതു�ുെവ�ില ്,കു�ു�െള

നി�ള ്�ു െത�ിയിരി�ു�ു.

ൈദവം മനുഷ�ര ്�ശ്ാസ�്ത�ാനം കൂടുതലായി നല ്
കിയത ഇ്�െനെയാെ�ജീവി�ാന�.വിഷയ�െള
ശാസ�്തപരമായി വിശകലനം െച��വാന ്മനുഷ�ന ത്ീര ്

�യായുംബാ��തയു� :്

രാജ�ഭരണം, ഭൂേലാകഭരണ�ിേല� വ്ഴിമാറുേ�ാള ്
ഭൂമിയില ്ആന�ം വര ്�ി�ു�താണ.്യു��ള�ം
ഭീകര�പവര ്�ന�ള�മി�ാ�സു�ര േലാകമായി
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ഭൂേലാകം മാറു�താണ.് േപ�ന ്റ ന്ിയമ�ള�ം
അതുേപാലു�വയുംൈപശാചികപ�ികയില ്

െപടു�താണ.് ഭൂമിയിെല ജന�ള ്എ�ാം ത�ള ്ഒരു
ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാെണ�തിരി�റിേവാെട

സേ�ാഷി��ം സഹകരി��ം സഹായി��ം
ജീവി�ു�താണ.്

യഥാര ്�മായഅഥവാൈദവീകമായഅഥവാ
ശാസ�്തീയമായ ഭരണസ��ദായ�ില ്�ഗാമ

പ�ായ�ിന അ്ഥവാ �പാേദശിക ഭരണകൂട�ിന്
ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്ത�പകാരം ജന�ള ്
സാ��ികശ�ി നല ്കു�ുഎ��ാെതസം�ാന
ഭരണകൂട�ിേനാ േക��ഭരണകൂട�ിേനാ നാെള
യാഥാര ്��മാകു� ഭൂേലാകഭരണകൂട�ിേനാ
യാെതാരു നികുതികള�ം നല ്കു�ത�,അവയ�്്

അ�രം നികുതികള ്ആവശ�മി�. മാ�തമ�, �പാേദശിക
ഭരണകൂടം സമൂഹ�ിന ്െറസ�ൂര ്�ആവശ��ള�ം
നിറേവ���അവ�യിേല� ഉ്യരു�താണ.്

ഭരണാധികാരിയുെട േമെലയാണ ഓ്േരാ വ��ിയുെടയും
�ാനം എ�ത�്ാപി�െ�ടു�തുമാണ.്

ഭരണാധികാരി അഥവാ രാജാവ,്വ��ിെയഅഥവാ
�പജെയധർ�ശാസ�്തപരമായിസഹായി�ുകയും
വ��ിയുെട ദാസനായി �പവര ്�ി�ുകയും, �പസത്ുത
അവസരം ലഭി�ത ഏ്�വുമധികം പുണ�ം േനടാനു�
അവസരമായി കണ�ാ�ുകയും െച���ു.
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വ��ികള�ം ഭരണാധികാരിയും
ധർ�ശാസ�്തപരമായിആന�ി� ജ്ീവി�ുക

എ��ാെത വ��ികള ്�അ്ഥവാ
െപാതുജന�ൾ� ന്ാ�ിെല ഭരണാധികാരി

ആെര�ത വ്ിഷയമാകു�ത�.

ന� ഭരണം നട�ു�യാള ്ന� ഭരണാധികാരി, ന�
ഭരണാധികാരിആേവ�ത �്പഥമമായി

ഭരണാധികാരിയുെടആവശ�മാണ.് ഒരു ജ��ില ്
ഏ�വുമധികം പുണ�വുംഅതുേപാെല പാപവും
സ�ാദി�ാന ്ഇടയാ�ു� മനുഷ�ജ�മാണ്
ഭരണാധികാരിയുേടത.്ജന�േള�ാള ്

വളെര�ൂടുതല ്കരുതി ജീവിേ��ത എ്േ�ാഴും
ഭരണാധികാരിയാണ.്അയാള ്�ു

േവ�ി�െ�യാണ ക്രുേത�ത,്തന ്െറ
വിേശഷെ�� രാജജ��ിെല �പവൃ�ികള ്
െകാ� പ്ുണ�ം േനടാനായിെ��ിലും
പാപമു�ാകാെതഎ�ിലും േനാ�ണം.

ഭരണാധികാരിെയ��ിഅഥവാ ഭരണകൂടെ���ി
അഥവാ രാജാവും മ��ിമാരും ഉള ്െ��

ഭരണകാര�ാലയ�െള��ി പറയുകയാല ്,അവർ 
ഭരി�ു�ജന�ൾ വസി�ു�നാടിെന��ിഅഥവാ
േദശെ���ി �ഹസ�മാെയ�ിലും വിസത്രിേ��തു�.്
മു� സ്ൂചി�ി�തുേപാെലകു�ുകള�ം മലകള�ം പര ്
�ത�ള�ം വന�ള�ം േതാടുകള�ം നദികള�ം
കായലുകള�ം കടലുകള�ം ദ�ീപുകള�ം െകാ�്
�പേദശ�െളൈദവം വ�ത�ാസെ�ടു�ിയി���.്
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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�െടയുംആന�കരമായ ജീവിതെ�
കണ�ാ�ിയു�സൃഷട്ി സംവിധാനമാണത.്

സൃഷട്ിപരമായ വിധി,�ിതിപരമായ വിധി എ�ിവെയ
വിവരി�ു� �പേത�കഅ��ായം ഇമഹാ�ഗ��ിലു�.്

വന�ള�ം സമു�ദവും മുഖ�മായും മ���ജീവികള�്ായി
ൈദവം സൃഷട്ി�താെണ�അ്വയുെട �പകൃതിയില ്
നി� മ്നുഷ�ന മ്ന�ിലാ�ാന ്കഴിയു�ു.

ധര ്�ശാസ�്തപരമായ ജീവിത�ിന ത്�ാറാകാ�
മനുഷ�െര, മനുഷ�ഭരണകൂട�ള ്�ശ്ി�ി�ുവാനു�

ൈദവീകജയിലുകളായി�ൂടി വന�െളയും
ദ�ീപുകെളയുംൈദവം 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�േതാെടയും സുവ��ത

ഉ�ാകു�തിനാല ്േദശ�ള�െടഅതിര ്�ികള ്
ശാസ�്തീയമായി രൂപെ�ടു�താണ.് മാ�തമ�, ഭൂമിയിെല
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എ�ാ േദശ�ള�െടയും ഭരണഘടന മഹാശാസ�്ത�ിന ്
െറ ര�ാമെ�ശാഖയായ ധര ്�ശാസ�്തം
മാ�തമാകയാലും,എവിെടഎ�െനജീവി�ാലും
സമനീതി എ�ാവര ്�ും ജ��ളിലൂെട

ലഭി�ുെമ�തിനാലും,സംഹാരം പൂര ്�ിയാകുംവെര
മായ �പത��മായി തുടരുകയാലും േദശ�ള�െട
അതിരുകേളാ, േദശ�ളിെല ഭരണവ�ത�ാസ�േളാ

ജന�െളഅല���ത�.

ഒരു നാ�ിെല ജന�ൾ� ്ഉ�ായിരിേ��ഏ�വും
കുറ�ജീവിതകാര��ൾഎെ��ാമാെണ�്

�ഹസ�മായി പറയാം:

(1) ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�വായു, െവ�ം, മ� എ്�ീ
അടി�ാനഘടക�െള പരിശു�മായാണ ൈ്ദവം
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��ിെല ജന�ള ്�ു േവ�തായ
ഭ�ണസാധന�െള�ാം രാജ�� ഉ്�പ്ാദി�ി�ണം.
കഴിവി�ാ�വ��ി രാജാവായി�ൂടാ, പരാജയെ�ടു�

രാജാവ ഭ്രണംതുടര ്�ുകൂടാ.

(3) രാജ��ിെല ജന�ള ്�ു േവ�തായ
ഭ�ണസാധന�ള�െടആവശ�വും കഴി�്
അധികമായി�,് രാജ��ിന ്െറഅതിര ്�ിയിലു�
ഏ�വും വലിയ രാജ��ിെലേയാഏ�വും െചറിയ
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രാജ��ിെലേയാജന�ള ്�ു േവ�തായ
ഭ�ണസാധന�ള�െട പകുതി ഭാഗം കൂടി രാജ��്
ഉ�പ്ാദി�ി�ണം. രാജ��ളില ്�ാമ�ള ്
ഉ�ാകുേ�ാള ്പരസപ്രം സഹകരി�ാനും
സഹായി�ാനും ഭ���പശന്ം പരിഹരി�ാനും,

ജനജീവിതംഅത�ാന�കരമാവാനും കൂടിയു�ശാസ�്ത
പ�തിയാണ അ്ധിക ഭ�� ഉ�ാദനം. േകരളം
േപാെലയു�നാ�ിെല ജന�ള ്� ര്ാജ�പദവി�്
അഥവാസം�ാന പദവി� അ്വകാശമിെ��ും,

ഭരണാധികാരികള ്� ഭ്രണം നട�ാ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�ിെല ജന�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�തുമായഅവ�,
മ���ജീവികള ്കുറയു�അവ�,

ശാസ�്തസൗകര��ള ്പിേ�ാ� സ്�രി�ു�അവ�,
ഗതാഗതസൗകര��ള ്കാളവ�ിയിേല� ച്ുരു�ു�
അവ�എ�ി�െനബഹുവിധ കാര��ള��.്

ഏെത�ിലും രാജ��ിെല ജന�ള�ം രാജാവും
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ധർ�ശാസ�്ത�െള െത�ി�� ജീവി�ുേ�ാള ്,അവെര
ഉപേദശിേ��ത ര്ാജ��ിെലയഥാര ്�
അ��ാപകരുെട കടമയാണ.് ഉപേദശ�ള ്

ഫലി�ിെ��ില ്, മായ �പത��മ�ാ�കാല�,്
അഥവാ മു� വ്ിസത്രി�ി���തുേപാെല

സൃഷട്ിച�ക�ിന ്െറആദ�പകുതിയില ്, ഗുരുകുല 
വിദ�ാര ്�ികെള ഭരണാധികാരികള ്െ�തിെര

തിരി�ുകയും ഭരണകൂടെ�മാ�ിമറി� ധ്ര�്ശാസ�്തം
�പകാരം ശു�ിെചേ��തു�.്അ��ാപകരുെട
ഉ�രവാദി�മാണത.്ഇ��യുെട ചരി�ത�ിെല

ചാണക�ന ആ്വിഷ�്രി�ാന ്കഴി�തുേപാെലയു�
ഭരണത��മാണത.് ധര�്ശാസ�്ത പരമായി ഭരണം
നട�ു�അയൽ രാജ��ള�െ��ിൽ അവിെടയു�

രാജാവിേനാട ത്�ാ�ിെല ജന�െള
ഭരി�ാനും/േസവി�ാനും,അയല ്രാജ�േ�ാട്

ത�ള�െട രാജ�െ�േചര ്�ാനും
അഭ�ർ�ി�ാവു�തുമാണ.്

ധർ �ശാസ�്തപരമായി �പവർ�ി�ാ�
രാജാവിേനാട അ്ഥവാ ഭരണാധികാരിേയാട്
കൂറു പുലർ�ുകഎ�തഅ്സംബ�മാണ.്

ധർ �ശാസ�്തപരമ�എ�ിൽവ��ിഗതതാ�ര��ൾ 
തീർ�ുംഅ�പധാനമാണ.് മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാ
ഭരണാധികാരിയായൈദവേ�ാടും, മഹാ�പപ�ം
ആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്തേ�ാടും,

മഹാശാസ�്തം �പകാരം ജീവി�ു�വ��ികേളാടുമാണ്
കൂറ പ്ുലര ്േ��ത.്എ�ാ ജന�ള�ം

മഹാശാസ�്ത�െ�പാലി�ു�തിലൂെടൈദവ�ിന ്
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െറ �പിയെ�� കു�ു�ളായി മാറുകയാണ.്
(4) േറാഡ,്വാഹനം,തുട�ിയസൗകര��ള ്ഓേരാ

രാജ��ും ഉ�ാവണം. ഉദാഹരണമായി േകരളെ�ഒരു
രാജ�മായിഅഥവാസം�ാനമായി

കണ�ാ�ണെമ�ില ്, േകരള�ിെല ഗതാഗത
ആവശ��ള ്സ�യം പരിഹരി�ുവാന ്േകരള�ിെല
ജന�ള ്�ും ഭരണകൂട�ിനും കഴിയണം. േകരള�ില ്
േവ�തായ െറയില ്െവആവശ��ള ്� േ്ക��
ഭരണകൂടം എെ�ാരു കൂട�ിനു മു�ില ്

െത�ു�വരായി േകരള�ിെല ജന�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�വിഭവവും സ�യം കെ��ിെ�ാ� െ്റയില ്
െവകാര��ള ്സ�യം െച��കഎ��ാെത േകരളംഎ�
േദശ�ിെല ജന�ള ്�ും ഭരണശാസ�്ത�ിനും

അപമാനകരമായ െ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�ു�
േക��ഭരണകൂട�ിന ്െറ ചിലവുകള ്വഹി�ു�ത്
സം�ാന�ളാവണംഎ��ാെത േക��ഭരണകൂടം
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സം�ാന�ളിെല ജന�ളില ്നി� ന്ികുതി പിരി�ു�
അവ�യും േക��ം സം�ാന�െളസഹായി�ു�

മിഥ�ാവ�യും ഉ�ായി�ൂടാ. ഭരണകൂടം
സംബ�ി���കൂടുതല ്വിശദീകരണ�ള�ം,
കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�ൈദവീകമായ

സാ��ികശാസ�്തവും, �ഗ��ിെല 4◌ാം ഭാഗ�ില ്
ലഭ�മാ�ിയി���.്

ഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിലും മായ �പത��മാകു�േതാെട
മാ�തമാണ ഭ്ൂമിയിെലഎ�ാ രാജ��ളിെലയും ജന�െള
ഒ�ി�ി�ാനാകുക. മാ�തമ�, മായ �പത��മായ േശഷം
സുമാര ്500വര ്ഷ�ാലം ഭൂമിയില ്സ�ര ്�രാജ�ംഅഥവാ
സ�ര�്സുഖ�ള ്നടമാടു�തും േശഷംസംഹാരം

ആരംഭി�ു�േതാെട വ�ത�സത് രാജ��ളിെല ജന�ള ്
ത�ിലു�സഹകരണംതുടരുെമ�ിലും ഏകീകൃത
ഭരണംഅസത്മി�ു�താണ.്വ�ത�സത്

രാജ��ളിലായി ജന�ള ്ജീവി�ുേ�ാഴും, ഒേര
ധർ�ശാസ�്ത�പകാരം പരസപ്രസഹകരണേ�ാെട
ആന�ി�� ജീവി�ാന ്കഴിയു�താണ.് മുന ്കാല�ളില ്
ഏക ഭൂേലാക ജീവിതം യാഥാര ്��മാകാ�ത്
അ�ാരണം െകാ�ുകൂടിയാണ എ്�ര ്�ം.
ഗാ�ിെയേ�ാെല വിശ�പൗരനായിഅറിയെ�ടാന ്

കഴി�മനുഷ�ന വ്ിശ�കാര��ള�്ായി കൂടുതല ്�പവര ്
�ി�ാന ്കഴിയാ�തിന ്െറ ഒരു കാരണംകൂടിയാണ്

സൂചി�ി�ത.്ൈ�ക�ിെനേ�ാെല �പേത�ക
നിേയാഗ�േളാെട ഭൂമിയിേല� ൈ്ദവംഅയ�വരാണ്
ഗാ�ിയും ചാണക�നും.കാലഘ��ിെനാ�്
ഇ���ുേവ�ി കൂടുതലായി �പവര ്�ി�ുവാന ്
നിേയാഗി�െ��വരാണവർ.ഇ��ന ്രാഷ�്ടീയ�ില ്
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ആഴ�്ിറ�ുേ�ാഴും,ശുചിത�ം ഉള ്െ�െടയു�
സാമൂഹ��പശന്�ളിലും ജാതിപരമായഅയി�

�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.്

ശാസ�്ത�ാനം മനുഷ�ന സ്�ൂര ്�മായി നല ്കിയത്
ഭൂമിയില ്ആന�കരമായി ജീവി�ാനും ഏ�വും

മിടു�രാ�ാനും കൂടിയാണ.്തന ്െറ കു�ു�ള ്�്
നല ്കിയസാമര ്��െ� �പവൃ�ിയില ്

എ�ി�ുവാനും,ആവിധ�ിലുംഅവര ്�്
സേ�ാഷി�ുവാനുമായി ജന�ളിലൂെട തെ�
ഭൂമിയിെലകാര��ള ്ൈദവംഏ�വും

സു�രമാ�ു�താണ.്
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ഭൂമിെയഅഥവാ മ�ിെനസ��മാ�ാന ്തനിെ��
മനുഷ�േനാ, രാജ��ിെല മുഴുവന ്ജന�ള ്�ുേമാ,
ഭൂമിയിലു� മുഴുവന ്ജന�ള ്�ുേമാ യാെതാരി�ലും
സാധി�ു�ത�എ�തിരി�റിവ എ്േ�ാഴും ഉ�ാവണം.
വ��ിയുെട ശരീരം മരി�ു�ു,എ�ാല ്ഭൂമിയ�്്
മരണമി�. മായ �പത��മാ�ു�തിന മ്ു�്

മഹാനീതിശാസ�്തം മനുഷ�െനൈദവം സുവ��മായി
അറിയി�ു�ുെ��ിലും, മഹാനീതിപതി

ൈദവമാെണ�തുംഅന�മായആന��ള�ം
ധർ�ശാസ�്ത�െള െത�ി� ജ്ീവി�ു�വര ്�്
ശി�കള�ംൈദവം മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം

നൽകു�ു� എ്�തിരി�റിവും എേ�ാ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�്്
ചില �പേത�കതകള��.് �ഗ��ിന ്െറ 2◌ാം ഭാഗ�ില ്
അത വ്ിസത്രി�ു�ു�.്ചില �പേദശ�േളാ

േദശ�േളാ �പേത�കമായിസംവിധാനം െചയത്ി���ത്
മഹാനീതിശാസ�്തവുമായിസ�ൂ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�േശാഷണം
സംഭവി�ു�തുമാണ.്എ�ാവരുംൈദവ�ിെ�

സൃഷട്ികളാെണ�തും,എ�ാ കു�ു�ള ്�ുംൈദവം
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സമനീതി നല ്കുേ�ാള ്മാ�തമാണ ൈ്ദവം
മഹാനീതിപതിയാവുകഎ�തും,തന ്െറഎ�ാ

കു�ു�െളയും മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായ
ൈദവം 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�തേമ

കഴിയൂ.

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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(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�ാേരാ അ�. അവയ�് ആ്ന�ം
നലക്ു� �പേദശ�ളിൽ ജീവി�ണംഎേ�യു��.

മനുഷ�െരയും മ���ജീവികെളയും േവറി��നിര�്ു�ത്
ൈദവം മനുഷ�നു മാ�തം നലക്ു�ശാസ�്ത�ാനമാണ.്

ൈദവംഅനു�ഗഹി��നലക്ിയി���
ശാസ�്ത�ാനെ�അേനകം മനുഷ�ർ ത�ൾ
സൃഷട്ി�ു�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,ശാസ�്തപരമായി
വിശ�സി�ുകയും, ഒേരൈദവ�ിെ�
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കു�ു�ളാണ ഭ്ൂമിയിലു�എ�ാവരുംഎ�
തിരി�റിേവാെട സഹായി�ുകയും

സഹകരി�ുകയും സേ്നഹി�ുകയും െചയത്്
സമാധാനപരമായും സേ�ാഷേ�ാെടയും
ജീവി�ുകയും െച��മായിരു�ു.

െവളിവായി�ി���ശാസ�്തപാഠ�െള ഒേര
ഭൂമിയിലു� ഒേരൈദവ�ിെ� 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�് മ്ത
ൈദവവിശ�ാസകാര��ളിലും േദശീയത,വംശം,
വര�്ം,സൗ�ര�ം, ഭാഷ,ആേരാഗ�ം,ബു�ിശ�ി,
െതാഴില,്തുട�ിയകാര��ളിലും മനുഷ�ര്

അ�രേ്�ശീയരാേവ�ിയിരു�ുഅഥവാ ഭൂമിയുെട
സ�തിഎ�നിലയ�് ഓ്േരാരു�രും ഭൂമ�ൻ
ആേവ�ിയിരു�ുഅഥവാആവണംഎ�താണ്
ചുരു�ം.ബു�ിശ�ി,സാ��ികശ�ി
തുട�ിയവ മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം വര�്ി�
അളവില ല്ഭി� മനുഷ�ര മ്ുനൈ്കെ�ടു� ഒ്േര
ഭൂമിയിലു� ഒേരൈദവ�ിെ� മ�ള എ്�

അവ�സൃഷട്ി�ിെ��ില,്
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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�ം, പാപം
എ�ിവകള�െട ഗൗരവം നിമി�ം ഭരണ��മതല
അഥവാ 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
ഉ�ട�ം മനുഷ�െര േദശസീമകൾ�്

അതീതമായി ബ�ി�ി�ു�താണ.് നാ�ിെല
ജന�ള�് ന്�തു െച���യാളാണ ന്�

ഭരണാധികാരിഎ�തുകൂടി
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െ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�്
എ�ി�െനയാണ വ്ിഷയെ�വ�ാഖ�ാനിേ��ത.്
മെ�ാരുവിധ�ിൽ പറ�ാൽ, മനുഷ�െര�ാം

ഗാ�ിെയേ�ാെലത�ള�െട നാട്
ഭൂമിയാെണ� മ്ന�ിലാ�ണം.

ഇ���ാരനാവു�തും,
തമിഴന്ാ��കാരനാവു�തും,

േകരള�ാരനാകു�തും പി�ീട മ്ാ�തമാണ.്ജനി�
കു�ു�െള�ാം തെ�ത�ള�െട

മാതാവിെനയും പിതാവിെനയും ഭാഷെയയും
േദശ�ിെനയും ഒെ�തിരി�റിയു�ത,്ജനി�ി�്
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എ�തേയാ ദിവസ�ള�ം മാസ�ള�ം വരഷ്�ള�ം
കഴി�ു മാ�തമാെണ�ത ത്ിരി�റിയണം.താൻ
േകരളം എ� േപരു� ഒരു �പേദശ�ിലാെണേ�ാ,
േകരളെമ�ത ഇ്�� എ�ഒരു വലിയ രാജ��ിെ�
ഭാഗമാെണേ�ാ ഒെ� ഒരുകു� ്കു�ി
തിരി�റിയു�ത എ്�തേയാ കാലം കഴി�ാണ.്
കു�ികളിൽ േദശവിഷം കു�ിെവയ�്ു�തും
മുതിര�്വരാണ എ്�ാണ അ്തി�ര�്ം.

േദശഭ�ി ഗാന�ൾ�ു പകരം

ഭൂമിഭ�ി ഗാന�ൾ
ഉ�ാവു�താണ.് രാജ��ളിെല�ാം
ഇ�ു� േദശഭ�ി ഗാന�െള�ാം

അധമ�ളാണ.്
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��തും
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സഹായിേ��തുംസഹകരിേ��തും
ഭൂമിയിെലഏെത�ിലും (�പേത�ക) �പേദശ�ിൽ
ജീവി�ു�വർഎ� �പകാരമായി�ൂടാ.

ശരീരനിറം,സൗ�ര�ം, ഉയരം,വ�ം,ആേരാഗ�ം,
െതാഴിൽ,വിേനാദം,വംശം, ഭാഷ,ശാസ�്ത�ാനം
തുട�ിയവയുെടഅടി�ാന�ിലുംഅരുത.്

ഭൂമി എ�ൈദവ�ിെ� മ�െള�
കണ�ിനാവണം.അഥവാ ഒേരൈദവം
സൃഷട്ി�ി���തായ ഒേര ഭൂമിയിൽ
ജീവി�ു�വരായ ഒേരൈദവ�ിെ�
കു�ു�ൾഎ�കണ�ിനാവണം.
നൂ�ാ�ുകള�്ു മു�ു ജീവി�ിരു�വരുെട
പിനഗ്ാമികളാണ ഇ്�ു ജീവി�ു�വർഎ�
അശാസ�്തീയ ചി�ാരീതികള വ്ിഷയ�ില്

കലര�്ുേ�ാൾ,ൈദവ�ിെ�
കു�ു�ൾഎ�പരമസത��ിൽ നി�ും

മനുഷ�ർഅകലുകയാണ.് പാടി�.

ഓംകാര നീതി ശാസ�്ത �പകാരം േദശവും
ഭാഷയും ൈശലിയും സാ��ികഅവ�യും
മ��ംസ�ൂർ�മായി ഓേരാ മനുഷ�െ�യും
കാര��ിൽവ�ത�ാസെ�ടുേ�ാൾ, പിൻഗാമി
വാദംഅസംബ�മാെണ� ത്ിരി�റിയുക.
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ഉടൻതിരുേ��ത സ്��ംആവശ�മാെണ�്
തിരി�റിയണം. �ഗ��ിൽ �പേത�കം
അ��ായമായി വിശദീകരി�ി���ഓംകാര
നീതിശാസ�്തംഅഥവാ മഹാനീതിശാസ�്തം
പഠി�ുേ�ാള,്വംശ�ള�െട േപരിലും

�പേദശ�ള�െട േപരിലും മ��ം ഇ�ു കാ�ി�ൂ���
�പവൃ�ികള�െട ഹീനത�ംഎ�ത ഭീമമാെണ�്

േബാ��മാകു�താണ.്

ഒരു ചിലര�് വ്ിഷയ�ളില ധ്ാര�്ികഅപചയം
സംഭവി�ുേ�ാള,്അവെര ധാര�്ികമായി
തിരു�ുവാൻബാ��തയു�വർ േപാലും
അതുെച�ാെത പകരം കൂടുതൽവിഷം
കലര�്ുകയും �പശന്െ�കൂടുതല്
സ�ീ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�്ും
ഭൂമിയുെട യാെതാരു �പേദശ�ിേ�ലുംഅഥവാ
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അംശ�ിേ�ലും യാെതാരുഅവകാശവുമി�.
തേ�െത� ക്രുതു�ശരീരെ�േ�ാലും

മരണേ�ാെട ഉേപ�ി� യ്ാ�തതുടേര�വരായ
ജീവാ�ാ�ള യ്ാെതാരുകാര�വുമി�ാെത

�പേദശ�ള�െട േപരിൽഊ�ം െകാ�രുത.് ഭൂമിെയ
സൃഷട്ി�ി���ൈദവ�ിനു മാ�തം

അവകാശെ��താണ ൈ്ദവ�ിെ�ഖരരൂപം
കൂടിയായ ഭൂമി. മഹത�ംഎേ�ാഴുംൈദവ�ിനു
മാ�തമാണ.്ൈദവ�ിെ�ഖരരൂപെമ�നിലയില്
ഭൂമി�ു മുഴുവനും മഹത�ം ഉെ��ിരിെ�
�പേദശ�ള�െട േപരിൽഅവിശു�മായ

വിചാര�ള�ംസംഭാഷണ�ള�ം �പവൃ�ികള�ം
അരുത.് ..

�പേദശികത, േദശീയത തുട�ിയവ
മാറിെ�ാ�,് മനുഷ�രില് അ�രേ്�ശീയത
വരുേ�ാള,് ത�ൾ താമസി�ു� േദശേ�ാട്
സേ്നഹം കുറയു� അവ� ഉ�ാകു�ത�,
ഉ�ാവരുത.് ൈദവ�ിെ� എ�ാ
കു�ു�ള�്ും അന�മായ ആന��െള
നലക്ു�തായ, ൈദവ�ിെ� മഹാഖരരൂപമായ
ഭൂമിെയ സേ്നഹി�ുക. ഭൂമിയാണ് എ�ാ
ആന��ള�ം നലക്ു�ത.് മനുഷ�രുെട ശരീരവും
ഭൂമി തെ�. ശരീര�ിലു� സമസത് മൂലക�ള�ം,
സംയു��ള�െമ�ാം ഭൂമിയിലു�വ തെ�െയ�്
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മു�്വ��മാ�ിയിരു�ു. മരി�ുേ�ാള,് ഭൂമി,
ജീവാ�ാവിന്മെ�ാരു ശരീരെ� നലക്ു�ത്
ഭൂമിയിെല മെ�ാരു േദശ�ാകാം. ഭൂമി
ൈദവ�ിെ� മഹാശരീരംആെണ�ിരിെ� മഹാ
ശരീര�ിെ� ഒരു ഭാഗെ� ന�െത�ും മെ�ാരു
ഭാഗെ� േമാശെമ�ും കരുതരുത.്

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�ാന ക്ഴിയുേമാ.

തറയില ഇ്രി�ുേ�ാഴും,കേസരയില്
ഇരി�ുേ�ാഴും,ക�ിലിൽ കിട�ുേ�ാഴും,ആദ�ം

കു�ി ഉറ�ിേ��തു�.്
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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.
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പരമശിവന�്ി�പേകാപെ�
മഹാഅനു�ഗഹി� ന്ല ്കിയിരി�ു�ു.

ൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്ത�പകാരം
സ�്തീയ�്ും പുരുഷനും വ�ത�സത്�ളായകടമകൾ

കുടുംബ�ിലും സമൂഹ�ിലും ഉ�.്

സ�്തീ അ�യാവുേ�ാൾകൂടുതൽ സേ്നഹവും
വാ�ല�വും കു�ി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 കൂടുതൽസേ്നഹി�ുക,അ�െനകൂടുതൽ
അനുസരി�ുകഎ�ി�െനകൂടിയാണ ൈ്ദവ�ിെ�

മഹാആവിഷ�്ാരം.

കു�ികൾ മുതിരു�തനുസരി� അ്വരുെട
വാ�ുകളിലും �പവർ �ന�ളിലും െത��കള�ം

കു��ള�ം കുറേയ�തിനു പകരം വർ�ി�ാൽഅവർ 
�ും കുടുംബ�ിനും സമുഹ�ി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�ി���.്

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�ീട്
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മറ�ു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 കണേമ
എ�ു �പാർ �ി�ാനുെമാെ� മഹാസൗകര��െള 

മഹാഒരു�ിയിരി�ുകയാണ.്

കു�ു�െളശി�ി�ാ�മഹാമാതാവായ
മഹാേദവിയായി കഴിയാനാണ മ്ഹാേദവി

മഹാഇഷട്െ�ടു�ത.്കു�ു�ൾ ന�വരായി
ജീവി�ാൽ കു�ു�െളശി�ിേ��തായി വരി�
എ�തും കു�ു�ള�െട മാതാവ അ്േ�ാൾ

സേ�ാഷി�ുെമ�തും മനുഷ�രുെട ഇടയിൽതെ�
വ��മാണ.്അ�െനയിരിെ�

മനുഷ�മാതാവിേന�ാൾ കൃത�മായി 100 മട�്
സേ്നഹെ�മഹാവാ�ല�െമ� േപേരാെട നൽകു�
�സഷട്ാവായ മഹാമാതാവ ത്െ�കു�ു�െള

യാെതാരു കാര��ിലും ശി�ി�ാൻആ�ഗഹി�ു�ി�,
ശി�ി�ുകയി�.
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കു�ു�ൾ െത��കൾ െചയത്ാൽ തിരു�ാെത
പ�ി�.അേ�ാൾശി�യുംആവശ�മായി വരു�താണ.്
മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ളിലും ജീവികളിലും
അവയുെടസൃഷട്ി �ി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�ാവുമായ
ഓകസ്ിജൻ �പവർ�ി�ു�തിെന��ി മഹാ�പപ�ം
സത�മാണ,് മായആണഎ്�ാല ്മിഥ�യ�;ശരീരമാണ്
�പധാനം,ആ�ാവ�,ഓകസ്ിജൻ =ൈദവ�ിെ�

വാതക രൂപം /സത�രൂപം എ�ീഅ��ായ�ളിലും, ഭാഗം
123ലും വിശദമാ�ിയിരു�ു. മഹാമാതാവ എ്�ജീവി

രൂപ�ിൽ തെ�കു�ു�െളതിരു�ുവാനും
ശി�ി�ുവാനും ൈദവം ത�ാറാകു�ി�.
മഹാശാസ�്ത�ിലൂെട, മഹാ�പപ��ിെല
വസത്ു�ളില ്ഉ�ട�ം െചയത്ി���

ന��നശ�ികളിലൂെട കു�ു�െളതിരു�ുകയും
ശി�ി�ുകയും െച��� മഹാസംവിധാനമാണു�ത.്

സൃഷട്ിച�ക�ിെ� ര�ാം പകുതിയിൽ ൈദവം
�പത��മായിരി�ുേ�ാൾ, �പത��മായി

ശി�ിേ��ു�സ�ർഭ�ള�ം ഉ�ാകു�താണ.്
അതിനായി, മഹാ�പപ��ിെല മുഴുവൻ 
ജീവികെളയുംഅവരുെട െത��കൾ�്

ധർ�ശാസ�്തപരമായും
മഹാനീതിശാസ�്തപരമായും ശകാരി�ാനും
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ശാസി�ാനും മ�� ശി�കെള നൽകാനും,
അ�െനഅവെര തിരു�ി േയാഗ�രാ�ാനും
മഹാമാതാവായ മഹാേദവി,ജീവികള�െടെയ�ാം

പിതാവായി മഹാനി�യി�ി���
പരമശിവനിേല� മ്ഹാേകാപഭാവ�െള
�പേവശി�ി�ി���.്യഥാർ��ിൽഇതിെന

അനുകരി�ാണ മ്നുഷ�ജീവിത�ിൽകു�ു�െള
ശകാരി�ാനും ശാസി�ാനും മ�� ശി�കെള
നൽകാനും,അ�െനഅവെരതിരു�ി

േ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� �പബലമാകു�താണ.്എ�ാൽ മഹാനീതി
നട�ാവാനും �പപ�ജീവിതം മംഗളമാവാനും

ശി�ാരീതികൾആവശ�വുമാണ.്
കു�ു�േളാടു�വാ�ല�വും, മഹാ�ാനവും
നിമി�ം പരമശിവന ക്ു�ു�െളശി�ി�ാൻ 
കഴിയാ�അവ�ഉ�ാകു�ു. പരമശിവെ�
�പസത്ുത ദുർ�ലാവ�െയ മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി പരിഹരി�ു�ത പ്രമശിവന്

�ി�പേകാപംഎ� മഹാഅനു�ഗഹം നൽകിയാണ.്
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ശാ�നായിരി�ു�പരമശിവൻ െപെ��്
േകാപിഷഠ്നാകുകയും െത��കള ്െച���
കു�ു�െളശി�ി�ുകയും െച���

അവ�യാണത.്

മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്�പകാരം പരമശിവന്
െപെ��ു� േകാപം മഹാഅനു�ഗഹി��

നൽകു�േതാെടാ�ം, െപെ��ുതെ�പരമശിവെ�
േകാപഭാവെ�മാ���തും�ി�പ�പസാദിയായി

ഉയർ�ു�ുമു�.്

മഹാേദവി പരമശിവന മ്ഹാശാസ�്തംഅഥവാ
മഹാ�ാനം നല ്കിഅനു�ഗഹി�ിരിെ�എ�ുെകാ�്

പരമശിവൻ ദുർ�ലനാകു�ു,എ�ുെകാ�്
�ി�പേകാപമി�ാെതശി�ി�ാൻ കഴിയാെതവരു�ു

എ�ീ േചാദ��ള��.്

കു�ു�േള, െത��കെള െച���തെ�
കു�ു�െളകടു�ശി�കളിലൂെടയ�ാെത
തിരു�ുവാൻ കു�ു�ൾ� മ്ഹാേദവി

കൂടുതൽഅവസരം നൽകു�തുെകാ�ാണത;്
കു�ു�െളകൂടുതലായി സേ്നഹി�ു�തു

െകാ�ാണത.് മഹാേദവിേയാടു
േചർ�ുവ�ിരി�ു� മഹാവാ�ല��ിെ� ഒരു

ഓഹരി പരമശിവനിലും �പവർ 
�ി�ു�തുെകാ�ാണ ക്ു�ു�െള
ശി�ി�ു�കാര��ിൽ പരമശിവൻ

ദുർ�ലനാവു�ത.്
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കു�ു�െളശി�ി�ാെതതിരു�ാ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�്തംഅതാണ.്തെ�കു�ു�െള
എ�തമാ�തം മഹാേദവി കരുതു�ു എ�താണ്

െതളിയു�ത.്

ഇനി,�ി�പേകാപ�ിെ� ഭൗതികശാസ�്തം
വിസത്രി�ാം :

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ�ഏകദാസനായ
പരമശിവെ� മഹാആന�മായി മഹാനി�യി�ി���ത്
30എ�അളേവാെടയു� മഹാദാസ�ംആെണ� ഭ്ാഗം

2ൽവിശദീകരി�ിരു�ു. മഹാദാസ��ിൽ 5
അളവിലു�വാ�ല�ം ഉൾ െ��ി���.്

മഹാ�പപ��ിെല ജീവികെളെയ�ാം തെ�
കു�ു�ളായി കരുതുംവിധം പരമശിവനിൽ 
മഹാേദവി �പവർ�ി�ി�ു�തായ �പസത്ുത 5
അളവിലു�വാ�ല�െ�യാണ പ്രമശിവെന
�ി�പേകാപിയാ�ു�തിനു േവ�ി മഹാേദവി

പിൻവലി�ു�ത.്
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30എ�മഹാദാസ�അളവിൽ നി� 5്കുറയുേ�ാൾ 25
എ�അളവ ഉ്�ാകു�ു.വാ�ല�ം ഇ�ാ�തായ 25
എ�അളവ സ്ൃഷട്ി�ു�ത പ്രമേകാപെ�യാണ.്

മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായിരു�ുെകാ�്
മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം മഹാപുരുഷ

ഭാവരൂപ�േളാെട പരമശിവൻ പരമേകാപേ�ാെട
ക�ിജ�ലി�ു�താണ.്

മാനുഷിക തല�ിൽ 25എ�ആന�അളവ മ്നുഷ�ർ 
തെ��ാൻ മറ�ു�കാമാന�െ�ഉ�ാ�ുേ�ാൾ ,

ൈദവീകതല�ിൽഅ�െനയ�ാഎ�ും
വ��മായിരി�ുമേ�ാ.

മഹാ�പപ��ിെല ന��നശ�ികള�െടഅളവുകള�െട
അടി�ാന�ിൽ മനുഷ�രിെല േകാപ�ിന പ്രമാവധി

20ൽതാെഴഅളവാണുളളത.്

മഹാേദവി,�ി�പേകാപെ���ിയു�പാഠ�െള
ഈയു�വെനഅറിയി�� തുട�ിയ
കാലഘ��ിൽ 2008െലആദ�െ� 2

മാസ�ളിൽ �ി�പേകാപെ�ഈയു�വനിൽ 
സ�ിേവശി�ി� �്ി�പേകാപംഎ�ാെ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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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
ഭൂമിയിൽ ഉടൻ മായ �പത��മാ�ു�തിെ�

ഭാഗമായി�,്

2015 ഒകേ്ടാബര ്13◌ാം തീയതിവെര
പരമശിവെന മഹാഅനു�ഗഹി�്
ശ�ിെ�ടു�ിയി���ഏതാനും
കാര��ൾ ചുവെട പറയു�വയാണ :്
മഹാശ�ിയായ മഹാജഗദംബയുെട മഹാ
ഹൃദയമായഓംകാരം, പരമശിവെ�
ഹൃദയേ�ാടു േചർ�ുകഴി�ു.

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര
നിയ��ണസ�കൂടിയാണ മ്ഹാഹൃദയമായ

ഓംകാരം.ഓംകാരം �പവർ 
�ി�ു�െത�െനെയ� �്പേത�കം
അ��ായ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.്
മഹാജഗദംബയുെട മഹാപാദ�ളിൽ

ഇടതുപാദം മുഴുവനും വലതുപാദം പകുതിയും,
മഹാശരീര�ിെ� പകുതിഭാഗം, മഹാ
വലതുൈക,സൂര�െന ഉൾെ�െട
മഹാ�പപ��ിലു�എ�ും
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സൃഷട്ി�ാൻകഴിയു�
മൂ�ാം േന�തം,ശിര�ിൽ ച���ലയും

ന��തവും,
മഹാശാസ�്തംഅഥവാ മഹാേവദം
വീെ�ടു�ു�തുമായി ബ�െ����
മഹാശാസ�്തപരമായ മ��ാവതാരം,

മഹാശൂലം, ഉടു�ാൻ മഹാനരസിംഹേ�ാൽ,
നാവിൽഅ�ര�ബ�മായഓം,

മഹാശ�ിയുെട മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മാ�തം �പവർ�ി�ുവാൻ കഴു�ിൽ 5
തലയു�ഓംകാരനാഗബ�നം,

മഹാ�പപ��ിെ�യും പരമശിവെ�യും
സംര�ണ�ിനായി

മഹാശ�ി 10തലയു� മഹാനാഗമാതാവായി
ശിര�ിനു മുകളിൽ ,ശിര�ിെല മുടിെ��ിൽ
നി� ക്ു�ു�ൾെ��ാം കുടി�ാനായി�,്

മഹാേദവി പാൽ ഒഴു�ു�താണ,്
തുട�ിയ മഹാദാന�ളായ മഹാശ�ികെള
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി�ഴി�ു.

മഹാദാന�ളിൽ ചിലവ �പത��മായും ചിലവ
�പതീകാ�കമായും ചിലവ

അ�ാതമായുമാണ മ്ഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയത.്
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മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽ കിയ
മഹാദാന�ൾകൂടിയായ മഹാശ�ികൾ
മഹാശ�ിയുെട മഹാദാസനായ

പരമശിവനിൽ
പൂര ്�മായി �പവർ�ി�� തുട�ിയി�ി�;

മഹാ�ാനഭാഗം
മാ�തമാണ ന്ിലവിൽ

�പവർ�ി��െകാ�ിരി�ു�ത !്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട

മഹാഇഷട്�ൾ�അ്നുസരി��മാ�തം
�പവർ�ി�ു�താണ ;്അേതാെട
പരമശിവെ� മാനുഷികാവ�യ�്്
കാതലായ മാ��ൾ ഉ�ാവു�താണ !്

മഹാശാസ�്തപരമായി
പരിേശാധി�ാവു�താണ !്

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

ഓം
മഹാശാസ�്തമൂലമാണ്

സൃഷട്ി മ��മാണ ആ്ദിവചനമാണ്

ശബദ് �ബ�മാണ അ്�ര
�ബ�മാണ്

ൈദവ�ിെ� മഹാചിരിയാണ്

സംഹാരകാഹളമാണ്

ഭൂമിയിെല�ും ഉടെന 3 33
വർഷ�ാലം മുഴ�ു�താണ.്
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ൈദവവി�വ�ിൽൈദവം �പത��മായി
മഹാചിരി��െകാ�ിരി�ും,

മഹാചിരിെകാ�ുമാ�തം ഭൂമിയിൽ
മഹാധർ�സം�ാപനം നട�ും !
ഇമഹാ�ഗ�ം �പകാരമു� മഹാശാസ�്തെ�

ഉൾെ�ാ� ഭ്ൂമിയിെല�ുമു�വർ 
തിരു�ലുകൾനട�ുേ�ാൾ ധർ 

�സം�ാപനവും മനുഷ�െരെ�ാ�ുതെ�!
ധർ�ശാസ�്തെ�പിൻപ���വർ� ഓ്ം ,
മഹാസംഗീതമാണ.് ധർ �ശാസ�്തെ�
പിൻപ�ാ�വർ�ും, മഹാസംഗീതം

തെ�യാെണ�ിലും,ത�ള�െട ശരീര�ിെല
പരമാണു�ളിൽ നി�ുേപാലും ഉയരു�തായഓം

എ�മഹാസംഗീതം േക��വിരള��തും,
അതിേവഗതിരു�ലുകൾ�്

ത�ാറാകു�തുമാണ.് മ��ിമാരും േനതാ��ാരും
ജഡജ്ിമാരും മതപുേരാഹിതരും

പ�ി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,
ധർ�ശാസ�്തപരമായ (ൈദവീകമായ)
രാജഭരണ�ിലൂെട ഭൂമിയിെല�ും
സം�ാ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�ാവിന ന്��തപദവിയായ

ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�
പര�ബ�ാന�ംഎ�േമാ�ം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു.
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(ആദ�മഹാകാലച�ക�ിൽസംഹാര കാര��ൾ�ായി

സംഹാരേദവിഎ� േപരിൽ, മഹാേദവിയുെട ഒരു
ഭാഗം േവർതിരി�ു �പവർ�ി�ി���.് മഹാ

ഉ�ഗസ�രൂപിണിയായസംഹാരേദവിെയ ഭ�ദകാളിെയ�്
അേനകർ െത�ി�രി�ി���.് നാവ പ്ുറേ�യ�്ി��ംഅേനകം
ൈകകേളാെടയും ൈകകളിൽആയുധ�േളാെടയും ശിവെ�
െന�ിൽ ഒരു കാൽ ചവി�ിയും നിൽ�ു� ഭ�ദകാളിെയ�്
അറിയെ�ടു� മഹാഉ�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� ത്ാൻ നൽകു� മഹാവാ�ല�െ�
തെ� മഹാആന�മായി� മ്ഹാനി�യി�ുകയും,
മഹാനീതിപതി കൂടിയായിെ�ാ� എ്�ാ

കു�ു�ൾ�ും മഹാസമനീതി നൽകുകയും,
അന�മായ മഹാആന��െള ഭൂമിയിൽ വ�്
കു�ു�ൾ� പ്രിചയെ�ടു�ുകയും,ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിൽകു�ു�ൾെ��ാം

അന�മായ മഹാആന��െളഅന�കാലേ�യ�്്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയും െച���

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹാഇഷട്മനുസരി�്
ജീവിേ�േ� ?

കു�ു�െള�ാം ധർ�ശാസ�്ത�പകാരം
പരമാന�േ�ാെട ജീവി��കാണാനാണ മ്ഹാേദവി

മഹാഇഷട്െ�ടു�ത.്

(കു�ു�ള�െടആ�ഗഹ�ിനു വഴ�ി, മഹാേദവിെയആരാധി�്
സേ്നഹവും ന�ിയും �പകാശി�ി�ാൻ മഹാശാസ�്തെ�

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ഏകജ��ിൽ 50വയ�ിനു േമൽ
മാ�തംകു�ു�ൾെ��ാം മഹാഅനുവാദമു�.്)
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മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുംമഹാേദവനുമായ മഹാേദവി,
മഹാ�പപ�െ�യും മഹാശാസ�്തെ�യും
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�ജീവികെളയും

മഹാസൃഷട്ി�ുകയും മഹാവാ�ല�െ�നൽകി
മഹാപരിപാലി�ുകയും െച���തആ്ർ�ു

േവ�ിയാണ ?്

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി
സർ�തും െച���ത ക്ു�ു�ളായ
നി�ൾഓേരാരു�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� ഇ്മഹാ�ഗ��ിൽ

വ��മാ�ിയി���.് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
സംഹാരേദവനായി� മ്ഹാനിയമി�ി���

പരമശിവനിലൂെട ജീവികൾെ��ാം സംഹാരം എ�
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം നൽകുേ�ാൾ,അവനിലൂെട
മാ�തേമ മനുഷ�ർ �ു േമാചനമു��എ�ൈ�കസത്വ
വചനം ശരിെവയ�്െ�ടു�ു�.്അേതസമയം,
അവനിലൂെടഅഥവാ പരമശിവനിലൂെട,എ�ു
പറയുേ�ാൾ, പരമശിവനാണ ആ്�ീയ
സാ�ാത�്ാരം നൽകു�ത എ്�അര ്

�മി�ാെയ�ും, പരമശിവന� നൽകു�െത�ും,
പരമശിവൻ ലൂെട മാ�തമാെണ�ും

അറി�ുെകാ�ണം.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,എ�ിന പ്രമശിവനിലൂെട
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം നൽകു�ുഎ�തും,

പരമശിവെനഎ�ിന മ്���ിൽ
െകാ�ുവ�ിരി�ു�ുഎ�തുംഅറിയിേ��തു�.്
ൈദവെ�ആരാധി�ാൻ മനുഷ�ർ േയാഗ�ത

േനേട�തു�.്
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 മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,തെ� മഹാദാസനായ
പരമശിവന അ്ർ�മഹാേദവീ രൂപം നൽകിെ�ാ�്
പരമശിവനിലൂെടഎ�ാ മനുഷ�ർ�ും മഹാശാസ�്തെ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തിെ�വിശദീകരണമാണ്

ഇവിെടയും �പസ�മാവു�ത.്

പരമശിവൻ ലൂെട മാ�തമാെണ�ു പറയുേ�ാൾ അത്
മഹാദാസനായ പരമശിവൻതെ���ി പുലർ�ു�തും
പുലർേ��ു�തുമായ മഹാദാസഭാവം മാ�തമാണ.്

എ�ുെകാെ��ാൽ തെ�ഏകദാസനും
മഹാദാസനുമായ പരമശിവന മ്ഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി മഹാക�ി�ിരി�ു�ത മ്ഹാപദവിയും
മഹാപ�ാളി�വുമാണ.്വിശദീകരി�ാം:

�ബ�െ�ഉൾെ�ാ� പ്ര�ബ�രൂപേ�ാെടഅഥവാ
മഹാ�പപ�രൂപേ�ാെടൈദവം സൃഷട്ി�ിതി

സംഹാര�ൾ െച��േ�ാൾ ഓേരാഅണുവിലും സ�്തീ
പുരുഷഭാവരൂപ�െള �പകടമാ�ു� മാതൃഘടകവും
പിതൃഘടകവും സൃഷട്ി�ു�ു�.്എ�ും ഏതും
തനി��െച���ൈദവം, പിതൃഘടകെ��ൂടി
സൃഷട്ി�ി��� എ്�ത വ്സത്ുതയാണ,്കു�വും
കുറവുമി�ാ�മഹാപ�തിേയാെടയുമാണ.്
പിതൃഘടകമായി പരമശിവെന പര�ബ�മായ
മഹാ�പപ��ിൽ ഉൾെ�ടു�ുകയാലും,
�പപ�പിതാവായി�ൂടി മഹാഅനു�ഗഹി�്
മഹാപദവിയും മഹാപ�ാളി�വും

നൽകിയിരി�ുകയാലും,കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ �്
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം നൽകാനായി�്
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ഏകമഹാൈദവമായ മഹാേദവി ത�ാറാകുേ�ാൾ,
ജീവികള�െടയും �പപ��ിെ�യും പിതാവായ

പരമശിവെന ഉൾെ�ടുേ��ത മ്ഹാശാസ�്തപരമായ
ആവശ�മാണ.്സൃഷട്ിയിൽ സ�്തീയ�്ും,�ിതിയിൽ
പുരുഷനും �പാമുഖ�ം നൽകിെ�ാ� മ്ഹാേദവി
മഹാആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്ത�പകാരം,

�ിതിയുെട ഭാഗമായു�
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിൽജീവികള�െടെയ�ാം

പിതാവുകൂടിയായ പരമശിവെന
ഉൾെ�ടുേ�ണെമ�ത മ്ഹാേദവിയുെട

മഹാപ�തിയുെട ഭാഗവുമാണ.്ൈദവ�ിെ�
ഏകദാസനും മഹാദാസനും എ��ാനമാന�േളാെട
ൈദവകാര��ള�െടൈദവീക നട�ി�ിനായി�്
മഹാ�പവർ�ി�ു�ൈദവ�ിെ� ഭാഗം എ�
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� ന്ൽകു�
മഹാേവളയിൽഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മഹാപദവിയും മഹാപ�ാളി�വും മഹാആന�വും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയും, പരമശിവനിലൂെട
ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,ജീവികൾെ��ാം
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ�മഹാഅനു�ഗഹി�്

നൽകുകയും െച���ു.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 747

ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയാണ്
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി,�ിതി, മഹാനീതി
എ�ിവ മഹാനിർ�ഹി�ു�ത.് മഹാേദവി

മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം മഹാനിർ�ഹി�ു�
മഹാനീതിയുെട ഒരംശം മാ�തമാണ്

പരമശിവനിലൂെട മഹാേദവി തെ� മഹാനിർ 
�ഹി�ു�സംഹാരംഎ�

ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�പര�ബ�ാന�ം
എ�റിയുേ�ാൾ,

മഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ി�ിതികള�ം,
സംഹാരം ഉൾെ�െടയു� മഹാനീതികാര��ള�ം യഥാർ 
��ിൽ െച���ത മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി

തെ�യാണ.്

മഹാേദവി�ു മാ�തേമ ശ�ിയു��.

മഹാേദവി ശ�ി നൽ കിയിെ��ിൽ പരമശിവൻ 
ഉൾെ�െട യാെതാരാൾ �ും ഒരു പുൽ െ�ാടി
ഉയർ�ാൻ േപാലും കഴിയു�ത�.

േമാ�െ�ഈലഘുവായഇ�ഗ��ിലും
വിശദമാ�ിയി���.് േമാ�ംഎ�ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരംഎ�പര�ബ�ാന�ം

േനടുേ�ാൾ ജീവിയുെട രൂപം ന��തമാെണ�ും
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കൂടി വിശദീകരി�ിരു�ു.ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരംഎ�സംഹാരെ�

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,ഏകദാസനായ
പരമശിവനിലൂെട മഹാനിർ�ഹി�ു�ത്
എ�െനെയ�ുംഅറിയി�ിരി�ു�ു.

മഹാേദവി ഭൂമിയിൽ 
മഹാഎഴുെ��ി�ഴി�ു.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി ഉടെന ഭൂമിയിെല�ും
മായ �പത��മാ�ു�തും ഭൂമിയിൽസ�ർ�രാജ�ം

�ാപി�ു�തുമാണ.്

സംഹാര�ിൽ ഭൂമിയിെല മനുഷ�ജീവിത�ിൽ
എെ��ാമാണ ന്ട�ു�െത� �്ഗ��ിൽ 

സൂചി�ി�ുകയു�ായി.

മായ �പത��മാ�ിയി� 5്00വർ ഷ�ൾ�ു േശഷം
മാ�തംആരംഭി�ു�സംഹാരെ���ി കൂടുതൽ 

വിശദീകരിേ��തി�.

മഹാേദവിഏതാനും മഹാപാഠ�െളൈവകാെത
െവളിെ�ടു�ു�താണ.്ആദിയും അ�വും
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ഇ�ാ�മഹാ�ാനംഎ�മഹാശാസ�്തം
പുതിയ ശാസ�്ത പാഠ�െള ഉൾെ�ാ�ു
തുടരു�താണ.് േശഷംൈദവശാസ�്ത

�ഗ��െളയുംഅഥവാ േവദ�െളയും കൂടി
�പാേയണ മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി

സംഹരി�ു�താെണ�ും കു�ു�െള�ാം
അറി�ുെകാ�ണം.

എ�,് മഹാേദവി�ുേവ�ി,
മഹാക�ന�പകാരം, മഹാദാസനായ പരമശിവൻ

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�ം.
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ഓംസത�ംഓംധർ�ം
ഓംനീതിസംഹാരം.

പരമശിവൻ

ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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മായ �പത��മാകു�തിനു മു�ു�

മഹാശാസ�്തം
(മഹാേവദം)ഘടന

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട
മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിൽ 

മഹാ�പപ��ിെ� മഹാരചന മഹാഉദി�ു�ു.
സൃഷട്ി�ാൻ ഉേ�ശി�ു�മഹാ�പപ��ിെല

ജീവികെളകു�ു�ളായി�്
മഹാനി�യി�ു�ു.കു�ു�ൾെ��ാം മഹാ

സമനീതി 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�ു�ു.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 752

മഹാ�പപ��ിെ�ആരംഭ�ിൽഭൂമിയും
ആകാശവുംസൂര�നും ച��നും മാ�തം. മ��സസ�
പ�ിമൃഗമനുഷ�ൻഎ�ി�െന 5ജീവി
പരിണാമ�ൾ�ു േശഷം േമാ�ംആയി�്

ന��ത�െളസൃഷട്ി�� തുട�ു�ു.....അതിനാൽ
ആദ�െ� 5സൃഷട്ിച�ക�ളിൽന��ത�ൾ
ഇ�.സമനീതിെയസമആന�വുമായി

ബ�ി�ി�ുകയാൽഓംകാര നീതിശാസ�്ത�ിന്
കള�മു�ാവി�. മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിനു

മാ�തം മഹത�ം.

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�ു.
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മഹാേവദ�ിന 3്ശാഖകള��.് 3േവദ�ൾ. ഭൗതിക
ശാസ�്തം, ധർ�ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്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�െളഅഥവാ
േവദ�െള �കേമണഅേന�ഷകർ�അ്ഥവാ

ശാസ�്ത��ാർ� മ്�ായൈദവം െവളിെ�ടു�ി
െ�ാടു�ു�ു. ഓേരാസൃഷട്ിച�കവും സംഹരി�െ��്
പുതിയസൃഷട്ിച�കംആരംഭി�ുേ�ാൾയഥാർ�മായ

േവദ�ൾവിസമ്ൃതിയിലാവു�താണ.്
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മായ �പത��മാകു�തിനു മു�്

മൂ�ാമെ�േവദമായ
ഭൗതികശാസ�്തം
ഒ�ാമെ�േവദമായി

മാറു�ു.

േവദ�ൾ�ുംശാഖകള�ം ഉപശാഖകള�മു�.്

മൂ�ാ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.്
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വസത്ു�ള�െട മൂലക�ളിൽ മഹാലയി�ി�ി���
ഭൗതികശാസ�്തനിയമ�ൾ �പകാരമാണ വ്സത്ു�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�ാൽ

എ�ാ കു�ു�ൾ�ും സമആന�െമ�
മഹാസമനീതിെയ ലഭി�ാെതവരു�താണ,്സമൂഹ
ജീവിതം മുഴുനരകമാവു�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�.്
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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�ാവുക
എ�തിനാൽ മാ�തം,ശാസ�്തനിയമ�േളാെടാ�ം

�സഷട്ാവായൈദവ�ിെ�യും,ൈദവഭാഗമായ
ഏകദാസെ�യുംകാര��ൾ േവദ�േളാട്

േചർ�ു�താണ.്

ഒ�ാമെ� / മൂ�ാമെ�േവദമായആ�ീയ
ശാസ�്ത�ിന ജ്നനം,ജീവിതം, മരണം,ഓംകാര
നീതി ശാസ�്തംഎ�മഹാനീതി ശാസ�്തം,സംഹാരം
എ�ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം (േമാ�ം),യു�ി
ശാസ�്തം തുട�ിയശാഖകള�ം ഉപശാഖകള�മു�.്
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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�്തം
എ�ി�െനെയ�ാം വിേശഷി�ി�ാൻ

സാധി�ു�താണ.്പി�ീട വ്ിശദീകരി�ു�ു�.്

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��െളനൽകു�ു.

േ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�ു�ു.
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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�ു�തഅ്വെര
കർ�ം െച�ി�� െകാ�ാണ,്അഥവാ

അ��ാനി�ി��െകാ�ാണ.്

മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം,
ധർ�ശാസ�്ത പരിമിതികേളാെട,
മനുഷ�ർെ��ാംസ�ൂർ�

വ��ിസ�ാത���െ�യുംനൽകു�ു�.്

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന യ്ാെതാരു
സൃഷട്ികള�െടയുംസഹായംയാെതാരു
കാര��ൾ�ുംആവശ�മി�.

ൈദവംശ�ികെള നല ്കിയാൽ മാ�തേമ
മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടഏെതാരു ജീവി�ുംഏെതാരു
കാര�വും െച�ാൻകഴിയുകയുളള�എ�ിരിെ�,
ജന�െള ൈദവശാസ�്തം പഠി�ി�ാനും

മ��മായി� �്പവാചക�ാരുെടയും േയാഗികള�െടയും
മ��ംആവശ�ംൈദവ�ിന ഉ്െ��ും,
നിേയാഗി��െവ�ും മത�ളിലൂെടയും മ��ം

�പചരി�ി�� േപാരു�ത ക്ടു�ൈദവനി�യാണ.്
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മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
കർ�ാവായൈദവം മഹാശാസ�്തെ�
മുഴുവൻൈദവ�ിെ�മഹാരൂപമായ മ�ിൽ
അഥവാ 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���ു.

ൈ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
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േകാ�പായ�ൾനട�ു�വർെ��ാം
ൈദവശി�ഉെ��ുംഅറി�ുെകാ�ണം.

ധർ�ശാസ�്തം �പകാരം മനുഷ�െര�ാം
ജീവി�ുകേയ േവ�ൂ.സാത�ികമായി�്
ആന��െളആസ�ദി��െകാ��ക,
മ���വെരസാത�ികമായി�്

സേ്നഹി�ുകയുംസഹായി�ുകയും
ആവാം.

കു�ു�െള�ാംആന�മായി�� ജീവി�ുക
എ��ാെതൈദവെ�വിസമ്രി�ു�തും
വിസമ്രി�ാ�തും, മഹാശ�ിയും
ആന��ൾഉൾെ�െടസർ��ിനും
അതീതവും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാവാ�ല�വുമായൈദവ�ിന്

വിഷയമ�.
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��,ആകയാൽ
അ�െ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�ി�ു�ു. 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

എ�ാവർ�ും സമനീതി നൽകു�ു.എ�ാവർ�ും എ�ാ
െതാഴിലുകള�ം െച�ാനു�അവസരവും, ഭൂമിയിെല
ആന��െളെയ�ാം മഹാസമമായിആസ�ദി�ാനു�

അവസരവുംഅതിൽെപടു�ു.
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ബു�ിശ�ി,ഓർ�ശ�ി

ബു�ിശ�ി,ഓർ�ശ�ിഎ�ിവ മു�റ� 90
ഭാഗ�ളിലും വ�ത�ാസെ��ിരി�ു�ു. കൃഷി�ാരനും
ചി�തകാരനുംത�ള�െട െതാഴിൽ മംഗളമായി
െച���തിന അ്ണുശാസ�്ത�െ�േയാ

േജ�ാതി�ാസ�്ത�െ�േയാ
കണ��ി�യുെടേയാബു�ിശ�ികള ്
ആവശ�മി�.ആവശ�മിെ��ു മാ�തമ�,

അവരുെടആന�ംകുറയാനുംനഷട്െ�ടാനും
അവർ�ാവശ�മി�ാ�ബു�ിശ�ികൾ
കാരണമാകു�താണ.്ഇ�രംഅടി�ാന

കാര��െള മനുഷ�ർ വ��മായി ഉൾെ�ാേ��തു�.്
ബു�ിശ�ികളിലും ഓർ�ശ�ികളിലും

അഹ�രി��കൂടാ.ബു�ി,ഓർ�എ�ിവേയാടുകൂടി
ശ�ിഅഥവാഓകസ്ിജൻ �പവർ�ി�ു�തിന്
അനുസരി��മാ�തേമഏെതാരാള�ം മ�ബു�ിയും,

ബു�ിശാലിയും,ബു�ിജീവിയുെമാെ�യാകു��എ�
പരമസത�ം അറിയണം. െകാ��കു�ികൾ േപാലും
മുതിർ�വരായബു�ിശാലികെള പലേ�ാഴും ഉ�രം
മു�ി�ുേ�ാഴും,ത�ൾ�അ്റിയാവു�വസത്ുത
കൃത�സമയ� പ്റ�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�ു�ത്
എ�ാണ.്
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െ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��ി� ല്ഭ�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�െ�� ത്ാൻപാതി
ൈദവം 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.്

സാധാരണ മനുഷ�ജീവിതം നയി�ു�വ��ിെയ
സാധാരണ�ാരായും ത�േള�ാൾതാണവരായും
രാജാവും പ�ിത�ാരും മ��ം കരുതി�ൂടാ.
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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�പകാരംൈദവം
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 മഹാമാതാവുമായ
ഏകൈദവം മഹാഒരു�ിയി���ത.്

യാെതാരാള�ം മ�ാെരയുംകാൾ േകമേരാ
േമാശ�ാേരാഅ�.യാെതാരാള�ം ഭൂമിയിെല
ഏ�വും േകമനായ രാജാവിേന�ാൾ
െചറിയവരുമ�; ഭി��ാേര�ാൾ

വലിയവരുമ�. ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.
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മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ 3ശാഖകളായ ഭൗതികശാസ�്തം,
ധര ്�ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തം,എ�ിവയും
അവയുെട ശാഖകള�ം ഉപശാഖകള�െമ�ാം

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാര�ിൽനി� മ്ഹാഉ�വി�ുേ�ാള ്, മനുഷ�രുെട

മു�ിലു�എ�ാ ശാസ�്തശാഖകെളയുംഅവ
�പകാരമു�ശാസ�്തസൗകര��െളയും
മഹാകാര��ളായി മന�ിലാ�ാനും, പുതിയ
വീ�ണേ�ാെടസമീപി�ാനും ൈവകാെത

മനുഷ�ര ്�ു കഴിയു�താണ.് ഓേരാ ജീവികള�െടയും
ആദ�സൃഷട്ിയായ മ��െ�,ൈദവംസൃഷട്ി എ�തിന്
ഉപരിയായി കു�ായി�ാണ ക്ണ�ാ�ു�ത എ്�ു

േബാ��മാകും.

മഹാശ�ിയുെട മഹാഭാവ�ളായസത�ധര ്�
നീതികെളയും, മഹാ�പപ��ിന ്െറസൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െളയും, മഹാനീതിശാസ�്തെ�യും
അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ മ്ഹാശാസ�്തെ�
മു�റ� 3ശാഖകളായിഅഥവാ 3 േവദ�ളായി
മഹാവിഭജി�ി���ത.് മഹാനീതിയുമായി

ബ�െ��ിരി�ുകയാല ്മഹാ�പപ��ിന ്െറആ�ീയ
ഭാഗ�ിന ഗ്ൂഢതകൂടുതലു�.് മഹാേദവി തന ്െറ
തെ� ഭാഗമായ പരമശിവെനകാലാകാല�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 ്,
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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�ി. ഇ
മഹാ�ഗ�ം പഠി�ുേ�ാള ്അത േ്ബാ��മാകു�താണ;്

അനുഭവി� അ്റിയു�വസത്ുതയുമാണ.്

മനുഷ� ഭരണകൂടി�ിന ന്ീതിന�ായം നട�ുവാൻ
നിയമസംഹിതആവശ�മു�തു േപാെല, മാനുഷിക
കാര��ളിൽ ഉൾ െ�െട മഹാ�പപ��ിെ�
സർ�കാര��ളിെലയും ധർ�ശാസ�്ത�െള
നി�യി�ു�തൈ്ദവമാെണ�ിൽ മാ�തേമ
ൈദവ�ിന ന്ീതി നട�ാനാവൂഎ�തഅ്�ം
ചി�ി�ാൽവ��മാവു�കാര�മാണ.്

�ബ�മായിരി�ു�മഹാേദവി�്
ആദിയിെ��ിലും, മഹാേദവി

സൃഷട്ി�ു�തായ മഹാ�പപ��ിന്
ആദിയു�.്
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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 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.്
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മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� 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�്സൂചി�ി�ിരു�ു
എ�ിലും അ�ടിേ��തായ ആവശ�മിെ��ാണ്
വിഷയവിശകലനം വ��മാ�ു�ത.്

ൈദവ�ിെ� ആദിയും അ�വുമി�ാ�
മഹാ�ാനമാണ്മഹാശാസ�്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, എ�ി�െന 3
േവദ�ളായി�് മഹാേവദം എ� േപരിൽ
മഹാശാസ�്തെ�അവതരി�ിേ��ാം.അേ�ാഴും
ലിഖിത �പമാണ�ള�് �്പസ�ിയി�. മത�ള�ം
രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�ം വിസമ്ൃതിയിൽ
ആവു�േതാെട മതരാഷ�്ടീയ വിമര ്ശന�ള�ം
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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.

2015അവസാനം മുതൽെമാൈബൽ
േഫാണിെലവാടസ്ആ്പ വ്ഴിയും മ��ം
�പസി�ീകരി�� വരു�ൈദവവി�വ
വിശകലന�ൾമഹാ�പധാന�ളാണ.്
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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 :

ഒ�ാമെ� /മൂ�ാമെ�
േവദം : ഭൗതികശാസ�്തം
മഹാശാസ�്ത�ിെ� 3ശാഖകളിൽ മുഖ� 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��ിെലസൃഷട്ി�ി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��ുകമാ�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�ു�ു�.്
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ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ� മഹാശ�ിയുെടയും
മഹാ�ാന�ിെ�യും ഒര�ം െകാ�്
സൃഷട്ി�ി���തായ ജഗ�അ്ഥവാ

മഹാ�പപ�ംസത�മാണ;് മിഥ�യ�; മിഥ�കെള
സൃഷട്ി�ു�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�ം"െ� 3
അവ�കൾമാ�തമാണ.്

വാതകാവ�സത��ിെ� ഒ�ാമെ�അവ�യായ
സത�െ�യും, �ദാവകാവ�സത��ിെ� ര�ാമെ�
അവ�യായധർ�െ�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�ു�ത േ്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�ിെ�
അഥവാ ജീവനായഓകസ്ിജെ�ജീവൻ�പകാരം
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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�ി���തുമായ
എ�ാ 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 േപരുകൾഇ�ി���ത ഉ്ള ്

െ�െടയു�കാര��ൾഓംകാര�ിെ�യുംഓംകാര
നീതിശാസ�്ത�ിെ�യും ഭാഗ�ളാെണ�ും

െവളിെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

അന�മായ ഭൗതികശാസ�്തശാഖകള�െടഅ�ം
വിശദീകരണംഇമഹാ�ഗ��ിൽഉടനീളമു�.്

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�തിന ഏ്താനും

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 ശാഖകളായസദാചാരശാസ�്തം,
െതാഴില ്(കര ്�ശാസ�്തം),സാ��ികശാസ�്തം
എ�ിവകളിെല നിയമ�ള�ം ലളിതവും സുതാര�വും
ആെണ�ിലും,അവെയയേഥാചിതം ഉള ്െ�ാ�ാന ്
മനുഷ�ര ്�സ്ാധി�ി�. മത�ള�ം, രാഷ�്ടീയ

പാര ്�ികള�െമാെ�േ�ര ്� ധ്ര ്�ശാസ�്ത കാര��െള
അവയുെടസ��ാ�ാ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�ു

മുഴുവനായി �പേയാജനെ�ടു�ു�തു േപാെല;ൈദവം
ൈ�ക�ിലൂെടയും ഗാ�ിയിലൂെടയും െവളിവാ�ിയ
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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 ്�വ്ികസി�ാന ്

കഴിയാെതവ�ു.ൈദവംൈ�ക�ിലൂെടയും
ഗാ�ിയിലൂെടയും െവളിെ�ടു�ിയൈദവവചന�െ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�ി
കാര��ള ്മുഴുവനും അസത��ള�ംഅധര ്��ള�ം
അനീതികള�ംആവുകയാല ്അവെയ�ാംഅഥവാ
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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�ി�ി���തായസദാചാരശാസ�്തം,
കര ്�ശാസ�്തം (െതാഴില ്),സാ��ികശാസ�്തം,
ഭരണശാസ�്തം, ഭാഗികനീതിന�ായശാസ�്തം
തുട�ിയവെയ �ഗ��ിന ്െറ ഒ�ാം ഭാഗ�ില ്
�പേത�കം �പേത�കംഅ��ാ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�ിവെയ
വിഷയഗൗരവം കണ�ാ�ി �പേത�കം

അ��ായ�ളിലായി ചുവെട 4◌ാം ഭാഗ�ിൽ തെ�
വിവരി�ു�ു�.്
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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി ഭൂമിയിെല�ും മായ
�പത��മാ�ു�േതാെടഎ�ാ രാജ��ള�െടയും

ഭരണഘടനയായി ധര ്�ശാസ�്തം
�ാപി�െ�ടു�താണ.് മഹാശാസ�്ത�ന ്െറ
എ�ാശാഖകെളയുംഏേകാപി�ി��െകാ�ു�

ഭരണശാസ�്തം മഹാശു�വും
മഹാമംഗളകരവുമായ ഭരണംസമൂഹ�ി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 ്� ഉ്പേയാഗി�ാന ്പാടു��.
ഇ��ാ ഗവെ�ന ്റ,് േകരളസര ്�ാര ്തുട�ിയവ

ധര ്�ശാസ�്തെ�ഭരണഘടനയായിസ�ീകരി�ുകയും
ധര ്�ശാസ�്തം �പകാരം �പവര ്�ി�ുകയും
െച��േ�ാള ്മാ�തം ഉപേയാഗി�ാനു�താണ.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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(അ��ായം 34)

െതാഴിലുകൾ :
ൈദവീകമായ/ശാസ�്തപരമായവിഭജനം

ര�ാമെ�േവദമായ ധര�്ശാസ�്ത�ിെ� ഒരു
ശാഖയായകര�്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�ാൻ

കഴിയു�താണ.്

സമൂഹ�ിെല ഭരണകൂടം �പവര�്ിേ��ു�ത്
െതാഴിൽവിഭജന�െളആധാരമാ�ിയാെണ�ും,
ധര�്ശാസ�്ത�െളആധാരമാ�ിയാെണ�ും
വ�ാഖ�ാനി�ാൽ ര�ുംശരിയാണ.് െതാഴിൽ
വിഭജന�ള�് ധ്ര�്ശാസ�്ത�ള�മായി ലയ

ബ�മാണു�ത.്
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മനുഷ�ര അ്റിയു�തുംഅനുഭവി�ു�തും േപാെല
ശാസ�്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����ർ വികസനേ�ാെട
ക����റുമായിബ�െ�� നിരവധി െതാഴിലുകള�ം
ഉ�ായി.എ�ാൽ,എ�തെയ�ാം പുതിയ
െതാഴിലുകള ഉ്�ായാലും ഭൂമിയിെലഎ�ാ

െതാഴിലുകള�ം ശുചിത�ം,അത�ാവശ�ം,ആവശ�ം,
വിേനാദംഎ�ി�െന 4ശാസ�്തവിഭാഗ�ളില്
െപടു�താണ.്വായന�ാര�് ഓ്േരാ
െതാഴിലുകെളയുംവിശകലനംെചയത്്
ശാസ�്തപരമായവിഭജനംസ�യം
േബാ��െ�ടാവു�താണ.്

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
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േ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�ു.

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.
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ൈ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��ി�ുകേയാകവരെ്�ടു�ുകേയാ

അ�.
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.്
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ൈവദ�ൻഅഥവാ േഡാകട്ർആകാൻ
കു�ി�ും, ഒരു കു�ിെയൈവദ�ം പഠി�ി�ാൻ
ഒരു േഡാകട്ര�്ും വ��ിസ�ാത���ം ഉ�്
എ�ുവ��മാവുേ�ാള ഇ്�െ�െമഡി�ല്
ഉളെ്�െടയു�വിദ�ാഭ�ാസേമഖലകളിെല
അധമത�ം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.്

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 േ്വണംഎ��ാെത,
െതാഴില െ്ച�ാന� ജീവി�ു�ത.്
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ജീവി�ു�ത എ്�ിനുേവ�ിയാണ എ്�
േചാദ��ിന അ്ന��ളായആന��െള

അനുഭവി�ാ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
മ�� വഴികളി�ാ എ�തും ശാസ�്തപരമായ
ജനാധിപത��ില ഇ്� തെ�.ഏ�വുമധികം
പുണ�വും,അേതേപാെലപാപവും

സ�ാദി�ാന ഉ്പാധിയാകു�ഒ�ാണ ഭ്രണം
എ� മ്ു� വ്��മാ�ിയിരു�ു.

സമൂഹ�ിെലഏെത�ിലുംവ��ി (കള)്
ഗാ�ിെയേ�ാെലശുചിത�േജാലികള�്ായി
ജീവിതംസമര�്ി�ുേ�ാള,്അ�രം
വ��ിെയനിലവിെല ഭരണാധികാരികൾ
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ഉളെ്�െടയു�ജന�ൾ,നിര�്�ി� ഭ്രണം
ഏ�ി�ുകയാണു െച���ത.് മാ�തമ�,
രാജമ�ിര�ിെല േസനകള�ം മ�്
ഉേദ�ാഗ�രും ഉളെ്�െട രാജ��ിെല
ജന�ൾഅനുസരിേ��ത,്

രാജാവിെനേയാ മ��ിമാെരേയാഅ�;
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.് //

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
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ന��നശ�ികൾവ��ികെള തീർ�യായും
ശി�ി�� തിരു�ു�താണ.്

സ�ൂര�് വ��ിസ�ാത���െ� �സഷട്ാവായ
ൈദവംഎ�ാ വ��ികള�്ും നലക്ിയി���തിെ�
അടി�ാന�ിൽവ��ി� ത്െ� േവതനം

നി�യി�ാന അ്വകാശം
ഉ�ായിരി�ു�തുമാണ.് ലിംഗം,സൗ�ര�ം, നിറം,
െതാഴില അ്ഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി,ആയു�,്
തുട�ിയവകൂടാെതബു�ിശ�ി,ഓര�്ശ�ി,

കായശ�ി (ആേരാഗ�ം)തുട�ിയവ
ജ�ഗുണ�ളായി ൈദവം നലക്ു�വയാെണ�ത്
മറ�ുെകാ�ുംഅവഗണി��െകാ�ും,വ��ി
അധികേവതനംആവശ�െ�ടു�സ�രഭ്�ളില്
വ��ിയുെട േസവനംആവശ�മു�വർ വ��ി

ആവശ�െ�ടു� േവതനം നലക്ണം.
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
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നട�ാ�ു� മഹാനീതിആ�ീയശു�ീകരണവും
നട�ു�ു. കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�
ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം ചുവെട

വിശദമായും, 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�്തവും
ജീവിതവുംആവിഷ�്രി�ി���ത.്

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��േമ
അ�എ�താണു ശാസ�്തസത�ം; നാടിെനഅഥവാ
ഭൂമിെയആവിധ�ില അ്ധഃപതി�ി�ി���
സമൂഹ�ിെലവ��ികള�ം ഭരണാധികാരികള�ം
അധമരാണ എ്�ും,ശാസ�്തീയമായ ഭരണമാ�ം
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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� െതാഴില അ്ഭിരുചികളെ്�ാ�്
വിദ�ാഭ�ാസം െച��വാന സ്മൂഹ�ിെലവിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ള�ം ഭരണരീതികള�ംഅധമ
വ�വ�ിതികളിലൂെട തട�മു�ാ�ുേ�ാള,്അ�രം
അധമരീതികള�് മ്ഹാശ�ിയുെട മഹാശാസ�്തെ�
അ�ിമറി�ാന ക്ഴിയു�ുഎ�ു ധരി��േപാവരുത.്
സൃഷട്ിപരമായ വിധിെയഅശാസ�്തീയതയിലൂെട

ഭരണകൂടം ഉളെ്�െടയു�സമൂഹം
മലിനെ�ടു�ുകയും വ��ിസ�ാത���െ�

ഹനി�ുകയുംെച���ത ക്ടു�കു�വുംഅനീതിയും
ആെണ�ിലുംഅവയിലൂെട രൂപെ�ടു��ിതിഅഥവാ

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

മഹാനീതിശാസ�്ത�ില ക്ു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�
പ�തിയു�.്ഈ�ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ിലു�
മഹാനീതിശാസ�്തപാഠ�ിലും,ഓംസത�ംേഡാ� േ്കാം

െവബൈ്സ�ിലും വിശദീകരി�ി���,്
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�ി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.

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
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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�.

െ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��ും
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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�ണം

എ�ുംഅര�്ം.

മതജാതിേദശ വ�ത�ാസ�ള ൈ്ദവീകമ�എ�്
െതളിയു�േതാെടഎ�ാവിധസാമുദായിക /�പാേദശിക/

േദശീയ റിസേര�്ഷനുകള�ംഅധമവും
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,
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േ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�ു�താണ എ്��ാെത
അ�രം ഭരണകൂട�ള�് ജ്ന�ള�െട േമൽ

നികുതികൾ ഉളെ്�െട യാെതാരു നിയമ�ള�ം േനരി�്
െചലു�ാനാവു�ത� ; ഭൂമിയിെലാെ�യും

സംഭവി�ു�കാര��ളാണവ;ൈദവീകമായഅഥവാ
ധര�്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�തം
അവര ജ്ന�ള�െട യഥാര�്മായ െപാതുആവശ��ള്
നിര�്ഹി�ുകയാണു െച���ത.് െചറു��ാർ
ഉളെ്�െടയു�ജന�ള�് െ്താഴിൽനലക്ു�ത്

ഭരണകൂട�ിെ�പണിയ�.
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നീതിന�ായം നട�ു�തും ജനസഭയാണഅ്ഥവാ
രാജസഭയാണ.് േകാടതിയുംനിയമസഭയും
ധർ�ശാസ�്തപരമായആവശ�മി�.

ഭൂമിയിെല�ുമു� േകാടതികള,് രാഷ�്ടീയപാര�്ികള,്
രാഷ�്ടീയപാര�്ികള�െട കാര�ാലയ�ള,് മത

വ�വ�ിതികള,് മതവ�വ�ിതികള�െട കാര�ാലയ�ള,്
ഇല�ന ക്�ീഷനുകള,് നികുതി കാര�ാലയ�ള,്
ബാ�ുകള,്ഇനഷ്�റനസ് �്ാപന�ള,് േലാ�റി,
തുട�ിയഅേനകം വ�വ�ിതികള�ം

ഭരണസംവിധാന�ള�ം സ�ൂര�്മായുംഅധമ�ളാണ്
അഥവാ ധര�്ശാസ�്തപരമ�എ�ും;വിദ�ാഭ�ാസം,
ആേരാഗ�ം,വിേനാദം, ഉളെ്�െടയു�അേനകം
സംവിധാന�ളില ഭ്ാഗികമായഅധമ��ള്

വളെരയുെ��ും �ഗ��ിലു�.്
ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�വസമൂഹ�ില ര്ൂപെ��ത്
എ�ുെകാ�,്എ�െനഎ�ീ േചാദ��ള�്ു�
ഉ�രം മഹാ�പപ��ിെല ന��നശ�ികള,് പിശാച്
തുട�ിയവഎ�അ��ായ�ില വ്ിശദമായു�.്
വ��ികൾധര�്ശാസ�്തെ�അവഗണി�്
ജീവി�ുേ�ാള ധ്ര�്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�െ�ഭൂമിയിൽൈപശാചിക
ശ�ികളായിഅഥവാവിരു�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�, മുന്
സൃഷട്ിച�കവുമായിബ�െ��സത�മാണ.് മാ�തമ�,
മാേവലി േകരള�ിെല െകാ�ം ജി�യിെല ഒരുൈഹ�വ
കുടുംബ�ിെല പ�ിതനായ ഒരു െകാ��േനതാവായും

ന� വ��ിയായും ഇ�ു ജീവി�ു�ുമു�.്
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നാ��വാസി,കാ��വാസിഎ�ീ വിഭജന�ളിലൂെട
സധര�്�ള�ംഅധര�്�ള�ം �പകാരമു�
വ��ിസ�ാത���ം ൈദവം മനുഷ�ര�്്

അനുവദി�ു�തിെന��ി ഇനി വിസത്രി�ാം.

ധര�്ശാസ�്തം �പകാരമു� (മാനുഷിക) നിയമ�ള്
അനുസരി�,്ശാസ�്തസൗകര��ള ആ്സ�ദി� ന്ാ�ില്
സേ�ാഷമായി ജീവി�ു�വര,് ധര�്ശാസ�്തം �പകാരം
അ�ാെ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��ൾസാ��ികശാസ�്തംഎ�
അ��ായ�ിൽവിശദമായും മുകളിൽ

ഭാഗികമായും 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.്

ഒരുവിഭാഗ�ിൽ �പവര�്ി�ു�വർ മ��
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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�ില്
സേ്നഹം െകാ� ബ്�ി�ി�ുവാനും ൈദവ�ിേല�്
സര�്െരയും േചര�്ുനിര�്ുവാനും സംഗീതം

�പഥമമായി ഉപകരി�ണം.

ആരാധനാപരമായിഅഥവാസത്ുതിപരമായി



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 806

സംഗീതംആലപി�ുേ�ാള,്ൈദവെ�മാ�തം
ആരാധി�ു�സംഗീതമാണ ഉ്യേര�ത.്

ഏകമഹാശ�ിയായൈദവെ�അ�ാെതയു�വെര
സത്ുതി�ു�ഗീത�ൾൈദവീകമ�അഥവാ
ശാസ�്തീയമ�. (ൈദവനി� :കപടൈദവ�െളയും
കു�ിൈദവ�െളയുംആരാധി��കൂടാ എ�
അ��ായ�ില ക്ൂടുതല വ്ിശദീകരി�ി���.്)

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���തുേപാെലസംഗീത�ര�്്
മ�രി�ാനും ധനം സ�ാനമാേയാ േവതനമാേയാ
വാ�ാനും അവകാശമി�.ആരാധനാലയ�ളില്
ൈ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�്തരീതിയാണ്

പിനപ്േ��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� പ്ാടാവു�താണ.്
അതുേപാെലആേഘാഷേവളകളിൽ വിേനാദ�ിെ�
ഭാഗമായിസംഗീതആലാപനം നിര�്�മാവണം.
സാ��ിക ഭ�ദതയി�ാ�വര�്ു മാ�തംഅവര്
ആവശ�െ�ടു�സാ��ിക ഭി�നലക്ുവാന്
ആേഘാഷനട�ി��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 െതാഴിലുകളില പ്രിചയമു�വരും

50വയ�ിനു മുകളില �്പായമു�വരുംഅ��ാപന
അഭിരുചി 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�്ംെചയത്്
പുണ�ം വര�്ി�ി�ുവാനു�ഒരു മാര�്മാണ്

അ��ാ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�്ികള്
നിലവില സ്മര�്രായിരി�ു�വിഷയ�െള

സാ��െ�ടു�ുകഎ�തിന��റംഅവര�് മ്ാര�്ു
നി�യി�ാേനാ വിജയപരാജയ�ള ക്ുറി�ാേനാ,
ചില വിഷയ�ളില െ്കാ�ി�എ�ു നി�യി�ുവാേനാ
അ��ാപകന അ്വകാശമി�.കാലംഅഥവാൈദവം
നി�യി�ു�കാര��ളില അ്��ാപകര ഉ്ളെ്�െട
യാെതാരാള�ം ഇടെപ��കൂടാ. (ൈദവനി� : മ�ര�ള്
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പാടി�എ�അ��ായ�ില വ്ിശദീകരി�ിരു�ു.)
�പത��മായും പേരാ�മായും മ�ില അ്��ാനി�്
മ�ി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�ു കൂടിയാണ്
ഭാവി തലമുറ ധാര�്ികമായിഅധഃപതി�ു�ത.്
ആവകവിവര�െളസാ��ികശാസ�്തം എ�

അ��ായ�ില വ്ിശദീകരി�ി���.്

കാമപര�ളായകാര��ള ധ്ര�്ശാസ�്തപരമായി
വിശദീകരി�ു�ഗുരുവായി ഒരു പുരുഷന /് പിതാവിന്
െപരുമാറാന ക്ഴിയു�ത പ്ുരുഷവിദ�ാര�്ികേളാട്
മാ�തമാണ.്ആവകകാര��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.്

പാഠ�വിഷയ�െള��ി പറയുേ�ാള്
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തമാണ്

വിദ�ാര�്ികള�് പ്കരുക. 100 മനുഷ�ജ��ൾ



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 810

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�ിൽവിസത്രി�ി���.്
ആവശ�ംഎ�വിഭാഗം ദുഷി���ായതാണ്

കു�ിൈദവ�ൾ.

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

വിേധയമാണ.്
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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�,്നാെള

വിമാനസൗകര��ൾപിൻവലി�െ�ടുേ�ാൾ
വിമാനവുമായിബ�െ�� ഇ്�അ്ത�ാവശ�െമ�ു

കരുതു� െതാഴിലുകൾആവശ��ൾ
േപാലുമാവാെത,വിമാനംകെ��ുംമു�ു�
അവ�േപാെലഅ�പത��മാകു�താണ.്

െതാഴിലുകളെ്��ാം തു��പദവിയാണ ശ്ാസ�്തം
അഥവാൈദവം നലക്ു�ത,്എ�ാല ത്ുല��ളില്
ഒ�ാമതായി കൃഷിെയ ഉ�തെ�ടു�ിയി���.്കൃഷി
സത്ംഭി�ാല /്കൃഷി�ാരൻ പണിമുട�ിയാല ഭ്�ണം
സത്ംഭി�ും ; മു� വ്ിശദമാ�ിയിരു�ു.ശരീര�ിന്
േകൾവി ശ�ിേയാസംസാര ശ�ിേയാഇെ��ാൽ
െമാൈബലേ്ഫാണആ്വശ�മി�, ഇ�ലെ� �പമുഖ

േനതാവായിരു�ു ഒരാള എ്�തിനും ഇ�ു
�പസ�ിയി� ;ഇ�ലെ�മതജാതിേനതാവായി
അറിയെ��യാെള,അനുയായികെള� സ്�യം

അവകാശെ�ടു�വര ഇ്� �്പതിമകള വ്��ം ചി�ത�ള്
വ��ം പൂജി��ം, മു�ദാവാക��ള മ്ുഴ�ി കീര�്ി��ം
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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�ുകഎ�ു�ത്
�ഗ��ിെല ഒരു ഭാഗമായസത�ം ശിവം സു�രം ന്

വിേധയമാണ.്
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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�െല
ആവശ�ം 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�ി�െനഅധമരീതി
വികസി�ാനും ഇടയായി���.് െതാഴിൽ

ലഭി�ാനും െതാഴിലിലു�ആന�ം ലഭി�ാനും
ഉേദ�ാഗാര�്ികൾആ�ഗഹി�ാ�അവ�
േപാലും ഉ�ായിരി�ു�ു. െതാഴിലുകള�െട ല��ം
േവതന�ള�ം േവതനവര�്നവുകള�ം, േസവനം
ഒഴിവാ�ിയു� േവതനലഭ�തയുമായി

ചുരു�ിെ�ാ�ിരി�ു�ു. ൈക�ൂലി തുട�ിയ
അഴിമതികളെ്കാ� െ്താഴിലുകളിൽവിേനാദം
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 :

ധർ�ശാസ�്ത�പകാരമ�ാ�ഇ�െ�
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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�െള
അറിയാവു� പ�ായ� ഭ്രണാധികാരി 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

സൂ�ി�ാന ക്ഴിയാ�വരുെട നിേ�പ�ില ന്ി�ും
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500, 1000,എ�ി�െനെയ�ാം പിഴകെള� േപരില്
അഥവാ നിേ�പകർകു�ംെചയെ്ത� േപരിൽ

നിേ�പകരുെടഅനുവാദം േപാലും േചാദി�ാെത
പണംത�ിെയടു�ു�ത,്പിടി��പറി�ാെര�ാൾ
അധമരീതിയാണ.്ബാ� ഭ്രണം നട�ു�

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

പിടി��പറി�ാർ പറ�ി���ാവി�,കു�െ�ടു�ിയി��ം
ഉ�ാവി�. െകാടുംനീച�ൂ��ളായിരി�ു�ു

ബാ�ുകൾ.അേതസമയം,അധമ
നിയമ�ളിലൂെടയു�ഇതിലും വലിയ വനെ്കാ�കള്
സം�ാ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
െച���െത� വ്ിവിധ മതേനതൃത��ള�്്

േബാ��മാകാ�തിെ� മൂലകാരണം മതൈദവ



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 818

വിശ�ാസികളായഅവർ
മതവിശ�ാസികള�ാ�തുെകാ�ും മത�ൾ
ൈദവശാസ�്തമ�ാ�തുെകാ�ുമാണ.്ൈലഫ്
ഇനഷ്�റനസ് എ്ടു�ി���വരിലും ഭൂരിപ�ം േപർ
മതവിശ�ാസികൾതെ�യാവും !). േലാ�റി േപാെലയു�
അധമവൃ�ികള�ം മായ �പത��മാകു�േതാെട

അവസാനി�ു�താണ.്

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

ഭരണാധികാരികെളയാണ ഉ്േ�ശി�ത.് മതരാഷ�്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�ാ�ു�
ജനാധിപത�ംആണ ന്ട�ിലാവുക.ആഫീസുകള�ം
ആഫീസുകളിെല േപ�ര വ്ര�്ുകള�ം വളെര

തു�മാകു�താണ.് മു� സ്ൂചി�ി�തുേപാെല,ആവശ�ം
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വിഭാഗ�ിലു� ഭരണാധികാരി അഥവാ രാജാവ്
ആകാനും എ�ാ ജന�ള�്ും

മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരംഅവസരം ലഭി�ു�താണ,്

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

വിസത്രി�ാം :

1) സമൂഹ�ിെല ഭരണകൂട�ിന ത്�ള�െട
സാമൂഹ��ാനെമെ�േ�ാത�ള ആ്െരേ�ാ

അറിയി�.ൈദവീകമായഅഥവാ ധർ�ശാസ�്തപരമായ
െതാഴിൽ വിഭജന�ിൽആവശ�ം എ� മൂ�ാം

വിഭാഗ�ിലാണ ഭ്രണകൂടം െപടു�ത എ്�തുേപാെല
തെ�,സമൂഹ�ിെല (വ��ികള�െട) നീതിന�ായ
ആവശ��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 ഉ�രവാദി�െമ�ത്
ഭരണകൂടം ഒ��ംതെ�അറിയാെത േപായിരി�ുകയാണ.്

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

ഒരു വ��ിേയാേടാ,വ��ിയുെട മാതാപിതാ�േളാേടാ,
ഭാര�േയാേടാ/ഭര�്ാവിേനാേടാ കു�ികേളാേടാ,
സേഹാദര�േളാേടാ, മ��� ഉ�വേരാേടാ,
ഏെതാരാേളാേടാഅ�കമംകാ���വെര

ധര�്ശാസ�്തപരമായിശി�ി�ുവാൻവ��ി�്
കഴിയാെതവരുേ�ാൾ മാ�തമാണ്

ഭരണകൂട�ിെ�സഹായംആവശ�മു�ത.്

ക�െനക�ാലും പിടി�ാൻകഴി�ാലും
അതുെച�ാെതപകരം ക�ാൻഅനുവദി�ണെമ�ും
േപാലീസ േ്സനെയവിവരംഅറിയി�ാൽ മാ�തം
മതിെയ�ും പറ�ാൽഎ�െ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�ും ?

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�ാൽ
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എ�െ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�. 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,
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അ�ാ�വെര പിരി��വിടുകയും മാ�ി�ാപി�ുകയും
ഒെ�യാണ െ്ചേ��ത.് ലഭ�മായ ചരി�ത�ിൽ
രാജഭരണകാല� ര്ാജാ��ാരും ഭട�ാരും

സാധാരണജന�ള�െമാെ�ധര�്ശാസ�്തപരമായി�്
അധര�്ികെളശി�ി�ി���സംഭവ�ള��.്

ധര�്ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവുംഅറിയാവു�വരും
അതനുസരി�� ജീവി�ു�വരുമായ ജന�ളാണ്
നിയമവും നീതിയുംൈക�ിെ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
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.്
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ജന�ൾന�ായിഅഥവാ
ധര�്ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ു�നാ�ിെല
ഭരണകൂട�ിൽ ഭരണാധികാരിയും േപാലീസ്
േ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
ഭരണാധികാരികൾ എെ�ാരു വര�്ം, വീ�ും
ജന�ള�െട സ��ുെകാ�്തീ�ിേ�ാ���
േപാലീസ് േസനെയെ�ാ�് നീതി
നട�ണെമ� രീതി ൈദവീകമ�. ജന�



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 826

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
പുലര�്ിേ�ാ�നീച നിയമ�െള
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െ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
ഇ�ു െ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� വ്ിസത്രി�ി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��ിെല
അന�മായ ഭൗതികആന��െ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��ാെത
വിേനാദ�ി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
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മാ�ിവയ�്ുവാേനാഅവെയസാമൂഹ� 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�� ക്ളിആസ�ദി�ുകേയാ െചയത്ാൽഅത്
ശരിയ�എ�തും, െതാ�ടു�വീ�ിൽ മരണം
നട� ശ്വസംസ�്ാരം നട�ിെ�ാ�ിരിെ�
തെ�വീ�ിെ� മു��ൈ്കെകാ�ി�ളി

നട�ു�ത ശ്രിയ�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��ള ന്ട�ു�തും
ഭരണാധികാരികള ക്ൂ��നില�്ു�തുംഅതിന്

െപാതുഖജനാവ ദ്ുരുപേയാഗെ�ടു�ു�തും കടു�
െത�ാണ.്സമൂഹെ� �പേദശം,ജി�,സം�ാനം, േദശം,
അ�രേ്�ശീയംഎ�ി�െനവിലയിരു�ുേ�ാള,്
�പസത്ുത ധാര�്ിക മാനദ�ം പാലി�ുവാന ഓ്േരാ
ഭരണാധികാരി�ും കഴിയണം. �പാേദശിക തല�ില്
േപാലും കലാേമളകള ന്ട�ാന ധ്ാര�്ികമായി
േയാഗ�തയി�ാ�വര ഇ്� ജ്ി�ാതല�ിലും
സം�ാനതല�ിലും േദശീയതല�ിലും

അ�രേ്�ശീയതല�ിലും മ��ം കായികകലാേമളകള�ം
മ��ം നട�ു�ത ക്ടു�ൈപശാചികത�മാണ.്

ഉദാഹരണം പറയുേ�ാള ആ്�ഫി�യിലും ഏഷ�യിലും
ലാ�ിന അ്േമരി�യിലും മ��മായി ഭൂമിയിെല 50ലധികം
രാജ��ള ഭ്�ണദാരി�ദ��ില ക്ഴിയുേ�ാള,്അതില്
തെ� 30ലധികം 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�ി�ുക
എ�ആദ� ഉ�രവാദിത�ം മറ�ുെകാ� ക്ുേറ

മ�ൾസ�ാ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,്അധമരായ
അവെര പി�ുണയ�്ു�വരായി ഭരണാധികാരികള�ം
മ��ം അധഃപതി�രുത.് െത��കള�് ത്ീര�്യായും
പാപവും ശി�യും മഹാഭരണാധികാരിയായ
ൈദവ�ിലന്ി� ല്ഭി�ുെമ�റിയണം.

ദീപശിഖഎ� േപരില ക്ുെറ കളി�ാരും
ഭരണാധികാരികള�ം പ�വും െകാള��ിഓടു�തും
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അതിന ഭ്രണാധികാരികൾ െകാടിവീശു�തും േപാലീസ്
േസനയുെട വര�്ി�സംര�ണം െകാടു�ു�തും
അവയെ്��ാം െ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�ത വ്��ിയ�.
വ��ിഎ�ു േനടു�ു, മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം
മാ�തം വിേനാദി�ു�ുേവാഎ�താണ �്പധാനം.

വിേനാദെ�െതാഴിലായിസ�ീകരി�ു�
വ��ിെയസേ�ാഷി�ി�ുവാൻ
സമൂഹഭരണകൂടം ത�ാറാവു�തിന്
ധർ�ശാസ�്തനിബ�നകള��.്
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വിേനാദെ�െതാഴിലാ�ു�വ��ി� സ്മൂഹ�ിെല
ഓേരാേരാ വ��ിെയയും സേ�ാഷി�ി�ുവാൻ
/വിേനാദി�ി�ുവാൻകഴിയുേ�ാൾ മാ�തേമ
െപാതുഖജനാവ വ്ിേനാദആവശ��ള�്ു

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

േരാഗികള�്ും േഡാകട്ര�്ും മ��ം മ��ം വിേനാദം
നലക്ാൻസാ��മെ��ിരിെ�സേ്പാരട്സ്ുകള�്ും
കലകള�്ും മ��ം െപാതുഖജനാവിലന്ി� 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�.

(ൈദവനി� : മ�ര�ൾപാടി�എ�അ��ായം
കാര��െളകുേറ�ൂടി വിശദീകരി�ു�ു�.് പഠി�ുക.)
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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�ിയായൈദവ�ിെ�
നീതിരൂപമാണ.്ൈദവം ഒരി�ലുംഎവിെടയും
േതാല�്ു�ി�.യഥാർ��ിൽഭൂമിയിെല
സമസത്ജീവികള�ം മഹാലിംഗ�ിെ�

അക�ാണ ജ്നി�ി���ത എ്�തറിയാെത,
ഇ��യിൽഅഥവാ �പേത�ക േദശ�ിൽ

ജനി�ുകയും/ജീവി�ുകയും െച���വരായി
കണ�ാ�ുകയും,ചിലവ��ികൾകലാകായിക
സാഹിത�മ�ര�ൾഎ�അധമപരിപാടികളിൽ
േതാ��,ജയി��എ�ിവെയഇ�� / േദശം

േതാ�താേയാജയി�താേയാ �പസത്ാവി�ു�
രീതികൾപാേടഅവസാനി�ണം.

അതുേപാെല മരി�/വധി�െ�� /ജീവി�ിരി�ു�
ൈസനികെനആദരി�ു�തിെ� ഭാഗമായി
രാജാവിനും മ��ിമാര�്ുെമാെ�ൈസനികെ�
മൃതശരീരെ�േയാബ�ുജന�െളേയാ ഒെ�
ആദരി�ുകേയാഅനാദരി�ുകേയാ െച�ാനു�
വ��ിസ�ാത���ം ഉ�,്അതിെന രാഷ�്ടം
ൈസനികെനനമി�ു�ുഎ�ി�െന
�പസത്ാവനകെള നട�ിൈദവെ�
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അവമതി�രുത.് രാഷ�്ടെ�മനുഷ�ർ നമി�ുക
എ�താവണം രീതി.ൈദവെ�ബഹുമാനി�ാൻ
ൈദവംആവശ�െ�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�ിൽൈദവ

ശി�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.്

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�ു�ു�.്
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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.്
ൈദവീകമ�ാ�ഓ�മ�ര�ിൽ

പെ�ടു�ു�വർൈദവ�ിെ�അടു�ലന്ി�ു
കൂടിയാണ ഓ്ടിഅകലു�ത;്ഫിനിഷിംഗ്

േപായി��ൽഅവർപിശാചിെ�അടു�േല�ാണ്
ഓടിെയ�ു�ത.്
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�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��ിൽക�ികയ�ി
െകാ���കളിയാണ ശ്ീ��കളി, െകാലയേ്�ാ

അടിപിടിയേ്�ാ േശഷമാണ ക്ാ�ി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�ി���.്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 841

ജനസഭയുെട ജനസംര�ണേസന
കാര��മമാ�ുവാൻ ഗുസത്ി,അടിതട,ഓ�ം,ചാ�ം,
തുട�ിയവ പരിശീലി�ി�ു�ത ജ്നകീയആവശ�മാണ.്
േസനാംഗ�െളവിേനാദപരമായി�ൂടി മിടു�രാ�ുക
എ��ാെ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��ികആവശ��ൾ
ഉ�ാകു�ത�.ആവശ�ം എ�വിഭാഗ�ിൽ

ഭരണകൂടം െച��� േസവന�ിന ന്�ായമായ േവതനം
വാ�ണം, ഉദാഹരണം :ഇലക�്ടിസി�ി, �ടാനസ്േ്പാര�്,്
െപേ�ടാള േ്പാെലയു�ഇ�നവിതരണം. േസവന�ിന്
േവതനം വാ�ുകഎ�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.

ശുചിത�ം എ�വിഭാഗ�ില ഭ്രണകൂടം
ജന�െളെ�ാ�ു തെ�ശുചിത�കാര��ള്
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െ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�ാ� പ്രസ�മായി
വൃ�ിയാ�ി�ുക,അധിക േവതന�ിൽ

അന�െരെ�ാ� ശ്ുചിയാ�ുക,ആേരാഗ�ഹീനേരാട്
ദയവുകാ��ക, തുട�ിയവ,

ശാസ�്തപരമായുംൈദവീകസേ്നഹേ�ാെടയും
െച�ിേ��ത ര്ാജാവിെ�ചുമതലയാണ.്

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

വിേധയമാണ.്
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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�ില്
വിഷയമാകുവാനും എ�ാ വസത്ു�ള�്ും ഗുണ�ള�ം

േദാഷ�ള�ം സൃഷട്ി�െ�േട�തു�.്
കൃഷിെച��േ�ാഴും,വസ�്തം െന��േ�ാഴും, മീൻ
പിടി�ുേ�ാഴും,കു�ികെള പഠി�ി�ുേ�ാഴും,
പഠി�ുേ�ാഴും, രതിലീല ഉളെ്�െടയു�
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ആന�കാര��ളിൽഏരെ്�ടുേ�ാഴും,കു�ു�െള
പു�രി�ുേ�ാഴുെമാെ��ീണംഎ�ഒരവ�
കൂടി സൃഷട്ി�െ�ടു�ി�ാെയ�ിൽ,ആരംഭി�ു�
�പവൃ�ി നിര�്ി�ാെതതുടുരെ്��ി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 സൃഷട്ിേ��തു�.്

അതായത മ്ഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ
വസത്ു�ള�്ും,വസത്ു�ളിലൂെട
ജീവികള�െടശരീര�ിനും,ഗുണവും

േദാഷ�ള�ംസൃഷട്ി�െ�െ��ിൽ മാ�തേമ,
ന�തും ന�ത�ാ�തും

സൃഷട്ി�െ�െ��ിൽ മാ�തേമ,
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വ��ിസ�ാത���ം വിഷയമാകുകയു��.

ധര�്ം,അധര�്ംഎ�ിവ
േവരത്ിരി�െ�ടാനും ;വ��ിയുെട
ജീവിത�ിൽവ��ിസ�ാത���ം

ഉളെ്�െടയു�വ �പവര�്ി�ുവാനും മാധ�മം
സൃഷട്ി�െ�ടണം ;ഇെ��ില ജ്ീവിതം
അര�്ശൂന�മാകും. മാ�തമ�, മധുരം

സൃഷട്ി�ാനുംസുഖംസൃഷട്ി�ാനും മാ�തം
അറിയാവു�ൈദവംഎ�ും,ൈകയ�്�ം

ദുഃഖവുംസൃഷട്ി�ാനറിയാ�ൈദവെമ�ും,
നി�ിതഅളേവാെട മാ�തംസൃഷട്ി�ാന്
കഴിവു�ൈദവെമ�ും ഒെ�യു�

വിേശഷണ�ള�്അ്തീതമായി േശാഭി�ാല്
മാ�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��ളായ
ആന��െള (നീതിെയ)അനുഭവി�ാനായും,

ആന��ള�്അ്ളവുകെള
നി�യി�ാനായും, മഹാസത�മായ
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി �ിതി 

സംഹാരകാര��ളിെല�ാം ന��നശ�ികെള
അഥവാവിരു�ശ�ികെള�ൂടിൈദവം
സൃഷട്ി�ി���.് മഹാശാസ�്ത�ിെ�
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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�യുംന��നാവ�യും

ൈദവംസൃഷട്ി�ി���.്

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�്തപരമായിശരിയാെണ�ിലും
മഹാകാരുണ�മൂര�്ിയായൈദവം 14.29% മുതല്
17.43% / 19.44%*വെര മാ�തം ന��നവസത്ു�ള്
സൃഷട്ി��െകാ� ജ്ീവികെളസേ്നഹി�ു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%
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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 ൈ്പയുെട
മൂ��മായ 3.14 േചര�്ുേ�ാഴാണ 1്7.43കി���ത.്
(ശതമാന�ണ�ുകളിെല െവളിപാട ഇ്നിയും
പൂര�്മായി�ി�എ�ുകൂടിഅറിയി�ു�ു,

എ�ാല വ്സത്ു�ള�െടയുംവസത്ുതകള�െടയും
�പവര�്നം േബാ��മാകു�തിന്

ന��നശ�ികെളസംബ�ി� െ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�്ി���.്).

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.
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മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ളിലു�ന��നാവ�
അത�ാന�കരമാെണ�ും ജീവിത�ില അ്ത�ാന�ം
സൃഷട്ി�ു�ുെവ�ും,വസത്ുവിെ� ഗുണേദാഷ�ൾ
ധര�്ശാസ�്തം കൂടിയാെണ�ും േബാ��മാ�ു� 10

ഉദാഹണ�ള ച്ുവെട കാണുക :

(1)കു�ു�ള�െടസൃഷട്ിയുമായി
ബ�െ�ടു�ിയു�സ�്തീയുെട �പസവം :സ�്തീയ�്്
യാെതാരു േവദനകള�ം ഇ�ാെതയും,അടിവയർ
വീര�്ു�തുേപാലു� �പേത�കതകൾഇ�ാെ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.

േ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
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�പസവേവദന ഉളെ്�െടയു� േവദനകെള
അനുഭവി�തും പാലൂ�ിയും തൂറിവാരിയും

വളര�്ിയതുെമാെ� മുൻനിർ�ിയാണ എ്�ിരിെ�
�പസത്ുതഅധികാരവുംഅവകാശവും ഇ�ാെതവരാൻ
േവദനയി�ാ� �പസവം വഴിെവയ�്ു�താണ.്

കൂടുതൽവിസത്രി�ു�ി�.

(2) മലം : മാ�ഴ�ിെ�േയാ മ� ഇ്ഷട്
േഭാജ��ള�െടേയാ മണവും രുചിയുമാണ ത്�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
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� ഓ്റ�,്
ചാണക�ിൽനി� ആ്�ിൾഎ�ി�െനെയ�ാം
സൃഷട്ി നട�ു�ു�.്ആയത െ്പാേ�ാമന
കു�ു�ളായ ഭൂമിയിെലഎ�ാ മനുഷ�െരയും
ചി�ി�ി�ാനും മിടു�ാരാ�ാനും കൂടിയാണ.്)
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റംസാൻ േനാ�ു േപാെലഎ�ാ മത�ളിെലയും
ഭ�ണനിയ��ണഅനുഷഠ്ാന�ൾൈദവീകമാേണാ

അഥവാ ശാസ�്തപരമാേണാഅ�േയാഎ�്
തിരി�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�ി�ുവാൻൈദവം 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
ൈദവീകമ�ാ�മെ�ാരു മുറയാണത.് മുഹ�ദ്
ഉളെ്�െടയു�വ�ത�സത് മതാചാര��ാര�്്
വ��ിജീവിത�ിൽ കാമകാര��ളിലും മ��ം 
ധാര�്ികച��തികൾ ഉ�ായേ�ാൾ 'ഭീകരവാദവും
മത�ള�ം'എ�അ��ായ�ിലും,സമ്ൃതി

പുരാണ�ളിലും വിശദീകരി�ി���ൈപശാചിക
ശ�ികൾ� മ്താചാര��ാരുെട േമൽ േനടാനായ
വിജയ�ള�ം ഭ�ണ�വത�ൾ േപാെലയു�
അശാസ�്തീയമായഅഥവാൈദവീകമ�ാ�
കാര��െള മത�ളിൽകൂ�ിേ�ര�്െ�ടാൻ

കാരണമായി���.്
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(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�്ഹണം
സാ��മാകുകയു��. മാലിന��ൾഇെ��ാൽ
മടിയ�ാരാകും.കൂടുതൽവിസത്രി�ു�ി�.

ജീര�്ാവ� : ദുര�്�ം വമി�ു�ജീര�്ാവ�
ഇെ��ാൽശവശരീരം മറവുെച���തില്
�ശ�യി�ാെതവരും. .....ശവശരീര�െള

മറവുെചയത്ിെ��ിൽഅവെയ ഭ�ി�ുവാൻവലുതും
െചറുതും സൂ�മ്വുെമാെ�യായഅനവധി ജീവികെള
ൈദവം സൃഷട്ി�ി���തും,ൈദവ�ിെ�വാതക
രൂപമായഓകസ്ിജൻ േനരി� വ്ായുവിലൂെട

�പവര�്ി�ു�തും,ശരീര�ിെല ഭൗതികവസത്ു�ൾ
വിഘടി� പ്ുതിയഅവ�കെള �പാപി�ു�തുമായ
നീതിശാസ�്ത നിയമ�ള�ംൈദവം�ാപി�ിരി�ു�ു
എ�ത ഉ്ളെ്�ാ�ാനായാൽ മഹാശാസ�്തെ�യും

ൈദവെ�യും പ�ി ചി�ി� മ്ഹാആന�ം
അനുഭവി�ുവാൻ മനുഷ�ര�് ക്ഴിയു�താണ.്

ഭ�ണം, മരു�ുകള ത്ുട�ി എ�ാ വസത്ു�ള�്ും
കാലവുമായിബ�െ�� ജ്ീര�്ാവ�അഥവാ
സംഹാരനിയമ�െള (നീതിശാസ�്തം /

ആ�ീയശാസ�്തം)കൂടി ൈദവം സൃഷട്ി�ി���.്
ജീര�്ാവ�ഇെ��ാൽജീവിജീവിതം
എ�െനയിരി�ും എ� ച്ി�ി�ാനു�

ബു�ിശ�ികള�ംൈദവം മനുഷ�ന ന്ലക്ിയി���.്
വിസത്രി�ു�ി�.
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(4) രാ�തി എ�അവ�യ�് ക്ാരണമാകു�
ഇരു� അ്ഥവാ �പകാശമി�ായമ് ഭൂമിയിെല ജീവിത�ില്

ഇെ��ില ജ്ീവിതം സു�രമാവി�.ഇരു�ിെന
െമാ��ില ന്ിയ��ി�ു�ച��ബിംബംകൂടി
സൃഷട്ി��െകാ� ര്ാ�തിെയൈദവംഅതിസു�രവും
അത�ാന�കരവും കൂടിയാ�ിയി���.് രാ�തിയും,
ച��നിലൂെട രാ�തിെവളി��ിന സ്ൃഷട്ി�ി���
മാന�ള�ം ഒെ�ഇ�ാ�ജീവിതെ���ിഅ�ം

ചി�ി�ാല ര്ാ�തിയും പകലും തീര�്യായും േവണംഎ�്
അ�രുംബു�ിമാ��രിെല ചിലരും ഒഴിെകയു�

എ�ാവരും പറയു�താണ.് (സംഹാരവുമായിബ�െ��്
ഉ�തമായകാര��ള�്ായാണ ച്��െന

സൃഷട്ി�ി���ത എ്� മ്ു� സ്ൂചി�ി�ിരു�ു, 3◌ാം
ഭാഗ�ിൽകൂടുതല വ്ിസത്രി�ു�ു�.്)

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�ൂര േ്നരം
പകലുമായാല ജ്ീവിതആന�ം കുറയു�താണ.് രാ�തി
കുറ�ാലും ജീവിതആന�ം കുറയു�താണ.് രാ�തി
കുറയുകഎ�ാല പ്കല ക്ൂടുകഎ�ാണ.്അേ�ാള്
രാ�തി മാ�തമ�, പകല ക്ൂടിയാലും, പകല ക്ുറ�ാലും

ആന�ം കുറയു�താണ.്
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(5) ഉ�,് മധുരം,ൈക�,്എരിവ,്പുളിതുട�ിയവ,
ഭ�ണസാധന�ള�് ക്ൂടുകയും കുറയുകയും
െചയത്ാല ആ്ന�േ�ാെട ഭ�ണംകഴി�ാനാവി�.

(6) ദുര�്�ംഏെറയു�ിട� ക്ൂടുതല സ്മയം
ചിലവഴി�ാന �്പയാസമാണ.് മണംഅഥവാ ന� ഗ�ം

അധികമായാലുംഅ�െനതെ�.

(7)ൈവവിധ�ം : ഭ�ണം, െതാഴില,്വിേനാദം
തുട�ിയവകളിെല ഇന�ളിൽഇഷട്�ൾ
കൂടുതലു�വരും കുറവു�വരും ഉ�.്

ഭ�ണകാര�െ�ഉദാഹരണമാെയടു�ാൽ,കൂടുതൽ
ആള�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�.
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(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�ം
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�ികൾജീവിജീവിത�ിന്

ഗുണംഅഥവാആന�ം നലക്ു�ുെവ�്
േബാ��മായിരി�ുമേ�ാ.

(10)അമിത മധുരം,അമിത ഉ�,്അമിത
സേ�ാഷം,അമിത വാ�ല�ം തുട�ിയവ :സേ�ാഷം
അഥവാആന�ം നലക്ു�കാര��ള�ംഅധികമായാൽ
ആന�ം 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�ാ.
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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.്

മാതാപിതാ�ള�െടഅമിതവാ�ല�ം കു�ികെള
ധര�്ശാസ�്തം െത�ിയു�ജീവിത�ിന്

വഴിെയാരു�ിയാൽ,കു�ികൾപാപം െച���തിന്
മാതാപിതാ�ള�ം കാരണ�ാരാവുകയാണ.്
കു�ികള�ംഅവെര വഴിെത�ി�ുവാൻ
േ�പരകമായതിന മ്ാതാപിതാ�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�ന്
അവകാശമി�എ�ുംസുവ��മാകു�ു.

മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാകാര��ള�ംഓേരാേരാ
വിധ�ളില ന്�താണ.്ന�ത�ാ�ത യ്ാെതാ�ും

ൈ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�് ഏ്െറ
�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.്
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ന�തു മാ�തേമൈദവം സൃഷട്ി�ി����എ�ിൽ,
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��ിെ� മഹാഭരണം
സ�ൂര�്മായിഏെ�ടു�ു�േതാെട, മനുഷ�രുെട
ജീവിതകാര��ൾ ഉളെ്�െടഎ�ാ കാര��ള�ം
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മഹാമംഗളമാകു�താണ.്

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 മഹാപിതാവും
കൂടിയായൈദവ�ിന ത്െ�കു�ു�േളാടു�
മഹാഇഷട്മാണത.്അ�െനആയത ജ്ീവികള�െട
മഹാഭാഗ�ം ;അ�ായിരുെ��ിേലാ....എ�ു
ചി�ി�ാല,്തെ� മഹാശ�ികെള െകാ�്

സൃഷട്ി�ു�ജീവികള�് ന്രകയാതനകെള നലക്ി
കഷട്െ�ടു�ുകയുംഅവയുെട കഷട്തകെള

ക� 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��ളിൽകാർബൺ
ഉ�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�ിൽകൂടുതല്

വിസത്രി�ു�ു�.്

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�െടഏ�വും
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കുറ�അളവ ധ്ര�്ശാസ�്ത�പകാരംആെണ�ും
അത മ്ഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�ഇഷട്�പകാരമു�

ജീവിത�കമമാെണ�ും കൂടിയാണ അ്ര�്ം.
ൈദവ�ിെ�ഇഷട്�പകാരമു�ന��നവസത്ു�ള�െട

അളവ ധ്ര�്ശാസ�്ത�പകാരം വ��ിയുെട
സ�ാത���െ�ബ�ി�ു�ു� ;് അേതസമയം
�പസത്ുത മഹാ ധര�്ശാസ�്തബ�നം സര�്

ജീവികള�െടയും മംഗള�ിനായു� മഹാ പ�തിയാണ.്
മഹാധര�്ശാസ�്തബ�നെ� / ന��നവസത്ു�ള�െട

ഏ�വും കുറ�അളവിെന /ൈദവ�ിെ�
ഇഷട്�പകാരമു�ന��നവസത്ു�ള�െടഅളവിെന
അവഗണി�� െകാ� വ്��ി(കള)്ജീവി�ുേ�ാള,്
ന��നവസത്ു�ള�െടഅളവ വ്ര�്ി�ു�ു. പുതിയ
വസത്ു�ള ഉ്�ാ�ാനാവു�തും ഒരു എനരജ്ിെയ
മെ�ാരു എനരജ്ിയായി മാ�ാെമ�ുമു�വസത്ു�ളില്
ഉ�ട�ം െചയത്ി���ശാസ�്തനിയമ�ള �്പകാരമാണ്
ഇത സ്ംഭവി�ു�ത.്ൈദവ�ിെ�ഇഷട്�പകാരം
അ�ാ�സ�ാത���ം വ��ി ഉപേയാഗി�ു�തു
െകാ� സ്ംഭവി�ു�താണത.് �പസത്ുതഅവ�
ൈദവംഅനുവദി�ിെ��ില ൈ്ദവം സൃഷട്ികെള
അടിമയാ�ു�ുഎ�വസത്ുതയുംആേരാപണവും
ഉ�ാകു�താണ.് മഹാ�പപ��ില 1്4.29% മുതല്

17.43% /19.44%വെരഅളവിെല വ�ത�ാസമായ 3.14% /
5.15% അളവ മ്ാ�തം ന��നവസത്ു�െളെ�ാ� ,്

വ��ി� സ്�ൂര�് വ��ിസ�ാത���ം അനുഭവി�ു�
അവ�ഉ�ാവു�താണ.്വ��ി� സ്�ൂര�്
വ��ിസ�ാത���ം അനുവദി�ു� മഹാമനസ�്ത
ൈദവം കാണി�ുേ�ാഴും, മഹാനീതിപതി കൂടിയാണ്
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ൈ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�്ാരവുമായിബ�െ��ിരി�യാല്

ന��ന വസത്ു�ൾഅവെയബാധി�ു�ി�.
സൗരയൂഥ�ിെല മ�� �ഗഹ�ള�ംഅവയുെട
ച���ാരും താല�്ാലികസൃഷട്ിയാെണ�ും
ൈവകാെതപിൻവലി�െ�ടുെമ�ും മു�്
വിസത്രി�ിരു�ു.അേ�ാള പ്ിെ� ഭൂമിെയയും

ച��െനയും മാ�തമാണ ന്��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

ക����റിൽൈട�� െച�ാൻആരംഭി�േതാെട,ഏേഴാളം
ദിവസ�ളില മ്ഹാദാസനും പരമശിവനുംആയി



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 862

അനു�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◌ാം
തീയതിഅതിരാവിെല 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��ി

െചേ��തു��.വ��ി� സ്�ൂര�്
വ��ിസ�ാത���ം താൻഅനുഭവി�ു�തായി
േബാ��െ�ടു�തും സ�ൂര�് മന��ഖം
ലഭി�ു�തുമാണ.്ജീവിതകാര��െള�ാം



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 863

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�യുംഅവഗണി��െ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 ഉ�ാവു�താണ.്
വിരസതഅക�ാനും സമൂഹംഊര�്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
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�പാേയണവളര�് മ്ദ�വും മദിരാ�ിയും
ഭീകരവാദവുെമാെ�ആയാൽവളെര�ാലമായി

ഭൂമിയിെലാെ�യും സംഭവി�ി���തുേപാെലകാര��ൾ
പിടിവി�� േപാകു�താണ.് �പസത്ുതഅവ�യ�്്
പരിഹാരമായിൈദവം ഒരുവൃ�പരിധി

സംര�ണം�ാപി�ി���.് മനുഷ�ന ല്ഭ�മാകു�
ശാസ�്ത�ാന�ിനുംസ��ിനും മ��
ശ�ികള�്ുംഅനുസരി� അ്വെ�

�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

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.
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ൈദവ�ിെ� �പേത�കമായ ഇടെപടലെ്കാ�ു മാ�തേമ
ൈപ%നു മുകളിലു� �പശന്�െള പരിഹരി�ാൻ
കഴിയുകയു��. ഭൂമിയിെല�ും ഇ�ു�സ�ീര�്
�പശന്�െള പരിഹരി�ാൻൈദവം �പേത�കമായി
ഇടെപേട�തുെ��ുംഅര�്മു�ാകു�ു.എ�ാല,്
മുഖ�മായുംആദ�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�.്

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 =
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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 ഭൗതികസൃഷട്ിയുമായി�ൂടി ൈദവം
ബ�ി�ി�ിരി�ുകയാണ.്ശ�ിയും ശിവനും എ� 2
കാലുകളില ന്ി�ുെകാ� മ്ഹാ�പപ�െ� 20
ൈകകളെ്കാ�ു �പവര�്ി�ി�ു� മഹാദിവ�രൂപം
മഹാശ�ിസ�ീകരി�ുേ�ാള 2്2അംശ�ള േ്ചര�്
മഹാദിവ�ച�കം ഉ�ാകു�ു�.് മഹാദിവ�ച�കവുമായി
ബ�െ����കാര��ളിെല െവളിപാട പ്ൂര�്മായി�ി�.
ൈദവാനു�ഗഹ�ാല ൈ്വകാെതപൂര�്മാകു�താണ്

എ�റിക.

ൈദവ�ിെ� മഹാഭാവ�ളായസത�ധര�്
നീതികെള ചി�യിലും വാ�ിലും �പവൃ�ിയിലും

പുലര�്ുവാന �്ശ�ി�ുേ�ാൾ മാ�തേമ,ൈദവ�ിെ�
ഇഷട്�പകാരം മാ�തം ജീവി�ുവാൻആ�ഗഹി�ു�
അവ�യിേല� വ്��ി ഉയരുകയു��എ�ും
ന��നശ�ികള�െടസൃഷട്ിയിലൂെടയുംഅവയ�്്
ക�ി�ിരി�ു�ഔ�ത��ിലൂെടയുമാണ ജ്ീവിതം

ആന�കരമാ�ിയി���ത എ്�ും
സുവ��മായിരി�ുമേ�ാ.
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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�ാെത
സമൂഹജീവിതം മുേ�ാ��േപായാൽഅവെയ

തിരു�ാനായി തിരു�ൽശ�ികളായും, പി�ീട്
വിരു�ശ�ികളായും േമ�ടി ന��നശ�ികൾ രൂപം

�പാപി�ു�താണ.്

ന��നശ�ികൾനി�ിതമായ െചറിയഅളവിൽ
വര�്ി�ുേ�ാൾസമൂഹജീവിതം

മഹാആന�കരമാണ.്എ�ാൽവ��ികൾ
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�ിൽവ�ാപി�ുേ�ാൾ,
തിരു�ൽശ�ികൾഎ�തിെ�പരിധിവി�്
വിരു�ശ�ികളായി ന��നശ�ികൾ രൂപം

�പാപി�ിരി�ു�ുഎ�ാണര�്ം.ആന�കരമായവെയ
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�പശന്കാരികളാ�ു�ത മ്നുഷ�രാെണ�ുംഅര�്ം.

ഇ�െ�ഭീകരവാദ�െള മാനുഷികമായി മാ�തം
കാേണ�തി�.അവയ�് മ്ു�റ�തുേപാെല

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക
ഭരണാധികാരികള�െട വീഴച് കാരണമായി���.്

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����െളസമൂഹംഅഥവാസമൂഹ�ിെല
വ��ികൾപുലര�്ുേ�ാൾ, മഹാ�പപ��ിലു�
ന��നവസത്ു�ള�െടഅളവ/്�പവര�്നം 14.29% ല്
നി� �്കമാനുഗതം ഉയരുകയും ധാര�്ികഅധഃപതനം
ഉ�ാവുകയും െച���ു. മനുഷ�ര ക്ാ���ൈദവനി�,
ശാസ�്തപരമായ െതാഴില വ്ിഭജനം, മഹാനീതിശാസ�്തം
തുട�ിയഅ��ായ�ളിലന്ി� ആ്വകകാര��ള്
മന�ിലാ�ാനാവും. ധര�്ശാസ�്ത �പകാരം
അ�ാെതയു�വ��ിസ�ാത����ൾ

അഹിംസയുേടത�.അവഹിംസ ഉളെ്�െടയു�അധമ
കാര��െളസൃഷട്ി�ു�താണ.് മാംസ േഭാജികളായ
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അേനകം ജീവികെളൈദവം സൃഷട്ി�ുവാന ക്ാരണം
മനുഷ�രാെണ�ത ഭ്�ണശാസ�്തം എ�
അ��ായ�ിൽവിവരി�ു�ു�.്

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� വ്��ിസ�ാത���ം

ദുരുപേയാഗെ�ടുവാൻ മു�റ�തുേപാെല
ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക

ഭരണാധികാരികള�െട വീഴച് കാരണമായി���.്
ന��നശ�ികൾ....തുടര�് എ�അ��ായ�ിൽ
വിശദീകരി�ി���.്ഇ�ു�ന��നവസത്ു�ള�െട
വര�്ി�അളവ മ്ായ �പത��മാ�ിെ�ാ�,്
മഹാശ�ിയായൈദവം മഹാ�പപ��ിെ�

മഹാഭരണംഏെ�ടു�ു�േതാെടഅവസാനി�ു�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



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 870

അഥവാ ന��ന ശ�ികളിലൂെടസമൂഹെ�അഥവാ
സമൂഹ�ിെലവ��ികെള
ധര�്ശാസ�്ത�പകാരമ�ാെത

േവദനി�ി�ു�/പീഢി�ി�ു�ൈപശാചികശ�ികൾ
രൂപം െകാ���ു. േമ�ടി ന��നവസത്ു�ൾഅഥവാ
വിരു�ശ�ികൾഅഥവാ പിശാച മ്ദ�ം, മയ�ുമരു�,്
വ�ഭിചാരം,അധികസേ്നഹം,അധികവാ�ല�ം,

പണ�ഭാ�,്കീര�്ി�ഭാ�,്അധാര�്ികമായകളികൾ
(സേ്പാരട്സ്)്,അധാര�്ികമായ മതരാഷ�്ടീയ
സാ��ികവ�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�തമാണ �്പശന്കാരിയാവു�െത�ും, 5.19%

മാ�തമാണ ഇ്�ു�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��െള
കുേറ�ൂടി മന�ിലാ�ാനും,ചിലെരസഹായി�ാനും,
മ�� ചിലെര ഉപ�ദവി�ാനും ഭൗതികശരീരമി�ാ�
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ജീവാ�ാവിന പ്രിധികേളാെട �പവര�്ി�ാൻ
സൗകര�െമാരു�ു� ഒരു പ�തിയാണത.്വാതക
രൂപേ�ാെട ജീവാ�ാവ �്പവര�്ി�ു�

കാലഘ�െ��ിതിപരമായ വിധി �പകാരം ഒരു
വരഷ്�ിൽകുറയ�്ാനും കൂടുതലാ�ാനും
പ�തികള��.് ന�ആ�ാ�ൾ, പിശാചു�ൾ
എ�ി�െന േവരത്ിരിവും ഉ�ാകു�ു�.്
െകാടുംപാപികളായി ജീവി�വര�് പ്ാപം
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�ിൽ
വിശദീകരി�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.് ....

ഭൂമിയില മ്ായ �പത��മാകു�േതാെട, മത�രും
ജാതി�രും രാഷ�്ടീയ ഇസ�ാരുമായവർ, മനുഷ�രായി
പരിണമി�ു�േതാെടയും, ധര�്ശാസ�്തപരമായ

ജീവിതംആരംഭി�ു�േതാെടയും,



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 873

വ��ിസ�ാത���െ�ദുരുപേയാഗം െചയത്തു
നിമി�ം ഭൗതികമായിസൃഷട്ി�െ�� േമ�ടി
ൈപശാചികന��നശ�ികൾ ഒരുഅത���ഗ
വിഷമായികടലിൽ രൂപെ�ടു�തും,സംഹാരം
അ��േ�ാ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�
അേനകെരയുംൈദവ�ളായി കണ�ാ�ി പൂജകള�ം
ആരാധനകള�ം നട�ു�അവ�മത�ളിൽ

നിലനില�്ു�ു�.് .....
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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�യാണ്

സമൂഹ�ിെല െകാടും ഭീകരർഎ�ും
അെത�ുെകാ�ാെണ�ും വിശദീകരി�ിരു�ു.

ൈദവം നലക്ിയി���വ��ിസ�ാത���െ�
ദുരുപേയാഗം െച���വരിലാണ ൈ്പശാചിക

ശ�ികൾകൂടുതലായും �പവര�്ി�ു�ത എ്�ര�്ം.
അതിൽ ഒ�ാമത മ്തേനതൃത��ള�ം മതജാതി

േനതൃത��ള�ം രാഷ�്ടീയേനതൃത��ള�ം തെ�യാണ.്
ൈദവെ���ിഅേന�ഷി�വർത�ള�െട
അേന�ഷണ�ള�്ും,ത�ൾകെ��ിയ
ശരിയും െത��ം കലര�്ഏതാനുംകാര��ള�്്
ൈദവ�ിെ�ശാസ�്തംഅഥവാൈദവശാസ�്തം
എ�ുംസ�ൂര�്ൈദവശാസ�്തംഎ�ും
ക�േ�രി��.ൈദവംസൃഷട്ി� മനുഷ�െര
മത�രുംജാതി�രുമാ�ി, ഭൂമിയിൽ

മനുഷ�രി�ാതാ�ി.ൈദവം,എ�ാ മനുഷ�രും ഉളെ്��
എ�ാ ജീവികെളയുംൈദവ�ിെ�യും �പതിനിധിയായ

പരമശിവെ�യും യജമാനരായി
ഉയര�്ിയിരി�ുകയാണ.്ൈദവം കു�ു�െള

സൃഷട്ി�ു�തും പരിപാലി�ു�തും
യജമാനരാ�ാനാണ,് ദാസരാ�ാന�.**ൈദവ�ിെ�
േപരിലായാലും എ�ിെ� േപരിലായാലുംത�ള�്്

േതാ�ുേ�ാെലയു�ആചാര�ള�ം
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അനുഷഠ്ാന�ള�ം നിയമ�ള�ം ഉ�ാ�ു�ത്
പിശാചു�ള�െട പണിയാണ.് മതേനതൃത��ള�ം
രാഷ�്ടീയേനതൃത��ള�ം ഭരണാധികാരികള�ം
ജഡജ്ിമാരും ഒെ�െചയത്ുേപാരു�ത്

പിശാചു�ള�െട പണിതെ�യാണ.്ചുവെട മനുഷ�ര്
നട�ിേ�ാ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�ം കൂടുതൽസേ്നഹി�ുകയും
ബഹുമാനി�ുകയും െച���വര�്ായി
നി�യി�ി��� േമഖലയാണ ത്മിഴന്ാട.്
തമിഴന്ാ�ിലു�വെര�ാം ഏ�വും േയാഗ�െരേ�ാ
ന�വെരേ�ാഅ�അതി�ര�്ം.ജ��ള�െട
എ�വും പുണ�വും �പകാരംൈദവംഏ�വും
കൂടുതല സ്േ്നഹി�ു�വരുെടയും,ഏ�വും

കൂടുതൽഅഹംഭാവം ഉ�വരുെടയും േമഖലയാണ്
േ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�ു�ു�.്അതുേപാെലയാണ ൈ്പശാചിക
ന��ന വസത്ു�െളയും സൃഷട്ിപരമായ വിധിെയയും
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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�ു�ളായ
ജീവികേളാട ശ്�ി�പകടനംകാേ��കാര�മി�.
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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�ാൻ

കൂടിയാണ 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�ത അ്വിേവകമാണ,്അഹംഭാവമാണ,്

അ�ാനമാണ.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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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 ്, പുരുഷന സ്�്തീയും,
സ�്തീയ�് പ്ുരുഷനുമാണ ഏ്�വും വലിയസ�െ��ു

െ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 മഹാ

സ��.്

മഹാ�ഗ��ിൽഏതാനും അ��ായ�ളിലായി
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ൈ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�െടൈകമാ�ം

കൂടിയാണ മ്നുഷ�ര െ്ച���ത.് മനുഷ�ര േ്നടു�തായ
സ��ുകള�ം,ൈകമാ�ം െച���സ��ുകള�ം,

ധര�്ശാസ�്തപരമായി�� മാ�തം
നിര�്ഹി�െ�േട�തു�.്അ�െന െചയത്ിെ��ില്
സമൂഹ�ില സ്ാ��ികഅസമത�ം ഉ�ാകുകയും
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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��ികഅസമത�ം
ഇ�ാതാ�ാന ക്ഴിയും.ൈദവീകമായസാ��ിക
ശാസ�്തംഅതിനു�താണ.് മനുഷ�ര അ്വെയ

പിനപ്��േ�ാ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.

മഹാശാസ�്ത�ിെ� ര�ാമെ�ശാഖയായ
ധര�്ശാസ�്ത�ിെ� ഒരുസു�പധാന ശാഖയാണ്
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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�െ�ടുകയാണ സ്ംഭവി�ുക.

ഈഅ��ായെ� 20 മുഖ� കാര��ളായും
ഏതാനും ഉപകാര��ളായും വിഭജി�്

ലളിതമാ�ാം :
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(1)ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപവുമായി ബ�െ����
സ��ുകള,് (2)സ��ിെന ഭൂമിയിെല�ും
കൂെട െകാ�ുേപാകാന ക്ഴിയണം, (3)ൈദവം

മനുഷ�ര�്ായി� �്പേത�കസ��്
സൃഷട്ി�ി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��്
ചിലവു െച�ാന വ്��ി� ധ്ര�്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���ജീവികള സ്��ില �്ശ�ി�ു�ി�, (12)
മ���ജീവികള അ്വയുെട കു�ികള മ്ുതരുേ�ാള്
അവയ�് ഉ്പേയാഗി�ാനായി സ��്
േചര�്ു�ി�, (13) 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)
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ൈ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�ള അ്സാധുവാ�െ�ടു�ു, (14.6)

രാഷ�്ട�ള ത്�ി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�െളവ�ാഖ�ാനി�ുവാന,്
മ���വിഭജന�ളിെല വിശദീകരണ�ള െ്കാ�ു

സാധി�ു�താണ.്

(1) ൈദവ�ിെ�മഹാരൂപവുമായി
ബ�െ����സ��ുകൾ

വായു, െവ�ം, മ� (്ഭൂമി)എ�ിവയഥാ�കമം,
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�വാതകരൂപം,

�ദാവകരൂപം,ഖരരൂപം എ�ി�െനയാെണ� സ്ത�രൂപം
=വാതകരൂപം, ധര�്രൂപം = �ദാവകരൂപം, നീതിരൂപം =
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ഖരരൂപം എ�അ��ായ�ില വ്ിശദീകരി�ി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�ാെത
തീര�്യാ�തകള�്ും, ഗേവഷണ�ള�്ും മ��മായി
പര�്തം കയറുേ�ാഴും,ശൂന�ാകാശ�ില്

േപാകുേ�ാഴും,സമു�ദജല�ിനു�ില േ്പാകുേ�ാഴും
വായു കരുേത�ി വരു�ത,്ആവകകാര��ള�്്
ഇറ�ി�ിരി�ു�വരുെട മാ�തംആവശ�മാണ.്

(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�.
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(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�ികള ന്ലക്ിയി��ം
മനുഷ�ര ക്ലഹി�ു�ത മ്നുഷ�രിെലൈപശാചികത

വര�്ി�ിരി�ു�തു െകാ�ാണ.്

ൈദവ�ിെ�ഖരരൂപമായ ഭൂമിെയ
താമസി�ാന ഉ്പേയാഗി�ുക, പാ��ിന്

ലഭ�മാ�ുക,താല�്ാലികമായൈകവശാവകാശം
നലക്ുകഎ��ാെതയാെതാരാള�്ും�ിരമായി

ഉപേയാഗി�ാനാവി�.

ഭൂമി ൈകവശം വ�ിരി�ു� ഒരാള�്,്ത�ള�്ു
േതാ�ിയതുേപാെല ഭൂമി ൈകമാറാന്

അവകാശമി�, ധര�്ശാസ�്തപരമായി മാ�തം
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െ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�് ആ്വശ�മായ
ധനം ധര�്ശാസ�്തപരമായി ൈദവം

നലക്ു�ുെ��ും/വകയിരു�ു�ുെ��ുംഈ
അ��ായ�ിൽതെ�വിവരി�ു�ു�.്

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�മാണ മ്നുഷ�ന്

ഏ�വും �പധാനം എ�തുെകാ�ു മാ�തമ�, മ���ള�ം,
സസ��ള�ം, പ�ികള�ം, മൃഗ�ള�ംഈ ഭൂമിയില്
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ഇ�ായിരുെ��ില ഭ്ൂമിഅസു�രമാകുമായിരു�ു.

മനുഷ�രിെലയും മ���ജീവികളിെലയും
കാമകാര��ളിെല വ�ത�ാസ�ള എ്�അ��ായ�ിെല

ഏതാനും 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�ത്
മനുഷ�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�്
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.്
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ഭൂമിെയഅഥവാ മ�ിെനസ��മാ�ാൻ മനുഷ�ന്
സാധി�ുേ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 െപരുമാറണംഎ�തിെന��ി
ധര�്ശാസ�്തപരമായി ചി�ി�ാനും

ബാ���രാണ.്

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���
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ജീവികള�ംസൃഷട്ി�ി���ത മ്നുഷ�ര�, മ���
ജീവികെളേ�ാെല മനുഷ�രും ഭൂമിയിൽ
ജനി�ു�ു,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.്

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
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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.

... 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�്

ഭൂമിയിെലാെ�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�ി�ി�ുകയുംവര�്ി�ി�ുകയും
െച���ശാസ�്തവികസനം, മനുഷ�രും മ���
ജീവികളിലുംത�ിലു� മുഖ� വ�ത�ാസ�ൾ,
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സൃഷട്ിയിൽസ�്തീയ�്ു മാ�തമു�അധികാരം,
ൈദവം മനുഷ�നു നലക്ു�പരമപദംഅഥവാ
ആ�ീയസാ�ാ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�ത്
മ���ജീവികളിലന്ി�ും വ�ത�സത്മായസദാചാര

ശാസ�്തമാണ.് //

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
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ആവശ�മാകു�ുെവ�ും സമൂഹ�ിെലവ��ികെള�ാം
കുടുംബജീവിതെ�േ�ശഷഠ്െ�ടു�ണെമ�ും

വ��മാ�ി.

കുടുംബജീവിതം നയി�ണെമ�ിൽ വ��ികള�്്
ത�ള�െട സ�കാര� ഉടമ�തയിെല� േപാെലേയാ
െപാതു ഉടമ�തയിെല�േപാെലേയാ�ലവും
വീടും െക�ിട�ള�ം വാഹന�ള�ം ഒെ�

ആവശ�മു�.്

ൈ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�ു�ു.
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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�അവ
കാടുകൾആയിരിേ��വയാെണ�്
വ��മാ�ു�ു.അതുേപാെലഓേരാ
�പേദശ�ളിലുമു�ക�ുകാലികള�്ു

േമ�ുനട�ുവാന പ്���� സ്മൃ�മായതാഴ ്വരകള�ം
കു�ുകേളാടു േചര�്ു�.്

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.
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ധര�്ശാസ�്ത�പകാരം ജീവി�ാ�വര�് ന്ാ�ില്
ജീവി�ാ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�ു�ി�.

ജീവികള�് ജ്ീവി�ണെമ�ിൽശു�മായ
വായുവും, െവ�വും, മ��ം / ഭ�ണവും

ലഭി�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���ു.
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മഹാശാസ�്ത �പകാരം മഴയിലൂെടയും തീയിലൂെടയും
ഒെ�ൈദവം �പകൃതിെയശു�ിെ�ടു�ുേ�ാഴും
മനുഷ�ര സ്ൃഷട്ി�ു�ൈപശാചിക ന��നശ�ികള്
നിമി�ം �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��ില ഭ്ൂമി
കുഴി�്മ�ിേല� �്പേവശി�ി�ുകഎ��ാെത
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�ു.
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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.്

(2)സ��ിെന ഭൂമിയിെല�ുംകൂെട
െകാ�ുേപാകാന ക്ഴിയണം.

ഏെതാരാള�്ും തെ�സ�� ഭ്ൂമിയിെല�ും കൂെട
െകാ�ു േപാകാന ക്ഴിയണം. പുരുഷന സ്�്തീയും,

സ�്തീയ�് പ്ുരുഷനുമാണ ഏ്�വും വലിയസ�െ��ു
വിശദീകരി�േ�ാള ഏ്�വും വലിയസ��ിെനകൂെട
െകാ�ുേപാകാന സ്�്തീയ�്ും പുരുഷനും കഴിയു�ു,

അഥവാൈദവംഅതിെനഏ�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
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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
അനാവശ��ളായുംഅസത��ളായും

അധര�്�ളായും തിരി�റിയണം. മതവ�വ�ിതിയുെട
ഭാഗ�ളായിസംര�ി�െ�ടു� േദവാലയ�ള്

എ�റിയെ�ടു�ൈപശാചികആലയ�ള�്ും മ� മ്ത
�ാപന�ള�്ും സ��ിെനകരുതാം !സാധാരണ
ജന�ള അ്ഥവാ വ��ികൾസ��ിെനകരുതി�ൂടാ !
ക��ാരുെടസൂ�ത�ിൽവീണ ൈ്ദവം നിലക്ിയ
ആന��െളവ��ി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,കാളഎ�ീ
മൃഗ�െളയും മനുഷ�െരയും സ��ുെകാ� വ്ില
നി�യി��കൂടാ.വില�്ാനും െകാടു�ാനും പാടി�.

ദാനമായി നലക്ാം. പശു,കാളഎ�ിവ
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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�ാം.).

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�കസ��്
സൃഷട്ി�ി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� സ്ാമ�െ�ടു�ാം.
സ�ര�്ം, െവ�ി, െച� ത്ുട�ിയ േലാഹ�െളഈ
അ��ായ�ില �്പേത�കം വിവരി�ി���ത പ്ഠി�ുേ�ാള്

വ��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��ാരുെടഅധമ��ൾ
െകാ�ുകൂടിയാണ െ്ചറിയ ക��ാർ രൂപെ��ത്
എ�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�ൾ

മനുഷ�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�ത്
അവസാനി�ു�തും മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ ഉടൻ
മഹാആരംഭി�ു�ൈദവവി�വേ�ാെടയാണ.്
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ആവകകാര��െളഇമഹാ�ഗ��ിൽ
മഹാശാസ�്തപരമായി� വ്ിശദീകരി�ി���.്
അേതസമയം, ഭരണാധികാരികള�െടയും മ��ം

അധമ��ൾെ��ാം കാരണംഅധമനീചരായി
മാറിയ േദവതകളാെണ�ു ധരി�� േപാവരുത.്

ധര�്ശാസ�്തപരമായ േയാഗ�തകേളാ മൂ���േളാ
ഇ�ാ�തായ േപ�ർകറനസ്ി നഷട്െ��ാൽ പകരം

േപ�ർ കറനസ്ി നലക്ാൻ േപാലും
ത�ാറാകാ�വരാണ ഇ്�െ�ഭരണാധികാരികൾ
എ�ു പറയുേ�ാൾസമൂഹ�ിൽഅഴിമതിയും
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�ർ
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�ും,

ഭരണാധികാരികെളയുംഅവര�്ു കൂ��നില�്ു�
ജഡജ്ിമാെരയുെമാെ�ശി�ിേ��തുെ��ും
െവളിവാകുകയാണ.്ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�

അഥവാൈദവീകമ�ാ�,അഥവാ
ക��ര�ിലു�സാ��ിക �കയവി�കയ
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ഉപാധിെയഅഥവാക�േനാ�ിെനആദ�ം
സൃഷട്ി�ത ത്�ളാെണ�ത ത്ിരി�റി�ു

തിരു�ാനും േപ�ർകറനസ്ിയുെട നഷട്�ിലൂെട
ത�ള�െടസ��ു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�.അേതസമയം
െച�ിെനത�േ�ാടും സ�ര�്േ�ാടും േചര�്്
ലയി�ി� ന്ാണയ�ിനും പകി�ിനുമു�ബഹുമതി
നലക്ുകയും െചയത്ിരി�ു�ു.വളെര െചറിയ �കയ
വി�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.സാധാരണ
ജന�ൾ�ആ്വശ�മാകു�ി�. ഭരണകൂട�ിനും
ബ�െ���ാപന�ൾ�ും മാ�തമാണ ക്ൂടുതൽ
ആവശ�ം ഉ�ാവുക. രാഷ�്ട�ളിെല ഭരണകൂട�ള്
ത�ിലു� �കയവി�കയകാര��ള�്ാണ ര്��െള
ഉപേയാഗി�ു�ത.് രാഷ�്ട ഭരണകൂട�ള�് െ്മ�മായ

ഭൗതികശാസ�്തസംവിധാന�ളക്ൂടി
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ഉ�ാകുെമ�തിനാല ര്��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� ന്ാണയ�െള
"പണമായി�"് നിർ�ി�ു�തും ഉപേയാഗി�ു�തും"
സ�യേമാ െപാതുഖജനാവിേലാ സൂ�ി�ു�തുമാണ.്
ജന�ള�െട െപാതുവായആവശ�മാണ സ്ാ��ിക
�കയവി�കയ മാധ�മമായ 'പണം'എ�ിരിെ�എേ�ാഴും
ജന�ള�െട ദാസ�ാർ മാ�തമായ ഭരണാധികാരികൾ
പണ�ിെ� േപരിൽആേവശെ�ടു�തും ജന�െള
പീഢി�ി�ു�തും കടു�അപരാധമാണ.്
ധർ�ശാസ�്ത വിരു�മായി� ഒ്രു വ��ിയുെട
സ��ിെനേ�ാലും അ�േനരം േപാലുംതടയാൻ
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ഭരണാധികാരികൾ�അ്ധികാരമിെ��ിരിെ�
ഇ��െയേപാെലയു� രാജ��ളിൽ 100 േകാടിയിേലെറ
ജന�െളകഷട്െ�ടു�ു�തിന അ്േനകം ജ��ളിൽ
ഭരണാധികാരികെളയും ഭരണസംവിധാന�ളിൽ
െപ�വെരയും മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം

ബഹുവിധ�ളിലായി� മ്ഹാശി�ി�ു�താണ.്
അേതസമയം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും

മഹാനീതിപതിയുമായൈദവംഏെതാരു കു�ിെനയും
മഹാശി�ി�ു�ത ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി�്
ശു�ിെ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,
വില�്ുവാന വ്��ി� അ്വകാശവും
അധികാരവുമു�.്വ��ിയുെടയും

ജീവിതപ�ാളിയുെടയും മരണേ�ാെട,വ��ി
സ�ാദി� ര�െ�ൈദവ�ിെ�സ��ായി

ക�ുെക�ിെ�ാ�,്സമൂഹ�ിെ�
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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� സ്ുവ��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
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��
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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�ികെളൈദവം

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�്ം
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
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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�ാൽസ�്തീകള�്്

േജാലികാര��ള ത്ട�െ�ടു�താണ.് പുറേമ
കാണി�ാന ക്ഴിയാ�തആ്ഭരണമ�എ�തിനാല്
അര�ാണവും, പാദ�ളില ഉ്പേയാഗി�ു�ത്
സ�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.്

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, പുരുഷന സ്�ര�്ം
ഉപേയാഗി�ാ�തുെകാ� പ്ുരുഷെ� ഭാഗം കൂടി
േചര�് സ്�്തീയ�് പ്രമാവധി 100തൂ�ംസ�ര�്ം
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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
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���.്
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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�ു�ി�.

�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�്
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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�ിന്
െചേ��തി�എ� ന്ാണയനിര�്ാ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 േമല യ്ാെതാരു
വിധമായ നികുതികള�ം ചുമ�ാന അ്വകാശേമാ
അധികാരേമാ ഇ�. െക�ിടനികുതി,വസത്ു നികുതി,
േസവന നികുതി,വ�ാപാര നികുതി,ആദായ നികുതി,
തുട�ി യാെതാരു നികുതികള�ം ചുമ�ാന്

ഭരണകൂട�ിന അ്ധികാരമി�. ഭരണകൂട�ിെ�
ചിലവുകള�്ു� മാര�്വും സാ��ികശാസ�്ത�ില്

ഉ� 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�ിന േ്വതനം
നി�യി�ു�കാര��ില വ്��ി� സ്�ൂ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,വിേനാദഅഭിരുചി,
ആയു�,്തുട�ിയവകൂടാെതബു�ിശ�ി,

ഓര�്ശ�ി,കായശ�ി (ആേരാഗ�ം)തുട�ിയവ
ജ�ഗുണ�ളായിൈദവം നലക്ു�വയാെണ�ത്
മറ�ുെകാ�ുംഅവഗണി��െകാ�ും ,വ��ി
അധികേവതനംആവശ�െ�ടു�സ�രഭ്�ളില്
വ��ിയുെട േസവനംആവശ�മു�വര വ്��ി

ആവശ�െ�ടു� േവതനം നലക്ണം.
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സാധാരണയില�്വി�േവതനംആവശ�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�ളില്
വിശദീകരി�ു�ു�.്
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(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�ിന്
വ��ിയുെട േമല യ്ാെതാരു വിധമായ നികുതികള�ം
ചുമ�ാൻഅവകാശേമാഅധികാരേമാ ഇ�ാെയ�ത്
ആവര�്ി�ു�ു.വിമാനം വാ�ു�തിനും മ��ം
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സ��ു�ാ�ിയത എ്�െനെയ�്
ഭരണകൂടെ�േ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;്തടയാൻകഴിയാ�തിെ�
േപരില വ്��ിഅധികസ��ഉ്�ാ�ിെയ�ിൽ,
ഭരണാധികാരികൾവരു�ിയവീഴച്യ�് അ്വെര
ആദ�ം ശി�ി�േശഷം,ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�
�പവൃ�ികൾെചയത്തിന 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�െളയുംബ�ുജന�െളയും
സുഹൃ�ു�െളയും നാ��കാെരയും,താൻ

�ണി�ുേ�ാള വ്രാൻത�ാറാകു� മ���വെരയും
കാറില ക്യ�ാം;എ�ാല അ്വരെ്��ാം 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,
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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�െ��ും,അവ

മന�ി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�ിന ച്ികി�ി�ു�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,
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�പകൃതിയുമായി െപാരു�െ�ടാനുമു�അവകാശെ�
മാതാപിതാ�ള ന്ിേഷധി�ു�ു.തീര�്ി�,

മാതാപിതാ�ള�െട ദുര�്ടപടി അവെര മടിയ�ാരും
അലസ�ാ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�്�െള
തട�െ�ടു�ു�ത മ്ാതാപിതാ�ള�െടഅധമ
വാ�ല�ം കൂടിയാണ.്കു�ികള�് പ്ണം െകാടു�്
അവെര മദ�പി�ി�ു�തും മാതാപിതാ�ളാണ.്...
െകാടും ഭീകരരായ ഭരണാധികാരികള�മാണ.്കു�ികൾ
ത�ിലു�അസമത�വും കു�ികള�െടയും കു�ികെള
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�ിേ�േ� ?
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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 ?

(9) മരി�ുേ�ാൾസാധി�ുെമ�ിൽസ��്
കൂെട െ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�്ു� !്
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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�്്
പറ�ുെകാ�ിരി�ു�വ��ി� മ്രണ�ില്
ശരീരം േപാലും ഉേപ�ി�ാെതതരമി�.
മരണേ�ാെട കൂെട െകാ�ുേപാകാൻ
കഴിയാ�വയുെട േപരില അ്വകാശ�ൾ

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�ിെ��്
നി�ള�െട മരണേ�ാെട മ���വര�്ു

മന�ിലാകു�ു.
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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��െള

ൈദവംശി�യായി നലക്ിയാേലാ ?

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
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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�ാവിന ആ്ന�ം
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�ി�ു�ു�.്
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ചിേലട�ളില ്മൂ�കു�ികള ്�ക്ൂടുതല ്കുടുംബ
ഉ�രവാദി��ള ്ഏെ�ടുേ��ി വരു�ത �്പസത്ുത
മഹാനീതി നട�ി�ിന ്െറ ഭാഗമാണ.് മഹാസമത�ം
ആന�കാര��ില ്എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും 100

ജ��ളിലൂെട ലഭ�മാവുകഎ�തിലാണ ക്ാര�മു�ത.്
ഇ�െ�ജ��ിെല മൂ�കു�ി,അടു�ജ��ില ്
മെ�ാരു കുടുംബ�ിെല മ��കു�ിേയാഇളയകു�ിേയാ

ആെയ�ു വരും.

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�കസേ്നഹബഹുമാന�ള��ായിരു�
എന ്െറസുഹൃ�ിന ്െറ പിതാവ മ്രി�,് പുനര ്�നി�ത്
സുഹൃ�ിന ്െറ തെ� മകളായാണ.്ജവഹര ്ലാലിെന

(െന�ഹു) ഒരുഅറബിയായിഅബുദാബിയില ്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�സഹകാരിയായ
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ഏംഗല ്സ,്ഇതാ േകരള�ില ്ബഹുഭാര�ത�െ�യും,
ദയാവധെ�യും,ൈ�കസത്വസഭകള�െട
സ��ിെനയുെമാെ�നിയമ�ിലൂെട
നിയ��ി�ാനാവുെമ�ു കരുതിെ�ാ�്

വയ��കാല�ും തനി�ാവുേ�ാെലെയ�ാംഊ�ം
കാ�ിയിരി�ു�ു.എ�ുെകാ� ദ്യാവധം
അനുവദി�ാം എ�തിെനശാസ�്തീയമായി

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�ർ
സ�്തീകള�മായിബ�െ�ടു�ുെവ�ാണ.്പിതാവായ
ൈ�ക�ിെ� മണവാ�ികളാകാൻ നട�ു�പാവ�െള
ശരിെവയ�്ു�വരാണ പ്ുേരാഹിതർ.അ�രം
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കാര��ള ്മാ�ിവ� പ്റ�ുവ�തു തുടരാം.
മുന ്സൃഷട്ിച�ക�ളില ്വിഘേ്നശ�രപദവി വഹി�
ഏതാനും േപര ്സമാനശരീരികളായബു�ിജീവികള�ം

ഇടതുപ� േനതാ�ള�ം സമുദായ
േനതാവുെമാെ�യായി േകരള�ില ്തെ�യു�.്
തല ്�ാലംഅവരുെട േപര െ്വളിെ�ടു�ു�ി�.

മു���െളസംബ�ി� വലിയ െവളിെ�ടു�ലുകള ്
�ഗ��ില ്േവെറയുമു�.് പുനര ്�നി��
ജീവി�ു�വരായ വ�ഭായ പ്േ�ലിെനയും,

ആദിശ�രെനയും, പലേ�ാഴും കാണു�ുെവ�ില ്
ബു�ന ്െറ ശിഷ�നായആന�െനയും, െലനിെനയും
ഈയു�വന ്മി�േ�ാഴും കാണു�ു. പുനര ്��
കാര��െളശാസ�്തീയമായി െതളിയി�ാന ്,ഈ

�ഗ��ിെലശാസ�്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 മ്ാനുഷികബ��െള
ശരിയായി 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 ്,
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പരിചരിേ��ത ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമായി�ാവണം.
ത�ള ്�ു േതാ�ിയതുേപാെല പരിചരി�ാൽ ,അത്
കു�ു�ള�െട മഹാ�സഷട്ാവും മഹാര�കയും
മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവേ�ാടു
കാ���അ�കമംആയി ഭവി�ു�താണ.്അേനകർ
അ�രംഅ�കമം കാ���ു; പാപ�ള�ംൈദവ
ശി�കള�ം പിടി�� വാ�ു�ു�.്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 ്� ഭ്ീകരവാദ�െളവര ്�ി�ി��
െകാ�ിരി�ുകയാണ !് മഹാ�പപ��ിന ്െറ

സൃഷട്ി�ായും മനുഷ�രുെട
ജീവിതാന��ിനായുംൈദവം

ആവിഷ�്രി�തായ മഹാശാസ�്തം മാ�തമാണ്
വിദ�,അതു മാ�തമാണ മ്ഹാധനം.വസത്ു�ളിെല
ശ�ികള�െട �പവര ്�നെ�നി�യി�ു�
ശാസ�്തപാഠ�െളയാണ വ്ിദ� െകാ�്
അര ്�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�സംതൃപത്ിേയാെടയുംഊര ്�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�ത എ്�െനെയ�്
േബാ��െ�ടു�ിയ ഒരു ഭൂമ�ൻ , ഭൂമിയിൽ ജീവി�ിരു�ത്
അടു�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�ം.
ൈദവ�ിന ്െറ മഹത�ം തിരി�റിയുവാനും

ൈദവീകമായി ജീവി�ുവാനും അേ�ഹ�ിനു കഴി�ു.
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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 വിധിെയയുംഅടി�ാനമാ�ിൈദവം
അ�െനജീവി�ി�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� .!



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 934

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�്
ധരി� ന്ി�ള�െട പ�ല ്സൂ�ി�ി���സ��ിന ്െറ
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യഥാര ്�അവകാശിൈദവമാണ.്ഈഅ��ായ�ിെല
(8)◌ാം വിഭാഗ�ില ്വിസത്രി�ി���.്ൈദവ�ിന ്െറ

സ��,്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�ത മ്നുഷ�ശരീരം
സ�ീകരി�ു�പരമശിവനും, മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി�ും കൂടി ബാധകമാെണ�ിരിെ�,
മാതാപിതാ�ൾജാഗരൂകരാവണം. േ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�വരികൾ
സത�മാകു�താണ.്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 936

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�കെളഅനുഭവി�്
േയാഗ�രായ േശഷവും മാ�തമാണ മ്ഹാമാതാവായ
മഹാേദവി മഹാവാ�ല�ം നല ്കു�ത എ്�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�തമാണ്
ൈദവംസാ��ികശാസ�്തം ഉൾെ�� ധർ�
ശാസ�്തെ�യും മഹാനീതിശാസ�്തെ�യും

ഒരു�ിയി���ത.്

ഇ�െ�േലാക�ിൽ ദരി�ദ ഭവന�ളിൽ ജനി�
കു�ു�ളിൽ വളെരേ�ർ ,ത�ൾ സ��രായ
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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�ിന്
കു�ു�ൾത�ാ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 ്� ദ്രി�ദരായ
മാതാപിതാ�ള�െട കു�ികളായി ജനി�വരില ്നി�ും
ശാരീരികമായിഅവയവ�ൾകൂടുതേലാ 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�ികേളാട്
സഹതാപവും കരുണയുമാണ േ്വ�ത.്അവരുെട
മാതാപിതാ�ള�ം സമൂഹഭരണകൂടവുംഅവേരാട്
കടു�അനീതി കാ�ിയിരി�ുകയാണ.്സ�ാ�ശയ
ശീല�ിലൂെടസ��മായിഅ��ാനി� ധ്നം

സ�ാദി�ു�വരുെട േയാഗ�ത േമ�ടി കു�ികള ്�ി�.
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അവരുംഅവരുെട മാതാപിതാ�ള�ം
ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�പകാരം ശി�ി�െ�ടുേ�ാൾ ,
അവർ േനടിയി��� പുണ�െ�മാ�ിനിര ്�ിയാൽ,
മ���വരുെടഅസൂയയും ശാപവചന�ള�ം മാ�തമാണ്
അ�വര ്�ക്ടു�ശി�കളിൽഇളവു നല ്കു�ത.്
സഹതാപവും കരുണയും ധര ്�ശാസ�്ത ഉപേദശ�ള�ം
നല ്കി തിരു�ാൻ �പവര ്�ി�ാൻ കഴിയുമായിരു�
പലരുംഅതു െ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
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
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ത�ിെയടു�ാെനാ�ും എ�താണ മ്ുഖ� ചി�.
�പത��പകാര�ള ്വാഗദ്ാനം െചയത് അ്വെരസദാചാര
ശാസ�്ത�ിൽ നി�ും കര ്�ശാസ�്ത�ിൽനി�ും
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��ി

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��
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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
ൈ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�
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െ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�ിയാകാൻസാധി�ിെ��ില ്,
മെ�െ��ാംഅറിവുകേളാ െതാഴില ്പരിചയ�േളാ
ഉ�ായി� യ്ാെതാരു കാര�വുമി�.ഇ�െ�വിദ�ാഭ�ാസ

േക���െള�ാംഅടി�ാനപരമായി
അധമാവ�യിലാണ.്അവര ്െച���െതെ��്
അവര ്അറിയു�ി�.വിസത്രി�ു�ി�.

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 വലിയ
ബിരുദംഅഥവാഏ�വും വലിയബിരുദാന�രബിരുദം
എ�ാണ ?്ഏത യ്ൂണിേവഴസ്ി�ിയില ്നി�ു കി��ം എ�്
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ര�ാമെതാരു േചാദ�ം േചാദി�ു�തിനു മു�്
രാഷ�്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�ു.അേതബിരുദ�ിന ഭ്ൂമിയിലു�
വ�ത�സത്സര ്�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,

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 ്അതുമായി
ബ�െ�� കാര��ള ്പഠിേ��തിനു പകരം ഇ�െ�
പൂ�ാ�ി രാഷ�്ടീയപാര ്�ികള�െട േകാ�പായ�ള ്
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പഠി�ാനും,അവെയ��ിഅഭി�പായം പറയാനും
നട�ാല ്,അയാള ്േനടിയ വിദ�ാഭ�ാസ�ില ്അപാകത

ഉ�ായിഎ�ാ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 വലിയ
ബിരുദംഅഥവാ മഹാബിരുദം.എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും

മഹാഅനു�ഗഹി� അ്നുവദി�ി��� 100ജ��ളിെല 90
നടു�ഒരു ജ��ില ്,അടി�ാനഅ�ര�ബ�മായ
ഓം െനൈദവം തന ്െറ മഹാദാസനും �പതിനിധിയുമായ

പരമശിവനിലൂെട, മഹാശൂലം ഉപേയാഗി�്
കു�ു�ള�െട നാവില ്കുറി�ു�താണ.്
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം മുഴുവന ്

കു�ു�െള�ാവരും േനടു�തുമാണ.്ൈദവം മഹാ
സമനീതി എ�ാകു�ു�ള ്�ുംനല ്കു�ു�.്
കുെ��ു വിളി�ു�തിൽ േരാഷേമാ

അ�പീതിേയാ ഉളളവരുേ�ാ.... മുതിര ്�മനുഷ�രും
മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയുെട കു�ാണ.്

ൈദവേ�ാട അ്ടു�ുേ�ാള ്,കു�എ്�ു തെ�
വിളി�ണേമഎ�ു മനുഷ�ർ േകഴു�തുമാണ.്
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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�യും

ൈദവശാസ�്തെ�യും മന�ിലാ�ണെമ�ും,
മന�ിലാ�ി�ഴി�ാല ്,ൈദവശാസ�്തം എ�

മഹാശാസ�്തെ�ഉള ്െ�ാ� ജ്ീവി�ണംഎ�ുമാണ.്
ഗുരു എ�ു പറയുേ�ാള ്മഹാഗുരു മഹാശ�ിയായ
ൈദവം മാ�തമാെണ�അ്റിയണം. മനുഷ�
ഗുരു��ാരുെട െത�ായ വചന�െള

ചുമ�ു�വരാകരുത.്എറു�ും പൂ�യും പ�ിയും
കാ�യുെമാെ�ഓേരാേരാ കാര��ളില ്
ഗുരു��ാരാണ.് മഹാ�പപ��ിെല
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 ്�ം
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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
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��തായബാ��ത വ�ു.
മൂേ�ാനാേലാ േപജുകള��ക�ും,ചിലഅനുബ�
േരഖകള�ം ഉടെന പ�ായ�ില ്സമര ്�ി��. െക�ിട
നികുതി,വസത്ുനികുതി തുട�ിയവശാസ�്തീയമ�
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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 ്െറആധികാരികത�ം
ഉറ�ി�ാനായി�,്ഈയു�വെനപരമശിവനായി��
പരിചയെ�ടുേ��തുംഈയു�വന ്െറ
ബാ��തയാണ.്ക�ിെല ഉ�ട��ിന ്െറ

ധര ്�ശാസ�്തഔ�ത�െ�വിഷയമാ�ാെത, പകരം
പരമശിവൻ എ�പരിചയെ�ടു�ൽക�്
വായി�വെരഏെത�ാം രീതികളിൽ 

രസി�ി�ിരി�ുെമ� മ്ഹാേദവി�ുംഅവര ്�ുേമ
അറിയൂ.എ�ാൽ ആവക �പതികരണ�െള
മന�ിലാ�ാൻ ൈദവാനു�ഗഹ�ാല ്മുന ്കൂ�ി
കഴിയുെമ�ിൽ േപാലും,ക�അ്ഥവാആേ�പം
അറിയി�ുവാൻ ഈയു�വന അ്േ�ാഴെ�
ശ�ി�നുസരി� ഒ്രുബാ��ത ഉ�ായിരു�ു.
പ�ായ�അ്ധികാരികള�െ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�യം

ബാ��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
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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� െപാതുമറുപടി��,്
കൂടി�ാഴച്യ�്ു നി�യി� ദിവസ�ിനു േശഷം
അനവധി ദിവസ�ൾകഴി�ത്പാലിലൂെട ലഭി��.
വീ�ും �പതികരി�ാൻ സമയേമാസാഹചര�േമാ

ശ�ിേയാ ഉ�ായി�.

(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�,് േറഷൻകടയിൽ 
സാധന�ള ്വാ�ാൻ േപായേ�ാള ്മൂേ�ാനാേലാ
തവണസുമാര ്10രൂപയ�്ും 20 രൂപയ�്ുമിടയിൽ 
വാ�ിയസാധന�ള ്�ക്ാശുെകാടു�ാെത
സൂ�ത�ിൽ പ�ി�ി���.് ഒരു തവണപിടി�േ�ാൾ,

ബു�ി�സര ്�ുകാ�ി ര�െപടുകയും െചയത്ു. 2005
േലാ, 2006േലാ സുമാർ 70വയ�ിനടു� �്പായമു�
പഴയ േറഷൻ കട മുതലാളിെയ േ��ത�ിൽ വ��
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ക�േ�ാൾ ,അ� 5്0വയ�ിനടു� �്പായമു�
ഈയു�വൻ ,അേ�ഹേ�ാട പ്ഴയഅപരാധം

അറിയി�ുകയും,സാ��ികമായി
തിരി�ടയ�്ണേമാഎ�ു േചാദി�ുകയും െചയത്ു.
േവ�ാഎ�അ്േ�ഹംഅറിയി��. 500ഓ 1000േമാ
5000േമാ മേ�ാ രൂപ െകാടു�ാനാണ അ്�ാ�ഗഹി�ത.്
എ�ാൽ അത പ്റയു�ത െ്ത�ാെണ�ു േതാ�ി.
മാ�തമ�,ൈദവാനു�ഗഹ�ാൽ സൗദിഅേറബ�യിൽ 
വ��ംഅ�ാ�േ�ാഴുംഅേനകര ്�ധ്നസഹായം
െച��വാൻകഴി�ി���തിനാൽ െചറു��ിെല
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� അ്�ം
േ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 ്, പഴയകഥഅടു�
സുഹൃ�ിേനാട അ്ടു� ദിവസംസുവ��മായി
പറയുകയു�ായി,അതും യാദൃ�ികമായി�ായിരു�ു.
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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�ം െചയത്വെര
കടു�രീതിയിൽശി�ി�ു�തില ്നി� പ്രമശിവെന

തടയാനും, െ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�ം �ഗാഫികസ് എ്� േപരില ്
ഡി.ടി.പി.െസന ്റര ്നട�െവ, െടലിേഫാണ ്
ഡയറകട്റികള ്അ�ടി� �്പസി�ീകരി�േ�ാള ്
അവയിലും ൈദവശാസ�്തം േചര ്�ു. 2001
മുതലാെണ�ു േതാ�ു�ു,ക����ര ്വിദ�ാഭ�ാസം
െചയത്ി�ി�ാ�ഞാന ്,ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെട
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അത�ാവശ� െവബ ഡ്ിൈസനിംഗ സ്�യം പഠി�,്
െവബൈ്സ�ിലൂെടൈദവശാസ�്തം �പചരി�ി�ു�ു.
പ�ി�ാര ്�ും പ��ാര ്�ുെമാെ�കുെറെയ�ിലും

അറിയാം.

1991ൽ പരസ�മായി മതം ഉേപ�ി��െകാ�്
പരസ�മായി നട�ു� �പവര ്�ന�ളാണ.് മതഭീകരര ്
ത���േതാ െകാ���േതാ വിഷയമാ�ാെത,

വധി�െ�ടാൻത�ാ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 മാനസികഊ�ം
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�ണേമ
എ�ു �പാര ്�ി�ു�ു�.്അടു�കാല�ായി
ഒരാ�ഗഹം കൂടി�ൂടി വരു�ു� :് മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിയുെട മഹാവാഹനമായിെ�ാ�,് മഹാേദവി
അറിയി�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 ്,ശിവെനസൃഷട്ി�ി���ത്
മഹാേദവിയുെട മഹാശാസ�്തപരമായ

ആവശ��ള ്�ാെണ�ും. മഹാേദവിയുെട ഭാഗം
മാ�തമാണ പ്രമശിവന ്എ�ും കാണാം.ഈയു�വന ്െറ
ചില കഥകള ്വിസത്രി�ത ക്ു�ു�െള മിടു�രും

േയാഗ�രുമാ�ാനാണ.് ഗാ�ിയുെടേയാ
ൈ�ക�ിന ്െറേയാചരി�തം വായി� ര്സി�ുകേയാ,
പാതിരിമാര ്െച���േപാെലൈദവശാസ�്തെമ�

ക�േ�േരാൈട മതകാര��െള വി� പ്ണവും പദവിയും
മ� ദ്ുസ�ാര ്�സുഖ�ള�ം േനടു� രീതികേളാഅ�ാ
േവ�ത.് ഗാ�ിെയയുംൈ�ക�ിെനയും േപാെല
സത�സ�രായിരു�ു െകാ�,്സമൂഹ�ിെല

അധര ്��െളശ�ിെ�ാ�എ്തിര ്�ു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,അഥവാ
ൈദവംകു�ു�ള ്�െ്കാടു�ുക മാ�തമാണു
െച���ത,്വാ�ി�. മഹാശ�ിയായൈദവം
നല ്കിയാൽ മാ�തം എ�ിനുംഏതിനും
ശ�ിയു�മനുഷ�ർ ൈദവ�ിന എ്�ു
െകാടു�ാനാണ ?് േദശ�ിന െ്കാടു�ു�ു,
സമര ്�ി�ു�ു തുട�ിയവചന�ളിലൂെട
ൈദവെ�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,ൈദവം 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�ിയആവശ�േമഖലകളിലും,
�പവര ്�ി�ു�വര ്െനേ�ാ�േമാടു�ത ക്ാണാനാവും.
മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി, പരമശിവനിലൂെട
ശി�കള ്നല ്കി പാപികെള തിരു�ു�താണ.്
മഹാവാ�ല�വും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി
കു�ു�െളവാരി��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�്
ഈയു�വന ്ആ�ഗഹി�ുേ�ാള ്, മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം മാ�തം മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവിയാണ,്
സഫലമാ�ി തേര�ത.്സാ��ികസമത�ം
ജീവിതകാര��ളില ്പുലര ്േ��ു�തിന ്െറയും,
സമൂഹ�ില ്�ാപി�െ�േട�തിന ്െറയും

ആവശ�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 ്�ുംഅത്
ലഭി�ു�ി�. മനുഷ�ര ്വളര ്�ു�വയ�് മ്നുഷ�രില ്
നി�ും കി��� പീഢന�െള��ി ചി�ി�ുേ�ാള ്, മ���
ജീവികൾ ഭാഗ�വാ�ാർ എ�സ്ുവ��മാണ.്അപൂര ്�ം
ചിലവ ഭാഗ���ികയിലു� എ്�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�്

ആന��ൾതുട�ിയസ��ുകളിൽ
�ശ�ി�ു�ു�.്ശാസ�്തകാര��ള�മായി
ബ�െ��സ��ുകള�അവ. മനുഷ�ർ
ഏർെ�ടു�ു�െകാ�കള�ം ഇ�.കൂടുതൽ

വിസത്രി�ു�ി�.
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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��ിെലഎ�ാ
ജീവികളിലും വസത്ു�ളിലും �പത��മായും

�പകടമായും മഹാലളിതമായും മഹാശ�ിയായൈദവം
മഹാ�ാപി�ി���.്അതായത ധ്ര ്�ശാസ�്ത�പകാരം
ൈദവ�ിന ്െറസ��ിെന ഉപേയാഗി�ുവാന ്എ�ാ

കു�ു�െളയും മഹാമാതാവായൈദവം
മഹാഅനുവദി�ി���,്ഏെതാരാള ്�ും

ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരംൈദവ�ി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�െടസ��ി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 അവെയ
ഏെതാരാള ്�ും െപാതുജന�ള ്�ും

ലഭ�മാ�ു�തിനും വീ�ും കര ്�ം െചേ��തു�.്
മനുഷ�ന ്െറഎ�ാ ജീവിതേമഖലകെളയുംഎ�ാ ശാസ�്ത
ശാഖകള�മായിബ�ി�ി�ിരി�ുകയാല ്,എ�ാ
േമഖലകളിലും ശാസ�്തസാേ�തിക വികസന�ള�ം

അവ �പകാരമു�അന��േളാളമു�
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വ�വസായ�ള�ം,അവയിെല�ാം േജാലിെച���
െതാഴിലാളികള�ം ഉ�ാകു�ു.അതായത്
മഹാശ�ിയായൈദവം സൃഷട്ി�ി���തായ
മഹാശാസ�്തെ�യുംഅവ �പകാരമു�

ശ�ികെളയും കെ��ാനും സുഖസൗകര��ള ്
ഒെ�ാ�ായി മന�ിലാ�ിഅനുഭവി�ാനും മനുഷ�െര
�പാപത്രാ�ു�ത അ്വെരകര ്�ം െച�ി��െകാ�ാണ,്

അഥവാഅ��ാ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�ു.അവെര
അ��ാനി�ി�താെണ�അ്വര ്അറിയാെത േപാകു�ു.
ൈദവംഅ��ാനി�ി�� എ�ത സ്ത�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�അധികാരം
ൈദവം തെ� മനുഷ�ര ്�ന്ല ്കുകയാണ.്എ�ിന ഈ്

ചു�ി�ളി എ�ു േചാദി�ാല ്,ൈദവ�ിന ്െറ
അടിമകളാവാെതഅ��ാ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�ി���ത ൈ്ദവം, മഹാശാസ�്ത

നിയമ�െള മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
കാലാകാല�ളില ്മനുഷ�ര ്�ു തുറ�ു െകാടു�ു�ത്
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അഥവാ െ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 മഹാ
നിര ്�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 ്കിയശ�ികള�ം
ബു�ിയും ഉപേയാഗി��.അഥവാഅ��ാ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, 10
കു�ി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�അ്ഥവാഎ�െന
െചയത്ാലാണ എ്�ാ കു�ു�ള ്�ും സമനീതി
ലഭ�മാ�ാന ്കഴിയുകെയ� മ്ഹാമാതാവായൈദവം
മനുഷ�ര ്�ു വിശദീകരിേ��തു�.്ൈദവീകമായ
അഥവാ കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�തായ
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സാ��ികശാസ�്തം മഹാേദവി
അവതരി�ിേ��തു� എ്�ാണതി�ര ്�ം.ൈദവം

ൈ�ക�ിലൂെട മൂലതത�ം നല ്കിയത്
ധര ്�ശാസ�്തപരമായി വികസി�ി�ുവാന ്
�ശ�ി�ാ�ത മ്നുഷ�രാവുേ�ാള ്,അപരാധം
െചയത്ത ൈ്ദവമ�, മനുഷ�ര ്തെ�യാണ.്

ൈദവംസ��ംസ��ിെ�പകുതിയിൽ
അവകാശം ഉ�യി�ാൻ മനുഷ�െന

മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു.

മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി,തന ്െറഅ��ാന�ിന്
�പതിഫലം നി�യി�ു�ു.ഏെതാരു ഉ���ിന ്െറയും
സൃഷട്ിയില ്ൈദവ�ിന ്െറഅ��ാനം എ�ാെണ�ും,
മനുഷ�രുെടഅ��ാനം എ�തമാ�തമാെണ�ും മുകളില ്
വിശദീകരി��വേ�ാ. ഉ���ള�െടഅളവിെന 100എ�ു

നി�യി�ുേ�ാള ്, മഹാഅ��ാനം െചയത്
ൈദവ�ിന 9്9ഉംഅവകാശെ�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 ്െറ
ഓഹരിയായ 50ല ്10,കുടുംബ�ിെല 10വയ�ി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
മഹാമാതാവ ക്ു�ു�ള�െട ചിലവ വ്ഹി�ാൻ 
ത�ാറാവുേ�ാള ്, മനുഷ�മാതാപിതാ�ള ്� മ്റു�ു
പറയാൻ അവകാശമി�.ചു��മു� മനുഷ�െര

സഹായി�ാ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�ാ. 10

വയ�ി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 ്�്
മാതാപിതാ�ള ്യാെതാരു സാ��ിക�ിലവുകള�ം
െചേ��തി�എ�ു വരു�ു. 10വയ�ിനു മുകളില ്

െപണ ്കു�ികെള ഗാര ്ഹികകാര��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�ികെളശരീര 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��� േവതനം
അവര ്�ു നല ്കണം. ഗുരു െചയത് േസവന�ിന്
ഗുരുവിന 3് മാസെ�േവതനം, മാതാപിതാ�ള ്

നല ്കിയ പരിചരണ�ിന 3്വര ്ഷ�ാലെ�േവതനം.
(ഈഖ�ികയിലും,ചുവെടയു�ഏതാനും

ഖ�ികകളിലുമു� 3 മാസം, 3വര ്ഷം, 15വയ�,്
തുട�ിയകാലഘ��െള��ിയു� െവളിപാട്
പൂര ്�മായി�ി�. �പസത്ാവി�ി���കണ�ുകള ്

ഏകേദശ ധാരണയ�് മ്ാ�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 ്സ പ്രീ�കള�ം
മ�രപരീ�കള�ം ഇ�ാെയ�ത ക്ു�ികള�െട

ഊര ്�വുംസമയവും പാഴാ�ാെതസംര�ി�ു�ു.
കൂടാെതകു�ികെളഊര ്�സ�ലരാ�ു�ു.അതായത്

ആവശ�മായ പാഠ�ള ്മാ�തം പഠി�ുകയും,
പഠി�ു�വ 100ശതമാനവും മന�ിലാ�ി മുേ�ാ��
േപാവുകയുമാണു െച��ക. 40 മാര ്�ുെകാേ�ാ 90
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മാര ്�ുെകാേ�ാ ജയി�ു�ി�. ഒരു മാര ്�ുമി�ാെത
100ശതമാനവും ഉള ്െ�ാ� ഓ്േരാ പാഠെ�യും
ജയി�ുകയാണ.്ആയിരം വാ�ുകള�െടസെ്പ�ിംഗ്
ഉ�രി�� പഠി�ാനായി 10 ദിവസം ചിലവിടുകയും

പരീ�യി�േ�ാള ്1000ല ്10വാ�ുകള ്മാ�തം ശരിയായി
എ� രീതിെയതീര ്�ും മാ�ിെ�ാ�,് 10വാ�ുകള ്
മാ�തം ഒരു ദിവസം പഠി�ുകയും, പഠി�ു� 10

വാ�ു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��ാെത
പഠി�ാ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
പിരി�ാെന�ു�ു. നവദ�തികള ്അവരുെട
െചറു��ില ്കു�ു�ള�ം കു�ികള�മായിരിെ�
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ൈദവംഅവര ്�ുേവ�ി ചിലവുെചയത് 10 ഭാഗം മട�ി
നല ്കണം. നവദ�തികള�െട കു�ു�ള ്�ുേവ�ി
ചിലവഴി�ാൽ മതിയാകും.എ�ാ�ാല�ുംഎ�ാ
കു�ു�ള�െടയും ചിലവുകെളഅടി�ാനപരമായി
ഏല ്�ു�ത മ്ഹാമാതാവായ മഹാേദവിയാെണ�്

സാരം.

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��വ്ിഭജിേ��ത.്
(മാതാപിതാ�െളശു�ശൂഷി�ുവാന ്കു�ികള ്

ധന�ിന ്െറ േപരില ്ത�ാറാവരുത !്). മരണം നട� 3്
മാസ�ള ്�ു േശഷവും, ഒരു വര ്ഷ�ിനകവും സ��്
വിഭജി�ണം.കു�ികള ്ആ�ഗഹി�ു�ുെവ�ില ്3

മാസ�ിനു മു�ുംആകാം.ഏ�വുമടു�ബ�ു�ള�ം
�പാേദശിക ഭരണാധികാരിയും രാജഗുരുവായ

അ��ാപകനും േചര ്�ാവണംസ��വ്ിഭജിേ��ത.്
സ��മ്ുഴുവൻ അടി�ാനപരമായി

ൈദവ�ിനു�താണ.്ൈദവ�ിന ്െറസ��്
െപാതുകാര��ള ്�ച്ിലവു െച�ാനു�താണ.്എ�ാല ്,
ആസമയ� മ്ഹാമാതാവായ മഹാേദവി, മ�ള�െട
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ആവശ��െള മുന ്നിര ്�ിചില നീ�ുേപാ�ുകള ്�്
ത�ാറാവു�ു. മാതാപിതാ�ള�െടആണ ്മ�ള ്

സ�ാദി�സ��അ്തിലു�ാ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 ്�്

സാ��ികസഹായംആവശ�മുെ��്
ഭരണാധികാരികള ്�ധ്ര ്�ശാസ�്ത�പകാരം

േബാ��െ�ടു�പ�ം,കട�ള ്അനുവദി�ാനും,
അതുേപാെല ഭവനവും പുരയിടവും വി��കി���തിെല
ഓഹരിആണ ്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 വളെര
കുറ�� മാ�തമാണ ഉ്�െത�ില ്, ഉദാഹരണ�ിന,്വീടും
10 െസന ്റ പ്ുരയിടവുമാണ േ്ശഷി�ു�െത�ില ്,അതു
വാ�ാനു�ധനം മ�ള�െട പ�ല ്തികയാെത
വ�ാേലാ,ഇെ��ിേലാ,വീടിനും പുരയിട�ിനും വില
നി�യി� അ്വിെട വാടകയ�് ത്ാമസി�ാൻ
ആണ ്കു�ികെള /മ�െളഅനുവദി�ാം.
ആണ ്കു�ികള ്�ുംഅവരുെട ഭാര�മാര ്�ും
കു�ികള ്�ും, െപണ ്കു�ികള ്�ുംഅവരുെട
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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 ്കാനാണ്
മാതാപിതാ�െള ധര ്�ശാസ�്തംഅനുവദി�ു�ത.്
മാതാപിതാ�ള ്മരി�ുേ�ാള ്,അവരുെടയും
സമൂഹ�ിെല മരണെ�ടു� മ���വരുെടയും
ധനെ�െപാതുഖജനാവിേല� േ്ചര ്�ു�തായ
ഭരണാധികാരികള ്, മരണെ�ടു�വരുെടഓേരാ
െപണ ്മ�ള ്�ും 100 �ഗാം സ�ര ്�ംനല ്േക�ു�ത്
ഭരണകൂട�ിന ്െറ ചുമതലയാവണം.സ�്തീധനം എ�
േപരില ്ഇ��യിലുംഅതുേപാെലയു� രാജ��ളിലും
ഇ�ു�നീചസ��ദായ�െളഅവസാനി�ി��െകാ�്
എ�ാ െപണ ്കു�ികള ്�ും ലഭ�മാവു�സാ��ിക
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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���.്).

* 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
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വിവാഹം വെരയുംഅവര ്�വ്സ�്ത�ള�ം
സ�ാന�ള�െമാെ�നല ്കുകയുംഅവെര
സേ�ാ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.്
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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
ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹാനിര ്�ഹി�ുവാന ്

കഴിയു�തുമായകാര��ളാണ.്ആകയാൽ മനുഷ�ർ 
കണ�ുകെളക�മാനംതാേലാലിേ��.
കണ�ുകള�െട കൃത�തെയ��ി സംവാദവും
വിവാദവും നട�ു�അവ�യിേല�്

കൂ��കു�രുത.് മഹാേദവിയുേടതായി കണ�ുകള ്
നിര�ിയത മ്നുഷ�ര ്നിര ്��ി�തുെകാ�ു

മാ�തമാണ,്എ�ാൽഅവപൂര ്�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.് //
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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
മരണംെകാ� ഉ്�ാകു�നഷട്െ�സാ��ിക
ശാസ�്തപരമായി വിലയിരുേ��തുംആവശ�െ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�ത്

െചറിെയാരു ഉദാഹരണം മാ�തം.തു�മായ
മനുഷ�ായു��മായി ജീവി�ു� ഭരണാധികാരികള ്
സം�ാന�ിന ്െറയും രാഷ�്ട�ിന ്െറയും േപരില ്100
വര ്ഷെ�യും 1000വര ്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�്തപരമായകരാറിെന
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സംര�ിേ��ത ത്ുടര ്�ുവരു� ഭരണാധികാരിയുെട
കര ്�വ��ില ്െപടു�ു.അതുേപാെല
ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�കരാറിെന

ധര ്�ശാസ�്തപരമായി 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 ്�ി�ു�ഏെതാരു
വ��ികെളയുംകൂടിഅനുസരി�ു�വരായി

മാറു�ു.
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വ��ികള ്ധര ്�ംെത�ാെതജീവി�ു�തിന്
ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം

�പേയാജനെ�ടു�താണ.്സാ��ികശാസ�്ത�ിന ്െറ
ഏകേദശ ധാരണകി�ിയിരി�ുമേ�ാ.

മഹാനീതിപതിയായൈദവംഅ��ാന�ിന ്െറ പ�്
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 ്െപാതുഖജനാവിന ന്ല ്േക�തായ
ൈദവ�ി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��പ്ിടി��വാ�ു�ത അ്വെര
സേ്നഹി�ാ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�ാെതജന�ള�െട

സ��ച്ിലവു െചയത്ു കൂടാ. ഉദാഹരണ�ിന്
ഒരു 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�രംൈദവീകമ�ാ�തിനാല ്,ഫിനിഷിംഗ്
േപായിന ്റില ്നില ്�ു�ത പ്ിശാചാണ.്കു�ി

ഓടിയടു�ു�ത പ്ിശാചിന ്െറഅടുേ�യ�്ാണ.്

കൂടുതൽ ഓടുകേയാ, കൂടുതൽ േവഗ�ിൽ 
ഓടുകേയാ െചയത്കു�ിയുെട

അറിവി�ായമ്െയയുംഅഹംഭാവെ�യുെമാെ�
േകമ�മായികാണു�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
കു�ിെയതിരു�ാനും അയാള ്�ായി�എ�തു
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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�തേമ

സമൂഹേമാ, 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� ര്�ി�േണ
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എ�ു ജന�ള ്ആവശ�െ��ി�േ�ാ.നീച
ജനാധിപത��ിലൂെടഅഥവാഅധാര ്�ികമായി

ഭരണ�ിേലറിയവന ത്�ള ്�ു
േതാ�ിയതുേപാെല ജന�െള ഭരി�ാൻ

അവകാശമുെ��ു കരുതിേ�ാകരുത.്അവെ�
നീചനിയമ�െളഅനുസരി�ാതിരി�ാനും
ധര ്�ശാസ�്തെ�തിരി�റിയാനും

പരി�ശമിേ��വരായ,ജന�ള�െട ചിലവിൽ
ജീവി�ു� ഉേദ�ാഗ�ർ ജന�െള
പീഢി�ി�ാനും പിഴകെള ചുമ�ാനും

ഇറ�ുേ�ാൾഅവരും ഭീകരേരാ െകാടുംഭീകരേരാ
ആയി മാറു�ു.

ത�ള�െട െപാതുആവശ��ള ്�ായി� ഒ്രു
ഭരണകൂടെ�േവണേമാഎ�ഓ്േരാ

�പേദശ�ളിെലയും ജന�ളാണ ന്ി�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�ിന അ്വകാശമു�ായിരി�ു�ത�.
ജന�ള�ം രാജാവും മ��ിമാരും ഉേദ�ാഗ�രും
അനുസരി�ു�തും സല��� െ്ച���തും

മഹാശാസ�്തെ�മാ�തമായിരി�ും. രാജാവു
പറയു�കാര��ൾധര ്�ശാസ�്തപരമ�എ�ില ്
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മ��ിമാേരാ ഉേദ�ാഗ�േരാ രാജാവിെന
അനുസരി�രുത എ്�ര ്�ം.ൈ�ക�ിലൂെടയും

ഗാ�ിയിലൂെടയുംൈദവംഅത്
െവളിെ�ടു�ിയതാണ.്ശാസ�്തവും േലാക
രാജ�കൂ��െക��ം ഇ�േ�തുേപാെല
വികസി�ി�ി�ാ�ഒരുകാലഘ��ിൽ ,
അഹിംസയിലൂെടതെ�നി�ഹകരി�ാൻ 

കഴിയു�ത എ്�െനെയ�്
ഗാ�ിയിലൂെടയുംഅനുയായികളിലൂെടയും
�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 ്�ക്ടു�വിഷമം േവ�ാ.
മഹാധര ്�ശാസ�്ത�പകാരം സ�യം തിരു�ിെ�ാ��ക.
ഇ�െ�ഭരണാധികാരികളില ്വലിെയാരൂ കൂ�ര ്
ജ��ള�െടഎ�ം െ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),അവെരസംര�ി�
രാഷ�്ടീയ പാര ്�ികള�ം, ഭരണാധികാരികള�ം
ത�ള�െടസ�കാര�സ��ു�ളില ്നി�്
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പ�ാ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�യവും

അ�െ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�താണ്
ഇഷട്െമ�ു 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 ്�ിേ��ത ഭ്രണാധികാരികള�െട

ഉ�രവാദി�മാണ.് ഭരണകൂടം ശരിയ�ാ�തു
െകാ�ുകൂടിയാണ ജ്ന�ള ്െത�ികളാവു�ത്

എ�ു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 3െല
ശാസ�്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�ത െ്കാടും�കൂരതയാണ.്
ധനവാ�ാരുെടഅധികസ��പ്ാവ�ള�േടതാണ.്
അവര ്െത�ിനട�ു േചാദി�ുേ�ാഴ�അവരുെട
സ��ത്ിരി��െകാടുേ��ത.് പാവ�ള�െട
അടുേ�യ�് ധ്നവാ�ാര ്സ�യം േപാവുകയും
െകാ�ുെ�ാടു�ുകയും േവണം.ത�ൾ 

സമൂഹ�ിെല ജന�േളാട െ്പാതുവായി െചയത്
അപരാധം െകാ�ുകൂടിയാണ പ്ാവ�ള ്�വ്ിഷമ�ള ്

ഉ�ായെത� ഏ്��പറയാന ്ധനവാ�ാര ്�്
കൂ�ലു�ാവും.കൂ�ൽ പരിഹരി�ു�തിന്
സാ��ികശാസ�്തം �പകാരം,ൈദവ�ിന്
അര ്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 േപരിൽകാ�ി�ൂ��� േകാ�പായ
വാദ�ള�െട േപരിൽ ൈദവേ�ാടും സമൂഹ�ിെല
പാവെ��വേരാടും മാ��പറ�സ്ാ��ിക
കാര��ിലു�പാപ�ിൽനി� േ്മാചനം

േനടാവു�താണ.്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 992

(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��ത ഭ്രണകൂട�ിന ്െറ
സംവിധാന�ിലൂെട തെ�യാവണംഎ�ത്
തിരി�റി�സ്�കാര� ബാ�ുകള ്ഉ�ാവാെത
േനാ�ുവാന ്ഭരണകൂട�ിന ക്ഴി�ി�.
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 
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പറെ��ിരി�ും, മാ�തമ� പ� ഒ്രു േപാ��
െചയത്തുേപാെലസ�ര ്��ിേല� ഒ്രു 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,അരിെയ
സൃഷട്ി�ു�ുഎ�തുേപാെലയു�സമീപനവും
അറിവുമാണ 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�ിയവആകുേ�ാ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� ധ്നം
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 ്ഒരു
ബാ� േ്വ�.ചില െപാതുആവശ��ള ്തീര ്�യായും

ഉ�,്അത ന്ിവര ്�ിേ��ത ഭ്രണകൂടം
േനരി�ാവണം.
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മധ��െരവ��� �പവര ്�ന�ൾകൂടുേ�ാറും
ധര ്�ശാസ�്തംഅഥവാൈദവംഅകലു�താണ്

എ�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!

മുകളിൽ െകാടു�കാര��െള ധര ്�ശാസത്പരമായ
പദ�െള ഉപേയാഗി� ഇ്നി പറയാം: ഭ�ണം,വസ�്തം,
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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 ്�ഉ്യരാൻകഴിയൂ.
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
അവരവരുെട േമഖലകളിെല ഉയര ്�യ�്ായി
�പവര ്�ി�ാൽ ,അത�ാവശ� േമഖലയ�്്

�ീണമു�ാകു�താണ,് �പാേയണതകരു�താണ.്
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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�ിയവവീടുമായി

ബ�െ��അടി�ാനവ�വസായ�ള ്
ആെണ�തുേപാെല,വസ�്തം, ഭ�ണം
എ�ിവയുമായിബ�െ�� ഒ്രു വലിയനിര

വ�വസായ�ള��.്അവയില ്പലതിലും പിശാചിന ്െറ
സ�തികളായഅധമ പരസ�സ��ദായ�ള ്
കയറി��ിയി��� എ്�ത മ്െ�ാരു കാര�മാണ.്

അടി�ാനആവശ��ളില ്തെ� ഭ�ണംകഴി�ു
മാ�തേമ മെ��ിനും�ാനമു��. ഭ�ണ�ിന്

ദൗര ്ലഭ�ം ഉ�ാകുേ�ാള ്,വില ഉയരുെമ�തു മാ�തമ�
ദൗര ്ലഭ�ം വര ്�ി�ാൽ ഭ�ണമി�ാെത മരിേ��ി
വരും.സാധാരണജന�ള ്മാ�തമ�,ക����റിന ്െറ
മു�ിലിരു� ച്ാ��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�ു�ത ക്ൃഷി�ാരാണ്
കു�ു�േള. മ��ി കളി��ം േനതാവു 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�ും !
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2008ല ്അന�സം�ാന�ളില ്നി� േ്കരള�ിേല�്
അരി വരാതായേ�ാള ്േകരള�ിെല ജന�ള ്�ു�ായ

വിഷമ�െള മാ�തം ചി�ി�ാല ്വിഷയം
മന�ിലാകു�താണ.് ഒരു സം�ാന�ിന ഒ്രു
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 �വ്ാ�ാ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�ുകേയാ
നല ്കാതിരി�ുകേയാ െചയത്ാൽ.!എ�ാ�ാല�ും
ഭ�ണ�ാമം വരു�ിയിരി�ു� േകരളം
േപാെലയു�വയ�് സ്ം�ാ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�െളയും
അവേരാടു േചര ്�ിെ��ില ്, നാടന ്ഭാഷയില ്
പറ�ാല ്, േകരള�ിെല ജന�ള�െട കാര�ം
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േ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�െള �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.

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.
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(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 പണംഅവനവനാണ്
സൂ�ിേ��ത.് മ���ന�.ഇടയ�് ത്�ൾ
അ��ാനി���ാ�ിയ പണംക� ഒ്�ു

സേ�ാഷി�ുക.കൂടുതൽ െമ�െ�� കാര��ൾ� /്
ധർ�ശാസ�്ത പരമായി� വ്ിനിേയാഗി�ാൻ

കഴിെ��ു 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�.
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(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 
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 ്െവ
അധികമായിആവശ�മുെ��ില ്അതിനു�വിഭവം
സ�യം കെ��ണം.എംഎൽഎമാെര�ുംഎംപി
മാെര�ും സം�ാനമ��ിമാെര�ും ഒെ� േപരു�
ഭരണാധികാരികൾ േക��ഭരണകൂടം എെ�ാരു
കൂട�ിനു മു�ിൽ െത�ികളായി നട�രുത.്
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(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.്

.... (6)ബാ�ുകെള പിരി��വിടുകയും,താല ്�ാലികമായി
മാ�തമു�ഏതാനും ബാ�ിംഗ ആ്വശ��െ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 ്സ പ്�തിയില ്
േചരി�. �സഷട്ാവിന ഓ്േരാ സൃഷട്ിെയ��ിയും
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പ�തികള��.്അ�െനയിരിെ�ഇന ്ഷ�റന ്സ്
പ�തികൾ കടു�ൈദവനി�യാണ.്അത്
അനുവദി�ി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.

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 ്അധമംആെണ�റിയി��വേ�ാ.

ഒരു �പ�ാന�ിെല പ�ാളികള ്പരസപ്രംഅറിയണം.
ഒരു �പ�ാന�ില ്പ�ാളികളാകു�വര ്�്

ശാസ�്തീയമായ പരിധി ഉ�.്ൈദവംഅനുവദി�ി���ത്
ഒരുൈക�ിെല വിരലുകള�െടഎ�മായ 5ആണ.്
വളെര വലിയ �പ�ാന�ള ്� 1്00വെരയാകാം.
മഹാ�പപ��ിെലഅനവധി കാര��ള ്�ും

സ�ീകരി�ി��� പരമാവധിയായ 100 േപരിൽകവിയരുത.്
അതിലും അധികംആകുേ�ാൾ ധർ�ശാസ�്തം

അകലുകയാണ.്ഓഹരി ഉടമകൾ �പ�ാന�ിന ്െറ
യഥാര ്��പവര ്�കൾതെ�യാവണം,അഥവാ
�പ�ാനെ�നയി�ു�വർ തെ�യാകണം.
അ�െനയ�ാെതയു�ഇ�െ�രീതികള ്
അധമമാണ.്ചൂതുകളി� സ്മാനവുമാണ.്

അേനകായിരം ഓഹരികള��ഇ��യിെല ഒരു
�ാപനെ��െ�ഉദാഹരണമായിഎടു�ാല ്,
ഓഹരി ഉടമകള�െട ഉ�ം ലാഭം മാ�തമാണ.്
ധര ്�ശാസ�്തം വിഷയമ�ാെതവരു�ു.
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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 െതാഴിലാളികളിെല

ഏതാനും മാേനജര ്മാെര മാ�തേമഅറിയൂ
എ�തുേപാെലഅേനകം െതാഴിലാളികള ്�ത്�ള�െട

മുതലാളിെയഅറിയാമായിരി�ി�;
ക�ി��േപാലുമു�ാവി�.ഇ�രംഅധമ

അവ�കള ്�ു കാരണമായി���ത ൈ്ദവീകമായ
സാ��ി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� ത്ുട�ി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�ികെളഅഥവാവിരു�ശ�ികെള�ൂടി
ൈദവംസൃഷട്ി�ി���.് മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ
ഭൗതികരൂപമാണ മ്ഹാ�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 വളെര

സ�ു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���ത ഒ്ളി��ം പതു�ിയുമാണ.്
െകാ��ാര ്ത�ള ്ഉള ്െ�െടയു�

പാവ�ള ്�ുേവ�ിേയാ,ത�ള ്�ശ്രിെയ�ു
േതാ�ു�തായസ�ാര ്��ള ്�ുേവ�ിേയാ
പരസ�മായിസ��പ്ിടിെ�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�വെര
അമര ്� െച�ാന ്അവര ്�അ്താവശ�മാണ.്
എതിരാളികെളഅവര ്വധിെ��ും വരും.

എതിരാളികെള �കൂരമായി െകാ���തില ്ആന�ം
അനുഭവി�ു�അതിനീചരായ െകാ��ാരുമു�.്
പാവെ��വരായഅേനകര ്�ച്ില െകാ��ാര ്
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ൈദവെ�േ�ാെലസഹായികളായി മാറു�ു. നാ�ിെല
രാജാവ െ്ചേ��ിയിരു�തായസഹായ�െള രാജാവ്
െച�ാതിരി�ുകയും,ആവശ�െ�ടാെതതെ�
െകാ��ാർ െച��കയുമാവുേ�ാള ്അവെര
സംബ�ി� ര്ാജാവ അ്ധമനാണ,്സത�മായ

വസത്ുതയാണ.്വിഷയ�ിന ്െറ �പേത�കഅംശ�ില ്
അത ശ്രിയാണ.്അതുേപാെലഅേനകംഅംശ�ളില ്

രാജാവ പ്ിഴയ�്ു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�
അത�ാവശ�മായി���ത ക്ൂ��കുടുംബ�ള�െട മഹാ

േ�ശഷഠ്തെയ ഒഴിവാ�ിെ�ാ�്
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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 രാജാവ ഉ്ള ്െ�െടയു�വർ 
ജന�ള�െട ദാസരാണ.് െപാതുജന�ൾ

പരാതിയുമായിസഭയിെല�ിയാൽ , രാജാവിന ്െറ
യജമാന�ാർ കൂടിയായ െപാതുജന�െളആദ�ം
എഴുേ�� ബ്ഹുമാനി�ു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� ന്��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�സത്മായആന��െള
അന�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 പര�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.്
ആ�ഗഹി�ു�സുഖ�െളഅനുഭവി�ു�അവ�.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1013

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

പര�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 ്പണംഅനവധി
സുഖ�െള േനടി�രു� മാധ�മംആകയാൽ ,
ഭൂമിയിെല ജീവിത�ില ്പണ�ിന അ്ഥവാ
സ��ിന ത്ീര ്�യായും വലിയ �പാധാന�മു�.്
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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� അ്ഥവാ
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�.്

മഹാേദവിെയകു�ായി� ല്ഭി�ാൻ 
ആ�ഗഹി�ു�വര ്� മ്��ം മുതല ്വീ�ും ജീവി
ജീവിതംആരംഭിേ��തു�.് മഹാ�പപ��ിെല
ജീവിതെ�മഹ�രമായി മന�ിലാ�ിയഅവര ്�്
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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��െളൈദവം

മഹാരീതികളിലാണ സ്��ുമായി
കൂ�ിയിണ�ിയി���ത.്

മനുഷ�ര ്� ഭ്ൂമിയിെല വസത്ു�ളില ്അവകാശം
ഉ�യി�ാനു�അധികാരംൈദവം തെ� മനുഷ�ര ്�്
നല ്കു�ത എ്�െനെയ�ും വിസത്രി��വേ�ാ.ൈദവം
ആവിഷ�്രി�ി���സാ��ികശാസ�്ത പാഠ�െള
അനുസരി�� ജീവി�ാെതയാെതാരാള ്�ും മുേ�ാ��
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േ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��ം പര�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�ു�തിന ഭ്രണാധികാരികള�ം
മതപുേരാഹിത�ാരും 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
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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�ാെതഅനവധി

വര ്ഷ�ളായി� വ്ിഷമി��േപാരു�ു.ൈദവ�ിന ്െറ
ഏകദാസനായ പരമശിവനു�ായി���ഈ
അവ�യ�്ആ്രാണ ക്ാരണ�ാര ്?

ധര ്�ശാസ�്തെ�െത�ി�� ജീവി�ു�വെര�ാം
കാരണ�ാരാണ എ്�ത െ്പാതുവായു�

ശരിയാെണ�ില ്, പരമശിവൻ 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
േ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�ിെലൈഹേ�ാടതിയിെല
ഏതാനും ജഡജ്ിമാര ്, മുഖ� രാഷ�്ടീയ പാര ്�ികളിെല ചില
�പമുഖര ്,ഏതാനും നിരീശ�രവാദികള ്, പ�ത�ള ്,

െടലിവിഷന ്,ഏതാനും േദവാലയ�ള ്,സമൂഹ�ിെല
അേനകം �പമുഖര ്, േകരള�ിെലയും ഡല ്ഹിയിെലയും
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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

അറിയി�ുകയു�ായി. മൂ�ാമെ� �ഗ�ം വായി�ി�്
രാധാമാധവ�ിെല രാധ (മാധവി�ു�ി) േഫാൺ
വിളി�ുകയും �ഗ�കാരൻ �പവാചകനാേണാഎ�്
സംശയി�തായും,അവര ്ബഹുവിധഅ�ു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.
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2001 മുതല ്ചിലവുകുറ�ഇെമയിലിെനയാണ്
കൂടുതല ്ആ�ശയി�ി���ത.് േക��ഭരണകൂട�ിെലയും
േകരള�ിെല ഭരണകൂട�ിെലയും തമിഴന്ാട്
ഭരണകൂട�ിെലയുംഏതാനും മ��ിമാര ്,

ഭരണകൂട�ിെല െസ�ക�റിമാര ്,കളകട്ര ്മാര ്, േപാലീസ്
േസനയിെല ഉ�താധികാരികള ്,തുട�ിഅേനകര ്�്
അനവധി ഇെമയിലുകള ്അയ�ുകയു�ായി. 2009 ല ്
അവര ്�ും മ�േനകര ്�ും െമാൈബല ്േഫാണിലൂെട

sms ഉംഅയ�ുകയു�ായി.ഇേ�ാഴും,ൈദവ�ിന ്െറ
ഇഷട്ംേപാെല,വ�േ�ാഴുെമാെ� െച���ുമു�.്

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��്
നല ്കുവാന ്ഭരണകൂട�ിന ബ്ാ��തയു�.്

ശാസ�്ത�ന ്എ��ാനേ�ാെടസമൂഹ�ിന്
ആവശ�മായശാസ�്തപാഠ�െളകെ��ുവാന ്
ഗേവഷണംെച���വെരസാ��ികമായി
സഹായി�ുകഎ�തും ഭരണകൂട�ിന ്െറ
ഉ�രവാദി�മാണ.്ഈയു�വൻ ഗേവഷണം
മാ�തമ� െചയത്ത.് മഹാ�പപ��ിന ്െറ

അത���ത�ള�ംഅതിഗൂഢ�ള�മായഅനവധി
മഹാശാസ�്തപാഠ�െളൈദവംഈയു�വനിലൂെട
െവളിെ�ടു�ി.കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�
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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�നായഈയു�വന്
നല ്കുകയു�ായി�;ഇനി േവ�തി�ാെയ�ിലും ചില

കാര��ൾഅറിയി�ു�ു:

�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 ഗേവഷണംതുടരാനും ധനആവശ�ം
ഉേ�ാെയ�ും,എ�െന േവണെമ�ും

നി�യി�ു�ത സ്�ൂര ്�മായുംൈദവം തെ�യാണ,്
ഈയു�വൻ ലൂെട മാ�തമാെണ� മ്ു�ും

വ��മാ�ിയിരു�താണ.്സാ��ികശാസ�്തം
അനുസരി� ക്ടലാസ ക്റന ്സിഅധമമാണ,് മൂ��മൂ�
സ�ര ്�മായി� �്ഗ�കാരെനസഹായിേ��ിയിരു�ു.
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ൈ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 =
ൈ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��ാണത (്�ി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�ും
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േനരി� പ്ണമയയ�്ാൻസൗകര�മു�ാ�ിയിരു�ു;
എ�ാല ്ഇനി േവ�തി�ാ.വിഷയസംബ�മായു�
ധര ്�ശാസ�്ത വിശകലനം നട�ിയിരി�ു�ു
എ��ാെത,യാെതാരാള�ംഈയു�വന പ്ണം
അയ��കൂടാ.ഈയു�വന ്െറഎ�ാ കാര��ള�ം
ൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്ംേപാെല നട�ണേമ
എ�ി�െനയാണ �്പാര ്�ന. ഭരണകൂടവും
വ��ികള�ംഈയു�വെനസാ��ികമായി
സഹായി�ാന ്ത�ാറാേവ�ിയിരു�തും മ��
ശാസ�്ത�െരസഹായി�ു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��ആ്വശ�മിെ��ു വ��മായേ�ാ.
ൈദവെ�േയാൈദവദാസെനേയാസഹായി�ു�ു
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.്
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വ��ിസ�ാത���െ�സദുപേയാഗവും ദുരുപേയാഗവും
െച�ാനു�സ�ാത���െ�ൈദവംഎ�ാവര ്�ും

മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കിയി���.്

പരമശിവനിലൂെടയു� മഹാശാസ�്ത �പവര ്�ന�െള
ഇതുവെര മുേ�ാ�� നയി�ത മ്ഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി തെ�യാണ.് മഹാേദവിയുെട

മഹാഇഷട്�ളനുസരി��� �പവര ്�ന�െള
മനുഷ�ര ്�ു നല ്കിയി���വ��ിസ�ാത����ിന ്െറ
ദുര ്�ിനിേയാഗ�ിലൂെടഅഥവാഅ�െന ഉരുവാകു�

�ിതിപരമായ വിധിയിലൂെട കുെറ
അസു�രമാ�ുവാന ്അേനകര ്�ു കഴി�ാല ്േപാലും,

പരമമായിസൃഷട്ിപരമായ 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 ്, പരമശിവെന
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സംര�ി�ുവാനും ൈദവം �ശ�ി�ു�താണ.് മു�്
സുവ��മാ�ിയതുേപാെല മത�ള ്�ും

രാഷ�്ടീയ�ള ്�ും മ��ം മാ�ിമറി�ാനാവു� ഒ��
മഹാശാസ�്തം. മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ

ഓംകാര�ില ്നി� മ്ഹാശാസ�്തവും മഹാ�പപ�വും
ഉ�വി�ു�ത എ്�െനെയ�ു വിവരി�ു�ഏതാനും

വാചക�ൾ ആവര ്�ി�ു�ു :

// മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ില ്താന ്
സൃഷട്ി��േപാരു�തന ്െറഎ�ാ കു�ു�േളാടുമു�

മഹാവാ�ല�ം നിറ�ിരി�ു�ു. ...
മഹാ�പപ��ിന ്െറസൃഷട്ിആരംഭി�ും മു�,്
സൃഷട്ി�ാന ്ഉേ�ശി�ു�തന ്െറഎ�ാ

കു�ു�ള ്�ുംഅന��ളായആന��ള ്
ലഭ�മാ�ുവാനു�പ�തിയും,അേതാെടാ�ം,എ�ാ
കു�ു�ള ്�ും തു��മായആന�ം ലഭ�മാ�ുവാനായി
മഹാനീതിശാസ�്തവും മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാരംആവിഷ�്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 മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ി�ു�ിൽ
മാ�തമാണ �്പവര ്�ി�ു�ത എ്�ും സുവ��മാകു�ു.

... //
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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��ികസമത�ം
ഉ�ാകു�താണ.്ൈദവ�ിന ്െറ മഹാചിരിയും
മഹാസംഗീതവും കൂടിയായഓം 333വർഷ�ാലം
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.്

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�ു�ു :



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1026

Published on 24 June 2017, Saturday.
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മന� ഉ്�വർെ��ാം മേനാേരാഗ�ള�ം ഉ�;്
ശരീരം ഉ�വർെ��ാംശരീരേരാഗ�ള�ം

ഉ�.് *ൈദവവി�വം ഉടൻ*
*മഹാവി�വകാരി,*എ�ാല�ും,ഏകൈദവവും

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മ��ം
ഭൂമിയും മഹാേദവനുമായ *മഹാേദവി മാ�തമാണ.്*
മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനും �പപ�പിതാവുമായ പരമശിവനി *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�ത സ്��ം
ഭാഗമായ പരമശിവെനയാെണ�ു �പസത്ാവി�ാൽ മേനാേരാഗമാേണാ ?!

ൈദവവി�വവിശകലനം 12 : *മന� ഉ്�വർെ��ാം
മേനാേരാഗ�ള�ം ഉ�.്* +അതീവ �ഹസ�മായജീവചരി�തം

+സാ��ികവിൽ��തം +ശാസ�്തീയമായി
ശവമട�ു�ത എ്�െന :വിവരി�ു�ു.

(PDFഫയലുകള�ം മുൻ വിശകലന�ള�ം www.omsathyam.comഎ�
െവബൈ്സ�ിൽ ഇേ�ാൾ ലഭ�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�് ൈദവവി�വ വിശകലനം 7ൽ
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�ളാണ് ഉ�െത�ിൽ,
അവെര�ാം *ശരീര�ിലും മന�ിലും*, െചറുതും വലുതും
വ�ത�സത്�ള�മായ േരാഗ�ൾ ഉ�വരാണ.്

പനി, ജലേദാഷം, ചുമ, തലേവദന, പ��േവദന, വയ��േവദന,
വയറിള�ം, ഉള��,് െചാറി�ിൽ, ൈവകല��ൾ, തുട�ിയ
സാധാരണ *ശരീരേരാഗ�െള അനുഭവി�ു� ഏെതാരു േരാഗിയും
അവ സ�യം അറിയു�ു� ്.* േമ�ടി ശരീരേരാഗ�െള ��ി േരാഗി
അറിയി�ിെ��ിലും,ചു��മു�വരുെട �ശ�യിൽ െപടു�താണ.്
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മനുഷ�െ� സ�്തീ പുരുഷ വ�ത�ാസം, സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം,ആയു�,്
ആേരാഗ�ം, േദശം, െതാഴിൽഅഭിരുചി, ബു�ി ശ�ി, തുട�ിയ
ജ�ഗുണ�െളയും ജീവിതെ�യും 'മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
അംശമായ സ��ം 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�ാടുകെളയുംഏെ�ടു�ു െകാ� ക്ു�ു�ൾ�ആ്ശ�ാ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�ു�ത ശ്രീരം'ആകയാൽ, മന�ിന്
േ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��മാണ എ്�ിരിെ�അവെയ ദുരുപേയാഗി�ു�ത ശ്രീര
േരാഗ�േളാെടാ�ം മേനാേരാഗ�െളയും ഉ�ാ�ു�താണ.്
ഉദാഹരണ�ിന,് മദ�ം, മയ�ുമരു�ുകൾ, പാൻപരാഗുകൾ,
പുകയില, വിഷം തുട�ിയവയുെട ദുരുപേയാഗം െകാ� ശ്രീര�ിൽ
മഹാമംഗളമായി �കമെ�ടു�ിയിരി�ു� നാഡീ വ�വ�യും പല
അവയവ�ള�െട �പവർ�ന�ള�ം താളം െത���തും
അപകടെ�ടു�തുമാണ.്

യഥാർ��ിൽ 'ൈദവ�ിെ� അംശമായ ശരീരം'
ഇഷട്െ�ടാ�തും ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�ൾ�ു
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വിരു�വുമായ മദ�ം, മയ�ുമരു�ുകൾ പാൻപരാഗുകൾ, പുകയില,
വിഷം തുട�ിയ ഭൗതിക വസത്ു�െള ശരീര�ിേല� അ്റി�ും
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�് സൃഷട്ി�ി���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.്

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�മായ വസത്ുതയാണ.്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1030

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�ി���തുംആ��ളിെല ഇലകേ്�ടാൺ, േ�പാേ�ാൺ,
ന��േ�ടാൺ, ക�ാർ�ുകൾ തുട�ിയ ഘടക�ള�െട സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര നിയമ�ള�മാണ്ഭൗതിക ശാസ�്തം, ധർ� ശാസ�്തം,
ആ�ീയശാസ�്തംഎ�ി�െ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�ു�തിന്ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജനും
�ദാവകരൂപമായ ജലവും മഹാ�പവർ�ി�ു�ു�.് മ��ം, സസ�ം,
പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻഎ�ി�െനഎ�ാ ജീവികള�െടയുംശരീര�െള
സൃഷട്ി�ി���ത് ൈദവാംശ�ളായ മ�ിെല മൂലക�ള�ം
ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജനും ൈദവ�ിെ�
�ദാവകരൂപമായ ജലവുമാണ എ്�തിനാൽ ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരം
സ�ൂർ�മായുംൈദവാംശ�ളാണ.് ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ
ശരീരം ജീവാ�ാവിെന മഹാഭരി�ു� �പത��ൈദവം കൂടിയാണ്
എ�ാണ്അതി�ർ�ം. ശരീര�ിെല ഏതാനും അവയവ�െള
ചലി�ി�ാൻ അനുവാദം നൽകിെ�ാ�് സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ� ജീവാ�ാവിന അ്നുവദി�ാനും, അന�മായ
ആന��െള നൽകാനും �പത��ൈദവമായ ശരീരം
�ശ�ി�ു�ുമു�.്

ജീവാ�ാവിന ജ്ീവി എ� ഭൗതികമായഅസത്ിത�ം ഉ�ാവണെമ�ിൽ
ൈദവ�ിെ� നീതിഖര രൂപമായ മ�ിെ� രൂപാ�രമായ ശരീരെ�
ലഭിേ��തു�.് ശരീരവും ജീവാ�ാവും ഒ�ുേചർ�് 'ജീവി'
രൂപംെകാ��െമ�ിലും, ജീവി� ജ്ീവൻ/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�ിെ�
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വാതക രൂപവുമായ ഓകസ്ിജൻ' �പവർ�ി�ു�ത ഓ്കസ്ിജെ�
ഇഷട്�പകാരമാണ്എ�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
ജലമാണ '്ശരീരെ�യുംജീവെനയുംബ�ി�ി�ു�ത.് പ�ി, മൃഗം,
മനുഷ�ൻ എ�ീ അവ�കളിൽ ജലം �പവർ�ി�ു�ത്
ര��ിലൂെട യാണ.്

ജീവിതെ� കുറി�ു� 'ൈദവ�ിെ� �ിതി�ദാവക രൂപമായ
ജലെ�' ��ി കൂടുതൽ പറേയ�ത അ്ത�ാവശ�മാണ.് 'ൈദവ�ിെ�
സൃഷട്ിവാതക രൂപവും ജീവികള�െട ജീവനുമായ 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�്ജീവികള�െ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� ത്ുട�ിയവയിൽ
നി�ും േവർെപ� '്വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജനായി' ഭൂമിയിൽ പരെ�
സൃഷട്ി�ു� അ�രീ� വായുവിൽ സ�യം നിലെകാ���ു.
അേ�ാൾ ജീവികൾെ��ാം അത�ാവശ�മാകു�ത ജ്ലം 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� ഭൗതികധർ�ആ�ീയ/നീതി
ശാസ�്ത നിയമ�ള�ം അർ�പുഷട്ിേയാെട ഉ�ായി���തും
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(സൃഷട്ി�െ��തും) പരസപ്ര പൂരക�ള�മാണ.് അേതേപാെല
(ഭൂമിയിെല) എ�ാ വസത്ു�ള�ം അവയുെട ഭൗതികധർ�
ആ�ീയ/നീതി ശാസ�്ത നിയമ�ള�ം സമാനമായി േയാജി��ം
ബ�ി��മാണ �്പവർ�ി�ു�ത.് ഭൗതിക അസത്ിത�ം ഇ�ാ�
നിയമ�ൾഅവയിേലാഅവയ�്ിടയിേലാ ഇ�.യാെതാരു കു��ള�ം
കുറവുകള�ം ഇ�ാ�തും, മഹാസ�ൂർ�വുമായ 'വസത്ു�ള�െട
ധർ� ശാസ�്ത നിയമ�െള' ധാർ�ിക ശു�ിേയാെട
ജീവി�ു�വർ�് �കമാനുഗതമായി (ൈദവം)
മഹാെവളിെ�ടു�ു�താണ.് പിഴവ്വർ�ി�ാൽ ൈദവഭാഗമായ
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�ാവ സ്�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
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സ�യം നി�യി�ുകയും സ�ീകരി�ുകയും തെ�യാണ.്

*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
ശരിയ�ാ�തിെന ശരിെയ�ു കരുതി സ�ീകരി�ു�വരും അതിൻ
�പകാരം ജീവി�ു�വരും ആകയാൽ എ�ാ മനുഷ�രും െചറുതും
വലുതും വ�ത�സത്�ള�മായ മേനാേരാഗികൾആണ.്*
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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�ിന് അനുേയാജ�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.്

�ാ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
ശരീരമാേണാഎ�ു (സ�യം) പരിേശാധി�ാൻ കഴിയും.എ�ുവ�ാൽ,
'മ�ിെല മൂലക�ളായ ൈദവാംശ�ൾ' ജീവാ�ാവിനു േവ�ി
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നിർ�ി�ു� 'ൈദവാംശമായ ശരീര�ിെല' േകാശ�ള�െടയും
അവയവ�ള�െടയും നിർ�ാണവും വളർ�കള�ം
�പവർ�ന�ള�മാേണാ എ� മ്�ിെല ശാസ�്ത നിയമ�ൾ �പകാരം
സ�യം വിശകലനം െചയത്്മന�ിലാ�ാൻ കഴിയും. അെ��്
ലളിതമായി 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�്നിർ�ി�ി���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�്ത നിയമ�െള അറിയണം അഥവാ 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�ാവ്ശരിയായ അറിവ്േനടുക/േനടു�ു*
എ�ാണഅ്ർ�ം.

*മ�ായ ഭൂമിയിൽ ജീവി�ു�വർ� ് മ�ിൽ മഹാലയി(�ി)�ി
���തും ഭൗതിക അസത്ിത�ം ഉ�തുമായ നിയമ�ൾ മാ�തേമ
േചരുകയു�� എ� ആ്ദ�ം മന�ിലാ�ണം.* (ബു�ിശ�ി കുറ�)
മ��� ജീവികൾ അറി�ും അറിയാെതയും അ�പകാരമാണ്
ജീവി�ു�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
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നിവർ�ി�ുക മാ�തമാണ്ജന�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
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�ൾ ഉ�ാ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
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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 ഏതാനും
അ��ായ�ളിലായി ചുവെട വിവരി�ി���.്

*(3.2)*. മേനാേരാഗ ചികി�യുെട ര�ാം
ഭാഗം : വ��ിെയ ആണ ച്ികി�ിേ��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�്്ഒ�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(�ി)�ി���ത *്മന�ിലാ�ിയാൽ മതിയാകും.*
ശരിയ�ാ�തും അധമ�ള�മായ വിശ�ാസ�ൾ�്ഭൗതികമായ
അസത്ിത�ം ഇ�ാ�തിനാൽ അവ യഥാർ�മായും ഇ�ാ�വ
തെ�യാണ്അഥവാ മിഥ� മാ�തമാണ്എ�തിനാൽ അടി�ാന
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പരമായി 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�തമാണ അ്തിെന�ാമു�അവകാശവുംഅധികാരവും 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�ൾ തെ�യാണ്കാരണം! 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�്നിർ�ി�ി���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�ു�ളാണ്
എ� 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�ിന വ്ിരു�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�,്
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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� അ്നുസരി� ഓ്േരാ വ��ിെയയും
�പേത�കം �പേത�കമാണു ചികി�ിേ��ത.്

�പ�ാന�ളിെല അനുയായി/ േനതാവ മ്ാ�തമാണ,് �പ�ാന�ള�െട
െത��കൾ�്ത�ൾ ഉ�രവാദിയ� എ�ി�െന ചി�ി�ു�
മേനാേരാഗികൾ ഉ�.് അറിയുക: വ��ിയാണ വ്ലുത,് �പ�ാനമ�.
(ൈദവവി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ
മതജാതിഉപജാതി രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�ം സ�യെമേ�ാണം
ഇ�ാതാവു�താണ.് )

ഓേരാ വ��ിെയയും �പേത�കം �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�ും 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.് �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�്ത നിയമ�െള പിൻപ��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�്മ�ിൽ മഹാലയി�ി��� ധർ� ശാസ�്ത
നിയമ�െള വിശകലനം െച��േ�ാൾ ലഭി�ു�താണ.് പകരം മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവവുമായി യാെതാരു ബ�വുമി�ാ� കാര��ളാണ്
അവെയ� മൂഢ വിശ�ാസ�ിൽ, ഭൗതികമായ അസത്ിത�ം
ഇ�ാ�തും േതാ�ുേ�ാെലയുമു� നിയമ�െള 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��ാൽഅവയ�്്
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ഭൗതികമായ അസത്ിത�ം ഇ�; അഥവാ മ��മായി ബ�മി�.
നികുതികെള േവണെമ� ന്ി�യി�ുേ�ാഴും, നികുതി നിര�ുകൾ
നി�യി�ുേ�ാഴും, അവെയ നാൾവഴി കൂ��കയും കുറയ�്ുകയും
െച��േ�ാഴും,അ�െന തെ�യാണ;് ഭൗതികമായ അസത്ിത�ം 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�്ജീവി�ു�വരും ജന�ള�െട െപാതു
ആവശ��െള നിറേവ�ാൻ ബാ���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�ികൾ
തിരു�ൽശ�ിയായി മാറു�താണ.്

*ഏതാനും ഉദാഹരണ�ൾകുറി�ാം.

(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�� േനടിയസ��ുകെള ഉപേയാഗി� വ്��ികൾ�്
വീട/്െക�ിടം ഉ�ാ�ി നൽകുകയാണ്എ�ിൽ അ�രം
ഔദാര� വീടുകെളസ�ീകരി�വർ (മാ�തം) വാടക, നികുതി എ�ീ
േപരുകളിൽ പണം തിരിെക നൽകണം. ഭൗതിക
അസത്ിത�മു�തായ മ�ിെല നിയമം ആണത.്അേതസമയം
*വ��ി സ��മായി അ��ാനി�� േനടിയ സ��ുകെള
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ഉപേയാഗി� ജ്ീവി�ാൻഅടി�ാനആവശ�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���
ജീവികളിൽ നി�ും അധികം ആവു�ത് കുടുംബം,
ശാസ�്ത�നം, അന�മായ ആന��ൾ, േമാ�ം
എ�ിവയുമായി സംബ�െ��ാെണ� മ്ു� ൈ്ദവ വി�വ
വിശകലനം11 ലും 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� ന്ികുതികെള ഏർെ�ടു�ുക,* തുട�ിയ
സ�ർഭ�ളിലാണ് *ഭരണാധികാരികൾ മുേഖന,
ജന�ൾെ��ാം മേനാേരാഗ�ൾ ഉ�ാകു�ത*് എ�ു
പറയാം. ഉദാഹരണ�ിന്*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�
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േപരിൽ സമൂഹ�ിൽ േവരുറ�ി�ി��െ��ിൽ
അവെയ�ാം "അധമ െചയത്ികൾ" മാ�തമാണ;്
"െതാഴിലുകൾഅ�".

ക��ാരുെട െതാഴിലാണ് േമാഷണം, ഗു�കള�െട
െതാഴിലാണ് *അടിപിടിെകാലപാതകം*, എ�ി�െന
വിശ�സി�ു�വരു�;് എ�ാൽ അതു ശരിയ�. *േമാഷണം,
െകാലപാതകം, െകാ�, സ�്തീപീഢനം, മദ�പാനം,
പുകവലി, തുട�ിയവ അധമ �പവൃ�ികൾ/
െചയത്ികൾആണ;് െതാഴിൽഅ�.*

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� അഥവാ ൈദവീകമ�ാ* എ�ു
ചുരു�ം.

*ജനാധിപത� ഭരണം,* േസാഷ�ലി�്ഭരണം, 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
യാണ് ഭൂമിയിെല�ും! *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
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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�ും, ഉേദ�ാഗ�ർ എ�്
െത�ി�രി�� ജീവി�ു� നികുതി കാര�ാലയ�ളിെല
അധമെരെ�ാ�ും െപാറുതിമു��� ജന�െള�ാം
മേനാേരാഗ�ൾ െകാ� അ്രിശ�ിലാവു�ത സ്�ാ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 വിശദമായി ഓംസത�ം േഡാട േ്കാംെവബൈ്സ�ിൽ
ലഭ�മാണ.് *മ�ിെല നിയമ�െള അറിയാനും പാലി�ാനും
�ശ�ി�ാെത, ജന�ൾഊ���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�ും
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മേനാേരാഗ�ൾപിടിെപ��.*

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�്
ജീവി�ു� േ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�ത ഗ്ു�കള�ം െകാ��ാരുമായ
ഭരണാധികാരികള�െട കടു� മേനാേരാഗെ�
െവളിെ�ടു�ു�ു�.് ജന�ള�െട പണം െകാ� ജ്ീവി�ു�
േവാ��െത�ികൾനൽകു�സബസ്ിഡി വാ�ാനായിആധാർ,
പാൻ കാർഡ,് KYC തുട�ിയ േകാനാംപീ�കള�മായി ഗ�ാസ്
േക��ം, അ�യ േക��ം, ബാ�,് തുട�ിയവ കയറിയിറ�ി
ഊർ�നഷട്ം,ധന നഷട്ം, മാന നഷട്ം,ആേരാഗ� നഷട്ം,
സമയ നഷട്ം, വിഷയ നഷട്ം, ആന� നഷട്ം,
തുട�ിയവെയ അംഗീകരി��ം സ�ീകരി��ം േപാരു�ത്
ജന�ള�െട മേനാേരാഗെ�യും െവളിവാ�ു�ു;
വർ�ി�ി�ു�ു.
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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�വെരയാണ ക്ാ�ിേല� അ്യ�ു�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.് കാട്
െവള��ി�ു�വെര തിരിെക നാ�ിേല�് വരാൻ
അനുവദി�ു�ത�ാ എ�ും അറിയണം. (( പശു, കാള,എരുമ,
േപാ�്തുട�ിയവെയ വളർ�ാൻ (മ�ായ ൈദവം)
അനുവദി�ി���്എ�്അവയുെട സ�ഭാവം, ഗുണ�ൾ,
ഉപേയാഗ�ൾ എ�ിവ �പകാരം മന�ിലാ�ു� മനുഷ�ർ�്
അവെയ മഹാഉചിതമായി സംര�ി�ാൻ കൂടി ചുമതലയു�.്
�പസത്ുത കടമെയ മറ�ും അവഗണി��ം, വയ�ാകു�
നാലക്ാലികെള സംര�ി�ു�ത് �പയാസമാണ്
എ�തിെ� േപരിൽ അവെയ െകാ�ണെമ�ി�. നദി�്
അ�െരയു� വന�ിൽ കയറുകള�ം വളയ�ള�ം
ഉൾെ�െട യാെതാ�ും ഇ�ാെത സ�ത��മായി
വിടാവു�താണ.് അവിെട അവ ജീവി�ു�തും
മരി�ു�തും �കൂരമൃഗ�ള�െട ഇരയാവു�തും,
അവയുെട ആേരാഗ� കാലെ� ചൂഷണം െചയത്
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െകാടും �കൂരരായ മനുഷ�രുെട വിഷയം ആേവ�തി�.
അവെയ സൃഷട്ി� ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മഹാഉചിതമായി പരിപാലി�� െകാ��ം. പശു,കാള,എരുമ,
േപാ�,് ആട് എ�ിവെയ െകാ�ാനും തി�ാനും
മനുഷ�ർെ��ാം മഹാഅനുവദി�ി��� വ��ിസ�ാത���െ�
തടയാൻ മ���വർ�്അവകാശവും അധികാരവും ഇ�.
േമാ�ം േനടു�തിനു മു� എ്�ാ 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�ിൽ ഈ നിയമവും
സൂ�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�ി�ു�
ഭരണാധികാരികള�ം ന�ായാധിപ�ാരും ഉേദ�ാഗ�രുെമ�ാം
കാ�ിൽ ജീവി�ാൻ േയാഗ�ത േനടിയവരാണ.് ൈദവ വി�വം
ആരംഭി�ു�േതാെടഅവെര�ാം സ�യം തിരു�ു�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.
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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� പ്കർ�താണ.് ഇഷട്�ിനു
വിരു�മായത മ്േനാേരാഗെ�ഉ�ാ�ു�താണ.്*

ൈദവ�ിെ� �പിയെ�� കു�ു�െള, ൈദവവി�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�്ബാ���രും ജന�ൾ ഊ���വരുമായ
േപാലീസ േ്സനയും ഉ�തെര�ു വിചാരി�ു� േപാലീസ്
അധികാരികള�ം, യജമാന�ാരായ ജന�െള മറ�ുെകാ�്
പിഴ�വരായ ഭരണാധികാരികെള അനുസരി�ു� മെ�ാരു
അധമനീച സേ�തമായിരി�ു�ു. കടു� ൈദവനി�യും
അപരാധവുമാണ;്ൈദവശി�കെളവാരി�ൂ���തുമാണ.്

ൈദവശി�കളിൽ നി�് േപാലീസ്േസനയ�്ും 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�ാർജീവന�ാ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�്്
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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�്പുണ�ം വാരി�ൂ�ാനും
േപാലീസ േ്സനയ�് ക്ഴിയു�താണ.് ഭരണാധികാരികെളയും
ഉേദ�ാഗ� േമധാവികൾ ഉൾെ�െടയു� വെരയുംഅനുസരി�ാൻ
േപാലീസ േ്സനയ�് ബ്ാ��തയി�. .......

*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�്
ൈദവം സൃഷട്ി�ി���.് െഹൽെമ�,്ആധാർ, കുട, വടി, ഷൂസ,്
േതാ�,് തുട�ിയവ അവയവ�ൾ അ�ാ; (മനുഷ�നു)
ജീവി�ാൻനിർ��വുമ�ാ*.

സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര 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
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ര�ി�ാേനാ കഴിവി�ാ�വരായ മനുഷ�ഭരണാധികാരികൾ,
ത�ള�െട ധർ�ം മറ�ും െത�ി��ം, ത�െള ഊ���വരും
ൈദവസൃഷട്ികള�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��ിന ഒ്�െ�� കു��േള�ാൾഅേനകംഅേനകം മട�്
പാപവും ൈ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 േപാലീസ് േസന ഉൾെ�െടയു�
ഭരണാധികാരികൾ� വ്ളെര വളെര വലിയ ശി�കളാണു�ത.്

െഹൽെമ�ിെ� *ആവശ�ം ജന�ൾ�ാെണ�ിൽ അത ഓ്േരാ
വ��ിയുെടയും സ�കാര� വിഷയമാണ.്* ആവശ��ാരായ
വ��ികൾ� െ്ഹൽെമ� ഉ്പേയാഗി�ാം. *എ�ും ധർ�ശാസ�്ത
പരമായി�്ഉപേയാഗി�ാനും ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനുമു�
വ��ിസ�ാത���െ�യാണ് ൈദവം 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*.
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മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു
�ിയി��� ൈദവം, സൃഷട്ികൾെ��ാം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി��� *വ��ിസ�ാത���െ� നിേഷധി�  ഇളവി�ാ� 
കടു� കു��ിന് �പതികെള�ാം കടു� ൈദവശി�കെള
അനുഭവിേ��തു�*്. മ��ിമാരും ഉേദ�ാഗ�രുെമ�ാം �പതികളാ
വുെമ�ിലും, *േനരി�്ജന�െള േവദനി�ി�ാനും പിഴകെള
ഈടാ�ാനും മ��ം �പവർ�ി�ു� േപാലീസ േ്സനാംഗ�ള�ം,
ഗതാഗത വകു� ഉ്േദ�ാഗ�രും മ��മാണ മ്ുഖ��പതികൾ.*
ജന�െള ഭയെ�ടു�ിയതിനും ശാരീരികമായും മാനസികമായും
േവദനി�ി�തിനും, ധന നഷട്ം മാനനഷട്ംഊര�്നഷട്ംസമയനഷട്ം
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���താണ്
േപാലീസിെ�യും പ�ാള�ാരു െടയും മ��ം െതാഴിൽ.* ... േപാലീസ്
േസനയ�്ും മ��ം പാപ�ിൽ നി�് മു�ി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�ിേ��ത്ഗൗരവമു�
യഥാർ�മായ സമൂഹ കാര��ളിലാണ.് ഉദാഹരണ�ിന,് മ�ിൽ
മഹാലയി�ി��� ധർ�ശാസ�്തെ� വിശകലനം െച��േ�ാൾ,
ൈദവീകമായ *സാ��ിക ശാസ�്തെ� ലഭി�ു�താണ.്*
തൽഫലമായി, *സമൂഹ�ിെല എ�ാ ജന�ൾ�ും ധാർ�ികശു�ി
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േയാെടയു� സു�ര ജീവിതം സാ��മാവു� സ�� സ്�രൂപി�ാൻ,
യാെതാരു നികുതികെളയും ചുമ�ാെത സാധി�ു�താണ.്*
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.് ....

*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�ംെചയത്് െചറുതും
വലുതുമായ േരാഗ�െള ജന�ൾെ��ാം നൽകു�വയും,
തുടർ�യായി�്ഉപേയാഗി�ാൽ െപെ��്നശി�ു�വയും,
നിർ�ാണ�ിന്ആവശ�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�ി�ു�ത്എ�തു സത�മാെണ�ിലും ര�ു കൂ�രും
െച���ത് അധർ��ളാണ.് വലിയ ക��ാരുെട
അധമ��ൾ െകാ�ുകൂടിയാണ് െചറിയ ക��ാർ
രൂപെ��ത്എ�തിനാൽ ൈദവശി�കളിൽ വലുെത�ാം
വലിയ ക��ാർ�ാണ്ലഭി�ുക.ജന�ള�െട സ��ിെന
ത�ിെയടു�ാനു� ക��ാരുെട ഉപാധി കൂടിയാണ്കടലാസ്
കറൻസി. ഭരണാധികാരികൾ നി�യി�ു� ഏെതാരു സമയ�ും
കടലാസ് കറൻസി പണമ�ാതായി മാറു�ത് കടലാസിെ�
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തകരാറ�; പണമായി�്ഉപേയാഗി�ാ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�ി�ു�ത്ഉൾെ�െടയു� ഏെതാരു
കാര�വും െച���ത് യജമാന�ാരായ ജന�ള�െട
സ�തേ�ാെടയും േബാ��െ�ടു�ിയും
ആവണം.ൈദവവി�വം ഉടൻ ആരംഭി�ു�േതാെട,
ഭൂമിയിെല�ുമു� ജന�ൾ സ�യവും, ജന�ള�െട
ദാസ�ാരായ ഭരണാധികാരികെള യഥാർ�മായ
ദാസരാ�ിയും, "സ�ർ�ം, െവ�ി, െച�്നാണയ�െള
"പണമായി� "് (സ�യം) നിർ�ി�ു�തും ഉപേയാഗി �ു�തും"
സ�യേമാ െപാതുഖജനാവിേലാ സൂ�ി�ു�തു മാണ.്
ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ�മാണ് സാ��ി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 �ു�തിന്
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അേനകം ജ��ളിൽ ഭരണാധികാരി കെളയും ഭരണ
സംവിധാന�ളിൽ െപ�വെരയും മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
ബഹുവിധ�ളിലായി� മ്ഹാശി�ി�ു�താണ.് അേതസമയം
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതി യുമായ ൈദവം
ഏെതാരു കു�ിെനയും മഹാശി�ി�ു�ത്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് ശു�ിെച�ാ നാെണ�ും എ�ാ
കു�ു�ൾ�ും സമആന�െമ� മഹാസമനീതിെയയും
േമാ�െ�യും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകാനാണ്എ�ും
അറിയണം.

*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�ു�ത '്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�ിെ�
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നിയമ�െള ധി�രി�ാവരുത.്* സ��ുകെള േനടാനായി�്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് �പയ�ിേ��തു�് എ�തുേപാെല
*സ��ുകെള ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ഉ്പേയാഗിേ��തുമു�.്*

ഭൂമിയിൽ വ� ഓ്േരാ ജ��ിലും കു�ായി� ജ്നി�ു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 അവകാശേമാ അധികാരേമാ ഇെ��്
തിരി�റി�ുെകാ�ണം. ആ�ീയ 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�്എ�ാ ആന��െളയും ലഭ�മാേ��ത്ൈദവ�ി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��ാം സമഅവകാശമാണ ഉ്ളളെത�ും;
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�ാ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�ാണ്
മ�ിൽ ജീവി�ാൻ ജീവികൾെ��ാം സാധി�ു�ത.് മ�ിെ�
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നിയമ�െള അഥവാ മഹാശാസ�്തെ� മനുഷ�ൻ എ� ജീവി�്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���തിൽ നി�് മനുഷ�ർെ��ാം
കൂടുതൽ അവകാശവും അധികാരവും നൽകിയിരി�ു�ു എ�്
സുവ��മാണ.് മ��� ജീവികളിൽ നി�ും വ�ത�സത്മായി�്
മനുഷ�രുെട ആന��െള�ാം കുടുംബവുമായും സമൂഹവുമായും
ബ�െ��താകയാൽ, കാലമാ��ിനും ശാസ�്ത 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�് മ്നുഷ�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� ബ്�ി�ി�ിരി�ു കയാണു
െചയത്ി���ത.്

(മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവം, കു�ു�ളായ) *മനുഷ�ർ
ആന�കരമായി� ജ്ീവിേ��ു�തിന സ്�ൂർ�വ��ിസ�ാത���വും,
സ��ിൽ അവകാശവും നൽകു�ു�.് �സഷട്ാവായ ൈദവം
യജമാനൻ ആവാെതയും, സൃഷട്ികളായ മനുഷ�െര ആരുെടയും
അടിമകളാ�ാെതയുമു� മഹാസംവിധാന �പകാരമാണ സ്��ി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 �സഷട്ാവായ ൈദവം
മഹാലയി�ി�ി���.്

മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ള�െട ശാസ�്തെമ�ത,്
വസത്ു�ളിൽ ൈദവം ഉളളട�ം െചയത്ിരി�ു�
ശ�ികെള �പവർ�ി�ി�ാനുളളതാണ.് മനുഷ�ന്
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�കമാനുഗതമായി ശാസ�്തപാഠ�െള െവളിെ�ടു�ിെ�ാ�്അവ
�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�ു�ത്അവെര കർ�ം
െച�ി�� െകാ�ാണ,്അഥവാഅ��ാ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�ു. അവെര അ��ാനി�ി�താെണ� അ്വർ അറിയാെത
േപാകു�ു. *ൈദവം മനുഷ�െരഅ��ാ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� ഭൂമിയുമായ ൈദവം തെ�
മനുഷ�ർ�ു നൽകുകയാണ.് എ�ിന ഈ് ചു�ി�ളി എ�ു
േചാദി�ാൽ, ൈദവ�ിെ� അടിമകളാവാെത അ��ാനി��
ജീവി�ു�വരായും വ��ിസ�ാത���െ�
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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�്ജീവിശരീര�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�്മഹാലയി�ി�ി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 ഓ്േരാ മനുഷ�നും �പയ�ി�ു�ത.്

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.്
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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�യാണ്എ�ും, 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 7ൽ
വിശദമാ�ിയതാണ.് (മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വും
മഹാനീതിപതിയുമായ) ൈദവം, കു�ു�ൾെ��ാം മഹാസമനീതിെയ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തിന അ്ധമമായ ആ�ഗഹ�ൾ െകാ�്
തട�മു�ാ�ാെത �ശ�ി�ണം. ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളായ
മനുഷ�െര�ാം ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ�യുംഅനുഭവി� 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�് 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�.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1060

*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�്തംവിധി�ു�ു�.് പകരം മാതാപിതാ�ള�െട സ��ുെകാ�്
ജീവി�ു� അതിനീചവും അതില�ാകരവുമായ അവ�യിേല�്
കൂ��കു�ാനും ധർ��ഭംശം ഉ�ാവാനും േ�പാ�ാഹി�ി�രുത;്
തടയണം. ...

ജന�ള�െട െപാതുവായ ഖജനാവിൽ നി�്സാ��ിക
സഹായ�ൾ നൽേക�ത് ധർ� 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�ിൽ വിശദീകരി�ി���.്

ധർ� ശാസ�്തപരമായ കാര��ളിൽ വ��ികള�െട �ശ�
വർ�ി�ി�ാനാണ്ഉ�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
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�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.്*
ൈദവീകമായ ഭരണകൂട െതരെ�ടു�് സ��ദായം
ഉൾെ�െടയു� ധർ�ശാസ�്ത വിഷയ�െള
ഇമഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി��� 'ൈദവവി�വ വിശകലനം 2,
3എ�ിവയിൽ വിശദീകരി�ി���.്ആവർ�ി�ു�ി�. ...

*മ�രം ൈദവീകമ�. ഇ�െ� േവാ�ിംഗ സ്��ദായ�ള�ം
െത�ാണ.് ഭൂമിയിെല ഇേ�ാഴെ� മതജാതി രാഷ�്ടീയ
�പ�ാന�െള�ാം കാലാവധി�ീയതി കഴി�വയാണ.്*

ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള നിർ�ഹി�ാനായി�്
ന�വരായ വ��ികേളാട അ്േപ�ിേ��ത ജ്ന�ളാണ.് പകരം;
കുെറ വ��ികള�ം അനുചര�ാരും ജന�േളാട് േവാ�്
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�ു�ത യ്ഥാർ��ിൽ ജന�ൾ�ു
േവ�ിയ�. അധമ സംവിധാന�ൾ മാ�തമായ രാഷ�്ടീയ
�പ�ാന�ളിലും മതജാതി �പ�ാന�ളിലും ഒെ�
�പവർ�ി�ു�വർ�്മ��ിമാരാവാനും അവരുെട ഇഷട്�ിന്
അധമ 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
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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
കൾആെണ�തും േവാ� വ്ാ�ു�വർ� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
സാരമായ പാപം ലഭി�ു�താണ;് അേതസമയം അധികാര�െള
േനടിയ േശഷം, സാത�ികമായി��� െപാതുജന േസവനെ�
ല��മാ�ുകയും, അതി�ായി� ശ്�ിെ�ാ� �്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�വും വലിയ ഒരു ദുര�ം.

വിശദീകരി�ാം : ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള
നിറേവ�ാനായി�്ജന�ൾ നിയമി�ുകയും ഊ��കയും െച���
ജന�ള�െട ദാസ�ാരായ മ��ിമാരും സർ�ാർജീവന�ാ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� ക്��ര�ൾ െകാ�്
ത�ി�ൂ�ാനും കഴിയു�ു. *ഉ�മരായവർ ജന�ൾ�ു േവ�ി
െച��േ�ാഴും, അവർ�് ആന�െ� നൽകു� �പവൃ�ി
ആയതുെകാ�് സ�യം സ�ീകരി�ുകയായിരു�ു എ�റിയണം.
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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�്
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�്കാലാവധി 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���ത് ൈകമാ�ംെച�ാൻ
അവകാശവും അധികാരവും ഇ�.* �പ�ാന�ള�െട �ാപക
േനതാ�ൾ മരി�ുേ�ാഴും ജീവി�ിരി�ുേ�ാഴും ഒെ� അവരവർ�്
ശരിെയ�ു േ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�െടയുംജീവിതകാര��ളിേല�ും നീള��േതാെട ഇ�െ�
േസാഷ�ലിസം മഹാശു�ീകരണ�ിന വ്ഴിെ�ടു�തു കാണാം.
ൈദവവി�വേ�ാെട, ൈദവീകമായ സാ��ിക ശാസ�്തം,
മഹാവി�വെ� ഉ�ാ�ു�താണ.് ൈദവീക തല�ിൽ,
മു�ദ��ത�ൾ�ും മ��ം യാെതാരു വിലയുമി�.
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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�ു�ത്
ഓേരാേരാ 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�ളിലാണ് �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 െപാതുവായ ആവശ��െള നിർ�ഹി�ാനായി�്
ചുമതലെ�ടു�ിയി��� ജന�ള�െട ദാസ�ാരായ
ഭരണകൂടം ഏൽ�ുകയും, ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം
നട�ിെ�ാ� േ്പാവുകേയാഅവസാനി�ി�ുകേയാ േവണം.
ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു� രാഷ�്ടീയ മതജാതി
�പ�ാന�ൾ ഉൾെ�െടയു� എ�ാ �പ�ാന�ള�െടയും
കാലാവധി തീയതി കഴി�ി��� കാലേമെറയായി.അവയുെട
ശവ�ൾ ജീർ�ി� ദ്ുർ��െ� ചു��ം (ഭൂമിയിെല�ും)
പര�ിയി��ം, പകർ�വ�ാധികൾ ഉ�ായി��ം,
െപാ�ിെയാലി�ു� ശവ�െള (മ�ിൽ) മറവു െച�ാെത
ചുമ�ുനട�ുകയാണ് ബു�ി കൂടുതലുെ��്
അവകാശെ�ടു� മനുഷ�ർ!
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വ��ിയാണ്വലുത,് �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
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�ിയായ ൈദവം േനരി�ാണ;്
മാനുഷികമ�.ൈദവ വി�വ വിശകലനം 12െ�ആദ� േപജിൽ
സൂചി�ി�തുേപാെല �പപ�പിതാവു കൂടിയായ
പരമശിവെനയാണ ഗ്ാ�ിയായി മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
അയ�ത.് ഗാ�ിജിയുെട ഏതാനും മഹാ�പവർ�ന�െള
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സൂ�മ്മായി പരിേശാധി�ാൽസ�യം മന�ിലാകു�താണ.്

ഗാ�ിജിെയയും �ബി�ീഷുകാരുെട ഭരണെ�യും
പരാമർശിേ��ത ൈ്ദവീകമായ ആവശ�മാണ.് ഇ��യിെല
ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള നിർ�ഹി�ാനായി�്
ഇ��യിെല ജന�ള�െട ദാസരായി� �്ബി�ീഷുകാർ േസവനം
െച��കയായിരു�ി�. �ബി�ീഷ ഭ്രണാധികാരികൾ ഇ��യിെല
സ��ുകെള െകാ�യടി�ുക എ�ത ല്��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�ി�. അതായത്ആരാണ്ഭരി�ു�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 നടപടിെയഅധാർ�ികെമ� �്പഖ�ാപി�്
ഗാ�ിജിയും കൂ�രും ദീർഘ ദൂരം നട� ദ്�ി കടൽതീര�ു
െച�് കടൽെവ�ം കുറു�ി ഉ���ാ�ുകയും ഉ�്
നികുതിെയ അവഗണി�ുകയും െചയത്ു. ഗാ�ിജിെയയും
ഉ�� സത�ാ�ഗഹെ�യും 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���ത് എ�ത കടു� ൈദവനി�യാെണ�്
പാപികളായ 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
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െ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�ാർജീവന�ാരും
േപാലീസുകാരും ഉൾെ�െടയു� ഭരണാധികാരികൾ
നി�യി�ു�തുമായ അതിനീചമായ നടപടികെള ഗാ�ിജി
എതിർ�ുമായിരു�ു എ� ന്ി�ാരമായി� മ്ന�ിലാ�ാനാവും.
തീ�വവാദ�െളയും തീ�വവാദികെളയും അധമെരയും
സൃഷട്ി�ു� െകാടുംതീ�വവാദികളായി� ഭ്രണാധികാരികൾ
രൂപാ�ര െ�ടു�ത് എ�െനെയ�ാെമ�് ചുവെട
വിശദീകരി�ി���.്

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� അ്റി�വർ പുനർ�നി� ഇ്�െ� ഭൂമിയിെല
വ�ത�സത് രാജ��ളിലു�;് ഏെറേ�രും ഇ��യിൽ തെ�!
(ഈയു�വനും അവരിൽ ഒരാളാവാനു� മഹാഭാഗ�െ�
മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായ ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയിരു�ു.). ൈദവവി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട,
അേനകം ഉ�തർ�് മു��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



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1068

ൈദവ�ിെ� മ�ളായി� മ്ന�ിലാ�ാനും സേ്നഹി�ാനും
സഹായി�ാനും �ശ�ി�ുവാനുമു� മര�ാദ കാ���ുെവ�ിൽ
(നി�ൾ�)് ഏ�വും ന�ത;് പാപവും ൈദവശി�കള�ം
കുറയു�താണ.്

�ബി�ീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഉൾെ�െട യാെതാരു
രാജ��ളിലുമു� യാെതാരാെളയും ശ�തുവായി
കാണരുെത� ഗ്ാ�ിജി പറ�ത ൈ്ദവ വചനമാണ.്
എ�ാവരുംൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാണ.്

"ആര് ഭരി�ണം എ�ത�, എ�െന
ഭരി�ണം : ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
ഭരി�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�ാർജീവന�ാ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
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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�ാ�;് ൈദവവി�വം
ആരംഭി�ു�ത്കാ�ിരി�ാെത എ�ാ �പ�ാന�ളിലു
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�ൈദവീകവചനം ലഭി� ഭാഗ�ശാലികൾ�ും
അ�െമ�ിലും ശരിയാ�ാനാവുേമാഎ�ും േനാ�ാം.

േകാ�പായ�ൾ കാ���േതാ, അവ ക�ും േക��ം
പാവ�േളാ വി�ികേളാ ആയ ജന�ൾ
ൈക�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�്
ജീവി�ുേ�ാ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�ി�ു�േതാെടയും ൈദവീക �പഭാവം ഉയരു�ു.

ൈദവവി�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
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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.

മാ�െ� സൂചി�ി�ു�തിന്മനുഷ�രുെട അത�ാവശ�മായ
ഭ�ണ കാര�െ� ഉദാഹരണമാ�ാം : ആധുനിക കാല�്
എ�ാ ജന�ൾ�ും ആ�ശയിേ��ി വരു� ഒരു
�ാപനമാണ് േഹാ�ൽ. ഭ�ണ�ിന് അമിത 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�്അതിനും ആെള വ�്പണം 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�ന ആവശ��ൾ�ും), ഒര�ം വി�ശമി�ാനും, ഒ�്
ഉറ�ാ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� �്പസത്ുത സൗകര�ം 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
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ജന�ൾ� അ്ത�ാവശ��ിന ഒ്രു രാ�തിേനരം സൗജന�മായി�്
ഭ�ി�ാനും ത�ാനും വി�ശമി�ാനും, സ�ത�ൾ ഉൾെ��
െപാതുസേ�ത�ൾ േവേ� ? കടു� മേനാേരാഗികളായ
േവാ�� െത�ികൾ� ജ്ന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��ൾ
എെ�ാെ�എ�അ്റിയി�!

മെ�ാരു ഉദാഹരണം കൂടി കുറി�ാം. േകരള�ിലും,
ഭൂമിയിെല അേനകം �പേദശ�ളിലുമു�, നാ��കാരുെട
�പാേദശികവും വിഷയ ബഹുലവുമായ ഒരു അത�ാവശ�മാണ്
െ�ടയിൻ. ഉദാഹരണ�ിന് അടൂർ, 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�െന അ�െ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�്അവേരാടും
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��
െളയും അറിയി�ാനും, വിഷയ ബ�മി�ാ�
േമ�ടിയാ�ാരുെട സ�ത�ിനായി െത�ി നട�ു�തും, ....
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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.
ൈദവീകമായ സാ��ിക ശാസ�്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
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�.).
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മഹാനീതിപതിയും മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവം, ഗാ�ിജി
യിലൂെട തുട�മി� യഥാർ�മായ �ഗാമ പ�ായ�ുകൾ
�പവർ�ി�ു�ത്എ�െന എ�ു കൂടിയാണ്സുവ��
മാ�ിയത.് േപാലീസ് േസന 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, ഇൈദവ വി�വ വിശകലനം 2ലും 3ലും
ഭരണകാര��ൾ വിശദീകരി�ി���.് േവാ�� െത�ികൾ
എ�തിേനാട ക്ാശ്െത�ികൾ എ�ു കൂടി േചർ�ണം
എ� ആ്വശ��ടു�വർ �മി�ുക. പിടി�� പറി�ാനു�
തുക നി�യി�,് രശീത അ്�ടി�� െകാ� സ്ംഘമായി വരു�
മതജാതിരാഷ�്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
�ിതിസംഹാര�ള�െട കർ�ാവായ ൈദവം" എ�ാണ.്
മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാശ�ിയായ
ൈദവം മാ�തമാണ.്

നാട അ്ഥവാ ഭൂമി അഥവാ ൈദവം, ജീവികള�െടെയ�ാം
കാവലാൾ കൂടിയാണ.് "�ിതി കർ�ാവായ ൈദവം "
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
�ിതിസംഹാര�െ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� ക്ൂടുതൽ �ശ�ി�ുവാൻ സ�യം
ബാ��തയു�.് �ശ�ി�ണം; സേ്നഹ വാ�ല��േളാെട
ഉപേദശി�ു�ു.

*കുര�,് സിംഹം എ�ീ ജീവികൾ�ും ഉ�തമായ
ബു�ിശ�ികെള ലഭി�ു�ു.*

ഇമഹാ�ഗ��ിെല മഹാനീതിശാസ�്തെ� പഠി�ുേ�ാൾ,
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായ ൈദവം, മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
സൃഷട്ികൾെ��ാം എ�ായേ്�ാഴും മഹാസമനീതിെയ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�്എ�്മഹാശാസ�്തപരമായി�്
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േബാ��െ�ടു�താണ.് മ��ം, സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ
എ�ി�െനയു� 5 വിഭാഗ�ിെല ജീവികള�ം �കേമണ പരിണമി�ാണ്
മനുഷ�ാവ�യിൽ എ�ിെ�ാ� ആ്�ീയ സാ�ാത�്ാരെ�
േനടു�ത.് മനുഷ�ാവ�യിൽ 100 ജ��െള ഓേരാ ജീവാ�ാവും
സ�ീകരിേ��തു�.് മനുഷ�ാവ�യിൽ കടു� അപരാധ�െള
െചയത്ാൽ ജ�ു 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�ിൽ ഒളി�ി�ി���.്

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
മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
വ�വ�െ�ടു�ിയി���.്

ൈദവവി�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�്അവർ ജീവി�ു�തും,
മനുഷ�രുെട അഹംഭാവ�ള�ം േഭാഷ��ള�ം കുറയ�്ാനു�
ൈദവീകമായ നടപടിയായി പരിണമി�ു�തുമാണ.്
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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�്സേ്നഹി�ു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 :
*മതജാതിജീവികൾ കടു� മേനാേരാഗികളാണ;്
മ���വർ�് മേനാേരാഗ�െള
ഉ�ാ�ു�ുമു�.്*

*ബു�ിശ�ികൂടുതൽലഭി� മനുഷ�ൻഎ�
ജീവിയിെല െചറു��ാർ�,്വിശാലമായും
സ�ത��മായും മനുഷ�രിൽനി�ും ഇണെയ
കെ��ാനും േമാഹി�ാനും വിവാഹം
കഴി�ാനുംതട�മു�ാ�ുകയും;വളർ�ി
വലുതാ�ിയ മാതാപിതാ�െളയും ഉ�വെരയും
മറികട�അ്ധികാരം െചലു�ുകയും, മധ��ത
നിർ��മാ�ുകയും,സാ��ികമായി
െകാ�യടി�ുകയും, മതജാതിനിയമ�െള
അടിേ�ൽ�ി�ുകയും, മ�ിൽജീവി�� െകാ�്
മ�ിെ�നിയമ�െളഅവഗണി�ുകയും
െച���, െകാടിയ നീചരായ മതജാതി

പുേരാഹിത�ാെരയുംകി�ര�ാെരയും മ��ം
എ�ാണ വ്ിളിേ��ത ?്*എ�െനയാണ്

�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, മതജാതിനിയമ�െള
അടിേ�ൽ�ി�ുകയും െച���, െകാടിയ നീചരായ



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1078

മതജാതിപുേരാഹിത�ാെരയും കി�ര�ാെരയും
മ��ം എ�ാണ് വിളിേ��ത് ?* എ�െനയാണ്
�പതികരിേ��ത?്

*ൈദവം സൃഷട്ി�ി��� പശുവിന പ്ശു�ു�ി, പ�ി� പ്�ി�ു�ി, ....
ബു�ിശ�ി കൂടുതൽ ലഭി� മനുഷ�ർ� മ്ാ�തം മതജാതി�ു�ി.*
െഛ, കഷട്ം. ൈദവം 750 േകാടി മനുഷ�െര സൃഷട്ിെ��ിലും
ഭൂമിയിൽ മനുഷ�രി�; പരിണമി�് മതജാതിരാഷ�്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�ന്മരണാന�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 ൈദവം ആവശ�െ�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 മതഅനുയായികള�ം
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.്*

മതജാതിജീവികെള *കടു�
മേനാേരാഗികെള�ും തീ�വവാദ

മേനാേരാഗികെള�ും* മാ�തം വിളി�ാൽ മതിേയാ?



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1079

*പിടി�� പറി�ാർ�ും െകാ��ാർ�ും 'ജനാധിപത�
ഭരണാധികാരികൾ'എ�ും മ��ം േപരി�തു െകാ�്
മനുഷ�രുെട �പത��ൈദവമായസ��െമേ�ാണമു�

ശരീരംഅട�ു�ത�.*

മനുഷ�ചരി�തം പഠി�ാൽ, മതജാതി�രിശകൾ
നൂ�ാ�ുകളായുംസഹ�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�ിന് '* 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�്കൂടുതൽ ഉചിതമായ േപര്േവേ�? *ധൂർ�ൻ,
വ�കൻ,നാേടാടി, െത�ി,*എ�ിവയാണ *്'എേ�ാ�ി'*എ�
പദ�ിെ� അർ�ം. എേ�ാ�ികൾ എ�ു വിളി�ുേ�ാൾ
ശബദ്�ിന സ്ൗ�ര�ം വർ�ി�ു� �പതീതി ഉ�.്

*പിശാചിെ� �പവൃ�ി െച��� വഴിെത�ിയ
കു�ാടുകള�ംൈദവ�ിന സ്��ം കു�ു�ളാണ .്...
ആകയാൽ ൈദവവും, 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 േ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 മതജാതിമേനാേരാഗികൾ�ു ജയ്
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വിളി�� ജീവി�� െകാ�്മതജാതിയിെല ഇണെയ
േതടു� ആണും െപ��ം െക� *യുവാ�ൾ* സ�യം
ല�ി�െ�, തിരു�െ�! ഭൂമിയിെല�ും വ�ാപകമായ
മതജാതിമേനാേരാഗ�ൾ അവസാനി�് സർ�രും
ൈദവംസൃഷട്ി�ി��� 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�ിൽസമ �പാമുഖ�ം എ�ത്
മ�ിെ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�്തീപുരുഷ സമത�ം സാ��മാെണ�ു വാദി�ു�വർ ആദ�ം 'ഗർഭം,
�പസവം, മുലയൂ�ൽ'എ�ിവ വ��മാറിയ േശഷംവാദം തുടരണം.).

*മതാചാര��ാർ, മതപ�ിത�ാർ, മതപുേരാഹിത�ാർ,
മതഅനുയായികൾ, മത�ഭാ�ർ എ�ി�െന
നൂ�ാ�ുകളായി മേനാ േരാഗ�െള തലമുറകളിലൂെട
ൈകമാറി ൈകമാറി ഭൂമിയിൽ മനുഷ�ൻ എ� ജീവി
ഇ�ാെതവ�ു.* മതജാതിരാഷ�്ടീയവർ�േദശ ജീവികളായ
മേനാേരാഗികെള�ാം കൂടി അടിപിടിയും കടിപിടിയും
അറുംെകാലകള�മാണ.് �പമുഖ മതജാതിമേനാേരാഗികള�െട
2017െല ജനസംഖ�ാ െസൻസസ്ചുവെട േചർ�ു�ു :
*ഭൂമിയിെല െമാ�ം ജനസംഖ� 2017ൽ ഏെറ�ുെ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!*
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*ജനി�േ�ാൾ മാതാപിതാ�ൾ വഴി ലഭി� മതേലബൽ
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 മതേലബൽ
�കിസത്�ാനികളിൽ*, �കിസത്ുമത വിശ�ാസികൾ *10 േകാടിയിൽ
താെഴ* മാ�തമാണ ഉ്�ാവുക എ� *്ദുഷി�� വികൃതമായ പാ�ാത�
സംസക്ാരം*വ��മാ�ു�ു. *180 േകാടി മതേലബൽ മു�ീ�ളിൽ*,
ഇ�ാംമത വിശ�ാസികൾ *10 േകാടിയിൽ താെഴ* മാ�തമാണ്
ഉ�ാവുക എ�് 5 േനരെ� നിർബ� നമസക്ാരെ�
'െവ�ിയാഴച്കളിെല ജുമാ' മാ�തമായി ഭൂരിപ�ം മു�ീ�ള�ം
ചുരു�ിയതിൽ നി�ും, വർ�ി��വരു� ഭീകരവാദ
�പവർ�ന�ളിൽ നി�ും അനുമാനി�ാം. 110 േകാടി മതേലബൽ
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
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 100ൽ അധികം
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�നം കുറ�ുകി��ം!*
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*മതവിശ�ാസി*: 'മത�ിലും, മതം �പകാരമു�
മതൈദവ�ിലും (മതൈദവ�ളിലും)
വിശ�സി�ു�ു'; മത�ൾെ��ാം അതീതമായ
ൈദവ�ിൽവിശ�സി�ു�ി�.

*ൈദവവിശ�ാ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;് ൈദവവിശ�ാസികൾ ഇ�.*
മതപരമായ വിശ�ാസ�െളയും മത�െളയും *സ�ൂർ�മായി*
ഉേപ�ി�ാെത, യാെതാരാൾ�ും ൈദവവിശ�ാ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�് കെ��ാം.* വിശകലന�ിന് ചുവെടയു� ഖ�ിക
ഉപേയാഗെ�ടു�ാം.

((*മ�� മതജാതി �പ�ാന�ള�െട അഥവാ ത�ൾ�്
ഏ�വുമധികം അനിഷട്മായ മതജാതി /രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�െട
ഭാഗമായ കുടുംബ�ിൽ ജനി�ുകയും വളരുകയും
െചയത്ിരു�ുെവ�ിൽ* എ�പകാരമു� മതജാതി /രാഷ�്ടീയ
വിശ�ാസ�െളയും ആചാര�െളയും അനുഷഠ്ാന�െളയും
മ��ം പുലർ�ുമായിരു�ു, ശരിവയ�്ുമായിരു�ു എ�ി�െന
ചി�ി�ുവാൻ േപാലും ഭൂരിപ�ം വരു� മതജാതി ഉപജാതി
രാഷ�്ടീയവർ� ജീവികൾ ത�ാറ�; ത�രര�.* ൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� ബു�ിശ�ികെള ന�ായി
ഉപേയാഗി�ാൻ ധാർ�ിക ശു�ിയും പരി�ശമവും േവണം;
അധമനീച േകാ�പായ�െള വിശകലനം െച�ാനും തിരു�ാനും
നട�ാൽ ജീവി�ാൻ സമയം കി�ി� തുട�ിയ വസത്ുതകള�മു�.്
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അേതസമയം, *1)* ഒരു മതം 100% ശരിയായാൽ മ�� യാെതാരു
മത�ള�ം 100% ശരിയ� എ�ാണർ�ം; *2)* മത�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� േരഖകൾഎ�ത േവണെമ�ിലും വരയ�്ാം;
എ�തുേപാെല സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കർ�ാവായ
ൈദവെ�യും, സൃഷട്ികളായ ജീവികെളയും ത�ിൽ ബ�ി�ി�ു�
േനർേരഖ അഥവാ സത�മായ ൈദവശാസ�്തം ഒെര�േമ
ഉ�ാവുകയു��. ൈദവെ�യും ജീവികെളയും ബ�ി�ി�ാൻ
�ശമി� വള� േരഖകൾ മാ�തമാണ മ്ത�ൾ. വള� േരഖകൾ
എ�ത േവണെമ�ിലും വരയ�്ാം എ�തുേപാെല മത�ൾ എ�ത
േവണെമ�ിലും ത�ി�ൂ�ാനാവും; നൂ�ാ�ുകളായി�് െചയത്ു
േപാരു�ുമു�.് *4)* മഹാശാസ�്ത�ിൽ അഥവാ
*ൈദവശാസ�്ത�ിൽ മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള മഹാഭ�ദമാ�ിയി��� നിയമ�െളയും ൈദവെ�യും
മാ�തേമ വിവരി�ുകയു��; ശാസ�്ത നിയമ�ൾ മാ�തം.
ൈദവശാസ�്ത�ിൽ �പപ� നിയമ�ൾ മാ�തമാണ ഉ്�െത�ും
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െട വ��ിഗത ജീവിതകാര��ള�ം
ചരി�ത�ള�ം ശാസ�്ത നിയമ�ള�െട ഭാഗമെ��ും മന�ിലാ�ണം.*
ഏകമഹാഗുരു കൂടിയായ ൈദവം, *മഹാ ഉചിതമായ സമയ� ഓ്േരാ
മനുഷ�നും മഹാദർശനവും മഹാശാസ�്തവും േനരി�് മഹാ
അനു�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� ച്ുമതലെ�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
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ഉ�ായതിെ�യും, മത�ള�െട േപരിൽ മതജാതിമേനാേരാഗ
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�ി�ി�ാനാണ് ഓേരാരു�രും പരി�ശമി�ു�ത.് 'മ�ിൽ'
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�ു�ത അ്തുെകാ�ു 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�രുെടവർ�ി� േ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�ാ�തിെനശരിെയ�ു കരുതി
സ�ീകരി�ു�ത*് മനുഷ�െ�സ�ത�മായജീവാ�ാവിെന
അഥവാ *മന�ിെന* േരാഗ�ളിൽ െപടു�ു�ുഎ�്
സുവ��മാകു�ു.ജീവാ�ാവിെനവഹി�ു�തായ
ശരീര�ിന�ാ; മറി� *്ജീവാ�ാവിെ�സ�ത�
േബാധമായ മന�ിനാണ േ്രാഗം*എ�തിനാൽ

*മേനാേരാഗം*ആണ.്ബു�ിശ�ികെളയും ശാസ�്ത
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�ാനെ�യും,അന�മായആന��െളയും,സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ�യും മനുഷ�ൻഎ�ജീവി�ു മാ�തം
നൽകിയേ�ാൾ,അവെയാ�ും ലഭി�ാ�മ���

ജീവികൾ�ാണക്ൂടുതൽ േ�ശഷഠ്തഎ�സ്ുവ��മായി
േബാ��െ�ടു�ും വിധം മനുഷ�ർഅധഃപതി��!കടമകെള
മറ�ുംഅവഗണി��ം �പവർ�ി�ു�ത മ്േനാേരാഗം

കൂടിയാണ .്..എ�ാ മനുഷ�ർ�ും  മന�്
ഉ�വർെ��ാം െചറുതും വലുതും വ�ത�സത്�ള�മായ

മേനാേരാഗം ഉെ��സ്ാരം.

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 �പകാരം
ജീവി�ു�തിൽ മാ�തേമ �ശ�ി�ാൻ പാടു��.*

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�ാ� ൈ്ദവവി�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
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ഈയു�വനിലൂെട മഹാ വീെ�ടു�ി��� യഥാർ�മായ 4
േവദ�െള ഭൂമിയിെല�ും േബാ��െ�ടു�താണ.് േശഷം മഹാ
ഉചിതമായ സമയ� മ്ഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവം േനരി�് �പേത�കം �പേത�കം
സൃഷട്ി�ി��� കു�ു�ൾെ��ാം, അവരുെട ധർ�
ശാസ�്തപരമായ േയാഗ�തകൾ�്അനുസരി�് മഹാദർശനവും
�പേത�കം �പേത�കമായി മഹാ�ാനം കൂടിയായ മഹാശാസ�്ത
െ�യും േമാ�െ�യും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.്
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ വിശദാംശ�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��ൾ
ഇ�.*

മതാചാര��ാരും മതപ�ിത�ാരും മതപുേരാഹിതരും മത
അനുയായികള�ം മത�ഭാ�രും ഉ�ാ�ിയത െ്കാടിയ വിപ�ാണ.്
അവരുേടത് മേനാേരാഗം ആെണ�ത് തിരി�റിയാൻ
�ശമി�ുക േപാലും െച�ാെത ജീവി�ു� ആധുനിക
കാലെ� മേനാേരാഗികെള ചികി�ി�ാനും ൈദവ വി�വം
മാ�തമാണ ആ്�ശയം.
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പഴയകാല�ിെലയുംആധുനികകാലെ�യും
ഏതാനും മേനാേരാഗ�െള ചൂ�ി�ാ���ു :

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�ാം മതേദശ�ളായി�്കണ�ാ�ുകയും േശഷം
സു�ി, ഷിയാ, തുട�ിയ ജാതികള�െട േപരിൽ ഇ�ും നട�ുേപാരു�
അറുംെകാലകള�ം, മ� പ്ീഢന�ള�ം വിനാശ�ള�ം .... 5) ഇ�ാം
മത�ിെ�യും ഹി�ു മത�ിെ�യും േപരിൽ 1947ൽ നട� ഇ��ാ
പാക വ്ിഭജനവും ദശല��ണ�ിന ജ്ന�ള�െട അറുംെകാലകള�ം,
മ�്പീഢന�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�ൻമു�ീംഹി�ു ..പുേരാഹിതരും ശിഷ��ാരും
അനുയായികള�ം* സ�്തീപീഢനം െചയത്ു േപാരു�ത;് െകാ��
െപൺകു�ികെളയും ആൺകു�ികെളയും പീഢി�ി�ു� വി��ാെര
സംര�ി�ാൻപര�ം പായു� മതരാഷ�്ടീയപണ �പമാണികൾ ...

1) മുതൽ 7) വെരയു� കാര��െള *വിശകലനം െചയത്ാൽ മത
ജാതിരാഷ�്ടീയ േനതാ�ൾ�ും �പമാണിമാർ�ും മ��ം
സംഭവി��േപാരു� മേനാേരാഗ�ളാണ് മൂല കാരണം എ�്
േബാ��മാകു�താണ.്* ൈദവീക കാര��െള, മത
മേനാേരാഗ�ളായി പരിണമി�ി��. ................. മതപ�ിത�ാർ,
പുേരാഹിത�ാർ തുട�ിയ മേനാേരാഗികെള ചികി�ി�ാൻ
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മേനാേരാഗികെള മാ�തേമ ലഭി�ുകയു�� എ�താണ ഭ്ൂമിയിെല
അവ�.

നിന�്നീ തെ� ദീപമായിരി�ുക, അഹിംസ, േമാഹ�ള�െട
നിയ��ണം, തുട�ിയ ഉ�ത കാര��െള പഠി�ി� ബു�െനയും
ൈദവമാ�ി! പഴയ രീതിയിൽബു�ൻ മട�ി 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�ിെന ൈദവം ഭൂമിയിേല� അ്യ�ത മ്ുഖ�മായും ഒരു െകാടിയ
പിശാചിെന തളയ�്ാനും നിയ��ി�ാനും ആയിരു�ു. 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; േശഷംൈദവമാ�ി!എ�ിേ�ാ,
േപാ� മ്ുതൽ െകാ��നും കപ�ാരും വെര മധ���ാരുെട വളെര
വലിയ നിര! കടു� മതമേനാേരാഗികൾ പാവെ�� ജന�െളയും
മതമേനാേരാഗികളാ�ു�ു ... േശഷം െതാ�തിനും പിടി�തിനും
അവെരസാ��ികമായി ചൂഷണം െച���ു.

ജന�ൾ മരി�ാലും, മതമേനാേരാഗികളായ ക�വട�ാർ െവറുെത
വിടി�. ശവശരീരെ� കുഴി�ിടു�തിെ� േപരിലും പണം ത�ാൻ
മിടു�രാണ ഓ്േരാേരാ മത�ള�െടയുംക�വട�ാർ.

ആധുനികകാലെ�ആണും െപ��ം െക� മതജാതി
രാഷ�്ടീയ മേനാേരാഗികളായയുവാ�ള�െടയും
മുതിർ�വരുെടയും ഏതാനും മേനാേരാഗ�െള
ചൂ�ി�ാ���ത അ്വേരാടു�ൈദവീകമായ
സേ്നഹവാ�ല��ൾ െകാ� മ്ാ�തമാണ.്

വ�ത�സത്�ളായ  ഏതാനും മേനാേരാഗ�െള ഒെ�ാ�ായി
വിശകലനം െച�ാം :
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1. ഈ സേ�ശെ� അയ�ാൻ ഉപേയാഗി� ആധുനിക കാലെ�
സമ്ാർ� െ്മാൈബൽ േഫാണുകളിെല വാടസ്ആ്പ സ്േ�ശ�ളിൽ
തെ� ആരംഭി�ു�താണ്മഹാഉചിതം. ഒരു കൂ�ം ആള�കൾ
അതിരാവിെല മുതൽഇഷട് േദവതകള�െട ചി�ത�ള�ം വീഡിേയാകള�ം,
മ�ര ബു�ിേയാെട മ���വർ�ും �ഗൂ��കളിലും അയ��
െകാടു�ു�ത പ്തിവാ�ി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�െടയും അവയിെല േ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�ു�
ആധുനിക കാലെ�വിവരേദാഷികെളഎ�െന

ശി�ി�ണെമ� സ്�യം വിശകലനം െചയത്ു പറയെ�;
മഹാനീതിപതിയായൈദവം േകൾ�െ� ....!

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�്ഈയു�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
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�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,... 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 വാടസ്ആ്പ വ്ഴിയും മ��ംൈകമാറുക.
ഏകമഹാശരി എെ�� അ്റിയാൻ �ശമി�ുക േപാലും െച�ാെത
സ��ം ഇഷട്�പകാരം, ശരിെയ�ു േതാ�ു�തും സേ�ാഷം
ലഭി�ു�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,
�ാനം,അവസരം, സമയം തുട�ിയവെയ മഹാഉചിതമായി
ഉപേയാഗി�ാൽ തീർ�യായും പുണ�ം ലഭി�ു�താണ.്
അവസര�െള നഷട്െ�ടു�ു�ത് ഭാഗികമായി 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�് സ�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
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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�മമായിഅടിയ�ിര കർ��ൾ
നട�ി കൂടുതൽ പാപ�െള േനടാെത ....
*ജീവി�ിരി�ു�വെര ധർ�ശാസ�്തപരമായിസേ്നഹി�ുക.*

കു�ു മുതൽ കു�ിയുവജന�ൾവൃ�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,
ഉയരം, ചില സ�ഭാവ�ൾ തുട�ിയവ മ�ൾ� മ്ഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകി െ�ാ� മ്ാതാപിതാ�െളയും മ�െളയും ഉ�വെരയും
ൈദവം കൂടുതൽ ആന�ി�ി�ാറു�.് അപൂർ�മായി
േവദനി�ി�ാറുമു�.് ജീവാ�ാവ േ്നടിയി��� പുണ��ിെ� അളവ,്
സമാനത, മഹാനീതിശാസ�്തപരമായആവശ�ം 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; പുതിയ തലമുറകൾ� 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



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1092

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
ശരിെയ�ു കരുതി �പചരി�ി�രുത.്* മുൻകാല പാപികൾ
അ�െന െചയത്തു െകാ�ുകൂടിയാണ പ്ാവംൈദവ�ിെ�
േപരിൽ *അേനകശതം മത�ള��ായത.്*

ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല േദവതകള�െട ആവശ�ം, സൃഷട്ി,
�ാനം, �പവർ�നം, തുട�ിയ കാര��െള ൈദവവി�വ
വിശകലനം 8ൽ 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�്വിളി, മതജാതിരാഷ�്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�ു
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െകാ�ിരി�ും. മി� രാജ��ളിെലയും തീ�വവാദ
�പവർ�ന�ള�െട പി�ിെലപരസ�മായ രഹസ�ംഅതാണ.്

ശബദ്ശ��ം ഉ�ാ�ു� മതരാഷ�്ടീയമേനാേരാഗി
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� വ്ലിയ
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�ു�.്
അതായത്മ�ിെല വസത്ു�െള എ�െനെയ�ാം
ഉപേയാഗി�ണം, എ�െനെയ�ാം ഉപേയാഗി�� കൂടാ
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എ�ി�െനയു� നിയമ�ള�ം മ�ിലു�;് മ�ിെല
വസത്ു�െള ഉപേയാഗി�ു�വർ�് മ�ിെ�
നിയമ�െള പാലി�ു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�്തം അനുവദി�ു�ി�. 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��ൻ ആണ.്
മാ�തമ�; മനുഷ�രുെട ൈദവീകമായ ആവശ��ൾ�ു േവ�ി
ൈദവ�ിെ� വീട എ്� അർ��ിലു� േദവാലയെ�,
ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മായ *'മ�ിൽ മഹാലയി�ി��� ധർ�
ശാസ�്ത �പകാരം നിർ�ിേ��തു�.് ധർ� ശാസ�്ത
�പകാരം നിർ�ി�ി��� ഒരു േദവാലയം േപാലും ഭൂമിയിൽ
ഇ�.'* ചുവെട ൈദവ വി�വ വിശകലനം  8 ൽ
വിശദീകരി�ി���.്
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3. േദവാലയ�ളിൽ, മനുഷ�ർ� മ്ാ�തമ�;
ൈദവ�ിനും �പേവശനം നിേഷധി�ു�മതജാതി

രാഷ�്ടീയേദശമേനാേരാഗികൾ 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 മ്തജാതിരാഷ�്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�ാണ ന്ീചർ െച���ത .്..അവർ െച���ത്
എെ�� അ്വർ അറിയു�ി�. ലളിതമായ ഉദാഹരണം : മനുഷ�ൻ,
പശു, പ�ി, പ�ി തുട�ി ഏെതാരു ജീവിയുെടയും
ശവശരീരെ� വ�ത�സത് മതജാതിേദവാലയ�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���.്
മഹാനീതിശാസ�്തവുമായിബ�െ�� മഹാകാര��െളയും മത
ജാതിരാഷ�്ടീയ മേനാേരാഗികൾ അറിയു�ി�. ൈപശാചിക
�ാന�ളിൽ നിര�രം നട�ു� അപകട�ള�ം കലഹ�ള�ം
അരുംെകാലകള�ം സാ��െ�ടു�ു� സത�മാണത.് ഫല�ിൽ,
മേനാേരാഗികൾ� മ്ഹാഅനുവദി�ി��� ശി�ാലയ�ളാണ്
�പശസത് േദവാലയ�ൾ !
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4. *ജനനമരണ�െള ചട�ുകളാ�ാൻ ഉൾെ��
വ��ി�ു കഴിയു�ത� എ�തു േപാലും
തിരി�റിയാെത മതജാതിരാഷ�്ടീയവർ�േ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�ാവ്വരെ� ൈകകളിേല�്
വധുവിെ�ൈകകെള േചർ�ുവയ�്ു� ലളിതമായ ചട�ാ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�ു� മതജാതി
പുേരാഹിത�ാർ�ു� താ�ീതും അതിലു�.്* ജനി�ി��ളളത്
ജീവി�ാൻ ആെണ�ും, ജീവി�ുകയാണ് െച���െത�ും,
സാത�ികമായി�്ജീവി�ുകേയ േവ�ൂ എ�ും *മരി�ു�തും
ശവമട�ലും വ��ിയുെട വിഷയമ�ാെയ�ുമു� പാഠം മ�്
തരു�ു�.്* മതപുേരാഹിതേ�ത് ഉൾെ�െടയു� (ശവ)
ശരീര�െള മ�ിന് മട�ി നൽകുകേയ േവ�ൂ.
*ശവശരീരെ� വ�ത�സത് മത�ളിെല ആചാര�ള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ം �പകാരം അ�ാനമാടു�ത്അധമമായ
കളിയാണ.്* ശവശരീരെ� ഉപേയാഗി��ം ജന�െള
കളി�ി�ുകയാണ;് കബളി�ി�ുകയാണ;് വിശ�ാസ വ�നയിലൂെട
സാ��ിക ചൂഷണെ� എള��മാ�ുകയാണ.് *മഹാ�പപ�
�ിെ� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െ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*്.
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ശവശരീരം ഏെത�ിലും മത�ളിെല ഏ�വുമധികം ഉയർ�
ആചാര�േ�താേണാ, മതപുേരാഹിതേ�താേണാ, �പധാനമ��ിയു
േടതാേണാ, മതജാതി �പ�ാന�ൾ� വ്ഴിെ�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�ിന് മട�ി 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�ൾ
തെ�യാണ �്പവർ�ി�ു�ത.്

ഏെതാരു ജീവിയുെടയും �പത�� ൈദവമായ
സ��െമേ�ാണമു� ശരീരം, സ�യം ശരീരെ�
സൃഷട്ി�ി���ത്മ�ിെ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
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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
ജാതിരാഷ�്ടീയ ജീവികൾ� മ്േനാേരാഗമേ� ... തീർ�യായും
ആണ.്

5. *ഭ�ണ േനായ�ുകൾ അധമമാണ,്*
മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ു�ു. ( Extracted from
ൈദവവി�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�ിയായ ൈദവം, 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�ണ സാധന�െ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,
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ഭ�ണവുമായി ബ�െ�� അതി�പധാന�ളായ ശാരീരിക
�പവർ�ന�ൾ െച���ത് ൈദവമാണ.് ഭ�ണ
സാധന�െളയും മരു�ുകെളയും മ��ം ദഹി�ി�ുകയും,
മനുഷ�ന ആ്വശ�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.്

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 മുഴുനരകമാവു�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,
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തുട�ിയ കാര��െള മഹാശ�ിയായ ൈദവം െച���ത്
മനുഷ�ർ�ു േവ�ിയാണ;് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം, മനുഷ�
ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�െള സദാ നിർ�ഹി�ുകയും
നിയ��ി�ുകയും െച���തിെ� ഭാഗമാണ.് ൈദവ വി�വ
വിശകലനം 7ൽ ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ ശരീരം
�പത��ൈദവമായി �പവർ�ി�ു�തും
ജീവാ�ാവിെന മഹാഭരി�ു�തും ഉൾെ�െടയു�
ബഹുവിധ കാര��െ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 മഹാകരുതുകയാണ.് ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു� ശ�ികെള സാത�ികമായി�്ഉപേയാഗി�്ഭ�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�് വാദി�ു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�ന് വിശ�ു�ു,
വിശ�ുേ�ാൾ തി�ണം. വിശ� ഉ്�ാ�ു�ത ൈ്ദവം ആകയാൽ,
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�ാൽ അരി െ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�ാ�്യാചകെര േ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��ു�ത് (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�ിന ആ്വശ�മായ
�പവർ�ന�െള സദാ നിർ�ഹി�ുകയും
നിയ��ി�ുകയും െച��� ൈദവ�ിെ� േജാലികൾ�്
തട�മു�ാ�ാെത �ശ�ി�ുവാനു� മര�ാദ മനുഷ�ർ
കാേ��തു� എ്� വിശദീകരണം തുടരു�ു. (ൈദവം) വിശ��ം
ദാഹവും ഉ�ാ�ുേ�ാൾ, മനുഷ�ർ വ��ിസ�ാത���േ�ാെട ഭ�ണ
പാനീയ�െള രുചി�്ആസ�ദി��െകാ�്വിശ�ിനും ദാഹ�ിനും
ആന�കരമായ പരിഹാരമു�ാ�ാൻ, ശാസ�്ത നിയമ�ൾ �പകാരം
ൈദവം ആവശ�െ�ടുകയാണ.് ജീവി�ു�ത്ആന�ി�ാനാണ;്
ത�ള�െട ആന��ി�ായി�് മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� എ�ാ
ജീവികള�ംഅവർെ��ാം േവ�ി ഭ�ണപാനീയ�െള കഴി�ുകയും
െച���ു. മനുഷ�ർ�ു േവ�ി, മനുഷ� ശരീര�ിന ആ്വശ�മായ
�പവർ�ന�െളസദാ നിർ�ഹി�ുകയുംനിയ��ി�ുകയും െച���
ൈദവ�ിെ� േജാലികൾ�്തട�വുമി�; തട�മു�ാ�ിയാൽ
ൈദവനി�യാണ.് െപാതുവായ വസത്ുതയാണ;് എ�ാ മനുഷ�രും
ജനനം മുതൽ മരണംവെര നിര�രം പാലിേ��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�്മാ�തം ഭൗതിക
ശാസ�്ത പരമായിആവശ�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.്"

ശരീര�ിന് ആവശ�മായ �പവർ�ന�െള സദാ
നിർ�ഹി�ുകയും നിയ��ി�ുകയും െച���തിന്
ജീവികെള�ാം ഭ�ണം കഴി�ണംഎ�ിരിെ�,ബു�ിശ�ി,
ഓർ�ശ�ി, തുട�ിയവ അധികമായി ലഭി� മനുഷ� ജീവി
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മാ�തം ഒരു ചിലരുെട അധമമായ മതആ�ീ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�െചയത്ാൽൈദവനി�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
കാരണമായ ൈദവ ശി�കള�െട" കാര��ിൽ, ഭൂമിയിെല�ും മായ
�പത��മാവുകയും ൈദവവി�വം ആരംഭി�ുകയും െച���തു
വെര മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവം "മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�
�പേത�കമായ ഇളവുകെള"അനുവദി�ു�താണ.്

പകൽ സമയ� ഭ്�ണ പാനീയ�െള കഴി�ാെത േനായ�്
എ� േപരിലും മ��മു� അനുഷഠ്ാന�െള പിൻപ��കയും,
അത് ൈദവീകമാെണ�ു െ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 കൂടുതൽആേവശെ�ടുമായിരു�ു !
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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��്
ലഭി�ു�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��േ�ാൾ തി�ാ�വർ, തൂറാൻ മു��േ�ാൾ
തൂറരുത;് 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 മതമേനാേരാഗി ആയിരു�ു
അത!്

ഈയു�വൻ നൽകിയ മറുപടി : *"കുേ�, പതിവായി കൂ�ാലിയും
തൂ�യും പിടി�ു� 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�്
ശി�കൾ േവേ�? െന�ിയിൽ നൽകു� തഴ�ിെ� ഉപേയാഗ�ൾ
എെ��ാമാണ എ്� ച്ി�ി�� േനാ�ൂ. വലിയ ഒരു പൂജ�ം എ�താണ്
സത�ം. 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� മ്ൂഢവിശ�ാസ�െള ഇ�ും ചുമ�ു േപാരു�തായാണ അ്റിവ.്
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*7. സ�കാര�തയും,വസ�്തവും,വസ�്തധാരണവും.*

*2017 ജൂൺ 12ന ര്ാ�തി 10 മണിേയാെട,* ഗൾഫിൽ എവിെടേയാ
േജാലി െച��� ഒരു െചറു��ാരൻ വാടസ്ആ്പ് വഴി
അ�രെ����സേ�ശവുമായി സമീപി��.

" വളെര വില െപ� ഒരു അറിയി�്എ�ാവേരാടുമായി ഒരു �പധാന
കാര�ം പറയാനു�.് IMO വീഡിേയാ call ഭാര�മാരുമായും മ��ം
െച���വർ വളെര അധികം സൂ�ി�ുക.�പേത�കി�്
ഭാര�മാരുമായു�വിളികളിൽസ�കാര�തഅത അ്വസാനി�ി�ു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 13ന ര്ാവിെല തെ� േമ�ടി െചറു��ാരന ച്ുവെടയു�
സേ�ശെ�വാടസ്ആ്പ വ്ഴി അയ�� െകാടു�ു.

"തിര�ിലാെണ�ിലും YouTube അ�ം പരിേശാധി��. IMOയുെട
കുഴ�മാെണ�ു േതാ�ിയി�; *ഏേതാ xxxകാരുെട സ �ൂത�ണിേയാ
കട�ുകയ�േമാ ആെണ�ാണ്കരുതു�ത.്* ആേരാഗ�ം ധനം
�ാനം അവസരം സമയം തുട�ിയവെയ ൈദവം 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.

*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,
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അന�മായ ആന��െളയും, സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ�യും, േമാ�െ�യും, (മഹാവാ���
മായ ൈദവം) മഹാസംേയാജി�ി�ു�ത '്സ�്തീയും പുരുഷനും
േചർ� മനുഷ�ൻ എ� ജീവിയുെട തിരി�റിവ '്, കുടുംബം,
സമൂഹം, േദശം, ഭൂമി എ�ീ 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�്തവുംവസ�്ത മുറയും :*

മനുഷ�ൻ എ� ജീവി മാ�തം വസ�്തം ധരി�ു�തും, മ���
ജീവികെള േ�ാെല മനുഷ�രും വസ�്തം ധരി�ാെത ജീവി�ാൽ
എ�െനയു�ാവുെമ�്അ�ം 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 ഉപഉപ ശാഖകളിലും
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.്
അതിലൂെട 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.്
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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�ാ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�്്സദാചാരശാസ�്തം
നിർ��മായി നിർേ�ശി�ു�ു.

മ��മായി കൂടുതൽ ബ�െ�� െതാഴിലുകൾ െച���
പുരുഷ�ാർ�് ഷർ�് നിർ��മ�, എ�ാൽ കാൽമു��ം
െ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�്രസി�ു� 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
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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�തേയാട്ഓേരാരു�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.

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,
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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�ു�ത് മേനാേരാഗികെള ചികി�ി�ാൻ
മേനാേരാഗികൾ ത�ാറാവു�തു േപാെലയാണ.് ഓേരാ
പുരുഷനും അവരവരുെട കാര��ള�ം �ശ�ി�െ� എ�താണ്
ഒരു ശരീരെ� ലഭി� ജീവാ�ാവ് നിർബ�മായും
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�്തീെയ ആെണ�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�ിേ��ത് മാതാവും, 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�ൾപിടി�്
മതജാതിരാഷ�്ടീയ ജീവികളായി അധഃപതി�താണ്
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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�.

*8. മതമേനാേരാഗികള�െട �പഭാഷണ��ി� :്
*
എ�ാ മത�ള�ം ഒരു ൈദവ�ിേല�ു� പല വഴികൾ
മാ�തമാെണ� മ്തസൗഹാർ� 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 മതജാതിമേനാേരാഗികള�െട ൈക�ടി
വാ�ാനും, �പഭാഷണമിടു�ിന് സംഘാടകരിൽ നി�്
കൂടുതൽ 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�ത് ഉദാഹരണ�ളാണ.്
ഭാഷകൾ കൂടുതൽ പഠി� മ്�� മത�ളിെല വാചക�െള മ��
മതഭാഷയിൽ താരതമ��ള�ം സ �ൂതവിമർശന�ള�ം െച���
പുേരാഹിത പ�ിത വിരുത�ാരും ഇ�്ഏെറയു�.്
ഇ��യിെല മു�ീം മതമേനാേരാഗികളിൽ ഭൂരിപ�വും
അറബി ഭാഷയിെല �പാർ�നകെള അർ�ം അറിയാെത
ത�ിവിടു�വരാണ.് അതു പറയുേ�ാൾ അൈദ�ത മതെ�
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ശ�മാ�ുകയും ഹി�ുമത�ിൽ ലയി�ി�ുവാൻ ഒരു
കാരണ�ാരനുമായ ആദിശ�രെ� ഇ�െ�
പുനർജ�െ� ��ി അ�ം കുറി�ാം. �ബ�ം എ� മഹാ
സത�െ� സംബ�ി� െ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�ിെലൈമ�ിലൂെടആെണ�ു േതാ�ു�ു,അേ�ഹം
സംസക്ൃത േ�ാക�ൾ െചാ���ത് ഈയു�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� ആ് വലിയ അർ��ൾഅറിയാേമാ ?" "ഉംം◌ംം.
അറി�ു കൂടാ. സംസക്ൃതം പഠി�ാൻ പ�ിയി�ി� ..... ഉടെന
പഠി�ു�ു�.്" 2017ലും 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�കൾഅനുഭവി�ു�ു�,്സംഹാരംആരംഭി� േ്മാ�ം ലഭി�ും
വെരയുംഏവരും ഭൂമിയിൽ പുനർ�നി�� െകാ�ിരി�ും.
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*മത�ളിെല മ���ള�ം �പാർ�നകള�ം അവെയ ഉ�ാ�ിയ
വ��ിയുെട അതാത് അവ�കളിെല മേനാഭാവെ�
ആ�ശയി�ാണ്ശരിയാവു�ത.് സ�കാര�മാണത.് അയാള�െട
മേനാനില ൈകവരി�ു� മെ�ാരാൾ� അ്ത ശ്രിയാണ.് ഇ�്
ശരിെവ�തിെന നാെളയും ശരിവയ�്ണെമ�ി�. ഭൗതികമായ
അസത്ിത�മു�ത് മ�ിനും മ�ിെ� അംശ�ളായ
ശരീര�ിനും മാ�തമാകയാൽ, മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരം
സ�യം വിശകലനം െചയത്് േ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�് നി�ി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�ൾ അവസാനി�ി�. 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�ം.* ൈദവവി�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� ജ്നി�ാേനാ ജനി�ി�ാേനാ യാെതാരു
ജീവികൾ�ും കഴിയു�ത�. (യഥാർ��ിൽ എ�ാ
ജീവികള�ം ജനി�ു�ത ആ്കാശം 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 പരമ സത�െ� 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� വകതിരിവ്േനടു�
മനുഷ�ർ* �പാേദശികത�ം അവകാശെ�ടിെ��ും *ഭൂമിയുെട
കു�*് എ� മഹാ ബഹുമതി ആ�ഗഹി�ുെമ�ും
അറിയണം.

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� 'അധമകാര��ളായതു െകാ�ാണ'്അവയുെട േപരിൽ
ഒരു കൂ�ം മേനാേരാഗികൾ മെ�ാരു കൂ�ം മേനാേരാഗികള�മായി
കടിപിടി കൂടു�ത.്
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ഭൂമിയിെല ഏതു �പേദശ�ു ജനി�ാലും ജീവി�ാലും അതാതു
�പേദശെ� മ�്സൃഷട്ി�ു�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��ം
ശരീരവുമായ ൈദവാംശം മഹാനി�യി�ു� കാര��ളാണ.്
അ�ാരണ�ാൽ തിരുവന�പുര� ജ്നി� ഒരു മനുഷ�ൻ
േകാ�യം, െകാ�ി, തമിഴന്ാട,് േബാംെബ, കാശമ്ീർ,
പാകി�ാൻ, ൈചന, അേമരി�, റഷ�, ഗൾഫ ന്ാടുകൾ
തുട�ിയ �പേദശ�ളിെല ഒരു പഴം കഴി�ുകേയാ, ജലം
കുടി�ുകേയാ, മരു�ുകൾകഴി�ുകേയാ െചയത്ാൽ േപാലും,
ശരീരം സദാ പുതിയ േകാശ�െള സൃഷട്ി�ുകയാൽ
മനുഷ�െ� ശരീര�ിന്ജീവാ�ാവ് അവകാശെ�ടു�
�പാേദശികമൂഢത�ം നഷട്െ�ടു�താണ.് 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�ു�ു.
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ജീവികൾ മരി�ുകേയാ വധി�െ�ടുകേയാ െച��േ�ാൾ,
'മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമായ ശരീരം'
മഹാശാസ�്ത �പകാരവും, മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരവും,
സ�യം വഹി�� െകാ�ിരു� ജീവാ�ാവിെന ശരീര�ിൽ
നി�ും പുറ�ാ�ു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.

ശരീരം �പത��മായി�,് ജീവാ�ാവിന അ്നുവദി�ു�തായ
അവയവചലന�െ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�ിെ�
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മഹാരൂപമായ ഭൂമിെയേയാ അ�ാെത മെ��ിെന
സത്ുതി�ാലും പാപമാണ് പാപമാണ് പാപമാണ;്
ൈദവശി�കള�മു�.്* �പപ��ിെ� *സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െളനിർ�ഹി�ു�ത േ്യശുവാണ,്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
കൂടിയായ മഹാേദവി� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം പാപികെള
ശി�ി�ാ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�നകൾപാടി�.സ�കാര�ത,
മഹാനീതി എ�ിവയിേല�ു�അധമകട�ുകയ�മാണ.്കടു�ശി�കള��.്
സത്ുതിയും �പീതിയും മഹാനീതി� ത്ട�മാണ.് ഭ�ി�ഭാ� പ്ാടി�.വിപരീതമായി

�പവർ�ി�ാൽശി�തീർ�യാണ.്
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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�്അേനകം േപർ അവസര�െള
തിരി�റിയാെത േപാകു�ു; നഷട്െ�ടു�ു�ു.

*(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�ു�ത്എ�െനെയ�ും എ�ിനാെണ�ും
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരി�ി���;്
ഇമഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി���.്

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
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മനുഷ�നായി മഹാഅനു�ഗഹി� അ്യ�ു�ു�.്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�ിെ� േപര്
കൂ�ിേ�ർ�ു. ൈ�ക�ിെന അയ�തും അേ�ഹം അതിേവദനകെള
സഹിേ��ി വ�തും, ആദ� മഹാകാലച�കവുമായി ബ�െ��തും
ചരി�ത�ിൽ ഒ��ം ഇ�ാ�തുമായ കാരണ�ൾ െകാ�ാെണ�്
വിശദീകരി�ത്മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി ഈയു�വെ�
ഹൃദയ�ിൽ മഹാ�പേവശി� സ്ുവ��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�ിന് മനുഷ�രുെട സത്ുതികള�ം ആരാധനകള�ം
െകാ�്യാെതാ�ും േനടാനി�. ധർ� ശാസ�്തപരമായി
ആന�ി�� ജീവി�ാൻ ആവശ�മായ സർ�തും ത�ിരിെ�
ആന�ി�� ജീവി�ുക; മ���വരും ധർ� ശാസ�്തപരമായി
ആന�ി�� ജീവി�ാൻഅവകാശമു�വരാണ;്അവെര ശ��ം
െച�രുത*്. ആരാധനയിെല ര�ാം ക�ിയും ആരാധനെയ
സ�ീകരിേ��തുമായ ൈദവം, മഹാഅനുവദി�ാെതആരാധനകള�ം
മ�� േകാ�പായ�ള�ം പാടി�. സത്ുതികെള��ി പറയുേ�ാൾ,
ഏകമഹാശ�ിയായ ൈദവെ�േയാ, ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമായ
ഭൂമിെയേയാ അ�ാെത മെ��ിെന സത്ുതി�ാലും പാപമാണ്
പാപമാണ പ്ാപമാണ;്ൈ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�െ�
��ിയുംൈദവെ���ിയും ത�ി�ൂ�ിയഅബ�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 ചുവെട
�പേത�കംഅ��ായ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്). 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�വൻ ഉപേദശി�ു�ു.

*മനുഷ�ന്അഥവാ 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�ാൽ കടു�ൈദവനി�യാകും;അപകടവും.

മദ�ം, പാൻ, മയ�ുമരു�ുകൾ, തുട�ിയവെയ ലഹരി�ായും
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ഉേ�ജക മരു�ുകളായും മ��ം ഉപേയാഗി�ു�വർ� ഉ്�ാകു�
മേനാേരാഗ�ിന്ചികി�ി�ാൻ തീർ�യായും ൈവദ��ാർ� /്
േഡാകട്ർമാർ�്സാധി�ും; എ�ാൽ അവ ഉപേയാഗി�ാൻ
കാരണമായത മ്തജാതിരാഷ�്ടീയ�ളിെലയും വിേനാദ�ളിെലയും
മ��ം വ�ത�ാസ�ള�ം മ�ര�ള�ം െകാ�ാെണ�ിേലാ ? മതജാതി
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; ഒരു പേ�,അേനകം േഡാകട്ർമാെരയും!

*മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ��� മതജാതിരാഷ�്ടീയ/ഭരണകൂട
നിയമ�െള�ാം ഭൗതികമായഅസത്ിത�ം ഇ�ാ�വയും,

മനുഷ�െരഅടിമകളാ�ു�വയും ധാർ�ിക
അധഃപതന�ൾ� വ്ഴിെയാരു�ു�വയുംആണ.്*

*ൈദവവി�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
െചയത് ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി� �്പവർ�ി�ുേ�ാൾ

മാ�തമാണ ത്�ൾ� പ്ുരുഷ�ാരും മനുഷ�രും ജന�ള�െട
ഭാഗവുമായി� പ്രിവർ�നം ഉ�ാവുകഎ� സ്ുവ��മായി
തിരി�റിയു�താണ.്*അധമനീച േകാ�പായ�െള
െതാഴിലുകളായി െത�ി�രി� *്അധമരായ

ഭരണാധികാരികള�െടഅടിമകളായി�ാണ ക്ഴി�ു േപാ�ത*്
എ�തും േപാലീസ േ്സനയും നിരവധി സർ�ാർജീവന�ാ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
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പാർ�ികള�ംആഫീസുകള�ം, േദവാലയകാര�ാലയ�ൾ,
തുട�ിയഅനവധിൈപശാചിക�ാപന�ൾൈദവ

വി�വേ�ാെടഅവസാനി�ു�താണ.്

ആ�പരിേശാധനയും സ�യം തിരു�ലും നിർ��മായും
തുടർ�യായും െച���കാലം ഉടൻ വരു�ു.

മാതാപിതാ�ൾ, മതജാതിരാഷ�്ടീയവർ�േ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�ാ
ജീവികൾ�ും മനുഷ�ർ�ും സമആന�െമ� 'േമാ�ംെ�' /
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തുമാണ.്

സമൂഹ�ിൽ മേനാേരാഗ�ൾകുറയുേ�ാൾശരീര
േരാഗ�ള�ംകുറയു�താണ.്സമൂഹ�ിൽ മേനാേരാഗ�ൾ
കൂടിയതു െകാ�ാണ ശ്രീരേരാഗ�ള�ംകൂടിയി���ത.്

മ�ിെലനിയമ�െളഅറിയാനും പാലി�ാനും �ശ�ി�ാെത
മനുഷ�ൻ/ജീവാ�ാവ ജ്ീവി�ുേ�ാൾ, �പത��ൈദവമായി�്
സ��ംശരീരം, മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ശരീര�ിൽ
േരാഗ�െളസൃഷട്ി�ുകയും ശരീര�ിലൂെടആന��െള
അനുഭവി�ാൻജീവാ�ാവ േ്�ശി�ു�തുമാണ.്
ജീവാ�ാവിെ��ാനേബാധമായ മന�ിെനയും
േരാഗിയാ�ു�താണ.് ഭൂമിയിെല�ുമു� മനുഷ�

ജീവികളിൽഅത സ്ംഭവി�ിരി�ു�ു; മതജാതിരാഷ�്ടീയ
ജീവികൾവീ�ും മനുഷ�രാകണം. മ�� മരു� ഇ്�.
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വിമർശനേമാ കു�െ�ടു�േലാ ആയി കാണാെത, *കു�ികെള
കൂടുതൽ കൂടുതൽ േ�ശഷഠ്രാ�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� ൈദവീക
മേനാഭാവെ�*തിരി�റിയാൻ �ശമി�ുക.

ൈ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�അവെയ
(എ�ാ മത�െളയും രാഷ�്ടീയ�െളയും)
ചുെ�രി�ു�തുമാണ*്. എ�ാ രാജ��ളിെലയും എ�ാ
അധർ��ള�ം അനീതികള�ം അവസാനി�ു�താണ.്
ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിെലയും ജന�െള സംബ�ി�ു�
കാര��ളാണവ. �പേത�ക രാഷ�്ട�ള�മാേയാ സം�ാന�ള�
മാേയാ മാ�തം ബ�െ��ത�ാ എ�് സുവ��മായി
അറി�ുെകാ�ണം.

*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�െ�ഭൂമിയിെലഎ�ാ 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�ി*
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േ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.്

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.്ചുവെട �പേത�കംഅ��ായ�ി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�ിന യ്ാെതാരു കാര��ൾ�ും യാെതാരു
സൃഷട്ികള�െടയും യാെതാരു സഹായവും ആവശ�മി�.*
സേ�ശെ� െഷയർ െച�ാൻ *ഏെതാരാൾ�ും
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വ��ിസ�ാത���മു�.്* വ��ികൾ� ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായ
ആന�ം ലഭി�ു�ുെവ�ിൽ, െഷയർ െച�ാവു�താണ.്
*സ�� ചുമതലയായി െഷയർ െചയത്ാൽ പുണ�ം
ലഭി�ു�താണ.്* പുണ�െ�ആ�ഗഹി�� െഷയർ െചയത്ാൽ,
പുണ�ം ലഭി�ു�തുമ�.

ഏകമഹാശ�ിയുംഏകൈദവവും, 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�ം.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1127
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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 കൂടിയായ പരമശിവ
അവതാരെ�മുേ�അയ� ഭ്ൗതികശാസ�്തം, ധർ�ശാസ�്തം,ആ�ീയ

ശാസ�്തം, മ��ശാസ�്തം എ�ീ 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*.

2017ജൂൺ13◌ാം തീയതി ത�ാ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 ഒരു നാമം 'മുഹ�ദ്
ബാദഷ്'.വിശദീകരണ�ൾ� :് www.omsathyam.com

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ� മഹാേദവി,
ഈ വരികൾ കുറി�ു� 2017 ജൂൺ13◌ാം തീയതി രാവിെല വെര
പരമശിവെന മഹാഅനു�ഗഹി�്ശ�ിെ�ടു�ിയി��� ഏതാനും
കാര��ൾ :
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ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി (=
�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, 50 വർഷ�ിെലാരി�ൽ
ഒരു രാ�തിേനരം മഹാേദവൻ, തുട�ിയ മഹാനാമ�െളയും
മഹാപദവികെളയും മഹാശ�ികെളയുംഏകദാസന മ്ഹാശ�ിയായ
ൈദവം, ഓേരാ കാലഘ��ിെലയും ആവശ��െള അനുസരി�്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�,് ഈയു�വന് പേ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി�ഴി� കാര��ളാണവ.
മഹാേദവിയുെട *മഹാഹൃദയവും* മഹാ�പപ��ിെ�
*ശ�ിനിയ��ണ സ�*യുമായ *ഓംകാരം*, പരമശിവെ�
ഹൃദയേ�ാടു േചർ�ുകഴി�ു. *മഹാജഗദംബയുെട
മഹാപാദ�ളിൽ ഇടതുപാദം മുഴുവനും വലതുപാദം പകുതിയും,
മഹാശരീര�ിെ� ഇടതുഭാഗ�ിെ� പകുതി, മഹാ വലതുൈക,
സൂര�െന ഉൾെ�െട മഹാ�പപ��ിലു� എ�ും സൃഷട്ി�ാൻ
കഴിയു� മഹാസൂര�േന�തം, ശിര�ിൽ ച���ലയും ന��തവും,
മഹാശാസ�്തം/േവദ�ൾ വീെ�ടു�ു�തുമായി ബ�െ����
മഹാശാസ�്തപരമായ മ��ാവതാരം, ഏെതാരു ഉപകരണെ�യും
ആയുധെ�യും സൃഷട്ി�ാൻ കഴിയു� മഹാശൂലം, ഉടു�ാൻ
മഹാനരസിംഹേ�ാൽ, നാവിൽ അ�ര�ബ�മായ 'ഓം',
മഹാശ�ിയുെട മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മാ�തം
�പവർ�ി�ുവാൻ കഴു�ിൽ 5 തലയു� ഓംകാരനാഗബ�നം,
മഹാ�പപ��ിെ�യും പരമശിവെ�യും മഹാസംര�ണ�ിനായി
മഹാശ�ി 10 തലയു� മഹാനാഗമാതാവായി ശിര�ിനു മുകളിൽ,*
തുട�ിയ മഹാദാന�ളായ മഹാശ�ികെള പരമശിവന്മഹാ
അനു�ഗഹി�� നൽകി�ഴി�ു.

*മഹാദാന�ളിൽ ചിലവ �പത��മായും, ചിലവ �പതീകാ�കമായും,
ചിലവ അ�ാതമായുമാണ് മഹാഅനു�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.്
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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� മ്ഹാശ�ികൾ �പവർ�ി�� തുട�ു�താണ ;്
അേതാെട പരമശിവെ� മാനുഷികാവ�യ�് ക്ാതലായ മാ��ൾ
ഉ�ാകു�താണ.്

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

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�ാൾ കൂടുതൽ
മാനസികശാരീരിക േ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
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മീഡിയ�ിൽ വെരയു� കു�ികൾ� എ്�ാ വിഷയ�ൾ�ും ട��ഷൻ
എടു�ു� അറിവ +് *ൈദവീകമായി ലഭി� സാമർ��ം* െകാ�്
1980ൽ േ�� ബ്ാ�ിൽ �റി�ൽ േജാലി ലഭി�� .... സമർ�നായ
ഉേദ�ാഗ�ൻ.ബാ�ിെല േജാലികൾ �ിടയിൽആഴ�്യിൽ പരമാവധി
ഒരു മണി�ൂർ േനരം സ�യം പഠി� ബ്ി.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� 1്982
ഡിസംബർ അവസാനം േജ�ഷഠ്െ� സഹായേ�ാെടയും
േ�പാ�ാഹനേ�ാെടയും സൗദി അേറബ�യിൽ േപായി. ജർ�ൻ
ക�നിയിൽ എകസ്ിക���ീവ് െസ�ക�റി കം െഡപ���ി
അഡമ്ിനിസേ്�ടഷൻ മാേനജർ. സമർ�നായ ഉേദ�ാഗ�ൻ. ധ�ാന
കാര��ൾ�്വലിയ സൗകര�ം. അതിനിെട 25 െസ�്�ലം
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�രചനഎ� േമാഹവുമായി 1987അവസാനം
ഇ��യിേല�് മട�ി. 1989ൽ '�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, 1990ൽ െച�ാ�
ക��ട�് കു��ിന് ഒരു 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�ാ�ി. (1991ൽ ജയിലിൽ നി� പ്ുറ�ുവ�േ�ാൾ
�ഗ�ംസ��മായി �പസി�ീകരി��: *നമു�ു മനുഷ�രാകാം*, 340
േപജ :് 1991). 1991െല 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,
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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�.
ൈ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�.് 1990െല േകസ 1്997
ൽ വിചാരണ ആരംഭി� വ്ിധി പറയു�ത 2്001 ജനുവരി 15ന,് കൃത�ം
11 വർഷം പൂർ�ിയായേ�ാൾ. വിചാരണ�ു മു� േ്കാടതിയിേല�്
ഈയു�വൻ 'കു�ാേരാപിതെ� മറുപടിവിശദീകരണം' എ� േപരിൽ
നൽകിയ ക�ു വായി�്മജിസേ്�ട�,് "മലയാള ഭാഷെയ  ഇ�ത
ശ�മായി ഉപേയാഗി�ാൻ കഴിയുേമാ" എ� അ്തിശയി�തായി
േകാടതി സ �ൂപ�് അറിയി�ുകയു�ായി; മഹാേദവിയുെട
വാ�ുകെള എഴുതി അയ� ഈയു�വൻ െവറും ഉപകരണം
മാ�തമാണ എ്�ത അ്വർ അറിയു�ി�േ�ാ. േകസ െ്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��. 2005േലാ മേ�ാ തകർ�
ആരംഭി�� . വർ�ി� ൈദവകാര��ള�ം കുടുംബ കാര��ള�ം
വിഷയമാണ.് *2006ൽ 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�് (1991ൽ) 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 600 എ4
േ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�്ടീയജീവികളായ മനുഷ�രിൽ
നി�ുമു� െചറിയ പീഢന�ള�ം! കുടുംബ ജീവിതം നയി�� െകാ�്
ൈദവകാര��ൾ െച�ണെമ� ശാസ�്ത നിബ�നകെള
പാലി�ുേ�ാൾ ഉ�ാകു�ബഹുവിധ കുടുംബ �പശന്�ൾ!

കുടുംബം :

ഇേ�ാഴെ� മനുഷ� ജ��ിെല മാതാപിതാ�ള�െട 6 മ�ളിൽ,
അവരുെട ഇഷട്പു�തൻ. 21◌ം വയ�ിൽ (18/05/1979)അ�ൻ മരി��.
2012 െമയ 1്3ന 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��തസാധി�� െകാടു�ുെകാ�്50
ലധികം വർഷ�ൾ *അ�െയ* സേ്നഹി�ുവാനും
പരിചരി�ുവാനും ശു�ശൂഷി�ുവാനുമു� ഭാഗ�ം ലഭി�ി���.്
മതെ� ഉേപ�ി�� െകാ�ു�ഈയു�വെ� ജീവിതവും സാമൂഹ�
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�പശന്�ള�ം വ�േ�ാഴുെമ�ിലും അ�െയ േവദനി�ി�ിരു�ു.
അ�െയ മാ�തമ�; *സേ്നഹനിധിയായ ഭാര�െയയും ര�ു മ�െളയും
മ� ഉ്�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 23ന്മകള�ം, 2013 ജനുവരി 23ന്മകനും
വിവാഹിതരായി. ര�ു േപെരയും ഉചിതമായ പ�ാളികള�മായി
േചർ�ത ൈ്ദവം തെ�. 2017ൽ മകള�െട മകൾ� 5് വയ�്
കഴി�ു (24.11.2011); മകെ� മകൾ� 3്ഉം (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 ��ി 1996ൽഅവിചാരിതമായി െവളിപാട ല്ഭി�ത്
അേ�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.

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
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ൈ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� വ്ിതരണം
െ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.്

*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�്്അവകാശെ��താെണ�ും �പമാണം
െചയത്ു നൽകാെമ�ും സാ��ികകാര��ളിൽ അ�
വിഷമി�രുെത�ും ആ�ാർ�മായി അേനകം തവണ
അറിയി�ി���.് അവസാന കാല�് സാ��ിക
ത��െകാ�ുമാ�തം ആന�ി�ാനാവി� എ�
തിരി�റിേവാെടയാണ്അ� മരി�ത.് മുതിർ� േശഷം
സാ��ിക ആവശ��ൾ�ായി മ���വേരാട ന്ാളിതുവെര
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ൈ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 + വീട് വില�്ുേ�ാൾ േമ�ടി അ�ൗ�ിൽ
നിേ�പിേ��തും, മകേനാടു� കടം മട�ി
നൽേക�തുമാണ.് മകള�െട വിവാഹ�ിന്ബ�ു�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�്
അധിക ധനസഹായം െച�ാൻ ധർ� ശാസ�്തം
അനുവദി�ു�ി�; മകെന അറിയി�ി���.് പ�്
ഇ�ാര��ിൽ മുഷി�ി��െ��ിലും ഇേ�ാൾ (2017) മകൻ
സേ�ാഷം �പകടി�ി�� െകാ� അ്ംഗീകരി�ി���.്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�ിന്നൽകണം. 1015
ല�ം രൂപെയ�ിലും ബാ�ി ഉ�ാകും എ�ും അത്
മതിയാകും എ�ും കരുതു�ു; ഭാര� ഈയു�വേനാട്
പലതവണ ആവശ�െ�� തുകയും അതാണ.് ഈയു�വെ�
ഭാര�ാപദ�ിൽ എ�ിയ ൈദവ�ിെ� മകേളാട പ്ിഴവുകൾ
കാ�ിയത്അപൂർ�മാണ;് തിരി��ം ... മഹാ�പപ��ിെല
മഹാകണ�ുകള�െട ഇടയിൽ ഏതാനും ല�ം രൂപയുെട
കണ�്പൂ�ാ�ി�ാര��ളാണ.്.. സർ�തിനും ഓംകാര
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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!

(ഒരു പേ�, വി� 9 െസ� �്ലെ� മകൾ തിരിെക വാ�ിേയ�ാം.
ഇേ�ാഴെ� വലിയ േഗ�,് െപാതു േഗ�ാവും. 9 െസ��െന 10 ആയി
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�ാൻ കാരണം, മഹാേദവിയുെട ഭാഗവും
�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� സ്ൂചന
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�ാൽ എ�െന
െച�ണം എ� മ്ു� സ്ുവ��മാ�ിയതാണ;് വാടസ്ആ്പ വ്ഴിയും
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിലും �പസി�ീകരി�ി���.് ചുവെട
വീ�ും േചർ�ു�ു�.്

ഗുരുതരമായ ഹൃദയ�കരാർ ഉൾെ�െടയു� 45 േരാഗ�ള�ം, 9
പ��കള�ം, ഒരു ക�ിനു മാ�തം പകുതി കാഴച് ശ�ിയും, ഇേ�ാഴെ�
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മനുഷ�ജ��ിൽ 59+ വയ��ം (20.05.1958) (സർ�ിഫി��്
�പകാരമു� 20.03.1959 െത�ാെണ�്പിതാവ്അറിയി�ി���.്),
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���ത്

സ�യം വിശകലനം െചയത്്ആസ�ദി�ുവാൻ 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 മതമേനാേരാഗികള�ം മ��മായ
കു�ു�ള�െട വികൃതികൾ� മ്രു� െ്കാടു� അ്വെര
കൂടുതൽ േ�ശഷഠ്രാ�ാനും, കുടുംബ കാര��െള
�ശ�ി�ാനും മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട സാധി�ു�ു�.് 2
വർഷ�ളായി�് േഫാണിലൂെട *ബഹുശതം േപജുകൾ
കു�ി�ുറി�തിെ�ആഴം വളെരവളെരവലുതാണ!്*

ൈദവവി�വം മഹാആരംഭി�ു�തുവെര മാ�തമാണ്
ഈയു�വെ� �പവർ�ന�െള *വ�,് �ഭാ� എ്െ��ാം

വിളി�ാനാവുക.*

'ഏകമഹാശ�ിയും ഏകൈദവവുമായ മഹാേദവിയുെട'
ഭാഗമാകയാൽ പരമശിവന്മഹാഉ�തമായ മഹാവിശിഷട്
സ�ഭാവ ഗുണ�െള മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിെ�ാ�്
മഹാസംശു�നായി�് മഹാസംര�ി�ുകയാെണ�ും,
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ അസൂയെ�ടു�തും, പരമശിവൻ
അഹംഭാവം െകാ���തും േഭാഷ�മാെണ�ും അറിയണം.
മാ�തമ�, പരമശിവന േ്ദാഷ�ള�െ��ു േതാ�ു� അത�പൂർ�മായ
വസത്ുതകൾ�് നാരായണനും കിഷാണുവും ഉൾെ�െടയു�
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ദുർേ�വതകള�ം ന��നശ�ികള�ം കാരണ�ളാ െണ�ും, പുണ�
പാപ�ൾ പരമശിവന്ബാധകമെ��ും അറിയണം. മഹാേദവി,
തെ� ഭാഗമായ പരമശിവനി*ലൂെട*യാണ മ്നുഷ�ർെ��ാം
േമാ�െ� യഥാകാലം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�െത�ും
സേ്നഹ വാ�ല��േളാെടഅറിയി�ു�ു. (ൈ�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���;് ഇമഹാ�ഗ��ിെല
'മഹാേദവി ഭൂമിയിൽ അവതരി�� കഴി�ു' എ� അ��ായ�ിൽ
വിശദീകരി�ി���.് *അടു� കാല� ത്ുടർ�യായി �പസി�ീകരി��
േപാരു� ൈദവ വി�വ വിശകലന�െള പരിേശാധി�ാൽ,
മഹാചിരിേയാെടയു� ൈദവ വി�വം ഉടൻ ഭൂമിയിെല�ും
മഹാആരംഭി�ുെമ� ഉ്റ�ാ�ാം. കൃത�മായ സമയം 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�ി�ും വിധമാണ മ്ഹാമാതാവായ മഹാേദവി മഹാ�പപ�
കാര��െള മുഴുവൻ മഹാഭ�ദമാ�ുക.* ഓം നമഃ ശിവായ =
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 െവളിപാട �്പകാരം
�ഗ�രചനഏെറ�ുെറ പൂർ�ിയാ�ിയസമയ� ഒ്രുഅ�ുതം
സംഭവി��. 'ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി *ദിവ�* മഹാേദവി�ു
മാ�തം മഹത�ം'എ�ഈ്യു�വൻ �ഗ��ിൽഅേനകം ഇട�ളിൽ
കുറി� വാചക�െള�ാം *ദിവ�മായി*തിരു�െ���.ഈയു�വെ�
സാ�ി���ിൽ *ദിവ�*എ�ത *്ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�* നാല്

*ദിവ�*യായി ഭവി��.ഇം�ീഷ ഭ്ാഷയിൽ *Divya*
എെ�ഴുതിയേ�ാ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�ു� മഹാേദവിഎ�ും,
ര�ാമെ� *ദിവ�*�ിതി മുഴുവൻ മഹാനിർ�ഹി�ു� മഹാേദവി
എ�ും, മൂ�ാമെ� *ദിവ�*സംഹാരം ഉൾെ�� മഹാനീതി മുഴുവൻ
മഹാനിർ�ഹി�ു� മഹാേദവിഎ�ും, നാലാമെ� *ദിവ�* ഭൂമിയിൽ
മഹാമാതാവ മ്നുഷ�രൂപ�ിൽ മഹാഅവതരി�ു േ�ാെഴ�ാം *ദിവ�*
എ�മഹാനാമെ�മഹാസ�ീകരി�ു�താണ എ്�ും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� എ്�ാ
മത�െളയും എ�ാ രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�െളയും എ�ാ
അധർ��െളയുംഎതിർ�ു േപാരു� *ഈയു�വൻ മരി�ുകേയാ
വധി�െ�ടുകേയാ െച��േ�ാൾ; ശവശരീരെ� എ�ു
െച�ണെമ�്ഉ�വരായ ബ�ുജന�ൾ ഉൾെ�െട അേനകർ
േ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,് െഫയസ് ബ്ു�,്
േ�ാഗ'്* എ�ിവയിൽ �പസി�ീകരി�ുകയാണ.് ൈദവ�ിെ�
ഇഷട്ംേപാെല ശിഷട് കാര��ൾനട�െ�!

*ജനനം, മരണം* എ�ിവ വ��ി െച��� കാര��ള�.
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വ��ിയുെട ജീവിത�ിെല അതി�പധാന�ളായ ര�്
സംഭവ�ളാണവ. ഏെതാരു വ��ിയുെടയും ജീവിത�ിെല
ധർ�ശാസ�്തപരമായഅഥവാൈദവീകമായ 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�്ജീവി�ുകേയ േവ�ൂ എ�ും *മരി�ു�തും
ശവമട�ലും വ��ിയുെട വിഷയമ�ാെയ�ുമു� പാഠം മ�്
തരു�ു�.്* 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�്തപരവുമായൈദവെ�നി�ി�ുകയാണ*്.

ശവശരീരം ഏെത�ിലും മത�ളിെല ഏ�വുമധികം ഉയർ�
ആചാര�േ�താേണാ, മതപുേരാഹിതേ�താേണാ, �പധാനമ��ിയു
േടതാേണാ, മതജാതി �പ�ാന�ൾ� വ്ഴിെ�ടാ�വരുേട താേണാ,
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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�ിന് മട�ി 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�ൾ
തെ�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.്

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 മതജാതി
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ജീവികള�െ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�്തവുമായി
ബ�െ�� മഹാ കാര��െളയും മതജാതിരാഷ�്ടീയ
മേനാേരാഗികൾഅറിയു�ി�.ൈപശാചിക�ാന�ളിൽ

നിര�രം 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
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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�ു തവണേയാ ൈദവം 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�തം അവകാശവും അധികാരവുമു� 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�ാൻ ആവശ�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�.

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�ിന് ചു��ംനിൽ�ു�വരാണ് (സ )ുഗ�െ�
ആസ�ദി�ു�ത.്*അ�െന ഒരു ആസ�ാദനെ� ആവശ�മിെ��ിൽ
ഒഴിവാ�ുക. ശവശരീര�ിന് നാ�മുെ��ിൽ
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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.

*ശവശരീരെ�* മ�ിൽ മറവു െച���താണ് ശരിെയ�ും
അ�ിയിൽ ദഹി�ി�ു�ത് ഉൾെ�െടയു�വ െത�ാെണ�ും
ധരി�രുത.് ഭൂമിയിൽ ൈദവവി�വെ� തുടർ�്*സംഹാരം*
ആരംഭി�ു�േതാെട, �കേമണ ശവശരീര�ള�ം മ��ം മ�ിൽ ലയി��
േചരാ� അവ� ഉ�ാവു�താണ.് �പസത്ുത അവ�യിൽ
ശവശരീരെ� അ�ിയിൽ ദഹി�ി�ു�താണു ന�ത.് സംഹാരം
വീ�ും പുേരാഗമി�ുേ�ാൾസസ��ൾവളെര കുറയുകയും വിറകിന്
�ാമമു�ാവു�തും ശവശരീര�െള മലകളിലും കു�ുകളിലും
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താഴ�രകളിലും മ��ം ഉേപ�ി� ക്ഴുകെന േപാെലയു� പ�ികൾ�ും
വന�മൃഗ�ൾ�ുംആഹാരമായി നൽകും.ഓേരാേരാ കാലഘ��ിെല
അവ�കൾ�ും ആവശ��ൾ�ും അനുസരി�ാണ് അഥവാ
മ�ിെ� നിയമ�െള അനുസരി�ാണ മ്നുഷ�ർ �പവർ�ിേ��ത്
എ�ു സാരം.

ശവമട�ലിനു േശഷവും, മരി� വ��ി�ു േവ�ി �പാർ�നകള�ം
ആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാന�ള�ം വഴിപാടുകള�ം പാടി�.
ജീവി�ിരി�ുേ�ാൾ സേ്നഹി��െകാ��ക എ��ാെ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��ംൈദവീക
ശി�കെള വാരി�ൂ��കയാണ.് വിവാഹ ധൂർ�ുകള�ം ൈദവ
വി�വേ�ാെട അവസാനി�ു� താണ;് വിശകലനം 1 ൽ
വിശദീകരി�ി���.്

*േ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
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� ക്യ�ി വിടാനാവിെ�� സ്ുവ��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
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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�ും പാപവും ൈദവശി�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�്ലഭി�ു�ത� എ�ു തിരി�റി�്
േവഷംെക�ലുകള�ം മ��ം അവസാനി�ി�ണം. *ധർ�ശാസ�്ത
പരമ�ാ�അഥവാൈദവീകമ�ാ�*ആശംസകൾ� ൈ്ദവ
ശി�കള�ം കൂടുതലാണ.്

*ഈയു�വെ� മരണ കാര�ം 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
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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�ി�ി���;് ഇമഹാ�ഗ��ിെല 'മഹാേദവി ഭൂമിയിൽ
അവതരി�� കഴി�ു' എ� അ��ായ�ിൽ മ��ാവതാരെ���ി
മഹാശാസ�്ത പരമായി�്വിശദീകരി�ി���.് *മഹാദർശനം*
അേനകം തവണലഭി�ി���.് മഹാേദവിഈയു�വന *്പരമശിവൻ*
എ� മഹാഅർ��ള�� മഹാപദവിെയയും
മഹാനാമെ�യും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.്
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�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�വന് പേ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി �ഴി� കാര��ളാണവ.
മഹാശ�ികെള�ു വിേശഷി�ി�ാവു� *ശ�ികെളയും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���,് മഹാഉചിതമായ സമയ�്
ശ�ികെള (ൈദവം)ആകട്ിേവ� െ്ച���താണ.്

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�ി�്ഇമഹാ�ഗ��ിലും മഹാശാസ�്ത
പരമായ വിശകലന�ളിലും സൂചി�ി�ിരു�തുമായി�്ഈയു�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�്
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താൽ�ാലികമായി� വ്ിരാമം 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�ുകേയാ വധി�െ�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�ി�ു�ത് ധർ�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.്

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� ഭ്ൗതികഅസത്ിത�ം
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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.
ഈ ഇമഹാ�ഗ��ിൽ, മഹാ�പപ��ിെല സർ�
കാര��െളയും മഹാശാസ�്തപരമായി�്വിശദീകരി�ി���.്
*മ�ിെ� നിയമ�െള* പാലിേ��ത *്േമാ�ം* ലഭി�ാൻ,
(ഓേരാ മനുഷ�െ�യും)ആവശ�മാകു�താണ.്

*ഏകമഹാശ�ിയും ഏകൈദവവും, മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായ മഹാ�ബ�വും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും

മഹാദാസിയും മഹാേദവനും മഹാേദവിയും മ��ം ഭൂമിയുമായ
ഓം 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 2017

ജൂൺ 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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Published on 05 May 2017, 00.55 a.m.

ൈദവ�ിെ� മഹാചിരി കൂടിയായ *ഓം* ഉടൻ
മഹാആരംഭി�ു� *ൈദവവി�വ�ിെ� ഭാഗമായി ഭൂമിയിെല�ും
മഹാധ�നി�ുേ�ാൾ,*ഇ��യിെല ജന�െളയാണ്
ഏ�വുമധികംബാധി�ു�ത.് *അതിഗൗരവമായ
മാ��ളാണ ഇ്��യിെല േദവാലയ�ളിലും മ��ം

മഹാസംഭവി�ു�ത.്*

" *ൈദവവി�വം ഉടൻ* "

ൈദവവി�വ വിശകലനം 9 (PDFഫയലും മുൻ വിശകലന�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 33വർഷ�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, 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.്
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മഹാൈദവവി�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��ിന്അതീതമായ *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�ു.).

േ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� .ു
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*(3.)* ഉടൻ മഹാആരംഭി�ു� *ൈദവവി�വം*
ഇ��യിെല ജന�െളയാണ് ഏ�വുമധികം
ബാധി�ു�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�ീയൈവശിഷട്�വും സംഹാരബ�വും �പകാരമാണ.്

ഇ��ൻ �പേദശ�ൾ�ും,ഇ��യിെല തമിഴന്ാടിനും,അതി�ും
ഉപരിയായി േകരള�ിനും, മഹാ�പാധാന�മാണ മ്ഹാനി�യി�ി���ത.്
സൃഷട്ിച�ക�ിെല ജന�ള�െട *േമാ�ം*എ�സംഹാര�ിന്
ആവശ�മായ �ബ�േക��മായ *മ�ടി*എ��ലെ�യും,

'മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മഹാേദവനുമായ
*മഹാേദവിയുെടയും;'* മഹാദാസനും �പപ�പിതാവുമായ
*പരമശിവെ�യും* മനുഷ�അവതാര�ൾ�ആ്വശ�മായ
�ല�െളയും മഹാഒരു�ിയി���ത *്േകരള�ിൽ*ആണ;്
*ൈദവ�ിെ�സ��ം നാട*്എ�ു വിേശഷി�ി�ാൻയഥാർ�

കാരണവുംഅതാണ;് േദവ/േവദ ഭാഷ മലയാളവുമാണ.് (ൈദവീകമായ
ചുരുെ�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 േ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�ു�ത്
എ�തിനാലും, ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമാണ്ഭൂമി എ�തിനാലും, മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശ�െള െ�ാ�ാണ്ജീവികള�െടെയ�ാം
ശരീരെ� സൃഷട്ി�ി���ത്എ�തിനാലും, യാെതാരു �പേദശെ�യും
ത�ള�െട രാജ�ം എ�ു വിേശഷി�ി�ാൻ യാെതാരാൾ�ും േയാഗ�തയി� എ�്
ൈദവവി�വ വിശകലനം 7, 8എ�ിവയിൽ വിശദീകരി�ിരു� .ു
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*(4.)* *ൈദവവി�വം* ഉടൻ മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ, *ഭൂമിയിെല
എ�ാ �പേദശ�ളിെലയും എ�ാ േദവാലയ�െളയും ധർ�ശാസ�്ത
�പകാരം ശു�ീ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� വ്ി�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 വീട് (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.്

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  മതേദവാലയ�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�അ്നുസരി� വ്ീടും മുറികള�ം
മു�വും സൗകര��ള�ം നി�യി�ു� മനുഷ�ർ,* ൈദവ�ിെന� േപരിൽ വീട്
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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 മതജാതിഉപജാതി
രാഷ�്ടീയ ജീവികൾ�ും മ��ം ത�ി��കൾ നട�ാനു� ഒരു *അധമ സേ�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 മതജാതി �പ�ാന�ളിെല
ജീവികൾ�ും മ��ം േതാ�ുേ�ാെല,ൈദവ�ിെന� േപരിൽ വീട ന്ിർ�ി�ാൽ
കടു�ൈ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 ഭൂമിയിൽ ഇ�.*

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�് 46 അടി ഉയരമു� മഹാശിവലിംഗം മാ�തം
�പതിഷഠ്ി�ി��� േദവാലയ�ിൽ എ�ാ വിഭാഗം ജന�ൾ�ും ഹാജരായി
െ�ാ�്അവരുെട ആവശ��ൾ�് രാജാവ്മ��ിമാർ എ�ിവരിലൂെട
ധർ�ശാസ�്തപരമായി േനരി� ഉ്ടൻ പരിഹാരം േനടാൻ സാധി�ു�തുമായ
േദവാലയെ� നിർ�ി�ു�തും പരിപാലി�ു�തും എ�െനെയ� ച്ുവെട
�പേത�കംഅ��ായ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്

*ൈ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
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കാമകാര��ള�മാേയാ ശിവലിംഗ�ിന ബ്�മി�.* ൈദവവി�വ വിശകലനം8
ൽവിശദീകരി�ി���.്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�ി�ുകയാണ്എ�ും,
*സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ സ�്തീശരീര�ിൽ, *മ��ം
ഭൂമിയും ശരീരവുമായ ൈദവം* ഒരു ശൂന�ഭാഗെ� സൃഷട്ി�ി��� എ്��ാെത
അ�െന ഒരു അവയവം സ�്തീകൾ�ി�* എ�ും സുവ��മാണ.് *മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�  അംശമായ ജീവികള�െട ശരീര�ിൽ*
മഹാ�പേവശി�ു� ആകാശം എ� *മഹാശൂന�ത*യുെട *മഹാസൂ�മ്മായ
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�ു�ത് മഹാലിംഗ�ിന് അക�ാണ.്*
മനുഷ�രും മാതാപിതാ�ള�ം മുതുമു���ാരുെമ�ാം മഹാലിംഗ�ിനക�്
ജനി�വരാകുേ�ാൾ, യാെതാരാൾ�ും *എെ� രാജ�ം, എെ� േദശം*
എ�ി�െന പറയാൻയാെതാരു േ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�ു�ത്ഭൂമിയിൽ നി�ും
അന�മായ വൃ�ാകൃതിയിൽ മുകളിേല�്ആെണ�ിലും, ആദിയി�ാ�
�പസത്ുത ആകാശവും ഭൂമിയും കുഴൽ േപാെല അന�മായി താേഴ�്
േപാവുകയാണ.് അതായത്ഏെറ�ുെറ അട�്ഉ�തായ പു��കു�ിയുെട
ആകൃതിയാണ ആ്കാശം എ� മഹാലിംഗ�ിന ഉ്�ത.്

മഹാശിവലിംഗമായി� �്പവർ�ി�ു� ൈദവെ�, പു��കു�ി േപാെലയു� ക�്
െകാേ�ാ, എെ��ിലും രൂപ�ിലു� ക� െ്കാേ�ാ, ൈകകൾ െകാ�്
േകാരിെയടു�്കൂ�ിവയ�്ു� ഒരു പിടി മ��െകാേ�ാ, കു�ുകള�ം
മലകള�ം െകാേ�ാ �പതീകമാ�ിയും, യാെതാരു �പതീക�ള�മി�ാെതയും,
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�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
�ിതിസംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ുവാൻ മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിനു കഴിയും എ� സ്ുവ��മായി അറി�ുെകാ�ണം. എ�ും
െച�ാൻ ശ�ിയു�, ആദിയും അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിന് ഒരു കടുകിേലാ വി�ഗഹ�ിേലാ ജീവിയിലുേമാ
�പേവശി��െകാേ�ാ (ആയിരു�ുെകാേ�ാ) മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ുവാൻ ശ�ിയിെ��്
വിശ�സി�ു�വർ ഉെ��ിൽ അവർ കടു� ൈദവനി�യാണ്
െച���ത.് വി�ഗഹ�ിെലാതു�ിെ�ാ�ു �പവർ�ി�ാൻ
മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിനു കഴിയും എ� പ്റയുേ�ാൾ, വി�ഗഹ ആരാധന
ശരിയാെണ�ു ധരി�� േപാവരുത.് വി�ഗഹ�ിൽ നി�്അഥവാ
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�യുംൈദവശി�കെള പിടി�� വാ�ു�കാര��ള�മാണ.്

ൈദവവി�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��
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കണ�ൾ 'മ��ം ശരീരവും ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�' അന�മായ
ഗുണ�െളയും ശ�ികെളയും മഹാനീതിശാസ�്തപരമായ �പവർ�ന�െളയും
ജ�ഗുണ�െളയും സംബ�ി���വെയ�് തല�്ാലം കരുതുക;
മഹാഉചിതമായി ൈവകാെത െവളിെ�ടു�ു�താണ.് പരിശു�ാ�ാവ,്
യേഹാവ എ�തും അ�ാഹു, റസൂൽ എ�തും *ഭാഗികമായ* ശരികളാണ;്
പരിശു�ാ�ാവ,് സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര *കർ�ാവ*്, അ�ാഹു
എ�ീ പദ�ൾ *ഏകൈദവവും മഹാേദവനുമായ മഹാേദവിെയ*
കുറി�ുേ�ാൾ; യേഹാവ, ൈ�ക�,് ഈസാ, റസൂൽ എ�ിവ ഏക
ൈദവദാസനായ *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�ു�ത് കടു�
ൈ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���ത്മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� 'മായാ
മഹാശ�ി' ആകയാലാണ്വർജ�മാെണ�ിലും മ��ശാസ�്തെ�
മഹാനിലനിർ�ിയി���ത.്*

*(6.)* *ഇ��യിെല ജന�ളിലും േദവാലയ�ളിലും ൈദവവി�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
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ചി�ത�െളയും, ൈദവീകെമ�ും ൈദവശാസ�്തെമ�ും െത�ി�രി�ി���
�ഗ��െളയും കാവുകെളയും കുര�ാലയ�െളയും ആചാര�െളയും
അനുഷഠ്ാന�െളയും വിശ�ാസ�െളയും മതജാതി �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�തെടലിവിഷൻ
മാധ�മ�ളിലും, വ�വസായവാണിജ�ഭരണകൂട പരസ��ളിലും മ��ം
സർ�സാധാരണമായി �പതിഷഠ്ി�ുകയും �പദർശി�ി�ുകയും
�പസി�ീകരി�ുകയും, സംേ�പഷി�ുകയും ഒെ� െച��� ൈലംഗിക
അശള്ീലആഭാസ 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�ം.*

�പണയകാമകാര��ൾ, അവകാശവും അധികാരവും ഉ� സ�്തീയുെടയും
പുരുഷെ�യും  സ�കാര�മാണ.് ശരീരവും അ�െന തെ�. ന�ത
�പദർശി�ി�ു� സ�്തീപുരുഷ 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�ം ൈലംഗികഅരാജകത� 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, സേഹാദരീസേഹാദര�ാ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
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ദ�ീപിേലാ സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���േ�ാെടയും, ശാസ�്തസൗകര��ൾ
ഇ�ാെതയും ജീവി�ാനു� േയാഗ�തയാണ അ്വർ� ഉ്�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�്ദുർേ�വതകളായി പരിണമി�വെരയും
അവസാനി�ി�� െകാ�ാണ്ൈദവവി�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� പ്രിണമിെ��ിലും, മഹാേദവി യുെട
മഹാകൃപയും മഹാവാ�ല�വും െകാ�് വളെരയധികം
ശു�ീകരി�െ���, വർഷ�ളായി�് അേ�ഹം പ�ാ�പി��ം
�പായ�ി�ം െചയത്ും ജീവി�ുകയാണ;് മാനസികമായി
ആന��ിലുമാണ.്

2017 ഏ�പിൽ 30ന്മഹിശ�ിയായ മഹാേദവി ഈയു�വെന
മഹാഅനു�ഗഹി�� െവളിെ�ടു�ിയ ഒരു കാര�ം, വിഷാണുവായ
നാരായണെ� പതനം സ�ൂർ�മായതിനു പുറെമ, മായാകൃഷണ്ൻ
പരാജയെ��� എ�താണ.്

((ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി യുെട മഹാശ�ികെള 
ഒരു േകാടി അളവുകൾ മാ�തമായി� സ്��ി�ാൽ, അതിൽനി� 1് (ഒരു അളവ)്
എടു�ാൽ, മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
മഹാനിർ�ഹി�ു�തിന 1് (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�തേമഏെതാ�ും െച�ാൻസൃഷട്ികൾ�ു കഴിയൂ.*))
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'മഹാശ�ിയായ മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം' മഹാശാസ�്ത
�പകാരം മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െ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�രീജ��െ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�ം
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�ു !അവന /്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��ം �പണയകാമ
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�െ� ....! )))))).
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കൃഷണ്ൻ, മ�� േദവതകൾ, മനുഷ�ർ തുട�ിയവരുെട ചി�ത�െളയും
വി�ഗഹ�െളയും സമ്ാരക�െളയും ചുമ�ു നട�വർ വിശകലനം
െചേ��ിയിരു�തും �ശ�ിേ��തുമായ ചില കൃഷണ് കാര��ൾ
മാ�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�്ഈയു�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�.
കു�ു�െള കൂടുതൽ കൂടുതൽ സേ�ാഷി�ി�ാനാണ്
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മഹാേദവനുമായ
മഹാേദവി മഹാ�പവർ�ി�ു�ത.്

*മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ി മാ�തമായ* കിഷാണു എ�
കൃഷണ്ൻ സേ�ാഷി�ിരു�ത മ്നുഷ�ർ നൽകു� ഭ�ണം, വസ�്തം,
പാർ�ിടം, കീർ�ി, തുട�ിയവയിൽ ആെണ�തു െകാ� അ്വെയ
നൽകുകയാേണാ?കഷട്ം തെ�.

*േ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�വുംസേ�ശവുമാണു
നൽകു�െത�ും അറിയി�ണം. മു� സ്ൂചി�ി�തുേപാെല സ�യം
വിശകലനം െചയത്ു പറയുക; മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി
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േകൾ�െ�!

*(6.3)* ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല േദവതകള�െട ആവശ�ം, സൃഷട്ി,
�ാനം, �പവർ�നം, തുട�ിയ കാര��െള ൈദവവി�വ
വിശകലനം 8ൽ വിശദീകരി�ി���.് (*omsathyam* എ� േ�ാഗിലും,
*www.omsathyam.com* എ� െവബൈ്സ�ിലും ലഭ�മാണ.്). ൈദവ
വി�വ വിശകലനം 9െ� PDF ഫയലിൽ ആവർ�ി�ു�ു�;്
വാടസ്ആ്പ് സേ�ശ�ിൽ വിശദീകരണം ഒഴിവാ�ു�ുമു�.്
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�വതാപൂജ കാരണമായി���.്

*(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�് താമസി�ാ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��ിന് ഒരു
രാ�തിേനരം സൗജന�മായി� ഭ്�ി�ാനും ത�ാനും വി�ശമി�ാനും,
സ�ത�ള�ൾെ�� െപാതുസേ�ത�ൾ േവേ� ?

ഇ�െ� ഭൂമിയിൽ ഏെറ�ുെറ 750 േകാടി മനുഷ�െര ൈദവം
സൃഷട്ി�ി��െ��ിലും അവെര�ാം മതജാതിരാഷ�്ടീയഇസ
ജീവികളായി�ാണ്ജീവി�ു�ത,് മനുഷ�രായി��. ഭൂമിയിൽ ഉടൻ
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*മായ/ൈദവം* �പത��മാവുകയും െച��േ�ാൾ, മതജാതി 
രാഷ�്ടീയഇസ ജീവികളായി��ം ഒെ� കഴിയു�വർ വീ�ും
മനുഷ�രായി മാറു�താണ.്

ൈദവവി�വ�ിൽ ൈദവം �പത��മായി� 3്33 വർഷ�ാ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�ാപത്ി അധികം
ൈവകാെത േനരി� അ്നുഭവി� അ്റിയാൻ 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�്
പരിവർ�നെ�ടുേ��ു�തിന് േനതൃത�ം െകാടു�ുക എ�
ചുമതല ഏെ�ടു�ു�ത്സാധാരണ ജന�േളാ ഭരണകൂടേമാ
ആയിരി�ി�. െചയത്ുേപാ� െത��കൾ�ും കു��ൾ�ുമു�
െചറിെയാരു �പായ�ി�മായി�് വ�ത�സത് മത
പുേരാഹിതവർ��ള�ം വ�ത�സത് േദവാലയ നട�ി��കാരും
കൂ�ാളികള�െമ�ാം പുതിയ േജാലി മംഗളമാ�ു�താണ.്

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

*ഏകമഹാശ�ിയായ ൈദവെ�േയാ, ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമായ
ഭൂമിെയേയാ അ�ാെത മെ��ിെന സത്ുതി�ാലും പാപമാണ്
പാപമാണ് പാപമാണ;് ൈദവശി�കള�മു�.്* �പപ��ിെ�
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*സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െ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
�പചാരകരുംആസ�ാദകരുമാണ ഏ്െറ�ുെറ എ�ായിട�ളിലും ഉ�ത.്
കു�ു�ൾ ൈദവശി�കെള പിടി�� വാ�ു�ത മ്ഹാമാതാവായ
മഹാേദവി�്സേ�ാഷം നൽകു�ി�; മഹാനീതിപതി കൂടിയായ
മഹാേദവി�് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം പാപികെള
ശി�ി�ാതിരി�ാനും കഴിയി�.*

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും *മഹാവാ�ല�വുമായ* ൈദവം,
*സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർെ��ാം �ാനവും സ��ും ഊർ�വും
സമയ�ള�െമ�ാം നൽകു�തു കൂടാെത ന�തു െചയത് പ്ുണ�ം
വർ�ി�ി�ാനു� അവസര�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ു�.് അഹംഭാവ�ള�ം, അ�ാനവും െകാ� അ്േനകം
േപർ അവസര�െള തിരി�റിയാെത േപാകു�ു; നഷട്െ�ടു�ു�ു.*
കൂടുതൽ ശാസ�്തവിശദീകരണ�ൾ�് *www.omsathyam.com*
െവബൈ്സ� അ്ഥവാ *omsathyam* േ�ാഗ സ്�ർശി�ുക.

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

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

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� മ്�ാ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� മ്ഹാനീതി
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ലഭി�ാൽ മാ�തേമ ജീവിസൃഷട്ി മഹാഭംഗിയാവുകയു�� എ�ും,
മഹാനീതി ലഭി�ു�ത്മ�ി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. 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�് വീ�ും
സ�ീകരി�െ�ടു�തുമാണ.് (എ�ാ സൃഷട്ിച�ക�ളിലും
ഏ��ുറ�ിലുകേളാെട/ സമാനമായി സംഭവി�ു�ു�.്).
മഹാചിരിേയാെട ൈദവവി�വം മഹാആരംഭി�ു� തീയതിെയ��ി
ഈയു�വന്വ��മായി അറിയി�; മഹാഉചിതമായ സമയ�്
മഹാെവളിെ�ടു�ുെമ�ു മാ�തംഅറിയാം.

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�
മഹാേദവി, ഈ വരികൾ കുറി�ു� 2017 െമയ് 04◌ാം
തീയതിവെര പരമശിവെന മഹാഅനു�ഗഹി�്
ശ�ിെ�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, 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� മ്ഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ു�,് ഈയു�വന് പേ� മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകി�ഴി� കാര��ളാണവ. മഹാേദവിയുെട *മഹാഹൃദയവും*
മഹാ�പപ��ിെ� *ശ�ിനിയ��ണ സ�*യുമായ *ഓംകാരം*,
പരമശിവെ� ഹൃദയേ�ാടു േചർ�ുകഴി�ു. *മഹാജഗദംബയുെട
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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 തലയു�
മഹാനാഗമാതാവായി ശിര�ിനു മുകളിൽ,* തുട�ിയ
മഹാദാന�ളായ മഹാശ�ികെള പരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകി�ഴി�ു. *മഹാദാന�ളിൽ ചിലവ �പത��മായും, ചിലവ
�പതീകാ�കമായും, ചിലവ അ�ാതമായുമാണ്മഹാഅനു�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� മ്ഹാശ�ികൾ �പവർ�ി�� തുട�ു�താണ ;്
അേതാെട പരമശിവെ� മാനുഷികാവ�യ�് ക്ാതലായ മാ��ൾ
ഉ�ാകു�താണ.് *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



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1170

ജന�ൾ� സ്ാമൂഹിക നീതി ഉറ�ായും ലഭി�ു�തുമാണ.് രാജാവും
മ��ിമാരും *നീതിന�ായ�െള െച���േതാെട* ഇ�െ�
പൂ�ാ�ിേ�ാടതികൾഇ�ാതാവു�തുമാണ.്

ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു കാര��ൾ�ും യാെതാരു മനുഷ�രുെടയും
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 െചയത്്പുണ�ം 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�,് 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��ി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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അനുബ�ം : Quoted fromൈദവവി�വ വിശകലനം8
*(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�െട ആന��െ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�ിയാണ്അന�മായ
ആന��െളെയ�ാം മനുഷ�ൻ േനടു�ത.് സമസത്വും (മ��ം ഭൂമിയുമായ)
ൈദവം നൽകു�താണ,് നൽകു�താേണാ, നൽകു�ത� എ�ീ
�കമ�പശന്�ളാണ്വിഷയ വിശകലനം ആവശ�മാ�ു�ത.് മനുഷ�രുെട
ജീവിതെ� അസ��മാ�ാൻ ഒരു േദവതകള�ം മനുഷ�രുെട മു�ിൽ
�പത��െ�ടു�ി�എ�തിൽ നി�,് േദവതകൾ ഉെ��ിൽതെ�യുംഅവർ�്
മനുഷ�രുെട മു�ിൽ �പത��െ�ടാേനാ ഉപ�ദവി�ാേനാ *മഹാവാ�ല�വും
ഏകൈദവവുമായ മഹാേദവിയുെട അഥവാ ൈദവ�ിെ�* അനുവാദം
ഇെ��ത് അനുഭവസത�മാണ;് സുവ��മാണ.് അേ�ാൾ ൈദവവും,
ൈ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
*മഹാഉചിതമായസമയ�*്ൈദവം �പേത�കം �പേത�കമായും േനരി��ം *'ഭൗതിക
ശാസ�്തം, ധർ� ശാസ�്തം, ആ�ീയ ശാസ�്തം, മ�� ശാസ�്തം' എ�ീ 4
യഥാർ�മായ  േവദ�െള* അഥവാ *മഹാശാസ�്തെ�* മുഴുവൻ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.് 'സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കർ�ാവും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ *ൈദവ�ിെ�യും', 'സൃഷട്ികളായ
മനുഷ�രുെടയും', ഇടയിൽ സൃഷട്ികളായ മധ��രുെട ആവശ�ം ൈദവ�ിനി�;
ൈദവം മധ��െര നിയമി�ി��മി�.* അേ�ാൾ ൈദവം നിയമി�ി�ി�ാ�തായ
മതാചാര��ാെരയും ഗുരു��ാെരയും പിൻപ�ിയതും 'ഗൗരവമായ
*ൈദവകാര��ളിൽ* തീർ�ും അപൂർ�രായവരുെട അ�ാനെ� ചുമ�ു
േപാരു�തും' മനുഷ�രുെട േഭാഷ�മാണ.്ബു�ിശ�ിയും ഓർ�ശ�ിയും മ��
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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�ു�ത് മഹാമാതാവായ മഹാേദവി�് അഥവാ ൈദവ�ിന്
അസേ�ാ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�ത മ്നുഷ�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*ൈദവവി�വം* മഹാആരംഭി�ു�േതാെട സർ�രും
ഉേപ�ി�ു�താണ.്*)) ...

'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�് തല�്ാലം കരുതുക;
മഹാഉചിതമായി ൈവകാെത െവളിെ�ടു�ു�താണ.് പരിശു�ാ�ാവ,്
യേഹാവ എ�തും അ�ാഹു, റസൂൽ എ�തും *ഭാഗികമായ* ശരികളാണ;്
പരിശു�ാ�ാവ,് അ�ാഹു എ�ീ പദ�ൾ *ഏകൈദവമായ മഹാേദവിെയ*
കുറി�ുേ�ാൾ; യേഹാവ, ൈ�ക�,് ഈസാ, റസൂൽ എ�ിവ ഏകൈദവ
ദാസനായ *പരമശിവെന* കുറി�ു�ു; റസൂൽ എ�ത ഇ്�ാം മത�ിെല
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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� മ്നുഷ�െര സഹായി�ുകയാേണാ, ഉപ�ദവി�ുകയാേണാ
എ�ീ ന�ായമായ േചാദ��ൾ ഉ�.്വിശദീകരി�ാം:

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

ഗജപാതി എ� ഗണപതി ഉൾെ�െടയു� േദവതകെള�ാം *സമ്ൃതി*യുെട
ഭാഗമാണ;് േവദ�ള�െട അഥവാ മഹാശാസ�്ത�ിെ� ഭാഗമ�; മ�ിെല എ�ാ
മൂലക�ള�െടേയാ എ�ാ ആ��ള�െടേയാ ഭാഗമ�; *ഒരു വാതകമൂലകെ�
മാ�തം ബ�ി�ി��� ജീവാ�ാവിെ� ഭൗതികഅസത്ിത�ം മാ�തമാണ*്
േദവതകൾെ��ാം ഉ�ത.് വ�ത�സത് മത�ൾ �പകാരവും വ�ത�സത്
േദശ�ളിെല വ�ത�സത്�ളായ ഭാഷകൾ �പകാരവും, േദവതകള�െട �പവർ�ന
പരിധികൾ �പകാരവും േദവതകൾ, േദവ�ാർ, മല�ുകൾ, മാലാഖമാർ
എെ�ാെ� അവർ� േ്പരുകള��.് അവെര�ാം ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല
ആവശ��ൾ�ായി സൃഷട്ി�െ��വരാണ.് ര�ാമെ� മഹാകാലച�ക�ിെല
ആദ� സൃഷട്ിച�ക�ിൽ ൈദവവി�വവും തുടർ�് സൃഷട്ിച�ക�ിെല
മനുഷ�രുെട സംഹാരം എ� േമാ�വും ആരംഭി�ു�തിനു മു�്
േദവതകെളെയ�ാം പിൻവലി�ു�താണ.് വളെര േപെര പിൻവലി��കഴി� .ു
ഉടൻ ൈദവവി�വം മഹാആരംഭി�ു�േതാെട അവരുെടെയ�ാം *�ിരമായ
തിേരാധാനം* 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��ണ സ�*യാണ *്ഓംകാരം*; എ�തി�ുപരി, മഹാശ�ിയും
മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും *മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി*യുെട
*മഹാഹൃദയ*മാണ *്ഓംകാരം*. മഹാഹൃദയം നിറെയ കു�ു�ളായ
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സൃഷട്ികേളാടു� മഹാവാ�ല�മാണ.് മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയും* കൂടിയായ  മഹാേദവിയുെട *'മഹാനീതിശാസ�്തം'
മഹാവാ�ല�മാകു�ത അ്�െനയാണ.്*

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

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

*മഹാ�പപ�െ�യും, കു�ു�ളായി� ജ്ീവികെളയും,*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�ു�ത്മഹാേദവി
യാെതാരി�ലും ഇഷട്െ�ടു�ി�.* തെ� കു�ു�ള�െട ഭയം മാ�ാനും,
*ൈദവം മഹാവാ�ല�മാെണ�*് കു�ു�െള സ�ൂർ�മായും
േബാ��െ�ടു�ാനുമായി�,് 1000 േകാടി വർഷ�ള�� ആദ� മഹാകാലച�കം
മുഴുവൻ, ൈദവം (മഹാേദവി) മഹാദാസനും മഹാദാസിയുമായി�്
�പവർ�ി�ിരു� .ു* മഹാ�പപ��ിെ� ഭരണകാര��െള, *മനുഷ�രിൽ നി�്
ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരം േനടിയ ഏതാനും വിശിഷട് വ��ികെള
ഏൽ�ി�ുകയും െചയത്ു*; േദവതകൾ എ� േപേരാെട. മഹാദാസനും
�പപ�പിതാവുമായ പരമശിവനിലൂെടയാണ് േദവതകെള നിയമി�തും
ആവശ�മായ മായാശ�ികെള നൽകിയതും. െമാ�ഭരണഏേകാപനം,സൂര�ൻ,
ച��ൻ, വായു, അ�ി, നദികൾ, സമു�ദം, കു�ുകള�ം മലകള�ം, വലിയ
പർ�ത�ൾ, വനം, വിദ�, സേ്നഹം, കാമം, മരണം, സംഹാരം എ� േമാ�ം,
ചരി�തെമഴു� (്ചരി�ത നിർ�ാണം), എ�ി�െന ഏതാനും കാര��ള�െട
ഭരണമാണ് േദവതകെള ഏ�ി�ത.് ൈദവ�ിെ�യും, ൈദവഭാഗമായ
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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�ാട്അപരാധം െചയത്തായി��
േവ�ാ; *ശ�ിനിയ��ണ സ�േയാടു* െചയെ്ത�ായിേ�ാെ�;
*മഹാവാ�ല�മായ ഓംകാരം കു�ു�ളായ ജീവികേളാടു കാ�ിയ മെ�ാരു
മഹാകാരുണ�മായിരു�ുഅത !്*

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

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

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

അഹംഭാവം, അ�ാനം, ദുസ�ാർ�ം, ദുഷ�്ീർ�ിേമാഹം, തുട�ിയവ
നിമി�ം *മനുഷ�ഗുരുവിെന യേഥാചിതം അംഗീകരി�ാ� ആധുനിക
കാല�ാണ് 'ഗണപതി' എ�റിയെ�ടു� *ഗജപാതി*യുെട �പസ�ി.
*െടലിവിഷനിലും*സിനിമകളിലും മ��ം *കാർ��ൺ മനുഷ�രും, പൂ�യും,എലിയും,
മാനും, സിംഹവുെമാെ� സംസാരി�ു�തും, അവ ധർ�കാര��ൾ
ഉപേദശി�ു�തും, കാണികളായ മനുഷ�ർ �ശ�ി�ിരി�ു�തും
ആസ�ദി�ു�തും*ക�ി���വരുംഅനുഭവി�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� സൃഷട്ിയാണ്
ഗജപാതിയുേടത.്*

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

*വിഘേ്നശ�രൻ* എെ�ാരു നിേയാഗം കൂടി ഗജപാതി�ു�.്
*വിഘന്ം അഥവാ തട�ം ഉ�ാ�ു� ഈശ�രൻ അഥവാ ദാസൻ*
എ�ാണ്വിഘേ്നശ�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�െനയാണ് ഗജപാതി
*വിഘേ്നശ�രനായത.്*

*ഭൂമിയിെല�ുമു� മനുഷ�രുെട കാര��െളയാണ് മഹാശാസ�്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�് ശാസ�്ത സത��െള
വികലമാ�ു�തിലാണ്ഇ��യിൽ ഉൾെ�െട ഭൂമിയിെല�ും ഓേരാേരാ
കാല�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', 'ൈദവഭാഗവും ൈദവദാസനുമായ പരമശിവനും',
ജീവികള�െട ആന��ൾെ��ാം അതീതമാണ.് സർ�വും
സൃഷട്ി�ു�ത ്മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവമാെണ�ും, ജീവികള�െട
ആന��ിനാണ പ്ാലും പഴവും ശർ�രയും െന��ം േതനും േത�യും ച�നവും
(പ��)വസ�്ത�ള�ം സ�ർ�വും െവ�ിയും ആഭരണ�ള�ം പൂ�ള�െമ�ാം
സൃഷട്ി�ി���ത എ്�തിെന മറ�ും മറ��ം അറിയാെതയും അവഗണി��ം
ൈദവ�ിനു െകാടു�ു�ു എ� േപരിൽ വി�ഗഹ�ളിൽ ഒഴി�ു�തും
ഒഴു�ു�തും ചാർ�ു�തും പാഴാ�ു�തും മ���സർ�ുകൾ
നട�ു�തും മനുഷ�രുെട ധനഊർ�സമയ�െള നഷട്െ�ടു�ു�തും
കടു� ൈദവനി�യും കടു� പാപ�ള�മാണ;് കടു� ൈദവശി�കള�ം
തീർ�യായും ഉ�.് അേതസമയം *'സൃഷട്ികളായ േദവതകള�െട'
ആന��െള�ാം മനുഷ�രുേടതു തെ�യാണ.് മനുഷ�ർ�് െച���
േസവന�ിന് കൂലിെയേ�ാണം േമ�ടി ആന�വർ�ക വസത്ു�െള
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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�ത്അവർ ൈ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�ൾ എ�ി�െന *പരിണാമം*
ഉ�ായി.

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

'ദുരാ�ാ�ളായി മാറിയ േദവതകെള ൈദവമായി�രുതി
പൂജി�ു�തിനും ആരാധി�ു�തിനും മ��ം' *വിഘേ്നശ�രൻ
തട�മു�ാ�ാതിരി�ാനായി അധമനീച ആരാധനകള�െട
മുേ�ാടിയായി വിഘേ്നശ�രന ഇ്ഷട്മു�തായ പഴം, ശർ�ര, േത�,
ഉ�ിയ�ം, തുട�ിയവെയ�ാം സത്ുതി�� െകാ� ന്ൽകിയി� ആ്ദ�ം
വിഘേ്നശ�രെന �പസാദി�ി�ുക എ� അഴിമതിരീതി
�ാപി�െ���.* ഗണപതിപൂജയും ഗണപതിേഹാമവും ഗണപതിെയ
�പകീർ�ി��� ആേഘാഷ�ള�ം മ��ം അ�െനയാണ ആ്രംഭി�ത.്
*ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ� ആരാധനകെള വിഘന്െ�ടു�ുവാൻ
നിേയാഗി�െ�� വിഘേ്നശ�രൻ, അധമ�ളായ പൂജകെളയും
ആരാധനകെളയും വിഘന്�ളിൽ നി� ര്�ി�ാനു�ഈശ�രനായി
മാറി.* *ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ� ആരാധനാ സ��ദായ�ൾ*
ഭൂമിയിെല�ും വ�ാപകമാവാൻ വിഘേ്നശ�ൻ ഒരു മുഖ� കാരണമായി.
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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�ത്എേ�ാെഴ�ും �പേവശി�� കഴിേ�ാ
എ�ും തൽ�ാലം ഈയു�വന്അറിയി�. 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 .ു 2007ൽ 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� ത്ുട�ിയവ ഉപേയാഗി�ു� 21◌ാം നൂ�ാ�ിെല
ജന�ൾ, എലിയുെട പുറ�ുകയറി ആനയും ഗണപതിയും സ�രി�ുെമ�ു
വിശ�സി�ു� മാനസിക അവ�യിലാണ് ഉ�െ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�� .ു* ഇതാണ ശ്ി�. 2008 െഫ�ബുവരി
മാസ�ിൽ ശി�യിൽ ഇളവു�ായി���.് ഗജപാതിയുെട േമലു�
മഹാനീതികാര��െള��ി അറി�വ ഇ�തമാ�തമാണ,് മഹാനി�യ�പകാരം
ആവശ�െമ�ിൽ കൂടുതൽ അറിയി�ും എ�ിരിെ�, കൂടുതൽ അറിയുവാൻ
ഈയു�വൻആ�ഗഹി��കൂടാ.

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

(ഭൂമിയിെല െമാ�ം ജനസംഖ� 2017ൽ ഏെറ�ുെറ 750 േകാടി ആെണ�ിൽ,*
ഹി�ു�ൾ *അ�ാ�വർ 640 േകാടിയും* ഹി�ു*മത േലബൽ ഉ�വർ 110
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േകാടിയും മാ�തമാണ എ്�തും*, അവരിെല മതവിശ�ാസികള�െട എ�ം 10
േകാടിയിൽ താെഴ മാ�തമാണ എ്�തും മുകളിൽ *(1)*ൽ വ��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!)

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

*ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ� മഹാേദവി* എ�
ഏകമഹാശ�ിയായ ഏകൈദവം, ഈയു�വനിലൂെട 20052006 ൽ
ശ�ിമ�ായ വാതകആ�ീ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�്സൃഷട്ി�ുകയും െചയത് .ു
ആവക കാര��െള�ാം വളെരയധികം ദുർ�മായ ദുർ�ം കൂടിയായിരു� .ു
സ�ൂർ�മായും അവസാനി� ചരി�തമാണ;് ഓംസത�ം േഡാട േ്കാം എ�
െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരണം ലഭ�മാണ.്

*ൈ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�
'നാരായണെന' ശു�ീകരി�ാനാണ.് *മഹാേദവിയുെട സ�തേ�ാെട,*
�പപ�പിതാവായ പരമശിവൻ എ� ൈ�ക�,് േമ�ടി െകാടിയ പിശാചുമായി�്
ഒരു കരാറിൽ ഏർെ��,് ഓംകാര�ിൽ നി�ും അയാൾ സൃഷട്ി�ുകയും *ഒരു
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ശംഖിൽ സൂ�ി�ുകയും െചയത് അപാര മായാശ�ികള��
നാഗമാണിക�െ�* ഭാഗികമായി നിർവീര�മാ�ുകയും െചയത് .ു

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

രാമാവതാര�ിൽ പാപം വർ�ി�ുകയാണ്യഥാർ��ി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�ുംഅധമപാര�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.്'
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*മ��ാവതാരം* :

ൈശവമതം പരിേശാധി�ാൽ, ശിവൻ മ��ാവതാരെ�
എടു�ി���തായി കാണാം. 'മഹാശിവനും മഹാശിവയുമായ
മഹാേദവിയുെട'സൃഷട്ിഅംശം മ��ാവതാരെമടു� ന്ിയു�
പരമശിവെ� മനുഷ�രൂപ�ിലു� ശരീര�ിേല�് ൈദവ
വി�വ�ിനു മു� മ്ഹാ�പേവശി�ു�ു�.് *പരമശിവൻ* എ�
മഹാപദവിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തും, പരമശിവെ�
നാവിൽ 'അ�ര�ബ�വും അ�ര�ബ��ിെ� മൂലരൂപവുമായ 3'
മഹാകുറി�ു�തും, യഥാർ� 4 േവദ�ളായ ഭൗതികധർ�
ആ�ീയമ��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�ിയായ ഏകൈദവം,
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; 4ൈകകള�മായി.ൈദവ
പരിേവഷം ഉ�ാ�ിെയടു�ാൻ വിഷാണു ആവിഷ�്രി� 'വിഷു' വിെന
ര�ാമൻ അടി��മാ�ി. മൂലേദവതയുെട മി�മു� അേനകമേനകം
മായാശ�ികൾ ര�ാമെ� പ�ലാെണ�ിലും, ൈദവമാകാനായി
ന��നശ�ികെള െകാ�്അതിേഘാരമായും െകാടിയ കൗശലേ�ാെടയും
ഒരു�ിയ വൻസംവിധാന�െള�ാം മൂലെ� വരുതിയിൽ. കാര�കാരണ�ൾ,
സൂചിത െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.്
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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�ിന്ഈ ജ��്
ഉ�ായി���;് മു�് സൂചി�ി� ൈ�ക�്വിഷാണു കരാറും അന�ര
ഫല�ള�മാണ് കാരണം. പഴയകാല െചയത്ികളിൽ പ�ാ�പി�ു�
അവ�യിലാണ അ്േ�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�മായുംഅയാളിൽ നി�ും േമാചി�ി�� വരികയാണ;് 'ലൂെട'ആയി� പ്ലേ�ാഴും
ഈയു�വെന പെ�ടു�ി�ു�ുമു�.് അേ�ഹ�ിെ� േമലു� ശു�ീകരണ
�പ�കിയ 2016ൽ ഏെറ�ുെറ പൂർ�ിയായി���.് ഉടൻ *ൈദവവി�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�ിന ക്ഴിയുമാറാവെ�!

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 ഖരശരീരമി�ാെത വാതകരൂപ�ിൽ െവളിയിലു�.് താവളം
ഗുരുവായൂർ,അ�ല��ഴ,ആറ�ുള. േമ�റ�സു�രനിൽ �പേവശി�� െകാ�്
മൂലേദവതയുെട 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�ി� െവളിപാട്മഹാഉചിതമായ
സമയ�്ലഭി�ു�താണ.് ആധുനിക മനുഷ�ർ�്ജീവിത കാര��ൾ�്
തൽ�ാലംഅത�ാവശ�മ�ാ�വഎ�ഏ്തായാലും ഉറ�ി�ാം.

ഈയു�വെ� (ഇേ�ാഴെ�) മനുഷ�ജ��ിൽ അനുഭവി� െകാടിയ
പീഡന�ൾ� ് മു�് സൂചി�ി� കരാറും, ൈപശാചിക ശ�ികള�െട
�പവർ�ന�ള�ം കാരണ�ളായി���.്
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ഏതാനും ആഴച്കൾ� മ്ു�ുവെര മായാകൃഷണ്െ� കടു� ഉപ�ദവ�ൾ
ബാഹ�മായും ശാരീരികമായുംസാ��ികമായും ഒെ�അനുഭവി�താണ.്

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

(((((( മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� ശ�ികെള ഒരു േകാടി അളവുകൾ
മാ�തമായി� ആ്ദിയും അ�വുമി�ാ�   സ��ി�ാൽ, അതിൽനി� 1് (ഒരു
അളവ)് എടു�ാൽ, മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
മഹാനിർ�ഹി�ു�തിന 1് (ഒരു അളവ)് അധികമാണ.് അ�െനയിരിെ�
*'മ��ം ഭൂമിയുമായ മഹാരൂപെ� മഹാസ�ീകരി�ി���തായ ൈദവ�ിെ�  '*
എതിരാളികേളാ മ�രാർ�ികേളാആവാനു� േ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�ിതിസംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു�തിൽ
നി�് 'വാ�ുകള�ം കരാറുകള�ം പാലി�ുെമ� വിശ�ാസം െകാ�ാണ'്
വിഷാണുവും അയാള�െട കിഷാണഅവതാരവും െകാടിയ െകാടിയ പ�തിയിൽ
വിജയി�ുെമ� ഉ്റ�ി�ത.്

'മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവെ� അടിമയാ�ിെ�ാ�് സ�യം
ൈദവമാകാെമ� അ്വർ വ�ാേമാഹി��! വ��ിസ�ാത���ം നിേഷധി��
െകാ� എ്�ാ 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�രീജ��െ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�ം
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
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ഭയ�ുജീവി�ുകയും െച��മായിരു�ു !അവന /്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��ം �പണയകാമ
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���;്
ജന�ള�െട പാപം കുറയാനും!

പിശാചിെന സത്ുതി�ു�വർ� പ്ിശാചിെ� ഗുണ�ൾ കി��െമ�തുേപാെല,
അേനകരിൽ അഹംഭാവവും അഹ�ാരവും ക��ള�ം കാപട��ള�ം
വർ�ി�ാൻ ദുർേ�വതകെള പൂജി�ത ക്ാരണമായി���.്

അ��ൻ, മുരുകൻ തുട�ിയ അേനകം േദവതകെള അടി�ാനപരമായി�്
വളെര മുേ� പിൻവലി��കഴി� .ു ആവക കാര��െള�ാം ഓംസത�ം േഡാട്
േകാം െവബൈ്സ�ിൽ നി�ും സൗജന�മായി ഡൗൺേലാഡ െ്ച�ാ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� .ു
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അെത�െനെയ�ാൽ, *മഹാശ�ിയായ ൈദവം മഹാ�പപ��ിെല
മൂലക�ളിലും സംയു��ളിലും സൃഷട്ി�ി���തായ ശാസ�്തനിയമ�െള
അനുസരി�്മാ�തേമ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള അടി�ാനപരമായി�്
നിർ�ഹി�ുവാൻഎേ�ാഴും ഏെതാരാൾ�ുംകഴിയുകയുളള�.*

േദവതകൾ�ും മനുഷ�ർ�ുെമ�ാം ലഭ�മാ�ിയി��� വ��ിസ�ാത���െ�
സദുപേയാഗം െചയത്ാലും ദുരുപേയാഗം െചയത്ാലും, വസത്ു�ളിൽ
മഹാലയി�ി�ി��� ന��നശ�ികൾ ഉപേയാഗി�് 'ൈപ (3.1416..)'
അളവിനക�ു� ധാർ�ിക വ�തിയാന�ളാണ് സാധാരണ 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�ി�ാൻകാരണമായി.

േജ�ാതിഷം. മ��വാദം തുട�ിയവയും വർ��മാണ.് േജ�ാതിഷ�ില ്ശരിയു�,്
എ�ാൽ വർ��മായതിെന പിൻപ�ി�ൂടാ. വിവാഹെ�ാരു��ള ്
േപാെലയു� അധമ കാര��െള�ാം േജ�ാതിഷികൾ�്കടു� പാപവും
ശി�യും നൽകു�ു�.് മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ
ൈദവം െച���െത�ാം മനുഷ�രുെട ന�തിനു േവ�െത�ാം മാ�തമാണ.് മായ
െകാ�് മറ�ി���തായ *നാെളയിെല കാര��െള  ഇ�റിയാൻ
ആ�ഗഹി�ു�തും സൃഷട്ിപരവും �ിതിപരവുമായ വിധികെള മാ�ാൻ
�പയ�ി�ു�തും പാപമാണ.്* േജ�ാതിഷം േപാെലയു�വയും മ��വാദ�ള�ം
യ��ള�ം പിന ്പ���വര ്�ും മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം ശി�യു�്
എ�റിയുക. ൈദവീകമ�ാ� ആരാധനകള�െടയും �പാർ�നകള�െടയും
വളെരനീ� നിരയാണ മ്ി� മത�ളിലുമു�ത.് �പാർ�നകള�ം ആരാധനകള�ം
മഹാശാസ�്തപരമായി നിർ�ഹിേ��ത് എ�െനെയ�് േമ�ടി
െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.്

*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�ിതിസംഹാര�ൾ )
ഏെ�ടു�ുകയാണ,് േനരി� ന്ിർ�ഹി�ു�താണ,് മഹാേദവിയുെട ഭാഗമായ
പരമശിവൻ മഹാഇഷട്�ളനുസരി� മ്ഹാേദവിേയാെടാ�ം മഹാദാസനായി�്
ഉ�ാവും.എ�ാ ജീവികള�െടയും പിതാവായ പരമശിവനിലൂെടയാണ മ്ഹാശ�ി
മഹാശാസ�്തം പഠി�ി�ുകയും, മഹാനീതിയിെല ശി�ാകാര��ള�ം സംഹാരവും
നിർ�ഹി�ുക എ�തുെകാ�് പരമശിവനിലൂെടയു� മഹാശ�ിയുെട
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�പവർ�നകാര��ൾ ഗൗരവതര�െള�ിലും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട
മഹാദാസനായ പരമശിവൻ മഹാേദവിയുെട �പേത�ക ഭാഗമാകയാൽ േവറി��
കാേണ�തി�. പരമശിവൻ സ�യം മഹാശ�ിെയആരാധി�ുകയും േയാഗ�ത
േനടു� മനുഷ�െരെ�ാ�് മഹാശ�ിെയ മാ�തം ആരാധി�ി�ുവാൻ
�ശ�ി�ു�തുമാണ.്...

*മഹാശ�ി/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.
പരമശിവൻ എ� മഹാപദവിയും മഹാനാമവും മഹാദാനമായും
മഹാഅനു�ഗഹമായും ലഭി�ി��� േദവീഭാഗം 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��ളാണവ.

*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;
ആയതിന പ്രമശിവൻ മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട സ�യം സ�ീകരി�ി��� നാമ�ൾ
മാ�തമാണ ഏ്കദാസൻ, 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�ാം കൂടിയാണ്മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി എ�ു
പറയുേ�ാൾ, �സഷട്ാവായ ൈദവ�ിെ�യും, സൃഷട്ികള�െടയും ആന��ൾ
വ�ത�സത്മാണ് എ�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�ത്മഹാ�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 മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം,
താൻ സൃഷട്ി�ി��� ആന��ൾെ��ാം അതീതമാെണ�ിലും,* ഒരു
മഹാജീവിെയേ�ാണം മഹാ�പപ��ിെല കാര��ളിൽ ഇടെപ�്
�പവർ�ി�ു�തിനാൽ, കു�ു�ള�െടെയ�ാം സേ�ാഷെ� കണ�ാ�ി
തനി�ും ഒരു ആന�െ� മഹാനി�യി�ി���;് തെ� ഏകദാസനായ
പരമശിവനും ഒരു ആന�െ� മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.്
*പരമശിവെ� മഹാആന�െമ�ത് ഏകൈദവമായ
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�ം 30േനാട 5്
അളവു� വാ�ല�െ� ഒരി�ൽകൂടി കൂ�ിയാൽ 35 അളവുകള��
മഹാവാ�ല�മാവും. മഹാദാസ��യും മഹാവാ�ല�െ�യും
ൈദവ�ിെ� ആന��ളായും മ���വെയ ജീവികള�െട ആന��ളായും
മഹാഅനു�ഗഹി�ി���ത മ്ഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാേദവനുമായ
മഹാേദവിയാണ.്

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

. മഹാഉചിതമായ ആന� കാര��െള മഹാശാസ�്തപരമായി�്
മഹാനി�യി�ി��ളളതിെന മാ�ിമറി�ാൻ മനുഷ�ർ�ു കഴിയു�ത�. ))

മഹാലിംഗം/മഹാശ�ി ലിംഗം /മഹാശിവലിംഗം /ശിവലിംഗം

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

*ആകാശംഎ�മഹാലിംഗം*

ഭൂമിയിൽ നി�ും ച��നിൽ നി�ും മ��ം േനാ�ിയാൽ ഒരുവലിയ
കുടകണെ�അർ�േഗാളാവ�യു�തും,സൂ�മ്
നിരീ�ണ�ിൽ മഹാ�പപ�സൃഷട്ിയുെട �പതീകെമ�ു

വിേശഷി�ി�ാവു� മഹാലിംഗരൂപമൂ�തും,ആദിയുംഅ�വും
ഇ�ാ�തുമായ മഹാശൂന�മാണ ആ്കാശം.

ൈദവം മ�ായി� അ്ഥവാ ഭൂമിയായി� മ്ഹാരൂപെമടു�ുകയും
ഭൂമിയുെടഅംശ�െളെ�ാ� ജ്ീവികൾെ��ാം ശരീര�െളയും
അതിലൂെടആന��െളയുംനൽകു�തിെന തിരി�റിയുേ�ാൾ,

ഭൂമിയിെല ജീവികള�െട സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െ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�ാ�മഹാലിംഗമാണ ആ്കാശെമ�ും
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വിസത്രി�ു�തിെന മന�ിലാ�ണെമ�ിൽആദിയും
അ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയാണ ൈ്ദവെമ� ആ്ദ�ം

മന�ിലാവണം.അതിനു കഴിയണെമ�ിൽ, മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തംഎ�ത മ്ഹാശ�ിയായഏകൈദവ�ിെ�ആദിയും
അ�വുമി�ാ�മഹാ�ാന�ിെ� വളെര വളെര വളെര
െചറിയെതേ�ാ നി�ാരെമേ�ാ വിേശഷി�ി�ാവു� ഒരംശം

മാ�തമാണ എ്�ും മനുഷ�ർ ഇ�റിയു�ശാസ�്തംേപാെലഅന�വും
സമാനവും വ�ത�സത്�ള�മായശാസ�്ത�െളയുംഅവ �പകാരേമാ
അ�ാെതേയാഅന�വുംസമാനവും വ�ത�സത്�ള�മായ
�പപ��െളയുംസൃഷട്ി�ാൻ മഹാ�ാനം െകാ�ും

മഹാശ�ികെളെ�ാ�ും കഴിയുെമ� മ്ന�ിലാവണം. ലളിതമായി
മന�ിലാ�ാനാവും;അതിന മ്നുഷ�െ�സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെന
വഹി�ു�തായ 'സ��ം'എ� െ്ത�ി�രി�ി���േതാ െത�ി�ാരണ
ഇ�ാ�േതാആയശരീര�ിെ� �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�െ�ആകാശംഎ�
മഹാലിംഗം ഉൾെ�ാ���തിെന മന�ിലാ�ാൻ മനുഷ�ന സ്��ം
*ക��കൾ െകാ� ക്ഴിയു�താണ.്* ഭൂമിയിൽഎവിെട നി�്
ആകാശേ��ു േനാ�ിയാലും ഒരുകുട േപാെല *അർ�
േഗാളാകൃതിയിലാണ ആ്കാശെ�കാണുക.കുട േപാെലയു�
അർ�േഗാള�ിനക�ാണ സ്ൂര�നും ച��നും �ഗഹ�ള�ം
ന��തസമൂഹ�ള�ം ഉൾെ�െടയു� �പപ�മു�ത.്കുട
േപാെലയു�അർ�േഗാള�ിന യ്ഥാര ്��ിൽഅ�മി�.
മഹാ�പപ��ിൽപുതുതായി ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�ു�ന��ത

േകാടികൾ�ു�ിതിെച�ാനും (�പവർ�ി�ാനും)
ഇടംെകാടു�ു�തും മനുഷ�ബു�ിെകാ� അ്ള�ാൻകഴിയാ�തും
അ�മി�ാ�തുമായ മഹാലിംഗ�ിെ� മുകൾഭാഗേ�യ�്ാണ്
യഥാർ��ിൽ േനാ�ിയെത�ും വിശകലന�ിൽസ�യം

േബാ��മാവു�താണ.്

ഇനി, നാമറി� മഹാലിംഗ�ിെ�ചുവട ക്െ��ാനാവുേമാ
എ� ക്��കൾ െകാ�ും േനടാനായഅറിവുെകാ�ും പരി�ശമി�ുക.
ഭൂമി�ും താേഴ� ആ്ദി കെ��ാനാവാ�അവ�യിൽ
മഹാലിംഗെ�മന�ിലാ�ുേ�ാഴും, ഭൂമി ഉൾെ�െടയു�
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മഹാ�പപ�ം മു�ുപറ�അർ�േഗാളാകൃതിയിെല കുടയ�്്
അഥവാ മഹാലിംഗ�ിനു�ിലാണ.്*

*യാെതാരു മനുഷ�നും യാെതാരു േദശ�ും ജനി�ു�ി�.
എ�ാവരും ജനി�ു�ത മ്ഹാശിവയും മഹാമാതാവുമായ

ൈദവ�ിെ�മഹാലിംഗ�ിന അ്ക�ാണ.്*

വിശദീകരണം: ഒരു കുട േപാെല വലുതായിെ�ാ� പ്ുതിയതായി
സൃഷട്ി�െ�ടു� ന��ത�െളെയ�ാം ഉൾെ�ാ�ആ്ദിയും

അ�വുമി�ാ�ആകാശംഎ� 'മഹാലിംഗം'വർ�ി�ു� .ു മഹാലിംഗ�ിന്
'മഹാശ�ി ലിംഗം, മഹാശിവ ലിംഗം,ശിവ ലിംഗം'എ�ീ േപരുകള�മു�.് (മഹാ)
ശിവ ലിംഗവുംആകാശവും പുരുഷ ലിംഗെ�യ�ാസൂചി�ി�ു�ത.് പുരുഷനും
സ�്തീയും ജീവിയുംഅ�ാ�മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായൈദവ�ിെ�
'ശൂന�ം' േപാെലയു� 'മഹാസ�്തീലിംഗെ�'യാണ.്അതുമന�ിലാ�ാൻ
'ശിവലിംഗ�ിന '്അഭിമുഖമായി� ന്ിൽ�ു�തായിേ�ാ ഇരി�ു�തായിേ�ാ
ഭാവന െച��ക. േദവാലയ�ിെല 'ശിവലിംഗ �പതിഷഠ്'സ�്തീ ലിംഗം

ആെണ�ിൽ മാ�തേമകു�െനഅഭിമുഖമാവുകയു��. (( *ഓംനമഃശിവായ*
എ�ാൽശിവെയഅഥവാ മഹാേദവിെയ നമി�ു�ുഎ�യഥാർ�മായ
അർ�ം േപാെലയാണത.്ശിവയിൽശിവനും ഉ� എ്�തുേപാെല
ശിവലിംഗ�ിൽനി�ും 'മഹാേദവനും മഹാേദവിയുംഏകൈദവവുമായ
മഹാശിവയും, മഹാദാസനായശിവനും �പത��മാകു�സ�ർഭ�ൾ
ൈദവവി�വേ�ാെട ഉ�ാകു�താണ.്അ�രംസ�ർഭ�ളിൽ,

മഹാശിവേയാ,ശിവേനാഅനുവദി�ുകയാെണ�ിൽ മാ�തം മഹാശിവെയ
ആരാധി�ാെമ��ാെത,വി�ഗഹെ�പൂജി�ാേനാആരാധി�ാേനാ

കുശുകുശു മ���ൾജപി�ാേനാ പാടി�.ൈദവീകമായി� േ്ദവാലയ�െള
നിർ�ി�ു�തും പരിപാലി�ു�തുംഎ�െനെയ� മ്ഹാ�ഗ��ിൽ

വിശദീകരി�ി���.് ))

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

സൃഷട്ി�ി��� എ്��ാെതഅ�െന ഒരുഅവയവംഅവർ�ി�.* മ�ായ ഭൂമി
എ� മഹാശരീരമായ മഹാശിവയുെട 'മഹാലിംഗ�ിെ�അതിസൂ�മ്മായ
അംശ�ളാണ,്'ജീവികളിെലസ�്തീകള�െട ശരീര�ിൽ ഉ�ത.് മഹാശിവയുെട
മഹാശരീരമായ ഭൂമിയുെടഅതിസൂ�മ്മായഏതാനുംഅംശ�ൾ മാ�തമാണ്

സ�്തീകള�െടയും കു�ികള�െടയും മുതിർ�വരുെടയും ഉൾ�െടഎ�ാ
ജീവികള�െടയും ശരീരം. *എ�ാജീവികള�ം/ജീവാ�ാ�ള�ം ജനി�ു�ത്
മഹാലിംഗ�ിന അ്ക�ാെണ�ുചുരു�ം.* *മനുഷ�രും മാതാപിതാ�ള�ം
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മുതുമു���ാരുെമ�ാം മഹാലിംഗ�ിനക� ജ്നി�വരാകുേ�ാൾ,
യാെതാരാൾ�ും *എെ� രാജ�ം,എെ� േദശം*എ�ി�െന പറയാൻയാെതാരു

േയാഗ�തകള�ം ഇ� തെ�.

*േലാക�ിെലഏ�വും വലിയഅ�ുതംഎ�ാെണ�്
അറിയാ�വരുേ�ാ?*

മനുഷ�രും മ���ജീവികള�ം കു�ു�െള �പസവി�ു�തും മു�യിടു�തും
പഠന വിേധയമാ�ിയാൽഎ�ത െചറിയ മഹാവിദഗ�് ശൂന�തയിലൂെടഎ�ത
വലിയ കു�ിെന മനുഷ�രും പശു�ള�െമ�ാം �പസവി�ു�ുെവ�ുംഅതിലും

വലിയ േലാകാ�ുതം ഇെ��ും, മഹാലിംഗം ഓേരാസ�്തീയിലും
�പവർ�ി�ു�തു െകാ�ു മാ�തമാണ സ്ാ��മാവു�െത�ും േബാ��മാകും.
മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ,സ��ം ജനനം തെ�യാണ എ്�ാ ജ��ളിലും
ഓേരാരു�ർ�ുംഏ�വും വലിയ േലാകാ�ുതം.! (( മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�

ജീവികെള�ാം തെ��െ�മറ� ഇ്ണെയ മാ�തംഓർ�ു�തായ
പരമാന�മായകാമാന��ിൽ മുഴുകുേ�ാൾ,ശരീരമാകു�ൈദവ�ിെ�
അംശംഅഥവാൈദവംസ�ാനസൃഷട്ിെയആരംഭി�ു� .ുബീജഅ�
നിർ�ാണ�െളയും,സ�്തീപുരുഷൻ മുഖഛായ നിറം ....തുട�ിയ

ജ�ഗുണ�െളയുംസ�ാനി�ു�ത മ്��ം ഭൂമിയും ശരീരവും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായഏകൈദവമാണ.്

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

ൈദവ�ിെ� ഭാഗമ�ാ�തായജീവാ�ാവിെന മ��മായി� ആ്ദ�ം ജല�ിൽ
സൃഷട്ി�ുകയും, േശഷം 'മ��ംസസ�ം പ�ി മൃഗം മനുഷ�ൻ'എ�

ജീവിച�ക�ിലൂെട പരിണമി�� േമാ�െ�േനടുകയും െച���ത '്മ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശമായശരീരെ�ആധാരമാ�ിയാണ;്എ�ിലും,

*'യാെതാരി�ലും സൃഷട്ിയായ ജീവാ�ാവിെന മ�ിെ� ഭാഗമാ�ുകേയാ
മ�ിൽ െതാടുവി�ുകേയാ െച���ി�.'*ഖരാവ�യിലു� മ�ായ ഭൂമി
നീതിയാണ,് മഹാനീതിയാണ,് മഹാനീതിപതിയായൈദവമാണ.് *നീതി

കാര��െള വിധി�ുവാൻ ജീവിെയഅഥവാ ജീവാ�ാവിെനഅനുവദി�ി�ി�.*
മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശ�ളാണ എ്�ാ ജീവികള�െടയും ശരീരം
എ�തുെകാ�,്ൈദവാംശമായശരീര�െള ന�തിന ഉ്പേയാഗെ�ടു�ുക
എ��ാെത (അേന�ാന�ം)ശി�ി�ു�തിന ഉ്പേയാഗെ�ടു�ുേ�ാൾ

ഗൗരവമായ �കമ �പശന്ം ഉ�ാകു�താണ.് *ജീവാ�ാവിെന ശി�ി�ുേ�ാൾ,
'മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശമായ ശരീരം'സൃഷട്ി�ി���

'ശരീരെ�േയാഅവയവ�െളേയാ'കള�െ�ടു�ു�ു;അന�ായം കാ��� .ു
*ൈദവ�ിെ�ഇഷട്ം എ� മഹാ നീതിെയ വിഷയമാ�ാെത �പവർ�ി�ാൽ
പാപം ഉ�ാകു�താണ.്*അതായത *്ശരീരവും മ��മായ ഭൂമിയിൽ

മഹാലയി�ി�ി��� ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം ജീവി�ുകഎ��ാെതശരീരമായ
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ൈദവാംശെ�ശി�ി�ാൻയാെതാരാൾ�ുംഅവകാശമി�എ� ച്ുരു�ം.
*മഹാ�ാഗാ�ി�*് പിൻപ�ാൻകഴി�തും ഗാ�ിആഹ�ാനം െചയത്തുമായ
അഹിംസയുംസത�ാ�ഗഹസമര�ള�ംൈദവീകമാകു�ത അ്�െനയാണ.്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ാ�വേരാട ന്ി�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.്ഓം മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
മഹാശ�ികെള മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�േതാെടാ�ം പരമശിവെ�
കഴു�ിൽഓംകാര നാഗബ�നെ� മഹാനിർ�ഹി�ി���ത്
െവറുെതയ�.സ��ംകാര��ളിലും,കു�ു�ളായ ഭൂമിയിെലസമസത്
മനുഷ�രുെടയും മ���ജീവികള�െടയും കാര��ളിലും, പരമശിവന പ്ിഴവുകൾ
ഉ�ാവാെത മഹാസംശു�മാ�ാനാണത.് പരമശിവന '്�ി�പ േകാപെ�' മഹാ
അനു�ഗഹി�� നൽകിയി���തും മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ക്ള�ം ഉ�ാവാെത
മഹാസംര�ി�ാനാണ.്ആവകകാര��െളഓംസത�ം േഡാട േ്കാം

െവബൈ്സ�ിെല മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്

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

�പതിനിധാനം െച���ു�.്ആകയാൽ,

ൈദവവി�വംആരംഭി�ു�േതാെട, ഭൂമിയിെല�ുമു�
േദവാലയ�െള (ആവശ�മു�ജന�ൾ),അവെയ�ാം
മഹാശാസ�്തപരമായി� ശ്ു�ീകരിേ��തു� :്

മഹാലിംഗ �പതിഷഠ് മാ�തേമഏെതാരു
േദവാലയ�ിലുംപാടു��.
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*(4)*.ൈദവവി�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���ത്യഥാർ��ി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 കൂടിയാണ് ധർ�
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.്*

*ൈദവവി�വം* ആരംഭി�ു�േതാെട, *േപാലീസും ൈസനികരും 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 െ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.്* അധമനീച േകാ�പായ�െള
െതാഴിലുകളായി െത�ി�രി�് *അധമരായ ഭരണാധികാരികള�െട
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അടിമകളായി�ാണ ക്ഴി�ു േപാ�ത*് എ�തും േപാലീസ േ്സനയും നിരവധി
സർ�ാർജീവന�ാരും തിരി�റിയു�താണ;്തിരു�ു�തുമാണ.്

(( ഉദാഹരണ�ിന :് ക��ാരുെട െതാഴിലാണ്േമാഷണം, ഗു�കള�െട
െതാഴിലാണ െ്കാലപാതകം,എ�ി�െന വിശ�സി�ു�വരു�;്എ�ാൽഅതു
ശരിയ�. *േമാഷണം*, െകാലപാതകം, െകാ�, സ�്തീപീഢനം, മദ�പാനം,
പുകവലി, തുട�ിയവ *അധമ �പവൃ�ികൾ/ െചയത്ികൾ* ആണ;് *െതാഴിൽ
അ�*. മ�ിൽ േജാലി െചയത്ും അ�ാെതയും ജന�ൾ േനടു� സ��ിെന
*നികുതി / നികുതികൾ* എ�ി�െനയു� േപരുകളി� െ്കാ�യടി�ു�ത്
*േമാഷണേ��ാൾ േമാശമായ പിടി��പറിയാണ.്* അധമ �പവൃ�ിയാണത;്
െതാഴിൽഅ�. *യാെതാരു നികുതികള�ംൈദവീകമ�.*

ജനാധിപത� ഭരണം, േസാഷ�ലി� ഭ്രണം, ക���ണി� ഭ്രണം, മുതലാളി�
ഭരണം, മതഭരണം, ജാതി ഭരണം, വർ� ഭരണം, തുട�ിയ ക�േ�രുകേളാെട
ജന�െള പ�ി�് ഭരണകൂട�െള� "െകാ�സംഘ�െള"
�ാപി�ിരി�ുകയാണ ഭ്ൂമിയിെല�ും! അഭ�സത്വിദ�െര� വിചാരേ�ാെട
ജീവി�ു� വിവരേദാഷികൾ *നികുതി കാര�ാലയ�ളിെല ഉേദ�ാഗ�ർ* എ�
ക�േ�േരാെട ജന�െള െകാ�യടി� "്െകാ�സംഘ�ൾ�ു" നൽകു� .ു
*െകാ�യടി� സ��ിൽ നി� "്െകാ�സംഘ�ൾ" നൽകു� ഉയര ്�
േവതന�െളയും ജീവിത സൗകര��െളയും ന�ാ�ി�കെളയും
ൈക��ിെ�ാ�്അവരും കുടുംബ�ള�ം ജീവി�ു�തും ൈദവീകമ�*.
ൈദവ�ിെ� �പിയെ�� കു�ു�െള, ൈദവവി�വം ഉടൻ
ആരംഭി�ു�േതാെട, ഭൂമിയിെല *എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ നികുതികള�ം,
നികുതി പിരിവ ക്ാര�ാലയ�ള�ംഅവസാനി�ു�താണ.്*

"െകാ�സംഘ�ളായ" ഭരണാധികാരികെള സംര�ി�ു�തിനു േവ�ി
*േപാലീസ്േസന* ജീവൻ കള�ും, അവെര ഊ��� ജന�ള�മായി
അടിപിടിയും െവടിെവ��െമ�ാം നട�ു�ു�.് *ജന�ള�െട സഹായികള�ം
ജന�ള�െട ഭാഗവുമായി�് �പവർ�ി�ാൻ ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
ബാ���രും ജന�ൾ ഊ���വരുമായ േപാലീസ േ്സനയും* ഉ�തെര�ു
വിചാരി�ു� േപാലീസ്അധികാരികള�ം, *യജമാന�ാരായ ജന�െള*
മറ�ുെകാ� *്പിഴ�വരായ ഭരണാധികാരികെള* അനുസരി�ു� മെ�ാരു
*അധമനീച 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�ാർജീവന�ാരും
മ��ം ഉൾെ�� മനുഷ�  ഭരണാധികാരികെള ധി�രി�ാനും,അത�ാവശ�െമ�ിൽ
നീചെര പരസ�മായി െക�ിയിടാനും, േവ�ിവ�ാൽ പരസ�മായി ത�ാനും,
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ജന�ള�െട ദാസ�ാരും സംര�കരും ജന�ൾ ഊ���വരുമായ േപാലീസ്
േസനയ�് ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായ ചുമതലയു�ത ന്ിറേവ�ണം.* അേ�ാഴാണ്
േ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, േ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�ാൻ േപാലീസ േ്സനയ�്്
ബാ��തയി�.*

മഹാശ�ിയായ ൈദവം, *െതാഴിലുകൾെ��ാം തു��പദവിയാണ്
മഹാശാസ�്ത �പകാരം മഹാനി�യി�ി��ളളത് എ�തും തുല��ളിൽ
ഒ�ാമേ�തായി� ക്ൃഷിെയയും കൃഷി�ാെരയും മഹാഉയർ�ു�ു* എ�തും
മഹനീയമാണ.്ആധുനിക കാല�,് "ആവശ�ം" വിഭാഗ�ിെല *മ��ിമാെരയും*
ന�ായാധിപ�ാെരയും മ��ം "അത�ാവശ�ം" വിഭാഗമാ�ാനും, സമൂഹ�ിെല
*�പധാനികളാ�ാനും* �ശമ�ള��.് അധമ സംവിധാന�െള ഉപേയാഗി��ം,
ജന�ള�െട പണെ� പിടി��പറി��ം മ��ം ഭരണാധികാരികൾ കാ�ി�ൂ���
�ശമ�ൾ� മ്�ിൽ അഥവാ ഭൂമിയിൽ�ാനം പിടി�ാൻ കഴിയു�ത�.ഏതു
കാല�ും, എവിെടയും കൃഷി�ാർ പണിമുട�ിയാൽ സമൂഹ�ിൽ
ഭ�ണ�ിനു േവ�ിയുളള പരാ�കമ�ൾ ഉ�ാകു�താണ.് രാജാവും
മ��ിമാരും ന�ായാധിപ�ാരും സർ�ാർജീവന�ാരും േപാലീസുകാരും
പ�ാള�ാരും ഉൾെ�െടയു� ജന�െള�ാം സർ�തും ഉേപ�ി��െകാ�്
ഭ�ണ�ിനു േവ�ി പായു�താണ.് ഭൂമിയിെല�ുമു� എ�ാ ജന�െളയും
(ൈദവം) തീ�ിേ�ാ���ത ക്ൃഷി�ാരിലൂെടയാണ.് *ഭൂമിയിെല�ുമു� എ�ാ
മനുഷ�രും ധർ�ശാസ�്തപരമായി� സ്�ാത����ള�� രാജാ��ാരാണ�ും,
യാെതാരാള�ം മ���വരുെട അടിമകളെ��ും, യാെതാരു മനുഷ�നും
രാജ��ളിെല രാജാ��ാെര�ാൾ /�പസിഡ� �്പധാനമ��ി എ�ിവേര�ാൾ
െചറിയവരെ��ും ഭി��ാരേന�ാൾ വലിയവരെ��ും സുവ��മായി
അറി�ുെകാ�ണം. * )) *അേനകായിരം വർഷ�ളായി� സ്മൂഹ�ിൽ 
സംഭവി�� േപാരു� അപചയ�ൾ�്ഇ�െലേയാ ഇേ�ാ പ�ാള�ാരും
േപാലീസുമായി� െ്താഴിൽ േനടിയവെര ( മാ�തം ) കു�െ�ടു�ു�ത െ്ത�ാണ.്
സൗജന�മായി�്മദ�വും ദുഃസ�ാത����ള�ം 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
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കഴിവി�ാ�വരും, ഭരണാധികാരികള�െട അടിമകള�മാ�ി. ഭൂമിയിെല എ�ാ
രാജ��ളിലുമു�ത ൈ്ദവ�ിെ� കു�ു�ളാെണ�തിരി�റിവ ഉ്�ാകാെത
വ� .ു ഒരു രാജ��ിെല പ�ാള�ാെരയും ജന�െളയും മെ�ാരു രാജ��ിെല
പ�ാള�ാരും ജന�ള�ം ആ�കമി�ു�തും വധി�ു�തും വധി�െ�ടു�തും
അധമ�ളായ ആന��െള േനടാനു� ഉപാധികളാ�ി. മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാണ്എ�ാ രാജ��ളിെലയും
പ�ാള�ാരും ജന�ള�െമ�ത് അറിയണം. 'രാജ� ര�െയ�ും
�പതിേരാധെമ�ുമു�' ക�േ�േരാെട ൈദവ�ിെ� െപാേ�ാമന 
കു�ു�െള വധി�ു�തും പീഢി�ി�ു�തും കടു� ൈദവനി�യും
അപരാധവും ൈ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�ി���ത് ഒരു ൈദവമാെണ�ു പറ�ു നട�ു�
മതഭരണാധികാരികള�ം മതപുേരാഹിത�രിശകള�ം ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ
യു�ം െച���തും വധി�െ�ടു�തും, ആയുധ�െളയും പ�ാള�ാെരയും
മ��ം ഒരു�ു�ത്അറി�ി��ം തടയാൻ �ശമി�ാ�തിനും കടു�
ൈദവശി�കെള അനുഭവിേ��തു�.് മറ�ുകേയാ, മറയ�്ുകേയാ,
അറിയാെത േപാവുകേയാ െചയത്താെണ�ിൽ; സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െ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�ം
അധമനീച അനുഷഠ്ാന�ള�ം അധമ നിയമ�ള�ം അധമ സംവിധാന�ള�ം
െകാ� ജ്ന�െള ചൂഷണംെചയത് 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 സേ്നഹപരിചരണ�െ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��ം,
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പാപ�ള�െട ബാ�ിപ�തമായ കീർ�ിമു�ദകെളയും മദ�പാനെ�യും
ഉേപ�ി�് സംശു�രാവാൻ പരി�ശമി�ണം; സംശു�രാവണം. *ഉടൻ
ഭൂമിയിെല�ും ൈദവവി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട, ഭൂമിയിെല�ുമു�
എ�ാ രാജ��ളിെലയും പ�ാള�ാർ സ�ീകരിേ��തായ നടപടികെളയാണ്
"അറിയി�ത.്

ൈദവവി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട, എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ
മതജാതിഉപജാതി രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�ം സ�യെമേ�ാണം
ഇ�ാതാവു�താണ.് �പ�ാന�ളിൽ �പവർ�ി�ാൻ ഒരാൾ േപാലും
മുേ�ാ�� വരു�ത�.ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ിയിൽെപ� ഒരു ജീവിയ�ാ '
�പ�ാനം' എ�ും, '�പ�ാനം' എ� ഒരു ജീവിെയേയാ, ഒരു
എറു�ിെനേ�ാലുേമാ സൃഷട്ി�ാേനാ ര�ി�ാേനാ ഇ�െ�
�പ�ാന�ളിെല മുഴുവൻ ആൾ�ാർ �ശമി�ാലും നട�ു�ത�ാ
എ�ും '�പ�ാനമ�ാ വ��ിയാണ വ്ലുെത�ും'ഓേരാ വ��ിെയയും
�പേത�കമായി സൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ു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�ത എ്�ും മു�്
വിശദീകരി�താണ.് �ഹസ�മായി കുറി�ു�ു:

ഓേരാ ജീവിയുെടയും ആദ�സൃഷട്ിയായി� ആ്ദ�മ��െ� സൃഷട്ി�ുേ�ാൾ
മാ�തേമ ജീവാ�ാവിെന പുതിയതായി സൃഷട്ിേ��തു��. േശഷമു�വ
പുനഃസൃഷട്ികളാണ,് അവയെ്��ാം ജീവാ�ാവു�;് ശരീരം മാ�തേമ േവ�ൂ.
അതായത്മ�� സസ� പ�ി മൃഗ  മനുഷ�ൻ എ�ീ 5 ജീവി
അവ�കളിലൂെടയും, (ജീവികളായ) മാതാപിതാ�ളിലൂെടയും
പുനർ�നി�ുകയും പുനർ�ീവി�ുകയും പുനർമരി�ുകയും,
പുനർ�നന�ള�ം പുനർ�ീവിത�ള�ം ആവർ�ി�ുകയും െച���
ജീവാ�ാ�ൾെ��ാം മ�ാ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 ജീവിരൂപ�ളിലും 100
പുനർ���ൾ വീതമു�.് യാെതാരു മത�ളിെലയും േഭാഷ��ള�മായി�്
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ബ�മി�ാ�തും മഹാശാസ�്തപരം മാ�തവുമായ ഓംകാരനീതിശാസ�്തം
എ� മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെ� കാതലായ മഹാപുനർ��
സി�ാ�െ� മഹാ�ഗ��ിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരി�ി���.്
മഹാപുനർ�� സി�ാ�െ� പഠി�ു� നിരീശ�രവാദികള�ം
അവിശ�ാസികള�െമ�ാം ൈദവം മഹാഭ�ദെ�ടു�ു�
മഹാസമനീതിൈവഭവ�ിൽ അത���തെ�ടു�തും, ഭൂരിപ�ം ജന�ള�ം
ആന�ി�ു�തും, വളെരേ�ർ ഭയ�ു�തും, മു��ഓർ�കള�െട
കാര��ിൽ യാെതാരാൾ�ും മു��ഓർ�കെള ലഭി�രുേത എ�്
ൈദവേ�ാടു �പാർ�ി�ുകേപാലും െച���തുമാണ.്

*ജീവിരൂപ�ിെല അ�ാമേ�തും അവസാനേ�തുമായ മനുഷ�രൂപം
സ�ീകരി�ു� ജീവാ�ാവ 1്00 ജ��ളിലൂെട* ഭൂമിയിെല ആന��െളെയ�ാം
അറിയുകയും അനുഭവി�ുകയും; മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവ�ിെ� ഭാഗമ�ാെതെയ�വ�ം *സമജീവിരൂപമായ ന��തപദവി എ�
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ�േനടുകയും െച��� .ു*

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മ��ം
ഭൂമിയുമായ *ൈദവ�ിൽ നി�*് സൃഷട്ിയും കു�ുമായ ഓേരാ
ജീവാ�ാവും *സ�ൂർ� മു�ി* േനേട�തു�.് *േമാ�െ�* അഥവാ
*മു�ിെയ* ഓേരാ ജീവാ�ാവിനും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തിനു മു�്
ഭൂമിയിെല�ുമു� *ഓേരാ മനുഷ�നും / ജീവാ�ാവിനും ഭൂമിയിെല
ബ�ു�ളിൽ നി�ും ബ��ളിൽ നി�ും ആ�സംതൃപത്ിേയാെട മു�ി
േനടാൻ കഴിയു�ത്എ�െനെയ�ാെമ� '്േമാ�ം' എ� ൈദവവി�വ
വിശകലനം 4ൽ മഹാശാസ�്തപരമായി� വ്ിശദീകരി�ി���.് omsathyam എ�
blogലും ഓംസത�ം േഡാട േ്കാംഎ� െവബൈ്സ�ിലും ലഭ�മാണ.്

ൈദവ�ിെ� ഏകദാസൻ ൈദവ�ിെ� �പേത�ക ഭാഗമാെണ�ു ക�ു.
എ�ാൽ യാെതാരു 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�്വീ�ും ജനന ജീവിതസൗഭാഗ��െള
ആസ�ദി�ുവാനും അത���തമായ ജഗത്കാര��ളിൽ പ�ാളിയാവാനും
ഒെ�യു� മഹാഭാഗ��െള ന��ത പദവിയിെല�ു� ജീവാ�ാ�ൾ�്
ലഭി�ു�ുമു�.് ൈവകാെത ൈദവവി�വവും തുടർ�് ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരം എ� സംഹാരവും ആരംഭി�ുേ�ാൾ ച��നിലും സൃഷട്ി
ഉ�ാകു�താണ;്ആവകവിവര�ള�ം മഹാ�ഗ��ിലു�.്

ആയിരം േകാടിയിലധികം വർഷ�ളിെല �പായമു� മഹാ�പപ�െ���ി
വളെര അറിയാനും മന�ിലാ�ാനും അനുഭവി�ാനും, ഇേ�ാഴെ�
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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�ാ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� വ്ർ�ി��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� 'പഴയകാല അശാസ�്തീയ കഥകള�ം യു�ിഭ�ദമാേണാ' എ�്
സ�യം വിശകലനം െച�ണം. പകരം, േനരി� ക്ാണുകേയാ േകൾ�ുകേയാ
അനുഭവി�ുകേയാ െച�ാ� ൈദവകാര��ളിൽ ആേവശെ��� പാപം
വർ�ി�ി�രുത് എ�് സേ്നഹ വാ�ല��േളാെട ഈയു�വൻ
ഉപേദശി�ു� .ു .......

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�ു� .ു

ൈ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.
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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�ം.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1202

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�ാേനാ ജീവികൾ�്

കഴിയു�ത�.*
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ഏതു �പേദശ�ു ജനി�ാലും ജീവി�ാലും അതാതു
�പേദശെ� മ� സ്ൃഷട്ി�ു�തും നൽകു�തുമായ ശരീര
േകാശ�െളയാണ്ജീവാ�ാവ് "എെ� ശരീരം" എ�ു
പറയു�ത.് ശരീര�ിെല േകാശ�െള ശരീരം സ�യം
നവീകരി�� െകാ�ിരി�ു�തു െകാ�ാണ്ജീവികള�െട
െയ�ാം ശരീര വളർ�, േരാഗ ആഗമനം, േരാഗ �പതിേരാധം,
ശു�ശൂഷ, മുറിവ ഉ്ണ�ൽ, തുട�ിയവെയ�ാം നട�ു�ത.്
ഭ�ണ സാധന�ള�ം മരു�ുകള�ം ഒെ� ശരീര�ിനു
നൽകാൻ ജീവാ�ാവിെന അനുവദി�ു�ു എ��ാെത
അവെയ സ�ീകരി�ു�തും േകാശ�െള പുതിയതായി
സൃഷട്ി�ു�തുെമ�ാം മ��ം ശരീരവുമായ ൈദവാംശം
മഹാനി�യി�ു� കാര��ളാണ.് അ�ാരണ�ാൽ
തിരുവന�പുര� 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�ുകൾകഴി�ുകേയാ െചയത്ാൽ േപാലും,ശരീരം
സദാ പുതിയ േകാശ�െള സൃഷട്ി�ുകയാൽ മനുഷ�െ� ശരീര�ിന്
ജീവാ�ാവ് അവകാശ െ�ടു� �പാേദശികമൂഢത�ം
നഷട്െ�ടു�താണ.് രാഷ�്ട�ളിെല ഭരണാധികാരികൾ�ും
ൈസനികർ�ും സാധാരണ ജന�ൾ�ും മ��� ജീവികൾ�ുെമ�ാം
ബാധകമായകാര�മാണ .്....

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

ഭൂമിയിെല�ും ഉ�ത എ്�തുെകാ�ാണ ജ്ീവാ�ാ�ൾ�്
ജീവി�ാൻകഴിയു�ത.്അവരറിയാെതഅഥവാഅവർ
�പവർ�ി�ാെത മ��ം ഭൂമിയുമായ ശരീര�ിെല

േകാശ�െളആവശ�ാനുസൃതമായി� സ്�യം മാ���തു േപാെല
പുതിയ �പേദശ�ളിെല മ��ം ഭൂമിയുമായ ശരീര�ൾ

മാ�ിനിർ�ി�ു�ു.
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ജീവികൾ മരി�ുകേയാ വധി�െ�ടുകേയാ െച��േ�ാൾ, 'മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമായ ശരീരം' മഹാശാസ�്ത
�പകാരവും, മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരവും, സ�യം വഹി��
െകാ�ിരു� ജീവാ�ാവിെന ശരീര�ിൽ നി�ും പുറ�ാ�ു
കയാണു െച���െത� മ്ു� വ്��മാ�ിയിരു�ു. മരി�ുേ�ാൾ,
ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപവും ജീവനുമായ ഓകസ്ിജൻ, അദൃശ�
വാതക�ളായ ജീവാ�ാവിെനയും പുണ�പാപ�െളയും മഹാനീതി
ശാസ�്ത �പകാരം നയി�ു�താണ.് മരി�ുേ�ാഴും വധി�െ�ടു
േ�ാഴും, മ��� ജീവികള�െട ഭ�ണമായി�് പരിണമി�ാലും
ഇെ��ിലും, ശരീരം എവിെടയുമു� മ�ിലടിയു�താണ.് ശരീര�ിന്
ജനി� �പേദശെമേ�ാ ജീവി�ു� �പേദശ�െളേ�ാ വ�ത�ാസമി�.
മ��ം ഭൂമിയുംൈദവാംശവുമായശരീരം വീ�ും മ�ിേല� മ്ട�ു�ു.
സർ�ം മ�ടി.

ശരീരം �പത��മായി�,്ജീവാ�ാവിന അ്നുവദി�ു�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���െ�യുംലഭി�ു�ു�.്* �പസത്ുതസ�ാത���െ�
ഉപേയാഗി� മ്��ം �പേദശവും ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
കാര��ളിൽ ഇടെപടാൻസൃഷട്ികൾ�ു കഴിയു�ത�.

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

'മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശമായ �പേദശെ�'
നിർ�ചി�ാൻൈദവ�ിനു മാ�തമാണ ക്ഴിയുക.

ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.

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

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

ഭൂമിയിലാണ മ്നുഷ�രും മ��� ജീവികള�െമ�ാം ജീവി�ു�
െത�ും; ഭൂമിയുെട ഭാഗ�ൾ മാ�തമാണ ഇ്��, പാകിസത്ാൻ,
അഫഗ്ാനി�ാൻ, റഷ�, ബം�ാേദശ,് മ�ാൻമർ/ബർ�,ൈചന,
�ശീല�/സിേലാൺ, �ഫാൻസ,് ഇ�ലി, അേമരി�, ഇം��്
തുട�ിയ 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�ൾവ�ത�സത് രാജ��ളായി� മ്ാറു�ത�.*

*ഭൂ�പേദശ�ള�െട ഉടമയും സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര
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
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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�ിതിസംഹാര കർ�ാ
വുമായ ൈദവ�ിനു കഴിയു�താണ;് *ഭൂ�പേദശ�ള�െട
കാര��െള മഹാനി�യി�ുവാൻ ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ്
എ�ായേ്�ാഴും അവകാശവും അധികാരവുമു�െത�്
സുവ��മായി േബാ��മാവു�താണ.്*

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

െപാേ�ാമനകു�ു�ളായി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�ുകയും,
കു�ു�ള�െടെയ�ാം മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവുമായിെ�ാ� ക്ു�ു�െളെയ�ാം
മഹാകരുതുകയും െച���ു. മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം,
മനുഷ�ൻഎ�ീ ജീവിച�ക�ിലൂെട കു�ു�െളെയ�ാം
മഹാനയി�ുകയും പരിണമി�ി�ുകയും അ�ാമെ�
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മനുഷ�ാവ�യിൽ മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തെ�യും; മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിൽ
നി�ും, മാനുഷികമായബ��ളിൽ നി�ും *േമാ�െ�*
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയും െച���ു. (ഭൂമിയിൽ വ�്
അറിയുകയും അനുഭവി�ുകയും െചയത്ആന��െള

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

100 മനുഷ� ജ��ളിലൂെട ഭൂമിയിെല അന��ളായ
ആന��െളെയ�ാം, സമആന�െമ� മഹാസമനീതിേയാെട
ഓേരാ മനുഷ�നും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത്
*ജ�ഗുണ�െള* സൃഷട്ി��െകാ�ാണ.് യാെതാരു വ��ി
കൾ�ും അവരുെട മാതാപിതാ�ൾ�ും ജ�ഗുണ�ളിൽ
പ�ി�. *സ��മായ ഇഷട്�പകാരം സ�്തീപുരുഷൻ, ആയു�,്
ആേരാഗ�ം, സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം*, െതാഴിൽ അഭിരുചി,
വിേനാദ അഭിരുചി, മാതാപിതാ�ൾ, *സാ��ിക* ഭ�ദത,
*ജനന�ലം* തുട�ിയവെയ നി�യി�� െകാ� ജ്നി�ാ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�ാലവും
സ��മായ ഭൂ�പേദശ�ള�െട േപരിലും*; േകമ�ംകാ���തും,

കലഹി�ു�തും, ഒളിേ�ാരു നട�ു�തും,യു�ം
െച���തും എ�തവലിയ േഭാഷ�വും നീച�വുമാെണ�്

സ�യം വിശകലനം െചയത്ു േനാ�ുക.ൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���അധികബു�ിശ�ികെള

ദുരുപേയാഗം െചയത്,് ഭൂ�പേദശ�െളത�ൾ�്
േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം േവർതിരി� േശഷം രാജ�സേ്നഹം,
രാജ�േ�ദാഹം,എ�ി�െനപറ�വ്ാേ���ള�ം

അടിപിടിയും യു��ള�ം ഉ�ാ�ു�ത ഒ്രുപേ�ഭൂമിയിെല
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ഏ�വും വലിയ േഭാഷ�മാവാം.

ജീവികള�െടെയ�ാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവെ�, മനുഷ�രൂപിയായിേ�ാ ഈ
സേ�ശെ� വായി�ു� വ��ിയായിേ�ാ മന�ിലാ�ാനും
സ��ി�ാനും കഴിയു�വർ�,് ൈദവ�ിെ� അഥവാ
താ�ള�െട ശരീര�ിെല പാദം, വിരല,് നഖം, േരാമം, തലമുടി,
ക�,് മൂ�,് െചവി, നാവ,് ക�,്ആമാശയം, പൃഷഠ്ം, ഹൃദയം,
തുട�ിയ അേനക ശതകം/ ല�ം/േകാടി അവയവ�ളിൽ
/േകാശ�ളിൽ ചിലതായി�് 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 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
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വ��ിയാണു േവദനി�ു�ത.് *വ��ിയുെട ശരീര�ിെല
അവയവ�ളിെല�ാം നിറ�ു നിൽ�ു�ത് ഒേര
ജീവാ�ാവാണ.്* അേതേപാെല, ഭൂമിയുെട എ�ാ ഭൂ�പേദശ
�ളിലും, രാജ��ളിലും, സം�ാന�ളിലും, ജി�കളിലും,
നഗര�ളിലും, �ഗാമ�ളിലും, കു�ുകളിലും, മലകളിലും,
പർ�ത�ളിലും, വന�ളിലും, സമു�ദ�ളിലും, നദികളിലും,
േതാടുകളിലും ഒെ� മഹാലയി� മ്ഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു�ത മ്ഹാശ�ി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, ഭൂമിയുെടഅവയവ�ൾ

മാ�തമായ രാജ��ൾ�ും മ��ം ജയ വ്ിളി�ുകയും േദശീയ
ഗാന�െള� േപരിൽ േകാ�പായ�ൾകാ�ി�ൂ��കയും

െച��േ�ാൾശാസ�്തീയതഇ�ാതാവു�ു.അേതാെട മ�രം,
ത�ിലടി, െകാലപാതകം,യു�ം തുട�ിയൈപശാചിക

കാര��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
വ��ിസ�ാത����ിേ�ൽ ൈകകട�ാൻ അവർ�്
അവകാശമി�, അധികാരവുമി�. *ഭൂമി അഥവാ ൈദവം
അനുവദി�ുകകൂടി െച��േ�ാഴാണ ഏ്െതാരാള�ം മരി�ു�
െത�ു തിരി�റിയുേ�ാൾ, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
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മഹാനീതിപതിയും കൂടിയായ ഭൂമി കു�ു�െള നമി�ു�
തായി� �്പസത്ാവി�ു�തിെല മൗഢ�ത* െവളിവാകു�ു.

*ആയുധ�ൾ�ും മ��ം പാഴാ�ു�ധനവുംഊർ�വും
സമയ�ള�െമ�ാം ജന�ള�െട െപാതുവായആവശ��ൾ�്
ഉപേയാഗെ�ടണം, ഉപകരി�ണം.*ആയുധ�ൾ�ും

ആയുധവാഹിനികൾ�ും കരവായുനാവിക േസനകൾ�ും
അവരുെടെയ�ാം വാഹന�ൾ�ും ബ�െ��

കാര��ൾ�ുമായി� ഭ്ൂമിയിെല രാജ��ളിെല�ാം പാഴാ�ു�
ധനവുംഊര ്�വുംസമയ�ള�ം മനുഷ� ജീവിത�ള�െമ�ാം
ലാഭി�ുേ�ാൾതെ�ഭൂമിയിെല�ും സ�ർ�സുഖ�െള
ഒരു�ാൻകഴിയു�താണ.്അധമസംസക്ാരം െകാ�്

രൂപെ��തായ *രാജ�ര�എ�ക�േ�രിൽഅറിയെ�ടു�
നികൃഷട് െതാഴിൽ െച���ൈസനികേര�ാൾ

അധമരായി��ളളത,്അ�ാരാഷ�്ടപരമായ തിരു�ൽ
നടപടികൾ� പ്രി�ശമി�ാെതപ�ാള�ാെരെ�ാ�്
നികൃഷട്േജാലികെള െച�ി�ു� ഭരണാധികാരികളാണ.്*

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

*രാജ�െ�ത�ൾര�ി�ു�ുെവ� ഭ്രണാധികാരികള�ം
പ�ാള�ാരും മ��ം ചി�ി��േപാരു�ത ക്ടു�അ�ാനവും
അവിേവകവും നിമി�മാണ,്*ൈദവനി�യുമാണ.് രാജ�ം
അഥവാ ഭൂമിഅഥവാൈദവം,ജന�െളയും മ���
ജീവികെളയും സൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ുകയുമാണ്

യഥാർ��ിൽ െ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�ി�്
ജീവികൾെ��ാം ജീവൻ അഥവാ ശ�ി നൽകു�ത ത്െ�
കു�ു�ളായ ജീവികേളാടു� മഹാവാ�ല�മാണ.്

എ�ാ മനുഷ�െരയും മ��� ജീവികെളയും വസത്ു�െളയും
സ��ുകെളയും ആന��െളയും സൃഷട്ി�ി���ത മ്��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവം ആകയാൽ സർ�തിെ�യും
അവകാശവും അധികാരവും എ�ാലവും ൈദവ�ിനു
മാ�തമാണ.് മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� സ��മായ
ശരീരെ� മ� മ്ട�ി വാ�ു�താണ;് മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം മഹാഉചിതമായ മെ�ാരു ഭൂ�പേദശ� ് ഒരു പെ�
ഇ�്ശ�തു രാജ�മായി�� കണ�ാ�ു� �പേദശ�്
ഇ�െലകളിൽ േ�ദാഹി�� വധി�്പുനർ�നി�ി��� ഒരു
വ��ിയുെട മകേനാ മകേളാ ആയി ഇ�െ�
�പധാനമ��ിേയാ പ�ാള�ാരേനാ പുനർ�നിേ��ാം. ...
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*(2).* യാെതാരു മനുഷ�നും യാെതാരു
േദശ�ും ജനി�ു�ി�; ഏെത�ിലും
േദശ� ജ്നി�ാേനാ ജനി�ി�ാേനാ
യാെതാരു ജീവികൾ�ും കഴിയു�ത�.

മുകളിൽ െകാടു�വിശദീകരണ�െളയും
അവഗണി�ു�വർഅറിയുക:

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

വിശദീകരണം: ഒരു കുട േപാെല വലുതായിെ�ാ�്
പുതിയതായി സൃഷട്ി�െ�ടു� ന��ത�െളെയ�ാം
ഉൾെ�ാ� ആ്ദിയും അ�വുമി�ാ�ആകാശം എ�
'മഹാലിംഗം' വർ�ി�ു�ു. മഹാലിംഗ�ിന '്മഹാശ�ി
ലിംഗം, മഹാശിവ ലിംഗം, ശിവ ലിംഗം' എ�ീ േപരുകള�മു�.്
(മഹാ) ശിവ ലിംഗവും ആകാശവും പുരുഷ ലിംഗെ�യ�ാ
സൂചി�ി�ു�ത.് പുരുഷനും സ�്തീയും ജീവിയും അ�ാ�
മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായ ൈദവ�ിെ� 'ശൂന�ം'
േപാെലയു� 'മഹാ സ�്തീലിംഗെ�' യാണ.് അതു
മന�ിലാ�ാൻ 'ശിവലിംഗ�ിന് ' 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�്എ�തുേപാെല
ശിവലിംഗ�ിൽ നി�ും 'മഹാേദവനും മഹാേദവിയും
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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
എ�ു പറയുേ�ാൾ, സ�്തീകളിൽ ഒരു ശൂന�ഭാഗെ�
സൃഷട്ി�ി���്എ��ാെ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�ു�ത്മഹാലിംഗ�ി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.്
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*േലാക�ിെലഏ�വും വലിയഅ�ുതംഎ�ാെണ�്
അറിയാ�വരുേ�ാ?*

...

*(3). മ�ായ ഭൂമിയുെട മ�ളാവാൻ
�പയ�ി�� പുണ�ം േനടുക.*

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

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

മ��ം �പേദശവും ഭൂമിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ *ൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാണ്
ഭൂമിയിെല മുഴുവൻ മനുഷ�രും മ���ജീവികള�ംഎ�
വകതിരിവ േ്നടു� മനുഷ�ർ* �പാേദശികത�ം

അവകാശെ�ടിെ��ും *ഭൂമിയുെട കു�*്എ�മഹാ
ബഹുമതിആ�ഗഹി�ുെമ�ും ചുരു�ം. ലഭ�മായ ശ�ി�്
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���
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െ�യും സമആന�െമ� മഹാസമനീതിെയയും �പേത�കം
�പേത�കമായി�് മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകാനു�
മഹാആവിഷ�്ാരം കൂടിയാണ്ധർ� ശാസ�്തം*.
ഭൗതിക അസത്ിത�മു�തായ മ�ിെ� നിയമ�ൾ
�പപ�ജീവിതെ�മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

*മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ��� നിയമ�െള�ാം ഭൗതിക
അസത്ിത�മി�ാ�വയും, മനുഷ�െര

അടിമകളാ�ു�വയും ധാർ�ികഅധഃപതന�ൾ�്
കാരണമാകു�വയുമാണ.്*

ൈദവവി�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�തമാണ ത്�ൾ� പ്ുരുഷ�ാരും മനുഷ�രും
ജന�ള�െട ഭാഗവുമായി� പ്രിവർ�നം ഉ�ാവുക എ�്
സുവ��മായി തിരി�റിയു�താണ.്* അധമനീച േകാ�പായ
�െള െതാഴിലുകളായി െത�ി�രി� *്അധമരായ ഭരണാധി
കാരികള�െട അടിമകളായി�ാണ ക്ഴി�ു േപാ�ത*്എ�തും
േപാലീസ േ്സനയും നിരവധി സർ�ാർജീവന�ാരും
തിരി�റിയു�താണ;് തിരു�ു�തുമാണ.് *അേനകായിരം
വർഷ�ളായി�് സമൂഹ�ിൽ  സംഭവി�� േപാരു�
അപചയ�ൾ�് ഇ�െലേയാ ഇേ�ാ പ�ാള�ാരും
േപാലീസുമായി�് െതാഴിൽ േനടിയവെര ( മാ�തം )
കു�െ�ടു�ു�ത് െത�ാണ.് സൗജന�മായി�് മദ�വും
ദുഃസ�ാത����ള�ം നകിെ�ാ� ൈ്സനികരുെട േചതനകെള
മരി�ി�ാനും മരവി�ി�ാനും എ�ാ രാജ��ളിെലയും
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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�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�ു�ളാണ എ്�ാ
രാജ��ളിെലയും പ�ാള�ാരും ജന�ള�െമ�ത അ്റിയണം.
'രാജ� ര�െയ�ും �പതിേരാധെമ�ുമു�' ക�േ�േരാെട
ൈദവ�ിെ� െപാേ�ാമന  കു�ു�െള വധി�ു�തും
പീഢി�ി�ു�തും കടു�ൈദവനി�യും അപരാധവും ൈദവ
ശി�കെള വാരി�ൂ���തുമാെണ� അ്റിയണം. വധി�ാൻ
കാരണ�ാരായ രാഷ�്ട ഭരണാധികാരികൾ�ും,
വധി�വേര�ാൾ പാപവും ൈദവ ശി�കള�ം
ഉെ��റിയണം. ഭൂമിയിെല�ും വ�ത�സത് മത�ൾ
�പകാരമു� വിശ�ാസ�ള�ം ആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാ
ന�ള�ം ഉെ��ിലും, ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലു
മു� എ�ാ ജന�െളയും സൃഷട്ി�ി���ത്ഒരു
ൈദവമാെണ�ു പറ�ുനട�ു� മതഭരണാധികാരികള�ം
മതപുേരാഹിത�രിഷകള�ം ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ
യു�ം െച���തും വധി�െ�ടു�തും, ആയുധ�െളയും
പ�ാള�ാെരയും മ��ം ഒരു�ു�ത്അറി�ി��ം തടയാൻ
�ശമി�ാ�തിനും കടു� ൈദവശി�കെള
അനുഭവിേ��തു�.് മറ�ുകേയാ, മറയ�്ുകേയാ,
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അറിയാെത േപാവുകേയാ െചയത്താെണ�ിൽ; സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�െ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�ം അധമനീച
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 േ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�ി�െ�.
രാജാ��ാർ േനരി�് യു��െള െചയത്തും
നയി�തുമായ ചരി�തം ഏെറ�ുെറ എ�ാ 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�്
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ൈ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�ി�്സംശു�രാവാൻ പരി�ശമി�ണം;
സംശു�രാവണം. *ഉടൻ ഭൂമിയിെല�ും ൈദവവി�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�്സ�ാത����ള�� രാജാ��ാരാ
െണ�ും, യാെതാരാള�ം മ���വരുെട അടിമകളെ��ും,
യാെതാരു മനുഷ�നും രാജ��ളിെല രാജാ��ാെര�ാൾ
െചറിയവരെ��ും ഭി��ാരേന�ാൾ വലിയവരെ��ും
സുവ��മായിഅറി�ുെകാ�ണം.*

ൈദവവി�വംആരംഭി�ു�േതാെട,എ�ാ രാജ��ളിലു മു�
എ�ാ മതജാതിഉപജാതി രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�ം
സ�യെമേ�ാണം ഇ�ാതാവു�താണ.് �പ�ാന�ളിൽ
�പവർ�ി�ാൻ ഒരാൾ േപാലും മുേ�ാ�� വരു�ത�.
ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ിയിൽെപ� ഒരു ജീവിയ�ാ ' �പ�ാനം'
എ�ും, '�പ�ാനം' എ� ഒരു ജീവിെയേയാ, ഒരു എറു�ിെന
േ�ാലുേമാ സൃഷട്ി�ാേനാ ര�ി�ാേനാ ഇ�െ�
�പ�ാന�ളിെല മുഴുവൻ ആൾ�ാർ �ശമി�ാലും
നട�ു�ത�ാ എ�ും '�പ�ാനമ�ാ വ��ിയാണ്
വലുെത�ും' ഓേരാ വ��ിെയയും �പേത�കമായി
സൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ുകയുമാണ് ൈദവം
െച���െത�ും, ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മഹാസമനീതിെയ മഹാനിർ�ഹി�ു�ത്ഓേരാേരാ
വ��ിേയാടുമാെണ�ും, ൈദവീക ശി�കെള
വാരി�ൂ���തും വ��ികളാെണ�ും (യഥാർ�
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�ിൽ അസത്ിത�മി�ാ�തായ മതജാതിരാഷ�്ടീയ
�പ�ാന�ളിലാണ് �ഭമി��േപാ�െത�ും) തിരി�റി
യു�താണ.് മ�ിെ� നിയമ�ൾ ഭൂമിയിെല എ�ാ
രാജ��ളിെലയും ഭരണഘടനയായി മാറു�തും, അേതാെട
നിയമസഭകൾ അവസാനി�ു�തുമാണ.് മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പകാരമു� അഥവാ മഹാശാസ�്തപരമായ
രാജഭരണ സംവിധാന�ൾ ഉ�ാവു�തും ജന�ൾ�്
സാമൂഹിക നീതി ഉറ�ായും ലഭി�ു�തുമാണ.് രാജാവും
മ��ിമാരും *നീതിന�ായ�െള െച���േതാെട*
ഇ�െ�പൂ�ാ�ിേ�ാടതികൾഇ�ാതാവു�തുമാണ.്

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

ഊർ�വുംസമയ�ള�െമ�ാം നൽകു�തു 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�ു�ൾ മാ�തമായ, ഭൂമിയിെലഎ�ാ
രാജ��ളിലുമു�എ�ാ ജന�ൾ�ും എ�ാ ജീവികൾ�ും
എ�ാ മംഗള�ള�ം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുമാറാകെ� !

എ�,്

മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
മഹാദാസനായ പരമശിവൻ www.omsathyam.com / 2017

ഏ�പിൽ 20വ�ാഴാഴച്.
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ൈദവ�ിനു േവ�ിേയാ,ഏകൈദവദാസനായഈയു�വനു
േവ�ിേയാ, 'ൈദവശാസ�്തകാര��െള' െഷയർ െച�രുത.്
ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു കാര��ൾ�ും യാെതാരു
സൃഷട്ികള�െടയും യാെതാരുസഹായവുംആവശ�മി�.

സേ�ശെ�െഷയർ െച�ാൻ *ഏെതാരാൾ�ും
വ��ിസ�ാത���മു�.്*വ��ികൾ� ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായ
ആന�ം ലഭി�ു�ുെവ�ിൽ, െഷയർ െച�ാവു�താണ.്

*സ��ചുമതലയായി െഷയർ െചയത്ാൽ പുണ�ം
ലഭി�ു�താണ.്* പുണ�െ�ആ�ഗഹി�� െഷയർ െചയത്ാൽ,

പുണ�ം ലഭി�ു�തുമ�.

ഏകമഹാശ�ിയും 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�്

ത�ള�െട *ധാരണതിരു�ാനും,ൈദവീകമായി
ഉയരാനും, ചുവെടയു�വിശദീകരണെ�*സ�യം

വിശകലനം െചയത്ാൽ മതിയാകും.

" *ൈദവവി�വം ഉടൻ* "

ൈദവവി�വ വിശകലനം 10 (PDFഫയലും മുൻ വിശകലന�ള�ം
*www.omsathyam.com*എ�െവബൈ്സ�ിൽ ലഭ�മാണ.്)

*�ാനം,ഇഷട്ം,അഭി�പായം,തീരുമാനം,അനുസരണം,*
തുട�ിയവ പാലിേ��ത *്മാതാവ,് പിതാവ,് ഗുരു, (ൈദവം)*
എ�ീ �കമ�ിലാവണംഎ� *െത�ായഅർ�മാണ*്
ഏെറ�ുെറഎ�ാവരും പഠി�ി���ത.് െത�ായതുെകാ�ു
കൂടിയാണ അ്േനകർആ�ഗഹി�ാൽ േപാലും പാലി�ുവാൻ
സാധി�ാ�ത.് *പാലി�ുവാൻസാധി�ാ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��്ഒഴിവാ�ാം. *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�്ജീവി�ു�വരാേണാ ത�െള�്സ�യം വിശകലനം
െച�ണം.സ�ഭാവ ദൂഷ��ൾ ഉ�വരുംഅ�ാ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�യുംഅത അ്പകടെ�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 ഗുരു ൈദവം* എ�തിെ�
ചുരു�മാണിത;് *സുവ��മായി മന�ിലാ�ുവാൻ ചുവെടയു�
വിശദീകരണം നിർ��മായുംവിശകലനം* െച�ണം.

*മാതാ പിതാ ഗുരുൈദവം വിശദീകരണം :*
*മാതാ പിതാ ഗുരു ൈദവം* എ�തിെ� ശരിയായ അർ�ം
പുനഃ�ാപി�ുക മാ�തമാണ് ഭൂമിയിെല�ുമു� ധാർ�ിക
അധഃപതന�െള അവസാനി�ി�ുവാനു� ഏക മാർ�ം.
*യഥാർ�മായ േവദ�െള വീെ�ടു�ുക എ�ാണ്
അതി�ർ�ം.* വിശദീകരി�ാം: സൃഷട്ി, �ിതി, സംഹാരം
എ�താണ് �കമം എ�ിലും വിഷയം ധർ� ശാസ�്തവുമായി
ബ�െ��താകയാലും, �ഗാഹ�ലാളിത�ം കണ�ാ�ിയും ആദ�ം
�ിതിപരമായിവിശദീകരി�ു�ു.
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*(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 േപരും സൃഷട്ിയായ ജീവികള�ം; *'ൈദവം'* �സഷട്ാവുമാണ,്
അഥവാജീവിയ�ാ�മഹാശ�ിയുമാണ.്

പഠി�ു�ത് ഗുരുവിൽ 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�വരാണ എ്�ാ മനുഷ�രും എ�തും വാസത്വമാണ.് *ഭൂമിയിെല
സമസത്ജീവികള�ം 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�ം 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�ി�ു�ു. (പാഠശാലകളിെല അ��ാപകർ�ും
ബാധകമാണവ.).
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മഹാശാസ�്തം മഹാഭീമമാണ.് മായാപരമായ മഹാഅനു�ഗഹം
െകാ��ാെത ഒരു ജ�ം െകാ�്പഠി�ാ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�ുെറ എ�ാ 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�ാൻ പാടി�'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
ജീവി�ണം എ�തിന ധ്ർ� ശാസ�്ത �പകാരം എ�ാ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�ം.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1225

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�ുവാൻ ആദ�ം 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 *സാധാരണആവശ�മ�.* 'ൈദവ�ിെ�അംശമായ
ജീവികള�െട ശരീരം' മഹാഉചിതമായി �പവർ�ി�ി�ു�
നാഢീവ�വ�െയയും മ��ം മ��ം മ��ം താളം െത�ി�ു�വയാണവ.
*ജീവിത കാര��ളിൽ അധർ�ം ഉ�ാ�ു�വെയ
സാധാരണമായി ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�; ഒഴിവാ�ണം*
എ�ത് ഭൗതികമായ അസത്ിത�േ�ാെടയു� ധർ�ശാസ�്ത
നിയമ�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�ും,
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ന�തു മാ�തം െച�ണം.ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മായ ധർ�ശാസ�്തെ�
അ�െനയുംചുരു�ി പറയാം.

ഭൗതികശാസ�്ത സാേ�തിക വികസന�ളിലൂെട *ജീവിത
സൗകര��െളയും തദ�ാരാ ആന��െളയും വർ�ി�ി�ാൻ*
സാധി�ു�താണ.് *രുചികരമായ ബഹുവിധ 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����ർസമ്ാർ�േ്ഫാൺ, വാടസ്ആ്� ത്ുട�ിയവ* ഉദാഹരണ�ളാണ.്
ആവശ��ിൽ അധികം ആവു�ത്പലേ�ാഴും ധർ� ശാസ�്ത
വിരു�മാണ.് േതാ�,്ആ�ം േബാംബ ത്ുട�ിയഅധമആയുധ�െള
നിർ�ി�ു�തും ധർ�ശാസ�്തവിരു�മാണ.്

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, മഹാനീതികാര��െ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�ു�ത്മൂ�ാമെ� േവദമായ *ആ�ീയ ശാസ�്തം*
അഥവാ *നീതി ശാസ�്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� ആ്ധാരമായി���ത മ്ഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ� ആദിയും അ�വുമി�ാ� മായാശ�ികൾ
ആകയാൽ മ��ശാസ�്തെ� നിലനിർ�ാൻ ബാ���മാണ.്
എ�ാൽ ഭൗതിക ശാസ�്ത സാേ�തിക വികസന�ൾെ�ാ�്
മ��ശാസ�്തെ� ഏെറ�ുെറ ശൂന�മാ�ും വിധമാണ്
മഹാആവിഷ�്രി�ി���ത.്

*ഓേരാ മനുഷ�നും ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ിയും കു�ുമാണ.്
മഹാസമനീതിയാണ്ഓേരാ കു�ിേനാടും മഹാനീതിപതിയും
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മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവം 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�� േപാരു� മനുഷ�ർ, 90
മുതൽ 95 വെരയു� ജ��ളിെലാ�ിൽ (മഹാൈദവവി�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�മായ ആന��ള�ം മഹാകരുതലും* എ�
*മഹാവാ�ല�െ� എ�ാ ജ��ളിലും അനുഭവി�� േപാരു�*
മനുഷ�ൻ വിതു�ി കരയു�താണ.് ൈദവം എ�ാണ്എ�്
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�ായ ൈദവം ര�ായി വിഭജി�ുേ�ാഴും, ഒ�ായി�െ� സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�െ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��ം *ഭൂമിയിെല അന�മായ
ആന��െളെയ�ാം അനുഭവി�ാൻ മഹാഅനുവദി�ി���തും
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ൈദവകാര�െമ�ിൽ ....* ആന��െളെയ�ാം അനുഭവി�ു�തു
മാ�തമാണ് ജീവികാര�ം. സ�്തീയും പുരുഷനും േചർ�ു�
മനുഷ�ൻ എ� ജീവി� യ്ഥാർ��ിൽ മ�� ബ�ു�ൾ
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��ത എ്� 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�യാണ അ്ർ�ം.

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�്ധർ�
ശാസ�്തം മഹാേശാഭി�ണം.* ഉടൻ ൈദവവി�വം
മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ സത�മായി ഭവി�ു�താണ.്
രാഷ�്ട�ളിെല േക��സം�ാനനിയമസഭകള�ം 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�ം
അവസാനി�ു�താണ.് സർ�ം മംഗളം. മാ�തമ�, ഓേരാ
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മനുഷ�നും ഭൂമിയിെല അന�മായ ആന��െളെയ�ാം
ശാ�ിേയാെടയും സമാധാനേ�ാെടയും സേ�ാഷേ�ാെടയും
സംതൃപത്ിേയാെടയും അനുഭവി�ാ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 ഗുരുവുംൈദവം തെ�യാണ.്*

*മഹാശൂന�തയായ ആകാശം* എ� *മഹാലിംഗം*
മഹാശാസ�്തപരം മാ�തമാെണ�ും, മഹാലിംഗ�ിന മ്ത�ള�മായും
ൈലംഗിക കാര��ള�മായുംബ�മിെ��ും ൈദവവി�വ വിശകലനം
9ൽവിശദീകരി�ിരു�ു.

മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ� 'മഹാലിംഗ'മായആകാശം
എ�മഹാശൂന�തയുെട 'അതിസൂ�മ്മായഅംശ�ളാണ,്'
ജീവികളിെലസ�്തീകള�െട ശരീര�ി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�ി�െനപറയാൻയാെതാരു

േയാഗ�തകള�ംഇെ��ും വിശദീകരി�ിരു�ു.

സ�്തീയുെടയും പുരുഷെ�യുംഅ�ബീജ�െള
സൃഷട്ി�ു�തിൽഇരുവരുെടയും സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിന്

യാെതാരു പ�ുമി�എ�തും, മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ�അംശമായശരീരമാണ അ്വെയ

സൃഷട്ി�ു�തും മഹാഭരി�ു�തും എ�തും വസത്ുതയാണ.്
((ജീവാ�ാവിന ല്ഭി�ു�ശരീര�ിൽജ�ഗുണ�ളായ
'ജീവിനിർ�യം,സ�്തീപുരുഷൻ, രൂപം,അവയവ�ള�ം
�പവർ�ന�ള�ം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം, നിറം,
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ഉയരം, െതാഴിൽഅഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി,
ജനന�ലം,ബു�ിശ�ി,ഓർ�ശ�ി,'തുട�ിയവെയ*
'ഭൂമിയിെല�ും' മഹാഉചിതമായി വ�ത�ാസെ�ടു�ിെ�ാ�്
'�പത��മായി'സ�ാനി�ു�ത (്ഭൂമിയുെടഅംശമായ)
ശരീരം തെ�യാണ.്* �പത��മായ �സഷട്ാവാണ്

ശരീരെമ�ും,സൃഷട്ിയാണ ജ്ീവാ�ാവ എ്�ും 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'
മഹാമാതാവായ ൈദവ�ിേ�താണ;് മാതാവായ സ�്തീയുേടത�.*
വിശദീകരി�ാം: ൈദവവും മ��മായ ഭൂമിയുെട അംശമാണ 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, പാൽഉ�ാദനം,
വിസർ�നം, ശരീര�ിെല അവയവ�ള�െട സൃഷട്ിയും
�പവർ�ന�ള�ം, ശരീര അവയവ വളർ�, േരാഗ�ൾ,
േരാഗസൗഖ�ം, ഉറ�ം, േബാധ�യം, ജനനം, മരണം,
തുട�ിയ കാര��െള മഹാഭരി�ു�ത് (ൈദവ�ിെ�
അംശമായ) ശരീരമാണ.് (www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ

ലഭ�മായ ൈദവവി�വ വിശകലനം7ൽ വിശദീകരി�ി���.്). *പാൽ
കുടി�ു� കു�ു�െള* സംബ�ി�്അ� ഉൾെ�െടയു�
ഏെതാരു സ�്തീയുെടയും മുലകൾ എ�ത *്വിശ�*് മാ�ാനു�
*ഭ�ണഖജനാവ 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��ം പാൽഖജനാവിൽ നി�ു� പാലിനുേവ�ി
കര�ി���വരാണ.്* മഹാപിതാവും *മഹാമാതാവുമായ ൈദവം
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തെ� െകാ��കു�ു�ള�െട ശരീരവളർ�യും േരാഗ�പതിേരാധവും
എ�ാം എ�ാം കണ�ാ�ി 'പാൽഖജനാവും, 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 പാലുംേപാഷക�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 ജീവിമാതാ�ൾ�ും
യാെതാരു പ�ുമി� എ�തും മഹാആവിഷ�്ാരമാണ.്*
മഹാമാതാവായ ൈദവ�ിെ� *പുതിയ കു�ു�ൾ�,്*
'ൈദവ�ിെ� തെ� കു�ു�ളായ മാതാ�ളിലൂെട'
*മഹാമാതാവായ ൈദവം പാലൂ��കയാണ!്* മഹാമാതാവായ
ൈദവം സർ�വും മഹാനി�യി� മ്ഹാഭ�ദമാ�ു�ു; അ�തമാ�തം.
കു�ു�ൾ� പ്ാൽ ഊ��� മനുഷ�മാതാവും, മ��� ജീവികള�ം
ത�ള�െട ശരീര�ിെ� ഈവിധ �പവൃ�ികളിലും മഹാമാതാവിെ�

മഹാസാ�ി��ം തിരി�റിയാ�ത്അവരുെടയും 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��.് ൈദവവിശ�ാ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�്കു�ു�ൾ വിരി� െ്വളിയിൽ വരും
വെരയു� ഭ�ണെ� മഹാകരുതിയിരി�ു�തും മഹാമാതാവായ
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ൈദവമാണ.് അേതേപാെല െന�,് േഗാത�,് െന�ി�, മാ�(യ�ി)
തുട�ിയവയിലും ൈത� ക്ിളിർ�ാനു� മഹാഅനുേയാജ�മായ
ഭ�ണം മഹാകരുതിയി���.് ക�യുെട ക� മ്ുറി�� നടുേ�ാൾ,
ക�ിൽ നി�ും േവര്കിളിർ�ാനു� ഭ�ണം ക�ിൽ
മഹാകരുതിയി���.് അ�െന ഓേരാ�ും. കൂടാെത, മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� ജീവികൾ�്ൈവവിധ�മാർ� ഭ�ണം
നൽകാനു� മഹാസംവിധാനെ� ധാന��ളിലും കിഴ�ുകളിലും
പഴ�ളിലും മു�കളിലുെമ�ാം മഹാഒരു�ിയി��മു�.്

ൈ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�ി� ക്രയു�തും, ധനംഊർ�ംസമയംആന�ം എ�ിവ
നഷട്െ�ടു�ു�തുംൈദവ�ിന ഇ്ഷട്മെ�� ധ്ർ� ശാസ�്തം
സുവ��മാ�ു�ു�.് ഫല�ിൽ, അറി�ും അറിയാെതയും
ൈദവനി� ഉ�ാകു�ു. ഉപേദശിമാരും, വ�ത�സത് മതപ�ിത�ാരും
ശിഷ��ാരും പുേരാഹിതരും അനുയായികള�ം അ�െനയും
ൈദവശി�കെള വാരി�ൂ���ു�.്)

*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�
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അ�യിലൂെടയും മ��ം  നൽകു� *ൈദവ�ിെ� പാൽ*
കു�ു�ൾ ച�ി�ുടി�ു�ത്അ�/ 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�്
വായിൽ വ� ഭ്�ി�ു�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�ിൽ ഏർെ�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
മഹാഗുരുവായ ൈദവം 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,
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ശാസ�്ത സാേ�തിക വികസന�ളിലൂെട ലഭ�മാവു� അന��ളായ
ആന��െളയും, ജീവികൾെ��ാം മനുഷ�ാവ�യിൽ ലഭ�മാ�ു�
'േമാ�െ�യും' വിശകലനം െച��േ�ാൾ, മനുഷ�രുെട കാര��ിൽ
വിദ�ാഭ�ാസ പ�തികള�ം �ാപന�ള�ം തീർ�യായും ആവശ�മാണ.്
എ�ാൽ അത ധ്ർ�ശാസ�്ത �പകാരമാവണം. *േസവന�ിന്
േവതനം എ� വ�വ� �പകാരമു� െതാഴില�ാ അ��ാപനം എ�തു
േപാലും അറിയാ� ഗുരു��ാരും, ഭരണാധികാരികള�ം,*
ജന�ള�മാണ്ഭൂമിയിെല�ും ഇ�്ഏെറയു�ത.് *കു�ികൾ
അ��ാനി� പ്ഠി�ു�തും, അ��ാപന�ിന ഭ്രണകൂടം േവതനം
നൽകാ�തും, ദിവ�മായ െവളിപാടുകള�ം അനുഭൂതികള�ം
ഗുരുവിന് ലഭി�ു�തുമായ ശുചിത�ആന�പ�തിയാണ്
വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ൾഅഥവാഗുരുകുലം.* 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 *അതിേലെറ അ�ാ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 മതജാതി
രാഷ�്ടീയേദശതീ�വവാദികളായി�ാണ്വളർ�ു�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, അവെയ ൈദവീകമായി പഠി�ി���വരും,
കു�ികെള പഠി�ി�ാൻ േയാഗ�തയു�വരുമായ അ��ാപകർ
ഇ�െ� ഭൂമിയിൽ ഇ�. ൈദവം സൃഷട്ി� മനുഷ�രായി
ജീവിേ��തിനു പകരം മതജാതിവർ�രാഷ�്ടീയേദശ
ജീവികളായും മ��ം ജീവി�ു�വർ� ധ്ർ� ശാസ�്തെ�പ�ി
സംസാരി�ാനും പഠി�ി�ാനുമു� േയാഗ�തയി�.

*ൈ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�
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ൈ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�ി വിശദീകരണം ആവശ�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�തമാണ്ഭൂമിയുെടയും 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
സംതൃപത്ിേയാെടയും അനുഭവി�ാൻസാധി�ു�താണ.്

*(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.് *'മാതാവ പ്ിതാവ ഗ്ുരു
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ൈദവം' തുട�ിയ എ�ാ ബ��ളിൽ നി�ും
ബ�ന�ളിൽ നി�ുമു� േമാചനം കൂടിയാണ േ്മാ�ം.*
(ഓംസത�ം േഡാട്േകാംെവബൈ്സ�ിൽ ലഭ�മായ 'ൈദവവി�വ
വിശകലനം4'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 ജീവിസൃഷട്ി
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 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
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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�്അനുഭവി��ം, ന�കെള വർ�ി�ി��ം
േവണം *മു�ി* േനേട�ത.്

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�ി�ാൻ പാടി�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),
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മഹാ �പപ��ിന അ്തീതമായ *ഏകൈദവെ�യുംൈദവഭാഗവും
�പതിനിധിയുമായ ഏകദാസെനയും പരാമർശി�ണം* എ�ത്
മഹാശാസ�്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 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�ീതാണ ൈ്ദവം 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�െ�
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ഉൾെ�ാ� ജ്ീവി�ു�ുേവാഅ�തയും അവർ�ു ന�ത.്

2.

ൈദവശാസ�്തം, ആ��ാ�ിക ശാസ�്തം, എെ��ാം പഴമ�ാർ
െത�ി�രി�ത മ്ൂ�ാമെ� േവദമായ ആ�ീ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�്തം എ� ക�േ�രിൽ
സമൂഹ�ിൽ നിലയുറ�ി�ണെമ�ിൽ മത�ള��ായ
കാല�ളിൽ �പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െ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�ാൻകഴി�ി�;
ശാസ�്ത സാേ�തിക വികസന�ളിലൂെട ലഭ�മായ
അന��ളായ ആന��െളെയ�ാം അനുഭവി�ു�വർ�്
ഒ�ാമെ� മഹാേവദമാണ്ഭൗതിക ശാസ�്തം എ�റിയി�;
കൂ�ിേ�ർ�ാനും കഴിയി�. പിെ� സാധി�ു�ത്മത�ളിെല
േഭാഷ��ൾ�് ദുർവ�ാഖ�ാനം െകാടു�ു െകാ�്
ദുസ�ാർ��േളാെടയും െകാടിയ കൗശലേ�ാെടയും ആധുനിക
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�െള അവമതി�ു� 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�തിന്അവർ 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��ം വികലവും വികൃതവുമാ�ാൻ പരി�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,
നിയമസഭകളിെലയും മ��ം ഭൗതികഅസത്ിത�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�.
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*ത�ൾ�ു േവ�െത�ാം നൽകു� മ�ിെനയും, മ�ിെ�
നിയമ�െളയും അവഗണി�� െ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�െള മഹാ*ൈദവവി�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 അ്ഥവാ ഒ�ാണ.്

ഭ�ണം, വസ�്തം, പാർ�ിടം, വിദ�ാഭ�ാസം, െതാഴിൽ,ൈവദ�ം,
ഗതാഗതം, വിേനാദം, േദവാലയം, �പാർ�ന, വിവാഹം,
ശവസംസക്ാരം തുട�ിയവ  വ��ിഗതം മാ�തമ�,
െപാതുവായ ആവശ��ൾ കൂടിയാണ.് അവയിൽ *േദവാലയം,
�പാർ�ന, വിവാഹം, ശവസംസക്ാരം* എ�ിവെയ  ആണ്
മനുഷ�ർ, ൈദവവുമായി കൂടുതൽ ബ�െ�ടു�ു�ത.് ഒരു
ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ മാ�തമായ മനുഷ�രുെട ൈദവീകമായ
�പസത്ുത ആവശ��ൾെ��ാം ഭൂമിയിെലാ�ാെക ധർ�ശാസ�്ത
പരമായ ഓേരാ പ�തി മാ�തമാണ ഉ്�ാവുക എ� ല്ളിതമായി
മന�ിലാ�ാനാവും.
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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 *ശരിയായ അർ�ം* 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�ു� നീച അവ� 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 െ�ാ�്ഭ�ി�ഭാ�ുകെള കാ��.
പകരം ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുക.

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.് *ൈദവം കാ�ിയ അപരാധമ�*
അെത�്സുവ��മാണ.് *ജീവി�ാൻ ആവശ�മി�ാ�
കാര��ള�െട േപരിൽ,* മതജാതിരാഷ�്ടീയജീവികള�ം മ��ം,
ഭൂമിയിെല ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിത�ിൽ അസേ�ാഷവും,
അസമാധാനവും, ധാർ�ിക അധഃപതന�ള�ം സൃഷട്ി�ു�ത്
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവ�ിന അ്സേ�ാഷെ�
നൽകു�ു�.് എ�തയും െപെ�� െ്ത��കെള തിരു�ിയും,
സത�െ�ഉൾെ�ാ�ും ജീവി�ു�ുേവാഅ�തയും ന�ത.്
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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.്അവർത�ള�െട
അറിവുംആവശ��ള�ംആ�ഗഹ�ള�ം �പകാരം

വ�ത�സത്മായ ഉപേദശ�െളനൽകു�തിെനപാലി�ുവാൻ
സാധി�ു�ത�.അ�ൂെട വ�ത�സത്മായ മത�ള�ം
രാഷ�്ടീയ�ള�ം മ�� വിശ�ാസ�ള�ം �പകാരം,

വ�ത�സത്�ളായ ഉപേദശ�ൾ േവ�ിവരു�തും,
കൂ�ി�ലർ�ു�തും സ�ാഭാവികമാണ.് മി�തും അേന�ാന�ം
േചരി�.സ�യംഅറിയാെതഎ�ാം കൂടി അവഗണി�്

ത�ൾ�ു േതാ�ുേ�ാെലജീവി�ു�വരാണ ഏ്െറയും.
�പസത്ുത ദുരവ�യ�് മ്ഹാപരിഹാരം ഉ�ാകു�ത എ്�ാ
ജന�ള�ംധർ�ശാസ�്തെ�യുംഅതിലൂെടൈദവെ�യും

അനുസരി� 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
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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�ു�ു.

ൈ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�ാൻഏെതാരാൾ�ും വ��ിസ�ാത���മു�.്
വ��ികൾ� ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായആന�ം 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��ിന അ്തീതമായ
മഹാ�ബ�വും, മഹാപിതാവും, മഹാമാതാവും, മഹാനീതിപതിയും,
മഹായജമാനനും, മഹായജമാനയും, മഹാദാസിയും, മഹാേദവനും,
മഹാേദവിയും, മ��ം ശരീരവും ഭൂമിയുമായൈദവ�ിനു മാ�തം

മഹത�ം.
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Published on 26 May 2017.

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

ഭാര�ാഭർ�ൃബ�ം = മാതാപിതാബ�ം
ഒ�ാമത എ്�ു�ു.

ബ��ള�ം െപരുമാ� മര�ാദകള�ം.
" *ൈദവവി�വം ഉടൻ* "

ൈദവവി�വവിശകലനം 11 (PDFഫയലും മുൻ വിശകലന�ള�ം
www.omsathyam.comഎ�െവബൈ്സ�ിൽ ലഭ�മാണ.്)

വ��ി,കുടുംബം,സമൂഹം, മ���ജീവികൾ
എ�ിവരുെടബ��െളയും െപരുമാ�
മര�ാദകെളയും വിശകലനം െച���ു.

*(1).*അ�യും മ�ള�ം

*(2).* ഭാര�ാഭർ�ാവ =് മാതാപിതാവ്

*(3).*ജീവികള�ം,സൃഷട്ി പരമായ വിധിയും,�ിതിപരമായ വിധിയും

*(4).*ആന��ള�ംഅളവുകള�ം

*(5)* മഹാ�ഗ��ിെല 4കുടുംബഅ��ായ�െള ഉ�രി�ു� .ു

*(5.1).* മനുഷ�രിെല കാമവ�ത�ാസ�ൾ� േ്മാ�വുമായി തീ�വബ�മു�.്
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*(5.2).*ആന�നി� (സദാചാരം:കാമാന�ം)

*(5.3).*ൈദവനി�: മ�ര�ൾപാടി�.

*(5.4).*സ�്തീപുരുഷസമത�ം

*(6).* (മഹാ) മാതാവും (മഹാ) പിതാവും (മഹാ) ഗുരുവും *ൈദവം
തെ�യാണ.്*

*(7).* ഉപസംഹാരം

അതിഗൗരവ�ളായഏതാനും മാനുഷികബ��െള ��ി ചുവെട
ലഘുവായും ലളിതമായുംആഴമായുംവിശകലനം െച��കയാണ.്

*(1).* മനുഷ�രിെല അ�യും മ�ള�ം ത�ിലു�
ബ��ിെ� ആഴം ഏ�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 മാതാവ് സ�യം അനുഭവി�ണം; മ���വരുമായി
പ�ുെവ�ാൻ കഴിയു�ത�. �പസവി�ു�തു വെര കു�ിെ�
�പത��മായഅവകാശി(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�
*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�ു�ു�.്)
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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�ത്കു�ു�െ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.്). അതായത്ഏെതാരു 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�ിയായ ൈദവ�ിൽ നി� ്
മഹാ�ാനം േനരി�് ലഭി�ു� *മഹാജ��ിൽ േപാലും,*
മാതാപിതാ�ളിലൂെട തെ�യാണ ജ്ീവാ�ാ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�ു�ത്
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കു�ിെ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�വരുെടയും ചി�ത�ള�ം െചയത്ികള�ം �പധാനമാണ.്* ചു��മു�
ഇഷട്ജന�െളയും മ��ം പ�ി കു�ികളിൽ രൂപം െകാ��� മേനാഭാവം
ന�തും േമാശവും ആവാം. കു�ികൾ�്പരിചരണവും �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
�പകാരം ശി�ി�ു�ുമു�.്).

ഗർഭകാല�ും എ�ാല�ും ശ�ികൾെ�ാ�്കു�ിെനയും
മാതാവിെനയും ധർ�ശാസ�്തപരമായി സംര�ി�ു�
പുരുഷനും/സ�്തീ�ും/ഉ�വർ�ും/ഏെതാരാൾ�ും, ഇരുവരുെടയും
*ര�കർ�ാവ*്എ��ാനമു�.്കു�ിെ� പിതാവ ത്െ�യാണ്
ര�കർ�ാെവ�ിൽ കു�ി�ും മാതാവിനും പിതാവിനും കൂടുതൽ
സേ�ാഷി�ാൻ കഴിയു�താണ.് മൂല��െളഅള�ാൻൈദവ�ിനു
മാ�തേമകഴിയൂ.

*�പത��ം 2* : (മഹാ) മാതാവും (മഹാ) പിതാവും (മഹാ) ഗുരുവും
*ൈദവം തെ�യാണ*് എ�ത മ്ഹായാഥാർ��മാണ;് ചുവെട (6)ൽ
വിശദീകരി�ു�താണ.്
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*(2). ഭാര�ാഭർ�ൃ ബ�ം = മാതാപിതാ 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�രുംഅനുഭവി�ു�ു�.്എ�ാൽ കൗമാരം,
യൗ�നം എ�ീ ഘ��ളിൽ മനുഷ� മന�ിൽ �ാനം കൂടുതൽ
േനടു�ത് *ഇണ* ആണ.് ഏെറ�ുെറ *എ�ാ സ�്തീകള�ം
പുരുഷ�ാരും അനുഭവി� അ്റി�ി��� വസത്ുതയാണ.്* എ�ാൽ
േപാലും 'ഭാര�'യായ െപൺകു�ി,അ�യും അ�ായിഅ�യുംആയി�്
പരിവർ�നെ�ടുേ�ാൾ "അ�"യാണ '്മുകളിൽ /ഒ�ാമത'് എ�
വാദം സാധാരണമാണ.് ഇ��േപാലു� രാജ��ളിൽ മ�ൾ,
�പേത�കി��ം ആൺകു�ികൾ, വിവാഹിതരാകുേ�ാൾ, ഇ�െലകളിൽ
മകൾ, െപൺകു�ി, യുവതി, മരുമകൾ എ�ീ �ാന�ൾ കട�ാണ്
ഇ�്അ�ായിയ� ആയി���ത എ്�ത മ്റ�ും അവഗണി��ം
മരുമകേളാടും ബ�ു�േളാടും മകേനാടും, കൂടിയും കുറ�ും
ഈർ� പുലർ�ു� സ�്തീകള��.് *'ഭാര�യും ഭർ�ാവും'*
തെ�യാണ *്'മാതാവും പിതാവുമായി�'്* പരിണമി�ു�ത്
എ�ത അ്റിയാെമ�ിലും ഉൾെ�ാ�ു ജീവി�ാനു� വിഷമ�ിന്
മുഖ� 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�ി�ാൻ മാതാവ്
(അപൂർ�മായി പിതാവും) �ശമി�ു�താണ മ്ി�േ�ാഴും അശാ�ി
ഉ�ാ�ു�ത.് പരസപ്ര സേ്നഹവും വിശ�ാസവും നഷട്െ�ടുകയും
കുടുംബ�ിൽ അശാ�ി വളരുകയും െച���ു. സമൂഹ�ിെ�
അഥവാ േദശ�ിെ� ഭരണഘടനയായി� മ്�ിൽ മഹാലയി�ി�ി���
ധർ� ശാസ�്തെ� സ�ീകരി�ുേ�ാൾ പരിഹരി�െ�ടു�
കാര��ൾ മാ�തമാണ ഏ്െറയും.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1251

*"അ�യാണ ഒ്�ാമത "്* എ� വാദം ശരിയാേണാ എ�്
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�യാണ ക്ു�ു�െള �പസവി�ു�ത എ്�തിനാൽ അ�യ�്്
കു�ി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, സ�്തീയിെല
അ�വുമായി പുരുഷനിെല ബീജെ� േചർ�ാണ് (ൈദവം)
കു�ിെ� �ഭൂണെ�സൃഷട്ി�ു�ത.്

അ�യും അ�നും േചർ�ു� കുടുംബ ബ�മാണ ജ്ീവികെള
നിലനിർ�ു�തും ജീവിതച�കെ� മുേ�ാ� ന്യി�ു�തും
എ�തിൽ നി� *്സ�്തീേയാ പുരുഷേനാ തനി� പ്ൂർ�ര�ാ*
എ�ും *തനി�� ജീവി�ാൽ കു�ു�ൾ ഉ�ാവാെത
ജീവികെള�ാം ഉടൻ അവസാനി�ുെമ�ും ഉറ�ാണ.്* ഇനി,
(ൈദവ�ിെ�)സൃഷട്ിയിെല മ�� ചില സത��ൾഅറിയണം.
വ�ത�സത്�ളായ ജീവിതധർ��ള�ം ഉ�രവാദി��ള�ം
ഉ� *സ�്തീയും പുരുഷനും എ� ര�ു വ��ികൾ
േചരു�താണ് മനുഷ�ൻ* എ� ജീവി. ര�ു
വ��ികളാകയാൽ *മനുഷ�ൻ* എ� പദം
*ബഹുവചനവുമാണ*്. ആൺെപൺകു�ു�െള
ര�ിെനയും �പസവി�ു�ത സ്�്തീ ആകയാൽ *'സൃഷട്ിയിൽ
സ�്തീ�ാണ �്പാധാന�ം.'* സ�്തീകള�ം കു�ികള�ം ഉൾെ�െട
കുടുംബെ�യും സമൂഹെ�യും സംര�ി�ു�ത പ്ുരുഷൻ
ആകയാൽ *'�ിതിയിൽ പുരുഷനാണ �്പാധാന�ം.'* മനുഷ�ൻ
എ� ജീവിയുെട ഓേരാ *പകുതി* മാ�തമാണ ത്�െള�്
സ�്തീയും പുരുഷനും മന�ിലാ�ുകയും, സേ്നഹം,
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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 ജീവിസൃഷട്ി
ആരംഭി�ി���ത.് ഏകമഹാശ�ിയായ ൈദവം, ജീവിസൃഷട്ിെയ
സു�രമാ�ാൻ, സ�യം ര�ു ഭാഗ�ളായി �പവർ�ി�ു�ത്
ഏകേദശ മാതൃകയാണ.് www.omsathyam.com ൽ ലഭ�മാ�ിയി��� 1,
4, 5എ�ീൈദവവി�വ വിശകലന�ളിൽ വിശദീകരി�ി���)്.

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�തമായ കൂ��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�്
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മരുമകെളയും മകെന�് മരുമകെനയും വിളി�ു�തും,
െപരുമാറു�തുമാണ് ഏ�വും ഉചിതം; മൂ�ാമേനാട്
പരാമർശി�ുേ�ാൾ 'മരു' േചർ�ാം (Reported Speech).
മരുമകൾ�്അഥവാ സ�്തീ� ത്െ� ര�ാമെ� പകുതിയായ
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 പുരുഷനും ഈര� മ്ാതാപിതാ�ൾ
ഉെ��പരമയാഥാർ��ം 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�ാഹം
കാണി�ണം. മാതാപിതാ�ൾതിരി��ം �ശ�ി�ണം.

(മരു) മകൾ ഒരു കു�ിെന �പസവി�ു�േതാെട 'അ�'ആയും .....
കാല�കേമണ 'അ�ായിയ�' ആയും മു��ി ആയും മാറുേ�ാൾ
േമൽവിവരി� കാര��ൾആന��െള വർ�ി�ി�ു�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��ൾഇനി കുറി�ാം :*

സ�്തീെയ പുരുഷെ� യജമാനയായി�ാണ് ൈദവം
മഹാഉയർ�ിയി���ത,് സമമായിേ�ാ താെഴയായിേ�ാ
അ�. ഭൂമിയിെല�ും ഉടൻ മഹാആരംഭി�ു�ൈദവവി�വേ�ാെട
*സ�്തീയുെട ദാസനായി പുരുഷൻ മാറു� മഹാഅവ�*
ഉ�ാകു�താണ.്അ�െനയിരിെ� സ�്തീപുരുഷ സമത� വാദ�ൾ
ശാസ�്ത�ളറിയാെത പുല�ു� വാഗേ്ധാരണികള�ം േഭാഷ��ള�ം
മാ�തമാണ.് മനുഷ�ർ�്നട�ാ�ാനാകു� നീതി�്പരിധികള�ം
പരിമിതികള�ം ഏെറയുെ��ും ലിംഗ വ�ത�ാസം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം,



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1254

സൗ�ര�ം, നിറം, േദശം, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ അഭിരുചി
തുട�ിയ മാനുഷികജ�ഗുണ�ളിൽ ആദ�േ�താണ സ്�്തീപുരുഷ
വ�ത�ാസെമ�ും, അവയിൽ നീതി നട�ാ�ാൻ മാനുഷിക ഭരണ
സ��ദായ�ൾ�് കഴിയി�/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�ിന്�ാനം െകാടു�ുെകാ�് ഉ�ായി�.
(മനുഷ�രുെട സ�യം ബാ��തെയ അവർ മറ�ു എ�ു മാ�തമാണ്
സൂചി�ി�ത;് ൈദവ�ിന്�ാനമാന�ൾ നൽകാൻ യാെതാരു
മനുഷ�ർ�ും കഴിയു�ത�,ൈദവ�ിന അ്തിെ�ആവശ�വുമി�).

മനുഷ�രുെട കാര��ിൽ, *സ�്തീയ�്്സൃഷട്ിയിൽ ൈ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�ിന്നൽകെ�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.് 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 േമൽ 30% മാ�തമാണ ശ്�ിശാസ�്തമനുസരി�്
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അവകാശമു�ാവുക. �പസത്ുത കണ�ിെ� ശാസ�്ത വിശദീകരണം
മഹാ�ഗ��ിെ� 3◌ാം ഭാഗ�ിെല '(മഹാ) ശ�ി, ശിവൻ' എ�
അ��ായ�ിലു�.് അതായത് മാതാവിെന മാ�തേമാ,
പിതാവിേന�ാൾ കൂടുതലാേയാ, മാതാവിെന മ�ൾ സേ്നഹി�ു�
അവ� എേ�ാഴും ഉ�ായിരി�ു�താണ.് *പുരുഷ�ാർ�്
യാെതാരു അവകാശ�ള�ം സൃഷട്ികാര��ിൽ ൈദവം
നൽകു�ി�ാെയ�ത് ഉേ�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�്തവിരു�മായി� ഉ്േപ�ി� ഭാര�യുെട അധികകാരുണ�ം
െ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��ി�്
അവകാശെ��താവു�ു��; അഥവാ വ��ി�്സ�ൂർ�മായും
സ��മ�. െപെ�� മ്ന�ി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�ിയ ഏതാനും ജീവികള�െടയും സ�ഭാവ വിേശഷ�ൾ, ഭ�ണ
രീതികൾ,എ�ിവ വിശകലനം െചയത്ാൽ മതിയാകും.
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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�്തീപുരുഷൻ, 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�ാവിന് അേനകം 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.്

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
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സൃഷട്ി�ും / ജീവി�ും ഒരു�ു�ു. ജ�ഗുണ�െളയും
മഹാനീതിശാസ�്തെ�യും േകാർ�ിണ�ു� �പസത്ുത
മഹാപ�തിയിെല കാര��ളാണ *്സൃഷട്ിപരമായ വിധി.*

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�ി���തിെന
ൈദവംസ�ൂർ�മായും പാലി�ു�ു�.്

ജീവിത�ിെല എ�ാ 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�തമാണ ഓ്കസ്ിജൻ �പവർ�ി�ുക. അതായത്
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വ��ിയുെട ഏെതാരു �പവൃ�ിയുെടയും, ഗുണമായാലും
േ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�ു�ത വ്��ിയാണ,്ൈദവമ�.* (തെ�
കു�ു�ളായ ജീവികൾ ധർ�ശാസ�്തപരമായി ആന�ി��
ജീവി�ുേ�ാൾ ൈദവം ആന�ി�ു�ു എ�ത മ്ഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ിയുമായി ബ�െ�� കാര�മാണ.്).

ധർ�ശാസ�്ത�െള വളെരയധികം ഉൾെ�ാ�ു ജീവി�ാനും
പുണ�ം വർ�ി�ി�ാനും വ��ി�്അവസരമു�.് വ��ിയുെട
�പവൃ�ികൾെ�ാ� ജ്ീവിത�ിൽ ആന��ള�ം പുണ��ള�ം
പാപ�ള�ം രൂപം െകാ���ു. സൃഷട്ിപരമായ വിധിെയ
വ�ത�ാസെ�ടു�ിേയാ അ�ാെതേയാ ജീവിത�ിൽ രൂപം
െകാ��� വിധിയാണ�്ിതിപരമായവിധി. ഉദാഹരണ�ിന ത്ല
െവ�ിയാൽ മരി�ണം എ� ഭൗതികശാസ�്ത നിയമെ�
ആദരി�ുേ�ാൾ സൃഷട്ിപരമായ വിധി �പകാരംആയു� ഏ്െറയു�
വ��ി� ആ്യുെ��ും മുേ� മരണം സംഭവി�ാം; അേതസമയം
ഭൗതിക ശാസ�്തെ� ഉപേയാഗെ�ടു�ിെ�ാ�ു തെ� തല
െവ�ാൻ ഒരു�ു�വരുെട ൈക�ിൽ നി� വ്ാൾ വഴുതിേ�ാകാനും,
അയാൾ�് ഹൃദയസത്ംഭനം ഉൾെ�െടയു� കാര��ളിലൂെട
മാ��ള��ാ�ാനും, ഭൂമി കുലു�മു�ാ�ാനും, പാ� േ്പാെലയു�
ജീവികെളെ�ാ� സ്ഭെയ വിര�ാനും, ര�ി�ാൻ ഒരു സംഘെ�
�െ� െകാ�ുവരാനും, ഒെ� ഒെ� ഓകസ്ിജന്അഥവാ
ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപ�ിന ക്ഴിയു�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�തേയാഅധികമായി ഉ�ാേവ�ത്
ൈദവ�ിെ�കൃപെകാ�ു മാ�തമാണ ക്ുറയു�െത�ുംഅറിയണം.

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.്
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*(4).* ആന��ള�ം അളവുകള�ം.
ആന�ി�ാനാണ് ജീവി�ു�ത;് എ�ാ
ബ��ളിലുംആന��ൾ ഉൾെ�ടു�ു�.്

മ�ായ ഭൂമിയുെട അംശമായ ശരീര�ിൽ മഹാലയി�ി�ി���
ശാസ�്ത നിയമ�ൾ �പകാരം മനുഷ�രിെല അ�യുംഅ�നും മ�ള�ം
മരുമ�ള�ം ത�ിലു� സേ്നഹബ�െ� (2)ൽ പരാമർശി�ത്
കുടുംബ 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� ൈദവവി�വ വിശകലനം7ൽ
വിശദീകരി�ി���)്.

എ�ാ ബ��ള�ം ആന��െള അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ്
നിലെകാ���ത.് ഭാര�ാഭർ�ൃ ബ�ം എ� മാതാപിതാ ബ�വും
അ�െന തെ�യാണ.്ജനി�ു�ത ജ്ീവി�ാനാണ;്ജീവി�ുകയാണ്
െച���ത;് ജീവി�ു�ത് ആന�ി�ാനാണ;് ആന��െള
വർ�ി�ി�ാനാണ് മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു� ജീവികെള�ാം
പരി�ശമി�ു�ത് എ�ത് മ�ിെ� നിയമമാണ.് മ�ിൽ
മഹാലയി�ി�ി��� നിയമ�ൾ �പകാരം മാ�തേമ മ�ിൽ ജീവി�ാൻ
കഴിയൂ.

((മഹാ�പപ��ിെല ആന��ൾെ��ാം അളവുകള��.് െമാ�ം
100 അളവ.് ഭ�ണ സാധന�ൾ� ആ്െക 40 അളവ,് എ�ാൽ
ഏ�വുമധികം രുചികരമായ ഭ�ണ�ിൽ നി�്ഒരു സമയം
ലഭി�ു� പരമാവധി ആന�ം 5 അളവാണ.് ശുചിത�ം, അത�ാവശ�ം,
ആവശ�ം, വിേനാദം എ�ി�െന 4 വിഭാഗ�ളായ
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െ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�ും ഒരു ആന�െ� മഹാനി�യി�ി���;് തെ�
ഏകദാസനും ഒരു ആന�െ� മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.്
*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��ിെ� അളവ്35 ആണ.് 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,
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ജീവികള�േടതിൽ നി�ും വിഭി�മാെണ�ും ചുരു�ം. ))

മഹാ�പപ��ിെല ആന��ള�െട െമാ�ം അളവ് 100
ആെണ�ിലും, മനുഷ�ാവ�യിൽ ലഭി�ു�ത് െമാ�ം 90
അളവുകളാെണ� മ്ുകളിൽ വ��മാണ.് മൃഗം, പ�ി, സസ�ം, മ��ം
എ�ി�െന സ�ാത���ം �കേമണ കുറ�ു� അവ�കളിൽ
ജീവാ�ാവിന് ലഭി�ു� 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
ആവകകാര��ള�െട �ിപത്മായ കണ�ുകൾ തൽ�ാലം അറിയി�.
മഹാ ഉചിതമായസമയ� (്ൈദവം) മഹാെവളിെ�ടു�ു�താണ.്
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2010 ന അ്ടു�ി� ഓ്ംസത�ം േഡാട േ്കാം
(www.omsathyam.com)എ�

െവബൈ്സ�ിൽ �പസി�ീകരി�
മഹാ�ഗ�െ�പരിചയെ�ടു�ു�ു.

െവളിപാടുകെള ലഭി�ു�മുറയ�്്
മഹാ�ഗ��ിൽമഹാഉചിതമായ

പരിഷ�്ാര�ള�ംതിരു�ലുകള�ം െചയത്ു
െകാ�ിരി�ുെമ�ുംഅടു�ഏതാനും
ദശാബദ്�ളിൽ /നൂ�ാ�ുകളിൽ

െവളിെ�ടു�വയുംകാലാനുസൃതമായി
കൂ�ിേ�ർേ��താണഎ്�ും മു�്

വ��മാ�ിയതാണ.്അതായതഅ്ടി�ാന
പരമായി 3 േവദ�െളയും

വീെ�ടു�ിരി�ു�ുഎ�ിലും
മഹാേദവിയുെട മഹാ�ാനംകൂടിയായ

മഹാശാസ�്തം / േവദ�ൾആദിയുംഅ�വും
ഇ�ാെതമഹാശിവമാകു�താണ.്
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ഭൗതികശാസ�്തം, ധർ�ശാസ�്തം,
എ�ിവയിെല പാഠ�െള േപാെല,ൈദവം
കാലാനുസൃതം തെ�യാണആ്�ീയശാസ�്ത
പാഠ�െളയും മനുഷ�ര�് െ്വളിെ�ടു�ു�ത.്
ഭാഗം മൂ�ിൽ ആ�ീയശാസ�്ത�ിെല
ര�ാം ഭാഗെമ�ു വിേശഷി�ി�ി���തായ
മഹാഗൗരവ�ളായൈദവകാര��െള
െവളിെ�ടു�ിയി���.്അതുേപാെല

ആ�ീയശാസ�്ത�ിെല ഒ�ാം ഭാഗെമ�ു
വിേശഷി�ി�ി���തായആ�ാ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�ിയഅേനകം
ഗൗരവമായകാര��െള വിപരീതമായി വ�ാഖ�ാനി��
െകാ� വ്�ത�സത് മത�ളിലൂെടആ�ീ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 ്�്

മന�ി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�ം.

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�മാണ ഓ്ം.അ�ര�ബ�മാണ ഓ്ം .
സൃഷട്ിമ��മാണ ഓ്ം.ആദിവചനമാണ ഓ്ം.

മഹാശാസ�്തമൂലമാണ ഓ്ം.സംഹാരകാഹളമാണ ഓ്ം.

മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ �ബ�വും,
മഹാ�പപ��ിന ്െറസൃഷട്ി�ിതിസംഹാരകർ�ാവും,
മഹായജമാനനായഅ�ാഹുവും,പരിശു�ാ�ാവും,
ഏകമഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും, മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവും മഹാേദവനും
മഹാേദവിയുമായൈദവ�ിെ� മഹാചിരിയാണ ഓ്ം .

ഭൂമിയിെല�ും ഉടെന ഓം മുഴ�ു�താണ.്

മഹാശ�ിയായൈദവം
ഭൂമിയിൽ, മനുഷ�രൂപ�ിൽ,

മഹാജഗദംബയായ മഹാേദവിയായി
മഹാഎഴു��ി�ഴി�ു.

മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയും
ശബദ്�ബ�വും,അ�ര�ബ�വും,ആദിവചനവും,

സൃഷട്ിമ��വും, മഹാശാസ�്തമൂലവും,
സംഹാരകാഹളവുമായ

ഓം ഉടെന ഭൂമിയിെല�ും മുഴ�ു�താണ.്
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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.്

ൈദവവി�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�ിതിസംഹാര�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�ാൽ
തകരാറിലാ�ാനാവു�േതാഅ�ിമറി�ാൻ കഴിയു�േതാ
ആയഒ�ാവും മഹാശ�ിയുെട മഹാശാസ�്തെമ�ും
മഹാ�പപ�സംവിധാനെമ�ും കരുതു�തും,

മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാ�പപ�െ�യും സംര�ി�ുവാൻ 
സൃഷട്ികള�െട സഹായം മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു

േവണെമ�ു കരുതു�തും,
ൈദവമഹത�മറിയാെതകാ�ി�ൂ���ൈദവനി�യാണ.്

ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയാണൈ്ദവെമ�ും,
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�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�രജീവിതെ���ിയും മഹാ�പപ�െ���ിയും

മഹാശ�ിയായൈദവെ���ിയുംൈദവീക മഹാനീതിെയ��ിയും
ശാസ�്തപരമായുംസുവ��മായുംഅറിയുകയും മന�ിലാ�ുകയും
മ�ിന ്െറ നിയമ�െളഅഥവാൈദവശാസ�്തെ�അനുസരി��
ജീവി�ുകയും െച��േ�ാള ്മാ�തേമ ഭീകരവാദ�ള�ം ഭീകര�പവര ്

�ന�ള�ംഅവസാനി�ുകയു��.അറിയി�ുകഎ�ധര ്��ിന ്െറ
ഒരു ഭാഗമാണഈ് മഹാ�ഗ��ിലൂെട നിര ്�ഹി�ു�ത.്

അംഗീകരി�ുകഎ�തിെനതിരു�ിഅംഗീകരി�ി�ുകകൂടി െച���
മഹാ�പതിഭാസംൈവകാെത മഹാ�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 ,

മഹാജഗദംബയായ മഹാേദവിയായി
മഹാഎഴു��ി�ഴി�ു.

ൈദവെ���ിഅറിയു�തുംചി�ി�ു�തും,
വ��ിജനി� വ്ളെര�ഴി�,്വളര ്�യ�്ിടയിൽ മാ�തമാണ.്
ആന�വുംസ�ാത���വും വ��ി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�ുേ�ാൾ മാ�തേമൈദവ�ിെ�മഹാദാസനാവാൻ മഹാഭാഗ�ം
ലഭി�ി���പരമശിവൻ അറിയു�ു��.

2008 മുതൽ �ബ�മായമഹാേദവി, മഹാഇഷട്ം
�പകാരം മഹാദാസനായപരമശിവെന
മഹാഅന �ുഗഹി� മ്ഹാദർ ശനം

നൽകിേ�ാരു�ു�.്..
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മഹാശ�ിയാണൈ്ദവം.
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മായാമഹാശ�ിയാണ,്
വിശദീകരണ�ൾ�അ്തീതമായ മഹാ�ബ�മാണ,്
പരിശു�ാ�ാവാണ,്അ�ാഹുഎ�മഹായജമാനനും

മഹാപുരുഷനുമാണ,് മഹാേദവനാണ,് മ�ാണ,് ഭൂമിയാണ,് �സഷട്ാവാണ,്
പരിപാലകനാണ,് മഹാനീതിപതിയാണ,് മഹാപിതാവാണ,്

മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയാണ.്ഓേരാ�ും
മഹാശാസ�്തപരമാകു�െത�െനെയ� �്ഗ��ിൽ വിവരി�ു�ു�.്
മഹാ�പപ�െ�ഇടതുൈക�ിെല െചറുവിരലിൽ ഒരു െചറിയ പ�ു

േപാെലതാ�ിനിർ �ുകയുംചു�ി�റ�ുകയും െച���
മഹാജഗദംബയായി� ൈ്ദവം രൂപെമടു�ുേ�ാൾ ആയത്

മഹാശാസ�്തപരമായാണ,് മതപരമായ�.

മഹാസത��ൾ മഹാശാസ�്തപരംആകു�െത�െനെയ�ും,
മത�ള�മായി ബ�മി�ാ�െത�െനെയ�ും, മത�ളിെലസത��ൾ

മാ�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�ു�ത എ്�െനെയ�ും,
എ�ിെന�ും,ൈദവ�ിെ�മഹാ�ാനമാകു� മഹാശാസ�്ത�ിൽ 
ൈദവ�ിെ� േപരിേനാെടാ�ംൈദവ�പതിനിധിയും മഹാദാസനും

ഏകദാസനുമായപരമശിവെ� േപര േ്ചർ�െ�ടു�ത്
എ�െനയാെണ�ുംഎ�ുെകാ�ാെണ�ുംമഹാനാമമായപരമശിവൻ
മഹാശാസ�്തപരം മാ�തമാകു�ത എ്�െനെയ�ും, മഹാ�ഗ��ിൽ
വിശദീകരി�ി���.് മഹാശാസ�്ത�ിൽനിയമ�ൾമാ�തമാണു�ത;്
അതി�ാലാണ മ്ഹാശാസ�്ത�ിെ� ഭാഗമ�ാെതസമ്ൃതിയും,

പുരാണ�ള�ം േവറി��നില ്�ു�െത�ും,അവഎ�ാെണ�ും,ചില
പുരാതന മനുഷ�രുെടചരി�ത�ൾ പുരാണ�ളാകു�ത എ്�െനെയ�ും

മഹാ�ഗ��ിലു�.്

�പസത്ാവന  3 ..പരമശിവൻ
*ൈ�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�ിയായ മഹാേദവി,
ഭൂമിയിൽ ഉടൻ മായ �പത��മാ�ു�തിെ�ഭാഗമായി�,്

മഹാഅന �ുഗഹി� പ്രമശിവനായി മഹാനിയമി�ി���ത �്ഗ�കാരെനയാണ.്
2015 ഒകേ്ടാബര ്13◌ാം തീയതിവെരപരമശിവെന മഹാഅന �ുഗഹി�്
ശ�ിെ�ടു�ിയി���ഏതാനുംകാര��ൾ ചുവെടപറയു�വയാണ :്

മഹാശ�ിയായ മഹാജഗദംബയുെട മഹാഹൃദയമായഓംകാരം,
പരമശിവെ�ഹൃദയേ�ാടു േചർ�ുകഴി� .ു മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര നിയ��ണസ�കൂടിയാണ മ്ഹാഹൃദയമായഓംകാരം.ഓംകാരം �പവർ 
�ി�ു�െത�െനെയ� �്പേത�കംഅ��ായ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.്

മഹാജഗദംബയുെട മഹാപാദ�ളിൽഇടതുപാദം മുഴുവനുംവലതുപാദം പകുതിയും,
മഹാശരീര�ിെ�പകുതിഭാഗം, മഹാ വലതുൈക,

സൂര�െന ഉൾെ�െട മഹാ�പപ��ിലു�എ�ുംസൃഷട്ി�ാൻകഴിയു�
മൂ�ാം േന�തം,ശിര�ിൽച���ലയും ന��തവും,

മഹാശാസ�്തംഅഥവാ മഹാേവദംവീെ�ടു�ു�തുമായി ബ�െ����
മഹാശാസ�്തപരമായ മ��ാ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��ിെ�യും പരമശിവെ�യുംസംര�ണ�ിനായി
മഹാശ�ി 10തലയു�മഹാനാഗമാതാവായി ശിര�ിനു മുകളിൽ ,

തുട�ിയ മഹാദാന�ളായ മഹാശ�ികെളമഹാഅന �ുഗഹി�� നല ്കി�ഴി� .ു
മഹാദാന�ളിൽചിലവ �പത��മായും ചിലവ �പതീകാ�കമായും ചിലവ

അ�ാതമായുമാണ മ്ഹാഅന �ുഗഹി�� നൽകിയത.്
മഹാേദവി മഹാഅന �ുഗഹി�� നൽ കിയ
മഹാദാന�ൾകൂടിയായ മഹാശ�ികൾ

മഹാശ�ിയുെട മഹാദാസനായപരമശിവനിൽ
പൂര ്�മായി �പവർ�ി�� തുട�ിയി�ി�; മഹാ�ാനഭാഗം

മാ�തമാണ ന്ിലവിൽ �പവർ�ി��െകാ�ിരി�ു�ത !് മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്�ൾ�അ്നുസരി��മാ�തം മഹാശ�ിഭാഗ�ൾ

�പവർ�ി�ു�താണ ;്അേതാെടപരമശിവെ�മാനുഷികാവ�യ�് ക്ാതലായ
മാ��ൾഉ�ാവു�താണ !് മഹാ�ഗ��ിെ� 1ഉം 3ഉം ഭാഗ�ളിൽ
വിശദീകരണമു�;് മഹാശാസ�്തപരമായി പരിേശാധി�ാവു�താണ !്

�പസത്ാവന  4 ..പരമശിവൻ



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1273

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 മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവിയും, മഹാേദവിയുെട

ഏകദാസനുംമഹാദാസനുമായപരമശിവനുംഎ�മഹാദിവ�രൂപ�െള
സൃഷട്ി�ി��െ��ിലും മഹാ�പപ��ിെ�

സൃഷട്ി�ിതികെളയുംസംഹാരം ഉൾെ�� മഹാനീതിെയയും
മഹാശാസ�്ത�പകാരം മഹാനിർ�ഹി�ു�ത ഏ്കൈദവമാണ,്
ഏകമഹാശ�ിയും മഹാേദവനുംകൂടിയായ മഹാേദവിയാണ.്
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�ിയും
മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാേദവി മഹാനിർ�ഹി�ുേ�ാള ്പരമശിവന ്
ലൂെടഎ�മഹാ�ാനം/ മഹാബഹുമതിെയ മഹാഅന �ുഗഹി��
നൽകു�ു.ഏകമഹാശ�ിയും മഹാേദവനുംകൂടിയായ മഹാേദവി
തെ�യാണ സ്ംഹാരെ�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�യം ര�ാ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
വരികൾകുറി�ു� 2017ആഗ�  ്15 വെരയുംഅറിയി�.
മഹാഉചിതമായ സമയ� ൈ്ദവം അറിയി�ുേ�ാൾ
അറിയുക എ��ാെത അറിയാൻ ആ�ഗഹി��കൂടാ;
�ശമി��കൂടാ.

മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാജീവികള�ംൈദവ�ിെ�
കു�ു�ളാണ;്ആദിസൃഷട്ിപാഠം സുവ��മാ�ു�
കാര�മാണത.്ൈദവെ���ിഅറിയി�ി�ു�തും

ചി�ി�ി�ു�തും,ൈദവം വ��ിെയ മാതാപിതാ�ളിലൂെട
ജനി�ി� വ്ളർ�യ�്ിടയിൽ മാ�തമാണ.്ആന�വും

സ�ാത���വും വ��ി� �്പധാനമായിരി�ു�തൈ്ദവ�ിെ�
മഹാആവിഷ�്ാരംഅ�െനയായതു െകാ�ാണ.്ആകയാൽ
വ��ിസ�ാത���െ���ി വിശദീകരി�േശഷം മാ�തംൈദവം
മഹാഎഴു��ിയിരി�ു�വിവര�െള മഹാ�ഗ��ില ്

േചർ�ിരി�ു�ു.

�ാനംസ�ീകരി�ാൻ മന�ിെന ഒരു�ൽ :
ൈദവം മഹാശാസ�്തെ�മഹാആവിഷ�്രി��െകാ�ാണ്
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�െള മഹാനിര ്
�ഹി�ു�െത� വ്ിശ�സി�ു�ുേ�ാ ?അേതഎ�ില ്,

രാഷ�്ടഭരണാധികാരികേളാ മതേനതാ�േളാ
രാഷ�്ടീയേനതാ�േളാ നിരീശ�രവാദികേളാ

ഭീകര�പവർ�കേരാ ഒെ�വിചാരി�ാൽ തകരാറിലാ�ാൻ 
കഴിയു�േതാഅ�ിമറി�ാൻ കഴിയു�േതാആയഒ�ാവും
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹാശാസ�്തെമ�ും
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മഹാ�പപ�സംവിധാനെമ�ും കരുതു�തും,
മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാ�പപ�െ�യും സംര�ി�ുവാൻ 
സൃഷട്ികള�െട സഹായം മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു
േവണെമ�ു കരുതു�തും,ൈദവമഹത�മറിയാെത

കാ�ി�ൂ���ൈദവനി�യാണ.്

ആദിയും അ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയാണൈ്ദവെമ�ും,
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ൾ 
നിർ�ഹി�ുവാൻ മഹാശ�ി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 ഭൂമിയിൽ മായ
�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

മഹാആവിഷ�്രി� മഹാശാസ�്ത�പകാരമാണ.്ആകയാൽ
മഹാശാസ�്തം/മഹാ�ാനംസ�ീകരി�ാനായി മന�ിെന

ഒരുേ��തു�.്
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// ഒരു മനുഷ�ായു�ിൽ മഹാ�പപ�കാര��െള��ി
ചി�ി�ാൻ കഴിയു�ത ബ്ു�ിജീവികൾ �ുേപാലും
ഏതാനും മാസ�േളാവര ്ഷ�േളാ മാ�തമായിരി�ും.
ഏതാനും നൂ�ാ�ുകളിെലചരി�തെ�യുംത�ള�െട

ചി�കെളയും ഇടകലർ�ി,ത�ൾ
�പവർ�ി�ി�ി�ാ�പഴയകാല �പ�ാന�െളയും
വ�വ�ിതികെളയും പ�ിആധികാരികതേയാെട
സംസാരി�ാനുംഅവയിെലന�യുെട മാ�തം പ�്

പ�ാനും ഇ�െ�ജനതയ�്അ്വകാശമി�.ഏതാനും
നൂ�ാ�ുകളിെല മാ�തംഅപൂർ �ചരി�തം
അറിയു�വരാണ ത്�െള�തും,ഏതാനും

നൂ�ാ�ുകള�െട/ദശാബദ്�ള�െടആയു��മാ�തമാണ്
മത�ൾ�ും രാഷ�്ടീയ ഇസ�ൾ�ും ഉ�െത�ും,
എ�ാൽ മഹാ�പപ��ിനും മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്ത�ിനും 1000 േകാടിയിേലെറവർഷം
പഴ�മുെ��തും,ത�ൾ�റിയാ�അനവധി

അനവധി കാര��ൾഈഭൂമിയിലും
മഹാ�പപ��ിലും ഉെ��തും ഉൾ െ�ാ� മ്നുഷ�ർ

ജീവിേ��തു�.് //

മഹാശ�ിയായൈദവംഎ�തിെനൈദവംഎ�ും,
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാരകര ്�ാവായൈദവം
എ�തിെനകര ്�ാവായൈദവംഎ�ും,

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിഅഥവാൈദവംഎ�തിെന
മഹാേദവിഎ�ും, മഹാ�ഗ��ിൽചുരു�ി

എഴുതു�താണ.്അടി�ാനപരമായു�യഥാര ്�
േവദ�ഗ�ംആകയാല ്മഹാ�ഗ�ംഎ�ും

പരാമർശി�ു�ു.
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ത�ള�േടതു കൂടതല ്ശരിെയ�ും
ത�ള�േടതുമാ�തമാണ ശ്രിെയ�ും വാദി�ു�

ബഹുവിധ മതജാതിവ�വ�ിതികള�െടയും രാഷ�്ടീയ
വ�വ�ിതികള�െടയും വര ്�വ�വ�ിതികള�െടയും
രാഷ�്ടഭരണഘടനാവ�വ�ിതികള�െടയും �പാേദശിക
വ�വ�ിതികള�െടയും ഒെ�ഇടയിലാണ ഇ്�െ�
മനുഷ�ർ വളരു�തും ജീവി�ു�തും. മഹാ�പപ��ിന ്

െറശാസ�്ത�െളഅടി�ാ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�െടസ�ാർ ��ള ്േനടാനു�
ഉപകരണമാ�ുകയും െചയത്ു.അേതാെടവ�വ�ിതി
നിലനിര ്�ാനും ശ�മാ�ാനുമായി� വ്��ികെള
വ�വ�ിതികളില ്കൂടുതല ്കൂടുതല ്തളയേ്��ത്
േനതാ��ാരുെടആവശ�മായി�ീരുകയും

വ�വ�ിതികള ്മഹാ�പപ��ിന ്െറശാസ�്ത�ളില ്
നി�ും കൂടുതല ്കൂടുതല ്അകലുകയും െചയത്ു,

െചയത്ുേപാരു�ു. ഭൂരിപ�മായസാധാരണജന�ൾ 
വ�വ�ിതികള�െടസ�യിൽ വിശ�ാസമി�ാ�വരും

സംശയമു�വരും ഒെ�യാെണ�ിലും
വ�വ�ിതികള�െട ഭാഗമാവാെതസമൂഹ�ിൽ
അവർ� ജ്ീവി�ാൻകഴിയാെതവ�ിരി�ു�ു.
വ�ത�സത്�ളായഅനവധി വ�വ�ിതികള�െട

ഭാഗമായിരി�ാൻ ഒേരസമയംവിധി�െ��േതാെടയും,
ഒേരകാര��ിൽ വ�ത�സത്വ�വ�ിതികൾ

വ�ത�സത്�ളായനിയമ�ള�ംചി�കള�ംവിധി�ുകയും
അവെയ�ാം പാലി�ുവാൻവ��ികൾ 

ബാ���രാവുകയും െചയത്േതാെട വ��ികൾ�്
സത�ധര ്�നീതികെള പുലർ�ാൻസാധി�ാ�

അവ�യും ഉ�ായിരി�ു�ു.
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വ�വ�ിതികളിൽ അധമത�ം വര ്�ി�േ�ാൾ
ഭീകരവാദ�ൾഉടെലടു�ു, �പാേയണഭീകരവാദ�ള�ം
ഭീകര�പവർ �ന�ള�ംസമസത് േമഖലകളിലും

വർ�ി��.അവവർ�ി�ി�ാന�ാെത,കുറയ�്ുവാേനാ
ഇ�ാതാ�ുവാേനാ ഭരണവ�വ�ിതികൾ�ും
രാഷ�്ടീയ�ാർ �ികൾ�ും മതേനതൃത��ൾ�ും

കഴിയു�ി�,കഴിയി�. മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെല
ത�ള�െടസൃഷട്ിെയ��ിയും ഭൂമിയിെല

ജീവിതെ���ിയും മരണാന�രജീവിതെ���ി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�തേമ ഭീകരവാദ�ള�ം

ഭീകര�പവർ�ന�ള�ംഅവസാനി�ുകയു��.
മഹാ�പപ��ിെല�ും ഉടെന മായ

�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��ൾ
ഉ�ാകു�താണ.്ൈദവെ�മതപരമാ�ാൻ 
�ശമി�ാനും ത�ള�െട മതം ശരിയാെണ�്

വാദി�ുവാനുമു�പരി�ശമ�ൾനട�ാൻഎ�ാ
മതേനതൃത��ള�ംത�ാറാെയ�ുവരും. മത�ഭാ�ുകള�ം
മ��ംആവർ�ി�ാനും വര ്�ി�ാനും ഇടയാകാെത

അവെയ�ാംഅവസാനി�ിേ��തു�.്
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ൈദവംശാസ�്തപരമാണ,് മതപരമ�. മത�ളിൽ
ശാസ�്തമുേ�ാഎ�തുംഎ�തമാ�തം ഉെ��തും
മഹാ�ഗ��ിൽവ��മാ�ു�ു�.് മഹാശ�ിയായ

ൈദവം,തെ� ഭാഗമായഏകദാസനിലൂെട
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.്

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�്തംഎ�ീ 3

ശാസ�്ത�െളയും,വര ്��മായ മ��ശാസ�്തെ�യും
യഥാവിധി ചി�െ�ടു�ി െ�ാ�ും,കാലഘ��ിെ�
ആവശ��ിെനാ�ും, മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�
മഹാസംവിധാന�ൾ�അ്നുസരി��ം,യഥാർ �വും
സ�ൂർ�വുമായ മഹാശാസ�്തം മ��ാവതാരംഎ�
ശാസ�്തപ�തി �പകാരംഅവതരി�ുകയാെണ�ും,
മഹാശ�ിയായൈദവംതെ�ഭാഗംകൂടിയായ
ഏകദാസനിലൂെടയഥാർ �മായ േവദ�െള

വീെ�ടു�ുകയാെണ�ുംഅറിയി��െകാ���ു.
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മ��ാവതാരംഎ�ശാസ�്തപ�തിെയ��ി
മഹാ�ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്
എ�ാ ജീവിതേമഖലകളിലുമു�എ�ാൈവകല��ള�ം
തിരു�െ�ടു�ത മ്ഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി �ിതി

സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ുവാനായിൈദവം
മഹാആവിഷ�്രി� മഹാശാസ�്ത�പകാരമാണ.്ൈദവം

സൃഷട്ി�ി��� മഹാ�പപ��ിന ൈ്ദവം
മഹാആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്തം മാ�തേമ

േചരുകയൂ��.

ഓംസത�ം േഡാ� േ്കാം www.omsathyam.comഎ�
െവബൈ്സ�ിലൂെട 2001 മുതേലാ മേ�ാ

മഹാശാസ�്തകാര��ള�െട �പസി�ീകരണംആരംഭി��.
2009 മുതൽ മഹാ�ഗ�െ�മലയാള ഭാഷയിൽ 

ഭൂമിയിെല�ും �പസി�ീകരി��േപാരു�ു;സൗജന�മായി
ഡൗണ ്േലാഡ െ്ച�ാവു�താണ;്ഫീസി�.

മഹാ�പപ��ിെലസമസത്വിഷയ�െളയും
മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ു�മഹാ�ഗ�ം
അടി�ാനപരമായി� പ്ൂര ്�മാണ.്എ�ാൽ ,ഈ
വരികൾകുറി�ു�തായ 2015 ഒകേ്ടാബര ്16ലും
െ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�ി��. ഉടെന മായ
�പത��മാകുെമ�ു�ൈദവീക െവളിപാടിെനയും
ൈദവീകശ�ികെളയുംഎതിർ�ാനാവാം 2015ൽ
ൈപശാചികശ�ികള�ംന��നശ�ികള�മായി
ബ�െ��അേനകംവിഷയ�ൾ തുടര ്�ായി
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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.

ഓംസത�ം േഡാ� േ്കാം www.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
ഭാഷയും ധാർ�ികശു�ിയുമു�വർ�ത്ർ �മ

െച�ാവു�േതയു��.

മഹാ�ഗ��ിെ�കൂടുതൽ േകാ�ികൾ അ�ടി��
വിതരണംെച�ാനും മ�� ഭാഷകളിേല�്

പരിഭാഷെ�ടു�ാനും,അതുേപാെല െവബൈ്സ�ിെ�
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�ായി പാടി�.
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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�ൾയാെതാരു കാര��ിനുംആവശ�മി�ാ
എ�ുമറിയണം.

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�മഹാഇഷട്ംേപാെല,
ഓംസത�ം േഡാ�േ്കാം www.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��ിനും
അടി�ാനപരമായി� ൈ്ദവ�ിെ�ആദിയും
അ�വുമി�ായമ് ഉെ��ും, േപ�റുകളിേലാ
എഴുേ�ാലകളിേലാ മഹാ�ഗ�െ�

പരിമിതെ�ടു�ാൻ സാധി�ിെ��ുംഅറിയണം.

ഭൂമിയിെല�ും ഉടെന മായ �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�.
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മഹാ�ഗ��ിെ�ഒ�ാം ഭാഗ�ിൽ ൈദവം
മനുഷ�ർ� ന്ൽകിയി���വ��ിസ�ാത���െ�
വിപുലമായി വിശദീകരി�ി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 =4ശാഖകളിൽ യഥാ�കമം 2
ഉം 3ഉം ശാഖകളായധർ�ശാസ�്ത�ിെലയും
ആ�ീയശാസ�്ത�ിെലയുംഏതാനും പാഠ�െള 
ഒ�ാം ഭാഗ�ിൽ േചർ�ി���.് 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�ത വ്ിവരി�ു�അ��ായം
സു�പധാനമാണ.്

മനുഷ�െ�പരമാവ�യായ േമാ�ംഅഥവാ
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎെ��ും പരമാന�ം,
മഹാആന�ംഎ�ിവഎെ��ുംസുവ��മായി

അറിയി�ു�ു�.്
മഹാശ�ിയായൈദവംഎ�െനയാണ മ്ഹാ�പപ�ം

സൃഷട്ി�ി���െത� ഒ്�ാം ഭാഗ�ിൽ 
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വിശദീകരി�ുേ�ാൾ ,അതിെല ഒരു ഭാഗവും,
എ�ിനാണ സ്ൃഷട്ി നട�ിയി���ത എ്�തിെ�

ഉ�രവും മ�� ചിലഅത���തപാഠ�ള�ം �ഗ��ിെ�
മൂ�ാം ഭാഗ�ിൽ േചർ �ുെകാ� േ്യാഗ�ത േനടും
മു� മ്ഹാപാഠ�െള പഠി��കൂടാഎ� ഉ്പേദശി�ി���.്
ൈദവം ഒേ�യു��,ൈദവെ�മാ�തംആരാധി�ുക,
ൈദവംഓേരാേരാ ചുമതലകൾ�ായി നിേയാഗി�വെര
ആദരി�ുക മാ�തേമപാടു��എ� വ്��മാ�ു�ു.

�പമുഖ മത�ളായ �കിസത്ുമതം,ഇ�ാം മതം,
ഹി�ുമതം,ബു�മതം തുട�ി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�ാൽ മാ�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�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.്

മനുഷ�ർ െചയത്ുേപാരു�അനവധി
ൈദവനി�കെള��ി മഹാ�ഗ��ിൽ

വിശദീകരി�ി���.്
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ഭൂമിയിലു�എ�ാ െതാഴിലുകെളയും ശുചിത�ം,
അത�ാവശ�ം,ആവശ�ം,വിേനാദംഎ�ി�െന

യഥാർ�വുംശാസ�്തപരവുമായ 4
വിഭാഗ�ളാ�ു�തും, െതാഴിൽധർ ��െള
വിശദീകരി�ു�തും സു�പധാന�ളാണ.്

ര�ാം ഭാഗ�ിൽ ദിവസം,ആഴച്, മാസം,വർ ഷം,
സൃഷട്ിച�കം,കാലച�കം,പരമകാലച�കം,
മഹാകാലച�കംഎ�ി�െനശാസ�്തപരമായ
കാലഗണനയും ഇ��, േകരളം,തമിഴന്ാട്

തുട�ിയവയുെട �പേത�കതകള�ംവിസത്രി�ിരി�ു�ു.
മഹാശ�ിയായൈദവം മഹാജഗദംബയായി

എഴു�ളള�കയാൽഇേ�ാഴേ�ത മ്ഹാസൃഷട്ിച�കം
ആകു�ു.

മൂ�ാം ഭാഗ�ിൽ ഓംഎ�ാെലെ��്
മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ിരി�ു�ു.ഓം
മഹാശാസ�്തപരം മാ�തമാണ,് മതപരമ�.

മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയാണ ഓ്ം.ശബദ്�ബ�മാണ്
ഓം.അ�ര�ബ�മാണ ഓ്ം.സൃഷട്ിമ��മാണ ഓ്ം.
ആദിവചനമാണ ഓ്ം. മഹാശാസ�്തമൂലമാണ ഓ്ം.

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
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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�ാെട ജന�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�ു�ത എ്�െനെയ�്

വിശദീകരി�ു�ു. �പാർ�ന,ൈദവാരാധനതുട�ിയനിരവധി
കാര��ള�ംഈഅ��ായ�ിൽശാസ�്തപരമായി

വിശദീകരി�ി���.് �ബ�ം, മഹാേദവി,പരിശു�ാ�ാവ,്
അ�ാഹ ,ുൈ�ക�,് യഥാർ�മുഹ�ദ,്പരമശിവൻ എ�ീ
പദ�ൾ ശാസ�്തപരമാകു�ത എ്�െനെയ�ും വിവരി�ു�ു.
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നാലാം ഭാഗ�ിൽ മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�ൾ �ായി� മ്ഹാശ�ിയായൈദവം

മഹാആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്തെ�അഥവാ
യഥാർ�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�ത എ്�െനെയ�്
മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദമാ�ു�ു.ൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്തംവിശദമാ�ു�ു.ധർ�ശാസ�്തം
നീതിശാസ�്തം,എ�ിവയിെലനിയമ നിർ�ാ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�ിയായ മഹാേദവിഓം
എ� മ്ഹാചിരി�ുേ�ാൾ, ൈവകാെത ഭൂമിയിെല�ും

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�ംഅഥവാ ധർ�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�െര നിയമി�തിെനയും ഇേ�ാൾപിൻവലി��
െകാ�ിരി�ു�തിെനയും മ��ംവിശദീകരി�ിരി�ു�ു.

എ�ാം ഭാഗമായപുരാണം പഴയകാല മനുഷ�ചരി�തെ�
കുറി�ു�ു.

ഒ�താം ഭാഗംസത�ം ശിവംസു�രംആണ.് മനുഷ�ർ�്
ധർ �ശാസ�്തകാര��ള�ംനീതിശാസ�്തകാര��ള�ം
വിശദീകരി�ു�തിന പ്രിധികള�െ��അ്റിയി�ു�ു.
�ഭൂണഹത�,ബഹുഭാര�ത�ം എ�ിവെയസുവ��മായി

വിശദീകരി�ി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�്

തൽ�ാലംഅഭി�പായമി�.
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മഹാ�ഗ�ംഅ�ടി�ാനും �പസി�ീകരി�ാനും
അനുവാദമു�,് േറായൽ�ി ഫീ ഇ�. മഹാ�ഗ�വില 100

രൂപയായി നി�യി�ു�ത ന്�ായിരി�ും.
ഓംസത�ം േഡാ�േ്കാം (www.omsathyam.com)

െവബൈ്സ�ിൽ മഹാ�ഗ�െ��പേവശി�ി�ി���.്
സൗജന�മായിഡൗണ ്േലാഡ െ്ച�ാനാവും : mdbookഎ�

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 ്�നം െചയത്ു

�പസി�ീകരി�ാന ്കഴിയു�വർ,അതും െച��ക.
അേതസമയംൈദവ�ിെ�ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�
മഹാ�ാനമാണ മ്ഹാശാസ�്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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പുതിയകുെറ പാഠ�േളാടു കൂടി, 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�മായി വിതരണം െച��കയാണ.്
െമാൈബൽേഫാണിെലവാടസ്ആ്പ,്ഇേമാ,ഇെമയിൽ
തുട�ിയവ ഉപേയാഗി� �്പചരി�ി�ാനും പഠി�ാനും
ഉൾെ�ാ�ു ജീവി� പ്ുണ�ം േനടാനുമു�വഴി
മഹാേദവി മഹാലളിതമാ�ിയി���.്താൻപാതി,

ൈദവം പാതി എ�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�ി�്

മഹാആന�ം നൽകു� �പവൃ�ികൾ മാ�തം െച��വാൻ
എ�ാ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�ം.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1291

ഉ�ട�ം

അ��ായ�കമ ന�ർ,വിഷയം, േപജന്�ർ �കമ�ിൽ.
ൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനം = മഹാശാസ�്തം = മഹാേവദം (ഒരു
എ4 േപജിൽ ) 4
�പസത്ാവന 1, 2, 3, 4, 5 5  9
ആമുഖം 10  12

ഭാഗം 1 :വ��ിസ�ാത���വുംൈദവവും 19284
1 മഹാ�പപ�ം സത�മാണ,് .. മിഥ�യ�; ശരീരമാണ �്പധാനം,
ആ�ാവ�. 20
2 മഹാശാസ�്തംഅന�മാണ,് മഹാലളിതവുമാണ.് 54
3 വ��ിസ�ാത���ം : എ�ാ ജീവികൾ�ും
സ�ൂർ�വ��ിസ�ാത���ം. 59
4 മനുഷ�രിെലയും മ��� ജീവികളിെലയും കാമകാര��ളിെല
വ�ത�ാസ�ള ്64
5ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം 70
6 ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരവും മത�ള�ം
(ഹി�ു/ഇ�ാം/�കിസത്ുമതം) 74
7വ��ി�സ്�ാത���ം നഷട്െ��ിരി�ു�ു. 86
8 ഭീകരവാദ�ള�ം ഭീകര�പവര ്�ന�ള�ം 87
9 ഭീകരവാദവും ഭരണകൂട�ള�ം 92
10 ഭീകരവാദവും േദശവ�ത�ാസ�ള�ം 102
11 ഭീകരവാദവും മത�ള�ം/മതേനതൃത��ള�ം 111
12 ഭീകരവാദവും, രാഷ�്ടീയ/മത അസംതൃപത്ിയും,
ന��നശ�ികള�ം 157
13 ഭീകരവാദെ�യഥാർ�സാമൂഹ��പവർ�കർഎതിർ�ു�ു. 163
14 ഭീകരവാദെ�നിരീശ�രവാദികൾഎതിർ�ു�ു. 171
15 ഭീകരവാദികള�ംൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാണ.് 176
16 ഭരണാധികാരികൾ�ും രാഷ�്ടീയ േനതാ��ാര�്ുമു�
ഉപേദശവും താ�ീതും... 178
17 മതപുേരാഹിത�ാർ�ു�ഉപേദശവും താ�ീതും 184
18ൈദവെ�ആരാധി�ാൻ മനുഷ�ർ േയാഗ�ത േനേട�തു�.് 193
19 മഹാശാസ�്ത�ിെ� ഭൗതികരൂപവും ൈദവ�ിെ�



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1292

മഹാരൂപവുമാണ മ്ഹാ�പപ�ം 198
20 മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� മഹാഭാവം :
സത�ധർ�നീതികൾ 200
21 മഹാ�പപ��ിെല ന��നശ�ികൾ,പിശാച .്. 203
22 സത�രൂപം=വാതകരൂപം, ധർ�രൂപം= ദാവകരൂപം,
നീതിരൂപം=ഖരരൂപം 215
23ഓകസ്ിജൻ =ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപം /സത�രൂപം 219
24 ഓകസ്ിജന്ഓകസ്ും (കാളയും) പശുവുമായി �പേത�ക
ബ�മു�.് 222
25സൃഷട്ിപരമായവിധിയും�ിതിപരമായവിധിയും 226
26ഓകസ്ിജനും സദാചാരശാസ�്തവും 228
27ൈദവനി� 230
28 മഹാഭാവെ�യും �പപ�െ�യും ശാസ�്തെ�യും
മനുഷ�ർ നി�ി�ു�ു. 234
29 ൈദവ നി� : ശരീര നി� (സദാചാരശാസ�്തം: മദ�ം,
മയ�ുമരു� .്..) 238
30 ൈദവ നി� : ആന� നി� (സദാചാരശാസ�്തം :
കാമാന�ം/െസകസ് )് 240
31ൈദവനി� : മ�ര�ൾ പാടി�. 245
32ൈദവനി� : വ��ിസ�ാത���വുംസ�്തീപുരുഷസമത�വും 248
33 ൈദവ നി� : കപടൈദവ�െളയും കു�ിൈദവ�െളയും
ആരാധി��കൂടാ. 253
34 െതാഴിലുകൾ   : ൈദവീകമായ/ശാസ�്തപരമായ 4 െതാഴിൽ  
വിഭജന�ൾ 266
35 െതാഴിലുകൾ :ശുചിത�ം 272
36 െതാഴിലുകൾ:അത�ാവശ�ം 275
37 െതാഴിലുകൾ :ആവശ�ം 276
38 െതാഴിലുകൾ :വിേനാദം 281

ഭാഗം 2 : മഹാസൃഷട്ിച�കം 285299
39 മഹാസൃഷട്ിച�കം 286
40കാലം : ജീവിച�കം,സൃഷട്ിച�കം,കാലച�കം, പരമകാലച�കം,
മഹാകാലച�കം 287
41ഹൃദയമിടി� (്പള ്സ)്, മണി�ൂര ്, ദിവസം 291
42ആഴച്, മാസം,വര ്ഷം,അധികവര ്ഷം 292



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1293

43 മഹാശാസ�്ത�പകാരം ഇ���ു� �പേത�കത 293
44 മഹാശാസ�്ത�പകാരം േകരള�ിനു� �പേത�കത :
ൈദവ�ിന ്െറ...നാട 2്94
45 മഹാശാസ�്ത�പകാരംതമിഴന്ാടിനു� �പേത�കത 296
46 ഭീകരവാദെ�ൈദവം ഇ�ാതാ�ു�ു. 297

ഭാഗം 3 : മഹാശ�ി /ഓം മഹാശ�ി 300479
47 മഹാശ�ി 301
48 മഹാശ�ി : ൈദവ�ിെ� േപര് ൈദവമാണ്
നി�യി�ു�ത.് 302
49 മഹാശ�ി : �ബ�ം,പരിശു�ാ�ാവ,്അ�ാഹ ,ു മഹാേദവൻ ,
മഹാേദവി 304
50 ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി 307
51 �ബ�ം 311
52 �പപ�സൃഷട്ിയുെട കാരണംഅറിയി�ു�ു. 314
53 ഭൂമിയില  ് മാ�തം മനുഷ�സൃഷട്ി നട�ാനു� കാരണം
അറിയി�ു�ു. 317
54 മഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി�ു�ു. 319
55 (മഹാ)ശ�ി,ശിവന ്321
56 �ബ�ം, മഹാ�പപ��ിെ� പിതാവായി പരമശിവെന
സൃഷട്ി�ു�ു. 325
57 മഹാേദവി മഹാ�പപ�െ� സൃഷട്ി�ുേ�ാഴും
അന�മായിരി�ു�ു. 331
58 ഓം : ശബദ് �ബ�ം, അ�ര �ബ�ം, മഹാേദവിയുെട
മഹാചിരി 333
59ഓംകാരം 350
60 മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാഎഴുെ��ി�ഴി�ു, 360
61പരമശിവഅവതാരെ� പൂർ�മാ�ിെ�ാ�ിരി�ു�ു. 377
62 മഹാേദവി പരമശിവന്�ി�പേകാപം മഹാഅനു�ഗഹി�്
നൽകിയിരി�ു�ു. 386
63 മഹാ ഭരണാധികാരിയും മഹാ നീതിപിതിയും 389
64 മഹാനീതിശാസ�്തം (ഓംകാര നീതിശാസ�്തം) 391
65 ജീവിസൃഷട്ിയും ധർ�ശു�ിയും ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരവും 421
66 േപരുകൾ ഇടു�ത എ്�െന,ആര ?് 425



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1294

67ന��നശ�ികൾ ....തുടര ്� 428
68 ഭ�ണശാസ�്തം 431
69ആന�ം,പരമാന�ം, മഹാആന�ം,ലിംഗം, മഹാലിംഗം 434
70 �പാർ�നകള�ംആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം 443
71ചട�ുകള ്:ജനനം, മരണം,വിവാഹം 450
72ശാസ�്തീയമായആരാധന, േദവാലയം, മഹാലിംഗം,
മഹാദശമി,ശിവരാ�തി, മഹാശിവരാ�തി 457

ഭാഗം 4 : മഹാശാസ�്തം (മഹാ േവദം) : 3 +1=4 േവദ� 480567
73 മഹാശാസ�്തം 481
74 മഹാശാസ�്തം : ആദ�ശാഖ / ഒ�ാമെ� േവദം :
ഭൗതികശാസ�്തം 483
75 മഹാശാസ�്തം : ര�ാമെ�ശാഖ / ര�ാമെ� േവദം : ധര  ്
�ശാസ�്തം 484
76 മഹാശാസ�്തം : മൂ�ാമെ� ശാഖ / മൂ�ാമെ� േവദം :
ആ�ീയശാസ�്തം 486
77 മഹാശാസ�്തം : നാലാമെ� ശാഖ / നാലാമെ� േവദം :
മ��ശാസ�്തം 487
78സാ��ികശാസ�്തം 488
79സാ��ികശാസ�്തം : ഭൂമിയിെല ജീവിത�ില ്489
80സാ��ികശാസ�്തം :ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിൽ 532
81 ധർ�ശാസ�്ത/ നീതിശാസ�്ത നിയമ�ൾ മ�ിലു�;്
സ�ീകരി�ുകേയ േവ�ൂ.. 537

ഭാഗം 5 :ൈദവവി�വം 568
മഹാചിരിയായ ഓം മഹാസംഗീതമായി ഭൂമിയിെല�ും
മഹാവ�ാപരി�ു�ു.
ഭാഗം 6 :സംഹാരം 569571
ഭാഗം 7 :സമ്ൃതി 572575
ഭാഗം 8 :പുരാണം 576577
ഭാഗം 9 :സത�ം ശിവംസു�രം 578588
ഭാഗം 10 :ഓംസത�ം േഡാ� േ്കാം www.omsathyam.com 589592
മ�ടി 593 (ഏതാനും പാഠ�െള ത�ാറാ�ി. ഒരു േപജ്
േചർ�ു�ു.)



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1295

മ�ടി എ� േപരിൽ ഒരു ലഘു ലളിതമായ �ഗ�ം
ത�ാറാ�ാൻ 2015േലാ മേ�ാ ഉേ�ശി�� ...അ�തമാ�തം.
അത�ാവശ�േമാ, ഒരു പേ� ആവശ�േമാ അ�ാ�ത്
െകാ�ാവാം പി�ീട െ്മാൈബൽ േഫാണിെല വാടസ്്
ആപ്വഴിയു� സേ�ശ�ളിേല� (്ൈദവ ഇടെപടൽ
മൂലം) �ശ� മാറി. മനുഷ�െര കു�ിൈദവ�ളാ�ുക,
മരി�� മ�ടി�വരുെട േപരിൽ േദവാലയം പണിയുക,
പിശാചു�െള ൈദവെമ�ു കരുതുക, മതമേനാേരാഗ
ചി�ത�ള�ം വീഡിേയാകള�ം സേ�ശ�ള�ം െഷയർ
െച��ക, തുട�ിയ അധമ കാര��െള ന�െത�ു
കരുതി �പവർ�ി�ു�വർ, ഈയു�വെ� അഭാവം
നിക�ാൻ മ�ടി പൂർ�ിയാ�ാനും മ�ടിയിേല�്
േപാകാനും ത�ാറാവരുത.് തൽ�ാലം അത�ാവശ�േമാ
ആവശ�േമാഅ�ാ�ലഘുകാര�മാണത.്.പരമശിവൻ.
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ഓം,ഓംകാരം,ഓംകാര നീതി ശാസ�്തംഎ�
മഹാനീതിശാസ�്തം, മഹാപുനർ��സി�ാ�ം
മഹാലിംഗം,സ��,്സ�്തീ,പശ ,ു �പാർ�ന,
ആരാധന, േലാകപ�ാംഗം,ഇ��തമിഴന്ാട്
േകരളംഎ�ീ �പേദശ�ള�െട �പേത�കതകൾ,
തുട�ിയഏതാനും മഹാകാര��ള�െട

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

INDIATAMIL NADUKERALA, AND LIKE
SUPREME/SUPER TOPICS IN ENGLISH

LANGUAGE, HAVE BEEN PARTLY INCORPORATED
IN THIS PORTION.

MAHAADEVI blesses to distribute this Ebook 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 = Om MahaaShakthi Mannadi MahaaBhadraKaali DivyaDivyaDivyaDivyaMahaaDevi

2.4 MahaaDevan = MahaaDevi = .MAHAASHAKTHI = GOD = BRAHMAM

2.5 GOD is Neither Man, Nor Woman; a figure ArdhaNareeswari = ArdhaNareeswara(n}proves it.

3 A MotherGOD loves the Creatures (Children) with Care & Affection more than a FatherGOD
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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 HumanParents : 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 Supermost 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, ShivaRaathri, 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 BudhaChristValluvarChanakyanKaaliDaasanShakespereEdisonGandhi

16.1 The Supreme Mother has Blessed the Father ParamaSivan with a SuperFigure

16.2 The Supreme Mother has Blessed the ParamaSivan with InstantAnger.

17 OM is SoundBrahmam & AlphabeticalBrahmam.

18 Divine/Scientific Revolution

18.1 The Supreme Mother of the Universe has Arrived on Earth.

T O P I C S

The Name of Chapters are given in English & Malayalam Languages.
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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 Groundfallen 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

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,
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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

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
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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.

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.
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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.

2.3 Om MahaaShakthi Mannadi MahaaBhadraKaali
DivyaDivyaDivyaDivyaMahaaDevi

The above Chapter 2.2 detailing BRAHMAM must 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
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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.

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
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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
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.
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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),
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'
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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 FatherFigure 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
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.]
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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

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,
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(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 lifefamilychildrenjob, etc.

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 gendercolororgans

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
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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".

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
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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

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.
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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.
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.
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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.

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.
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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, ReDeath..), Ultimate Status of Soul / Star.

Creatures beginning their Life as Fish to Plant to Birds to Animals to Human beings
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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.

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
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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.)

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
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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.

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,
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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.

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
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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.

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 KingBali, 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.
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(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 MAHAADEVIDAY.

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.)

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
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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
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 = Om MahaaShakthi Mannadi MahaaBhadraKaali DivyaDivyaDivyaDivyaMahaaDevi 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.
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The Supreme Mother of the Universe, accompanied with the Supermost 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,
"OM MAHAASHAKTHI MANNADI MAHAABHADRAKAALI DIVYADIVYADIVYADIVYAMAHAADEVI
" 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.)

The Anomalous Expansion of Water & the ICEFeature of Water will be withdrawn soon so that the Himalayas, and
other ice mountains, as well as Icebergs in Oceans would cease once for all.

The words MahaaDevi and Devi are limited totally for the use of MAHAASHAKTHI's Human Figure,
"OM MAHAASHAKTHI MANNADI MAHAABHADRAKAALI DIVYADIVYADIVYADIVYAMAHAADEVI"

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
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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. SickViruses, 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 wormlike '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

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 'AiswaryaDevi' 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 Mayarelated 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. CoconutTree will be reinstated 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 'extraminus 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
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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.
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 rebirths & recycles from FishPlantBirdAnimalHuman LIFE. Those crores & crores of Stars who have

reached StarStatus after completing their FishPlantBirdAnimalHuman LIFE would start praying
MAHAASHAKTHI to kindly bless them also with rebirths & recycles from FishPlantBirdAnimalHuman 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.
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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

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
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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/
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
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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).

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.
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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 ?!

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
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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.
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,
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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
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
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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
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.
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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.

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) NonCooperation to resist as the Rulers acted against

Dharma Shastram. He taught what is Truth, what is Nonviolence, 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
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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.

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
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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.
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 InstantAnger.

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
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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.

O, Supreme Mother of the Universe, please Bless me at all times to act (only) according to Your Wishes.

17. OM is SoundBrahmam & AlphabeticalBrahmam

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
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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).
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
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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

(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.
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(Think of our life situation if we hear plants and fishes talking /making sound.).

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



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1342

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
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.
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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

'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 religious
gods 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.

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
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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.

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
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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.

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
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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
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,
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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 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.
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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.

SCIENCE OF JUSTICE
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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.

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
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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.

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 :
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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
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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

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.
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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.

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
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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.

 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
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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, ReDeath..), the

Ultimate Status of Soul ( Brahmanandam / 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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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(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.

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
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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.

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.
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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.

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;
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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

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
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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 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.
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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.

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
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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 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.
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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 rebirths 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:

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),
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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].
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.
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(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...

(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
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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.

(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 11
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(Sleeping, etc.)
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 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
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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.
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
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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.

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



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1379

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.

‘

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
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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 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
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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 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, Remarriage, etc. are to be considered as extraordinary
cases. Now look at other Creatures which are also created & protected by GOD. No
fathermotherbrothersistersondaughter ..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
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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 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 rebirths of people who
committed sexual assaults / sins. In their rebirths 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 pastmemories, 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
Creationmatters 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.

Type B : Related with Requirement;
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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 extra

ordinary 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.

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
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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 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
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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.

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
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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.

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
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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
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



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1389

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 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
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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.

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
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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 man
prostitute 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.

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
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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.

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.
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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). 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).
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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;

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 birthqualities 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.
Although the Supreme Mother settles the Inequalities in Living Facilities thru the
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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) house

servant 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.

There is No need for any Consumer Courts, and people (health/energy/money/time
etc) should not be troubled.
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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.

(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.
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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 Super

gods 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,
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 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 !
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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 ' InnerEarth

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.

Wealth by Protection : Properties of Elements (Gold, Silver,
Copper) / Ruby, Diamond, etc.
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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,

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),
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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 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,
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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 partlydeveloped 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.

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
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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 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,
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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 lifefacilities 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 (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
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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 Paperwork 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.

GOD has revealed the WealthLaw 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
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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.

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.
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Wealth Law Applications : Protection

GOD allows the Contents of Earth to be partlydeveloped 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 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, SelfObligation 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
:
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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.

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
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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.

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 BirthQuality 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 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
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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 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 !

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 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
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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 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.

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 :
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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.
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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 subdivided 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 FoodEnergy 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.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1422

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 manmasters.
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 FoodEnergy 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 Non
Vegetarian. 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.

We need to compare whether Human beings support Cattle more
or

the Cattle (Cow, Ox, Goat, Buffalo, etc.) support Human beings
more?
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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 lifesituation of Human beings if there is No

possibility of milk from Creatures. Can Human beings live without
Milk, ButterMilk, Butter, Ghee, and other milkproducts? 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 extraordinarily enjoy the right to

avail more milk.
The SuperQualities of Milk & Milk Products, etc. are avoided in

this Chapter.

MANURE
The Cowdung is the natural fertilizer.

The Chemical fertilizers produced in recent decades are only
temporary.

The SuperQualities of CowDung & Products from it such as
Medicines, firewood, etc. are avoided in this Chapter.
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COWURINE & COWDUNG 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 PARENTSCUMTEACHER
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 Cowmother 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.

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.
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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 Cowfood, 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.

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?
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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.

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 EmployeescumSlaves are with NO PAY
and very less facilities: less food, less medical attendance, less

or no sexual pleasure, etc.
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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.

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
illhealth 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.
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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.

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.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1430

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 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
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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,

receives otherCreature Evolutions>Plant>Bird>Animal>Human,
and Finally Blessed with the SupremePleasure Status of

Brahmanandam, explained in Part 3.
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What are the Special Features in creating Cow & Ox as per
Physical Science & Spiritual Science.

This Portion details the Dignifying Features in the Creation of
Cow & Ox, based on Physical Science (Bhouthika Shastram).

MahaaShakthi has taken special care in the creation of the (Divine)
Cows & Oxen that they are dependent even to their parents very
little. At the delivery time itself the calves get power to walk, run

and jump; and eat grass.
This feature is to be compared with the human babies who cannot
move their body a little for many weeks; cannot sit for many

months; cannot stand and walk for many months; and who need
support for many years!

Cow & Ox are a super stage of Human beings.
It is proved herein below as per Logical Science. (Revelation not

yet received regarding Buffalo, Camel, etc.).
A few may have a question based on Nonbelieving 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.

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.
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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.

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
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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 witnesscumvictim like other

Creatures.

Human beings are at free to assume self that they are Superior to
all Creatures. But it is of no use and/or substance before Truth.
The Truth is known only to the Creator. The Creator explains all
Truths scientifically. Those Truths are same as the MahaaVedam

(the Supreme Science).

There are mainly 3 SuperMaturity Lessons.
The First lesson is connected with Srushti (Creation).

It is the Creational Excellence of GOD that Every Creature is
basically living for itself. The human beings live (also) for

themselves.
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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.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1438

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 high
castes 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.

I pray GOD that may the ego in my above words be pardoned.
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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 Decomposition 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 BEMODIFIED & 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.

Everything in  do  It is proved herein below that GOD,
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the Physical
Universe is
Created with
Physical
Existence.

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 Decomposition 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.
They are not lifelessour standards of understanding of everything in
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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.

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).
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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.

The Duties & Virtues apply to the PreservationPart.
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.
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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.

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.
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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].

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
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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".

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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 Match
box, 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.

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.
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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.

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.
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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)

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
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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.

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
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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

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
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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.

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.
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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.

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
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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
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,
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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.
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
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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.

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.
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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.

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
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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.
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.
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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 MinusQualities/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.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1483

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 GoodQualities.
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 Minus

Qualities 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 baby
at home or anywhere with the pleasure of taking icecream, the family life will
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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 ).

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.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1487

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.

A model Prayer is given below, quoting a major portion of the Prayer of the Writer.

Model Prayer :
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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 DivyaDivya

DivyaDivyaMahaaDevi", 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.

Prayer to GOD ends.
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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 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.
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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.

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
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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. 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.
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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.

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
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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.

GOD Blesses / allows Worship only in 1 Birth out of the 100
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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. ' Aradha
MahaaDevi ' 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 'Aradha
MahaaDevi / 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.

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
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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.

The above events will begin only after the Opening of Maya in the
present Supreme Creation Cycle.
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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.

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
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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 HumanPunishedinto
animal 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 ReligiousGods,
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 named as prayers and worship,

neither their ancestors nor they have Supreme Divine Experiences and knowledge of
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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 HobbycumExploitation 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.

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.
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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 Nonattachment 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 Supermost

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
ProtectiveDestruction 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 Supermost 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 errors

in the above statement.
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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 MAHAADEVIday'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
cumMahaaDaasancum 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.

MAHAASHAKTHI eliminated from the present Supreme
Creation Cycle. GOD has blessed ParamaSivan as

MAHAADEVAN for ever; the reasons and details are
available in Part 1 of this Supreme EBook, in Malayalam
language. (This Paragraph added on 27 September 2017).
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MahaaDevi Blesses Males with Supreme Science thru ParamaSivan on
ShivaRaathri 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 socalled 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 Moonrelated
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.

(Necessary corrections shall be done in the English Text here and in the
Website, in line with the Godly Explanations done recently in Malayalam
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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

Numbering/Mathematics/Science applicable, as the Supreme Mother is
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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
(mostly) part of Certain Decaying Systems (politically, economically,
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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.
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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).

The Communists are also found practising the nonsense of garlanding
deceased leaders / people /statues, etc ; and keeping silent for certain time.
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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 LifeFasting
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 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
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'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 BareFeet. 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 Reincarnation

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 terms we cannot hold
the common people & God responsible for the change. The differences in
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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.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1525

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.

(6) It is to unite all the People in the World. Lands on this Earth are

DIVINE / SCIENTIFIC SOLUTIONS /
FUNDAMENTALS IN LAWMAKING /

PREPARATION



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1527

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.

If we believe that GOD did not make Dharma Shastram (the Science of
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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.
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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
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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.

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.
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This feature is possible only by VEDAS.

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
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SUPREME SCIENCE FROM GOD, THRU ARDHAMAHAADEVI FORM OF
PARAMASIVAN.

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.
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Please understand that once Maya is opened, the difficulties
to understand and adjust with TRUTH will soon be settled.

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)
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Sanskrit as the Shorthand language. And

(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
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Living) of Siva & Sivan anymore.

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.
All People are not blessed with the capability to sing. The Effect of
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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.

During the Course of Time, the Job Division 3 (Requirement) does not
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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.
If they work for individual progress alone, the nation will gradually

collapse....
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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.

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
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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).

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
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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.

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
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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.

(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
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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.

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.
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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
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
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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.

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
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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 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.

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,
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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.

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
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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".

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
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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.

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 Littlegods, etc. A few religious priests are busy with

glorifying/beatifying a certain human beings, by placing ladders to
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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 SaltTax, 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 !

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
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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 10fingers with the 10

Heads; 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 ?
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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 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.
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Be reminded : Unqualified human beings Walking
with BareFeet (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 :

ParamaSivan
SupremeServant

MohammedBadsha
Rasool EesaCryst
MAHAADEVAN
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SUPREME SCIENCE മഹാേവദം (3 േവദ�ൾ)

Supreme
Science @ the 3
True Vedas
dissolved in

Earth,
Resurrected as per

GOD's Fish
Avataar &OM
entered into
ParamaSivan.

Main Content
including GODLY
Punishments,
Translated in

English, is Available
in Part 1.

The 3 VEDAS:
1. SUPREME
SCIENCE OF
JUSTICE

2. SCIENCE OF
DUTIES &
VIRTUES

3. PHYSICAL SCIENCE

ഓം ഓം ഓം
OM OM OM

മഹാലിംഗം
SUPREMEMOTHER SUPREMELAUGHS OM 3 TO 33 YEARS.
PEOPLE SHALL CARE TO LIVE AS PER THE SCIENCE OF

DUTIES & VIRTUES CONTAINED IN THIS SUPREME EBOOK.
സൃഷട്ി ച�ക�ിെ�ര�ാമെ�പകുതിയിൽ മഹാേദവിഓം
എ� മ്ഹാചിരി� മ്ായ �പത��മാ�ു�േതാെട,ആ�ീയ
ശാസ�്തംകൂടിയായഓംകാര നീതി ശാസ�്തംഒ�ാമെ�
േവദവും, മു� ഒ്�ാമെ�േവദമായിരു� ഭൗതികശാസ�്തം

മൂ�ാമെ�േവദവുമായി മാറു�ു�.്

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 No more Elections. True Vedic Kingly Rule begins. .. Godly Order.
സം�ാന�ളിലും രാജ��ളിലുംത�മയമു� മ��ിസഭകൾതുടേര�തും
നിയമസഭാഅംഗ�െളപിരി��വിേട�തുമാണ.്..ഇല�ൻ േമലിൽ ഇ�.

ധർ�ശാസ�്ത രാജഭരണം മാ�തം.ൈദവാ�.

മലയാളം >MalayalaM< =യഥാർ� േവദ�െളഎ�ാ സൃഷട് ിച�ക�ളിലും അവതരി�ി�ു� േവദഭാഷ =ൈദവ ഭാഷ. മലയാളഭാഷ =ൈദവഭാഷ. മലയാളനാട =്ൈദവനാട =് (സമസത്) ഭൂമി. മ��ംഭൂമിയ മുായൈദവംസൃഷട് ി�സമസത് നാട കുള�ം
ൈദവമാണ;്ൈദവ�ിേ�ത മുാണ.് ഭൂമിയിെലസർ�വും  നാട കുള�ം,വസത്ു�ള�ം,ജീവ ികള�ം, ഭാഷകള�ം സർ�വും ഭൂമിയ േുടതാണ;്എ�ാ ജ ീവ ികൾ�ും േവ�ി ഭൂമി നൽകിയത എ്�ാവരുേടത മുാണ;്അത െുകാ�ുതെ�യാണ ഒ്രു നാ� ിൽ ജനി�ുകയും
ജ ീവ ി�ുകയുംെച��� മനു ഷ�നു ം മ���ജീവ ികൾ�ും മെ�ാരു നാ� ിൽ േപായിജ ീവ ി�ാൻസാധി�ു�ത;് ഭ�ണംജലം വായുജ ീവ ികൾത ടു�ിയവഇണ�ു�ത.് �ബ�േക��മായ മ�ട ി, േകരള�ിലാകയാൽ, േകരളംൈദവ�ിെ�സ��ംനാട ാണ;്
കടൽവിഴു�ിയാലും േകരള�ിെനവീ�ുംസൃഷട് ി�ു�താണ;്അവ ജന�ള�െട വിഷയ�ള�മ�.എ�ാ ജന�ള�ം ഭൂമിയിെലവ�ത�സത് �പേദശ�ളിൽ 100ജ��ളിലായിവ �ത�സത് ജ�ഗുണ�േളാെട പു നർ�നി�ി� �െകാ�ിരി�ുംഎ�ിരിെ�
ൈദവ�ിെ�മാ�തംസ��വും,ൈദവവുംകൂട ിയായ നാട കുള�െട / േദശ�ള�െട േപരിൽ േകമ�ംകാ� ��തുംമ�രി�ു�തുംയു�ം െച���തും േദശ�ൾ� ജ്യ വ് ിളി�ു�തുംഒെ�കട ു�ൈദവനി�യുംേഭാഷ�വ മുാണ;്ൈദവശി�കൾ

പിട ി� �വാ�ാെതകു�ു�ൾ/മനു ഷ�ർ ധർ�ശാസ�്തപരമായആന��േളാെട ജ ീവ ി�ുക. േവദ�ള�െട മുഖ�ഭാഗ�െളഅ�ർേദശ ഭാഷയായഇം�ീഷിൽതർ�മ െചയത്ി� ��;്ഈഇലകേ് �ട ാണിക മ്ഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി� �മു�.് ഭൂമിയിെലഎ�ാ

ജന�ൾ�ും േവ�ി ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻഓം മുഴ�ിൈദവവി�വം,ൈദവ രാജ�ം,സംഹാരം എ�ിവ ഉൾെ�ാ�്
ജീവി�ാൻ, ഭൂമിയിെലഎ�ാ നാടുകളിലും അടി�ാന പരമായി ഇമഹാ�ഗ�ം

മതിയാകും.

OPENING OFMAYA (OOM) : 01.01.0001

ൈദവ�ിെ�
മഹാ�ാനമാണ്
മഹാശാസ�്തം/
മഹാേവദം. മൂ�്
േവദ�ളായി�്
മഹാേവദെ�
വിഭജി�ാനാവും.
േവദ�ൾ 3ഉം

സ�ൂർ�മായും മ�ിൽ
മഹാലയി�ി���.്

1.ഓംകാര
നീതിശാസ�്തം 2.
ധർ�ശാസ�്തം 3.
ഭൗതികശാസ�്തം.
ഏകദാസനും

�പപ�പിതാവുമായ
പരമശിവനിലൂെട
ഇമഹാ�ഗ�മായി
�പസി�ീകരി�ുേ�ാൾ

സംഭവി�ു�
നാമമാ�തമായ
പിഴവുകൾ േപാലും
മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിേ�ത�.
കാലാനുസൃതമായി
പരമശിവനിലൂെടേയാ,
ശാസ�്തസമൂഹ�ിന്
അവസര�െള
നൽകിേയാ , മ��ം
േദശ�ള�ം ഭൂമിയും

മഹാശ�ിയും
മഹാ�ാനിയും
മഹാനീതിപതിയും
മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവും
മഹാവാ�ല�വുമായ

മഹാേദവി
മഹാശു�ി

െച���താണ .്..
ൈദവീകമായസേ്നഹേ�ാെട,

പരമശിവൻ.

SUPREME SCIENCE മഹാേവദം (3 േവദ�ൾ)
Believe in Sathyam (Truth) & live by Sathyam. With Godly love, MahaaDaasan PARAMASIVAN.
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OM will soon Sound everywhere on/in Earth, 333 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 Ebook... Obey this Godly Order.

THE ABOVE ORDER IS AS PER GODLY REVELATIONS.
THOSE PEOPLE WHO GO THROUGH THE CONTENTS OF
THIS SUPREME EBOOK WOULD AGREE WITH THE

NECESSITY OF SUCH A GODLY ORDER.
WHEN THE SUPREMEMOTHER BEGINS THE CONTINUOUS
SUPREME LAUGH FOR 333 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 EBOOK 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, 333 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 !!!

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 EBOOK 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
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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 them and their 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 EBOOK..
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ഓംസത�ം േഡാട േ്കാം www.omsathyam.com
െവബൈ്സ�ിൽ �പസി�ീകരി�ി���

മഹാ�ഗ��ിെല
ഏതാനുംഅ��ായ�െള ചുവെട േചർ�ു�ു.

പാഠ�ളിൽ നാമമാ�തമായ പിഴവുകള�ം കുെറ
അ�രെ���കള�ം ഉ�.് Unicode ഭാഷയിേല�്
പരിവർ�നം െചയത്േ�ാൾ വ�ാപകമായി
അ�രെ���കൾ ഉ�ായി.കുെറ തിരു�ി.
മഹാ�ഗ� ഉ�ട�ം : 12631299 േപജുകൾവായി�ുക.
ഈഇമഹാ�ഗ��ിെലൈദവമ���ൾ
വെരയു�പാഠ�ള�ം,ൈദവവി�വ
വിശകലന�ള�ം ഉൾെ�ാ���
കു�ു�ൾ�സ്�യംതിരു�ാൻ

കഴിയു�താണ.്
ചിലഅ��ായ�ളിലു�അ�രെ���കെള
അ�ം മാ�തം തിരു�ിെയ�ിൽ,ചിലവ ഒ��ം
തിരു�ാൻകഴി�ി�; േകാ�ിെയടു�്

ഒ�ി�േതയു��.

അവെയഅത�ാവശ�മായിതിരു�ിയി�്
മനുഷ�ർ� യ്ാെതാ�ും േനടാനി�.
ൈദവവി�വകാല�്

പരമശിവനിലൂെടേയാശാസ�്ത
സമൂഹ�ിലൂെടേയാ മഹാേദവി
മഹാഉചിതമായി തിരു�ു�താണ.്
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മഹാേദവിയുെട ഭാഗവുംഏകദാസനുമായ
പരമശിവനിലൂെട േവദ�െളവീെ�ടു�ുേ�ാൾ
പരിഷ�്ാര�ൾ ഉ�ാകു�ത ന്�താെണ�ിലും

എ�ുെകാ�ാണ സ്ംഭവി�ു�ത ?്

സൃഷട്ി ച�ക�ിൽമായ �പത��മാകുേ�ാൾ,ആദ�ം
ൈദവരാജ�ം,പി�ീട സ്ംഹാരംഎ�േമാ�ം,ഓേരാ
മനുഷ�നും മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട �പേത�കമായി
േനടു�ു. മുൻസൃഷട്ി ച�ക�ള�ംഅവയിെല
കാര��ള�ംവിഷയമ�. എ�ാൽ, മനുഷ�േരാട്
സേ്നഹവാ����ൾകൂടിയി� മ്ഹാമാതാവായ
ൈദവം, 1000 േകാടി വർഷ�ൾേചർ�ആദ�

മഹാകാലച�ക�ിെലൈദവീക ഭരണകാര��െള
െച��വാൻ മനുഷ�രിൽനി�ും േമാ�ം േനടിയവെര
ചുമതലെ�ടു�ിയതിെ� േദാഷഫല�ളാണ്

േവദ�െളവീെ�ടു�ുേ�ാൾബഹുവിധതട��ൾ
ഉ�ാകു�ത.്

അേതസമയം മായ �പത��മാകു�തിനു മു� മ്ുഖ�
തട��ൾഒഴിവാകു�തു െകാ� മ്നുഷ�െര

ബാധി�ു�ി�. മഹാേദവി�ും മഹാദാസനും 70 : 30
എ�ശ�ിശിവഅനുപാത�ിൽവിഷമ�ൾ

ഉ�ാകു�ു�.്

ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻഓംധ�നി�ുേ�ാഴാണ്
യഥാർ�മായ േവദ�ൾആവശ�മാകു�ത.്ഈ
ഇമഹാ�ഗ��ിെലആദ� േപജിൽതെ�
വിഷയെ�ാരു�വും മഹാേവദ�ിെ�

മഹാഗാംഭീര�വുംസുവ��മാണ.് മഹാേദവിയുെട
വചന�ൾമഹാസത�ം ശിവംസു�രമാണ !്
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ഓംസത�ം േഡാട േ്കാം െവബൈ്സ�ിൽ
േചർ�ി��� മഹാ�ഗ�െ�ഡൗൺേലാഡ്
െചേ��ത ഇ്നിയുംഅത�ാവശ�േമാ

ആവശ�േമാഅ�.ആവിധ�ിൽഓംസത�ം
േഡാട േ്കാം െവബൈ്സ�ിെനയും

മഹാ�ഗ�െ�യും സൂചി�ി�ു�വാചക�ൾ
ഇമഹാ�ഗ��ിെലൈദവവി�വ

വിശകലന�ളിലും മ�� പാഠ�ളിലും ഉ�;്
അവെയ�ാം പിൻവലി�തായികണ�ാ�ണം.
വർഷ�ൾ�ു മു� സ്ൂര�നിൽ �പതി�പവർ�ി�ു�
ൈഹ�ഡജൻ,ഹീലിയംഎ�ീ മൂലക�ൾ�്

ജീവാ�ാവുമായിബ�മു� എ്�അവ��മായ
െവളിപാട ല്ഭി��.പി�ീട ആ് വിഷയ�ിൽവ��ത
ലഭി�ി�ി�.ൈദവവി�വവിശകലന�ളിൽ
ൈഹ�ഡജൻഎ�മൂലകെ�ജീവാ�ാവായി
വിേശഷി�ി�ുേ�ാൾവിശദീകരണ / �ഗാഹ�

സൗകര��െളകണ�ിെലടു�ിരു�ു. മാ�തമ�; ഉടൻ
മഹാേദവി െവളിെ�ടു�ുെമ� �പതീ�യും ഉ�ായി.

തീർ�യായുംൈഹ�ഡജൻ,ഹീലിയംഎ�ീ
മൂലക�ൾ�ജ്ീവാ�ാവുമായിബ�മു�.്

സ�ൂർ�മായി െവളിെ�ടു�ാനു�മഹാഉചിതമായ

സമയംആയി�ി�എ�ു േവണംകരുതാൻ.അവെയ
അത�ാവശ�മായി തിരു�ിയി��ംഅറി�ി��ം
മനുഷ�ർ� യ്ാെതാ�ും േനടാനി�.ൈദവവി�വ
കാല�പ്രമശിവനിലൂെടേയാശാസ�്ത

സമൂഹ�ിലൂെടേയാ മഹാേദവി മഹാഉചിതമായി
തിരു�ു�താണ.്
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ൈദവവി�വകാല�ആ്��ിെ� ഉ�ിൽ
പരിവർ�നം ഉ�ാകുംഎ�ും, ഭൂമിയിൽ
മുഴുവൻഓം മുഴ�ു�ൈദവവി�വകാല�്
മാ�തേമാ,സൃഷട്ി ച�ക�ിെ�സംഹാരം
പൂർ�മാകുംവെരേയാ, േ�പാേ�ാണുകൾ,
ഇലകേ്�ടാണുകെള ചു�ിേയ�ും ! (മായ
�പത��മ�ാ�കാലഘ��ിൽ

ഇലകേ്�ടാണുകൾ േ�പാേ�ാണുകെള ചു���തിനു
പകരമായി!). ശിവശ�ിച�ക�ള�െട

അവ�ാ�രമാണ ച്ി�� /്അവ��മായ െവളിപാടിന്
ആധാരം. ശാസ�്ത �ശ�വിഷയ�ിൽ ഉ�ാവണം.

അ�സ��ംആവർ�ന�ൾഇ
മഹാ�ഗ��ിൽതീർ�യായും ഉ�;്

തിരു�ാനും കഴിയും.എ�ാൽ, ഒരു ദിവസം
െകാേ�ാ, ഒ� ഇരു�ിേലാ വായി�ാൻ

സാധി�ു�ത�; പഠി�ാനും മന�ിലാ�ാനും
അേനകം ദിവസ�ൾസാധാരണഗതിയിൽ
േവണെമ�ിരിെ�,ചിലആവർ�ന�ൾ
വിഷയ�െള മന�ിലാ�ാൻന�താണ.്

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

ൈദവം
മഹാശ�ി

പരമശിവൻ
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ഓംസത�ം േഡാട േ്കാം www.omsathyam.com
െവബൈ്സ�ിൽ �പസി�ീകരി�ി���

മഹാ�ഗ��ിെല
ഏതാനും അ��ായ�െളചുവെട േചർ�ു�ു.

മഹാ�ഗ��ിൽഏതാനും �പസത്ാവനകള�ം,ആമുഖവും,
ഉ�ട�വിവരണവും ഉ� :് 12631299 േപജുകളിൽ ലഭ�മാണ.്
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ഭാഗം 1

വ��ിസ�ാത���വുംൈദവവും

ൈദവെ���ിഅറിയു�തും ചി�ി�ു�തും,വ��ി ജനി�്
വളെര�ഴി�,്വളര ്�യ�്ിടയില ്മാ�തമാണ.്ആന�വും

സ�ാത���വും വ��ിയ�് �്പധാനമായിരി�ു�ത ൈ്ദവ�ിന ്െറ
മഹാആവിഷ�്ാരംഅ�െനയായതുെകാ�ാണ.്ആകയാല ്
വ��ിസ�ാത���ംഎ�അ��ായ�ിനു േശഷം മാ�തം

മഹാശ�ിയായൈദവം മഹാഎഴുെ��ിയിരി�ു�വിവര�ള ്ഈ
മഹാ�ഗ��ില ്േചര ്�ിരി�ു�ു.

അ��ായം 1
�പപ�ംസത�മാണ,് മായആണ;്എ�ാല ്മിഥ�അ�.

ശരീരമാണ �്പധാനം;ആ�ാവ�.ജീവാ�ാവിെന െവളിെ�ടു�ു�ു.!
ഓംഎ�ാെല�ാെണ� സ്ൂചി�ി�ുകെയ�ിലും െചയത്ുെകാ�ു

മാ�തേമ മഹാ�പപ�ംസത�മാണ എ്�തുേപാെലയു�
അടി�ാനപര�ളായകാര��ള ്അവതരി�ി�ാന ്പാടു��.
എെ��ാല ്ൈദവം മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭൗതികരൂപമായി�ാണ്
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ി���െത�ില ്; മഹാശാസ�്ത മൂലവും,
ശബദ്�ബ�വും,അ�ര�ബ�വും,ആദിവചനവും,സൃഷട്ിമ��വും,
സംഹാരകാഹളവും,ൈദവ�ിന ്െറ മഹാചിരിയുമാണ ഓ്ം.

മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഓേരാഅണുവിലും ഓം ഉെ�� �്ഗ��ിെല
മൂ�ാം ഭാഗ�ിെലഓംഎ�അ��ായ�ില ്ശാസ�്തപരമായി
െതളിയി�ി���.് മതപരമ�ഓംഎ�ിലും മത�ളിലും
രാഷ�്ടീയ�ളിലും ഒെ�ൈദവീകമായഓം ലിപിയുെട

അംശ�ള�െ��ും കാണാം.
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ൈദവ�ിന ്െറആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ികെള മായ
എ�ു േപരിടുേ�ാള ്, മഹാ�പപ�െ�ൈദവംസൃഷട്ി�ുകയും
പരിപാലി�ുകയും െച���ത മ്ായ െകാ�ാെണ�ത ശ്രിയാണ.്
എ�ാല ്മഹാഔ�ത�േ�ാെടൈദവംസൃഷട്ി�ുകയും

പരിപാലി�ുകയും െച��� മഹാ�പപ�െ�അഥവാജഗ�ിെന
മിഥ�െയ�ു വിേശഷി�ി�ു�ത ക്ടു�ൈദവനി�യാണ,്കടു�

പാപമാണ.്
ൈദവംസൃഷട്ി�ു�ത സ്ത��െള മാ�തമാണ.്സത��െള
സൃഷട്ി�ുവാനു�ശ�ിൈദവ�ിനു മാ�തേമ ഉ��;

അെത�െനെയ�ാല ്, �പപ�വസത്ു�ളില ്ൈദവം ഉ�ട�ം
െചയത്ി��� (ശാസ�്ത) നിയമ�ള ്�പകാരമ�ാെത യാെതാ�ും

സൃഷട്ി�ുവാന ്മനുഷ�നു കഴിയു�ത�. മിഥ�കെളസൃഷട്ി�ു�തും
മിഥ�കളില ്വിശ�സി�ു�തുംസത��െള മന�ിലാ�ുവാന ്
�ശമി�ാ�വരും �ശമി�ാ�വരുമായ മനുഷ�രാണ.്

മനുഷ�രു�ാ�ിയഅബ�വിശ�ാസ�ള�ം സംഘടനകള�െമാെ�
മിഥ�യായി മാറു�തുമാണ.്

ഈ�ഗ��ിന ്െറആമുഖ�ില ്�പസത്ാവി�ി���തുേപാെല ഒരു
മനുഷ�ായു�ില ്�പപ�കാര��െള��ി ചി�ി�ാന ്കഴിയു�ത്
ബു�ിശ�ികള ്കൂടുതലായി ലഭി�വര ്�ുേപാലും ഏതാനും
മാസ�േളാ വര ്ഷ�േളാ മാ�തമായിരി�ും. മനുഷ�ര ്�്

മന�ിലാ�ാനായശാസ�്തകാര��ള ്�പകാരം �പപ��ിന 1്000
േകാടിയിലധികം വര ്ഷെ�പഴ�മുെ��തും,ഈ�ഗ��ിെല
ര�ാം ഭാഗ�ില ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഉ�വെ���ി കൃത�മായി
വിവരി�ി���ത അ്തിെന ശരിവയ�്ു�ു എ�തുംസത��െളയാണ്
അറിയി�ു�ത.് മാ�തമ�, മഹാ�പപ�ംവലുതായിെ�ാ�ിരി�ു�ു

എ�സത�വും, �ഗ��ിലൂെടഅതിനു�കാരണം
സുവ��മാ�ിയി���തുംഅതീവ ഗൗരവമാണ.്

ഇ�െ�മനുഷ�രുെട പ�ല ്ഏതാനും നൂ�ാ�ുകളിെല
ചരി�തമാണുു�ത എ്�തും �പപ�ംഅവസാനി�ുെമ�തിന്

യാെതാരുസൂചനകള�മി�ാ എ�തും വിലയിരു�ുേ�ാള ്�പപ�െ�
മിഥ�െയ�ു വിേശഷി�ി�ു�ത ക്ടു�െത�ാണ.്ത�ള ്�പവര ്

�ി�ി�ി�ാ�മുന ്കാല �പ�ാന�െളയുംവ�വ�ിതികെളയും പ�ി
ആധികാരികതേയാെട സംസാരി�ാനും,അവയിെല ന�കള�െട
(മാ�തം) പ� പ്�ാനും ഇ�െ�ജനതയ�് അ്വകാശവുമി�.
മഹാ�പപ��ിന ്െറ വളെര െചറിെയാരു ഭാഗമായശരീരേ�ാെട
മു�ു ജീവി�തും മു� ആ്ന�ി�തും,ഇേ�ാള ്ജീവി�ു�തും ഇേ�ാള ്
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ആന�ി�ു�തും,ഇേ�ാഴുംഎേ�ാഴുംസത�മാണ,്സത��ള ്
മാ�തമാണ,് മിഥ�യ�.ആയിരം േകാടി വര ്ഷ�ിലധികമായി

മഹാ�പപ�ംനിലനില ്�ു�ുെവ�ത സ്ത�മാണ.് (കൃത�മായ കണ�്
�ഗ��ിലു�)്.അ�െനയിരിെ�ശരീരെ�യുംആന��െളയും
മഹാ�പപ�െ�യും മിഥ�യായി വിേശഷി�ി�വെര�ാം കടു�പാപം
െചയത്വരാണ;്അവര ്െ��ാം ശി�കള�മു�.് �ബ�ംഎ�

മഹാസത�െ�വിശദീകരി�ു�ഏതാനും പാഠ�ള ്ലഭ�മായേ�ാള ്,
�പപ�െ�അഥവാജഗ�ിെന മിഥ�യായി വിേശഷി�ി� കടു�
കു��ിന അ്ൈദ�തആചാര�നായിഅറിയെ�ടുനനആദിശ�രന ്
പുനര ്�നന�ളിലൂെട ശി�ി�െ���െകാ�ിരി�ു�തിെന��ിയും

�ഗ��ിലു�.്
മരണാന�രജീവിത�ില ്സുഖ�ള�െട നിത�േക��െമ�്

വിേശഷി�ി�ു�സ�ര ്��ിേല�ും ദുഃഖ�ള�െട നിത�േക��െമ�്
വിേശഷി�ി�ു�നരക�ിേല�ും വ��ികെളയും

ജീവാ�ാ�െളയുംകട�ിവിടു�തിന അ്ളവുേകാലാ�ു�
ഇട�ാവളമായി �പപ�െ�അഥവാജഗ�ിെന മി� മത�ള�ം

വിേശഷി�ി�ു�ു�.്യാഥാര ്��വുമായി യാെതാരു
ബ��ള�മി�ാ�തും,അഭി�പായ �പകടന�ള ്മാ�തവുമായ മത
വ�ാഖ�ാന�െള ശരിെവ�ാല ്േപാലും, മരണാന�രജീവിത�ിെല
സുഖദുഃഖ�ള ്�ുംൈദവീക നീതികാര��ള ്�ും �പപ��ിെല
ജീവിതം നിദാനമാകു�ുെ��ും �പപ��ിന ഔ്�ത�ം ഉെ��ും

വ��മാകു�ു�.്അതായത,് �പപ�െ�യും
�പപ�ജീവിതെ�യും േമാശമായി വിേശഷി�ി�ു�തിലാണ്
മതപുേരാഹിത�ാര ്�ക്ൂടുതല ്താ�ര�െമ�ിലും,ൈദവ�ിന ്െറ
എെ��ിലും േന��ിന�, മറി� ജ്ീവികള�െട (ആന��ള ്�ും)

നീതികാര��ള ്�ുമാണ �്പപ�ജീവിതെമ�ും,
മരണാന�രജീവിത�ിെലസുഖദുഃഖ�െള നി�യി�ു�
�പപ�ജീവിതംസ �ുപധാനമാെണ�ും പുേരാഹിത�ാര ്തെ�

സ�തി�ു�ു�.്ജനി�ും മു�ു മരി� കു�ിനും,ജനി� ഏ്താനും
ദിവസ�േളാ മാസ�േളാ വര ്ഷ�േളാ മാ�തംജീവി�േശഷമ മരി�

കു�ിനും, 100വയ��വെര ജീവി� വ��ി�ും
മരണാന�രജീവിത�ില ്സുഖദുഃഖ�െള നി�യി�ു�തിന ്െറ
അളവുേകാല ്വിവരി�ുവാന ്അേ�ാഴും മത�ള ്�ുകഴിയു�ി�.
മാ�തമ�, ലിംഗം,ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം, നിറം, െതാഴില ്അഭിരുചി,
വിേനാദഅഭിരുചി, േദശം,തുട�ിയവകളിെല വ�ത�ാസ�ള ്

ജ�ഗുണ�ളാവുകയാല ്ആവകകാര��ളിെല
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ൈദവീകനീതികാര��െള വിവരി�ുവാനും മത�ള ്�ുകഴിയു�ി�,
കഴിയു�തുമ�.

മനുഷ�ന ്െറഅഥവാ ജീവികള�െടആ�ീയസാ�ാത�്ാരം
എ�ാെണ� �്ഗ��ില ്വിശദീകരി�ി���തു പഠി�ുേ�ാള ്,

ജീവിത�ില ്അറിയുകയുംഅനുഭവി�ുകയും െച���അന�മായ
ആന��െള (ശരീര�ിലൂെട)അന�മായിഅനുഭവി�ുവാന ്തന ്
െറ കു�ു�ളായ ജീവികള ്�ൈ്ദവം നല ്കു� മഹാപ�തി
കൂടിയാണ മ്ഹാ�പപ��ിെല ജീവിതെമ� വ്��മാകു�താണ.്

മനുഷ� ജീവിത�ില ്(ശരീര�ിലൂെട)അറിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും െച���അന�മായആന��െളആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ില ്അന�മായിഅനുഭവി�ുേ�ാഴുംഎ�ാ

ജീവികള ്�ും ശരീരവുമു� എ്�റിയണം.ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ില ്എ�ാ ജീവികള ്�ും മഹാആന��ള ്സമമായി
അനുഭവി�ുവാന ്കഴിയു�സമരൂപേ�ാെടയു�ശരീരം

ലഭി�ു�ു� എ്�ത േ്വെറ വിവരി�ി���.്
മഹാശ�ിയായൈദവം, മഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി��െകാ�ും
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭൗതികരൂപമായി��മാണ മ്ഹാ�പപ�െ�
സൃഷട്ി�ി���െത�ും �ഗ��ില ്വിശദീകരി�ി���.് മത�ള ്
െച��േ�ാെല, മഹാശാസ�്തെ�മറ�ുംഅറിയാെതയും

�പസത്ാവ�ള ്നട�ുേ�ാഴും, ഭൂമിയുംസൂര�നും ച��നും ഒെ�യു�
മഹാ�പപ�ംസൃഷട്ി�ാെതഎ�െനയാണ ൈ്ദവം ജീവി സൃഷട്ി
നട�ുക.ജീവികള ്�ജ്നി�ുവാനും ജീവി�ുവാനും ഭൂമി േവേ� ?
ഭൂമിെയ��ി മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ുവാന ്തെ�
അനവധി �ഗ��ള ്േവണെമ�ിരിെ� ഭൂമിയുെടഔ�ത�െ�
അറിയാെതയും മന�ിലാ�ാന ്�ശമി�ാെതയുംകൂടിയാണ്

മതാചാര��ാരും മതപുേരാഹിത�ാരുെമാെ�ത�ള ്ജീവി�ു�
�പപ�െ�നിരാകരി�ു� മിഥ�ാവാദ�ള ്�പചരി�ി��േപാ�ത.്

കടു�ൈദവനി�യാണ അ്വര ്െചയത്ുകൂ�ിയത.്
ഏതാനും നൂ�ാ�ുകളിെല മാ�തം (അപൂര ്�)ചരി�തം

അറിയു�വരാണ മ്നുഷ�െര�തും,ഏതാനും നൂ�ാ�ുകള�െടേയാ
ദശാബദ്�ള�െടേയാആയു��മാ�തമാണ മ്ത�ള ്�ും രാഷ�്ടീയ
ഇസ�ള ്�ും ഉ�െത�ും, മനുഷ�ര ്�റിയാ�അനവധി കാര��ള ്

മഹാ�പപ��ില ്ഉെ��ും ഉള ്െ�ാ� മ്നുഷ�ര ്
െപരുമാേറ�തു�.്ഇ�െ�മനുഷ�രറിയു�ഏ�വും പഴ�മു�
മത�ിനും ഏതാനുംആയിരം വര ്ഷ�ള�െടആയു�ാണ്

ഉ�െത�തിെന മഹാ�പപ��ിന ്െറആയു��മായി േചര ്�ു
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വായി�ുേ�ാള ്,ജീവിജീവിത�ള�മായി ബ�െ��അനവധി
സൃഷട്ിച�ക�ള ്കഴി�ി���ാവുെമ� മ്ന�ിലാ�ാന ്എള��മാണ.്
10000വര ്ഷം = 1സൃഷട്ിച�കം, 100സൃഷട്ിച�കം = 1കാലച�കം, 100
കാലച�കം =1 പരമകാലച�കം, 100 പരമകാലച�കം = 1 മഹാകാലച�കം

=ആയിരം േകാടി വര ്ഷംഎ�ഒരു മഹാകണ� �്ഗ��ിന ്െറ
ര�ാം ഭാഗ�ില ്ലഭ�മാണ.് ര�ാം മഹാകാലച�ക�ിെലആദ�െ�

സൃഷട്ിച�കമാണ ഇ്േ�ാഴേ�െത�ും, �പമുഖ മത�ളില ്
മാലാഖമാെര�ും മല�ുകെള�ും േദവതകെള�ും േപരുകളില ്

അറിയെ�ടു�വെരെയ�ാം പിന ്വലി��െകാ� മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറ
മഹാഭരണം മുഴുവന ്ൈദവം തനി� ഏ്െ�ടു�ുകയും
മനുഷ�രൂപേ�ാെടഅവതരി�ുകയും െച���തായ

മഹാസൃഷട്ിച�കം കൂടിയാണ ഇ്േ�ാഴേ�െത�ും,ൈവകാെത
ഭൂമിയിെല�ുംൈദവം മായ �പത��മാ�ു�േതാെട

മഹാ�പപ�െ�മഹാസത�മായി�ാണ ൈ്ദവം നിലനിര ്�ു�ത്
എ�തുള ്െ�െടയു�എ�ാ�ാര��ള�ം സുവ��മാകുെമ�ും

�ഗ��ില ്വിശദീകരി�ി���.്
മഹാശ�ിയും,സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര കര ്�ാവും,
മഹായജമാനനും, മഹാനീതിപതിയും, മഹാപിതാവും,

മഹാമാതാവുമായൈദവം യഥാര ്��ില ്ജീവിേയാ പുരുഷേനാ
സ�്തീേയാഅ�. മഹാേദവന ്എ�മഹാപുരുഷരൂപവും മഹാേദവി

എ� മഹാസ�്തീരൂപവുംൈദവ�ിനുമാ�തം
അവകാശെ��താെണ�ിലും, മഹായജമാനനും മഹാനീതിപതിയും
കൂടിയായ മഹാപുരുഷരൂപ�ിലു�ൈദവെ�മനുഷ�ര ്ഭയ�ും
എ�ു�തുെകാ� ൈ്ദവം മഹാപുരുഷരൂപം സ�ീകരി�ു�ി�.
മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തം �പകാരം മഹാ�പപ�െ�

�പസവി�ി��� മഹാജഗദംബഎ�സ�്തീരൂപം മാ�തം
സ�ീകരി��െകാ�,്തന ്െറ കു�ു�ള ്െ��ാം മഹാവാ�ല�ം നല ്
കു� മഹാമാതാവായ മഹാേദവിആയി� ഏ്കൈദവംഅവതരി�ു�ു.
ൈദവകാര��െള മനുഷ�െരഅറിയി�ു�ത ഉ്ള ്െ�െടൈദവം

മഹാനി�യി� ഏ്�ി�ു�ഏതാനും കാര��െള െച��വാനായി തന ്
െറ ഒരു ഭാഗെമേ�ാണം പരമശിവന ്എ�േപരില ്(മഹാ�പപ��ിന ്
െറ മഹാശാസ�്തം �പകാരം)ഏകദാസെനയുംസൃഷട്ി�ി���.്

ഏകൈദവവും,ൈദവ�ിന ്െറ ഒരു ഭാഗെമേ�ാണമു�ഏകദാസനും
എ� മഹാആവിഷ�്ാര�ിന ഹ്ി�ുമത�ിെല ശ�ിശിവന ്

എ�ിവയുമായും;ഇ�ാം മത�ിെലഏകൈദവവും
മഹായജമാനനുമായഅ�ാഹുവുംഏകദാസനായയഥാര ്�
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മുഹ�ദുമായും; �കിസത്ുമത�ിെല പരിശു�ാ�ാവും
ഏകപു�തനായൈ�ക��മായും;ബ�മു�.്ആവകകാര��ള ്
ഭീകരവാദവും മത�ള�ം എ�അ��ായ�ില ്വിശദമാ�ിയി���.്
ഏകൈദവമായിരു�ുെകാ�ു തെ�തന ്െറ ഒരുഭാഗമായി

ഏകൈദവദാസെന ശാസ�്തപരമായി സൃഷട്ി�ു�െത�െനെയ�്
�ഗ��ിന ്െറ മൂ�ാം ഭാഗ�ിലു�.് മഹാേദവി തെ�യാണ്

മഹാേദവന ്എ�തറിയാെത,അേനകര ്ൈദവദാസനായ പരമശിവെന
മഹാേദവനായി െത�ി�രി�ി���.് മഹാേദവിയുെട മഹാചിരി
കൂടിയാണ ഓ്ംഎ�ും, മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാനിയ��ണ

ശ�ിസ�യായിഅേനകര ്മന�ിലാ�ിേ�ാരു�ഓംകാരം യഥാര ്
��ില ്മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയം കൂടിയാെണ�ും തന ്െറ
ഏകദാസനായ പരമശിവനിലൂെട മഹാേദവിഅറിയി�ു�തും

മഹാസൃഷട്ിച�കം മുതലാണ.്ആവകകാര��ള�െട വിശദവിവര�ള ്
�ഗ��ിന ്െറ മൂ�ാം ഭാഗ�ിലു�.്

മഹാശ�ിയായൈദവംഎ�തിെനൈദവംഎ�ും,സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര കര ്�ാവായൈദവംഎ�തിെന കര ്�ാവായൈദവം
എ�ും, മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിഅഥവാൈദവംഎ�തിെന
മഹാേദവിഎ�ും, �ഗ��ില ്ചുരു�ിഎഴുതു�താണ.്

ശരീരം
ഓേരാജീവിയുെടയും �പത��വും �പകടവുമായശരീരരൂപെ�യാണ്
ജീവിയുെട രൂപമായി കണ�ാ�ു�ത.്ശരീരെമ�ു പറയുേ�ാള ്

അനവധിഅവയവ�ള�ംഅവയെ്��ാം �പവര ്
�നപ�തികള�മു�.് ഉദാഹരണ�ിന ൈ്ക� എ്�അവയവം
എടു�ുകയാെണ�ില ്,ൈക��െട ചലനശ�ികള�ം,ൈക�ിെല
വിരലുകള�ം,വിരലുകള�െട വ�ത�സത്തകള�ം,വിരലുകള�െട
വ�ത�സത്തകള ്�പസത്ുത ജീവിയുെട ജീവിതകാര��ള ്�്
�പേയാജനെ�ടു� �പവര ്�നപ�തികള�ം തുട�ിബഹുവിധ
കാര��ള ്ഉള ്െ�ടും. മെ�ാരു ഉദാഹരണമായി� മ്നുഷ�ന ്െറ

തലെയ��ി പറയുേ�ാള ്,ക��കള ്, െചവികള ്, മൂ�,്വായ,് പ�,് നാവ,്
തുട�ിയഅേനകംഅവയവ�െള മഹാവിദഗ�്മായും
മഹാസു�രമായും മുഖ�ില ്�കമീകരി��െകാ�,് െന�ി, മുടി,

തലേയാ�ി,തലേ�ാര ്തുട�ിയഅേനകംഅവയവ�െള മുഖേ�ാട്
േകാര ്�ിണ�ിയിരി�ു�ു.ഹൃദയം,ശ�ാസേകാശം,കരള ്,
ദഹന�ഗ�ികള ്, നെ��,് മ�,വാരിെയ�,്ആമാശയം,വയര ്,
െചറുകുടല ്,വന ്കുടല ്,കിഡന്ി, മ� വ്ിസര ്�നഅവയവ�ള ്,
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ൈലംഗികഅവയവ�ള ്, �പത���ാദന�ിന ആ്വശ�മായശരീര
അവയവ�ള ്,ൈകകാലുകള ്,വിരലുകള ്, ഉ�ംൈക,കാല ്�ാദം,
ശരീര�ിെല വ�ത�സത്അവയവ�ളിെല വ�ത�സത്�ളായ ചര ്
��ള ്,ചര ്�േരാമ�ള ്, നഖം, മീശ,താടി,തുട�ിയവെയ�ാം തെ�
മഹാവിദഗ�്മായും മഹാസു�രമായും േകാര ്�ിണ�ിയതാണ്
ശരീരം.ശരീര�ിെല േകാശ�ള ്രൂപെ��ി���ത അ്ഥവാ
ഉ�ാ�ിയി���ത ഭ്ൂമിയുെടഅഥവാ മഹാ�പപ��ിെല

മൂലക�ള�ം സംയു��ള�മായകാര ്ബണ ്,കാല ്സ�ം, േഫാസഫ്റസ,്
ഇരു�,്ഓകൈ്സഡുകള ്, െവ�ം,തുട�ിയവെകാ�ാണ.്
ശരീര�ിെലഅഥവാ ജീവിയിെല ദഹനവ�വ�ിതി, ഭ�ണ
വ�വ�ിതി,വിസര ്�നവ�വ�ിതി,ശരീര വളര ്�ാ വ�വ�ിതി,
ആേരാഗ� വ�വ�ിതി, �പത���ാദന വ�വ�ിതി, നാഢീ വ�വ�ിതി,
ആന�വ�വ�ിതി,തുട�ിയവെയ�ാം �പവര ്�ി�ു�ത ശ്ാസ�്തം
�പകാരമാണ,് ഒ�ുകൂടി വിശദമാ�ിയാല ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ

മഹാശാസ�്തം �പകാരമാണ.്
ഓേരാജീവിയുംഅഥവാഓേരാവ��ിയും മഹാ�പപ��ിന ്െറ
മഹാശാസ�്തം �പകാരം �പവര ്�ി�ു�ശരീരെ�വഹി�ു�വര ്
കൂടിയാെണ�ത സ്ത�മാണ,് മിഥ�യ�. മനുഷ�ര ്ഉള ്െ�െടയു�
ജീവികള ്�ശ്രീരം ലഭി�ുകയാെണ�തും,അവരിെല

സ�ത�േബാധേമാ മാതാപിതാ�ള�െട സ�ത�േബാധേമാ സൃഷട്ി�ു�
ഒ��ശരീരെമ�തുംഅതിഗൗരവമാണ.്കരയിലും കടലിലും
ആകാശ�ും ജീവി�ു� ഭൂമിയിെലഅന��ളായ ജീവികള�െട

ശരീര�ള ്അവയുെട ജീവിത�ിന എ്�തമാ�തം
െപാരു�മായിരി�ു�ു എ�തിെനഅവയുെടെയ�ാം ശരീര�െള
സൃഷട്ി�ത അ്വയുെടേയാ മാതാപിതാ�ള�െടേയാസ�ത�േബാധമ�ാ

എ�തുമായി േചര ്�ു ചി�ി�ുേ�ാഴു�ാകു�
തിരി�റിവുെകാ�ുമാ�തംനിരീശ�രവാദം െപാളിയു�താണ.്

ത�ള�േടെത� അ്വകാശെ�ടു�ശരീര�ിന ്െറ വളര ്�, േരാഗ�ള ്,
നര,തുട�ിയകാര��ള ്മാ�തമ�, ഒരു മുഖ�ുരു

ഉ�ാകു�തുേപാലുംഅടി�ാനപരമായി� വ്��ിയുെട
നിയ��ണ�ില�.ഓേരാരു�രുെടയുംശരീര�ിന ബ്ാല�ം,
കൗമാരം,യൗ�നം,വാര ്�ക�ംഎ�ീ ദശകളില ്ഉ�ാവു�

മാ��െളയും, മനുഷ�രുെടെയ�ാം ശരീര�ള ്അടി�ാനപരമായി
ഒരുേപാെലെയ�ു പറയുേ�ാഴും,സൗ�ര�ം,ആേരാഗ�ം, നിറം,
തുട�ിയ ജ�ഗുണ�ളില ്വ�ത�ാസെ��ിരി�ു�തിെനയും
വിശകലനംെച��േ�ാള ്,ശരീരം �പധാനമാെണ�ും,ശരീര�ിന്
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വ�ത�ാസ�ള ്സൃഷട്ി��െകാ� ൈ്ദവം മഹാനീതി നട�ു�ു�്
എ�ും െതളിയു�ു. മനുഷ�ര ്�ു നല ്കു� ഭൗതികശരീര�ിലൂെട ധര ്

��െളയുംനീതിെയയുംകൂടി മഹാ�പപ��ിന ്െറ
മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം മഹാനിര ്
�ഹി�ു�ു എ�ു സാരം.ശരീര�ിന ്െറ �പാധാന��െള��ി ഇനി

അ�ം വിസത്രി�ാം.
ശരീരമാണ �്പധാനം;ആ�ാവ�.

ൈദവം ഭൗതിക�പപ�െ�സൃഷട്ി�ു�ി�ാെയ�ും, (അതിനാല ്)
ഭൗതിക �പപ�ംഇ�ാെയ�ും സ�ല്പി�ുക.അ�െനയാകുേ�ാള ്,

ആ�ാവുകള ്എ�േപേരാെട എ�ിെനെയ�ിലുംൈദവം
സൃഷട്ി�ുകയാെണ�ില ്ശരീരമി�ാ�അവയ�് ഏ്െത�ിലും
ഗുണ�േളാ രൂപ�േളാ ഉ�ാവു�െത�െനെയ� ച്ി�ി�ുക.
ഭൗതിക �പപ�െ�യും ഭൗതികശരീരെ�യുംആധാരമാ�ിയാണ്
ജീവികള ്�ഗ്ുണ�ള�ംആന��ള�ം ഉ�ാവു�ത എ്�ിരിെ�,
അവയിെ��ാല ്ആ�ാവുകള ്എ�ാണ െ്ചേ��െത�ും,

ആ�ാവുകള ്എ�ിലാണ സ്േ�ാഷംകെ��ുകെയ�ുംഅ�ം
ചി�ി�ുക.യാെതാരു ഗുണ�ള�ം ഇ�ാ�തായഅവ�യില ്
യാെതാരുഅര ്��ള�മി�ാ�തായസൃഷട്ികളായിആ�ാവുകള ്
വര ്�ിേ��ിവരുെമ�ു കാണാം.ഇ��ിയ�േളാ ഇ��ിയ
സംബ�ികളായ േകഴ�ി,കാഴച്,സപ്ര ്ശം, രുചി, ഗ�ം

തുട�ിയവേയാഇ�ാ�അവ�യും, �പസത്ുതഅവ�യിലു�
ആ�ാ�ള�െട സൃഷട്ിയുംവ�ര ്�മാണ.്അതായത ഭ്ൗതിക
�പപ�വും, ഭൗതിക �പപ��ില ്നി� ര്ൂപെ�ടു�ഇ��ിയ
സുഖ�േളാെടയു� ഭൗതികശരീരവുമാണ അ്ര ്�പുഷട്െമ�
തിരി�റിവ ച്ി�ാശ�ിയുംബു�ിശ�ിയുമു�വരില ്

ഉ�ാവു�താണ.്
ശരീരം ഇ�ാെതയും,ശൂന�ംേപാെല നിഗൂഢവാതകരൂപമായ
അസത്ിത�േ�ാെടയുംജീവികെള� േപരില ്ആ�ാ�െള

സൃഷട്ി�ാല ്,അവയ�് ആ്ന��െളഅറിയാനും അനുഭവി�ാനും
കഴിയു�ത�.യാെതാരുഅര ്�പുഷട്ിയുമി�ാ�
സൃഷട്ിയാവു�താണ.്അതായത,് �പകടമായ ഭൗതിക

അസത്ിത�മി�ാെതഅഥവാശരീരമി�ാെത ജീവാ�ാവ എ്�േപരില ്
വ��ിെയസൃഷട്ി�ുകഎ�ത വ്�ര ്�മാണ,്വ�ര ്�സൃഷട്ിയാണ.്
വ��ി�ആ്ന��െളഅറിയാനും അനുഭവി�ാനും ശരീരം േവണം.

അതിനാല ്ശരീരം തെ�യാണ ജ്ീവി�ു �പധാനം.
പുേരാഹിതനും കൃഷി�ാരനും ക�വട�ാരനും േമശിരിയും
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ആശാരിയുംകൂലിേവല�ാരനും ശാസ�്ത�നുെമാെ�
ഭ�ി�ുകയുംകുടി�ുകയുംആന�ി�ുകയും ദുഃഖി�ുകയും
ഉറ�ുകയും ഒെ� െച���ത ശ്രീരംെകാ�ാണ.്കു�ായി
ജനി�ു�തു മുതല ്മരണംവെരയുമു�ജീവികള�െട എ�ാ

ആന��ള�ം,എ�ാ ദുഃഖ�ള�ം ഉള ്െ�െടയു�എ�ാ കാര��െളയും
ജീവികള�െട ശരീരെ� മു�ില ്നിര ്�ിയുംആ�ാവിെന പി�ില ്നിര ്
�ിയുമാണ ൈ്ദവംസംവിധാനം െചയത്ി���ത.്ഞാന ്�പാര ്
�ി�ു�ു എ�ു പറയു� പുേരാഹിതന ്തന ്െറ ശരീരം ഉള ്

െ�െടയു�ആ�ാവിെനയാണ സ്ൂചി�ി�ു�ത;് പറയാനും �പവര ്
�ി�ാനുെമാെ�അേ�ഹ�ിന ശ്രീരം കൂടിേയകഴിയൂ, മാ�തമ�,
ശരീര�ിന ആ്വശ�മായഊര ്�ഘടക�െളയും മ�� േപാഷക
ഘടക�െളയുംഅേ�ഹ�ിന ്െറ ശരീര�ിനു നല ്കിേയകഴിയൂ.
ൈദവ�ിന ്െറ ഏ�വുംഅടു�വെര� േ്വഷംെക���വരായഎ�ാ
മത�ളിെലയുംപുേരാഹിത�ാര ്ശരീര�ിലൂെടൈദവം നല ്കു�
ആന��ള�ം ദുഃഖ�ള�ം േരാഗ�ള�ം ചികി�കള�ം ഒെ�

അറി�ുംഅനുഭവി��ം തെ�യാണ ജ്ീവി��േപാരു�ത.്ആ�ാവ�,
ശരീരമാണ ഭ്�ി�ു�െത�ും,ശരീരമാണ ഭ്�ണരുചി
ആസ�ദി�ു�െത�ും, േരാഗേവദനകള�ംഅപകട

േവദനകള�െമാെ�അനുഭവി�ു�ത ശ്രീരം മാ�തമാെണ�ും,
വ��ികള ്േ�ാആ�ാവിേനാ േവദനകളിെ��ും പറയുകയും

വാദി�ുകയും െച���ുെവ�ില ്അവര ്മൂഢരാണ,് പാപികള�മാണ.്
മിഠായി നുണയു�കു�ിയും, ഉരു�ുവീണു കരയു�കു�ിയും
തിരി�റിയു�ആന�വും ദുഃഖവും തിരി�റിയാന ്കഴിയാ�വര ്,
മാനസികമായി കു�ികള�െടയ�ത േപാലും മുതിര ്�ി�ി� !

പാസേ്പാര ്� േ്പാെലയു�അേനകം കാര��ള ്�ത്�ള�െട മുഖം ഉള ്
െ�െടയു�ശരീരേഫാേ�ാകളാണ മ്തപ�ിത�ാരും മത

ഭരണാധികാരികള�ം ഉള ്െ�െടയു�വര ്ഉപേയാഗി�ു�ത എ്�തും
ശരീര�ിന ്െറഔ�ത�െ�എടു�ുകാ���ു.ആ�ാവിന �്പാധാന�ം
െകാടു�ു�വര ്ആ�ാവിന ്െറ േഫാേ�ാ ഉപേയാഗി�ാനാണ്

�പയ�ിേ��ത !്
ൈദവം,ജീവിെയഅഥവാ വ��ിെയസൃഷട്ി�ു�തിന അ്ര ്
�മു�ാകണം,സ�ൂര ്�മായഅഥവാകു��ള�ം

കുറവുകള�മി�ാ�അര ്��േളാെടയാണ ൈ്ദവം വ��ിെയ
സൃഷട്ി�ി���തുംസൃഷട്ി�ു�തും. �പകടമായശരീരേ�ാട,്
�പകടമ�ാ�ആ�ാവിെന േചര ്�ത്�ില ്പിരി�ാന ്

സാധി�ാ�തു േപാെലയാണ ൈ്ദവം ജീവികെളസൃഷട്ി�ി���ത.്
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ജീവിെയസൃഷട്ി�ു�ത ജ്ീവിെയആന�ി�ി�ാനാണ.്ൈദവ�ിന ്
െറ കു�ു�ളായി�ാണ ൈ്ദവം ജീവികെളസൃഷട്ി�ി���ത.് �പപ�
സൃഷട്ിയുെട കാരണംഅറിയി�ു�ു എ�അ��ായ�ില ്അ�ാര�ം
വിശദീകരി�ി���.്തന ്െറ കു�ു�ളായി സൃഷട്ി�ി���വരായ
ജീവികള ്െ��ാം സമനീതിഅഥവാസമആന�െ�ലഭ�മാ�ുവാന ്
മഹാനീതിപതി കൂടിയായൈദവ�ിനു ബാ��തയു�.്ൈദവം
മഹാനീതി നല ്കു�ത മ്ഹാനീതിശാസ�്ത�ിലൂെടയാണ.് മഹാനീതി
നല ്കാനായിആവിഷ�്രി�ി���തായ മഹാനീതിശാസ�്തമനുസരി�്
വ��ിയുെടഅഥവാ ജീവിയുെട ശരീരെ� മരി�ി�ുകയും,
വ��ിയുെട ജീവാ�ാവിനെ്◌ പുതിയ ശരീര�ിേല�്

�പേവശി�ി�ുകയും െച��േ�ാള ്,അത ശ്രീര�ിലൂെട വ��ി�്
കൂടുതല ്കൂടുതല ്ആന��െള നല ്കുവാനും സമനീതി നിര ്
�ഹി�ുവാനുമാണ.്സ�്തീപുരുഷ വ�ത�ാസം, നിറം,സൗ�ര�ം,
ആേരാഗ�ം,ആയു�,് െതാഴില ്(അഭിരുചി),വിേനാദം (അഭിരുചി),
തുട�ിയ ജ�ഗുണ�ളില ്വ�ത�ാസെ�ടു�ിെ�ാ� ൈ്ദവംസമ

ആന��െളഎ�ാ മനുഷ�ര ്�ും ലഭ�മാ�ുകയാണ.്
അ�െനയിരിെ�,ജീവികള ്� മ്ഹാആന��െള ലഭ�മാ�ുവാനും,
മഹാആന��െളഎ�ാ ജീവികള ്�ുംസമമായി ലഭ�മാ�ിെ�ാ�്

സമനീതി നിര ്�ഹി�ാനായുംൈദവം ജീവികള ്�്
മഹാശാസ�്തപരമായി സൃഷട്ി�ി���ശരീരെ�ത�ി�റയു�ത്
കടു�ൈദവനി�യാണ,്കടു�അപരാധമാണ.്അതായത,് പുനര ്
�നന�ളിലൂെട ജീവികള ്െ��ാം അന�മായആന��ള�ം,
ജ�ഗുണ�ളായസ�്തീപുരുഷ ലിംഗം,സൗ�ര�ം,ആയു�,്
ആേരാഗ�ം, �പേദശം, െതാഴില ്അഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി,

തുട�ിയവ �കമെ�ടു�ിെ�ാ� സ്മനീതിയുംസമആന��ള�ം,
നല ്കുവാനും, ധര ്�ശാസ�്തെ�െത�ി�ു�ജീവികള ്�്

മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരമു�ശി�കള ്നല ്കിെ�ാ� അ്വര ്�ും
സമനീതി നല ്കുവാനും,ജീവികള ്�ശ്രീരംഅത�ാവശ�മാണ.്ഓേരാ
ജ��ളിലും ജീവിയ�് അ്ഥവാ ജീവാ�ാവിന പ്ുതിയ പുതിയ
ശരീര�ള ്നല ്കുേ�ാഴും ജീവാ�ാവ �്പകടമാകു�തും

ജീവി�ു�തും ശരീര�ിലൂെടയാണ,്അേ�ാഴുംഎേ�ാഴും ശരീരം
തെ�യാണ �്പധാനം എ�ു സാരം.ജീവാ�ാവിെന കാണുകയും േകള ്
�ുകയുംഅനുഭവി�ുകയുംഅറിയുകയും ഒെ� െച���ത്
ശരീര�ിലൂെടയാണ.്ൈദവെ�ഉള ്െ�െട ഏെതാരാെളയും

വ��ികള ്കാണുവാന ്ആ�ഗഹി�ുേ�ാഴുംഅത ശ്രീരെ�യാണ,്
ശരീരരൂപെ�യാണ.്
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മനുഷ�ാവ�യിലു�തന ്െറ കു�ു�ള ്�അ്ന�മായ
ആന��െളൈദവം പരിചയെ�ടു�ു�തും നല ്കു�തും

അവയുെട ശരീര�ിലൂെടയാണ.് 100ജ��ളിലൂെടഅന�മായ
ബഹുവിധആന��െളഅറിയുകയുംആസ�ദി�ുകയും െചയത്
മനുഷ�െരെയ�ാം,ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്�പസത്ുത
ആന��െളെയ�ാം സ��ംആ�ഗഹ�പകാരംഅന�മായി
അനുഭവി�ുവാന ്അവരുെട മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ഏകൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു. ഒ�ം ഭൂമിയിെല ജീവിത�ില ്
ആന��െളസമമായി മാ�തംനല ്കുവാന ്മഹാനീതിപതി കൂടിയായ
ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം മഹാ�ശ�ി�ു�ുമു�.്

ജീവാ�ാവിന ്െറ ഗൂഢാവ�ൈദവാനു�ഗഹമാണ.്
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം ലഭി�ുേ�ാള ്�പത��വും �പകടവുമായ
വാതകരൂപം ഉ�ായിരി�ുകയും,ജീവികളില ്വര ്�ി�ുേ�ാഴും

ജീവികളില ്നി� േ്വറി� വ്ര ്�ി�ുേ�ാഴും
ഗൂഢാവ�യിലു�തുമായൈദവ�ിന ്െറ കു�ാണആ്�ാവ്
അഥവാ ജീവാ�ാവ.്ജീവിയുെട ശരീര�ിലായിരി�ുേ�ാള ്,
ആ�ാവ ജ്ീവിയുെട ശരീര�ില ്ലയി� ശ്രീര�ിന ്െറ
ഭാഗെമ�േപാെലയുംശരീരവും ജീവിയുമായി�െ� �പവര ്

�ി�ുകയും െച���ു.ജീവിയുെട ശരീര�ില ്നി�ു േവറി��നില ്
�ുേ�ാള ്ഗൂഢമായ വാതകഅസത്ിത�ം മാ�തമാണു�ത.്

ജീവാ�ാവിന ്െറ ഭൗതികഅസത്ിത�ംൈഹ�ഡജന ്,ഹീലിയംഎ�ീ
ര� വ്ാതക�ള�മായി ബ�െ��ിരി�ു�ു.അേത��ിയും,

ന��ത�ളില ്ൈഹ�ഡജന ്വാതകംഹീലിയമായും,ഹീലിയം വാതകം
ൈഹ�ഡജനായും മാറു�ത എ്�ുെകാ� എ്�തിെന��ിയും,
ജീവിയുെട ശരീര�ില ്നി�ു േവറി��നില ്�ുേ�ാള ്ആ�ാവിന ്െറ
�പവര ്�നംഎ�െനയാണ എ്�തിെന��ിയും,ഈഅ��ായ�ില ്

തെ�പി�ീട വ്ിശദീകരി�ു�ു�.്
ജീവികളില ്വര ്�ി�ു�തായആ�ാവിെനഅഥവാ ജീവാ�ാവിെന
കാണാേനാ മന�ിലാ�ാേനാ െപാതുെവ കഴിയു�ി�എ�തിന ്െറ
േപരില ്ജീവാ�ാവ എ്െ�ാ�ി�എ�ു കരുതു�വര ്�പേത�കം
�ശ�ിേ��തായചില ഗൗരവമായകാര��ള ്പറയാം.വ��ിയുെട
മരണേ�ാെട,ശരീര�ില ്ഗൂഢമായി വര ്�ി�ിരു�ആ�ാവിെന
ൈദവം േവര ്െപടു�ു�ത ക്ാണാന ്കഴിയാ�ത ൈ്ദവം ജീവികള ്
�ന്ല ്കിയി��� ഒരു മഹാഅനു�ഗഹമാണ.്അ�ം വിശദീകരി�ാം :
ജീവാ�ാവിന ്െറ ഗൂഢാവ�മാറിയാല ്എ�ു സംഭവി�ുംഎ�്
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അ�ം ചി�ി�ുക.സാധാരണരീതിയിലും, േരാഗ�ള ്വ�ും,
അപകട�ില ്െപ��ം, െകാ�െ���ം ഒെ� മരി�വരുെടയും

മരി�ു�വരുെടയും ഒെ�ശരീരംവി� ആ്�ാവ അ്കലു�തും,
ജീവി�ു�വരുെടയും ഗര ്ഭവതികള�െടയും ഒെ�ശരീര�ില ്അന�
ആ�ാവ �്പേവശി�ു�തും�ിതിെച���തുെമാെ�വ��മായി
കാണാനും േകള ്�ാനും കഴിയു�അവ�ഉ�ായാല ്മനുഷ�ര ്�്
സേ�ാഷേ�ാെടയുംസമാധാനേ�ാെടയുംജീവി�ാന ്

കഴിയു�ത�.വീടുകളിലും പറ�ുകളിലും േറാഡുകളിലുെമാെ�
ത�ള ്അറിയു�വരുെടയുംഅറിയാ�വരുെടയും

ഇഷട്മു�വരുെടയുംഇഷട്മി�ാ�വരുെടയും ന�വരുെടയും
�കൂര�ാരുെടയും ഒെ�ആ�ാ�െള കു�ു�ള�ം കു�ികള�ം മുതിര ്
�വരും േരാഗികള�െമാെ�കാണുകയും േകള ്�ുകയും െച���
അവ�ഉ�ായാല ്അ�ാനംെകാ�ആ്�ാവിെ�� ഇ്�ു
വാദി�ു�വരുംആ�ാവ ന്ിഗൂഢമായി�െ� േവണേമഎ�്
ൈദവേ�ാടു േകഴു�താണ.് മഹാനീതിയുമായി ബ�െ����
വ��ിയുെടആ�ാവിന ്െറയുംശരീര�ിന ്െറയുംകാര��ള ്
മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�അ��ായ�ില ്വിവരി�ു�ു�.്
ഇനി മെ�ാരു വിചി�ന�ിേല�ു കട�ാം.തീര ്�ും

ര�ായിരി�ു�ശരീരെ�യുംജീവാ�ാവിെനയുംൈദവം ഒ�ായി�്
വ��ിയില ്സംേയാജി�ി�ി���ത യ്ഥാര ്��ില ്വ��ികെള

ആന�ി�ി�ുകയാണു െച���ത.്ശരീര�ില ്നി�ും േവറി�� �പവര ്
�ി�ാന ്ജീവാ�ാവിെനഅനുവദി�ാല ്ജീവിതം

േ�ശകരമാകു�താണ.് മരണ�ിലൂെടയ�ാെത ജീവാ�ാവിെന
ശരീര�ില ്നി�ും സ�ത��മാ�ാനു� മാര ്��ള ്വ��ി� /്
മനുഷ�ര ്�ല്ഭ�മാ�ു�ത ശ്രിയാേണാഎ�ു ചി�ി��േനാ�ുക.
വ��ിയുെട മരണ�ിലൂെടയ�ാെത ജീവാ�ാവിെന ശരീര�ില ്
നി�ും സ�ത��മാ�ാനു� മാര ്��ള ്വ��ി� ല്ഭ�മാ�ിയാല ്,
ഭൂമിയിലു�വലിെയാരു വിഭാഗം വ��ികള ്അ�െന െചയത്ാല ്
ജീവാ�ാവുകള ്ശരീരമി�ാെത �പവര ്�ി�ാന ്ത�ാറാവു�

അവ�യു�ാവു�താണ,്ആ�ാ�ള�െട േലാകവും �പവര ്�നവും
കൂടി ഭൂമിയിലു�ാവു�ത ന്�ായിരി�ുേമാഎ�ു ചി�ി�ുക.
ശരീര�ില ്നി�ും േവറി�� �പവര ്�ി�ുവാന ്ജീവാ�ാവിെന
അനുവദി�ാല ്,എേ�ാഴും മായ �പത��മായിരി�ുകകൂടിയാണത.്

ജീവിത�ിന ്െറഅര ്��ള�ം മാന�ള�ം എ�ാം
അപകട�ിലാകു�താണ.്ചുരു��ില ്ശരീരെ�യും

ജീവാ�ാവിെനയുംഅഭി�മായി �പവര ്�ി�ി�ു� മഹാേയാഗ�മായ
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ൈദവീകസംവിധാനെ�പഠി�ാനും മന�ിലാ�ാനും
അനു�ഗഹി�ണേമഎ�ൈ്ദവേ�ാടു �പാര ്�ി�ു�തിനു പകരം
മുന ്വിധികേളാെട സമീപി� ൈ്ദവനി� െച�രുത.് ദൗര ്ഭാഗ�വശാല ്

അേനകംേപര ്ൈദവനി� തെ� െച���ു.
മനുഷ�രുെട ജനനവും ജീവിതവും മരണവുെമ�ാം ശരീരെ�

ആസപ്ദമാ�ിയിരിെ� മനുഷ�രുെടആന��ിനുേവ�ിൈദവം
നിഗൂഢമാ�ിയിരി�ു�ജീവാ�ാവിെന��ി പരിധികള ്���റമായി

ചി�ി� സ്�യംൈദവനി� െച��കയുംസമൂഹെ�
വഴിപിഴ�ി�ുകയും െച�രുത.് മനുഷ�രുെട ന�തിനുേവ�തായ
കാര��ളാണ ൈ്ദവം െച��കഎ�തുേപാലും ഉള ്െ�ാ�ാെത,
വ�ത�സത് മത�ള ്�പകാരം ജീവി�ു�വരായആ�ീയപ�ിത�ാര ്

എ�വകാശെ�ടു�വലിെയാരു വിഭാഗം ജന�ള ്,ൈദവം
അ�പധാനമാ�ിയി���ആ�ാവിെന ത�ള�െട �പഭാഷണ�ളിലൂെട

�പധാനമാ�ാന ്�ശമി� എ്�ാ കാലഘ��ളിലും
പരാജയെ���െകാ�ിരി�ുകയാണ.്ൈദവം നിര ്�ഹി�ു�തായ
മഹാനീതിയുമായി ബ�െ��,് മനുഷ�രുെട ന�തിനുേവ�ിൈദവം
ഗൂഢമാ�ിയി���ആ�ാവിന ്െറ കാര��ള ്മനുഷ�ജീവിത�ില ്
അ�പധാനമാെണ�ിരിെ�ആ�ാവിെന �പധാനെമ�ും ശരീരെ�
മിഥ�െയ�ും വിേശഷി�ി��േപാരു�ത ക്ടു�ൈദവനി�യാണ.്
ൈദവം �പധാനമാ�ിയി���ശരീരം,യാെതാരാള�െടയും

�പഭാഷണ�ള ്െകാ� അ്�പധാനമാകു�ി�എ�താണ യ്ാഥാര ്��ം.
തന ്െറ കു�ു�ളായി താന ്സൃഷട്ി�ി��� ജീവികേളാട ഒ്ളി��കളി
നട�ിയി� ൈ്ദവ�ിന യ്ാെതാ�ും േനടാനി�ാെയ�ും,തന ്െറ
കു�ു�ള�െടആന�ം വര ്�ി�ി�ു�കാര��ള ്മാ�തമാണ്
ൈദവം െച���െത�ുംഅറിയുകയും മന�ിലാ�ുകയും

െചേ��ിയിരു�ു, െച�ണം. മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളിലും
ജീവികളിലുെമാെ� ഉ�ട�ം െചയത്ി��� ഭൗതികശാസ�്തപാഠ�ള ്

കാലാകാല�ളില ്ചി�േയാെടൈദവം മനുഷ�രിലൂെട
െവളിെ�ടു�ിെ�ാടു�ു�തുേപാെലആ�ാവിന ്െറ ഭൗതിക
അസത്ിത�ം സംബ�ി� പാഠ�ള�ം യഥാകാലംൈദവം
െവളിെ�ടു�ിെ�ാടു�ുെമ�ും കരുേത�ിയിരു�ു.

മനുഷ�രിെലഞാന ്േബാധം എ�ുകൂടി കഷട്ി� വ്ിേശഷി�ി�ാവു�
ആ�ാവിന,്ആ�ാവിെന��ിയുംൈദവെ���ിയും ഒെ�
ചി�ി�ാന ്കഴിയു�തുതെ�ശരീരമു�കു�ായി ജനി�്

പരസഹായേ�ാെട വളര ്�എ്�തേയാവര ്ഷ�ള ്
പി�ി�േശഷമാെണ�ത വ്ളെര ഗൗരവമാെയടു�ണം. ഒേര
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കാലഘ��ില ്ജീവി�ു�വര ്�ൈ്ദവെ���ി ഗൗരവമായി
ചി�ി�ാനു�ബു�ിശ�ികള�ം ഓര ്�ശ�ികള�ം ഒരുേപാെലയ�ാ

നല ്കു�െത�തുംഅവെയ ജ�ഗുണ�ളായി
മഹാനി�യി��െകാ� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം മാ�തമാണ ന്ല ്
കു�െത�ും മന�ിലാ�ുേ�ാള ്, ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരംആന�ി��
ജീവിേ��തിനു പകരംആ�ാവിെനയുംൈദവെ�യും
അേന�ഷി�ുവാന ്സമയവുംഊര ്�വുംവസത്ു�ള�ം ഒെ�
നഷട്െ�ടു�ു�ത െ്ത�ാെണ�ുംൈദവനി�യാെണ�ും കൂടി
െതളിയുകയാണ.്ശരീരമു�വര ്,ശരീരമു�വരുമായി

സഹകരി��െകാ�,് ഭ�ണം ഉള ്െ�െട (ശരീര) രൂപ�ള��എ�ാ
സുഖ�െളയുംആസ�ദി��െകാ� ജ്ീവി�യും, േശഷം

ആ�ാവിെന��ിയും �പപ�ജീവിതെ���ിയും േഭാഷ�്ുകള ്
പറ�ുപര�ു�ത ക്ടു�ൈദവനി�യാണ.്

ഓേരാ മനുഷ�ജീവിയുംഓേരാവ��ിയാണ.്വ��ിഎ�ത �്പകടമായ
ശരീരവും ഗൂഢമായആ�ാവും േചര ്�താെണ� പ്റ�ുവേ�ാ.
വ��ിയായി ജനി�ു�ു.സുഖവും ദുഃഖവും വ��ിഅനുഭവി�ു�ു.
വ��ിയുെട ശരീരം മരി�ു�ു;ആ�ാവ മ്രി�ു�ുമി�.വ��ിയുെട
ശരീരം ദൃശ�മാണ,്ശരീര�ിന ്െറഘടനയും �പവര ്�ന�ള�ം

ഏെറ�ുെറ വ��വുമാണ.്സുഖദുഃഖ�ള ്വ��ിഅനുഭവി�ു�ു
എ�ു പറയുേ�ാള ്,ഓേരാവ��ിയിലുമു�ശരീരവുംആ�ാവും

ഒ�ുേചര ്�ു�ഞാന ്േബാധെ�യാണ ക്ുറി�ു�ത.്
ജീവാ�ാവിന ്െറ ഭൗതികാവ�ഗുഢമാെണ�ിലുംആ�ാവ്

അനുഭവി�ു�സുഖദുഃഖ�ള ്�വ്ിഷയമാകു�എ�ാ കാര��ള�ം
ഭൗതികമായി വ��മാണ,് ഭൗതികമാണ.്

ഏെതാരു വ��ിയുെടയുംആ�ാവിന ്െറ രൂപമായി
വിശദീകരി�ാനാവു�ത ശ്രീര�ിന ്െറ രൂപെ�യാണ.്

മഹാേദവിയുെടയുംൈ�ക�ിന ്െറയുംശിവന ്െറയുംബു�ന ്െറയും
ഗാ�ിജിയുെടയുെമാെ�ശരീര രൂപ�ള ്അവരുെടആ�ാവിെനയും

�പതിനിധീകരി�ു�ു. മഹാേദവിെയേയാൈ�ക�ിെനേയാ
ശിവെനേയാ ഒെ�കാണാന ്ആ�ഗഹി�ു�വര ്അവരറിയു�ശരീര
രൂപെ�യാണ ക്ാണാന ്ആ�ഗഹി�ു�ത.് (ൈദവ�ിന ര്ൂപമിെ��്
വിശ�സി�ു�വരുംശരീരരൂപ�േളാെട ജീവി�ു�വരാണ !് ).
ശാസ�്തപരം മാ�തമായ രൂപംൈദവംസ�ീകരി�ു�ുെ��ിലും,

മനുഷ�രുെട പരമാന�കരമായ ജീവിതെ�മുന ്നിര ്�ിൈദവ�ിന ്
െറ മഹാനീതിനിര ്�ഹണം െപാതുെവ ഗൂഢമായി�ാണ.്ൈദവ�ിന ്െറ
വാതകരൂപവും,ജീവികള�െട ജീവനുമായഓകസ്ിജെന��ിയു�
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വിവരണ�ളില ്നി� ആ്വകകാര��ള ്സുവ��മാ�ിയി���.്
ജീവികള�െട സൃഷട്ി,ജീവിതം,ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം

എ�ിവെയ��ിഅനവധിഅസത�വിശ�ാസ�ള ്സമൂഹ�ില ്
വ�ാപി�ി���.്അവൈവകാെത തിരു�െ�ടു�േതാെട
മനുഷ�ജീവിതം �പത��മായുംആന�കരമാകു�താണ.്

ജീവിത�ിന ്െറ ഉേ�ശംആന�മാണ.്
ൈദവം തന ്െറ കു�ു�ളായി ജീവികെളസൃഷട്ി�ു�തുംഅവെയ

ജീവി�ി�ു�തുംഎ�ിനുേവ�ിഎ� േചാദ��ിന്
അടി�ാനപരമായി ഒരു ഉ�രേമ ഉ��.ആന�ി�ി�ുവാന ്.

സൃഷട്ി�ു�ജീവികള ്െ��ാം അന�മായബഹുവിധആന��െള
അവരുെട മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായൈദവം

മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�ു.അേ�ാള ്ജീവികള ്ജീവി�ു�ത്
എ�ിനുേവ�ിഎ� േചാദ��ിന അ്ടി�ാനപരമായി ഒരു ഉ�രേമ
ഉ��.ആന�ി�ുവാന ്. മഹാ�പപ��ിെലആന��െള��ി
പറയുേ�ാള ്,ആന��ള�െട സൃഷട്ിെയ��ിയും,ആന��ള�െട

�ിതിെയ��ിയും,ആന��ള�െട മഹാനീതിപരമായ
വിതരണെ���ിയും �പേത�കം �പേത�കമായി വിശദീകരിേ��തു�.്

ആന�ം, പരമാന�ം, മഹാആന�ം, ലിംഗം, മഹാലിംഗം;
മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�ീഅ��ായ�ളിെലഏതാനും ഭാഗ�ള ്

ചുവെട ചുരു�ി വിവരി�ു�ു.
ആന��ള�െട സൃഷട്ി

ആന��െളഅറിയുകയുംആസ�ദി�ുകയും െചേ��ു�തി�ായി,
ഭൂമിയില ്ആന��െളസൃഷട്ിേ��തു�.്ൈദവം,

മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ മൂലക�ളിലും (വസത്ു�ളിലും)
ആന��െള ഉ�ട�ം െചയത്ി���.്ആന��െള

ചി�െ�ടു�ിയി���ത മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തം
െകാ�ുതെ�യാണ.് മനുഷ�ന ്ഇ�െല കെ��ിയതും ഇ�ു
കെ��ു�തും നാെള കെ��ാനിരി�ു�തുമായ

ശാസ�്തപാഠ�െള�ാം തെ�എ�ും മഹാ�പപ��ില ്അ�ര ്
ലീനമാണ.്ൈദവംകാലഘ��ിനനുസരി� അ്വെയ�ാം

െവളിെ�ടു�ുകയാണു െച���ത.് മഹാ�പപ��ില ്ഉ�ട�ം
െചയത്ി��� മഹാശാസ�്തം �പകാരം മാ�തമാണ മ്നുഷ�ന ഏ്െതാ�ും
സൃഷട്ി�ാനും �പവര ്�ി�ി�ാനും കഴിയുക. മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ
ആദ�ശാഖയായ ഭൗതികശാസ�്തപാഠ�ള ്ൈദവം െവളിെ�ടു�ു�
മുറയ�് അ്വ �പകാരമു�സുഖസൗകര��െള മനുഷ�ര ്�്

ലഭ�മാ�ുകയും മനുഷ�രുെടആന��െളൈദവം വര ്�ി�ി�ുകയും
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െച���ു.അന�മായആന��െള മനുഷ�ര ്അറിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും െച���ു.

ആന��ള�െട�ിതി/നിര ്�ഹണം
ആന��െളആസ�ദിേ��ു�തിന ്െറ �കമ�ള ്അഥവാ ധര ്

�ശാസ�്തംഎ�ാവണംഎ�ുകൂടി �പസത്ുത
ഭൗതികശാസ�്തനിയമ�േളാെടാ�ം വസത്ു�ളിലും ജീവികളിലും
ൈദവം ഉള ്െ�ടു�ിയി���.് ധര ്�െ�അഥവാ ധര ്�ശാസ�്ത�െള
െത�ി� ത്�ള ്�ു േതാ�ിയതുേപാെല �പവര ്�ി�ാല ്അത്

മ���വരുെടആന�െ�നശി�ി�ു�താണ.്
ധര ്�ശാസ�്തപരമായ നടപടികള ്മാ�തേമ മഹാ�പപ��ിനു

േചരുകയു��.
ധര ്�ശാസ�്തപരമായ നിയ��ണേ�ാെടയു�കാര��െളയാണ്
ൈദവീകമായത അ്ഥവാൈദവ�ിന ഇ്ഷട്മായത എ്�ുപറയു�ത.്

ൈദവം ജീവിസൃഷട്ി നട�ുേ�ാള ്ജീവികള ്െ��ാം
ആന�കാര��ില ്ൈദവമാകാം എ�അവ�ഉ�ാവണെമ�ില ്,
ൈദവ�ിന ല്ഭ�മാകു�സ�ാത����ള�ംആന��ള�ം ജീവികള ്
െ��ാം ലഭി�ണം.അതായത ജ്ീവികള ്�ു മാ�തമ�,ൈദവ�ിന ്െറ

സ�ാത����ിനും ധര ്�ശാസ�്തപരമായ നിയ��ണ�ള ്
ആവശ�മായി വരു�ു. ധര ്�ശാസ�്തപരമായ നിയ��ണ�െളസ�യം
പാലി�ുവാന ്ത�ാറായിെ�ാ�ാണ ൈ്ദവം ജീവിസൃഷട്ി ഉള ്

െ�െടയു� മഹാ�പപ�സൃഷട്ി നട�ു�ത എ്�ര ്�ം. മെ�ാ�്
സത�ധര ്�നീതികെള തന ്െറ ഭാവമായി സ�ീകരി�ിരി�ു�അഥവാ
ധര ്�ശാസ�്തപരമായ നിയ��ണ�െളസ�യം പാലി�ുവാന ്

ത�ാറായി���ൈദവ�ിന ഓ്േരാജീവി�ുംസമനീതി ലഭ�മാ�ാന ്
ബാ��തയു�.്സൃഷട്ികര ്�ാവായൈദവ�ിന എ്�ാ

ജീവികള�െടയും മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുംഎ�
ചുമതലകൂടി സ�ീകരിേ��ി വരു�ു.എ�ാ ജീവികള�െടയുംഎ�ു

പറയുേ�ാള ്,ഓേരാവ��ിയുംഓേരാേരാവര ്�മായി�്
വ�ത�സത്�ള�ം ബഹുവിധ�ള�മായ �പശന്�േളാെടയും

വിഷയ�േളാെടയുംജീവി�ു�വരാകയാല ്, �ഗ��ിെലസത�ം
ശിവംസു�രം �പകാരംഓേരാേരാവ��ികെളയും �പേത�കം �പേത�കം
കരുേത�ിവരു�ു. മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയുംകൂടിയായൈദവംഓേരാേരാവ��ികള�െടയും

ദാസന ്അഥവാ ദാസിയായും �പവര ്�ിേ��ി വരു�ു
എ�ുകൂടിയാണ അ്തി�ര ്�ം.ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായി��
�പവര ്�ി�ു�ഓകസ്ിജെന��ിയും, �ദാവകരൂപമായി�� �പവര ്
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�ി�ു� െവ�െ���ിയും,ഖരരൂപമായി� �്പവര ്�ി�ു�
മ�ിെന��ിയും പഠി�ുേ�ാള ്, മഹാഭരണവും മഹാനീതിയും

മഹാദാസ�വും മഹാവാ�ല�വുെമ�ാം �പത��മായും ഗൂഢമായുംനിര ്
�ഹി�ുവാന ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തംെകാ�്
മഹാപ�തികള ്ഒരു�ിയിരി�ു�ു എ�ു മന�ിലാ�ാനാവും.

(ൈദവം മഹാ�പപ�ംസൃഷട്ി�ി���തും ജീവികെള കരുതു�തും,
ൈദവെ�സത്ുതി��െകാ�ും ഭയെ���ംകഴിയു� മനുഷ�
അടിമകെളസൃഷട്ി�ാന�എ�ും െവളിെ�ടു�ു.).

ജീവികള�െടആന�കരമായ ജീവിതെ�യുംധര ്�ശാസ�്തപരമായ
വ��ിസ�ാത���െ�യും ഉറ�ാ�ാനായി� ൈ്ദവം

മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്14.29% മുതല ്17.43 / 19.44%വെര
ന��നശ�ികെളസൃഷട്ി�ി���.്ൈദവഭാവമായസത�ധര ്�
നീതികെള മഹാ�പപ��ില ്ഭൗതികമായി സൃഷട്ി�ുകയും
സംര�ി�ുകയുമാണ ന്��നശ�ികള ്അടി�ാനപരമായി
െച���ത.്ൈദവ�ിന ്െറആദിയുംഅ�വുമി�ാ�

ശ�ി�പഭാവെ�മഹാ�പപ��ിെലഓേരാഅണുവിലുംകൂടി
ൈദവം ഭൗതികമായി �പകടമാ�ു�ു�.്അേതാെടാ�ം,ജീവികള ്
െ��ാം അന�മായആന��ള�ം സമആന��ള�ം നല ്കുകെയ�

മഹാ�പപ��ിന ്െറ ധര ്�െ� �പകടമാ�ിെ�ാ�്
ഭൗതികവസത്ു�ളില ്ൈകയപ്ും മധുരവും ഉള ്െ�െടയു� രസ�ള�ം

അവയിലൂെട വ�ത�സത്�ളായസുഖ�ള�ം ദുഃഖ�ള�ം
സൃഷട്ി�ുകയും, േവര ്തിരി��ം േവര ്തിരി�ാെതയുംഅവെയ

സംര�ി�ുകയും െച���ു.ൈദവ�ിന ്െറ ഭാവമായസത�ധര ്�
നീതികെളഅഥവാ ധര ്�ശാസ�്തെ�പിന ്പ�ാെതസമൂഹജീവിതം
മുേ�ാ��േപായാല ്അവെയതിരു�ാനായി തിരു�ല ്ശ�ികളായും,
പി�ീട വ്ിരു�ശ�ികളായുംന��നശ�ികള ്രൂപം �പാപി�ു�താണ.്

ൈദവം, ന��നശ�ികെള തിരു�ല ്ശ�ികളായും
വിരു�ശ�ികളായുംവ��ികേളാടു േചര ്�ു �പവര ്�ി�ി�ു�ത്

എ�െനെയ� �്ഗ��ില ്�പേത�കംഅ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ി���.് മനുഷ�രുെടഅധമ��ള ്ൈപ (3.14..)എ�
നിയ��ണഅളവുേരഖകട�ുേ�ാള ്ന��നശ�ികള ്തിരു�ല ്
ശ�ികളായുംവിരു�ശ�ികളായും �പവര ്�ി�ു�താണ.്
ശാസ�്തപരമായ �പസത്ുത വിശദീകരണ�ള ്�ഗഹി�ാല ്
ബു�ിജീവികെള�ു കരുതു�വരും മതപുേരാഹിതരും

രാഷ�്ടീയ�ാരുംസാ��ികവിദഗധ്രുംശാസ�്ത�രുെമാെ�
ൈദവമഹത�മറി� വ്ളെരയധികംസേ�ാഷി�ു�തും,ചിലര ്
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െഞ�ിെ�റി�ു�തും,വളെരേ�ര ്ഭയെ�ടു�തുമാണ.്
സമആന��ള�ം,സ�ൂര ്�മായവ��ിസ�ാത���വും

അനുഭവി�ുവാന ്ധര ്�ശാസ�്തപരമായ നിയ��ണ�േളാെട
മനുഷ�ര ്സ�യം ജീവിേ��തു�.് ഭൗതികശാസ�്ത

വികസന�ിലൂെടഅറിയുവാനുംആസ�ദി�ുവാനും കഴിയു�തായ
ബഹുവിധആന��െളഎ�ാ മനുഷ�ര ്�ുംസമമായി
ആസ�ദി�ുവാന ്ഇ� �്പത��മായി കഴിയാ�ത ധ്ര ്
�ശാസ�്തപരമായ നിയ��ണ�െള മനുഷ�ര ്പിന ്

പ�ാ�തുെകാ�ാണ.് ധര ്�ശാസ�്തപരമായ നിയ��ണ�ള�െട
ആവശ�കത ഉള ്െ�ാേ��തിനു പകരം, ദുര ്വ�ാഖ�ാന�ളിലൂെട
സത��െള മിഥ�കെള�ു േപരി��ംആന�കാര��െള െത�ി�രി�ി��ം,
ആ�ീയേനതാ�െള� ക്രുതു�അേനകര ്പാപവുംൈദവനി�യും

െച���ു�.്
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ ജീവികള ്�ുംസമആന�ം
ലഭ�മാ�ുവാനായും,എ�ാ കാര��ളിലും മഹാനീതി

വിധി�ുവാനായുംകു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�ധര ്�ശാസ�്തെ�
ൈദവം ഉേ�ശി�ി���ാവുെമ�ും, ധര ്�ശാസ�്തെ�

മഹാ�പപ��ില ്/മൂലക�ളില ്ഉള ്െ�ടു�ിയി���ാവുെമ�ും
മന�ിലാ�ാനു�ബു�ിശ�ികെളൈദവം മനുഷ�ര ്�ന്ല ്
കിയി���.് മഹാ�പപ��ിെല മൂലക�ളില ്ൈദവം ഉള ്

െ�ടു�ിയി��� ഭൗതികശാസ�്തനിയമ�െള കെ��ുകയും
ഉപേയാഗെ�ടു�ുകയും െച���േതാെടാ�ം മൂലക�ളില ്

�പത��െമേ�ാണം �പകടമായി��� ധര ്�ശാസ�്തെ�പിന ്പ�ി
ജീവിേ��ത മ്നുഷ�രുെട ബാ��തയാണ.് ധര ്�ശാസ�്തെ�
മനുഷ�ര ്അറിയു�ു�;്എ�ാല ്അവെയ ജീവിത�ില ്പിന ്പ�ാന ്

ത�ാറാകു�ി�എ�താണ മ്ുഖ�മായ പിഴവ.്
ധര ്�ശാസ�്തെ�പിന ്പ�ാെത ജീവി�ാല ്സാമൂഹ�ജീവിതം
സാ��മ�ാെത വരുംഎ�റിയി��വേ�ാ. ഒരുകൂ�ം മനുഷ�ര ്
വ��ിസ�ാത���െ� ദുരുപേയാഗംെചയത്ുെകാ� ത്�ള ്�ു
േതാ�ിയതുേപാെലെയാെ�ജീവി�ാല ്,അത മ്���വരുെട

വ��ിസ�ാത����ിേ�ലു�കട�ുകയ�മായി വരും. (സൃഷട്ികര ്
�ാവും�ിതികര ്�ാവും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവംഎ�ാ
വ��ികള ്�ും തു��മായ വ��ിസ�ാത���െ�യാണ ന്ല ്കു�ത.്
ആകയാല ്ധര ്�ശാസ�്തെ�പിന ്പ�ാന ്ത�ാറ�ാ�വര ്�ുേവ�ി
ൈദവം കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�മെ�ാരു പ�തി വിഭാവന

െചയത്ി���.് നാ�ിലു�സാമൂഹ�ജീവിതെ�ത�ജി��െകാ� ക്ാ�ില ്
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േപാകുവാനും�ിരമായി കാ�ില ്ജീവി�ുവാനുമു�
സ�ാത���മാണത.്സിംഹം,കടുവ, പുലി,കഴുത,കുര�,്തുട�ിയ
മ���ജീവികെളേ�ാെല ജീവി�ുവാനു�സ�ാത���മാണത.്
മ���വെര ര�ബ�വിേവചന�ള ്ഇ�ാെത കാമം ഉള ്െ�െട
ഏെതാരുകാര��ിലും കട�ാ�കമി�ാനും, ദുഷേ്�പരണകള ്

നട�ാനും, േതാ�ിയതുേപാെല ശബദ്മു�ാ�ാനും, മ���വരുെട
പ�ലു�ത പ്ിടി��പറി�ാനുെമാെ� ഒെ� ഒെ�യു�

വ��ിപര�ളായഇഷട്�െളസാധി�ുവാന ്ഓേരാരു�ര ്�ും
അവകാശമുെ��ു കരുതുേ�ാള ്ജ�ുനീതിയാണ �്പകടമാകു�ത.്
ജ�ുനീതിആ�ഗഹി�ു�വര ്�അ്തിനു�സ�ാത���ം നല ്കു�ു.
സാമൂഹ�ജീവിത�ിന ആ്വശ�മായ ധര ്�ശാസ�്തെ�പിന ്പ��വാന ്

ത�ാറാകാ�വര ്ഉടുവസ�്തേ�ാെട മാ�തംകാ�ിേല�ു
േപാേവ�തു�.് നാ�ില ്ലഭ�മായ യാെതാരു ഭൗതികശാസ�്ത
സൗകര��ള�ം കൂെട െകാ�ുേപാകുവാന ്അവര ്�അ്വകാശം

ഉ�ായിരി�ു�ത�.)
ജീവിത�ിെലഅേനകംഅേനകം വിഷയ�ളിലും വസത്ു�ളിലും
ഭരണകൂട�ള�ം മതകൂട�ള�ം മ��ം നട�ു�അധര ്��െള
േനരിടു�തിനു േവ�ി�ൂടിയാണ ൈ്ദവം ന��നശ�ികെള

സൃഷട്ി�ി���ത.്ഇ� ഭ്ൂമിയിെല�ുമു�വ�ത�സത്�ളായഎ�ാ
ഭീകരവാദ�ളിലും ന��നശ�ികള ്�പവര ്�ി�ു�ത്
എ�െനെയ�ുംഅവയെ്��ാമു�ശാസ�്തപരമായ

പരിഹാര�െളെ��ാെമ�ും �ഗ��ില ്വിശദീകരി�ി���.്
ആന��ള�െട മഹാനീതി

താന ്സൃഷട്ി�ു�എ�ാ ജീവികള ്�ും തു��മായആന��െള
ലഭ�മാ�ിയാല ്മാ�തേമൈദവം മഹാനീതിപതിആവുകയു��.
അതിനായി�,് �പപ�വസത്ു�ളില ്ആന��െളയും,ആന��ള ്

െ��ാം അളവുകെളയുംൈദവം മഹാനി�യി�ി���.്
മഹാ�പപ��ിെല െമാ�ംആന�െ� 100അളവായി�ാണ്
മഹാനി�യി�ി���ത.് (1) ഭ�ണസാധന�ള ്െ��ാം കൂടി 40
ആന�അളവാണു�ത.് (2) മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ

െതാഴിലുകെളയുംയഥാര ്�മായ െതാഴില ്വിഭജന�കമം �പകാരം
ശുചിത�ം,അത�ാവശ�ം,ആവശ�ം,വിേനാദം എ�ി�െന 4

വിഭാഗ�ളായി തിരി�ുേ�ാള ്ഓേരാവിഭാഗ�ിനും 5ആന�
അളവുകെള മഹാനി�യി�ിരി�ു�ു.അേ�ാള ്4വിഭാഗ�ള ്�ും
കൂടി 40. (3) ദാനം (ത�ാഗം) 5, (4) ഭ�ി (�പിയം,ആദരം,ആരാധന) 5, (5)
ദാസ�ം 5, (6)വാ�ല�ം 5, (7) േ�പമം 5, (8) േ�പമസാ�ാത�്ാരം 5.
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എ�ിവയാണ അ്ടി�ാനആന��ള ്.അവയില ്(4) മുതല ്(8)
വെരയു�ആന��െളസംേയാജി�ി� മ്നുഷ�ന ്െറ പരമാന�മായി�്
മഹാനി�ിയി�ി���കാമം 25സൃഷട്ി�ിരി�ു�ു. ഭ�ണെമ�ു
പറയുേ�ാള ്ഭൂമിയിലു�എ�ാ ഭ�ണവസത്ു�ളില ്നി�ും
ലഭി�ു� രുചി ഉള ്െ�ടു�ു.കാമം ഒഴിെകയു�ഘടക�ളില ്
ഭ�ണ�ിന 4്0ആന�അളവ ഉ്െ��ിലും, ഒരു വ��ി� ഒ്രു
സമയം ലഭി�ു�പരമാവധി ഭ�ണആന�ം 5അളവ്

മാ�തമായിരി�ും.
5എ�ആന�അളവില ്ഉ�തമായആന�ം മനുഷ�നു

ലഭി�ുെമ�ിലും,തെ��ാന ്മറ�ു�അവ� 25ആന�
അളവു�കാമ�ിനു മാ�തമാണു�ത.് മനുഷ�ര ്�ജ്ീവിത�ിലും,
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിലും ലഭി�ു�പരമാവധിആന�ം
അഥവാ പരമാന�ംഎ�ത ഓ്േരാരു�രുംത�െള�െ�
മറ�ു�തായകാമാന�മാണ.്ഇണേയാടു� േ�പമ

സാ�ാത�്ാരവുംആ�ീയസാ�ാത�്ാരവും കാമാന��ില ്
ഒ�ി�ു�ു. 25അളവുകെളയും ഒ�ി��ം കുറവി�ാെതയും ലഭി�ു�

പരമാന�അവ�യാണത.്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്െച��േ�ാഴും,
െച��വാനും ൈദവ�ിന ആ്ന�ം ലഭിേ��തു�.്ൈദവ�ിന ്െറ
ആന��െള��ി ഇനി പറയാം.ൈദവം തന ്െറ തെ� ഒരംശെ�തന ്
െറ ഏകദാസനായി മഹാനി�യി�ി���,് �പസത്ുത ദാസന ്െറ

പരമാന�മായും മഹാആന�മായുംൈദവം മഹാനി�യി�ി���ത്
ൈദവേ�ാടു� മഹാദാസ�മാണ.് മഹാദാസ��ിന ്െറആന�മൂ��ം

30ആണ.്ൈദവ�ിന ്െറ മഹാദാസനായി �പവര ്�ി�ുേ�ാള ്
മാ�തമാണ ത്െ��െ� മറ�ു� മഹാആന�ംൈദവ�ിന ്െറ
ഏകദാസന ല്ഭി�ുക. മനുഷ�രുെട പരമാന�േ�ാട 5്അളവിലു�
ദാസ�ംവീ�ും േചര ്�ാണ മ്ഹാദാസ�െ�സൃഷട്ി�ി���ത.്

ആന��െളസൃഷട്ി�ി���ൈദവംആന��ിന്
അതീതമാെണ�ിലും,തന ്െറ സൃഷട്ികളായ ജീവികള�െടആന�െ�
മുന ്നിര ്�ിയും, മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ിയുെട മൂലകാരണെ�
മുന ്നിര ്�ിയുംതനി�ും മഹാആന�വുംആന�അളവും

മഹാനി�യി�ി���.്ൈദവ�ിന ്െറ മഹാആന�ംതന ്െറ എ�ാ
സൃഷട്ികേളാടുമു� മഹാവാ�ല�മായിൈദവം

മഹാനി�യി�ിരി�ു�ു. (ജീവികള�െട മഹാഭാഗ�ം കൂടിയാണത.്).
ഏകൈദവദാസന ്െറ മഹാആന�മായ 30ആന�മൂ��മു�
മഹാദാസ�േ�ാട 5്അളവിലു�വാ�ല�െ�വീ�ും േചര ്�ു
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സൃഷട്ി�ി��� മഹാവാ�ല��ിന ്െറആന�മൂ��ം 35ആണ.്
മഹാ�പപ��ില ്താന ്സൃഷട്ി�ി���തായതന ്െറ കു�ു�ള ്
െ��ാം മഹാവാ�ല�ം നല ്കുേ�ാള ്മാ�തേമ മഹാസംതൃപത്ിഎ�

മഹാആന�ം മഹാേദവി� ല്ഭി�ുകയു��.ൈദവീക
ആന��ളായി� മ്ഹാദാസ�െ�യും മഹാവാ�ല�െ�യുംൈദവം
മഹാനി�യി�ി�ായിരു�ുെവ�ില ്ജീവികള ്വളെര വലിയ
കഷട്�ിലാകുമായിരു�ു ....അതായത ജ്ീവികള ്

�ുേവ�ി�െ�യാണ ൈ്ദവം തനി�ുംആന�െ�
മഹാനി�യി�ി���ത !്ജീവികള�െട മഹാഭാഗ�മാണത.്അതായത്
ജീവികള ്�ുേവ�ി�െ�യാണ ൈ്ദവം തനി�ുംആന�െ�

മഹാനി�യി�ി���ത !്
മഹാനീതിപതി കൂടിയായൈദവം, �പപ�വസത്ു�ളില ്
ഭൗതികശാസ�്തംഉ�ട�ം െചയത്ി���തുേപാെല തെ�,
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന വ്ിേധയമായ ധര ്�ശാസ�്തെ�യും
ഉ�ട�ം െചയത്ി��െ��അ്റിയി��വേ�ാ. �പത��െമേ�ാണം
�പകടമായി���അവെയ പിന ്പ���തില ്മനുഷ�ര ്�പ്ിഴവു

സംഭവി�ി���തുെകാ�ാണ ഭ്ൂമിയിെല മനുഷ�ജീവിത�ില ്സമനീതി
�പത��മ�ാ�ത.്എ�ാല ്മഹാനീതിശാസ�്തംപഠി�ുേ�ാള ്,
ഭൂമിയിെലഎ�ാ ജീവികള ്�ുംഎ�ാ മനുഷ�ര ്�ും, മായ

�പത��മ�ാ�തായസൃഷട്ിച�ക�ിന ്െറആദ�പകുതിയിലും
മഹാനീതിപതിയായൈദവം മഹാസമനീതി ലഭ�മാ�ു�ുെ��ു
കാണാം. മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ മഹാഔ�ത�മാണത.് മഹത�ം

ൈദവ�ിനു മാ�തം.
മനുഷ�ഭരണകൂട�ള ്�്

യാെതാരി�ലും സമനീതി നട�ാന ്സാധി�ു�ത�.
�ഗ��ിെല ഒരുഅ��ായമായി വിശദീകരി�ി���

മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെലഏതാനും ഭാഗ�ള ്ചുവെട ഉ�രി�ു�ത്
�ശ�ി��പഠി�ാല ്മനുഷ�ഭരണകൂട�ള ്�യ്ാെതാരി�ലും സമനീതി

നട�ാന ്സാധി�ു�ിെ��ും,സാധി�ു�ത�എ�ും
സുവ��മാകു�താണ.്

////സമനീതി െകാ� യ്ഥാര ്��ില ്ഉേ�ശി�ു�ത എ്�ാ
കു�ു�ള ്�ുംസമമായആന�ം ലഭ�മാ�ുകയാണ.്തന ്െറ

കു�ു�െള�ാം പരമാന�േ�ാെട ജീവി�ു�തിേല�ായിൈദവം
അന��േളാളമു�ആന��െള മഹാഒരു�ിയിരി�ു�ു.

�സഷട്ാവായൈദവം കു�ു�െളഅടിമകളാ�ിയിരി�ു�ു എ�ു
കു�ു�ള ്�യ്ാെതാരു പരാതിയും ഉ�ാവാതിരി�ാനായി
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കു�ു�ള ്�സ്�ൂര ്�വ��ിസ�ാത���ം നല ്കിയിരി�ു�ു.
മഹാനീതിശാസ�്തംൈദവ�ിന ്െറ സൃഷട്ികളായകു�ു�ള ്
െ��ാം പരമാന��ള ്സമമായി നല ്കാനാെണ�ു ക�ു.
കു�ു�ള ്വ��ിസ�ാത���ം ദുരുപേയാഗം െചയത്ുെകാ�്

ൈദവ�ിന ്െറ മ��കു�ു�ള�െടആന��െള
ത�ിെ�റി�ി�ുേ�ാഴും ത�ിെയടു�ുേ�ാഴുംഅതിന സ്�ൂര ്�മായ
പരിഹാരം ഉ�ാേ��തു�.്സമനീതിഎ�ാ കു�ു�ള ്�ും നല ്
േക�തു�.്അവിേവകം കാ���കു�ിെന തിരുേ��തു�,്
കൂടാെത, �പിയെ�� മ��കു�ു�ള ്�ു ലഭി�ു�സമപദവി തെ�
ലഭ�മാേ��തുമു�,്ശു�ിെ�ടു�ാനായി ശി�നല ്േക�തുമു�.്
എ�ാ കു�ു�ള ്�ും ഭൂമിയില ്സമകാല ജീവിതം ഉറ�ാേ��ത്
സമനീതിയുെട ഭാഗമാകയാല ്കാലഘ�െ�അഥവാസമയെ�
ചി�െ�ടു�ിെ�ാ� സ്മനീതിആവിഷ�്രിേ��തുമു�.്
ഏതാനും ചില േമഖലകളിെല ഭരണം മനുഷ�െര�െ�
ഏ�ി��െകാ�ും, മഹാനീതിപതിയായിൈദവം വര ്
�ി��െകാ�ുമാണ മ്ഹാഭരണം നട�ിേ�ാരു�ത.്

ഏതാനും ചില േമഖലകളിെല ഭരണം മനുഷ�െര�െ�ഏ�ി�ു�ത്
എ�ുെകാ�ാെണ� േചാദ�മു�.് മു�ു പറ�തുേപാെല മനുഷ�ര ്

�വ്��ിസ�ാത���ം നല ്കിആന�ി�ി�ാനാണ,്
അടിമകള�ാെതയാ�ാനാണ.്ഏതാനും ചില േമഖലകളിെല ഭരണം
മാ�തംഏ�ി�ാല ്വ��ിസ�ാത���ം നല ്കാനാകുേമാഎ�
േചാദ��ിന,്ൈദവീകതല�ില ്ഭൂമിയിെല മനുഷ�െര

അടിമകളാ�ിയി�ി�ാ എ�തുെകാ� എ്�ാല�ും സ�ൂര ്�
വ��ിസ�ാത���ംഅനുഭവി�ു�വരായി മനുഷ�ര ്കരുതു�ത്
�പത�� െതളിവാെണ�ും,ഏതാനും േമഖലകളിലൂെട സര ്�

േമഖലകളിലും സ�ൂര ്�വ��ിസ�ാത���ംഅനുഭവി�ു�അവ�
മനുഷ�ര ്� ഉ്�ാകു�ുെ��ും,ആയത മ്ഹാശ�ിയുെട
ആവിഷ�്ാര മഹത�മാെണ�ുംആണ ഉ്�രം.ഏതാനും

േമഖലകളിെല ഭരണം മനുഷ�രാണ ന്ട�ു�െത�ില ്, �പസത്ുത
േമഖലകെള മാ�ിനിര ്�ിെ�ാ� മ്ഹാശ�ിയായൈദവം ഭരണം

നട�ുകയാല ്,ൈദവം മഹാഭരണാധികാരി
ആകു�െത�െനെയ�ു� േചാദ�മു�.് മനുഷ�രുെട ഭരണ�ിനായി
മാ�ിനിര ്�ിയിരി�ു�തായഏതാനും േമഖലകളിലൂെട സര ്�

േമഖലകെളയും ഭരി�ു�അവ�മനുഷ�ര ്�ന്ല ്കു�േതാെടാ�ം,
ഏതു േമഖലകളിലും മനുഷ�രുെട ഭരണംസൃഷട്ി�ു�ഗുണ�െളയും

പിഴവുകെളയും ഉള ്െ�ാ��� മഹാനീതിശാസ�്തംൈദവം
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ആവിഷ�്രി�ി��� എ്�തും,അതു �പകാരംൈദവം
മഹാനീതിപതിയാകു�ു� എ്�തും, ഭരണശാസ�്ത�ിനു മുകളില ്
നീതിശാസ�്തെ� �പതിഷഠ്ി�രി�ുകയാല ്മഹാനീതിപതിയായ
ൈദവം, മഹാഭരണാധികാരി കൂടിയാവു�ു എ�തുമാണ ക്ു��ള�ം

കുറവുകള�മി�ാ�മഹാഉ�രം.
മഹാനീതിശാസ�്തംെകാ�ു മാ�തം മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ
ജീവിതേമഖലകളിെലയുംകു��െളയുംകുറവുകെളയും മായ

�പത��മ�ാ�കാല�ും (നിലവില ്) പരിഹരി�ു�ു� എ്�താണ്
സത�ം. മഹാ�പപ��ിെല ജീവികള ്െ��ാം സ�ൂര ്�

വ��ിസ�ാത���ംഅനുവദി��െകാ�ുതെ�ജീവികള ്കാ��ൂ���
ഏത അ്�കമ�െളയുംഅനീതികെളയുംകു��ള�ം
കുറവുകള�മി�ാെതഓംകാരനീതിശാസ�്തംഅഥവാ

മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരംൈദവം പരിഹരി�ു�ു�.്എ�ാ
സൃഷട്ിച�ക�ള�െടയുംആദ� പകുതിയില ്മായഅഥവാ
ൈദവസാ�ി��ം �പത��മ�ാ�തുെകാ� ജ്ന�ള ്

തിരി�റിയു�ി�ാ എേ�യു��.എ�ാസൃഷട്ിച�ക�ള�െടയും ര�ാം
പകുതിയില ്മായ �പത��മാകു�തിന ്െറ ഭാഗമായിൈവകാെത
ഭൂമിയിെല�ും മായ �പത��മാകു�േതാെട,കാര��ള ്
സുവ��മാകുകയും, മഹാസത��ള ്തിരി�റി� ധ്ര ്

�ശാസ�്ത�പകാരം ജീവി�ാന ്ത�ാെറടു�ു�തുമാണ.് ഭൂമിയില ്
സ�ര ്�രാജ�ം�ാപി�െ�ടാന ്അത ക്ാരണവുമാകും.

ജീവിത�ിന ്െറ എ�ാ േമഖലകെളയുംത�ള ്ഭരി�ു�തായി
മാനുഷിക ഭരണാധികാരികള ്കരുതു�ു�.് രാഷ�്ടഭരണകാര��ളില ്

ഇടെപടു�തില ്നി� മ്ത�െളയും മതേനതൃത��െളയും
തടയുവാനും ഒതു�ുവാനും ഇ�െ�രാഷ�്ടീയ�ാര ്�ഇ്�� ഉള ്

െ�െടയു�അേനകം രാഷ�്ട�ളില ്കഴിയു�ുമു�.്
ഭരണാധികാരിഎ�ു പറയുേ�ാള ്,ജന�ള ്െ��ാം സമനീതി

ലഭ�മാ�ു�യാള ്ആയിരി�ണം. രാഷ�്ട ഭരണഘടനഎ� േപരിലു�
ഒ�ിന ്െറ േപരില ്മ��ിമാരും മ��ംസത��പതി�െച���ത ജ്ന�ള ്
െ��ാം സമനീതി ലഭ�മാ�ുെമ� വ്ാഗദ്ാനം നല ്കിയുമാണ.്യഥാര ്
��ില ്രാഷ�്ടഭരണഘടനകള ്എ�േപരിലു�വഅസംബ�മാണ,്
അവ �പകാരംസത��പതി�െച���വര ്സമനീതി നല ്കു�ുമി�,
യാെതാരി�ലുംഅവര ്�ക്ഴിയു�തുമ�.എ�ുെകാെ��ാല ്
ജ�ഗുണ�ള ്എ�േപരില ്വലിെയാരു വിഭാഗം കാര��െളഅഥവാ
ജീവിത�ിെലഏ�വും മുഖ�മായഘടക�െള മഹാനീതിപതിയായ
ൈദവമാണ മ്ഹാഭരി�ു�ത.്ൈദവംഅന�ായം കാ��െ�േ�ാ,
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ജ�ഗുണ�െള�ു പറയു�വെയ നിയ��ി�ാനു� / ഭരി�ാനു�
ശ�ികൂടി മനുഷ�ര ്�ു നല ്കണെമേ�ാആ�ഗഹി�ാല ്,ൈദവം
ത�ാറായാല ്,ജ�ഗുണ�ളിലൂെട മഹാനീതിപതിയായൈദവം
നട�ാ�ു�കാര��ള�െട മഹാഭീമത�ം ക� മ്നുഷ�ര ്

െഞ�ിെ�റി�ു�തും,ജ�ഗുണ�ളിെല മഹാഭരണംൈദവംതെ�
നടേ�ണേമഎ� ഏ്�വും വിനീതമായി കര�്

അേപ�ി�ു�തുമാണ.്
ജ�ഗുണ�ള ്

ലിംഗം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം, േദശം, ഭാഷ, െതാഴില ്
അഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി, മാതാപിതാ�ള�െടയും മ�്

ഉ�വരുെടയുംജ� ഗുണ�ള ്(ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം, േദശം,
ഭാഷ, െതാഴില ്അഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി,സാ��ിക ഭ�ദത,
മനെ�ാരു�ം),തുട�ിയവയാണ ജ്�ഗുണ�ള ്. �സഷട്ാവായ
ൈദവംസൃഷട്ിപരമായ വിധിെയ മുന ്നിര ്�ിഎ�ാ കു�ു�ളിലും
�ാപി�ി��� േമല ്പടി ഗുണ�െളയാണ ജ്�ഗുണ�ള ്എ�ു
പറയു�ത.് (സൃഷട്ിപരമായ വിധി,�ിതിപരമായ വിധി

എ�ിവെയ��ി �ഗ��ിന ്െറ ര�ാം ഭാഗ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്)
ൈവകാെത മായ �പത��മാ�ു�േതാെട, േമ�ടി ഘടക�ള ്
ജ�ഗുണ�ളാെണ�ും,അവെവറുെത രൂപെ�ടു�ത�എ�ും,
അവയുെട സൃഷട്ിയുെടയും ര�യുെടയുംകാര�വും കാരണവുമായി
ൈദവമു� എ്�ും സുവ��മായി െതളിയു�താണ.്ആകയാല ്
ബു�ിജീവികെള�ു കരുതു�വരുംനിരീശ�രവാദികള�ം

മതപുേരാഹിത�ാരും ഉള ്െ�െടയു�കു�ു�ളാരുംവിവാദ�ള ്
�ായിസമയം കളയാെത,ജ�ഗുണ�െളഓേരാ�ായി വിശകലനം

െചയത്ിരി�ു�ത ജ്ാ�ഗതേയാെട �ശ�ി�ുക :
(1) ലിംഗം. മനുഷ�രിെലയും മ���ജീവികളിെലയുംസ�്തീപുരുഷ

വ�ത�ാസ�ള ്�സഷട്ാവും ര�കനുമായൈദവം
�കമെ�ടു�ിയിരി�ുകയാണ.് �പസത്ുത ചുമതല മനുഷ�െര

ഏ�ി�ാവു�താേണാഎ�ും,ഏ�ിേ��ത വ്��ികെളയാേണാ
ഭരണകൂടെ�യാേണാ,എ�െന േവണംഎെ�ാെ�യും,

കാര��മമായി ലിംഗവ�ത�ാസ�െള നിയ��ി�ാന ്മനുഷ�ര ്�ു
കഴിയുേമാഎ�ും ചി�ി�ുക. ഭൂമിയിെല ജീവിതംആെക
തകരാറിലാകു�താണ എ്�ും, മനുഷ�കര�ള ്�്

ലിംഗവ�ത�ാസ�െള ഭരി�ാനാവി�എ�ും െതളിയു�താണ.്
ശാസ�്തവികസന�ിെനാ� ഒ്ര /ുചില മരു�ു െകാ�്

ലിംഗവ�ത�ാസ�െള �കമെ�ടു�ാന ്കഴിയു�തിെന��ി ചി�ി�ാല ്,
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അേ�ാഴും, ഭൂമിയിെല ജീവിതംആെകതകരാറിലാകുെമ�ു കാണാം.
(2)ആയു�.് ഒേരആയു� എ്�ാവര ്�ും ലഭ�മാ�ുവാന ്കഴിയുേമാ
എ�തിെന��ി ചി�ി�ുക. ര�ാം വയ�ില ്േപാളിേയാ വ� ശ്രീരം
ആെകതളര ്�ാലും മരി�ാതിരി�ുക,വ�ി ഇടിേ�ാഅ�ാെതേയാ
തലയ��േപായാലും മരി�ാതിരി�ുക,ക�ാന ്സര ്എയിഡസ് ത്ുട�ിയ

മാരക േരാഗ�ള ്പിടിെപ�ാലും കിട�ു നരകി�ുകയ�ാെത
മരി�ാതിരി�ുക, പാ�ു കടി�ാലും പാറ�ൂ��ില ്നി�ു താെഴ
വീണ ശ്രീരംഛ�ംപി�മായാലും മരി�ാതിരി�ുക, ഒരാെളആന
െകാ�ില ്േകാര ്�ത്ാെഴ ഇ� ച്വി�ി ശരീരെ�ച��ിയാ�ിയാലും
മരി�ാതിരി�ുക, ഒരാെള സിംഹം ഭ�ി��കഴി�ാലുംഅയാള ്
മരി�ാതിരി�ുക,തുട�ിയബഹുവിധ കാര��ള ്�കമെ�ടു�ിയാല ്

മാ�തേമതു��മായആയു� ല്ഭ�മാ�ാന ്സാധി�ൂ.
അ�െനയിരിെ�, േവദനെകാ� വ്ിഷമി�ു�വെരയും മ��ം
മരി�ാന ്അനുവദി�ാെത, ഒരു നി�ിതആയു�ില ്മാ�തം

എ�ാവരും മരി�ു�താണു ന�െത� വ്��ികള�ം ഭരണകൂടവും
സ�തി�ുേമാ ?ഇേ�യി�.

ശാസ�്തവികസന�ിെനാ� ഒ്ര /ുചില മരു�ു െകാ�ആ്യു�ിെല
വ�ത�ാസ�െള �കമെ�ടു�ാന ്കഴിയു�തിെന��ി ചി�ി�ാല ്,

അേ�ാഴും, ഭൂമിയിെല ജീവിതംആെകതകരാറിലാകുെമ�ു കാണാം.
(3)ആേരാഗ�ം. ഭൂമിയിലു�എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും ഒേരആേരാഗ�ം
ലഭ�മാ�ുവാന ്കഴിയുേമാഎ�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�ില ്ൈകേ�ാകാേലാ നഷട്െ��ാലും, ഒടിവു�ായാലും,
അ�െനെയാ�ും സംഭവി�ാ�വരുെടആേരാഗ�ം ഉ�ാകണെമ�ു
ആ�ഗഹി�ാേമാ ? ഭൗതികശാസ�്തംഅനുസരി� അ്പകട�ില ്

പരി�ുകള�ം,അംഗഭംഗ�ള�ം, മരണവുെമാെ�സംഭവി�ാെമ�ും,
സംഭവി�ണെമ�ുമിരിെ�,അതു പാടി�ാെയ�ആ്�ഗഹി�ുേമാ ?
..... (മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരണമു�.്)
(4)സൗ�ര�ം. ഒരുഅ��ായ�ില ്സൗ�ര�െ���ി �പേത�കം

വിശദീകരി�ി���.് ഭൂമിയിലു�എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും തു�� സൗ�ര�ം
നല ്കുകഎ�ു പറ�ാല ്,എ�ാവരുെടയുംശരീരഅവയവ�ള�ം,
മുഖഛായയും, നിറവുെമ�ാം ഒരുേപാെലആകണെമ�ാണ അ്ര ്�ം.
ഭൂമിയില ്ഇ�ു�സുമാര ്650 േകാടി മനുഷ�ര ്� ഒ്േര മുഖഛായ
ആയാല ്യാെതാരാള ്�ും യാെതാരാെളയുംതിരി�റിയാന ്

കഴിയു�ത�. (സ�്തീപുരുഷ വ�ത�ാസം േപാലും വിഷമമാകു�താണ)്.
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മനുഷ� ഭരണാധികാരി� എ്�ാ മനുഷ�രുെടയും മുഖഛായ
ഒ�ാ�ാനു� ദിവ�ത�ംഅഥവാ വിദ� നല ്കിയാല ്, മനുഷ�

ഭരണാധികാരി� അ്തു�പകാരം ഭരണം നട�ാനാവുേമാ ? മനുഷ�രില ്
ഒേര മുഖഛായയും ഒേരശരീരഘടനയുമു�ഇര�സേഹാദര�െള
തിരി�റിയാന ്മാതാപിതാ�ള ്േപാലും വിഷമി�ുേ�ാള ്, ഒേര
മുഖഛായയുംശരീരഘടനയുമു� 650 േകാടി ജന�ള ്ഭൂമിയില ്
ജീവി�ു�തിെന��ി ചി�ി�ുക.അേ�ാൈദവേമ,കുഴയ�്േ�,
അവിടു� മ്ുഖഛായയിലും ശരീരഘടനയിലും വ�ത�ാസം നിലനിര ്
േ�ണേമഎ� മ്നുഷ�ര ്കര�അ്േപ�ി�ു�താണ.്

(5) േദശം. (മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരണമു�.്)

(6) ഭാഷ. (മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരണമു�.്)

(7) െതാഴില ്അഭിരുചി. ഭൂമിയിെലാെ�യുംഇ�ു� 650 േകാടി
ജന�ള�ംഅേമരി�യിെല �പസിഡന ്േറാ,ഇ��യിെല

�പധാനമ��ിേയാ മാ�തമാവാന ്ആ�ഗഹി�ു�തിെന��ിഅ�ം
ചി�ി�ുക.സ�ൂര ്�സാ�രത ഉ�ായാല ്ജനാധിപത�
ഭരണസ��ദായം മംഗളമാകുംഎ�ു വാദി�ു� രാഷ�്ടീയ�ാര ്

കൂടുതല ്ചി�ി�ുക.
എ�ാവരുംകൃഷി�ാരായാേലാ,എ�ാവരും െനയ�്ുകാരായാേലാ,
എ�ാവരുംത�ല ്�ാരായാേലാ,എ�ാവരുംആശാരിമാരായാേലാ,
എ�ാവരുംസംഗീത��ാരായാേലാ,എ�ാവരുംശാസ�്ത

ഗേവഷക�ാരായാേലാ,എ�ാവരുംവിമാനൈപല��ാരായാേലാ
എ�ി�െന ചി�ി�ുക.എ�ാവരും െനയ�്ുകാരായാല ്ഭൂമിയില ്
മ�� െതാഴിലുകെളടു�ാന ്ആളി�ാെത വരും. ഭ�ണവും പാര ്�ിടവും
േവേ� ? െനയത് തുണി തയ�്ാന ്ആള�േവേ� ?എ�ാവരുംത�ല ്
�ാരായാല ്ഭൂമിയില ്മ�� െതാഴിലുകെളടു�ാന ്ആളി�ാെത വരും.
എ�ാവരുംകൃഷി�ാരായാല ്ഭൂമിയില ്മ�� െതാഴിലുകെളടു�ാന ്
ആളി�ാെത വരും.എ�ിരിെ�യും,കൃഷിഎ�ഏക െതാഴിലിെന

തു���ളായ െതാഴിലില ്ഒ�ാമേ�തായിൈദവം
സൃഷട്ി�ിരി�യാല ്മ���ജീവികെളേ�ാെല തി�ും കുടി��ം
ജീവി�ാന ്മാ�തംജീവി�ാന ്കൃഷി ഉപകരി�ു�താണ.്

െതാഴില ്അഭിരുചി സൃഷട്ി�ാനു�വിദ�, ഭൂമിയിെല ജന�ള ്േ�ാ,
ഭരണാധികാരികള ്േ�ാൈദവം നല ്കാന ്ത�ാറായാല ്,ത�ള�െടേയാ

മ���വരുെടേയാകു�ു�ളിേലാ കു�ികളിേലാ െതാഴില ്
അഭിരുചിെയ യേഥാചിതം�ാപി�ുവാന ്ജന�ള ്�ുകഴിയുേമാ
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എ�ു ചി�ി�ുക. േകരളെ�േ�ാെലയു� ഒരു നാ�ില ്എ�ാവരും
അഥവാകൂടുതല ്േപരുംത�ള�െട കു�ികെള േഡാകട്ര ്

ആ�ി�ളയുംഎ�ു വരുേ�ാള ്, േകരള�ിെല 3 േകാടിയിലധികം
ജന�ള ്ൈവകാെത േഡാകട്ര ്മാര ്മാ�തമായി മാറു�താണ.്

മുതിര ്�വര ്�,്കു�ികള�െട േമല ്െതാഴില ്അഭിരുചി സൃഷട്ി�ാനു�
വിദ� നല ്കു�തിെന��ി മുകളില ്പറ�ു.അേതേപാെല,കു�ികള ്�,്
ത�ള�െട മാതാപിതാ�ള�െട െതാഴില ്അഭിരുചി മാ�ാന ്കഴിയുെമ�ു

വ�ാേലാ ?തീര ്�ി�,കു�ികള�ം മുതിര ്�വരും, െതാഴില ്
അഭിരുചികെള മാ�ി മാ�ിെ�ാ�ിരു�ാേലാ ?അത�ാവശ� പണി�്
ആശാരിെയ വിളി�ാന ്േപായേ�ാള ്,ആശാരി ക�� േഡാകട്റായി
മാറിയാലെ�അവ�േപാെല !കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.
(8)വിേനാദഅഭിരുചി.എ�ാവര ്�ുംസംഗീതം മാ�തമാണ്

വിേനാദെമ�ില ്മ�� വിേനാദ�ള ്ഇ�ാെയ�ും പാടി�ാെയ�ും വരും.
(മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരണമു�.്)
(9) മാതാപിതാ�ള�െടയുംസേഹാദര�ള�െടയുംജ� ഗുണ�ള ്
(ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം, േദശം, ഭാഷ, െതാഴില ്അഭിരുചി,
വിേനാദഅഭിരുചി,സാ��ിക ഭ�ദത, മനെ�ാരു�ം)തുട�ിയവ

ഓേരാകു�ിെയയുംബാധി�ു�ഘടക�ളാണ.്
ത�ള�െട മാതാപിതാ�ള�െടആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം, േദശം,
ഭാഷ, െതാഴില ്അഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി,സാ��ിക ഭ�ദത,
മനെ�ാരു�ം തുട�ിയവെയ തിരെ�ടു�ാന ്കു�ികെള
അനുവദി�ു�വിദ�;ജനി�ും മു� ക്ു�ിയുെടആ�ാവിേനാ,
സമൂഹ�ിെല ജന�ള ്േ�ാ ഭരണാധികാരികള ്േ�ാനല ്കാന ്

കഴിയുെമ�ു വ�ാല ്ജീവിതകാര��ള ്ആെകതകരാറിലാകു�താണ.്
ന� മാതാപിതാ�ളായി മന�ിലാ�ാവു�വരുെട മകേനാ മകേളാ
ആയി ജനി�ാന ്േകാടി�ണ�ിനു കു�ു�ള ്ത�ാറായാല ്,
ഏ�വും േമാശെമ�ു കരുതു�വരുെട കുടുംബ�ളില ്കു�ു�ള ്
ജനി�ാന ്ത�ാറാകാെത വ�ാല ്,ഇ� ന്�വരായിരി�ു�വര ്നാെള
േമാശമായാല ്,ഇ�ു േമാശമായിരി�ു�വര ്നാെള തിരു�ി
ന�വരായാല ്,എ�ി�െനെയ�ാം അ�േനരം ചി�ി�ുക.

(മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരണമു�.്). .........
മഹാനീതിപതിയായൈദവം ജ�ഗുണ�െള മഹാഭരി�ു�ത്

മനുഷ�രുെട ന�തിനു േവ�ിയാണ.്
യാെതാരു മനുഷ�ര ്�ും ഭരി�ാനാവാ�വിധ�ില ്മഹാസ�ീര ്
��ളാണ ജ്�ഗുണ�െള� സ്ുവ��മായിരി�ുമേ�ാ.അേ�ാള ്
മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയായൈദവം ജ�ഗുണ�െള മഹാ
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ഭരി�ുേ�ാള ്, മനുഷ�ര ്�ആ്ശ�സി�ാനാകു�ു, മനുഷ�ര ്
അറിയാെതെയേ�ാണം നിര ്�ഹി�െ�ടു� മഹാ

�പതിഭാസമാകയാല ്അേനകര ്�ആ്ന�ി�ാനാവു�ി�എേ�യു��.
മു� വ്��മാ�ിയതുേപാെല,ജ�ഗുണ�ളില ്വ�ത�ാസ�ളിരിെ�,
മനുഷ�ര ്�അ്ഥവാ മനുഷ�ഭരണാധികാരികള ്�സ്മനീതി നല ്
കുവാന ്സാധി�ു�ത�എ�ു കൂടി െവളിെ�ടു�ു.സമനീതിനല ്

കുെമ�ു�സത��പതി�കള ്ഭരണാധികാരികള ്
നട�ാതിരി�ുകേയാ, രാഷ�്ടഭരണഘടനകള ്എ�അശാസ�്തീയ
�പമാണ�ള ്ചു��കരി�ുകേയാ, (മഹാനീതിപതിയായൈദവം നിര ്
�ഹി�ു�)ജ�ഗുണ�ള ്ഒഴിെകയു�കാര��ളില ്സമനീതി നല ്

കുെമ� പ്രിഷ�്രി�ുകേയാ െചേ��തായി വരു�ു.
മഹാനീതിപതിയായൈദവെ�പരാമര ്ശി�ാെതയും

ബഹുമാനി�ാെതയുമു� പദ�ള ്ഉപേയാഗി�ുേ�ാള ്,ൈദവനി�
കട�ുകൂടു�ു.

വാ�ുകള ്െകാ�ു�വ�ായാമെ�മാ�ിനിര ്�ിെ�ാ�,്
മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവം,തന ്െറ

കു�ു�ള�െട മഹാആന�കരമായ ജീവിത�ിനായി�്
ജ�ഗുണ�െളസ�യം നിര ്�ഹി�ു�ു എ�ു കരുതുേ�ാള ്സത�ം

മാ�തമായൈദവീക തല�ിേല� മ്നുഷ�ര ്ഉയരു�ു.
മഹാനീതിപതിയായൈദവം ഗൂഢെമ� േപാെല ജ�ഗുണ�െള മഹാ
ഭരി�ുേ�ാള ്,ജ�ഗുണ�െള മറ�ുംഅവഗണി��ം,ത�ള ്�ും
ത�ള�െട ചു�ിലുമു� ഭൗതികാവ�കള�മായി െപാരു�െ�ടു�
ജീവിതരീതി മനുഷ�രില ്ഉ�ാവു�ു. മു�ു വിവരി�തായഓേരാ
ജ�ഗുണേ�ാടുംഅടി�ാനപരമായി താദാ��ം �പാപി�ു�

ഒരവ�ഓേരാ മനുഷ�രിലും ഉ�ാകു�ു. ഉദാഹരണം പറ�ാല ്, (1)
സൗ�ര�ംകൂടിയതായാലും,കുറ�തായാലും താന ്െചറു�ം മുതല ്

ക�ുംഅറി�ും മന�ിലാ�ു�തന ്െറ മുഖഛായെയ
സേ്നഹി�ുകയുംഇഷട്െ�ടുകയും െച��� രീതിയിേല�്

ഭൂരിപ�ം ജന�ള�ം ഉയരു�ു. (2)തന ്െറ മാതാപിതാ�െള കൂടുതല ്
സേ്നഹി�ു� രീതിയിേല� ഭ്ൂരിപ�ം കു�ികള�ം ഉയരു�ു. (3)താന ്

സ�യെമേ�ാണംതിരെ�ടു�തും താന ്െച���തുമായ
േജാലിയില ്ഭൂരിപ�ം ജന�ള�ം സേ�ാഷി�ു�ു.എ�ുെകാ�്
ഭൂരിപ�ം ജന�ള�ം എ�പദ�ള ്ഉപേയാഗി�� എ�തും,

എ�ുെകാ� എ്�ാ ജന�ള ്�ുംസേ�ാഷി�ാനാകു�ി�എ�
േചാദ�വും �പസ�മാണ.്ജ�ഗുണ�ളിലൂെട, മഹാനീതിപതിയായ

ൈദവം, മഹാനീതിശാസ�്തവുമായി ബ�െ��അേനകം
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മഹാകാര��ള ്നിര ്�ഹി�ു�ു�.്ചുവെട വിവരി�ു�ു�.്ആവക
മഹാകാര��ള ്പഠി�ു�േതാെട മനുഷ�ന ൈ്ദവീകതല�ില ്

കൂടുതല ്സേ�ാഷി�ാന ്കഴിയു�താണ.്
ജ�ഗുണ�ള�ം മഹാനീതിശാസ�്തവും

മഹാനീതിപതിയായൈദവംഎ�ാ മനുഷ�ര ്�ും ജീവിതകാര��ളില ്
തു��ത ലഭ�മാ�ുവാന ്ജ�ഗുണ�െള ഉപേയാഗെ�ടു�ു�ു�.്
ലിംഗം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം, േദശം, ഭാഷ, െതാഴില ്
അഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി, മാതാപിതാ�ള�െടയും മ�്

ഉ�വരുെടയുംജ� ഗുണ�ള ്(ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം, േദശം,
ഭാഷ, െതാഴില ്അഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി,സാ��ിക ഭ�ദത,
മനെ�ാരു�ം),തുട�ിയ ജ�ഗുണ�ളില ്വ�ത�ാസ�ള ്

ഉ�ാേവ�ത അ്ത�ാവശ�മാെണ�ു മു� വ്��മാ�ുകയു�ായി.
ഉദാഹരണമായി�,് (1)സ�്തീപുരുഷസമത�ം.സ�്തീയ�്ും പുരുഷനും
എ�ാഅര ്��ിലും സമത�ം ഉ�ാവണെമ�ില ്സ�്തീയ�്്
പുരുഷനായും, പുരുഷന സ്�്തീയായുംജനി�ാനും ജീവി�ാനും
സാധി�ണെമ��ാെത മ�� വഴികളി�.അ�െനയിരിെ�സ�്തീ
പുരുഷസമത��ിന ്െറ േപരില ്മനുഷ�ര ്കാ�ി�ൂ���ത്

ശാസ�്തപരമ�ാ� േകാ�പായ�ള ്മാ�തമാണ.് മഹാനീതിപതിയായ
ൈദവംസ�്തീപുരുഷസമത�ം നിര ്�ഹി�ു�െത�െനെയ� ൈ്ദവ

നി� :വ��ിസ�ാത���വുംസ�്തീപുരുഷസമത�വുംഎ�
അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.് �പസത്ുതഅ��ായം പഠി�ുേ�ാള ്,

മനുഷ�ര ്െ��ാം സേ�ാഷി�ാനുംആന�ംെകാ�്
േകാരി�രി�ാനും കഴിയു�താണ.് (2)എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും തു��മായ

ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ംതുട�ിയവ ലഭ�മാ�ാനു�
മഹാപ�തി മഹാനീതിശാസ�്ത�ിലു�,്അഥവാജ�ഗുണ�ള�െട
മഹാഭരണ�ിലൂെടൈദവം നട�ാ�ു�ു�.് (3)എ�ാ ജന�ള ്�ും
എ�ാ െതാഴിലുകള�ം ധര ്�ശാസ�്തപരമായി െച�ാനും സമമായ

ആന�ം േനടാനുമു� മഹാപ�തി ജ�ഗുണ�ള�െട
മഹാഭരണ�ിലൂെടൈദവം നട�ാ�ു�ു�.് ....... ////

തുടര ്ഭാഗ�ള ്, മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�അ��ായ�ില ്ലഭ�മാണ.്
മഹാ�പപ��ിെല മനുഷ�ര ്�പ്രമാന�േ�ാെട

ജീവി�ു�തിനാവശ�മായസാ��ികശാസ�്തംഉള ്െ�െടയു�എ�ാ
ധര ്�ശാസ�്ത�ള�ം മഹാ�പപ��ിെല മൂലക�ളില ്/

വസത്ു�ളില ്ൈദവം ഉ�ട�ംെചയത്ി��െ��അ്റിയി��വേ�ാ.
ധര ്�ശാസ�്ത�ിന ്െറ ഒരുശാഖയായസാ��ികശാസ�്തവും

അതില ്െപടു�ു.ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം
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കെ��ു�തിലും മനുഷ�ര ്�ശ�ി�ി�,വിജയി�ി�എ�ിവ
ഗൗരവമായ പിഴവുകളാണ.് ഭൂമിയിെല�ുംൈവകാെത മായ
�പത��മാ�ു�തിന ്െറ മുേ�ാടിയായി തന ്െറ ഏകദാസനായ

പരമശിവനിലൂെട മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം,ഈ
�ഗ��ില ്ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം

അവതരി�ി�ു�ു�.്ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്ത�ില ്സ�ര ്
��ിനും െവ�ി�ും െച�ിനുമു� മഹാശാസ�്തപരമായ
�ാന�ള ്ൈവകാെത വീെ�ടു�ുെ�ടു�േതാെട സ�ര ്
�ാഭരണ�ള�െട േപരിലും മ��മു�അധമ�ഭമ�ള ്

അവസാനി�ു�തും,കറന ്സിഎ�േപരില ്ഭരണകൂട�ള ്
അ�ടി��വിടു� (ക�)േനാ��കള ്പിന ്വലി�െ�ടു�തുമാണ.്
ഓകസ്ിജന ്, െവ�ം, മ� (്ഭൂമി)എ�ിവ വിലയ�്ു വില ്�ാേനാ
വിലയ�്ു വാ�ാേനാ പാടി�ാെയ�ും;വസത്ുനികുതി,വസത്ുവി�ന
നികുതി, െക�ിട നികുതി,വ�ാപാര നികുതി തുട�ിയയാെതാരു
നികുതികള�ം നികുതിസ��ദായ�ള�ം പാടി�ാെയ�ും ശാസ�്തം
അഥവാൈദവം വിധി�ു�തുംസാമൂഹ�േ�മപര�ളായകാര��ള ്

�ും ഭരണകൂട�ിന ്െറ നട�ി�ിനും ൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്ത�ില ്ൈദവീകമായസംവിധാനം
ഒരു�ിയി��െ��തും കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�

മഹാപ�തികേളാെടയാണ.് ഭൂമിയിെല�ുമു� മനുഷ�ര ്ൈവകാെത
ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തെ�പിന ്പ��കയും
മനുഷ�ജീവിതംആന�കരമാവുകയും െച���താണ.്

ജീവാ�ാവിന ്െറ ഗൂഢാവ�താല ്�ാലികമാണ.്
ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ മ്നുഷ�ര ്ഉള ്െ�െടയു�എ�ാ
ജീവികള�െമ�ും,എ�ാ കു�ു�ള ്�ുംസമനീതി നല ്കിയാല ്
മാ�തേമഅവരുെടെയ�ാം മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായൈദവം
മഹാനീതിപതിആവുകയു�� എ�ും മു� �്പസത്ാവി�ിരു�ു.
അതിന ്�പകാരംഎ�ാ ജീവികള ്�ുംസമരൂപേ�ാെടയു�ശരീരം
ലഭിേ��തു�;്ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്േക�തു�.്

�ഗ��ിെല മൂ�ാം ഭാഗ�ില ്�പപ�സൃഷട്ിയുെട മൂലകാരണ�ള ്
വിശദീകരി�െവ,തന ്െറ കു�ു�ളായി�ാണ ൈ്ദവംഎ�ാ
ജീവികെളയുംസൃഷട്ി�ു�െത�ും, മ��സസ�പ�ി

മൃഗാവ�കള ്�ു േശഷമാണ ഓ്േരാജീവിയും മനുഷ�ാവ�യില ്
എ�ു�െത�ും, മനുഷ�ാവ�യില ്ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം നല ്
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കു�തിലൂെട എ�ാ ജീവികള ്�ുംസമആന��ള�ം സമനീതിയും
നല ്കു�ുെ��ും ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.്

മനുഷ�ജ��ില ്ലിംഗം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം, നിറം,
െതാഴില ്അഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി, േദശം,തുട�ിയവകെള
ജ�ഗുണ�ളായി മഹാനി�യി��െകാ�ുംഅവെയ

വ�ത�ാസെ�ടു�ിെ�ാ�ും 100ജ��െളഓേരാവ��ി�ും
ൈദവം ലഭ�മാ�ു�ു;അ�ൂെട സമആന��ള�ം സമനീതിയും
ലഭ�മാ�ു� മഹാനീതിനിര ്�ഹണംനട�ിെ�ാ� ൈ്ദവം

മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുംആകു�ുമു�.്കു��ള�ം
കുറവുകള�മി�ാ�ഓംകാരനീതിശാസ�്തംഎ� മഹാനീതിശാസ�്തം

�പകാരമാണ ൈ്ദവം മഹാ�പപ�െ�മഹാഭരി�ു�ത.്
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്, മനുഷ�ര ്അറി�ി���തും

അനുഭവി�ി���തുമായഅന�മായആന��െള തുടര ്�യായും
മാറിമാറിയുംഅനുഭവി��െകാ�ിരി�ുവാനു� മഹാഭാഗ�െ�

ൈദവം മനുഷ�ര ്�ു നല ്കു�ു.
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്എ�ാ ജീവികള ്�ും മഹാആന��ള ്
സമമായിഅനുഭവി�ുവാന ്കഴിയു�സമരൂപേ�ാെടയു�ശരീരം
ലഭി�ു�ു� എ്�റിയുേ�ാള ്തന ്െറ കു�ു�ള�െടെയ�ാം
ആ�ാ�ള�െട ഗൂഢാവ�െയൈദവം മാ���ു എ�ുകൂടിയാണ്

അര ്�ം. മ��സസ�പ�ിമൃഗമനുഷ�ാവ�കെള
സ�ീകരി�ുവാനും അവെയ�ാം �പകാരംഅന��ളായആന��െള
അറിയുവാനുംആസ�ദി�ുവാനും ഭാഗ�മു�ാകു�കു�ു�ള ്

�പത��വും �പകടവുമായആ�ീയരൂപം
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്േനടുേ�ാള ്, �പത��വും �പകടവുമായ

ആ�ീയ രൂപം തെ�ശരീരരൂപമായും ഭവി�ു�ു.
മഹാ�പപ�െ���ിയുംൈദവെ���ിയുംഎ�ാം അറിയുവാനും
ആന�ി�ുവാനും മഹാഭാഗ�മു�ാകു�ൈദവഅവ�കൂടിയാണ്

ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്മഹാശ�ിയായൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�ത.് �പത��വും �പകടവുമായസമരൂപം
തന ്െറ കു�ു�ള ്െ��ാം യേഥാചിതവും യഥാകാലവുംൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുകകൂടിയാണത.് മഹാ�പപ��ിെല

അന�മായആന��െളഅറിയുവാനുംആസ�ദി�ുവാനും ഓേരാ
കു�ിനും ഉപേയാഗെ��തായ മ�� സസ�  പ�ി  മൃഗ  മനുഷ�

ശരീര�ള ്ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്�ിരശരീരം
ലഭി�ു�തിനു മു�ു�താല�്ാലിക ശരീര�ളായിരു�ു എ�ും
െവളിവാകു�ു.വ�ത�സത് ജീവിരൂപ�െള�ാം അതാത അ്വ�കളില ്
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സത��ളായിരു�ു;ആവശ��ള�മായിരു�ു.അവെയാ�ും
മിഥ�കളായിരു�ി�.അവെയ�ാം സത��ള�ംആവശ��ള�ം

ആെണ�ിലും,താല ്�ാലികമാണ.്അതിനാല ്�ിരമായ (സമ) രൂപം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുംവെര കു�ു�ള ്�ഗ്ൂഢതകൂടി നല ്
േക�തു�.്ജീവികള�െട ശരീര�ളില ്അവയുെടആ�ാവുകെള

ഗൂഢമായി �പവര ്�ി�ി�ു�ത എ്�ുെകാ�ാെണ�്
സുവ��മായിരി�ുമേ�ാ.ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ���ി

അടുെ�ാരുഅ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ു�ു�.്

ൈദവ�ിന ്െറ ഗൂഢാവ�യും മഹാഅനു�ഗഹമാണ.്
മഹാശ�ിയായൈദവം,എ�ാസൃഷട്ിച�ക�ള�െടയും

ആദ�പകുതിയില ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര
കാര��േളാെടാ�ംൈദവ�ിന ്െറ സാ�ി��വും വലിെയാരളവില ്
മഹാഗൂഢാവ�യില ്�പവര ്�ി�ി�ു�ു. മനുഷ�രുെട
ന�തിനുേവ�ിൈദവം ഉേ�ാഎ�തുതെ� ഭാഗികമായി

സംശയ�ില ്നിര ്�ു�ു.എ�ാസൃഷട്ിച�ക�ള�െടയും ര�ാമെ�
പകുതിയില ്ൈദവീകസാ�ി��ം �പത��മാ�ു�ു�;്ആവക

കാര��െള�ാം �ഗ��ിന ്െറ ര�ാം ഭാഗ�ില ്വിശദീകരി�ി��മു�.്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�െള

െച���െത�െനെയ� സ്ുവ��മായിഅറിയി�ുേ�ാഴും,
അവെയ �പവര ്�ി�ി�ു�ത ഗ്ൂഢമായി�െ�യാണ.്

ആ�ാവുകെള കാണുകയും േകള ്�ുകയും െച���അവ�
ഉ�ായാല ്മനുഷ�രുെട ജീവിതം താറുമാറിലാകുെമ�ും മനുഷ�ര ്ഉള ്

െ�െടയു�ജീവികള�െടആ�ാ�െളൈദവം
ഗൂഢമാ�ിയിരി�ു�ത മ്നുഷ�രുെട ന�തിനുേവ�ിയാെണ�ും

മുകളില ്വിവരി��വേ�ാ.
മഹാനീതിശാസ�്തംഉള ്െ�െടയു�അേനകം പാഠ�ള ്പഠി�ുേ�ാള ്,
ജീവന ്എ�ു േപരു�തായൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായ

ഓകസ്ിജന ്െറ നിയ��ണ�ില ്ജീവാ�ാവിെന
െപടു�ിയിരി�ുകയാെണ�ും മഹാനീതി നിര ്�ഹണ�ിന ്െറ
ഭാഗമാണെത�ും േബാ��മാകു�താണ.്ൈദവ�ിന ്െറ

വാതകരൂപവും,ജീവികള�െട ജീവനുമായഓകസ്ിജെന��ിഈ
�ഗ��ില ്�പേത�കംഅ��ായമായി� വ്ിശദീകരി�ി���.്

മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളിലും ജീവികളിലുംഅവയുെട സൃഷട്ി 
�ിതി സംഹാര�െള നിര ്�ഹി�ുകയുംനിയ��ി�ുകയും

െച��� ഭൗതികശാസ�്തവും ധര ്�ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവും ഉള ്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1627

െ�ടു�ിെ�ാ�ും,അവെയഎ�ാം ഗൂഢാവ�യില ്�പവര ്
�ി�ി�ു�ജീവനും പരമാ�ാവുമായിെ�ാ� ൈ്ദവം വര ്

�ി�ു�ു.അതായത �്പപ��ില ്നി�ുംഅന�െമ�ു േതാ�ു�
ഒരുശ�ിെയഅഥവാൈദവെ�ആ�ശയി�ു�അടികമകളായും

ആ�ശിതരായുംതന ്െറ കു�ു�ള ്അധഃപതി�ാെത,
�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്ഉ�ട�ം െചയത്ി���
ശാസ�്തനിയമ�െളയുംഅവ �പകാരമു�ശ�ികെളയും
ആ�ശയി��ം സ�ൂര ്�വ��ിസ�ാത����േളാെടആന�ി��ം

ജീവി�ുവാന ്ൈദവം തന ്െറ കു�ു�െള
മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ു�ു.ആന��െളസ��ുമായി മഹാ
മേനാഹരമായി കൂ�ിയിണ�ുകയും,സ��ിെന മനുഷ�രുെട

ശരീരശ�ികെള�ു വിേശഷി�ി�ാവു�കര ്�ശ�ികള�മായും
വ�ത�സത് െതാഴിലുകള�മായുംബ�ി�ി�ുകയും െചയത്ിരി�ു�ു.
ൈദവം മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളിലും ജീവികളിലും ഉള ്

െ�ടു�ിയി��� ഭൗതികശാസ�്തപാഠ�െള
ഉപേയാഗെ�ടു�ിെ�ാ� വ്സത്ു�ളില ്നി� ജ്ീവിതാന�ം വര ്

�ി�ി�ാനു� ഉപാധികള�ം ഉപകരണ�ള�ം
ഉ�ാ�ാനാവുെമ�തിന വ്ാഹന�ള�ം,ൈവദ��തിയും, െടലിവിഷനും,
ക����റും, െമാൈബല ്േഫാണും ഉള ്െ�െട മനുഷ�രു�ാ�ു�എ�ാ
ഉപകരണ�ള�ം ഉ���ള�ം ഉദാഹരണ�ളാണ.് മഹാനീതിശാസ�്തം
�പകാരംസര ്�വും മഹാഭരി�ു�ുെവ�ിലും സൃഷട്ിച�ക�ിന ്െറ
ആദ�പകുതിയില ്, ഭൗതികശാസ�്തെവളിെ�ടു�ലുകെള

മനുഷ�രിലൂെട കെ��ു� ഭൗതികശാസ�്തവികസനമായിൈദവം
മഹാആവിഷ�്രി�ിരി�ുകയുമാണ.് ഭൗതികശാസ�്തനിയമ�ള ്

കൂടാെത വസത്ു�ളില ്ഉ�ട�ംെചയത്ി��� ധര ്
�ശാസ�്തനിയമ�െള�ൂടി കെ��ുകയുംപിന ്പ��കയും

െച��േ�ാള ്മനുഷ�ജീവിത�ില ്ആന�ം മാ�തമു�ാകു�താണ.്
ഗാ�ിെയ േ�ാെല ശു�ിയു�വര ്�ു മാ�തേമ ധര ്
�ശാസ�്തപാഠ�ള�ം നീതിശാസ�്തപാഠ�ള�ംൈദവം

െവളിെ�ടു�ുകയു�� എ�തുെകാ� മ്നുഷ�ര ്അ�ാര��ില ്
േവ��തവിജയി�ി� !ൈദവ�ിന ്െറ �പത��സാ�ി��ം ഉ�ായാല ്,

ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളായ ഭൂമിയിെലഎ�ാ ജന�ള�ം
െതാഴിലുകെളയുംബ�ുജന�െളയും ഒെ�വിസമ്രി��െകാ�്
ഭ�ിയുെട േപരിലും മ��ം മടിയ�ാരായി മാറു�താണ.് ഭൂമിയില ്1000
േകാടി ജന�ള ്വസി�ുെമ�ു കണ�ാ�ിയാല ്,ൈദവം 1000 േകാടി
രൂപെമടു� ഓ്േരാരു�െരയും �പത��മായി� േ്സവിേ��തായ
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അവ�ഉ�ാകു�താണ;് �പപ�ജീവിതം ഒരു േഭാഷ�മായി
അധഃപതി�ു�തുമാണ.് �ഗ��ിലു�സത�ംശിവംസു�രംഎ�
ഭാഗം പഠി�ുേ�ാള ്,യഥാര ്��ില ്ഓേരാേരാവ��ിയുെടയും

ജീവിതകാര��ള ്വ�ത�സത്�ളാെണ�ും,ഓേരാേരാ
വ��ികള�െടയുംജീവിതകാര��െളയും �പേത�കം �പേത�കമായി�ാണ്
മഹാശ�ിയായൈദവം കരുതു�െത�ും,ആവിധ�ില ്സ�ൂര ്
�മായുംസമആന�വുംസമനീതിയുംഓേരാരു�ര ്�ുംൈദവം നല ്
കു�ുെവ�ും മന�ിലാ�ാവു�താണ.്ഓേരാവ��ികള ്�ുമായി
�പേത�കം �പേത�കമായി�ാണ ൈ്ദവം �പവര ്�ി�ു�െത�ിലും
മനുഷ�രുെട ന�തിനുേവ�ിൈദവ�ിന ്െറ �പവര ്�ന�െള
ഗൂഢമാ�ിയിരി�ു�ു.ഓകസ്ിജെന��ിയു�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരണമു�.്ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�െമ�ുംൈദവം
മാ�തമാണ വ്ലിയവെനേ�ാ മനുഷ�ര ്ആരാധി�തുെകാ�്

ൈദവ�ിന യ്ാെതാ�ും േനടാനി�; മാ�തമ�ആരാധി�ാന ്ഉള ്െ�െട
എ�ിനും ശ�ി നല ്േക�തുംൈദവം തെ�യാണ.്തന ്െറ
കു�ു�ള�െടആവശ��െള നിവര ്�ി�ുവാന ്

മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളിലും ജീവികളിലും ഉള ്െ�ടു�ിയി���
ഭൗതികശാസ�്തവും ധര ്�ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവും

മാ�തംെകാ� ക്ഴിയുംവിധമാണ ൈ്ദവ�ിന ്െറ മഹാസംവിധാനം.
അതായത �്പാര ്�നഎ�േപരില ്തന ്െറ കു�ു�ള ്ഓേരാേരാ
ആവശ��ള�ംഅറിയി�ാെത തെ�,കു�ു�ള ്�യ്ഥാര ്

��ില ്ആവശ�മായതും കു�ു�ള�െട ന�തിനു േവ�തുമായ
കാര��ള ്ൈദവംഅറിയുകയുംനിവര ്�ി�ുകയും െച���ു�.്
ൈദവേ�ാട �്പാര ്�ി�ുക േപാലും േവ�തി�ാെയ�ിലും
കു�ു�ള�െട �പാര ്�നെയഅവരുെട മഹാമാതാവും

മഹാപിതാവുമായൈദവം വില�ു�ി�. മനുഷ�ര ്�ുേവ�ി ഇരു��ം
െവളി�വുംസൃഷട്ി�ി���ൈദവംഅവയ�് അ്തീതമാെണ�ും,
ഇരു�ില ്വിള�ും െവളി�വും േവ�ത മ്നുഷ�ര ്�ാെണ�ും
മന�ിലാ�ാെതൈദവ�ിെന� േപരില ്വിള�ുകള�ം

െമഴുകുതിരികള�ം തന ്െറ കു�ു�ളായ മനുഷ�രുെടആന��ിനു
േവ�ിൈദവംസൃഷട്ി�ി���തായവസത്ു�ള�ം മ��ം പാഴാ�ു�

അവ�യിേല� മ്നുഷ�ര ്അധഃപതി�ിരി�ുകയാണ.്
ശാസ�്തീയമായ �പാര ്�നെയ��ിയുംആരാധനെയ��ിയും �പേത�കം

അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.് �പാര ്�നയുെടയും
ആരാധനയുെടയും േപരില ്ൈദവീകമ�ാ�കാര��െള
െചയത്ുകൂ���വെര മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരംൈദവം
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ശി�ി�ു�തുമാണ.്
എ�ാസൃഷട്ിച�ക�ളിലും മായ �പത��മാ�ു�തിന ്െറ

മുേ�ാടിയായി� മ്നുഷ�രൂെട ശരീര�ില ്വര ്�ി�ു�അവരുെട
ആ�ാവിന ്െറ ഭൗതികഅസത്ിത�െ�ൈദവം െവളിെ�ടു�ു�ു�;്
അേതാെടാ�ം, മനുഷ�െരയും മ���ജീവികെളയുംവസത്ു�െളയും
ഒെ� മഹാഭരി�ുകയും മഹാഅനു�ഗഹി�ുകയും െച���തായ
മഹാ�പപ�ംഎ�മഹാശരീര�ിന ്െറ മഹാആ�ാെവ�ും

പരമാ�ാെവ�ും വിേശഷി�ി�ാവു�ൈദവ�ിന ്െറആ�ാവിന ്
െറ ഭൗതികഅസത്ിത�വുംൈദവം െവളിെ�ടു�ു�ു�.്ജീവികള ്�്
ജീവന ്അഥവാശ�ി നല ്കു�തായഓകസ്ിജനാണ പ്രമാ�ാവ്
അഥവാൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപം.ഓകസ്ിജനാണ ജ്ീവന ്.
പരിശു�ാ�ാവ എ്�ും കഷട്ി� വ്ിേശഷി�ി�ാം.ൈദവ�ിന ്െറ
വാതകരൂപമായഓകസ്ിജന ്െറ വിശദീകരണ�ള ്�പേത�കം
അ��ായ�ളില ്ലഭ�മാ�ിയി���ത പ്ഠി�ുേ�ാള ്അേനകര ്
െഞ�ിെ�റി�ു�തും േകാരി�രി�ു�തുമാണ.്ചുവെട

അ�ംമാ�തം ഉ�രി�ാം :
എ�ാ ജീവികള�െടയുംജീവനായി� �്പവര ്�ി�ു�ഓകസ്ിജന ്
മഹാനീതിശാസ�്തംഅനുസരി� വ്��ിയുെട ശരീര�ിനും
ആ�ാവിനും �പവര ്�ി�ാനു�ശ�ി നല ്കു�ു.കൂടാെത
വ��ിയുെട ശരീര�ിന ്െറയുംആ�ാവിന ്െറയും േമല ്നീതി

നട�ു�ുമു�.്
മനുഷ�രും മ�� ജീവികള�ം ഓകസ്ിജന ്ശ�സി�ു�ു എ�ു മനുഷ�ര ്
കരുതു�തുേപാലുംഅ�ാനമാണ.് മനുഷ�രും മ�� ജീവികള�ം
െച��� ഒരു �കിയഅ�ശ�സനം.ഓകസ്ിജന ്ത�ിഷട്�പകാരം

ജീവിയുെട ശരീര�ില ്�പവര ്�ി�ുകയാണു െച���ത.്വ��ി�്
േബാധം ഉ�േ�ാഴും, ഉറ�ുേ�ാഴുെമാെ�ഓകസ്ിജന ്�പവര ്�ി��

െകാ�ിരി�ു�ത വ്��ിയുെടഅനുവാദേമാ സ�തേമാ
ഇഷട്�േളാ �പകാരമ�.വ��ിയുെട ശരീര�ിെലഓേരാ േകാശവും
എേ�ാള ്എ�െനസൃഷട്ി�ണംഎ�ും,എ�െനെയ�ാം പരിവര ്
�നം െച�ണെമ�ും നി�യി�ു�ത വ്��ിയ�, മറി�്

ഓകസ്ിജനാണ.് �ഭൂണാവ�യ�്ു മു�ു�അ�ബീജാവ�കെള
നിയ��ി�ു�തു കൂടാെത ;ജീവിെയ, ഉദാഹരണമായി� മ്നുഷ�െന
�ഭൂണാ�യില ്നി� ക്ു�ായി �പസവി�െ�ടു�തുവെരയും േശഷം
ശരീരം മരണെ�ടു�തുവെരയുംഅഥവാ ജീവികാലം മുഴുവനും,

ജീവിയുെട ശരീരവുംആ�ാവും,ഓകസ്ിജന ്െറ നിയ��ണ�ിലാണ.്
�ഭൂണം കു�ാകുേ�ാള ്,ഓകസ്ിജന �്പവര ്�ി�ാനു�
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ശ�ാസേകാശെമ�ഇരി�ിടവും, മഹാസേ്നഹമായഹൃദയവും,
ര�ധമനികള�ം, നാസികയുെമ�ാം,ഓകസ്ിജന ്സൃഷട്ി�ു�ു.
അതായത,്ഓകസ്ിജന ്എ�െന �പവര ്�ി�ണെമ�ു

നി�യി�ു�ത ഓ്കസ്ിജനാണ.്ഓകസ്ിജന ്ശരീര�ിേല�്
നാസികയിലൂെട �പേവശി�ു�തിെന തടയാന ്മനുഷ�രിെലഞാന ്
േബാധം എ�ു കഷട്ി�� പറയാവു�ആ�ാവ അ്ഥവാ ജീവാ�ാവ്
�ശമി�ാല ്ശ�ാസംമു�ലു�ാകും,ഞാന ്എ�ആ�ാവിന ്െറ േബാധം
നശി�ുംഅഥവാ മനുഷ�നിെലഞാന ്േബാധെ�ഓകസ്ിജന ്
മരവി�ി�ും.ശരീര�ില ്നി� ആ്�ാവിെന പുറേ��ു
നയി�ണേമാ ശരീര�ില ്നിലനിര ്�ണേമാഎെ��ാം

നി�യി�ു�ത ഓ്കസ്ിജനാണ.്
ഒരു മിനു�ില ്ഏെറ�ുെറ 18തവണമനുഷ�ന ്ശ�ാേസാ�ാസം
െച��േ�ാള ്, മനുഷ�ന ്െറ ചി�കള ്േപാലും ഓകസ്ിജന ്

അറി�ുെകാ�ിരി�ു�ു എ�ാണര ്�ം. ഭൗതികശാസ�്തപരമായി
സൃഷട്ി�െ��ി��� ഭൗതിക�പപ��ിെല കാര��ള ്

ഭൗതികശാസ�്തപരമായി�െ�ൈദവം
അറി�ുെകാ�ിരി�ുകയാണ.്കടലിന ്െറഅടിയില ്േപായാലും

ച��നില ്േപായാലും (ഇ�)്ഓകസ്ിജെന കൂെട
െകാ�ുേപായിെ��ില ്മനുഷ�ന ജ്ീവി�ാനാവി�എ�ു പറയുേ�ാള ്,
അേ�ാഴുംഎേ�ാഴും മനുഷ�ന ്െറ ചി�കള�ം �പവര ്�ന�ള�െമ�ാം
ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായഓകസ്ിജന ്അഥവാൈദവം

ഭൗതികശാസ�്തപരമായുംഅറി�ുെകാ�ും
നിയ��ി��െകാ�ുമിരി�ു�ു എ�ാണര ്�ം.കരിയില

അന�ു�തുേപാലും ഓകസ്ിജന ്അഥവാൈദവംഅറിയു�ു.
മനുഷ�ശരീര�ിെലഎ�ാ േകാശ�ള�ം നശി�ുകയുംപുനര ് നിര ്
�ി�െ�ടുകയും െച���ുെവ� ശ്ാസ�്തംഅറിയി�ുേ�ാള ്,അതു

െച���ത ഓ്കസ്ിജനാെണ�ും,ശരീരവളര ്�കൂടാെത,
ശരീര�ിേല� േ്രാഗെ�െകാ�ുവരു�തും േരാഗെ�

എടു�ുകളയു�തും ഒെ�ഓകസ്ിജനാെണ�റിയണം.ശരീര�ില ്
ഉ�ാകു� ഒരു മുറിവ ഉ്ണ�ണെമ�ില ്, േഡാകട്റുെട മരു� മ്ാ�തം
േപാരാ,ഓകസ്ിജന ്കനിയണം. േഡാകട്ര ്മരു� ക്ുറി�ുേ�ാള ്,

അതുംഓകസ്ിജന ്അറിയു�ു.
മഹാശാസ�്ത�ിെലഅന��െളേ�ാണമു�നിയമ�ള ്�സ്�യം

വിേധയമായിെ�ാ� �്പവര ്�ി�ുകഎ�ചുമതലകൂടി
ഓകസ്ിജനു�.്ൈദവംഎ�ാ ജീവികള ്�ും ഭൗതികശാസ�്തപരമായി

സ�ൂര ്�മായവ��ിസ�ാത���െ�അനുവദി�ുകയും,
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അേതാെടാ�ം ധര ്�ശാസ�്തപരമായി മാ�തംവ��ിസ�ാത���െ�
ഉപേയാഗി�ണെമ� �്പപ�കാര��െളെ�ാ�ുതെ� മനുഷ�െര
േബാ��െ�ടു�ുകയും െച���ു�.്ജീവികള ്െ��ാം നല ്
കിയിരി�ു�വ��ിസ�ാത���െ�പരമാവധിഅനുവദി�ു�
�ിതിവിേശഷമാണത.്ജീവികള ്�,് �പേത�കി� മ്നുഷ�ജീവികള ്�്
വ��ിസ�ാത���ംഅനുവദി��െകാ� അ്നവധി കാര��ളിെല
ഭരണനിര ്�ഹണം മഹാശ�ിയായൈദവം മനുഷ�ര ്�ുതെ�നല ്
കിയി��� ;്അവേയാട ന്ീതി പുലര ്�ിെ�ാ�ാണ ഓ്കസ്ിജന ്
�പവര ്�ി�ുക. ഉദാഹരണ�ിന,് (1)വധം, െകാലപാതകം,

ആ�ഹത�,അപകടമരണംതുട�ിയവയിലും
ഭൗതികശാസ�്തപരമായിതെ�ഇടെപടുവാനും നിയ��ി�ുവാനും
ഓകസ്ിജനിലൂെട തെ�ൈദവ�ിനു കഴിയുെമ�ിലുംഅവെയ�ാം

മനുഷ�ര ്സ�ീകരി�ു�വ��ിസ�ാത����ള�മായി
ബ�െ��ിരി�ുകയാല ്അസാധാരണസാഹചര��ളില ്മാ�തേമ
ഓകസ്ിജന ്ഇടെപടുകയു��. (2) മരു�ു കുറി�ു� േഡാകട്െറയും
മരു�ിെനയും മരു�ിന ്െറ �പവര ്�െനയുംനി�യി�ാനും

നിയ��ി�ാനും ഓകസ്ിജനു കഴിവുെ��ിലും വ��ിസ�ാത���ം
അനുവദി��െകാ�,്വസത്ു�ളില ്സൃഷട്ി�ി���

ഭൗതികശാസ�്ത�ിനും ധര ്�ശാസ�്ത�ിനും നീതിശാസ�്ത�ിനും
അനുസരി� �്പവര ്�ി�ുവാന ്അവെയഅനുവദി�ു�ു. (3) ലിംഗം,
ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം, നിറം, െതാഴില ്അഭിരുചി,വിേനാദ

അഭിരുചി, േദശം,തുട�ിയ മനുഷ�െരഏ�ി�ി�ി�ാ�
ജ�ഗുണ�ള�മായി�ൂടി ബ�െ��ാണ ഓ്കസ്ിജന ്�പവര ്
�ി�ു�ത.്വ��ിയുെടആയു�,്ആേരാഗ�ം,സുഖദുഃഖ�ള ്

എ�ിവേമല ്�ാപി�ി���സൃഷട്ിപരമായ വിധി�,്
വ��ിസ�ാത����ിന ്െറ സദുപേയാഗ�ിലൂെടയും

ദുരുപേയാഗ�ിലൂെടയും രൂപെ�ടു��ിതിപരമായ വിധി, മാ��ള ്
ഉ�ാ�ു�താണ.്വിധികെള��ി �പേത�കഅ��ായമായി

വിസത്രി�ു�ു�.്
ൈദവ�ിന ്െറ �പിയെ�� കു�ു�േള,ആര ്േഗാണ ്, നിേയാണ ്
എ�ി�െനെയ�ാം േപരി� അ്പൂര ്�വാതക�െള�ും മ��ം മനുഷ�ര ്

കരുതു�വ ഉള ്െ�െട മഹാ�പപ��ില ്
സൃഷട്ി�െ��ിരി�ു�വയെ്��ാം മഹാശാസ�്ത�പകാരമു�ധര ്
��ള��.് മനുഷ�ന ്അവെയ ഭരി�ു�ു / നീതി നട�ു�ു എ�ു
കരുതു�ത അ്�ാനംെകാ�ാണ.് മഹാ�പപ��ിെല
വസത്ു�ളിെല�ാം ൈദവം�ാപി�ി��� മഹാശാസ�്ത�ള ്
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�പകാരമ�ാെതഅവയുെട േമല ്മനുഷ�ന �്പവര ്�ി�ാന ്
യാെതാരുകാല�ും കഴിയു�ത�എ�താണ സ്ത�ം. ......
ഭൗതികശാസ�്തപാഠ�ള ്െവളിെ�ടു�ു�തുേപാെല
യഥാകാല�ളില ്ൈദവം മനുഷ�െരഎ�ാ കാര��ള�ം

അറിയി�ു�ു� എ്�ുകൂടിയാണ െ്തളിയു�ത.് മനുഷ�രുെട
ന�തിനുേവ�ി ചി�െ�ടു�ിയി���കാര��ളില ്മനുഷ�ര ്
അമിതാേവശവും ദുര ്വ�ാഖ�ാന�ള�ം ദുഷ�്പവര ്�ന�ള�ം
നട�ുേ�ാഴാണ അ്പകടവുംൈദവനി�യും ഉ�ാകു�ത.്

ഉദാഹരണമായി� ഇ്� െ്വളിെ�ടു�ിയി��� െമാൈബല ്േഫാണ ്
സംവിധാന�ള ്500വര ്ഷം മു�ു�ജീവിത�ിന േ്യാജി�ു�ത�.

ജീവാ�ാവിന ്െറ ഭൗതികഅസത്ിത�ംഅറിയി�ു�ു.
ശരീരെ�യുംആ�ാവിെനയുംകുറി���അറിവ ശ്ാസ�്തപരമായി
ഉറ�ി�ാ�തിന ്െറ േപാരായമ് മു�ും ഇ�ും സമൂഹ�ിലു�.്
സൃഷട്ികളായ ജീവികള�െട ജീവിതംആന�കരമാ�ാനും

ഭൗതികശാസ�്ത�പകാരം തെ� മഹാനീതി മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്
കാനുമായി �സഷട്ാവായൈദവം,ജീവികളിെലആ�ാവിെന

ഗൂഢമായി സംവിധാനം െചയത്ിരി�ുകയാണ എ്�ത ഏ്വരും ഉള ്
െ�ാ�ാല ്വലിെയാരുൈദവനി� ഒഴിവാകു�താണ.്

ജീവാ�ാവിന ്െറ ഗൂഢാവ�മാ��കെയ�ാല ്, മഹാ�പപ��ിലു�
ഏതു വാതകമാണ ജ്ീവാ�ാവ എ്�ു െവളിെ�ടു�ുകഎ�ാണഅ്ര ്
�ം.അ�െന െവളിെ�ടു�ിയാല ്�പസത്ുത വാതകെ�അഥവാ
ജീവാ�ാവിെന ലാബറ�റികളിെല പരീ�ണ�ള ്�ും നിരീ�ണ�ള ്

�ും വിേധയമാ�ാന ്ത�ാറാകു� മനുഷ�രുമു�ാകും.
ജീവാ�ാവിന ്െറയും �സഷട്ാവിന ്െറയുംതാ�ര��െള

ഹനി�ു�വയാണ മ്നുഷ�രുെട നീ�െമ�ില ്അതഅ്നുവദി��കൂടാ.
മെ�ാരാള�െട ജീവാ�ാവായ വാതകെ�പരീ�ണനിരീ�ണ�ള ്
�ു വിേധയമാ�ാന ്ഉ�ാഹി�ു�വര ്ത�ള�െട ശരീര�ിെല
ഞാന ്േബാധമായ ജീവാ�ാവിന ്െറ േമല ്പരീ�ണ�ള�ം

നിരീ�ണ�ള�ം നട�ാന ്അനുവദി�ുേമാ,അറി�ുെകാ�്
അ�െനഅനുവദി�ു�ത ശ്രിയാേണാ,അറിയാെത
പരീ�ണ�ള�ം ഗേവഷണ�ള�ം ഒെ�നട�ുേ�ാള ്

ആ�ാവായിരി�ു�വാതക�ിന ്െറഅവ�കെളെ��ാമാണ്
തുട�ിയബഹുവിധ�ളായ േചാദ��ള��.്

വാതകമായി മനുഷ�ര ്കരുതു�ജീവാ�ാവായ വാതകേ�ാട്
മനുഷ�ര ്അന�ായം കാണി�ുെമ�ു ഭയ�ുകൂടിയാവാംൈദവം
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ജീവാ�ാവിെന െവളിെ�ടു�ാ�ത എ്െ�ാരു വ�ാഖ�ാനം മുകളിെല
ഖ�ികയിലു�.്കു�ു�േള, നി�ള ്�ു െത�ി. ഉറ��ില ്

എ�െന നി�ളിെല േബാധംഅഥവാ ജീവാ�ാവ അ്േബാധേ�ാെട
കഴിയു�ുേവാ,അേതേപാെല,ജീവാ�ാവായ വാതകെ�,ജീവനായ
ഓകസ്ിജന ്നിയ��ി�ു�ു�.്ജീവാ�ാവിെന ജീവി�ി�ു�തും നിര ്
�ീവമാ�ു�തുംഓകസ്ിജന ്െറ നിയ��ണ�ിലാണ.്ഓകസ്ിജെന
നിയ��ി�ാന ്മനുഷ�നു കഴിയി�എ�ാല ്മനുഷ�െന നിയ��ി�ാന ്
ഓകസ്ിജനു കഴിയുംഎ� ഓ്കസ്ിജെന��ിയു�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ി���.്ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�അ��ായ�ില ്
ന��തെ�മനുഷ�ന ്െറആ�ീയസാ�ാത�്ാരമായി
വ��മാ�ിയി���.്അേ�ാള ്ന��ത�ിലു�അഥവാ
സൂര�നിലു�വാതക�െള േതടിേ�ാകുേ�ാള ്ലഭി�ു�

ൈഹ�ഡജനും ഹീലിയവുമായാണ ജ്ീവാ�ാവിനു ബ�ംഎ�ു
െതളിയു�ു.ജീവാ�ാവ ഏ്തു വാതകമാെണ� /്വാതക�ളാെണ�്
സുവ��മായിൈദവം തന ്െറ ഏകദാസനിലൂെടഅറിയി�ുേ�ാഴും,
ജീവാ�ാവിന ്െറ േമല ്മനുഷ�ന പ്രീ�ണ�ളിലൂെടയും മ��ം

സുവ��തേയാെേട �പവര ്�ി�ാനാവി�ാെയ�തും ജീവാ�ാവിന ്
െറ േമലു�സ�ൂര ്�നിയ��ണവുംഎേ�ാഴും മഹാനീതിപതിയായ
ൈദവ�ിനായിരി�ുെമ�തും മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ
ഔ�ത�െ�എടു�ുകാ���ു.ജീവാ�ാവിെന��ിയു�പാഠ
വിശദീകരണം േനടു�തിനുമു� ച്ില കാര��ളില ്വിനയം വര ്
�ി�ിേ��തു�.്ജാ�ഗതെ�ടു�ാനായു�താണ അ്ടു� 4

ഖ�ികകള ്:
ജീവികള�െടെയ�ാം �സഷട്ാവായൈദവം മഹാമാതാവും

മഹാപിതാവുമാണ,്തന ്െറ കു�ു�ള ്�ആ്ന�ം നല ്കു�
�പവൃ�ികള ്മാ�തംെച��� മഹാസേ്നഹനിധിയായ മഹാമാതാവിെന
തിരി�റിയാന ്കു�ു�ള ്�ശമിേ��തു�.് മഹാമാതാവിേനാടും
ത�േളാടുതെ�യുംകു�ു�ള ്�ു�ബാ��തയാണത.്
�ഗ��ിന ്െറ തുട��ില ്വ��മാ�ിയതുേപാെലഏതാനും
ജനവിഭാഗ�ള�െടേയാ മനുഷ�രുെട മുഴുവനുേമാ ജീവികള�െട
മുഴുവനുേമാ ചി�കള ്�ുംഅഭി�പായ�ള ്�ുംഅനുസരി�്
ചാ�ാടു�േതാ മാ�ിമറി�ാനാവു�േതാഅ� മഹാ�പപ�വും
മഹാശാസ�്തവും.ൈദവ�ിന ്െറ �പിയെ�� കു�ു�േള,
ശാസ�്തപാഠ�ള ്മന�ിലാകു�തിനനുസരി� ത്�ള ്പുലര ്
�ിേ�ാ�അബ�ചി�കള ്തിരു�ാനും മിടു�രാകാനും
കഴിയു�താണ.് മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ സം�ഗഹം മാ�തമായഈ
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�ഗ��ില ്ശാസ�്തപാഠ�െള �കമീകരി�ി���ത അ്ധമ
വ�വ�ിതികളായ മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ ഇസ�ള�ം ഭീകരവാദ�ള�ം
മ��ം ഇ� സ്മൂഹ�ില ്നിലനില ്�ു�തുെകാ� അ്വെയ ഉള ്

െ�ടു�ിെ�ാ�ാണ.്എ�ാല ്സ�ൂര ്�മഹാശാസ�്തംൈവകാെത
�പസി�ീകരി�ുേ�ാള ്, മത�െളയും രാഷ�്ടീയ ഇസ�െളയും മ��ം
പരാമര ്ശിേ��ിവരു�ത�; �കമ�പകാരം മഹാശാസ�്തപാഠ�ള ്

മാ�തംഅവതരി�ി�ു�താണ.്
മഹാേയാഗ�മായി മാ�തമാണ,്യാെതാരുകു��ള�ം

കുറവുകള�മി�ാെതയാണ ൈ്ദവം മഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള�ാം നിര ്�ഹി�ു�െത�ഈ് �ഗ�ം പഠി�ുേ�ാള ്
േബാ��മാകു�താണ.്വിമര ്ശനബു�ിേയാെടയുംശാസ�്തപരമായും
പാഠ�െള പഠി�ണം,എ�ാല ്മുന ്വിധിേയാെട പഠി�ു�ത്

ൈദവീകമ�.ൈദവംകനി� ന്ല ്കിയിരി�ു�
വ��ിസ�ാത���െ� ദുര ്�ിനിേയാഗം െച�ാെത േനാ�ണെമ�്

താ�ര�ം.
തീര ്�ും ര�ായിരി�ു�ജീവാ�ാവിെനയുംശരീരെ�യുംൈദവം
ഒ�ായി� വ്��ിയില ്സംേയാജി�ി�ി���ത യ്ഥാര ്��ില ്
വ��ികെളആന�ി�ി�ുകയേ� െച���െത� അ്�ം

ചി�ി��േനാ�ുക.ശരീര�ില ്നി�ും േവറി�� �പവര ്�ി�ാന ്
ജീവാ�ാവിെനഅനുവദി�ാല ്ജീവിതം േ�ശകരമാവിേ�എ�ു
ചി�ി�ുക. മരണ�ിലൂെടയ�ാെത ജീവാ�ാവിെന ശരീര�ില ്
നി�ും സ�ത��മാ�ാനു� മാര ്��ള ്വ��ി� ല്ഭ�മാ�ു�ത്
ശരിയാേണാഎ�ു ചി�ി�ുക.വ��ിയുെട മരണ�ിലൂെടയ�ാെത
ജീവാ�ാവിെന ശരീര�ില ്നി�ും സ�ത��മാ�ാനു� മാര ്��ള ്
വ��ി� ല്ഭ�മാ�ിയാല ്, ഭൂമിയിലു�വലിെയാരു വിഭാഗം വ��ികള ്
അ�െന െചയത്ാല ്ജീവാ�ാവുകള ്ശരീരമി�ാെത �പവര ്�ി�ാന ്
ത�ാറാവു�അവ�യു�ാവു�താണ,്ആ�ാ�ള�െട േലാകവും
�പവര ്�നവുംകൂടി ഭൂമിയിലു�ാവു�ത ന്�ായിരി�ുേമാഎ�ു
ചി�ി�ുക.ശരീര�ില ്നി�ും േവറി�� �പവര ്�ി�ുവാന ്

ജീവാ�ാവിെനഅനുവദി�ാല ്,എേ�ാഴും മായ �പത��മായിരി�ുക
കൂടിയാണത.്ജീവിത�ിന ്െറഅര ്��ള�ം മാന�ള�ം എ�ാം
അപകട�ിലാകു�താണ.്അതായത ശ്രീരെ�യും

ജീവാ�ാവിെനയുംഅഭി�മായി �പവര ്�ി�ി�ു� മഹാേയാഗ�മായ
ൈദവീകസംവിധാനെ�പഠി�ാനും മന�ിലാ�ാനും

അനു�ഗഹി�ണേമഎ�ൈ്ദവേ�ാടു �പാര ്�ി�ു�തിനു പകരം
മുന ്വിധികേളാെട സമീപി� ൈ്ദവനി� െച�രുത.് മഹാനീതിശാസ�്തം
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ഉള ്െ�െടയു�അേനകം പാഠ�ള ്പഠി�ുേ�ാള ്,ജീവന ്എ�ു
േപരു�തായൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായഓകസ്ിജന ്െറ
നിയ��ണ�ില ്ജീവാ�ാവിെന െപടു�ിയിരി�ുകയാെണ�ും

മഹാനീതി നിര ്�ഹണ�ിന ്െറ ഭാഗമാണെത�ും
േബാ��മാകു�താണ.്

മു� വ്��മാ�ിയതുേപാെല മനുഷ�രുെട ജനനവും ജീവിതവും
മരണവുെമ�ാം ശരീരെ�ആസപ്ദമാ�ിയിരിെ� മനുഷ�രുെട

ആന��ിനുേവ�ിൈദവം നിഗൂഢമാ�ിയിരി�ു�
ജീവാ�ാവിെന��ി പരിധികള ്���റമായി ചി�ി� സ്�യംൈദവനി�
െച��കയുംസമൂഹെ�വഴിപിഴ�ി�ുകയും െച�രുത.് മനുഷ�രിെല

ഞാന ്േബാധം എ�ആ�ാവിന,്ആ�ാവിെന��ിയും
ൈദവെ���ിയും ഒെ�ചി�ി�ാന ്കഴിയു�തുതെ�ശരീരമു�
കു�ായി ജനി� പ്രസഹായേ�ാെട വളര ്�എ്�തേയാവര ്ഷ�ള ്
പി�ി�േശഷമാെണ�ത വ്ളെര ഗൗരവമാെയടു�ണം.ശരീരമു�വര ്,
ശരീരമു�വരുമായി സഹകരി��െകാ�,് ഭ�ണം ഉള ്െ�െട (ശരീര)
രൂപ�ള��എ�ാസുഖ�െളയുംആസ�ദി��െകാ� ജ്ീവി�യും,
േശഷംആ�ാവിെന��ി േഭാഷ�്ുകള ്പറ�ുപര�ുകയും
െച���ത ക്ടു�ൈദവനി�യാണ.് മഹാശ�ിയുെട മഹാമായ
െകാ�ആ്വിഷ�്രി�െ�� മഹാശാസ�്തം �പകാരംസൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�ള ്നട�െ�ടു� മഹാ�പപ��ിന ്െറഅഥവാ ജഗ�ിന ്
െറ ഒരംശമായി ജീവി��െകാ�,് മഹാശാസ�്തെ�യുംജഗ�ിെനയും
മിഥ�യായി വിേശഷി�ി�ു�ൈദവനി� പാടി�.ൈദവ�ിന ്െറ
മഹാശ�ികെള മായഎ�ു േപരിടുേ�ാള ്ജഗ� മ്ായെകാ�്
സൃഷട്ി�െ��ിരി�ു�ു എ��ാെത ഒരി�ലും മിഥ�യ�. മിഥ�

ആയി���െതാ�ുംൈദവംസൃഷട്ി�ു�ി�.
മഹാേ�ശഷഠ്മായിരി�ു�ജഗ�ിന ്െറ ഒരംശമാണ ആ്�ാവും
ശരീരവും േചര ്�ു�എ�ാ ജീവികള�ം.ജനി�ുകയുംജീവി�ുകയും
മരി�ുകയും െച���ശരീര�േളാെട ജീവി��േപാരു� ജീവികെള�ാം

സത��ളാണ,്ആന�ി�തുംആന�ി�ു�തും ദുഃഖി�തും
ദുഃഖി�ു�തുംഎ�ാം സത��ളാണ.്സത��െള മിഥ� എ�ു
വിേശഷി�ി�ു�സത�മ�ാ�ചി�ാരീതികള ്മിഥ�യാകും
എ��ാെത ജഗ�ില ്ഭൗതികരൂപേ�ാെട സംഭവി�തും
സംഭവി�ു�തുമായ ഒരുകാര��ള�ം മിഥ�യാകു�ി�.

മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തപാഠ�ള ്കാലാനുസൃതമായും
കൂടിയാണ ൈ്ദവം െവളിെ�ടു�ു�ത എ്�തും,ജീവാ�ാവിന ്െറ
ഭൗതികഅസത്ിത�െ���ിയു�ഏതാനും കാര��ള ്കൂടി
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െവളിവാകാനു� എ്�തുംഅറിയി��െകാ�ും പറയെ� :
മഹാ�പപ��ിെല മൂലക�ളില ്ആ��ില ്ഏകഇലകേ്�ടാണും
ഏകേ�പാേ�ാണും മാ�തമു�ഏക മൂലകവും,ആ��ില ്ന��േ�ടാണ ്
ഇ�ാ�തുമായ,ൈഹഡ െ്ചയത്ി���അഥവാ ഗൂഢമാ�ിയി���

(ഒളി�ിരി�ു�)എ�േപര മ്നുഷ�രിലൂെട�െ�ൈദവം നല ്
കിയി���തുമായൈഹ�ഡജനാണ ജ്ീവാ�ാവ;്അേതസമയം
ഹീലിയംഎ� മൂലകം കൂടി ജീവാ�ാവിന ്െറ ഭാഗമാകു�ുമു�.്

ൈഹ�ഡജനും ഹീലിയവും േചര ്�തായി� ജ്ീവാ�ാവ്
സൃഷട്ി�െ��ിരി�ു�ത എ്�െനെയ�ാെമ�ും

എ�ുെകാ�ാെണ�ും ജീവിസൃഷട്ിയും ധര ്�ശു�ിയും
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരവുംഎ�അ��ായ�ില ്നി�്
മന�ിലാ�ാനാവും.ജീവികള�െട മനുഷ�ാവ�യില ്

ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിന 1്0ജ��ള ്മാ�തമു�േ�ാഴാണ്
ജീവാ�ാവിന ്െറ 2 ഭാഗ�ളില ്സ�്തീഭാഗമായിരി�ു�ൈഹ�ഡജന ്,

പുരുഷഭാഗമായിരി�ു�ഹീലിയേ�ാട േ്ചരുക. ഒലഎ�
ചുരു�േ�രു�ഹീലിയം (ഒലഹശൗാ)ജീവിത�ില ്അവനും
അവള�മായി ജീവിശരീര�ള ്സ�ീകരി�ുകയും, ഒഎ�

ചുരു�േ�രു�ൈഹ�ഡജന ്(ഒ�റൃീഴലി) പരിശു�ാവ�േയാെട
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ള�െട ഭാഗമാ�െ�ടുകയും

െചയത്ിരി�ു�ു.ഏതാനും കാര��ള ്കൂടി െവളിവാകാനു� എ്�ത്
ആവര ്�ി�ു�ു.

ശരീര�ില ്നി�ും േവറി� വ്ാതക�െള� േപരില ്ൈഹ�ഡജെനയും
ഹീലിയേ�യുംപരീ�ണശാലകളിലും മ��ം ഉപേയാഗി�ുേ�ാള ്
ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായഓകസ്ിജന ്മഹാഭരണം

നട�ു�ു�.് മു�ു സൂചി�ി�തുേപാെല ഉറ��ില ്എ�െന
ഒരാള�െട േബാധംഅഥവാ ജീവാ�ാവ അ്േബാധേ�ാെട

കഴിയു�ുേവാ,അേതേപാെല,ജീവാ�ാവായ വാതകെ�,ജീവനായ
ഓകസ്ിജന ്നിയ��ി�ു�ു�.്ജീവാ�ാവിെന ജീവി�ി�ു�തും നിര ്
�ീവമാ�ു�തുംഓകസ്ിജന ്െറ നിയ��ണ�ിലാണ,്അഥവാ
ഓകസ്ിജനാണ.്ശരീര�ില ്നി�ും േവറി� മ്ഹാ�പപ��ിെല
വസത്ു�ള�െട/സംയു��ള�െട ഭാഗമായി� ൈ്ഹ�ഡജനും

ഹീലിയവും വര ്�ി�ുേ�ാള ്മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരമു� �പവര ്
�ന�ള ്നട�ു�ു�.്ജീവികളില ്അ�ാെതയും �പപ��ിന ്െറ
ഭാഗമായിരി�ാന ്ജീവാ�ാവിനു�അവസരംകൂടിയാണത.് മാ�തമ�,
വസത്ു�െള മലിനെ�ടു�ു�തിനും കടു�അ�ശ�േയാെട
െപരുമാറു�തിനുമു�ശി�യും �പസത്ുതഅവ�യിലു�.്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1637

ജല�ില ്ൈഹ�ഡജന ്ഉെ��റിയുേ�ാള ്, മലിന ജല�ിലും
ൈഹ�ഡജന ്ഉെ��ും,ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായഓകസ്ിജന ്
നി�യി�ുേ�ാെലയു�സുഖദുഖഅനുഭവ�ള ്ൈഹ�ഡജന്
ഉ�ാകു�ുെവ�ും െവളിവാകു�ു.സ�ത��മാ�െ�ടു�
ൈഹ�ഡജന (്ചമെരേലി ഒ�റൃീഴലി) �പേത�ക ശ�ികള�െ��്
െകമിസ�്ടിയില ്പഠി�ു�തിെന കൂ�ിവായി�ാല ്മന�ിലാ�ാന ്

കൂേറ�ൂടി എള��മാകു�താണ.്
ജീവാ�ാവ ജ്ീവിയുെട ശരീര�ില ്എവിെടയാെണ�ും,
എ�െനയാണ �്പവര ്�ി�ു�െത�ുംഅറിയി�ു�ു :
മനുഷ�ശരീര�ിെല �പവര ്�ന�ള�െട േക��ംഹൃദയമാണ.്
നാസികയിലൂെട �പേവശി�ു�ഓകസ്ിജന ്ശ�ാസേകാശ�ിലൂെട
ഹൃദയ�ിെല�ുകയും,ഹൃദയെ� �പവര ്�ി�ി�ുകയുമാണു
െച���ത.്ഹൃദയംസദാ �പവര ്�ി��െകാ�ിരി�ു�ു.ഹൃദയ�ിന ്
െറ �പവര ്�ന�ള ്നില ്�ുേ�ാള ്മനുഷ�ന ്െറ എ�ാ �പവര ്

�ന�ള�ം സത്ംഭി�ു�ു.ഹൃദയം തെ�യാണ മ്നുഷ�ശരീരേക��ം.
ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായഓകസ്ിജന ്,

ശ�ാസേകാശ�ിെല�ിെ�ാ�,്ജീവിയുെട ഹൃദയെ� �പവര ്
�ി�ി�ു�ു.ഹൃദയ�ിെല കുഴലുകളിലൂെട ഒഴുകു� ര��ില ്
ജീവാ�ാവ ക്ലര ്െ��ില ്മാ�തേമശരീര�ില ്മുഴുവനും

വ�ാപരി�ു� ര��ിലൂെട ശരീരെ� മുഴുവന ്ജീവാ�ാവുമായി
ബ�ി�ി�ാന ്കഴിയുകയു��.ശരീര�ിന ്െറ ഓേരാഅവയവവും

ഞാന ്ഞാന ്എ�ജീവാ�ാവിന ്െറ ഭാഗമാകു�ത്
ര��ിലൂെടയാണ.് ര�ഓ�ം ഇ�ാ�ശരീരഭാഗം നിര ്

�ീവമാകു�തുംഞാന ്എ�േബാധം �പസത്ുത ഭാഗ�ിന ഇ്�ാെത
വരു�തുമായി കൂ�ി വായി�ുേ�ാള ്ജീവാ�ാവ ര്��ിലൂെട
ശരീര�ില ്മുഴുവനും വ�ാപരി�ു�ുെവ� സ്ുവ��മാണ.്ഹൃദയം
ജീവാ�ാവിന ്െറ �പവര ്�ന�ല ്�ായു�ശ�ിേക��മാണ എ്�ു
െതളിയു�ു.ജീവിയുെട വാതകരൂപ�ിലു�ആ�ാവിന ്െറ
വാസേക��ംഹൃദയ�ിലാെണ�ും വ��മാകു�ു.
വാതകാവ�യിലു�ഓകസ്ിജെനസത�വുമായും,

�ദാവകാവ�യിലു� െവ�െ�ധര ്�വുമായുംഖരാവ�യിലു�
മ�ിെന നീതിയുമായുംൈദവംബ�ി�ി�ി���.്ജീവിയുെട

ശരീര�ില ്ര�േയാ�ം ഉ�ായിരി�ുേ�ാള ്�ദാവകഅവ�യും
ജീവി ജീവി�ു�ു എ�ധര ്�ാവ�യും ഉ�ാകു�ു. �പസത്ുത
അവ�യില ്ജീവിയുെട ശരീര�ില ്വാതകാവ�യിലു�

ഓകസ്ിജന ്�പവര ്�ി�ുകകൂടിയാണ.്ജീവിയുെട ജീവാ�ാവും,
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ജീവിയുെട ജീവനായി� �്പവര ്�ി�ു�ഓകസ്ിജനും,ജീവിയില ്
അേ�ാഴു�;്ഓകസ്ിജന ്നി�യി�ുേ�ാെല ജീവാ�ാവായ

വാതക�ിന സ്�ത�േബാധം ഉ�ാകു�തുമാണ.്
�പവൃ�ികളില ്നി�ും ജീവിതാസ�ാദന�ളില ്നി�ും
മു�മായിെ�ാ� ജ്ീവി ഉറ�ുേ�ാഴും േബാധമി�ാെത

കിട�ുേ�ാഴു,◌ം ഞാന ്േബാധം എ�ുകൂടി വിേശഷി�ി�ാവു�
ജീവാ�ാവ ഹ്ൃദയ�ിലു�.്ജീവി വീ�ും ഉണരുേ�ാള ്ഞാന ്

േബാധം എ�ജീവാ�ാവ �്പത��മാകും േപാെല െവളിെ�ടു�ു.ജീവി
ഉറ�ുേ�ാഴും േബാധമി�ാെത കിട�ുേ�ാഴും ജീവാ�ാവ്

ഹൃദയ�ില ്എ�ുെച���ു എ�ത മ്നുഷ�രുെട ഇടയിലു� ഒരു
വലിയ േചാദ�മാണ.്സുവ��മായ ഉ�രമു� എ്�ു പറ�ുെകാ�്
വിശദമാ�ാം. മനുഷ�ന ്ഉറ�ുേ�ാഴും മനുഷ�ശരീര�ില ്ര�ഓ�ം
നട�ു�ു� ;്അതിലൂെട ശരീരവളര ്�സംബ�മായ േകാശനിര ്
�ാണം നട�ു�ു� ;് േരാഗ�െളസുഖെ�ടു�ുകയും േരാഗ�െള
�പേവശി�ി�ുകയും െച���ു� ;്തുട�ിയ �പവര ്�ന�ള ്
നട�ു�ു�;്എ�അ്റിയാവു�വരുംചി�ി�ു�വരുംഉ�േ�ാ.

അതിഗൗരവ�ളായ ചില കാര��ള ്ഇനി പറയാം:
മനുഷ�ന ്െറഞാന ്േബാധം എ�ുകൂടി വിേശഷി�ി�ാവു�

ജീവാ�ാവ ഉ്റ�ുേ�ാഴും ഉ�ാവണെമ�ു പറ�ാല ്അതി�ര ്�ം
ജീവി ഉറ�രുത എ്�ും സദാ ഉണര ്�ിരി�ണംഎ�ുമാണ.്
ഉറ�ു�ിെ��ില ്എെ��ിലും െച�േ� ?സദാഞാന ്േബാധം
ഉ�ായാല ്ജീവി� െ്വറുെത കിട�ാനുമാകി�. �പവൃ�ികളില ്ഏര ്

െ�േട�ി വരു�താണ.്അതായത ഉ്റ�ുവാന ്ഏവരും
ഉപേയാഗി�ു�സമയം കൂടി വിവിധ�ളായ േജാലികളില ്ഏര ്

െ�േട�ി വരും. രാ�തികളില ്െച�ാന ്പ�ിയ േജാലികള ്ഓേരാരു�ര ്
�ുംആസ �ൂതണം െചേ��ി വരും,അെ��ാല ്രാ�തിഅഥവാഇരു�്
ഇ�ാെതസദാ പകല ്മാ�തമു�സംവിധാനം ഉ�ാേ��തായി വരും ;
അധിക േജാലി െച���തിന അ്ധിക ഭ�ണം ഉള ്െ�െടയു�ഊര ്

�കാര��ള ്േവ�ിവരും.
വി�ശമം നല ്കാെതഅഥവാ നിര ്�ുകേയ െച�ാെതസദാ ഒരുയ��ം
�പവര ്�ി�ി��െകാ�ിരു�ാല ്യ���ിന ക്ൂടുതല ്േതയമ്ാനം
സംഭവി�ു�താണ,് േകടുപാടുകള�ം വര ്�ിേ��ാം.യ���ിന ്െറ
�പവര ്�നം നിലെ��ും വരാം. േകടുപാടുകള ്തീര ്�ാനായി

യ��െ� �പവര ്�ി�ാെത കിടേ��ിയുംവരും. മനുഷ�ശരീരം
എ�യ���ിന േ്തയമ്ാനം സംഭവി�ുേ�ാേഴാ,അപകട�ള ്
സംഭവി�ുേ�ാേഴാ,ഞാന ്േബാധം നഷട്െ�ടാെത ഇരു�ാല ്,
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ഹൃദയ�ിലും മ�� ശരീര ഭാഗ�ളിലും നട�ു�വലിയ
ഓ�േറഷനുകള ്ഉള ്െ�െടയു�വഞാന ്േബാധം എ�ജീവാ�ാവ്
ക�ുംഅനുഭവി��ം കഴിേയ�ിവരും. േവദനസംഹാരികള ്
ഇെ��ുകൂടി വ�ാല ്ഞാന ്എ�ജീവാ�ാവ േ്വദന

തി�ുമടു�ു�താണ.്
ഉറ�ംഎ�അവ�ജീവിത�ില ്ഇ�ായിരു�ുെവ�ില ്ജീവിതം
ഇ�തആന�കരംആകുമായിരു�ി�ാെയ� മ്ന�ിലാ�ുവാന ്
ത�ള�െടയുംചു��മു�വരുെടയുംജീവിതകാര��െള വിചി�നം
െചയത്ാല ്മതിയാകും.കു�ു�ള�ം കു�ികള�ം ഉറ�ു�ി�ാെയ�ില ്,
കാമകാര��ള ്ഉള ്െ�െടഅേനകം കാര��ളില ്അവരുെട മാതാവിനും

പിതാവിനും വളെരയധികേമാഅഥവാ പരിഹരി�ാന ്
സാധി�ാ�േതാആയവിഷമ�ള ്ഉ�ാകുെമ�ു�ത ഒ്രു

ഉദാഹരണം മാ�തമാണ.്
ജീവാ�ാവും ശരീരവും ലയി��േചര ്� �്പവര ്�ി�ു� മനുഷ�ന ്

ദിവസ�ിന ്െറ മൂ�ില ്ഒരു ഭാഗം സമയം ഉറ�ുകയും, േശഷംഎണീ�്
മുഖം െവളളംെകാ�ു കഴുകിയുംകുളി��ം പുതുദിവസം
ആരംഭി�ുേ�ാള ്,ശരീരംഎ�യ���ിനുംഅതിന ്െറ

ഉടമെയേ�ാണം വര ്�ി�ു�ഞാന ്േബാധം എ�ജീവാ�ാവിനും
പു�ന ്ഉണര ്�� കി���ു. ഉറ�ം ന�താെണ�ും, ഉറ�ണെമ�ില ്
ജീവാ�ാവിെന േബാധമി�ാ�നിലയില ്എ�ി�ണെമ�ും
വ��മായിരി�ുമേ�ാ.ഇനി ഉറ��ിന ്െറ പി�ിലു�ചില

ശാസ�്തപാഠ�ള ്പറയാം.
ഞാന ്േബാധം എ�ുകൂടി വിേശഷി�ി�ാവു�ജീവാ�ാവ്
മനുഷ�ശരീര�ില ്നിറ�ിരി�ുേ�ാള ്,ശരീര�ിന ്െറ ഓേരാ
അവയവ�ിലും വ�ാപരി�ു�ു�.്ഓേരാഅവയവയ�ിലും
ഞാനു�.്ശരീര�ില ്നു��േ�ാഴു� േവദനയില ്നി�ും,സപ്ര ്ശ
സുഖ�ില ്നി�ുംഅറിയാവു�കാര�മാണത.്എ�ാല ്അപകട�ില ്

െപേ�ാഅ�ാെതേയാ ഒരാള�െടൈകവിരലുകേളാ,ൈകകള ്
തെ�േയാ,കാലുകേളാ മുറി�� മാ�ിയാലും,ഞാന ്എ�േബാധം പൂര ്
�മായും ഉ�.്ഞാന ്േബാധ�ിന ്െറ യാെതാ�ും നഷട്െ��ി�ി�,
ഞാന ്േബാധമായ ജീവാ�ാവ �്പവര ്�ി�ി�ു�ു എ�ു കഷട്ി��
പറയാവു�ശരീര�ിനു മാ�തമാണ േ്ശാഷണം ഉ�ാകു�ത.്

ഉറ�ി�ിട�ു� ഒരാെള ഗാഢമായി മയ�ിെ�ാ� അ്യാള�െട ഒരു
കാല ്മുറി�� മാ�ിയാലും,ൈകകള ്മുറി�� മാ�ിയാലും, ഉറ�മുണര ്�്
വളെര�ഴി�ാവും മു� ഞ്ാന ്േബാധ�ിന ്െറ ഭാഗമായി

കരുതിയിരു�അവയവ�ള ്നഷട്െ�� വിവരം േപാലുംഅയാളിെല
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ഞാന ്േബാധംഅറിയു�ത.്അതായത ശ്രീരവും ജീവാ�ാവും
ര�ാെണ� വ്��മാകു�ു.ഹൃദയംഎ� േക���ില ്നി�ും
ജീവാ�ാവായ വാതകം ശരീര�ിന ്െറ മ�� ഭാഗ�ളിേല�്
വ�ാപരി�ുക മാ�തമാെണ�ുംഅതു െതളിയി�ു�ു�.്

ജീവിയുെട/മനുഷ�ന ്െറ ജീവാ�ാവിന ജ്ീവിതംആസ�ദി�ു�തിനായി
മഹാശ�ിയായൈദവംഅനു�ഗഹി�� നല ്കിയി��� ജീവിരൂപമാണ്

ശരീരെമ�ും,ശരീര�ിെലഓേരാഅവയവവുംഅതീവ
�പധാന�ളാെണ�ും കൂടി സുവ��മാകു�ു.

ജീവാ�ാവിെനയും ഉറ�െ�യുംസംബ�ി�ു�
പരമവിശിഷട്മായഅടു�പാഠം മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ
�ബ�അവ�യുമായിബ�െ����താണ.് �ബ�െ�
വിശദീകരി�ു� �പേത�കഅ��ായം, �ഗ��ിെല 3◌ാം

ഭാഗ�ിലു�.്ഓേരാ ദിവസവും,ഓേരാ ഉറ��ിലും മനുഷ�ര ്�ബ�
അവ�യിെല�ു�ു,എ�ാല ്�ബ�െ�അറിയു�ുമി�.ഞാന ്
േബാധം നഷട്െ�� മ്നുഷ�ന ്/വ��ി ഉറ�ുേ�ാഴുംഞാന ്േബാധവും
ജീവാ�ാവുമായൈഹ�ഡജനും ശരീരവുംഅവിെടയു�.്തന ്െറ
ശരീരംഅവിെടയു�തു േപാലും ജീവാ�ാവ ഉ്റ��ില ്

അറിയു�ി�. ഉറ�ംകഴിയുേ�ാള ്മാ�തമാണ ശ്രീര േബാധവും
ഉ�ാകു�ത.് മഹാ�പപ�ംഇെ��ിലും മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായ �ബ�ം നിലനില ്�ുെമ� സ്ുവ��മാ�െ�ടു�ു.
മാ�തമ�, മഹാ�പപ��ിെലആന��െളആധാരമാ�ി
�ബ�ാവ�യില ്ആന�മി�എ�ു പറയാനാവി�.എ�ാ

ആന��െളയുംസൃഷട്ി�ു�ൈദവം,എ�ാആന��ള ്�ും
അതീതമാണ.്തീര ്�ി�, �ബ�ം മഹാശ�ിയായി മാറിെ�ാ�്
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ു�തിനു മു� എ്െ��ിലും

െച���ുേവാ െച�ാതിരി�ു�ുേവാഎ�ത �്ബ�െ�സംബ�ി�്
വിഷയമ�ാെത വരു�ു.ഇനിയുമു�,് �ബ�ം മഹാശ�ിയായി
മാറിെ�ാ� മ്ഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ുേ�ാള ്മാ�തമാണ്
കാലഗണന ഉ�ാവു�ത.്അതായത �്ബ�ംകാല�ിനും

അതീതമാണ.്
ജീവാ�ാവിന ്െറഅസത്ിത�െ�യും �പവര ്�നെ�യും
ജീവാ�ാവിന ്െറ േമല ്മഹാനീതിപതിയായൈദവം

മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം നിര ്�ഹി�ു� മഹാനീതിെയയും
മന�ിലാ�ുേ�ാള ്,ൈദവം ഗൂഢമായി� മ്ഹാഭരി�ു�ജീവാ�ാവ്
ഏതു വാതകമാെണ�ത മ്ന�ിലാ�ിയി� മ്നുഷ�ര ്�യ്ാെതാരു
കാര�വുമിെ��ും,ഏതു വാതകമാെണ�ത അ്�പസ�മാെണ�ും,
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ജീവാ�ാ�ള�െട േമലു� മഹാനീതികാര��െളൈദവം തെ� നിര ്
�ഹിേ��ത മ്ഹാനീതിനിര ്�ഹണ�ിന ആ്വശ�മാെണ�ും,
മനുഷ�കര�ളിേല� മ്ഹാനീതികാര��ള ്പകരാെത തന ്െറ
കു�ു�ള ്െ��ാം മഹാനീതി മഹാഅനു�ഗഹി� ന്ല ്കു�
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു മാ�തമാണ മ്ഹത�െമ�ും

സുവ��മാകു�ു�.്
മന�്

മന� എ്�ാെല�ാണ,് മന� ഹ്ൃദയ�ിലാേണാതലയിലാേണാ,
തുട�ിയ േചാദ��ള ്അേനകര ്� ഉ്�.്ജീവന ്ആയിരി�ു�
ഓകസ്ിജന ്െറ ഭാഗികേമാ പൂര ്�േമാആയനിയ��ണ�േളാെട
ജീവാ�ാവിന സ്ാ��മാകു�സ�ത�േബാധമാണ മ്ന�.്
ജീവാ�ാവിെന ജീവിയുെടഞാന ്േബാധം എ�ുകൂടി

വിേശഷി�ി�ാെമ� മ്ു�ു സൂചി�ി�തിെന വിലയിരു�ുേ�ാള ്
ജീവാ�ാവും മന��ം പലേ�ാഴും ഒ�ാവു�തായി കാണാം.തന ്െറ
അറിവുകെളയുംഇഷട്�െളയുംചി�കളായും ഭാവനകളായും
സംഭാഷണ�ളായും �പവൃ�ികളായും �പകടി�ി�ുവാന ്

ജീവാ�ാവിനു കഴിയു�ത മ്ന� എ്�സ�ത�േബാധ�ിലൂെടയാണ.്
ജീവന ്ആയിരി�ു�ഓകസ്ിജന ്െറ ഭാഗികേമാ പൂര ്�േമാആയ
നിയ��ണ�േളാെട എ�ു പറയുേ�ാള ്,ശരീരവും ജീവാ�ാവും

ഒ�ുേചര ്�ു�ജീവി� വ്��ിസ�ാത���ംഅനുവദി�ുേ�ാള ്തെ�
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ ജീവികെളയുംകൂ�ിയിണ�ു�
മഹാനീതിശാസ�്തെ�ബ�െ�ടു�ിെ�ാ� ജ്ീവി�്

വ��ിസ�ാത���െ�സ�ൂര ്�മായിഅനുവദി�ാനും ഭാഗികമായി
നിയ��ി�ാനും പരിപൂര ്�മായി തടയാനും ജീവന ്ത�ാറാേയ�ും
എ�ാണര ്�ം. ഉദാഹരണമായി�,് (1)അടു�ദിവസംകാല� 5്

മണി� ഉ്ണരണെമ�ആ്�ഗഹി�ു�വ��ിെയ, ഒരു
അലാറവുമി�ാെതയും,ആരുംവിളി��ണര ്�ാെതയുംകൃത�ം 5
മണി� ജ്ീവനായഓകസ്ിജന ്ഉണര ്�ിെയ�ു വരാം.വ��ിയും,
വ��ിെയ ഉണര ്�ാന ്ഏ�ി�െ�� വ��ിയും 5 മണി�ുേശഷം
ഒരുേപാെല ഉറ�ിെയ�ും വരാം. (2) ര�ു കു�ികളില ്ഒരു �പേത�ക

കു�ിെയസക്ൂള ്പരീ�യിേലാ, േജാലിഇന ്റര ്വ��വിേലാ
മു�ിെല�ി�ാന ്എ�ാ ജീവികള�െടയുംജീവനായഓകസ്ിജന ്

നി�യി�ുേ�ാള ്, പരീ�യ�്ു േവ�ി ന�തുേപാെല പഠി� കു�ി�്
ഉ�ര�ള ്മറ�ാനും കൂടുതലായി പഠി�ാ�അപരന ഉ്�ര�ള ്
ഓര ്�വരാനും ഇടയു�ാവു�താണ.്സൃഷട്ിപരമായ വിധിയും
�ിതിപരമായ വിധിയും, മഹാനീതിശാസ�്തം,എ�ീഅ��ായ�ള ്
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പഠി�ുേ�ാള ്,ജ��ള�െട എ�ംെകാ�ും പുണ��ൂടുതല ്െകാ�ും,
ധര ്�ശാസ�്തപരമായ മ��ഘടക�ള ്െകാ�ും േയാഗ�ത കൂടുതല ്
ഉ�കു�ിയാണ മ്ു�ിെല�ു�െത�ും, ഒരു പേ�ന�തുേപാെല
പഠി� കു�ി� ക്ൂടുതല ്െമ�മായ ഒ�/്െതാഴില ്ലഭ�മാ�ാനു� ഒരു

പ�തി മാ�തമായിരു�ു എ�ുമു�.്
ന��േറാണുകള ്

മനുഷ�ാവ�യിെല�ു�ജീവി� മ്ഹാശാസ�്തംമുഴുവന ്ൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�ു�.് മനുഷ�രുെട തലയിെല

ന��േറാണുകളിലൂെട എ�ാ മനുഷ�രിലും മഹാശാസ�്തംമുഴുവന ്
�ാപി�ി���.് മെ�ാരു വിധ�ില ്പറ�ാല ്ഓേരാ മനുഷ�രുെടയും
തലയിെല ന��േറാണുകളില ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തം
മുഴുവന ്ഉള ്െ�ാ�ാനു�ഇടമു�.് മനുഷ�ന 1്00ജ��ള ്
നി�യി�ി���തുംഅതില ്ഒരു ജ��ില ്മാ�തം മഹാശാസ�്തം
മുഴുവന ്മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�തും, �പസത്ുത ജ��ില ്മാ�തം
മനുഷ�ന ്ൈദവെ�മഹാശാസ�്തപരമായിആരാധി�ു�തും,
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ���ിയുംൈദവെ���ിയും

സുവ��മായിഅറിയു�തുമാണ.് മ�� ജ��ളിെല ജീവിത�ിന്
മനുഷ�രുെട ശിര�ിലു�ന��േറാണുകളില ്സുമാര ്ൈപ (= 3.14..)*
അളവിലു�ന��േറാണുകള ്മാ�തേമ േവ�തു��,ആകയാല ്

അ�െനമാ�തേമ �പവര ്�ി�ു�ു��,ബാ�ിയ�തയുംനിര ്�ീവം
േപാെലയു�അവ�യില ്ആെണ�തിന ്െറ കാരണമാണ്
വിശദമാ�ിയത.് (*ൈപ (= 3.14..) : ഗണിതശാസ�്ത�ിലും,
േജ�ാതി�ാസ�്ത�ിലും മ� അ്നവധി ശാസ�്തശാഖകളിലും
അ�ുതമായിരി�ു�ൈപയുെടആവിഷ�്ാരെ���ി/
സൃഷട്ിെയ��ി മഹാ�പപ��ിെല ന��നശ�ികള ്എ�

അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്).
തലേ�ാറ /്ന��േറാണുകള ്ക����റിെല വിവര�ള ്സൂ�ി�ു�ഹാര ്
ഡ ഡ്ിസക് േ്പാെലയാണ.്ചുരു�ി പറയുേ�ാള ്, ഒരു ഭാഗ� ന്ിര ്
�ീവഅവ�യിലു� മഹാശാസ�്തപാഠ�ള ്; മെ�ാരു ഭാഗ�്
മനുഷ�ര ്മു���ളിലൂെട േനടിയ പുണ��ള�ം പാപ�ള�ം;
ഇനിയുെമാരു ഭാഗ� ത്���ിെല െചയത്ികള�ം,അവയുെട

പുണ��ള�ം പാപ�ള�ം.
തലയിെല ഒരു ഭാഗ� ന്��േറാണുകളിലായി സൂ�ി�ി��� നിര ്�ീവ
അവ�യിലു� മഹാശാസ�്തപാഠ�െള��ി പറയുേ�ാള ്,അവെയ
90 ഭാഗ�ളായി വിഭജി�ി���.്ഓേരാജ��ളിലും ഓേരാ ഭാഗ�ള ്
മാ�തം �പവര ്�ി�ു�ു. (90 ഭാഗ�ള�െട കണ� മ്ഹാനീതിശാസ�്തം
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എ�അ��ായ�ില ്നല ്കിയി���)്. മനുഷ�ന ന്ല ്കിയി���
വ��ിസ�ാത���െ�സദുപേയാഗം െചയത്ാല ്ഓേരാ ഭാഗ�െളയും
മംഗളമായി പൂര ്�ിയാ�ാന ്കഴിയു�താണ.് ലിംഗം,സൗ�ര�ം, നിറം,
ആയു�,്ആേരാഗ�ം, ഭാഷ, േദശം, െതാഴില ്അഭിരുചി,വിേനാദ
അഭിരുചി തുട�ിയവെയ ജ�ഗുണ�ളായി നി�യി��െകാ�ു�
മഹാനീതിശാസ�്തംസൃഷട്ിപരമായ വിധിയിലൂെടയും�ിതിപരമായ
വിധിയിലൂെടയും മനുഷ�ജ��െള നിയ��ി�ു�ു. മഹാശ�ിയായ
ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം 100ജ��ളിലൂെട ലിംഗം,

സൗ�ര�ം, നിറം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം, ഭാഷ, േദശം, െതാഴില ്,വിേനാദം,
ആന�ംതുട�ിയവയില ്എ�ാവര ്�ുംസമനീതി നല ്കു�ു.എ�ാവര ്
�ുംഎ�ാ േജാലികള�ം െച�ാനു�അവസരവും, ഭൂമിയിെല
ആന��ള ്മുഴുവനും സമമായിആസ�ദി�ാനു�അവസരവും

അതില ്െപടു�ു.
ബു�ിശ�ി,ഓര ്�ശ�ി

ബു�ിശ�ി,ഓര ്�ശ�ിഎ�ിവ മു�റ� 90 ഭാഗ�ളില ്
വ�ത�ാസെ��ിരി�ു�ു.കൃഷി�ാരനും ചി�തകാരനും ത�ള�െട
െതാഴില ്മംഗളകരമായി െച���തിന അ്ണുശാസ�്ത�ന ്െറേയാ

േജ�ാതി�ാസ�്ത�ന ്െറേയാകണ��ി�യുെടേയാ
ബു�ിശ�ികള ്ആവശ�മി�.ആവശ�മിെ��ു മാ�തമ�,അവരുെട
ആന�ം കുറയാനും നഷട്െ�ടാനും അവര ്�ാവശ�മി�ാ�
ബു�ിശ�ികള ്കാരണമാകു�താണ.്ഇ�രംഅടി�ാന
കാര��ള ്മനുഷ�ര ്വ��മായി ഉള ്െ�ാേ��തു�.്

ബു�ിശ�ികളിലും ഓര ്�ശ�ികളിലുംഅഹ�രി��കൂടാ.ബു�ി,
ഓര ്�എ�ിവേയാടുകൂടി ശ�ിഅഥവാഓകസ്ിജന ്�പവര ്
�ി�ു�തിന അ്നുസരി��മാ�തേമഏെതാരാള�ം മ�ബു�ിയും,
ബു�ിശാലിയും,ബു�ിജീവിയുെമാെ�യാകു�� എ�പരമസത�ം
അറിയണം. െകാ��കു�ികള ്േപാലും മുതിര ്�വരായബു�ിശാലികെള
പലേ�ാഴും ഉ�രം മു�ി�ുേ�ാഴും,ത�ള ്�അ്റിയാവു�വസത്ുത

കൃത�സമയ� പ്റ�മ്െ�ാരാെള വാ�ുെകാ�്
പരാജയെ�ടു�ാന ്കഴിയാ�തിലും, മെ�ാരാള ്ജയി�ുേ�ാഴും,
മന�ിലാേ��ത ശ്�ിയുെടഅഥവാഓകസ്ിജന ്െറ �പവര ്
�നമാണ ക്ാര��െള മഹാനി�യി�ു�ത എ്�ാണ.്
സാധാരണ മനുഷ�ജീവിതം നയി�ു�വ��ിെയ

സാധാരണ�ാരായുംത�േള�ാള ്താണവരായും രാജാവും
പ�ിത�ാരും മ��ം കരുതി�ൂടാ.ജ��ള�െട എ�ംെകാ�ും
പുണ��ൂടുതല ്െകാ�ും, ധര ്�ശാസ�്തപരമായ മ��ഘടക�ള ്
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െകാ�ും േയാഗ�ത കൂടുതല ്ഉ�വെര�ില ്,അവരിെല
ന��േറാണുകെള മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരംൈദവം

ശ�ിെ�ടു�ുേ�ാള ്,അവര ്മഹാ�ാനികളായി മാറു�താണ.്
മഹാശാസ�്തംലഭി�ാനും,ൈദവെ�ആരാധി�ാനും മനുഷ�ര ്
േയാഗ�ത േനേട�തു� എ്�അ��ായം പഠി�ുേ�ാള ്ആവക
കാര��ള ്സുവ��മാകു�താണ.്സമൂഹ�ില ്ഇ�ു�എ�ാവിധ
മ�ര�ള�ംൈദവീകമ�,അഥവാശാസ�്തീയമ�എ�ുകൂടിയാണ്
വ��മാ�ിയത.്എ�ാവരുംൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ.്എ�ാ
കു�ു�ള�ം മിടു�രായി സമആന�േ�ാെടആ�ീയ

സാ�ാത�്ാരം േനടാനു� മഹാപ�തികളാണ എ്�ാവരുെടയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുംസൃഷട്ി �ിതി സംഹാര കര ്

�ാവുമായഏകൈദവം ഒരു�ിയി���ത.്ആരും മ�ാെരയുംകാള ്
േകമേരാ േമാശ�ാേരാഅ�.യാെതാരാള�ം ച�കവര ്�ിേയ�ാള ്
െചറിയവരുമ�; ഭി��ാേര�ാള ്വലിയവരുമ�. മഹത�ം

ൈദവ�ിനു മാ�തം.
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ�മത�ള ്ദുര ്വ�ാഖ�ാനി��.
ആ�ാവായിരി�ു�വ��ി� അ്ന��ളായആന��ള ്

ആസ�ദി�ുവാനു� ഉപാധിയാണ ശ്രീരംഎ�ു വിശദീകരി��വേ�ാ.
സൃഷട്ിയുെട ഉേ�ശം�ിതിയാണ,്ജനി�ു�ത ജ്ീവി�ാനാണ,്

എ�ത വ്��മാവുേ�ാള ്ജീവി�ാന ്,അഥവാആന�ി�� ജീവി�ാന ്
ഉപാധിയായിരി�ു�ശരീരം കഴി�ു മാ�തമാണ ആ്�ാവിന്
�ാനംഎ�റിയണം.ൈദവംആ�ാവിെന ഗുഢമായി

െവ�ിരി�ു�തും വ��ി� അ്ഥവാ ജീവി� ശ്രീരമാണ �്പധാനം
എ�തുെകാ�ാണ.്ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്അന�മായ

ആന��ള ്വ��ിഅനുഭവി�ുേ�ാള ്,
ആന��െളെ�ാെ�െയ�അ്നുഭവി�തും പഠി�തും ഭൂമിയില ്വ�്

ശരീര�ിലൂെടയാണ.്
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ�മതാചാര��ാരും,ആദ�

മഹാകാലച�ക�ിെല ചില, �പേത�കസൃഷട്ികള�ം തരംതാഴ�്ി
�പചരി�ി�ുകയു�ായി���.്ൈദവെ�പുകഴ�്ാനു�ശ�ി
ൈദവം തെ� നല ്കിെ�ാ�,്ൈദവെ�പുകഴ�്ാനായും
ആരാധി�ാനായുെമാെ� രൂപമു�േതാഇ�ാ�േതാആയ
ജീവാ�ാ�െളസൃഷട്ി��െകാ� ഒ്രു വിചി�തവും വികൃതവുമായ
ജീവിയായിൈദവെ�അവതരി�ി�ു�അവിശു�പ�തികളായി

മത�ള ്അധഃപതി��.അശാസ�്തീയവുംഅസത�വുമായ
ചി�ാഗതികെള പിന ്പ��� (മത)മനുഷ�ര ്ൈദവനി�യാണ ഇ്�ും
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െചയത്ുേപാരു�ത.് ഭൗതികമായസുഖസൗകര��െള
ആസ�ദി��ംെകാ� ഭ്ൗതികസുഖസൗകര��െള ത�ി�റയു�
ഭൗതികശരീരമു� മതപുേരാഹിത�ാരും മതപ�ിത�ാരും ഒെ�

കടു�ൈദവനി�യാണ െ്ചയത്ുേപാരു�ത.്ത�ള�െട
ഭൗതികശരീരെ�മരി�ി��െകാ�,് േശഷം മാ�തം,അഥവാ ഭൗതിക
ശരീരമി�ാെത, �പകടമ�ാ�ആ�ാവായിരു�ുെകാ�,് ഭൗതിക
ശരീരെ�യുംജഗ�ിെനയുംത�ി�റയുവാനു� മിടു�ാണ്
േമ�ടിയാ�ാര ്കാേ��ിയിരു�തും കാേ��തും;ൈദവ�ിന ്െറ

കു�ു�േള,അ�ം േരാഷം �പകടി�ി�ു�തും
ശാസി�ു�തുെമാെ�കു�ു�െള തിരു�ി മിടു�രാ�ാനാണ്
എ�റിയുക. ധാര ്�ികശു�ിയി�ാെത ജീവി�ു�വര ്�അ്ഥവാ
പിഴവുകേളാെട ജീവി�ു�വര ്�സ്�ീകരിേ��ി വരു�ശരീരം
കൂടുതല ്േവദനകള ്സ�ാനി�ുെമ�ു പറയുേ�ാള ്പിഴവുകള ്
കാ���വര ്� മ്ാ�തമാണ അ്ത ബ്ാധകമാവുകഎ�ുമറിയുക.

കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.
ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�കസൃഷട്ികളില ്ഒരാളായ

നാരായണന ്,കടു�അധമ��ളിലൂെടയുംകുത���ളിലൂെടയും
ൈദവമാകാന ്�ശമി� പ്ിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണം
അധഃപതി�തിെന��ിയും, നാരായണെന തിരു�ാനായി�്
മഹാശ�ിയായൈദവം തന ്െറ ഭാഗവുംഏകദാസനുമായ
പരമശിവെനൈ�ക�ായി� ഭ്ൂമിയിേല� അ്യ�തിെന��ിയും
േശഷമു�ായഅവിശ�സനീയംഎേ�ാണവുമു�വലിയ വലിയ
കാര��െള��ിയും ഭീകരവാദവും മത�ള�ം/മതേനതൃത��ള�ം എ�
അ��ായ�ില ്പഠി�ുേ�ാള ്,ആ�ീയശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗമായ
ഹി�ുമത�ിലും മ�� മത�ളിലും കള�മു�ായതിന മ്നുഷ�െര

മാ�തംകു�െ�ടു�ാന ്കഴിയു�ത�എ�ു െതളിയു�ു�.് നിത�മായ
സുഖവും ശാ�ിയും മനുഷ�നു ലഭി�ു�ത ന്ാരായണന ്െറ
പാദേ�ാടു േചരുേ�ാഴാെണ�ും, മനുഷ�ന ്െറആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരെമ�ത ന്ാരായണന ്െറ പാദേ�ാടു

േചരു�താെണ�ും, നാരായണനും നാരായണെന പിന ്പ�ിയവരും
�പചരി�ി�േ�ാള ്, മഹാശാസ�്തം �പകാരംൈദവംസൃഷട്ി�തായ

മഹാ�പപ�െ�യുംജീവിജീവിത�ിന ്െറ ഉേ�ശെ�യുംആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരെ�യുംസൃഷട്ിമഹത�െ�യും

അവമതി�ുകയു�ായി. ഭൗതികഅസത്ിത�ം നല ്കിെ�ാ� ൈ്ദവം
ജീവിെയസൃഷട്ി�ത,്അസത്ിത�ം നഷട്െ���ം,യാെതാരു

വിശദീകരണവുമി�ാ�അവ�യില ്നാരായണന ്എെ�ാരാള�െട
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പാദ�ില ്േകാടിേ�ാടിേ�ാടി�ണ�ിന ജ്ീവികള ്�ശ്ാ�ി
ൈകവരി�ാനാെണ� ദ്ുര ്വ�ാഖ�ാനം ഉ�ാ�ിയതിനു�ശി�കള ്
നാരായണന ്അനുഭവി�� തുട�ിയി���.്ആവകകാര��ള�ം

വിശദമായി� േ്മ�ടി അ��ായ�ിലു�.്
മരണം,ചട�ുകള ്,ആചാര�ള ്,ആേഘാഷ�ള ്തുട�ിയവെയ��ി
�പേത�കഅ��ായ�ള ്�ഗ��ിലു�.്ചില കാര��ള ്ചുവെട

കുറി�ു�ു:
മരണം

മരണംഎ�ാെല�ാണ ?്ജീവിയുെടഅഥവാ വ��ിയുെട ശരീരവും
ആ�ാവും ഉള ്െ�െട മഹാ�പപ��ിെലസര ്�കാര��െളയും �പവര ്
�ി�ി��െകാ�ിരി�ു�ജീവന ്അഥവാശ�ിഅഥവാഓകസ്ിജന ്,
ജീവിയുെട ശരീര�ിെല �പവര ്�ന�െള പരിപൂര ്�മായും
അവസാനി�ി�ുേ�ാള ്ജീവിയുെട ശരീര�ിനു സംഭവി�ു�
(ജീവനി�ാ�)അവ�െയയാണ മ്രണംഎ�ു പറയു�ത.്
മരി�ു�ു എ� മ്ാനുഷികമായി പറയുെമ�ിലും,ജീവാ�ാവിന്
ശരീരം നല ്കിെ�ാ� ഭ്ൂമിയില ്ജനി�ി�ുകയുംജീവി�ി�ുകയും
െചയത്ൈദവം,, ഭൗതികശാസ�്ത �പകാരവും ധര ്�ശാസ�്ത
�പകാരവും മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരവും ജീവിയുെട ശരീരെ�
മരി�ി�ുകകൂടിയാണ അ്ഥവാ വധി�ുകകൂടിയാണ യ്ഥാര ്
��ില ്സംഭവി�ു�ത.് മരണംസംഭവി�ു�േതാെട,അഥവാ
ശരീരെ�ൈദവം മരി�ി�ു�േതാെട,ശരീര�ിെല േകാശ�െള
ജീര ്�ി�ി� മ്�ില ്ലയി�ി�ു�പുതിയ ചുമതലഓകസ്ിജന ്
ഏെ�ടു�ു�ു.കൂടാെത മഹാനീതിശാസ�്തംഅനുസരി���

നീതിനട�ി� ജ്ീവാ�ാവിന ്െറ േമല ്ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായ
ഓകസ്ിജന ്മഹാനിര ്�ഹി�ു�ുമു�.്
ചട�ുകള ്,ആചാര�ള ്,ആേഘാഷ�ള ്

ജീവിയുെട ജനനവും മരണവും ഉള ്െ�െടഅേനകം കാര��ള ്
നി�യി�ു�ത ഭ്ാഗികമാേയാ പൂര ്�മാേയാൈദവം തെ�യാണ.്
അേതസമയം, �പപ��ില ്നി�ുംഅന�െമ�ു േതാ�ു� ഒരു
ശ�ിെയഅഥവാൈദവെ�ആ�ശയി�ു�അടികമകളായും
ആ�ശിതരായുംതന ്െറ കു�ു�ള ്അധഃപതി�ാെത,
�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്ഉ�ട�ം െചയത്ി���
ശാസ�്തനിയമ�െളയുംഅവ �പകാരമു�ശ�ികെളയും
ആ�ശയി��ം സ�ൂര ്�വ��ിസ�ാത����േളാെടആന�ി��ം

ജീവി�ുവാന ്ൈദവം തന ്െറ കു�ു�െള
മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ുകയാെണ� മ്ു� വ്��മാ�ിയിരു�ു.
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മാ�തമ�,ആന��െളസ��ുമായി മഹാമേനാഹരമായി
കൂ�ിയിണ�ുകയും,സ��ിെന മനുഷ�രുെട ശരീരശ�ികെള�ു

വിേശഷി�ി�ാവു�കര ്�ശ�ികള�മായുംവ�ത�സത്
െതാഴിലുകള�മായുംബ�ി�ി�ുകയും െചയത്ിരി�ുകയാെണ�ും.
മനുഷ�രുെട ജീവിത�ിെലഎ�ാആവശ��െളയുംനിവര ്
�ിേ��ത മ്ഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്ൈദവം
ഉ�ട�ംെചയത്ി��� ഭൗതികശാസ�്തവും ധര ്�ശാസ�്തവും
�പകാരമാവണംഎ�ത സ്ുവ��മാണ.്അ�െനയിരിെ�

ഭൗതികശാസ�്തെ�യുംധര ്�ശാസ�്തെ�യുംഅവഗണി��െകാ�്
മനുഷ�ര ്ചട�ുകള�ംആചാര�ള�ംആേഘാഷ�ള�ം സൃഷട്ി�ാല ്
ൈദവീകമാകി�. 3 ഉദാഹരണ�ള ്പറയാം: ദരി�ദനും സ��നും,
േരാഗി�ുംആേരാഗ�വാനും,സൗ�ര�ംകൂടിയവനും കുറ�വനും,
വ�ത�സത് രാജ��ളില ്െപ�വര ്�ും,ജനനവും മരണവും ഒരുേപാെല
സംഭവി�ുേ�ാള ്മനുഷ�രുെട ജനനവും മരണവുംഏെറ�ുെറ പൂര ്
�മായുംൈദവ�ിന ്െറ മഹാഭരണ�ിലാെണ�ു സുവ��മാണ.് (1)
ജനനവും, പിറ�ാള ്ആേഘാഷ�ള�ം ഭൂമിയിലു�കു�ികള ്�ു

മുഴുവന ്ഒരുേപാെല ജ�ദിനം െകാ�ാടാന ്ആവി�.
അ�െനയിരിെ�ൈദവം നിര ്�ഹി�ു�ജനന�ിന ്െറ മനുഷ�ര ്
ജ�ദിനാേഘാഷ�ള ്നട�ി�ൂടാ.വ��ിയുെട ജനനം സ�കാര�ം
േപാെലയാെണ�ിലും സ�കാര�മെ��ും,ൈദവം �പവര ്�ി�ു�ു
എ�ും േബാ��െ�ടുേ�ാള ്,വ��ിയുെട സ�കാര�ംൈദവ�ിന ്െറ
കൂടി സ�കാര�മാകു�ു.വ��ിെയ ജനി�ി�തും, മരി�ി�തുംൈദവം.
ജനനവുമായി ബ�െ�� ജ്നി�ു�കു�ിന ആ്േഘാഷം

നട�ാനാവി�ാ എ�ിരിെ� ജനനസമയേ�ാ,കാലാകാല�ളിേലാ
ജനനവുമായി ബ�െ��ആേഘാഷ�ള ്പാടി�. മനുഷ�ന ്
സാമൂഹ�ജീവി കൂടിയാെണ�ിരിെ�,വര ്ഷം േതാറുമു�

പിറ�ാള�കെള ഒേര രീതിയില ്ആേഘാഷി�ുവാന ്സമൂഹ�ിെല
എ�ാ കുടുംബ�ള ്�ും കഴിയി�ാ�തുെകാ�ുകൂടിയാണ്
അസമത�െ�യും െപാ��െ�യുംഅസൂയെയയും ഒെ�
ജനി�ി�ു�തായ പിറ�ാള ്ആേഘാഷ�ള ്പാടി�ാെയ� ധ്ര ്
�ശാസ�്തപരമായി വില�ു�ത.് ധര ്�ശാസ�്തെ�

അവഗണി��െകാ� വ്��ികള ്പിറ�ാള ്ആേഘാഷി�ുേ�ാള ്
അതിന മ്ഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരമു�ശി�കള�ം തീര ്�യായും
ഉ�ാകുംഎ�റിയണം.കു�ികള�െട ഉള ്െ�െടയു� മ���വരുെട

പിറ�ാള�കള ്ആേഘാഷി�ുേ�ാഴുംഅതിനും
മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരമു�ശി�കള�െ��ുംഅറിയണം.
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ആേഘാഷ�ള ്ധര ്�ശാസ�്തപരമായിരി�ണം,അഥവാ
ൈദവീകമായിരി�ണം. േപാരാ,ൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്

ആേഘാഷ�ള ്നട�ു�ുെവ�ില ്, നീതിശാസ�്തപരം കൂടിയാവണം,
അഥവാൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്ം�പകാരംകൂടിയാവണം.

(2) മരണവും ജീവാ�ാവും �പാര ്�നയുംൈദവീക നീതിയും. മതം,
രാഷ�്ടീയം,സ��,്തുട�ിയവെയഅടി�ാനെ�ടു�ി
ശവമട�ല ്നട�ുേ�ാള ്സമത�ം സൃഷട്ി�ാന ്മനുഷ�ര ്�ു
കഴിയു�ി�,കഴിയു�ത�. മ���ജീവികള�െട ശവശരീര�ള�ം
മേ�ാടു േചരു�ുെവ�ും,അടി�ാനപരമായി മനുഷ�രുെട
ശവശരീര�ള�ംഅ�െനതെ�െയ�ുംഅറിയണം. ഒേര

ൈദവ�ിന ്െറ സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ര ്�വ്�ത�സത് മത�ള ്�പകാരം
വ�ത�സത്�ളായ ചട�ുകള ്നട�ു�ത ൈ്ദവീകമെ��്
മന�ിലാ�ാനു�ബു�ിശ�ികള ്ൈദവം നല ്കിയിരിെ�

വിരു�മായി �പവര ്�ി�ു�ത ൈ്ദവനി�യാണ.്
ഒരു വ��ിയുെട ന�തി�കെള കണ�ാ�ിയാണ ൈ്ദവം നീതി നല ്
കു�ത അ്ഥവാ പുണ�വും ശി�യുംനല ്കു�ത എ്�ു നി�ള ്
വിശ�സി�ു�ുേ�ാ ?അ�െനെയ�ില ്നി�ള ്മെ�ാരു

വ��ി�ുേവ�ി �പാര ്�ി�ു�ത ശ്രിയാേണാ ?തി�കള�െട
അടി�ാന�ില ്ശി�ി�െ�േട�തായവ��ിെയ നി�ള�െട �പാര ്

�നെയ മാനി� ൈ്ദവം ശി�ി�ാതിരി�ുകയും
അനു�ഗഹി�ുകയും ഒെ� െചയത്ാല ്അത ന്ീതിയാവുേമാ ? �പാര ്

�നകള�ം വഴിപാടുകള�ം,ഇ� മ്ാനുഷികമായി
വ�ാപി��െകാ�ിരി�ു�ൈക�ൂലികള ്�ും മ� അ്ഴിമതികള ്�ും
സമാനമാവിേ� ?ഇനി നി�ള�െട സ��ം കാര��ിേല�ു വരിക.
നി�ള ്െത�� െച���ുെവ�ില ്, നി�െളൈദവം ശി�ിേ�േ� ?
ശി�ി�േ�എ� ന്ി�േളാ മ���വേരാ �പാര ്�ി�ാല ്,അതിെന
അനുവദി��െകാ� ൈ്ദവം നി�െള ശി�ി�ാതിരു�ാല ്അത്
നീതിശാസ�്തെ�കള�െ�ടു�ിേ� ?എ�ാ ജീവികള ്�ുംഎ�ാ
മനുഷ�ര ്�ുംസമനീതി നല ്കിയാല ്മാ�തേമൈദവം മഹാനീതിപതി
ആവുകയു�� എ�ിരിെ� മനുഷ�രുെട �പാര ്�നകെളെയ�ാം
എ�െനഅനുവദി�ാനാവും ? (ൈദവേ�ാടു �പാര ്�ി�ുേ�ാള ്,
ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായഓകസ്ിജന ്�പാര ്�നകെള
ഭൗതികശാസ�്തപരമായി�ൂടി അറി�ുെകാ�ിരി�ുകയാണ.് )
മരണമട�വെര വാഴ�്ുകയുംഅവരുെട ശവശരീര�െള
വ�ത�സത് മതാചാര�ള ്�പകാരമു� �പാര ്�നകള ്�്
വഴിെ�ടു�ുകയും െച��േ�ാള ്, മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന്
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എതിരാകു�ുെവ�ില ്,വാഴ�്ു�വെരയുംആചാര�ള ്
നട�ു�വെരയുംൈദവം ശി�ി�ിേ� ? െത��കള ്െച���വെര
ൈദവം ശി�ി�േ� ?ഏെതാരാള�െടയും ന�തി�കെളസ�ൂര ്
�മായിൈദവം മാ�തേമഅറിയു�ു�� എ�ിരിെ�യും,ൈദവം
�പവര ്�ി�ു�കാര��ളില ്ഇടെപടുവാന ്മനുഷ�ന ക്ഴിയി�ാ

എ�ിരിെ�യും,ൈദവം നല ്കു�നീതിെയ��ി യാെതാ�ുമറിയാ�
മനുഷ�രൂപികള ്ത�ള ്�ു േതാ�ു�തുേപാെല മരണമട�വെര
വാഴ�്ു�തുംഅവര ്സ�ര ്��ില ്േപാെയ�ുംൈദവ�ില ്
ലയിെ��ും ഒെ� �പസത്ാവി�ു�തും പാപമേ� ?ൈദവം

നി�യി�ു�കാര��ളില ്ഇടെപ� ക്ടു�ൈദവനി� െച���വര ്
�ക്ടു�ശി�യു�ാവിേ� ?കടു�ൈദവനി� െച���വര ്
ആരായാലും,അത ന്ി�ളായാലും,ഈയു�വനായാലുംൈദവം

ശി�ിേ�േ� ?

(3)കാലഘ�വുംസമനീതിയും
അേനകം നൂ�ാ�ുകള ്�ുമു� ഭ്ൗതികശാസ�്തവികസന�ള ്തീര ്
�ും ബാല��ിലായിരിെ� ജനി�ുകയുംജീവി�ുകയും

മരി�ുകയും െചയത് ജന�ള ്�ആ്ധുനിക േലാക�ിെല മനുഷ�ര ്
� ഭ്ൗതികശാസ�്തവികസന�ിലൂെട ലഭ�മായി���വര ്�ി�

സുഖസൗകര��ള ്ലഭി�ി�ി�ാ�തിേ�ലു�ൈദവീക നീതിയും, ഒേര
കാലഘ��ില ്ജീവി�ു� മനുഷ�ര ്�ുതെ� ഒരുേപാെലയു�
സുഖസൗകര��ള ്ലഭി�ു�ി�ാ എ�തിെലൈദവീക നീതിയും,
വിവരി�ുവാനും യാെതാരു മത�ള ്�ുംസാധി�ി�ി�ാെയ�ത്
മത�ള�െടയും പുേരാഹിതരുെടയും ഒെ�അപൂര ്�തെയ

അറിയി�ു�ു�.്ൈദവംഎ�ാ ജീവികള ്�ും മഹാസമനീതി നല ്കി
മഹാഅനു�ഗഹി�ു�െത�െനെയ� മ്ഹാനീതിശാസ�്തംഎ�

അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്
ൈദവം മ���ജീവികള ്�ുംസമനീതി നല ്കു�ു�.്

സൃഷട്ി�ു�എ�ാ ജീവികള ്�ുംസമനീതി നല ്കിെയ�ില ്മാ�തേമ
ൈദവം മഹാനീതിപതിആവുകയു��. മ���ജീവികള ്�്

എ�െനയാണ ൈ്ദവംസമനീതി നല ്കു�െത� ൈ്ദവം മനുഷ�െര
േബാ��െ�ടു�ുേ�ാള ്മാ�തേമ മഹാനീതിശാസ�്തവും

ൈദവശാസ�്തവും പൂര ്�മാവുകയുമു��.ൈദവം മ���ജീവികള ്�്
മഹാസമനീതി നല ്കു�െത�െനെയ� മ്ു�ു

സൂചി�ി�ുകയു�ായി.ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം,
മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�ീഅ��ായ�ളില ്കൂടുതല ്
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വിശദീകരി�ി���.്
സ�ര ്� രാജ�ം

ത�ള�െട സൃഷട്ിെയ��ിയുംജീവിതെ���ിയും മരണാന�ര
ജീവിതെ���ിയും �പപ�െ���ിയും മഹാശ�ിയായ

ൈദവെ���ിയുംൈദവീക നീതിെയ��ിയുംശാസ�്തപരമായും
സുവ��മായുംഅറിയുകയുംഅംഗീകരി�ുകയും െച��േ�ാള ്

മാ�തേമ ഭൂമിയിെല�ുമു� ഭീകര�പവര ്�ന�ള ്
അവസാനി�ുകയു��.അറിയി�ുകഎ�ധര ്��ിന ്െറ ഒരു ഭാഗം
കൂടിയാണ �്ഗ��ിലൂെട നിര ്�ഹി�ു�ത.്അംഗീകരി�ുക
എ�തിെന തിരു�ിഅംഗീകരി�ി�ുകകൂടി െച���

മഹാ�പതിഭാസംൈവകാെത മഹാ�പപ��ിെല�ുംൈദവം, മായ
�പത��മാ�ു�േതാെട സംഭവി�ു�താണ.് മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാേദവനും മഹായജമാനനും �ബ�വുമായ

മഹാേദവിയുെട മഹാചിരി കൂടിയായഓം ഭൂമിയിെല�ുംൈവകാെത
തുടര ്�യായി 3വര ്ഷ�ാലം മുഴ�ുെമ�ത ഉ്ള ്െ�െടയു�കാര��ള ്
�ഗ��ില ്വിശദീകരി�ി���.് ഭീകരവാദികള�ം മതേനതൃത��ള�ം
രാഷ�്ടീയേനതൃത��ള�ം ഒെ� െഞ�ിെ�റി� ത്ിരു�ലുകള ്�്
ത�ാറാകു� മഹാസംഭവ�ള ്ൈവകാെത ഉ�ാകു�താണ.്
ഭൂമിയുെട സൃഷട്ിയിെല പരേമാ�മകാര��െള മന�ിലാ�ാന ്
കഴിയാെതയും �ശമി�ാെതയും, �പപ��ിെലസുഖ�െള

ആസ�ദി��െകാ� �്പപ�ജീവിെ� മിഥ�യായി വിേശഷി�ി�ു�
കടു�അപരാധവും കടു�ൈദവനി�യുമാണ എ്�ാ

പുേരാഹിത�ാരും െചയത്ുേപാരു�ത.്
മത�ളിലു�സ�ര ്�ം, േദവേലാകംഎ�ീ പരാമര ്ശ�ള ്�ും

കാരണമു�.്ബുധന ്എ� �ഗഹമാണ സ്�ര ്�ം. നീതിശാസ�്തപരമായി
സ�ര ്�െ�പിന ്വലി��കഴി�ു.ആവകകാര��ള ്

ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെട മെ�ാരി�ല ്വിശദീകരി�ു�താണ.്
ൈദവം മായ �പത��മാ�ു�േതാെട,ൈദവഭാവമായസത�ധര ്�

നീതികള ്ൈവകാെത ഭൂമിയിെല�ും നട�ാവുെമ�ും,
ഭൗതികശാസ�്തെ�യുംധര ്�ശാസ�്തെ�യും ഉള ്െ�ാ�ു
ജീവി�ുേ�ാള ്എ�ാ ജീവികള ്�ും മഹാസമനീതിയും

അത�ാന�കരമായ ജീവിതവും ലഭി�ുെമ�ും സ�ര ്�രാജ�ം ഭൂമിയില ്
സൃഷട്ി�െ�ടുെമ�ും മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാദാസന ്

കൂടിയായ �ഗ�കാരന ്അറിയി�ു�ു.
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അ��ായം 2
മഹാശാസ�്തംഅന�മാണ ;് മഹാലളിതവുമാണ.്

മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തംഅഥവാ മഹാേവദംഅന�മാണ.്
ഭൗതികശാസ�്തം, ധര ്�ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തം, മ��ശാസ�്തം
എ�ീ 4 േവദ�ള�ം (ശാസ�്ത�ള�ം)അവയുെട ഉപശാഖകള�ം,
ഉപശാഖകള�െട ഉപശാഖകള�െമാെ� േചര ്�താണ മ്ഹാശാസ�്തം
അഥവാ മഹാേവദം എ� �്ഗ��ിന ്െറ നാലാം ഭാഗ�ില ്
വിവരി�ി���.് മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറആദ� ശാഖയായഅഥവാ
മഹാേവദ�ിന ്െറആദ�േവദമായ ഭൗതികശാസ�്ത�ിന ്െറ
ഉപശാഖകളായഫിസികസ്,് െകമിസ�്ടി, േബാ�ണി,സുേവാളജി,
ൈവദ�ശാസ�്തം, ഗണിതശാസ�്തം, േജ�ാതിശാസ�്തം,

തുട�ിയവെയ��ിയുംഅവയുെടെയ�ാം ഉപശാഖകെള��ിയുംഅ�ം
ചി�ി�ുേ�ാള ്തെ� മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറഅന�ത

േബാ��മാകു�താണ.്ഓേരാ ഉപശാഖകള�ംഅന�മാെണ�ും,
�ഗ��ളില ്എഴുതി തീര ്�ാവു�ത�ാെയ�ും കൂടി

മന�ിലാകു�താണ.്

�ഗ��ിന ്െറ മൂ�ാംഭാഗം പഠി�ുേ�ാള ്, മഹാശാസ�്തം
അന�മാെണ�ും മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഉ�വെ�ഓംഎ�

ശബദ്�ബ�വുമായി ബ�ി�ി�ിരി�ുകയാെണ�ും
സുവ��മാ�ു�ു�.് മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഓേരാഅണുവിലും
�ബ�മായിരി�ു� മഹാശ�ിഓംഎ�ശബദ്മായിെ�ാ�്

�പേവശി�ി���തിെന ശാസ�്തപരമായി െതളിയി�ി��മു�.് മതപരമ�
ഓംഎ�ിലും മത�ളിലും രാഷ�്ടീയ�ളിലും ഒെ�അ�ര�ബ�ം
കൂടിയായഓം ലിപിയുെടഅംശ�ള�െ��ും കാണാം.എ�ാ
സൃഷട്ിച�ക�ള�െടയും ര�ാം പകുതിയില ്ൈദവം മായ
�പത��മാ�ു�ത ശ്ബദ്�ബ�വും,അ�ര�ബ�വും,

ആദിവചനവും,സൃഷട്ിമ��വും,സംഹാരകാഹളവും,ൈദവ�ിന ്െറ
മഹാചിരിയുമായഓം തുടര ്�യായി 3വര ്ഷ�ാലം
മുഴ�ിെ�ാ�ാണ.് (ൈവകാെത ഭൂമിയില ്ൈദവംഓം

മുഴ�ു�താണ)്.
സ�ൂര ്�ൈദവശാസ�്തമാെണ�അ്വകാശെ�ടു�വ�ത�സത്
മത�ള�െടയും, മതപുേരാഹിത�ാരുെടയും �പഭാഷണ�ള ്�പകാരം,
ഭൗതികശാസ�്തവികസനം നട�ു�തിന വ്ളെര മു�ുതെ�അഥവാ
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അേനകം നൂ�ാ�ുകള ്�ു മു�ുതെ�, �പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര കാര��ള�ം,ൈദവ�ിന ്െറ �പഭാവവും, മനുഷ�ന ്െറ

മരണാന�രജീവിത കാര��ള�ം, ഭൂമിയില ്വ� മ്നുഷ�ര ്
പാലിേ��തായആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�െമാെ�

മതാചാര��ാരിലൂെടൈദവം പരസ�െ�ടു�ിയിരി�ു�തായി കാണാം.
നിരീശ�രവാദ�ള ്�പകാരം,അ�വിശ�ാസ�െളയുംസ�ാര ്�

താ�ര��െളയും ഒെ�സംര�ി�ു�തിനായി� മ്ത�ഗ��െളയും
മതവിശ�ാസ�െളയും മതാചാര�െളയുംസമൂഹ�ില ്ഉറ�ി�ാന ്
പുേരാഹിത�ാര ്ഉള ്െ�െടയു�അേനകര ്പരി�ശമി�ുകയാണ.്
യഥാര ്�മായ േവദ�ള ്പഠി�ുേ�ാള ്, േമ�റ�തുേപാെല
ൈദവകാര��ള�ംആ�ീയശാസ�്തവും ഉള ്െ�െടയു�

ൈദവശാസ�്തെ�ൈദവംആചാര��ാരിലൂെട പരസ�െ�ടു�ു�ി�ാ
എ�ാണ െ്തളിയു�ത.് മാ�തമ�,ജീവാ�ാവിെന ഗൂഢമാ�ിെ�ാ�്
മനുഷ�ജീവിതെ�ആന�കരമാ�ു�തുേപാെല േവദ�െളയും

ൈദവം ഭാഗികമായി ഗൂഢമാ�ു�ു�.്കാലാനുസൃതം
ൈദവകാര��ള�ംആ�ീയശാസ�്തവും ഉള ്െ�െടയു� മഹാശാസ�്ത
നിയമ�െളെയ�ാം അറിയി�ുകയും,സൃഷട്ിച�ക�ിന ്െറ

സംഹാരവുമായി കൂ�ിയിണ�ി വീ�ും ഗൂഢമാ�ുകയുമാണ ൈ്ദവം
െച���ത.്

മനുഷ�രുെട ന�തിനു േവ�താണ ൈ്ദവം െച���ത.്ഇ�ു
െവളിെ��തും നാെള െവളിെ�ടാനിരി�ു�തുമായശാസ�്തനിയമ�ള ്
ഇ�െലകളിലും എേ�ാഴും മഹാ�പപ��ില ്അ�ര ്ലീനമാെണ�ത്
സൃഷട്ികര ്�ാവായൈദവം മഹാശാസ�്തെ�ഗൂഢമാ�ുകയും
കാലാനുസൃതം െവളിെ�ടു�ുകയുമാെണ� സ്ുവ��മാ�ു�ു.
മനുഷ�െര മടിയ�ാരാ�ാെത (ൈദവം നല ്കു�ശ�ികള ്െകാ�)്
മഹാ�പപ��ിെല ശാസ�്തനിയമ�െളയും,ശാസ�്തനിയമ�ള�െട
സാേ�തിക �പേയാഗ�ിലൂെട പുതിയ പുതിയആന��െളയും
കെ��ു�വരായി� ൈ്ദവം മനുഷ�െര ഉയര ്�ു�ു.

ഭ�ണ�ിലൂെടയും ദഹനവ�വ�ിതിയിലൂെടയുംകാലാനുസൃതമായ
ബു�ിശ�ിയിലൂെടയും മ��ംൈദവം നല ്കു�ശ�ികള ്

െകാ�ാെണ�ില ്േപാലും, മനുഷ�ര ്െതാഴില ്െചയത് ആ്ന��െള
േനടു�ു എ�ത സ്ത�മാണ (്മിഥ�യ�). മനുഷ�ര ്�അ്വരുെട

അ��ാന�ിന ്െറ േപരില ്അഭിമാനി�ാനു�അവസരംൈദവം നല ്
കു�ു. െവളിവാകു� ഭൗതികശാസ�്തനിയമ�ള�ം,

അേതാെടാ�മു�ധര ്�ശാസ�്തനിയമ�ള�ം നീതിശാസ�്ത
നിയമ�ള�ം, മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറഅഥവാ
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ൈദവശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗ�ളാണ.് േമല ്�റ�കാര�െ�
സാ��ികശാസ�്തംഎ�അ��ായ�ിെല ഒരു പാഠം

ഉ�രി��െകാ� വ്ിശദീകരി�ുേ�ാള ്കൂടുതല ്വ��മാകു�താണ :്
// മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാകരുണ,

ൈദവ�ിന ്െറ സ��ില ്മനുഷ�ന അ്വകാശം നല ്കി
മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു�.്

..... മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ള�െട ശാസ�്തെമ�ത,്
വസത്ു�ളില ്ൈദവം ഉ�ട�ംെചയത്ിരി�ു�ശ�ികെള �പവര ്
�ി�ി�ാനുളളതാണ.് മനുഷ�ന ൈ്ദവം ശാസ�്തപാഠ�ള ്

�കമാനുഗതം െവളിെ�ടു�ിെ�ാ� അ്വ �പകാരം വസത്ു�ളിെല
ശ�ികെള �പവര ്�ി�ി�ാനും,അവലഭ�മാ�ു�സുഖ
സൗകര��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��ാനുംഅവെയഏെതാരാള ്�ും
െപാതുജന�ള ്�ും ലഭ�മാ�ു�തിനും വീ�ും കര ്�ം

െചേ��തു�.് മനുഷ�ന ്െറ എ�ാ ജീവിതേമഖലകെളയുംഎ�ാ
ശാസ�്തശാഖകള�മായി ബ�ി�ി�ിരി�ുകയാല ്,എ�ാ േമഖലകളിലും

ശാസ�്തസാേ�തിക വികസന�ള�ംഅവ �പകാരമു�
അന��േളാളമു�വ�വസായ�ള�ം,അവയിെല�ാം
േജാലിെച��� െതാഴിലാളികള�ം ഉ�ാകു�ു.അതായത്

മഹാശ�ിയായൈദവംസൃഷട്ി�ി���തായ മഹാശാസ�്തെ�യും
അവ �പകാരമു�ശ�ികെളയുംകെ��ാനും സുഖസൗകര��ള ്

ഒെ�ാ�ായി മന�ിലാ�ിഅനുഭവി�ാനും മനുഷ�െര
�പാപത്രാ�ു�ത അ്വെര കര ്�ം െ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�ു�തുംൈദവം

തെ�യാെണ�ിലും, മനുഷ�െര സംബ�ി� അ്വര ്അ��ാനി�തായി
വരു�ു.അവെരഅ��ാനി�ി�താെണ�അ്വര ്അറിയാെത

േപാകു�ു.ൈദവംഅ��ാനി�ി�� എ�ത സ്ത�മാെണ�തുേപാെല,
മനുഷ�ര ്അ��ാനി�� എ�തുംസത�ം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 ്,
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ൈദവ�ിന ്െറഅടിമകളാവാെതഅ��ാനി� ജ്ീവി�ു�വരായും
വ��ിസ�ാത���ംഅനുഭവി�ു�വരായും മനുഷ�െര
രൂപെ�ടു�ാനു� മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.് //

മനുഷ�ര ്�ുേവ�ി മഹാ�പപ��ില ്ൈദവംസൃഷട്ി�ി���
ആന��െള മനുഷ�ര ്�ുേവ�ി�െ� (ൈദവ)ശാസ�്തെ�
ഉപേയാഗി� ൈ്ദവം ഗൂഢമാ�ുകയുംആവശ��ള ്�നുസരി�്
െവളിെ�ടു�ുകയും �പ�കിയഎ�തമഹ�രമായിരി�ു�ു !യഥാര ്

�മായ 4 േവദ�ളില ്സ �ുപധാനവുംആദ�േ�തുമായ
ഭൗതികശാസ�്തെ�യാണ മ്ുഖ�മായും ഗൂഢമാ�ിയി���ത.്

കാലഘ��െളയും, മനുഷ�ന ്െറആവശ��െളയും,ആന��െളയും
കൂ�ിയിണ�ിയാണ മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തപാഠ�ള ്
ൈദവം െവളിെ�ടു�ു�െത�ുംആവശ�മി�ാ�കാല�്
ൈദവകാര��ള ്ൈദവം െവളിെ�ടു�ി�ാെയ� ല്ളിതമായി
മന�ിലാ�ാനാവും.ൈദവം മായ �പത��മാ�ു�തിനു

മുേ�ാടിയായി� ത്ന ്െറ ഭാഗംകൂടിയായഏകദാസനിലൂെട യഥാര ്
�മായ 4 േവദ�െളയുംചി�െ�ടു�ുെമ�ിലും, ഭൂമിയില ്സംഹാരം
പുേരാഗമി�ുേ�ാള ്ഭൗതികശാസ�്തവും ശാഖകള�ം ചുരു�ുകയും,
ഭൗതികശാസ�്തസുഖസൗകര��ള ്അ�പത��മാകു�തുമാണ.്
ര�ാമെ� േവദമായ ധര ്�ശാസ�്തെ�എേ�ാഴുംഏ�വും
ലളിതമായിൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�ിരി�ുകയാണ.്ൈദവ

ഭാവമായസത�ം, ധര ്�ം, നീതിഎ�ീ 3 ഗുണ�െള ജീവിത�ില ്ഉള ്
െ�ാ�ു ജീവി�ുകഎ�തില ്ധര ്�ശാസ�്തംഒതു�ു�ു. ലഭ�മായ
ചരി�തകാല�ും, മത�ള�െട ഉ�വകാല�ും,ഏതുകാല�ും ധര ്

�ശാസ�്ത�ിന മ്ാ�മി�. ഉദാഹരണമായി� ആ്��ിെല
ഗൂഢശ�ിെകാ� അ്ത�ധികംൈവദ��േതാര ്�ം േനടുവാന ്
കഴിയുെമ� ഭൗതികശാസ�്തനിയമേ�ാെടാ�ം,ജനി�ു�ത്
ജീവി�ാനും ജീവി�ു�ത ആ്ന�ി�ാനും എ�ു�ധര ്�ശാസ�്ത
നിയമവും െവളിെ�ടു�ു�.്അേതേപാെലഅേ�ാമിക ശ്�ിെയ
ദുരുപേയാഗം െചയത് േ്ബാംബുകള ്േപാെലയു�വനിര ്�ി�ുകേയാ
അവിേവകേ�ാെടയുംഅ�ശ�േയാെടയും െപരുമാറുകേയാ

െചയത്ാല ്മനുഷ�നാശ�ിനും ജീവിനാശ�ിനും ഇടവരു�താണ്
എ�ധര ്�ശാസ�്തനിയമവും െവളിെ�ടു�ു.

ര�ാമെ� േവദമായ ധര ്�ശാസ�്തമാണ എ്�ാ രാജ��ള�െടയും
ഭരണഘടനയാവുക.എടു�ു പറേയ�തായകാര�ം, ധര ്
�ശാസ�്തവുംഅതിന ്െറ ശാഖകളായസദാചാരശാസ�്തം,

സാ��ികശാസ�്തം, െതാഴില ്ശാസ�്തം,വിേനാദം, ഭരണശാസ�്തം
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(ജനേസവനശാസ�്തം), നീതിന�ായ ശാസ�്തംഎ�ിവയും
ലിഖിതരൂപമി�ാെതസധര ്�ികളായ (സാത�ികരായ) മനുഷ�രിലൂെട
നിലനിര ്�ാന ്സാധി�ുംവിധം മഹാലളിതമായാണ ൈ്ദവം

മഹാആവിഷ�്രി�ി���ത.് ധര ്�ശാസ�്തെ�
മഹാലളിതമാ�ിെ�ാ� മ്നുഷ�െരയും �സഷട്ാവിെനയും േനരി�്
ബ�ി�ി�ു� മഹാസു�രമായ മഹാപ�തി കൂടിയാണത.്യഥാര ്
�മായ േവദ�ള�െട �പവര ്�നം മനുഷ�മന��കളിലൂെടൈദവം
േനരി�� െച���താണ എ്�ര ്�ം. മെ�ാരുവിധ�ില ്പറ�ാല ്
വിശ�ാസ�െളയും െതാഴിലുകെളയും (ഊര ്�െ�യും)അപകീര ്
�ിെ�ടു�ു�തായ േപ�ര ്വര ്�ുകെളൈദവംഅഥവായഥാര ്

�മായൈദവശാസ�്തംഅനുവദി�ു�ി�.
മഹാശാസ�്തംഅന�മായിരി�ുേ�ാഴും മഹാലളിതം കൂടിയായി
മാറു�െത�െനെയ� വ്��മായിരി�ുമേ�ാ. �ഗ�െ���കെള
സൃഷട്ി��ം ചുമ�ും തന ്െറ കു�ു�ള ്തലപു�ാ�ു�തും
ജീവി�ാന ്മറ�ുേപാകു�തുംൈദവം ഇഷട്െ�ടു�ി�.

(മനുഷ�രു�ാ�ു�പാര ്ലെമന ്റുകള�ം മ� ആ്ഭാസ�ള�ം ഒെ�
അവസാനി�ുകയുംൈദവീകമായ രാജഭരണം ഉരു�ിരിയുകയും
െച���താണ)്. മാ�തമ�, മഹാഗുരുവും മഹാശ�ിയുമായ

ൈദവ�ില ്നി� ആ്�ീയസാ�ാത�്ാരം ലഭി�ു�തിനു മു�ു�
ഒരു പരമവിശിഷട് ജ��ില ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തം
മുഴുവന ്ഓേരാ മനുഷ�നും േനരി� പ്ഠി�ുവാനു� മഹാഭാഗ�ം
ലഭി�ു�ു�.് ഭീകരവാദവും മത�ള�ം/മതേനതൃത��ള�ം,

ൈദവെ�ആരാധി�ാന ്മനുഷ�ര ്േയാഗ�ത േനേട�തു� എ്�ീ
അ��ായ�ളില ്വിശദീകരണമു�.്ൈദവം തന ്െറ കു�ു�ള ്
�ായി ഒരു�ിയി���ത ക്ു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�

മഹാപ�തിയാണ;്ഓേരാേരാവിധ�ളില ്അപൂര ്�രായ മനുഷ�
ഗുരു��ാരുെടഅ�ാനെ�ചുമ�ുജീവി�ു�വികല

പ�തിയ�ാെയ� സ്ാരം.
മൂ�ാമെ� േവദമായആ�ീയശാസ�്തെ�അഥവാ
നീതിശാസ�്തെ���ി മനുഷ�ന ്ആശ�െ�േട�തിെ��്

മഹാ�പപ�ംസത�മാണ,് മായആണഎ്�ാല ്മിഥ�യ�;ശരീരമാണ്
�പധാനം,ആ�ാവ�എ�അ��ായ�ില ്ജീവാ�ാവിന ്െറയും
പരമാ�ാവിന ്െറയും ഭൗതികഅസത്ിത��െളഅറിയി��െകാ�്
വിശദമാ�ിയിരു�ു. മാ�തമ�,ജീവികെളയും മനുഷ�െരയുംൈദവം
മഹാഭരി�ു�തും മഹാനീതി നട�ാ�ു�തുംഎ�െനെയ�ും

വിശദമാ�ിയിരു�ു. മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം മഹാ�പപ��ിെല
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എ�ാ ജീവികള�െടയുംഎ�ാ കാര��െളയും മഹാഭരി�ു�
ൈദവെ� �പീണി�ി�ാന ്കഴിയു�ത�. �പാര ്�നകള ്,വഴിപാടുകള ്,
ആചാര�ള ്,അനുഷഠ്ാന�ള ്എ�ി�െനയു� േപരുകളില ്ൈദവം

നല ്കു�ഊര ്�െ�യുംവസത്ു�െളയും ദുരുപേയാഗം
െച���ത പ്ാപമാകു�ു.തന ്െറ കു�ു�ള�െട

ആന��ിനുേവ�ിൈദവംസൃഷട്ി�ി���വസത്ു�െളയുംഊര ്
�െ�യും മ��ംൈദവ�ിെന� േപരിലും

േവഷംെക�ലുകേളാെടയും പാഴാ�ു�തിേനാട ൈ്ദവം
േയാജി�ു�ി�ാ എ�തും, െത��കള�ം പാപ�ള�ം

െചയത്ുകൂ���വെരൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം
ശി�ി�ുെമ�തുംസ �ുപധാനമാകു�ു. മനുഷ�കുടുംബ�ില ്
കു�ു�ള ്പിറ�ു വീഴു�തിനു മു�ുമുതല ്തെ�അവരുെട
മാതാവും പിതാവും ഉ�വരുംകു�ു�െള �ശ�ി�ു�തും

കരുതു�തും �പീണനംെകാ��.കു�ു�െളഊ���തും വിസര ്
���ള ്ഉള ്െ�െടയു�വശു�ിയാ�ു�തും,കു�ു�ള ്വളര ്�്
കു�ികളാവുേ�ാള ്അവര ്� ഭ്�ണംെകാടു�ു�തും,വസ�്തം

അണിയി�ു�തും,വിദ�ാഭ�ാസം െച�ി�ു�തും തുട�ിയകാര��ള ്
മാതാവും പിതാവും മ� ഉ്�വരും െച���തും കു�ികള ്
അ�ന�മാേരാട �്പാര ്�ി�ുകയും,അവര ്�വ്ഴിപാടു
നട�ുകയും,ഏെത�ിലുംഅനുഷഠ്ാന�ള ്നട�ിയി��മ�.
അ�െനയിരിെ� �ഗ��ില ്വിശദീകരി�ി���തുേപാെല
മനുഷ�മാതാവ ന്ല ്കു�തിന ്െറ കൃത�ം 100 മട� മ്ഹാവാ�ല�ം
ഓേരാകു�ിനും ഓേരാ മനുഷ�നും  നല ്കു� മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായൈദവേ�ാടു �പാര ്�ി�ുകയുംവഴിപാടുകള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ം നട�ുകയും െച�ണെമ�ു കരുതു�തും
ൈദവെ� �പീണി�ി�ാെമ�ു കരുതു�തുംൈദവനി�യാണ.്
നിരീശ�രവാദികെളയുംഅവരുെട കു�ു�െളയും മ���

ജീവികെളയുംൈദവം കരുതുകയുംസേ്നഹി�ുകയും െച���ത്
�പത��വും �പകടവുമാെണ�തില ്നി� മ്തവിശ�ാസികള�ം

ൈദവവിശ�ാസികള�െമ� ത്�െള കരുതു�വര ്പാഠ�ള ്പഠി�ണം.
മഹാശാസ�്ത�ിെല മൂ�ാമെ� േവദമായആ�ീയശാസ�്ത�ിന ്
െറ ഭാഗമായൈദവകാര��െള യഥാകാലം ശാസ�്തപരമായിൈദവം
െവളിെ�ടു�ു�തുവെരൈദവ�ിെന� േപരില ്വഴിപാടുകള�ം
ആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം പാടി�.തന ്െറ ഏകദാസനായ
പരമശിവനിലൂെടഈ �ഗ�ംഅവതരി�ി�ു�ൈദവം
വഴിപാടുകെളയുംആചാര�െളയുംഅനുഷഠ്ാന�െളയും
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ൈപശാചിക�ളാെണ� വ്ിശദീകരി�ു�ു�.്
ര�ാമെ� േവദമായ ധര ്�ശാസ�്തംലളിതമാെണ�ും,

എ�ാ�ാല�ും ൈദവഭാവമായസത�ധര ്�നീതികള ്മാ�മി�ാെത
വര ്�ി�ു�ുെവ�ും വിവരി�ുകയു�ായി. മതാചാര��ാരും
മതപുേരാഹിത�ാരുംധര ്�ശാസ�്ത�ിന ്െറ ലളിതഭാവെ�

ദുരുപേയാഗം െചയത്ു : ധര ്�ശാസ�്തേ�ാട,്ത�ള ്�ുശരിെയ�ു
േതാ�ു�തും വ�ത�സത്�ള�മായ മതൈദവവിശ�ാസ�െളയും

ആചാര�െളയും േകാര ്�ിണ�ിെ�ാ�അ്വര ്
ആ�ീയശാസ�്തെ�സൃഷട്ി�ുവാനും ഒേര ഭൂമിയിെല മനുഷ�
സമൂഹ�ില ്ആ�ീയശാസ�്തംഎ� േപരിലുംൈദവശാസ�്തംഎ�
േപരിലും മത�െള ഉറ�ി�ാനും വ�ാപി�ി�ാനും �പവര ്�ി��.
അ�ാരണ�ാല ്ഭൂമിയിെലാെ�യുംൈദവംസൃഷട്ി�വരായ
മനുഷ�ര ്രൂപാ�രെ�� മ്തജാതിരാഷ�്ടീയ മനുഷ�ര ്
ആയിരി�ുകയാണ.്ആവശ�മി�ാ�കാല�സ്�ൂര ്�
ൈദവശാസ�്തംഎ� േപരില ്സൃഷട്ി�െ�� മത�ള ്സ�ൂര ്

�മാേയാ ഭാഗികമാേേയാക�സൃഷട്ികേളാഅപൂര ്�സൃഷട്ികേളാ
ആയിരു�ു എ�റിയണം.അ�ാരണ�ാല ്മഹാശാസ�്ത
പാഠ�ള�മായിഅവ േചരു�ി�; മതവിശ�ാസികളായി

േവഷംെക���വര ്� മ്ത�ള ്�പകാരം ജീവി�ുവാന ്കഴിയു�ുമി�;
ഭൂമിയിെല�ുംബഹുവിധഅധമ��ള ്വര ്�ി�ുവാനും ഇടയായി.
രാഷ�്ടീയ പാര ്�ികള�ം ഭരണാധികാരികള�െമാെ� മത�െള

അംഗീകരി�ുകയും,അേതാെടാ�ം മനുഷ�രുെട
സാമൂഹ�ജീവിതകാര��ളിലും രാഷ�്ട�ിെല ഭരണകാര��ളിലും
മത�ള ്�ും (അവ �പകാരമു�)ൈദവ�ള ്�ും�ാനമി�ാെയ�
തര�ില ്�പവര ്�ി�ുകയും െചയത്േതാെട പുേരാഹിത�ാരും മ��ം

മത�െളയും മതൈദവ�െളയും രാഷ�്ടീയപാര ്�ികള ്�ും
രാഷ�്ടഭരണകൂട�ള ്�ും മ��ംഅടിയറവു െവ��. മത�ള�ം

മതപുേരാഹിത�ാരും മ��ം �പവര ്�ി�ു�ത മ്നുഷ�രുെട ന�തിനു
േവ�ിയ�ാ എ�തുെകാ�ാണ ഭ്ൂമിയിെല�ും ഭീകര�പവര ്�ന�ള ്

ഉ�ാകു�ത.്ൈദവം മനുഷ�െരഏ�ി�ി�ി�ാ�പണികള ്
ൈദവദാസ�ാെര�ുംൈദവ�പതിനിധികെള�ും േപരുവ� മ്നുഷ�ര ്
െചയത്ുകൂൂ��കയാണ,് പാപം സ�ാദി�ുകയാണ.് മൂ�ാമെ�
േവദമായആ�ീയശാസ�്ത�ിലു�ായ ഗേവഷണ�ള�ം,

ഗേവഷണ�ളില ്സംഭവി� പരാജയ�ള�ം, മുന ്സൃഷട്ിച�ക�ിെല
സംഭവ�ള�െടഅപൂര ്��ളായ േശഷി��കള�ം,ആദ�മഹാകാല
ച�ക�ിെല �പേത�കസൃഷട്ികളില ്ചിലര ്കാ�ിയഅധമെചയത്ികള�ം
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ഒെ�േ�ര ്�ാണ �്പമുഖ മത�െള വാര ്െ�ടു�ി���െത�്
�ഗ��ില ്സുവ��മാ�ിയി���.് നാടന ്ൈശലിയില ്പറ�ാല ്
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കര ്�ാവായൈദവ�ിന ്െറ കു��ള�ം

കുറവുകള�മി�ാ�മഹാപ�തികള�െടയും
മഹാസംവിധാന�ള�െടയുംഏഴയല�ു േപാലും,ൈദവശാസ�്തം
എ�േപരില ്കപട കാര��ള ്അവതരി�ി�ു�തായ മത�െള
അടു�ി��കൂടാ. മത�ള ്വളെരയധികം ന�കാര��ള ്
െച���ുെ��ു കരുതു�വര ്� ഭ്ീകരവാദവും

മത�ള�ം/മതേനതൃത��ള�ം ; മഹാ�പപ��ിെല ന��നശ�ികള ്
എ�ീഅ��ായ�ള ്പഠി�ാന ്ഭാഗ�മു�ായാല ്,അേനകം

അബ�ധാരണകെള ശു�ിെച�ാന ്അവര ്�ുതെ�കഴിയു�താണ.്
മഹാശാസ�്തം : നാലാാമെ�ശാഖ/േവദം : മ��ശാസ�്തംഎ�

േപരിലു� �പേത�കംഅ��ായ�ിെല വിശദീകരണ�ള ്ധാരാളമാണ്
എ�തുെകാ� ന്ാലാമെ� േവദമായ മ��ശാസ�്തെ�ഈ

അ��ായ�ില ്പരാമര ്ശി�ു�ി�.
യഥാര ്�മായ േവദ�ള ്രാഷ�്ട�ളിെല ഭരണസ��ദായം ഉള ്
െ�െടയു�കാര��െളൈദവീകമായിഅഥവാ ധര ്

�ശാസ�്തപരമായി� ശ്ു�ിെച�ാന ്�പാപത്മാണ.്അസത��ള�ം
അധര ്��ള�ംഅനീതികള�ം ഭൂമിയിെലാെ�യുമു� �പേദശ�ളില ്
നട�ുേ�ാള ്അറി�ുംഅറിയാെതയുംഅവെയാ��െ�

െച��കയും േനാ�ുകു�ികെളേ�ാെല വര ്�ി�ുകയും െച���
മതപുേരാഹിത�ാരും രാഷ�്ടീയ േനതാ��ാരുെമാെ�

ല�ി�ുകയുംപ�ാ�പി�ുകയുംധര ്�ശാസ�്തം �പകാരംസ�യം
തിരു�ുകയുെമാെ� െചയത്ുെകാ��ക.

എ�ാസൃഷട്ിച�ക�ളിലും മായ �പത��മാ�ു�തിനു െതാ��മു�്
മ��ാവതാരംഎ� ഒരുശാസ�്തപ�തി കൂടി യഥാര ്�മായ

േവദ�ള ്വീെ�ടു�ു�തിനായിൈദവം മഹാ�ാപി�ി��െ��ും,
1989ല ്�ഗ�കാരനായൈദവ�ിന ്െറ ഏകദാസെന

പെ�ടു�ി�തായ മ��ാവതാരം �പകാരം കൂടിയാണ യ്ഥാര ്�മായ
േവദ�ള ്ഇേ�ാള ്വീെ�ടു�ു�െത�ുംഅറിയുക;വിശദവിവര�ള ്

�ഗ��ിന ്െറ 3◌ാം ഭാഗ�ിലു�.്
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അ��ായം 3
വ��ിസ�ാത���ം :എ�ാ ജീവികള ്�ുംസ�ൂര ്�വ��ിസ�ാത���ം
ഈ �ഗ��ിെലഏ�വും വലിയ പാഠ�ളിെലാ� ൈ്ദവം മനുഷ�ര ്ഉള ്

െ�െടയു�എ�ാ ജീവികള ്�ും നല ്കു�സ�ൂര ്�
വ��ിസ�ാത���മാണ.്ജനി�ു�ത ജ്ീവീ�ാനാണ,് മരി�ാന�.

മനുഷ�ര ്ജീവി�ുകയാണ െ്ച���തും.ജീവി�ു�ത്
ആന�ി�ാവണം.ജീവിതംആന�ി�ാനു�താണ.്ആന�മിെ��ാല ്
ജീവിതംആസ�ദി�ാനാവി�. മഹാ�പപ�കാര��ള ്മുഴുവനും
മനുഷ�െരആന�ി�ി�ുംവിധം ഒരു�െ��ിരി�ു�ു.

ഭൗതികശാസ�്ത�ിന ്െറ ഓേരാശാഖകളിെലയും പുതിയ പുതിയ
നിയമ�ള ്െവളിെ�ടു(�ു)�േതാെട,ശാസ�്തസാേ�തിക
വികസനം ഉ�ാവുകയുംഅവ �പകാരമു� പുതിയ പുതിയ
വസത്ു�ള�ം ഉപകരണ�ള�ം നിര ്�ി�െ�ടുകയും മനുഷ�ന്

കൂടുതല ്കൂടുതല ്ജീവിതസൗകര��ള�ംഅതിലൂെടആന��ള ്വര ്
�ി�ുകയും െച���ു.

സൗ�ര�ം, നിറം, േദശം, �പകൃതി,സ��,്വസത്ു�ള ്, മ���
ജീവികള ്,ഇഷട്െ�ടു�വരുമായു�സഹവാസം,സേ്പാര ്ടസ്,്കല
സിനിമ, ഉള ്െ�െടയു�ബഹുവിധ വിേനാദ�ള ്, �പാര ്�ന,ആരാധന,
വാ�ല�ം,സേ്നഹം, േ�പമം,കാമം,കീര ്�ി തുട�ിയവെയ�ാം
ആന�ം നല ്കു�ു�.്ആന�ംആേപ�ികമാണ.്ചിലര ്�ധ്നം
കൂടുതല ്ആന�ം നല ്കു�ുെവ�ില ്, മ�� ചിലര ്�സ്ിനിമ, േവെറ
ചിലര ്�ക്ാമകാര��ള ്, ഒരു ചിലര ്�ക്ീര ്�ി,എ�ി�െന
അന�മായി പ�ികനീള��ു.വ��ി�ആ്ന��ള ്ലഭി�ാനു�
അവസരമു�ാവുകയും,എ�ാല ്ആന��െളആസ�ദി�ാനു�
സ�ാത���ം ലഭി�ാതിരി�ുകയും െചയത്ാല ്,ആന��ള ്ലഭി�ി��
കാര�മി�.ഇ�െ�ഭൂമിയില ്അന��േളാളമു�ആന��ള��.്

അവെയഅനുഭവി�ാനുംആസ�ദി�ാനും വിപുലമായ
വ��ിസ�ാത���ംഅത�ാവശ�മാണ.്ആന��െള �പപ��ില ്

ഒരു�ിയി���ത ൈ്ദവമാകയാല ്,തീര ്�യായുംഅവ
ആസ�ദി�ാനു�അവസരവും ഒരു�ിയി���ാവും. ഭൂമിയിെലഎ�ാ
കു�ു�െളയുംസൃഷട്ി�ി���ത ൈ്ദവമാെണ�ിരിെ�സമനീതി
നല ്േക�ു�തി�ായി എ�ാ കു�ു�ള ്�ും ഒരുേപാെല
ആന��ള ്അനുഭവി�ാനു�പ�തിയുംൈദവം

ഒരു�ിയി���ാവും. െച�ാന ്പാടു�തും െച�ാന ്പാടി�ാ�തുമായ
കാര��ള ്വിവരി�ു�വ�വ�കള ്പ�തിയില ്ആവശ�മായി വരും.
മനുഷ�ന ്യാെതാരാള�െടയുംഅടിമയാവാെത ശാസ�്തവികസനം
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േനടി�രു�സുഖ�ള ്ധര ്�ശാസ�്തപരമായിആസ�ദി��
ജീവി�ണംഎ�ുമാ�തേമൈദവം വ�വ�െച���ു��.അതാണ്
ൈദവ�ിനിഷട്ം. (1) മഹാ�പപ�ംസത�മാണ,് മായആണഎ്�ാല ്
മിഥ�യ�;ശരീരമാണ �്പധാനം,ആ�ാവ�, (2) �പപ�സൃഷട്ിയുെട

കാരണംഅറിയി�ു�ു എ�ീഅ��ായ�ളില ്,
സ�ാത���െ���ിയുംൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്െ���ിയുെമാെ�

ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.്ത�ള�െട മ�ള ്
സേ�ാഷകരമായി ജീവി�ു�തു കാണാന ്ആ�ഗഹി�ു�

മാതാപിതാ�ള ്�ും ഉപരിയായു� മഹാഭാവമാണ ൈ്ദവ�ിന ്േറത.്
സദാചാരശാസ�്തം,സാ��ികശാസ�്തം,യു�ിശാസ�്തം,

ഭരണത��ം, നീതിന�ായ ശാസ�്തം,തുട�ിയവശാഖകളായു�ധര ്
�ശാസ�്തംസമൂഹ�ിെലഓേരാവ��ിയും പാലി�ാല ്മാ�തേമ
സകലര ്�ുംസമസ�ാത���ം ലഭ�മാകൂഎ�തുെകാ� ധ്ര ്

�ശാസ�്ത�പകാരംഎ�ാവരുംജീവിേ��തു�;് ധര ്�ശാസ�്ത
�പകാരംഎ�ും െച�ാനും െച�ാതിരി�ാനും എ�ും

ഉപേയാഗി�ാനും ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനും സമൂഹ�ിെലഎ�ാ
വ��ികള ്�ുമു�സ�ാത���െ�യാണ വ്��ിസ�ാത���ംഎ�ു
പറയു�ത.്എ�ാ വ��ികള ്�ും തു��മായ വ��ിസ�ാത���ം
ഉറ��വരു�ു�തിേല�ായി�ാണ ധ്ര ്�ശാസ�്ത�പകാരമു�

പരിധികള ്ഏര ്െ�ടു�ു�ത.്ചുവെടയു�വിശദീകരണ�ളില ്നി�്
അതു േബാ��മാകു�താണ.്ശാസ�്ത�പകാരമു� പരിമിതെ�ടു�ല ്
യഥാര ്��ില ്വ��ിസ�ാത���െ�വര ്�ി�ി�ുകയാണു

െച���ത.്
ൈദവീകമായ വ��ിസ�ാത���ം ലളിതമാണ,്സ�ൂര ്�മാണ,്
�പാേയാഗികജീവിത�ില ്നട�ാവു�താണ,്ശാസ�്തപരം
മാ�തവുമാണ.് ധര ്�ശാസ�്തശാഖകള ്വിശദമാവുകയും

അവയനുസരി���ജീവിതം ഉരു�ിരിയുകയും െച��േ�ാള ്
സകലരുംസ�ൂര ്�മായവ��ിസ�ാത���ംഅനുഭവി�ു�വരായി

മാറു�താണ.്
ൈദവം വ��ികെളയാണ സ്ൃഷട്ി�ു�ത,്ഓേരാരു�രായുമാണ്
സൃഷട്ി�ു�ത.്വ��ികള�െട കൂ�ായമ്യിലൂെട സമൂഹഭരണകൂടം
എെ�ാ� ര്ൂപെ�ടുേ�ാള ്,വ��ികള ്�ൈ്ദവം നല ്കിയ
സ�ാത���െ�കവര ്െ�ടു�ാല ്അത ശ്ാസ�്തവിരു�മാകും.
അതായത സ്മൂഹ�ിെല ഭരണംശാസ�്തപരമായിരു�ാല ്മാ�തേമ
വ��ികള ്�സ്�ാത���ം ലഭ�മാകുകയു��.ത�ള ്ശാസ�്തപരമായി

ഭരി�ു�ുെവ� ര്ാഷ�്ടീയ ഭരണാധികാരികള ്
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അവകാശെ��തുെകാ� ശ്ാസ�്തീയമായ ഭരണം ഉ�ാകു�ി�.
ഭീകരവാദ�ള ്സമൂഹ�ില ്ഉ�ായാല ്അതി�ര ്�ംസമൂഹ�ിെല
ഭരണംശാസ�്തീയമ�എ�ാണ.്എ�ുെകാെ��ാല ്രാഷ�്ട�ിെല
ഭരണാധികാരികള ്മു�ദയടി�ുേ�ാെലസമൂഹ�ിെലഏതാനും
വ��ികള ്ഉ�ാ�ു�തായ ഒ�� ഭീകരവാദം.സമൂഹ�ിെല
ഭരണവും ജന�ള�െട ജീവിതവും ശാസ�്തപരംഅ�ാെത വ�ാല ്
ശാസ�്തവിരു�മായതിെന തിരു�ുവാന ്ന��നശ�ികെള�ൂടി
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്/മൂലക�ളില ്ൈദവം

സൃഷട്ി�ി���.് ന��നശ�ികള�െട �പവര ്�നം െകാ� ഭ്ീകരവാദം
ഉള ്െ�െടയു�വസൃഷട്ി�െ�ടു�താണ.് 4 ഉദാഹരണ�ള ്പറയാം :

(1) മത�െളയും രാഷ�്ടീയഇസ�െളയും േദശീയതകെളയും
ശാസ�്തപരമായി പരിേശാധി�ാെതസമൂഹ�ില ്

അംഗീകരി�ുകയുംസ�ീകരി�ുകയും െചയത്തുെകാ� മ്ത�ള ്
കാരണമായും രാഷ�്ടീയ�ള ്കാരണമായും േദശീയതകാരണമായും

ഭീകരവാദ�ള�ം ഭീകര�പവര ്�ന�ള�ം ഉ�ാകു�ു. (2)
ദ�തികള�െട ഇടയില ്സ�കാര�മായിരിേ��കാമകാര��െള

സിനിമകളിലൂെടയും പരസ��ളിലൂെടയും മാ��മ�ളിലൂെടയും ഒെ�
പരസ�മാ�ിയതിലൂെട സമൂഹ�ിെല കു�ികള ്മുതല ്മുതിര ്�

വ��ികള ്വെര കാമകാര��ളില ്വഴിപിഴ� ജീവിതം ഉ�ായിരി�ു�ു,
മാനസികമാെയ�ിലും വ�ഭിചരി�ാ�വര ്ഭൂമിയില ്

വളെര�ുറവായിരി�ു�ു. (3) െചരു�ിടുക, െചരു�ിടാതിരി�ുക;
െഹല ്െമ� ഉ്പേയാഗി�ുക, െഹല ്െമ� ഉ്പേയാഗി�ാതിരി�ുക;
െവയില�ും മഴയ�ും കുട പിടി� സ്�രി�ുകയും,കുടയി�ാെത
സ�രി�ുകയും െച��കതുട�ിയകാര��ള ്വ��ിയുെട
സ�ാത����ില ്െപ� കാര��ളാണ.്ൈദവം നല ്കിയ �പസത്ുത
സ�ാത���െ�തകര ്�ാന ്ഭരണകൂടവും ഭരണകൂട�ിന ്െറ

ഭാഗമായിരി�ു� േകാടതികള�ം മ� അ്ശാസ�്തീയസംവിധാന�ള�ം
�ശമി�ാല ്മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്/മൂലക�ളില ്ൈദവം
സൃഷട്ി�ി��� ന��നശ�ികള ്�പശന്മു�ാ�ു�തും,സമൂഹ�ിെല
വ��ികളിലൂെട കലാപമു�ാകു�തുമാണ.് െചരു��ം കുടയും െഹല ്
െമ��ം ന�താെണ�ു കരുതു�വ��ികള ്അവഉപേയാഗി�ുക
എ��ാെത,അവെയഇഷട്െ�ടാ�വ��ികെള നിര ്��ി��കൂടാ.
െചരു�ിെനയും, െഹല ്െമ�ിെനയും ഭരണകൂടം ശരിെവയ�്ുകേയാ

ശരിെവയ�്ാതിരി�ുകേയാ െച���ുെവ�ില ്,
ഭരണകാര�ാലയ�ളില ്�പവര ്�ി�ു�വ��ികെള, േജാലിസമയ�്
െചരു��ം െഹല ്െമ��ം ഉപേയാഗി�ാനും ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനും
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നിര ്��ി�ാെമ��ാെത മ��സമയ�ളില ്അവരുെടയും
വ��ിസ�ാത����ില ്ഇടെപ��കൂടാ. (4) ധര ്�ശാസ�്തപരമായി മദ�ം,
മയ�ുമരു� എ്�ിവ വ��ികള ്ഉപേയാഗി��കൂടാ.ൈദവനി� :
ശരീര നി� (സദാചാരശാസ�്തം : മദ�ം, മയ�ുമരു� ത്ുട�ിയവ)
എ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്ൈദവേ�ാടും

ൈദവശാസ�്തംഎ� മഹാശാസ�്തേ�ാടും േവഷംെക�ലുകള ്
നട�ി�. ഭരണകൂടവും േകാടതികള�ം, മദ�നിര ്�ാണെ�യും

മദ���വടെ�യുംഅനുവദി�ുേ�ാള ്, മദ�ം ന�താെണ�ാണ അ്ര ്
�ം. ന�തായ മദ�െ� ഭരണകാര�ാലയ�ിലും േകാടതികളിലും
വിദ�ാലയ�ളിലുംആരാധനാലയ�ളിലും കുടുംബ�ളിലും ഉള ്െ�െട

എ�ായിട�ളിലും ഉപേയാഗി�ുവാന ്ഭരണാധികാരികള�ം
ജഡജ്ിമാരും േ�പാ�ാഹി�ി�ണം,അവര ്മദ�ം കഴി� ജ്ന�ള ്�്
മാതൃകകളാവണം,കു�ു�ള�ം കു�ികള�ം മദ�ം കുടി�� വളരെ�
എ�ആ്ഹ�ാനം െച��കയുമാവാം. മറി� ശ്ാസ�്തപരമായി
വിഷയ�െള വിശകലനം െച�ാന ്ആ�ഗഹി�ുകയാെണ�ില ്,

മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തംമന�ിലാ�ാനുംഅതിെനാ�്
�പവര ്�ി�ാനും,അഥവാ ധര ്�ശാസ�്തപരമായി ശരിയ�ാ�തിെന
തടയാനും ത�ാറാകണം. ധര ്�ശാസ�്തപരമായി ശരിയ�ാ�
മദ�െ�സ��മായി നിര ്�ി�ാനും ഉപേയാഗി�ാനും വ��ിെയ
ൈദവംഅനുവദി�ു�ു�,്എ�ാല ്അതസ്മൂഹ�ിന ്െറ ഭാഗമായി
ജീവി��െകാ��, നാ�ിെല സമൂഹജീവിതവും ശാസ�്തസൗകര��ള�ം
ഉേപ�ി��െകാ��്ിരമായി കാ�ില ്േപായി താമസി�ുേ�ാഴാണ.്
മു�ു സൂചി�ി�തായൈദവനി� :ശരീര നി� (സദാചാരശാസ�്തം :

മദ�ം, മയ�ുമരു� ത്ുട�ിയവ)എ�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ി���.്

ൈദവംസൃഷട്ി�ി��� മഹാ�പപ��ിെല കാര��ള ്പരമമായി
നി�യി�ു�ത ൈ്ദവം തെ�യാണ.് മഹാ�പപ�ംസൃഷട്ി�തായ
ൈദവ�ിന മ്ഹാ�പപ��ിെല കാര��ളില ്യാെതാരുകാര�വുമി�ാ

എ�തുേപാല, മനുഷ�ര ്�ൈ്ദവം നല ്കിയി���
വ��ിസ�ാത���െ� ദുര ്�ിനിേയാഗം െചയത്ുെകാ�,്

ഭരണാധികാരികള�ം, േകാടതികള�ം, മതേനതൃത��ള�ം,വ�ത�സത്
�പ�ാന�ള�ം ത�ള ്�ു േതാ�ിയതുേപാെല നിയമ�ള ്
ഉ�ാ�ുകയും ഭരണം നട�ുകയും െചയത്ാല ്മു�റ�
ന��നശ�ികള ്തിരു�ല ്ശ�ികളായി �പവര ്�ി�ു�താണ.്

മനുഷ� ഭരണകൂട�ള ്ത�ള�െട പരിമിതികളില ്േബാധവാ�ാരാവണം.
�പാേദശികമാേയാ, േദശീയമാേയാ,അ�ര ്േ�ശീയമാേയാ
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എ�ാ�ാര��ളിലും സമനീതി നല ്കുവാന ്മനുഷ�ഭരണകൂട�ിന്
കഴിയിെ�� സ്ുവ��മായിഅറിയണം.എ�ിെല�ാം മാ�തമാണ്
ത�ള ്�സ്മനീതി നട�ാ�ാന ്കഴിയുകഎ�തിെന��ി

േബാധമു�ാവണം. ഉദാഹരണമായി �പാേദശികമാേയാ, േദശീയമാേയാ,
അ�ര ്േ�ശീയമാേയാ മനുഷ�ര ്െ��ാം ഒരുേപാെലസൗ�ര�ം നല ്
കുവാന ്സാധിെ��ില ്മാ�തേമസൗ�ര�കാര��ില ്എ�ാ വ��ികള ്
�ുംസമനീതി നല ്കുവാന ്കഴിയുകയു��. മുഖഛായ, നിറം,
ഓേരാേരാശരീരഅവയവ�ള�െടയുംവലി�ം�പവര ്�നം

ആേരാഗ�ം,ആയു�,്ജനന�ലം, ഭാഷ, െതാഴില ്അഭിരുചി,വിേനാദ
അഭിരുചി, മാതാപിതാ�ളില ്നി�ും ബ�ുജന�ളില ്നി�ും
സുഹൃ�ു�ളില ്നി�ുെമാെ�ജനി� കാലം മുതല ്ലഭി�
സേ്നഹവാ�ല��ള�ം സുഖദുഃഖ�ള�ം തുട�ിഅേനകം
കാര��ളില ്ഓേരാവ��ി�ുംസമനീതി നല ്കുവാന ്മനുഷ�
ഭരണകൂട�ിന ക്ഴിയി�.അവയിെല�ാം സമനീതി നട�ാ�ാന ്

കഴിെ��ില ്മാ�തേമ വ��ികെളസ�ൂര ്�മായും
ഭരി�ു�വരാണ ത്�െള� ഭ്രണാധികാരി� അ്വകാശെ�ടാന ്
കഴിയുകയു��. മനുഷ�ഭരണാധികാരികള ്സു�ി� ഓ്ടു�

കാര��ളാണവ. മു�റ�സൗ�ര�ം, നിറം, െതാഴില ്അഭിരുചി,
ആയു�,്ആേരാഗ�ം തുട�ിയകാര��ളിെല�ാം സമനീതി
നട�ാ�ുേ�ാള ്മാ�തേമൈദവം മഹാനീതിപതിയാകുകയു��
എ�തുംഅറിയണം. മനുഷ�ഭരണകൂട�ള ്�ും ജഡജ്ിമാര ്�ും
ഒെ� െചറുതും വലുതുമായ പിഴവുകള ്സംഭവി�ു�ുെ��അ്വര ്
�ും ജന�ള ്�ും വളെരയധികംഅറിയാെമ�ിരിെ� �പസത്ുത
പിഴവുകള ്പരിഹരി�ുകകൂടി െച��േ�ാള ്മാ�തേമ മഹാനീതിപതി
ആകുവാന ്ൈദവ�ിന ക്ഴിയുകയു�� എ�തുംഅറിയണം.
മനുഷ�ര ്�അ്സാ��മായിരി�ു�വിഷയ�ളിെല�ാം ൈദവം
മഹാനീതി നിര ്�ഹി�ു�ത എ്�െനയാെണ� മ്നുഷ�ര ്
അേന�ഷി�ണമായിരു�ു..അേന�ഷി�� കെ��ിയാല ്,

അതിെനാ�,്ത�ള�െട പരിമിതികള ്�അ്ക�ുനി�ുെകാ�,്
അഥവാത�ള ്�സ്മനീതി നട�ാ�ുവാന ്കഴിയു�കാര��ളില ്

മാ�തംസമൂഹഭരണകൂടം ഇടെപടണംഎ�തുള ്െ�ാ�്
െപരുമാറണമായിരു�ു. മഹാനീതി നിര ്�ഹി�ുവാന ്ൈദവം
ആവിഷ�്രി�ി��� മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�ാെണ�്

കെ��ു�തില ്ഭരണാധികാരികള�ം മ���വരുംപരാജയെ��ാല ്,
അേനഷി�ുവാനു�പരി�ശമം തുടരണം,എ��ാെത

േതാ�ിയതുേപാെല നിയമ�ള ്ഉ�ാ�ുകയ� േവ�ിയിരു�ത.്
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േതാ�ിയതുേപാെല നിയമ�ള�ം നിര ്�ഹണ�ള�ം നട�ിയാല ്
അഴിമതികള�ംഅസമാധാന�ള�ം ദുരാചാര�ള�ം ഭീകരവാദ�ള�ം
പുതിയ പുതിയ രീതികളില ്ഉ�ാവുകയുംവര ്�ി�ുകയുമാണു
െച��കഎ� എ്�ാ�ാല�ളിെലയുംഅനുഭവം പഠി�ി�ു�ു�.്

(എ�ാഅേന�ഷണ�ള ്�ുമു� ഉ�ര�ള ്�ഗ��ില ്
ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�� കഴി�ി���)്. മഹാനീതിശാസ�്തം
അേന�ഷി�ു�വര ്, ഗാ�ിെയേ�ാെലആദ�ം േയാഗ�ത േനേട�തു�.്

ൈദവം ചി�െ�ടു�ിയിരി�ു�തായശരീര�ിെല
നാഢീവ�വ�കെള താളംെത�ി�ു�തായ മദ�െ�നിര ്�ി�ാനും
ക�വടം െച�ാനും ഉപേയാഗി�ാനും നാ�ില ്അനുവദി�ാന ്
പാടി�ാെയ�ും,ശാസ�്തപരമായ�ാെത മ�� ജ�ു�േളാെടാ�ം
കാ�ില ്ജീവി�ുേ�ാള ്അതാകാെമ�ും തിരി�റി� �്പവര ്
�ിേ��വരായ ഭരണാധികാരികള ്, മദ� നിര ്�ാണവും
മദ���വടവുംഅനുവദി�ുകയുംസ�യം െച��കയും

േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും, േശഷം മദ�ംആേരാഗ��ിന ഹ്ാനികരെമ�ു
പറയുകയും, മദ�ം ഉപേയാഗി�ു�വെര പീഢി�ി�ുകയും
െച���തായഇ�െ�ഏ�വും നീചരീതികള ്പിന ്പ���

ഭരണാധികാരികള ്�ും,അതിനു കൂ�� നില ്�ു�ജഡജ്ിമാര ്�ും,
മതപുേരാഹിതര ്�ും ഒെ� മഹാനീതിശാസ�്തംൈദവം
െവളിെ�ടു�ിെ�ാടു�ണേമാഎ�അ്വര ്തെ�സ�യം

േചാദി�െ�.
മതം, രാഷ�്ടീയം, രാഷ�്ട ഭരണഘടന, േകാടതികള ്തുട�ിയവയിെല
കടു� േപാരായമ്കള ്നിമി�ം ഭീകരവാദ�ള ്സൃഷട്ി�െ�ടു�ത്
എ�െനെയ�ാെമ� വ്ിപുലമായി വിശദീകരി�ുകയുംഅവയ�്ു�
ശാസ�്തീയ പരിഹാര�ള ്നിര ്േ�ശി�ുകയും െച���അ��ായ�ള ്

�ഗ��ിലു�.്
ഇ� ക്െ��ിയശാസ�്തനിയമ�ള�ം നാെളകളില ്കെ��ു�
ശാസ�്തനിയമ�ള�ം ഇ�െലകളിലും എ�ാ�ാല�ും സൃഷട്ിയുെട

ഭാഗമായി മഹാ�പപ��ില ്അ�ര ്ലീനമാണ,്ൈദവം
നി�യി�ി���കാലബ��ള ്�പകാരം െവളിവാ�െ�ടുകയാണു
െച���െത� അ്റിയുേ�ാള ്ശാസ�്തസാേ�തിക രംഗ�ള�െട
വികസന�ിലൂെടൈദവം മനുഷ�ര ്�ക്ൂടുതല ്ആന�ം നല ്കു�ു
എ�ുകൂടി സുവ��മാവുകയാണ.്ഓേരാരു�രുംഅവരവെരയും
മ���വെരയുംഅറിയുവാന ്കാരണമാകു�ശരീരം ഉള ്െ�െട

മഹാ�പപ��ിെലസര ്�വും മഹാശാസ�്ത�പകാരം �പവര ്�ി�ു�ു
എ�റി�ു ജീവിേ��തു�.് ഭ�ണം,വസ�്തം, ഭവനം,വാഹനം,
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വാര ്�ാവിനിമയം, േഫാണ ്തുട�ിയഎ�ാ ജീവിതകാര��ളിലും
ശാസ�്ത�പകാരംൈദവം നല ്കു�സുഖ�ള ്ആസ�ദി��െകാ�,്

ശാസ�്തെ�നി�ി�ു�വരായി മാറരുത.്
ഭൗതികശാസ�്തവികസനം േനടി�രു�വര ്�ി�സുഖസൗകര��ള ്
ഭൂമിയിെല മനുഷ�ര ്�ു മുഴുവന ്ലഭ�മാകു�ിെ��ില ്,അതി�ര ്�ം
ധര ്�ശാസ�്തശാഖകളായയു�ിശാസ�്തം,സദാചാരശാസ�്തം,
സാ��ികശാസ�്തം, െതാഴില ്ശാസ�്തം, ഭരണശാസ�്തം, നീതിന�ായ
ശാസ�്തംതുട�ിയവയില ്ശരിയായ വികസനം ഉ�ായി�എ�ാണ.്
മനുഷ�ര ്ത�ള ്�ു േതാ�ിയതുേപാെല നിയമ�ള ്ഉ�ാ�ിയാല ്

മഹാ�പപ��ിെല ജീവിതംഅസേ�ാഷ�ിലും
അസമാധാന�ിലും െച�ു ചാടും. മഹാ�പപ��ിെല

വസത്ു�ളില ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഭൗതികശാസ�്തേ�ാെടാ�ം, ധര ്
�ശാസ�്തവും, നീതിശാസ�്തവും കൂടി ൈദവം ഉള ്െ�ടു�ിയി���.്
ആവകകാര��ള ്ശാസ�്തീയമായി െതളിയി��െകാ�ു� �പേത�ക
അ��ായം �ഗ��ിലു�.് മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്
അഥവാ മൂലക�ളില ്�ാപി�ി��� ധര ്�ശാസ�്ത�െള െത�ി��
മനുഷ�ര ്ജീവി�ാല ്, �പസത്ുത ധര ്�ശാസ�്ത�ള ്ന��നശ�ികളായി

അഥവാതിരു�ല ്ശ�ികളായി �പവര ്�ി�ു�താണ.്
ഭീകരവാദ�െള�ാം �പസത്ുത തിരു�ല ്ശ�ികള�െട �പവര ്�നം

െകാ� സ്ംഭവി�ു�താണ.് ഭീകരവാദ�ള ്
ഉ�ാകു�െത�െനെയ�ും,ഇ�െ�മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ
ഇസ�ള�ം െകാടുംഭീകരര ്ആയിരി�ു�െത�െനെയ�ും
വിവരി�ു�അ��ായ�ള ്ൈദവം മനുഷ�ര ്�ു നല ്കിയ

വ��ിസ�ാത���െ�അവര ്�ു നിേഷധി�തുെകാ�ും,ചിലര ്ദുര ്
�ിനിേയാഗം െചയത്തുെകാ�ുംസംഭവി�താെണ� ശ്ാസ�്തപരമായി
േബാ��െ�ടു�ു�താണ.് ന��നശ�ികെള വിവരി�ു� �പേത�ക
അ��ായം �ഗ��ിലു�ത പ്ഠി�ുേ�ാള ്ഭീകരവാദ�െള
അവസാനി�ി�ുവാനു�കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�തായ

ശാസ�്തീയ പരിഹാര�ള�ം േബാ��മാകു�താണ.്
ഭൂമിയിെല�ുംൈവകാെത മായ �പത��മാകു�താണ.് ധര ്
�ശാസ�്ത�ില ്അധിഷഠ്ിതമായസ�ൂര ്�വ��ിസ�ാത���ം

ഭൂമിയിെലഎ�ാ മനുഷ�ര ്�ും ലഭി�ു�തുമാണ.്
ശാസ�്തവികസന�ിലൂെട ലഭ�മായസുഖ�ള�ം സൗകര��ള�ം
ഉേപ�ി� ,് ഉടുവസ�്തേ�ാെട മാ�തംകാടുകളില ്േപായി മ���
ജീവികേളാെടാ�ം�ിരമായി ജീവി�ു�വര ്�ു ലഭി�ു�
വ��ിസ�ാത����ിന ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമായഎ�പരിധി
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ഉ�ായിരി�ു�ത�.കാടുകെള ഭരി�ുവാന ്നാ�ിെല
ഭരണാധികാരി� അ്വകാശം ഉ�ായിരി�ു�തുമ�.

ൈദവെ���ിയും മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി �ിതി 
സംഹാര�െള��ിയും, മഹാനീതിശാസ�്തെ���ിയും,ൈദവം
മനുഷ�രൂപ�ില ്മഹാഅവതരി��കഴി�ു (അവതാരം പൂര ്
�മായി��മി�),എ�തിെന��ിയും ഒെ� �ഗ��ിെല 3◌ാം
ഭാഗ�ില ്ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���ത സ്�ശ�ം
പഠി�ുേ�ാള ്,ഏവര ്�ും വളെരയധികംസേ�ാഷി�ാന ്

കഴിയു�താണ.്

അ��ായം 4

പരിഷ�്രി� ഇ്മഹാ�ഗ��ിൽ േചർ� ക്ഴി�താണ.്

അ��ായം 5
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം

മനുഷ�ന ്എ�ഒരുജീവി�ു മാ�തം മഹാ�പപ��ിന ്െറ
മഹാശാസ�്തംെവളിെ�ടു�ിെ�ാടു�ു�തും

ശാസ�്തവികസന�ിലൂെടഅന�മായആന��ള ്നല ്കു�തും
ൈദവം മനുഷ�െര �പേത�കംസേ്നഹി�ു�തുെകാ�ാണ.് മനുഷ�ന ്

എ�ഒരുജീവിേയാടു മാ�തംസേ്നഹവാ�ല��ള ്വര ്
�ി�ിരി�ു�തിന ്െറ കാരണംഅറിയുേ�ാള ്മനുഷ�ര ്�ക്ൂടുതല ്
ആന�ി�ാനാവും;ആ�ീയസാ�ാത�്ാരവുമായും മ���
ജീവികള ്�സ്മനീതി ലഭി�ു�തുമായുംബ�െ��

മഹാനീതിശാസ�്തകാര��ളാണവ.ഓേരാവ��ി�ുംആന��ള�െട
മഹാനിധിയാണ ൈ്ദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�ത.്

ആന��ള�െട കലവറ തുറ�ാനു�താേ�ാലുകളാണ ഒ്േരാ
ശാസ�്തനിയമവും. മഹാ�പപ��ിെലഅന�മായആന��ള ്

മനുഷ�ന ്അനുഭവി� അ്റിേയ�വയാണ.്
എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും മഹാ�പപ��ില ്സമനീതി ലഭി�ു�ു�.്
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മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരംൈദവംഓേരാ മനുഷ�നും നല ്കു�
പരമമായആന�ംഅഥവാആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഅറിയി�ാം :
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന �്ബ�ംഎ�ഒരു മഹാനാമമു�.്
ആന��ിന ്െറ കാര��ില ്�ബ��ിന അ്ഥവാൈദവ�ിന്
ലഭി�ു�ആന�ം, മനുഷ�നും ലഭ�മാ�ിൈദവം മനുഷ�െന

മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു. �ബ�ാന�ം.ആന�കാര��ില ്മനുഷ�ന്
ൈദവമാകാം. മനുഷ�ന േ്വ�തആ്ന�ം തെ�യാണ.്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഭാഗമായി വര ്�ി��െകാ�ുതെ�

�ബ�െ�േ�ാെലഅനുഭവി�ു� മഹാആന�മാണ �്ബ�ാന�ം.
ചില ഉദാഹരണ�ളിലൂെട വിശദമാ�ാം. (1)ഇഷട്െ�� മാ�ഴ�ള ്
ഭ�ി�ുേ�ാഴു�ആന�ം ഒെ�ാ�ായിആ�ഗഹി�ുേ�ാള ്,
മനുഷ�ന ്ആ�ഗഹി�ു�സമയേ�ാളം മാ�ഴം കഴി�ാെതതെ�
ആസ�ാദനസുഖം ലഭി�ു�താണ.് (2) രതിസുഖംആ�ഗഹി�ുേ�ാള ്,
ആ�ഗഹി�ു�സമയേ�ാളം പരമമായ രതിസുഖം ലഭി�ു�താണ.്
(3)ആ�ഗഹി�ു�കാലേ�ാളം യാെതാ�ുമറിയാ�ഉറ�ം. (4)
ൈദവാരാധന െച�ാന ്അനുവദി�ണെമ� ൈ്ദവേ�ാട ന്ിര ്
��ി�ു�വര ്�ു മാ�തം ഒരു വര ്ഷ�ിെല 13◌ാം മാസ�ിെല
അവസാന ദിവസ�ിെല 8 മണി�ൂര ്േനരംൈദവെ�
ആരാധി�ുവാന ്ൈദവംഅവസരം നല ്കു�താണ;്

അനുവദി�ു�താണ.് മഹാശാസ�്തംമന�ിലാകു�േതാെട ഏവരും
അേനകദിവസ�ളിെലആരാധന െച��വാന ്ഇ�ി�ും,എ�ാല ്
ൈദവംഅത അ്നുവദി�ു�ി�. മഹത�ംൈദവ�ിനു മാ�തംഎ�

ആരാധന േക� സ്ുഖി�ു� ഒ��ൈദവം. മായ
�പത��മാ�ു�േതാെട,കാലഗണന 28 ദിവസം വ� 1്3

മാസ�ളായി� പ്ുനഃ�കമീകരി�ു�താണ.് �ഗ��ിന ്െറ 2◌ാം
ഭാഗ�ിലും,ഓംസത�ം േഡാ�േ്കാം െവബൈ്സ�ിലും

വിശദീകരി�ി���.്
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിന ്െറഅഥവാ �ബ�ാന��ിന ്െറ ഒരു
ഭാഗംഈഅ��ായ�ില ്േചര ്�ി�ി�,ആയത �്ഗ��ിെല 3◌ാം

ഭാഗ�ിെല ജീവിസൃഷട്ിയും ധര ്�ശു�ിയും
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരവുംഎ�അ��ായ�ിലുംആന�ം,

പരമാന�ം, മഹാന�ം, ലിംഗം, മഹാലിംഗം എ�അ��ായ�ിലും േചര ്
�ി���.്സ�്തീയും പുരുഷനുമായി ഓേരാജീവികള�ം ര�ായി

വിഘടി�െ�ടു�തും,ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്അവവീ�ും
ഒ�ുേചരു�തും,സൂര�ന ്ഉള ്െ�െടയു�ഓേരാന��ത�ളിെലയും

ൈഹ�ഡജന ്< >ഹീലിയംബ��ിന ജ്ീവികള�െട ഘടന
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കാരണമാകു�തും �പസത്ുതഅ��ായ�ില ്വിവരി�ു�ു�.്
മഹാ�പപ��ിെലഅന��ളായബഹുവിധസുഖ�ള ്മാറി മാറി
ആസ�ദി�ുവാന ്കാലം സഹായി�ു�ു.അെത�െനെയ�ാല ്1വര ്
ഷ�ാലേമാ 100വര ്ഷ�ാലേമാ രതിസുഖംആ�ഗഹി�ുേ�ാള ്,
പരമാന��ില ്ലയി� സ്ര ്�വും മറ�ു കഴിയു�വ��ി വീ�ും
േബാധതല�ില ്എ�ു�ത 1്അഥവാ 100വര ്ഷ�ാലം പൂര ്
�ിയാകുേ�ാഴാണ.്അേതസുഖേമാ പുതിയസുഖ�േളാ

ആ�ഗഹി�ുേ�ാള ്വീ�ും ലഭി�ു�ു.
ബഹുവിധആന��ള ്അന�മായിആസ�ദി�ാെമ�തു കൂടാെത
മഹാആന�മായ മഹാവാ�ല�ം നുകരാന ്�ബ�ാന��ില ്

അവസരമു�.് �ബ�ാന��ിലിരി�ു�വ��ി� ഭ്ൂമിയിേല�്
മട�ിവ� മ്ഹാആന�ം വീ�ും നുകരാനായിൈദവേ�ാട �്പാര ്
�ി�ാം. (മഹാജഗദംബയായൈദവ�ിന ്െറ മടിയില ്കിട�്
മഹാവാ�ല�ംഅനുഭവി�ുവാന ്സ�്തീആയിരിെ� ഭൂമിയില ്
വ��തെ�അവസരമു�ാകു�താണ.്). മഹാമാതാവും

മഹാപിതാവുമായൈദവ�ിന ്െറ മഹാവാ�ല��ള ്നുകരാന ്
വീ�ുംആ�ഗഹി�ു�ത മ്ഹാആന�മാണ.് ഭൂമിയില ്വ� ന്ൂേറാളം
മനുഷ�ജ��ള ്വീ�ുെമടു�ാനുംഅവയിെലഅവസാനെ�
പേ�ാളം ജ��ളില ്തുടര ്�യായി സ�്തീജ��ള ്േനടാനും
മഹാജഗദംബയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാവാ�ല�ം നുകരാനും
മഹാഭാഗ�മു�ാകു�താണ.്ൈദവെ�കു�ായി ലഭി�ാനും

ഓമനി�ാനുമു� മഹാഭാഗ�ം ലഭി�ുവാനും ശാസ�്തപരമായി�െ�
അവസരമു�.് �ബ�ാന��ില ്നി� ഭ്ൂമിയിേല� മ്ട�ിവരാനും

ൈദവം നി�യി�ുേ�ാെല ജീവിജ��െളടു�ാനും
ത�ാറാകു�വരുെട കു�ായിൈദവം ജനി�ു�താണ.്

മാതാപിതാ�ള�െട കു�ായി ജനി�ുേ�ാഴും മാതാപിതാ�ള ്
സൃഷട്ികര ്�ാവആ്കു�ി�ാെയ� �്ഗ��ിന ്െറ തുട��ില ്

വിസത്രി�ിരു�ു.
�ബ�ാന�ംഎ�ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംആസ�ദി�ു�
അവ�യില ്വ��ിയുെട രൂപെമ�ാെണ� ഇ്നി പറയാം.
അര ്�പുഷട്ിേയാെട മാ�തേമ �സഷട്ാവായൈദവംഎ�ും

സൃഷട്ി�ൂ എ�ിരിെ�യും, ഭൂമിയിെല മനുഷ�ര ്�ച്��െനേ�ാെല
െവ�ം ലഭ�മാ�ു�വയായി ന��ത�െള കണ�ാ�ാനാവി�

എ�ിരിെ�യും, ന��തസൃഷട്ിയുെട ഉേ�ശെമെ��അ്റിയേ� ?
മനുഷ�ന ്ആണ/്ആയി�ീരു�ു താരം. ന��തം. മനുഷ�െനഅത്
മന�ിലാ�ാന ്കൂടിയാണ ന്�േന�ത�ള ്െകാ� ക്ാണാനാകുംവിധം
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ന��തസംവിധാനം ഒരു�ിയി���ത.് പുതിയ ന��ത�ളായി
മനുഷ�ര ്ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം േനടു�ു.അതനുസരി�്

മഹാശ�ിയുെട മഹാശാസ�്ത�പകാരംആകാശം ഒരുകുടേപാെല
വലുതായിെ�ാ�ിരി�ും.വ�ത�സത് മതചി��ളിലും രാഷ�്ടീയ
പാര ്�ികള�െട ചി��ളിലും െകാടികളിലുെമാെ� ന��തം
കട�ുകൂടിയതും വ�ത�സത് ജീവിതമ�ല�ളിെല �പഗ�െര
�ാെറ�ും സൂ�ര ്�ാര ്എ�ും േപരിടു�തും യാദൃ�ികമ�,

മഹാശ�ിയുെട മഹാആവിഷ�്ാരം കൂടിയാണത.് മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി,തന ്െറ ഏകദാസനും മഹാദാസനും �പതിനിധിയുമായ
പരമശിവന ്െറ ശിര�ില ്�ാപി�ി��� ച���ലയുംന��തവും
മഹാനീതികാര��െള യഥാര ്�മായും ഉള ്െ�ാ���വയും, മനുഷ�ന ്
െറആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഅറിയി�ു�വയുംകൂടിയാണ.്
ആകാശ�ിെല ന��ത�ള ്�പകാശെ�ാ��കള ്േപാെല
േതാ�ി�ുേ�ാള ്, ഭൂമിയിെലാെ�യുംന��ത�െള 5

േകാണുകേളാെട ചി�തീകരി�ുവാന ്അത���തമായകാരണമു�.്
മനുഷ�ന ്എ�ജീവിേയാട മ്ഹാശ�ിയായൈദവ�ിന �്പേത�ക
സേ്നഹവാ�ല��ള ്ഉ�ാകു�തിന ്െറയും,എ�ാ ജീവികള ്�ും

സമനീതി ലഭി�ു�തിന ്െറയും മഹാകാരണംകൂടിയാണത.് മ��മായി
ആരംഭി�ു�ജീവി ജീവിതം 100 മ�� ജ��ള ്�ുേശഷം,
സസ�മായി ഉയര ്�െ�� 1്00സസ� ജ��ള ്�ുേശഷം*,

പ�ിയാവുകയും 100 പ�ി ജ��ള ്�ുേശഷം, മൃഗമാവുകയും 100
മൃഗ ജ��ള ്�ുേശഷം,അവസാനമായി മനുഷ�ന ്ആവുകയും
മഹാ�പപ��ിന ്െറ ശാസ�്തവുംഅന�മായആന��ള�ം 50
സ�്തീജ�വും 50 പുരുഷജ�വും ഉള ്െ�ടു� 100 മനുഷ�ജ��ളിലൂെട
േനടുകയുംെച��േ�ാള ്,ജീവിയ�് 5്അവ�കളാണു�ത.്

മഹാശാസ�്തംമനുഷ�ാവ�യില ്േനടു�േതാെട പുതിയ ഒരു ജീവി
അവ�ഇ�എ�തആ്�ീയസാ�ാത�്ാരംഅഥവാ �ബ�ാന�ം
എ�ന��തപദവിയ� 5്എ�സംഖ�നല ്കി ജീവിച�കം പൂര ്
�മാ�ു�ു. ന��ത�ിന ്െറ 5 േകാണുകള�െടഅടി�ാനം
അതാണ;് മാ�തമ�അതിെന ശരിെവ��െകാ�,് ഭൂമിയില ്മായ
�പത��മാകു�േതാെട ന��ത�െള�ാം 5 േകാണുകേളാെട

ദൃശ�മാവു�താണ.്
ഭൂമിയിെലസംഹാരം പുേരാഗമി�ുേ�ാള ്, മ���ജീവികള ്�്

ച��വാസമു�ാകു�ു�.്ച��നിെല വ�ത�സത് മൂലക�േളാടുേചര ്�്
ഓകൈ്സഡുകള�ം മ��മായിരി�ു�വസത്ു�ളില ്നി� ഓ്കസ്ിജന ്
മഹാശാസ�്ത�പകാരംസ�ത��മാവുകയുംഅ�രീ�വായുവും
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ജലവുെമ�ാം ച��നില ്സൃഷട്ി�ുകയും െച���താണ.് ഭൂമിയിെല
ജീവിജീവിതെ�ബ�െ�ടു�ിയാണ ച്��ന ്െറ വലു�ം ഉള ്
െ�െടയു�കാര��ള ്ൈദവംസൃഷട്ി�ി���ത.് ഭൂമിയുെട

രാ�തിയിെല വിള�ു മാ�തമ� ച��െന� അ്േതാെട െതളിയു�താണ.്
ഓകസ്ിജെന��ി കൂടുതലായി �പേത�കഅ��ായ�ില ്വിവരി�ി���.്

നാളിതുവെരയു� െവളിപാടുകള ്�പകാരം ഭൂമിയില ്മായ
�പത��മാകുവാന ്വിരലിെല�ാവു�വര ്ഷ�േളാ മാസ�േളാ
ആഴച്കേളാ ദിവസ�േളാ മാ�തവും,സംഹാരംആരംഭി�ുവാന ്
സുമാര ്500വര ്ഷ�ാലവുമു�.് മായ �പത��മായി�ഴി�ാല ്
ഏതാനും വര ്ഷ�ള ്�കംശാസ�്തപരമായ വ��ിജീവിതം,

ശാസ�്തപരമായൈദവവിശ�ാസം,ശാസ�്തപരമായസമൂഹഭരണം,
എ�ി�െന ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�ജീവിതരീതികള ്എ�ാഅര ്
��ിലും ശാസ�്തപരമാകു�താണ.് ഒേര വായുശ�സി��ം ഒേര
(േപാെല) െവ�ം കുടി��ം ഒേര (േപാെല) ഭ�ണംകഴി��ം, ഒേര

േപാെലസുഖദുഃഖ�ള ്അനുഭവി��ം, ഒേര ഭൂമിയില ്ജീവി�ു� ഒേര
ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളായി എ�ാവരുംസേ�ാഷമായി

കുേറ�ാലം ജീവി�േശഷേമസംഹാരംആരംഭി�ുകയു��. ഭൂമിയില ്
ൈദവരാജ�ം�ാപി�െ�ടു�ത അ്�െനയാണ.് ഭൂമിയിെല ജീവിതം
സ�ര ്�മയമാകു�താണ.് �ബ�ാന��ില ്േപായവരും ഭൂമിയില ്

മട�ിെയ�ി മനുഷ�ശരീര�േളാെടയും മ��ജീവി ശരീര�േളാെടയും
ജീവി�ാന ്ആ�ഗഹി�ുംവിധം ഭൂമിയിെല ജീവിതം

സു�രമാകു�താണ.് മഹാ�പപ�വും മഹാശാസ�്തവും
മഹാേ�ശഷഠ്െമ� ജ്ന�ള ്ആന�േ�ാെട വിളി��പറയു�

മഹാഅവ�ഉ�ാകു�താണ.്
മായ �പത��മാകു�േതാെട,ഓേരാ 4◌ാം വര ്ഷ�ിെലയും 13◌ാം
മാസേ�ാടു േചര ്�ു� ദിവസം ഭൂമിയിെല മനുഷ�രില ്ഏതാനും
ല�ം േപര ്�ൈ്ദവം ദര ്ശനം നല ്കിഅനു�ഗഹി�ു�താണ.്

ജീവികള�െടെയ�ാം പിതാവുകൂടിയായ പരമശിവെന ദര ്ശി�ുവാനു�
അവസരം മഹാഅനു�ഗഹി� ആ്ദ�ം നല ്കുകയും,വ��ിയുെട

ശിര�ിലു�ന��േറാണുകെള ശ�ിെ�ടു�ിെ�ാ� മ്ഹാശാസ�്തം
മഹാഅനു�ഗഹി� ന്ല ്കു�തുമാണ.് (�ാനെ�വഹി�ു�
ന��േറാണുകള ്5%ല ്താെഴ മാ�തമാണ ഓ്േരാ മനുഷ�നിലും �പവര ്
�ി�ു�ത,്ബാ�ി ഭാഗം മഹാശാസ�്തെ�മൂഴുവന ്ഉള ്
െ�ാ�ാനായി കരുതിയി���താണ)്.ൈദവം പരമശിവനിലൂെട
മഹാശാസ�്തംനല ്കി മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ജ��ില ്മാ�തേമ
ൈദവെ�ആരാധി�ാന ്പാടു��. മഹാശാസ�്തംഎ�ാെണ�ും
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മഹാ�പപ�ംഎ�ാെണ�ുംൈദവംഎ�ാെണ�ും സുവ��മായി
അറി� മ്ഹാ�ുതെ�� മ്ഹാവിനീതനായി പുരുഷജ��ിലു�

മനുഷ�ന ്മഹാആന�േ�ാെട വിതു�ി�രയു�
മഹാനിമിഷ�ളാണവ.ൈദവ�ിന ്െറ മഹാപാദ�ള ്അര ്
�മഹാേദവിയായി** (അര ്�നാരീശ�രനായും)അവതരി�ു�

പരമശിവപാദ�ളില ്ദര ്ശി�,് മഹാപാദ�െളസാഷട്ാംഗം വണ�ി
സായൂജ�മട�േശഷംശിഷട്ായു� മ്ാ�തംപരമവിശു�ിേയാെട
ൈദവാരാധനയ�്ുംഅ��ാപന�ിനും വിനിേയാഗി�ു�ു.സുമാര ്
50വയ� �്പായെമ�ുേ�ാഴാണ �്പസത്ുത മഹാകാര��ള ്നട�ുക.
ഇ�ാം മത�ിെലൈലല�ുല ്ഖദിര ്സത�മാകു�തേ�ാഴാണ,് 4വര ്

ഷ�ില ്ഒരി�ലു�ശിവരാ�തിയിെല ഒരുയാഥാര ്��വും.
മഹാശാസ�്തംലഭി� വ��ിഅടു�ജ�ംസ�്തീയായി ജനി�ു�തും,

മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാമാതാവായൈദവെ� ദര ്
ശി�ു�തുമാണ,് മഹാമാതാവിന ്െറ മടിയില ്തലെവ��കിട�്
മഹാവാ�ല�ം നുകരാനു� മഹാഭാഗ�വും ലഭി�ു�താണ.്
ആരാധനാസംബ�മായകാര��ള ്3◌ാം ഭാഗ�ിെല �പേത�ക
അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.് പുരുഷജ��ിലു�തന ്െറ
കു�ിെന മടിയില ്കിട�ുവാേനാ മഹാവാ�ല�ം നല ്കാേനാ

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി ത�ാറാകു�ി�ാെയ�ത്
കു�ിൈദവ�ളായുംആള ്ൈദവ�ളായും േവഷംെക��� മനുഷ�ര ്

�പേത�കപാഠമാ�ിയാല ്അവര ്�ുെകാ�ാം.
ച���ലെയയുംന��തെ���ിയും പറ�േ�ാള ്ഭൂമി
കൂടാെതയു� �ഗഹ�ള�െടയുംഅവയുെട ച���ാരുെടയും
അസത്ിത�െ���ി െചറുതാെയ�ിലും പരാമര ്ശിേ��തു�.്
ൈദവീകശ�ികള�ം നിേയാഗ�ള�ം ലഭി�ഏതാനുംേപര ്വഴിപിഴ�്
ൈദവമാകാന ്�ശമി�തിെന��ിഈ �ഗ��ിെല ഭീകരവാദവും
മത�ള�ം/മതേനതൃത��ള�ം എ�അ��ായ�ിലും, 7◌ാം
ഭാഗ�ിലും വിശദീകരി�ി���.് ന��തേലാകംഎ�സ�ര ്
�േലാക�ിനു പകരമായി മുഖ�വിരു�ശ�ി തന ്െറ
ൈകവശംവ�ുേചര ്�ൈദവീകശ�ിെയ

ദുരുപേയാഗെ�ടു�ിെ�ാ� സ്ൃഷട്ി�സ�ര ്�മാണ ബ്ുധന ്എ�
�ഗഹം, േദവേലാകമായിഅറിയെ�ടു�തുംഅതുതെ�.
ന��നശ�ികളായിഅധഃപതി�വരുെട നീതിനട�ി�ിനായി
സൃഷട്ി�െ��വയാണ മ്�� �ഗഹ�ള�ം.അധമമായബഹുൈദവ
വിശ�ാസ�ള�ം, േജ�ാതിഷവും, മ��വാദവും,അസുരേലാകവും
തുട�ിയബഹുവിധഅധമസൃഷട്ികള ്അവര ്നട�ുകയു�ായി.
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ഇ�ാംഎ�ലഘുവായ വിശ�ാസ പ�തിയുെട മനുഷ�ര ്
അറിയാ�തായയഥാര ്�രൂപം നല ്കെ��തുതെ�ഏകൈദവ

വിശ�ാസ�ിേല�ു മനുഷ�െര വഴിതിരി��വിടാനാണ.്
മഹാശ�ിയായൈദവം,തന ്െറ മഹാ�ാനംഎ�

മഹാശാസ�്ത�ിന ന്ല ്കിയി��� ഭൗതിക രൂപമാണ അ്ന�മായ
മഹാ�പപ�െമ�ത സ്ത�മാണ.്തന ്െറഅന�മഹാശ�ികളിെല
ഒരു െചറുതും നി�ിതവുമായ ഭാഗം ശ�ിെകാ� മ്ഹാശാസ�്തം
ആവിഷ�്രി�ുകയും മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ുകയും
െചയത്ിരി�യാണ എ്�ും വ�ാഖ�ാനി�ാനാവും. ര�ും ഒ�ു

തെ�യാണ.് മഹാശാസ�്ത�പകാരവും, �പസത്ുത െചറിെയാരു ഭാഗം
ശ�ിെകാ�ു തെ�യും,അധികമായ ന��നശ�ികെള

ഇ�ാതാ�ുേ�ാള ്മാ�തമാണ മ്ഹാശാസ�്ത�ിനും ൈദവ�ിനും
മഹത�മു�ാവുക. (ന��നശ�ികള�ംഅധികമായ ന��നശ�ികള�ം
രൂപെ�ടു�ത എ്�െനെയ� ഭ്ീകരവാദവും, രാഷ�്ടീയ/മത
അസംതൃപത്ിയും, ന��നശ�ികള�ം എ�അ��ായ�ിലും
മഹാ�പപ��ിെല ന��നശ�ികള ്, പിശാച എ്�ിവഎ�

അ��ായ�ിലും വ��മാ�ു�ു�.്). മായ �പത��മാ�ിയ േശഷം
ൈദവംസംഹാരേദവനായി ശ�ിെ�ടു�ിയി��� പരമശിവനിലൂെട
മ�� �ഗഹ�െളയുംഅവയുെട ച���ാെരയുംസംഹരി�ു�താണ.്

ര�ാം മഹാകാലച�കം മുതല ്മഹാശാസ�്തപരമായ
മഹാജഗദംബയായി മനുഷ�രൂപം സ�ീകരി��െകാ� ൈ്ദവം
മഹാഎഴുെ��ിയിരി�യാല ്ഭാവിയിെലസൃഷട്ിച�ക�ളില ്
യാെതാരു മത�േളാ മത�ഭാ�ുകേളാബഹുൈദവാരാധനകേളാ
ഉ�ാകു�ത�. (സൃഷട്ിച�കം േപാെലയു�കാലഗണനാപരമായ

കാര��ള ്2◌ാം ഭാഗ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്). 3 �പമുഖ മത�െള��ി
ഏതാനും കാര��ള ്ഇനി േചര ്േ��തു�.്

* മ���ജീവികളിെല ജ��ള�െട എ�ംസംബ�ി� െവളിപാട പ്ൂര ്
�മായി�ി�. 06.01.2009.

**അര ്�മഹാേദവീ രൂപ�ിന ്െറ ശാസ�്തവിശദീകരണംൈദവെ�
ആരാധി�ാന ്മനുഷ�ര ്േയാഗ�ത േനേട�തു� എ്�അ��ായ�ില ്

കാണുക.

അ��ായം 6
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ആ�ീയസാ�ാത�്ാരവും മത�ള�ം (ഹി�ു/ഇ�ാം/�കിസത്ുമതം)
മഹാശ�ിയായൈദവം, മഹാ�പപ�െ�തന ്െറ മഹാരൂപമായും
മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തെ�തന ്െറ മഹാ�ാനമായും
അവതരി�ി��െകാ� മ്ഹാ�പപ��ില ്ജീവിസൃഷട്ി നട�ുകയും,
ജീവികള ്െ��ാം അന�മായആന��ള ്പരിചയെ�ടു�ുകയും,
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്അന�മായആന��ള ്�ിരമായി
അനുഭവി�ുവാനു� മഹാസൗകര��ള ്നല ്കിയുമിരി�ു�ു എ�്
മുന ്അ��ായ�ില ്വിവരി�ുകയു�ായി.ആന�കാര��ില ്

മനുഷ�ന ൈ്ദവമാകാന ്കഴിയു�ു.
ഭൂമിയില ്അേനകം മത�ള��.് മത�ളിലൂെടഅറിയു�
മതൈദവ�ള ്അേനകരാണ.്അവരവരുെട മതൈദവേമാ

മതൈദവ�േളാആണ മ്ഹാ�പപ�െ�യുംജീവിസൃഷട്ികെളയും
നട�ു�െത� ഓ്േരാ മത�ള�ംഅവയുെട വ�ാ�ളായ
പുേരാഹിത�ാരും ഒെ�അവകാശെ�ടു�ു. ഒേര ഭൂമിയിെല

മനുഷ�െരയാണ വ്�ത�സത്�ളായ മതൈദവ�ള�െട സൃഷട്ികളായി
മതപുേരാഹിത�ാര ്അവതരി�ി�ു�ത.്

ൈദവംസൃഷട്ി� മനുഷ�ജീവികള ്വ�ത�സത് മത�ള ്�പകാരം മത
ജീവികളായി ഭൂമിയില ്ജീവി�ു�ത ആ്�ീയ

സാ�ാത�്ാരെ���ിയുംവ�ത�സത്�ളായ ധാരണകേളാെടയും
വിശ�ാസ�േളാെടയുമാണ.് മുഖ�മായുംആ�ീയ

സാ�ാത�്ാരെ�സംബ�ി� 3് മത�െള മാ�തംചുവെട
�ഹസ�മായി വിശദീകരി�ി���ത അ്വയ�് മ്ഹാശാസ�്തവുമായി

�പേത�കബ�മു�തുെകാ�ാണ.്

(1)ഹി�ുമതം
അേനകം ജ��ള ്�ുേശഷം മനുഷ�ര ്ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം
േനടു�ുെവ� ഹ്ി�ുമത�ില ്�പതിപാദി�ി���.്എ�ാല ്

അന��ളായബഹുവിധസുഖ�െള മാ�തംലഭ�മാവു�സ�ര ്�ം
എ� �പേദശ�എ്�ു�ു, ന��തമായി മാറു�ു,�ിരമായി ശാ�ി

ലഭി�ു� �പേദശ�എ്�ു�ു, �ബ��ില ്ലയി�ു�ു,
ശിവേലാക�എ്�ിേ�രു�ു, �ബ�േലാക�എ്�ിേ�രു�ു,
ൈവകുണഠ്�ില ്എ�ിേ�രു�ു,എ�ി�െനയു�വിവിധ�ളായ
അറിയി��കളാണ ഹ്ി�ുമത�ിലു�ത.്കാലം വളെര കട�ി��ം,

ശാസ�്തംവളെരയധികം പുേരാഗമി�ി��ം,ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരവുമായി ബ�െ�� േലാക�െള ചൂ�ി�ാ��വാേനാ,

സുവ��മായുംശാസ�്തീയമായുംഅവതരി�ി�ുവാേനാ
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ഹി�ുമത�ിന ക്ഴി�ി�ി�ാ എ�ത ഹ്ി�ുമതെ�അവമതി�ു�
വസത്ുതയാണ.്

ഏ�വും �ഹസ�മായ മതവ�ാഖ�ാന�ിേല� ഇ്നി കട�ാം:
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ മുഖ�ഭാഗമായ പുനര ്��സി�ാ�െ�

പാപികള ്�വ്ീ�ും പുനര ്�നിേ��ിവരുംഎ�ു�
വ�ാഖ�ന�ിേല� ഹ്ി�ുമതപുേരാഹിത�ാരും മ��ം

അധഃപതി�ി�ി���.്സ�്തീപുരുഷ വ�ത�ാസം,സൗ�ര�ം, നിറം,
ആയു�,്ആേരാഗ�ം, െതാഴില ്,വിേനാദം, േദശം തുട�ിയ
ജ�ഗുണ�ളില ്എ�ാ മനുഷ�ര ്�ുംസമനീതി ഉറ�ാ�ാനു�
മഹാനീതിസംവിധാനമാണ മ്ഹാ േചര ്�വ്ിേശഷി�ിേ��തായ
മഹാപുനര ്��സി�ാ�ം.ഇ�െ�ൈഹ�വതീ�വവാദികള ്
പലരുംഅവരുെട മു���ളില ്മ�� മത�ളില ്െപ� ത്ീ�വവാദം ഉള ്
െ�െടയു�പാപ�ള ്െചയത്തിന ്െറ ഓര ്�കള ്നല ്കെ��ാലു�
അവ�അതീവ ദയനീയമായിരി�ുംഎ�തു മന�ിലാ�ി േനര ്
വഴി� ത്ിരിേയ�തു�.് മൂ� ഉ്ദാഹരണ�ള ്പറയാം : (1)

എം.െക.ഗാ�ിെയ (ഗാ�ിജിെയ) െവടിെവ��െകാ�നാഥുറാം ഇ�്
േകരള�ിെല മത�ഭാ� േ്ലശമു� ഒരുഇ�ാമിക കുടുംബ�ില ്
പുനര ്�നി�,്ഈവരികള ്ത�ാറാ�ു�ആഗ� മ്ാസം 2008ല ്17
വയ��കഴി�അതിസു�രിയായ െപണ ്കു�ിയായി ജീവി�ിരി�ു�ു.

(2) �ബ��ില ്ലയിെ��ും പരമപദം �പാപിെ��ും സ�ര ്��ില ്
േപാെയ�ും മ��ംഅേനകര ്കരുതു�ആദിശ�രന ്, പുനര ്

�നന�ളിലൂെട വിേവകാന�നായി മാറുകയും,ഇേ�ാള ്ഇ�ാം
മത�ില ്പുനര ്�നി��കഴിയുകയുംഎ�ാല ്

ഹി�ുമതവിശ�ാസ�ില ്കൂടുതലായിആകര ്ഷി�െ��്
ഹി�ുമതപരമായി ജീവി�ുകയും െച���ു.ക��ള�ം
െപാ���ള�ം ഏെറയു�അേ�ഹെ�ഒരു പിശാചും

പിടി�ിരി�ു�ു ! മഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി��െകാ� മ്ഹാശ�ി
സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�ള ്നിര ്�ഹി�ു� മഹാ�പപ�െ�

മിഥ�യായി വിേശഷി�ി� കടു�അപരാധംഅേ�ഹം
െച��കയു�ായി.അടി�ാനപരമായൈദവീകപാഠ�ള ്
അേ�ഹ�ിന ഇ്�ുംഅറിയി�. (3) മുഖ�മായുംഈഴവജനത
ഗുരുവായുംകു�ിൈദവമായുംആദരി�ുകയുംആരാധി�ുകയും
െച���നാരായണ(ഗുരു),ഇ�ാം മത�ില ്പുനര ്�നി�്
അടു�കാലം വെര ന�ംതിരി�തിനു േശഷംഇ�്

കുടുംബജീവിത�ിേല�ു �പേവശി�ി���.്സ��ം കാര��ില ്
ദാ�ത�ജീവിതെ�ഇകഴ�്ി,ശിവാരാധന െചയത്ു,
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അനുയായികള�െടഅേനകം ക��ര�ള ്�ുകൂ��നി�ു,
എ�ി�െനയു�അപരാധ�ള ്അേ�ഹം െചയത്ു. മതേമതായാലും
മനുഷ�ന ്ന�ായാല ്മതിഎ�അശാസ�്തീയമായ വചനം മത�െള
�പീണി�ി�ു�താണ,്ആയതിെന നമു�ു മനുഷ�രാകാം എ�
ശാസ�്തസത��ിേല� പ്രിണമി�ി�ാനു� �ശമ�ള ്നട�ാന ്
അേ�ഹ�ിന ്െറഅനുയായികള ്�ായി�. മാ�തമ�,ഇ�്
ൈഹ�വമായിരി�ു�ശിവാരാധാനെയ പിന ്പ�ിയത�ാെത

ശിവാരാധന െത�ാെണ�ു �ഗഹി�ാന ്േപാലുമു�ൈദവാനു�ഗഹം
അേ�ഹം േനടിയി�.

മായ �പത��മായി�ഴി�,് ഭൂമിയില ്സത�ധര ്�നീതി ജീവിതം
അഥവാൈദവരാജ�ം�ാപി�െ��,്സംഹാരംആരംഭി�ുേ�ാള ്
മാ�തേമഈസൃഷട്ിച�ക�ിെല മനുഷ�ര ്ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം
േനടി�ുട�ുകയു��.എ�ാ �പപ�കാര��ള�ം സുവ��മായി
മനുഷ�െര േബാ��െ�ടു�ിെ�ാ� ൈ്ദവം തന ്െറ മഹാദാസനായ
പരമശിവനിലൂെട സംഹാരം നട�ു�ു.ൈദവകാര��ളില ്

ഒളി��കളിയി�എ�ും െവളിെ�ടു�താണ.് പ�ത�ാേരാ േനതാ�േളാ
മതാ����ാേരാവിചാരി�ാല ്സ�ര ്��ിേല�ആ്�ാ�െള

കയ�ിവിടാനാവി�.
മഹാപുനര ്��സി�ാ�ം �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ിലും,
ഓംസത�ം േഡാ�േ്കാം െവബൈ്സ�ിലും ശാസ�്തീയമായി

വിവരി�ി���ത പ്ഠി�ാനായാല ്േകാരി�രി�ു�തുംസാത�ികര ്
അത�ധികംസേ�ാഷി�ു�തും പാപം െച���വര ്പ�ാ�പി��
തുട�ു�തുമാണ.്ഓേരാേരാ േജാലികള ്െച�ാനായി �പേത�ക
ശ�ികള ്നല ്കിൈദവം നിേയാഗി�വെരയും,സമൂഹ�ില ്
കു�ിൈദവ�ളായി േവഷമിടു�വെരയുംസി�െര� സ്�യേമാ
അ�ാെതേയാവിേശഷി�ി�ു�വെരയും, േനതാ�െളയും

കലാകാര�ാെരയുംകളി�ാെരയും ഒെ�ആരാധി�ു�കടു�
അധമഅവ�യിേല� ഹ്ി�ുമതംകൂ��കു�ിയിരി�ുകയാണ.്
മഹാശ�ിയായൈദവെ�മാ�തംആരാധി�ുക,ൈദവംഓേരാേരാ
ചുമതലകള ്�ായി നിേയാഗി�വെരആദരി�ുകഎ�ി�െനേയ
പാടു��.ഹി�ുമത�ില ്ൈദവ�ളായും േദവിമാരായും
േദവ�ാരായുംകരുതെ�ടു�വരുെടയും മ�� മത�ളിെല

മാലാഖമാരുെടയും/മല�ുകള�െടയുംഅസത്ിത�ം എ�ാെണ�്
ഭീകരവാദവും മത�ള�ം എ�അ��ായ�ിലും 7◌ാം ഭാഗമായ

സമ്ൃതിയിലും ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.്
അന�മായ മഹാസമ�ദമായിൈദവെ�യുംഅതിെല ഒരുതു�ി
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ജലമായി വ��ിെയയും /മനുഷ�െനയും/ജീവിെയയും
കണ�ാ�ുേ�ാള ്മഹാസമു�ദ�ിെല ഒരുതു�ി ജലം ഒരി�ലും
മഹാസമു�ദംഅ�,ആയി�ീരു�ുമി�എ�തുള ്െ�ാ� ത്��മസി
േപാെലയു� െത�ായതത�സംഹിതകള ്ഉേപ�ിേ��താണ.്
മാ�തമ�, �ബ�െ���ിയു�പാഠ�ള ്പഠി�ുേ�ാള ്, മനുഷ�ര ്ഉള ്
െ�െടയു� മഹാ�പപ�ംയാെതാരി�ലും �ബ��ിന ്െറ
ഭാഗമ�ാെയ�ും മന�ിലാകു�താണ.് മതമതിലുകള ്െപാ�ി�്
മനുഷ�ാവ�യിേല�ു നയി�ു�ചി�കള ്ഉപനിഷ�ുകളില ്
ഏെറയുെ��ിലുംഅവയുെട വ�ാഖ�ാതാ�ള ്േപാലും മത�ിന ്െറ
ഭാഗമായിരു�ുെകാ�,് ഉപനിഷ�ു�ളിെല െത�ായ ജഗത്

മിഥ�ാവാദെ� ഉയര ്�ി�ിടി�ു�വരായി
അധഃപതി�ിരി�ുകയാണ ;് മാ�തമ�, മനുഷ�ര ്ആന�കരമായി

ജീവി�ാന ്കൂടി ൈദവം ഗൂഢമായി മനുഷ�ശരീര�ില ്ലയി�ി�ി���
ആ�ാവിെന��ി ചി�ി� സ്�യംസമയം പാഴാ�ുകയും മ���വെര
വഴിെത�ി�ുകയുമാണ.് മ� മ്ത�ഗ��െളേ�ാെല ഉപനിഷ�ുകള�ം
പൂര ്�മായും ഉേപ�ിേ��വയാണ.്ആ�ാവിെന��ിയും
ൈദവെ���ിയുംസുവ��മായുംകൂടുതലായുംഅറിയു�തിന്
മനുഷ�ര ്ധാര ്�ിക േയാഗ�തകള ്വര ്�ി�ിേ��ിയിരു�ു.യഥാര ്
�മായ 4 േവദ�െള��ിഈ �ഗ��ിെല 4◌ാം ഭാഗ�ില ്

വിശദീകരി�ി���.്
മായ �പത��മാകു�ത ഭ്ൂമിയിെലാെ�യുംഓംഎ�
മഹാസൃഷട്ിമ��ം 3വര ്ഷ�ാലം ശാസ�്തപരമായി
ധ�നി��െകാ�ാണ.്ബധിരനും കു�ും കു�ിയുംഓം

�ശവി�ു�താണ.്ഓം ന ്െറ ശാസ�്തലിപി േപാലും ഹി�ുമത�ില ്
കള�െ��� എ�ിരി�ിലും മഹാശാസ�്തവുമായി ഏെറഅടൂ�ംഏതു

മത�ിെന�ു േചാദി�ാല ്അതഹ്ി�ുമതമാണ ;്ൈദവം
സ�്തീരുപെമടു� മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാമാതാവായി

അവതരി��കഴി�ി���ത ഒ്രുഹി�ുമതകുടുംബ�ിലാെണ�ത്
േമല ്�പസത്ാവെ�ശരിെവയ�്ു�ു.

(2)ഇ�ാം മതം
ഭൂമിയില ്ജീവി�ിരിെ� െചയത് ന�കള�െടയുംതി�കള�െടയും
അടി�ാന�ില ്മരണാന�രം ന� മനുഷ�ര ്(ന�ആ�ാവ)്,
അന��ളായബഹുവിധസുഖ�െള മാ�തംലഭ�മാവു�സ�ര ്�ം
എ� �പേദശ�എ്�ു�തിെന��ിയുംചീ�മനുഷ�ര ്(ദുഷട്
ആ�ാവ)്,അന��ളായബഹുവിധ ദുഃഖ�െള മാ�തംലഭ�മാവു�
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നരകംഎ� �പേദശ�എ്�ു�തിെന��ിയുംഇ�ാം മത�ില ്
�പതിപാദി�ി���.്കാലം വളെര കട�ി��ം,ശാസ�്തംവളെരയധികം

പുേരാഗമി�ി��ം,സ�ര ്� നരക�െള ചൂ�ി�ാ��വാേനാ
സുവ��മായുംശാസ�്തീയമായുംഅവതരി�ി�ുവാേനാ ഇ�ാം
മത�ിനും കഴി�ി�ി�ാ എ�ത ഇ്�ാം മതെ�അവമതി�ു�

വസത്ുതയാണ.്
ഏ�വും �ഹസ�മായ മതവ�ാഖ�ാന�ിേല� ഇ്നി കട�ാം:

ഇ�ാം മത�ിെല ച���ലയുെടയുംന��ത�ിന ്െറയും െപാരുള ്
കൂടിയാണ ആ്�ീയസാ�ാത�്ാര�ിന ്െറ ഭാഗമായി
വിസത്രി�ി���ത.് മതചി�മായി ഉപേയാഗി�െ�ടു�

ച���ലയുെടയുംന��ത�ിന ്െറയും െപാരുെള�ാെണ� ഇ്�ാം
മത�ാര ്അേന�ഷി�ാ�െത� ?്അേന�ഷണ�ള ്�ും േചാദ��ള ്
�ും ഇടംെകാടു�ാെത ഒരു ജ��ില ്ഏ�വുമധികം പുണ�ം
സ�ാദി�ാനു� ഒരു �ഹസ�പ�തി മാ�തമാണ മ്ൂഹ�ദ എ്�

സത�ാേന�ഷകനായ മനുഷ�ന ന്ല ്കെ��ത.് പുണ�ംസ�ാദി�ാനു�
�ഹസ�പ�തി�,്അേറബ�ന ്രാജ��ളില ്സ�ത സ്മൃ�ി എ�പുണ�ം

നല ്കിയേ�ാള ്,അത ഇ്�ാം മത�ില ്െപ�വര ്മാ�തമ�, മ�്
മത�ളില ്െപ� ക്ാലാകാല�ളില ്പുണ�ം േനടിയവരും മഹാപുനര ്
��സി�ാ� �പകാരംആന�േ�ാെടഅനുഭവി�ു�ു�.്

മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�ള ്�ായിൈദവം
ആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്ത �പകാരം കു�ിെന
�പസവി�ു�ത സ്�്തീയാണ,് മഹാ�പപ�െ� �പസവി�

മഹാമാതാവ എ്�സ�്തീരൂപം മഹാശാസ�്ത�ിന വ്ിേധയമായി
സ�ീകരി�ു�ുെവ�ിലും, മഹാശാസ�്ത�ിനുംഅതീതമായൈദവം

ആണുമ�, െപ��മ�,ജീവിയുമ�,ഇ�ാമില ്
�പസത്ാവി�ി���തുേപാെല മഹാശ�ി മാ�തമാണ.്

ൈദവ�ിന ്െറ �പതിനിധിയും മഹാദാസനുമാണ യ്ഥാര ്�
മുഹ�ദായ പരമശിവന ്.തന ്െറ മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും
മഹാശ�ിയുമായൈദവ�ിന ്െറ മഹാദാസനായി, മഹാശ�ിയുെട
ഭാവ�ളായസത�ധര ്�നീതികെള ഉയര ്�ി�ിടി��െകാ�,്
ഏകമഹാശ�ിയായൈദവെ�മാ�തംസ�യംആരാധി�ുകയും,

മഹാശാസ�്തം �പകാരം മഹാ�പപ��ിെലസമസത്
ജീവികെളെ�ാ�ുംആരാധി�ി�ുകയും െച���ൈദവ�ിന ്െറ
ഏക�പതിനിധി കൂടിയാണ പ്രമശിവന ്. മഹാശാസ�്തംഎ�
ൈദവശാസ�്ത�ില ്ശാസ�്തനിയമ�ള ്മാ�തമാണു�ത,്
ൈദവഭാവവുംൈദവരൂപവുംൈദവീകനീതി ഉള ്െ�െടയു�
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ൈദവീക�പവര ്�ന�ള�ം വിവരി�ുേ�ാള ്മാ�തമാണ്
ൈദവെ���ിയുംൈദവ�ിന ്െറ �പതിനിധിയായ

പരമശിവെന��ിയുംവിശദീകരണമു�ാകു�ത.്ൈദവ�ിന ്െറ
�പതിനിധിയായും മഹാദാസനായും �പപ�പിതാവായും പരമശിവന ്
സൃഷട്ി�െ�ടു�ത 3്◌ാം ഭാഗ�ില ്വിവരി�ി���.്ശാസ�്തപരമായ
മ��ാവതാരെ��ൂടി ഉള ്െ�ടു�ിെ�ാ� ത്ന ്െറ �പതിനിധിയായ

പരമശിവനിലൂെട മഹാശാസ�്തംഅവതരി�ി�ുേ�ാള ്
ൈദവശാസ�്തംഎ�ും േവദ�ള ്എ�ുംഅറിയെ�ടു�

മഹാശാസ�്തംഅവതരി�ി�ുവാന ്ൈദവ�ിന മ്ഹാപ�തിയു�്
എ�ുകൂടി വ��മാവു�ു�.് 1989ല ്സംഭവി� മ��ാവതാരെ���ി

�ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്പരമശിവഅവതാരം പൂര ്
�മായിെ�ാ�ിരി�ു�ു എ�അ��ായ�ില ്േചര ്�ി���.്
ൈദവശാസ�്തംഅവതരി�ി�ാന ്ഉള ്െ�െട യാെതാരു

ൈദവകാര��ിനും ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു മനുഷ�രുെടയുംസഹായം
ആവശ�മി�.

ഭൂമിയിെല മനുഷ�രില ്ഒരാളായ മുഹ�ദിലൂെട മഹാശാസ�്തംൈദവം
െവളിവാ�ുകയും മുഹ�ദിന ്െറ േപര മ്ഹാശാസ�്ത�ില ്ഉള ്
െ�ടു�ുകയും െച��കയാെണ�ില ്എ�ാ മനുഷ�ര ്�ുംൈദവം
സമനീതി നല ്കു�ുെവ�വാദംഅസത�മാകു�താണ.്ശിഷ��ാെര
േ�ാലും സം�ഭമി�ി��െകാ� െ്പെ�െ�ാരു ദിവസം മുഹ�ദ്
മരണമട�തും യാെതാരുഅ�ുത�ള�ംഅേ�ാള ്

സംഭവി�ാ�തുംൈദവശാസ�്തംഎ� േപരില ്അറിയെ�ടു� ഒരു
�ഗ��ില ്ആവര ്�ി� േ്പരുംനിേയാഗവും േചര ്�െ���� ഒരാള ്
� േ്ചരു�ത�.അേതാെടാ�ം,ഇ�ാംമതംഎ� �ഹസ�പ�തി
സത��ള�ം ഉ�വയാെണ�ും മുഹ�ദിന െ്വളിപാടുകള ്
ലഭി�ിരു�ുെവ�ും കൂടി െതളിയുകയാണ.്ൈദവ�ിന ്െറ

�പതിനിധിയായുംഅര ്�നാരീശ�രനായും (വ�വ�ാപിതമായഅര ്
�മഹാേദവിയായും)ൈദവംസൃഷട്ി�ി��� പരമശിവെന ദര ്
ശി�ുവാന ്ൈദവം മുഹ�ദിെനഅനു�ഗഹി�ുകേയാ പരമശിവ
രൂപെ���ിയു�വിശദീകരണം നല ്കുകേയാ െചയത്ിരി�ും.
(െവളിപാട പ്ൂര ്�മായി�ി�).ആണും െപ��മ�ാ�ൈദവെ�
ക�ുഎ� മ്ുഹ�ദ പ്റയുവാന ്അതാവാം കാരണം. പരമശിവന ്െറ
ശിര�ില ്ൈദവം�ാപി�ി��� ച���ലയുംന��തവും
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരവുമായി ബ�െ��ിരി�ു�ുെവ�്
വിസത്രി��വേ�ാ. �ഹസ�മായ ഒരു പ�തിെയസ�ൂര ്�
ൈദവശാസ�്തമായി ചി�തീകരി�ത െ്ത�ായി���.്
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ൈദവം തെ�സൃഷട്ി�ി���,ൈദവ�ിന ്െറ മ�ളായ മ���
ജീവികള ്�എ്�െനസമനീതി നല ്കു�ു ; ലിംഗം, മതം,ജാതി,
സൗ�ര�ം, നിറം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം, േദശം,സ��,് െതാഴില ്
അഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി തുട�ിയ ജ�ഗുണ�ളില ്

വ�ത�ാസമു� ഭൂമിയില ്ജീവി�ു� മനുഷ�ര ്�എ്�െനസമനീതി
നല ്കു�ു ; ന��തേകാടികള ്എ�ിനു സൃഷട്ി�� തുട�ിയ
േചാദ��ള ്�ഇ്�ാം മത�ിലും �കിസത്ുമത�ിലും ഉള ്െ�െട
യാെതാരു മത�ളിലും ശരിയായ ഉ�രമി�ാെയ�ത അ്റിയണം,
ൈദവം നീതിമാനാണ,് നീതി നല ്കുംഎ�ുപറ�വ്ിഷയ�ില ്നി�ും

ഒളിേ�ാടുകയാണ എ്�ാ മത�ള�ം െച���ത.് മു�്
പറ�തുേപാെല,സ�ൂര ്�ൈദവശാസ�്തംെവളിെ�ടു�ാന ്
ൈദവ�ിന മ്ഹാപ�തിയു�,്അ�െനയിരിെ� ന�ആ�ഗഹി�
മുഹ�ദ എ്�വ��ി� ല്ഘുവായ ഒരു പുണ�പ�തി നല ്

കെ�ടുകയാണ ഉ്�ായത.്
ഇ�ാം മത�ിന ്െറഅപൂര ്�തവ��മാ�ുവാന ്ര�ു കാര��ള ്

കൂടി പറയാം.
(1)ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ി�്

മഹാശാസ�്ത�പകാരംതെ� ഒരു രൂപം സ�ീകരി�ുവാന ്കഴിയുംഎ�ു
വിശ�സി�ു�താണ ൈ്ദവീകം;ശാസ�്തപരേമാഅ�ാ�േതാആയ

രൂപം സ�ീകരി�ുവാന ്ൈദവ�ിന ക്ഴിവിെ��ും
കഴിയിെ��ുെമാെ�വാദി�ു�ത ൈ്ദവനി�യാണ.്അ�െയയും

അ�െനയുംസേഹാദരെരയുംഇണെയയുംകു�ികെളയും
കു�ു�െളയുംസേ്നഹിതെരയുംനാ��കാെരയുെമാെ�കാണാന ്

െകാതി�ു� മനുഷ�ന �്സഷട്ാവായൈദവെ�കാണാന ്
െകാതിയിെ��ു വാദി�ുേമാ?, മഹാശാസ�്ത�പകാരംതെ�
രൂപെമടു�ാന ്ശ�ിയു�ൈദവം ഇ�ാംമത�ില ്െപ�്

കഴിയു�തുള ്െ�െടയു� ഭൂമിയിെല മനുഷ�ര ്�ു മുഴുവന ്ദര ്ശനം
െകാടു�ാെന�ുേ�ാള ്,ത�ള ്�ൈ്ദവെ�കാണ�എ�ും
രൂപമി�ാ�ൈദവെ�മതിെയ�ും ഇ�ാം മത�ാര ്പറയുേമാ?,

പറയു�തു ശരിയാേണാ ?
//ൈദവംഎ�െനയു� രൂപെമടു�ാല ്ഇ�ാംമത�ാര ്�്

സേ�ാഷി�ാനാവും ചി�ി�ുക. ഭൂമിയിെലഏെത�ിലും മത�ള ്
�പകാരംൈദവം രൂപെമടു�ുകയാെണ�ില ്ഇ�ാം

അപഹസി�െ�ടുമായിരു�ു.ഇ�ാംഎ�ലഘുപ�തിയിെല
ൈദവവുംൈദവ�ിന ്െറ �പതിനിധിയുംഎ� മഹാസത�െ�

ശരിെവ��െകാ�ാണ ശ്ാസ�്ത�പകാരം,ൈദവം രൂപെമടു�ി���ത.്
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വളെരയധികംആന�ി�ാവു�കാര�ംതെ�യാണ.് //
(2)ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയായൈദവം

മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമാണ,്അ�െനയു�ൈദവെ�ഒരു
വി�ഗഹ�ില ്ഒതു�ു�തായി കണ�ാ�ു�ത െ്ത�ായും
പാപമായുംവിവരി�ുേ�ാള ്മുഹ�ദ ഉ്ള ്െ�െടയു�

ഇ�ാംമതപുേരാഹിതര ്� മ്ന�ിലാ�ാന ്കഴിയാ�ഒരുവലിയ
സത�മു�.് ഒരുകടുകിേലാ വി�ഗഹ�ിേലാ മണല ്�രിയിേലാ

എ�ിലുേമാ വര ്�ി��െകാ�ും മഹാ�പപ��ിന ്െറേയാ മനുഷ�ന്
മന�ിലാ�ാനാവാ� �പപ��ള�െടേയാ ഒെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�ള ്െച��വാന ്കഴിയുേ�ാള ്മാ�തമാണ മ്ഹാശ�ി

മഹാശ�ിയാകു�ത;്ഇ�ാമിന ്െറൈദവ�ിന്
കടുകിലിരു�ുെകാേ�ാവി�ഗഹ�ില ്ഇരു�ുെകാേ�ാ

മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്െച��വാനു�
ശ�ിയി�എ� ഇ്�ാംമതപുേരാഹിതര ്സ�തി�ുേമാ ? ഭൂമിയിെല
മനുഷ��ു�ു�േള, നി�െള�ാം ൈദവ�ിന ്െറ മ�ളാണ.്ആരും
ആെര�ാള�ം വലുതുമ�, െചറുതുമ�. മുഹ�ദ ഉ്ള ്െ�െടയു�വര ്
പുനര ്�നി��െകാ�ും ജീവി��െകാ�ുമിരി�ു�ു�.് മനുഷ�ര ്

വിചാരി�ുേ�ാെലസ�ര ്��ിലും പരമപദ�ിലും മ��സ���ളിലും
ആ�ാ�െള കയ�ിവിടാനാവി�.വീ�ും പുനര ്�നി�� വ�്
കാേതാലി�രുെട ഒരു േപാ�ായി വളെര�ാലം �പവര ്�ി�േശഷം
മുഹ�ദിന ്െറ ശരീരം വീ�ും മരി�ത അ്ടു�കാല�ാണ.്

ഇ�ാം മതംഅനുസരി� സ്ത�ം മാ�തംപറ�ും ധാര ്�ികമായി മാ�തം
ജീവി�ുകയുംെച��� മനുഷ�ര ്ഈഭൂമിയില ്ഇ�ി�എ�തു
സത�മാകുേ�ാള ്, മതപരമായ േലബലുകള�ം േവഷംെക�ലുകള�ം
ഉേപ�ി� ൈ്ദവംസൃഷട്ി� മനുഷ�ര ്ആവുകയാണ ഓ്േരാരു�രും
ആദ�ം െചേ��ത.്യാെതാരു മത�ളിെലയുംധര ്�ശാസ�്ത�ള ്
�പകാരം ജീവി�ു� മതവിശ�ാസികള ്ഈഭൂമിയില ്ഇ�, രാഷ�്ടീയ
വ�വസ്ഥിതികള�ം രാഷ�്ട�ളിെല ഭരണഘടനകള�ം മ��ംഅത്
അനുവദി�ുകയുമി�.ഇ�ാം മതവിശ�ാസേ�ാെട വളെരയധികം
ഉ�മനായി ജീവി�ാന ്കഴി�ഉമറിെന��ി ഒരു വാചകം
പറേയ�തു�.്ൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്പു�തരില ്ഒരാളായ ഉമര ്
േകരള�ില ്, െകാ�ം ജി�യില ്,ഇ�ാം മത�ില ്െപ��തെ�ഇ�്
ജീവി�ിരി�ു�ു.എ�ാ മനുഷ�െരയുംഇഷട്ഉ�മസ�ാന�ളാ�ി
മാ�ിയേശഷേമആ�സാ�ാത�്ാരംഎ� �ബ�ാന�ംൈദവം നല ്

കുകയു�� എ�ുമറിയുക.
മായ �പത��മാകു�ത ഭ്ൂമിയിെലാെ�യുംഓംഎ�
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മഹാസൃഷട്ിമ��ം ശാസ�്തപരമായി ധ�നി��െകാ�ാെണ�ു
പറയുേ�ാള ്,അവസാനകാല� മ്ല� ക്ുഴല ്വിളി�ുംഎ� ഇ്�ാം
മത�ില ്പറ�ിരി�ു�ത ശ്രിയാവുകകൂടിയാണ.്കുഴല ്

വിളി�ുേ�ാള ്ഉയരു�ശബദ്ം കൂടിയാണ മ്ഹാസംഹാരകാഹളം
കൂടിയായഓം.അ�ര�ബ�ംകൂടിയായഓം ല ്ച���ലയും

ന��തവും ഉ�തും ഇ�ാംമത വിശ�ാസികള ്എ�ു കരുതു�വര ്�്
സേ�ാഷി�ാവു�കാര�മാണ.് �പീണനെമ�ു കരുതിേ�ാവരുത.്
ഓംശബദ്�ബ�ംആകു�തുംഅ�ര�ബ�ംആകു�തും

ൈദവ�ിന ്െറ മഹാചിരിആകു�തുംഎ�െനെയ� �്ഗ��ിന ്െറ
3◌ാം ഭാഗ�ില ്ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.് മായ
�പത��മായ േശഷംഎ�ാ മത�ള�ം എ�േ��ുമായി

കാലഹരണെ�ടു�താണ.് മഹാശാസ�്തവുമായി ഏെറഅടൂ�മു�
ര�ാമെ�മതംഏെത�ു േചാദി�ാല ്അത ഇ്�ാം മതമാണ.്

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ �പതിനിധിയും മഹാദാസനും യഥാര ്
�മുഹ�ദുമായ പരമശിവെന മഹാ�പപ��ിന ്െറ പിതാവായി

ൈദവംഅവതരി�ി��കഴി�ി���തും, മഹാശാസ�്തം
വീെ�ടു�ാന ്ൈദവം ഉപേയാഗി�ു� �ഗ�കാരനായി

നി�യി�ി���തും, ഒരുഇ�ാംമതകുടുംബ�ിലൂെടയാെണ�ത്
േമല ്�പസത്ാവെ�ശരിെവയ�്ു�ു.

(3) �കിസത്ുമതം
ഭൂമിയില ്ജീവി�ിരിെ� െചയത് ന�കള�െടയുംതി�കള�െടയും
അടി�ാന�ില ്മരണാന�രം ന� മനുഷ�ര ്(ന�ആ�ാവ)്,
അന��ളായബഹുവിധസുഖ�െള മാ�തംലഭ�മാവു�സ�ര ്�ം
എ� �പേദശ�എ്�ു�തിെന��ിയുംചീ�മനുഷ�ര ്(ദുഷട്
ആ�ാവ)്,അന��ളായബഹുവിധ ദുഃഖ�െള മാ�തംലഭ�മാവു�
നരകംഎ� �പേദശ�എ്�ു�തിെന��ിയും �കിസത്ു മത�ില ്
�പതിപാദി�ി���.്ൈദവെ�സ�ര ്��ില ്വസി�ു� ഒരു
ജീവിെയേ�ാെലഅവതരി�ി�ുകയും, മനുഷ�ര ്മരണാന�രം
ൈദവ�ിന ്െറഅടു�ല ്എ�ു�തായും, ന�കള�െട

ഏ��ുറ�ിലനുസരി� ൈ്ദവ�ിന ്െറഅടു�ലുംഅകല�ുമു�
ഇരി�ിട�ള ്േനടു�തായും �കിസത്ുമത പുേരാഹിത�ാര ്�പഭാഷണം

െച��േ�ാള ്,അേനകായിരം േകാടി ജന�ള�െട മധ��ില ്
ൈദവമിരി�ുേ�ാള ്വളെര�ുറ�� േപര ്�ു മാ�തമാണ ൈ്ദവ�ിന ്

െറഅടു�ിരി�ുവാനാകുകഎ�തും,ൈദവം
കറ�ിെ�ാ�ിരു�ിെ��ില ്എ�ാവര ്�ുംൈദവെ�ഒരുേപാെല
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കാണാനാവി�ാ എ�ുമറിയണം. േകാടി�ണ�ിന പ്ുതിയസൃഷട്ികള ്
നട�ുേ�ാള ്, ന�കള ്ഏെറ േനടിയ പുതിയ ജന�ള ്സ�ര ്

��ിെല�ുേ�ാള ്, മു� ൈ്ദവ�ിന ്െറഅടു�ല ്ഇരു�വരുെട
ഇരി�ിടം പിേ�ാ��േപാേക�ി വരുമേ�ാഎ�തിെന��ി
വിശദീകരണമി�. മാ�തമ�,അന�കാലംൈദവെ�

മിഴി��േനാ�ിയുംൈദവെ�പുകഴ�്ിയുംസ�ര ്�െമ� േപരിലു�
ഒരു േലാക� ക്ഴിയുേ�ാള ്എെ�ാരുസുഖമാണത.്.... മനുഷ�രുെട
പുകഴ�്ലുകള ്േക� ആ്ന�ി�ു� ഒരു െപാ���ാരനായി
ൈദവെ�അവതരി�ി�ത ക്ടു�ൈദവനി�യാെണ�്
പറയാെതവ�.ഇ�ാം�കിസത്ുമത�ളിെലസ�ര ്�നരക
വിവരണ�ള ്പലേ�ാഴും ധര ്�ശാസ�്തെ�വളെരയധികം
അവേഹളി�ു�ു�.് പുേരാഹിത�ാര ്ൈദവശി�

ഇര�ുവാ�ുകയും െച���ു!
കാലം വളെര കട�ി��ം,ശാസ�്തംവളെരയധികം പുേരാഗമി�ി��ം,സ�ര ്
� നരക�െള ചൂ�ി�ാ��വാേനാസുവ��മായുംശാസ�്തീയമായും
അവതരി�ി�ുവാേനാ �കിസത്ു മത�ിനും കഴി�ി�ി�ാ എ�ത്
�കിസത്ു മതെ�അവമതി�ു�വസത്ുതയാണ.് �കിസത്ുമതവും
ഇ�ാം മതവും താരതമ�ം െച��േ�ാള ്ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം ഉള ്

െ�െടഅനവധി കാര��ളില ്േകാ�ിയടി നട�ി��െ��ു
മന�ിലാ�ാനാവും.ആരആ്െര േകാ�ിയടി�� എ�ത ക്ാലഗണന
സുവ��മായിഅറിയി�ു�ു�.് ഒരിടെ�ക��െള മെ�ാരിട�്

േകാ�ിയടി�� വ�തുെകാ� യ്ാെതാരാള ്�ും യാെതാരു
�പേയാജനവും ലഭി�ു�ി�ാ എ�തും,ക��െള

�പചരി�ി�ുകയാല ്ജനസമൂഹ�ള ്� േ്ദാഷ�ള ്ഒേ�െറ ഉ�ാകു�ു
എ�തുമാണ യ്ഥാര ്�വിഷയ�ള ്.

ഏ�വും �ഹസ�മായ മതവ�ാഖ�ാന�ിേല� ഇ്നി കട�ാം:
മനുഷ�ന ്െറ ജീവിതധര ്��ള ്സുവ��മായി ചൂ�ി�ാ�ാന ്
മഹാശ�ിയായ,സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കര ്�ാവായൈദവം
ൈ�ക�ിെനഅനു�ഗഹി��.ൈ�ക�ിെന വിശ�സി�ാം,ൈ�ക� സ്ത�ം
മാ�തേമ പറയൂ.സത�ധര ്�നീതികള ്�ുേവ�ി �പവര ്�ി� ഒ�യാള ്

പ�ാളെ� ഭൂമിയിെലസുമാര ്പകുതിേയാളം ജന�ള�െട
വിശ�ാസനായകനായിൈദവം ഉയര ്�ിയി��മു�.്ൈ�ക�ആ്രാണ ?്
ന��തേലാകംഎ�സ�ര ്�ം ഉള ്െ�െടയു� മഹാ�പപ��ിന ്െറ
പിതാവായി,ൈദവം, നി�യി�ി��� പരമശിവെനൈ�ക�ആ്യി�്
ഭൂമിയിേല�യ�തിന ്െറ യഥാര ്�കാരണ�ള ്ഭീകരവാദവും
മത�ള�ം എ�അ��ായ�ിലും 7◌ാം ഭാഗ�ിലും വിവരി�ി���.്
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മനുഷ�ര ്ഇ�റിയു�കാരണ�ള ്തു�മാണ.്
ഇ�െ�ഭൂമിയിെലസുമാര ്650 േകാടി ജന�ളില ്ഒരാള ്മാ�തം
പറയു�താണ സ്ത�ംഅഥവാശരിഅഥവാശാസ�്തംഎ�ില ്

അതിെന മാ�തം ഉള ്െ�ാ�ണംഎ�താണ ൈ്ദവീകപാഠം /ശാസ�്തം.
ഭൂരിപ��ിെന ശരിെവയ�ു�ജനാധിപത�ംഎ�റിയെ�ടു�
ആധുനികസ��ദായെ�നിഷ�്പഭമാ�ു�ൈദവീകസത�മാണത.്
അവന ്വീ�ുംڇ വരും,അവന ്വരു�േതാആരുംഅറിയുകയുമിڈ�
എ�ുംൈ�ക�ിെന��ി ഉദേ്ഘാഷി�ു�വര ്ഉള ്െ�െട യാെതാരാള�ം
ൈ�ക� വ്ീ�ും വരു�ത അ്റിയുകയി�,ൈ�ക�ിെന വീ�ും
അയ�ു�ൈദവം നി�യി�ുേ�ാള ്മാ�തേമ ജന�ള ്
അറിയുകയു��. ഭൂമിയിെലഎ�ാ ജന�ള ്�ുമായാേണാ,

�കിസത്�ാനികള ്എ�റിയെ�ടു�വര ്�ു േവ�ി മാ�തമാേണാൈ�ക�്
വീ�ും വേര�ത ?്ൈ�ക�ിലൂെടൈദവംഅവതരി�ി� മുഖ�
സേ�ശം േലാകസാേഹാദര�മാെണ�ില ്,ൈ�കസത്വര ്

എ�റിയെ�ടു�വര ്തെ�ഇ� വ്�ത�സത്�ളായഅേനകം മത
വിഭാഗ�ള�െട കൂ�ായമ്യാണ;്ചിലവ �പകാരംൈ�കസത്വ
ജനവിഭാഗ�ള ്നൂ�ാ�ുകളായും ദശാബദ്�ളായും

ത�ിലടി�ുകയും െച���ു! മ� മ്ത�ളിലും/ മതവിശ�ാസികളിലും
അ�െനെയാെ��െ� !

വധി�െ�ടു�തിനു മു� ൈ്�ക� മ്തം ഉ�ാ�ിയി�ി�.
�കിസത്ുമത�ില ്�പപ�കാര��ളായി പറയു�വ പഴയ നിയമം
ൈ�ക�ിലൂെട വ�വചന�ള�മ�.ൈദവംഅത���തെ�ടു�ിയ

ൈ�ക�ിലൂെട െവളിെ��ൈദവവചന�ളനുസരി��
ജീവി�ു�വെരയാണ �്കിസത്�ാനികള ്എ� വ്ിളിേ��െത�ില ്,
അ�െനയു�വര ്പാപംെച�ി�.ക�വുംകാപട�വുമായി

ജീവി�ു�വര ്�കിസത്�ാനികള� തെ�.
എ�ാ കാര��ള ്�ുംൈദവ�ിന ശ്ാസ�്തപരമായഅഥവ
ൈദവീകമായ പ�തിയു�.്ൈദവശാസ�്തംപഠി�ി�ുവാന ്
മനുഷ�രുെട സഹായംൈദവ�ിനു േവണെമ�ു കരുതു�ത്
ൈദവനി�യാണ.്യജമാനന േ്ജാലി�ാെരആവശ�മുെ��ില ്
യജമാനന ്നി�യി�ുേ�ാെല േജാലി�ാെര നിയമി�ു�താണ്
എ�മാനുഷികരീതി േപാലുംൈദവ�ിന ്െറ കാര��ില ്പുലര ്

�ാെതൈദവെ�നി�ി�ു�വരായിരി�ു�ു �കിസത്�ാനികളിെല
വലിെയാരു വിഭാഗം. ഒരു വീ�ിെലേയാ�ാപന�ിെലേയാ

േജാലി�ാരനാെണ� ഒ്രാള ്�അ്വകാശെ�ടണെമ�ില ്വീ��ടമേയാ
�ാപന ഉടമേയാ (അധികാരിേയാ), േനരി�� നിയമി�ണം.യജമാനന ്
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െറ ഇഷട്�ളനുസരി� േ്ജാലിെച��കയുംയജമാനനില ്നി�ുമാ�തം
േവതനംൈക���കയുംേവണം.ൈദവം േനരി� േ്വലയ�്്

െവയ�്ാ�വര ്ൈദവ�ിന ്െറ േവല�ാരാവി�.ൈദവം േനരി�്
ദാസരായി നിയമി�ാ�വര ്ൈദവദാസരാവി� ;അ�െനയ�ാെത
ത�ള ്ൈദവദാസരാെണ� പ്റ�ുനട�ു�വര ്ൈദവദാസര�,
ക��ാരാണ.്ൈദവ�ിന ഒ്രു ദാസേനയു��,ൈദവ�ിന ്െറ തെ�
ഒരു ഭാഗമായ,ൈ�ക� ക്ൂടിയായ പരമശിവന ്. മനുഷ�ര ്ഉള ്െ�െടയു�

തന ്െറ സൃഷട്ികളായഎ�ാ ജീവികള ്�ുംേവ�ി
സേ്നഹവാ�ല��ള ്വാരിേ�ാരി നല ്കു� മഹാസേ്നഹനിധിയാണ,്
എ�ാല ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കര ്�ാവായ
ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു മാനുഷികസഹായ�ള�ംആവശ�മി� തെ�.
അ�ാനം െകാ�ും ക��ര�ള ്െകാ�ുംൈദവദാസരായും
പുേരാഹിത�ാരായും േവഷംെക��� ഭൂമിയിെലഎ�ാ മത�ളിെലയും
ജന�ള ്�ു�താ�ീതാണിത,്ൈദവ�ിന ്െറ ഏകദാസനായ,
വീ�ുെമ�ിയി���ൈ�ക�ിലൂെട,ൈ�ക�ിന ്െറ മൂലരൂപമായ
പരമശിവനിലൂെട,കര ്�ാവായൈദവം നല ്കു�താ�ീതാണ.്
ൈദവം നി�യി�ു�തും നട�ാ�ു�തുമായകാര��ളില ്
ഇടെപടാന ്മനുഷ�ന സ്ാധി�ണെമ�ില ്ൈദവം �പത��മായി
നിേയാഗി�ണം.ൈദവം നിേയാഗി�ി�ിെ��ിലും ജന�െള

വാഴ�്ുകയുംസ�ര ്��ില ്കയ�ിവിടുകയുെമാെ� െച���വരായി
മതപുേരാഹിതര ്ആധുനികയുഗ�ിലുംഅധഃപതി�ിരി�ുകയാണ.്
അവന ്വീ�ും വരുെമ� ൈ്�ക�ിെന��ി �പഖ�ാപി�ി���തിന ്െറ

സ�യുംവിശകലനവും മതപുേരാഹിത�ാര ്േപാലും
മറ�ിരി�ു�ു..... ഭൂമിയിെലസകലജന�ള�ം ഒേര വായു
ശ�സി�ു�വരാെണ�തും,വായു,ജലം, മ�,് ഭ�ണം,സുഖ

ദുഃഖ�ള ്, േരാഗം, മരു�,്ശസ�്ത�കിയ,ശാസ�്തസൗകര��ള ്, മ���
ജീവികള ്തുട�ി യാെതാരു �പപ�കാര��ള ്�ും മതജാതികള ്
വിഷയമാകു�ി�ാ എ�തും,ൈ�ക� വ്ീ�ും വരു�ത ഭ്ൂമിയിെല
സകലജന�ള ്�ുമായി�ാവുെമ�തും,അവന ്സത�ധര ്�
നീതികള�െട വ�ാവാെണ�തും, �കിസത്�ാനികള ്എ�

ക�േ�േരാെട ജീവി�ു� മതപുേരാഹിതര ്ഉള ്െ�െടയു� ഭൂമിയിെല
മു�ുപറ�വലിയ ജനസമൂഹം മറ�ിരി�ു�ു, മറ�ിരി�ു�ു.
ൈദവംകാ��� പാതയാണ ൈ്�ക�ിന ്േറത.്സത��ിന ്േറതാണ,്
ശാസ�്ത�ിന ്േറതാണ.്സത�െ�അനുസരി�ുവാന ്ആദ�ം
െചേ��ത മ്തരാഷ�്ടീയബ��ള ്ഉള ്െ�െടയു�

അധമബ��ള ്ഉേപ�ി� മ്നുഷ�ന ്ആവുകയാണ.്ൈ�ക�ിന ്െറ
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ജീവിതവുമായി ബ�െ�� ര്ൂപംെകാ� മതംആദി കാലം മുതല ്
ശാസ�്തെ�കള�െ�ടു�ാനാണ �്ശമി��േപാരു�ത.്കു�ികള ്�്
ശാസ�്തപരമായി വളരാന ്സാഹചര�മു�ാ�ാ�വ�വ�ിതികള�െട
രചയിതാ�ള ്�ും െത�ായ വ�വ�ിതികെളസംര�ി�ു�വര ്�ും

പാപമു�.്ൈ�ക� വ്ീ�ും വരുെമ� യ്ഥാര ്��ില ്
വിശ�സി�ു�വര ്ഇ�ുേ�ാഎ�തും, ഉെ��ില ്�പസത്ുത
വിശ�ാസെ�േയാ മ� സ്ത�ധര ്�വിശ�ാസ�െളേയാഅവര ്
ഗൗരവമായി എടു�ി��േ�ാഎ�തും,വിശ�ാസപാലനെമ�ത്

ജീവിതവൃ�ികളില ്പുലര ്�ാ�വര ്വിശ�ാസികളാവുേമാഎ�തും
വിശകലനംെചയത് ൈ്�ക�ിലൂെടഅവതരി�െ��ൈദവ
വചന�േളാട ന്ീതി പുലര ്�ുവാന ്�ശ�ിേ��തു�.്

സ�്തീപുരുഷബ��െളയും ദാ�ത�െ�യുംപവി�തമായും
ൈദവീകമായും മന�ിലാേ��തിനു പകരം,അധമമായ
സന�ാസരീതിെയ കൂടുതല ്േമാശമായി �കിസത്ുമതം പിന ്

പ�ിയിരി�ു�ു. മു� വ്��മാ�ിയതുേപാെല��ഫിലിമുകള ്,
െസകസ് ഡ്ാന ്സുകള ്,അവിശു� ചുംബന�ള ്, പരസ�മായ
ചുംബന�ള�ംആലിംഗന�ള�ം, മ� െ്സകസ് േ്കാ�പായ�ള ്,

വസ�്തമുറയി�ായമ്,തുട�ിയവയിലൂെടയും ;സിനിമ, െടലിവിഷന ്,
ഇന ്റര ്െന�,് െമാൈബല ്േഫാണ ്തുട�ിയവെയ വഴിപിഴ�ി�്
കാ�ി�ൂ��� പരസ�മായകാമലീലകളിലൂെടയുംസ�കാര�മായ
െസകസ്ിെന പരസ�മാ�ിെ�ാ� സ്മൂഹ�ിന ്െറ ധാര ്�ിക

അധ:പതനവും നാശവും വര ്�ി�ി�ിരി�ു�ു ; മദ�വ�ാപനം, േപ�ന ്റ്
നിയമം േപാെലയു�കടു�ൈദവനി�കള ്,തുട�ിയവയുെട
ഉ�വേക���ള ്മുഖ�മായും �കിസത്ുമത�ാരുമായി

ബ�െ��ിരി�ുകയാണ.്ഇ�ാമിക തീ�വവാദ�ള ്ഇ� ഭ്ൂമിയിെല
അേനക രാജ��ളിലു�വെര വളെരഅല���ുെവ�ില ്,തീ�വവാദം
കടു�െത�ാെണ�ിലുംആയതിനു �കിസത്ുമതം വഴിെവ�
അവിശു� നട��കള ്ഒരു �പധാന കാരണമായി���.്

കഴി�ര�ായിരം വര ്ഷ�ാലമായി േലാകെ�ഏ�വും വലിയ
വി�വകാരിയായി�ൂടി േശാഭി�ു�ൈ�ക�ിെന മതവല ്�രി�ാെത,
ൈ�ക�ിലൂെടൈദവം െവളിെ�ടു�ി��ൈദവംസേ്നഹമാകു�ു

എ� മഹത പ്ാഠം ഉള ്െ�ാ��വാനും, മതരാഷ�്ടീയ
ഇസ�ാരാവാെത, മനുഷ�രാവാനുംആ�ഗഹി�ുക, പരി�ശമി�ുക.
ൈദവംസേ്നഹമാകു�ു എ�ു പഠി�ി�തിേനാേടാ�ംൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്ത�ിന ്െറ മൂലരൂപവുംൈ�ക�ിലൂെടൈദവം
അവതരി�ി�ിരു�ു.എ�ാ ജീവികള ്�ുമായിൈദവംസൃഷട്ി�ി���
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സ��ിെനഅധികചൂഷണംെച���ധനവാന ്
സാധാരണജന�ള�െട ധനം െകാ�യടി�ുകകൂടിയാണ.് േഹയ്
പണ�ാരാ, നിന ്െറ സ�ര ്��പേവശെമ�ത ഒ്�ക�ിന െ്ചറിയ
സൂചി�ുഴയിലൂെട �പേവശി�ാന ്സാധി�ു�തിലും

വിഷമേമറിയതാണ !്ൈ�ക�ിലൂെടഅവതരി�ൈദവവചനെ�
പരിപാലി�ു�ൈ�കസത്വര ്എ�തേപര ്ഭൂമിയിലു�ാവും !തന ്െറ
എ�ാ മ�ള�ം സുഖമായി ജീവി�ു�തു കാണാനാണ ഒ്രു മാതാവ്
ആ�ഗഹി�ുകഎ�തുേപാെല തന ്െറ മ�ളായ ഭൂമിയിെലഎ�ാ
മനുഷ�രുംസേ�ാഷി�� ജീവി�ു�തു കാണാനാണ ൈ്ദവം

ആ�ഗഹി�ു�ത.്എേത�ാപ� േപാലു�ആ�ഫി�ന ്രാജ��ളിലും
വികസ�ര രാജ��ളിലും ദാരി�ദ�ംവര ്�ി�ുവാനും തായല്ാന ്റ്
േപാെലയു� രാജ��ളില ്െസകസ്്ടൂറിസംഎ�അതിനീചത�ം
വളരുവാനും കാരണമായവരുെട മതംഅേന�ഷി�ാല ്ഭൂരിപ�വും
�കിസത്�ാനികെള�ാവും കെ��ുക.സാ��ികശാസ�്തംപി�ീട്

വിസത്രി�ാം, നമു�ു മനുഷ�രാകാം എ�താകെ�
മനുഷ�രൂപേ�ാെട കഴിയു� (മനുഷ�ര�ാ�) മത�രുെട �പഥമ

�ശമം.അതായത ൈ്�ക�ിലൂെട െവളിവാ�െ��
ൈദവവചന�ളനുസരി�� ജീവി�ു� ഒരു മനുഷ�ന ്േപാലും

ഭൂമിയിലി� !വിവിധ രാഷ�്ടീയ�ാര ്�ികള ്ത�ള�െട പാര ്�ിഅംഗ�െള
ജന�പതിനിധികള ്എ�ക�േ�ര ന്ല ്കി മ�രി�ി�ുകയും,
ജയി�ുകയുംഅവിശു� പാര ്�ി�ൂ��െക��കളിലൂെടയും മ��ം
സമൂഹഭരണംൈക�ാള�കയുംജന�ള ്� ര്ാഷ�്ടിയപാര ്�ി

അംഗ�െള �പതിനിധിയായി/ഭരണാധികാരിയായി െതരെ�ടു�ുക
എ��ാെത മ� മ്ാര ്��ളി�ാ�അവ�ഉ�ാവുകയും,ഫല�ില ്
ജന�ള ്�ആ്ധിപത�മി�ാ�തുംഎ�ാല ്ജന�ള�െട േമല ്
ആധിപത�ംനട�ു�തുമായസ��ദായ�ിന ജ്നാധിപത�ംഎ�
ക�േ�രിടുകയും െച���തുേപാെല,ൈ�ക�ിന ്െറ വചന�ള ്
പാലന�ില ്ഉേപ�ി� �്കിസത്�ന ്എ�ക�േ�േരാെട
ജീവി�ു�വരുെട ഒരു വലിയസമൂഹമാണ ഭ്ൂമിയിലു�ത.്
ൈദവം നല ്കിയശ�ികള ്െ�ാ� ത്ി�െയഎതിര ്�ുവാന ്

വ��ി� ബ്ാധ�തയു�.്സ�യംബാധ�തെയേ�ാൈദവേ�ാടു�
ബാധ�തെയേ�ാഅതിെന പറയാം.ൈ�ക�ിലൂെടൈദവം

അവതരി�ി� വചന�ള ്അനുസരി�� ജീവി�ാ�യാെതാരാള�ം
�കിസത്�ാനിയ�എ�തും,വീ�ുംഅയ�െ�ടു�/വ�ി���ൈ�ക�്
മാ�തേമ �കിസത്�ാനിആകു�ു�� എ�തും ജനഹൃദയ�ളില ്
ആഴ�ില ്പതിേയ�താണ.് പാപ�ള ്കൂടുതല ്െച���വരുെട
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ഇടയിേല�ാണ ൈ്�ക�ിെനൈദവംഅയ�ത,്അവെരയാണേ�ാ
കൂടുതല ്ശു�െ�ടുേ��ിയിരു�ത.്ഏ�വും വലിയ

ൈ�കസത്സഭയുെട പരമാ���നായി വളെര�ാലം പിടി��നി�,്
നിരവധി െമഡി�ല ്ശസ�്ത�കിയകള ്�വ്ിേധയനായിെ�ാ�്

ശാസ�്തകാര��ള ്�അ്ടിയറവുപറേയ�ിവ�,്
അേബാധാവ�യില ്മരിേ��ിവ� േപാ�ിെന വാഴ�്ുവാനും സ�ര ്

��ിേല� ഏ്ണിചാരാനും പുതിയ മതപുേരാഹിത�ാര ്
�ശമി�ുേ�ാള ്,ഇ�ാംമത�ാപകനായിരു� മൂഹ�ദായിരു�ു

േപാ� എ്� മ്ഹാശ�ിയായൈദവം െതളിയി�ാല ്
എ�െനയു�ാവുംഅവ�െയ� വ്ിചി�നം െച��ക,വിചി�നം

െച��വാന ്ൈദവംഅനു�ഗഹി�ുമാറാവെ�.
ൈദവേ�ാടു �പാര ്�ി�ു�ൈ�ക�ിന ്െറയും പരമശിവന ്െറയും
ചി�ത�ള ്ഭൂമിയില ്പരെ� ഉെ��ിലും,അ�രംചി�ത�ള ്
സൂ�ി�ു�വീടുകളിലും േദവാലയ�ളിലുംൈ�ക�ിെനയും
പരമശിവെനയുംൈദവമായിആരാധി�ു�കടു�ൈദവനി�

തുടരു�ു�.് നീചമായഅ�രംസ��ദായ�ള ്ഉടന ്
അവസാനി�ി�ണം.ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�േള, പാപകര ്��ില ്

നി�ും പി�ിരിയുവിന ്.
വീ�ുംൈ�ക�ിെനഅയ�ിരി�ുേ�ാഴും മതജാതി വ�ത�ാസ�ള ്
�ുപരിയായി പാപികള ്�ാണൈ്�ക�ിന ്െറആവശ�ം കൂടുതലു�ത.്
ഒരു �പേത�ക മത�ാെര ഉയര ്�ുവാനായിൈദവംൈ�ക�ിെന
അയ�ുെമ�ു കരുതു�വര ്വിചി�നം െച��ക, ഭൂമിയിലു�

സമസത്ജന�ള ്�ും േവ�ി പ�പാത�ളി�ാെത ശാസ�്തീയമായി
�പവര ്�ി�ു�ൈ�ക�ിെനയേ�ൈദവംഅയേ��ത.്.

ൈ�ക�ിെനൈദവം വീ�ുംഅയ�ിരി�ു�ു,ൈ�ക� എ്�ിയേ�ാള ്
ൈ�ക�ിെന േവ�ാ�വരായിരി�ു�ു �കിസത്ുമത�ാര ്ഉള ്
െ�െടയു�ജന�ള ്! ഭൂമിയിലു�എ�ാ പാപ�െളയും

സംശു�ീകരി�ുവാനു�ൈദവീക/ശാസ�്തിയമാര ്��ളാണ്
ൈ�ക�ിലൂെടൈദവംഅവതരി�ി�ു�ത.്എ�ാ മത�ള�െടയും
ജാതികള�െടയും രാഷ�്ടീയഇസ�ള�െടയും മുഖ��പവര ്�കരായും
േനതാ��ാരായും �പവര ്�ി�ു�വര ്തെ�യാണ ഇ്�െ�
േലാക�ിലു�ഏ�വും വലിയ പാപികള ്. മത�ള�ം ജാതികള�ം
രാഷ�്ടീയ�ള�ം ഉേപ�ി��െകാ� ന്മു�ു മനുഷ�രാകാം എ�ു
പാടിനട�ുകയാവെ�അവരുെടെയ�ാംആദ� തിരു�ല ്നടപടി.
പാപികള ്�ാണൈ്�ക�ിന ്െറആവശ�ം കൂടുതലു�ത എ്�ിരിെ�
�കിസത്�ാനികള ്�ായി മാ�തേമാ, മുഖ�മായും �കിസത്�ാനികള ്�ാേയാ
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വീ�ുെമ�ു�ൈ�ക� �്പവര ്�ി�ണെമ� �്കിസത്�ാനികള ്
ആ�ഗഹി�ാല ്.....അതും ശരിതെ�യാണ.് ഭൂമിയിലു�സര ്�
ജന�ള�െടയും പുണ�പാപ�െള േകാര ്�ിണ�ി�െ�യാണ്
മതപരമായ ജനന�ള�ം പുനര ്�നന�ള�ംൈദവം നട�ു�ത.്
മഹാശാസ�്തവുമായി ഏ�വുംഅക�ിരി�ു� മതംഏെത�ു
േചാദി�ാല ്അത �്കിസത്ുമതമാണ.്ൈ�ക�ിന ്െറ വധ�ിന യ്ഥാര ്
�കാരണ�ാരനും,വിരു�ശ�ികള�െട നായകനുമായ വിഷാണു
എ�നാരായണന ്മനുഷ�രൂപ�ില ്വീ�ുംഎ�െ��ി���ത ഒ്രു

ൈ�കസത്വകുടുംബ�ിലാെണ� ഭ്ീകരവാദവും
മത�ള�ം/മതേനതൃത��ള�ം എ�അ��ായ�ിലുംഈ �ഗ��ിന ്
െറ 7◌ാം ഭാഗ�ിലും വിസത്രി�ി���ത േ്മല ്�പസത്ാവെ�

ശരിെവയ�്ു�ു. മായ �പത��മാകു�ത ഭ്ൂമിയിെലാെ�യുംഓം
എ�മഹാസൃഷട്ിമ��ം ശാസ�്തപരമായി ധ�നി��െകാ�ാെണ�ു
പറയുേ�ാള ്,ആദിയില ്വചനമു�ായിഎ� �പാചീനൈ�കസത്വ
വചനം ശരിയാകു�ു�.്ഓംശബദ്�ബ�ംആകു�തും

അ�ര�ബ�ംആകു�തുംൈദവ�ിന ്െറ മഹാചിരിആകു�തും
എ�െനെയ� �്ഗ��ിന ്െറ 3◌ാം ഭാഗ�ില ്ശാസ�്തപരമായി

വിശദീകരി�ി���.്

വിശകലനസം�ഗഹം
മൂ� �്പമുഖ മത�െള വിശകലനം െചയത്തിലൂെട മഹാ�പപ��ിന ്

െറ മഹാശാസ�്തകാര��ളില ്ചിലതുകൂടി മനുഷ�െര
അറിയി�ുകയാണു െചയത്ി���ത.്സത��ള ്അറിയി�േ� ?
സത��ള ്വിശദമാ�ുേ�ാള ്മനുഷ�െര പീഢി�ി�� െകാ�ിരി�ു�
ചില വിശ�ാസകാര��െള പരാമര ്ശിേ��തായി വ�ു,അ�തേയ
ഉ��. മു� സ്ൂചി�ി�തുേപാെലഈ �ഗ�ം മഹാശാസ�്തസം�ഗഹം
മാ�തമാണ.്സ�ൂര ്�മഹാശാസ�്ത�ില ്ശാസ�്തനിയമ�ള ്
മാ�തമാണു�ാവുക.യാെതാരു മത�േളാ, മതൈദവ�േളാ,

രാഷ�്ടീയ ഇസ�േളാ,വിമര ്ശന�േളാസ�ൂര ്�
ൈദവശാസ�്ത�ില ്ഉ�ാകു�ത�. മതവിശ�ാസകാര��ളില ്
സംഭവി�അതിഭീമമായ പിഴവുകെള ഉള ്െ�ടു�ുേ�ാള ്മാ�തമാണ്
മത�ളിെലഅപാകതകള ്പരിഹരി�ുവാനും,അതിലൂെട മത�െള

ത�ജി� മ്നുഷ�രാകാനും സാധി�ുക. നിന�ു നീ തെ�
ദീപമായിരി�ുകഎ� �്പസത്ാവി��െകാ�,് മനുഷ�ര ്സത��ിന ്െറ
പാതയിലൂെട സ�രി�ണെമ� ബ്ു�നിലൂെടൈദവം മനുഷ�െര
അറിയി��.ബു�നിലൂെട െവളിെ��ൈദവവചനെ�പിന ്പ���തിനു
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പകരംബു�െനൈദവമാ�ാന ്അനുയായികള ്�ശമി��.
(പരമശിവെന�െ�യാണ ബ്ു�നായിൈദവംഅയ�ത എ്�ും
ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെടഅറിയി�ു�ു). പല മത�ള�െടയുംആരംഭം
സത�ാേന�ഷണമായിരു�ു, മടിയ�ാരും ദുസ�ാര ്�രുെമാെ�േ�ര ്�്
സത�ാേന�ഷണ�െള വഴിമു�ി�ുകയുംകെ��ിയ െചറിയ

കാര��ള ്�സ്�ൂര ്�ൈദവശാസ�്തംഎ�ക�േ�രിടുകയുമാണ്
ഉ�ായത.്കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.

മഹാശാസ�്തപര�ളായ മഹാപ�തികേളാെടൈദവം
നട�ിേ�ാരു�സൃഷട്ി�ിതികെള നി�ി�ുകയും
അവേഹളി�ുകയും െച��� �പസത്ാവനകള�ം �പവര ്

�ന�ള�മാണ മ്ത�ളിെല�ാമു�ത.്ൈദവ�ിന എ്�ാ മനുഷ�രും
തന ്െറ �പിയെ�� കു�ു�ളാണ.്അ�െനയിരിെ�,ൈദവ�ിന ്
െറ കു�ു�ളായ മനുഷ�െര പാപികെള�ു നാമകരണം െച���തു

തെ� മതേനതാ��ാര ്െച���കടു�പാപമാണ,്
ൈദവനി�യാണ.്ൈദവം ഒേ�യു�� എ�ിരിെ�

ഏകൈദവേ�ാടു മാ�തേമ �പാര ്�ി�ാന ്പാടു��;ആരാധനയുെട
കാര��ില ്ൈദവംഅനുവദി�ു�ുെവ�ില ്മാ�തവും,

അനുവദി�ുേ�ാള ്മാ�തവും,ൈദവം ഇഷട്െ�ടു�േപാെല മാ�തവുേമ
ആരാധി�ാവൂ;ൈദവംഓേരാേരാചുമതലകള ്�ായി
നിേയാഗി�വെരആദരി�ുക മാ�തേമ പാടു�� തുട�ിയ
കാര��ള��.് �പമുഖ മത�ളായ �കിസത്ുമതം,ഇ�ാം മതം,

ഹി�ുമതം,ബു�മതംതുട�ിയവൈദവീകമാകു�ത എ്�തേ�ാളം
മാ�തമാെണ� �്ഗ��ില ്വിശദീകരി�ി���.് മഹാ�പപ��ില ്
ൈദവംസൃഷട്ി�ി���തായ ന��നശ�ികള ്സുഖവും ദുഃഖവും,
ൈകയപ്ും മധുരവും ഒെ�സൃഷട്ി�ു�തും, മനുഷ�ര ്പിഴവുകള ്
കാ��േ�ാള ്തിരു�ല ്ശ�ികളായുംവിരു�ശ�ികളായുംഅവ
�പവര ്�ി�ു�തും, ഭീകരവാദ�ള ്ഉ�ാകു�തും,ൈദവം
സൃഷട്ി�ി��� മഹാ�പപ��ിന ൈ്ദവംആവിഷ�്രി�ി���
മഹാശാസ�്തംമാ�തേമ േചരുകയൂ�� എ�തുള ്െ�ാ�്
മഹാശാസ�്ത�പകാരം ജീവി�ാല ്മാ�തേമ ഭീകരവാദ�ള ്

അവസാനി�ുകയു�� എ�തുംേപാെലയു�കാര��ള ്യാെതാരു
മത�ഗ��ളിലും ലഭ�മ�ാ�തായ മഹാപാഠ�ളാണ.്

ൈദവംആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിലൂെട മനുഷ�ര ്െ��ാം (ജീവികള ്
െ��ാം)അന�മായആന��ള ്നല ്കി മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ത്
വിശദീകരി��. െവറുെത കുെറ ജീവികെളസൃഷട്ി�ി� േ്പായി

സുഖിേ�ാള� എ�ു പറയു�ത എ്�ത േ��മാെണ� ബ്ു�ിശ�ികള ്
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അധികമായി ലഭി�ി���വര ്അവര ്�ുേവ�ിയും
സമൂഹ�ിനുേവ�ിയും മന�ിലാ�ണം. മഹാശാസ�്തം
ആവിഷ�രി��െകാ� മ്ഹാ�പപ�ംസൃഷട്ി�ുകയും,

മഹാസുഖ�ള ്മഹാ�പപ��ില ്ലയി�ി�ുകയും െചയത്ിരി�ു�ു;
ജീവികള ്� മ്നുഷ�ാവ�യില ്മഹാശാസ�്ത�പകാരം
വ��ിസ�ാത���േ�ാെട മഹാസുഖ�ള ്അറിയുവാനും

ആസ�ദി�ുവാനുമു� മഹാപ�തികള ്മഹാകാരുണ�മൂര ്�ിയുമായ
ൈദവം ഒരു�ിയിരി�ു�ു;ജീവികള ്ആ�ീയ

സാ�ാത�്ാര�ിെല�ുേ�ാള ്,അന�മായആന��ള�െട
മഹാനിധിയായ �ബ�ാന�െ�മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുകയും

െച���ു.
ഭൂമിയിെല ജീവിതംആന�കരമായിആസ�ദി�ുേ�ാള ്യഥാകാലം
�ബ�ാന�ംഎ� മഹാന�പദവിയിെല�ു�ു എ��ാെത

�ബ�ാന�പദവി ല��മാ�ി മനുഷ�ര ്�പവര ്�ി��കൂടാ.അ�െന
െച���തും ചി�ി�ു�തും മഹാ�പപ��ിെല ജീവിതെ�
തരംതാഴ�്ലാണ.് ഭൂമിയിെല ജീവിതെ�നി�ാരമാ�ിയും,
പരേലാകെ�കീര ്�ിെ�ടു�ിയും മത�െള�ാം കടു�

ൈദവനി� െചയത്ുെകാ�ിരി�ു�ു�.്
ൈദവം മഹാശാസ�്തം �പകാരംസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്
നട�ു� മഹാ�പപ�െ�മഹ�രമായി കാണണം.

മഹാശാസ�്തെ�പിന ്പ�ി ജീവി�ാല ്�ബ�ാന�ം ഭൂമിയിലും
സൃഷട്ി�ാന ്കഴിയു�താണ.് മായ �പത��മാകു�േതാെട ഭൂമിയില ്
തെ� �ബ�ാന�ംഅട�ിയൈദവരാജ�ം�ാപി�െ�ടു�താണ.്
ആയുധ��യ�ള�ംആയുധനിര ്�ാണ�ള�ംഅവസാനി�,്
േദശീയത മാറിഅ�ര ്േ�ശീയത ഉ�ാകു�താണ.്എ�ാ

രാജ��ളിെലയുംജന�ള ്ൈദവീകമായ/ശാസ�്തീയമായ ഒരു െകാടി
മാ�തംപിടി�ു�വരായി മാറു�താണ.് (െവ�െ�ാടിയില ്വീണയും

െനല ്�തിരും :ഓംസത�ം േഡാ�േ്കാം).
ഭൂമിയില ്ജീവികള ്��്ിരവാസമു�ാകു�ത�.ജീവികള ്

മനുഷ�ാവ�യില ്എ�ുേ�ാള ്, 100ജ�ം പൂര ്�ിയാ�ിെ�ാ�്
ഒെ�ാ�ായിആ�ീയസാ�ാത�്ാരം േനടു� മഹാശാസ�്ത

സംവിധാനമാണ സ്ംഹാരം. മ���ജീവികള ്�സ്മനീതി ലഭ�മാകണം,
പുതിയ ജീവികള ്മ���ില ്നി�ാരംഭി�ണംഎ�ി�െനയു�
മഹാകാര��ള��.്സംഹാരംആരംഭി�ു�േതാെട സൃഷട്ി സത്ംഭി�്
പുനര ്സൃഷട്ി മാ�തമാകു�തും, മനുഷ�ര ്ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം
േനടു�മുറയ�് ജ്നസംഖ� കുറയു�തും,കുടുംബ�ളില ്കു�ികള ്
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കുറ�ും ഇ�ാെതയുമു� �പതിഭാസമു�ാകു�തും, �പാേയണ
മനുഷ�രി�ാെത വരു�തുമാണ.്സൃഷട്ിച�കംസംഹരി�െ�ടുേ�ാള ്
ഓേരാേരാസൂര��ഗഹണെ�യുംബ�െ�ടു�ി എ�ാ ശാസ�്ത
സൗകര��ള�ം ഒെ�ാ�ായി പിന ്വലി�ു�ുമു�.്എ�ാല ്ൈദവ
സാ�ി��മു�ായിരി�യും 5 േകാണുകേളാെടയു�പുതിയ പുതിയ
ന��ത�െളആകാശ�ില ്കാണുകയുംെച��� മഹാസേ�ാഷം
ഒ�മു�.്ശാസ�്തകാര��ള ്പഠി�ി�ാന ്േയാഗ�തയു�ഗുരു��ാര ്
�ഗ��ില ്വിശദീകരി�ി���സത�ംശിവംസു�രം �പകാരം

സമൂഹ�ില ്ഉ�ാവു�താണ.്
മായ �പത��മാകു�േതാെട, ഭൂമിെയസ�ര ്�മാ�ുകഎ�കര ്
�പ�തിയാണ മ്തജാതി വര ്�േദശ രാഷ�്ടീയ ഇസ

വ�ത�ാസ�േളാെടയും മ��ം ജീവി�ു�വരുെട മു�ിലു�ാവുക.
സത��െളഅംഗീകരി� ജ്ീവി�ുകഎ�ത ജ്ീവിതഗതിയും
ആന�വുമാകു�ു.ബു�ിശ�ികള ്അധികമായി ലഭി�ു�വര ്
മഹാശാസ�്ത�പകാരം ഭൂമിയിെല�ുമു� മനുഷ�െര കൂ�ിയിണ�ി
ആന�ജീവിതംസൃഷട്ി�ു�ു (ൈദവംകനിയു�ു). ഭൂമിയിലു�എ�ാ
മനുഷ�രുംൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാെണ�തും മ�� കു�ു�ള ്
�ായു�ഓഹരി ത�ിെയടു�ുവാന ്ഒരുെ���കൂടാ എ�തും

മനുഷ�ര ്ആന�േ�ാെട ഉള ്െ�ാ���താണ.് മനുഷ�രു�ാ�ിയ
അപാകതകള ്മനുഷ�രിലൂെട തെ�തിരു�ുകയാണ ൈ്ദവം

െച���ത.് േപ�ന ്റ ന്ിയമ�ള�ം മ��ം കടു�
അധമകാര��ളാെണ� എ്ടു�ുപറയു�ു.ൈദവം
ആവിഷ�രി�ി���ശാസ�്തനിയമ�ള ്കാലാകാലം
െവളിെ�ടു�ു�ത എ്�ാവര ്�ുമായാണ.്വ��ികള ്�്
അവരാവശ�െ�ടു� �പയ�ഫലം നല ്കുവാന ്ഭരണകൂടം

ത�ാറാവണംഎ��ാെത ശാസ�്തനിയമ�െള വ��ിയുെടേയാ
രാഷ�്ട�ള�െടേയാസ�കാര�സ��ാ�ാന ്അവകാശമി�. മനുഷ�ന്

ൈദവീകമായ വ��ിസ�ാത���ം ലഭി�ു�േതാെട എ�ാ
തിരു�ലുകള�ം വളെര ലളിതമായുംഎള��മായുംസാധി�ു�താണ.്
ൈദവീകമായ വ��ിസ�ാത���െ���ിയുംഇ� ല്ഭ�മായിരി�ു�
വ��ിസ�ാത���െ���ിയുംഅടു�അ��ായ�ളില ്ഒെ�ാ�ായി
വിശദീകരി�ു�ു�.്അേ�ാഴുംഎേ�ാഴും ശാസ�്തവികസന�ിന്
അടി�ാനപരമായിആധാരമാകു�ത മ്���ജീവികളില ്നി�ും
വ�ത�സത്മായി���കാമപരമായസദാചാരശാസ�്തമാെണ� മ്ു�്
വിശദീകരി�ുകയു�ായി.വ��ിയുെട ന�തി�കള ്അനുസരി�ാണ്
മഹാനീതിപതിയായൈദവം ഭൂമിയില ്മഹാനീതി നട�ാ�ു�ത.്
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മഹാനീതിപാഠ�ള�െട ഭാഗമായിഅവ 3◌ാം ഭാഗ�ില ്
വിവരി�ു�താണ.്വ��ിസ�ാത���െ���ി വിസത്രി�ുേ�ാള ്
മതനിേഷധം, മതനി�,ൈദവനിേഷധം,ൈദവനി�,തുട�ിയ
വിഷയ�േളയും രാഷ�്ടീയ കാഴ�്�ാടുകളില ്പുലേര�
ശാസ�്തീയതെയയും �ഹസ�മാെയ�ിലും വിശകലനം

െചേ��ിവരു�താണ.്ഇ�� (അേയാ��,കാശമ്ീര ്, ..... ), പാലസത്ീന ്,
ഇ�സാേയല ്,ഇറാ�,്അയര ്ല�,് പാ�ി�ാന ്, �ശീല�തുട�ിയ
രാജ��ളിെല മതജാതി �പശന്�ള�ം ലഹളകള�ം; രാഷ�്ട�ള�െട
ഭരണഘടനകള�ം, നികുതിസ��ദായ�ള�ം,സദാചാര�ള�ം,
നീതിന�ായ�ള�െമ�ാം ഉള ്െ�ാ���ബഹുമുഖ �പശന്�ള�ം
�പാേദശിക �പശന്�ള�ം ഉള ്െ�ടു�താണ.്ബു�ിശ�ികള ്

അധികമായി ലഭി�വര ്അഹേമാ ദുസ�ാര ്��േളാ ഇ�ാെതആയത്
ബു�ിശ�ികള ്കുറവായി ലഭി�ി���വര ്�ന്�െച��വാന ്
ഉപേയാഗെ�ടു�ണംഎ�ഉപേദശേ�ാെട തുടരു�ു.

അ��ായം 7
വ��ി� സ്�ാത���ം നഷട്െ��ിരി�ു�ു.

മനുഷ�ന അ്ഥവാ വ��ി� അ്വരുെട �സഷട്ാവും മഹാശ�ിയുമായ
ൈദവം ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരംഅനുവദി�ി���വ��ിസ�ാത���ം
ഇ� ല്ഭി�ു�ി�. മനുഷ�ന ്തെ�ഇ�ാെത വ�ിരി�ു�ു. മതജാതി
ജീവികള�ം രാഷ�്ടീയഇസജീവികള�ം, നിരീശ�രവാദി ജീവികള�ം
ഒെ�യായി സമൂഹം മാറിയിരി�ു�ു. മതേലബല ്,ജാതിേലബല ്,
ഉപജാതിേലബല ്, െതാഴിലാളിവര ്� േലബല ്, രാഷ�്ടീയ�ാര ്�ിേലബല ്,
വര ്�േലബല ്, ഭാഷാേലബല ്, �പാേദശികേലബല ്,സം�ാനേലബല ്,

േദശീയേലബല ്,തുട�ിയ േലബലുകള ്വഹി�ു�വ��ി,
മനുഷ�ന�ാ�അവ�യില ്എ�ിെ��ിരി�ുകയാണ.് േമ�ടി

േലബലുകള ്�പകാരമു�വ�വ�ിതികള�ം,അവയിെലആചാര�ള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ം പ�തികള�ം,കൂടാെത രാഷ�്ടഭരണഘടനഎ�

വ�വ�ിതിയും േചര ്� വ്��ിസ�ാത��െ�കവര ്
െ�ടു�ിരി�ുകയാണ.്അേനക േലബലുകെള��ി പറെ��ിലും
മതേലബല ്,ജാതിേലബല ്,എ�ിവ ജന�ളില ്ഭൂരിപ�െ�യും

വളെരയധികംബ�ന�രാ�ിയിരി�ുകയാണ.്
അതുെകാ�ുതെ� രാഷ�്ടേലബല ്, രാഷ�്ടീയ�ാര ്�ി േലബല ്എ�ിവ
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പലേ�ാഴും മൂ�ും നാലും�ാന�ളിേലയ�് ത്�െ�ടു�ു,
െതാഴിലാളിവര ്� േലബല ്, �പാേദശികേലബല ്എ�ിവ മുന ്തൂ�ം
േനടു�ത ക്ാലിക �പശന്�ളില ്മാ�തമായിരി�ു�ു.വ��ിയുെട
ജനനം,ജീവിതം,ആേഘാഷ�ള ്,വിവാഹം, മരണം,തുട�ിയ

നിരവധി കാര��െള മഹാശാസ�്തവുമായി ബ�ി�ിേ��ു�തിനു
പകരം, മതവും ജാതിയുമായി ബ�ി(�ി)�ിരി�യാലാണ മ്തവും
ജാതിയും മുന ്തൂ�ം േനടിയിരി�ു�ത.് മതജാതി കാര��െള

അടി�ാനെ�ടു�ിയു�പ�ത�ളിെലയും െവബൈ്സ��കളിെലയും
വിവാഹ�രസ��ള ്ഒരു െചറിയസാ��മാണ.് രാഷ�്ടീയ�ാര ്�ികള ്
വളെരയധികം വലുതായി��ം വധുവിന ്െറയുംവരന ്െറയും
കുടുംബ�ള�െട രാഷ�്ടീയവിശ�ാസ�ള ്വിവാഹാേലാചനയില ്
വിഷയമാ�ാന ്കഴിയാ�തും മതജാതി േലബലുകള�െട

അധികശ�ി െവളിവാ�ു�ു.
മതജാതി വിശ�ാസ�ളനുസരി� ജ്ീവി�ു�ി�ാെയ�ിലും മതജാതി
േലബലുകള�െടഅടിമകളായി വ��ികള ്പരിണമി�ിരി�യാണ.് മത
ജാതി േലബലുകള�െട േപരില ്വ��ികളിെലആ�ീയശ�ി
പരിധിവി� ഇ്ള�ി�ഴി�ാല ്മതേനതൃത��ള ്�ും
നിയ��ി�ാനാവി�.അതറി�സ്ദുേ�ശേ�ാെടയും

ദുരുേ�ശേ�ാെടയും �പവര ്�ി�ു� മതപുേരാഹിത�ാരും
രാഷ�്ടീയേനതാ��ാരുംസാമൂഹ��പവര ്�കരും ഭൂമിയിലു�.്

ഫല�ില ്ഓേരാവ��ിയും ഒേരസമയംഅേനകം വ�വ�ിതികള�െട
അടിമയായിരി�ു�ു. മതജാതിഉപജാതിവ�വ�ിതികള�ം,വര ്�
വ�വ�ിതികള�ം, രാഷ�്ടീയ�ാര ്�ിവ�വ�ിതികള�ം,വര ്� ഭാഷാ

�പാേദശികസം�ാനേദശീയഘടക�ള ്�പകാരമു�
വ�വ�ിതികള�ം, രാഷ�്ട ഭരണഘടനാ വ�വ�ിതികള�ം, േചര ്� ഒ്േര
വിഷയ�ില ്വ�ത�സത്തര�ിലു�ച��ള ്പാലി�ണെമ�്

നിഷ�്ര ്ഷി�ു�അവ�സാര ്��തികമായി
ഉ�ായിരി�ു�േതാെട,അവ �പകാരെമ�ാം ഒേരസമയം

ജീവി�ാെമ� ഏ്ല ്�ു�തുംഅ�െനഏലേ്��ിവരു�തും
വ��ികെളഅേനകവിധ�ിലു�ക��ാരായി പരിണമി�ി�ു�ു.

ഉദാഹരണം : മതൈദവ�ിന ്െറ �പമാണംഅനുസരി��
ജീവി�ു�തായി ഭാവി�ു� ഒരു മതവിശ�ാസി ഒരു രാഷ�്ട�ിന ്െറ
ഭരണഘടനഅനുസരി�� �പവര ്�ി�ുെമ� മ്��ിയാവാന ്

േവ�ിേയാസര ്�ാര ്ഉേദ�ാഗ�നാവാന ്േവ�ിേയാസത��പതി�
െച��േ�ാള ്,അയാള�ം മതേനതാ�ള�െമ�ാം ൈദവേ�ാടും
ത�േളാടും മതേ�ാടും രാഷ�്ടഭരണഘടനേയാടും ക��രം
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കാ���വരായിഅധഃപതി�ു�ു;ക�ം പറയു�വര ്�്
ക�വിശ�ാസിആകാന ്കഴിയുെമ��ാെത മതവിശ�ാസിയും

രാഷ�്ടീയവിശ�ാസിയുമാവാന ്കഴിയി�.അവ
അനുവദി��െകാ�ിരി�ു�ഇ�െ�മതേനതാ�ള�ം

രാഷ�്ടീയേനതാ�ള�ം ക��ിന ്െറയുംക��ര�ള�െടയും
േനതാ�ള ്കൂടിയായിഅധഃപതി�ിരി�ുകയാണ.്

അ��ായം 8
ഭീകരവാദ�ള�ം ഭീകര�പവര ്�ന�ള�ം

ഭൂമിയിെലാെ�യും ഭീകരവാദ�ള�ം ഭീകര�പവര ്�ന�ള�ം വര ്
�ി��ം വ�ാപി��ം െകാ�ിരി�ുകയാണ.് ഭീകരവാദ�ള ്പുതിയ
�പതിഭാസമ�. ലഭ�മായ മനുഷ�ചരി�ത�ിന ്െറആദികാലം മുതല ്
ഭീകരവാദമു�.് പഴയകാല�ളില ്ലഭ�മായആയുധ�ള�പേയാഗി�്
പഴയകാലആള�കള ്ഭീകരവാദം നട�ിയേ�ാള ്,ആധുനികകാല�്
ലഭ�മായ േബാംബുകള�ം േതാ�ുകള�ം മ��ം ഉപേയാഗി� ആ്ധുനിക

ആള�കള ്(!) ഭീകരവാദം നട�ു�ു. പഴയകാല�ളിെല
ഭീകരവാദ�ള�െടയും ഭീകര�പവര ്�ന�ള�െടയുംസൃഷട്ി കൂടിയാണ്
ഇ�െ�മത�ള�ം ജാതികള�ം രാഷ�്ടീയ�ള�ം വര ്�ീയതകള�ം
േദശീയതകള�ം എ�ത ത്ിരി�റിയു�ുെവ�ില ്മനുഷ�ചരി�ത�ിന ്െറ
ആദികാലം മുതല ്വളര ്�ു വലുതായി െ�ാ�ിരി�ു� ഒരു

�പതിഭാസമാണ ഭ്ീകരവാദം.
മതം,ജാതി, രാഷ�്ടീയം,വര ്�ം, േദശീയം, �പാേദശികം, ഭാഷ,

സാ��ികം തുട�ിയവയിെല വ�ത�ാസ�ള�ം ;സാ��ിക ലാഭം,
കീര ്�ി തുട�ിയവയ�്ായി ഭരണാധികാരികള ്ഉള ്െ�െടയു�വര ്
നട�ു� െകാ�കള�ംആധുനികേലാക�ിെല ഭീകരവാദ�ള ്�ും

ഭീകര�പവര ്�ന�ള ്�ും കാരണമാകു�ു�.്
ത�ള ്നട�ിയ ഭീകരവാദം വിശു�മായിരു�ു,

വിശു�യു�മായിരു�ു, ധര ്�ം�ാപി�ാനു� �ശമ�ിന ്െറ
ഭാഗമാണ,്എതിരാളികള�േടത അ്ധമമായിരു�ു,ആണഎ്�ി�െന
ഭീകര�പവര ്�കെര�ാം എ�ാലവും വാദി�ു�ു�.്സ�ത��മാേയാ
(േ�പരണകളാേലാസ�ര ്��ളാേലാ) �പവര ്�ി�ു�വ��ികള�ം

സംഘടനകള�ം ത�ള�െട വിശ�ാസ�ള�ം പ�തികള�ം
ശരിയാെണേ�ാ, മെ�ാ�ുമായി താരതമ�ം െച��േ�ാള ്കൂടുതല ്
ശരിയാെണേ�ാ,ത�ള�െടആവശ��ള ്സാധിെ�ടു�ാന ്ത�ള ്
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ഉേ�ശി�ു� �പവര ്�നംആവശ�മാെണേ�ാവിശ�സി�ു�വരാണ.്
ത�ള�െട വിശ�ാസ�െളയും �പവര ്�ന�െളയും

ശരിെവയ�്ാ�വെരഅവര ്എതിരാളികളായി കണ�ാ�ു�ു.
ത�ള ്ഏര ്െ�ടു�ു�നികുതികെള ഭരണാധികാരികള ്ശരികളായി
കണ�ാ�ുേ�ാള ്,അശാസ�്തീയമായ നികുതിസ��ദായ�ളിലൂെട
ജന�െള�ിരമായി െകാ�യടി�ു�വരായി ഭരണാധികാരികെള,
സമൂഹ�ിെല വലിെയാരു വിഭാഗം ജന�ള ്കണ�ാ�ു�ു.
വ�േ�ാഴുെമാെ�വ��ികള�െട സ��പ്ിടി��പറിയ�്ു�
െകാ��ാര ്�അ്വര ്െച���ത ശ്രിയാണ അ്ഥവാകൂടുതല ്
ശരിയാണ.്അതായത,് ഭരണാധികാരികള ്ആണ ഭ്ൂമിയിെലഏ�വും
വലിയ െകാ�സംഘ�ള ്എ�ു വിശ�സി�ു�വര ്�അ്ത്
ശരിയാണ.്ഓേരാകൂ�രുംസ�ുചിത�േളാ വിശാല�േളാആയ
ന�ായവാദ�ള�ം,അപൂര ്�മായി ശരികള ്തെ�യുംനിര�ു�താണ.്
ത�ള ്െച���ത ത്ദവസര�ിെല ശരിെയ�ുംആവശ�െമ�ും
വിശ�സി� �്പവര ്�ി�ു�ആധുനിക ഭീകരവാദികെള
അംഗീകരി�ുവാന ്,സമൂഹ�ില ്ത�ള�െട�ാനം

വ�വ�ാപിതമായി ഭ�ദമാ�ാന ്വളെരയധികം കഴിെ��ു സ�യം
കണ�ാ�ു� മതേനതൃത��ള�ം ജാതിേനതൃത��ള�ം വര ്

�േനതൃത��ള�ം രാഷ�്ടീയേനതൃത��ള�ം െപാതുെവ ത�ാറ�. ഒരു
കാരണം,അതീവ വിനാശകര�ളായആധുനികആയുധ�ള�മായി
ഒളി��ം മറ�ും �പവര ്�ി�ു�ആധുനികരുെട ഭീകരവാദ�ള ്
നിമി�ം പഴയവരുെട നിലനി� ഭ്�ദമ�ാെത വ�ിരി�ു�ു.

മുന ്അ��ായ�ില ്വ��മാ�ിയതുേപാെല വ��ികള ്അേനക
വ�വ�ിതികള�െടഅടിമകളായി ഒേരസമയം �പവര ്�ിേ��ി
വ�ിരി�ു�തിനാലും,ശാസ�്തവികസനം േനടി��ി���

സുഖ�േളാടു�ആകര ്ഷണ�ളാലും,സമൂഹെ�നയി�ാേനാ
ചി�ി�ി�ാേനാ �പവര ്�ി�ി�ാേനാ വ��ികള ്�്

സമൂഹഭരണപരമായഅധികാര�ളി�ാെത കഴിയാ�തിനാലും,
ശാസ�്തപരമായി ചി�ി�ാന ്�ശമി�ാ�തിനാലും,ൈദവീകമായ
േയാഗ�തകള ്കുറവായതിനാലും,അവരിെലാരുകൂ�ര ്നട�ു�
ഭീകരവാദെ� െവറു�ുകയും ഭയ�ുകയും െചയത്ുെകാ�്

ഭീകരവാദികളില ്നി�ും ര�േനടുവാന ്രാഷ�്ടീയ േനതൃത��ള�െടയും
മതേനതൃത��ള�െടയും ഒെ�സഹായംഅവര ്േതടു�ു.യഥാര ്
��ില ്രാഷ�്ടീയ പാര ്�ിേനതൃത��ള ്�ും ഭരണാധികാരികള ്�ും
മതേനതൃത��ള ്�ും ഒെ�ജന�െള ര�ി�ാനും ത�െള�െ�
ര�ി�ാനും കഴിയാ�തുെകാ�ു കൂടിയാണ ന്ൂ�ാ�ുകളായി
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ഭീകര�പവര ്�ന�ള ്നട�ു�ത.്
�ാപന�ള�െടയും രാഷ�്ടീയ ഇസ�ള�െടയും േപരില ്

െതാഴിലാളികള ്േചരിതിരി�ു കലഹി�ുകയും ഭീകര�പവര ്�ന�ള ്
നട�ുകയും െച���ു�.് രാഷ�്ടീയ ലഹളകള ്മാ�തമ�,

സമാധാനമായി ജന�ള ്ജീവി�ു�ു എ�ു കരുതു�ഏതു നാ�ിലും
മതലഹളകള�ം ജാതിലഹളകള�ം ഭീകര�പവര ്�ന�ള�ം ഏതു
സമയ�ും െപാ�ി��റെ�ടാം,സംഭവി�ു�ുമു�.് െചറിയ

തീനാളെ�കാ��തീ േപാെലആളി�ടര ്�ു�വയായി സമാധാനം
ഉദേ്ഘാഷി�ു� മതേനതൃത��ള ്�പവര ്�ി�ുേ�ാള ്,അവര ്�്
അ�െനേയ �പവര ്�ി�ാനാകൂഎ�താണ സ്ത�ം.തീ

അണയ�്ു� െവ�ം, മണല ്, മ� ത്ുട�ിയവ േപാെലയ�, പകരം
തീആളി��ി�ു� െപേ�ടാള ്േപാെലയു�വസത്ു�ളായാണ്
മത�ളിലൂെടയും രാഷ�്ടീയ ഇസ�ളിലൂെടയും േവരുറ�ി�ി���

വിശ�ാസ�ള�ം വ�വ�ിതികള�ം �പവര ്�ി�ു�ത.്
രാഷ�്ടീയ പാര ്�ികള�െട വ�വ�ിതികള�ം, മത വ�വ�ിതികള�ം,
മനുഷ�ര ്ത�ള ്�ുശരിെയ�ു േതാ�ിയതുേപാെല ഒെ�

ത�ാറാ�ിയ രാഷ�്ടഭരണഘടനകള�ം പരാജയെ�ടു�തിനു�
യഥാര ്�കാരണം,അവ �പകാരമു�ജീവിതരീതി മനുഷ�ന്

ഇണ�ി�എ�തുെകാ�ാണ.്അഥവാ മനുഷ�ന ്െറ �സഷട്ാവായ
ൈദവം മനുഷ�നു േവ�ിആവിഷ�്രി�ി��� ജീവിത�കമം മാ�തേമ
മനുഷ�ന േ്ചരുകയു�� എ�തുെകാ�ാണ.്വ��ിസ�ാത���വുമായി
ബ�െ�ടു�ി പറയുേ�ാള ്, �സഷട്ാവായൈദവം മനുഷ�ര ്�ന്ല ്
കിയി��� ധര ്�ശാസ�്തപരവുംസ�ൂര ്�വുമായ വ��ിസ�ാത���ം
വ��ികള ്�ല്ഭി�ു�ി�എ�താണ എ്�ാ ഭീകരവാദ�ള�െടയും

മൂല കാരണം.
�സഷട്ാവായൈദവം മനുഷ�നു േവ�ിആവിഷ�്രി�ി���
ജീവിത�കമം മാ�തേമ മനുഷ�ന േ്ചരുകയു�� എ�തിെന
വിപുലെ�ടു�ുേ�ാള ്, മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളിെല

ഭൗതികശാസ�്തനിയമ�േളാെടാ�ംൈദവംസൃഷട്ി�ി���തായ ധര ്
�ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവും പാലി�ുവാന ്മനുഷ�ര ്
ത�ാറാേവ�തു� എ്�ും,അ�െന െചയത്ിെ��ില ്

മൂലക�ളിലു�ന��നശ�ികള ്,തിരു�ല ്ശ�ികളായി �പവര ്
�ി�ുെമ�ും കാണാം. മഹാ�പപ��ിെല ന��നശ�ികള ്എ�
അ��ായ�ില ്, മനുഷ�ര ്ധര ്�ശാസ�്തപരമായ�ാെത �പവര ്
�ി�ുേ�ാള ്, മഹാ�പപ�കാര��ള ്�കമെ�ടു�ുവാന ്
മനുഷ�രിലൂെട ന��നശ�ികള ്�പവര ്�ി�ു�തിെന��ിയും
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ഭീകരവാദവും ഭീകര�പവര ്�ന�ള�ം സൃഷട്ി�െ�ടു�തിെന��ിയും
വിവരി�ി���.്അതായത ഭ്ീകരവാദെ�യും ഭീകരവാദികെളയും
അമര ്� െച�ാന ്ത�ാറാവു�വര ്,ത�ള�െട വ�വ�ിതികളിെലയും

�പവര ്�ന�ളിെലയുംപിഴവുകള ്െകാ�ാണ ഭ്ീകരവാദം
ഉ�ാകു�ത എ്�തു തിരി�റി� ത്�െള ശു�ീകരി�ുകയാണു
േവ�ത.് പകരംഅടി�മര ്�ലുകള�മായി മുേ�ാ�� േപാകുേ�ാള ്,
സമൂഹ�ില ്ആഭ��രകലാപ�ള�ം െപാ�ിെ�റികള�ം യു��ള�ം
ഒെ� ഉ�ാകു�താണ.് മത�ള�ം,ക���ണിസം ഉള ്െ�െടയു�
രാഷ�്ടീയ ഇസ�ള�ംഅ�െനകൂടി സൃഷട്ി�െ��വയാെണ�ത്
ഇ�െ�ഭരണാധികാരികള ്മറ�േപാെലആയിരി�ു�ു.
ഭീകരവാദവും �പതിഭീകരവാദവും േചര ്� ഇ്�െ�േ�ാെല

സമൂഹജീവിതെ�ഏ�വും േമാശെ�ടു�ുേ�ാേഴ�ും ഭൂമിയില ്
മായ �പത��മാ�ിെ�ാ� ൈ്ദവം പരിഹാരം കാണു�ു.അേ�ാഴും,
ധര ്�ശാസ�്ത�െള െത�ി� മനുഷ�രിലൂെട തെ�യാണ ൈ്ദവം
ശു�ീകരണം നട�ുക. ഭരണാധികാരികള�ം മതേനതൃത��ള�ം
രാഷ�്ടീയപാര ്�ികള�ം ഒെ�അതീവ �ശ�േയാെട പഠിേ��തായ

കാര��ളാണവ.
ചുവെട മ�� ചിലഅതി�പധാന വിഷയ�ള ്വിസത്രി�ാം :

മുഖഛായ, നിറം,ഓേരാേരാശരീരഅവയവ�ള�െടയുംവലി�ം�പവര ്
�നംആേരാഗ�ം,ആയു�,്ജനന�ലം, ഭാഷ, െതാഴില ്അഭിരുചി,
വിേനാദഅഭിരുചി, മാതാപിതാ�ളില ്നി�ും ബ�ുജന�ളില ്നി�ും

സുഹൃ�ു�ളില ്നി�ുെമാെ�ജനി� കാലം മുതല ്ലഭി�
സേ്നഹവാ�ല��ള�ം സുഖദുഃഖ�ള�ം തുട�ിഅേനകം
കാര��ളില ്ഓേരാവ��ിയുംവ�ത�സത്രാണ,്അഥവാഓേരാ
വ��ിയുംഓേരാവര ്�മാണ.് മഹാശാസ�്ത�പകാരംഓേരാവര ്

�മായി� സ്ൃഷട്ി�െ��ിരി�ു�ഓേരാ മനുഷ�നും ഒേര ഭൂമിയില ്ധര ്
�ശാസ�്ത�പകാരം ജീവി�ുകയാണു േവ�ത.്അനവധി ജീവി

ജ��ള ്പി�ി�േശഷം മനുഷ�ാവ�യില ്എ�ിയിരി�ു�ജീവി 100
മനുഷ�ജ��ള ്പൂര ്�ിയാ�ിെ�ാ�ആ്�ീയസാ�ാത�്ാരം
േനടു�തിനിടയ�് ഓ്േരാരു�രുംഓേരാവര ്�െമേ�ാണം
മഹാ�പപ��ിെലഅന��െളേ�ാണമു�ആന��ള ്
അനുഭവി�ുകയും മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരമു�ജ�ഗുണ�ള ്
സ�ീകരി�� ജീവി�ുകയുമാണ.്ഓേരാവര ്�െമ�ു കൂടി

വിേശഷി�ി�ാവു�ഓേരാവ��ി�ുമായും േസവനം െച��വാനും
മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരംഓേരാവ��ി�ും (എ�ാവര ്�ും)

മഹാസമനീതി നല ്കുവാനും മഹാഭരണാധികാരിയും
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മഹാനീതിപതിയുമായൈദവ�ിനു മാ�തേമകഴിയൂ. ഒേര ജ��ില ്
എ�ാ ജന�ള ്�ും ഒരുേപാെലയു�സൗ�ര�ം നല ്കാനു�
ശ�ികെള മനുഷ�ഭരണാധികാരികള ്�ു നല ്കിയാല ്,അവര ്

സൗ�ര�കാര��ില ്സമനീതി നട�ിയാല ്, ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�
മനുഷ�ര ്� ഒ്േര മുഖഛായ ഉ�ാകുെമ�തും,യാെതാരാള ്�ും

അേന�ാന�ം തിരി�റിയാനാവാ�അവ�ഉ�ാകുെമ�തും,ജീവിതം
സാ��മ�ാെത വരുെമ�തും കണ�ാ�ുേ�ാള ്തെ�ൈദവം തെ�
മഹാഭരണം നടേ��ു�തിന ്െറആവശ�കത െതളിയു�ു�.്
അതായത മ്ഹാദാസനും മഹാദാസിയുമായി�ൂടി �പവര ്�ി�ു�
ൈദവെമ� മഹാഭരണാധികാരിെയയുംധര ്�ശാസ�്തെ�യും
അറി�ുേവണം മനുഷ�ഭരണാധികാരികള ്�പവര ്�ിേ��ത.്
സമൂഹമായി ജീവി�ുേ�ാഴുംഓേരാ മനുഷ�നും തിക��ം

വ�ത�സത്രാണ എ്�ത എ്േ�ാഴുമറിയണം.അ�െനയിരിെ� മതം,
ജാതി, രാഷ�്ടീയം,വര ്�ം, േദശം, െതാഴില ്പരം േപാെലയു�

ഏെത�ിലുെമാെ�ഘടക�ള�െടഅടി�ാന�ില ്വ��ികെള
പുതിയ വര ്��ളായി തിരി�ാല ്അത ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമാവി�.
ഏെത�ാം ഘടക�ള�െടഅടി�ാന�ില ്മനുഷ�ര�ാ�പുതിയ
വര ്��െള മനുഷ�രില ്സൃഷട്ി�ു�ുേവാ,അതാത ഘ്ടക�ളില ്
ഭീകരവാദവും ഭീകര�പവര ്�നവുംസൃഷട്ി�െ�ടുവാന ്അത്
കാരണമാകും. മതം,ജാതി, രാഷ�്ടീയം,വര ്�ം, േദശം, െതാഴില ്പരം
േപാെലയു�ഓേരാപുതിയ വര ്��ളിലുംഅഥവാഘടക�ളിലും
ഭീകരവാദ�ള�ം ഭീകര�പവര ്�ന�ള�ം ഉ�ാകു�ത അ്�െനയാണ.്
േമ�ടി പുതിയ വര ്��ള ്ശാസ�്തപരമെ��ും,അധമ�ളാെണ�ും,

അ�ാരണ�ാല ്അവസമൂഹ�ില ്നിലനില ്�ുേവാളം
അസമാധാനം തുടരുെമ�ും ഭീകര�പവര ്�ന�ള ്ഉ�ാവുെമ�ും
സുവ��മാണ,്അറി�ുംഅനുഭവി��ം കഴിയു�കാര��ള�മാണ.്
ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�അഥവാൈദവീകമ�ാ�വ�വ�ിതികള ്
മതം,ജാതി, രാഷ�്ടീയം,വര ്�ം, േദശം, െതാഴില ്പരം േപാെലയു�

വ�വ�ിതികള ് �പകാരമു� �പവര ്�ന�െള�ാം
ഭീകരവാദ�ളാെണ�ുംഅവയില ്�പവര ്�ി�ു�വെര�ാം
ഭീകര�പവര ്�കരുമാെണ�ു തെ�യാണ അ്ര ്�ം. ധര ്

�ശാസ�്തപരമ�ാ�വ�വ�ിതികള�ം നിയമ�ള�ം നട�ാ�ു�വര ്
െ�തിെര �പവര ്�ി�ുവാന ്ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെട ഗാ�ിയും
ചാണക�നുെമാെ� ധര ്�ശാസ�്തനിയമ�ള ്ൈക�ിെലടു�ത്
സമൂഹ�ില ്ധര ്�സം�ാപനം നിര ്�ഹി�ുവാനാണ.്

ധര ്�ശാസ�്തപരമായ േയാഗ�തയി�ാ�വരായ ഭരണാധികാരികള�ം
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ഭരണകൂട�ിെലഎ�ാ കാര�ാലയ�ളിെലയും ഉേദ�ാഗ�രും,
ൈക�ിെലടു�ിരി�ു�ത ര്ാജ��ിെല നിയമ�ള ്എ�േപരില ്
അവരു�ാ�ു�ധര ്�ശാസ�്തപരംഅ�ാ�നിയമ�ള�ം
വ�വ�ിതികള�മാണ.്സമൂഹ�ിെല വ��ികള ്അഥവാ
െപാതുജന�ള ്അവെയൈക�ിെലടു�രുത എ്�സമീപനം
ഭരണകൂടം പുലര ്�ുേ�ാള ്,അതു ശരിതെ�യാണ,്എെ��ാല ്
അവൈക�ിെലടു�ാന ്െകാ�ി�ാ�വയാണ.് ധര ്�ശാസ�്തപരം
അ�ാ�നിയമ�െളയുംവ�വ�ിതികെളയും ഭരണാധികാരികള ്
ൈക�ിെലടു�ിരി�ു�തിനാല ്ഭീകരവാദം ഉ�ാകു�ു.

മൂലകാരണംഅതായി മാറു�ു.വ��ികള ്അഥവാ െപാതുജന�ള ്
നിയമം ൈക�ിെലടു�ു�തു െകാ�ാണ സ്മൂഹ�ില ്

ഭീകരവാദ�ള�ം ഭീകര�പവര ്�ന�ള�ം ഉ�ാകു�െത�ും കൂടി
അേനകര ്കരുതു�ു�.്അതും ശരിയാണ,് ധര ്�ശാസ�്തപരം
അ�ാ�വെയ �പതിേരാധി�ാന ്ധര ്�ശാസ�്തപരംഅ�ാ�മ��
നിയമ�ള�ം വ�വ�ിതികള�ം സമൂഹ�ിെല വ��ികള ്മുഴുവനുേമാ,
ഏതാനും വ��ികേളാൈക�ിെലടു�ാല ്തീര ്�യായും ഭീകര�പവര ്
�ന�ള ്ഉ�ാകു�താണ.്സമൂഹ�ില ്ഇ�ു�അ�രം

ഭീകരവാദ�െള കാണു�വര ്, ഭീകരവാദ�ിനു കാരണമായി മാറിയ
െകാടുംഭീകരവാദെ�കാണാെത േപാകു�ു.ഇ�െ�

ഭരണകൂട�ള�ം രാഷ�്ടീയ പാര ്�ികള�ം മതേനതത��ള�െമാെ�
ഭീകര�പവര ്�കരാെണ� വ്��മായിരിെ�,അവര ്െ�തിെരയും

�പവര ്�ിേ��തും ധര ്�ശാസ�്തനിയമ�ള ്
ൈക�ിെലടുേ��തുംസമൂഹ�ില ്ധര ്�സം�ാപനം നിര ്
�ഹി�ുവാന ്ആവശ�മാണ എ്�സേ�ശം നല ്കു�ു.
ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�നിയമ�ള�ം വ�വ�ിതികള�ം
ത�ി�ൂ�ിയി��� രാഷ�്ടീയ�ാര ്�ും മതേനതൃത��ള ്�ും
ഭരണാധികാരികള ്�ും ധര ്�ശാസ�്തപരമായ നിയമ�ള ്
അറിയുകയി�, ധര ്�ശാസ�്തപരമായ നിയമ�ള ്

ൈക�ിെലടു�ാനു� േയാഗ�തയുമി�. ഗാ�ിെയേ�ാെലയു�വര ്
�ു മാ�തമാണ േ്യാഗ�തയു�െത� ക്ാലംഅഥവാൈദവം
െതളിയി��കഴി�താണ.് ധര ്�ശാസ�്തപരമായ നിയമ�ള ്ധര ്
�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ു�വര ്ൈക�ിെലടു�ണം, ധര ്

�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുവാന ്ആ�ഗഹി�ു�വ��ികെള�ാം
ൈക�ിെലടു�ണം,അവര ്മാ�തമാണ ന്ിയമം ൈക�ിെലടു�ാന ്
േയാഗ�തയു�വര ്. (െതാഴിലുകള ്ആവശ�ം, �ഗ��ിെല 4◌ാം
ഭാഗ�ിലു�ധര ്�ശാസ�്ത�ിെല നിയമനിര ്�ാണംഎ�ീ
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അ��ായ�ളില ്വിഷയം തുടരു�ു�.്)
ധര ്�ശാസ�്തപരമായ േയാഗ�തയി�ാ�വര ്,ത�ള��ാ�ു�ധര ്

�ശാസ�്തപരംഅ�ാ�നിയമ�ള�ം വ�വ�ിതികള�ം
നട�ാ�ുവാന ്ധര ്�ശാസ�്തപരംഅ�ാ�

ഭരണസംവിധാന�െളയും �പവര ്�കെരയുംനി�യി�ുകയും,
അവെര�ാംകൂടി േചര ്� വ്��ികെളഅഥവാ െപാതുജന�െള
പീഢി�ി�ുകയും െച��� ദുരവ�യാണ എ്�ാ രാജ��ളിലും
ഇ�ു�ത.്അശാസ�്തീയമായ നിയമവാഴച് സമൂഹ�ില ്
ഭീകരവാദ�െളയും ഭീകര�പവര ്�ന�െളയുംവര ്�ി�ി��

െകാ�ുമിരി�ു�ു.അവെയശു�ിെ�ടു�ുവാനും,സമൂഹ�ിെല
എ�ാ വ��ികള�െടയുംജീവിതംആന�കരമാവാനും, �സഷട്ാവായ
ൈദവം മനുഷ�ര ്�ന്ല ്കിയി��� ധര ്�ശാസ�്തപരവുംസ�ൂര ്
�വുമായ വ��ിസ�ാത���ം വ��ികള ്�ല്ഭ�മാ�ുക മാ�തമാണ്
വഴി. മാതാപിതാഗുരുൈദവംഎ�വചന�ിന ്െറ യഥാര ്�അര ്
�െ�ഉള ്െ�ാ� എ്�ാ മനുഷ�രുംജീവി�ണം. മാതാപിതാഗുരു

ൈദവംഎ�വചന�ിന ്െറ യഥാര ്�അര ്�ം േപാലും
മതപുേരാഹിതര ്ഉള ്െ�െടയു�വര ്�അ്റിയി�. മാതാവും പിതാവും
ഗുരുവും കഴി�ുമാ�തേമൈദവ�ിനു�ാനമു�� എ�ും
മാതാവിെനയുംപിതാവിെനയുംഗുരുവിെനയുംഅനുസരി�ണം
എ�ുമാണ ഇ്� േ്മ�ടി ൈദവവചന�ിന ്െറ വ�ാഖ�ാനമു�ത.്
�പാേയാഗിക ജീവിത�ില ്കൂടുതല ്േപരുംഅതനുസരി�ു�ി�
എ�തും, മാതാപിതാ�ള�െടയും ഗുരുവിന ്െറയുംവചന�ള ്
വ�ത�സത്മായാല ്മൂവെരയും ഒരുേപാെലഅനുസരി�ാനാവി�
എ�തും,സാധാരണഗതിയില ്മാതാവും പിതാവും ഗുരുവുെമാെ�
േനരെ�മരി� ഒ്�മി�ാെത വരു�തും, േമ�ടി വചന�ിന ദ്ുര ്
വ�ാഖ�ാനമാണ ഇ്�ു�െത�ു വ��മാ�ു�ു.യഥാര ്�മായ,
ശാസ�്തപരമായ,ൈദവീകമായഅര ്�ംഇനി പറയാം :

മാതാവിലൂെടയും പിതാവിലൂെടയും ഗുരുവിലൂെടയും മനുഷ�ന ്അഥവാ
വ��ിൈദവെ�അറിയു�ു അഥവാൈദവശാസ�്തംപഠി�ു�ു ;
ൈദവെ�അറിയുേ�ാള ്ൈദവെ�അഥവാൈദവശാസ�്തെ�
അഥവാ മഹാശാസ�്തെ�മാ�തംഅനുസരി�� ജീവി�ണം. മാതാവ,്
പിതാവ,്ജീവിതപ�ാളി, മ�ള ്,സേഹാദര�ള ്,ബ�ു�ള ്, ഗുര ,ു
അയല ്വാസികള ്, നാ��കാര ്,സുഹൃ�ു�ള ്, െതാഴിലാളി, െതാഴിലുടമ,

ഭരണാധികാരി, േവല�ാരന ്തുട�ിയവേരാട ഏ്വരും
മഹാശാസ�്ത�പകാരം ഇടപഴകു�ു. ഭൂമിയിലു�എ�ാ മനുഷ�െരയും
കൂ�ിയിണ�ു�ത,്ൈദവംഅഥവാൈദവ�ിന ്െറ മഹാശാസ�്തം
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മാ�തം.വ��ി �പാര ്�നയില ്മുഴുകുേ�ാള ്,ത�ള�െട ഉ�വരും
ഉടയവരും മതപുേരാഹിതരും ഉള ്െ�െട,യാെതാരാള�ം വ��ിയുെടയും
ൈദവ�ിന ്െറയുംഇടയില ്ഓര ്�ി�െ�ടു�ി�എ�ത േ്മ�ടി

വിശദീകരണ�െള ശാസ�്തപരമാ�ു�ു,സത�മാ�ു�ു.അതായത്
എ�ാ ജന�ള�ം മഹാശാസ�്തം �പകാരം മാ�തംജീവി�ണം.ഇ�െല

ജനി�,്ഇ�ു ഭരി�ുകയും, നാെള മരി�ുകയും െച���
ഭരണാധികാരിെയസല���ടി�രുെത�ും, പ�ാള�ാര ്ഉള ്

െ�െടയു�വര ്േമലധികാരിയുെടആ�െയശാസ�്തപരമാെണ�ില ്
സ�ീകരി�ുകയും,ശാസ�്തപരമെ��ില ്എതിര ്�ുകയുംെച�ണം.
േദശരാഷ�്ട ഭരണകൂട�ില ്മാ�തമ�,അവയ�്ക�ും

പുറ�ുമായി�,് െചറുതും വലുതുമായ മ� അ്നവധി ഭരണകൂട�ള ്
ഇ� ഒ്േരസമയം �പവര ്�ി�ു�ു�,്അഥവാജന�െള

ബഹുവിധ�ില ്പീഢി�ി�ു�ു�.് രാഷ�്ടീയ പാര ്�ികള ്, മതം,ജാതി,
െതാഴിലാളി വര ്�ം, േപാെലയു�വ�വ�ിതിള�െട െചറുതും
വലുതുമായ ഭരണകൂട�ള ്അവരുെടഅശാസ�്തീയമായ �പവര ്

�ന�ളിലൂെട സമൂഹ�ില ്ഭീകരവാദ�െളയും/തീ�വവാദ�െളയും
ഭീകര�പവര ്�ന�െളയുംസൃഷട്ി�ുകയുംവര ്�ി�ി�ുകയും

െചയത്ുെകാ�ിരി�ുകയാണ.്
ചുരു��ില ്,കര ്�ാവായൈദവം നിര ്�ഹി�ു�

മഹാനീതിയുമായി ബ�െ�� കാര��െളഅ�ാനികളായ മനുഷ�ര ്
വഴിപിഴ�ി�ിരി�ുകയാണ.്

മായ �പത��മാകു�േതാെട ഭീകരവാദ�ള ്അവസാനി�ു�താണ.്
ഭീകരവാദ�ള ്ധര ്�ശാസ�്തപരമായി

ശു�ീകരി�െ�ടു�െത�െനെയ� �്ഗ��ിെല 3ഉം 4ഉം
വിഭാഗ�ളില ്വ��മാ�ു�ു�.് മഹാ�പപ��ിെല മ���
ജീവികെള മാ�ിനിര ്�ിെ�ാ�,് മനുഷ�ര ്എ�അവ�യില ്
സൃഷട്ി�െ��ി��� ജീവികള�െട ഇടയിലു� ഭീകരവാദ�െള ഇനി
അ�ം വിശകലനം െച�ാം : ഭീകരവാദ�ള ്അഥവാ ഭീകര�പവര ്
�ന�ള ്ല��ംവയ�്ുകേയാ നട�ുകേയാ െച��� (1)

ഭരണകൂട�ള ്, (2) േദശ/രാഷ�്ട വ�ത�ാസ�ള ്, (3) മതേനതൃത��ള ്, (4)
രാഷ�്ടീയ ഇസ�ളിെലയും മത�ളിെലയുംഅസംതൃപത്രായ
തീ�വവാദികള�ം, �പാേദശിക വിഷയ�ള�ം എ�ി�െന തരംതിരി�്
ഏതാനും ഘടക�െള വിശകലനം െചേ��തു�.്കൂടാെത (5)
സാമൂഹ��പവര ്�കരിലൂെടയും നിരീശ�രവാദികളിലൂെടയുംൈദവം
െച���സാമൂഹ�ര�കെളയും (6) ഭീകരവാദികള�ംൈദവ�ിന ്െറ
കു�ു�ളാെണ�ിരിെ�ൈദവംഅവെര കരുതു�തുംഅഥവാ



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1702

ര�ി�ു�തുംഅഥവാസേ്നഹി�ു�തും കൂടി
വിസത്രിേ��തു�.്

അ��ായം 9
ഭീകരവാദ�ള�ം ഭരണകൂട�ള�ം

ലഭ�മായ ചരി�തകാലം മുതല ്അഥവാഅനേകനൂ�ാ�ുകളായി എ�ാ
രാജ��ളിലും ഭരണകൂട�ള ്ഭീകരവാദ�ള ്െ�തിെരൈകെ�ാ�

അടി�മര ്�ലുകള�ം യു��ള�ം ഉള ്െ�� നടപടികെള�ാം
ഭീകരവാദ�ള ്തെ�യായിരു�ു, ര�ം ചീ�ിെ�ാ�ു തെ�
ആയിരു�ു;അ�െനയ�ാെത �പവര ്�ി�ാന ്കഴി�ത്
എം.െക.ഗാ�ിെയേ�ാെലൈദവംഅനു�ഗഹി�ഏതാനും

സത�ാ�ഗഹികള ്� മ്ാ�തമായിരു�ു.
// ഒരു െചറിയ ഖ�ികയില ്ൈദവീകനീതിയുമായി ബ�െ�� ചില
കാര��ള ്സൂചി�ി�േശഷംതുടരാം. ഗാ�ിജിെയേ�ാെലയു�
മനുഷ�സേ്നഹികെള പീഢി�ി�വര ്ഇ� ഇ്��യില ്തെ�പുനര ്

�നി� േ്വഷംെക�ലുകള ്�പകാരം േനതാ��ാരായി ജീവി�ു�ു�്
എ�ും,അ�ാല� മ്ു�ീം തീ�വവാദിആയിരു� ചിലര ്

ഹി�ുതീ�വവാദികളാേയാ മറിേ�ാ ഇ� പ്ുനര ്�നി� ജ്ീവി�ു�ു�്
എ�ും ;ഇ�െ� �പമുഖനായ രാഷ�്ടീയേനതാവ മ്ു���ില ്
ഇ�ാ��കാര ്�വ്ളെര േദാഷംെചയത് വിേദശേനതാവായിരു�ു
എ�ുെമാെ�ശാസ�്തപരമായി േബാ��െ�ടു�ിയാല ്ഇ�െ�
അേനകം േനതാ��ാര ്നാളിതുവെര േനടിയസര ്� േന��ള�ം
പദവികള�ം നഷട്െ���ം ല�ി��ം കുണഠ്ിതെ���ംആ�ഹത�
െചയെ്ത�ുവരും. ഭീകരവാദ�ിന ്െറ െചറിെയാരുആ�ീയവശം
മാ�തമാണത.് െവളിപാടുകെള ശാസ�്തപരമായി െതളിയി�ൂഎ�ു
െവ��വിളി�ാല ്,ചിലവ മാ�തം െതളിയി�ാന ്തല ്�ാലം ശ�ിയി�.
െതളിയി�ാല ്, െതളിയി�ാന ്െവ��വിളി�ു�ൈദവ�ിന ്െറ

കു�ു�ള�ം വളെരയധികം കുണഠ്ിതെ�ടു�അവ�ഉ�ാെയ�ു
വരും.തന ്െറ കു�ു�ള ്ആവിധ�ില ്കഷട്െ�ടു�ത ൈ്ദവം
ഇഷട്െ�ടു�ി�. മാ�തമ�, െതളിയി�ാല ്മായ �പത��മാ�ാനു�
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ൈദവീകസംവിധാന�ിന ്െറ പകി� ക്ുറയുവാന ്കാരണമാകും.
ൈവകാെതൈദവം മായ �പത��മാ�ുെമ�തിനാല ്േമ�റ�

സത��െള േബാ��െ�ടു�ാനായി� ക്ു�ു�െള
െനാ�രെ�ടു�ു�കാര��ള ്ആവശ�മി�. //

ലഭ�മായ ചരി�തകാലം മുതല ്ഭീകരവാദ�ള�ം,അവെയഅടി�മര ്
�ാന ്ഭരണാധികാരികള ്നട�ു� ഭീകരവാദ�ള�ം ഉ�ായിരു�ു
എ�ു വ��മാകുേ�ാള ്, ഭീകരവാദ�ള ്എ�ുെകാ� ഉ്�ാകു�ു,
എ�ുെകാ� ത്ുടരു�ു എ�തുമായി ബ�െ�� മ്ുന ്അ��ായ�ിന ്

െറ തുടര ്�യായി ചില കാര��ള ്കൂടി പറേയ�തു�.്
മു� വ്��മാ�ിയതുേപാെല,ൈദവംഓേരാ മനുഷ�െനയുംഓേരാ
വര ്�മായി ഉയര ്�ിയിരി�ു�ത അ്വര ്�ഓ്േരാരു�ര ്�ും
സ�ൂര ്�വ��ിസ�ാത���വുംഅന�മായആന��ള�ം നല ്
കാനാണ.്സ�ൂര ്�മായവ��ിസ�ാത���വുംഅന�മായ

ആന��ള�ം ധര ്�ശാസ�്തപരമായിഅനുഭവി�ു�തിന ഓ്േരാ
വ��ിെയയുംസഹായി�ുവാനായുംവ��ികള�െട ഏതാനും

െപാതുവായആവശ��ള ്മാ�തംനിറേവ�ാനുമു�താണ ഭ്രണകൂടം.
ധര ്�ശാസ�്തപരമായി �പവര ്�ി�ുവാന ്വ��ി� ക്ഴിവു�േ�ാഴും

സാധി�ുേ�ാഴും ഭരണകൂട�ിന ്െറആവശ�ം വ��ി�്
വളെര�ുറവാണ.്അശാസ�്തീയമായ നിയമസംവിധാന�ളിലൂെട

വ��ിയുെട ധര ്�ശാസ�്തപരമായആവശ��ള ്നിവര ്
�ി�ാനാവി�.വ��ിെയ ധര ്�ശാസ�്തപരമായി

സഹായി�ുവാനു� ഭരണകൂടം ഇ� വ്��ിെയ ഭരി�ുവാനും
ശി�ി�ുവാനും േ�ദാഹി�ുവാനുമു��ാപനമായി

താണിരി�ുകയാണ.്അശാസ�്തീയമായ നിയമസംവിധാന�ള ്
ആരംഭി�ു�ത േ്ദശവ�ത�ാസെ�അശാസ�്തീയമായി

കണ�ാ�ിയതിലൂെടയാണ.്
ഓേരാവര ്�മായിരി�ു�ഓേരാവ��ികെളയുംപുതിയ വര ്
��ളായി തിരി�ാല ്അത ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമാവി�എ�ത്

മാ�ിെവ��െകാ�,് ഭൂമിയിലു�ഇ�െ�ഭരണസ��ദായ�െള
�ഹസ�മായി വിശകലനം നട�ാം :

ഭരണകൂട�ിന ്െറ വിവിധ കാര�ാലയ�ള�െട �പവര ്�ന�ള�ം,
സമൂഹ�ിെലഅഥവാ രാഷ�്ട�ിെല ഭരണഘടനഅനുവദി�ു�
രാഷ�്ടീയവും മത�ള�ംഅവ �പകാരമു�സംഘടനകള�ം ഉള ്
െ�െടയു�ബഹുവിധസംഘടനകള�െട �പവര ്�ന�ള�ം
അവയിെല�ാം വ�ുഭവി�അഴിമതികള�ം ഒ�യേ്�ാകൂ�ാേയാ
െമാ�മാേയാ േചര ്�ാണ സ്മൂഹ�ിെല ഒരു വിഭാഗം
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ജന�െളെ�ാേ�ാഅേനകവിഭാഗ�െളെ�ാേ�ാ ഭീകരവാദം
അഥവാ ഭീകര�പവര ്�നം െച�ി�ു�ത എ്�താണ വ്സത്ുത.
ഭരണകൂട�ള�ം മത�ള�ം വിവിധസംഘടനകള�ം രാഷ�്ടീയ

ഇസ�ള�ം മ��മാണ ഭ്ീകരവാദ�ിന മ്ൂലകാരണമായിരി�ു�ത്
എ�ര ്�ം. ഭീകരവാദികള�െട പ�മാണ ശ്രിേയാകൂടുതല ്ശരിേയാ
എ�ില ്ഭരണകൂട�ള�ം മതേനതൃത��ള�ം രാഷ�്ടീയ േനതൃത��ള�ം
മ� സ്ംഘടനകള�ം െകാടുംഭീകരര ്ആെണ�ുംഅര ്�മാകു�താണ.്
ഭരണകൂട�ള�ം മ��ംഅടി�മര ്�ിയി��ം ഭീകരവാദ�ള ്ഇ�ും
തുടരുേ�ാള ്,അടി�മര ്�ാന ്ഉപേയാഗി� മാര ്�ം ഫല�പദമായി�

എ�ും െത�ായിരു�ുെവ�ുംഅര ്�മു�ാകു�ു.
അ�െനവരുേ�ാള ്ര�വി�വം ശരിെയ�ു പ� വ്ാദി�

ക���ണി��കള�െടയും മ��ംആധുനിക പതി�ായും, പുതിയ ഒരുതരം
വി�വകാരികളായും ഭീകര�പവര ്�കെര കണ�ാേ��തുമു�.്
പാര ്ലെമന ്ററി ജനാധിപത��ിലൂെട തെ�വി�വം നട�ണെമ�്
ശഠി�ുവാന ്ആര ്�എ്�വകാശം ?ക���ണി� വ്ി�വവും
സത�ാ�ഗഹവി�വവും ഒെ�ൈവവിധ� വി�വരീതികെള

സാധൂകരി�ു�ുമു�.്
ഏ�വും െമ�െമ� അ്േനകര ്കണ�ാ�ു�ആധുനിക പാര ്ലെമന ്

ററി ജനാധിപത�െ�അ�െമാ�ു പരിേശാധി�ാം. ഭൂമി
ഉരു�താെണ�ും,സൂര�ന� ഭൂമിയാണ ച്ു�ിസ�രി�ു�െത�ും
വാദി�ുകയും െതളിയി�ുകയും െചയത് ശാസ�്ത��ാെര

തീയിലി� ച്ു��െകാ��കയുംതൂ�ിെ�ാ��കയും െചയത് �കിസത്ുമത
േനതൃത��ിേന�ാള ്േമാശമാണ പ്ാര ്ലെമന ്ററി

ജനാധിപത�െമ�ിേലാ ?ഇ�െ�ഭൂമിയിെലസുമാര ്650 േകാടി
ജന�ളില ്ഒരാള ്പറയു�ത മ്ാ�തമാണ ശ്രിെയ�ില ്അഥവാ
ശാസ�്തപരെമ�ില ്അഥവാൈദവീകെമ�ില ്അതിെന

അംഗീകരി�ുകഎ�തിന പ്ാര ്ലെമന ്ററി ജനാധിപത��ില ്
�ാനമി� ; ഭൂരിപ�ം പറയു�താണആ്ധുനിക പാര ്ലെമന ്ററി
ജനാധിപത��ിെല ശരി.സത�ംപറ�ശാസ�്ത�െന

പഴയകാല� ച്ു��െകാ�വെര�ാള ്നീചമായിരി�ു�ുആധുനിക
േലാകെ�പരിണാമം ! രാജ��ിെല ഭ�ണകാര��ള�ം
ഗതാഗതകാര��ള�ം േപാെലയു�അത�ാവശ� കാര��ളില ്
�ശ�ി�ുകയും, െപാതുഖജനാവ ന്�കാര��ള ്�ായിഅഥവാ
ശാസ�്തപരമായി ഉപേയാഗെ�ടു�ുകയും െചേ��തിനു പകരം
അണുേബാംബുകള�ം മ� ബ്ഹുവിധആയുധ�ള�ം എ�വിനാശ
ശ�ിെയഅഥവാ പിശാചിെന നിര ്�ി�ുകയുംപിശാചിന ്െറ
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ബല�ില ്ത�ള�ം ത�ള�േടെത� അ്വകാശെ�ടു� രാഷ�്ടവും
സമൂഹവുംസുര�ിതരാെണ� വ്ാദി�ുകയും െച��േ�ാഴും പാര ്
ലെമന ്ററി ജനാധിപത��ിെല ഭൂരിപ�ംആണ ശ്രിയും െത��ം
നി�യി�ു�ത.് രാഷ�്ടീയപാര ്�ികള ്ത�ള�െട �പതിനിധികെള

ജന�ള�െട �പതിനിധികളായിഅവതരി�ി�ുകയും
െത��കേളെറയു� രാഷ�്ടീയഇസ �പതിനിധികെള െതരെ�ടു�ുക
എ�ത�ാെത മ�� മാര ്��ള ്വ��ികള ്�ഇ്�ാെത വരികയും
െചയത്ിരി�ു�ു.ജന�ള ്�ആ്ധിപത�മി�ാ�തും ജന�ള�െട
േമല ്ആധിപത�ം നട�ാന ്സമൂഹ�ിെല ഒരുകൂ�ം ജന�ള ്�്

അധികാരം നല ്കു�തുമായസമൂഹഭരണസ��ദായമായി പാര ്ലെമന ്
ററി ജനാധിപത�ംഅധഃപതി�ിരി�ു�ു. െതരെ�ടു� ക്ഴി�ാല ്
വ��ികള ്� ഭ്രണകൂട�ില ്കാര�മി�.വ��ികള�െട �പതിനിധികള ്
എ�ക�േ�രില ്വ��ികെള ഭരി�ു� ഭരണാധികാരികള�െട
ത�ിഷട്�ള�ം േകാ�പായ�ള�മാണ പ്ിെ� നട�ു�ത.്വ��ികള ്
� �്സഷട്ാവ ന്ല ്കിയസ�ാത���ം നിേഷധി�ുകയുംജന�ളിെല ഒരു
വിഭാഗ�ിന ഭ്ീകരവാദം ഉള ്െ�െടയു�വനട�ാന ്ദുര ്�ാര ്

��ിലൂെടഅധികാരം നല ്കു� ഒരു ഭരണവ�വ�ിതി കൂടിയാണത.്
(ൈദവീകമായ ജനാധിപത� ഭരണ�ില ്െതരെ�ടു��കളി�,

അവിെട ഓേരാവ��ി�ും ഭരണാധികാരിയായ രാജാവിന ്െറ മുകളില ്.
എേ�ാഴും�ാനമു�.്ആവകകാര��ള ്മൂ�ും നാലും ഭാഗ�ളില ്

വിവരി�ു�താണ.്)
സമൂഹ ഭരണപരമായിഅധികാരമി�ാ�ആധുനിക

ഭീകരവാദികള�െട േമല ്സമൂഹ ഭരണപരമായിഅധികാരമു�വര ്
നട�ു� ഭീകരവാദംആര ്�ുേവ�ിയാണ ?്സമൂഹ�ില ്ത�ള�െട
�ാനം വ�വ�ാപിതമായി ഭ�ദമാ�ാന ്വളെരയധികം കഴിെ��ു
സ�യം കണ�ാ�ു� മതേനതൃത��ള ്�ും ജാതിേനതൃത��ള ്�ും
വര ്�േനതൃത��ള ്�ും രാഷ�്ടീയേനതൃത��ള ്�ും ത�ള�െട�ാനം
ഉറ�ി�ാനും സാധാരണജന�െള ചൂഷണംെച�ാനുമാേണാ,അേതാ

ജന�ള ്�ുേവ�ിയാേണാ ?ഓേരാരു�രുംജീവി�ു�ത്
അടി�ാനപരമായിഅവരവര ്�ുേവ�ി�െ�യാണ,് േമല ്�റ�

സംഘടനകള ്അഥവാവ�വ�ിതികള ്അടി�ാനപരമായി
അവിശു�മായതിനാല ്അവെയ�ാം ഇ� �്പവര ്�ി�ു�ത്
വ��ികെളേ�ാെലയുമാണ.് (വ�വ�ിതികെള വിശകലനം
െച��േ�ാള ്�പസത്ുത വ�വ�ിതികളില ്�പവര ്�ി�ു�ന�

ഗുണ�ള ്കൂടുതലു�വെര േനാവി�ാന ്ഉേ�ശി�ി�ി�. ന� ഗുണ�ള ്
വളെര കൂടുതലു�വര ്�ഇ്�െ�രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ളിേലാ
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മതേനതൃത��ളിേലാ �പവര ്�ി�ാന ്കഴിയു�ത�,അവെരൈദവം
സാമൂഹ� �പവര ്�ന�ളിേല� വ്ഴിതിരി��വിടു�താണ.്

ൈ�ക�ിെനേ�ാെലയുംഗാ�ിജിെയേ�ാെലയും �പവര ്�ി�ുവാന ്
മ�ാര ്�ും കഴിയു�ത�തുട�ിയകാര��ള ്ശാസ�്തപരമായിഈ

�ഗ��ില ്തെ�വിവരി�ു�ു�)്.
ജന�ള�െട ഒരു ഭാഗമാണ ഭ്ീകരവാദികളായി

പരിണമി�ി���െത�തും,അവരുെട മാര ്�ംഅവെരസംബ�ി�്
തദവസര�ിെല ശരിയാെണ�തും ഗൗരവമായകാര�മാണ.്

ജന�ള�െട മെ�ാരു ഭാഗവും ജന�ള�െട െപാതുആവശ��ള ്മാ�തം
നിറേവേ��വരുമായ ഭരണാധികാരികള ്ധര ്�ം മറ�ും
അറിയാെതയുംജന�ള�െട ഭാഗമ�ാെതെയേ�ാണം �പവര ്

�ി�ു�തും ഗൗരവമായ മെ�ാരുകാര�മാണ.്ൈദവീകമായിഅഥവാ
ധര ്മമശാസ�്തപരമായിഅഥവാഅ�ര ്േ�ശീയമായി

വിലയിരു�ുേ�ാള ്, ഭൂമിയിലു� മനുഷ�െര�ാം ൈദവ�ിന ്െറ
കു�ു�ളാണ.്അടു�അ��ായ�ില ്വ��മാ�ിയി���തു
േപാെല ഒരു രാഷ�്ട�ിെലേയാഏതാനും രാഷ�്ട�ളിെലേയാ

ഭരണാധികാരികള ്മ�� ചില രാഷ�്ട�ളിേല� പ്�ാള�ാെരഅയ��ം
േബാംബുകള ്വര ്ഷി��ം യു�ം നട�ുേ�ാള ്അത ഭ്ീകര�പവര ്
�നമാണ.് ധര ്�ശാസ�്തപരമായി െത��െചയത് ഒരു

രാഷ�്ടഭരണാധികാരിെയ ശി�ി�ുവാന ്സ�ീകരി�ു� മാര ്�ം
സാധാരണജന�െള ഉപ�ദവി�ു�ുെവ�ില ്അത ഭ്ീകര�പവര ്
�നമാണ.്വ��ികള ്�അ്ഥവാ ജന�ള ്�ൈ്ദവം നല ്കിയ
വ��ിസ�ാത���ം നിേഷധി�ു�തും ഭീകര�പവര ്�നമാണ.്
േദശീയമായും �പാേദശികമായുെമ�ാം രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�ം
മതേനതൃത��ള�ം മ��സംഘടനകള�ം (ഭരണകൂട�ള ്തെ�യും)
നട�ു�ബ�ുകള�ം ഹര ്�ാലുകള�െമ�ാം സമൂഹ�ിെല

വ��ികള ്�ൈ്ദവം നല ്കിയ വ��ിസ�ാത���ം
നിേഷധി�ു�തിനാല ്ഭീകര�പവര ്�നമാണ.്സമൂഹ�ിെല

വ��ികള�െട സ��ായ െപാതുഖജനാവിെനൈകകാര�ംെച���
എ�ാ രാഷ�്ടീയപാര ്�ികള�ംഅട�ു� ഭരണാധികാരികള ്

ഭൂമിയിെല�ുംബഹുവിധ�ളിലു� ഭീകരവാദികളായി മാറിയി���്
എ�താണു സത�ം.അ�െനയിരിെ� ഒരുകൂ�ര ്െച��� ഭീകരവാദം
ശരിെയ�ും മെ�ാരുകൂ�ര ്അഥവാ പുതിെയാരുകൂ�ര ്െച���

ഭീകരവാദം െതെ��ും വാദി�ു�തും െത�ാണ.്
മിനി�ാ� ഭ്ീകരവാദെമ�ു േപരി�തിെന ഇ�െല വി�വമായുംഇ�്
ഭരണവ�വ�ിതിയായുംഎ�ാ രാജ��ളിലും പലേ�ാഴായി (പലേ�ാഴും)
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അംഗീകരിേ��ി വ�ി���.് മാ��വിന ്ച��െള,അെ��ാല ്
കാലാനുസൃതംഅവ മാ��കതെ� െച��ം (നി�െള)എ�
ശാസ�്തസി�ാ�ം െതളിവാണ.്ഇ�ലെ�െത��കെള
തിരു�ുവാനും ഇ�ിന ്െറആവശ��െള ശാസ�്തപരമായി

കൂ�ിയിണ�ാനും ഭരണവ�വ�ിതികള ്�ക്ഴിയാെത വ�ാല ്നാെള
മെ�ാരു വി�വം തീര ്�യായും ഉ�ാവും.വി�വ�ളിലൂെട

ഭരണാധികാരം േനടിയവര ്പുതിയ വി�വകാരികെള വിലയിരു�ു�ത്
ശാസ�്തപരമായി��എ�ില ്ഇ�െലഅവര ്�ശ്രിയായിരു�
വിഷയ�ില ്േപാലും ഇ�െ�ഭരണാധികാരികള ്പിഴ�ിരി�ു�ു
എ�ുകൂടിയാണ അ്ര ്�ം. ഉദാഹരണമായി ശാസ�്തപരമ�ാ�
നികുതികെളയും ഭരണസ��ദായ�െളയുംതടയുവാന ്ജന�ള ്�്
കഴിയാെത വ�ിരി�ു�ു.വസത്ുനികുതി, െക�ിടനികുതി,

േസവനനികുതി,വാണിജ�നികുതി,തുട�ിയയാെതാരു നികുതികള�ം
ധര ്�ശാസ�്തംഅനുവദി�ു�ി�;ജീവി�ിരി�ു�വ��ിയുെട
ഇഷട്�പകാരമ�ാെതയുംധര ്�ശാസ�്ത �പകാരമ�ാെതയും

വ��ിയുെട ധനം പിടിെ�ടു�ാന ്ഭരണകൂട�ിന അ്ധികാരമി�
എ�ി�െന ധര ്�ശാസ�്തംവിധി�ുേ�ാള ്,വ��ിസ�ാത���ം ഒരു
വിഷയേമഅ�ാ�വിധ�ില ്േതാ�ുേ�ാെല നികുതികള ്അടിേ�ല ്
�ി�ു� രാഷ�്ടീയ ഭരണവ�വ�ിതി ഉ�ായിരി�ുകയാണ.്
ജനന�യ�് ഉ്പേയാഗെ�ടുേ��തായസ�� മ്നുഷ�രുെട
സമ്ാരക�ള ്പണിത ന്ശി�ി��െകാ�ിരി�ു�ു, നാെളയിെല

ജീവികള ്�ജ്ീവി�ാന ്ആവശ�മായസ��സ്മ്ാരക�പതിമകള�ം
ക�റകള�ം ഉ�ാ�ി േമാശെ�ടു�ുവാന ്കൂ��നില ്�ു�

ഭരണാധികാരികള ്ഭീകര�പവര ്�കരാണ.്ഇ��െയേ�ാെലയു�
രാജ��ളില ്േനതാ��ാരുെട ജനനവും മരണവുെമാെ�

െപാതുഅവധി ദിവസ�ളാ�ു�അതിനീച പരിപാടി തുടരുകയും
േനതാ��ാരുെട എ�ംവര ്�ി��െകാ�ുമിരു�ാല ്, നാെള വര ്
ഷ�ിെല 365 ദിവസ�ള�ം െപാതുഅവധി ദിവസ�ളാ�ിയാലും
തികയാ�അവ�ഉ�ാകു�താണ!്ശാസ�്തപരമ�ാ� േമല ്�ടി

സ��ദായ�ള ്െ�തിെര ജന�ളില ്ഒരു ഭാഗം നാെള
ശാസ�്തപരമ�ാെത �പതികരി�ാല ്അത പ്ുതിെയാരു ഭീകര�പവര ്
�നമായി മാറു�താണ.്ക���ണിസംൈദവീകമ�അഥവാ
ശാസ�്തീയമ�എ�ിലും ക���ണിസംഅനുസരി� ര്�വി�വം
ശരിയായതിനാല ്ക���ണിസംഎ�ക�േ�രില ്�പവര ്�ി�ു�
രാഷ�്ടീയഇസ�ള�െട �പവര ്�നരീതികളില ്സംതൃപത്ര�ാ�വര ്
േകരള�ില ്തെ�തലെവ�� രാഷ�്ടീയം നട�ിയതും വ��ിജീവിതം
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തകരാറിലാ�ിയതും ഉദാഹരണമാണ.്ഇ�ും ഭൂമിയിെല�ും
ഭീകരവാദികളായ ഭരണാധികാരികെളഎതിര ്�ുവാന ്രാഷ�്ടീയ
ഭീകരവാദികള ്�പവര ്�ി�ു�തും ഭരണകൂട�ള ്ധര ്

�ശാസ�്തപര�ള�ാ�തുെകാ�ാണ.്
േമല ്ഖ�ികയിെല ഉ�ട��ിന ഒ്രു ഉദാഹരണംകൂടി പറയാം.
ഇ�െലകളില ്ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�നികുതികള ്െ�തിെര

എം.െക.ഗാ�ിെയ േ�ാെലയു�വര ്നി�ഹകരണ
�പ�ാന�ിലൂെടയും നിയമലംഘന�ളിലൂെടയും �പതികരി�തിന്
ഉ��സത�ാ�ഗഹം േപാെലയു�ചരി�തസംഭവ�ള ്മു�ിലു�ായി��ം,
ഇ��യില ്തെ�വീ�ും ഉ��നികുതികള ്ഏര ്െ�ടു�ുവാന ്

ഇ��യിെല ജന�ള�െട (?) ഭരണകൂടം ത�ാറായതിെലആഭാസ�ള�ം
അധമ��ള�ം വളെര വലുതാണ.് ധര ്�ശാസ�്തവിരു�മായ
നികുതികള ്സ�േദശ ഭരണകൂട�ിന ഏ്ര ്െ�ടു�ാെമ�ും വിേദശ
ഭരണകൂടംഅ�െന െചയത്ുകൂെട�ും എം.െക.ഗാ�ി വാദി�ുെമ�്
കരുതു� (എം.െക.ഗാ�ിയുെട ചരി�തമറിയാവു�)യാെതാരു

ജന�ള�ം ഭൂമിയിെല യാെതാരു രാജ��ും ഉ�ാവി�.എം.െക.ഗാ�ി
ഇ�ന�ായിരു�ി�,അടി�ാനപരമായി ഭൂമ�നായിരു�ു, ഭൂമി മുഴുവന ്
അേ�ഹ�ിന ്െറ ജ�നാടായിരു�ു. ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�

ഭരണവ�വ�ിതികെളയാണ അ്േ�ഹംഎതിര ്�ത,്വിേദശീയെരയ�.
ഇ�ും എ�ും ധര ്�ശാസ�്തപരമായിഅഥവാ ന�രീതിയില ്ഭരണം
നട�ു�വെര,അവര ്നാ��കാരായാലും മറുനാ��കാരായാലും

(വിേദശികളായാലും)ജന�ള ്ആദരി�ുകയുംജയ വ്ിളി�ുകയും
െച��ം,കാരണം ന� ഭരണം നട�ു�വര ്ന�വരാണ,് ന�വര ്
എേ�ാഴും േദശസീമകള ്�തീതരാണ.് ഒരു ഭൂമിയില ്ജീവി�ു� ഒേര
ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ എ്�ാ മനുഷ�രുംഎ�തിരി�റിവ്

മനുഷ�നു�ാകണം.
ഇ��യിെലയുംഏെതാരു രാജ��ിെലയുംഏെതാരു

സം�ാന�ിെലയും ഭരണകൂട�ിന ്െറഅതിനീച നിയമ�ള ്
െ�തിെര േപാരാേട�തും തിരുേ��തുംഎ�െനയാെണ�്
അതാതു രാജ��ളിെല ഭരണകൂടം ജന�ള ്�പ്റ�ു

െകാടുേ�േ�, േകാടതികള ്ജന�ള ്�പ്റ�ുെകാടുേ�േ� ?
മു� വ്��മാ�ിയ പാര ്ലെമന ്ററി ജനാധിപത�ംഎ�ഏ�വും

അധമമായസ��ദായ �പകാരമാേണാവ��ികള ്ഭരണകൂട�ിന ്െറ
അധര ്��െളഎതിര ്േ��ത ?് െപാറുതിമു��േ�ാള ്ജന�ളില ്ഒരു

വിഭാഗംആയുധംൈക�ിെലടു�ു�ു .....അെത�െന
ഭീകരവാദമാകും ?അവെര ഭീകരവാദികളാ�ു� മതേനതൃത��ള ്ഉള ്
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െ�െടയു�ബഹുവിധ രാഷ�്ടഭരണാധികാരികളാണ യ്ഥാര ്�
(െകാടും) ഭീകരവാദികള ്. ഭീകരര ്െ�തിെര െകാടും ഭീകരര ്
ൈകെ�ാ���നിയമ�െളയുംഅടി�മര ്�ലുകെളയുംധര ്
�ശാസ�്തംതുണയ�്ി�. ധര ്�ശാസ�്തംഅഥവാൈദവം
ഇരുകൂ�െരയുംതുണയ�്ി�എ�ര ്�ം ; ധര ്�ശാസ�്തം

�പകാരമു�തിരു�ലുകള�ം നടപടികള�ം സ�ീകരി�ും.തിര�ു�
ജന�ൂ��ളിലും മ��ം േബാംബുകള ്ഉള ്െ�െടയു�നാശവി�ുകള ്
ഒളി�ി�ാന ്ഭീകരവാദികള ്ത�ാറാവുേ�ാള ്,അവെയ�ാം�ിരമായി

ക�ുപിടി��ം നശി�ി��െകാ�ുമിരി�ുകഎ�ു�ത്
അതികഠിനമാണ.്സാ��മ�എ�ു പറയു�താവും കൂടുതല ്ശരി.
ഭീകരവാദികെള �പീണി�ി�ുകേയാശരിവയ�്ുകേയാആെണ�ു

ധരി��േപാവരുത,് ദുര ്വ�ാഖ�ാന�ള�ംഅരുത.് മു�്
വ��മാ�ിയതുേപാെല മഹാശാസ�്ത�പകാരം ഭൂമിയിെല ജീവിതം
�കമെ�ടു�ുേ�ാള ്മാ�തേമ �പശന്�ള ്പരിഹരി�െ�ടുകയു��.
(മഹാശാസ�്ത�പകാരം ഭൂമിയിെല ജീവിതം �കമെ�ടു�ുവാനും
മനുഷ�ര ്ആയാസെ�േട�,ൈവകാെതൈദവം മായ

�പത��മാ�ു�താണ.് മഹാശ�ിയായൈദവം ഭൂമിയില ്
എഴുെ��ി�ഴി�ു, �ഗ��ിെല മൂ�ാം ഭാഗ�ില ്വിവരി�ി���.്

മാ�തമ�,ഇേ�ാഴേ�ത മ്ഹാസൃഷട്ിച�കമാണ.് മനുഷ�ര ്�്
ഏ�വുമധികംആന�ി�ാനു�അവസര�ള ്മഹാശ�ി
മനുഷ�രൂപ�ില ്എഴുെ��ിയി���ഏകസൃഷട്ിച�കമായ
മഹാസൃഷട്ിച�ക�ില ്ലഭി�ു�താണ.്സൃഷട്ിച�കം,കാലച�കം
തുട�ിയകാലഗണനകെള��ി �ഗ��ിന ്െറ 2◌ാം ഭാഗ�ില ്

വിസത്രി�ി���.്
//ൈദവം വിചാരി�ാലുംഈനാട ന്�ാ�ാനാവി�എ�്

പൂ�ാ�ിേ�ാടതികളിെല പല ന�ായാധിപ�ാര ്ഉള ്െ�െടഅേനകര ്
കരുതു�തിനു� ഒരു ഉ�രംകൂടി നല ്കാം.ൈദവമഹത�ം
അറിയാെത വി�ി��ള ്പുല�രുത.് മഹാ�പപ�ം മുഴുവന ്
അണുസ�യമാണ,്ആ��െളെ�ാ�,്ആ��ള ്േചര ്�

കണികകള ്െകാ� ന്ിര ്�ി�ിരി�യാണ.്സര ്�ം പര�ബ�ം. (സര ്�ം
�ബ�ംഎ�ു പറയാന ്പാടി�).ഓേരാആ��ിനു�ിലും
മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായൈദവമു� ;്ൈദവം

നി�യി�ുേ�ാള ്പിതാവായ പരമശിവനും ഓേരാആ��ിലും �പവര ്
�ി�ു�തുമാണ.് േ�പാേ�ാണുകെള ഇലകേ്�ടാണുകള ്
ചു�ിെ�ാ�ിരി�ു�ു,അ�െന ചു��േ�ാള ്ഒരുശബദ്ം

ഉ�ാകുെമ� ഭ്ൗതികത���ിലൂെടൈദവം പഠി�ി�ു�ു� ;്
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ആ��ിനു�ിെലആവളെരെ�റിയ ശബദ്�ിന അ്ര ്��ള ്
�ുപരിയായ മഹാപ�തികള��.് മഹാശാസ�്ത�പകാരം

മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്െചയത്ുെകാ�്
മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാ�പപ�െ�യും �പസത്ുത െചറിയ
മഹാശബദ്�ില ്ഒതു�ുകയും മഹാ�പപ��ിന ്െറ

മഹാഭ�ദതെയയും മഹാപൂര ്�ീകരണെ�യം മഹാമംഗളമാ�ു�
മഹാശ�ിയുെട െചറുമഹാചിരിയാണത.് മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ
ജീവികളിെലയുംഎ�ാ വസത്ു�ളിെലയുംഎ�ാആ��ളിലുമു�
മഹാശ�ിയുെട മഹാചിരിഎ�ാ സൃഷട്ിച�ക�ിലും കുേറ�ാലം
നിര ്�ാെത മുഴ�ു�താണ.്അവശനും,ബധിരനും, ഗര ്

ഭ�ശിശുവുെമാെ�ത�ള�െട ശരീര�ില ്നി�ും വസത്ു�ളില ്
നി�ുെമാെ� മഹാചിരി മുഴ�ു�തു േകള ്�ു�താണ,്
പകയ�്ു�താണ,്ആന�ി�ു�താണ,് പ�ാ�പി��
തുട�ു�താണ.് �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്ഓംഎ�
അ��ായ�ില ്ഓംഎ�മഹാശ�ിയുെട മഹാചിരിെയ��ി

വിശദീകരി�ി���.്തുടര ്�യായി 3വര ്ഷ�ാലം ശാസ�്തീയമായി ഓം
എ� മഹാചിരി മുഴ�ിെ�ാ�ിരി�ു�തിെന��ിഅ�സമയം
ചി�ി�ുക ; പരമശിവനിലൂെട െവളിെ�ടു�ിയി���

മഹാനീതിശാസ�്തംഉള ്െ�െടയു� മഹാശാസ�്തംപാപികെളെയ�ാം
െഞ�ി വിറ�ി�ു�താണ ;്വിര�ആ്�ഹത� െച�ാന ്കഴിയു�വര ്
�പ്ി���ളില ്�പേത�ക ശി� േവെറ ;കടു�ശി�കള�ം
മഹാസേ്നഹ�ിന ്െറ ഭാഗമാെണ�ും ശി�കള ്�ു േശഷംഏ�വും
വലിയ പാപിയുംശു�നായിൈദവ�ിന ്െറ �പിയെ�� കു�ായി
മാറുെമ�ും പരമാന��ള ്ലഭ�മാകു�ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം
േനടുെമ�ുംഅറിയുേ�ാള ്;ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�െള

മഹാചിരിയിലൂെട മാ�തം മഹാ�പപ�കാര��ള ്
മഹാമംഗളെ�ടു�ുവാന ്മഹാശ�ി�ുസാധി�ു�താണ ;്
ഭൂമിയിെല�ുംൈവകാെതഓംഎ�മഹാശബദ്ം ധ�നി�ുെമ�

െവളിപാട ല്ഭി��െവ�ിലും എേ�ാള ്എ�തിെന��ിയും
എ�തകാലമാെണ�തിെന��ിയുംൈദവം െവളിെ�ടു�ാന ്

സമയമായി�ി�എ�റിയു�ു.
മഹാശ�ിയുെട മഹാചിരിെയ��ി പറയുേ�ാള ്ഭൂമിയിെല

രാഷ�്ടീയ�ാെരയും മതേനതൃത��െളയുംപരസ��ാെരയുെമാെ�
�പേത�കംഅറിയി�ാനു� ഒരുവസത്ുതയു�.് പതിനായിരം വര ്
ഷ�ളട�ിയ ഒരുസൃഷട്ിച�ക�ില ്മഹാശ�ിയായൈദവം
സൃഷട്ികളായ ജീവികള ്േകള ്െ�ചിരി�ു�ത ഏ്താനും മാസ�ള ്
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മാ�തമാണ.്ബാ�ിസമയമ�തയുംഓേരാവസത്ു�ളിലും
ജീവികളിലും നിറ�ു�ആ��ള ്�ു�ില ്യാെതാരു ജീവികെളയും
ശ��െ�ടു�ാെത ചിരി��െകാ�ിരി�ു�ു. പശു�േളാആടുകേളാ
പൂ�കേളാ പ�ികേളാ േപാെലയു� മ���ജീവികള ്കുെറ സമയം
ശബദ്മു�ാ�ിയാല ്മനുഷ�ന അ്സ��തയു�ാകു�താണ.്
ൈമ�ുകളിലൂെടയും മ��ം രാഷ�്ടീയ�ാരും മത�ാരും

പരസ��ാരുെമാെ�ശബദ്േകാലാഹലം ഉ�ാ�ു�ത മ്���
ജീവികെള മാ�തമ�, മനുഷ�ജീവികള ്� �്സഷട്ാവായൈദവം നല ്
കിയി���വ��ിസ�ാത���െ�ഹനി�ു�താണ.്കുടുംബ�ിെല
ഒരംഗ�ിന മ്�ംഗ�െള ശബദ്ംെകാ� ശ്��ംെച�ാന ്അവകാശമി�
എ�ിരിെ� േദവാലയ�ള�ം മ� സ്ംവിധാന�ള�ംഅവയുെട

ഭൂമിപരിധിയ�് പ്ുറ�ു േകള ്�ാെതആേഘാഷേവളകളില ്ഉള ്െ�െട
ശബദ്ം നിയ��ിേ��തു� ;്ആ��ിെലാതു�ു� മഹാചിരി
അതിന മ്ാര ്�ദര ്ശകമാണ.്ശാസ�്തെ�അഥവാൈദവെ�

ധി�രി�ു�വര ്െ��ാം മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം ശി�കള��,്
കു�ു�െള. // )

തീ�വവാദികളായും ഭീകരവാദികളായുംകണ�ാ�െ�ടു�വരുെട
ജീവത�ാഗെ���ിഏതാനും വാചക�ള ്പറേയ�തു�.്
ഭരണഘടനാപരമായും രാഷ�്ടീയപരമായും മതപരമായും ഒെ�
േദശ�ിന ്െറ ഭരണാധികാരികളായിരി�ു�വര ്മുഖ�മായുംഅവര ്
�ുേവ�ി ജീവി�ുേ�ാള ്, ദുസ�ാര ്��ള ്�ായിബഹുവിധ
അന�ായ�ള ്െച��േ�ാള ്,അേനകം ഭീകരവാദികള ്ത�ള�െട
വിശ�ാസ�പമാണ�ള ്�ുേവ�ി ചാേവറുകളായി മാറുകയാണ,്
ജീവത�ാഗം െച��കയാണ അ്ഥവാഅതിനു ത�ാറാണ.്ൈദവം
അനു�ഗഹി�� നല ്കിയശരീരെ�സദുപേയാഗം െച���തിനു
പകരം ദുരുപേയാഗം െച���തും,സമൂഹ�ിെലഅേനകര ്�്
േദാഷംവരു�ു�തും കടു�പാപമാെണ�ിലും,ജീവത�ാഗ�ിനു
ത�ാറാവു�ത െ്ചറിയ കാര�മ�. ഭീകര�പവര ്�നം നട�ു�വരും
ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ള ്തെ�യാണ,്എ�ാല ്അവര ്
ൈദവ�ിനു �പിയെ��വരാകണെമ�ില ്ൈദവംഅവര ്�ും
ചു��മു�വര ്�ും നല ്കിയശരീരെ�യുംസ��ിെനയും
എ�ിെനയുംസംര�ി�ു�വരാകണം. നശി�ി�ു�വര ്

പിശാചു�ള�െട വഴിയാണ സ്�ീകരി�ു�ത.് പിശാചിെല ന��നശ�ി
എ�ാെണ�ും,എ�െനയാണ �്പവര ്�ി�ു�െത�ും,
ഭീകരവാദികള�െട ഉ�വകാര��ളിെലൈദവീകനീതിയും,

ഭീകരവാദവും, രാഷ�്ടീയ/മതഅസംതൃപത്ിയും, ന��നശ�ികള�ം
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എ�അ��ായ�ിലും മഹാനീതിശാസ�്തപാഠ�ളിലും
ശാസ�്തപരമായി വിവരി�ു�ു�.്

ഇ�െ�രാഷ�്ടീയ േനതാ��ാരും മതേനതാ��ാരുെമാെ�
ജീവത�ാഗ�ിനു ത�ാറാെണ� േ്വഷംെക��െമ��ാെത ശരി�ും
ത�ാറാകു�വര ്വിരലിെല�ാന ്മാ�തമാണ ഉ്�ാവുക.ത�ള ്�ു
േവ�ി ചാകാനും മ���വെര െകാ�ാനുമായി ജന�ള�െട സ��്

ഉപേയാഗി� പ്�ാള�ാെരയും േപാലീസിെനയുെമാെ�
ഭരണാധികാരികള ്ത�ാറാ�ു�തു േപാെല, രാഷ�്ടീയ

േനതാ��ാരും മതേനതാ��ാരുെമാെ�ത�ള ്�ു േവ�ി
ചാകാനും മ���വെര െകാ�ാനുമായി ജന�ള�െട സ��്

ഉപേയാഗി� അ്നുയായികെള ത�ാറാ�ിയിരി�ുകയാണ.് പ�ാളവും
േപാലീസും രാഷ�്ടീയമതഅനുയായികള�ം മ��ാരായിെ�ാ�്

പാപംസ�ാദി��െകാ�ുമിരി�ു�ു.
ഭരണകൂട�ിന ്െറ ഉ�രവാദി�ം ജന�ള�െട െപാതുവായ
കാര��ള ്മാ�തംനിവര ്�ി�ുകഎ�ു�താെണ�ു ചുരു�ി
പറയുേ�ാള ്, മതപര�ള ്ഉള ്െ�െടയു�സമൂഹകാര��െള

ശാസ�്തപരമായി പരിേശാധിേ��തും,ശാസ�്തീയമ�ാ�വെയ
തിരുേ��തും ഭരണകൂട�ിന ്െറ ഉ�രവാദി�മാണ.്ജന�ള�െട
െപാതുവായകാര��ള ്എെ��ാമാെണ�ു േപാലും തിരി�റിയാന ്
കഴിവി�ാെത, മദ�ം േപാലു�വെയ ജന�ള�െട െപാതുവായ

ആവശ��ളാെണ�ു കണ�ാ�ി മദ�നിര ്�ാണവും മദ���വടവും
നട�ു�വരായി��� ഇ്�െ�ഭരണാധികാരികള ്. ഒരു ഭൂമിയിെല
ജീവികളില ്മനുഷ�ന ്എ�ജീവി�ുമാ�തംഅേനകം മതൈദവ�ള�ം,
വ�ത�സത് മതാനുഷഠ്ാന�ള�ം,വ�ത�സത്ആരാധനാസ��ദായ�ള�ം

നിലനില ്�ു�തിെല ശാസ�്തീയത പരിേശാധി�ാന ്എ�ത
ഭരണകൂട�ള ്ത�ാറായി��� ?് മേതതരത�ം പറയു�എ�ത

ഭരണാധികാരികള ്സ�യം മത�ിന അ്തീതമായി �പവര ്�ി�ി���്
അഥവാ ഭരണകാലെ��ിലും മതം ഉേപ�ി�� �പവര ്�ി�ി��� ?്
മതേനതൃത��െള �പീണി�ി�ു�തും മതസൗഹാര ്�ം എ�
ക��ര�ിന ക്ൂ��നില ്�ുകയും െച���വെര

ഭരണാധികാരികെള��വിളിേ��ത ;്എ�ാല ്ഏ�വും
അധ:പതി�ി��� ഭരണാധികാരികള�ംൈദവ�ിന ്െറ

കു�ു�ളാകയാല ്േപരുമാ�ി വിളി�ു�ി�. ഒരു വഴി� മ്ത�പീണനം
നട�ി ഭരണം േനടാനും ഉറ�ി�ാനും പരി�ശമി�ുകയും മറുവഴി�്

നിരീശ�രവാദവും മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഒരുശാഖയായ
യു�ിശാസ�്തവും കൂ�ി�ലര ്�ി ജന�െള േബാധവല ്�രി�ാന ്
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പരി�ശമി�ുകയും െച��� രാഷ�്ടീയപാര ്�ികള ്ല��ം കാണാ�ത്
മാര ്�ം ശരിയ�ാ�തുെകാ�ാണ.്ശരിയായ മാര ്��ിലൂെട മാ�തം
ല��ം േനടണംഎ�ത ൈ്ദവവചനമാണ,്ശാസ�്തമാണ.് ഗാ�ി�്

�പസത്ുത െവളിപാട മ്ഹാശ�ിയായൈദവം നല ്കി.
സദാചാരശാസ�്തെ���ിയുംൈദവനി�െയ��ിയുംൈദവീകമായ
െതാഴില ്വിഭജന�െള��ിയുംചുവെടയു�അ��ായ�ളില ്
ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���കാര��ള ്ഭരണകൂട�ിന ്െറ
ഭൂരിപ�ം നിയമ�ള�ം �പവര ്�ന�ള�ം ഭീകര�ളാെണ�ു
േബാ��െ�ടു�ു�താണ.് മഹാശാസ�്തംഅഥവാൈദവം
അനുവദി� വ��ിസ�ാത���ം വ��ികള ്�ല്ഭ�മാവു�േതാെട
ജീവിതംആന�കരമാകു�താെണ�ആ്വര ്�ി�ു�ു.

സമൂഹ�ിെല ഭീകരമായ നിയമ�ള�ം ഭീകര�പവര ്�ന�ള�െമ�ാം
പിന ്വലി�െ�ടു�താണ.് െതരെ�ടു��കള�ം, േകാടതികള�ം
വാഗ�ാദ�ള�ം, േലാ�റികള�ം, മ�േനകം ഭരണകാര�ാലയ�ള�ം,

ബാ�ുകള�ം,ഇന ്ഷ�റന ്സുകള�ം, േ�ാക എ്കസ്േ്ച�ുകള�ം,അധാര ്
�ികമായ വിേനാദ�ള�ം, ഒെ�പിന ്വലി�െ�ടു�താണ.്

അവെയ�ാം ശാസ�്തപരമാ�ുവാന ്ഭരണകൂട�ിന ക്ഴിയാ�ത്
ഭരണകൂട�ിന ്െറ പരാജയമാണ.്

ഭരണാധികാരികള ്േതാ�ിയതുേപാെലഅഥവാ
ശാസ�്തപരമായ�ാെത നിയമ�ള ്ഉ�ാ�ിെ�ാ� വ്��ികള�െട
സ�ാത���ംകവര ്െ�ടു�ുേ�ാള ്,ശാസ�്തപരമായ മാര ്��ള ്
മു�ിലി�ാ�തിനാല ്ജന�ളിെല ഒരുകൂ�േരാ,അേനകം

വിഭാഗ�േളാ,അവര ്� േ്താ�ിയതുേപാെലയു� മാര ്��ളിലൂെട
ഭരണാധികാരികെളയുംഅവര ്� േ്താ�ിയവെരയുംഎതിര ്�ു�ു.
േപാലീസും മ�� േസനാവിഭാഗ�ള�ം കാര��മമാകാ�താണ്
ഭീകരവാദ�ിനു കാരണെമ� ന്ി�യി�ു�തും,ജന�ളില ്ഒരു
വിഭാഗമായ േപാലീസ േ്സനെയൈപശാചികഅധികാര�ള ്നല ്കി

പിശാചു�ള�െട പണി െച�ി�ു�തും, ഭീകരവാദികെള
അ�െനെയ�ാം അടി�മര ്�ാെമ�ു കരുതു�തും വി�ി�സര ്

�ാണ,്ൈദവീകമി�ായമ്യാണ.്
മതപരമായ ഭരണകൂട�ള ്ഭൂമിയിെലഅേനകരാജ��ളിലു�.്

അവിെടയും ഭീകരവാദം വര ്�ി��െകാ�ും
വ�ാപി��െകാ�ുമിരി�ുേ�ാള ്, ഭീകരവാദികെള�ു കരുതു�വെര
അടി�മര ്�ു�നിലപാടാണ മ്തേനതൃത��ള�ംൈകെ�ാ���ത.്
മു�റ�തുേപാെല ഭീകരവാദികെളസൃഷട്ി�ി���ത ത്�ള�െട

െകാടുംഭീകരത�മാെണ�ത അ്വരുംതിരി�റിയു�ി�,
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തിരി�റിയു�വര ്െത��തിരു�ാന ്ത�ാറുമ�.
നാ��വാസിയാകാന ്േയാഗ�തയി�ാ�വര ്നാ�ില ്ജീവി�ുക,
അവരിെലാരുകൂ�ര ്ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരമ�ാെത നാ��കാെര

ഭരി�ുക, ധര ്�ശാസ�്തംഎെ��ുേപാലുംഅറിയാതിരി�ുക, ധര ്
�ശാസ�്തവികസന�ിന ഉ്തകു�വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായം
ഉ�ാവാതിരി�ുക,തുട�ിയവെയ�ാം ശാസ�്തീയമായി
തിരു�െ�ടണെമ�ില ്ജന�ള ്�ന്ഷട്മായിരി�ു�

വ��ിസ�ാത���ംഅവര ്�ല്ഭി�ുകതെ� േവണം.ത�െള
ഭരി�ുവാന ്ഒരുകൂടെ�നി�യി�ു�വ��ികള ്�ക്ൂടെ�ധര ്
�ശാസ�്തപരമായി നിയ��ി�ാന ്കഴിയു�െത�െനെയ� 4്◌ാം
ഭാഗ�ിലു�.്അടി�ാനപരമായി േരാഗ�ിന ച്ികി�ി�ാെത
ഏതാനും േരാഗല�ണ�ള ്�ച്ികി�ി�ു�സ��ദായമാണ്

നിലവിലു�ത.്
ൈദവം വ��ികള ്�അ്നുവദി�ി���വ��ിസ�ാത���െ�അഥവാ
ധര ്�ശാസ�്തപരമായ വ��ിസ�ാത���െ�നിേഷധി�ു� �പവര ്
�ന�െള�ാം ഭീകരവാദംഅഥവാ ഭീകര�പവര ്�നമാണ.് ധര ്
�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുവാന ്വ��ികള ്�അ്വരുെട
�സഷട്ാവായൈദവം നല ്കിയി���സ�ാത���െ�

തട�െ�ടു�ുവാന ്, മതപരമാേയാ രാഷ�്ടീയപരമാേയാ ഒെ�യു�
എെ��ിലുെമാെ�വിശ�ാസ�ള ്വ�� പുലര ്�ു�ഒരു
വ��ിേ�ാഅേനകം വ��ികള ്േചര ്�സംഘടനകള ്േ�ാ

ഭരണകൂട�ിേനാഅവകാശമി�,അവര ്അ�െന െചയത്ാല ്അത്
ഭീകര�പവര ്�നമാണ.്

കാലഘ��ിന ്െറആവശ��ിനും, ഭൗതികശാസ�്തവളര ്�യ�്ും,
ജനെ�രു��ിനുംഅനു�കമമായസദാചാരശാസ�്തം,സാ��ിക
ശാസ�്തം, ഭരണത��ം, നീതിന�ായശാസ�്തം,തുട�ിയഎ�ാ
ശാസ�്ത�ള�ംആവിഷ�്രി��െകാ�ാണ ൈ്ദവം മഹാ�പപ�ം

സൃഷട്ി�ി���െത�ും മഹാനീതി നട�ു�െത�ും,
അ�െനയ�ാെത നീതി നട�ാനാവിെ��ും,ൈദവീക നീതിയും,

മാനുഷിക നീതിയും ഒ�ായാല ്മാ�തേമസമൂഹജീവിതം
സുഗമമാവുകയു�� എ�ും മനുഷ�ര ്തിരി�റിയണം.

വിഷയ�ളിെലയുംവസത്ുതകളിെലയുംൈദവീക നീതിഎെ��്
അേന�ഷി�ുവാന ്മനുഷ�ര ്�ബ്ാ��തയു�.്അ�െനയിരിെ�
രാഷ�്ടീയ ഇസ�ള�ം നിയമസഭകള�െമാെ�ത�ി�ൂ��കയും
േതാ�ുേ�ാെലസാമൂഹ�നിയമ�ള ്പടയ�്ുകയും, രാഷ�്ടീയ
േനതൃത��ള�ം െതാഴിലാളി യൂണിയനുകള�ം മതേനതൃത��ള�ം
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ഭരണാധികാരികള�ം നീതിന�ായേ�ാടതികള ്എ�േപരിലൂ�
അശാസ�്തീയസംവിധാനവും മ� സ്ാമൂഹ�വിരു�രുെമാെ�േ�ര ്�്
വ��ികള ്�ൈ്ദവം നല ്കിയി���വ��ിസ�ാത����ള ്
നശി�ി�ുകയുംകവര ്െ�ടു�ുകയും െച���ത ക്ടു�

ൈദവനി�യാണ,് ഭീകര�പവര ്�നമാണ.്
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളിലും ജീവികളിലും

ഭൗതികശാസ�്തേ�ാെടാ�ം ധര ്�ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവും കൂടി
ൈദവം ഉള ്െ�ടു�ിയി��െ��ത മ്ഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ

ഭൗതികരൂപവുംൈദവ�ിന ്െറ മഹാരൂപവുമാണ മ്ഹാ�പപ�ംഎ�
അ��ായ�ില ്വിസത്രി�ു�ു�.്ൈദവം�ാപി�ി���തായ ധര ്

�ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവും കെ��ുകയും
വ��ിജീവിത�ിലും സമൂഹഭരണ�ിലും പാലി�ുകേയ മനുഷ�ര ്
േവ�ൂ.ബു�െനേ�ാെലയുംഎം.െക.ഗാ�ിെയേ�ാെലയും (ഗാ�ിജി)

ധാര ്�ികശു�ിയു�വര ്െചേ��ു� �പസത്ുത കര ്�ം
അശാസ�്തീയവുംഅധമ�ള�മായ രാഷ�്ടീയഇസ�ള ്�പകാരവും
മ�രെതരെ�ടു��കള ്�പകാരവും �പതിനിധികളായവര ്�്
സാധി�ു�ത�. രാജാവും ഭരണാധികാരികള�ംൈദവം

നി�യി�ി��� ധര ്�ശാസ�്ത�ള ്�പകാരംസമൂഹ�ില ്നീതി
നട�ു�വരാണ,് നടേ��വരാണ.്ഇ�െ� േകാടതികള�ം
മ�േനകം�ാപന�ള�ംഅശാസ�്തീയ�ളാണ,്അധമ�ളാണ്

എ�ര ്�ം.
ഭീകരവാദവും മത�ള�ം എ�അ��ായ�ില ്ധര ്�ശാസ�്ത�ിലും
നീതിശാസ�്ത�ിലും ഭരണാധികാരികള ്�ക്ാലാകാല�ളായി
സംഭവി�അനവധി പിഴവുകള ്വിസത്രി�ി���.്ആയവ
ഭരണാധികാരികള�ം രാഷ�്ടീയേനതൃത��ള�ം െതാഴിലാളി
�പ�ാന�ള�െമാെ� മന�ിലാേ��തായിരു�ു.
വാ�ുകള�െടഅര ്�ം േപാലും െത�ി� ഭ്ീകരവാദം

നട�ു�വരായി��� ഇ്�െ�ഭരണാധികാരികള ്. 3 ഉദാഹരണ�ള ്
പറയാം : (1) േദശ� ജ്ന�േളാ മ�� ജീവികേളാ ഉെ��ിലും
ഇെ��ിലും േദശംഎേ�ാഴുംസ�ത��മാണ.് (േദശംഅഥവാ ഭൂമി

ൈദവ�ിന ്െറ ഖര രൂപവുമാണ.്). േദശ�ള ്വ��ികള�,ജീവികള�.
ഇ�� ഉള ്െ�െടയു�എ�ാ രാജ��ള�ം എ�ാ�ാല�ും

സ�ത��മായിരു�ു.വിവിധ രാജ��ള ്സ�ാത���ം േനടിെയ�ും,
സ�ത��രാജ��ളാെണ�ും പറയു�ത ര്ാജ��ിെല ജന�ള�െട
സ�ാത���ം ഉേ�ശി�ാവുേ�ാള ്,ജന�ള ്� �്സഷട്ാവായൈദവം
അനുവദി�ി���വ��ിസ�ാത���ം ലഭി�ു�ുേ�ാഎ�ാണ്
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�ശ�ിേ��ത.്ഇ��യിെല ജന�ള ്ഉള ്െ�െട ഭൂമിയിെല യാെതാരു
ജന�ള ്�ും വ��ിസ�ാത���മി�എ�ിരിെ�

സ�ാത���ദിനാേഘാഷ�ള�ം മ��ം നട�ു�ത െ്ത�ാണ,്
അധമമമാണ.്അത ത്ിരി�റിയുവാന ്എം.െക. ഗാ�ിെയൈദവം
അനു�ഗഹി�ിരു�ു,വിേദശികള ്ഭരണം ഉേപ�ി� ഇ്�� വി�േ�ാള ്
ഇ��യിെല വളെരയധികം ജന�ള ്സ�ാത��ദിനാേഘാഷ�ളില ്
മുഴുകിയേ�ാള ്, ഗാ�ിജി മതലഹളകള ്അവസാനി�ി�ുവാന ്
�പയ�ി�ത യ്േഥാവിധം തിരി�റിേയ�താണ.് (2) രാജ��ിെല
വ��ികെളേയാജന�െളേയാഎ�തിനു പകരം രാജ�ംഎ�പദം
ഉപേയാഗി�ു�തിന ക്ടു�നിയ��ണ�ള��.് രാജ�ംഅഥവാ ഭൂമി
ൈദവ�ിന ്െറ നീതി/ഖര രൂപമാണ.്ജീവി�ു�വേരാ മരി�വേരാ
ആയവ��ികെള രാഷ�്ട�ിെല ഭരണാധികാരി�ും മ�� വ��ികള ്
�ും വ��ിപരമായിആദരി�ുകേയാനമി�ുകേയാ െച�ാം,അവര ്
�ശ്ാസ�്തംഅഥവാൈദവം നല ്കിയി���വ��ിസ�ാത���മാണത.്
എ�ാല ്രാജ�ംനമി�ുെ�േ�ാജന�െള�ാം നമി�ുെ�േ�ാ
ഒെ��റയാന ്ഭരണാധികാരി� അ്വകാശമി�.ജന�ളില ്
വലിെയാരു വിഭാഗം ഭരണാധികാരികള�െടയും മാധ�മ�ള�െടയും
�പസത്ാവനകള ്അറിയാ�വരായിതെ�യു�,്അറിയു�വരില ്

വളെരേ�ര ്വിേയാജി�ു�ുമു� എ്െ��ാമിരിെ�
ക��പസത്ാവനകള ്നട�ു�അധമരായിെ�ാ�്

ഭരണാധികാരികള�ം മ��ം പാപം േനടുകയാണ.്അവകാശമി�ാ�ത്
അധികാരമാ�ു�തും ക�ം പറയു�തും പാപം

േനടിെ�ാടു�ു�താണ.് (3) മ���വെരആശംസി�ുേ�ാള ്ത�ള ്
േനടിയി��� പുണ��ിന ്െറ ഓഹരിയുെട ഒരംശം നഷട്െ�ടു�ാന ്

ത�ാറെ��ില ്,ആശംസകള ്�അ്ര ്�മി�ാെത വരും.
ആശംസകളിലൂെട പുണ�ംൈകമാറു�ത അ്നര ്ഹരായവര ്

�ാെണ�ില ്അതിന പ്ാപം േവെറയു�.്വ��ികള�െട സ�കാര�
സേ�ാഷ�േളയും ദുഃഖ�േളയുംസമൂഹ�ിെല

ആേഘാഷ�ളാ�ി�ൂടാ.സ��ു�വര ്ആേഘാഷി�ുേ�ാള ്,
സ��ി�ാ�വരും ദുരിത�ളില ്െപ�ിരി�ു�വരും േവദനി�ാന ്
അത ഇ്ടവരു�ും എ�ത ഒ്രുകാരണം മാ�തമാണ.്ജനന

ആേഘാഷ�ള ്,വിവാഹആേഘാഷ�ള ്,ജ�ദിനാേഘാഷ�ള ്,
മരണാന�രചട�ുകള ്തുട�ിയവഅധമമാെണ�ും
ശാസ�്തപരമെ��ും �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്

വിസത്രി�ു�താണ.്സമൂഹ�ില ്കു�ിൈദവ�ളായി വിലസു�വര ്
�ക്ടു�ശി�കളാണു�ത.് േയാഗ�ത േനടാെതആശംസകള ്
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േപാെലയു�പാപകര ്��ള ്ഭരണാധികാരികള ്െച���തിെന
ജന�ള ്പിന ്പ��േ�ാള ്അവരുെട പാപ�ിന ്െറ ഒേരാഹരിയും
ഭരണാധികാരി�ാണ ല്ഭി�ുക.കു�ു�െള, ധര ്�ശു�ിേയാെട
�പവര ്�ി�ുവിന ്.ൈദവെ�യുംൈദവശാസ�്തെ�യുംപഠി�ാന ്
കൂടി േയാഗ�ത േനേട�തു�,്ആയവ �പേത�കഅ��ായ�ില ്

വിസത്രി�ി���.്
ഇ�െ�ഭരണാധികാരികേളാട പ്ുണ�സംബ�മായ ഒരു

ശാസ�്തകാര�ംകൂടി പറ�േശഷംഅടു�അ��ായ�ിേല�്
കട�ാം.ൈദവം തന ്െറ കു�ു�ളായഎ�ാ ജീവികെളയും
സേ്നഹി�ുേ�ാെല ഭൂമിയിെലഎ�ാ മനുഷ�േരാടും എ�ാ
ജീവികേളാടും ധര ്�ശാസ�്തപരമായി മാ�തം െപരുമാറുവാന ്
ജന�െള ഭരി�ു� ഭരണാധികാരി� ബ്ാ��തയു�,്താന ്

വ��ിജീവിത�ില ്സ�ാദി�ു�പുണ�ം മുഴുവന ്ചു��മു�വര ്�്
വീതി�� നല ്കുേ�ാള ്മാ�തേമ ഒരുവന ത്ന ്െറ ചു��മു�വെര

ഭരി�ുവാന ്അവകാശവുംഅധികാരവുമു��. ഭരണാധികാരി േനടു�
പുണ�ം മുഴുവന ്സേ്നഹമായി ജന�ളിേല� �്പവഹി�ണം.
ഇ��െയേ�ാെലയു� ഒരു രാജ��ിെല ഭരണാധികാരിഎ�ു
പറയുേ�ാള ്രാഷ�്ടീയതല�ില ്പ�ായ�ംഗം മുതല ്

േക��ഭരണകൂട�ിെല �പധാനമ��ിയും �പസിഡന ്റുംവെരയു�വരും
എ�ാ ഭരണകാര�ാലയ�ളിെലയുംഎ�ാ ഉേദ�ാഗ�രുംവ�ത�സത്
മാന�േളാെട ഉള ്െ�ടും (ജന�ള�െട െപാതുആവശ��ള ്നിവര ്
�ി�ാനായു� ഭരണകൂട�ിന ്െറ ഭാഗമായി ജന�ള�െട

െപാതുസ��ിന ്െറ ഓഹരിസ�ീകരി�ു�വെര�ാം ഉള ്െ�ടു�ു). മത
ഭരണതല�ില ്മതപുേരാഹിത�ാരുംകാര��ാരുംഎ�ി�െന

ഭരണം നട�ു�വര ്െ��ാം ബാധകമാകു�താണ.്
ഒരു ജ��ില ്ഏ�വുമധികം പുണ�ം േനടാന ്കഴിയു�ത്
ഭരണാധികാരിയ�്ാണ.് ഭരണാധികാരിയുെട സദഭ്രണം
കാരണമായി� ജ്ന�െള�ാംആന�േ�ാെട ജീവി�ു�
അവസര�ില ്ജന�ള�െടെയ�ാംആന��ിന ്െറ ഓഹരി,

ഭരണാധികാരി� പ്ുണ�മായി മട�ി ലഭി�ു�താണ.്ജന�ള�െട
ദുഃഖ�ിന ഭ്രണാധികാരികള ്കാരണമാകുേ�ാള ്ഒരു ജ��ില ്

ഏ�വുമധികം പാപം േനടാന ്ഉപകരി�ു�ജ�മായും
ഭരണാധികാരിയുെട ജ�ം പരിണമി�ു�താണ.്ഇതിെന�ാം
അളവുകള�ം തൂ��ള�ം വ��മായു�,് മഹാ�പപ��ിെല
വസത്ു�ളില ്ഭൗതികശാസ�്ത�ിനു പുറെമ ധര ്�ശാസ�്തവും
നീതിശാസ�്തവും കൂടി ൈദവം ഉള ്െ�ടു�ിയി��െ��ത്
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അടുെ�ാരുഅ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���ത പ്ഠി�ാന ്
ഭാഗ�മു�ാകു�വര ്�ക്ാര��ള ്ഒരുവിധം േബാ��െ�ടു�താണ.്
ൈദവംസേ്നഹമാണ,്എ�ാ കു�ു�ള�െടയുംകാര��ള ്തു��മായി
േനാ�േ�, മഹാനീതിശാസ�്തംസേ്നഹി�ാനും ശി�ി�ാനും,
ശി�ി� ത്ിരു�ി സേ്നഹി�ാനുംകൂടി ഉ�താണ.്അേനക
നൂ�ാ�ുകളായി ജീര ്�ി�ി���വ�വ�ിതികെള തിരു�ുവാന ്
ഏതാനും വര ്ഷ�ളിെല ഭരണംെകാ� സ്ാ��മ�,എ�ിരിെ�യും
ൈവകാെത മായ �പത��മാകുേ�ാള ്മഹാേവഗ�ില ്കാര��ള ്
പുേരാഗമി�ു�തും, 3വര ്ഷ�ാല�ിനകംഎ�ാ രാഷ�്ടീയ
�പ�ാന�െളയും മത�െളയും രാഷ�്ടഭരണഘടനകെളയും

െതാഴിലാളി വര ്�ംസംഘടനകെളയും മ��സംഘടനകെളയുംഅതാത്
വ�വ�ിതികളിെല േനതൃത��ള ്മുന ്ൈകെ�ടു�്

ഇ�ാതാ�ു�താണ.്
മുന ്കാല�ളില ്ജീവി�വരാണ അ്േനകകാര��ളിെല

കു�വാളികെള�ും െത��കാെര�ും ചൂ�ി�ാ��കയും,അവെരയാണ്
ശി�ിേ��െത�ു മാനുഷികമായി പറയുകയും െച��േ�ാള ്,
പലരുെടയുംകാര��ില ്കു�വാളികള ്ത�ള�െടതെ�

മു���ളായുംവരു�താണ !്
ഭരണാധികാരിഅഥവാ രാജാവ ജ്ന�ള�െട ദാസനാെണ�്
�ഗ��ില ്പലയിട�ളിലും �പസത്ാവി�ു�ു�.്ശരിയാണത.്
ദാസനായിരി�ു�വനാണ യ്ജമാനന ്ആകാന ്േയാഗ�തയു�ത്

എ�തും ശരിയാണ.്അ�ാരണ�ാല ്രാജാവ യ്ജമാനന ്കൂടിയാണ.്
യഥാര ്��ില ്എ�ാവരുംഅവരവര ്െച��� െതാഴിലിന ്െറ
അടിമയാണ,്കര ്�ശാസ�്ത�ിന ്െറഅടിമയാണ.് ധര ്

�ശാസ�്തപരമായിഅടിമയാകുേ�ാള ്, ധര ്
�ശാസ�്തപരമായി�െ�യജമാനന ്കൂടിയാകു�ു.
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ മഹാവിേശഷ�ളില ്ഒ�ാണത.്

((അ��ായം 10
ഭീകരവാദ�ള�ം േദശവ�ത�ാസ�ള�ം ഇമഹാ�ഗ��ിൽ

േചർ�ി���.് ))
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അ��ായം 11
ഭീകരവാദ�ള�ം മത�ള�ം/മതേനതൃത��ള�ം

മനുഷ�ര ്ത�ള�െട ചു��മു�ജീവികെളഅ�െമാ�ു നിരീ�ി�ാല ്,
പശുവിനുംആടിനും മുയലിനും പൂ�യ�്ും പ�ി�ും പുലി�ും

സിംഹ�ിനുംആനയ�്ുെമാെ�വ�ത�സത്സ�ഭാവ�ള ്ഉ�തായി
കാണാം.ശാ�സ�ഭാവമു� പശു�ള�െട ഇടയില ്അ�ം പരാ�കമ
സ�ഭാവമു�ചില പശു�െളയും, �കൂര സ�ഭാവമു�കടുവകള�െട
ഇടയില ്ശാ��പകൃതിയു�ചില കടുവകെളയും,ശാ�ശീലരായ
ആനകള�െട ഇടയില ്�പശന്കാരിയായ ഒ�യാെനയുംകാണാം.
�പസവേ�ാെട ച�പശുവിന ്െറ കിടാവിെന മ�� പശു�ള�െട

സഹവാസമി�ാെത ഒ�യ�് വ്ളര ്�ുേ�ാഴും,വളര ്�െയ�ിയി� ഗ്ര ്
ഭവും �പസവവും നട�ുേ�ാള ്,യാെതാരുഅഭ�സന�േളാ
പരിചയ�േളാ പരിശീലനേക���േളാ പൗേരാഹിത��േളാ

ഇ�ാതിരു�ി��ം അതിന ്െറ കു�ിെന/കിടാവിെന പാലൂ���തും
ന��തുെമാെ�കാണാനാവും !

ജീവികള ്ഉള ്െ�� മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി �ിതി 
സംഹാര�ള ്നിര ്�ഹി�ു�ൈദവം,എ�ാ ജീവികളിലും ഓേരാേരാ
ജീവിതരീതി�ാപി�ി���.്അതനുസരി�ാണ അ്വജീവി�ു�ത.്
മഹാ�പപ��ിെല വാതക�ദാവകഖര വസത്ു�ള ്െകാ�ാണ്
ജീവികള�െട ശരീരവുംആ�ാവുംസൃഷട്ി�ു�ത.് �പസത്ുത
വസത്ു�ളില ്ഭൗതികശാസ�്ത�ിനു പുറെമ ധര ്�ശാസ�്തവും
നീതിശാസ�്തവും കൂടി ൈദവം ഉ�ട�ം െചയത്ി���.്അവ
�പകാരമാണ അ്ഥവാ മഹാശാസ�്ത�പകാരമാണ ജ്ീവികള�െട

സ�ഭാവരീതികള ്/ജീവിതരീതികള ്അടി�ാനപരമായി രൂപെ�ടു�ത.്
ആവകകാര��ള ്�ജ്��ളിലൂെട സ�ാദി�ു�പുണ��ള�മായും
പാപ�ള�മായുംബ�മു� ്അത പ്ി�ാെലയു�അ��ായ�ളില ്
ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.് മഹാ�പപ��ിന ്െറ
അത���തമായശാസ�്തപാഠ�ള ്�ഗഹി�ാനുംഅവ �പകാരം

ഭൂമിയില ്പരമാന�േ�ാെട ജീവി�ാനും ഉതകു�ബു�ിശ�ികള ്
മനുഷ�ന ന്ല ്കിയി���തുംൈദവമാണ.് മനുഷ�െനയുംൈദവം

ര�ായി പിരി� സ്�്തീയും പുരുഷനും എ� 2
വ��ികളാ�ിയിരി�ുകയാണ.് മനുഷ�ന ്എ�പദം േപാലും

ബഹുവചനമാണ.് ഒരുസ�്തീയും ഒരു പുരുഷനും േചര ്�താണ ഒ്രു
മനുഷ�ന ്.ഓേരാ മനുഷ�നും ഓേരാവ��ിയാെണ�ു േതാ�ുെമ�ിലും
യഥാര ്��ില ്2വ��ികളാെണ�ര ്�ം.അ�ാര�െ���ി

�ഗ��ിന ്െറ 3◌ാം ഭാഗ�ിെലആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിന ്െറ
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തുടര ്�എ�അ��ായ�ില ്േചര ്�ു�താണ.്ത�ള ്�ൈ്ദവം നല ്
കിയി���സ�ൂര ്�വും ധര ്�ശാസ�്തപരവുമായ

വ��ിസ�ാത���േ�ാെട, മഹാ�പപ��ിെലഅന��ളായ
ആന��െളഅനുഭവി�ുകയുംആസ�ദി�ുകയുേമ വ��ികള ്
െചേ��ൂ. ധര ്�ശാസ�്തപരമായി� ഓ്േരാരു�രുംജീവി�ുേ�ാള ്,

ചു��മു�വരായൈദവ�ിന ്െറ മ��കു�ു�ള ്�ും
അന��ളായആന��െളഅനുഭവി�ാനുംആസ�ദി�ാനും

കഴിയു�താണ.്
വ��ിയുെടയും, �സഷട്ാവായൈദവ�ിന ്െറയുംഇടയില ്

ഇടനില�ാരന ്െറ / മതപുേരാഹിതന ്െറആവശ�മുേ�ാഎ� ഇ്നി
പരിേശാധി�ാം : വ��ിയുെടയും, �സഷട്ാവായൈദവ�ിന ്െറയും

ഇടയില ്ഇടനില�ാരായി �പവര ്�ി�ു� മത�ള�ം
മതപുേരാഹിത�ാരും മതപ�ിത�ാരും ഒെ� മനുഷ�െര
സദാചാര�ള ്ഉള ്െ�െടയു�ന�കാര��ള ്പഠി�ി�ുകയും
ൈദവേ�ാട അ്ടു�ി�ുകയുമാണ െ്ച���െത�ില ്വളെര ന�
കാര�മാണ അ്വര ്െച���െത� െ്പെ��ു േതാ�ും,എ�ാല ്സത�ം
അത�.സദാചാര�ള ്അട�ിയ ജീവിതരീതിയുെട വി� ഓ്േരാ
മനുഷ�ജീവിയിലുംൈദവം വിത�ി��� എ്� മ്ുന ്അ��ായ�ില ്

വ��മാ�ിയിരു�ു. മത�ള�ം മതപുേരാഹിതരും
ൈദവെ���ിയ� പഠി�ി�ു�ത ;്അവര ്പഠി�ി�ു�ത മ്ത

ൈദവെ���ിയും മതാചാര�െള��ിയും
മതാനുഷഠ്ാന�െള��ിയുംആണ.്വ�ത�സത് മത�ള ്�പകാരം
വ�ത�സത് മത�ാരായും, മത�ളിെല ജാതി�ാരായും,ജന�ള ്
മാറുേ�ാള ്,ഓേരാരു�രുംത�ള ്പഠി� മതൈദവവും

മതാചാര�ള�ം മാ�തമാണ സ്ത�െമ� വ്ിശ�സി�ു�ു,വിശ�സി�ണം.
മ�� മത�െളയുംഅവയിെലൈദവ�െളയുംശരിെയ�ു

പഠി�ി�ാന ്യാെതാരു മതപുേരാഹിതനും കഴിയു�തുമ�,അവര ്
െച���ുമി�. മത�ള ്�പകാരം, മത�ിനും മതൈദവ�ിനും േവ�ി

മരി�ാനും ത�ാറാേവ�തു�.് മത�ള ്�പകാരവും
മതപ�ിത�ാരുെട ഉപേദശ�ള ്�പകാരവുമു�ത�ള�െട
മതവിശ�ാസ�െളഎതിര ്�ു�വെര വധി�ാനും ത�ാറാകു�
അവ�യിേല�ാണ ക്ാര��ള ്�കേമണഅധഃപതി�ു�ത.്
അതായത മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തം �പകാരമു�
ൈദവെ�അറി�എ്�ാ ജന�ള�ം മനുഷ�രായി ജീവി�ുക
എ�തിനു പകരം, മതവിശ�ാസ�ള�െട േപരില ്മനുഷ�ര ്
വിഭജി�െ�� മ്നുഷ�ര ്അ�ാതായി�ീരു�ു ;വ�ത�സത്
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മതവിശ�ാസികള�ം ജാതി�ാരുമായി േവര ്പിരിയു�ു. മത�ള�െടയും
മതൈദവ�ള�െടയും േപരില ്ജന�ള ്പരസപ്രം െകാ��� മത
ഭീകരവാദംഅ�െനയാണ അ്ടി�ാനപരമായി സൃഷട്ി�െ�ടു�ത.്

ൈദവംഓേരാ മനുഷ�െനയുംജനി�ി�ു�തും, മനുഷ�ന ്
ജീവി�ു�തും, മരി�ു�തും �പേത�കം വ��ികളായി�ാണ.്
ത�ള�െട മാതാപിതാ�ള�മായി ഇടപഴകുേ�ാള ്മ�ള ്� ഒ്രു
ഇടനില�ാരന ്ആവശ�മി�ാ�തിനും ഉപരിയാണ വ്��ിയും

�സഷട്ാവും ത�ിലു�ബ�ം.വ��ിയുെട ലിംഗവ�ത�ാസം,സൗ�ര�ം,
നിറം,ആേരാഗ�ം,ആയു�,് െതാഴില ്അഭിരുചി,തുട�ിയവയും
ജനന�ലവുംബ�ുബലവുെമാ� ന്ി�യി�ി���ത്

മാതാപിതാ�ള�, �സഷട്ാവായൈദവമാെണ�ു വ��മാവുേ�ാള ്,
മാതാപിതാ�ള ്�ും വളെര വളെര ഉപരിയാണ �്സഷട്ാവും
മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായൈദവ�ിന ്െറ�ാനെമ�്
സുവ��മാണ.്അതായത ൈ്ദവ�ിന ്െറയുംവ��ിയുെടയും
ഇടയില ്ഒരുഇടനില�ാരന ്െറആവശ�ം ഇേ�യി�എ�ര ്�ം.
അേനകേരാ ഭൂരിപ�ം ജന�േളാഏ�വും ഉയര ്�യാളായി

കണ�ാ�ു� മതപുേരാഹിതന സ്��ം കാര��ില ്ൈദവവുമായി
ബ�െ�ടുവാന ്എ�െന മെ�ാരു ഇടനില�ാരെനആവശ�മി�േയാ
അേതഅവ�യാണ ഓ്േരാവ��ി�ും �സഷട്ാവിനും ഇടയില ്
ഉ�ത.്ൈദവ�ിന ത്ന ്െറ കു�ിെനസേ്നഹി�ാന ്

മതപുേരാഹിതന ്എ�ഒരുഇടനില�ാരന ്േവണെമ�ു സമൂഹ�ില ്
വരു�ി�ീര ്�ു�പുേരാഹിത�ാര ്കടു�പാപമാണു െച���ത.്
വ��ി� �്സഷട്ാവിേനാടു�അവകാശവുംസേ്നഹവും കവര ്

െ�ടു�ുവാന ്മതപുേരാഹിതര ്�ും യാെതാരാള ്�ും കഴിയു�ത�.
ൈദവംസൃഷട്ി�ത ത്നിെ�� വ��ിെയആണ.്

മതപുേരാഹിത�ാരുെട വാ�ുേക� അ്ബ��ള ്കാ�ി�ൂ��കയും,
നാെള മരി�� ശവമാകുകയും െച��േ�ാള ്, മതപുേരാഹിത�ാര ്ഉള ്
െ�െട യാെതാരാള�ം കൂെട വരു�ി�.കര ്�ാവായൈദവ�ിന ്
െറയും,സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രുെടയുംഇടയില ്ഇടനില�ാരന ്െറ
ആവശ�ം ഇേ�യി�എ� ൈ്�ക�ിലൂെട കര ്�ാവായൈദവം
സുവ��മായിഅറിയി�ി���.് മതപുേരാഹിത�ാരായും

ആ�ീയഗുരു��ാരായും േവഷംെക��കയും ഭൂമിയില ്ൈദവം
സൃഷട്ി� മനുഷ�െര മത�രുംജാതികള�മാ�ു� മതപുേരാഹിതര ്
�ഇ്�ിണി വലിയ ശി�യാണു�ത.്ൈ�ക��കൂടിയായ

പരമശിവനിലൂെട, മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരമു�ശി�വാ�ാെത
അവര ്�ു േമാചനമി�എ� ൈ്ദവം വിധി�ി���.്കു�ു�േള,
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എ�തയും െപെ�� ത്ിരു�ുവിന ്.
മതപുേരാഹിതന ്ഉള ്െ�െടയു�ഓേരാരു�രുംവ��ികളാണ.്
ത�ള�െട �പവൃ�ികള ്അനുസരി� വ്��ികള ്പുണ�വും പാപവും
സ�ാദി�ു�ു.സമൂഹ�ിെല മതം, ഭരണഘടനതുട�ിയ

വ�വ�ിതികള ്�വ്��ിെയൈദവശി�യില ്നി� ര്�ി�ാനാവി�.
സമൂഹ�ിെനൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്സേ�ാഷി�ി�ുവാന ്
മതപുേരാഹിതെരൈദവം ചുമതലെ�ടു�ിയി�ി�.ത�ള ്�്
േതാ�ുേ�ാെലയും മത�ള ്�പകാരവുെമാെ� മതപുേരാഹിതര ്
�പവര ്�ി�ു�ത അ്വര ്�ുംഏവര ്�ുംൈദവം നല ്കിയി���

വ��ിസ�ാത���മാണ.്വ�ത�സത് മത�ള ്�പകാരം �പവര ്�ി� പ്ാപം
േനടാനും മഹാശാസ�്തം �പകാരം �പവര ്�ി� പ്ുണ�ം േനടാനും
മതപുേരാഹിതര ്ഉള ്െ�െടയു�ഓേരാരു�ര ്�ുംൈദവം

വ��ിസ�ാത���ം നല ്കിയി���.്
മഹാശാസ�്ത�പകാരം മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�ള ്െച���ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു ജീവികള�െടയും
സഹായംആവശ�മി�.ൈദവ�ിന മ്ഹാ�പപ�കാര��ള ്
മംഗളമാ�ാന ്മതപുേരാഹിത�ാര ്ഉള ്െ�െടയു� മനുഷ�രുെട
സഹായമി�ാെതസാധി�ിെ�� മ്തപുേരാഹിതര ്പറയുേമാ ?

വ�ത�സത് മത�ള�ം മതപുേരാഹിത�ാരുെമാെ�യാണ മ്നുഷ�രുെട
സ�ഭാവെ� േമാശമാവാെതസംര�ി�ു�െത� വ്ാദി�ാല ്കടു�
ൈദവനി�യാകുമത.്ഈ�ഗ��ിലു�ഏതാനുംഅ��ായ�ള ്
സ�ശ�ം പഠി�ാല ്ൈദവം മനുഷ�ര ്�ന്ല ്കിയ ധര ്�ശാസ�്തപരമായ

വ��ിസ�ാത���െ� മത�ള�ം മതേനതൃത��ള�ം കവര ്
െ�ടു�തുെകാ�ാണ മ്ദ�ം,കാമം തുട�ിയകാര��ളില ്മനുഷ�ര ്
ഏ�വുമധികം വഴിപിഴ�െത�ു കാണാം. ഭൂമിയിെലഏെറ�ുെറ
മുഴുവന ്ജന�ള�ം വ�ത�സത് മതവിശ�ാസ�ളില ്െപ�ിരിെ�, മദ�ം
ഉപേയാഗി�ു�തുംഅഴിമതികള ്നട�ു�തും ഭീകര�പവര ്�ന�ള ്
നട�ു�തും മതവിശ�ാസികള ്തെ�യാെണ� വ്��മാണ.്
നൂ�ാ�ുകളായി മത�പവര ്�ന�ള ്നട�ിയി��ം മദ�

നീചസംസ�്ാരവും മ� അ്ധമ��ള�ം തിരു�ാന ്േപാലും
സാധി�ാ�തും, പകരംഅവവര ്�ി��െകാ�ിരി�ു�തും

മത�ള�െടയും മതേനതൃത��ള�െടയും മാര ്�ം
ൈദവീകമ�ാ�തുെകാ�ു തെ�യാണ.്

ൈദവം തന ്െറ ഏക �പതിനിധിയിലൂെട േനരി� ഏ്�ി�ി�ി�ാ�
പണികള ്വ��ികള ്െചയത്ാല ്അതൈ്ദവീകംഅ�.

ശാസ�്തപരമ�ാ�കാര��ള ്വ��ികള ്െചയത്ാല ്അതും



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1723

ൈദവീകംഅ�. (പരമശിവന ്അഥവാൈ�ക� അ്ഥവായഥാര ്�
മുഹ�ദ,്ൈദവ�ിന ്െറ ഏക �പതിനിധി മാ�തമ�,ൈദവ�ിന ്െറ
�പേത�ക ഭാഗവും കൂടിയാെണ� �്ഗ��ിെല മൂ�ാം ഭാഗ�ിെല
�ബ�ം മഹാ�പപ��ിന ്െറ പിതാവായി പരമശിവെനസൃഷട്ി�ു�ു
എ�അ��ായ�ില ്ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���)്.ൈദവം,
പരമശിവെനൈ�ക�ായി ഭൂമിയിേല�യ�� ;എ�ാല ്,ൈദവ�ിന ്െറ
ഇഷട്�ള ്�പകാരംൈ�ക� ച്ില ചുമതലകള ്ഏല ്�ി� ശിഷ��ാര ്
ൈദവെ�ക�ി�ി� ,ൈദവംഅവൈരയാെതാരു ചുമതലകള�ം
ഏ�ി�ി�ി�, മ���വരിേല� ൈ്കമാറാന ്ശിഷ��ാര ്�ൈ്ദവീക
ശ�ികള�മി�. ഉദാഹരണമായി ഏ�വും വലിയൈ�കസത്വസഭയുെട
പരമാ���നായി വളെര�ാലം പിടി��നി�,് നിരവധി െമഡി�ല ്
ശസ�്ത�കിയകള ്�വ്ിേധയനായിെ�ാ�,്വാര ്�ക�കാല�്
േവദനകള�ംഅനുഭവി� അ്േബാധാവ�യില ്അടു�കാല�്
മരിേ��ിവ� േപാ�ിന ്െറ കാര�ംഎടു�ാം.സ��ം കാര��ില ്
േപാലും ദിവ�ശ�ികള ്�പകടി�ി�ാന ്കഴിവി�ാ�അേ�ഹം, മരി�
അേനകെര വിശു�രാ�ിയതായി ജീവി�ിരിെ� ഭാവി��,സഭയിെല
അേനകര ്അത വ്ിശ�സി�ുകയും െച���ു.ജീവി�ിരിെ�േ�ാലും
ദിവ�ശ�ികളി�ാ�അേ�ഹം മരി�േ�ാള ്, മരണമട�

അേ�ഹെ�വാഴ�്ുവാനും കു�ിൈദവമാ�ാനുെമാെ� പുതിയ
േപാ��ം കൂ�രുംനടപടികള�ം ക��ഥകള�ംആരംഭി�ിരി�ു�ു.
ൈദവം നി�യി�ു�കാര��ളില ്ഇടെപ� പ്ാപം വാ�ിേയഅട�ൂ
എ� ക്ു�ു�ള ്വാശിപിടി�ുകയാണ.്ശാസ�്തംവളെരയധികം
പുേരാഗമി��കഴി�ആധുനികകാല� ഇ്തുേപാെലയു�
ക��ര�ള ്കാ��വാന ്മതേനതൃത��ള ്�സ്ാധി�ുേ�ാള ്
പഴയകാല�ളില ്ഓേരാേരാ മതേനതൃത��ള�ം എെ��ാം

െചയത്ിരി�ുംഎ� ഊ്ഹി�ാവു�േതയു��.ആവിധകാര��ള ്
�ും ഉപേയാഗെ�ടു�വളെരയധികംബു�ിശ�ികള ്ൈദവം
മനുഷ�നു നല ്കിയി��� !്എ�ാ മത�ളിെലയുംപുേരാഹിത�ാരും
മ�� േനതാ��ാരും, പുേരാഹിതന ്കളി�ാെത ഉടന ്മതം ഉേപ�ി�്
സാധാരണ മനുഷ�രായി ജീവി�ുവിന ്. മഹാശാസ�്തംലഭി�ാനും
ൈദവെ�ആരാധി�ാനും മനുഷ�ര ്േയാഗ�ത േനേട�തു� എ്�

അ��ായം �പേത�കം പഠി�ുവിന ്,കു�ു�െള.
വിമാനം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷന ്, െടലിേഫാണ ്,ക����ര ്,ഇന ്റര ്െന�,്
െമാൈബല ്േഫാണ ്തുട�ിയവയിെല ശാസ�്തനിയമ�ള ്അവ
െവളിെ�ടുംമു� �്പപ��ില ്നിഗൂഢമായി ഉ�ായിരു�ു, നാെള
െവളിെ�ടാനു�വഇ�ും (ഇ�െലയും) �പപ��ില ്അ�ര ്
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ലീനമാണ,്കാലാനുസൃതം മാ�തമാണ ൈ്ദവം മനുഷ�ര ്�്
െവളിെ�ടു�ിെ�ാടു�ു�ത എ്�േപാെല, പരിശു�ാ�ാവ,്
ജീവാ�ാവ,്ൈദവം നട�ാ�ു� മഹാനീതി തുട�ിയവെയ

കാലാനുസൃതംൈദവം മനുഷ�ര ്�്
െവളിെ�ടു�ിെ�ാടു�ുേ�ാഴാണ ൈ്ദവമഹത�ം സുവ��മാകുക.
മനുഷ�ന ്െറ എ�ാ സംശയ�ള ്�ും �പശന്�ള ്�ും ശാസ�്തപരമായ
വിശദീകരണം നല ്കി മഹാശാസ�്തംമനുഷ�െനആന�ി�ി�ു�ു.
ജീവിതെമെ��ും ജീവിതപ�തിെയെ��ും സുവ��മാ�ു�ു.
വ�ത�സത്മത�ള ്�പകാരം വ�ത�സത്മായൈദവ�െള��ിയും
വ�ത�സത്മായആചാര�െള��ിയുംവ�ത�സത്മായസ�ര ്

��െള��ിയുെമാെ�ൈദവേമാൈദവ�ിന ്െറ �പതിനിധിേയാ
ഭൂമിയില ്ഇ�ു�യാെതാരു മനുഷ�േരാടും യാെതാ�ും പറ�ി�ി�,

ൈദവം യാെതാരു മനുഷ�െരയുംയാെതാ�ും
ചുമതലെ�ടു�ിയി��മി�. (ചുമതലെ�ടു�ാന ്ഭൂമിയില ്മത�രേ�

ഉ��, മനുഷ�രി�േ�ാ!)
ത�ള�െട ഒ�മു�ശാസ�്തസത��െള മന�ിലാ�ി ജീവി�ുക
എ�തിന��റം, മ���വെരഎെ��ിലും പഠി�ി�ു�ത ന്�താേയാ
െതാഴിലാേയാസ�ീകരി�ുേ�ാള ്, പഠി�ിേ��ത മ്ഹാ�പപ��ിന ്
െറ ശാസ�്തകാര��ളാവണം.ശാസ�്തസത��ള ്പഠി�ാനും
കെ��ാനും,കെ��ിയവയും േബാ��െ��വയും മാ�തം

പഠി�ി�ാനും �ശമി�ുകഎ��ാെത,ത�ള ്മുതിര ്�വരിലൂെടേയാ
പുസത്ക�ളിലൂെടേയാഅറി�കാര��ളിെലസത��ള ്

പരിേശാധി�ാെതയുംഅവയുെട കാലാനുസൃതമായശാസ�്തീയത
പരിേശാധി�ാെതയുംസ�യം ചുമ�ുെകാ�്

മ���വെരെ�ാ�ുകൂടി ചുമ�ി�ാന ്�ശമി�ുകയും െച���ത്
പാപമാണ.് മഹാഗുരു മഹാശ�ിയായൈദവം മാ�തമാണ.്
മനുഷ�ഗുരു��ാരുെടയുംഏെതാരാള�െടയുംവാ�ുകെള

ശാസ�്തീയമായി പരിേശാധി�ുവാനു�ബു�ിശ�ികള ്ശിഷ��ാര ്
�ുംഏെതാരാള ്�ുംൈദവം നല ്കിയിരിെ�, പരിേശാധി�ാെത
അ�മായി പിന ്പ�ിയാല ്, മനുഷ�ഗുരു��ാരുെടഅ�ാനം
ചുമേ��തായി വരു�താണ.് മതൈദവവിഷയ�ളില ്
ഭൂമിയിെല�ുംസാര ്��തികമായിഈവലിയ പിഴവ/്െത�്

സംഭവി�ിരി�ു�ു.
ഈ�ഗ��ിന ്െറ 3◌ാം ഭാഗ�ില ്മഹാശ�ിയായൈദവം,
മഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി�ു�തും, മഹാശാസ�്ത�പകാരം
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�ള ്നിര ്
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�ഹി�ു�തും വിവരി�ി���.് �ബ�ം, മഹാേദവി,അ�ാഹു,ൈ�ക�,്
പരമശിവന ്,തുട�ിയ പദ�ള ്മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ

ഭാഗ�ളാകു�തുംഅവെയ�ാം മത�ള�െട ഭാഗമ�ാെത വര ്
�ി�ു�തുംഅതീവ ഗൗരവതര�ളാണ.്അതായത,്

മതപുേരാഹിതര ്�ു േപാലുംഅറിയാ�തും വളെര �പധാന�ള�മായ
ഏതാനും ശാസ�്തീയസത��ള ്ഹി�ുമതം,ബു�മതം, �കിസത്ുമതം,
ഇ�ാം മതംഎ�ിവയില ്ഉ�.്അവയുംഈഅ��ായ�ില ്

െവളിെ�ടു�ു�ു�.്
ഈഅ��ായെ� 10വിഭാഗ�ളായി തിരി�ിരി�ു�ു : (1)
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഒരംശം മാ�തമാണ മ്ത�ള ്, (2)

മനുഷ��ു�ിെന കി�ാനി�, (3)അേനകം മത�ള ്നല ്കിൈദവം
മനുഷ�െര ത�ിലടി�ി�ു�ി�, (4) മത�ള ്വ��ിസ�ാത���െ�
ഇ�ാതാ�ു�ു, (5) മത�ള�ംആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം, (6)
മത�ള�ം േദവാലയ�ള�ം, (7) മത�ള�ം േദവാലയ�ള�ം
അ�ുത�ള�ം, (8) മത�െളയും േദവാലയ�െളയും

സംര�ിേ��തആ്രാണ,് (9) മായ �പത��മാകു�േതാെട
മത�ള ്ഇ�ാതാകു�താണ,് (10) �പമുഖ മത�ളിെലഏതാനും
സത��ള ്. േമല ്വിവരി�വെയ ഒെ�ാ�ായി വിശദീകരി�ാം :

(1) മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഒരംശം മാ�തമാണ മ്ത�ള ്/ മത�ളിെല
സത��ള ്:

മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്െച���ആദിയും
അ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ

മഹാ�ാനെ�യാണ മ്ഹാശാസ�്തെമ�ുംൈദവശാസ�്തം.എ�ും
േപരുവിളി�ു�ത.്എ�ാ ശാസ�്ത�ള�െടയും മാതൃശാസ�്തമാണ്
മഹാശാസ�്തംഅഥവാൈദവശാസ�്തം. മഹാശാസ�്തസം�ഗഹം
�ഗ��ില ്ലഭ�മാ�ിയി���.് �ഗ�ം പഠി�ുേ�ാള ്, മത�ള ്
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ വളെരെ�റിെയാരു ഭാഗം മാ�തമാെണ�്

േബാ��മാകു�താണ.്
മി� മത�ള�െടയും ഉ�വകാല� മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി 
�ിതി സംഹാര�ള ്വിഷയ�ളായി���,്എ�ാല ്കാല�കേമണ
സദാചാര�ള�െടയും മരണാന�രജീവിതെ���ിയു�

നിഗമന�ള�െടയും ഒരു നീ�പ�ികയും, മതാചാര��ാരുംശിഷ��ാരും
ഉള ്െ��വരുെട മനുഷ�ചരി�ത�ള�ം,അ�ുതകഥകള�ം ഒെ� േചര ്�
പ�തികള�ം വിവരണ�ള�മായി മത�ള ്രൂപം�പാപി��. ഒരു
ൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്നിലനില�്ു�വ�ത�സത്വിശ�ാസ
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പ�തികളായി മത�ള ്മാറി.എ�ി��ം ഓേരാ മതേനതൃത��ള�ം
മത�ിന ൈ്ദവശാസ�്തം,സ�ൂര ്�ൈദവശാസ�്തംഎ�ി�െന

േപരുകള ്വ� പ്ാപം േനടുകയാണ !്
ഇ� മ്ത�ള�െടയും മതേനതൃത��ള�െടയും ഭരണപരമായ

�ാനെമ�ാണ ?് ഭരണകൂട�ള�െടയും രാഷ�്ടീയപാര ്�ികള�െടയും
നിയമ�ള ്�ും ഇഷട്�ള ്�ുെമാ� പ്ല മതേനതൃത��ള�ം �പവര ്
�ി�ു�ു. രാഷ�്ടീയ വ�വ�ിതിയുെടയുംവര ്�വ�വ�ിതിയുെടയും
ഭരണഘടനയുെടയും ഒെ�അടിമകളായി വീര ്��മു��� ജന�െള,
വിഷയ�ളില ്വ�ത�സത്ത പുലര ്�ു�മത�ള�െട വ�വ�ിതികളില ്
�ൂടി ഉള ്െ�ടു�ിെ�ാ�,് ഒേരസമയ� വ്�ത�സത്�ളായ

അനവധി വ�വ�ിതികളില ്മനുഷ�െര െപടു�ി പീഢി�ി�ു�വരില ്
ഒരൂകൂ�ര ്ആയിരി�ു�ു.സമൂഹ�ിെല ഭരണകാര��ളില ്

ൈദവ�ിന യ്ാെതാരുകാര�വുമി�ാ എ�തുേപാെലയായിരി�ു�ു
മതേനതൃത��ള�െടയും രാഷ�്ടീയ�ാര ്�ികള�െടയും �പവര ്�ന�ള ്!

കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ കാര��ളിലും മഹാനീതി നട�ാ�ു�ു�്

ൈദവംഎ� മ്തവിശ�ാസികള�ംൈദവവിശ�ാസികള�ം
വിശ�സി�ു�ുേ�ാ ?അേതഎ�ില ്,സദാചാര ശാസ�്തം,

സാ��ികശാസ�്തം,യു�ിശാസ�്തം, ഭരണത��ം, നീതിന�ായ
ശാസ�്തം,തുട�ിയവശാഖകളായു�ധര ്�ശാസ�്തവും,
അവയിെല�ാം മനുഷ�രുെട െത��കള�ം കു��ള�ം
പിഴവുകള�ംെകാ�ുസംഭവി�ു� േപാരായമ്കെള

പരിഹരി�ുവാനു� മഹാനീതിശാസ�്തവൂം മഹാശ�ിയായൈദവം
ആവിഷ�്രി�ി���ാവുംഎ�ുകൂടി വിശ�സിേ��തു�,്അത്
മന�ിലാ�ുവാന ്കഴിയു�ബു�ിശ�ികള ്ൈദവം മനുഷ�ന ന്ല ്
കിയി���.് േമ�ടി ശാസ�്തശാഖകള��ധര ്�ശാസ�്ത�ിന ്െറ ഒരു
മാനുഷികഅവതരണമാണ ര്ാഷ�്ട�ളില ്ഇ�ു� (കു��ള�ം

കുറവുകള�മു�) ഭരണഘടനകള ്.
സമൂഹഭരണം നട�ുവാന ്ഭരണഘടനഅഥവാ ധര ്�

നീതിശാസ�്തനിയമ�ള ്ആവശ�മാെണ� മ്തപുേരാഹിത�ാര ്ഉള ്
െ�െടയു� രാഷ�്ടീയഇസ ഭരണാധികാരികള ്�അ്റിയാം.
മനുഷ�രുെട ജീവിതകാര��ളിെല ശരികള�ം െത��കു��ള�ം
വിേവചനം െച��വാനും കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�നീതി
നട�ാ�ുവാനും ൈദവം ത�ാറാകണെമ�ില ്മനുഷ�ര ്പുലര ്

േ��തായധര ്�ശാസ�്ത�ള ്ൈദവം നി�യിേ��തുെ��്
തീര ്�യായുംതിരി�റിയണം. മനുഷ�ര ്എെ��ിലും
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സാമൂഹ�നിയമ�ള ്നിര ്�ി�ുകയുംഎ�െനെയ�ിലുെമാെ�
ജീവി�ുകയും െച�െ� എ� ൈ്ദവംഅനുവദി�ാല ്,ൈദവ�ിന്
പിെ� നീതി നട�ാനാവി�. മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെല

കാലഘ��ിന ്െറ മുേ�ാ��ിനും, ഭൗതികശാസ�്തവളര ്�യ�്ും,
ജനെ�രു��ിനുംഅനു�കമമായസദാചാരശാസ�്തം,സാ��ിക
ശാസ�്തം, ഭരണത��ം, നീതിന�ായശാസ�്തം,തുട�ിയവൈദവം

നി�യി�ാല ്മാ�തേമൈദവ�ിന ന്ീതി നട�ാനാവുകയു�� എ�ും,
ൈദവീക നീതിയും മാനുഷിക നീതിയും ഒ�ായാല ്മാ�തേമ

സമൂഹജീവിതംസുഗമമാവുകയു�� എ�ും,വിഷയ�ളിെലയും
വസത്ുതകളിെലയുംൈദവീക നീതിഎെ��അ്േന�ഷി�ുവാന ്

മനുഷ�ര ്�ബ്ാ��തയുെ��ും മന�ിലാ�ി �പവര ്
�ിേ��വരാണ മ്നുഷ�ര ്.

ധര ്�ശാസ�്ത�ിെലഓേരാശാസ�്തശാഖകള ്�പകാരവുമു�
ശു�ീകരണ�ിനായു� മാര ്� നിര ്േ�ശ�ളാണ ഏ്െതാരു

വിഷയ�ിലും ഉ�ാേവ�ത.്ൈദവീകനിയമ�ള ്കെ��ുവാന ്
ൈദവീകശു�ിേയാെട പരി�ശമിേ��തിനു പകരം ത�ള ്�ു

േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം നിയമ�ള��ാ�ാെമ�ും പരിഷ�്ാര�ള ്
നിര ്േ�ശി�ാെമ�ും രാഷ�്ടീയേനതാ�ള ്കരുതിയത പ്ാപമാണ,്
മതേനതൃത��ള ്അതിനു കൂ��നി�ത ക്ടു�പാപമാണ.്ൈദവം
ആവിഷ�്രി�ി���തായകു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�ധര ്

�ശാസ�്ത�ള ്മാ�തേമൈദവംസൃഷട്ി�ി��� മനുഷ�രുള ്െ�െടയു�
ജീവികള ്� േ്ചരുകയു��. മ� അ്ഥവാ ഭൂമി സൃഷട്ി�ൈദവം
തെ�യാണ മ്�ിന ്െറ/മ�ിെല നിയമ�ള�ം സൃഷട്ി�ു�ത.്

മനുഷ�ര�.ഘമം ◌ീള േവലഘമിറ െശ ഇൃലമേലറ � േവലഇൃലേമീൃ ◌ീള
േവലഘമിറ.

മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ കാര��ളിലും മഹാനീതി നട�ാ�ു�ു�്
ൈദവംഎ� മ്തവിശ�ാസികള�ംൈദവവിശ�ാസികള�ം

വിശ�സി�ു�ി�ാെയ�ില ്മഹാനീതിപതിയാണ ൈ്ദവംഎ�ുംഅവര ്
വിശ�സി�ു�ി�ാ എ�ാണര ്�ം. മതവിശ�ാസികേളാ

മതനിേഷധികേളാ മഹാശ�ിയായൈദവെ�മഹാനീതിപതിയായി
വിശ�സി�ു�തും വിശ�സി�ാതിരി�ു�തും മതവിശ�ാസികള�െടയും

മതനിേഷധികള�െടയുെമാെ�വിഷയ�ളാണ.് മഹാശ�ി
ആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്ത�പകാരം മതവിശ�ാസികള�െടയും

മതനിേഷധികള�െടയും ഒെ�അബ�വിശ�ാസ�ള�ം
അ�വിശ�ാസ�ള�ം തൂെ�റിയെ�ടു�താണ.്ൈദവനിേഷധികള ്
�സ്മൂഹകാര�ം പറയാന ്അവകാശമി�,അെത�ുെകാ�ാെണ�്
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ഭീകരവാദെ�നിരീശ�രവാദികള ്എതിര ്�ു�ു എ�അ��ായ�ില ്
വിസത്രി�ു�ു�.് മത�ളിെല വിശ�ാസംഅനുസരി��

ജീവി�ു�വെരയാണ മ്തവിശ�ാസിഎ� അ്ര ്�മാ�ു�െത�ില ്
ഈഭൂമിയില ്വ�ത�സത് മത�ളിലായി 600 േകാടിയിലധികം

മതവിശ�ാസികള ്ഉെ�� പ്റയു�ത�ാെത യഥാര ്��ില ്ഒരു
മതവിശ�ാസി േപാലും ഇ�.

(2) മനുഷ��ു�ിെന കി�ാനി� :
ൈദവം മ���ജീവികള ്�ന്ല ്കു�കു�ു�ള ്അതാതു

ജീവികള�െട കു�ു�ളായി വളരുേ�ാള ്, മനുഷ�ന ്െറ കാര��ില ്
മനുഷ��ു�ായി വളരുവാന ്മുതിര ്�വര ്അനുവദി�ു�ി�.

പശുവിന ൈ്ദവം നല ്കിയകു�ി പശു�ു�ിയായും, പ�ി� ൈ്ദവം നല ്
കിയകു�ി പ�ി�ു�ിയായുംവളരുേ�ാള ്,ഈഭൂമിയില ്ൈദവം
മനുഷ��ു�ിയായി ജനി�ി� കു�ിെയ മനുഷ��ു�ിയായി വളരാന ്
മുതിര ്�വര ്അനുവദി�ു�ി�. പകരംകേ�ാലി�ാകു�ി,
െ�പാ��ന ്റ ക്ു�ി,സു�ി�ു�ി,ഷിയാ�ു�ി, ന�ൂതിരി�ു�ി,

നായരുകു�ി, പറയരുകു�ി തുട�ിയ മതജാതി�ു�ികള�ം രാഷ�്ടീയ
ഇസകു�ികള�ം, നിരീശ�രവാദികു�ികള�ം ഒെ�യാ�ിയിരി�ു�ു.
മനുഷ�സമൂഹം സ�യംഅധഃപതി�ിരി�ു�ു !ഇെത�ുെകാ�്
സംഭവി�� എ�തിന ്െറ കാര�കാരണ�ള ്അേന�ഷി�ുവാനും

പരിഹാരമു�ാ�ുവാനും ൈദവംബു�ിശ�ികള ്അധികമായി നല ്
കിഅനു�ഗഹി� മനുഷ�ന ഉ്�രവാദി�മു�.്ഓേരാ മത�ാര ്�ും
വ�ത�സത്ൈദവ�ളാെണ�ില ്, മനുഷ�ര ്മതം മാറി വിവാഹം

കഴി�ുേ�ാള ്കു�ികള�െട ജനനകാര��ില ്മതൈദവ�ള ്ത�ില ്
എ� ക്രാര ്ആണസ്�ീകരി�ു�െത� മ്തേനതൃത��ള ്
വിശദീകരിേ��ിയിരു�ു. േമ�ടി കാര��െള വിശകലനം
െച��കയുംവളെരയധികംസാമൂഹ� ഉ�രവാദി��െള
നിറേവ��കയുംെചയത് നിരീശ�രവാദികെള പീഢി�ി�ുവാനാണ്
മതേനതൃത��ള ്എ�ും �ശമി�ി���ത.് നിരീശ�രവാദികെള�ു

പറയുേ�ാള ്,ഈശ�രനിെ�� വ്ിശ�സി�ു�അവര ്�ഈ്ശ�രേനാട്
വിേരാധമു�ാകു�ി�എ�ിരിെ�,അവരുെട എതിര ്� മ്തജാതി
േനതൃത��ള�ം മ��ംൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്കാ�ി�ൂ���

അ�കമ�േളാടുംഅനാചാര�േളാടുമാണ.്സമൂഹന�െയ��ി
ചി�ി�ു�അവെരൈദവം കൂടുതല ്സേ്നഹി�ു�തിെന��ി

ഭീകരവാദെ�നിരീശ�രവാദികള ്എതിര ്�ു�ു എ�അ��ായ�ില ്
ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ു�ു�.് ഭൂമിയില ്മുഴുവന ്
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ഭീകരവാദ�ള�ം ഭീകരാ�കമണ�ള�ം വര ്�ി�ാനു�ായ മൂലകാരണം
മത�ള�ം മതേനതൃത��ള�ം തെ�യാണ,് രാഷ�്ടീയപാര ്�ികള ്യഥാര ്

��ില ്നി�ാരരാണ.്
ബു�ിജീവികള�ം മതപ�ിത�ാരുെമാെ�ചി�ിേ��ിയിരു� ചില
കാര��ള ്മാ�തംപറയാം. ഒേര ഭൂമിയില ്കഴിയു� മനുഷ�ര ്വ�ത�സത്
മത�ള ്�പകാരമു�ചട�ുകള ്നട�ുേ�ാള ്, മ���ജീവികള ്�ു
മാ�തംവ�ത�സത് മത�ള ്�പകാരമു�ചട�ുകള ്േവെ��ു
കരുതു�ത ശ്രിയാേണാ ?ജീവികെള�ാം അേന�ാന�ംആ�ശയി��
കഴിയു�ു എ�വസത്ുതെയയും, മ��ംസസ�ം പ�ി മൃഗം

തുട�ിയ മ���ജീവികള ്ഇെ��ില ്മനുഷ�ന ജ്ീവി�ാനാവി�എ�
വസത്ുതെയയുംകണ�ാ�ിെ�ാ� പ്ാല ്, പഴ�ള ്, ധാന��ള ്, മു�,
മാംസം തുട�ിയവ നല ്കു� മ���ജീവികെള മതപരമായും
ജാതിപരമായും േവര ്തിരിേ�േ� ?ഹി�ു�ശുവിെനയും മു�ീം
പശുവിെനയും �കിസത്�ന ്പശുവിെനയും രൂപെ�ടു�ുവാനും േശഷം
ജാതിപരമായ േവര ്തിരിവുകള ്കൂടി നി�യി�ുവാനും ത�ാറാേവേ� ?
മ���ള ്�ുംസസ��ള ്�ും പ�ികള ്�ും മൃഗ�ള ്�ും മതം
നി�യി�കയും മത�ശുവിന ്െറ പാലും മതെന�രിയും മത

േഗാത�ും മതമരു�ുകള�ം.... േവണെമ� മ്തേനതൃത��ിശാചുകള ്
നിര ്��ി�ാല ്അതും പാലി�ാന ്�ശമി��കളയുേമാ ....

ശാസ�്തസുഖ�ള ്ആസ�ദി��െകാ� ശ്ാസ�്തെ�അവേഹളി�ു�
മതപ�ിത�ാരും േനതാ�ള�ം കടു�പാപംസ�ാദി�ുകയാണ.്
പാപം കൂടുതല ്കൂടുതല ്േനടു�തില ്മ�രി�ു�വരായിരി�ു�ു !
(�ഗ��ിന ്െറ വിവിധ ഭാഗ�ളിലു�എ�ാ േചാദ��ള ്�ുമു�
ൈദവീകമായ ഉ�ര�ള ്�ഗ��ില ്തെ� ഉള ്െ�ടു�ിയി���.്).
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കര ്�ാവായ
ൈദവ�ിന ്േറെത�അവകാശവാദ�േളാെടൈവരു��മാര ്�
അനവധി വിശ�ാസപ�തികള ്നിലനിര ്�ുകയുംഅവയുെട േപരില ്
മനുഷ�െര�ക�േ�േരാെട ത�ിലടി�ുകയും െകാ��കയും
ഭീകര�പവര ്�ന�ള ്നട�ുകയുംെച��� മതജാതി ജീവികെള
മനുഷ�രാ�ുവാനും സേ്നഹേ�ാെടയുംസമാധാനേ�ാെടയും

സേ�ാഷേ�ാെടയുംജീവി�ുവാനു�ൈദവീകവും
ശാസ�്തീയവുമായ പ�തികള ്മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ സം�ഗഹമായ
ഈ �ഗ��ിലൂെട, പരമശിവനിലൂെട, ലഭ�മാ�ു�ത മ്ഹാശ�ിയും
മഹാവാ�ല�വും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും ഒെ�യായ

ൈദവമാെണ�റിയുക.
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(3)അേനകം മത�ള ്നല ്കിൈദവം മനുഷ�െര ത�ിലടി�ി�ു�ി� :
�പപ��ിന ്െറ �സഷട്ാവായ മഹാശ�ിെയ വ�ി�ിെ��ിലും
നി�ി�ു�വരായി മനുഷ�ര ്അധഃപതി��കൂടാ. ഒേര ഭൂമിയില ്
ജീവി�ു�ു.എ�ാ ജീവികള�ം വായുശ�സി�ു�ു; െവ�ം

കുടി�ു�ു ; ഭ�ണംകഴി�ു�ു ;സുഖദുഃഖ�ള ്അനുഭവി�ു�ു ;
ഒേരശാസ�്ത�പകാരമു� �പജനനവും നട�ു�ു. േരാഗ�ള ്,
മരു�ുകള ്, മരണംഅവയെ്�ാ�ും മത�ളി� ;അേനകം

ൈദവ�ള�മി�. ഒരുസൂര�ന ്. ഒരു ച��ന ്. ഒരുകുട�ീഴിെല� േപാെല
കാണെ�ടു� മഹാ�പപ�ം.

ഒരു മതം 100%ശരിയാെണ�ില ്മെ�ാരു മത�ള�ം 100%ശരിയ�
എ�ാണര ്�ംഎ� മ്തപ�ിത�ാര ്�ുംബു�ിജീവികെള�്
കരുതു�വര ്�ുംഅറിയിെ��ുേ�ാ ? ര�ുബി�ു�െള
േയാജി�ി�ു� േനര ്േരഖ ഒെര�േമ ഉ�ാവൂഎ�തും

വള�േരഖകള ്എ�തേവണെമ�ിലും വരയ�്ാനാവുെമ�തും,
സൃഷട്ിെയയും �സഷട്ാവിെനയുംബ�ി�ി�ു�സത�മായ
ൈദവശാസ�്തംഒ�ുമാ�തേമ ഉ�ാവുകയു�� എ�ും മത�ള ്

എ�മ� വള�േരഖകെള കുറി�ു�ുെവ�ും സുവ��മാ�ു�ു�.്
പ�ിത�ാര ്സത��ള ്ഉദേ്ഘാഷിേ��വരാണ.് മതപ�ിത�ാര ്
സത��െളഅംഗീകരി�ാന ്േപാലും ത�ാറാവി�, മത�ളിെല
വിഴു��കള ്ചുമ�ു�വരായതു െകാ�ാണ അ്വര ്മതം
ഉേപ�ി�ാ�ത.്സത�വും ധര ്�വും നീതിയുെമാെ�
പുസത്ക�ളിലും �പസംഗ�ളിലും ഒതു�ാനും

ഒതു�ാനുമു�വയായും,ജീവിത�ില ്അവ േവ�തി�ാ
എ�ുെമാെ� മതരാഷ�്ടീയ േനതാ�ള ്
കാണി��െകാടു�ുെകാ�ിരി�ു�ു !

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്അേനകം മത�ള ്നിലനില ്
�ു�തിെലൈവരു��െ���ി ചി�ി�ുവാന ്മതേനതൃത��ള ്
എ�ുെകാ� ത്�ാറായി� ?എ�ാവെരയുംസൃഷട്ി�ത ഒ്േര
ൈദവമാെണ�ും, ഒരുൈദവേമയു��െവ�ും പറയു�

മതപ�ിത�ാര ്ത�ള ്പറയു� ഒേരൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്
അനവധി മത�ള ്നിലനില ്�ു�തു െകാ�ാണ മ്തലഹളകള�ം
മതഭീകരവാദ�ള�ം ഉ�ാകു�ത എ്�തിരി�റിേവാെട മത�ള ്�ു
സംഭവി� പിഴവുകള ്അേന�ഷി�ുവാന ്ത�ാറാവാ�െത�ുെകാ�?്

ജനനം നി�യി�ു�ത ൈ്ദവമാണ എ്�ിരിെ�ഇ�െ�
മതവിശ�ാസികള ്മെ�ാരു മതകുടുംബ�ിേലാ ത�ള ്ഏ�വും

െവറു�ു� മതവിശ�ാസ�ില ്വളര ്�െ��ിരുെ��ിേലാഎ�പകാരം
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ജീവി�ുമായിരു�ു എ� ച്ി�ി�ി��േ�ാ ?ഇത�ാദി േചാദ��ള�െട ഒരു
വലിയ നിരയു�.്ഇ�െ�മതേനതാ�േളാടും രാഷ�്ടീയ�ാേരാടും
േചാദ��ള ്േചാദി�ി�� കാര�മി�. ധാര ്�ികശു�ിയു�വര ്ഇ�െ�
രാഷ�്ടീയപാര ്�ികളില ്അംഗമാവി�എ�ിരിെ�,ഇ�െ�

ഏെത�ിലും (കപട) രാഷ�്ടീയ�ാരേനാട ഖ്ദര ്തുണിഅ�യ�്്
ഇഷട്മായി�ാേണാധരി�ു�െത� േ്ചാദി�ാല ്,അേതഎേ�ാഅ�ാ
എേ�ാ ഉ� ഒരുവാ�ിെല ഉ�രം നല ്കു�തിനു പകരംഅവര ്
ഗാ�ിജിെയ��ിയുംഇ��ന ്സ�ാത���സമരെ���ിയും

സംസാരി��തുട�ും,അവരുെട സംസാരം മുറി� പ്ഴയ േചാദ�ംആവര ്
�ി�ാല ്,കുടില ്വ�വസായെ���ിയുംൈക�റിെയ��ിയുംഅര
മണി�ൂര ്സംസാരിെ��ു വരും.അേ�ാഴും േചാദ�കര ്�ാവിന്

ഉ�രംകി�ി�.അേതേപാെലആയി��� ൈ്ദവവചനംഎ� േപരില ്
മത�ഭാ�ുകള ്വിള�ു� മതപുേരാഹിതരും മത�പവര ്�കരും.
സ�ൂര ്�ൈദവശാസ�്തമാണ ഖ്ുറാെന� മ്ു�ീംകള ്
അവകാശെ�ടുേ�ാള ്,ൈബബിള�ം മ�േനകം മത�ള�ം

അവകാശെ�ടു�തുംഅതുതെ�യാണ.്ൈദവശാസ�്ത�ില ്
ഗേവഷണംതുടരു�തിനു പകരം,കെ��ു� െത��ംശരികള�ം
കലര ്�വിശ�ാസ പ�തികള ്� മ്ത�െള�ുംൈദവശാസ�്തെമ�ും

േപരിടാനും കാല�കമ�ില ്ഓേരാ മത�ിനും സ�ൂര ്�
ൈദവശാസ�്തംഎ� മ്ു�ദയടി�ുവാനുമാണ �്ശമമു�ായത.്

പി�ീേടാ : മതജാതി വ�ത�ാസ�ള�െട േപരില ്േചാര�ള�ള�ം ....
മതസൗഹാര ്�ം എ�ത ക്��ര�ള�െട കൂ�ായമ്യാണ.്ൈദവം
സൃഷട്ി� മനുഷ�െര ഭി�ി�ി�ു�തിലൂെട നിലനില ്�ു� മത�ള ്
�ും ജാതികള ്�ും രാഷ�്ടീയ�ള ്�ും ഒെ� ഒരി�ലും സൗഹാര ്�ം
സാ��മ�. മതസൗഹാര ്�െമ� േപരില ്നീ�ുേപാ�ുകള ്എ�
ക��ര�ള ്കാ���ത ശ്ാസ�്തപരമ�ാ�തുെകാ�ാണ.്
ശാസ�്ത�ില ്നീ�ുേപാ�ുകളി�.ശാസ�്തംമനുഷ�സൗഹാര ്
�െ�യാണ�്ാപി�ു�ത,് മതസൗഹാര ്�െ�യ�.

മനുഷ�സൗഹാര ്�ം�ാപി�ു�തിന ്െറ മുേ�ാടിയായി മത�രായും
രാഷ�്ടീയഇസ�ാരായുെമാെ�കഴിയു�ജീവികെള

മനുഷ�രാേ��തു�.് മതം ഉേപ�ി�,് നമു�ു മനുഷ�രാകാം എ�്
അവര ്നി�യി� ത്�ാറാവണം.

ൈദവെ� േവ�, മത�െളയും മതൈദവ�െളയും മതിഎ�
അവ�യിേല� മ്നുഷ�െര�ക�േ�രില ്അറിയെ�ടു� മതജാതി
ജീവികള ്തരംതാണിരി�ു�ു.ൈദവവിശ�ാസിൈദവ�ിലും
മതവിശ�ാസി മതൈദവ�ിലും വിശ�സി�ു�വരാണ എ്�



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1732

ശാസ�്തവ�ാഖ�ാന �പകാരം ഭൂമിയിെല മതവിശ�ാസികളില ്ഒരാള ്േപാലും
ൈദവവിശ�ാസിയ�.

(4) മത�ള ്വ��ിസ�ാത���െ�ഇ�ാതാ�ു�ു :
ഒരു വിഭാഗം ജന�ള ്നട�ു� ഭീകരവാദ�ിെനതിെരയാണ്
ജന�ളിെല മെ�ാരു വിഭാഗമായ ഭരണാധികാരികള ്ഭീകരവാദം
നട�ു�െത�ില ്,സത�ധര ്�നീതികള ്പറയു�വെരയും
�പചരി�ി�ു�വെരയും ഭരണാധികാരികള�െട സഹായേ�ാെട
വധി�ാന ്ത�ാറാകു�വരാണ മ്തേനതൃത��െള� ൈ്�ക�ിന ്െറ
ചരി�തവും,ശാസ�്ത��ാെര പീഢി�ി�തും വധി�തുമായ

ചരി�ത�ള�ം വ��മാ�ു�ു.
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കര ്�ാവായൈദവം മനുഷ�ര ്�ു നല ്കിയ
വ��ിസ�ാത����ിന ്െറ പകുതിയിേലെറയുംകവര ്െ�ടു�ി���ത്
മത�ളാണ,് മത�െള നയി�ു�വരാണ.് മത�ള�ം ജാതികള�ം വര ്

��ള�ം രാഷ�്ടഭരണഘടനകള�ം മ��ംഅനുവദി�ു�
വ��ിസ�ാത���ം �ഹസ�മായിെ��ിലും പരിേശാധിേ��ത്

ഇ�രുണ�ില ്ആവശ�മാണ.്
വ��ിസ�ാത���ംഓേരാവ��ി�ും ഉ�ാകണംഎ�്
മതവിശ�ാസികള�ം മതനിേഷധികള�െമാെ�കരുതുകയും

സ�തി�ുകയും െച���ുേ�ാ ?അേതഎ�ില ്, മതകാര��ിലു�
വ��ിസ�ാത���വും വിഷയമാ�ണം.താന ്വിശ�സി�ു�തായി
ചൂ�ി�ാ��� മതെ�യും മതൈദവ�െളയും രാഷ�്ടീയ�ാര ്
�ിെയയുെമാെ�തിരെ�ടു�ുവാന ്ഉതകു�വിധ�ില ്
കുടുംബ�ിലും സമൂഹ�ിലുമു� മത�രും രാഷ�്ടീയ�ാര ്
�ികള�െമാെ�ത�െളഅനുവദി�ിരു�ുേവാ?വ�ത�സത്�ളായ
മത�െളയും രാഷ�്ടീയ ഇസ�െളയുംപ�ി ത�െള പഠി�ി�ുവാനും
സ�യം തിരെ�ടു�ുവാനും അനുവദി�ിരു�ുേവാഎ�ാണു േചാദ�ം.
അതുേപാെല ത�ള�െട കു�ികള ്� േ്മ�ടി വ��ിസ�ാത���ംത�ള ്

അനുവദി�ു�ുേ�ാ? െചറു�ം മുതല ്വ��ിസ�ാത���ം
ലഭി�ി�ി�ാ�അടിമകളാണ സ്മൂഹ�ിെല 99%ലധികംആള�കള�ം
എ�തും ത�ള�േടെത�ു കരുതു�കു�ികെളയുംഅേതവിധ�ില ്
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അവര ്വളര ്�ു�ു എ�തുമാണു വാസത്വം.വളര ്�യ�്ിടയില ്
വിവിധ ശാസ�്തശാഖകളിെല വികസനം, െതാഴില ്,വിേനാദം

േപാെലയു�കാര��ളില ്,വ��ിസ�ാത���ം േനടാന ്കു�ികള ്�്
ഒരുവിധെമ�ിലും സാധി�ു�ത,്അവകു�ികള�െട േമല ്
അടിേ��ി�ാനു�കഴിവുംസമയവുംസൗകര��ള�ം

മാതാപിതാ�ള ്�ു ലഭി�ാ�തുെകാ�ാണ അ്ഥവാൈദവം
മാതാപിതാ�െള തടയു�തുെകാ�ാണ.് മതവിശ�ാസ�ള�െട

കാര��ില ്മാതാപിതാ�ള�ം മത�ഗ��ള�ം മത
ജാതി�ാപന�ള�ം നേ�െചറു�ം മുതല ്കു�ികെള
മതജാതിവിശ�ാസ�ള�െടയും മതാചാര�ള�െടയും

അടിമകളാ�ുകയാണ.്കു�ികള ്�ു േപരിടു�തുേപാലും മത
ജാതിപരമായി�ാണ.് (േപരിടീല ്കാര��ളിെല ശാസ�്തീയതഅഥവാ
ൈദവം ഇടെപടു�െത�െന മാ�തെമ�ത 3്◌ാം ഭാഗ�ില ്

വിശദീകരി�ു�താണ.്).വിവാഹആേലാചനകള�ം വിവാഹ�ള�ം
മരണാന�രകര ്��ള�ം ഒെ� മതജാതി പര�ളാ�ിയിരി�ു�ു.
അടി�ാനപരമായി ഒേരശാരീരീകഘടനയും മാനസികഘടനയുമു�
കു�ു�െള മതജാതിവിശ�ാസ�ള ്�തീതമായി എ�ാ മനുഷ�
ജീവികള ്�ുംൈദവം ജനി�ി�ു�ു�.്അവെര മനുഷ�രായി
വളരേ്���ത ത്�േളാടുംൈദവേ�ാടുമു�സ�യം

ബാ��തയാണ.് പകരം മത�രായി വളര ്�ു�ത വ്ളര ്�ു�വരുെട
വ��ിസ�ാത���മാണ.്ശാരീരക വളര ്�യൗ�നേ�ാെടഊര ്
�സ�ലമാവുേ�ാള ്, േ�പമകാര��ളില ്വ��ിസ�ാത����ിന്
വാദി�ുേ�ാെലയുംഅതിനുപരിയും മനുഷ�രാവു�കാര��ളില ്
വ��ിസ�ാത���ം േനടുവാന ്പരി�ശമി�ു�തുംൈധര�മി�ാെത

മ�ു�തും െചറു��ാരും മുതിര ്�വരുമായി�ീരു�വ��ികള�െട
സ�ാത���മാണ.്

മതജാതിവിശ�ാസ�ള�ം മതാചാര�ള�ം കു�ികള�െട േമല ്അടിേ�ല ്
�ി�ു� മാതാപിതാ�െളയുംബ�ുജന�െളയും മതജാതി

�ാപന�െളയും േനര ്വഴി�ു നയി�ുവാന ്പരി�ശമിേ��തു കൂടി
സമൂഹഭരണാധികാരികള�െട ചുമതലയാണ.്കു�ികള ്ഉള ്െ�െട

യാെതാരാള�ംൈദവ�ിന ്െറഅടിമയാവു�തും (ൈദവ�ില ്നി�ും)
ലഭ�മായി���ശ�ികള ്െകാ� ന്ി�ാരമായി പരിഹരി�ാവു�
കാര��ള ്�ൈ്ദവസഹായം േതടു�തുംൈദവം ഇഷട്�ടു�ി�. ധര ്
�ശാസ�്ത�ിന ്െറ ഒരുശാഖ മാ�തമായ ഭരണശാസ�്ത�ിന്

(രാഷ�്ടമീമാംസ), ഭരണശാസ�്തംഉള ്െ�െടയു�എ�ാ
ശാസ�്ത�ള�െടയും മാതൃശാസ�്തമായൈദവശാസ�്തെ�അഥവാ
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മഹാശാസ�്തെ�മന�ിലാ�ാന ്ഇ�ുമായി�ി�.
മനുഷ�ഭരണാധികാരികള ്ത�ള�െട കര ്�വ�ം പൂര ്�ിയാ�ിയാലും
ഇെ��ിലും മഹാഭരണാധികാരിയായൈദവംഎ�ായേ്�ാഴും ധര ്
�സം�ാപനം നിര ്�ഹി�ു�ു�.് മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപിതിയുംഎ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരണമു�.്
ൈവകാെത മായ �പത��മാകു�േതാെട കാര��ള ്

സുവ��മാകു�താണ.്
മതവിശ�ാസികള�ം മതനിേഷധികള�ം ഭരണഘടനകള�ം രാഷ�്ടീയപാര ്
�ികള�െമാെ�വ��ിസ�ാത���ംഅനുവദി�ു�ിെ��താണ്
വസത്ുത. �പമുഖ മത�ള�െട ഉ�വകാല�ും മനുഷ�ര ്�്

വ��ിസ�ാത���ംകുറവായിരു�ു.കുരിശുയു��ള ്എ�േപരില ്
നൂ�ാ�ുകള ്തെ� മതയു��ള ്നട�തും, മതയു��ള�ം
ജാതിയു��ള�ം നൂ�ാ�ുകളായി നട�ുേപാരു�തും,ഇ�വവര ്
�ി� മ്തഭീകരവാദമായി ഭൂമിയിെല�ും വളര ്�ി���തും
ഭൂമിയിെല�ുംഅസമാധാനം വര ്�ി�ിരി�ു�തും

അടി�ാനപരമായി വ��ിസ�ാത���െ�ഹനി�തുെകാ�ു�ായ
േദാഷ�ളാണ.്ശാസ�്തവികസന�ിന എ്�ും തട�മായി നി�തും
വ��ിസ�ാത���െ�ഹനി�ു� മതനടപടികളായിരു�ു. മു�്
വ��മാ�ിയതുേപാെലൈദവം�ാപി�ി��� മഹാശാസ�്തെ�

അ�ിമറി�ുവാന ്യാെതാരാള ്�ും കഴിയു�ത�.
ശാസ�്തവികസനെ�ൈദവീകമായി കാണുവാന ്മതേനതാ�ള ്�ും

മതനിേഷധികള ്�ുംസാധി�ി�.ശാസ�്തസൗകര��ള ്
ആസ�ദി��െകാ� ശ്ാസ�്തെ�ൈദവീകമെ��ു വരു�ി�ീര ്

�ുവാന ്മതേനതാ�ള ്വളെര �ശമി�തുമാണ,്ഇ�ും
�ശമി�ു�ുമു�.്

ആ�ീയശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗമായ മത�െള ഭരി�ുവാന ്ധര ്
�ശാസ�്ത�ിന ്െറ ശാഖയായ ഭരണത��ംൈക�ാള��
രാഷ�്ടീയ�ാര ്�ുകുേറെയാെ�കഴിെ��ിലുംഅവരും
ശാസ�്തപരമായ വ��ിസ�ാത���ംഅനുവദി�ു�ി�.അതാതു
രാഷ�്ടീയ�പ�ാന�ള�െട വ�വ�ിതികള ്�ു�ില ്നി�ു വ��ി
�പവര ്�ിേ��തു�.് മതൈദവകാര��ളിെല� േപാെല
രാഷ�്ടീയകാര��ളിലും കു�ികള ്�വ്��ിസ�ാത���ം

ഉ�ാകണെമ�ുംഅവര ്രാഷ�്ടമീമാംസ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന ്െറ
ഭാഗമായി മാ�തംപഠി�െ�െയ�ും ഇ�േ�തുേപാെല

രാഷ�്ടീയേപ�ൂ�ുകള ്കാ���വരാകരുത എ്�ുംകൂടി ശഠി�ു�
രാഷ�്ടീയ�ാര ്അത�പൂര ്�മാണ,് ഉ�വര ്േ�ാനട�ാ�ാന ്
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ശ�ിയുമി�,കഴി�ി��മി�.ൈദവം നല ്കിയ വ��ിസ�ാത���െ�
രാഷ�്ടീയ�ാര ്അവരുെട താ�ര��ളായിഅധഃപതി�ി�ിരി�ു�ു.
മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ�പ�ാന�ള�ം േപാെല രാഷ�്ട�ളിെല
ശാസ�്തപരമ�ാ�ഭരണഘടനകള�ം വ��ിസ�ാത���െ�

ഹനി��െകാ�ിരി�ുകയാണു െച���ത.്കൂടാെത ജാതി,വര ്�ം,
ഭാഷ, േദശം, െതാഴില ്,വര ്�ംതുട�ിയവയിെല വ�ത�ാസ�ള�ം

വ�വ�ിതികളായി രൂപെ�� മ്നുഷ�ജീവികള�െട വ��ിസ�ാത���െ�
തള��െകാ�ിരി�ു�ു.

മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ�പ�ാന�ള�െമാെ� ധര ്�ശാസ�്തപരമായ
വ��ിസ�ാത���ം വ��ികള ്�അ്ഥവാ ജന�ള ്�ന്ല ്കിയാല ്
നാ�ിെല ഭീകരവാദ�ള�ം സേ്ഫാടന�ള�ം ഒെ�അവസാനി�ുേമാ
എെ�ാരു േചാദ�മു�.്തീര ്�യായുംഅവസാനി�ും,എ�ാല ്

വ��ിസ�ാത���ം നല ്കുവാന ്അവയ�്ാവി�,എ�ുെകാെ��ാല ്
ൈദവഭാവമായസത�ധര ്�നീതികള ്അവയില ്ഇ�ാ�താണ്

അവയുെട നിലനില ്പിന ആ്ധാരം,വ��ിസ�ാത���ംഅനുവദി�ു�
നിലയിേല� അ്വെയ ഉയര ്�ണെമ�ില ്അവസത�ധര ്�നീതികള ്
�പകാരംഅഥവാ മഹാശാസ�്ത�പകാരം ശു�മാേ��തു�,്

അ�െന െച���േതാെട മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ�പ�ാന�ള�െമാെ�
സ�യം ഇ�ാതാവു�താണ.്

ഓേരാകു�ിയുംത�ള ്�ു ലഭ�മായസൗകര��ള�ം,ബു�ിശ�ികള�ം,
വ��ിസ�ാത���വും ഉപേയാഗെ�ടു�ുകയാണു െച���ത,്

അ�െനയാണു േവ�ത എ്�ു പറയുേ�ാള ്,ഇവിെട കു�ികള ്��,
�പഥമമായി മുതിര ്�വര ്�ുതെ�യാണ മ്തകാര��ളിലും
രാഷ�്ടീയകാര��ളിലുെമാെ�വിദ�ാഭ�ാസവും തിരി�റിവും

ആവശ�മായിരി�ു�ത.്വ�ത�സത് മതരാഷ�്ടീയ�ാപന�െള
നയി�ു� േനതാ�ള ്�ുംഅവരുെടഅനുയായികള ്�ും കടു�
ശി�കള��,്ൈദവംശി�ി�ു�ത സ്േ്നഹി�ു�തുെകാ�ാണ,്
ന�വരാ�ാനാണ,്എ�ാ കു�ു�ള ്�ുംസമനീതി നല ്കാനാണ,്
പരമാന��ള ്ലഭ�മാകു�ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം നല ്കാനാണ,്
മഹാ�പപ�െ�മഹാസു�രമാ�ാനാണ.്സത�ംശിവംസു�രം.

(5) മത�ള�ംആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം :
ഒരുൈദവേമയു�� എ� മ്തപുേരാഹിത�ാെര�ാം സ�തി�ുകയും
വാദി�ുകയും െച���അവ�യിേല� ജ്ീവിതേമഖലകള ്ഇ�ു
വികസി�ി���.്അേ�ാഴും ഒരുൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്,എ�ിനാണ്
വ�ത�സത്�ളായആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�െമ�ു േചാദി��.
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സാധാരണ�ാെര വാ�ുകളിലൂെട നി�ാരമായി കീഴെ്�ടു�ാനു�
ബു�ി�സര ്�ുകള�ം മതവചന�ള�ം കൂ�ി�ുഴ�സംഭാഷണ�ള ്
നട�ാന ്പുേരാഹിത�ാര ്േകമരാണ.്എ�ാല ്എ�ാം ൈദവംഎ�
ഒേര ല���ിേല�ു� മാര ്��ളാെണ�ും, മതസൗഹാര ്�ം
ഉ�ാവണെമ�ും പറയു� പുേരാഹിത�ാരും മതവിശ�ാസികള�ം
ഓേരാ ദിവസവും മതംമാറിെ�ാ� മ്തസൗഹാര ്��ിന്

മാതൃകകളാവാന ്ത�ാറാവി�. �കിസത്�ന ്പ�ിയില ്ഇ�ാമിക
ആരാധനയും, മു�ീം പ�ിയില ്ൈ�കസത്വആരാധനയും മാറിമാറി
നട�െ�െയേ�ാ, പ�ിവകശമ്ശാന�ളില ്മതജാതി വ�ത�ാസ�ള ്

േനാ�ാെത ശവമട�ാേനാ ത�ാറാവി�.എ�ിരിെ�യും
മതസൗഹാര ്� ഭാഷണ�ള ്�ും, േവദികളില ്വ�ത�സത് മതജാതി
േനതാ�ള ്െക�ി�ിടി� േ്വഷംെക���തിനും കുറവു വരു�ി�.
വിവാഹം, മരണംതുട�ിയ ജീവിതാവശ��െള വ�ത�സത് മത�ള ്
�പകാരവുംഅവയിെല ജാതികള ്�പകാരവും വ�ത�സത്�ളായ
ആചാര�ളിലും ചട�ുകളിലും െപടു�ിയി���.്എ�ാല ്

വിവാഹ�ിനു േശഷം ദ�തികള ്പെ�ടു�ു�കാമലീലകളിേലാ
ആന��ളിേലാ, മരണകാര��ളിേലാ, േരാഗകാര��ളിേലാ, മരു�ു
കാര��ളിേലാ പാവംൈദവം വ�ത�ാസ�െളസൃഷട്ി�ി�ി�എ�തിെന
എ�ാവരുംഅവഗണി�ിരി�ു�ു. മതവും ജാതിയുംവി� വ്ിവാഹം
കഴി�ു�വര ്പെ�ടു�ു�കാമലീലകളിേലാആന��ളിേലാ,
മരണകാര��ളിേലാ, േരാഗകാര��ളിേലാ, മരു�ു കാര��ളിേലാ

േപാലും പാവംൈദവം വ�ത�ാസ�െളസൃഷട്ി�ി�ി�.
െവ�ിയാഴച്െ� മ��ാ� �പാര ്�നമു�ീം പ�ികളില ്

നട�ുേ�ാഴും,ഞായറാഴച്െ�ഖുര ്ബാനകള ്�കിസത്�ന ്പ�ികളില ്
നട�ുേ�ാഴും,അവരവരുെട മതാചാര�െളയും

മതവിശ�ാസ�െളയും മാ�തംശരിെവയ�്ു�തും,അതിെന മാ�തം
പിന ്പ�ണെമ� ബ്ു�ി�സര ്�ുകളിലൂെടയും മനഃ�ാസ�്തസാമര ്
��േ�ാെടയും,ൈദവ�ിന ്െറ കാര��െള�ാം കൃത�മായി

അറിയാവു� െസ�ക�റി േപാെലയുംപുേരാഹിത�ാര ്�പസംഗി�ു�ത്
േകള ്�ാനാവും.ൈദവം ചുമതലെ�ടു�ിയി�ി�ാ�വര ്,ൈദവ�ിന ്

െറ െസ�ക�റിമാരും മാേനജര ്മാരും ദാസ�ാരുെമാെ�യായി
കളംനിറ�ാടുകയാണ.്അവരുെട വാ�ുകള ്േക�്

സാധാരണ�ാരായ ജന�ള ്സേ�ാഷി�ുകയും,വിതു�ുകയും,
കരയുകയും ഒെ� െച��ം.വിവാഹം, മരണംതുട�ിയ

ജീവിതാവശ��െള മുന ്നിര ്�ിആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം
ഉ�ാ�ുകയുംഅവ �പകാരമ�ാെത വിവാഹം, മരണംതുട�ിയ
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ജീവിതാവശ��ള�മായി ബ�െ�� കര ്��ള ്െച�ാനാവി�;
െചയത്ാല ്അതൈ്ദവീകമാവി�എ�ി�െന
വ�വ�ാപിതമാ�ുകയും, ഭരണകൂടം

േനാ�ുകു�ികളായിരി�ുകയും െച��േ�ാള ്ജന�െള മതജാതി
ബ�ന�ില ്തളയ�്ു�തില ്മതപുേരാഹിത�ാര ്വിജയി�ു�ു.
നൂ�ാ�ുകളായി വിജയി��ംേപാരു�ു. മതജാതി�ാപന�ള ്

നി�യി�ു� മാസവരിയും മ� േ്താ�ുേ�ാെലയു�ഫീസുകള�ം മത
ജാതി�ാപന�ള�െടആഫീസില ്നല ്കിയിെ��ില ്വിവാഹം,
ശവമട�ല ്തുട�ിയ ചട�ുകെള നട�ി�രി�എ�്

വ�വ�െ�ടു�ുേ�ാള ്ജന�െള മതജാതിബ�ന�ില ്കൂടുതല ്
തളയ�്ു�ു. െവ�ിയാഴച്കളിലുംഞായറാഴച്കളിലുെമാെ�
വ�ത�സത് മതജാതി �പാര ്�നകളിലൂെട ജന�െളആ�ീയമായി

ഉയര ്�ിെ�ാ�(്?)കരയി�ുകയുംസ�ര ്��ില ്സീ��
േനടിെ�ാടു�ുകയും െചയത് പുേരാഹിത�ാര ്മതജാതി

�ാപന�ള ്നട�ു�ത�ി��കെളയും െകാ�കെളയും,സ�്തീധനം
േപാെലയു�കാന ്സറുകള ്ജന�െള കാര ്�ുതി�ു�തും

അറിയാ�വെര� േപാെല ഭാവി�ു�ു. ഒരു ചിലര ്ജന�ള�െട
സ��ത്�ിെയടു�ു�കാര��ില ്പുതിയ (അ)ധാര ്�ിക

�പഭാഷണ�ള�ം നട�ിെയ�ു വരും.
ഇനി ശാസ�്തവിശകലന�ിേല�ു കട�ാം.ൈദവ�ിെന� േപരില ്
ആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം നട�ിയാല ്,ൈദവ�ിന്
എെ��ിലും ലഭ�മാ�ുവാന ്മനുഷ�നു കഴിയണം.എ�ാ

ആന��െളയുംസൃഷട്ി� ജ്ീവികള ്�ു നല ്കു� മഹാശ�ിയായ
ൈദവംഎ�ാആന��ള ്�ുംഅതീതമാണ.്അ�െനയിരിെ�
ആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ംആര ്�ുേവ�ിയാണ ?്
�ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്

കര ്�ാവായൈദവം മനുഷ�ര ്�ു നല ്കിയ വ��ിസ�ാത���െ�
കവര ്െ�ടു�ുവാന ്എ�ാ മത�ള�ം രൂപെ�ടു�ിയി���
പ�തികളാണ അ്ടി�ാനപരമായി എ�ാആചാര�ള�ം

അനുഷഠ്ാന�ള�ം,എ�ിലും ചുവെട �പമുഖ മത�ളിെലഏതാനും
സത��ള�മായും, �ഗ��ിെലഏഴാം ഭാഗ�ിലു�സമ്ൃതിയുമായും

അവയ�് ച്ിലബ��ള��.്
മതപുേരാഹിത�ാര ്പറയു�സദാചാരശാസ�്ത�ള�ം ചിലആ�ീയ
കാര��ള�ം േകള ്�ുേ�ാള ്അവശരിയാെണ�ു േതാ�ു�ത,്അവ
മി�േ�ാഴും ശരിയായതുെകാ�ു തെ�യാണ ;്എ�െനെയ�ാല ്
മഹാശാസ�്തെ� 100ആയി വിഭജി�ാല ്അതില ്5ല ്താെഴ
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കാര��ള ്ഓേരാ മത�ളിലും സത�മായി���,്അതിലു�പരമാവധി
3.14..(ൈപ)കാര��ള ്വെര മതപുേരാഹിത�ാര ്�ആ്വര ്�ി��
പറയാന ്കഴിെ��ുവരും,അതാണവര ്െചയത്ുെകാ�ിരി�ു�ത,്
ബാ�ിയു� 95ല ്അധികം കാര��ള�ം മത�ളില ്ഇ�,അഥവാ
ചിലവ ഉെ��ില ്അവെയ�ാം ക��ള�ം കപട�ള�മാണ ;് മനുഷ�ര ്
� മ്സത്ിഷ�്�ിെല ന��േറാണുകളിലൂെടൈദവം ലഭ�മാ�ിയി���

ശാസ�്ത�ിന ്െറഅളവ അ്�െനയാണ.് (ൈപെയ��ി
ന��നശ�ികെള��ിയു�അ��ായ�ില ്ശാസ�്തപരമായി

വിസത്രി�ു�ു�.്)
മത�ളിെല �പാര ്�നകെള��ി പറയുേ�ാള ്, മു�റ�തുേപാെല
100ല ്3 ന�കാര�മാണ പ്റയു�ത,്എ�ാല ്അവമന�ിലാ�ാേനാ
ഉള ്െ�ാ�ാേനാ കഴിയാ�ബു�ിമാ��മു�വരുെട കാര��ിെല
ൈദവീകനീതിെയ�ാെണ� ശ്ാസ�്തപരമായി വ��മാ�ാന ്
മത�ള ്�ക്ഴിയി�.കാരണമു�.്ഓേരാ മനുഷ�നും ത�ള ്�്
ആവശ�മു�തിനായാണ �്പാര ്�ിേ��ത.്ൈദവേ�ാടു� �പാര ്
�നവ��ിയുെട സ�കാര�മാണ.് പുേരാഹിതന ഇ്ഷട്െ�� �പാര ്�ന
സ�കാര�മായി നട�ു�ത അ്േ�ഹ�ിന ്െറ വ��ിപരമായ
കാര�മാണ,്സഭയില ്അഥവാസമൂഹ�ില ്അതു പാടി�.

വ��ിയുെടയും, �സഷട്ാവായൈദവ�ിന ്െറയുംഇടയില ്ൈദവം
േനരി� ച്ുമതലെ�ടു�ിയി�ി�ാ�ഒരു മധ��ന ്േവ�, പുേരാഹിത

വര ്��ള ്എ�ാംതെ�അശാസ�്തീയമാണ,്അധമമാണ.്
ഭീകരവാദ�ള ്ഉ�ാവാന ്മൂലകാരണംഅവരാണ.് ന�വചന�ള��
�പാര ്�നകെള��ി ശാസ�്തപരമായ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന ്െറ ഭാഗമായി
പഠി�ി�ാം, ഗുര �ുപഭാഷണംആവാംഎ��ാെതസമൂഹ�ില ്
അവെയഅേത�പകാരം പിന ്പ�ണെമ�ു പറയാന ്അവകാശമി�,
അധികാരമി� ; മത�ള ്പുലര ്�ിവരു�അധമ�മാണത.്

ത�ള�െട പാ�ിത�വും േകമ�വും �പകടി�ി�ു� �പാര ്�നകള ്
എ� �പസംഗ�ള ്നട�ു�തിലൂെട മതപുേരാഹിതര ്സമൂഹ�ില ്
പദവിയും,കീര ്�ിയും, ധനവും ഒെ� േനടു�ുെവ�ത,്അവരുെട
ഭാഷയില ്തെ�പറയുേ�ാള ്,ഇഹേലാക�ിെല േന�ം മാ�തമാണത.്
ൈദവീകതല�ില ്, പുേരാഹിത�ാര ്േനടു�ത (്കൂടുതലും)കടു�
പാപമാണ.്വ��ിയുെടയും, �സഷട്ാവായൈദവ�ിന ്െറയുംഇടയില ്
പുേരാഹിതന ്എ�മ���ന ്പാടിെ�� ൈ്�ക�ിലൂെടൈദവം
അറിയി�ി���താണ.്ൈദവ�ിന ്െറ �പതിനിധി കൂടിയായ

പരമശിവെനൈ�ക�ായി� അ്യ�ത ഭ്ൂമിയില ്പുേരാഹിത�ാെര�
പിശാചു�െളസൃഷട്ി�ാന�.ചുവെട മത�ളിെലസത��ള�െട
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ഭാഗമായി �കിസത്ുമത�ിെലയുംഹി�ുമത�ിെലയുംഅനവധി
കാര��െള ശാസ�്തീയമായിൈദവം കൂ�ിയിണ�ു�ത പ്ഠി�ുേ�ാള ്
സത��െള തിരി�റിയാന ്കഴിയു�താണ.്ഈസാനബിെയ�്

മു�ീ�ള ്വിളി�ു�ത ൈ്�ക�ിെനയാെണ�ിരിെ�വ��ിയുെടയും,
�സഷട്ാവായൈദവ�ിന ്െറയുംഇടയില ്പുേരാഹിതന ്എ�

മ���ന ്പാടി�ാെയ�ത മ്ു�ീ�ള ്�ുംബാധകമാണ.്അവസാന
കാല�ഈ്സാെയൈദവം വീ�ുംഅയ�ുംഎ� ഇ്�ാമിലു�.്
അത വ്ിശ�സി�ു� മു�ീ�ള ്ഉെ��ില ്,ഈസായിലൂെടൈദവം
െവളിെ�ടു�ിയ വചനെ�കള�െ�ടു�ുകയും,ജന�ള�െട
സ��പ്ിടി��പറി�ാന ്വഴിെയാരു�ുകയും െചയത്

പുേരാഹിഹതവര ്�െ�അേ�ഹം ശി�ി�ണേമാ,അേതാസ�ര ്
��ിേല� ക്യ�ിവിടണേമാ ? മതപുേരാഹിത�ാരുെട

സംഭാഷണ�ള ്േക�ാല ്അവെര�ാം സ�ര ്�ം ക�ു കഴി�ുെവ�ും,
സ�ര ്��ിലായിരു�ുെവ�ും,സ�ര ്��ിേല�ആ്ള ്�ാെര

കയ�ിവിടാനു� ഭൂമിയിെലഏജന ്റുമാരാെണ�ും േതാ�ും.എ�ാല ്
ജന�ള�െട ചിലവില ്ഭരണാധികാരികെളേ�ാെല,ഏെറ
പുേരാഹിതരും ഭൂമിയിെലസ�ര ്��ിലാണ ജ്ീവി�ു�ത.്

കു�ു�േള, ഉടന ്തിരു�ുവിന ്. നി�ള ്െച���ത ക്ടു�
പാപമാണ.്

�പാര ്�നെയ��ി തുടര ്�ു പറയുേ�ാള ്,എ�ും ഏതും വ��ികള�െട
ഇഷട്�പകാരവുംഏതുസമയ�ുംൈദവേ�ാടു �പാര ്�ി�ുവാന ്
വ��ി� സ്�ാത���മു�.്എ�തവലിയ പാപി�ുംൈദവേ�ാടു �പാര ്
�ി�ാം. �സഷട്ാവും മഹാശ�ിയുമായൈദവേ�ാട�ാെത മ��
യാെതാരാേളാടും മാ��േചാദി�ി��ം �പാര ്�ി�ി��ം കാര�മി�.

ൈദവ�ിന ്െറ �പതിനിധിയായ പരമശിവേനാടും �പാര ്�ി��കൂടാ.
ൈദവ�ിന ്െറ �പതിനിധിയായ പരമശിവെന,ൈദവകാര��ള ്�ായി�്
ൈദവം ചുമതലെ�ടു�ു�ു. മനുഷ�ന ്െറ �പതിനിധിയ� പരമശിവന ്.

മനുഷ�ന ്ൈദവേ�ാടു േനരി� �്പാര ്�ി�ുകഎ��ാെത
ൈ�ക�ിെനയും (പരമശിവെനയും),യാെതാരാെളയും
മ���നാ�ി�ൂടാ. മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവുമായൈദവംഎ�ാം അറിയു�ുെ�� ഓ്കസ്ിജന ്=
ൈദവ�ിന ്െറ വാതക രൂപം /സത�രൂപം എ�അ��ായ�ിലൂെട
ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.്ൈദവം �പാര ്�നപൂര ്�മാേയാ,
വളെര�ുറ��മാ�തേമാ,അനുവദിെ��ും,അനുവദി�ു�ത്

നീ�ിവെ��ും വരും.ആവകകാര��ള ്ൈദവം മഹാശാസ�്തപരമായി
നി�യി�ു�താണ.്ആവകകാര��ളിലുംൈദവം മ���െര
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അനുവദി�ു�ി�. േകരള�ിെല പരുമലഎ� �പേദശ�അ്േനകം
ൈ�കസത്വര ്� �്പിയ�രനായ പരുമല തിരുേമനിെയ മ���നാ�ി
�പാര ്�ി�ുകയുംഅതിന ബ്ിഷ��ാരും മ��ം കൂ��നില ്�ുകയും
െച��േ�ാള ്, പരുമല തിരുേമനി ഹി�ുമത�ില ്പുനര ്�നി�്

അടൂരിനടു� ഒ്രു െകാ�� ചായ�ട നട�ുകയാണ !് മനുഷ�െര�ാം
ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ,്കു�ു�ള ്�പാര ്�നയ�്്

സ�ീകരി�ു� മാര ്��ള ്െത�ാെണ�ിലും, മായ �പത��മാ�ും വെര
കടു�ശി�കള ്ൈദവം നല ്കു�ത�.ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ്
ശ�ി ഉ�െത�ും,ൈദവം നല ്കുേ�ാള ്മാ�തമാണ ഏ്െതാരാള ്�ും
ശ�ി ഉ�െത�ും, മരി�യാെള സഹായ�ിനു വിളി�ു�ത്

േഭാഷ�്ുംൈദവനി�യുമാെണ�ും, േഭാഷ�് ക്ാ��േ�ാഴുംൈദവം
സഹായി�ു�തും �പാര ്�നെയ ഭാഗികമാേയാ പൂര ്�മാേയാ
അനുവദി�ു�തും,കു�ു�േളാടു� മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവുമായൈദവ�ിന ്െറ മഹാവാ�ല�ം െകാ�ുമാെണ�ും
തിരി�റിയണം.

ൈവകാെത മായ �പത��മാകു�തിന ്െറ മുേ�ാടിയായി�ാണ്
മഹാശാസ�്തംഅഥവായഥാര ്�േവദ�ള ്

വീെ�ടു�ുെകാ�ിരി�ു�ത.്എ�ാല ്,എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും
മഹാശാസ�്തംഉള ്െ�ാ�ാനാവി�,ൈദവ�ിന ്െറആവിഷ�്ാരം
ആവിധ�ിലാണ.് മഹാശാസ�്തംഉള ്െ�ാ�ാന ്കഴിയു�തിനും
ൈദവെ�ആരാധി�ു�തിനുെമാെ�ജ��ള�െട എ�വുമായി
ബ�െ���� േയാഗ�തകള ്ൈദവം നി�യി�ി���.്ആവക
കാര��ള ്വിവരി�ുവാന ്മഹാശാസ�്തംലഭി�ാനും ൈദവെ�
ആരാധി�ാനും മനുഷ�ര ്േയാഗ�ത േനേട�തു� എ്� �പേത�ക
അ��ായം �ഗ��ിലു�.് മനുഷ�ര ്സത്ുതി�ു�തുേക�്

സേ�ാഷി�ു� ഒരുവിചി�തജീവിയ�ൈദവം. േവഷം െക�ലുകള ്
ൈദവേ�ാടു േവ�.കൃഷി�ാരനും ൈവദ�നുംആശാരി�ും
ചി�തകാരനും സംഗീത�നും െനയ�്ുകാരനും ത�ല ്�ാരനും
ഒെ�വ�ത�സത്മായ െതാഴില ്അഭിരുചികളാണ ൈ്ദവം നല ്

കിയി���ത,്ജീവിതം മംഗളമാകുവാന ്േവ�െത�ാമാണ ന്ല ്കു�ത,്
കൃഷി�ാരന ്സംഗീതപാഠ�ള�ംൈവദ�പാഠ�ള�ം ഒെ� ഒെ� ഒേര

ജ��ില ്പഠി�ി� ക്ാര�മി�.
ൈദവീക നീതിെയ��ിയുംശാസ�്തെ���ിയും

സംവിധാന�െള��ിയുംകാര�വിവരമി�ാ�തുെകാ�ാണ്
മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരംസമൂഹ�ില ്സാ��മ�ാ�തായസ�ൂര ്
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�സാ�രതയിലൂെട പാര ്ലെമന ്ററി ജനാധിപത�െ�
സംര�ി�ാെമ�ും മത�െളസംര�ി�ാെമ�ും രാഷ�്ടീയ
േനതാ��ാരും മതപുേരാഹിതരുെമാെ�ഇടയ�്ു പുല�ു�ത.്
�ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്ൈദവെ���ിയും,വിവാഹം, മരണം

തുട�ിയ ചട�ുകെള��ിയും, �പാര ്�നകെള��ിയും,
ആരാധനെയ��ിയുെമാെ�ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���ത്
പഠി�ാന ്ഭാഗ�മു�ാകു�വര ്�ഓ്േരാേരാ മത�ളിലുമു�

അ�വിശ�ാസ�െളയുംഅനാചാര�െളയുംസ�യം വിലയിരു�ാന ്
കഴിയു�താണ.്വിജയദശമി എ�റിയെ�ടു� മഹാദശമി

ഒഴിെകയു�എ�ാആേഘാഷ�ള�ം ശാസ�്തവിരു�മാണ എ്�ു
പറയുേ�ാള ്�കിസത്ുമസ ആ്േഘാഷവുംൈദവീകമ�.എ�ാ
മത�ളിെലയുംഎ�ാആചാര�ള�ംഅശാസ�്തീയമാണ.്

വിശ�സി�ാന ്�പയാസം ഉ�വരു�ാകും, �ഗ�ംസ�ശ�ം പഠി�ുക.
ൈവകാെത മായ �പത��മാകു�േതാെട ഓടിനട�ു പഠി�്

വിശ�സി��െകാ��ം.

(6) മത�ള�ം േദവാലയ�ള�ംആരാധനാലയ�ള�ം :
മ���ജീവികേള�ാള ്ബു�ിശ�ികള�ം വിേവചനശ�ികള�ം
കൂടുതല ്ലഭി� മനുഷ�ന ്എ�ഒേരശരീര�പകൃതിയു�ജീവി�,്

ഭൂമിയിെല�ും ഒേരതര�ിലു�ആചാര�ള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�മു� േദവാലയ�ള�ംആരാധനാലയ�ള�ം

ഉ�ാവുേ�ാള ്എ�ാവരുെടയും �സഷട്ാവായഏകൈദവ�ിന അ്�ം
സേ�ാഷമു�ാകും.വ�ത�സത് മതപുേരാഹിതരും േമല ്വാക�േ�ാട്
േയാജിേ��ും, ഒരു വ�വ�യില ്,ൈദവംസേ�ാഷി�ണെമ�ില ്
ത�ള�െട മതംസാര ്��തികമാകണം,അ�െനസംഭവി�ണെമ�ില ്
മെ��ാ മത�ള�ം ഇ�ാതാേയപ��എ�കാര�ംഅറിയാവു�വരായി
അവര ്ഭാവി�ുകയുമി�.എ�ാ മത�ള�ം പറയു�ൈദവം

ഒ�ുതെ�യാെണ�ആ്�ാര ്�തയി�ാെത വിള�ു�നീചരായ
മതപുേരാഹിതര ്അ�െനയാണ.്

േദവാലയ�ള ്അഥവാ േദവന ്െറ (ൈദവ�ിന ്െറ)വീടുകള ്നിര ്
�ി�െ�ടു�ത മ്നുഷ�ര ്�ൈ്ദവേ�ാട �്പാര ്�ി�ാനും
ആരാധി�ാനുമാണ എ്��ാെതൈദവ�ിന വ്ീടുകള ്േവ�.

എ�ാല ്േദവാലയ�ള�െടആവശ�ംസമൂഹ�ിന ത്ീര ്�യായുമു� :്
ഓേരാനാ�ിെലയുംജന�ള�െട വിവാഹം, മരണംതുട�ിയ െപാതു
ആവശ��ള ്�ായും, െപാതു �പാര ്�നകള ്�ായും, െപാതു
ആേഘാഷ�ള ്�ായും, മറുനാ�ില ്നി� വ്രു�വര ്� �്പാര ്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1742

�ി�ാനുംആരാധി�ാനുമു�സൗകര��ിനായും േദവാലയ�ള ്
േവണം.അേ�ാഴും, േദവാലയം മനുഷ�ര ്�ാണആ്വശ�ം,
ൈദവ�ിന�.അതുേപാെല �പാര ്�നെയ�ത സ്�കാര�മായ
വിഷയമാണ,്ഇടനില�ാരെന/പുേരാഹിതെന ഉപേയാഗി��കൂടാ.
ഭൂമിയില ്ഇ�ു�എ�ാ മതാചാര�ള�ം മതാനുഷഠ്ാന�ള�ം

അശാസ�്തീയമാണ അ്ഥവാഅവെയാ�ുംൈദവീകമ�.ഏതാനും
ഉദാഹരണ�ള ്വളെര��രു�ി പറയാം :

(1) മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്െച���
ൈദവം ജീവികള ്�ായി നല ്കിയവൈദവ�ിെന� േപരില ്

േദവാലയ�ളില ്അര ്�ി�ു�ത ൈ്ദവെ�നി�ി�ലാണ.് മനുഷ�െര
ആന�ി�ി�ാന ്ൈദവം നല ്കിയതാണ സ്�ര ്�ം ഉള ്െ�െടയു�

സ��ുകള ്.അവഅധികമു�വര ്ഇ�ാ�വര ്� േ്നരി�� നല ്കുക
എ��ാെത േദവാലയ�ളില ്അവസമര ്�ി�ു�തും േദവാലയ�െള

നിധി സൂ�ി�ു��ലംആ�ു�തുംൈദവനി�യാണ.്
ൈദവ�ിന സ്�ര ്�വി�ഗഹ�േളാസ�ര ്�മാലകേളാ പുഷപ്
പൂജകേളാ േവ�തി�.അവെയ�ാം ൈദവം മനുഷ�ര ്�ു നല ്
കിയതാണ.്ൈദവ�ിന ്െറ ഭാവമായസത�ധര ്�നീതികെള പിന ്
പ���ഹൃദയം മനുഷ�ര ്�ു�ാവണം.അതു ക�ാണ ൈ്ദവം
സേ�ാഷി�ു�ത.് (2)ൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്ഭ��ാര ്�്

�പസാദ�ള ്വിതരണംെച���തുംൈദവനി�യാണ.് �പാര ്�ി�ാന ്
േദവലായെ�ഉപേയാഗെ�ടു�ുേ�ാള ്, �പാര ്�ി�ുക മാ�തം
െച��ക. പലഹാര�ള ്വിതരണം െച�ാനും ഉ�ാ�ാനും
പലഹാര�ടകള ്ഉ�ാ�ുകയാണു േവ�ത.്ൈദവ�ിന ്െറ
�പസാദ�ള ്എ�േപരില ്െച��േ�ാള ്,കു�ു�േള, നി�ള ്
പാപികളാകു�താണ.്തന ്െറ കു�ു�ള ്�എ്�ു �പസാദമാണു
േവ�െത�ും,എേ�ാഴാണ േ്വ�െത�ും,എ�െന നല ്കണെമ�ും

ഒെ�ൈദവ�ിനറിയാം.അതൈ്ദവം െചയത്ുെകാ��ം.
ൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്േദവാലയ�ളിെല നട�ി��കാര ്അത്

െചേ��.ൈദവം ചുമതലെ�ടു�ിയി�ി�ാ�കാര��ളില ്എ�ിന്
ഇടെപ� ശ്ി�വാ�ു�ു ? (3)ആവശ��ിലധികം വിള�ുകള ്
ക�ി�ു�ത പ്ാപമാണ.്എ�, പാല ്,ച�നം തുട�ിയവ െകാ�്
വി�ഗഹ�െള കുളി�ി�ു�തും,ൈദവം മനുഷ�ന ്െറ ഉപേയാഗ�ിന്
നല ്കിയവ പാഴാ�ു�തും പാപമാണ.് (4) �ബ�വൃ�മായ െത�ിെന
േദവാലയ�ിന ്െറ മു�ില ്െകാടിമരമായി ന��വളര ്�ാന ്ശാസ�്തം

അനുവദി�ു�ു�.് പകരംസ�ര ്�െ�ാടിമര�ള ്(?)
�ാപി�ു�തും,ശാസ�്തീയമായ�ാെതയു� േദവാലയ�ള ്നിര ്
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�ി�ു�തും പാപമാണ.് (5) �പാര ്�നെയക�വടമാ�ു�ത്
ൈദവനി�യാണ.്ൈദവനി�യ�് ശ്ി�യു�.്ജനി�ുേ�ാള ്�പാര ്

�ന, െതാഴില ്കാര��ള ്�,്വ�വസായംആരംഭി�ാന ്,
വിവാഹ�ിന,് മരണ�ിന,് ഉേ�ശ കാര�സാ���ിന ത്ുട�ി
മനുഷ�ജീവിത കാര��െളഅതിനീചമായി മതവുമായി ബ�ി�ി�്
ബഹുവിധ �പാര ്�നകള�ംആചാര�ള�ം ത�ാറാ�ിയി���തും
വ�വ�െ�ടു�ിയി���തും പാപമാണ.്ഓേരാേരാ മത�ള ്
�പകാരവും ഒേരആവശ��ിന ബ്ഹുവിധസ��ദായ�ള ്
ആവിഷ�്രി�ിരി�ി��� എ്�ത മ്െ�ാരു നീച വശമാണ.് (6)
സുഗ��ദവ��ള ്ആവശ��ിലധികം േദവാലയ�ളില ്

ഉപേയാഗി�ു�തും െത�ാണ.് നാ�ിലു� ദുര ്��ം വമി�ു�
�പേദശ�െള ശു�ിെച���തിലുംഅവിട�ളില ്സുഗ�ം
പര�ു�തിലുമാണ മ്നുഷ�ര ്�ശ�ിേ��ത.്ൈദവെ�
മഹാകാര��ള ്െച��� ഒരു മഹാജീവിെയേ�ാെല മനുഷ�ര ്
കണ�ാ�ുകയാല ്,ൈദവം മനുഷ�ര ്സ�രി�ു�

�പേദശ�ളിെല�ാം സ�രി�ണം,സ�രി�ു� �പേദശ�ളില ്ദുര ്
��ം ഉ�ാവാെത �ശ�ി�ാനും സുഗ�മു�ാ�ാനും കൂടി മനുഷ�ര ്
�ബ്ാ��തയു�.്ൈദവം േദവാലയ�ില ്മാ�തംഇരു�ാല ്മതി
എ�ആ്�ഗഹി�ാല ്അത ക്ടു�പാപമാണ,്അഥവാആ�ഗഹി�ാല ്
േദവാലയ�ിന ്െറ ഭൂപരിധി�ു�ിലു� മനുഷ�രുെട വിഷമ�ള ്�്

മാ�തംൈദവം പരിഹാരമു�ാ�ിയാല ്മതിഎ�ുകൂടി
ആ�ഗഹി�ണം.

(7)വ��ികള�െടയും പുേരാഹിതരുെടയുംകുശുകുശു മ���ള ്േക�്
ആന�ി�ു� ഒ�ായി മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�ള ്െച��� മഹാശ�ിെയ കണ�ാ�ു�ത്
ൈദവനി�യാണ.്അ�ാനികേളാട ൈ്ദവം കുേറെയാെ�

�മി�ു�ു എേ�യു��.
എ�ാ മത�ളിെലയുംപുേരാഹിതവര ്��ിന സ്ംഭവി� പിഴവുകള ്�്
മ�� ചിലരുെട െത��കള�ം കു��ള�ം കാരണമായി��� :്ആദ�
മഹാകാലച�ക�ില ്ൈദവംഏതാനും േപെര �പേത�ക ചുമതലകള ്
ഏ�പ്ി�തിെന��ിഈഅ��ായ�ിെല 10◌ാം വിഭാഗ�ിലും
�ഗ��ിെല 3ഉം 7ഉം ഭാഗ�ളിലും വിസത്രി�ി���.് േദവതമാര ്,
മാലാഖമാര ്, മല�ുകള ്എ�ി�െനെയ�ാം വ�ത�സത് മത�ള ്
�പകാരം വ�ത�സത് േപരുകള��അവര ്; �പാര ്�ന,ആരാധന
തുട�ിയഅനവധി കാര��ളില ്പിഴവുകള ്വരു�ുകയു�ായി.
മനുഷ�രുെട ഇടയില ്അബ��ള�ംഅനാചാര�ള�ം ഉ�ാകുവാന ്
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അവരുെട െചയത്ികള ്കാരണമായി���.്അവെരെയ�ാം ൈദവം
അടു�കാല�അ്ടി�ാനപരമായി പിന ്വലി�� കഴി�ി���്
എ�ിലും ഏതാനും േപെര�ൂടി �കമെ�ടു�ാനു�.് ഉദാഹരണമായി�്

തിര ,ു �ശീഎ�ീ വാ�ുകളിലൂെട വലിയഅപരാധംെചയത്
വിരു�ശ�ികള�െട രാജാെവേ�ാണം രൂപപരിണാമം സംഭവി�
വിഷാണു എ�നാരായണന ്െറആവിധ െചയത്ികള ്തിരു�ിയത്
യഥാ�കമം 2008 െസപത്ംബര ്12തിരുേവാണദിവസവും, 2008
െസപത്ംബര ്19നുമാണ.്അതുമായിബ�െ�� ശാസ�്തപരമായ
ചട�ുകളില ്പരമശിവനായിൈദവം നി�യി�ി���ഈയു�വെന
പെ�ടു�ി�ിരു�ു, മാ�തമ�, മനുഷ�രൂപം വീ�ുംസ�ീകരി�ി���
നാരായണെനയും ഭാഗികമായി പെ�ടു�ി�ിരു�ു.ഈവരികള ്
ക����റില ്ൈട��െച���ത 2്008 െസപത്ംബര ്28നാെണ�ു

പറയുേ�ാള ്മഹാശാസ�്തപാഠ�ള ്ഇനിയും െവളിെ�ടാനു� എ്�ും
െവളിെ���െകാ�ിരി�ു�േതയു�� എ�ുമറിയണം. മാ�തമ� മു�്
പറ�തുേപാെലഈ �ഗ��ിെല നിരവധി കാര��ള ്ഓംസത�ം
േഡാ�േ്കാം െവബൈ്സ�ില ്േചര ്�ു�ത മ്ഹാശ�ിയുെട
മഹാഇഷട്�പകാരമു�സമയ�ാവും.ഹി�ുമത�ിെല

ൈദവ�ളായി കരുതെ�ടു�ഈശ�രി,ഈശ�രന ്, ദുര ്�, നാരായണന ്,
ഗജപാതി (വിഘേ്നശ�രന ്),അ��ന ്,തുട�ിയവരുെട

അസത്ിത�െ���ിഈഅ��ായ�ിെല 10◌ാം വിഭാഗ�ില ്
വിസത്രി�ു�ു�.് ഒരു മഹാകാല ച�കവുമായി ബ�െ����

ബഹുവിധ തിരു�ല ്നടപടികള ്ൈദവ�ിന ്െറ മഹാനി�യ �പകാരം
നട�ുെകാ�ിരി�ുകയാണ,് 1989 മുതല ്സംഭവി�തും, പരമശിവെന
മഹാശ�ിയായൈദവംഅറിയി�ി���തും ഉള ്െ�ടു�ിയതുമായ

അനവധി കാര��ള�െട ചുരു�ംഓംസത�ം േഡാ� േ്കാം
െവബൈ്സ�ില ്വിശദമായുംഈ �ഗ��ിന ്െറ 3ഉം 7ഉം

ഭാഗ�ളിലും പലഅ��ായ�ളിലും �ഹസ�മായുമു�.് 2005 പകുതി
മുതല ്പരമശിവനുമായി ബ�െ���� മഹാശാസ�്തകാര��ള ്

പലേ�ാഴും േവഗതയിലായിരി�ുകയാണ,് 1989ല ്മ��ാവതാരംഎ�
മഹാസംഭവം നട�ുേ�ാള ്തെ�വ��മായസൂചന നല ്കിെയ�ിലും,

2006ലാണ ൈ്ദവംഈയു�വെന പരമശിവനായി �പഖ�ാപി�്
മഹാഅനു�ഗഹി�ത.് മ��ാവതാരെ���ി �ഗ��ിെല 3◌ാം

ഭാഗ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്
േദവാലയ�െള��ി തുടരാം. മനുഷ�െര മതപരമായുംജാതിപരമായും

വിഭജി�ുകയാണ േ്ദവാലയ�ള ്െച���െത�ില ്അവ
േദവാലയ�ള�, പിശാചിന ്െറആലയ�ളാണ.്അ�ാനം നിമി�ം
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നിലവില ്അബ��ള�ംഅനാചാര�ള�ം പിന ്പ���വേരാട ൈ്ദവം
�മി�ു�ു എേ�യു��.യഥാകാലം േയാഗ�ത േനടുേ�ാള ്
ഭൂമിയിലു� മനുഷ�െര�ാം ൈദവെ�ഒേര രീതിയില ്

ആരാധി�ു�താണ.് മായ �പത��മായ േശഷം മാ�തേമ േയാഗ�ത
േനടി�ുട�ുകയു��.ൈദവീകമായ േയാഗ�ത ലഭി�ുവാന ്

സമയമായി�ി�ാ എ�തുെകാ�ു കൂടിയാണ മ്തപുേരാഹിത�ാരില ്
അപചയംസംഭവി�ി���െത�ുംഅര ്�ം.

(7) മത�ള�ം േദവാലയ�ള�ംഅ�ുത�ള�ം :
മഹാശ�ിയായൈദവെ���ിയും, മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി

�ിതിസംഹാര�ള ്മഹാശാസ�്ത�പകാരംൈദവം നിര ്
�ഹി�ു�തിെന��ിയും പഠി�ുേ�ാള ്മനുഷ�ന ്

അ�ുതെ�ടു�താണ.് മഹാ�ുത�ളായകാര��ളാണവ.
മഹാ�പപ�ം മഹാ�ുതമാണ !് മഹാശാസ�്തംമഹാ�ുതമാണ !്

മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭൗതികരൂപമാണ മ്ഹാ�പപ�ം
എ�റിയുേ�ാള ്മനുഷ�ന ്അ�ുതെ�ടു�താണ.്സത�രൂപം =

വാതകരൂപം, ധര ്�രൂപം = �ദാവകരൂപം, നീതിരൂപം =ഖരരൂപംഎ�ും,
ഓകസ്ിജന ്=ൈദവ�ിന ്െറ വാതക രൂപം /സത�രൂപം,ജലം =
ൈദവ�ിന ്െറ �ദാവക രൂപം, മ� =്ൈദവ�ിന ്െറ ഖര/നീതി രൂപം
എ�ുമറിയു�തും, മനുഷ�ന ്െറ ചി�കള ്േപാലും ഓകസ്ിജന ്അഥവാ
ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപം ഭൗതികമായിഅറിയു�ു എ�തും
അ�ുത�ളാണ.് �ഗ��ിന ്െറ 1ഉം 3ഉം ഭാഗ�ളിെല ചില
അ��ായ�ളിലായിആവകകാര��ള ്വിസത്രി�ി���.്

മഹാ�പപ�െ�യും മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാശ�ിയായ
തെ��െ�യുംഓംഎ�ശബദ്�ബ��ിലുംഅ�ര�ബ��ിലും
ഒതു�ിെ�ാ�,് മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായി മഹാശ�ിയായ
ൈദവം �പവര ്�ി�ു�ത മ്ഹാ�പപ��ിനും ഉപരിയായ
മഹാ�ുതമാണ.് �ഗ��ിന ്െറ 3◌ാം ഭാഗ�ിെലഓംഎ�

അ��ായ�ില ്വിശദീകരണമു�.്
ഏകമഹാശ�ിയായൈദവം ശ�ി നല ്കാെത യാെതാരാള ്�ും
യാെതാ�ും െച�ാനാവി�. മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഓേരാ
ആ��ളിലും ഓംഎ� മഹാചിരിയായി കുടിെകാ���

മഹാശ�ിയായൈദവംആ��ള�െട ഘടനെയ മാ�ിമറി�ുേ�ാള ്
മഹാ�പപ��ിെല മൂലക�ള�ം സംയു��ള�ം മാ�ിമറി�െ�ടും ;

ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായഓകസ്ിജന ്ജീവികള�െട
േകാശ�ളിെല േരാഗ�െള മാ��കയും, േരാഗ�െളഎ�ി�ുകയും
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െച���ുെവ�ത അ്�ുതമാണ.്ഓകസ്ിജെന��ിയു�അ��ായം
കാണുക.

ൈദവംസൃഷട്ി� വലിെയാരുഅ�ുതമാണ മ്നുഷ�ശരീരം.
മനുഷ�ശരീര�ിെലഓേരാേരാഅവയവ�ള�െടയും �പവര ്

�ന�െള��ിഅ�ം പഠി�ുേ�ാള ്അത േ്ബാ��മാകു�താണ.്
ഇ�െ�ഭൂമിയില ്സുമാര ്650 േകാടി ജന�ള�െ��ില ്െചറിെയാരു

മുഖ� വ്�ത�സത്മായ മുഖഛായ നല ്കി മനുഷ�െര േവര ്
തിരി�ി���ത വ്ലിയഅ�ുതമാണ.് ഭൂമിയിെല മനുഷ�ര ്െ��ാം ഒേര
മുഖഛായആയിരി�ുകയുംആെരയുംതിരി�റിയാനാവാ�

അവ�ഉ�ാകുകയും െച���തിെന��ിഅ�െമാ�ു ചി�ി�ാല ്
മനുഷ�ര ്അ�ര�ുകയും ഭയ�ുകയും െച���താണ.്

മഹാശാസ�്ത�പകാരംൈദവം �പത��മായി കാ�ിെ�ാ�ിരി�ു�
േമ�ടി അ�ുത�െള മാ�ിവ�,് മത�ള�െടയും േദവാലയ�ള�െടയും

ഗൂഢമായഅ�ുത�െള��ി വിള�ാന ്മതമനുഷ�ര ്
ത�ാറാവുേ�ാള ്അവര ്ൈദവെ�നി�ി�ുകയാണ െ്ച���ത.്
ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല ഭരണ�ിനായിൈദവം നിേയാഗി�വര ്
കാ�ിയ പിഴവുകള ്കൂടി, മനുഷ�സമൂഹ�ില ്യഥാര ്�മായും ഉ�
വളെരെ�റിയഅ�ുത�ള ്�ക്ാരണമാണ,് �പസത്ുത

അ�ുത�ള�ം, മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ കാര��ള�ം യഥാര ്
��ില ്മഹാശാസ�്ത�പകാരം തെ�യാണ സ്ംഭവി�ു�ത.്

േജ�ാതിഷം, മ��വാദം തുട�ിയവ �പകാരവുംഅ�ാെതയും ഒരു ചിലര ്
�ു�നാമമാ�തമായസി�ികള�ംഅഥവാ മാനുഷികഅ�ുത�ള�ം
മഹാശാസ�്ത�പകാരംൈദവം പിന ്വലി��െകാ�ിരി�ുകയുമാണ.്
ൈവകാെത മായ �പത��മാകു�േതാെട മാനുഷികഅ�ുത�ള ്

പാേടഅവസാനി�ു�താണ.്
നിലവില ്ഇ�ാ�അ�ുത�െള��ി പറയുകയും, മതമനുഷ�െര
കബളി�ി�ുകയും െച��� മതപുേരാഹിത�ാെരയും മ���വെരയും

മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരംൈദവം ശി�ി�ു�താണ.്
മതപുേരാഹിത�ാരില ്നി� വ്�ത�സത്രായി� ത്�ള ്ൈദവമെ��്
സുവ��മായിഅറിയു�വര ്കു�ിൈദവ�ളായി സമൂഹ�ില ്
േവഷമിടു�തിന ക്ടു�ശി�യു�.്കു�ിൈദവ�ളില ്പലരും
ഭരണാധികാരികള�െട ഇഷട്ൈദവ�ള ്േപാെലയായിരി�ു�ു.
ഭരണാധികാരികള ്�ന്ിയ��ി�ാനാവാ�വിധം സമൂഹ�ില ്

േവരുറ�ി�വരും ഉ�.്എ�ാ മതവിഭാഗ�ളിലും ഇ�്
അ�ുത�ള�െട നീ�നിരയാണു�ത.്ത�ി��കാര ്�ക്ടു�

ശി�കള ്ൈദവം നല ്കാ�തഅ്വരുംൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ള ്
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ആയതുെകാ�ും, മു�റ�തുേപാെലആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല
ഭരണ�ിനായിൈദവം നിേയാഗി�വര ്കാ�ിയ പിഴവുകള ്�്

ഇ�െ�ചിലെര മാ�തംശി�ി�ു�ത ശ്രിയ�ാ�തുെകാ�ുമാണ.്
ൈവകാെത മായ �പത��മാകു�േതാെട കു�ിൈദവ�ളായി
േവഷമി�വരുെടയും േവഷമിടു�വരുെടയുംത�ി��കള ്

െവളി��ാവുകയാണ.്അതിനുമു� ത്�ി��കള ്നട�ു�വര ്
പരസ�മായി മാ�� പറ�ുെകാ� സ്�യം തിരു�ലുകള ്�്

ത�ാറായാല ്ശീ�കുറയു�താണ.്
ഇ�െ�മാജി�ുകാര ്ജന�െള വളെരയധികംഅ�ര�ി�ു�തും

ആന�ി�ി�ു�തും ശാസ�്തനിയമ�െള
ഉപേയാഗെ�ടു�ിയാെണ�അ്വര ്പറയുേ�ാഴും

വിശദീകരി�ുേ�ാഴുംൈദവ�ിന ്െറ മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ
ഔ�ത�മാണ െ്വളിെ�ടു�ത.്ൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്മനുഷ�ര ്
നട�ു�ത�ി��കള ്െവളി��ുെകാ�ുവരാന ്നിരീശ�രവാദികള ്
എ�ാ�ാലവും �പവര ്�ി�ി���.് െറയില ്െവ േ�ഷനിെല െവ�ം
കു�ിയിലാ�ി, ദിവ� േദവാലയ�ളിെലയും ദിവ�നദികളിെലയും
െവ�മാെണ�ു പറ�ു നല ്കിയേ�ാള ്,അതു കുടി�വര ്അേനക
വര ്ഷ�ളായി ത�ള ്� ഉ്�ായിരു�കടു�വയ��േവദനകള�ം
മ�സുഖ�ള�ം മാറിയതായി �പസത്ാവി�ി���,്അതറിയാവു�
ജന�ള ്ഭൂമിയിലു�.് മതപുേരാഹിതരുെടഅറിേവാെടയും
ഒ�ാശേയാെടയുംനട�െ�ടു�ത�ി��കെള മാജി�ുകാരും
നിരീശ�രവാദികള�െമാെ� െവളി��ു െകാ�ുവരുേ�ാള ്അവെര

പി�ുണ��െകാ� മ്ത�െളയും മതേനതൃത��െളയും
ശു�ീകരി�ുവാന ്ഭരണാധികാരി� ക്ടമയു�/്കടമ ഉ�ായിരു�ു.
ഭരണാധികാരികള ്െകാടിയ ത�ി��സംഘംആയിരിെ�,അതു
പറ�ി�� കാര�മി�.അധമവിശ�ാസ�െളസംര�ി�ു�
ന��ന/വിരു�ശ�ികള�െട �പവര ്�നെ���ി �പേത�കം

അ��ായ�ില ്വിസത്രി�ു�ു�.്
മതേനതൃത��ള ്ത�ള ്നട�ു�അ�ുത�െള
ഗുഢമാ�ിയിരി�ു�ത അ്വരുെട ക��രെ�

പരസ�മാ�ു�ു�.്ത�ള�െട മതേദവാലയ�ള�മായി ബ�െ��
അ�ുത�ള ്പരസ�മായി പരിേശാധി�ുവാന ്നിരീശ�രവാദികെളയും
ശാസ�്ത�െരയുംഅനുവദി�ുകയും േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും
െചേ��തിനു പകരംൈദവീകവിശു�ിെയ��ിയും മ��ം പറ�്
അവിശു�ി കാ���ത പ്ാപവും ശി�യുംവര ്�ി�ി�� നല ്കു�താണ.്

(ൈദവീകവിശു�ിെയ��ി യാെതാരു മനുഷ�രും േബജാറാേവ�,
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അതൈ്ദവം േനാ�ു�താണ.് മനുഷ�ര ്ത�ള ്പുലര ്േ��തായ
ധാര ്�ികശു�ി �ശ�ി�ാല ്മതിയാകും.).ത�ള�െട മത
േദവാലയ�ിെലഅ�ുതംശാസ�്തപരമായി ഏതുകാല�ും
പരിേശാധി�െ�ടെ� എ�ും,അ�ുത�ള ്േബാ��െ�� മ്��
മത�ാര ്അ�ുതെ�ടെ�െയ�ും, മ�� മത�ാര ്അവരുെട
മതംതെ� ഉേപ�ി� ത്ിരു�െ�െയ�ും, മ�� മത�െളെയ�ാം
അടിയറവു പറയി�ാന ്അ�ുത�ള ്ഉപേയാഗെ�ടെ� എ�ും,
അ�െനത�ള�െട മത�ിനും മതൈദവ�ിനും മാ�തംകീര ്
�ിയു�ാകെ�െയ�ും എ�ാണ ക്പടവിശു�ി�ാര ്

വിചാരി�ാ�ത ?്ക��ാരുെട ക��ര�ള ്െപാളിയുെമ�തു
തെ�കാരണം.

മഹാ�പപ�െ�ക�ുംഅറി�ുംഅനുഭവി��ം മനുഷ�ര ്
അ�ുതെ�ടുക.

ൈദവം മനുഷ�െര സൃഷട്ി�ി��ം ഭൂമിയില ്മനുഷ�രി�ാ�തും,
മത�രുംജാതി�രും രാഷ�്ടീയഇസ�ാരും ഒെ�

ഉ�ായിരി�ു�തുംൈപശാചികമായഅ�ുതമാണ ക്ു�ു�െള,
നി�ള�െടെയ�ാം മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായ �സഷട്ാവിെന
േവദനി�ി�ു�ൈപശാചികമായഅ�ുതമാണ ന്ി�ള ്കാ���ത !്
ൈദവെ�ഉേപ�ി��െകാ�,് മതൈദവ�െള ചുമ�ുെകാ�,്
മതൈദവ�ള�െട േപരില ്ക��ര�ള ്കാ���വര ്െ��ാം
ശി�യു� എ്� സ്ുവ��മായുംഅറി�ുെകാ��ക.

(8) മത�െളയും േദവാലയ�െളയുംസംര�ിേ��തആ്രാണ ?്
മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാ�പപ�െ�യുംസംര�ി�ുവാന ്
ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു മനുഷ�രുെടയും (ജീവികള�െടയും)സഹായം
ആവശ�മി�ാെയ�ഈ് �ഗ��ില ്ആവര ്�ി�� പറയു�ു�.്

മനുഷ�രുെട ഇടയില ്മഹാശാസ�്തസംവിധാന�ള ്ഉപേയാഗി�� തെ�
മഹാശാസ�്തെ�അഥവാ േവദ�െള �കമെ�ടു�ിഅഥവാ

വീെ�ടു� (്ൈദവം) പരമശിവനിലൂെട നല ്കുേ�ാഴുംൈദവ�ിന്
മനുഷ�രുെട സഹായംആവശ�മി�. േദവാലയ�ള�െടആവശ�ം

സമൂഹ�ില ്ഉ� എ്�ു ധര ്�ശാസ�്തപരമായി
വിശദീകരി�ുേ�ാഴും േദവാലയം മനുഷ�ര ്�ാണആ്വശ�ം,
ൈദവ�ിന�എ� സ്ുവ��മാ�ിയിരു�ു. മനുഷ�െര
ഒ�ി�ി�ു�തിനു പകരം മതപരമായുംജാതിപരമായും
വിഭജി�ുകയാണ േ്ദവാലയ�ള ്െച���െത�ില ്അവ
േദവാലയ�ള�, പിശാചിന ്െറആലയ�ളാെണ�ും

വ��മാ�ിയിരു�ു.അ�െനയിരിെ� ഭൂമിയില ്േദവാലയ�ള ്
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ഉേ�ാഎ�തിന ്െറ ഉ�രംഇ�ാ എ�ാണ;്അേതസമയം
നിലവിലു� േദവാലയ�ളിെല �പാര ്�നകള�ംആരാധനകള�ം
ശാസ�്തപരമാ�ുേ�ാള ്,അവെയ�ാം േദവാലയ�ളായി
പരിണമി�ു�തുമാണ.് �പാര ്�നകള�ംആരാധനകള�ം

ശാസ�്തപരമാ�ണെമ�ില ്മനുഷ�െര�ക�േ�േരാെട കഴിയു�വര ്,
മതം ഉേപ�ി� മ്നുഷ�രാകണം.അതായത േ്ദവാലയ�ളായി
കരുതു�വെയയഥാര ്�മായും േദവാലയ�ളാ�ണെമ�ില ്
ഭൂമിയിെല മത�ര ്ആദ�ം മനുഷ�രാകണം; നമു�ു മനുഷ�രാകാം

എ�ആ�ഗഹം ഉ�ായാല ്േപാരാ.
നിലവില ്ഭൂമിയില ്മനുഷ�രി�ാ എ�ിരിെ�, േദവാലയ�ള ്എ�

ക�േ�രില ്നിലനില ്�ു� മതേദവാലയ�െളഅഥവാ പിശാചിന ്െറ
ആലയ�െളസംര�ിേ��ത മ്തേനതൃത��ള�െട പണിയാണ.്
�പാര ്�ി�ാനുംആരാധി�ാനുമു� േക���െള നിധിേക���ള�ം
മ��മാ�ിയവര ്സംര�ി�െ�. േപാരാ,അ�ുത�ളിലൂെട

േരാഗശാ�ി ശു�ശൂഷകള�ം മ��ം നട�ു�പാതിരിമാര ്ൈ�കസത്വ
േദവാലയ�ള ്സംര�ി�െ�. �സഷട്ാവായൈദവമാണ സ്ംര�കന ്
എ�തുേപാലും മന�ിലാ�ാത; മ�, മദീനഎ�ീ പുണ��െള�ു
കരുതു� പ�ികള�െട സംര�കന ്എ�േപര സ്�ീകരി��െകാ�,്
സൗദി അേറബ�യിെല ഭരണാധികാരി, രാജാവ എ്�പദെ�

ഉേപ�ി�ുകയു�ായി. മതപൗേരാഹിത��ള�ംഅറിയായമ് ഭാവി��.
അവെര�ാം അറിയാ�ഒരുകാര�മു�.്അധമ�ളായഅഥവാ
അശാസ�്തീയ�ളായഅഥവാൈദവീകമ�ാ��ാപന�ള�െട
സംര�കര ്വ��ിസ�ാത���െ� ദുരുപേയാഗം െചയത് മ്നുഷ�ര ്
എ�ക�േ�രില ്ജീവി�ു� മതജീവികള ്തെ�യാണ.്

അതുെകാ�ുതെ�യാണ സ്ംസം െവ�ം ഒഴുകു�തായി പറയു�
മ�ാപ�ിയില ്പതി�ാ�ുകളായി േപാലീസുകാെര നിേയാഗിേ��ി
വ�ിരി�ു�ത.് േപാലീസുംപ�ാളവുംഎ�ിന,് മൂ�ീം പ�ികളിെല�ാം
സംസം െവ�ം െതളി� സ്ംര�ി�െ�.ശബരിമല േപാെലഅ�ുത
മകരവിള� ക്�ി�ു�അ��ന ്െറഅ�ല�ിനുംഅ�ുത�ള ്

നട�ു� മ�� േ��ത�ള ്�ും േപാലീെസ�ിന ?് മ��
ത���ള�മായി നട�ു�ത��ിമാരുംപുേരാഹിത�ാരും മത

േദവാലയ�ള ്സംര�ി�െ�.
േകരള�ിെല ശബരിമലഅ��െനസംബ�ി� ചില

ശാസ�്തസത��ള ്പറയാം :അ��ന ്െറ സൃഷട്ി� ത്ലമുടിയിെല
േപന ്എ�െചറിയ�ു�ദജീവിയുമായാണ ബ്�ം,തലയില ്

/തലമുടിയില ്ഇരുമുടിെ�� ഏ്�ു�തിന ്െറ ഒരുകാര�ംഅതാണ.്
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സൃഷട്ി േപനായി� ത്ുട�ിെയ�ിലുംഅ��ന ്കാലഘ��ളിലൂെട
വളര ്�ും പരിണമി��ം സ�ാം ഹുൈ�ന ്എ�ഇറാ�ിെല

ഭരണാധികാരിയായി, നാരായണന ്എ�വിരു�ശ�ിയുെട �പവര ്
�നംഅ�ാര��ിലു�ായി.ഹി�ുമതെ�സനാതനെമ�ും
ശരിെയ�ും കൂടുതല ്ശരിെയ�ുെമാെ�കരുതു�വര ്�സ്�ാം
അ��ന ്കാര��ള ്ദഹി�ുവാന ്കൂടുതല ്വിഷമം ഉ�ാവുെ��ില ്, 3

◌ാം ഭാഗ�ില ്മഹാശ�ിയായൈദവെ���ിയും
മഹാനീതിശാസ�്തെ���ിയുംവിശദീകരി�ി���കാര��ള ്മാ�തം
പഠി�ാല ്മതിയാകു�താണ.് 2007ല ്സ�ാം വധി�െ��േതാെട
അ��െനൈദവം പിന ്വലി��കഴി�ു.ശബരിമലയിെല ഉള ്
െ�െടയു�കുശുകുശു മ���ള�ം പൂജകള�ംൈദവീകെ��്
തിരി�റി� പ്ുേരാഹിതര ്പിന ്വാ�ിയാല ്അവര ്�ു െകാ�ാം.
എ�ാ മത�ളിെലയുംഎ�ാ മ���ള�ം വര ്��ശാസ�്ത�ില ്

െപടു�ു.
േ��ത�ളിെലയുംപ�ികളിെലയുംവി�ഗഹം ഉള ്െ�െടയു�വ

േമാഷട്ി�െ�ടുേ�ാഴും മത�മനുഷ�ര ്സത��ള ്തിരി�റിയാ�ത്
കഷട്ം തെ�.കൃഷി�ാര ്ഉള ്െ�െടയു�ബഹുവിധ

െതാഴിലാളികെളയുംനാ�ിെലഎ�ാ ഉേദ�ാഗ�െരയും െകാ� പ്ുതിയ
പുതിയ മതേദവാലയ�ള ്പണിയാനും അവയ�് എ്�ാവരുംകൂടി
കാവലിരി�ാനും മതേനതൃത��ള ്�ശ�ി�െ�, മതേനതൃത��ള ്
പറയുകയാെണ�ില ്,എ�ാ ദിവസവും ഭ�ണം ഉേപ�ി� േ്നാ�ു
േനാ� �്പാര ്�ി� മ്തേദവാലയ�ളില ്തെ�കഴിയുവിന ്, �പാര ്�ി�്
ഭ�ണംവരു�ു�വിദ� വചനശു�ശൂഷെച���പാതിരിമാര ്�ും
മൗലവിമാര ്�ും,കു�ി�ാ��ാരുമായി കഴിയു� േകമ�ാര ്�ും
വശമു�ാകും; പുതിയ മതേദവാലയ�ള ്പണിയുേ�ാള ്അതാത്
മത�െരെ�ാ�ു മാ�തംപണികള ്നട�ുവാന ്േമലിെല�ിലും

�ശ�ി�ുവിന ്;ഹാ,കഷട്ം!
െപാതു ഖജനാവില ്നി� മ്തേദവാലയ�ള�െട സംര�ണകാര��ള ്

�ച്ിലവുകള ്െച���തും, �പവര ്�ന�ള ്നട�ു�തും
ൈദവനി�യാണ.് േപാലീസുംപ�ാളവും േപാെലയു�യാെതാരു
സംര�ണേസനകെളയുംനല ്കാന ്പാടി�. േപാലീസിെനയും
പ�ാളെ�യും െകാ� േ്ദവാലയ�ള ്ഉള ്െ�െടയു�വെയ

സംര�ി�ാന ്കഴിയിെ��ും ഭീകരാ�കമണ�ള ്തടയാന ്ത�ള ്
�ാവിെ��ും ഭരണകൂട�ള ്�റിയാം.എ�ാണ മ്ാര ്�ം
എ�റിയാെത വിഷമി�ു� (െകാടും ഭീകരരായ) പാവം

ഭരണാധികാരികെള േതേജാവധം െച��� (െകാടും ഭീകരരായ) പാവം
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മതേനതൃത��ള ്�ുംഎ�ാണ ശ്രിയായ േപാംവഴി എ�റിയി�.
കു�ു�േള,കുറു�ുവഴികെളാ�ുമി�, മഹാശാസ�്ത�പകാരം

സൃഷട്ി �ിതിസംഹാര�ള ്നിര ്�ഹി�െ�ടു�
മഹാ�പപ��ിെല �പശന്�ള ്പരിഹരി�ാന ്മഹാശാസ�്ത�പകാരം

മാ�തേമസാധി�ുകയു��.
ഭരണകൂട�ള ്നിലവില ്െച���സംര�ണമി�ാ�സംര�ണം,
ൈദവീകമ�. മതേനതൃത��ള�െടഅശാസ�്തീയ �പവര ്�ന�െള
സംര�ി��െകാ� െ്കാ�മുതലിന ്െറ വലിെയാരുഓഹരി
െകാ�യടി�ു�വരായി��� ഇ്�െ�ഭരണകൂട�ള ്.
കു�ു�െള, �ഗ��ിന ്െറ 3◌ാം ഭാഗ�ിലു�

മഹാനീതിശാസ�്തപാഠ�ളില ്നി�െളൈദവം ശി�ി� ത്ിരു�ി
മഹാസേ്നഹവും മഹാവാ�ല�വും നല ്കു�െത�െനെയ�്

വിസത്രി�ു�ു�.്

(9) മായ �പത��മാ�ു�േതാെട മത�ള ്ഇ�ാതാകു�താണ :്
മഹാശാസ�്തംവീെ�ടു�െ�ടുേ�ാള ്,ൈദവ�ിന ്െറ

മഹാനീതിയുമായി ബ�െ�� ശ്രീര�ില ്ഗൂഢമായി �പവര ്�ി�ു�
ആ�ാവിെനൈദവവുമായി ബ�ി�ി�ു�ആ�ീയശാസ�്തം
സുവ��മാവു�ു. മഹാ�പപ�ംസത�മാണ,് മായആണഎ്�ാല ്
മിഥ�യ�;ശരീരമാണ �്പധാനം,ആ�ാവ�എ�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ി���.്കാലാവധി�ീയതി കഴി�രാഷ�്ടീയ�ാര ്

�ികള�െടയും മത�ള�െടയുെമാെ�ച�ുജീര ്�ി�ശവശരീര�ള ്
മ�ില ്മറവുെച�െ�ടാെത ദുര ്��ം പര�ിയും

േരാഗ�ള��ാ�ിയുംസമൂഹ�ില ്നിലനില ്�ു�ഇ�െ�
അവ�ൈവകാെത മാറു�താണ;്ച�ുജീര ്�ി� വ�വ�ിതികള ്

ചരി�ത�ിന ്െറ ഭാഗമാകു�തുംസമൂഹജീവിതം
സംശു�മാവു�തുമാണ.്അേതാെട മനുഷ�ന ക്ര ്�ാവായൈദവം
നല ്കിയി���വ��ിസ�ാത���ംതിരിെക ലഭി�ു�താണ.്അതി�ര ്
�ംസമൂഹ�ിെല ഭരണവ�വ�ിതിയുംസമൂഹജീവിതവും

സംശു�മാവുെമ�ും ജന�ള ്അത�ാന�േ�ാെട ഭൂമിയിെല ജീവിതം
ആസ�ദി�ുെമ�ുമാണ.്സത�ംശിവംസു�രം.

(10) �പമുഖ മത�ളിെലഏതാനും സത��ള ്:
വളെര �പധാനെ�� ചിലസത��ള�ം ഭൂമിയിെല മത�ളില ്ഉെ��ു

പറയുേ�ാള ്, മതപുേരാഹിതര ്ആേവശം െകാ�രുത.്
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മതാചാര��ാരായി കരുതെ�ടു�വരുമായും മഹാശാസ�്തവുമായും
ബ�െ�� കാര��ളാണവ.ഇ�െ�മതേനതൃത��ള ്�അ്തില ്
പ�ി�.ആചാര��ാരായി വിേശഷി�ി�ാവു� �പഗ�െര

മതാചാര��ാരായി വിേശഷി�ി�ത സ്�യംഅവര�, പില ്�ാലെ�
അനുയായികളാണ.്ൈദവാനു�ഗഹം േതടിെ�ാ�,്അഥവാ ധാര ്�ിക
ജീവിതം നയി��െകാ�,് േനര ്വഴി സ�യം കെ��ി നട�ണെമ�്
ബു�ന ്അനുയായികെള ഉപേദശി��.ൈ�ക�ിെനൈദവം ഒരു വലിയ

പ�തിയുമായി ഭൂമിയിേല� അ്യ�താണ.്ബഹുൈദവ
വിശ�ാസ�െള തകര ്�ാനും ഒരു ജ��ില ്ഏ�വുമധികം പുണ�ം
േനടാനുമായു� ലളിതമായ ഒരു �ഹസ�പ�തി െവളിപാടായി
മുഹ�ദിനു നല ്കിയതാണ ഇ്�ാം;കാലാനുസൃതംസ�ൂര ്�
ൈദവശാസ�്തംെവളിവാ�െ�ടുേ�ാള ്�പസത്ുത പ�തി പിന ്
വലി�െ�ടുെമ�ും മുഹ�ദിെനഅറിയി�ിരു�ു.ആദ�മഹാകാല
ച�ക�ിെല വ�ത�സത്�ള�ംൈദവീകവുമായ ഭരണസംവിധാന�െള
സംബ�ി�അതിബൃഹ�ായകാര��ള�ം, മഹാശാസ�്ത�ിെല
െചറുതും വലുതുമായഏതാനും പാഠ�ള�ം മാ�തമാണ മ്ുഖ�മായും
ഹി�ുമത�ിലു�ത.്ശാസ�്തസത��െള ചുവെട ഒെ�ാ�ായി

വിശദീകരി�ു�ു.

ബു�ൻ :
നിന�ു നീ തെ� ദീപമായിരി�ുകഎ�അത��ത�്ൃഷട്

പാഠ�ിലൂെടൈദവാേന�ഷണംഅഥവാസത�ാേന�ഷണംതുടരണം
എ� ബ്ു�ന ്ഉപേദശി��.വ��ികള ്�ൈ്ദവം നല ്കിയ

സ�ാത���െ�ബു�ന ്തട�ി�എ�ും വ��ിസ�ാത��� മഹിമെയ
ഉയര ്�ി�ിടി�ുവാന ്ൈദവംബു�െനഅനു�ഗഹി�� എ�ുംഅര ്
�ം.അനുയായികള ്സത�ാേന�ഷണംതുടര ്�ി�.അഹിംസയുെട
ആവശ�കതയുംബു�നിലൂെടൈദവം മനുഷ�െര പഠി�ി��. പില ്
�ാല�അ്േശാക ച�കവര ്�ി,എം.െക. ഗാ�ി തുട�ിഅേനകര ്
�അ്ഹിംസെയ പിന ്പ�ാനായി.അേശാകച�കവര ്�ിെയ��ി
പറയുേ�ാള ്,ഐസക ന്���ണായും,സുഭാഷ ച്�� േബാസായും
ജ�െമടു�തുംഅേ�ഹം തെ�.ഇ��യില ്വീ�ും പുനര ്
�നി�ി���അേ�ഹം മായ �പത��മാകുേ�ാള ്ഇ��യിെല

രാജാവാകു�താണ.്ച�കവര ്�ിഎ�ാല ്ച�ക�ില ്വര ്�ി�ു�ത,്
ച�കമായി വര ്�ി�ു�ത എ്�ി�െനഅര ്�മു�തിനാല ്

മാനുഷിക ഉപേയാഗ�ള ്�പ്ാടി�.
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ൈ�ക� :്
മനുഷ�ര ്അറിയു�കാര��ള ്�ുപരിയായു�വളെര വലിയ
നിേയാഗമായിരു�ു ൈ�ക�ിന ഉ്�ായിരു�ത.്വിശ�സി�ാന ്
�പയാസമു� ഒരുവലിയ കഥ േപാെലയു�കാര��ളാണ.് 2008
െഫ�ബുവരി മാസ�ിന ്െറആദ� ദിവസ�ളിലാണ മ്ഹാശ�ിയായ
ൈദവം ;ൈ�ക��മായി ബ�െ�� മഹാസത��ള�െട ചരി�തം
ഈയു�വെനഅറിയി�ത.്കഥ പറ�ുതരുേ�ാെലയു�

സുവ��മായ െവളിപാടായിരു�ു അത.്
ചുവെട ഹി�ുമതെ���ി വിവരി�ുേ�ാഴും,ഈ�ഗ��ിെല 3ഉം 7
ഉം ഭാഗ�ളിലുംആദ�മഹാകാലച�ക�ില ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ
ഭരണം നട�ാന ്ൈദവംഏതാനും േപെര നിേയാഗി�തായി കാണാം.
മാലാഖമാെര�ും മല�ുകെള�ും േദവതകെള�ും വ�ത�സത് മത�ള ്
�പകാരം േപരുകള��അവെര നിേയാഗി�ത മ്നുഷ�രുെട �പേത�ക
സേ�ാഷ�ിനായാണ.് മഹാേ�ശഷഠ്മായ, മഹാസു�രമായ
മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഭരണംൈദവംഅവെരഏ�ി��.ആദ�

മഹാകാലച�കംഅഥവാ 1000 േകാടി വര ്ഷ�ളാണ അ്വെര ഭരണം
ഏ�ി�ത.്സര ്�വും തനി�� െച�ാന ്കഴിയുെമ�ിരിെ�
�പേത�കശ�ികെളഏ�ി�ത ൈ്ദവം മഹാസേ്നഹമാെണ�്
സുവ��മാ�ാനാണ.്ചുവെട വിസത്രി�ു�താണ.്സര ്�തും
തനി��െച�ാന ്കഴിവു�ൈദവ�ിെന�ിനാണ മ്ാലാഖമാെര�ും
മല�ുകെള�ും ചി�ി�ുവാനും ; മനുഷ�രും മാലാഖമാരും ഉള ്െ�െട

സകലര ്�ുംസമനീതി നല ്കുേ�ാള ്മാ�തേമൈദവം
മഹാനീതിപതിയാകൂഎ�ിരിെ� മാലാഖമാരുെട/ മല�ുകള�െട /

േദവതകള�െട സൃഷട്ിയിെലസമനീതിഎ�ാെണ�്
അേനഷി�ുവാനും മതേനതൃത��ള ്�ബ്ാ��തയു�ായിരു�ു.

അവര ്അതു െചയത്ി�.
മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാനീതിശാസ�്ത�ിലൂെട, മഹാമാതാവും
മഹാപിതാവുമായൈദവം ത�െള ശി�ി�ു�തിെന മനുഷ�ര ്
െപാതുെവ ഭയ�ു�താണ.്എ�ാ മ�ള ്�ുംസമനീതിയും
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിലൂെടആന�കാര��ില ്
ൈദവതു��തയുംനല ്കു�തിനു േവ�ിയാണ ൈ്ദവം

മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരമു�ശി�കള ്ആവിഷ�്രി�ി���ത്
എ�ത ഉ്ള ്െ�ാ�ാെതൈദവെ�ഭയ�ു�അവ�യു�ാകും.
അതായത,് മഹാസേ്നഹമാണ മ്ഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ
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സ�െയ�ിലുംഅധമ�പവൃ�ികള ്െച���വര ്വ�ാെത
ഭയ�ു�താണ.് മഹാ�പപ�െ�ത�ില ്നി�ു തെ�സൃഷട്ി�്
മഹാത�ാഗ�ള�ം സഹി� മ്�െളസൃഷട്ി�ുേ�ാള ്, മ�ള ്ത�ള�െട
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ �സഷട്ാവിന ്െറ മഹാശ�ികെള��ി
അറി� ഭ്യ�ു�വരാകു�ത ൈ്ദവം ഇഷട്െ��ി�,ഇഷട്െ�ടു�ി�.
മഹാശ�ികള ്െകാ��ാെത മഹാസേ്നഹം െകാ� ത്ന ്െറ
മ�ളായസൃഷട്ികെള തേ�ാടു േചര ്�ു നിര ്�ുവാന ്ൈദവം
ആ�ഗഹി��,ആ�ഗഹി�ു�ു.അതി�ായിആദ�കാല മനുഷ�രില ്
ആദ�ംആ�ീയസാ�ാത�്ാരം േനടിയഏതാനും േപെരആദ�
മഹാകാലച�ക�ിെല 1000 േകാടി വര ്ഷ�ളിെല മഹാ�പപ��ിന ്
െറ ഭരണംഏ�ി��െകാ� ൈ്ദവംഎ�ാ ജീവികള�െടയും ദാസ�വൃ�ി
െച��കയായിരു�ു,ജീവികള ്െ��ാം സേ്നഹവും ശു�ശൂഷയുംനല ്
കിെ�ാ� ൈ്ദവം മനുഷ�രുെട ഇടയില ്�പവര ്�ി�ുകയായിരു�ു.

ൈദവം ഭരണ��മതലഏ�ി�വരാണ േ്ദവതകെള�ും
മാലാഖമാെര�ും മല�ുകെള�ും മത�ള ്�പകാരംഅറിയെ�ടു�ത.്

ൈദവം മഹാസേ്നഹമാെണ� എ്�ാ മ�ള�ം എേ�ാഴും
തിരി�റിയണംഎ�മഹാ ഉേ�ശമാണ േ്മ�ടി േദവതകള�െട സൃഷട്ി�്
കാരണമായത.് മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന യ്ാെതാരാള�െടയും
സഹായം യാെതാ�ിനുംആവശ�മു�ായി��അ�രംസൃഷട്ി

നട�ിയെത� വ്��മായിരി�ുമേ�ാ.
ശാസ�്തപരമായി�െ�യാണ �്പസത്ുതസൃഷട്ികള�ം നട�ിയത.്
ൈദവംഅവര ്െ��ാം മ�� ജീവികെളേ�ാെലസമനീതിയാണ്

ലഭ�മാ�ിയതും ലഭ�മാ�ു�തും.
മഹാ�പപ��ിെലആകാശം, ഭൂമി,സൂര�ന ്,ച��ന ്,അ�ി,വായു,
െവ�ം, മഴ, മി�ല ്,തുട�ിയവയുെട �പവര ്�ന�ളിലാണ േ്മ�ടി
േദവതകെള ഭരണംഏല ്�ി�ത.്അവെര ഭരി�ാനായും,സൃഷട്ി,
�ിതി,സംഹാരംഎ�ിവയുെട േമല ്േനാ�ം നട�ാനായും

മ��ചിലെരയുംനിേയാഗി��.കാല�കമ�ില ്േമ�ടി �പേത�ക വ��ികള ്
ത�ള�െട നിേയാഗ കാര��ളിെല�ാം കടു�വീഴച്കള ്വരു�ി.
അതില ്ര�ുേപര ്ൈദവ�ില ്നി�ും ലഭ�മായ ശ�ികള ്
ഉപേയാഗി� ൈ്ദവെ�മറികട�ാനും,സ�യംൈദവമാകാനും
�ശമി�ുകയു�ായി.അവര ്കാ�ിയഅ�കമ�ള ്അതി�കൂരമാണ,്
അവ�മി�ണെമ� ധ്ര ്�ശാസ�്ത�ള ്അറിയാവു�ഏ�വും
�മാശീലമു� മനുഷ�ര ്േപാലും പറയി� !എ�ാല ്ൈദവ�ിന്
അവരുംതന ്െറ കു�ു�ളാണ,്ൈദവേ�ാട�ാെത മ�ാേരാടാണ്
അവര ്ശരണം േതേട�ത ?്ഏവെരയും മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
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തിരു�ുകയും, മഹാസേ്നഹവും മഹാവാ�ല�വും നല ്കി
ഏവരുെടയും പാദ�െള ന�ുകയും െച��� മഹാവാ�ല�മയി

ആണൈ്ദവം. (മനുഷ�ന ്െറ കാല ്�ാദ�ളിെല ഭൂമിെയസപ്ര ്ശി�ു�
കാല ്െവ�യിലു�ഇ�ിള ്ചിരിയുെട ഉേ�ശംൈദവ�ിന ്െറ ഖര
രൂപമായ ഭൂമി� മ്�ള�െട കാല ്�ാദ�ള ്ന�ുവാനാണ.് ഭൂമിെയ
ശു�ിേയാെട സൂ�ി�ാല ്െചരു��കള ്അത�ാവശ�മാകി�എ�തും

ഓര ്�ണം.കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.).
മു�ു പറ� �പേത�ക നിേയാഗ�ില ്െപ�വരുെട ശാസ�്തനാമ�ള ്
ഈശ�രി,ഈശ�രന ്(ശിവന ്), ദുര ്�, നാരായണന ്, ഗജപാതി

(വിഘേ്നശ�രന ്),അ��ന ്,ഇ��ന ്തുട�ിയവയാണ.്സനാതനം
എ�റിയെ�ടു�ഹി�ുമതവുമായി ബ�െ��ഏതാനും

ശാസ�്തസത��ള ്ൈ�ക��മായും,ഇ�ാംഎ�പ�തിയുമായും
ശാസ�്തപരമായി ഇടകലരുേ�ാള ്സനാതന�ിന ്െറഅര ്�ം

സുവ��മാകു�താണ.് (ശിവന ്/ഈശ�രന ്എ�ിവരുെട കാര��ില ്
െവളിപാട ഇ്നിയും പൂര ്�മായി�ി�.).ഹി�ുമതൈദവ�ളായി േമല ്
�റ�വെര�ാം കരുതെ�ടുേ�ാള ്,ബഹുൈദവ�ള ്എ�അവ�

സംജാതമാകു�തില ്നി�ുതെ�ഹി�ുമത�ില ്കടു�
പിഴവുകള�െ�� ന്ി�ാരമായി മന�ിലാ�ാനാവും. േമ�ടി
േദവതകളില ്ദുര ്�യും, നാരായണനുമാണ,്ത�ള�െടയുംഎ�ാ
ജീവികള�െടയും മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായൈദവെ�
ത�ള�െട സ �ൂത�ള ്െകാ� അ്ഥവാൈദവം നല ്കിയ
ബു�ിശ�ികെളൈപശാചികമായി ഉപേയാഗി��െകാ�,്

ൈദവമാകാന ്�ശമി�ത.്ൈദവംഅവര ്�ുംഏവര ്�ും കനി�ു നല ്
കിയ വ��ിസ�ാത����ള�െട ദുരുപേയാഗ�ിലൂെടൈദവെ�
അ�ിമറി�ാന ്അവര ്�ശമി��.അവര ്കാ�ിയസ �ൂത�ള�െടഅര ്
�വ�ാപത്ി മന�ിലാകണെമ�ില ്സ �ൂത�ള ്വിശദമാേ��തായി

വരും. �ഗ��ിെല പല ഭാഗ�ളിലായി കുെറെയാെ�
വിസത്രി�ു�ു�.്വളെരയു�,് മഹാഇഷട്�പകാരം മെ�ാരു

�ഗ��ില ്േചര ്�ാം.ഓംസത�ം േഡാ� േ്കാം െവബൈ്സ�ില ്കുെറ
വിസത്രി�ി���.്

ഏതാനും �പേദശ�ളിെല ജന�െള ഉപേദശി�ാേനാ കുെറ
അ�ുത�പവൃ�ികള ്നട�ാേനാഅ�ൈദവംൈ�ക�ിെന
അയ�ത :്ഇേ�ാഴെ�സൃഷട്ിച�കം മഹാസൃഷട്ി ച�കമാണ.്
മഹാശ�ിയായൈദവം മനുഷ�രൂപ�ില ്മഹാഎഴുെ����

(മഹാഎഴുെ��ി�ഴി�ു) മഹാസൃഷട്ിച�കം. മഹാ�പപ��ിന ്െറ
ഏകസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കര ്�ാവായൈദവം മഹാമാതാവും
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മഹാപിതാവും മഹാസേ്നഹവുമാെണ� ത്ന ്െറ മഹാശ�ികള ്
െകാ��ാെത മഹാ�പവൃ�ികള ്െകാ� േ്ബാ��െ�ടു�ിയ േശഷം
മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാഭരണംഏെ�ടു�ുകയാണ.്അതിന ്െറ
മുേ�ാടിയായി കഴി�ആയിരം േകാടി വര ്ഷ�ളിലായി േമ�റ�
േദവതകള ്അഥവാ മാലാഖമാര ്അഥവാ മല�ുകള ്കാ�ി�ൂ�ിയ
പിഴവുകള ്മഹാശാസ�്തപരമായി�െ�പരിഹരി�ു�തിേല�്
ൈദവം തന ്െറ ഭാഗമായി�െ�സൃഷട്ി�ി��� മഹാദാസനും
ഏക�പതിനിധിയുമായ പരമശിവെനൈ�ക� എ്� േപരില ്
ഭൂമിയിേല�യ��.ൈദവ�ിന ്െറ �ബ�ംഎ�അവ�നിര ്
�ഹി�ി���ഏകസൃഷട്ിയാണ പ്രമശിവന ്എ�തുെകാ�്
�ബ��ിന ്െറ കു�ുകൂടിയാണ പ്രമശിവന ്.ൈദവ�ിന ്െറ

ഏകജാതനായ പു�തനാണ ൈ്�ക� എ്�ുംഅെത�െനെയ�ുമാണ്
സൂചി�ി�ത.്ശാസ�്തീയമായ വിവരണം �ഗ��ിെല 3◌ാം

ഭാഗ�ിലു�.്
ൈ�ക� മ്ലമുകളില ്വ� പ്ിശാചുമായി സംസാരിെ��ും,ൈ�ക�ിെന
പിശാച പ്രീ�ിെ��ും,ൈ�ക�ിന േ്മാഹനവാഗദ്ാന�ള ്പിശാച്
നല ്കിെയ�ുംൈ�ക� അ്വെയ നിരാകരിെ��ും,തുട�ിയ

ൈബബിള ്വചന�ള�െട ഉ�റകളാണ വ്ിഷയമാകു�ത.്അത�ധികം
േ�ാഭ�പശന്�ള ്അട�ിയ �പസത്ുത വിവര�ള�െട സം�ഗഹം
ചുവെട ഹി�ുമതെ���ി വിശദീകരി�ുേ�ാള ്േചര ്�ി���.്
ൈ�ക��മായി ബ�െ��അ�രംകാര��ള ്�കിസത്�ാനികള ്�ും
ഹി�ു�ള ്�ും യാെതാരു മതവിഭാഗ�ാര ്�ുംഅറിയി�. 2008
െഫ�ബുവരി 1ന മ്ഹാേദവി പരമശിവെനസുവ��മായി

അറിയി�ുകയായിരു�ു.
�പേത�ക നിേയാഗവുമായിൈദവംഅയ�ൈ�ക� വ്��ികള�െട
സ�ാത���ംകവര ്െ�ടു�ാന�, മറി� അ്�െ�മനുഷ�ര ്�്

ലഭ�മ�ാതിരു� വ��ിസ�ാത���ം ലഭ�മാ�ാനും
വിശ�സാേഹാദര��ിനുമായാണ �്പവര ്�ി�ത.്
ഇ�െ� �കിസത്ുമതെ���ി ഇനി പറയാം :

ഭീകരവാദികള ്/ ഭീകര�പവര ്�കര ്ൈ�കസത്വരുെട മത
േദവാലയ�െളആ�കമി�തിന ്െറ തുടര ്�യായി,ആ�കമണകാരികെള

പിടികൂടു�തില ്ഭരണകൂടം പരാജയെ�ടു�ുെവ�ും
മതപുേരാഹിതരുെട �പതീ�യെ്�ാ� ഉ്യരു�ിെ��ും വികാര

തീ�വതേയാെട മതേമല����ാര ്മാധ�മ�േളാടും
ഭരണാധികാരികേളാടും സംസാരി�ു�ത ഇ്� സ്ാധാരണമാണ.്
ആ�കമണകാരികെള പിടികൂടുവാന ്ആ�ഗഹി�ു�ത എ്�ിനു
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േവ�ിയാണ,്അയല ്�ാരെനേ�ാെലസേ്നഹി�ു�തിനു
േവ�ിയാേണാ ?അവെരഎ�െനയാണ ശ്ി�ിേ��ത ?്
മഹാശാസ�്ത�പകാരമാേണാഅേതാഇ��യിെലഅഥവാ

രാഷ�്ട�ളിെല ഭരണകൂട�ള ്വ��പുലര ്�ു�അധമ നിയമ�ള�ം
സംവിധാന�ള�ം �പകാരമാേണാ ? േഹയ,് നീച പുേരാഹിതവര ്�േമ,
തീ�വവാദികെളസൃഷട്ി�ത െ്കാടുംഭീകരരായ നി�ളാണ.് േവഗം
സ�യം തിരു�ുവിന ്.ൈ�ക�ിെന മത�നാ�ുവാന ്�ശമി� നീചവര ്
��ിന ക്ടു�ശി�യു� എ്�റിയുക. (ചില വചന�ള ്

എഴുതുേ�ാള ്േകാപം തുടി�ും, െപെ�� േ്കാപം മാറു�തുമാണ,്
േകാപം മാറുേ�ാള ്മുെ�ഴുതിയ േകാപവചനം പിന ്വലി�ാന ്
േതാ�ും,എ�ാല ്അതിന ത്ട�മു�,്എെ��ാല ്

േകാപമു�ാ�ിയത ൈ്ദവം തെ�യായിരു�ു. പരമശിവന്
�ി�പേകാപംഎെ�ാരു മഹാഅനു�ഗഹംൈദവം നല ്
കിയിരി�ു�തിെന��ി �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്

വിശദീകരി�ി���.്)
ൈ�ക� യ്ാെതാരു മത�ള�ം ഉ�ാ�ിയി�. മതം ഉ�ാ�ുവാന ്

ശിഷ��ാേരാട ആ്വശ�െ��ി�.ൈ�ക�ിന ്െറ ചരി�തേ�ാട യ്ഹൂദമതം
തു�ിേ�ര ്�ാന ്ൈ�ക�ആ്വശ�െ��ി�. മതമു�ാ�ാന ്പരി�ശമി�

പുേരാഹിതര ്ൈ�ക�ിലൂെടഅവതരി�ൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്തെ�വികസി�ി�ുവാനും നട�ാ�ുവാനും

�ശമി�ി�. മനുഷ�ര ്�ുേവ�ിയും മു�റ�ൈപശാചികശ�ികെള
തിരു�ു�തിനു േവ�ിയുംകഠിനേവദനകള ്സഹി�ൈ�ക�ിെന
സേ്നഹിേ��തഅ്േ�ഹം െചയത്തുേപാെലസത�ം പറ�ും ധര ്
�ം �പവര ്�ി��ം നീതി നല ്കിയുമാണ.്ഓശാന പാടിെ�ാ��

ൈ�ക�ിെനയുംൈ�ക�ിെനഅയ�ൈദവെ�യും
സേ്നഹിേ��ത.്ൈ�ക�ിലൂെട െവളിവാകു�

മഹാശാസ�്തപാഠ�െള ജീവിത�ില ്പരിപാലി��െകാ�ു
മാ�തമാവണം.ൈ�ക�ിനു േവ�ിേയാൈദവ�ിനു േവ�ിേയാഅ�
അത.് നി�ള ്�ു േവ�ി�െ�യാണ,്ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം
േനടുേ�ാള ്�പതിഫലമായുംഅനു�ഗഹ�ളായും പരമാന��ള ്
അനുഭവി�ു�ത ന്ി�ള ്തെ�യാണ ക്ു�ു�െള.

�ബ�മായിരി�ു�ൈദവ�ിന ്െറ കു�ാണൈ്�ക�,്എ�ാല ്
മഹാ�പപ�വുമായിൈ�ക�ിെനബ�ി�ി�ുേ�ാള ്,ൈ�ക� എ്�
പരമശിവന ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ പിതാവാണ.് �ബ�െ�ഉള ്െ�ാ�്
നില ്�ു� മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനും ഏക �പതിനിധിയുമാണ.്
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മഹാ�പപ��ിന ്െറ പിതാവായിൈദവം നി�യി�ി���ൈ�ക�്
അഥവാ പരമശിവന ്മാ�തമാണ പ്ിതാവ എ്�ിരിെ�

മതപുേരാഹിത�ാര ്സ �ൂത�ില ്സമൂഹ�ിെല വ��ികള�െട
പിതാവാകാന ്�ശമി�ത ആ്രുത�അധികാര�ിലാണ ?് ഭൂമിയിലു�

എ�ാ ജീവികള�ംൈ�ക�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ.്ൈ�ക�ിന്
മനുഷ�ശരീരംസ�ീകരി�ുവാന ്മഹാശാസ�്ത�പകാരമു�
ഉപകരണ�ളായിരി�ു� മാതാപിതാ�ള ്ഉള ്െ�െടയു�വര ്
ൈ�ക�ിന ്െറഅഥവാ പരമശിവന ്െറ കു�ു�ളാണ.്
അ�െനയിരിെ�ത�ള�െട പിതാവായൈ�ക�ിന ്െറ

മണവാ�ികളാവാന ്കന�ാസ�്തീകള ്എ�േപരില ്സ�്തീജന�െള
മതപുേരാഹിത�ാര ്വഴിെത�ി�ത െ്കാടുംപാപമാണ.്

ഭൂമിയിലു�സ�്തീകള ്മുഴുവന ്ൈ�ക�ിന ്െറേയാ െതാ�ന ്െറേയാ
ഒെ� മണവാ�ികളാകു�ു എ�ു പറ�വ്ിവാഹജീവിതവും
�പസവവും ഉേപ�ി�ാല ്മതപുേരാഹിത�ാര ്അതിെന
ശരിെവയ�്ുേമാ ?സ�്തീകള ്സ��ഇഷട്�പകാരം

കന�ാസ�്തീകളാവു�തിെന തടയു�ത ശ്രിയ�എ�അ്േ�ാഴും
വാദി�ുേമാ ?വ��ികള�െട ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�ഇഷട്�െള

വില�േ� ? ഭാവി തലമുറ േവേ� ?എ�െന േവണം?
മതപുേരാഹിത�ാര ്�ത്ീര ്�യായുംശാസ�്തപരമായി

വിശദീകരി�ാന ്കഴിയണം. മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�ള ്മഹാശാസ�്ത�പകാരം െച��� മഹാശ�ിയായ
ൈദവെ�നി�ി�ു� മതപുേരാഹിത�ാരുെട കടു�അധമ
�പവൃ�ികള ്�അ്വെര ശി�ി�ണേമാ,അേതാസത�ം പറയു�
ൈ�ക�ിെന ശി�ി�ണേമാ ?ജന�െളൈദവകാര��ളില ്
െത�ി�രി�ി�� പാപം െച�ി�തിന ജ്ന�ള�െട പാപ�ിന ്െറ
ഓഹരിയും മതപുേരാഹിതര ്�ു ലഭി�ു�താണ,് ലഭി�ു�ു�.്

ൈ�കസത്വ േദവാലയം നശി�ി�ുവാന ്ഉപേയാഗി� േബാംബിെനേയാ,
മതപുേരാഹിതെന വധി�ുവാന ്ഉപേയാഗി� ക�ിെയേയാ
േതാ�ിെനെയാ ദിവ�െമ�ു കരുതു�തു ശരിയാേണാ ?

ദിവ�മ�ാ�തിെന ദിവ�ംേപാെലയാ�ു� ഒരുശാസ�്തമു�,്
മ��ശാസ�്തം,എ�ാല ്അത വ്ര ്��മാെണ�ൈ്ദവം

/മഹാശാസ�്തംവിധി�ി���.് മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ി���ത്
മഹാശ�ിയുെട മായ െകാ�ാകയാല ്വര ്��മായ

മ��ശാസ�്തെ�നിലനിര ്�ു�ു എേ�യു�� എ�തിന ്െറ
വിശദീകരണ�ള ്�ഗ��ിന ്െറ 4◌ാം ഭാഗ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്
ന�കാര��ള ്�ുേവ�ി നട�ു�സ���വാദംൈദവീകമാെണ�ു
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വാദി�ു�വരു�.്വര ്��മായ മ��ശാസ�്തംഉപേയാഗി��
െച���െതാ�ുംൈദവീകമ�എ�റിയുക. മതപുേരാഹിതെന

വധി�ുവാന ്ആ�കമണകാരികള ്ഉപേയാഗി� ക�ി വിശു�മെ��ില ്,
ൈ�ക�ിെന വധി�ുവാനും പീഢി�ി�ുവാനും ഉപേയാഗെ�ടു�ിയ
കുരിശ എ്�െന വിശു�മാകും ?വര ്��ശാസ�്ത�ിെല രീതിയാണ്

മതപുേരാഹിത�ാര ്പിന ്പ�ിയത.്ൈ�ക�ിന ്െറ വഴിേയ
േപാേക�തിനു പകരംഏവരുംകുരിശിന ്െറ വഴിേയ േപായി.വീ�ും
വ�ൈ�ക�ിെനഅവര ്അറി�ി�, മരി� പ്ുനര ്�ീവി�തും

അറി�ി�. പരമശിവന ്ആയി ഉയര ്�െ���െവ�ിലും,ഇനിയുെമാരു
വധം ഉ�ാകു�ുെവ�ില ്,സത��ിന മ്രണമി�എ�ു

െതളിയി��െകാ� മ്ഹാശ�ിയായൈദവം തീര ്�യായുംവീ�ും
ഉയിര ്െ�ഴുേ�ല ്�ി�ു�താണ,് േശഷംൈ�ക�ിെന

വിശ�സി�ു�വരായി തരംതാഴുേ�ാള ്, പീഢന�ിനും വധ�ിനും
ഉപേയാഗി�ു�വസത്ു�െള വീ�ും വിശു��ളായി കരുതാെത
�ശ�ി�ുക,ൈദവം നി�െള തിരു�ുവാനും അനു�ഗഹി�ുവാനും
ഈയു�വന ്, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവിയുെട
മഹാഇഷട്മുെ��വിശ�ാസ�ില ്�പാര ്�ി�ു�ു.അ�െന �പാര ്
�ി�ുേ�ാള ്,അത ഫ്ലി�ണെമ�ില ്,ഈയു�വന േ്നടാനായ
പുണ��ില ്േശാഷണം ഉ�ാകുവാന ്സ�തമാവണം. ഭൂമിയിെല
എ�ാ ജീവികള�ം എന ്െറ �പിയെ�� കു�ു�ളാണ,് മഹാേദവി�്
സ�ൂര ്�ഇഷട്ം ഉെ��വിശ�ാസേ�ാെടഈയു�വന്

നാളിതുവെര േനടാനായ പുണ�ം മുഴുവന ്എ�ാ ജീവികള ്�ുംേവ�ി
സമര ്�ി�ു�ു.ഓംസത�ം,ഓംസത�ം,ഓംസത�ം.

ഓംസത�ംഓം ധര ്�ംഓം നീതിസംഹാരംഎ�സംഹാരമ��ം
ഈയു�വന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കിയ മഹാേദവിയുെട
മഹാപാദ�ള ്െതാ��വണ�ിെ�ാ� മ്ഹാേദവിയുെട മഹാ

ഖരരൂപമായ ഭൂമിെയസാഷട്ാംഗം നമസ�്രി��െകാ�,്ഈയു�വന ്
െറ േമല ്മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം മഹാനീതി വിധിേ�ണേമഎ�ു

�പാര ്�ി��െകാ���ു.

മുഹ�ദ /്ഇ�ാം മതം :
ൈദവം െവളിപാടായിഅറിയി� കാര��ള ്സത��ളാണ.്ൈദവം
അറിയി�വ മാ�തമാണ സ്ത��ള ്എ�ത ത്ീര ്�യായുംഅറിയണം.
ൈദവംഅറിയി�വഎെ��ാമാെണ�അ്റിയുവാന ്മത�ഗ�ം
പഠി�ണം, മഹാശാസ�്തവുമായി താരതമ�ം െച��കയും േവണം.
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ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ���ി �ഗ��ില ്വിവരി�േ�ാള ്,ഇ�ാം
മത�ിെല ച���ല, ന��തംഎ�ിവയുെട െപാരുള ്

വിവരി�ുകയു�ായി. �പസത്ുത കാര��ള�ം മ� അ്നവധിഅനവധി
ശാസ�്തപാഠ�ള�ം ഇ�ാം മത�ില ്ഇ�ാ�ത ഇ്�ാം മതം

െത�ായതുെകാ��,ഇ�ാംഎ�ലഘുവും ലളിതവുമായ പ�തിയില ്
ഉള ്െ�ടു�ിയി�ി�ാ�കാര��ളാണവഎ�തുെകാ�ാണ.്അവഉള ്
െ�ടു�ിയാല ്ലഘുവും ലളിതവുമായ പ�തിആവി� ഇ�ാം.
ലഘുവും ലളിതവുമായ ഒരുഏകൈദവവിശ�ാസ പ�തിയും,
�പസത്ുത പ�തി� ഇ്ണ�ു�ജീവിത�കമവും, ലഘു

സാ��ികശാസ�്തംഉള ്െ�ടു�സമൂഹഭരണവ�വ�ിതിയുമാണ്
ഇ�ാം. ഒരു ജ��ില ്ഏ�വുമധികം പുണ�ംസ�ാദി�ാന ്കഴിയു�
ഒരു പ�തി മാ�തമാണത.്ആകയാല ്, മ���ജീവികള ്�സ്മനീതി
നല ്കു�െത�െന, ന��തേകാടികെളഎ�ിനു സൃഷട്ി��,ജനി�്
ഏതാനും മാസ�ള ്�കം മരി� കു�ി�ും 20വയ���യുവാവിനും
70വയ��വെര ജീവി� വൃ�യ�്ുംസമനീതി നല ്കു�െത�െന,
അതിസു�രനും സ��നുമായി പിറ� ജ്ീവി�ു�വനും,

കുഷഠ്േരാഗേ�ാെട ജനി� ന്രകി�ു�വനും ൈദവംസമനീതി നല ്
കു�െത�െന തുട�ിയഅന��േളാളമു� േചാദ��ള�െട
മു�ില ്ഇ�ാം പകയ�്ു�താണ,്ഇ�ാംഎ�പ�തി�്
താ�ാനാവാ� േചാദ��ള�ം �പശന്�ള�ം വരുേ�ാള ്,ൈദവം
നീതിമാനാെണ� വ്ിശ�സി�ുകഎ�ു �പസത്ാവി��െകാ�്
വ��ിസ�ാത���െ�തടയുക മാ�തേമ നിവൃ�ിയു��.

പരിധികേളാെടയു�പ�തി� പ്രിധിയും പരിമിതികള�മു�.്
വ��ിസ�ാത���ംതട�തിെന വീെ�ടു�ു�െത�െനെയ�ും
ഇ�ാംഎ�പ�തിയില ്തെ�അറിയി�ി���.് // ഭൂമിയിെല�ും
അധമകാര��ള ്വര ്�ി�ുേ�ാള ്,അവസാനകാല� മ്ല� ക്ുഴല ്
വിളി� സ്ര ്�നാശെ�അറിയി�ുെമ� ഇ്�ാം മത�ില ്
�പസത്ാവി�ി���തുമായാണ അ്തിനുബ�ം. മല� ക്ുഴല ്

വിളി�േ� ? മതവാക�ംസത�മാകേ� ?ൈദവ�ിന ്െറ �പിയെ��
കു�ു�േള, മഹാശബദ്ം മുഴ�ുവാനു�സമയം വളെര

അടു�ിരി�ു�ു. മല� ക്ുഴല ്വിളി�ുേ�ാള ്ഉ�ാകു�ശബദ്ം
എ�ാണ ?്ൈവകാെത ശാസ�്തീയമായി സംഹാരകാഹളമായി ഓം
മുഴ�ും.ഓംഎ�മഹാശബദ്�ിന ശ്ാസ�്തവുമായി മാ�തമാണ്
ബ�ം.ഹി�ുമത�ില ്ഓം ഉെ��ിലും,ഓംഹി�ുമതമ�.ഈ
�ഗ��ിന ്െറ ഓേരാ േപജിലുമു�ഓം ന ്െറ ശാസ�്തീയ ലിപി ഓം
ഹി�ുമത�ിന ്െറ ഭാഗമെ��ു വ��മാ�ു�ു. മല� ക്ുഴല ്
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വിളി�ുേ�ാള ്അഥവാഓം മുഴ�ുേ�ാള ്സര ്�നാശമു�ാകുെമ�്
അറിയി�ത ഇ്�ാം മതം ഉള ്െ�െടയു�എ�ാ മത�ള ്�ുമാണ ;്

മഹാ�പപ��ിേനാ മഹാ�പപ��ിെല ജീവികള�െട ജീവിത�ിേനാ
അ�.ഇ�ാംഎ�പ�തി നല ്കിയേ�ാള ്, മരു�ുകള ്�ും മ��ം
കാലാവധി�ീയതി (ഉമേല ◌ീള ഋഃ◌ുശൃയ്)കുറി�ുേ�ാെല,ഇ�ാം
എ�ലഘുപ�തിയുെടയുംകാലാവധി�ീയതി കൂടി ൈദവം
പരമശിവനിലൂെട മുഹ�ദിെനഅറിയി�� എ�ാണ്

മന�ിലാേ��ത.്സ�ൂര ്�ൈദവശാസ�്തംഅഥവാ മഹാശാസ�്തം
അവതരി�ി�ുവാന ്ൈദവം പരമശിവെന മുഹ�ദ ബ്ാദഷ് എ�
േപരില ്ഭൂമിയിേല� സ്ൃഷട്ിച�ക�ിന ്െറ മായ �പത��മ�ാ�
കാല�ിന ്െറഅ���ില ്അയ�ുെമ�തിെന ജന�ള ്
െത�ി�രി�ുകയു�ായി.ഇ�ാംഎ�ലഘുപ�തി ലഭി�

മുഹ�ദിെനഅ���പവാചകനാ�ി.ജന�ളിലു�ായ െത�ി�ാരണ
മുഹ�ദിന ്െറ കാല�ുതെ� ഉ�ായത ത്ിരു�ുവാന ്മുഹ�ദ്
ത�ാറാകാ�ത ക്ടു�പാപമായി,അേതാെടൈദവം

പരമശിവനിലൂെട മുഹ�ദിന ന്ല ്കിെ�ാ�ിരു� െവളിപാടുകള ്
അവസാനി�ി�ുകയും െചയത്ു. //

ഭൂമിയില ്സ�ൂര ്�ൈദവശാസ�്തംഅവതരി�ുേ�ാള ്, മായ
�പത��മാകുേ�ാള ്,ഇ�ാംഎ�പ�തി പിന ്വലി�െ�ടും,
അേതാെടൈദവീകമായഅഥവാ ധര ്�ശാസ�്തപരമായ
വ��ിസ�ാത���ംഓേരാവ��ി�ും ലഭി�ു�തുമാണ.്

ഭൂമിയില ്സ�ൂര ്�ൈദവശാസ�്തംഅവതരി�ും വെര, മായ
�പത��മാകും വെര ഇ�ാംഎ�പ�തി� ൈ്ദവം കാലാവധി നല ്
കിയി��� എ്�ു പറയുേ�ാള ്,ൈദവംഅറിയി�വഅഥവാ

െവളിപാടായി നല ്കിയവ മാ�തമാണ പ്�തിയിലു�െത�ും മുഹമമദ്
എ�വ��ിയുംസഹചാരികള�ം കൂ�ിേ�ര ്�വൈദവം നല ്കിയ

പ�തിയുെട ഭാഗമെ��ും വ��മായിഅറിയണം.
അബ��ള�െടയുംഅനാചാര�ള�െടയും നീ� പ�ികയാണു�ത,്

ഏതാനും കാര��ള ്മാ�തംചുവെട െകാടു�ു�ു.
(1)ശരീരം ശു�മാ�ുകയും,ൈദവേ�ാട അ്പരാധ�ള ്

ഏ��പറ� മ്ന��കൂടി ശു�മാ�ുവാന ്�ശമി�ുകയും,ത�ള�െട
ആവശ��ള ്ൈദവേ�ാടു �പാര ്�ി�ുകയും െച��ക. ദിവസം 2
അഥവാ 3തവണയാണ ന്ിര ്േ�ശി�ത.്ൈദവേ�ാട �്പാര ്

�ി�ു�തിന �്പേത�ക നിബ�നകളി�. മൂേ�ാ മു�േതാതവണ
�പാര ്�ി�ാം.അേ�ാഅ�േതാഅ�ൂേറാഅതിലുമധികേമാ
തവണ �പാര ്�ി�ാം. നട�ുേ�ാഴും കിട�ുേ�ാഴുെമാെ� �പാര ്
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�ി�ു�ിേ� ?എ�ാല ്�പാര ്�ി�ുേ�ാള ്ഏകൈദവേ�ാടു
മാ�തം �പാര ്�ി�ുവിന ്.വിശു�െര�ു കരുതു�വേരാട �്പാര ്
�ി�ു�തുംഅവെര മ���രാ�ു�തും ഉേപ�ി�്

ഏകൈദവേ�ാടു മാ�തം �പാര ്�ി�ുവിന ്.ഓേരാ �പേദശ�ും
അതാതു �പേദശെ� ഭാഷയില ്�പാര ്�ി�ുവിന ്.ഓേരാവ��ിയും
ത�ള ്�റിയാവു� ഭാഷയില ്�പാര ്�ി�ുവിന ്.അര ്�ം ഉള ്
െ�ാ��ാെത �പാര ്�ി��കൂടാ.അറബി ഭാഷഅറിയാ�വരില ്
കൂടുതല ്േപര ്�ും ത�ള ്എ�ാണ �്പാര ്�ി�ു�െത�്
അറിയാ�തായഇ�െ�രീതിയുംഅവസാനി�ി�ുവിന ്.
അ�ാഹുഅകബ്ര ്എ�ാല ്അ�ാഹുഅഥവാൈദവം (മാ�തം)
വലിയവന ്എ�ര ്�ം.ആരാധനയ�് അ്ര ്ഹന ്അ�ാഹു മാ�തം
എ� ഇ്�ാം മതം പറയു�തിന,് മനുഷ�െര�ാം അ�ാഹുവിെന
ആരാധി�ുകഎ�ര ്�മി�, മനുഷ�െര�ാം അ�ാഹുവിെന
ആരാധി�ാന ്േയാഗ�ത േനടിെയ�ുംഅര ്�മി�. മാ�തമ�,
അ�ാഹുവിെനഅഥവാൈദവെ�ആരാധി�ാനു� േയാഗ�ത
ൈദവ�ില ്നി�ും േനടിയ മനുഷ�െര�ാം അ�ാഹുവിെന
ആരാധി�ണംഎ�അര ്�മു�.് മനുഷ�ന ്െറആവശ��ള ്

േനടാനായി മനുഷ�ന ്ൈദവേ�ാട �്പാര ്�ി�ു�തും ,ൈദവമഹത�ം
മന�ിലാ�ിൈദവെ�ആരാധി�ു�തും തിക��ം വ�ത�സത്മായ
കാര��ളാണ.് മനുഷ�രുെട സത്ുതികള ്േക� ആ്ന�ി�ു� ഒരു
വിചി�തജീവിയാണ മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതി

സംഹാര�ള ്നിര ്�ഹി�ു� മഹാശ�ിയായൈദവംഎ� ദ്യവായി
ധരി�� േപാവരുത.് മനുഷ�രുെട യു�ചരി�ത�ള�ം ഒെ�വിവരി�ു�
ഖുറാന ്വചന�ള ്ആവര ്�ി�� വായി�ു�തുേക� ആ്ന�ി�ു�

ജീവിയ�ൈദവം.ൈദവനി� െച�രുത ക്ു�ു�െള.
ൈദവെ�ആരാധി�ു�തിന ബ്ഹുവിധ േയാഗ�തകള ്മനുഷ�ന ്
േനേട�തു�.്ൈദവെ�ആരാധി�ാനു� േയാഗ�തഎേ�ാഴാണ്
ലഭി�ുകഎ�ുംൈദവം തന ്െറ ഏക �പതിനിധിയിലൂെട മുഹമമദിെന

അറിയി�ിരു�ു.ൈലല�ുല ്ഖദിര ്ഇറ�ു� രാ�തിയുെട
സ�യുമായാണ അ്തിനു ബ�ം.ഇ�ാംഎ�പുണ� പ�തി

ൈലല�ുല ്ഖദിര ്ഇറ�ു� രാവില ്നല ്കിയതാെണ�ു േക��േകള ്
വിയു� എ്��ാെത ഇേ�ാളംആരുംൈലല�ുല ്ഖദിറിെന

ക�ി�ി�.അേനകം നൂ�ാ�ുകളായി മു�ീ�ള ്റംസാന ്മാസ�ില ്
ൈലല�ുല ്ഖദിറിെന കാണാനും പുണ�ം േനടാനുമായി

ഉറ�െമാഴി�ു�ു. മു�ീം എ� േപരില ്100 േകാടിയിേലെറ ജന�ള ്
ഭൂമിയിെല വിവിധ രാജ��ളിലായി ഉ�ായി��ം യാെതാരാള ്�ും
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ഇതുവെരൈലല�ുല ്ഖദിറിെന കാണാനായി�ി�.
എ�ുെകാ�ാെണ� ച്ി�ിേ�േ� ?ശിവരാ�തിയില ്
ഉറ�െമാഴിയു�ഹി�ു�ള ്�ശ്ിവെന കാണാന ്

കഴിയാ�തുമായാണ അ്തിനു ബ�ം.ഇ�ാം മതം പറയുേ�ാെല
അേനകായിരം രാ�തികള�െട പുണ�ം മനുഷ�ന ്ഒ� രാ�തിെകാ�്
േനടിയാല ്അെത�െന നീതിയാവും ?ൈദവീക നീതിെയ��ി ഇ�ത
േമാശമായി ചി�ി�ു�ത ശ്രിയാേണാ ?അേനകായിരം രാ�തികള�െട
പുണ�ം േനടു�ു എ�തിെന മനുഷ�ന ്അേനകജ��ളിലൂെട,
അേനകായിരം രാ�തികളിലായി േനടിയ പുണ��ിന സ്�ാനമായി

എ�ു തിരു�ി േനാ�ൂ. മഹാനീതിയുമായിഅേ�ാള ്
െപാരു�മു�ാകു�താണ.്സുമാര ്90 മനുഷ�ജ��ള ്െകാ�്

സത�ം മാ�തംപറയു�വനും, ധര ്�ം മാ�തം െച���വനും, നീതി മാ�തം
നല ്കു�വനുമായഅവ�യില ്മനുഷ�ാ�ാവ ഔ്�ത�ം

േനടു�താണ.്ൈദവെ�ആരാധി�ാനു�അടി�ാന േയാഗ�ത
മനുഷ�ന ്േനടു� �പസത്ുത കാല�,്ൈദവംശിവരാ�തിയില ്

പരമശിവന ്എ�യഥാര ്�മുഹ�ദിലൂെട േയാഗ�ത േനടിയ മനുഷ�ര ്
െ��ാം മഹാശാസ�്തംനല ്കിൈദവെ�ആരാധി�ുവാന ്
േയാഗ�രാ�ുകയുംഅനുവദി�ുകയും മഹാഅനു�ഗഹി�ുകയും
െച���ു. മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തംമുഴുവന ്അറി�,്

ൈദവ�ിന ്െറ മഹത��ള ്മന�ിലാ�ിആന��ാല ്
വിതു�ി�ര�ൈ്ദവെ�ആരാധി�ു�ഏക മനുഷ�ജ�മാണത.്

മഹാശാസ�്തംമന�ിലാ�ിയ േശഷം മാ�തേമൈദവെ�
ആരാധി�ുവാന ്പാടു��.താന ്ആരാെണ�ും, മഹാ�പപ�ം
എ�ാെണ�ും, മനുഷ�ന ്െറ ജീവിതംഎ�ാെണ�ും,ൈദവം

എ�ാെല�ാെണ�ും,ൈദവ�ിന ആ്രാധനകള ്ആവശ�മിെ��ും,
ൈദവെ�ആരാധി�ുവാന ്ഒേരെയാരു ജ��ിെലഅ�കാലം
മനുഷ�െനൈദവംഅനുവദി�ി���തുേപാലും മനുഷ�ന ്െറ
സേ�ാഷെ�കണ�ാ�ിയാെണ�ും,എ�ാം സുവ��മായി

അറി�ുെകാ� ശ്ിഷട്കാല�ില ്ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം എ�്
ൈദവെ�ശാസ�്തീയമായിആരാധി��െകാേ�യിരി�ും.

ൈദവ�ിന ്െറ ഭാവമായസത�ധര ്�നീതികള ്മാ�തംചി�ി�ുകയും
പറയുകയും �പവര ്�ി�ുകയും െച���അവ�യിേല� മ്നുഷ�ര ്
ഉയരു�തും,ൈദവെ�ആരാധി�ാനു� േയാഗ�ത േനടു�തും
മനുഷ�രുെട 90 മുതല ്95വെരയു�ജ��ളിലാണ.് മനുഷ�ന 5്0
പുരുഷ ജ�വും 50സ�്തീജ�വും ഉ�തില ്, പുരുഷജ��ിലാണ്
മഹാശാസ�്തംലഭി�ാനും ൈദവെ�ആരാധി�ാനും
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അവസരമു�ാവുക. ഭൂമിയില ്മായ �പത��മായേശഷം മാ�തമാണ്
ൈദവാരാധന െച��വാനു� േയാഗ�ത േനടി�ുടു�ുക.

ശാസ�്തപരമായകണ�ുകള ്�ഗ��ിെല 2◌ാം ഭാഗ�ിലു�.്
മു�ീ�ളായിഅറിയെ�ടു�വര ്ൈലല�ുല ്ഖദിറിെന കാണാന ്
ഉറ�െമാഴി�ു�തും,ഹി�ു�ളായിഅറിയെ�ടു�വര ്ശിവെന
കാണാന ്ശിവരാ�തിയില ്ഉറ�െമാഴി�ു�തും ഫലമി�ാെത
േപാകു�തിന ്െറയുംകാരണ�ള ്കൂടിയാണ അ്റിയി�ത.്
(2) മ���ജീവികെള വധി�ുവാന ്മനുഷ�ന ൈ്ദവ�ിന ്െറ

അനുവാദമുെ��ുംഅവകാശമുെ��ും �പചരി�ി�ത െ്ത�ാണ.്
തെ� ഉപ�ദവി�ാ�മ���ജീവികെള ഉപ�ദവി�രുത,്വധി�രുത്
എ�ാണ ശ്ാസ�്തം. ഭ�ണാവശ��ിനായി മ���െളയും
സസ��െളയുംആ�ശയി�ുകയാണു േവ�ത.് പ�ികെളയും

മൃഗ�െളയും ഭ�ണാവശ��ിനായി വധി�രുത എ്�ാണ ശ്ാസ�്തം.
ഈവിഷയ�ിലു� െവളിപാടുകള ്കുേറ�ൂടി വ��മാകാനു�.്
ൈദവാനു�ഗഹ�ാല ്ൈവകാെത വ��മാകു�താണ.്ഹ�എ്�

കര ്�വുമായി ബ�െ�� ആ്ടുകെളയും ഒ�ക�െളയും
വധി�ു�തും കടു�പാപമാണ.് (ചുവെട െപരു�ാള�കെള��ി
വിവരി�ുേ�ാള ്ഹ�ിെന��ി �പേത�കം പരാമര ്ശി�ു�ു�.്).
മകന ്ജനി�ാല ്, മകെനൈദവ�ിന ബ്ലിയായി നല ്കാെമ�്
�പസത്ാവി�ു�തും, മകന ്ജനി� വ്ളരുേ�ാള ്പഴയവഴിപാട ഓ്ര ്
�ുകയാല ്മകെന വധി�ാന ്ത�ാറാവു�തും ഇ�ബാഹിം (നബി)
എ�വ��ിയുെട സ�കാര� വിഷയമാണ.് ഒരു വ��ിയുെടഅധമമായ
വഴിപാടിെന വലിയ ത�ാഗമായി വിേശഷി�ി�തും, മഹാ�പപ��ിന ്
െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര ശാസ�്തമായൈദവശാസ�്ത�ില ്
വ��ിയുെട സ�കാര�ംകൂ�ിേ�ര ്�തും,അതിന ്െറ േപരില ്

ഇ�ബാഹിമിെനഅനുകരി� മ്���വര ്മൃഗ�െള വധി��േപാരു�തും
കടു�അപരാധമാണ.്ൈദവശാസ�്ത�ില ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ
ശാസ�്തനിയമ�ളാണു�ത,് മനുഷ��ഥകളി�.ഇ�ബാഹിം
മകെന�െ�വധി�ിരു�ുെവ�ില ്, മു�ീംകള ്മ�െള

വധി�ുമായിരുേ�ാ ?
(3)സ�്തീകെളസുഖ ഉപകരണമായി കണ�ാ�ിയതാണ മ്െ�ാരു
വളെര വലിയഅപരാധം.സ �ൂത�ിലു�വ�ാഖ�ാന�ള ്ശരിയാവി�.
ബഹുഭാര�ത�െ���ി �ഗ��ിെല 9◌ാം ഭാഗമായസത�ംശിവം

സു�രംഎ�തിെല ശാസ�്തവിശദീകരണവുമായി താരതമ�ം െച��ക.
സാ��ികസൗകര��ള ്ഉ�പുരുഷന ഒ്�ിേലെറ വിവാഹം
െച�ാെമ�ും 4വെരയാകാെമ�ും പറ�ുെവ� മുഹ�ദ സ്��ം
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കാര��ില ്4ല ്അധികം വിവാഹം െചയത്ു.സാ��ിക
സൗകര�മു�സ�്തീകള ്അേതേപാെലഅനവധി പുരുഷ�ാരുമായി
ഒേരസമയം വിവാഹബ�ം�ാപി�ാല ്സമൂഹജീവിത�ിെല

അടി�റഇളകു�താണ.് (ഇ�ാം മാ�തമ�,എ�ാ മതവിശ�ാസികള�ം
�പാേയാഗിക ജീവിത�ില ്സ�്തീകെളസുഖ ഉപകരണമായി

കണ�ാ�ു�ു� എ്�താണ വ്സത്ുത.).
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ���ി �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്
കൂടുതല ്വിശദീകരി�ി��ളളത പ്ഠി�ുേ�ാള ്ബഹുവിവാഹ
സ��ദായ�െള േ�ശഷഠ്െമ�ു കരുതു�വര ്തീര ്�യായും

തലതാഴ�്ു�താണ.്
യഥാര ്��ില ്സംഭവി�ത ഇ്നി പറയാം. മുഹ�ദ സ്ുഖേഭാഗ�ളില ്

െപ� പ്ുണ�ം വളെരയധികം നഷട്െ�ടു�ി. മു� ക്ുേറ
സദാചാരപാഠ�ള ്പഠി�ാനും പുലര ്�ാനും കഴി�ിരു� മുഹ�ദ്
അേ�ഹ�ിന ന്�െത�ു േതാ�ിയകാര��െള തു�ി�ിടി�ി� ത്ന ്
േറതായ രീതിയില ്ഇ�ാംഎ�പുണ� പ�തിയുെട സ�യില ്

മായംേചര ്�ു.അ�െനസംഭവി�ുവാന ്േവെറയുംകാരണമു�.്
ൈദവമാകാന ്�ശമി� മല�ുകള�െടഅഥവാ േദവതകള�െട
ചരി�തവുമായാണ അ്തിനു ബ�ം.ഹി�ുമതെ���ിയു�

വിശദീകരണ�ില ്വായി�ുക.ഓംസത�ം േഡാ�േ്കാം െവബൈ്സ�ില ്
കുെറ േചര ്�ി���,് േമ�ടി കാര��െളൈദേവ�യുെ��ാല ്
മെ�ാരു �ഗ��ില ്കൂടുതലായി വിസത്രി�ു�താണ.്

(4)ഇ�ാമിെലൈദവശി� ഉള ്െ�െടയു�നീതികാര��െള
വിശദീകരി�ു�തില ്മുഹ�ദിന പ്ിഴവുപ�ി.വലിയ െത��കള ്�്
കടു�ശി�കള ്മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരംൈദവം നല ്കും
എ�തിെന ഇ�ാമില ്വിശ�സി�ു� ഭരണാധികാരികള ്�ശ്ി�
വിധി�ാനും നട�ാ�ാനുംഅധികാരം ഉ�തായിഎഴുതിേ�ര ്�ു.
ഇ�ാമിെല ശരീഅ� േ്കാടതികള ്�വ്സത്ുതകള ്പഠി�്
ഉപേദശ�ള ്നല ്കുകഎ�തിന��റം ശി�വിധി�ാനും വിധി

നട�ാ�ാനുംഅവകാശവുംഅധികാരവുമി�.തലെവ��ം,ൈകെവ��ം,
കാല ്െവ��െമാെ�ൈദവീകമ�ാ�കുടിലതകളാണ.്

മഹാസേ്നഹമായൈദവെ�മഹാഭീകരന ്എ�കണെ�
ഭയെ�ടു�അവ�സൃഷട്ി�ത അ്പരാധമായി���.് ഉദാഹരണമായി
അബ��ിേലാഅ�ാെതേയാ ഒരാള ്വധി�െ�ടുേ�ാള ്,വധ�ിനു
കാരണ�ാരനായി വിേശഷി�ി�െ�ടു�വ��ിയുെട തലെവ��ക
എ�ത സ്മൂഹ�ിന ്െറ/ഭരണകൂട�ിന ്െറ പണിയ�. െകാ�െ��
വ��ിയുെട ഏ�വും �പിയെ��വെര വസത്ുത മന�ിലാ�ി
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അറിയി�ുകയും,അവരുെട ഇഷട്�പകാരവും വിഷയ�ിന ്െറ
ഗൗരവ�പകാരവും വ��ിെയസഹായി�ുക മാ�തമാണ്

ഭരണകൂട�ിന ്െറ കടമ.അ�ാെതസമൂഹ�ിെല വ��ികെള ത�ള ്
�ുേതാ�ുേ�ാെല ഭരി�ുവാനും ശി�ി�ുവാനും ഭരണകൂട�ിന്
അധികാരമി�.വധം ഉള ്െ�െടയു�കടു�ശി�നല ്കു�ത്

ഭരണകൂടം േനരി�ാവരുത.് ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരവും
നീതിശാസ�്ത�പകാരവും മരണശി�വിധിേ��തും
നട�ാേ��തും മരി� വ��ിയുെട ഉ�വരാവണം.ശി�

ഇളവുെച�ണേമാഎ�തുംഅവരാണ മ്ുഖ�മായും നി�യിേ��ത.്
അവര ്� േ്വ�തായശാസ�്തീയ ഉപേദശ�ള ്നല ്കുക, �പതിെയ
പിടികൂടി ഹാജരാ�ുകതുട�ിയവയാണ ഭ്രണകൂടം െചേ��ത.്
ബലാല ്സംഗം െച�െ�� യുവതി� �്പതിെയ വധശി�യ�്്
വിധി�ാനും െവറുെത വിടാനും അധികാരമു�,്വധശി�യ�്്
വിധി�ു�ുെവ�ില ്വധം നട�ാേ��ത യ്ുവതിേയാ,യുവതി നിര ്
േ�ശി�ു�വരുംത�ാറു�വരുമായ ഉ�വെരെ�ാ�ാവണം

എ�ി�െനയാണ ശ്ാസ�്തം,അ�ാെത ശരീഅ� േ്കാടതികള ്�്
ശി�വിധി�ാനും നട�ാ�ാനുംഅവകാശവുമി�,അധികാരവുമി�.

(5)ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്ത�ിന ്െറ ലഘുരൂപം
മുഹ�ദിെനഅറിയി�ത സ്ുഖേഭാഗ�ളിലും ശാസ�്തപരമ�ാ�
യു��ളിലും ഏര ്െ��അേ�ഹ�ിന ഉ്ള ്െ�ാ�ാന ്കഴി�ി�.
സ�ാ�ിെല യഥാര ്�ഉേ�ശവും കള�െ���. �ഗ��ിെല 4◌ാം
ഭാഗ�ില ്സാ��ികശാസ�്തംവിസത്രി�ി���ത പ്ഠി�ുേ�ാള ്

പിഴവുകള ്േബാ��മാകു�താണ.്
(6) റമസാന ്�വതം, െപരു�ാള�കള ്,എ�ിവയുെട സ�െയ��ി
പറയാം :ഈ�ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്ൈദവീകമായ

പ�ാംഗെ���ി വിസത്രി�ി���.് മനുഷ�ര ്�ായി മഹാശാസ�്ത
�പകാരംൈദവം നി�യി�ത 2്8 ദിവസ�ള ്വീതമു� 13 മാസ
കല�റാണ.് 13◌ാമെ�മാസംആേഘാഷ�ിനു�താണ.് േമ�ടി
കാര��െള ശരിയാംവിധം മന�ിലാ�ാന ്മുഹ�ദിനു കഴി�ി�.
അേ�ഹംആേഘാഷ മാസെ� �വതമാസമാ�ി മാ�ി. േമ�ടി
കാര��ിലും മല�ുകള�െടഅഥവാ േദവതകള�െടൈപശാചിക
�പവര ്�നമു�ായി. 13എ�അ�െ��െ�അവര ്േദാഷ

അ�െമ� െ്ത�ി�രി�ി��.
എ�ായേ്�ാഴുംൈദവഭാവമായസത�ധര ്�നീതികേളാെട ജീവി�ുക

അഥവാ ധര ്�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുകഎ�തിന��റം
ൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്�വത�ള��ാ�ു�ത ൈ്ദവീകമ�അഥവാ
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ശാസ�്തീയമ�.ൈദവം മനുഷ�നു നല ്കിയ വ��ിസ�ാത���െ�
ദുരുപേയാഗം െചയത്ുെകാ�ും, �വത�ള ്ഇഷട്െ�ടു� ഒരു
വിചി�തജീവിയായിൈദവെ�അവതരി�ി� ക്ടു�ൈദവനി�

െചയത്ുെകാ�ും മുഹ�ദ പ്ിശാചിന ്െറ വഴിേയ േപായി.ഇ�ാംഎ�
ലഘുപുണ�വ�വ�ിതിൈദവീകമ�ാതായി എ�ു ചുരു�ം.
ര�ാമെ�ആേഘാഷെ�ഇ�ബാഹിമിന ്െറയുംഇസമ്ായിലിന ്
െറയും ഒരുസ�കാര� ജീവിതകഥയുമായും മുഹ�ദ ബ്�ി�ി��.
ൈദവീകമായ 13◌ാം മാസം താല�്ാലികമായി കള�െ�ടു�ുവാന ്
മുഹ�ദിനും ദുര ്േ�വതകള ്�ും കഴി�ു.ആേഘാഷെ�
വിജയദശമി എ�റിയെ�ടു� മഹാദശമിയുമായാണ ൈ്ദവം

ബ�ി�ി�ി���ത.് �പസത്ുതആേഘാഷ�ിന ്െറ വിശദീകരണ�ള ്3
◌ാം ഭാഗ�ിലു�ത പ്ഠി�ുേ�ാള ്,അവശാസ�്തപരം

മാ�തമാെണ�ു കാണാം.ൈലല�ുല ്ഖദിറുമായി ശിവരാ�തി
ഒ�ി�ു�െത�െനെയ� മ്ു� �്ഹസ�മായി വിശദീകരി��വേ�ാ.
�ബ�െ�സംബ�ി�ഏതാനും പാഠ�ള ്മഹാശ�ിയായൈദവം,
പരമശിവനിലൂെടആദിശ�രന വ്ിശദീകരി��െകാടു�േ�ാള ്,
അേ�ഹം മഹാ�പപ�െ�മിഥ�െയ�ു വിേശഷി�ി� ക്ടു�
അപരാധം െചയത്ു, മഹാ�പപ�െ�യും മഹാശാസ�്തെ�യും
മഹാശ�ിയായൈദവെ�യുംനി�ി��.ആദിശ�രെനേ�ാെല,
മുഹ�ദും കടു�അപാരാധം െചയത്ു.ൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്
സ�യം കഥകള�ം നിയമ�ള�ം ഉ�ാ�ിയ മുഹ�ദ അ്േയാഗ�നായി
മാറി.എ�ാല ്അേ�ഹ�ിന ്െറഅനുയായികളായിഅറിയെ��
അേനകം വ��ികള ്�വ്ളെരയധികം പുണ�ം േനടാനു�

പ�തിയായി ഇ�ാം �പേയാജനെ���.
(7)ഹ�ിന ്െറ സ�െയ��ി പറയാം : മഹാശാസ�്തംലഭി�ു�
പുണ� ജ��ില ്എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും ഒരുതീര ്�യാ�ത

ഉ�ാകു�താണ.് പുരുഷജ��ിലാണത എ്� എ്ടു�ു പറയുേ�ാള ്,
പുരുഷ�ാര ്മാ�തമാണ ത്ീര ്�യാ�ത െച���ത എ്�ുംഅറിയണം.
�പസത്ുത ജ��ില ്വ��ി ജനി�ു�തും താമസി�ു�തും

േകരള�ിലായിരി�ും. മഹാശാസ�്തംലഭി�� കഴി� േ്കരള�ിെല
മ�ടി എ��ലേ�യ�് ക്ാല ്നടയായി യാ�തെച���താണ.്
മഹാശ�ി മാ�തംശരണം,എ�തുള ്െ�െടയു� ലളിത പദ�ശ്
യാ�തയ�്ിടയില ്ഓേരാവ��ിയിലുംൈദവാനു�ഗഹ�ാല ്

ഉ�വി�ുകയുംഅവയും െചാ�ിെ�ാ� യ്ാ�ത െച���തുമാണ.്
ൈദവ�ിന ്െറ സ��ം നാട എ്� േപര േ്കരള�ിനു ലഭി�ത ഉ്ള ്

െ�െടയു�കാര��ള�െട യഥാര ്�കാരണ�ള�മായി ബ�െ����
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തീര ്�യാ�തെയ��ി �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്ൈദേവ�േപാെല
േചര ്�ു�താണ.് േമ�ടി തീര ്�യാ�തെയ��ി ഇ�ാമിെല

മതാചാര�െനഅറിയി�വഅേ�ഹംആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം
ഉള ്െ�ടു�ിെ�ാ� മ്�യിേല�ു�യാ�തയായി പരിണമി�ി��,
ര�ാമെ�ആേഘാഷവുമായിഅതിെനബ�ി�ി�ുകയുംെചയത്ു.
ഹ�ിെല യാെതാരുആചാര�ള�ംൈദവീകമ�.ഇേത െത� മ്��
മത�രുംതീര ്�യാ�തകളിലൂെട നട�ു�ു�.്വ��ി� ല്ഭ�മായ

ശ�ിെ�ാ�,് ധര ്�ശാസ�്തപരമാേയാഅ�ാെതേയാ
എവിേടയ�്ും യാ�തെച���തും യാ�തആസ�ദി�ു�തും വ��ി�്
ൈദവം നല ്കിയ വ��ിസ�ാത����ില ്െപടു�ു.എ�ാല ്വ��ി
നട�ു�യാ�തെയൈദവ�ിനു േവ�ിയു�തീര ്�യാ�തഎ�ു
േപരിടുേ�ാള ്,വ��ി,ൈദവനി� െച��കയാണ.് െജറുസേലം, മ�,

മദീന, േവളാ��ി,ശബരിമല,ഹിമാലയം തുട�ിയ
�പേദശ�ളിേല�ു�യാ�തകള ്�ൈ്ദവ�ിനു േവ�ിയു�തീര ്
�യാ�തഎ�ു േപരി�ാല ്ൈപശാചികമാകു�ത അ്�െനയാണ.്
േദവാലയയാ�തകളിെല�ാം നിര�രമായി സംഭവി�� െകാ�ിരി�ു�
അപകട മരണ�ളിലൂെട ന��നശ�ികള ്തുടര ്�യായിആവക
കാര��ള ്അറിയി�ു�ുെ��ിലും മതമനുഷ�ര ്അവഉള ്

െ�ാ���ി�.
(8)ഖുറാന ്െറഅര ്�ംഎ�തേപര ്വായി�ി��� ?്ഖുറാനില ്
പറ�ിരി�ു�യു�ചരി�ത�ള ്, മഹാ�പപ��ിന ്െറ

ശാസ�്ത�ള�, മനുഷ�ചരി�ത�ളാണ.് മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�െള നിര ്�ഹി�ു�ശാസ�്തകാര��ള ്/നിയമ�ള ്
മാ�തമാണ മ്ഹാശാസ�്തംഅഥവാൈദവശാസ�്തം.അതി�ര ്�ം,
ഇ�ാം മത�ില ്മനുഷ�ചരി�ത�ള ്കൂ�ിേ�ര ്�െ��� എ�ും

ൈദവീക െവളിപാടുകള ്മാ�തമ�അവയിലു�െത�ുമാണ.്തെ�യും
ചു��മു�വെരയുംതൃപത്ിെ�ടു�ുവാനായി മുഹ�ദ വ്ളെരയധികം
കൃ�തിമം �പവര ്�ി��. നബി�ു�ിന െ്വ�ം െകാ�ുവരാനായി
നബിയുെടഅ�ഓടിയതിെനഅനുകരി� മ്�യില ്ഓടു�വര ്,
നബിമാരുംഅ�മാരുെമാെ�ക�ൂസില ്ഇരു�ിട� ക്�ൂസില ്
ഇരി�ണെമ� ന്ിയമം ഉ�ാ�ിയിരുെ��ില ്വ�ാ�അവ�
ഉ�ാകുമായിരു�ു ;ൈദവംകാ�ു ! ഉ�മ,ഹ�ത്ുട�ിയവകള ്
ൈദവീക െവളിപാടിന ്െറ ഭാഗമായിരു�ി�എ�ുംഅവ ഉള ്െ�െട
ഇ�ാമിെലഅേനകം കാര��ള ്ൈദവീകമ�എ�ുംഅറിയി�ു�ു.
മുഹ�ദിന െ്വളിപാടായി ഇ�ാംഎ� �ഹസ�പ�തിൈദേവ� �പകാരം

നല ്കിയത പ്രമശിവന ്(�ഗ�കാരന ്)ആെണ�ാണ്
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മന�ിലാ�ു�ത,്എ�ാല ്അ�ാര��ിലും െവളിപാട പ്ൂര ്
�മായി�ി�.തല ്�ാലം കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.

//ഇ�ാം മതാചാര�നായിഅറിയെ�ടു� മുഹ�ദിനു െവളിപാടു
ലഭി�ുവാന ്കഴി�തിെല നീതി മുന ്സൃഷട്ിച�കവുമായി�ൂടി
ബ�െ��താണ.് പുണ�ം പൂര ്�ിയാ�ാനാവാെത ജ��ള ്
തുടരുകയാണ.് പുണ�പ�തിയില ്അ�ശ�െകാ�ും

അവിേവകംെകാ�ും മായംേചര ്�മുഹ�ദ,് നിരവധി ജ��ളിലൂെട
ൈദവീകമ�ാ�കഥാരചനകള�മായി ജീവി�ു�ു,അടു�കാല�്
(േജാണ ്േപാള ്ര�ാമന ്എ�േപരില ്) �കിസത്ു മത�ിെല േപാ�ായി
മാറിയേ�ാഴുംൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്സ�യംനിയമ�ള��ാ�ല ്
തുടര ്�ു.കൂടുതല ്കാര��ള ്മഹാഇഷട്�പകാരം പി�ീട്

െവളിവാകു�താണ.്അ�ാഹുവിെനഅവന ്എ�സ്ംേബാധന
െച��� മു�ീ�ള ്മുഹ�ദിെനസ.അ., റ, റ.അ.,എ�ിവയുെട
മുഴുരൂപം േചര ്�ബ്ഹുമാനി�ു�തിന ്െറ െപാരുള ്കൂടി

വ��മാേ��ിയിരു�ു. //
ൈ�കസത്വ �പകാരം മു�ിേ�ല ്നി�ു �പാര ്�ി�ുേ�ാള ്,ഇ�ാം
�പകാരംസുജൂദ എ്� പകുതിേയാളം വരു�സാഷട്ാംഗം

നട�ിലാവു�ത മ്ത�ളിെല �പാര ്�നാസംബ�മായസത��ള�െട
മാ�തംതാരതമ��െള കുറി�ു�ു�.്ഹി�ുമത�ില ്�പാര ്�നാ
സംബ�മായി പുരുഷ�ാര ്�അ്നുവദി�ി���സര ്�ാംഗ

സാഷട്ാംഗം,ൈദവെ�ആരാധി�ാനു� േയാഗ�ത േനടു�ഏക
ജ��ില ്, േയാഗ�ത േനടുേ�ാള ്മാ�തമാണ അ്നുവദി�ി���ത.്
മു� വ്��മാ�ിയതുേപാെല ഒരു രൂപ�ിേലാ ഒരു വി�ഗഹ�ിേലാ
ഒരുകടുകിേലാ�ിതിെചയത്ുെകാ�ും മഹാ�പപ��ിന ്െറയും
എ�ിന ്െറയുംസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്െച��വാന ്�പാപത്മായ
ശ�ി മാ�തേമആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയാകു�ു��.

ഇ�ാമിെലൈദവ�ിന ഒ്രുകടുകിേലാ വി�ഗഹ�ിേലാ
�പേവശി��െകാ� മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി �ിതി 

സംഹാര�ള ്െച��വാന ്ശ�ിയി�ാ എ�ുെ��ില ്ഇ�ാമിെല
ൈദവം മഹാശ�ിയ�ാ എ�അര ്�മു�ാകു�താണ.്ൈ�ക�്
വീ�ും വരുെമ� �്കിസത്�ാനികള ്വിശ�സി�ു�തുേപാെല

േലാകാവസാനം ഉ�ാകുെമ�ും,അതിനു മുേ�ാടിയായി മാലാഖ
(മല�)്കുഴല ്വിളി�ുെമ�ും ഇ�ാം മതം ഉറ�ി�� പറയു�ു.
ഭൂമിയിെല�ും ഇ�ാമിക ഭീകരവാദം ഏ�വും മൂര ്�ി�ിരി�ു�ഈ
കാലഘ��ില ്േമ�ടി മതവചന�ിന �്പസ�ിയുേ�ാഎ�ും
അതില ്വിശ�സി�� ജീവി�ു� മതവിശ�ാസികേളാ,സത�ധര ്��ള ്
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അനുസരി�� ജീവി�ു� ഒരു മു�ീെമ�ിലും ഭൂമിയിലു�ാകുേമാ
എ�ുെമാെ�വിശകലനം െചേ��തേ�എ�ത വ്ളെര

�പസ�മാണ.്അ�ാഹുവിന ്േറെത�ു കരുതെ�ടു� നിയമ�ള ്
�പകാരം �പവര ്�ി��െകാ�ാെമ� (്മന��െകാ�)്സത��പതി�
െച��കയും, �പസത്ുത നിയമ�ള ്�പകാരം മാ�തംജീവി�ുകയും,
ആവിധ�ില ്ദിവസവും �പാര ്�ി�ുകയും െച��േ�ാള ്മാ�തേമ
ഒരാള ്ഇ�ാം മതവിശ�ാസിആകു�ു��.അ�െനയിരിെ�

ഓേരാേരാ രാജ��ളിെലയും ഭരണഘടനഅനുസരി�� ജീവി�ുവാന ്
ഇ�ാം മതവിശ�ാസി ത�ാറായി�ൂടാ;യഥാര ്�മായും മതവിശ�ാസി

ആയിരി�ു�വര ്മതവിശ�ാസ�െളഅപഹസി�ു�
സത��പതി�െച��കയുമി�. രാജ��ളിെല ഭരണഘടനകള ്
അനുസരി� അ്വര ്�പവര ്�ി��ം കൂടാ. ഉദാഹരണ�ിന ഇ്�ാം

മതവിശ�ാസികെള�ു പറയു�വര ്ഇ��യിെല േക��ഭരണകൂട�ിലും
സം�ാനഭരണകൂട�ളിലും മ��ിയാകു�തിന ്െറ ഭാഗമായി�,്
രാജ��ിെല ഭരണഘടനഅനുസരി�� �പവര ്�ി��െകാ�ാെമ�്
സത��പതി�െച��േ�ാള ്,ത�േളാടും സമൂഹേ�ാടും

ൈദവേ�ാടും കാപട��ള ്കാ���അവെരയും,അവരുെട കൂെട
വിശു��ാരായി േവഷംെക��കയും െച��� െപരു���ാരായ
മതപുേരാഹിതെരയും മനുഷ�രാേയാ മതവിശ�ാസികളാേയാ
കണ�ാ�ിയാല ്അതുേപാലുംൈദവനി�യാവും.

ത�ള ്�യ്ാെതാരു നി�യവുമി�ാ�മതകാര��ള�െടേപരില ്
ആേവശംെകാ��തും തര ്�ി�ു�തുംഅവിേവകമായി���,്
ഭീകരവാദ�ള ്� ഒ്രുകാരണമതാണ.്ത�ള ്� േ്താ�ുേ�ാെല
�പവര ്�ി�ാന ്ഭൗതികശാസ�്തം �പകാരമു� േബാംബുകള�ം
േതാ�ുകള�ം മ�ായുധ�ള�ം ഉപേയാഗി�ുവാന ്ത�ാറായവര ്,

ജീവിതകാര��ളില ്യു�ിശാസ�്തംഉള ്െ�െടയു�
മ��ശാസ�്തശാഖകെള ഉപേയാഗെ�ടു�ാ�ത ക്ടു�

അപരാധമാണ.്
മായ �പത��മാകും വെര,ഓം മുഴ�ും വെരഅ�ാഹുഅകബ്ര ്
എ�വിളി ഭൂമിയില ്മുഴ�ു�താണ.് മുഹ�ദ ബ്ാ�ിഷപി.െക.
എ� പ്ിതാവ എ്നി� െ്ചറു��ില ്േപരുവ��. (ജ�ം െകാ�്
അേ�ഹം പിതാവാെണ�ിലും മഹാശാസ�്ത�പകാരംൈദവ�ിന ്െറ
കു�ാണ,്ൈദവ�ിന ്െറ �പതിനിധിയായഎന ്െറയുംകു�ാണ.്
അേ�ഹം ഹി�ുമത�ില ്െപ� പ്ുനര ്�നി� ഇ്� ്2008 ല ് ഒരു

യുവാവായി��� !് ).കാല�കമ�ില ്,എന ്െറ േപര ഷ്ാഎ�ും മുഹ�ദ്
ബാദഷ് എ�ും ബാദഷ് എ�ുെമാെ� പരിഷ�്രി�െ���. 2006ല ്
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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിഎന ്െറഈജ�ശരീര�ിന/്വ��ി�്
പരമശിവന ്എ�േപര മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുകയു�ായി.എന ്െറ
ആദ� േപരിെല മുഹ�ദും, മഹാശാസ�്ത �പകാരമു�യഥാര ്�
മുഹ�ദായ പരമശിവനും ഒരാള ്തെ�. മഹത�ംൈദവ�ിനു മാ�തം.

ഹി�ു മതം :
ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല വ�ത�സത്�ള�ംൈദവീകവുമായ

ഭരണസംവിധാന�െളസംബ�ി�അതിബൃഹ�ായകാര��ളാണ്
ഹി�ുമത�ിലു�ത എ്�ു പറയുേ�ാള ്മഹാശാസ�്തവുമായ� മറി�്

ഈ �ഗ��ിെല 7◌ാം ഭാഗ�ിലു�സമ്ൃതിയുമായാണ്
ഹി�ുമത�ിന ക്ൂടുതല ്ബ�െമ� വ്��മാവു�ു.ഹി�ുമതം
സനാതനമാകു�ത മ്ുഖ�മായുംസമ്ൃതികളിലൂെടയാണ,്

ശാസ�്ത�ിലൂെടഅ�അഥവാ േവദ�ളിലൂെടയ�. േവദ�ള ്എ�്
ഇ�റിയെ�ടു�വയഥാര ്�േവദ�ള�,അവെയ�ാം വര ്
��ശാസ�്തമായ മ��ശാസ�്ത�ിന ്െറഅംശ�ള ്മാ�തമാണ.്
ഭൗതികശാസ�്തം, ധര ്�ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തം, മ��ശാസ�്തം
എ�ിവയാണ യ്ഥാര ്�മായ 4 േവദ�ള ്,ശാസ�്തവിശദീകരണ�ള ്
ചുവെടയു�ഏതാനുംഅ��ായ�ളിലും, �ഗ��ിന ്െറ 3ഉം 4ഉം

ഭാഗ�ളിലുമു�.്
ഈശ�രി,ഈശ�രന ്/ശിവന ്, �ബ�േദവന ്എ�പരമശിവന ്, ദുര ്�,
നാരായണന ്, ഗജപാതി/ഗണപതിഎ�വിഘേ്നശ�രന ്, മുരുകന ്,
അ��ന ്,ഇ��ന ്, നാഗരാജാവ,് നാഗയ�ി തുട�ിയഅേനകം

േദവതകള�ം;അസുര�ാര ്,യ�ി, ഗ�ര ്�ന ്, മാടന ്, മറുത,തുട�ിയ
അേനകം വിരു�ശ�ികള�ം ശാഖകളായു�വലിെയാരു
വൃ�െ�േ�ാെലഹി�ുമതെ�കരുതാനാവും.ൈശവമതം,
ശാേ�യമതം,ൈവഷണ്വമതം,ൈവദികമതംഎ�ി�െന
വ�ത�സത് മത�ള ്സംഘടി���ായതാണ ഹ്ി�ുമതെമ�ിലും
അവെയ�ാം േമല ്�റ�േദവതകള�മായി ബ�െ��ിരി�ു�ു.

മഹാശ�ിയായൈദവം മഹാജഗദംബയായി
മനുഷ�രൂപെമടു�ിരി�ു�ു, ഒരുഹി�ുമതകുടുംബ�ില ്

മഹാഎഴുെ��ി�ഴി�ിരി�ു�ു എ� മ്ു�്
�പസത്ാവി�ിരു�ുവേ�ാ.ഈവാചകംഎഴുതു� 2008 െസപത്ംബര ്

30ൈവകി� 5് മണിവെര �ബ�ം �പസത്ുത മനുഷ�ശരീര�ില ്
�പേവശി�ി�ി� ;അതായത മ്ഹാശ�ിയുെട മനുഷ�ാവതാരം പൂര ്

�മായി�ി�,സമയം നി�യി�ു�ത മ്ഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിയാണ.് മഹാജഗദംബ, മഹാേദവി, പരമശിവന ്എെ��ാം
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�പസത്ാവി�ുേ�ാള ്,ഹി�ുമതമാെണ� ധ്രി�രുത.് �ഗ��ിെല 3
◌ാം ഭാഗ�ില ്ആവിധകാര��ള ്ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.്
ഓംഎ�മഹാശബദ്ം ഹി�ുമത�ിലൂെട സംര�ി�െ���െവ�ിലും
ഓം ന ്െറ വിശദീകരണ�ളില ്5ശതമാന�ില ്താെഴ മാ�തമാണ്

ഇ� ഹ്ി�ുമത�ില ്ഉ�ത.്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിെയസാംഷട്ാംഗം �പണമി��െകാ�,്

അവിടുെ� മഹാദാസനും പരമശിവനുമാകാന ്മഹാഭാഗ�ം ലഭി�ി���
ഈയു�വന ്, മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്�പകാരംഅറിയി�ു�

കാര��ള ്മനുഷ�ജീവിതം മഹാമംഗളമാ�ു�താണ,് പരമ�ശ�േയാെട
വായി�ാലും / േക�ാലും :

ൈദവെ�മാ�തംആരാധി�ുക,ഓേരാേരാകാര��ള ്നിര ്
�ഹി�ാനായിൈദവം ചുമതലെ�ടു�ിയി���വെരആദരി�ുക
മാ�തം െച��കഎ�ത ഹ്ി�ുമത�ില ്അവഗണി�െ��ിരി�യാണ.്
വളെരയധികംബു�ിശ�ികള ്ൈദവ�ില ്നി�ും ലഭി� മനുഷ�ര ്,
ത�ള ്� േ്താ�ുേ�ാെലആരാധനാ കാര��ള ്സ�ീകരി�ു�ത്
കടു�ൈദവനി�യാണ.്ൈദവീകമ�ാ�വിേനാദ�ളില ്ഏര ്
െ�ടു�വെരേ�ാലുംആരാധി�ു�അവ�യിേല� ഹ്ി�ുമതം
ഇ� ക്ൂ��കു�ിയിരി�ുകയാണ.്ഈഅവ�യ�് മ്ുഖ�േഹതു
വിഷണ്ുഎ�വിഷാണുവാണ.്ൈ�ക�ിെന��ി വിശദീകരി�േ�ാള ്,
ദുര ്�െയ�ും നാരായണന ്എ�ും േപരു� ര� േ്ദവതകള ്

ൈദവമാകാന ്�ശമി�തിെന��ി വിശദീകരി�ി���.്അവഅതീവ
ഗൗരവ�ളാണ,്ആയിരു�ു.ൈദവം തന ്െറ ഭാഗവും

ഏകദാസനുമായ പരമശിവെനൈ�ക�ായി� ഭ്ൂമിയില ്അയ�ത ദ്ുര ്
േ�വതയായി മാറിയ നാരായണെന മഹാശാസ�്തപരമായിഅമര ്�
െച�ാനാെണ�ും,ബഹുൈദവാരാധനഅവസാനി�ി�ു�തിനാണ്
ഇ�ാംഎ�ലഘുപ�തി നല ്കെ��െത�ും വിസത്രി�ുേ�ാള ്,
ഹി�ുമതവുമായി �പമുഖ മത�ളായ �കിസത്ുമത�ിനും
ഇ�ാംമത�ിനുംഅേഭദ�മായബ�ം ഉ�ായിരു�ുെവ�്

�ാപി�െ�ടുക കൂടിയാണ.്
ൈദവം ഒേ�യു��,ഓേരാേരാകാര��ള ്�ായി

നിേയാഗി�െ��വരാണ ഹ്ി�ുമത�ിെല േദവതകള ്എ�ു
�പസത്ാവി�ുേ�ാള ്,ഹി�ുമത�ിെല �തിമൂര ്�ികള�ംൈദവ�ള�
എ� വ്��മാണ.് �തിമൂര ്�ികള ്എ�തൈ്ദവസൃഷട്ിയ�,
മനുഷ�രുെട സൃഷട്ിയാണ.് �തിമൂര ്�ികളിെല നാരായണെന

ൈദവമായി കരുതു�വെര െഞ�ി�ുകയുംനിരാശെ�ടു�ുകയും,
േശഷംസേ�ാഷി�ി�ുകയും െച���വസത്ുതകള ്ൈ�ക�ിന ്െറ
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ചരി�തവുമായി ബ�െ��ിരി�ു�ു.ആയത ച്ുവെട പറയാം :
ൈ�ക�ിന ്െറ ഹൃദയ�ില ്എേ�ാ �പകാശി�ു�തായു�ൈ�ക�ിന ്
െറ ഒരു ചി�തംക�വരു�ാകുമേ�ാ.അതഓ്ംകാരമാണ.്ശിവന ്,
നാരായണന ്എ�ീ ര�ുേപരാണ ഓ്ംകാരം ഉപേയാഗി�ി���ത,്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാനിയ��ണസ�െയ�ു മാ�തംഇേ�ാളം

അവരുംപലരുംകരുതിേ�ാ�ഓംകാരം മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയംആെണ�,് മഹാേദവി

െവളിെ�ടു�ു�ത മ്ഹാസൃഷട്ിച�ക�ില ്പരമശിവനിലൂെട
മാ�തമാണ.് �ബ��ില ്നി� സ്ൃഷട്ി�െ��ി���ഏകേദവനാണ്
�ബ�േദവന ്, �ബ�േദവന ്തെ�യാണ പ്രമശിവന ്. �ബ�േദവെന
/പരമശിവെനആരാധി�ാന ്പാടി�.ആദ�മഹാകാലച�ക�ില ്
പരമശിവന ്െറ �പതിനിധിയായി ശിവന ്വര ്�ി�ു�ു.ശിവന,്
പരമശിവനിലൂെടൈദവം നല ്കിയഓംകാരം ശിവന ്െറഅപരാധം
മൂലം താല�്ാലികമായി നാരായണന ന്ല ്കി. നാരായം െകാ�്
ചരി�തംഎഴുതുകഎ�നിേയാഗവും,ശിവന ്തന ്െറ നിേയാഗ�ില ്
വീഴച്കള ്വരു�ിയാല ്താല ്�ാലിക ചുമതലേയല ്�ുകഎ�
നിേയാഗവും മാ�തമു�ായിരു� നാരായണന ്ഓംകാരെ�

ദുരുപേയാഗം െചയത്ു. മഹാശ�ികള�െട നിയ��ണസ�യായി
മാ�തംഓംകാരെ�മന�ിലാ�ിെ�ാ�ും

ഉപേയാഗെ�ടു�ിെ�ാ�ുംഓംകാരം േപാെല ശ�മായ ഒരു
നാഗമാണിക�ംസൃഷട്ി� ന്ാരായണന ്കടു�അപരാധം കാ�ി.ശിവന്
ഓംകാരം മട�ി നല ്കിെയ�ിലും ഓംകാരംേപാെല ശ�മായ

നാഗമാണിക�ംഅേ�ഹ�ിന സ്��മായി. മഹാശ�ിയായൈദവം
താന ്�ാപി�ി��� മഹാശാസ�്ത�ള ്�പകാരം വ��ികള ്�സ്�ൂര ്

�വ��ിസ�ാത���ംഎേ�ാഴുംഅനുവദി��െകാടു�ു�ു
എ�തുെകാ�ാണ ന്ാരായണന അ്ത സ്ാധി�ത.് മഹാശ�ിയുെട
ഭാവമായസത�ധര ്�നീതികള ്�വ്ിരു�മായവ െച��േ�ാള ്
നാഗമാണിക�ംൈകെകാ� െ്താടി�എ�തിെന മറികട�ുവാന ്
അേ�ഹം നാഗമാണിക�ം ഉപേയാഗി� ഒ്രു വിചി�തമായശംഖ്
സൃഷട്ി�ുകയും,ശംഖിനക� ന്ാഗമാണിക�ം ഒളി�ി�ുകയും,
ശംഖിെനബഹുവിധൈപശാചികശ�ികള ്െകാ� ത്ന ്െറ
ൈക��മായി എേ�ാഴും കൂ�ി�ിടി�ി�ുകയും െചയത്ു.
നാരായണന ്എ�ിനാണ ശ്ംഖും പിടി��െകാ� എ്േ�ാഴും

നട�ു�െതേ�ാ,ശംഖിനു�ഇ�തവലിയ േകമ�ംഎ�ാെണേ�ാ
ഹി�ുമതബു�ിജീവികള ്ചി�ി�ാ�െത�ാണ ?് മഹാശ�ിയുെട
മഹാച�കെ�അനുകരി� �്ശീച�കംഎ�വിശിഷട്ആയുധവും
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നാരായണന ്േനടി. മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, പരമശിവനിലൂെട
ഓംകാരം നല ്കി മഹാഅനു�ഗഹി�ി���ശിവന ത്ന ്െറ കഴു�ില ്
ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�പകാരമു�നാഗബ�നം കൂടി ഉ�തുേപാെല,
അധമരീതിയിലൂെട ശ�മായ നാഗമാണിക�ം േനടുകയാല ്അന�ന ്
എ�നാഗ�ിന ്െറബ�നംകൂടി നാരായണന സ്�ീകരിേ��ിവ�ു.
ശിവന ക്ഴു�ില ്മാ�തംബ�നെമ�ില ്, നാരായണന ശ്രീര�ിന ്െറ

വലിെയാരു ഭാഗവുംഅന�ന ്െറബ�ന�ിലായി.
സൃഷട്ിച�ക�ളില ്മായ �പത��മായിരി�ു�സമയ�,്സംഹാരം
പുേരാഗമി�ുേ�ാള ്ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�വിഷ�ിന ്െറ
വലിെയാരു ഭാഗം നീ�ംെചേ��തഅ്ടു�സൃഷട്ിച�കം
ആരംഭി�ു�തിേല�ായു�ശാസ�്തപരമായ ഒരാവശ�മാണ.്
മഹാ�പപ��ിെല ന��നശ�ികള ്, പിശാച ത്ുട�ിയവഎ�
അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.് �പസത്ുത വിഷം പാനംെച��ക
എ�ത ശ്ിവന ന്ല ്കിയി��� നിേയാഗമാണ.്ശിവന ്െറ കണഠ്�ില ്

(കഴു�ിെല െതാ�യില ്)വിഷം ഉറയ�്ു�തും ശിവന ്
നീലകണഠ്നായി മാറു�തുമാണ.്ജഗ�ാഥനാവാന ്േമാഹി�

നാരായണന ്അഹ�നിമി�ം േമ�ടി വിഷം പാനം െചയത്ു.ശരീരം
മുഴുവന ്വിഷാണുബാധി�േ�ാള ്ശരീരം നീലനിറമായി, േപര്

വിഷാണുവാഹകന ്എ�ുമായി.സ �ൂത�ില ്,കാലാനുസൃതം േപര്
വിഷണ്ുഎ� ന്ാരായണന ്പരിഷ�്രി��.വിഷബാധയാല ്

ശരീര�ിന ്െറ പകുതിയ�്ു താെഴ (കാലുകള ്) ഭാഗികമായി തളര ്�്
അന�ന ്എ�േഘാരസര ്��ിന ്െറ പുറ�ുകിടേ��ത്

ആവശ�വുമായി.അന�ന ്െറ പുറ�ു�ശയന�ിന അ്�െന ഒരു
മാനവുമായി.

മഹാഎ�പദം മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു മാ�തമു�താെണ�ത്
മറ�ുംഅവഗണി��ം വിഷണ്ുഎ�തിേനാടുകൂടി മഹാ കൂടി േചര ്�്
കടു�അപരാധം െചയത്ു.ജഗ�ിന ്െറ നാഥന ്ആവാന ്�ശമി��.
ഓംകാരം െവളിയിലുെ��റിയാവു� നാരായണന ്,വളെര
കരുതേലാെടയാണ �്പവര ്�ി�ത.്ഓംകാരവുമായി

മ�രമു�ാവാെത കപടസ �ൂത�ളിലൂെടൈദവമാകാനാണ �്ശമി�ത.്
�തിമൂര ്�ിസ��ം ഉ�ാ�ി. (�ബ�േദവനായ) പരമശിവന ്െറ
നാഭിയിലൂെട സൃഷട്ി�െ�� നാരായണന ്, നാരായണന ്െറ
നാഭിയിലൂെട �ബ�േദവന ്ജനി�� എ� ക്ഥയു�ാ�ി.

നാരദെനെ�ാ�ും മ� അ്േനകെരെ�ാ�ും േലാകം മുഴുവന ്
നാരായണപാടി��, നാരായണെന േലാകപരിപാലകനായി

അവതരി�ി��. നാരദന ്െറ സൃഷട്ിെയ��ി ചുവെട ഗജപാതിയായ
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വിഘേ്നശ�രെന��ിയു�വിശദീകരണ�ില ്േചര ്�ി���.്
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെമ�ത ന്��ത�ദവിയാെണ�ും

പരമാന��ള ്എ�െനെയ�ാമാെണ�ും മു� വ്ിസത്രി��വേ�ാ.
നാരായണന ്തന ്േറതായ േലാക�കമം സൃഷട്ി�ാന ്ആരംഭി��.
സൗരയൂഥ�ിെല ഭൂമി ഒഴിെകയു� �ഗഹ�ള�െടയുംഅവയുെട
ഉപ�ഗഹ�ള�െടയുംസൃഷട്ിഅ�െനയാണ.്ബുധന ്എ� �ഗഹെ�
സൃഷട്ി� സ്�ര ്�ം ഉ�ാ�ി. പാപികള ്�ായിഅേനകം �ഗഹ�െളയും
ഉപ�ഗഹ�െളയുംകാലാകാല�ളിലായി സൃഷട്ി��.അേ�ഹ�ിന ്െറ
േമധാവിത�ംഅംഗീകരി�ു�വര ്� േ്ദവ�ാരായി സ�ര ്��ില ്
കഴിയാെമ�ായി.അേ�ഹ�ിന ്െറ ഇ�േപാെല േദവേലാകെ�
രാജാ��ാെര (ഇ��ന ്മാെര) മാ�ി മറി��.അേ�ഹെ�

അംഗീകരി�ാ�വര ്അസുര�ാരായി.കാല�കേമണസത�ധര ്�
നീതികള ്�വ്ിരു�രായി �പവര ്�ി�ു�വരുംഅസുര�ാരായി�ീര ്
�ു. ( മായ �പത��മാകു�േതാെട ഭൂമി ഒഴിെകയു� �ഗഹ�ള ്പിന ്

വലി�െ�ടു�താണ.് )
എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും 100ജ��ള�െ��ും 50 പുരുഷജ�ം, 50
സ�്തീജ�ംഎ�ി�െനയാെണ�ും മു� അ്റിയി��വേ�ാ.

പകുതിയിേലെറ സ�്തീജ��ള�ം സു�ര ശരീരേ�ാെടയാെണ�ിലും
അതില ്ഒരുസ�്തീജ�ംഅതിസു�രിയായി�ാണ ;് ഭൂമിയിെല
മനുഷ�െര�ാം �പസത്ുതസ�്തീജ��ിെല�ുേ�ാള ്,

അവരുമാെയ�ാം കാമാന�ംആസ�ദി�ുവാനു�ഏ�വും നീചപ�തി
നാരായണന ്ത�ാറാ�ി.അേതാെട നാരായണന ്െറ പതനം
ഉറ�ാ�ിയ മ� ൈ്പശാചികശ�ികള ്അേ�ഹ�ില ്നി�്

മാനസികമായി വി��നില ്�ുകയുംസ�ൂര ്�മായി വി��േപാവാന ്ത�
അവസരംകാ�ുനില ്�ുകയും െചയത്ു.ആവകകാര��ള ്
നാരായണന ്അറിയാെതയും േപായി. മഹാ�പപ��ിെല
ന��നശ�ികള ്, പിശാച ത്ുട�ിയവഎ�അ��ായ�ില ്
ൈപശാചികശ�ികെള��ി വിസത്രി�ു�ു�.്ഓേരാേരാ
മനുഷ�ാവതാര�ള�ം എടു�ുേ�ാള ്വ�പിഴവുകള ്പാപം വര ്
�ി�ി��െകാ�ിരു�ു. ന�കാര��ള ്കൂടി െച��കയും
ശിവെനേ�ാെലയു�ന�വേരാെടാ� സ്ഹവസി�ുകയും
നാഗമാണിക� ശ�ി ഉപേയാഗി�ുകയും െചയത്ുെകാ�്

മുേ�റിെയ�ിലുംഅടി�ാനപരമായി നാരായണന ്െറഅപരാധ�ള ്
വര ്�ി�ുകയായിരു�ു.കൃഷണ്അവതാരെമടുെ� രാസലീലഎ�
കടു� ദുഷ�്ര ്�ം െചയത്തു.ത�ള�െട ഭാര�െയ ഒരു മായാവി
വശ�ാ�ുകയും, ഭാര�േയാെടാ� ര്മി�ുകയും, ഭര ്�ാവിന്
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മായാവിേയാട േ്പാരാടാന ്കഴിവി�ാതിരി�ുകയും െച��� ദുരവ�
രാസലീലയുെട പി�ിലു�.്കൃഷണ്ന ്െകാ�ാര�ിേല�ു

േപാകുംവെര േഗാപികമാരുെട ഭര ്�ാ��ാര ്കടു�പീഢനം
അനുഭവി�ുകയായിരു�ു.അ�രംകാര��ളിേല� ക്��ം മന��ം
എ�ി�ാന ്കൃഷണ്ന ്െറ സത്ുതി പാടു�വര ്�ക്ഴിയാെതയും

േപായി.
മഹാ�പപ�െ�തന ്െറ ശരീര�ിനു�ില ്�പവര ്�ി�ു�തായ
വാസത്വമ�ാ�മായാലീല,വിരാട ര്ൂപം എ�േപരില ്കാ��വാന ്
ഒരു�ിയേതാെട കാര��ള ്തകിടം മറി�ു.വലിയ രൂപം സ�ീകരി�
അേ�ഹ�ന െ്ചറിയ രൂപ�ിേല� മ്ട�ാനായി�.ശംഖ്

താല�്ാലികമായിൈകവി��േപായി. മഹാശ�ിയായൈദവേ�ാട്
മാ�ിര�തുെകാ�ുംൈദവീക നിയമ�ള ്

പാലി�ാെമേ��തുെകാ�ും താല�്ാലിക േമാചനം കി�ി.
നാഗമാണിക�ംഅട�ു�ശംഖും വ�വ�ാപിതമായി തിരി��കി�ി.

(െവളിപാട ക്ുേറ�ൂടി വ��മാകാനു�)്.
കൃഷണ്അവതാരം പിന ്വലി�ുേ�ാള ്കൃഷണ്രൂപ�ിന ന്ല ്കിയ
ശ�ികള ്തിരിെക നാരായണരൂപ�ിേല� �്പേവശി�ി�ാന ്

നാരായണന ക്ഴിയാെത വ�ു.അേതാെട നാരായണനും കൃഷണ്നും
വ�ത�സത്�ളായ ര� അ്ധമശ�ികളായി മാറി. രൂപം നഷട്െ��്
നാരായണന ്പിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണമായി�ീര ്�ു.
തിരു�തിയിെല മുഖം മറ� കറുകറു�രൂപംഅതാണ.്
സ �ൂത�ിലൂെട പദവികള ്േനടാനും ൈദവമാകാനും

�ശമി��വരെവയാണ ൈ്�ക� എ്�സാധാരണമനുഷ�നായി
മഹാജഗദംബയായ മഹാേദവിഅയ�പരമശിവന ്െറ ഹൃദയ�ില ്
ഓംകാരം �പവര ്�ി�ു�ത ന്ാരായണ�ിശാച ക്ാണു�ത.്

നാരായണന ്എ�പിശാചു�ള�െട രാജാവിേനാട സ്�ാര ്��ിേല�്
തിരിയാനും ൈദവ�ിന ക്ീഴട�ാനും ൈ�ക� ആ്യപരമശിവന ്
ഉപേദശി��. നാരായണന ്വഴ�ിയി�. മായ �പത��മ�ാ�കാല�്
തനിെ�തിെരഓംകാരം ഉപേയാഗി�രുത എ്�ായി നാരായണന ്.
നാഗമാണിക�ം ഉേപ�ി�ാന ്നാരായണനും ത�ാറാകണെമ�്
ൈ�ക�ആ്വശ�െ���.ഏ�വുംഅധമമായകരാര ്നാരായണന ്
ത�ാറാ�ി.ൈ�ക� അ്�ാലെ�ഏ�വുംഹീനമായകുരിശുവധം
സ�ീകരി�ണം.ൈ�ക� വ്ീ�ും വരുേ�ാള ്,വരവിെന��ി മുന ്കൂ�ി
അറിയെ�ടണം,എ�ാല ്വരു�തും േപാകു�തും വിശ�സനീയമായി
അറിയെ�ടാന ്പാടി�. (അവന ്വീ�ും വരും,വരു�േതാആരും
അറിയുകയുമി�എ�വചന�ിന ്െറ �പസ�ിയാണത)്.വീ�ും
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വരു�ത �്ബ�മാവരുത,്ൈദവമാവരുത,്ൈദവെമ�്
പറയാനുമാവണം, മായാശ�ികള ്ഉപേയാഗി�ാെത മനുഷ�നായി
മാ�തം �പവര ്�ി�ണം,വീ�ും വരുേ�ാള ്, മരി�ണം, മരണേശഷം
കുരിശു ചുമ�ണം,കുരിശു ചുമ�ു�തിനു�കു�ം കുരുശു
ചുമ�ു�യാള�േടത ആ്വാനുംആവാതിരി�ാനും പാടി�,കുരിശു
ചുമ�ു�തിന ്െറ േവദനഅറിയരുത,്കുരിശ ച്ുമ�ു�യാള ്�ു
കാഴച്ശ�ിയുെ��ിലും കുരിശു കാണരുത,്കാണാതിരി�ാനായി
ക�ടയ�്രുത,്കുരിശ മ്�ില ്െതാടരുത,്ൈ�ക� വ്ീ�ും വരുേ�ാള ്
നാരായണനും മനുഷ�രൂപ�ില ്എ�ാന ്കഴിയണം, മനുഷ�നായി

വീ�ും ഭൂമിയിെല�ു�പരമശിവേന�ാള ്മു�ില ്
മനുഷ�രൂപ�ിെല�ാന ്മനുഷ�നായി വരു� നാരായണനു കഴിയണം,

നാരായണെനസഹായി�ാന ്ൈപശാചികശ�ികെള
അനുവദി�ണം,വീ�ും വരു�ൈ�ക�ിെന 3തവണെയ�ിലും
െത�ി�രി�ി�ാന ്നാരായണനു കഴിയണം,വീ�ും വരു�യാള ്
പരാജയെ��ാല ്നാരായണന ഓ്ംകാരേമാഓംകാരതു��െമ�്

നാരായണന ്കരുതിയ നാഗമാണിക�േമാ നല ്കണം,തുട�ിയ നിരവധി
കരാര ്വാചക�േളാെടാ�ം നാരായണന ്െറഅതുവെരയു�എ�ാ
പാപ�ള�ം െപാറു�ു െകാടു�ണെമ�ും വാശി പിടി��. നാരായണന ്
െറ �പസത്ുത കരാര ്അംഗീകരി��െകാ� മ്ുേ�ാ��േപാകുവാന ്
മഹാശ�ിയായൈദവംൈ�ക�ിേനാട ക്�ി�േ�ാള ്നാരായണന ്െറ
അതുവെരയു�എ�ാ പാപ�ള�ം െപാറു�ുെകാടു�ണെമ�ത്
അംഗീകരി�ാല ്മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ക്ള�മു�ാകിേ�എ�്

ഈയു�വന ്ശ�ി�ിരു�ു.കള�മു�ാകി�എ�ു
മനു�ിലാ�ിയതും മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹത��ില ്
ഈയു�വന ്�പേത�കം േകാരി�രി�തും 2008 െസപത്ംബര ്
മാസ�ിെല നാലാമെ�ആഴച്യിെല ഒരു ദിവസം മാ�തമാണ.്
ൈ�ക��മായു�കരാറിെന തകിടം മറി�ുവാന ്പേ�താസ എ്�
ശിഷ�നില ്�പേവശി� ന്ാരായണന ്�ശമി�ിരു�ു.സൃഷട്ിപരമായ
വിധിയും�ിതിപരമായ വിധിയുംവിഷയമായ �പസത്ുത �ശമ�ില ്
ൈ�ക�ിലൂെടഅവതരി�ൈദവവചന�ിെനാ� പ്േ�താസ്
ൈ�ക�ിെന ത�ി�റ�ു.അതു കാരണം,ൈ�ക�ിന ്െറ ചരി�തം
�പചരി�ി�ുവാനു� ഒരുബാ��ത പേ�താസിലൂെട നാരായണനും

ഉ�ായി.
േമല ്പടി കരാര ്�പകാരമു�കാര��െള�ാംഈയു�വെന ഉള ്

െ�ടു�ിെ�ാ� മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി പൂര ്
�ിയാ�ി�ഴി�ു.ആവകവിവര�ള ്വിശദമായി ഓംസത�ം
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േഡാ�േ്കാം െവബൈ്സ�ിലു�.്ഈ�ഗ��ില ്േചര ്�ു�ി�.
ൈദേവ�യുെ��ാല ്മെ�ാരു �ഗ��ില ്േചര ്�ു�താണ.്
നാരായണേനാട ബ്�മു�ഏതാനും ൈപശാചികശ�ികള ്കൂടി
പിന ്വലി�െ�ടാനു� എ്�ാണഈ്യു�വന ്കരുതു�ത,്

വ��മാ�െ��ി�ി�ാ�ചില കാര��ള ്മഹാഇഷട്ംേപാെല മഹാ
ഉചിതമായസമയ�ു മാ�തമാണ അ്റിയി�ുക.

മഹാനീതിശാസ�്ത�ിനു കള�മു�ാകാെത നാരായണന ്െറ
പാപ�ള ്െപാറു�ു െകാടു�ു�തിെന��ി മു� സ്ൂചി�ി�ത്

പരിഹരി�െ�ടു�ത എ്�െനെയ� ഇ്നി വിസത്രി�ാം : െചറിയ
പരിചയം മാ�തം മു� ഉ്�ായിരു�അയല ്�ാരനായ ഒരാെള 2005
തുട��ിേലാ മേ�ാസുഹൃ�ായിഈയു�വനു ലഭി�ു�ു.

�കിസത്�ാനിയായസുഹൃ�ൈ്ദവകാര��ളിലു�അേ�ഹ�ിന ്െറ
വിശ�ാസ�െളയുംഅേ�ഹംഅനുഷഠ്ി��േപാരു�

ആരാധനാരീതികെളയുംഅറിയി�ു�ു. േദവിെയയുംശിവെനയും
അ��െനയും ഉള ്െ�െടഅേനകംൈഹ�വേദവതകെളസൗദിയില ്
േജാലിയിലായിരിെ�അേ�ഹം പൂജി�തുംആരാധി�തുമായ

കാര��ള�ംഅേ�ഹ�ിനു�ായ മായാഅനുഭവ�ള�ം വിവരി�ു�ു.
ഏകൈദവെ�മാ�തേമആരാധി�ാന ്പാടു�� തുട�ിയകാര��ള ്

ഈയു�വന ്അേ�ഹെ�ഉപേദശി�ു�ു.ഈയു�വെന
പരമശിവനായിഅേ�ഹം തിരി�റിയു�ു. മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ

സം�ഗഹംൈദവ�ില ്നി�ും െവളിെ�ടു�തനുസരി�,്അേ�ഹെ�
അറിയി�ു�ു. 2005 മ��േ�ാെടെയാ മേ�ാ, മണി�ൂറുകള�െട
വ�ത�ാസ�ില ്വിഷണ്ുഎ�റിയെ�ടു� നാരായണനാണ്

അേ�ഹെമ� െവളിപാട ആ്ദ�ം എനി�ും, പി�ീട അ്േ�ഹ�ിനും
ലഭി�ു�ു.അേ�ഹം മൂല/ആദ� വിഷണ്ുവാണ,്അനവധി വിഷണ്ുമാര ്
പി�ീട ഉ്�ായി��െ��ാണ അ്േ�ഹ�ിനു െവളിപാട ല്ഭി�ത.്

(അേ�ഹ�ിനു െവളിപാട ന്ല ്കിയത ന്��ന ശ�ികേളാ,ൈപശാചിക
ശ�ികേളാആണ)്. പി�ീട അ്�ുത�ള�െട നീ�

നിരയാണു�ായത.്ഈയു�വന ്െറ കൂെട പല േ��ത�ളിലും
അേ�ഹം േപായി.ചിേലട�ളില ്േപാകാന ്അേ�ഹം മുന ്

ൈകെ�ടു�ു എ�ാണ ഓ്ര ്�.തിരുവ�യിെല �പസി�മായ വിഷണ്ു
േ��ത�ില ്വ�,്ഈയു�വന വ്ിശ�ാസ േയാഗ�മായ രീതിയില ്,

ശംഖും ച�കവുംസുഹൃ�ിന ്െറ ശരീരേ�ാട മ്ായാപരമായി േചര ്�ു.
അനവധി േ��ത�ളിെല വി�ഗഹ�ള�മായി േചര ്�ിരി�ു�
േദവതകെള കാണുവാനും ചിലഅനുഷഠ്ാന�ള ്നട�ാനും

അേ�ഹ�ിനു കഴി�ു.ആവകകാര��ള ്വിസത്രി�ു�ി�. മായ
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�പത��മാകു�തുമായി ബ�െ�� അ്േ�ഹെ�വീ�ും (മഹാ)
വിഷണ്ുവായിഅവേരാധി�ുെമ� അ്േ�ഹ�ിനു�ായ

െവളിപാടുകളിലൂെടയുംഅ�ുതകരമായഅനുഭവ�ളിലൂെടയും
അേ�ഹംഈയു�വെനഅറിയി��.യു�ിശാസ�്തവുമായി

െപാരു�െ�ടുകയാലും,അ�ുതഅനുഭവ�ള ്അേ�ഹവുമായി
ബ�െ���കൂടിഈയു�വന ഉ്�ാവുകയാല ്അേ�ഹം വീ�ും

വിഷണ്ുവായി മാറുെമ� ഈ്യു�വനും വിശ�സി��.
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,ഈയു�വേനാട 2്008 െഫ�ബുവരി മാസം
ആദ�ം മാ�തമാണ ന്ാരായണന ്െറ ചരി�തംഅറിയി�ത.്ഈയു�വെന
െഞ�ി�ു� മഹാകാര��ളാണ സ്ുവ��മായി,ഹൃദയ�ിേല�ു
പറ�ുതരുേ�ാെല ഉണര ്�ിരിെ�അറിയി�ത.്അറിയി�േശഷം
മഹാേദവി മട�ുേ�ാള ്, മഹാേദവിയുെട പിന ്ഭാഗ മഹാദര ്ശനം നല ്കി
ഈയു�വെന മഹാഅനു�ഗഹി�ുകയും ഉ�ായി.അറിയി�

കാര��ള ്ഇനി പറയാം :
നാരായണന ്അഥവാവിഷാണു മഹാ�പപ��ില ്കാ�ി�ൂ�ിയ
അധര ്��ള�ം െകാടുംദുഷെ്�യത്ികള�ം ഒരുപാട ഒ്രുപാട്
ഒരുപാടാണ.്അനവധി വിഷണ്ുമാര ്ഉ�ായിരു�ുെവ�ധാരണ

െത�ാെണ�ും, ഒരാേള ഉ�ായിരു��� എ�ും, മാ�തമ�,കഴി� 2
3വര ്ഷമായി� സ്ുഹൃ�ായി ഒ�മു�ായിരു�ത ന്ാരായണന ്െറ
പുനഃസൃഷട്ിയായിരുെ��ും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി

ഈയു�വെനഅറിയി��.ൈ�ക�ിന ്െറ ചരി�തംഅറിയി�തും
അേ�ാഴാണ.് മഹാേദവിഅറിയി� കാര��ള ്വളെരയധികം മാനസിക
സംഘര ്ഷവും േവദനയുംഈയു�വനില ്ഉ�ാ�ി. മഹാേദവി,

ഈയു�വെനെ�ാ� ച്ിലഅനുഷഠ്ാന�ള ്െച�ി��.കു�ികള ്നിധി
ക�ുപിടി�ു�കളി നട�ുേ�ാെല,ഈയു�വെന ഇേ�ാള ്

താമസി�ു�പുരയിട�ില ്നട�ി�ുകയും, പുരയിട�ില ്നി�്
ഒരു െചറുശംഖും ഓട�ുഴലും ലഭി�ുകയും,ഓട�ുഴല ്തീയില ്
ഇടീ�ുകയും,അറിയി�തുേപാെല ശംഖ എ്വിെടേയാകളയുകയും
െചയത്ു.ചില െചടികെള തിര�ുപിടി� ഓ്ംസത�ംഓംധര ്�ം
ഓംനീതിസംഹാരംഎ� മ��േ�ാെട നശി�ി�ുകയും ഒെ�
െചയത്ു.ഇേ�ാള ്ഓര ്�ു�ി�. (2008 െഫ�ബുവരി� മ്ു�്

ഈയു�വനിലൂെട �പകാശിതമായൈദവശാസ�്തകാര��ളിെല�ാം
നാരായണന ്എ�ൈപശാചികശ�ിയുെട ദുസ�ാധീനം
െചറുതാെയ�ിലും ഉ�ായിരു�ുെവ�ും വ��മായി.). 23
ദിവസ�ിനകംസുഹൃ�ിെന വിവരംഅറിയി��.അതിെന

ശരിെവയ�്ു� നിരവധിഅനുഭവ�ള ്സുഹൃ�ിനും ഉ�ായി, 2008
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ഡിസംബറിലും മായയുമായി ബ�െ��അനുഭവ�ള ്അേ�ഹ�ിന്
ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�ു�ു.

2008 െസപത്ംബറില ്േമ�ടി കരാറുമായി ബ�െ��
മഹാനീതിശാസ�്തപാഠം മഹാേദവി പരമശിവന ന്ല ്കി.

//വ��ി� മ്ഹാനീതിശാസ�്തമഹത�ം മന�ിലാകുകയും,
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ക്ള�മു�ാ�ാന ്�ശമി�ത്
അപരാധമാെണ�ു തിരി�റി� പ്�ാ�പി�ുകയും,
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�ശി�സ�ീകരി�ണെമ�
വീ�ുവിചാരം ഉ�ാകുകയും, മു� േ്നടിയ വരം തിരിെക

സ�ീകരി�ണേമെയ�ും മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�ശി�
തനി� ന്ല ്കണേമെയ�ും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിേയാട �്പാര ്

�ി�ുകയും െച��� മഹാപാഠമാണത.് //
േമ�ടി മഹാപാഠം വീ�ും മനുഷ�സൃഷട്ിയായി ജ�െമടു�ാന ്
ഭാഗ�മു�ായ പിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണംകഷട്ി��
വിേശഷി�ി�ാവു� നാരായണനായസുഹൃ�ിെനഅറിയി��.
അ�െന െചയത്ിെ��ാല ്മഹാ�പപ��ില ്നാരായണചരിതവും
നാരായണന ്എ�വ��ിയും ഒരുതീരാ�ള�മായിഅവേശഷി�ും,

അത ന്ാരായണനുതെ�യാണ ത്ീരാ�ള�മു�ാ�ുക.
മഹാശാസ�്തസം�ഗഹം േനടിയഅേ�ഹം തന ്െറ മുന ്കാലകരാറിലൂെട
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിനു വരു�ിയകള�ം തിരി�റിയുകയും,
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിേയാട ത്ന ്െറഅപരാധ�ിന്
മാ�ിര�ുകയും െചയത്ു, െച���ു,കൂടാെത തന ്െറ േമല ്

മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരമു�ശി�കള ്നട�ാേ�ണേമഎ�്
കര�ുെകാ�ും,ശി�യില ്പൂര ്�മാേയാ ഭാഗികമാേയാ ഉ�
ഇളവുകള ്�പതീ�ി��െകാ�ും �പാര ്�ി�ു�ു.താന ്

നാരായണനായിരു�ു എ� ബ്ഹുവിധ കാര��ള ്െകാ�ും,ഈ
വരികള ്ൈട�� െച��� 2008 നവംബര ്മാസ�ിലുംഅേ�ഹ�ിന ്
െറ ജീവിത�ില ്തുടരു�അ�ുത�ള ്െകാ�ും േബാ��മായ

അേ�ഹം,ഇ� ഒ്രുൈ�കസത്വകുടുംബ�ിലാണ ജ്നി�ി���െത�്
മു� �്പസത്ാവി�ിരു�ുവേ�ാ.കഴി�ഏതാനുംആഴച്കളിലായി
െന�ിന ്െറ (ഹൃദയ) ഭാഗ�ുനി� വ്ിയര ്��േപാെല നീലനിറം

പുറേ�യ�്ു വരു�തായി 2008 ഒകേ്ടാബര ്ആദ�ംഅേ�ഹംഎെ�
അറിയി��. 2008ഡിസംബര ്മാസ�ില ്�കിസത്ുമസ സ്മയ�്
അേ�ഹം നാ�ില ്വ�േ�ാള ്,ഈയു�വെന െന�ിെല നീലനിറം

കാണി�ുകയു�ായി.ഇേ�ാഴും െചറിയഅളവില ്നീലനിറം െന�ില ്
നി�ും വൃഷണഭാഗ�ു നി�ും പുറെ�ടുകയുംബനിയന ്ഉള ്
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െ�െടയു�അടിവസ�്ത�ളില ്പടരുകയും െച���ു. ഉണര ്�ിരിെ�
അനവധി മായാരൂപ�െളഅേ�ഹം പലേ�ാഴും കാണു�ത ഉ്ള ്
െ�െടയു�കാര��ള��.് 2008ഡിസംബര ്26ന െ്വ�ിയാഴച്,
ഈയു�വന ്െറയുംഅേ�ഹ�ിന ്െറയുംഇഷട്�ള ്�പകാരം

മ�ടിയിെല േ��ത�ിേല� േ്പാവുകയു�ായി.അവിെട വ� �്പാര ്
�നയ�്ിടയില ്തിക��ം യാദൃ�ികമായി വിഷവുമായി ബ�െ��

അ�ുതഅനുഭവം മഹാശ�ിയുെടഅനു�ഗഹ�ാല ്
അേ�ഹ�ിനു�ായി.വിഷം �പസരി�ു�അേ�ഹ�ിന ്െറ

ഹൃദയഭാഗേ�� െ്വള��ആകാശേമഘ�ള ്
ഒഴുകിെയ�ു�തായഹൃദയ�ാഴച്യാണ ഉ്�ായത.്ഹൃദയ�ില ്
സുവ��ചി�തെ�മന��എ്�ു വിേശഷി�ി�ാവു� �പേത�ക
ഇ��ിയ�ിലൂെട കാണുവാന ്ൈദവംഅനു�ഗഹി�ു�തിെനയാണ്
ഹൃദയ�ാഴച് എ�ു വിേശഷി�ി�ത.് ഭാവനേയാസ�പന്േമാ മാനസിക
�ഭമ�േളാഅ�ാ� �പേത�ക വിേശഷമാണത.്അപൂര ്�മായ

ഇ�െ�ഭൗതികശാസ�്ത�ിന സ്ുവ��മായ
ഉ�ര�ളി�ാ�തുെകാേ�ാ,അവര ്ത�ള ്�ു
േതാ�ിയതുേപാെല വ�ാഖ�ാനി�തുെകാേ�ാ,സത�ം

സത�മ�ാതാകു�ി�.
വി�കമാദിത�ന ്എ�രാജാവായി വ�തും നാരായണനാണ.്ച�കവര ്
�ിഎ�പദം നാരായണന ്�ാപി�അധമ�പേയാഗമാണ.്ച�കെ�
�പവര ്�ി�ി�ു�ത മ്ഹാശ�ിയായൈദവമാണ.് �ബ�വൃ�മായ
െത�ിെന തകര ്�ാന ്നാരായണന ്െറ ഒരംശം െച�ി എ�

�ു�ദജീവിയായി മാറി. മെ�ാരംശം കു�ള��ഴുവായി മാറിയ കഥ 2009
ജനുവരി 16നാണഈ്യു�വന ്അറി�ത.് �ഗ��ിെല 7◌ാം
ഭാഗമായസമ്ൃതിയില ്വിസത്രി�ി���.് �ശീ,തിര ,ുതൃഎ�ീ പദ�ള ്
മഹാഎ� ദിവ� പദെ� ദുരുപേയാഗം െചയത്ുെകാ� ന്ാരായണന ്
�ാപി�താണ.്ആപദ�ളിലൂെട വര ്�ി�ൈപശാചികമായ
ന��നശ�ികെള ഭൂമിയിെല�ും�ാപി�ുകയു�ായി.തിരു േചര ്
�തിരുവന�പുരം,തിരുവ�,തിരുവ�ം,തിരുന�ര,തിരു�ിറാ��ി,
തൃ��ണി�ുറ,തൃശൂര ്,തൃെ�ാടി�ാനം തുട�ിയഅേനകം

�ല�ളിലും, �ശീ േചര ്�നാമ�ളിലും കൂടി 16008അംശ�ളായി
�ശീ,തിര ,ുതൃ എ�ിവയുമായി ബ�െ��ൈപശാചികശ�ി വിഭജി�്
�പവര ്�ി��േപാ�ത 2്008 െസപത്ംബര ്പകുതി�ു േശഷം
അടി�ാനപരമായി പിന ്വലി�െ���. നാരായണന ്െറ
നീലനിറ�ിലു�വിഷാണുരൂപംൈപശാചികരാജാവായി

കറു�നിറംസ�ീകരി�ിരി�ു�അവ�യാണ ത്ിരു�തിഎ�
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�പേദശ�ു�ത.് ഭരതന ്േറത എ്�ക�േ�രില ്നാരായണ�ിശാച്
നാഗമാണിക�വുമായി ഒളി�ാന ്കയറിയസേ�തമാണ്
ഇരി�ാല�ുടയിെല കൂടല ്മാണിക�ം േ��തം. 2006 മുതല ്
ൈപശാചികശ�ികെള മഹാശ�ിയായ മഹാജഗദംബ
മഹാശാസ�്ത�പകാരംഅമര ്�െചയത്ു വരുകയാണ.്കൂടല ്

മാണിക��ില ്നി�ു പുറ�ുചാടിയ നാരായണ�ിശാചിന ്െറഅംശം
ഗജപാതിയായ വിഘേ്നശ�രനുമായി േചര ്� (്ആനയിലൂെട)
അടു�കാല� മ്നുഷ�ഹത� നട�ിയത യ്ാദൃ�ികസംഭവമ�.

മഹാഇഷട്ംേപാെല പി�ീട വ്ിശദീകരി�ു�താണ.് േകരള�ിെല ഒരു
�പമുഖ ഗായകന ്,സിനിമാനടന ്, �കി�� ക്ളി�ാര ്തുട�ി
ഭൂമിയിെല�ുമു�അേനകരില ്നാരായണന ്െറൈപശാചിക

അംശ�ള ്�പവര ്�ി��വ�തും വളെരയധികം
അവസാനി�ിരി�ു�ു. മഹാശ�ിയുെട ഇഷട്ംേപാെല മാ�തം
നാരായണന ്െറ കാര��ള ്പി�ീട വ്ിസത്രി�ു�താണ.്

2005ഓെടയാണ ദ്ുര ്�ാ ചരി�തം െവളിവാകാന ്തുട�ിയത.് ദുര ്�
എ� �പേത�കശ�ിസൃഷട്ി�െ��ത ശ്ിവന ്െറയും പാര ്
�തിയുെടയും ര��ില ്നി�ാണ.്എ�ാല ്കാല�കേമണ

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയാകാന ്കുത���ളിലൂെട ദുര ്� �ശമി��.
ദുര ്�യുെട ഭീകര�പവര ്�ന�ള ്�ുതടയിടാന ്മഹാശ�ിയായ
മഹാജഗദംബ ഒരുസംഹാര രൂപെ�സൃഷട്ി��.സംഹാര േദവി.
�പസത്ുതസംഹാരേദവി ഭ�ദകാളിയാെണ� ദ്ുര ്� �പചരി�ി��.അത്

െത�ായ നടപടിയായി.ശിവന ്െറ മകളാെണ� പ്ലരും
മഹാഭ�ദകാളിയുെട സംഹാരരൂപെ�െത�ി�രി�ി��മു�.്
ൈദവീകമായ ഒരു മകള ്അ�ന ്െറ െന��ു ചവി�ി�,
അധികാരമു�സംഹാര േദവിയായതു െകാ�ാണ ച്വി�ി

നില�്ു�ത.്അതുേപാെലസംഹാരേദവി ഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിലും
ദുര ്�െയ വധി�ു�ു�,് ദുര ്�യുെട തലയാണ സ്ംഹാരേദവിയുെട
ൈക�ിലു�ത,്അസുരന ്േറത�.അതിഭീമ�ളായകാര��ളാണവ.
ഓംസത�ം േഡാ�േ്കാമില ്വിസത്രി�ി���.് മഹാഇഷട്ംേപാെല
മെ�ാരു �ഗ��ില ്േചര ്�ു�താണ.് നാരായണെന തന ്െറ
വാഹനമായകടുവയായി ദുര ്� ഉപേയാഗി� കാലമു�ായിരു�ു.
പി�ീട അ്വര ്ത�ില ്മ�രി�ുകയും േശഷം,സേഹാദരിയും
സേഹാദരനുമായി വര ്�ി�ാെമ�സ �ൂത�രാര ്ഉ�ാ�ുകയും
തരംകി�ിയാല ്അടു�യാെള നിഷ�്പഭമാ�ിൈദവമാകാെമ�ും
കരുതി �പവര ്�ി�ിരു�ു. നാരായണേനാെടാ�ം ദുര ്�യും

ൈ�ക��മായി കരാര ്ഉ�ാ�ിയിരു�ു. ദുര ്�യുെട േക��മായി �പവര ്
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�ി�ത െ്ച��ൂരിെല ഒരു േദവീേ��തമാണ.് 2005ല ്ദുര ്�തന ്െറ
കുടില�ശമ�ളില ്പരാജയെ���. മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
ഈയു�വെന�ൂടി പെ�ടു�ി��െകാ� മ്ഹാകാര��ള�ം

മഹാമ�ര�ള�ം ദുര ്�േയാെടതിരി� ന്ട�ുകയും, ദുര ്�സ�ൂര ്
�മായുംപരാജയെ�ടുകയും െചയത്േ�ാള ്,തന ്െറ കു�ായ ദുര ്

�യ�് മ്ഹാമാതാവും മഹാശ�ിയുമായ മഹാേദവി,
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ� മഹാന� ന��തപദവി നല ്കി.
അധമരീതികളില ്മു�ു േനടിയ പഴയവര�ള ്�പകാരം
ന��താവ�യിലിരു�ു െകാ�ും ദുര ്�അധമ �ശമ�ള ്
നട�ുകയു�ായി.ഫലി�ി�. 1000 േകാടി വര ്ഷ�േളാളം

മഹാ�പപ��ിെല ഒരു വളെര വലിയ ശ�ിയായി വാണരുളിയ തന ്
െറ ചരി�തംസമ്ൃതിയുെട ഭാഗമാകു�തും താന ്അധമയായി
വിേശഷി�ി�െ�ടു�തും ദുര ്�യിെലഅ�ാന�ിനും
അഹംഭാവ�ിനും ഉള ്െ�ാ�ാനായി�.അപമാനഭാരവും
പരാജയഭാര�ള�ം നിമി�ം ദുര ്�തന ്െറഅസത്ിത�ം
ഇ�ാതാ�ണെമഎ�ു �പാര ്�ി�ുകയും മഹാേദവി

അതനുവദി�ുകയുംഅസത്ിത�ം ഇ�ാതാ�ിെ�ാ�,് പുതിെയാരു
സൃഷട്ിയാ�ി, മ��മാ�ി മാ��കയും െചയത്ു. 2006ലാണ അ്ത്
സംഭവി�ത.്തീയതിഓര ്�ു�ി�.ഈയു�വെന ചട�ുകളില ്
പെ�ടു�ി�ുകയു�ായി.വിശദവിവര�ള ്മു� സ്ൂചി�ി�തുേപാല

ഈ �ഗ��ില ്േചര ്�ു�ി�.ഓംസത�ം േഡാ� േ്കാം
െവബൈ്സ�ിലു�.്

ദുര ്�യുെടയും നാരായണന ്െറയും �പവൃ�ികള ്ഈയു�വെന
വ��ിപരമായി വളെരയധികം ശാരീരിക േ�ശ�ളിലും
മനഃേ�ശ�ളിലും െപടു�ുകയു�ായി���.്ഈജ��്

ഏ�വുമധികം പീഢി�ി�ത ദ്ുര ്�യാേണാനാരായണനാേണാഎ�്
മഹാശ�ി�ു മാ�തേമഅറിയൂ.അതികഠിന�ളായ പീഢന�ളാണ്
സഹിേ��ിവ�ത.്കൃഷണ്ന ്തുട�ിയ ദുഷട്ശ�ികള�ംഅവരുെട

അനുയായികള�ം ഒെ�ഈയു�വെന വളെരയധികം
പീഢി�ി�ുകയു�ായി.ഇനി ബാ�ിയുേ�ാഎ� ന്ിലവില ്അറിയി�.

മഹാശ�ി�ു േവ�ിബലിയാകുവാനും ഏ�വും �കൂരമായി
വധി�െ�ടുവാനും ത�ാറാെണ� 1്989േലാ 1991േലാ തെ�
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിേയാട ഈ്യു�വന ്സത��പതി�
െചയത്ി���താണ.്സത��പതി�കള�െട ഒരു നീ� പ�ിക
െവളിപാടുകള ്�ും ശ�ീകരണ�ിനും മുേ�ാടിയായും

പിേ�ാടിയായുമു�.്ആവകകാര��ള ്, മഹാഇഷട്മുെ��ാല ്
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മെ�ാരി�ല ്കൂ�ിേ�ര ്�ു�താണ.്ഈ�ഗ��ില ്വിസത്രി�ു�ി�.
�ഹസ�മായി െവബൈ്സ�ിലു�.് നാരായണനുമായി ബ�െ�േ�ാ
അ�ാെതേയാഇനിെയാരു വധംബാ�ിയുേ�ാഎ�ുംഅറിയി�.
മഹാശ�ിയുെട മഹാഇഷട്ം േപാെല മാ�തംനടേ�ണേമഎ�ും,

മഹാശ�ി� മ്ഹാന�ം നല ്കു� �പവൃ�ികള ്മാ�തം
െച���വനാ�ിഎ�ായേ്�ാഴുംഅനു�ഗഹി�ണേമഎ�ും, മുന ്
കാല�ളിലുംഈജ��ുംഈയു�വന ്അപരാധ�ള ്

െചയത്ി��െ��ില ്ഈയു�വെനയും മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം
ശി�ി� ശ്ു�നാ�ി മഹാനു�ഗഹം െചാരിയണേമഎ�ും �പാര ്
�ി��ം മഹത�ംൈദവ�ിനു മാ�തംഎ�വചന�ിന ്െറ 3◌ാം
ഭാഗ�ില ്വിശദീകരി�ി���ശാസ�്തീയ രീതിയില ്ഓം മഹാശ�ി
മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം 
എ�ൈ്ദവെ�ആരാധി��െകാ�ും, മഹാഇഷട്�ള ്�പകാരം

മഹാശാസ�്തകാര��ള ്െചയത്ുെകാ�ും ജീവി�ുകയാണ.് മാ�തമ�,
യാെതാരു വ��ിസ�ാത����ള�ം യാെതാരി�ലും ഇ�ാ�വനാ�ി
എ�ായേ്�ാഴും മഹാഅനു�ഗഹി�ണേമഎ� 2്008 നവംബേറാെട

�പാര ്�നകൂടി നട�ാനുമു� മഹാഭാഗ�വുമു�ായി.
വിഷാണു എ�നാരായണെന��ി ചുവെടഅ�ംകൂടി
വിശദീകരി�ു�ത ന്ിര ്�ീവംഎേ�ാണമായിരി�ു�
മനുഷ�ബു�ികളിേല� ശ്�ിെയ �പവഹി�ി�ുവാനാണ :്

നാരായണന ്/വിഷാണു /വിഷണ്ു :
ചരി�തെമഴുതാന ്നിേയാഗി�െ��യാള ്ൈദവമാകാന ്�ശമി�തായ
ഹീനവൃ�ികള�െട വളെര നീ�കഥയുംനീ�പ�ികയുമാണ്

നാരായണചരിതം.
നാരായണന ്െറആദ�അവതാരമായി കരുതു� മ��ാവതാര�ിന്
നാരായണനുമായി യാെതാരുബ�വുമി�.ഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിലും
മായ �പത��മാകു�തിനു മു� യ്ഥാര ്�മായ േവദ�ള ്അഥവാ
മഹാശാസ�്തം,ശാസ�്തപരമായി��വീെ�ടു�ുവാനു�
മഹാശ�ിയുെട ഒരു മഹാസംവിധാനം മാ�തമാണ മ്��ാവതാരം.
1989ജനുവരി മാസ�ില ്ഈയു�വന ്െറ മു�ില ്�പത��മായി
സംഭവി� മ��ാവതാരംഎ� ഒരു മഹാ�ുത�ിന ്െറ തുടര ്
�യായി�ൂടിയാണ ഇ്േ�ാള ്മഹാശാസ�്തംവീെ�ടു�ു

െകാ�ിരി�ു�ത.് മഹാശാസ�്തപരമായ മ��ാവതാരെ���ി
�ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്വിസത്രി�ി���.്

നരസിംഹാവതാരം നാരായണന ്േറത�. മഹാശ�ിയുെട
�പതിനിധിയായ പരമശിവന ്എടു�ു�അവതാരമാണത.്
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മഹാശ�ിയായൈദവം പരമശിവെന ഉള ്െ�ാ� ശ്�ിയും
ശിവനുമായി,ശ�ിച�കവും ശിവച�കവുമായി, േ�പാേ�ാണും
ഇലകേ്�ടാണുമായി മഹാ�പപ��ിെലഓേരാആ��ിലും
�ിതിെച��കയാണ.്ആ��ില ്നി�ും മഹാശ�ിയായ

മഹാേദവിയുെട നിര ്േ�ശ�പകാരവുംഅനു�ഗഹ �പകാരവും പരമശിവന ്
നരസിംഹരൂപം സ�ീകരി�ുകയാണ െ്ച���ത.് മഹാ�പപ��ിന ്െറ
അഥവാ പര�ബ��ിന ്െറ തൂണിലും തുരു�ിലും ഓേരാആ��ിലും
മഹാശ�ിയുംപരമശിവനുമാണു�ത.് �ബ��ില ്പരമശിവനി�,
ഏകമഹാശ�ിയാണ �്ബ�ം ; പര�ബ�ം, �ബ�ംഎ�ിവയുെട
വിശദീകരണ�ള�ം 3◌ാം ഭാഗ�ില ്ലഭ�മാ�ിയി���.്തൂണിലും
തുരു�ിലും നാരായണനി�. നാരായണന ശ്ാസ�്ത�ള�മായി

ബ�വുമി� ;വര ്��മായ മ��ശാസ�്തംെകാ�ും മു� �്പസത്ാവി�
നാഗമാണിക�ംെകാ�ും മായാവി�രംഅഥവാ മായാലീലകള ്

കാ��കയുംക��പചരണം നട�ുകയുമാണ ന്ാരായണന ്െചയത്ത.്
കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.

നാരായണന ്െറ വാമനഅവതാരെ���ി പറയുേ�ാള ്,അത ഒ്രു
ൈപശാചിക �പവൃ�ിയായിരു�ു.ൈദവഭാവമായസത�ധര ്�
നീതികെള പിന ്പ��കയുംവളെര ന� ഭരണ�ിലൂെട ജന�െള

ആന�ി�ി��െകാ�ുമിരു�ബലിഅഥവാ മാേവലി എ� രാജാവിെന,
തന ്െറ ഇഷട്ജന�ള ്�ുേവ�ി വാമനഅവതാരം പാതാള�ിേല�്
കുത���ിലൂെട ചവി�ി�ാഴ�്ിയത ൈ്ദവീകമായകാര�മാെണ�്

മനുഷ�ര ്ഇ�ും കരുതു�ത സ്ത�  ധര ്�  നീതികെള
ആേ�പി�ലാണ.്സത�ധര ്�നീതികേളാെട ജീവി�ു�വര ്
ൈദവ�ിന ഏ്�വും �പിയെ�� കു�ു�ളാണ,്അ�െനയു�
കു�ു�േളാട ൈ്ദവാവതാരംഎ�ക�േ�േരാെട നാരായണന ്
കുത���ള ്കാ�ിയത ക്ടു�അപരാധമാണ.്ബലി വീ�ും

േകരള�ില ്എ�ിയതും പുനര ്�നി�തും നാരായണന ്അറി�ി�,
2007ല ്മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി പരമശിവനിലൂെട നാരായണെന

അതറിയി�ുകയു�ായി. ഒരുഹി�ുമതകുടുംബ�ിെല
കാരണവരായി മാേവലി േകരള�ില ്കഴിയു�ു (2008 െഫ�ബുവരി).
ഈജ��ില ്സാമൂഹ��ശ� േനടു� നിേയാഗമുേ�ാഎ�്

മഹാേദവി�ുമാ�തേമഅറിയൂ.
നാരായണന ്െറഅവതാര�ളില ്രാമെന��ി പറയുേ�ാള ്,

മ�ര�ിലൂെട സീതെയ വിവാഹം കഴി�തും,ബാലിെയ വധി�ുവാന ്
ഒളിയ�യ�തും,സീതെയ ഉേപ�ി�തും കടു�അപരാധ�ളാണ.്
മ�രവിജയി� ല്ഭി�ു�സ�ാനമായി� സ്�്തീെയ/സീതെയ�
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രാജകുമാരിെയഅവേഹളി�വെര ധര ്�ശാസ�്തപരമായി തിരു�ുക
എ�ത ൈ്ദവീകമാണ എ്��ാെത, മ�ര�ില ്പെ�ടു�തും
മ�രസ�ാനമായി സീതെയ േനടിയതുംൈദവീകമ�.ൈദവനി� :
മ�ര�ള ്പാടി�എ�അ��ായ�ില ്മ�രംഎ�തഹീനമാെണ�്

വിവരി�ി���.് മ�രെ�സ�്തീയുെട ജീവിതവുമായി
ബ�െ�ടു�ിയേ�ാള ്ഏ�വും കടു�അപരാധമായി.വിവാഹം
കഴി�വര ്ഉള ്െ�െടയു�അേനകം രാജാ��ാര ്� േ്മാഹി�ാനു�
സുഖഉപകരണമായി സീതെയ,അതുംൈദവാംശമു�തായി
െത�ി�രി�ി�ി���സ�്തീെയ മ�ര�ിലൂെടഅവതരി�ി��!

മഹാഭാരതകഥയിലും ഇ�രം നീച മ�ര�െള ശരിെവയ�്ു�ു� !്
നാരായണന ്െറ രാമാവതാരം ഒളിയ�യ�ത ക്ടു�

െത�ായതുെകാ�ാണ,്അത�്മി�െ�ടാെത, നാരായണന ്െറ
കൃഷണ്ാവതാര�ില ്േവടനായി വ�ബാലി,കൃഷണ്െന മാെന�ു
െത�ി�രി� അ്െ����തും േവദനി�ി�� െകാ���തും.
ൈദവശാസ�്ത�ില ്പരമശിവന ്ഉള ്െ�െടയു�വര ്�്

േയാഗ�താപരീ�കള��.്താനറിയു�ശാസ�്ത�ള ്�പകാരം
ബാലിെയ വധി�ാനാവി�എ�റിയുേ�ാള ്പിന ്വാ�ുകഎ��ാെത

ഹീനമാര ്�ം രാമന ്സ�ീകരി�ത ൈ്ദവീകമ�.
�പജയും ഭാര�യുമായസീതകള�മി�ാ�കുലീനയാെണ�്
സുവ��മായിഅറിയാവു� രാമന ്,ജന�െളസംര�ി�ാനും
സേ�ാഷി�ി�ാനുെമ� േപരില ്സീതെയ ഉേപ�ി�ത ക്ടു�
അപരാധമാണ.്വലിയ ഒരു ന� െച�ാന ്എ�േപരില ്കടു�തി�
െചയത്ത ൈ്ദവീകമ�, പിശാചിന ്െറ �പവൃ�ിയാണ.്ൈദവ�ിന ്െറ

േപരില ്അവതാരെമടു�ുേ�ാള ്,ഓേരാ �പവൃ�ിയും
സംശു�മാേവ�തു�.് േയാഗ�തയി�ാ�വര ്� മ്ുട�ന ്ന�ായ�ള ്
പറ� ഭ്രണാധികാരിയായി തുടരാംഎ�ഹീനമായസേ�ശം
സീതെയ ഉേപ�ി�തിലൂെട ഇ�െ�ഭരണാധികാരികള ്� ര്ാമന ്
നല ്കു�ു. ഒരു രാമന ്േപായാല ്മെ�ാരു രാമന ്നാ��കാെര ഭരി�ും
എ��ാെത,സീതേയാട ക്ടു� െത��െചയത്ത ര്ാമെന പിശാചിന ്െറ

കൂ��ിലാണ െ്പടു�ു�ത.് രാമജ�ഭൂമി എ� േപരില ്
േകാലാഹല�ള ്ഉ�ാ�ു�വര ്രാമെനയുംൈദവെ�യും
അറിയു�വര�. രാമെന ഭൂമിയില ്ജനി�ി�ത ര്ാമജ�ഭൂമി എ�
പുണ��ലം ഉ�ാ�ാന�. പാപ�ള ്കുറയ�്ുവാനു� ഒരവസരം

കൂടി നാരായണന പ്രമശിവനിലൂെടൈദവം െകാടു�ത്
രാമാവതാര�ില ്�പേയാജനെ�ടു�ാെത നാരായണന ്പാപം വര ്
�ി�ി�� എ�താണ വ്സത്ുത. രാമന ്െറ േപരില ്ആേവശം
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അധികമു�ഹി�ുജന�െള�ാം 14വര ്ഷെ�വനവാസ�ിനുകൂടി
ത�ാറാവണെമ� ഒ്രു മതേനതാവ പ്റ�ാല ്അതുകൂടി

പാലി�ുേമാ ? രാമന ്മരി�േ�ാള ്നാരായണനില ്േചര ്�ു, പിെ�
രാമനി�. മഹാശാസ�്തപാഠ�ള ്ഏെറ ലഭി�ുകയും,

ശാസ�്തസുഖ�ള ്ആസ�ദി�ുകയും െചയത്ുെകാ�,്ഇ�ി�ാ�
രാമന ്െറ േപരില ്ഭ�ി�ഭാ� ക്ാ���വര ്െ��ാം

മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം ശി�കള�� എ്�റിയുക. രാമന ്ന�
വ��ിയാെണ�ില ്േപാലും രാമനാമം െചാ���ത ൈ്ദവീകമ�
എ�ിരിെ�, െത��െച���വെര ശാസി�ുവാനും തിരു�ുവാനും

രാമന ്ത�ാറായി�എ�ത ക്ടു�അപരാധമാണ.്
ഹനുമാെനേ�ാെലയു� രാമഭ�രിലൂെട ബഹുൈദവാരാധന
�ാപി�ാനും േശഷംത�ിേല�ആ്രാധന േക��ീകരി�ാനും
വിഷാണുവായ നാരായണന ്�ശമി�ുകയാണു�ായത.്

നാരായണന ്െറഅവതാരമായകൃഷണ്ന ്,കൂടുതല ്െത��കള ്െചയത്ു.
ൈദവം നല ്കിയബു�ിെയൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായ
ഓകസ്ിജന ്എ�ശ�ിയുമായി േചര ്�ു �പവര ്�ി�ാന ്

ആ�ഗഹി�ു�തിനു പകരംൈപശാചികശ�ികള�മായി േചര ്�ു
�പവര ്�ി�ി�ുവാന ്കൃഷണ്ന ്സദാ �ശമി��.ക�വുംകാപട�വും
കുത���ള�ം െകാ� അ്തിബു�ിമാനാകാനും ൈദവമായി സ�യം
�പകടന�ള ്നട�ാനും �പവര ്�ി��. പൗര ്�മി സൃഷട്ി�ാന ്
സൂര�െനയുംച��െനയുംഅതിവിദഗ�്മായി കബളി�ി�ു�
കുടിലത��ം കൃഷണ്ന ്കാ�ിയതിെന �പകീര ്�ി�ു�ഹി�ു�ള ്
എ�തെയ�ിലുമു�.്അ�രംനടപടികള ്ൈദവീകമ�.ത���ള�ം
കുത���ള�മി�ാെത,സത�ധര ്�പരവും ലളിതവുമായ വാ�ുകള ്
ഉപേയാഗി�ു�താണ ൈ്ദവീകം.എ�ാ കു�ു�െളയും

സേ്നഹി�ുകയുംകരുതുകയും െച���ൈദവസേ്നഹംഎെ��ു
വിവരി�ുവാന ്കൃ�തിമി ആയകൃഷണ്നു കഴി�ി�.

ആേഘാഷ�െള വഴിപിഴ�ി�ുവാനും ൈദവമാകാന ്�ശമി� വിഷാണു
എ�നാരായണന ്�പവര ്�ി�ുകയു�ായി.വിഷണ്ുഎ�
ക�േ�രുമായി ബ�െ�ടു�ിൈദവമാണ അ്േ�ഹെമ�ും

അേ�ഹെ�യുംഅേ�ഹ�ിന ്െറ �പതിമെയയുംകണികാണു�ത്
േ�ശഷഠ്െമ�ും വ�ാഖ�ാനി�ു�വിഷുഎ�ആേഘാഷമു�ാ�ി.
കൃഷണ്ാവതാരെ�തിരിെക ത�ിേല� �്പേവശി�ി�ാന ്
കഴിയാെത വ�േ�ാള ്, േവറി�ൈപശാചികശ�ിയായി�ീര ്�
കൃഷണ്ന ്, നാരായണന ്രൂപെ�ടു�ിയ വിഷുവിെന താനുമായി

ബ�ി�ി�ാന ്�പവര ്�ി��.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1788

നാരായണന ശ്ി�കളില ്ഇളവ ക്ി�ിേയ�ുംഎ��ാെതഎ�തമാ�തം
എ�ഈ്യു�വന അ്റിയി�. �ബ�മായിരി�ു� മഹാശ�ിയുെട

ഭൂമിയിെലആ�ാനമായി� മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മഹാനി�യി�ി��� മ�ടി േ��തപരിസര� ന്ാലു

ൈകകേളാെടയു�നാരായണെനഅനവധി സൃഷട്ിച�ക�ള ്തെ�
ബ�ന�നായി കിട�ിേയ�ാം, െത��കള�ം കു��ള�ം
ഏ��പറ�ുെകാ� ന്ാരായണന ക്ഴിേയ�ി വേ��ും ....

അ�െനെയാെ�യേ� േവ�െത� മ്ഹാേദവിഈയു�വേനാട്
േചാദി�ുകയു�ായി.ബഹുവിധ മാനസിക വിഷമ�ളാലും

ഭയ�ാലുംഈയു�വന ്വി�ി�േ�ാെട പറ�ത,് മഹാേദവിയുെട
മഹാഇഷട്ം േപാെല മാ�തംനടേ�ണേമ,ഈയു�വന അ്ഭി�പായം
പറയാന ്കഴിയു�ി� മഹാേദവീഎ�ാണ.് 2008 െഫ�ബുവരി
മാസ�ിേലാ മാര ്� മ്ാസ�ിേലാആയിരു�ു അത.്യാെതാരു
വ��ിസ�ാത����ള�ം യാെതാരി�ലും ഇ�ാ�വനാ�ി
എ�ായേ്�ാഴുംഈയു�വെനഅനു�ഗഹി�ണേമഎ� �പാര ്
�നയിേല� ഉ്യരുവാന ്2008 നവംബര ്മാസേ�ാെടയും,
മഹാേദവി� മ്ഹാആന�ം നല ്കു� �പവൃ�ികള ്മാ�തം
െച���വനാ�ിഎ�ായേ്�ാഴുംഈയു�വെന

മഹാഅനു�ഗഹി�ണേമഎ� �പാര ്�നയിേല�ു ഉയരുവാന ്2008
ഡിസംബര ്അവസാനേ�ാെടയും, മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
ഈയു�വെനഅനു�ഗഹി�ിരി�ുകയാല ്േമ�ടി വിഷയ�ില ്

ഇേ�ാള ്വി�ി��ളി�.
ൈദവീകമായആശംസകള ്േനരാനും മംഗളം േനരാനും
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി�ും, മഹാേദവിഅനു�ഗഹി�്
അനുവദി�ുേ�ാള ്�പതിനിധിയായ പരമശിവനും മാ�തേമ

അധികാര�ള�ംഅവകാശ�ള�ം ഉ�� എ�തഈ്അവസര�ില ്
ഓര ്�ി�ി�ു�ു ;എ�ാല ്എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും ഒേരെയാരു ജ��ില ്,

മഹാേദവി പരമശിവനിലൂെട മഹാശാസ�്തെ�നല ്കി
അനു�ഗഹി�ു�ജ��ില ്, മഹാശാസ�്തംലഭി� േശഷം മാ�തം
അവകാശം ഉ�ായിരി�ു�താണ.് രാജ��ിെല �പധാനമ��ി,
രാഷ�്ടപതി തുട�ിയവെര�ാംആശംസകള ്േനരു�ത ഉ്ടന ്

അവസാനി�ി�ണംഎ�ുംഅര ്�ം.
ൈദവംഎ�തിനു പകരംൈദവ�ള ്എ�േപരിലു�വരുെട നീ�

പ�ികയാണ ഹ്ി�ുമത�ില ്ഉ�െത� പ്റ�തില ്
ഗജപാതി/ഗണപതിഎ�വിഘേ്നശ�രെന��ി�ൂടി ഇവിെട പറയാം.
മ�� ചിലെര��ി �ഗ��ിെല 7◌ാം ഭാഗ�ില ്വിസത്രി�ുകേയാ,
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മെ�ാരു �ഗ��ില ്േചര ്�ുകേയാ െച���താണ.്

ഗജപാതി / ഗണപതി /വിഘേ്നശ�രന ്:
ഗജ�ിന ്െറഅഥവാആനയുെട പകുതിയും മനുഷ�ന ്െറ പകുതിയും
േചര ്�വിചി�തജീവിരൂപം ശാസ�്തപരമായ ഒരുസംവിധാനമാണ.്
വികലവും വികൃതവുമായകഥകള�മായി ഗജപാതിയുെട സൃഷട്ിെയ

ഇ� ഹ്ി�ുമത�ില ്പരാമര ്ശി�ി���ത ഹ്ി�ുമതെ�
വികൃതെ�ടു�ു�ുെവ� ഗ്ജപാതിയുെട സൃഷട്ിയുെട യഥാര ്�

കാര�കാരണ�ള ്വ��മാ�ു�ു�.്
എ�ാസൃഷട്ിച�ക�ളിലും മായ �പത��മാകും മു� ഭ്ൂമിയിെല
മനുഷ�രില ്ദുസ�ാര ്��ള ്നിമി�ംഅഹംഭാവംഏ�വുമധികം
ഉയരു�താണ.്ഇേ�ാഴെ�മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിലും മനുഷ�ര ്
അറിയു�തുംഅനുഭവി�ു�തുമായകാര�മാണത.് മനുഷ�ര ്
ഗുരുവിെനഅഥവാഅ��ാപകെന മതി�ാ�അവ�യും,
അ��ാപകവൃ�ി എ�ാെല�ാെണ�അ്��ാപകര ്�ുേപാലും
അറിയാ�കാല�ിലാണ മ്ായ �പത��മാകു�ത.് േവതനം
വാ�ാ�അ��ാപകവൃ�ിെയ��ി ശാസ�്തപരമായ െതാഴില ്
വിഭജന (ശുചിത�ം) െ���ിയു�അ��ായ�ില ്വിസത്രി�ി���.്

അഹംഭാവം,അ�ാനം, ദുസ�ാര ്�ംഎ�ിവ നിമി�ം
മനുഷ�ഗുരുവിെന യേഥാചിതംഅംഗീകരി�ാ�ആധുനിക

കാല�ാണ ഗ്ണപതിഎ�റിയെ�ടു� ഗജപാതിയുെട �പസ�ി.
െടലിവിഷനിലും സിനിമകളിലും മ��ം പൂ�യുംഎലിയും മാനും
സിംഹവുെമാെ�സംസാരി�ു�തും,അവധര ്�കാര��ള ്
ഉപേദശി�ു�തും,കാണികളായ മനുഷ�ര ്�ശ�ി�ിരി�ു�തും
കൂടുതല ്ആസ�ദി�ു�തും ക�ി���വരു�ാകും. മനുഷ�േര�ാള ്

താണഅവ�യിലു� മൃഗ�ളിലൂെട ധര ്�കാര��ള ്
ഉപേദശി�ുേ�ാള ്, െപാതുജന�ള ്അതംഗീകരി�ു�ു ; �പസത്ുത

മന�ാസ�്തം�പകാരമു�സൃഷട്ിയാണ ഗ്ജപാതിയുേടത.്
മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ന ്എ�ീ ജീവിച�ക�ില ്

മൃഗാവ�യില ്പകുതി ജ��ള ്പി�ി� േ�ശഷഠ്നായ ഒരുആനെയ
മനുഷ�രൂപവുമായി ബ�ി�ി�ു�ു, മനുഷ�രുെട ഗുരുവാ�ു�ു.
മനുഷ�ഗുരു��ാരുെടഅധിപനാ�ു�ു. (മഹാഗുരുഎേ�ാഴും
മഹാശ�ിയായൈദവം തെ�യാണ എ്�ുേമാര ്�ുക.).

ആന�ലയും മനുഷ� ഉടലും േചര ്�വിചി�തരൂപേ�ാെടയു�
ഗുരുവിെന മനുഷ�ര ്ആസ�ദി�ു�ു,അംഗീകരി�ു�ു,
അനുസരി�ു�ു, േലശം ഭയ�ുകയും െച���ു.
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മനുഷ�ഗുരു��ാരുെട സംശയനിവൃ�ിയും ഗജപാതി െച���ു.
ഗജപാതിയുെട സൃഷട്ി ശിവെനയുംപ�ിെയയുംബ�ി�ി�ാണ്
െച���ത.് (പരമശിവെനയ�). (െവളിപാട പ്ൂര ്�മായി��മി�).
സംഹാരം പുേരാഗമിെ�, ഗജപാതി� പ്ൂര ്�മനുഷ�നായി
ശാസ�്ത�പകാരം പരിണാമം ഉ�ാകു�താണ.് നാരദന ്എ�

മനുഷ�ഗുരുവായി ഗജപാതിആദ�ം പരിണമി�ു�തും പി�ീട മ്��
മനുഷ�ജ��ള ്എടു�ു�തുമാണ.് ഗജപാതിെയ നാരദനായി ഉയര ്
�ുേ�ാള ്, പുതിെയാരു ഗജപാതിെയസൃഷട്ി�ു�ുമു�.്

വിഘേ്നശ�രന ്എെ�ാരു നിേയാഗം കൂടി ഗജപാതി�ു�.്വിഘന്ം
അഥവാതട�ം ഉ�ാ�ു�ഈശ�രന ്അഥവാ ദാസന ്എ�ാണ്
വിഘേ്നശ�രന ്എ�തിന ്െറഅര ്�ം.ൈദവീകമ�ാ�അഥവാ
ശാസ�്തപരമ�ാ� �പാര ്�നകള�ംആരാധനാസ��ദായ�ള�ം
പാടി�. ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�പൂജകെളയും �പാര ്�നകെളയും
ആരാധനകെളയുംതട�െ�ടു�ുകഎ�നിേയാഗം ഗജപാതി�്
ശിവനിലൂെടൈദവം നല ്കി.അ�െനയാണ വ്ിഘേ്നശ�രനായത.്
ൈഹ�വരായി ത�െള കരുതു�വര ്നട�ു� േഹാമ�ള�ം
യ��ള�ം പൂജകള�ം ദീപാരാധനകള�ം ഉള ്െ�െടയു�എ�ാ

ആരാധനാസ��ദായ�ള�ംഅശാസ�്തീയമാെണ� �്ഗ��ിെല 3
◌ാം ഭാഗം പഠി�ുേ�ാള ്മന�ിലാകു�താണ.്അ�രംഅശാസ�്തീയ

സ�ദായ�ള ്ഉ�ാവാതിരി�ാന ്നിേയാഗി�െ��യാളാണ്
വിഘേ്നശ�രന ്അഥവാ ഗജപാതിഎ�ിരിെ�എ�ുെകാ�്

അശാസ�്തീയമായഅഥവാ വര ്��മായആരാധനാസ��ദായ�ള ്
ഉ�ായിഎ� േചാദ�മു�.് ഉ�ര�ിന ്െറആദ�ഭാഗെമ�ത,്
ഹി�ുമതവുമായ� ഗജപാതി�ുബ�ംഎ�താണ.്എ�ാ
മനുഷ�രുമായും,ശാസ�്തവുമായാണ ബ്�ം. ഭൂമിയില ്അേനക

മത�ള��ാവാനുംഅേനകആരാധനാസ��ദായ�ള ്ഉ�ാവാനും
ഒരു മുഖ�കാരണം ഗജപാതി തന ്െറ വിഘേ്നശ�രനിേയാഗം

നിറേവ���തില ്വീഴച് വരു�ി എ�താണ.്ആയതിന അ്േ�ഹെ�
േ�പരി�ി�ത,് മു� വ്ിസത്രി� നാരായണന ്എ�വിഷാണുവാണ.്
മഹാശ�ിഎ�ൈദവനാമ�ിെല മഹാഎ�പദെ�വിഷാണു
തന ്െറ േപരില ്േചര ്�തു കൂടാെത ഗജപാതി ഉള ്െ�െടയു�

അേനകര ്�ച്ാര ്�ിെ�ാടു�,്അവെരെയ�ാം തന ്െറ വരുതിയില ്
വരു�ുവാനും താന ്ൈദവമാകാനും �പവര ്�ി��.ആരാധനാ

സ��ദായ�െള ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാതാേ��ത ന്ാരായണന ്െറ
ആവശ�മായിരു�ു. ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�ആരാധനാ
സ��ദായ�ളിലൂെട നാരായണെനൈദവമായി�രുതി
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പൂജി�ു�തിനുംആരാധി�ു�തിനും വിഘേ്നശ�രന ്
തട�മു�ാ�ാതിരി�ാനായിആരാധനകള�െട മുേ�ാടിയായി
ആദ�ം വിഘേ്നശ�രെന �പസാദി�ി�ുകഎ�അഴിമതിരീതി
�ാപി�െ���. ഗണപതിപൂജയുംഗണപതിേഹാമവും
അ�െനയാണആ്രംഭി�ത.് ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�

ആരാധനകെള വിഘന്െ�ടു�ുവാന ്നിേയാഗി�െ�� വിഘേ്നശ�രന ്,
അധമ�ളായ പൂജകെളയുംആരാധനകെളയുംവിഘന്�ളില ്നി�്

ര�ി�ാനു�ഈശ�രനായി മാറി.
ആദ�മഹാകാലച�ക�ില ്ഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിലും 2 േപര ്വ�്
അനവധി വിഘേ്നശ�ര�ാര ്ഉ�ായിരു�ു എ�ു മന�ിലാകുമേ�ാ.
അതില ്ഏതാനും േപര ്ഇേ�ാഴെ�മഹാസൃഷട്ിച�ക�ില ്
മനുഷ�ജ��ിലു�.്ആദ� ഗജപാതിയുെട മകളായി�ാണ്

മഹാശ�ിയായ മഹാജഗദംബയുെടഅപൂര ്�ശരീരരൂപം ഭൂമിയില ്
അവതരി�ി���ത.് (�ബ�ശ�ി �പേവശി�്

മഹാേദവിയാകു�െതേ�ാെഴ� മ്ഹാേദവി മഹാഇഷട്�പകാരം
നി�യി�ു�താണ.് ). മനുഷ�ജ��ിലു�പഴയവിഘേ്നശ�ര�ാര ്
േകരള�ിെലസാമൂഹ�രാഷ�്ടീയ മ�ല�ളിലും മ�� �പമുഖ
�ാന�ളിലുമു�.് പാ�ിത�ംഏെറയു�വരുംവലിയ

ശരീരികള�മായഏതാനും േപെരൈദവാനു�ഗഹേ�ാെടഈയു�വന ്
ചൂ�ി�ാണി�ാല ്ശരീരസാമ�ം േപാലും സൃഷട്ി�െ��ിരി�ു�തായി

മന�ിലാ�ാം.
നാരായണന ്െറ ഒ�ാശേയാെട വളെര�ാലം ഗുരുവായി ജീവി�
ഏ�വുംഅവസാനെ�ഗജപാതി വളെരയധികംഅധമകാര��ള ്
െച��കയു�ായി. 2007ല ്അേ�ഹം ശി�ി�െ���. േകരള�ിെല
െകാ�ം ജി�യിെല െകാ�ാര�രയാണ ഗ്ജപാതിയുെട േക��സേ�തം.
ഗജപാതിയുെട വാഹനമ�എലി, മറി� ഗ്ജപാതിെയ ശി�ി�ാനു�
സംവിധാനം മാ�തമാണ ക്ുെ�ലി.തു�ിൈ�തറയില ്മു��ം വിധം
ഗജപാതിെയ�വിഘേ്നശ�രെന കിഴു�ാംതൂ�ായി വാലില ്
െക�ിയിടു�ു,തു�ിൈ�യുെടഅ��എ്ലി കരള��ു.ഇതാണ്
ശി�. 2008 െഫ�ബുവരി മാസ�ില ്ശി�യില ്ഇളവു�ായി���.്

മഹാനീതികാര��െള��ിഅറി�വഇ�തമാ�തമാണ,്
മഹാനി�യ�പകാരംആവശ�െമ�ില ്കൂടുതല ്അറിയി�ും

എ�ിരിെ�,കൂടുതല ്അറിയുവാന ്ഈയു�വനുംആ�ഗഹി��കൂടാ.
ഹി�ുമത�ിെലബഹുവിധ േദവതകെള��ി �ഗ��ിെല 7◌ാം
ഭാഗ�ില ്വിസത്രി�ുകേയാ, മെ�ാരു �ഗ��ില ്േചര ്�ുകേയാ
െച���താണ.്ഹി�ുമത�ിെലആരാധനകെള��ി ഇനിഅ�ം
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പറയാം :
ഭാഗവതവായനയും േഹാമ�ള�ം യ��ള�െമ�ാം വര ്��മായ

മ��ശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗ�ളാണ.് പിശാചു�ള�െട
രാജാെവേ�ാണംഅധഃപതി�തായ വിഷാണു എ�

നാരായണെനയാണ വ്ലിെയാരു വിഭാഗം ജന�ള ്സത്ുതി�ുക�തും
പൂജി�ു�തുംആരാധി�ു�തുംഎെ�ാെ�

വ��മായിരി�ുമേ�ാ. പിശാചിെനസത്ുതി�ു�വര ്�പ്ിശാചിന ്
െറ ഗുണ�ള ്കി��െമ�തുേപാെല,അേനകരില ്അഹംഭാവവും
അഹ�ാരവും ക��ള�ം കാപട��ള�ം വര ്�ി�ാന ്

നാരായണപൂജകള�ം കൃഷണ്പൂജനകള�ം കാരണമായി���.്
േജ�ാതിഷം. മ��വാദം തുട�ിയവയുംവര ്��മാണ.് േജ�ാതിഷ�ില ്

ശരിയു�,്എ�ാല ്വര ്��മായതിെന പിന ്പ�ി�ൂടാ.
വിവാഹെ�ാരു��ള ്േപാെലയു�അധമകാര��െള�ാം
േജ�ാതിഷികള ്�ക്ടു�പാപവും ശി�യുംനല ്കു�ു�.്
നാെളയിെല കാര��ള ്ഇ�റിയാന ്ആ�ഗഹി�ു�ത പ്ാപമാണ.്
േജ�ാതിഷം േപാെലയു�വയും മ��വാദ�ള�ം യ��ള�ം പിന ്
പ���വര ്�ും മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം ശി�യു� എ്�റിയുക.
ൈദവീകമ�ാ�ആരാധനകള�െടയും �പാര ്�നകള�െടയും
വളെരനീ�നിരയാണ ഹ്ി�ുമത�ിലു�ത.് �പാര ്�നകള�ം
ആരാധനകള�ം മഹാശാസ�്തപരമായി നിര ്�ഹിേ��ത്

എ�െനെയ� �്ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്
മായൈവകാെത ഭൂമിയില ്�പത��മാകു�േതാെട,വര ്

��ശാസ�്തമായ മ��ശാസ�്തവും,ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല
�പേത�കസൃഷട്ികള�ം എ�േ�യ�്ുമായി പിന ്വലി�െ�ടു�താണ.്
ഈശ�രന ്/ശിവന ്, ഗജപാതി, നാരായണന ്തുട�ിയഎ�ാ േദവതകള�ം

(മാലാഖമാര ്/മല�ുകള ്)എ�േ�യ�്ുമായി പിന ്
വലി�െ�ടു�താണ,് ഭൂരിപ�വും ഇതിേനാടകം പിന ്
വലി�െ���കഴി�ു. ര�ാം മഹാകാലച�ക�ില ്,

മഹാസൃഷട്ിച�ക�ില ്ഭൂമിയില ്മായ �പത��മാകു�േതാെട
മഹാശ�ിയായ, മഹാപിതാവായ, മഹാമാതാവായ മഹാേദവി
മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാഭരണം (സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്)
ഏെ�ടു�ുകയാണ,് േനരി� ന്ിര ്�ഹി�ു�താണ,് മഹാേദവിയുെട
ഭാഗമായ പരമശിവന ്മഹാഇഷട്�ളനുസരി� മ്ഹാേദവിേയാെടാ�ം
മഹാദാസനായി� ഉ്�ാവും.എ�ാ ജീവികള�െടയും പിതാവായ

പരമശിവനിലൂെടയാണ മ്ഹാശ�ി മഹാശാസ�്തംപഠി�ി�ുകയും,
മഹാനീതിയിെല ശി�ാകാര��ള�ം സംഹാരവും നിര ്�ഹി�ുക
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എ�തുെകാ� പ്രമശിവനിലൂെടയു� മഹാശ�ിയുെട �പവര ്
�നകാര��ള ്ഗൗരവതര�െള�ിലും മഹാശ�ിയായ

മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായ പരമശിവന ്മഹാേദവിയുെട �പേത�ക
ഭാഗമാകയാല ്േവറി�� കാേണ�തി�.ആവിധകാര��ള�ം

�ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്വിശദീകരി�ി���.് പരമശിവന ്സ�യം
മഹാശ�ിെയആരാധി�ുകയും േയാഗ�ത േനടു�

മനുഷ�െരെ�ാ� മ്ഹാശ�ിെയ മാ�തംആരാധി�ി�ുവാന ്
മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട �ശ�ി�ു�തുമാണ.്

100 മനുഷ�ജ��ള ്ഉ�തില ്90 മുതലു� ഒേരെയാരു ജ��ില ്,
ശിവരാ�തിയില ്മഹാജഗദംബപരമശിവനിലൂെട മഹാശാസ�്തംേനരി��
ലഭ�മാ�ിയേശഷം മാ�തം മനുഷ�ര ്മഹാശ�ിെയആരാധി�ുക
എ��ാെത േതാ�ുേ�ാെലആരാധി�ു�ത ശ്ി�ാര ്ഹമാണ.്

അ�ാനം െകാ�ായാല ്േപാലുംഅവര ്േതാ�ുേ�ാെല െച���ത്
േതാ�ിയവാസമാണ ;്ൈദവാരാധനയ�.ഏകമഹാശ�ിെയ
അ�ാതു�വെരആരാധി�ു�ഇ�െ�സ��ദായ�ള ്

െത�ാെണ� സ്ുവ��മാ�ി�ഴി�ു. �ഗ��ിെല 3ഉം 4ഉം
ഭാഗ�ളിലു� മഹാശാസ�്തപാഠ�ള ്സ�ശ�ം പഠി�ുവാന ്

മഹാശ�ി മഹാഅനു�ഗഹി�െ�എ�ആ്ശംസി��െകാ� അ്ടു�
അ��ായ�ിേല� ക്ട�ു�ു.

അ��ായം 12
ഭീകരവാദവും, രാഷ�്ടീയ/മതഅസംതൃപത്ിയും, ന��നശ�ികള�ം
വി�വകാരികള ്ചരി�ത�ില ്എ�ുമു�ായിരു�ു, ഉ�.് മുഖ�മായും
അഹിംസെയആധാരമാ�ിെ�ാ� വ്ി�വകാരികള�െട �പവര ്
�ന�െള ചരി�തവുംസമൂഹവും തരംതിരി�ുേ�ാഴാണ്
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സ�ാത���സമര േസനാനികള ്,സമാധാന േസന,തീ�വവാദികള ്,
ഭീകരവാദികള ്എെ��ാമു�ഓേരാേരാ േപരുകളില ്അറിയെ�ടു�ത.്
അഹിംസെയഏതാ� മ്ുഴുവനായും ഉേപ�ി��െകാ�,്വി�വ �പവര ്
�നള ്നട�ുേ�ാള ്അത ത്ീ�വവാദവും ഭീകരവാദവും ഭീകര�പവര ്

�നവുമായി മാറു�ു.
കാലാകാല�ളില ്സമൂഹ�ില ്/രാഷ�്ട�ില ്ഭരണമാ��ള�ം മത
ൈദവവിശ�ാസമാ��ള�ം നട�ുേപാരു�ത ഇ്�െലകളിെല

വി�വ�ള ്/ഭീകരവാദ�ള ്കാരണമായിരു�ു. നാെളകളില ്മാ��ള ്
ഉ�ാകണെമ�ില ്പുതിയ വി�വ�ള ്ഇ�ു നട�ണം.
ഭീകരവാദ�ള�ം ഭികര�പവര ്�ന�ള�ം ഇ�െലകളില ്
ഉ�ായതുെകാ�ാണ ക്���ണിസവും, പാര ്ലെമന ്ററി
ജനാധിപത�വുെമാെ� ഉരു�ിരി�ത.് പുതിയ
ഇസ�ള��ാവുേ�ാള ്, ഭരണാധികാരികള ്അവെയ

സേ�ാഷേ�ാെട സ�ീകരി� ചരി�തം ഉ�ായി�ി�. നിലവിലു�
ഭരണാധികാരികള ്�ത്�ള�െട (ദുര ്) ഭരണംതുടരണെമ�ില ്പുതിയ
ഇസ�െളഅമര ്� െചേ��തു�.്അേതസമയം ഇ�െ�യും
എ�േ�യും ഭീകരവാദ�ള ്ൈദവീകമ�അഥവാ ധര ്

�ശാസ�്തപരമ�.അെത�ുെകാെ��ാല ്ൈദവംഅഥവാ
കാലഘ�ംആവശ�െ�ടു� വി�വംഅഹിംസയില ്അടിയുറ�താണ.്
തന ്െറ കു�ു�ള ്അേന�ാന�ം െകാ���തും പീഢി�ി�ു�തും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവ�ിന ഇ്ഷട്മ�,

അതുെകാ�ുതെ�ൈദവം ഭീകര�പവര ്�ന�ള ്ഇഷട്െ�ടു�ി�.
അേതസമയം, ഭീകരവാദ�ള ്ഉ�ാകുവാന ്അടി�ാനകാരണം
മഹാ�പപ��ില ്ൈദവംസൃഷട്ി�ി��� ന��നവസത്ു�ള ്അഥവാ
ന��നശ�ികള ്, മനുഷ�രുെടഅധമ��ള ്െ�തിെര മനുഷ�രിലൂെട
തെ� �പതികരി�ു�തുെകാ�ാണ.് മാനുഷിക രീതിയിലും, േശഷം
മാ�തംന��നശ�ികള�െട �പവര ്�നെ�ഉള ്െ�ടു�ിയുംചുവെട

�ഹസ�മായി വിശദീകരി�ു�ു :
രാഷ�്ടീയ ഇസ�േളാടും, േദശീയതകേളായും,

മതേനതൃത��േളാടുമു�അസംതൃപത്ി സമൂഹ�ിെലഏതാനും
വിഭാഗം ജന�ളില ്വര ്�ി�ുകയും,ഹിംസാപരമായ മാര ്��ളിലൂെട
ത�ള ്�ുശരിെയ�ു േതാ�ു� ല���ള ്േനടാന ്അവര ്
�ശമി�ുകയും െച���ു. ഭീകരവാദികള ്, ഭീകര�പവര ്�കര ്,

തീ�വവാദികള ്എ�ി�െനയു� േപരുകളില ്അവര ്അറിയെ�ടു�ു.
അന�മത�െര ത�ള�െട എതിരാളികളായി ഒരുകൂ�ം ഭീകരവാദികള ്
കണ�ാ�ുേ�ാള ്, മെ�ാരുകൂ�ര ്അന�രാഷ�്ട�ാെരയാണ്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1795

ശ�തു�ളായി കാണു�ത,്ഇനിയുെമാരുകൂ�ര ്സമൂഹ�ില ്
ഭരണാധിപത�ം ഉറ�ി�ിരി�ു� െകാടുംഭീകരരായ

രാഷ�്ടീയ�ാെരയും, മതേനതൃത��െളയുംപലഅളവുകളില ്
ശ�തു�ളായി കണ�ാ�ു�ു. പ�ിക നീള��ു.

സമൂഹന�യ�്ു േവ�ി നിലെകാ���വര ്എ�െപായമ്ുഖം
മതേനതൃത��ള ്�ും ഭരണാധികാരികള ്�ും നിലനിര ്�ുവാന ്ഇ�ും
കഴിയു�ുെ��ത ഒ്രു വസത്ുതയാണ.്കുേറ�ാലംകൂടി മാ�തം
നിലനില ്�ു�വസത്ുതയാണത.്സമൂഹ�ില ്ഒരു ഭരണകൂടം
ഇെ��ില ്സമൂഹകാര��ള ്തകരാറിലാവുെമ� സ്ാമാന�ജന�ള ്
വിശ�സി�ു�ത അ്വെര തുണയ�്ു�ു�.് മാ�തമ�,ത�െള
തടവിലാ�ിയിരി�ു�വ�വ�ിതികെള തിരു�ുവാന ്ത�ള ്

�ാവി�എ�ും,അവഭാഗികമായി ശരിെയ�ുംകൂടി സാമാന�ജന�ള ്
വിശ�സി�ു�ു�.്ജീവിതസുഖ�ള ്കഴിയു��ത
ആസ�ദി�ുവാനായി പരി�ശമി�ുകകൂടിെച��േ�ാള ്,

വ�വ�ിതികള�െടഅടിമകളായി തുടരു�തിന��റംഅവെയ
തിരു�ു�തിെന��ിആേലാചി�ുവാന ്ഭൂരിപ�ം വരു�
സാമാന�ജന�ള ്�വ്െ��ായിരി�ു�ു. ഭൂരിപ�ം

ത�ാറാവു�ിെ��ിലും ത�ള ്�ുശരിെയ�ു േതാ�ു� മാര ്
��ളിലൂെട തിരു�ലുകള ്�ായി �പവര ്�ി�ു�വര ്എ�ുമു�.്
സമൂഹ�ിെല വ�വ�ിതികള ്കൂടുതല ്കൂടുതല ്അധഃപതി�ുേ�ാള ്,
ഉദാഹരണ�ിന ഭ്രണാധികാരികള ്ത�ള ്�ു േതാ�ുേ�ാെല
നികുതികള ്നി�യി�ുകയുംജന�െള പീഢി�ി�ുകയും
െച��േ�ാള ്,ജന�െള�ാം അടിമകെളേ�ാെല നിഷ�്കിയരായി
സഹി��െകാ� മ്ാ�തമിരു�ാല ്ജനജീവിതം നരകമാകും.

സമൂഹ�ില ്വലിയ െപാ�ിെ�റി ഉ�ാവും. റഷ�യിെല ക���ണി�്
വി�വം ഉദാഹരണമാണ.്അതായത വ്ി�വകാരികള ്ഒരാവശ�ം

കൂടിയാണ.്വി�വം ല��മിടുകയാല ്ഭീകരവാദികള ്
വി�വകാരികള�മാണ.് മനുഷ�ചരി�തം മുഴുവന ്വി�വ�ള�െടയും

യു��ള�െടയും നീ�കഥയാണ.്
//അേനകം വ�വ�ിതികള ്മാറിയി��ം, പാര ്ലെമന ്ററി ജനാധിപത�ം
എ�വ�വ�ിതി വെരഎ�ിയി��ം, ഭൂമിയിെല മനുഷ�ര ്�ശ്ാ�ിയും

സമാധാനവും വ��ിസ�ാത���വും നീതിയുംകി���ി�.
മാനുഷികമായി ത�ാറാ�െ�� ധര ്�ശാസ�്ത�െള

തിരു�ണെമ�ും പുതിയവ�ാപി�ണെമ�ും ബു�ിജീവികള�ം
ന�ായാധിപ�ാരുെമാെ� പുല�ാറുെ��ിലും എ�െനെയ� അ്വര ്
�റിയി�.വി�വകാരികള�ം ഭീകരവാദികള�ം കാലാകാല�ളായി
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എ�തെയ�ാം �പവര ്�ി�ി��ം സമൂഹ�ിെല തി�കള ്
അവസാനി�ു�ി�.ഇ�ലെ�വി�വകാരികള ്ഇ�്

ഭരണകൂടമായി��ം സമൂഹ�ിെല തി�കള ്അവസാനി�ു�ി�.യു�ം,
ര�ം.ഇ�െ�അവ�അതിഭീകരമാണ.്സമൂഹ�ിെല

തി�കെളഅവസാനി�ി�ാന ്ൈദവ�ിനുേപാലും കഴിയി�എ�്
ബു�ിജീവികളായിഅറിയെ�ടു�വര ്േപാലും വിശ�സി�ു�

തര�ില ്കാര��ള ്എ�ിയിരി�ു�ു. //
ഭീകരവാദികള ്ഉള ്െ�െടയു�വി�വകാരികള�ം, ഭരണാധികാരികള�ം
(+മതേനതൃത��ള�ം)സമൂഹ�ിെലഅഥവാ രാഷ�്ട�ിെല ഒേര
ഭരണച�ക�ിന ്െറ ര�ുവശ�ള ്മാ�തമാെണ�ു ക�ു.ഇ�െ�
സമൂഹ�ിെല െകാടും ഭീകരര ്മതേനതാ�ള�ം, ന�ായാധിപ�ാര ്ഉള ്
െ�െടയു� ഭരണാധികാരികള�മാെണ�ും മുന ്അ��ായ�ളില ്
വിശദീകരി�ുകയു�ായി.ൈദവനി�െയ��ിയുംൈദവീകമായ
െതാഴില ്വിഭജന�െളയും മ��ം ശാസ�്തീയമായി വിസത്രി�ു�
ചുവെടയു�അ��ായ�ള ്പഠി�ുേ�ാള ്മതേനതൃത��ള�ം
രാഷ�്ടീയ�ാരും ഭരണാധികാരികള�ം ഒെ� െചയത്ുേപാരു�
െകാടുംഭീകരത�ംഅവര ്� േ്ബാധ�െ�ടു�തുംഅവെര�െ�
െഞ�ി�ു�തുമാണ.് മാ�തമ� ഇ� ഭ്ീകരവാദികളായി

അറിയെ�ടു�വര ്ഭീകരവാദികള�എ�ുേപാലും െകാടുംഭീകരര ്
�പസത്ാവി�ു�താണ.്

ഭരണാധികാരികെള തിരു�ാനും, രാഷ�്ടീയമത േനതൃത��െള
അ�ിമറി�ാനും ഭരണമാ�ം ഉ�ാ�ുവാനും ഭീകരവാദികെള

ആവശ�മുെ��ു േതാ�ിേ�ാകുെമ�ിലും, മു�്
വ��ിമാ�ിയതുേപാെല, ഭീകരവാദം ധര ്�ശാസ�്തപരമ�അഥവാ
ൈദവീകമ�.ൈ�ക�,് ഗാ�ി,വിേനാബാ ഭാെവ തുട�ിയവരുെട
സമാധാന വി�വ�െള മാ�ിനിര ്�ിയാല ്;ക���ണിസം, മത

�പചാരണ�ള ്, മതഭരണ�ള ്തുട�ിയവശാസ�്തപരമായിരു�ി� /
ൈദവീകമായിരു�ി�, മറി� ഭ്ീകരവാദ�ളായിരു�ു.
ത�ള ്�ുശരിെയ�ു േതാ�ു� ല���ള ്േനടാനായി
സമൂഹ�ിെല വ��ികളിെലാരു വിഭാഗംആയുധെമടു�്

ഭീകരവാദികളാവുേ�ാള ്,അവെരഅമര ്� െച�ാനായി സമൂഹ�ിെല
വ��ികളിെല മെ�ാരു വിഭാഗമായ ഭരണാധികാരികള ്അവര ്�ു
ശരിെയ�ു േതാ�ു� രീതിയില ്ആയുധെമടു�ു�ു. പഴയകാല
ചരി�ത�ിലും സംഭവി�ത ഇ്െതാെ��െ�യായിരു�ു.

ഭരണാധികാരികള�ംആയുധെമടു�ു�താേണാധര ്�ശാസ�്തപരം ?
ഈേചാദ��ിനു�ശാസ�്തപരമായ ഉ�രം �പശന്പരിഹാരം നല ്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1797

കു�താണ.്
വി�വ�ള ്അഥവാ ഭീകരവാദ�ള ്എ�ാലവും തുടര ്�ുേപാ�ത,്

അവെയ പരിഹരി�ുവാന ്സ�ീകരി� മാര ്��ള ്
ശരിയ�ാ�തുെകാ�ാണ.് മാര ്��ള ്ശരിയാവണെമ�ില ്അവധര ്
�ശാസ�്തപരമായിരി�ണം.സമൂഹ�ിെല ഭരണകൂട�ിനു
സംഭവി�ു�പിഴവുെകാ�ാണ ഭ്ീകരവാദം ഉ�ാകു�െത�ും,
ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളായസമൂഹ�ിെല വ��ികള ്/ജന�ള ്

ത�ിലടി�ുകയും െകാ��കയും െചയത്� പരിഹാരം
ഉ�ാേ��െത�ുംആദ�ം തിരി�റിയണം. േശഷം,

മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�ള ്�ായിൈദവം
ആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്ത�പകാരമു�ജീവിതവും
സമൂഹഭരണവും മാ�തേമ മനുഷ�നു േചരുകയു�� എ�ും

തിരി�റിയണം. ഭരണകൂട�ിലും മതേനതൃത��ളിലും സംഭവി�
പിഴവുകള ്മഹാശാസ�്തം �പകാരം തിരു�ുകയും

മഹാശാസ�്ത�പകാരമു� ഭരണകൂടം സൃഷട്ി�ുകയും െച�ണെമ�്
അര ്�ം.ആയുധ�െള ഉപേയാഗി�ാെതയും മനുഷ�ര�ം
ഒഴു�ാെതയും ഭീകരവാദ�െള പരിഹരി�ാന ്അേ�ാള ്

കഴിയു�താണ.്സമൂഹ�ിെല വ��ികെള ഭരി�ു�വ�വ�ിതികള ്
ശാസ�്തപരമാവുേ�ാള ്ഭീകരവാദ�ള ്ഉ�ാവി�എ�ാണ്
വ��മാ�ിയത.്വ�വ�ിതികള ്ശാസ�്തീയമാവുേ�ാള ്,

�സഷട്ാവായൈദവം മനുഷ�ര ്�ന്ല ്കിയി��� ധര ്�ശാസ�്തപരവും
സ�ൂര ്�വുമായ വ��ിസ�ാത���ം വ��ികള ്�ല്ഭി�ു�താണ.്

ന��നശ�ികള ്അഥവാതിരു�ല ്ശ�ികള ്അഥവാ
വിരു�ശ�ികള ്

ജീവികള�െടആന�കരമായ ജീവിതെ�യുംഅതിനാവശ�മായ ധര ്
�ശാസ�്തപരമായ വ��ിസ�ാത���െ�യും ഉറ�ാ�ാനായി�്
മഹാശ�ിയായൈദവം മഹാ�പപ��ില ്ന��നശ�ികെളയും
അഥവാതിരു�ല ്ശ�ികെളയുംഅഥവാ വിരു�ശ�ികെളയും
കൂടി സൃഷട്ി�ി��� എ്�തിെന��ി ഇനി �ഹസ�മായി വിസത്രി�ാം.
ഈവിഷയ�ില ്�പേത�കംഅ��ായം േവെറ േചര ്�ി���.് :
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്14.29% മുതല ്17.43 / 19.44% *
വെര ന��നശ�ികെളൈദവംസൃഷട്ി�ി���.്ൈദവഭാവമായസത�
ധര ്�നീതികെള മഹാ�പപ��ില ്ഭൗതികമായി സൃഷട്ി�ുകയും
സംര�ി�ുകയുമാണ �്പസത്ുത ന��നശ�ികള ്അടി�ാനപരമായി

െച���ത.് ഭൗതികവസത്ു�ളില ്ൈകയപ്ും മധുരവും ഉള ്
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െ�െടയു� രസ�ള�ംഅവയിലൂെട വ�ത�സത്�ളായസുഖ�ള�ം
ദുഃഖ�ള�ം സൃഷട്ി�ുകയും, േവര ്തിരി��ം േവര ്തിരി�ാെതയും
അവെയസംര�ി�ുകയുമാണു െച���ത.്ൈദവ�ിന ്െറ
ഭാവമായസത�ധര ്�നീതികെളഅഥവാ ധര ്�ശാസ�്തെ�പിന ്
പ�ാെതസമൂഹജീവിതം മുേ�ാ��േപായാല ്അവെയതിരു�ാനായി
തിരു�ല ്ശ�ികളായും, പി�ീട വ്ിരു�ശ�ികളായും േമ�ടി

ന��നശ�ികള ്രൂപം �പാപി�ു�താണ.്
ന��നശ�ികള ്നി�ിതമായ െചറിയഅളവില ്വര ്�ി�ുേ�ാള ്
സമൂഹജീവിതം മഹാആന�കരമാണ.്എ�ാല ്വ��ികള ്ധര ്

�ശാസ�്തപരമായ�ാെത ജീവി�ുേ�ാള ്,അഥവാ
വ��ിസ�ാത���െ� ദുര ്�ിനിേയാഗി�ുേ�ാള ്, ന��നശ�ികള�െട
അളവ വ്ര ്�ി�ു�തും,അ�ാരണ�ാല ്ഭീകര �പവര ്�ന�ള ്

ഉ�ാകു�തും വര ്�ി�ു�തുമാണ.്അതായത ധ്ര ്
�ശാസ�്തപരമായ�ാെത വ��ികള ്ജീവി�ുേ�ാള ്തിരു�ല ്
ശ�ികളായുംവിരു�ശ�ികളായുംന��നശ�ികള ്രൂപം
�പാപി�ു�താണ.് ഭീകരവാദ�ള�ം ഭീകര�പവര ്�ന�ള�ം

സമൂഹ�ില ്വ�ാപി�ുേ�ാള ്തിരു�ല ്ശ�ികള ്എ�തിന ്െറ
പരിധിവി� വ്ിരു�ശ�ികളായി ന��നശ�ികള ്രൂപം
�പാപി�ിരി�ു�ു എ�ാണര ്�ം.ആന�കരമായവെയ
�പശന്കാരികളാ�ു�ത മ്നുഷ�രാെണ�ുംഅര ്�ം.

സമൂഹ�ിെല ഒരു വിഭാഗം ജന�ളിേല� ന്��നശ�ികള ്
േക��ീകരി�ുേ�ാള ്,അവിെട ശ�മായവി�വവാദവും
ഭീകരവാദവും ഉ�ാകു�താണ.് ഒരു വിഭാഗം ജന�ളിേല�്

ന��നശ�ികള ്േക��ീകരി�ു�തിനു പി�ിലും മഹാനീതിശാസ�്തം
�പവര ്�ി�ു�ു�.്ഓേരാ മനുഷ�നും 100ജ��ള�� എ്�തിെന

ശാസ�്തപരമായി �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ിെല
മഹാനീതിശാസ�്ത�ില ്വിശദീകരി�ി���ത പ്ഠി�ുേ�ാള ്, മനുഷ�ര ്
സമൂഹ�ില ്കാ�ിയ പിഴവുകെളഅവരിലൂെട തെ�തിരു�ു�ത്
കാണാനാവും. മു���ളില ്വന ്പിഴവുകള ്വരു�ിയ മനുഷ�െര

(പാപികെള)ശി�ി�ു�തിന ്െറ ഭാഗമായും,ശി�യിലൂെടഅവരുെട
മു��പാപം കുറയ�്ു�തിന ്െറ ഭാഗമായും ന��നശ�ികളില ്ഒരു
ഭാഗം പാപികളിേല� േ്ക��ീകരി�ു�താണ.് ന��നശ�ികള ്
ശി�ി�ു�പാപികള ്ഭീകരവാദികളായും, െകാടുംപാപികള ്

ഭരണാധികാരികളായും മതപുേരാഹിതരായും മ��ം ജ��ള ്േനടു�ു.
ഭീകരെര ശാസ�്തപരമായിഅമര ്� െച��വാന ്െകാടുംഭീകരരായ
മതേനതൃത��ള ്�ും ഭരണേനതൃത��ള ്�ും കഴിയു�ുേവാഎ�ത്
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ഇരുകൂ�ര ്�ുമു�ൈദവീകഅവസര�ളായി പരിണമി�ു�ു.
പുണ�വും പാപവും വര ്�ി�ി�ുവാനും കുറയ�്ുവാനും
മഹാനീതിപതിയായൈദവം വ��ിസ�ാത���ം നല ്കു�ു.
െകാടുംപാപികെളെ�ാ�,് പാപികെള തിരു�ു�ൈദവീക
നീതിസ��ദായെ���ി സംശയം ഉ�വരു�ാകും.

െകാടുംപാപികെളെ�ാ� പ്ാപികെള തിരു�ു�നീതിസ��ദായം
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെല ഒരംശം മാ�തമാണ.് പാപികളിലൂെട മാ�തമ�;

ശാസ�്തപരമായ െതാഴില ്വിഭജന�ിെല ശുചിത�ം എ�
വിഭാഗ�ിലൂെട സാത�ികമായ �പവര ്�നം നട�ു�ു�.്ൈ�ക�,്
ചാണക�ന ്, ഗാ�ി,തുട�ിയഅത���തെര പാപികള�െട

ഇടയിേല�യ� ധ്ര ്�സം�ാപന�ിനായു�അത���തപാഠ�ള ്
താത�ികമായും �പാേയാഗികമായുംൈദവം നട�ിലാ�ു�ു.
ശുചിത�വിഭാഗ�ിലൂ�സാമൂഹ��പവര ്�കരിലൂെടയും
നിരീശ�രവാദികളിലൂെടയുമു� �പവര ്�നെ���ിഅടു�

അ��ായ�ില ്�ഹസ�മായി വിവരി�ി���.് പുനര ്���ള ്വഴിയു�
സമനീതിെയ��ിയുംജ�ഗുണ�െളയുംപ�ി മഹാനീതിശാസ�്ത�ില ്

പഠി�ുേ�ാള ്ൈദവീകനീതികാര��ള ്കു��ള�ം
കുറവുകള�മി�ാ�വയാെണ� േ്ബാ��െ�ടു�താണ.് മെ�ാ�്
ഇ�െ�എ�ാ ഭരണാധികാരികള�ം മതപുേരാഹിതരും

െകാടുംപാപികളാെണ�അ്ര ്�െമടു�രുത,്ഏതാനും ന�വര ്തീര ്
�യായുംഅവരിലു�.്അതസ്ുവ��മാകുവാന ്ൈദവീകനീതിയിെല

ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം :
മനുഷ�ന 1്00ജ��ള ്ഉ�തില ്ഒരു ജ��ില ്വികലാംഗത

ഉ�ായിരി�ു�താണ.്ൈദവം നല ്കിയിരി�ു�ശരീര�ിെലഓേരാ
അവയവ�ള�െടയുംഔ�ത�ംവ��ികെള േബാ��െ�ടു�ുവാന ്

അതാവശ�മാണ.്കൂടാെത ഭൗതികശാസ�്തെ�യുംധര ്
�ശാസ�്തെ�യും മഹാനീതിശാസ�്തെ�യുംകൂ�ിയിണ�ുേ�ാഴും,
വികലാംഗതആവശ�മാകു�താണ.്വ��ിയുെട ജനനേ�ാെടെയാ,
പി�ീേടാ വികലാംഗത നല ്കു�താണ.്സൃഷട്ിപരമായ �പസത്ുത
വിധിേയാെടാ�ം,�ിതിപരമായ വിധി �പകാരം, മ���വരുെട ശരീര

അവയവ�െള ത���ിേലാ മു���ളിേലാ
പീഢി�ി�ി��െ��ില ്അതിനു�ശി�യുെട ഭാഗമായും ഒേ�ാ
അതിലധികേമാ ജ��ള ്വികലാംഗരായി ജീവിേ��തായി
വരു�താണ.്സമൂഹ�ിെല വികലാംഗര ്സൃഷട്ിപരമായ വിധി
�പകാരംഎ�ാവര ്�ുംബാധകമായ വികലാംഗ ജ��ിലാേണാ,

അേതാ�ിതിപരമായ വിധി �പകാരംഅധികമായി
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ശി�ി�െ��വരാേണാഎ�ൈ്ദവം മാ�തമാണ അ്റിയു�ത.്
വികലാംഗര ്േപാലുംഅതു തിരി�റിയു�ത ൈ്ദവം ജീവിത�ിേലാ
മരണ�ിേലാഅറിവു നല ്കിയാല ്മാ�തമാണ.്എ�ാല ്ചു��മു�
വികലാംഗര�ാ�മനുഷ�ര ്ത�ള ്�ും വികലാംഗ ജ�ം ഉ�തു
മന�ിലാ�ിെ�ാ� ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ാനും

വികലാംഗെര ഒരുൈകസഹായി�ാനും വികലാംഗസംബ�മായ
നീതിപാഠം േ�പരണനല ്കു�ു. പാപികളായു�വികലാംഗെര
സമൂഹമധ��ില ്ചൂ�ി�ാ�ാെതഅവര ്�ുംഏവര ്�ും

മഹാസേ്നഹം െചാരിയു� (എ�ാ ജീവികള�െടയും) മഹാമാതാവും
മഹാപിതാവും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവ�ിന ്െറ മഹത�മാണ്

സുവ��മാകു�ത.്
ഒ�ിലധികം ജ��ളിലായു�വികലാംഗ ശി�, ഭീകര�പവര ്�കര ്
�ും െകാടും ഭീകരരായ രാഷ�്ടീയമതഭരണാധികാരികള ്�ും

ഗു�കള ്�ും മ��ം ഉ�ാകുെമ�� മന�ിലാേ��ത,് മറി� ത്നി�്
ൈദവം നല ്കിയശരീരെ�സ�യവും, മ���വരുെട ശരീര
അവയവ�െള മന��ര ്�വും, േവദനി�ി�ുകേയാ

തകരാറിലാ�ുകേയാ െച���വെരയാണ ശ്ി�ി�ുക.
ഭീകരവാദികള�ം മ� അ്ധര ്�ികള�ം മാ�തമ�, ഭരണാധികാരികള�െട
നയ�െള നട�ിലാ�ു�ു എ� േപരില ്മ���വരുെട ശരീര

അവയവ�െള മനഃ��ര ്�ം േവദനി�ി�ുകേയാതകരാറിലാ�ുകേയാ
െച��� േപാലീസ േ്സനയുംപ�ാളവുെമാെ�യാണ ക്ൂടുതല ്

ശി�ി�െ�ടുക. മാതാപിതാഗുരുഎ�ിവരിലൂെടൈദവെ�യും
ൈദവശാസ�്തെ�യുംഅറിയുക,അനുസരി�ുകഎ��ാെത
സമൂഹ�ിെല ഭരണാധികാരികെളഅനുസരി�ുവാന ്യാെതാരു
മനുഷ�ര ്�ുംബാ��തയി�. േമലുേദ�ാഗ�ന ്പറയു�ത ധ്ര ്

�ശാസ�്ത�ള ്�ു വിരു�െമ�ില ്,അയാെള
അനുസരി�ാതിരി�ുകയും,ശാസ�്തംഅഥവാൈദവം നല ്കിയ
ശ�ിയെ്�ാ�അ്യാെളഎതിര ്�ുകയും െച��കെയ�താണ്
ശാസ�്തപരംഅഥവാൈദവീകം.ഇ�െ� േപാലീസ േ്സനയും
പ�ാളവും ഉേദ�ാഗ�സമൂഹവുെമാെ� േമലുേദ�ാഗ�െരയും
മ��ിമാെരയുംഅനുസരിേ��ത ര്ാഷ�്ട�ിെലൈപശാചികമായ
ഭരണഘടനകെള േനാ�ിയാവരുത,് മറി� ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമായി

കാര��െള വിശകലനം െചയത്ാവണംഎ� മ്ു�ു
വ��മാ�ിയിരു�ു.ൈദവീകമായ ഗാ�ിയന ്നി�ഹകരണ�ിന ്
െറൈദവീകത�ം കൂടിയാണ െ്വളിെ�ടു�ത.്ൈദവീകമായ ഗാ�ിയന ്

നി�ഹകരണെ� �പാവര ്�ികമാ�ാന ്കഴിയാ�വര ്
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ഗാ�ിജിെയയുംൈദവെ�യുംഅനാദരി�ു�വരാണ എ്�ുംഅര ്
�ം.

കു�ു�േള, മഹാ�പപ��ില ്ൈദവംസൃഷട്ി�ി���തും
സൃഷട്ി�ു�വരുമായഎ�ാ ജീവികള ്�ുമായിൈദവം

ആവിഷ�്രി�ി���തും, �ഗ��ിന ്െറ 3◌ാം ഭാഗ�ില ്�പേത�കം
അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���തുമായ മഹാനീതിശാസ�്തം
എ�റിയെ�ടു�ഓംകാരനീതിശാസ�്തംപഠി�ുേ�ാള ്

ൈദവസേ്നഹ�ിന ്െറആഴംക� മ്നുഷ�ര ്വിതു�ി�രയു�താണ.്
താന ്സൃഷട്ി�ു�എ�ാ കു�ു�ള ്�ുംസമനീതി
ലഭ�മാ�ു�തിനു�ശാസ�്തപ�തിയാണ ൈ്ദവം

മഹാനീതിശാസ�്ത�ിലൂെട (ആദ�ം)ആവിഷ�്രി�ി���ത.്സമനീതി
ലഭ�മാ�ു�തിന ്െറ ഭാഗമായി സമമായആന�ം

മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം ലഭ�മാ�ിയിരി�ു�ു.തന ്െറ
കു�ു�െള�ാം പരമാന�േ�ാെട ജീവി�ു�തിേല�ായി

അന��േളാളമു�ആന��ള ്ഒരു�ിയിരി�ു�ു. �സഷട്ാവായ
ൈദവം കു�ു�െളഅടിമകളാ�ിയിരി�ു�ു എ�,്യാെതാരു
കു�ു�ള ്�ും യാെതാരു പരാതിയുംയാെതാരുകാല�ും
ഉ�ാവാതിരി�ാനായി എ�ാ കു�ു�ള ്�ുംസ�ൂര ്�

വ��ിസ�ാത���ം നല ്കിയിരി�ു�ു.
ഏതാനും കു�ു�ള ്വ��ിസ�ാത���ം ദുരുപേയാഗം

െചയത്ുെകാ�,്ൈദവ�ിന ്െറ മ��കു�ു�ള�െടആന��െള
ത�ിെ�റി�ി�ുേ�ാഴും ത�ിെയടു�ുേ�ാഴുംഅതിന സ്�ൂര ്�മായ
പരിഹാരം ഉ�ാേ��തു�.്സമനീതിഎ�ാ കു�ു�ള ്�ും നല ്
േക�തു�.്അവിേവകം കാ���കു�ിെന തിരുേ��തു�,്
കൂടാെത, �പിയെ�� മ��കു�ു�ള ്�ു ലഭി�ു�സമപദവി തെ�

ലഭ�മാേ��തുമു�.് നിരപരാധികെളയും പാവ�െളയും
ശി�ി�ു�ഇ�െ�അശാസ�്തീയമായ ഭരണാധികാരികെളയും 
േപാലീസിെനയും  ന�ായാധിപെരയും  ഭീകരവാദികെളയും 

ഗു�കെളയുെമാെ�തിരു�ുവാനും,അവെരയും മര�ാദ�ാരായ
�പിയെ�� കു�ു�ളാ�ുവാനും കൂടിയു�താണ്

മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�ര ്�ം.സമനീതി നല ്കു�തിന ്െറ ഭാഗമായി
ചിലര ്�ക്ടു�ശി�നല ്കു�ത മ്ഹാസേ്നഹം െകാ�ാണ.്

മഹാശ�ിയുെട മഹാസേ്നഹെ�മ�ള ്ശരി�ും
മന�ിലാ�ുവാനായാണ ഒ്രു മഹാകാലച�കമായ 1000 േകാടി വര ്
ഷ�ള ്മുഴുവന ്മഹാശ�ി മനുഷ�രൂപം സ�ീകരി�ാെത മ�� ജീവി
രൂപ�ള ്സ�ീകരി� മ്നുഷ�െരെയ�ാം േസവി�തും, മാലാഖമാെര�ും
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മല�ുകെള�ും േദവതകെള�ും മ��ംഅറിയെ�ടു�വെര ഭരണം
ഏ�ി�തും,അവെരയും േസവി�തും.ഈ�ഗ�െ�ഉള ്െ�ാ�ാന ്
കഴിയു�വര ്� മ്ഹാ�പപ�ംഎ�തസു�രമാെണ�ും എ�ത

സു�രമായി എ�ാ ജീവികള ്�ും ഭൂമിയില ്ജീവി�ാന ്കഴിയുെമ�ും
കൂടി മന�ിലാകു�താണ.് മാ�തമ�,ൈവകാെത ഭൂമിയിെല�ും മായ

�പത��മാകു�േതാെട ഭൂമിയില ്സ�ര ്�രാജ�ം
�ാപി�െ�ടു�താണ.്

സുമാര ്10വയ��വെര തെ� പരിപാലി�അ�െയ (വളര ്��െയ),
ശാരീരികമായി മര ്�ി�ു� മുതിര ്�മ�ള ്�ക്ടു�ശി�യു�്

എ�ത എ്ടു�ു പറേയ�തു�.്
മ���ജീവികെളയും േവദനി�ി��കൂടാ എ�ും മന�ിലാകുമേ�ാ.
മ��ം,സസ�ംഎ�ിവ ഒഴിെകയു�ജീവികെളഅത�ാവശ�മെ��ില ്
െകാ�ുകൂടാ. ഭ�ണകാര�വുമായി ബ�മു�വിഷയമാകയാല ്
അതീവ ഗൗരവമു�താണ.് �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്

ഭ�ണകാര��െളസംബ�ി� �പേത�കഅ��ായം െകാടു�ി���.്




* 14.29% മുതല ്17.43% ന��നവസത്ു�ള ്എ�തായിരു�ുആദ�കാല
സൃഷട്ി. മഹാ�പപ�സൃഷട്ിയ�് 1്00എ�മഹാഅളവ ന്ല ്കുകയും,
7എ�ആഴച്�ാലെ� 100മായി കൂ�ിയിണ�ിെ�ാ� 1്00െന 7
െകാ� ഭ്ാഗി�ാണ 1്4.29 മഹാനി�യി�ി���ത.് 14.29%േ�ാട ൈ്പ
യുെട മൂ��മായ 3.14 േചര ്�ുേ�ാഴാണ 1്7.43കി���ത.്എ�ാല ്
ആദ�മഹാകാലച�ക�ിന ്െറ (1000 േകാടി വര ്ഷം)അവസാനെ�
ഏതാനും സൃഷട്ിച�ക�ളില ്ന��നവസത്ു�ള ്ഗണ�മായി വര ്�ി�ാണ്
19.44%വെര ഉയര ്�ത.്അതിന ആ്ദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക
ഭരണാധികാരികളിെലഏതാനും േപര ്മുഖ�കാരണമായി���.്

നാരായണന ്, ദുര ്�, ഗജപാതിഎ�ി�െനെയ�ാം ശാസ�്തനാമ�ള ്
ഉ�അവെര��ി ഭീകരവാദവും മത�ള�ം എ�അ��ായ�ിലും,
�ഗ��ിന ്െറ 7◌ാം ഭാഗ�ിലും വിവരി�ി���.് 19.44ന ്െറ കണ�്
തല ്�ാലം മറ�ുേപായി. മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാ

അനു�ഗഹേ�ാെടൈവകാെത േചര ്�ു�താണ.്
ന��നശ�ികെളൈപശാചിക തല�ളിേല� വ്�ാപരി�ി�ുവാന ്
വ��ിസ�ാത����ിന ്െറ ദുരുപേയാഗ�ിലൂെട കുേറസാധി��
എ�തുെകാ�ാണ ഇ്� ഭ്ീകരവാദം ഉള ്െ�െടയു�അേനകം ദുര ്

വൃ�ികള ്ഉ�ത.്എ�ാല ്മഹാനീതിശാസ�്തംഅഥവാ
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ഓംകാരനീതിശാസ�്തംഎ�അ��ായം പഠി�ുേ�ാള ്ഏെതാരാള�ം
മഹാ�പപ��ില ്കാ�ി�ൂ���അ�കമ�െളയുംഅനീതികെളയും
മ� ദ്ുരാചാര�െളയുംയാെതാരുകു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�തായ

ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�ിലൂെട പരിഹരി�െ�ടു�തായി
മന�ിലാ�ാനാവും.അതുേപാെല മഹാശ�ിയും

മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം ഇ�ു�എ�ാ േപര ്�ുംസമ
ആന��െളയും,അന��ളായആന��െളയുംനല ്കി

മഹാഅനു�ഗഹി�ു�െത�െനെയ�ും ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�ില ്
വിശദീകരി�ി���.്ഇ�ു�കടു� �പശന്�െള�ാം ഉടന ്

പരിഹരി�െ�ടു�താണ.്ൈവകാെത മായ �പത��മാകു�താണ.്
ഓം,ഓംകാരം, മഹാനീതിശാസ�്തം /ഓംകാരനീതിശാസ�്തംഎ�ീ
അ��ായ�ള ്പഠി�ാന ്കഴിയു�വര ്� മ്ഹാകാര��ള ്

സുവ��മാകു�താണ.്

അ��ായം 13
ഭീകരവാദെ�യഥാര ്�സാമൂഹ��പവര ്�കര ്എതിര ്�ു�ു.

സാമൂഹ��പവര ്�കരുംനിരീശ�രവാദികള�ം ശാസ�്തപരമായ െതാഴില ്
വിഭജന�ിെല ശുചിത�ം എ�വിഭാഗ�ില ്െപടു�ുെവ�ഈ്
�ഗ��ിെല െതാഴിലുകള ്:ശുചിത�ം എ�അ��ായം പഠി�ുേ�ാള ്
മന�ിലാകു�താണ.് രാഷ�്ടീയ ചി�കെളയും മതചി�കെളയും
ഉേപ�ി�ാന ്കഴിയു�വരുംകഴിയാ�വരുമു�;്എ�ിലും,

അവെയവളെരയധികം മാ�ിനിര ്�ിെ�ാ�,് മാനുഷികകാര��ള ്
�ുേവ�ി ശ�ിെ�ാ� �്പവര ്�ി�ുകയാണ െ്പാതുെവ

സാമൂഹ��പവര ്�കര ്െച���ത.് മാനുഷികകാര��ള ്�ുേവ�ി
എ�ു പറയുേ�ാള ്, മനുഷ�ര ്�ു ന�െച���തും, മനുഷ�ജീവിതെ�
ആന�കരമാ�ു�തും,ശാ�ിയുംസമാധാനവുംസമൂഹ�ില ്
ഉറ�ി�ു�തുെമ�ാണ മ്ന�ിലാേ��ത.് മഹാശാസ�്തെ���ി
നി�യമി�ാ�അവര ്; ഭീകരവാദികെളയും, ഭീകരവാദികെള

സൃഷട്ി� െകാടുംഭീകരവാദികെളയും മാനുഷിക ഉ�രവാദി��ള ്
േബാ��െ�ടു�ാന ്പരി�ശമി�ുകയും,കൂടാെത ത�ള ്�ു
ശരിെയ�ു േതാ�ുേ�ാെലയുംആവുേ�ാെലയുംവിഷയ�ളില ്
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ഇടെപ�� �പവര ്�ി�ുകയുമാണു െച���ത.്
സമൂഹ�ിെല ഭരണകൂടേമാ വ�വ�ിതികേളാഅധികാരം നല ്
കിയാലും ഇെ��ിലും യഥാര ്�സാമൂഹ��പവര ്�കര ്
ശുചിത�പരമായകാര��ള ്െചയത്ുെകാ�ിരി�ും.അധിക
ജ��ളിലൂെടഅവര ്േനടിയ പുണ��ള ്അവെര

സത�്പവൃ�ികള�മായി കൂടുതല ്അടു�ി�ു�തുെകാ�ാണത.്
ഭരണാധികാരികള�െട സ�തേമാഅധികാരേമാ ഇ�ാെത
ശുചിത�കാര��ള ്െച��േ�ാള ്,ത�ള ്േപാലുംഅറിയാെത
െകാടുംഭീകര�പവര ്�കരായ ഭരണാധികാരികെളയും

മതപുേരാഹിതെരയുംഎതിര ്�ുകയാണ അ്വര ്െച���ത.്
അതായത വ്��ിയില ്നി�ും ഭരണവ�വ�ിതിആവശ�െ�ടാ�
സമൂഹശുചിത�കാര��ള ്വ��ി െച��വാന ്ഒരുെ�ടുേ�ാഴും
െച��േ�ാഴും,വ��ി െച���ത ന്�കാര�െമ�ില ്അതി�ര ്�ം
ഭരണാധികാരി െചേ��ു�കാര�ം ഭരണാധികാരി െചയത്ിെ��ും
അതു െച�ാന ്കഴിവി�ാ�ഭരണാധികാരിയുെടയും ഭരണ
സംവിധാന�ിന ്െറയും മുകളില ്വ��ി ഉയര ്�ുെവ�ുമാണ.്

സാധുജനസംര�ണേക���ള ്,വൃ�ഭവനുകള ്,അഭയേക���ള ്,
അനാഥാലയ�ള ്, ഭി�ാടകസംര�ണേക���ള ്,തുട�ിയ
േപരുകളില ്വ��ികള ്സാമൂഹ��പവര ്�നം നട�ുേ�ാള ്,

സമൂഹ�ിെല ഭരണകൂടം െചേ��ു� േജാലി വ��ി/ഏതാനും
വ��ികള ്െച��കയാണ.്സമൂഹ�ിന ്െറ െപാതുവായആവശ��ള ്

നിറേവ�ാനു�സംവിധാനമാണ ഭ്രണകൂടം എ�ിരിെ�,
ഭരണാധികാരികള ്(യേഥാചിതം) നിറേവ�ാ�െപാതുആവശ�െ�
സാമൂഹ� �പവര ്�കന ്തന ്െറ ശ�ിെ�ാ�ും േതാ�ിയേപാെലയും
നിറേവ��േ�ാള ്,സാമൂഹ��പവര ്�കന ്ഏെ�ടു�കാര��ില ്

ഭരണാധികാരിയായിരി�ാനു�ത�ള�െട കഴിവി�ായമ്അറിേ�ാ
അറിയാെതേയാ ഭരണാധികാരി സ�തി�ുകകൂടിയാണത.്അത്
മന�ിലാ�ാനും ശാസ�്തപരമായി ഭരണകൂടെ�തിരു�ാനും
ഭരണാധികാരികള ്�ക്ഴിയാ�തഅ്വര ്െകാടുംപാപികള�ം

അ�ാനികള�മായി തുടരു�തുെകാ�ാണ.്
രാഷ�്ടമീമാംസഎ�റിയെ�ടു� ജനഭരണശാസ�്തംഅറിയാ�
ഭരണാധികാരികള ്ഭരണംഎ�േപരില ്െകാടുംഭീകര�പവര ്�ന�ള ്
നട�ുേ�ാള ്,ൈ�ക�ിെനയുംചാണക�െനയുംഗാ�ിെയയും

േപാെലയു�സാമൂഹ��പവര ്�കര ്, ഭരണാധികാരികള ്�ു മുകളില ്
�പവര ്�ി�ു�താണ.്യഥാര ്�നീതിപതികളായഅവര ്
ഭരണകൂട�ിനു മുകളിലാവു�ത ന്ീതിന�ായശാസ�്തം
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ഭരണശാസ�്ത�ിനു മുകളിലായതുെകാ�ാണ.്ശാസ�്തപരമ�ാ�
ഇ�െ�േകാടതികള ്ഭരണകൂട�ിനു മുകളിലാെണ�്

െത�ി�രി�രുത.്ഇ� ഗ്ാ�ിയു�ായിരുെ��ില ്േകാടതികള ്ഉള ്
െ�െടയു�എ�ാ ഭരണകാര�ാലയ�െളയുംജീവന�ാെരയും
െകാടുംഭീകരവാദികള ്എ� േ്പരിടുമായിരു�ു എ�ത ഒ്രുപേ�
അവര ്�അ്റിയിെ��ിലും ഭരണാധികാരികെളെയ�ാം അേ�ഹം
എതിര ്�ുമായിരു�ുെവ� അ്വര ്�ന്�ായറിയാം.ഇ�െ�

രാഷ�്ടീയ�ാരും മതേനതാ�ള�ം ഒെ�,സാമൂഹ��പവര ്�കരാവാന ്
ആ�ഗഹി�ു�ുെവ�ില ്ആദ�ം െചേ��തഅ്ശു�ിയുെടയും ദുര ്
���ിന ്െറയും േക���ളായിരി�ു�സര ്�ാര ്ആശുപ�തികള ്
ഉള ്െ�െടയു� െപാതു�ാപന�ളിെല ക�ൂസുകള ്സ��ംൈകകള ്
ഉപേയാഗി� സ്േ�ാഷേ�ാെട വൃ�ിയാ�ുകയുംശുചിത�കാര��ള ്
സ�യംെചേ��ു�തിന ്െറആവശ�കതെയശാസ�്ത�പകാരം

െപാതുജന�െള പഠി�ി�ുകയുമാണ.് ര�ാമതു െചേ��ത ധ്ര ്
�ശാസ�്ത�പകാരം മാ�തം ഭ�ണംകഴി�ുവാന ്േ�പരി�ി�ുകയാണ.്

മദ�പാനം േപാെലയു�വസദാചാരശാസ�്തെ�
കള�െ�ടു�ിെ�ാ� െ്ച���ൈദവനി�യാെണ� വ്ിവരി�ു�

അ��ായം �പേത�കം പഠി�,് പരിചയി�ണം.
സാമൂഹ��പവര ്�ന�ിന ഉ്പകരിേ��ു�തായസംഗീതം,
ശാസ�്തഗേവഷണം,അ��ാപനം തുട�ിയവ െതാഴില ്പരമായി
ശുചിത�വിഭാഗ�ില ്െപടു�ു എ�ു പറയുേ�ാള ്,ഇ�െ�

സംഗീത�രും,ശാസ�്ത�രും,അ��ാപകരും
ശുചിത�വിഭാഗ�ില ്െപടു�ി�.എ�ുെകാ�ാണെത� െ്താഴിലുകള ്

:ശുചിത�ം എ�അ��ായ�ിലുംൈദവ നി� :ആന�നി�
(സദാചാരശാസ�്തം :കാമാന�ം / െസകസ്)്എ�അ��ായ�ിലും

വിശദീകരി�ി���.്
സാമൂഹ��പവര ്�കരുെടഔ�ത�ംവ��മാ�ിയേ�ാ.എ�ാല ്
സമൂഹ�ിന ്െറ െപാതുവായകാര��ള ്�ു േവ�ി ധര ്
�ശാസ�്തപരമായി �പവര ്�ി�ു�വര ്മാ�തം

ഭരണാധികാരികളാവുേ�ാഴും,സമൂഹ�ിെല െപാതുവായ
ആവശ��ള ്മംഗളകരമായി നട�ുേ�ാഴും,സാമൂഹ��പവര ്�കര ്
എ�േപരില ്േവറി�� �പവര ്�ി�ു�ജനവിഭാഗ�ള ്സമൂഹ�ില ്
ഉ�ാവി�എ�ും ഉ�ാേവ�തി�ാ എ�ും തിരി�റിയണം.

ഭരണാധികാരികള�െട േപാരായമ്കള ്െകാ�ാണ സ്ാമൂഹ��പവര ്
�കര ്എ�േപരില ്േവറി�� �പവര ്�ി�ു�ജനവിഭാഗ�ള ്
ഉ�ാവു�ത എ്�ര ്�ം. ഭൂമിയിലൂ�എ�ാ ഭരണകൂട�ള�ം
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തിരി�റിേയ�തായ ഗൗരവമായ വസത്ുതയാണത.്
സാമൂഹ��പവര ്�കര ്അ�ാ�വര ്സാമൂഹ��പവര ്�കരായി
േവഷംെക��േ�ാള ്സമൂഹ�ില ്ഭീകരവാദം ഉ�ാകു�താണ.്
അതായത,്സമൂഹകാര��ളില ്ധര ്�ശാസ�്തപരംഅ�ാെത �പവര ്

�ി�ു�വര ്സാമൂഹ� �പവര ്�കര�, മറി�്
സാമൂഹ�േ�ദാഹികളാെണ�ു തിരി�റിയണം. മതം,ജാതി, ഉപജാതി,
വര ്�ം, െതാഴില ്, ഭാഷ, �പേദശം തുട�ിയവയുെടഅടി�ാന�ില ്,
ജന�െള േവര ്തിരി�ുകയും �പേത�ക വിഭാഗ�ള ്�ായി �പവര ്
�ി�ുകയും െച���വര ്സാമൂഹ�േ�ദാഹികളാണ.്സമൂഹ�ിെല
ജന�െള ഒരുൈദവ�ിന ്െറ മ�ളായി കാണാന ്കഴിയാെത

അവെര ധര ്�ശാസ�്ത�െള െത�ി� �്പേത�കം വിഭാഗ�ളായി േവര ്
തിരി� ഒ്രു വ��ിേയാഏതാനും വ��ികേളാ �പവര ്�ി�ുേ�ാള ്
ഒരു വിഭാഗം ജന�െളസേ�ാഷി�ി�ാനായി െച���വ മ��
വിഭാഗ�െള േദാഷെ�ടു�ു�താണ.്സമൂഹ�ില ്അവശത
അനുഭവി�ു�വെര ധര ്�ശാസ�്തപരമായി സഹായിേ��തും
ഉ�രിേ��തുംസമൂഹഭരണകൂട�ിന ്െറ ഉ�രവാദി�മാണ,്
വ��ിയുേടത�. ഉദാഹരണമായി സാ��ികഅവശതകള ്

അനുഭവി�ു�എ�ാ ജന�െളയുംസാ��ികമായി സഹായി�ുക
എ�ത ധ്നേശഷിയു� ഭരണകൂട�ിന ്െറ കര ്�വ�മാണ.് പകരം

അശാസ�്തീയമായഅഥവാൈദവീകമ�ാ�മതജാതി
വ�വ�ിതികെള ഉ�ൂലനം െചേ��വരായ ഭരണാധികാരികേളാ
വ��ികേളാ മതജാതി വിഭാഗ�െള േവര ്തിരി� സ്ഹായി�ാനായി
ത�ാറാവുേ�ാള ്അത ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമ�അഥവാൈദവീകമ�.
ഭീകരവാദ�ിനു�വി� പ്ാകലാണ.് ധര ്�ശാസ�്തപരംഅ�ാെത
ജന�െള �പേത�കം �പേത�കം വിഭാഗ�ളായി വിഭജി�ുകയും
�പേത�ക വിഭാഗ�ള ്�ായി �പവര ്�ി�ുകയും െച���വര ്,
ജന�െളഅനവധി സംഘടനകളായി തിരി�ുേ�ാള ്,അനവധി
െചറിയ ഭരണകൂട�ളായി�ാണ യ്ഥാര ്��ില ്മാ�ിെയടു�ു�ത.്
ജന�ള�െട െമാ�ഭരണ�ിനായു� ഭരണകൂടെ� ഉലയ�്ു�
െചറിയ െചറിയ ഭരണകൂട�ള ്രാഷ�്ടീയ  മത ജാതി  െതാഴിലാളി
വര ്�സംഘടനകെള� േപരിലും സഭകെള� േപരിലും ഒെ�
നിലെകാ��േ�ാള ്സമൂഹഭരണം പിഴയ�്ുകയാണു െച���ത.്
എ�ാ രാജ��ളിലും സംഭവി�ി���ത മ്െ�ാ��. ഭരണകൂടെ�
ഉലയ�്ു� െചറുതും വലുതുമായ ഭരണകൂട�ളായി സമൂഹ�ില ്
സംഘടനകള ്നിലനി�ുകൂടാ. മാ�തമ�, �പേത�കം �പേത�കം

സംഘടനകളായി ജനവിഭാഗ�െള വിഭജി�ുേ�ാള ്ഭീകരവാദികെള
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സൃഷട്ി�ുകകൂടിയാണത.്
െതാഴിലാളിവര ്�സംഘടനകള�ം മതസംഘടനകള�ം

മതവിദ�ാലയ�ള�ം ഒെ� ഒെ�അശാസ�്തീയമാെണ�ും
പാടി�ാെയ�ും തെ�യാണ ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമായി വ��മാ�ിയത.്
അവെയ�ാം പിരി��വിടു�േതാെടയുംശൂന�മാകു�േതാെടയും

ബ�ുകള�ം ഹര ്�ാലുകള�ം കൂടി അവസാനി�ു�താണ.്ബ�ുകള�ം
ഹര ്�ാലുകള�ം േപാെലസമൂഹ�ിെല ജന�ള�െട
വ��ിസ�ാത���ംകവര ്െ�ടു�ു�ഹീനരീതികെള

അവസാനി�ി�ുവാന ്മ�� വഴികളി�.ൈദവീകമായ,കു��ള�ം
കുറവുകള�മി�ാ�സാ��ികശാസ�്തം �ഗ��ിെല 4◌ാം
ഭാഗ�ില ്വിസത്രി�ി���തു പഠി�ുേ�ാള ്,വര ്�വ�ത�ാസ�ള ്
�ുേവ�ിയു� േപാരാ��ള�ം വാദ�ള�ംഅസംബ��ള ്
മാ�തമാെണ� വ്��മാകു�താണ.് ഭരണകൂട�ിെന ധര ്

�ശാസ�്തപരമായി െമ�െ�ടു�ുവാന ്�ശമിേ��തിനു പകരം,
കൂടുതല ്കൂടുതല ്േമാശെ�ടു�ുകയാണ ഇ്�െ�എ�ാ

സംഘടനകള�ം െച���ത.്ൈദവീകമായഅഥവാശാസ�്തീയമായ
െതാഴില ്വിഭജനെ�വിവരി�ു�അ��ായ�ള ്പഠി�ാനായാല ്
തെ�സംഘടനകള ്�സ്�യം ശൂന�മാകാന ്കഴിയു�താണ.്
സാമുദായിക േനതാ��ാരായി സാമുദായിക�പവര ്�നം
നട�ിയവരുംനട�ു�വരുംയഥാര ്��ില ്സാമൂഹ��പവര ്
�കര�എ�ും സാമൂഹ�േ�ദാഹികളാണ എ്�ുകൂടിയാണ്

വ��മാ�ിയത.് ഭരണാധികാരികള�മായി താരതമ�ംെച��േ�ാള ്
അവര ്െമ�െമ�ു േതാ�ു�ത ശ്രിയാെണ�ിലുംഅത ഒ്രുതാല ്
�ാലിക �പതിഭാസം മാ�തമാണ.് മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരംൈദവം
മഹാനീതി നട�ു�ു� എ്�തു മന�ിലാ�ാെത മനുഷ�െര
ഭി�ി�ി�ു�ൈദവനി�ാപരമായ �പവര ്�ന�ള ്നട�ു�വര ്
െ��ാം മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരമു�ശി�യു� എ്�റിയണം.
ഉദാഹരണമായി,ഇ�െലഹി�ുമത�ിെല നായര ്ജാതിയുെട
ഉ�മന�ിനുേവ�ി �പവര ്�ി� േനതാവ/്ആചാര�ന ്ഇ�്

ആ�ഫി�യിെല ലിബിയയില ്ഭീകരവാദം നട�ാന ്വി�ിഷട്െ�ടു�
ഒരു മു�ീമിന ്െറ ര�ാം ഭാര�െയേ�ാെലയു� െവ�ാ�ിയായി
കഴിയു�തിെന��ിഅ�ം ചി�ി�ുക.യാെതാരുസാമൂഹ��പവര ്
�നവും ഇ�ാെത ജീവി�ു�ആസ�്തീയുെട മു��ആചാര�
�പതിമയ�് േ്കരള�ിെല ഇ�െ� േനതാ��ാര ്പൂമാലകള ്ചാര ്

�ു�തുെകാേ�ാ ഗൃഹ�ളില ്േഫാേ�ാവ� മ്ാല ചാര ്
�ു�തുെകാേ�ാ,ചാര ്�ു�വര ്�പ്ാപം കി��െമ��ാെത, പഴയ
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ആചാര�നായ ഇ�െ�മു�ീം വനിതയ�് യ്ാെതാരു പുണ�വും
കി���ി�. �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്വിസത്രി�ി���

മഹാനീതിശാസ�്തപാഠ�ള ്ന�ായി പഠി�ുക.
ഭരണകൂടെ�ധര ്�ശാസ�്തപരമാ�ുവാന ്�പവര ്�ിേ��ത്
യഥാര ്�മായസാമൂഹ��പവര ്�കരുംഅ��ാപകരുമാണ.്ഓേരാ
വ��ിയുെടയുംഏകബാഹ�ഭരണാധികാരി, മഹാ�പപ��ിന ്െറ
മഹാശാസ�്തംഅഥവാൈദവംആെണ� ഭ്ാവി തലമുറകെള വിദ�ാര ്

�ികളിലൂെട േബാ��െ�ടു�ുവാന ്കഴിയു�,
മഹാശാസ�്തകാര��ള ്അറിയാവു�അ��ാപകര ്ഉ�ാവണം.
രാജാവിെനയും മ��ിമാെരയുമ� ഭരണഉേദ�ാഗ�രുംപ�ാളവും
േപാലീസുംജന�ള�ംഅനുസരിേ��ത,് ധര ്�ശാസ�്തപരമായ
ഭരണനടപടികെള മാ�തമാണ.് �പസത്ുത ധര ്�ശാസ�്തപാഠം എ�ാ
വിഭാഗം ജന�െളയുംപഠി�ി�ുവാനും,അത പ്ാലി�െ�ടു�ുേ�ാ
എ�ു �ശ�ി�ുവാനും അ��ാപകര ്�ുകഴിയണം.അ��ാപകര ്
ഭരണകൂട�ിന ്െറ ഉള ്െ�െട സമൂഹ�ിന ്െറ മുഴുവന ്

അ��ാപകരായി തുടേര�തു�.്അവരാണ ഭ്രണാധികാരികെള
ഉപേദശിേ��ത.്സമൂഹ�ിെലഏെത�ിലും ജനവിഭാഗ�ള ്�ധ്ര ്
�ശാസ�്തപരമായ നീതി ഭരണകൂട�ില ്നി�ും ലഭി�ിെ��ില ്,
ഭരണകൂടെ� േബാ��െ�ടുേ��തുംഅ��ാപകരാവണം.
ഭരണകൂടം ധര ്�ശാസ�്ത�െളഅവഗണി�ാല ്അവര ്െ�തിെര
നീതി നട�ാ�ുവാനു�ചുമതലഅ��ാപകരുേടതാണ.് ധര ്

�ശാസ�്തപരമ�ാ�ഭരണനടപടികള ്െ�തിെര വിദ�ാര ്�ികെളയും,
അവരിലൂെട മുഴുവന ്ജന�െളയും ഭരണകൂട�ിെനതിെര
തിരിേ��തും,ശു�മായ ഭരണകൂടെ��ാപിേ��തും

രാജഗുരുകൂടിയായഅ��ാപകരുെട കടമയാണ.്ഇത സ്ാ��മാെണ�്
ൈദവം ഇ��യില ്തെ�ചാണക�നിലൂെടയുംശിഷ�ഗണ�ളിലൂെടയും
െതളിയി�ി���.്അ��ാപകെരയുംജന�െളയുംഈഅവ�യില ്
എ�ി�ു�ത ഭ്രണാധികാരിയായ രാജാവിന ്െറയും മ��ിമാരുെടയും
ദുര ്ഭരണ�ിനു കൂ��നില ്�ു� േപാലീസുംപ�ാളവും ഉള ്െ�െടയു�
ഉേദ�ാഗ�വൃ�മാണ.്ഓേരാ ഉേദ�ാഗ�നും,ഓേരാ �പജയും
ത�ള�െട യഥാര ്�േമലധികാരിയായി, മഹാ�പപ��ിന ്െറ

മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവെ�അറിയണം.
ൈദവ�ിന ്െറ മഹാശാസ�്തെ�അനുസരി�ുേ�ാള ്അവര ്യഥാര ്
�േമലധികാരിയായൈദവെ�യുംഅനുസരി�ു�വരായി
മാറു�ു.യാെതാരാള�ം മനുഷ�രാജാവിന ്െറ ഉള ്െ�െട
യാെതാരാള�െടയുംഅടിമയ�,അടിമയായുംകൂടാ.
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ധര ്�ശാസ�്ത�ള ്�പകാരം �പവര ്�ി�അ��ാപകര ്കൂടിയായിരു�ു
ഗാ�ി,ചാണക�ന ്തുട�ിയവര ്. ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�
ഭരണകൂട�ിെനതിെരഅവര ്ജന�െള െമാ��ില ്

അണിനിര�ുകയായിരു�ു, മതജാതിവര ്�സംഘടനകളായി
വിഭജി� അ്ണിനിര�ുകയായിരു�ി�എ�തറിയണം. േകാണ ്�ഗ�്
�പ�ാന�ിന ്െറ ല��ം �പാേയണസ�രാജ ആ്യി�ീര ്�േ�ാള ്,
�പസത്ുത ല��ം സാധി�േതാെട േകാണ ്�ഗസ �്പ�ാനെ�

പിരി��വിടാന ്ഗാ�ിജി� ഉ്പേദശി�ാനായതും, േകാണ ്�ഗ�ിന ്െറ
പരേമാ�ത േനതാവായി��ം അംഗത�ം േപാലും എടു�ാ�തും
ൈദവാനു�ഗഹം െകാ�ാണ.്ൈദവംഅ�തേമല ്അേ�ഹെ�
സേ്നഹി�ുകയുംകരുതുകയും െചയത്ിരു�ു. (ഈ�ഗ��ില ്
ചിലേ�ാെഴാെ� ഗാ�ിെയ പരാമര ്ശി�ു�തിന ്െറ ഒരുകാരണം

�ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്േചര ്�ി���.്)
സമൂഹ�ിെല ഇതര വ��ികേളാ വിദ�ാലയ�േളാ

രാഷ�്ടഭരണാധികാരികേളാസാമൂഹ��പവര ്�കര ്�ു നല ്കു�സര ്
�ിഫി���കെള യഥാര ്�സാമൂഹ��പവര ്�കര ്സ�ീകരി�ി�.

ൈദവ�ില ്നി�ു േനരിേ�ാ,ൈദവ�ിന ്െറ ഏക �പതിനിധികൂടിയായ
പരമശിവനിലൂെടേയാഅ�ാെത ലഭി�ു�സര ്�ിഫി���കള ്�്
യാെതാരു വിലയുമി�.സാമൂഹ��പവര ്�ന�ിന �്പതിഫലം നല ്
കു�ത ൈ്ദവമാണ.് ഒരു വ��ി സാമൂഹ��പവര ്�നം

നട�ിയി��േ�ാ,എ�തേ�ാളമു� ത്ുട�ിയകാര��ള�ം,ആ
വ��ിയുെട മു���ള�ം പി���ള�ം സംബ�ി� പ�തികള�ം
അറിയു�തും നി�യി�ു�തുെമാെ�ൈദവംആെണ�ിരിെ�,
ആവകകാര��ളില ്മനുഷ�ര ്ഇടെപടരുത.് മനുഷ�ര ്�ഇ്ടെപടാന ്
കഴിയി�എ� സ്ുവ��ിമായിഅറി�ി��ം ത�ള ്നി�യി�്
നട�ാ�ു�തുേപാെല ഭാവി�ു�ത ക്ടു�പാപമാണ.്

ഭീകരവാദവും മത�ള�ം എ�അ��ായ�ില ്വിശദമാ�ിയിരു�ു.
കൂടാെത,ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല ഭരണ�ിനായി

നിേയാഗി�വരില ്ര�ുേപര ്ൈദവമാകാന ്�ശമി�തിെന��ിയും
അേനകര ്അവര ്�ുകൂ��നി�തിെന��ിയുംവിവരി�ിരു�ു.
അവരുെട ദുര ്�ടപടികള�ം ഭൂമിയിെല മനുഷ�ജീവിത�ില ്

അപാകതകള ്ഉ�ാവാന ്കാരണമായി���.്
ൈദവം, മഹാശാസ�്തപരമായി ജ�ഗുണ�ളിലൂെട മഹാനീതി
നട�ു�കാര��ളിലുംഅ�ാനം നിമി�ം സാമൂഹ��പവര ്
�കരും രാഷ�്ടീയ�പവര ്�കരുംഇടെപടു�ു�.്എ�ാല ്
മഹാനീതിശാസ�്തംഅേ�ാഴുംഎേ�ാഴും പിഴയ�്ാെത



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1810

മുേ�ാ��േപാകു�ുമു�.്ആവകകാര��ള ്�ഗ��ിെല 3◌ാം
ഭാഗ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്

സാമൂഹ��പവര ്�കര ്�ാപി�േതാആരംഭമി�േതാആയസാമൂഹ�
സംഘടകനള�െടയും രാഷ�്ടീയ�പ�ാന�ള�െടയും നിലനില ്
�ിെന��ിയും,സാ��ികഅ�ട�െ���ിയും,ൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്തെ�ബ�െ�ടു�ി 3കാര��ള ്

�പസത്ാവിേ��തു�.്
(1)സൃഷട്ിപരം : ഒരു വ��ിേയാഏതാനും വ��ികേളാ ഒരു

സംഘടനെയഅഥവാസഭെയ ഉ�ാ�ു�ത വ്��ിയുെടഅഥവാ
ഏതാനും വ��ികള�െട സ�കാര�മാണ എ്�ു േതാ�ുെമ�ിലുംഅത്

സ�കാര�മ� ;വ��ിയുെട ഉേ�ശവും �പവര ്�നവും ധര ്
�ശാസ�്തപരെമ�ില ്അതി�ര ്�ം,വ��ിആരംഭി�

സാമൂഹ��പ�ാന�ിന ്െറ കാര��ില ്സമൂഹ�ിെല ഭരണകൂടം ധര ്
�ശാസ�്തപരമായി �പവര ്�ി�ു�ി�എ�ാണ.് ഭരണകൂട�ിന ്െറ
കാര��മതയി�ായമ്െകാ�ും മ��ം വ��ിഅഥവാ വ��ികള ്ധര ്
�ശാസ�്തപരമായസംഘടനകള ്സൃഷട്ി�ുേ�ാള ്, ഭരണകൂടം െത��
മന�ിലാ�ുകയുംവ��ിആരംഭി�തിെന,വ��ി ജീവി�ിരിെ�േയാ,
മരണേശഷേമാ, െപാതുകാര�മായി മന�ിലാ�ിഏെ�ടു�ുകയും
പിഴവുകള��സംഘടനകെള ധര ്�ശാസ�്തപരമായി തിരു�ുകയും
േവണം.ഇ�െ�സാമൂഹ�  രാഷ�്ടീയ വര ്�  മതസംഘടനകള�ം

മാ�തമ�,സാമൂഹ�േസവനം െച���ആശുപ�തികള�ം,
വിദ�ാലയ�ള�ം,സാധുജനസംര�ണേക���ള�ം,

വൃ�ഭവനുകള�െമാെ�അതില ്െപടു�താണ.് ഭരണകൂടം
ഏെ�ടു�ിെ��ില ്മു� വ്��മാ�ിയതുേപാെലഅ�രം
സംഘടനകള ്െചറിയ ഭരണകൂട�ളായി സമൂഹ�ില ്�പവര ്
�ി�ു�താണ.് മതസംഘടനകള ്യാെതാരി�ലും

ശാസ�്തീയമായിരു�ി�അഥവാൈദവീകമായിരു�ി�എ�ത്
�പേത�കംഅറിയണം. മഹാ�പപ��ിന ഒ്രുൈദവേമയു��
എ�തുേപാെല ഒരു രാജ�� ഒ്രു ഭരണകൂടേമ പാടു��.
മഹാഭരണാധികാരിയായൈദവം �പത��മായി ഭരി�ാെത,

മനുഷ�രുെട ഒരു ചില കാര��ളിെല ഭരണനിര ്�ഹണം മനുഷ�രിലൂെട
നട�ു�തും, മനുഷ�െര ഭാഗികമായി ഭരണാധികാരിആ�ു�തും,
മനുഷ�ര ്�ു വ��ിസ�ാത���ം ഉറ�ാ�ു�തും, മനുഷ�െര

ൈദവ�ിന ്േറയുംയാെതാരാള�െടയുംഅടിമകള�ാതാ�ു�തും
�ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്

വ��ികള�െട സംഘടന,വ��ികെള പരമമായി ര�ി�ി�
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എ�റിയണം.വ��ിെയസൃഷട്ി�തും,ജ�ഗുണ�ള ്നല ്
കിയി���തും പരിപാലി�ു�തും മഹാനീതി നല ്കു�തുെമാെ�
ൈദവമാണ.് മനുഷ�സംഘടനകള ്േ�ാ േനതാ��ാര ്േ�ാവ��ിെയ
പരമമായി ര�ി�ാനാവി�, മാ�തമ� േനതാ�െള�ു കരുതു�വര ്
മഹാനീതിപതിയായൈദവ�ിന ്െറ ദയാവായപ്ിനുേവ�ി കൂടുതല ്
കരേയ�ിവരും.ഓേരാവ��ിയുംഅടി�ാനപരമായി ഒരു വര ്
�മാണ എ്� മ്ു� വ്��മാ�ിയിരു�ു.ഓേരാവ��ിയായി�ാണ്
ൈദവംസൃഷട്ി�ു�ത,്ഓേരാവ��ിെയയുമാണ അ്ഥവാഓേരാ
കു�ിെനയുമാണ ൈ്ദവം പരിപാലി�ു�തും നീതി നല ്കു�തും.
ഓേരാേരാവ��ികള�ം േചര ്�താണ സ്മൂഹെമ�ിലും, നീതിഅഥവാ
സുഖവും ദുഃഖവുംഅഥവാ പുണ�വും പാപവും നല ്കു�ത ഓ്േരാേരാ
വ��ിയുെടയും �പവര ്�ന�ള ്�ാണ,്ഓേരാേരാവ��ി�ുമാണ.്
രാജാവ,് മ��ി, േനതാവ,് പുേരാഹിതന ്തുട�ിയ പദവികള ്ധര ്
�ശാസ�്തപരമായി നിര ്�ഹി�ിെ��ില ്�പസത്ുത പദവികള ്

വഹി�വര ്കടു�ശി�വാേ��ിവരുംഎ�ു കൂടിയാണ അ്ര ്�ം.
സമൂഹ�ിെല വ��ികള�െടെയ�ാം െപാതുകാര��ള ്നിര ്
�ഹി�ാനു�സംവിധാനമാണ ഭ്രണകൂടം.അതിെന ധര ്

�ശാസ�്തപരമായിബലെ�ടുേ��വരായ വ��ികള ്മതജാതി
രാഷ�്ടീയവര ്�സംഘടനകളിലൂെടയും മ��ംഅനവധി ഭരണകൂട�ള ്
സമൂഹ�ില ്ഉ�ാ�ുകയുംസമൂഹ�ിെല വ��ികെളഅേനകം
വിഭാഗ�ളായി വിഭജി�ുകയും െചയത്ാല ്ഭരണകൂട�ിന ധ്ര ്

�ശാസ�്തപരമായി �പവര ്�ി�ാന ്കഴിയി�.അേനകംസംഘടനകള ്
ഉ�ാ�ുേ�ാള ്,അതാത സ്ംഘടനകളില ്െപ�വര ്�ു മാ�തമായി
െചറിയ െചറിയ േദശ�ള�ം സംഘടനയുെട ഭരണവ�വ�ിതി

അനുസരി� മ്ാ�തമു�ജീവിതവുംസാ��മാകുേമാഎ�ു േനാ�ുക.
ഉദാഹരണമായി കൃഷി�ാര ്മാ�തമു� േദശേമാ, െനയ�്ുകാര ്
മാ�തമു� േദശേമാ,വാഹനെമ�ാനി�ുകള ്മാ�തമു� േദശേമാ
സാ��മാകുേമാഎ�ു േനാ�ുക.കൃഷി�ാരുെട േദശ�ില ്ഉടു�ാന ്
തുണിയും,യാ�തെച�ാന ്വാഹനവും ചികി�യ�് േ്ഡാകട്റും ഒെ�
േവണംഎ�തുേപാെലഓേരാേരാ െതാഴിലാളിവര ്��ിനാേയാ

പുേരാഹിത�ാര ്�ു മാ�തമാേയാ േദശ�ള ്രൂപീകരി�ാന ്ഒരി�ലും
സാ��മ�എ�ു കാണാം.അ�െനയിരിെ�എ�ാ െതാഴിലുകള�ം
െച���വര ്ൈദവ�ിന ്െറ പ�തി മന�ിലാ�ി ശാസ�്തപരമായി
ജീവി�ണം,അത�ാന�കരമായി ജീവി�ാനാവും. ഒരു രാജ��ില ്ഒരു

ഭരണകൂടേമ പാടു�� എ�തുള ്െ�ാ�ു ജീവി�ണം.
ശാസ�്തപരമായി ഭരി�ാ�വരുമായി നി�ഹകരി�ാനും
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ഭരണാധികാരിെയ മാ�ാനും സാധി�ു�താണ.് ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരം
ഓേരാ �പേദശെ�യുംജനസഭയാണ ഭ്രി�ു�ത,് രാഷ�്ട�ിെല
േക��ഭരണകൂട�ിേനാസം�ാന ഭരണകൂട�ള ്േ�ാജന�ള�െട
േമല ്യാെതാരു നികുതികള�ം ചുമ�ാന ്കഴിയു�ത�,ഇ�െ�
േപ�ര ്േജാലികള�െട 90%ലധികവുംആവശ�മി�ാ�താണ്
എ�തുേപാെലഅതുമായി ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രും

ആവശ�മി�ാ�താണ ത്ുട�ിയകാര��ള ്ശാസ�്തപരമായ െതാഴില ്
വിഭജനെ�വിവരി�ു�അ��ായ�ളില ്പഠി�ുേ�ാള ്

സുവ��മാകു�താണ.്
(2)�ിതിപരം :ഇ�െലകളിെലസംഘടനകെള ഇ�െലകളിെല
ല���ള ്�ായി ഇ�െലകളിെല ഒരു വ��ിേയാഏതാനും
വ��ികേളാസൃഷട്ി�താെണ�ും,�ാപകരുെടേയാ

സംഘനടകള�െടേയാ േപരില ്ഊ�ംെകാ�ാന ്ഇ�െ� �പവര ്�കര ്
�അ്വകാശേമാഅധികാരേമാ ശാസ�്തപരമായി ഇ�ാ

എ�ുമറിയണം.ഇ�െലകളില ്ജീവി�വരും മ��സംഘടനയില ്�പവര ്
�ി�വരുംഇ� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം േവെറ മതജാതി
രാഷ�്ടീയ വ�വ�ിതികളിലാണ പ്ുനര ്�നി� �്പവര ്

�ി�ു�െത�ില ്മുന ്കാലസംഘടനെകാ� വ്��ിപരമായി
േന�മി�. േകാ�മു�ാെയ�ും വരാം.സംഘടനാ �പവര ്�ന�ള ്
വ��ി� അ്ടി�ാനപരമായി ഗുണംെച���ത�.സംഘടനെയ
സൃഷട്ി�ു�വ��ി,തന ്െറ സ�കാര�ആന�മായി സംഘടനെയ
കാണുകയും, മരണേ�ാെട സംഘടന പിരി��വിടണെമ� ആ്ഹ�ാനം
െച��കയും േവണം.അേനകവ��ികള ്േചര ്�സ്ൃഷട്ി�വെയ�ില ്,

�ാപക േനതാ�ള�െടെയ�ാം മരണേ�ാെട സംഘടന
പിരി��വിടണെമ� ആ്വശ�െ�േട�തു�.്ജീവി�ിരിെ�,
അതിനായു�പ�തികള�ം ഒരുേ��തു�.് ഉദാഹരണമായി
ഇ�െ� േപാേ�ാ,ൈഹ�വസ��ാസിേയാ, മു�ീം രാഷ�്ടീയ
േനതാേവാ, മു���ില ്പാ�ി�ാനില ്ജീവി� മതഭാ�നായ
മു�ീംഅ�ായിരുെ�� പ്ുനര ്���ളില ്വിശ�സി�ു�

ഹി�ുസ��ാസി� െ്തളിയി�ാന ്കഴിയുേമാ ? മഹാനീതിശാസ�്തം
പഠി�ുേ�ാള ്,അ�െനെയ�ാം സംഭവി��െകാ�ിരി�ു�ത്
സുവ��മാവു�താണ.്ഇ�െല ഇ���ാരെന ചു��െകാ�
െവ��ാരന ്,അംഗൈവക��മു�കറു�വര ്��ാരനായി

ആ�ഫി�യില ്ജീവി�ു�ത മ്ഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗമാണ.്
ഇ�െലകളില ്�ബാ�ണനായിരിെ�ശൂ�ദേരാട ക്ടു� േ�ദാഹം

െചയത്യാള ്മരി� ഇ്� ശ്ൂ�ദനായി പുനര ്�നി� 2്0വയ���േ�ാള ്
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തെ�നൂ�ാ�ുകളായി� ശ്ൂ�ദര ്പീഢി�ി�െ��� െകാ�ിരി�ു�ു
എ� വ്ാദി�ുേ�ാള ്മനുഷ�മന��കളിെലഅധര ്��ള�ം
അവിേവക�ള�മാണ െ്വളിെ�ടു�ത.് മതജാതിസഭകള ്ഉള ്

െ�െടയു�എ�ാസംഘടനകള�ം എേ�
കാലഹരണെ�േട�വയായിരു�ു എ�ും സാരം.
ഇ�െല ന� മനുഷ�നായി ജീവി�ുവാന ്ഗാ�ി�്

(ൈദവാനു�ഗഹ�ാല ്)കഴി�ുെവ�ില ്അത ഗ്ാ�ിയുെട
കാര�മാണ,്അതില ്ഊ�ം െകാ�ാന ്അഥവാസേ�ാഷി�ാന ്
അേ�ഹേ�ാെടാ�അ്�ു ജീവി�വെര മാ�തമാണ ൈ്ദവം
അനു�ഗഹി�ത.്അവരവര ്െച���കാര��ള ്�നുസരി�ാണ്

പുണ�വും പാപവും ലഭി�ുക.ഇ� േ്കാണ ്�ഗ�ില ്�പവര ്�ി�ു�വര ്
കൂടുതലുംഅ� ഗ്ാ�ിെയയുംകൂ�െരയും േ�ദാഹി�വരാെണ�തിന്
�പത�� ഉദാഹരണമാണ �്പ�ാനം പിരി��വിടെ�ടാെത നിലനി�ു
എ�ത.്ഇ�െ�എ�ാ രാഷ�്ടീയ േനതാ�െളയുംതന ്െറ

ഊ�ുവടിെകാ� ത്���തിനു പകരംഅഹിംസാവാദിയായതിനാല ്,
തെ�ത�ിെ�ാ��വാന ്ജീവി�ിരുെ��ില ്ഒരുപേ�അേ�ഹം

ആവശ�െ�ടുമായിരു�ു. ഗാ�ി പുനര ്�നി�ി���,്എ�ാല ്ൈദവം
അേ�ഹ�ിന പ്ുതിയ നിേയാഗമാണ ന്ല ്കിയി���ത.്ൈദവ�ിന ്െറ
മഹാഇഷട്�പകാരം ജീവി�ാനായുംൈദവ�ിന മ്ഹാആന�ം നല ്
കു� �പവൃ�ികള ്മാ�തം െച�ാനായുംഅേ�ഹം �പാര ്�ി��ം

�പയ�ി��ം ൈദവാനു�ഗഹം േതടിയുംകഴിയു�ു.ആവിധകാര��ള ്3
◌ാം ഭാഗ�ിലു�.്

ഗാ�ിയുെടേയാൈ�ക�ിന ്െറേയാ േപരില ്മാ�തമ�,
സംഘടനകള�െടയുംസഭകള�െടയുംഅവയിെല േനതാ�ള�െടയും
േപരില ്ഊ�ംെകാ�ി��ം ഒരുകാര�വുമി� കു�ു�േള.ൈദവം നല ്
കിയശ�ികള ്െ�ാ� ഗ്ാ�ിയുംൈ�ക��െമാെ� െചയത് ന�
കാര��ള ്സ�യം െച�ാെത ഗാ�ിെയ പുകഴ�്ു�വര ്�്

േവഷംെക�ലിനു�ശി�ലഭി�ു�താണ.്സംഘടനകള�ം സഭകള�ം
സമ്ാരക�ള�ം ഇ� പ്ാപേക���ള ്മാ�തമാണ എ്�ുമറിയുക.

(3)സംഹാരപരം :ഇ�െലകളില ്ജീവി�വര ്,അവര ്ആരംഭി�തായ
ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�സംഘടനകെളയുംസഭകെളയും
പിരി��വിടാനു� പ�തികള ്അവരുെട മരണ�ിനു മു�്
ഒരു�ു�തില ്പരാജയെ��ത അ്വരുെട െത�ാണ,് പാപമാണ.്
എ�ാല ്അവര ്�അ്വസാനി�ി�ാന ്കഴിയാെത േപായ ധര ്

�ശാസ�്തപരമ�ാ�സംഘടനകെള നിലനിര ്�ുവാനും സ�ാര ്�ം
േനടുവാനും ഇ�ു ജീവി�ു�വര ്�ശമി��കൂടാ.ഇ�െലകളില ്
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സൃഷട്ി�െ��സംഘടനകെള ശാസ�്തപരമായി വിശകലനം
െച��വാന ്ഇ�ു ജീവി�ു�വര ്�ബ്ാ��തയു�.് മഹാശാസ�്തം
നല ്കു�സുഖ�ള ്ഉപേയാഗി� ഭ്ൂമിയില ്ജീവി�ു�വര ്െ��ാമു�
സ�യംബാ��തയാണത.് മഹാശാസ�്തേ�ാടുംൈദവേ�ാടുമു�
ബാ��തകൂടിയാണത.്കാലാവധി�ീയതിഎേ�കഴി�വയാണ്

ഇ� സ്മൂഹ�ിലു�എ�ാ മതജാതിവര ്�രാഷ�്ടീയ
സംഘടനകള�ം മ� സ്ംഘടനകള�ം എ� ത്ിരി�റിയാനു�

ശാസ�്തേബാധംൈദവം നല ്കിയി���.്സംഘടനകള�െടെയ�ാം
ശവ�െള മ�ില ്കുഴി��മൂടാ�തുെകാ�,്അവജീര ്�ി��ം ദുര ്

��ം പര�ിയും േരാഗ�ള��ാ�ിയുംസമൂഹെ�
നാശെ�ടു�ിെ�ാ�ിരി�ുകയാണ.് ഭീകരവാദ�ള ്

അ�െനയു�ായ ഒരു േരാഗം മാ�തമാണ.്
ൈദവീകമ�ാ�തായി�ീര ്�എ�ാസംഘടനകള�െടയും

ശവമട�ു�േതാെട ഭീകരവാദ�ള�ംഅവസാനി�ു�താണ.് മായ
�പത��മാകു�േതാെട മാ�തേമഅതു കഴിയൂഎ�

അവ�യിേല� ക്ാര��ള ്പരിണമി�ിരി�ു�ു എ�തും
വസത്ുതയാണ.്

ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം 4◌ാം ഭാഗ�ില ്
വിസത്രി�ി���ത പ്ഠി�ുേ�ാള ്,സ��പ്ിന ്ഗാമികള ്�ൈ്കമാ�ം
െച��വാന ്സംഘടനകള ്�ും വ��ികള ്�ും◌ അ്ധികാരമിെ��ു
വ��മാകു�താണ.്ഞാന ്ഞാന ്എ�ു പറ�ുെകാ�ിരി�ു�
ശരീരം േപാലും മരണേ�ാെട ഉേപ�ി�ുവാന ്ഞാന ്എ�

ജീവാ�ാവ ബ്ാ���മാകു�ത ത്ിരി�റിവു�ാ�ണം.ത�ള�െട
മ�ള�െടയും മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുംൈദവമാെണ�ും

മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരംൈദവംഅവെരയുംസംര�ി�ുെമ�്
അറിയണം. മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ള�ം മനുഷ�ര ്ഉള ്

െ�െടയു�എ�ാ ജീവികള�ം �സഷട്ാവായൈദവ�ിന ്െറ സ��ാണ.്
അതഎ്�െന മാ�തം ഉപേയാഗി�ണെമ� ക്ു��ള�ം
കുറവുകള�മി�ാ�സാ��ികശാസ�്ത�ിലൂെടൈദവം

അറിയി�ു�ു�.് ഭൂമിയിലു�ൈദവ�ിന ്െറ എ�ാ മ�ള ്�ുമായി
നല ്േക�തായൈദവ�ിന ്െറ സ��ത്�ള ്�ു േതാ�ിയേപാെല

ൈകമാറാന ്ര�കര ്�ാ�ള ്�അ്വകാശമി�. മ�ള ്�്
സ��ിന ്െറയുംജീവിത�ിന ്െറയും മൂ��ം മന�ിലാകാെത
േപാകാനും അവര ്പാപികളാവാനുമാണ ര്�കര ്�ാ�ള ്
ൈകമാറു�ൈദവ�ിന ്െറ സ��ക്ാരണമാകു�െത�ില ്,
മ�െള വഴിെത�ി�തിനു�ശി�യും മാതാപിതാ�ള ്
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വാേ��തു�.്കു�ികള ്�അ്�ം സ��ൈ്കമാറു� വലിയ
സൗമനസ�ം മഹാശാസ�്ത�പകാരം തീര ്�യായുംൈദവം കാ���ു�.്
ഭരണകൂടം ധര ്�ശാസ�്തപരമായി �പവര ്�ി�ുേ�ാള ്,വ��ികള ്�്

ആന�േ�ാെട ജീവി�ുവാന ്കഴിയു�താണ.്
മുകളിെല ഖ�ികയില ്�ഹസ�മായി സൂചി�ി�ൈദവീകമായ

സാ��ികശാസ�്തം �പകാരം,സംഘടനകള�െട േപരില ്വ��ികള ്
സ�രൂപി�സ��ആ്ദ�കാലസംഘാടകര ്�ധ്ര ്

�ശാസ�്ത�പകാരമു�വ��ിസ�ാത���േ�ാെട വിനിേയാഗി�ാം
എ��ാെതസംഘടനത�ള ്�ുേശഷംനിലനിര ്�ുവാനു�

പ�തികള ്ശാസ�്തപരമ�. പുതിയഅംഗ�െളസംഘടനയില ്േചര ്
�ുവാേനാസ��ൈ്കമാറാേനാഅവകാശമി�.സാധാരണ

വ��ികള�ം,സംഘനടകള ്ഉ�ാ�ിയ വ��ികള�ം ത�ള��ാ�ിയ
സംഘടനകള�ം സ��ും സാധി�ുെമ�ില ്മരി�ുേ�ാള ്

കൂെടെ�ാ�ുേപായിെ�ാ��കഎ��ാെത മഹാ�പപ��ില ്
മഹാശാസ�്തം �പകാരമു�കാര��ള ്മാ�തേമഅനുവദി�ി����,
നിലനില ്�ുകയു��.ആദ�കാലസംഘാടകര ്മരി�ുേ�ാള ്,
സംഘടനയുംസ��ും ഭരണകൂട�ില ്ലയി�ി�ാനു�താണ.്
നിലവില ്അവതുടര ്�ുനിലനില ്�ു�ത ഭ്ൂമിയില ്യാെതാരു

േദശ�ും ശാസ�്തപരമായ ഭരണകൂട�ള ്ഇ�ാ�തുെകാ�ാണ.്
വ��ികള�ം സംഘടനകള�െമാെ�സമൂഹ�ില ്�ാപി�ു�
സംവിധാന�െളൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം

ശു�ിെച���ു� എ്�ു സാരം.
ൈ�ക�ിെനയുംഗാ�ിെയയും േപാെലയു�വെര �പേത�ക
നിേയാഗേ�ാെടൈദവം ഭൂമിയിേല� അ്യ�േ�ാള ്,

വ��ിജീവിത�ില ്അവര ്വളെരയധികം കഷട്�ള ്സഹി��.
അവരുെട ചു��മു�വെരസംബ�ി� ജ്��ള�മായി ബ�െ��

മഹാനീതികാര��ള ്ഉെ��ത വ്സത്ുതയാണ.്
സാമൂഹ��പവര ്�കരായവ��ികള ്�ജ്ീവിതാന�ം നിേഷധി�ു�
സാമൂഹ� വി�വ�ള�ം ഭീകരവാദ�ള�ം സമൂഹ�ില ്ഉ�ാവാെത
കാ�ുവാന ്ൈദവീകമായഏക ഭരണകൂടം സമൂഹ�ില ്ഉ�ാവണം.
മു� പ്റ�തുേപാെല, �പസത്ുത ഭരണകൂട�ിെലഓേരാവ��ിയും
ഭരി�ു� രാജാവിേന�ാള ്െചറിയവരുമ�, ഭി��ാേര�ാള ്
വലിയവരുമ�. മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവവും, മഹാശ�ിയുെട മഹാദാസനും മഹാ�പപ��ിന ്െറ
പിതാവുമായ പരമശിവനും മ�ള�െടെയ�ാം ദാസരായി

മഹാശാസ�്ത�പകാരം വര ്�ി�ു�ു.ഏ�വും വലിയ നിലയിെല�ാന ്
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ഏ�വും താണെത�ു െത�ി�രി�ി��� മഹാകാര��ള ്
െചേ��തു�,്ആയതിന െ്താ�ിയുംതൂ�ി മലം വാരാന ്േപായ

ഗാ�ിെയ പാഠമാ�ാവു�താണ.്ൈവകാെത മായ
�പത��മാകു�താണ,്എ�ാ ജീവിതകാര��ള�ം

ൈദവാനു�ഗഹ�ാല ്ധര ്�ശാസ�്തപരമാകു�താണ,്
മഹാമംഗളമാകു�താണ,്കു�ു�െള.

അ��ായം 14
ഭീകരവാദെ�നിരീശ�രവാദികള ്എതിര ്�ു�ു.

നിരീശ�രവാദികള ്:ഈശ�രന ്ഇെ��ു വിശ�സി�ു�വര ്�ഈ്ശ�രന ്
�പതിേയാഗിഅ�എ�ിരിെ�ഈശ�രന ്െറ േപരില ്ഭീകരത

സൃഷട്ി�ു� െകാടുംഭീകരരായ മതേനതൃത��ള�മായാണ യ്ഥാര ്
��ില ്നിരീശ�രവാദികള ്ഏ��മു���ത.് മത�ള ്അഥവാ
മതേനതൃത��ള ്കാ�ി�ൂ���അ�വിശ�ാസ�േളാടും
അനാചാര�േളാടുംഅധര ്��േളാടുംഅനീതികേളാടും
സ�ിയി�ാ�സമരം െചയത്ുേപാരു�ത മ്ുഖ�മായും

നിരീശ�രവാദികളാണ.് മത�ളിെലയും മ��ം
അ�വിശ�ാസ�േളാെടാ�ം, നിരീശ�രവാദികള ്പുലര ്�ു�
അ�വിശ�ാസ�െളയുംൈ�ക��ംഈയു�വനും

ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെട എതിര ്�ു�ു എ�താണ ഒ്രു വ�ത�ാസം.
അത പ്ി�ീട വ്ിസത്രി�ാം.

സാമൂഹ��പവര ്�കരില ്ഒരു വിഭാഗ�ിന ഭ്രണകൂട�ിന ്െറ
സഹായവുംസഹകരണവുംകി���ു�.് മതേനതൃത��ള�മായി ഒ�ി
നില ്�ു�വരുംസ�യം മതവിശ�ാസികള�മാണ ഭ്രണാധികാരികളില ്
ഏെറയുംഎ�തുെകാ� ന്ിരീശ�രവാദികള ്� ഭ്രണകൂട�ില ്നി�്
സഹായ�ിനു പകരം പീഢനവും നി�ഹകരണവുമാണ ക്ൂടുതലായി
ലഭി�ു�ത.് മതഭരണകൂട�ള ്ഉ� രാഷ�്ട�ളില ്മാ�തമ�,ഇ�്
എ�ാ രാഷ�്ട�ളിലും, നിരീശ�രവാദികള ്�ജ്ീവിതം പണയെ�ടു�ി
�പവര ്�ിേ��ിവരു�ു�.് നിരീശ�രവാദികള�ാ�വര ്�ു േപാലും
മതവചന�െള ശാസ�്തീയമായി വിശകലനംെച��� 4വാചക�ള ്

പറയാനു�വ��ിസ�ാത���ം മതഭരണകൂടമി�ാ�
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രാഷ�്ട�ളിെലേ�ാലും മതേനതൃത��ള ്അനുവദി�ു�ി�എ�ത്
തീര ്�ും ല�ാകരമാണ.് നിരീശ�രവാദികെള മതപ�ിത�ാരും
മതപുേരാഹിത�ാരും ഭയ�ു�ു എ�താണ വ്ാസത്വം. ധര ്
�ശാസ�്ത�െള െത�ി�� ജീവി�ു�വരുംൈദവെ�മാ�തേമ

ഭയേ��ൂ. നിരീശ�രവാദികെള മതപ�ിത�ാരും
മതപുേരാഹിത�ാരും ഭയ�ു�ത മ്ത�ളിലും മതജീവിത�ിലും
ക��ള�ം ക��ര�ള�ം നിറ�ിരി�ു�തു െകാ�ാണ.്
ൈദവശാസ�്തെ�അഥവാൈദവ�ിന ്െറ ശാസ�്തെ�

സംര�ിേ��ത ശ്ാസ�്തെ�സൃഷട്ി�ി���ൈദവ�ിന ്െറ
ഉ�രവാദി�മാണ,്ബാ��തയാണ.്ഇ�െല ജനി�,്ഇ�ു ജീവി�,്
നാെള മരി�ു� മനുഷ�രുെട ഉ�രവാദി�മ�. �ഗ��ിന ്െറ
തുട��ില ്സൂചി�ി�തുേപാെല രാഷ�്ടഭരണാധികാരികേളാ
മതേനതാ�േളാ രാഷ�്ടീയേനതാ�േളാ നിരീശ�രവാദികേളാ

ഭീകര�പവര ്�കേരാ ഭൂമിയിെല മനുഷ�ര ്മുഴുവനുേമാ വിചാരി�ാല ്
തകരാറിലാ�ാനാവു�േതാഅ�ിമറി�ാന ്കഴിയു�േതാആയ
ഒ�ാവും മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാശാസ�്തെമ�ും

മഹാ�പപ�സംവിധാനെമ�ും കരുതു�തും, മഹാശാസ�്തെ�യും
മഹാ�പപ�െ�യുംസംര�ി�ുവാന ്സൃഷട്ികള�െട സഹായം
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു േവണെമ�ു കരുതു�തും,
ൈദവമഹത�മറിയാെത കാ�ി�ൂ���ൈദവനി�യാണ.്

നിരീശ�രവാദിള ്ഉള ്െ�െടയു�വര ്�ക്ള�െ�ടു�ുവാേനാ
അ�ിമറി�ാേനാ പിഴുെതറിയാേനാ കഴിയു� ഒ�ാണ്

മഹാശാസ�്തെമ�ില ്അത പ്ിഴുെതറിയെ�ടുക തെ� േവണം. നാടന ്
ൈശലിയില ്പറ�ാല ്ൈദവശാസ�്ത�ിന ്െറഅഥവാ

മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഏഴയല� ന്ില�്ാന ്
േയാഗ�തയി�ാ�വയാണ എ്�ാ മത�ള�ം,എ�തുെകാ�ും;

മത�ളിെല�ാം ക��പമാണ�ള ്വളെരയധികം നിറ�ിരി�ു�ു
എ�തുെകാ�ുമാണ ന്ിരീശ�രവാദികെള മതേനതൃത��ള ്എതിര ്
�ു�െത�അ്ര ്�ം. നിരീശ�രവാദികെളസ�ത��മായി �പവര ്

�ി�ാന ്അനുവദി�ിരുെ��ില ്മത�ള ്എേ�തകരുമായിരു�ു !
നിരീശ�രവാദികെളസ�ത��മായി �പവര ്�ി�ാന ്ൈദവം
അനുവദി�ാ�െത� എ്� െചറിെയാരു േചാദ�മു�.്
മതാചാര��ാെരയും മതപുേരാഹിത�ാെരയുംകൂടാെത

ആദ�മഹാകാല ച�ക�ിെല �പേത�കസൃഷട്ികളായ േദവതകള�െട ദുര ്
�ടപടികള ്ഒരുകാരണമാണ.് മത�ളിെല�ാം ക��പമാണ�ള ്

വളെരയധികമുെ��ിലുംഅവയിെല�ാം മു�്
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വ��മാ�ിയതുേപാെല ചില ഉ�തമായസത��ള ്കൂടിയു�്
എ�തും, മായ �പത��മാകുംമു� മ്ഹാശാസ�്തംവീെ�ടു�ുേ�ാള ്,
സത��െള (മാ�തം) ഉയര ്�ി �പതിഷഠ്ിേ��തു� എ്�തും,
നിരീശ�രവാദവുംഅടി�ാനപരമായി െത�ായതുെകാ�ും
ഒെ�യാണ ന്ിരീശ�രവാദികെളസ�ത��മായി �പവര ്�ി�ാന ്
മഹാ�പപ��ില ്ൈദവംസൃഷട്ി�ി��� ന��നശ�ികള ്അഥവാ
തിരു�ല ്ശ�ികള ്അനുവദി�ാതിരു�ത.് പാപികെള

തിരു�ു�തിേല�ാണ അ്േനകജ��ളിലൂെട പലകാര��ളിലും
ന�കാ�ിയവെര മഹാ�പപ��ില ്സൃഷട്ി�െ��ി���
ന��നശ�ികള ്സ�ാധീനി�ു�തും നിരീശ�രവാദ�ിേല�്

നയി�ു�തും. നിരീശ�രവാദികളില ്ഏെറയുംന�വരാണ എ്��ാെത
ഇ�െ�എ�ാ നിരീശ�രവാദികള�ം ന�വരാെണ�അ്ര ്�ം
എടു�രുത.്അവിേവകികള ്നിരീശ�രവാദികളിലും ഏെറയു�.്
ഏവരുംശാസ�്തകാര��െളഔ�ത�േ�ാെട മാ�തം

വിലയിരുേ��തു�.് ന�വരും േമാശമായവരും ഒെ�ൈദവ�ിന ്
െറ കു�ു�ളാണ,്ൈദവ�ിന എ്�ാ മ�െളയും

ന�വരാേ��തുമു� എ്�റിയണം.
നിരീശ�രവാദികള ്അ�വിശ�ാസ�ള ്�ുംഅനാചാര�ള ്�ും

എതിെര മാ�തം �പവര ്�ി�ുേ�ാഴുംഅത സ്ാമൂഹ��പവര ്�നമാണ.്
എെ��ാല ്അ�വിശ�ാസ�െളയുംഅനാചാര�െളയും
വ��ിജീവിത�ില ്പിന ്പ�ാതിരി�ുകഎ�തിനുപരിയായി
സമൂഹെ�അതിന േ്�പരി�ി�ുകയും,സമൂഹെ�
േ�പരി�ി�ു�തിനുേവ�ി സ��ജീവിത�ില ്അേനക
കഷട്നഷട്�ള ്സഹി�ുവാനും ജീവനു ഭീഷണിയാകു�
കാര��െള�ൂടി ഭയ�ാെത �പവര ്�ി�ു�തും വലിയ

സാമൂഹ�േസവനമാണ.്അെത�െനെയ�ാല ്നിരീശ�രവാദികള ്
സമൂഹന�യ�്ുേവ�ിഎ�ിനു �പവര ്�ി�ണംഎ� േചാദ��ിന ്
െറ ഉ�രം േതടിയാല ്മതിയാകും.എെ��ാല ്സമൂഹന�യ�്ു
േവ�ി �പവര ്�ി�ു�ത ന്ിരീശ�രവാദ�ിന എ്തിരാണ.്

ആ�ാവിലുംൈദവ�ിലുംൈദവീകനീതിയിലും വിശ�സി�ാ�വര ്
സമൂഹന�യ�്ുേവ�ി �പവര ്�ി�ു�ത ജ്ീവിതം പാഴാ�ലാണ.്
ആ�ാവുംൈദവവും ഇെ��ില ്,എ�െനയുംആന�ി�� ജീവി�ുക
എ�താവണം മാര ്�ം.സ�ാര ്�സുഖ�െള മാ�തേമ േനാേ��ൂ.
തെ�ആന�ി�ി�ു�കാര��ള ്ഏതുവിധ�ിലും സ��മാ�ുക,
ആന�ി�ുകഎേ� േവ�ൂ.ശാസ�്തവികസനം ഉള ്െ�െടയു�
കാര��ള ്അവരുെട വിഷയ�ളാേവ�തി�,കുടുംബബ��ള�ം
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സേ്നഹവായപ്ുകള�ംഅവര ്�വ്ിഷയമാേക�കാര�മി�,
മരി�ുംവെരഏതുരീതിയിലും സുഖി��ം സേ�ാഷി��ം ജീവിേ�ാള�ക

എേ�യു��, പിടി��പറി�ു�തും ജ�ംനല ്കിയവേരാടും
സേഹാദര�േളാടും േപാലും സാ��ികമായും

ൈലംഗികമായുെമാെ�അതി�കമ�ള ്കാ�ാനുെമാെ�
നിരീശ�രവാദംഅനുവദി�ു�ു�,്സമൂഹെ�ന�ാ�ുവാനും
പാഠപുസത്ക�ള ്പഠി�ാനും ജീവിതവുംസമയവും പാഴാ�ാെത
സ��ം സുഖജീവിതതാ�ര��ള ്മാ�തം േനാേ��വരാണവര ്.
നാെളെയ��ിേയാ പ�ാളിെയ��ിേയാകു�ികെള��ിേയാ
മാതാപിതാ�െള��ിേയാസമൂഹെ���ിേയാ

ഭരണകൂടെ���ിേയാ നിരീശ�രവാദി ചി�ിേ��തി�. പണവും
സ��ുംആന�ി�ി�ു�ുെവ�ില ്മ���വരുേടത പ്ിടി��പറി�ുക ;

കാമംആണ പ്ുരുഷനായ ഒരു നിരീശ�രവാദിെയ
ആന�ി�ി�ു�െത�ില ്തന ്െറ ജനനി,സേഹാദരി, ഭാര�, മകള ്,
സേഹാദരപ�ി,അയല ്വാസിഎ�ി�െനആെരയുംകാമപരമായി
കീഴെ്�ടു�ുകഎ��ാെത നീതിേബാധം നിരീശ�രവാദി�്
ആവശ�മി�. (മരി�ുംവെരഅഥവാ വധി�െ�ടുംവെര

ഏതുരീതിയിലും ജീവി�ുകഎ��ാെതഅയാെളസംബ�ി� ന്ീതി,
അനീതി,സത�ം,അസത�ം, ധര ്�ം,അധര ്�ം, െകാ�, െകാല,

പിടി��പറി,അതി�കമം എ�ിവകള ്�പസ�മ�,അവയുംഇ�തെ�.
�പപ��ിെല ജീവികള ്നിലനില�്ണെമ�േതാ

അസത്മി�ു�േതാഅയാള�െട വിഷയംആയി�ൂടാ.അയാള ്
നാെളെയ കരുതി ജീവിേ��തി�.സ�ാര ്�സുഖ�ള ്�ായി തന ്
േറെത� അ്യാള ്കരുതു�ശ�ികള ്െ�ാ� �്പവര ്�ി�ുകയും
ആന�ി�ുകയും െച��കഎ��ാെത ദുസ�ാര ്�ംഎ�പദവും

നിരീശ�രവാദി� അ്ന�മാണ,്അന�മാവണം.
സമൂഹജീവിതകാര��ളില ്നിരീശ�രവാദികള ്�ത്ാത�കമായി

�ാനമി�ാതിരു�ി��ം അവര ്സമൂഹകാര��ളില ്�പവര ്�ി�ു�ത്
എ�ുെകാ�,്അവെരഅനുവദി�ാേമാ ? മത�ളിെല
േഭാഷ��േളാടു�എതിര ്��ം,സ�ൂര ്�ൈദവശാസ�്തം

ലഭ�മ�ാതിരു�തുെകാ�ു�അ�ാനവും,സമൂഹന�യ�്ുേവ�ി
�പവര ്�ി�ാനു� മാനസികത�ാെറടു��ം

നിരീശ�രവാദികളാ�ുവാന ്അേനകെര േ�പരി�ി�ുേ�ാള ്,
നിരീശ�രവാദം മുേ�ാ��െവയ�്ു�കട�ാടുകളി�ാ�

വ��ിസുഖജീവിത�ളില ്അധിക േമാശ താല ്�ര�െമടു�ാെത
പകരംസമൂഹന�െയകരുതു�അവരുെട ന� മന� ൈ്ദവ�ിനു
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വളെര �പിയെ��താണ.്അവര ്സ�യം നിരീശ�രവാദികെള�്
അവകാശെ�ടു�തുെകാേ�ാ,ഇതരര ്അവെര

നിരീശ�രവാദികെള�ു വിളി�ു�തുെകാേ�ാ,അവര ്ൈദവ�ിന ്െറ
കു�ു�ള�ാെതആവു�ി�. �പസവി�അ�െയ

അ�ാന�ാലുംഅവിേവക�ാലുംഅ�െയ� വ്ിളി�ാേനാ
അംഗീകരി�ാേനാ മ�ള ്ത�ാറാവു�ി�എ�തുെകാ� അ്�
അ�യ�ാെതആവു�ി�.അ� �പസവി�തും പാലൂ�ിയതും
തൂറിയതുവാരിയതും ഉള ്�െടയു�സുമാര ്5വയ��വെരയു�
കാര��ള ്ഇ�െ�അ�ഉള ്െ�െടയു� ഭൂമിയിെല മ�ള ്�ഓ്ര ്
�യി�ാെയ�തുെകാ� അ്വര ്അ�യി�ാ�വരാവു�ി�.തന ്െറ

കു�ു�െളെയ�ാം സേ്നഹി�ുകയുംകരുതുകയും
മഹാശാസ�്ത�പകാരം യഥാകാലം തിരു�ുകയും െച���
മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമാണ മ്ഹാശ�ിയായൈദവം.
അ�വിശ�ാസ�െളയുംഅനാചാര�െളയുംസമൂഹ�ില ്
ഉറ�ി��േപാരു� മതപുേരാഹിതേര�ാള ്,ൈദവംകൂടുതല ്
ഇഷട്െ�ടു�ത ന്ിരീശ�രവാദികള�ം യു�ിവാദികള�മായ

ന�വെരയാണ.്ൈദവ�ിന അ്സത്ിത�മിെ�� അ്�ാനം മൂലം
അവര ്കരുതു�ു എ��ാെത ജീവിതകാര��ളില ്നിരീശ�രവാദികള ്
ൈദവനി� െച���ി�.അസത്ിത�മു�തായ ജീവിതകാര��ളില ്
അവര ്�ുംഅേനകര ്�ും വിഷമ�ള ്സൃഷട്ി�ു� മത�െളയും
മതേനതൃത��െളയുമാണ അ്വര ്എതിര ്�ു�ത;് മതനി�യാണ്
െച���ത.് മതനി�െയ�ത ൈ്ദവനി�യെ��ും, മതനി�യില ്
ൈദവീകത�ം/ശാസ�്തീയതവളെരയുെ��ും, മത�ള�ം

മതവിശ�ാസികള�മാണ ഏ്�വും കൂടുതല ്ൈദവനി� െച���െത�ും
മു� വ്ിസത്രി��വേ�ാ.ആരാണ ൈ്ദവ�ിനു കൂടുതല ്�പിയെ��വര ്

എ�തു വ��മാകുേ�ാഴും,എ�ാവരുംൈദവ�ിനു
മ�ളാെണ�തുംഅറിവും ശ�ിയുംകൂടുതല ്ലഭി�ു� മ�ള ്,
അവകുറവു� മ�െളസഹായി�ു�തിനു ത�ാറാവണെമ�ും,
അ�െന െച��� മ�െളയാണ എ്�ാവരുെടയും മഹാമാതാവും
മഹാപിതാവുമായൈദവം കൂടുതല ്ഇഷട്െ�ടുകഎ�ുമറിയണം.
മഹാനീതി ശാസ�്തംപഠി�ുേ�ാള ്വ�ത�സത് പ�തികളിലൂെടയും
ജ��ളിലൂെടയുംഎ�ാവരുംകൂടുതല ്ഇഷട്ംഅഥവാസമനീതി

േനടു�ു� എ്�ത ഇ്വിെട വിസത്രി�ു�ി�.
മഹാശ�ിയായൈദവം നല ്കിയശ�ികള ്െ�ാ� ത്ി�െയ
എതിര ്�ുവാന ്വ��ി� ബ്ാധ�തയു�.്സ�യംബാധ�തെയേ�ാ
ൈദവേ�ാടു�ബാധ�തെയേ�ാഅതിെന പറയാം.സ�യംബാധ�ത
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ഇ� ഒ്രുവിധം നിറേവ���വരുെട മുന ്നിരയില ്നിരീശ�രവാദികള�ം
യു�ിവാദികള�മാണു�ത.്

ഏ�വും െകാടിയഅധമരായി ജീവി�ുവാന ്നിരീശ�രവാദം വ��ിെയ
അനുവദി�ു�ു എ�ു ക�ു.സമൂഹ�ിെല ഇതര വ��ികെള
ഭയ��നിരീശ�രവാദികള ്അധമരായി ജീവി�ാ�ത എ്�ത്
വിശിഷട്മാണ.് നിരീശ�രവാദികളിെല ഉ�തമായ നീതിേബാധമാണ്
ചു��മു�വര ്, �പേത�കി��ം മതരാഷ�്ടീയ േനതൃത��ള ്

മന�ിലാേ��ത.് മനുഷ�ര ്ഉള ്െ�െടയു�എ�ാ ജീവികളലും
ൈദവംസൃഷട്ി�ി��� ജീവിതരീതിഅഥവാഅടി�ാനപരമായ ധര ്

�ശാസ�്തേബാധം െകാ�ാണ ന്ിരീശ�രവാദികളിലും
നീതിേബാധമു�ായിരി�ു�ത എ്�ുകൂടി കൂ�ിവായി�ുേ�ാള ്
ത�ള ്പുലര ്�ു�നീതിേബാധ�ിന ്െറ േപരില ്അഹംഭാവ�ള�ം
അഹ�ാര�ള�മി�ാെത �പവര ്�ി�ാന ്അവര ്�ുകഴിയു�താണ.്

(ൈദവം മനുഷ�ര ്�ു നല ്കിയ)വ��ിസ�ാത���െ�
മതേനതൃത��ള�ം ഭരണകൂട�ള�ം രാഷ�്ടീയ�പ�ാന�ള�ം മ��ം
കവര ്െ�ടു�ുേ�ാള ്, മനുഷ�ര ്െ��ാം വ��ിസ�ാത���ം

ലഭി�ുവാനായി നിരീശ�രവാദികള ്വളെരയധികം �പവര ്�ി�ു�ു�,്
കഷട്െ�ടു�ു�.്ൈദവീകമാണത.് നിരീശ�രവാദികളില ്ചിലര ്�്
ഉ�തമായ നീതിേബാധം ലഭി�ി���ത അ്േനകജ��ളിലൂെടഅവര ്
േനടിയ പുണ�ംെകാ�ുതെ�യാണ എ്�ു തിരി�റിയുേ�ാള ്അവെര

കൂടുതല ്സേ്നഹി�ാന ്കഴിയു�താണ.്ൈദവംഅവെര
മതപുേരാഹിതേര�ാള ്വളെരയധികമായി സേ്നഹി�ു�ു
എ�റിയുക.ൈദവം ചിലെര കൂടുതല ്സേ്നഹി�ു�ു എ�ു
പറയുേ�ാഴുംഎ�ാ കു�ു�ള ്�ും (ജീവികള ്�ും) പരമമായി
സമനീതിയാണ ന്ല ്കു�ത എ്�ുമറിയണം; മഹാനീതിശാസ�്തം

പഠി�ുേ�ാള ്അത േ്ബാ��മാകു�താണ.്
//യു�ിവാദം,യു�ിശാസ�്തംഎ�ിവ മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ
ഭാഗമാണ.് മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറഅന��േളാളമു�ശാഖകെള
കൂ�ിയിണ�ു� �പമുഖ ശാസ�്തശാഖയാണ യ്ു�ിശാസ�്തം.
മഹാശ�ിയായൈദവം മഹാ�പപ��ിെല�ൂലവും

സൂ�മ്വുമായഓേരാേരാവസത്ു�ള�െടയും ഭൗതികസൃഷട്ി�ു
നിദാനമാ�ിയിരി�ു� മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ �പാഥമികഘ�മാണ്
മഹായു�ി. മഹാശ�ിയായൈദവം ഭൗതികസൃഷട്ി നട�ുേ�ാള ്,

മഹായു�ി, മഹാശാസ�്തമായി മാറു�ു.യു�ി�,്
യു�ിശാസ�്തമായി� പ്രിണാമം ഉ�ാകുേ�ാള ്, പിെ� വാദഗതികള ്
��്ാനമി�.അതായത,്യു�ിെയ ശാസ�്തമാ�ിെ�ാ� ൈ്ദവം
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സൃഷട്ി നട�ുേ�ാള ്, പിെ� വാദമി�,സത�മായ വസത്ുതയും
വസത്ുവും ഉ�ായിരി�ു�ു.യു�ിെയൈദവം

ശാസ�്തമാ�ു�ിെ��ില ്,യു�ി�ആ്ധാരമായി� വ്സത്ു
ഉ�ാകു�ത�, മറി� സ്ത�മ�ാ�വസത്ുതയായിഅഥവാ വാദം
മാ�തമായി� യ്ു�ി നിലെകാ���താണ.്യു�ി ഉപേയാഗി���
വാദഗതികള ്അഥവായു�ിവാദംഅര ്�വ�ാകു�തും നിരര ്

�കമാകു�തുംഎ�െനെയ�ാണ വ്ിവരി�ത.്

ഇ�ും മഹാ�പപ��ിന ്െറ ശാസ�്തപാഠ�ള ്പൂര ്�ായും
െവളിെ��ി�ി�എ�ിരിെ�ത�ള ്അറിയു� പൂര ്��ള�ംഅപൂര ്
��ള�മായ പാഠ�െളആധാരമാ�ിെ�ാ� ന്ിരീശ�രവാദികള ്
മഹാ�പപ�െ���ിയുംൈദവെ���ിയുംഅ�ിമ�പഖ�ാപന�ള ്
നട�ു�ത െ്ത�ാണ.്ശാസ�്തപാഠ�ള ്െവളിവാകു�തനുസരി�്

ത�ള�െട ധാരണകെള തിരു�ുവാന ്യു�ിവാദി�ും
ബാ��തയു�.്ത�ള ്�അ്റിവി�ാ�തും,ത�ള ്േക�ി�ി�ാ�തും,

ത�ള ്ക�ി�ി�ാ�തുമായ വസത്ു�ള�ം വസത്ുതകള�ം
മഹാ�പപ��ില ്ഉ�ാവുെമ�ും,അ�െനയിരിെ�,

മഹാ�പപ��ില ്ഉ�തായവസത്ുവും വസത്ുതയുംത�ള ്�്
അറിയാ�തുെകാ� മ്ാ�തംഇ�ാെയ�ു വിധി�ു�ത്

െത�ാെണ�ുംഅറിയണം.ഇ�െ�മുതിര ്�വര ്�,്ത�ള ്
കു�ായി ജനി�േ�ാള ്, �പപ�കാര��ള ്യാെതാ�ും

അറിയി�ായിരു�ു എ�തും,അറിവുംഅനുഭവ�ള�ം �പാേയണ
ലഭി��േപാരു�താെണ�ും, ഉള ്െ�ാ��േ�ാള ്,ഇ�ും

മഹാ�പപ��ിന ്െറ ശാസ�്തപാഠ�ള ്പൂര ്�ായും െവളിെ��ി�ി�
എ�ിരിെ�,ശാസ�്തപാഠ�ള�ം വസത്ുതകള�ം ഇനിയും െവളിവായി
കി���തനുസരി� ത്�ള�െട ധാരണകെള തിരു�ുെമ�വാദമാണ്
പുലര ്േ��ത.് പകരം മത�ളിെല േഭാഷ�്ുകേളാടു� ധാര ്

�ികേരാഷം നിമി�ം, മത�ളിലൂെട ത�ള ്അറിയു�ൈദവെ�,
യഥാര ്�ൈദവേമാൈദവസ��േമാആയി� െ്ത�ി�രി�ുകയും;

മത�ള ്�പകാരമു� (ഇ�ാ�/േഭാഷ�്ു)ൈദവ�ില ്
വിശ�സി�ാ�തുെകാ�ും വിശ�സി�ു�തുെകാ�ും ത�ള ്

നിരീശ�രവാദികളായിരി�ു�ു എ�ു കരുതു�തും െത��തെ�യാണ.്
മഹാശാസ�്തെ�യുംൈദവെ�യും മന�ിലാ�ാന ്

കഴിയാ�തുെകാ�ുകൂടിയാണ ന്ിരീശ�രവാദികള ്ത�െളസ�യം
യു�ിവാദികളായി വിേശഷി�ി�ു�ത.്യു�ിവാദം ൈദവ
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വാദമാണ എ്�ു വിവരി�ിരിെ�, മതേനതൃത��േളാട എ്തിര ്
�ാനായാല ്േപാലും മത�ാര ്ഉപേയാഗി�ു�തുേപാെല ത�ള ്�്
േയാജി�ാ�േപരുകള ്അഥവാക�േ�രുകള ്ഉപേയാഗി�ുവാന ്
നിരീശ�രവാദികള ്ത�ാറായത െ്ത��തെ�യാണ.് മത�ള ്

�പകാരമ�ാ�തും, മഹാശാസ�്ത�പകാരമു�തും, മഹാശാസ�്തെ�
ആവിഷ�്രി��െകാ� മ്ഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�തുമായ

മഹാശ�ിയായൈദവെ���ി ചി�ി�ാന ്അവര ്�ുകഴി�ി�.
ആയതിന മ്തേനതൃത��ള ്െ��േപാെല, നിരീശ�രവാദികള�െടയും
േയാഗ�തയി�ായമ് ഒരുകാരണംതെ�യാണ.്ൈവകാെത, മായ

�പത��മാകു�േതാെട മഹായു�ിവാദിയായൈദവെ�കാണാനും
േകള ്�ാനും മഹാവാ�ല�ംഅനുഭവി�ാനും കഴിയു�േതാെട
നിരീശ�രവാദികള ്�ക്ൂടുതല ്സേ�ാഷി�ാന ്കഴിയു�താണ.് //

അ��ായം 15
ഭീകരവാദികള�ംൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ.്

ഓംഎ�അ��ായംഏ�വും �ശ�േയാെട പഠി�ാന ്കഴി�ാല ്,
ഭീകരവാദികള ്� ഭ്ീകരവാദം ഉേപ�ി�ാനാവുംഎ�

മുഖവുരേയാെടആരംഭി�ു�ു.
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ ജീവികള�ംൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ.്
കുടുംബ�ിെല വൃ�രും മ�ള�ം, മ�ള�െട മ�ള�ം,അവരുെട
മ�ള�ം, മരി�വരും,ജീവി�ു�വരും,ഇനി ജനി�ു�വരുെമ�ാം

ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ.്കു�ിന ്െറഅവയവ�ള�െട രൂപം,
ലിംഗം,സൗ�ര�ം, നിറം,ആേരാഗ�ം,തുട�ിയവസൃഷട്ി�ു�തും
സൃഷട്ി�തും,കു�ിന ്െറ സൃഷട്ിയുെടആരംഭ�ിെല �ഭൂണം

സൃഷട്ി�തും, �ഭൂണ�ിന േ്ഹതുവായഅ�െ�യുംബീജെ�യും
സൃഷട്ി�തും,എ�ാം എ�ാം �സഷട്ാവായൈദവം മാ�തമാണ.്
െകാടും ഭീകരവാദികള�ം ഭീകരവാദികള�ം ,അവരുെട ഭീകര�പവര ്
�ന�ളാല ്വധി�െ��വരുംഅംഗഭംഗം സംഭവി�വരുംബഹുവിധ
േവദനകള ്സഹി�ു�വരുംൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ.്
െവടിെവ� പ�ാള�ാരും, െവടിേയ��മരി�അന�രാജ��ിെല

പ�ാള�ാരുംൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ.്ൈവദ�രും േരാഗികള�ം
ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ.് ഭരണാധികാരികള�ം െകാ��ാരും
സാമൂഹ��പവര ്�കരും ഭി��ാരുംൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ.്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1824

പാ�� പാടു�വരും േകള ്�ു�വരുംൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ.്
സിംഹവും പുലിയുംആനയും മാനും കരടിയും മുയലും േകാഴിയും
കുയിലും മയിലും െത�ും താമരയുംവാഴയും മ�ിയുംഅയലയും
തിമിംഗലവുംൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ.് (എ�ാ ജീവികള�ം
അേന�ാന�ം ഭ�ി�� ജീവി�ു�ത�അടി�ാനപരമായ ഭ��ഊര ്
�നിയമം എ�റിയുേ�ാള ്മനുഷ�ര ്െഞ���താണ,് �ഗ��ിെല 3

◌ാം ഭാഗ�ില ്അത വ്ിസത്രി�ു�താണ.്)
െകാടുംഭീകരവാദികള�ം ഭീകരവാദികള�െമാെ� ഭരണകൂട�ിലും
രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ളിലും മതേനതൃത��ളിലും െച�ുെപ�ി���ത്
മുഖ�മായും പാപികളായതു െകാ�ാെണ� മ്ുന ്അ��ായ�ളില ്
വിസത്രി�ിരു�ു.എ�തെകാടിയ പാപിയാെണ�ിലുംൈദവ�ിനു
തന ്െറ കു�ാണ ;്ൈദവഭാവ�ളായസത�ധര ്�നീതികളില ്നി�്
അക�ുേപായകു�ിെന തിരിെക െകാ�ുവരികതെ� െച��ം,
മഹാനീതിശാസ�്ത�ില ്അതിനു�ശാസ�്തപ�തികള��.്

കു�ിെന തിരു�ിൈദവംസമനീതി നല ്കും. ഒ�െ�� കു�ാടിെന
ഉേപ�ി�ാനു�ത�എ�ൈ്�ക�ിലൂെടൈദവം െവളിവാ�ിയത്

അതാണ.്
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ ജീവികള�െടയും പിതാവായിൈദവം
മഹാനി�യി�ുകയും മഹാശ�ികള ്നല ്കിഅനു�ഗഹി�ുകയും
െചയത്ി��� പരമശിവന ്മഹാ�പപ��ിെലഏെത�ിലും ഒരു
ജീവിേയാട അ്ഥവാകു�ിേനാട മ്ഹാശാസ�്തംെത�ി� അ്ധിക
വാ�ല�ം കാ��കേയാ,അധികശി�നല ്കുകേയാ െചയത്ാല ്,
പരമശിവെന മഹാശ�ിയായൈദവം ശി�ി�ു�താണ ;്
അതിനിടയു�ാവാതിരി�ാന ്കൂടിയാണ പ്രമശിവെന മഹാനീതി
ശാസ�്ത�ില ്ബ�ി�ു�ഓംകാരനാഗബ�നം പരമശിവന ്െറ
കഴു�ില ്�ാപി�ി���ത.്എ�ാഅര ്��ിലും പരമശിവെന
പിതാവാ�ിയി��െ��ിലും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും

മഹാശ�ിയായൈദവം തെ�യാണ,്തന ്െറ എ�ാ കു�ു�േളയും
മഹാശ�ി ഒരുേപാെലസംര�ി�ു�ു. (പരമശിവന ്െറ

സൃഷട്ിെയ��ി �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്വിസത്രി�ി��� ്അത്
പഠി�ുേ�ാള ്സംശയ�ള ്തീര ്�ും ഇ�ാെതവരു�താണ.്).
മഹാമാതാവായിഅഥവാ മഹാജഗദംബയായി മഹാശ�ി
രൂപെമടു�ു�തിന ്െറ ഒരു മുഖ�കാരണം, മഹാശ�ി

ആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്ത �പകാരം മാതാവിെന കു�ു�ള ്
സംര�കയായും�മാരൂപിണിയായുംകാണുെമ�തും പിതാവിെന
ശി�കനായി�ൂടി കാണുെമ�തുമാണ.് മഹാ�പപ��ിെല
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കു�ു�ള ്െ��ാം മഹാമാതാവിന ്െറ മഹാവാ�ല�ം യഥാകാലം
േനരി��ം അനുഭവി�റിയാന ്കഴിയു�താണ,്കുടുംബ�ില ്മാതാവിന്
മ�േളാടു�കരുതലും സേ്നഹവും ഭര ്�ാവിേനാടു�തില ്
കൂടുതലാെണ�തിന ്െറ മഹാരൂപമാണ മ്ഹാമാതാവായൈദവം

മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ ജീവികേളാടും കാ���ത.്
മതം,ജാതി, ഉപജാതി, രാഷ�്ടീയം,വര ്�ം, നിറം,വംശം, േദശം/രാജ�ം,
െചറുതും വലുതുമായ �പാേദശിക വിഭജന�ള ്,തുട�ിയവയുെട
അടി�ാന�ില ്ഭൂമിയിെല�ും വ�ത�ാസ�ള�ം വിേവചന�ള�ം വര ്
�ി�ുകയുംഅവെയ �കമെ�ടു�ാന ്ത�ള ്�ുശരിെയ�ു
േതാ�ിയ മാര ്��ളിലൂെട �പവര ്�ി�ുകയും െചയത്്

ഭീകരവാദികള�ം ഭീകര�പവര ്�കരുമായിഅേനകര ്രൂപെ��ിരി�ു�ു.
ഭീകരവാദികള ്ഉള ്െ�െട ഭൂമിയിലു�എ�ാവര ്�ും ത�െള�െ�

ആദ�ം ശു�ീകരി�ുവാനും, മഹാശാസ�്തപാഠ�ള ്പഠി�്
ആന�ി�ാനുംഈ �ഗ��ിെല പാഠ�ള ്െകാ� മ്ാ�തം

സാധി�ുേമാഎെ�ാരു േചാദ�മു�.് ഭൂമിയില ്ൈവകാെത മായ
�പത��മാ�ിെ�ാ� �്ഗ��ിലു� മഹാശാസ�്തപാഠ�െള
മഹാശ�ിയായൈദവം ശരിെവയ�്ുകയുംശ�ിെ�ടു�ുകയും
െച��േ�ാള ്മാ�തമാണ ഭ്ീകരവാദ�ള ്അവസാനി�ുകഎ�ാണ്
ഈയു�വന ്കരുതു�ത.് ഭീകരവാദെ�ൈദവം ഇ�ാതാ�ു�ു
എ�തലെ�േ�ാെട �ഗ��ിന ്െറ ര�ാം ഭാഗ�ില ്�പേത�കം
അ��ായ�ിലും മൂ�ാം ഭാഗ�ിെലഅ��ായ�ളില ്പരെ�യും

വിശദീകരണ�ള��.്

അ��ായം 16
ഭരണാധികാരികള ്�ും രാഷ�്ടീയ േനതാ��ാര ്�ു� ഉപേദശവും

താ�ീതും
ഭരണകൂടം എ�ാല ്ഭരി�ു��ാപനംഎ�അര ്�െമടു�ുേ�ാള ്
ആെരആരു ഭരി�ു�ത,്എ�ിനു ഭരി�ു�ത,്എ�െന ഭരി�ു�ത്
തുട�ിയ േചാദ��ള�ംഅവയുെട ഉ�ര�ള�ം �പധാന�ളാണ.് ഒരു
�പേദശ�ു ജീവി�ു�വ��ികെളസമൂഹംഎ�ും ജന�ള ്എ�ും
േപരിടുേ�ാള ്,ജന�െളആണു ഭരി�ു�െത�ും,ജന�ളിെല ഒരു
വിഭാഗം തെ�യാണ ഭ്രി�ു�െത�ും,ജന�ള�െട െപാതുവായ
ആവശ��ള ്നിറേവ�ാനും ജീവിതംആന�കരമാ�ുവാനുമാണ്
ഭരി�ു�െത�ു കാണാം. ന�കാര�മാെണ�ു േതാ�ും.ജന�ള�െട
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െപാതുവായആവശ��ള ്നിറേവ�െ�ടാതിരി�ുകയുംജനജീവിതം
ആന�കരംആയിരി�ു�തിനു പകരം വില�യ��ള�ം
നികുതികള�ംൈക�ൂലികള�ംഅഴിമതികള�ം പീഢന�ള�ം
അ�കമ�ള�ം പിടി��പറികള�ം മദ��ൂ�ുകള�ം ഭീകരവാദ�ള�ം

ഒെ�െ�ാ� ജ്ന�ള ്അസേ�ാഷേ�ാെടയും
അശാ�ിേയാെടയും ദു�ഹമായാണ ജ്ീവി�ു�െത�ില ്:ഇെത�ു
ഭരണം,എ�ിനു ഭരണം ? രാജാവ,് രാഷ�്ടപതി, �പധാനമ��ി,
േക��മ��ി, മുഖ�മ��ി,സം�ാനമ��ിമാര ്,ജി�ാ കളകട്ര ്മാര ്,
മജിസേ്�ട�,്ജഡജ്ിതുട�ിയ േപരുകേളാെട ജന�ളിെല ഒരുകൂ�ര ്
ഭൂമിയിെല�ുമു�സമൂഹജീവിതെ�നൂ�ാ�ുകളായി ഏ�വും
അധമമാ�ി േപാരു�തിെന ഭരണംഎ�ു പറയു�ത ഭ്രണംഎ�

പദെ�കള�െ�ടു�ലാണ.്
മു�ു വ��മാ�ിയതുേപാെല ഭൂമിയിെല�ുമു�ഇ�െ�
സാമൂഹ� ഭരണംതീര ്�ുംഅധമംആയിരി�ുകയാണ.്

ശാസ�്തപരമ�ാ�നികുതികെളയും ഭരണസ��ദായ�െളയും
തടയുവാന ്ജന�ള ്�ക്ഴിയാെത വ�ിരി�ു�ു.വസത്ുനികുതി,
െക�ിടനികുതി, േസവനനികുതി,വാണിജ�നികുതി,ആദായനികുതി
തുട�ിയയാെതാരു നികുതികള�ം ശാസ�്തംഅനുവദി�ു�ി�;

വ��ിസ�ാത���ം ഒരു വിഷയേമഅ�ാ�വിധ�ില ്േതാ�ുേ�ാെല
നികുതികള ്അടിേ�ല ്�ി�ു� രാഷ�്ടീയ ഭരണവ�വ�ിതി
ഉ�ായിരി�ുകയാണ.് ഭരണകൂട�ിന ്െറ നട�ി� എ്�െന,

ചിലവുകള ്എ�െനതുട�ിയവയ�് ശ്ാസ�്തീയമായ പ�തിയു�,്
അത ക്െ��ുവാനും നട�ാ�ാന ്കഴിയാ�തും വ�വ�ിതിയുെട

മെ�ാരു േപാരായമ്യാണ.്
എ�െന ഭരി�ണംഎ� േചാദ��ിന ്െറ ഉ�രം േതടുേ�ാള ്എ�ാ

�പശന്�ള ്�ും പരിഹാരമു�ാകു�താണ.്
മഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി��െകാ�ാണ ക്ര ്�ാവായൈദവം മ�്
അഥവാ ഭൂമി ഉള ്െ�െടയു� മഹാ�പപ�ംസൃഷട്ി�ി���ത,് മ�ില ്
ജീവി�ു�വര ്മ�ിന ്െറ നിയമ�ള ്പഠി�ുകയുംപാലി�ുകയും
െച��േ�ാള ്മാ�തേമ ജനജീവിതംആന�കരമാകുകയു��.

മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്/ മൂലക�ളില ്ഭൗതികശാസ�്തം
മാ�തമ�, ധര ്�ശാസ�്തവുംആ�ീയശാസ�്തവും കൂടി ൈദവം ഉള ്
െ�ടു�ിയി���.് മനുഷ�ര ്െ��ാം സ�ൂര ്�വ��ിസ�ാത���ം നല ്

കു�ധര ്�ശാസ�്തംമൂലക�ളില ്ഉള ്െ�ടു�ിയി���ത്
മന�ിലാ�ാന ്മനുഷ�ര ്പരി�ശമി�ണമായിരു�ു.

മനുഷ�ഭരണകൂട�ള ്ഇ� െ്ച��േ�ാെലഎ�െനെയ�ിലും ഒെ�
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അഥവാത�ള ്�ശ്രിെയ�ു േതാ�ുേ�ാെലെയാെ�ജന�െള
ഭരി�ാല ്ജനജീവിതംആന�കരമാ�ാനാവി�. മഹാനീതിശാസ�്തം
ആവിഷ�്രി��െകാ�ാണ മ്നുഷ�ഭരണാധികാരികള ്ഉള ്െ�െടയു�
സര ്�ജീവികള�െട േമലുംൈദവം മഹാനീതി നട�ു�െത�ും,
അ�െന െച��േ�ാള ്മാ�തമാണ ൈ്ദവം മഹാനീതിപതി
ആകു�െത�ും, മനുഷ�ര ്�ശ്രിെയ�ും െതെ��ും
േതാ�ുേ�ാെലെയാെ�ജന�െള ഭരി�ാല ്നീതി

നട�ാ�ാനാവിെ��ുംഅറിയണം.അത മ്ന�ിലാ�ാനു�ബു�ി
ൈദവം മനുഷ�ര ്�ന്ല ്കിയി���.് മനുഷ�ര ്ത�െള മത�രും

ജാതി�ാരും രാഷ�്ടീയഇസ�ാരുെമാെ�യായി
അധഃപതി�ി�ുകയാലും ധര ്�ശാസ�്ത�ളില ്നി� അ്കലുകയാലും
അവര ്�ന്ല ്കെ��ബു�ിയില ്ശ�ിയുെടഅഥവാൈദവ�ിന ്െറ

വാതകരൂപമായഓകസ്ിജന ്െറ പി�ുണയി�!
മ�ിന ്െറ ശാസ�്തംഅഥവാ മഹാശാസ�്തംമ�ിലു�.്അവ

കെ��ുകയുംഅവ �പകാരം ഭരണം നട�ുകയും െച��േ�ാള ്,
നിയമ�ള��ാ�ാെന� േപരിലു� നിയമസഭകള ്ഭൂമിയില ്
ആവശ�മി�. മറി� ഭ്രണാധികാരിഅഥവാ രാജാവ/്മ��ി

മഹാശാസ�്തംഅനുസരി� സ്മൂഹ�ിെല വ��ികള ്�ന്ീതി നല ്
കു�വരായി മാറു�ു. ഭരണകൂട�ില ്നി�ു േവറി�� �പവര ്�ി�ു�

ഇ�െ�നീതിന�ായകൂട�ള ്എ�േകാടതികള ്അ�ാെട
അധമ�ളാവു�ത അ്�െനയാണ.് പുരാണ�ളിലും

അ�ാെതയുമു� രാജഭരണ�ില ്നിയമസഭകള�ം േകാടതികള�ം
ഇ�ാ�ത എ്�ുെകാ�ാെണ�ു കൂടിയാണ വ്��മാ�ിയത.് മ�ിന ്
െറ ശാസ�്തംമന�ിലാ�ാന ്കഴിയാ�ഭരണാധികാരികള ്മു�്
വ��മാ�ിയതുേപാെല ശാസ�്തപരമായഅ��ാപകരുെടയും
സാമൂഹ��പവര ്�കരുെടയുംസഹായേ�ാെട മ�ിന ്െറ ശാസ�്തം

കെ��ണമായിരു�ു;അ�ാെത ജനാധിപത�ംഎ�
ക�േ�േരാെടയു�അധമസ��ദായ�െള ശരിെവയ�്ുക
ആയിരു�ി� െചേ��ിയിരു�ത.് (മ�ിന ്െറ ശാസ�്തംഅഥവാ

മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തംഅഥവാൈദവശാസ�്തം,ൈദവം
തന ്െറ ഏകദാസനായ പരമശിവനിലൂെട ഈ�ഗ��ിലൂെട

ലഭ�മാ�ിയിരി�ുകയാണ.്).
മഹാശാസ�്തപരമായി േവണം ഭരിേ��െത�ാണ വ്��മാ�ിയത.്
മനുഷ�ര ്�സ്�ൂര ്�വ��ിസ�ാത���ംഅനുവദി�ുേ�ാഴും

ഏതാനും ജീവിതകാര��ളിെല ഭരണം മാ�തമാണ ൈ്ദവം മനുഷ�െര
ഏ�ി�ി���െത� ത്ിരി�റിയാന ്കഴിയും.ൈദവംഏ�ി�ി���
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ഏതാനും കാര��ള ്മംഗളകരമായി നട�ു�തില ്പരാജയെ�ടു�ു
എ�തുകൂടാെതൈദവം നട�ിേ�ാരു� മഹാനീതികാര��ള ്
മന�ിലാ�ുക േപാലും െച�ാെത േഭാഷ�്ായ പ�തികള ്
ആവിഷ�്രി� ജ്നജീവിതെ� ഭരണാധികാരികള ്വളെര

േമാശെ�ടു�ിയി���.്വ��ിസ�ാത���ംഎ�അ��ായ�ിലും
ഇ�ാര�ംസൂചി�ി�ിരു�ു. ഒരു ഉദാഹരണേ�ാെട വിശദീകരി�ാം.

കൂടുതല ്ഉദാഹരണ�ള ്�ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ിെല
മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�അ��ായ�ില ്ലഭ�മാണ.് :

അ�ംസ��ം രൂപവ�ത�ാസമു� 100സിംഹ�െള ഒരുമി� ന്ിര ്�ിയാല ്
തിരി�റിയാന ്വിഷമമാണ.് ഒേര വലി��ിലു� 100 മ�ി, 100 മ��

മു� എ�ിവെയ നിര�ിയാല ്�പേത�കമായി തിരി�റിയാന ്
�പയാസമാണ.് ഒേര വലി��ിലു� 100 െത�,് 100 േത�

എ�ിവെയ നിര�ിയാല ്�പേത�കമായി തിരി�റിയാന ്�പയാസമാണ.്
ഒേര വലി��ിലു� 100കാ�, 100ത�എ�ിവെയ നിര�ിയാല ്
�പേത�കമായി തിരി�റിയാന ്�പയാസമാണ.് ഒേര വലി��ിലു� 100
െവള��പൂ�, 100ആനഎ�ിവെയ നിര�ിയാല ്�പേത�കമായി
തിരി�റിയാന ്�പയാസമാണ.്എെ��ാമിരിെ�, േകരള�ിെല,
ഇ��യിെല, ഭൂമിയിെലഎ�ാ മനുഷ�ര ്�ും ഒേര മുഖഛായയും ഒേര
ശരീരഘടനയുംആെണ�ില ്, ഒേര മുഖഛായ ഉ� േകാടി�ണ�ിന്
മനുഷ�െര തിരി�റിയു�െത�െന ? ഭരി�ു� രാജാ��ാെരയും

മ��ിമാെരയുംക��ാെരയും െകാ��ാെരയും
െകാലപാതകികെളയും ഭീകരവാദികെളയും ഉള ്െ�െട യാെതാരാെളയും
തിരി�റിയാന ്കഴിയി�.എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും ഒരുേപാെലയു�
മുഖഛായ െകാടു�ാനു� ദിവ�ശ�ി രാജാവിനും മ��ിമാര ്�ും
ലഭി�ുകയാെണ�ില ്,എ�ാ മനുഷ�ര ്�ുംസമനീതി നല ്േക�വനാണ്
ഭരണാധികാരിഎ�യു�ിശാസ�്ത�പകാരം ഭൂമിയിെലഎ�ാ മനുഷ�ര ്
�ും ഒേര മുഖഛായ നല ്കുവാന ്രാജാവും മ��ിമാരുംത�ാറാകുേമാ ?
ത�ില ്ത�ില ്തിരി�റിയാ�ജന�െള,അവെരേ�ാെല തെ�
മുഖഛായ ഉ� രാജാവും മ��ിമാരുംഎ�െനയാണ ഭ്രി�ുക ?

ഒരുേപാെലയു� മുഖഛായ ഭൂമിയിെലഎ�ാ ജന�ള ്�ും ഉ�ായാല ്
ജന�ള ്�ജ്ീവി�ാനും ഭരി�ാനും സാധി�ി�എ�ു ക�ു.
സമനീതിെയ��ി പറയു� രാജാവിനും മ��ിമാര ്�ും ദിവ�ശ�ി
ലഭി�ാലും ഒരുേപാെലയു� മുഖഛായ ഭൂമിയിെലഎ�ാ ജന�ള ്�ും
നല ്കാന ്അവര ്ത�ാറാവി�എ�ും ക�ു. മനുഷ� ഭരണകൂട�ിന്
വളെരയധികം പരിധികള�ം പരിമിതികള�മു� എ്�പാഠമാണ്

െവളിവാകു�ത.്
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(ഒരുേപാെലയു� മുഖഛായ െകാടു�ാേനാസൗ�ര�ംവര ്
�ി�ി�ാേനാ ഉ� ദിവ�ശ�ി രാജാവിനും മ��ിമാര ്�ും
ലഭി�ുകയാെണ�ില ്,അവര ്ത�ള�െട ഇഷട്ജന�െള

സേ�ാഷി�ി�ാനും മ� ദ്ുസ�ാര ്��ള ്�ുമായി ദിവ�ശ�ിെയ
ദുരുപേയാഗം െചയേ്ത�ാംഎ�ത ത്ാരതേമ�നഅ�പധാനമായ

വസത്ുതയാണ.്)
എ�ാ ജീവികള�ംൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ,്എ�ാ കു�ു�ള ്
�ുംസമനീതി നല ്കുവാന ്�സഷട്ാവായൈദവ�ിനു ബാ��തയു�.്
എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും തു�� സൗ�ര�ം,തു��ആേരാഗ�ം,തു��ആയു�,്
തു�� േജാലി അഥവാഎ�ാ െതാഴിലുകള�ം െച��വാനു�അവസരം,
തു�� സുഖംഅഥവാഎ�ാ ജീവിതസുഖ�ള�ം എ�ാവര ്�ും

അനുഭവി�ാന ്അവസരം,തുട�ിയവെയ
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിലൂെടയാണ മ്ഹാനീതിപതിയായൈദവം
�കമെ�ടു�ു�ത.് ലിംഗം,സൗ�ര�ം, നിറം,ആേരാഗ�ം, െതാഴില ്
അഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി തുട�ിയവെയ ജ�ഗുണ�ളായി
അഥവാൈദവം നിര ്�ഹി�ു� ഭരണനീതി കാര��ളായി
മാ�ിയിരി�യാണ.്അവെയൈദവം �കമെ�ടു�ു�ത്
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ മുഖ�ഭാഗെമേ�ാ

മഹാനീതിശാസ�്തെമ�ു തെ�േയാവിേശഷി�ി�ാവു� മഹാപുനര ്
��സി�ാ�ം �പകാരമാണ.് മനുഷ�രുെട നീതിനിര ്�ഹണ�ളിെല
പിഴവുകെളയുംൈദവം പരിഹരി�ു�ത മ്ഹാപുനര ്��സി�ാ�ം

�പകാരമാണ.് പുേരാഹിത�ാരുംപ�ിത�ാെര�്
അറിയെ�ടു�വരും മ��ം പുനര ്���ള ്പാപം െകാ�ു
സംഭവി�ു�താെണ� �്പചരി�ി��േപാ�ത മ്ഹാപുനര ്��

സി�ാ�െ���ിഅടി�ാനപരമായഅറിവി�ാ�തു െകാ�ാണ.്
ജഗത മ്ിഥ�ാ വാദം േപാെലയു�ഹീന കര ്�മാണ അ്വര ്

െചയത്ുേപാ�ത.് മഹാപുനര ്��സി�ാ�െ�ശാസ�്തപരമായി
�ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ിെല മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�

അ��ായ�ില ്വിവരി�ി���.്
സദാചാരശാസ�്തം,സാ��ികശാസ�്തം,സാമൂഹ� േസവനശാസ�്തം

എ�ീ മൂ� ധ്ര ്�ശാസ�്തശാഖകള ്മാ�തംസമൂഹ�ില ്
നട�ിലാ�ുകയും,സാമൂഹ� േസവനശാസ�്തം �പകാരം

ഭൗതികശാസ�്തശാഖകള�െട വികസന�ിലൂെട ലഭ�മാവു�
സുഖ�ള ്ഭൂമിയില ്എ�ാവര ്�ും തു��മായി ലഭ�മാ�ുകയുമാണ്
മനുഷ� ഭരണകൂട�ിന ്െറ ഉ�രവാദി�ം. മഹാനീതിപരമായ �പധാന

കാര��െള�ാം ൈദവം തെ� െച��േ�ാഴും, മനുഷ�െര
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ഉ�തെ�ടു�ിെ�ാ�,് മനുഷ�ര ്െ��ാം സ�ൂര ്�
വ��ിസ�ാത���ം ധര ്�ശാസ�്തപരമായി ഉറ�ാ�ുവാന ്

മഹാനീതിപതിയും മഹാകരുണയും മഹാസേ്നഹവുമായൈദവം
�ശ�ി�ി���.് ഭൗതികശാസ�്തശാഖകളില ്വികസനം വര ്�ി�ുേ�ാള ്,

ജീവിതസുഖ�ള ്വര ്�ി�ു�താണ,്അതിെനാ�്
സദാചാരശാസ�്തവുംസാ��ികശാസ�്തവുംസാമൂഹ�
േസവനശാസ�്തവുംസംര�ി�ുവാന ്ഭരണാധികാരികള ്�്
കഴി�ാല ്സമൂഹ�ില ്സ�ൂര ്�ആന�ം ഉ�ാകു�താണ.്
നൂ�ാ�ുകളായു�വ�ത�സത് ഭരണാധികാരികള ്�അ്തിനു

കഴിയാ�താണ ധ്ാര ്�ികമായഅധഃപതന�ള�െടഅടി�ാന
കാരണം. മു�ു പറ�നാരായണ�ിശാചിെന േപാെലയു�വര ്
�പശന്�െള കൂടുതല ്ഭീകരമാ�ുകയും െചയത്ു.അേത

അവസര�ില ്മാേവലി എ�റിയെ�ടു�ബലിയ�്ും, ഉമര ്ഉള ്
െ�െടയു�ഏതാനുംഅേറബ�ന ്രാജാ��ാര ്�ുംഅവരുെട

കാലെ�ശാസ�്തവികസനവുമായി െപാരു�െ�ടു� ഉ�മ ഭരണം
നട�ാന ്കഴി�ി��� എ്�തും വസത്ുതയാണ.്
അേനകസൃഷട്ിച�ക�ളിലായി സംഭവി� പിഴവുകള�െട
ഏകീകരണവും, ഒ�ംഅവസാനവും കൂടിയാണ ഇ്േ�ാള ്
സംഭവി��െകാ�ിരി�ു�ത.് 1000 േകാടി വര ്ഷ�ള�മായി

ബ�െ���� �പസത്ുത കാര��ള ്സ�ൂര ്�മായി ഉള ്െ�ാ�ാന ്
മഹാശാസ�്തംഓേരാരു�ര ്�ും ലഭ�മാവു�ഏകവിശിഷട്
ജ��ില ്മാ�തേമസാധി�ുകയു��. 1000 േകാടി വര ്ഷ�ളിെല
പിഴവുകെള��ി പറയുേ�ാഴും, നിലവിലു�സൃഷട്ിച�ക�ില ്

ത�ള�െട ധര ്�ം െത�ി�� �പവര ്�ി�വര ്സമൂഹ�ിെല പിഴവുകള ്
വര ്�ി�ി�� എ�ത വ്സത്ുതയാണ.്

ഭരണാധികാരികള�ം രാഷ�്ടീയ�ാരും മതേനതൃത��ള�ം മുന ്
കാല�ളിെല െകാടുംപാപികളായിരു�തിെന��ിയും,അവര ്

പാപ�ള�മായി എ�െനബ�െ��ിരി�ു�ു എ�തിെന��ിയും,
പാപികെള പാപികളിലൂെടയുംതിരു�ു�

മഹാനീതിശാസ�്തപ�തിെയ ��ിയും മുന ്അ��ായ�ില ്
വിശദമാ�ിയിരു�ു. ഒരു ജ��ില ്ഏ�വുമധികം പുണ�ം േനടാന ്ഒരു

വ��ി� സ്ാധി�ു�ത സ്മൂഹ�ിെല ഭരണാധികാരി
ആയിരി�ുേ�ാഴാണ എ്�ത ക്ടു�പാപ�ള ്െചയത്ുകൂ�ിയവര ്
�പ്ുണ�ം േനടാനു�വലിെയാരു പ�തി കൂടിയാണ.്സത�ം മാ�തം
പറ�ും ധര ്�ം മാ�തം �പവര ്�ി��ം, നീതി മാ�തംനല ്കിയും
ജീവിേ��തു�,്സമൂഹ ഭരണം നിറേവേ��തു�.് ലളിത
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സു�രമായി ഭരി�ണം.കുത���ള ്യാെതാരാേളാടും പാടി�.
ഭരണാധികാരിയാവുേ�ാള ്ധര ്�ശാസ�്തംവീ�ും െത�ി�ാല ്
ഏ�വുമധികം പാപം േനടു� ജ�മായും ഭവി�ു�താണ.്
ഏ�വുമധികം പാപം േനടിയ ഒരു വ��ിയായിരു�ു കൃഷണ്ന ്.
നാരായണന ്വിഷാണുവായിഅധഃപതി��െവ�ില ്കൃഷണ്ന ്എ�
കൃ�തിമി കൃമിയായിഅധഃപതി��. നാരായണന ്െപരുമാള�യായും

കൃഷണ്ന ്ഭാഗവത�ില ്വിസത്രി�ുേ�ാെല പുഴു�ളായുംഅേനക
േകാടി വര ്ഷ�ള ്തെ�ശി�ി�െ���.കടു�ശി�കള ്

ഏ�വാ�ിയേശഷം പുനര ്�നി�ി���കൃഷണ്ന ്അതിസു�രനായ
ഒരുഹി�ുേഡാകട്റായി േകരള�ില ്തെ�യു�.് (2007ല ്സര ്�ാര ്

സര ്�ീസില ്നി�ും വിരമി� സ്�കാര��പാകട്ീസ ന്ട�ു�ു.
അേ�ഹ�ിന ഇ്േ�ാഴും ലഭി�ി��� �പഭഅതിശയകരമാണ!്).
എ�തവലിയ പാപിയായി�ീര ്�ാലുംൈദവ�ിന ത്ന ്െറ കു�ു
തെ�യാെണ�ും, പാപിയായകു�ിെന മഹാശാസ�്തപരമായി
�െ�തിരു�ുെമ�ും എ�ാ കു�ു�ള ്�ുംസമപദവി നല ്
കുെമ�ും വ��മാ�ിയിരു�ു. ഒരു ഉദാഹരണംകൂടി പറയാം :
ര�വി�വെ�ശരിെവ�തിലൂെട കാറല ്മാര ്കസ് ത്ാത�ികമായി
െകാടും പാപിയായി മാറിെയ�ിലും,സ�യം ര�വി�വ�ിന േ്നതൃത�ം
െകാടു�ുകേയാ പെ�ടു�ുകേയാ െചയത്ി�.അേ�ഹ�ിന ്െറ

സഹചാരിയായഏംഗല ്സുംഅ�െനതെ�. െചറിെയാരുസമൂഹേമാ,
ഭൂമിയിെല മുഴുവന ്േപരുേമാ മാര ്കസ്ിേനാഏെതാരാള ്�ുേമാ ജയ്
വിളി�തുെകാേ�ാ െഷയിം വിളി�തുെകാേ�ാസമ്ാരക�ള ്
ഉ�ാ�ിയതുെകാേ�ായാെതാരുകാര�വുമി�എ�ു

മന�ിലാ�ണം. മഹാനീതിപതിയായൈദവമാണ എ്�ാ കു�ു�ള ്
�ും മഹാസമനീതി നല ്കുക.

മാര ്കസ്ിസെ�ശാസ�്തീയമായി ശു�ീകരി�ാന ്�ശമി�ാെത, മാര ്
കസ്ിസം �പകാരം ര�വി�വം നട�ുകയും ര�വി�വ�ിലൂെട
ഭരണം േനടുകയും െചയത്വര ്ശാസ�്തപരമ�ാ�തുംഅധമവുമായ
�പവൃ�ി െചയക്യാല ്പതി�ാ�ുകള ്അനവധി കഴി�ി��ം അവര ്
േ�ാഅവെര പിന ്പ�ിയവര ്േ�ാസമൂഹ�ില ്സേ�ാഷകരമായ
ജീവിതം െക�ി�ടു�ാനായി�.ഇ��െയേ�ാെലയു� രാജ��ളില ്
ര�വി�വേ�ാെടാ�ം വി�വംതെ�യും ഉേപ�ി�അധമ

രാഷ�്ടീയ ഇസ�െളേ�ാെല വര ്�ി�ുേ�ാള ്, േകരള�ില ്കാറല ്
മാര ്കസ്ുംഏംഗല ്സുംപുനര ്�നി�ുകയു�ായി. േകരള�ിന ്െറ
�പേത�കതെയ��ി �പേത�കംഅ��ായ�ില ്വിസത്രി�ു�താണ.്
ര�ു േപരുംഹി�ുമത�ിെല ഉ�തജാതികളില ്െപ�ാണ്
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ജനി�െത�ിലും, മതം ഉേപ�ി�േപാെല ജീവി�ുകയു�ായി. മരണം
വെരയുംക...ക...ക���ണിസംഎ� പ്ുനര ്�നി� മാര ്
കസ്ിെനെ�ാ� ൈ്ദവം പറയി��. ര�വി�വ�ിനു പകരം
കുേറ�ൂടി െമ�െ�� ജനാധിപത� െതരെ�ടു� സ്��ദായെ�
അ�ഹ�ിന ശ്രിെവയേ്��തായി വ�ു. െതരെ�ടു�ിലൂെട

ഭരണ�ിേലറിയആദ�െ�ക���ണി� ഭ്രണാധികാരിയായി. േശഷം
ഇ��യിെല ക���ണി� വ്�ാഖ�ാതാവായി. മനുഷ�െര വര ്��ളായി
േവര ്തിരി� ന്ീതിനട�ു�അധമരീതി പി�ുടര ്െ��ിലും,
അഹംഭാവം വര ്�ി��െവ�ിലും, മനുഷ�സമൂഹ�ിന ്െറ

ആന�ജീവിതവും ന�യുംഅേ�ഹംആ�ഗഹി�ിരു�ു എ�ത്
ഉത�്ൃഷട്മാണ.് പുനര ്�നി�ഏംഗല ്സ പ്ുനര ്�നി�്

ഭരണാധികാരിയായ മാര ്കസ്ിന ്െറ മ��ിസഭയിെലഅംഗമായി.
അധമഭരണസ��ദായം �പകാരമു�ന�ായാധിപനായി.അതില ്നി�ു

വിരമി� േശഷവും, മാനുഷികഅവകാശ�ള ്�ുേവ�ി
ആവുേ�ാെലെയ�ാം അേ�ഹം �പവര ്�ി�ുകയുമു�ായി.ഈ
വരികള ്എഴുതു� 2008 ഒകേ്ടാബര ്19നും,അേ�ഹ�ിന്

ശാസ�്തപരമായ പിഴവുകള ്ഏെറയുെ��ിലുംഅേ�ഹം ശരിെയ�ു
വിശ�സി�ുേ�ാെലയു�സാമൂഹ�ന� െച���ു. ര�വി�വം
നയി�യാളാണ െ്ലനിന ്എ�ിലുംഅേ�ഹം ഒരു മനുഷ�സേ്നഹി
കൂടിയായിരു�ു. 2008ല ്47വയ��� െവള��ു സു�രനായ ഒരു
മു�ീം െചറു��ാരനായിഅേ�ഹവും േകരള�ിലു�.്ഇ�െ�
ക���ണി� ഭ്രണാധികാരികള ്�ഇ്ണ�ുേ�ാെലഅേ�ഹം

െചറിെയാരു മദ�പാനിയുമാണ.്
മദ�പാനെ���ിഎടു�ുപറ�ത ക്ാരണമു�ായി��തെ�യാണ.്

സദാചാര ശാസ�്തെ�യുംവ��ികള�െട ജീവിതെ�യും
അപകടെ�ടു�ിെ�ാ� മ്ദ��ിന ്െറ നിര ്�ാണവും വിപണനവും
നട�ുകയും,ജന�െള കുടി�ി�ുകയും െചയത്ുെകാ�,് മദ�ം
ആേരാഗ��ിനു ന�ത�എ� വ്ാചകേവഷം െക���

ഭരണാധികാരികള�ം,അതു ശരിവയ�്ു�ജഡജ്ിമാരും,അെത�ാം
ക�ുംേക��ം നില ്�ു� മതപുേരാഹിത�ാരും മ��ം കടു�

ൈദവനി�യാണു െച���ത.്അതു േബാ��െ�ടു�ുവാന ്�പേത�ക
അ��ായം തെ� �ഗ��ിലു�.്

മദ��ിന ്െറ കാര��ില ്ഭരണാധികാരിയാണ മ്ുഖ� കു�വാളി.
മദ�പാനിെയഅഹ�ാരിെയ�ും വീ��കാര��ളിലും നാ��കാര��ളിലും
�ശ�യി�ാ�വെന�ുംആേ�പി�ു�ത അ്ടി�ാനപരമായി
െത�ാണ ;്എ�ുെകാെ��ാല ്മദ�പാനി േരാഗിയായി മാറുകയാണ.്
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കിണ�ു �ശമി�ി��ം ത�ള�െട പുകവലി ശീലം േപാലും
ഉേപ�ി�ാന ്ആദര ്ശവാദിെള�ും ശാസ�്തവാദികെള�ും
േവഷംെക���ക���ണി��കാര ്ഉള ്െ�െടയു�അേനകം
ഭരണാധികാരികള ്�ക്ഴിയാ�ത ദ്ു�ീല�ള ്േരാഗ�ളായി
പരിണമി�ു�തു െകാ�ാണ.് മദ�പാന�ിന അ്ടിമയായി�ീരു�
മദ�പാനി എ� േരാഗികളില ്ഭൂരിപ��ിനും മദ�ം ഉേപ�ി�ാന ്
ആ�ഗഹമു�ായാലും ഉേപ�ി�ാനു�ശ�ി ഇ�ാെത വരുകയാണ,്
അതുേപാലും തിരി�റിയാന ്ഭരണകൂട�ിന ക്ഴിയാ�തഅ്വര ്�്
ജന�ള�െട �പശന്�ളില ്ആ�ാര ്�തയി�ാ�തുെകാ�ാണ ;്
ജന�െളസേ്നഹി�ാ�തു െകാ�ാണ ;് െകാടുംഭീകരര ്

ആയതുെകാ�ാണ.് മദ�പാനികേളാടുംഅവരുെട കുടുംബ�േളാടും
െചയത് �കൂരതയ�് പ്രിഹാരം കാണാന ്ഭരണാധികാരികെള�ാം ഉടന ്

ത�ാറായാല ്അവര ്�ു െകാ�ാം.
ശാസ�്തീയമായ െതാഴില ്വിഭജനെ�വിസത്രി�ു�അ��ായ�ള ്

പഠി�ുേ�ാള ്, ഭരണാധികാരികള�ം രാഷ�്ടീയ�ാരും
മതേനതൃത��ള�ം ശാസ�്തപരമായ െതാഴില ്വിഭജന�ിെലആവശ�ം
എ�വിഭാഗ�ില ്െപടു�തായി മന�ിലാ�ാനാവും.സമൂഹെ�
ഭരി�ു�അവ�യില ്എ�ിയിരി�ുകയാല ്േകമ�ാെര�ും മ��ം

അവര ്�സ്�യം േതാ�ുെമ�ിലും ജ��ള�െട എ�വും
പുണ�വുമായി ബ�െ�� അ്വര ്ബാല�ാവ�യിലാണ.്
അതുെകാ�ുതെ�യാണ മ്ഹാശ�ിെയയും

മഹാശാസ�്തെ���ിയുമു� േബാധംഅവര ്� ഉ്�ാവാ�ത.്
ത�ള ്� േ്താ�ു�വെയഎ�ാം ശരികളായി സമര ്�ി�ുകയും,
മു� ജ്ീവി�ിരു�വര ്ഉേപ�ി��േപായ ന�തും ചീ�യുമായ
കാര��െള ത�ള�െട (ദു)സ�ാര ്�വുമായിബ�ി�ി� �്പവര ്

�ി�ുകയും െച���വരാണ അ്വര ്.അവരുെട �പവര ്�ന�ളില ്
ശാസ�്തീയതകുറയു�തനുസരി� അ്വര ്െകാടുംഭീകരരായി

മാറു�തും,സമൂഹ�ിെല ഒരു വിഭാഗം ജന�ള ്ഇ�ു കാണുേ�ാെല
ഭീകരവാദികളായി മാറു�തുമാണ.് േഖദിേ�� :കു�ു�േള,
നി�െള�ാവരുംൈദവ�ിന വ്ളെര �പിയെ��വരാണ.് നി�ള�െട
മാതാവ ഉ്ള ്െ�െട ഏ�വും �പിയെ��വര ്നല ്കിയതിേന�ാള ്

കൃത�മായി 100 മട�അ്ധികംസേ്നഹവാ�ല��ള ്മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായൈദവം നി�ള ്�ന്ല ്കു�താണ.്കു�ു�േള,
നി�ള�െട പിതാവായ പരമശിവന ്അറിയി�ു�സത�വചനമാണിത.്

മായ �പത��മായ േശഷം, പിതാവായ പരമശിവനിലൂെട
മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം കു�ു�െളസേ്നഹി�ുകയും
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ശാസി�ുകയുംശി�ി�ുകയും െച��� മഹാനീതി കാര��ള��.്
പാപം െച���വര ്�ശ്ി�നല ്കുവാന ്ൈദവം ത�ാറാകു�ത്
അവെരെയ�ാം തിരു�ിെ�ാ� ത്ന ്െറ എ�ാ കു�ു�ള ്�ും

മഹാസമനീതി നല ്കാനാണ,്എ�ാവെരയുംതു��മായി
സേ്നഹി�ു�തുെകാ�ാണ.് മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്,
മൂലക�ളില ്, ഭൗതികശാസ�്തംകൂടാെത ധര ്�ശാസ�്തവും

നീതിശാസ�്തവും ഉ�ട�ം െചയത്ിരി�ു�തു വിശദീകരി�ു�
പാഠ�ള�ം, മനുഷ�ര ്കാ�ിേ�ാ�ൈദവനി� വിശദീകരി�ു�
പാഠ�ള�ം,ശാസ�്തപരമായ െതാഴില ്വിഭജനം വിശദീകരി�ു�
പാഠ�ള�ം,ൈദവെ���ിയു�പാഠ�ള�ം ഒെ� പഠി�ുവാനും,
അവെയ�ാം ഉള ്െ�ാ� ഏ്�വും ശു�രായി ജീവി�ുവാനും
മഹാശ�ിഅനു�ഗഹി�െ�എ� സ്േ്നഹേ�ാെടയും

വാ�ല�േ�ാെടയുംആശംസി�ു�ു.

അ��ായം 17
മതപുേരാഹിത�ാര ്�ു� ഉപേദശവും താ�ീതും

സത�ധര ്�നീതികള�െടആവശ�കതെയ��ി സമൂഹ�ില ്
�പചരി�ി�ണെമ� ഒ്രു വ��ി�ആ്�ഗഹമു�ാകു�ത അ്യാള�െട
സ�കാര�മാണ.് ഒരാെളആന�ി�ി�ു�തായ ഒരുകാര�ംഅയാള ്
െച���ത മ്���വര ്�ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമായി േദാഷം
െച�ാതിരി�ുകയുംന�ത വ്രു�ുകയും െച���ുെവ�ില ്

അയാള�െട �പവൃ�ി ന�തുമാണ.്എ�ാല ്ഒരാേളാഅേനകേരാസത�
ധര ്�നീതികെള� അ്വര ്കരുതു�കാര��ള ്�പചരി�ി�ുവാനായി

�പവര ്�ി�ു�ത ത്�ള ്�ു േവ�ിയ�,ൈദവ�ിനു
േവ�ിയാെണ�ു കരുതുേ�ാള ്,അവിെട െത���ാകു�ു,

ൈദവനി�യു�ാകു�ു, പാപമു�ാകു�ു. മഹാ�പപ��ിന ്െറ
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്മഹാശാസ�്ത�പകാരം നിര ്�ഹി�ു�
ൈദവ�ിന മ്നുഷ�ര ്ഉള ്െ�െട യാെതാരു ജീവികള�െടയുംസഹായം
യാെതാരുകാര��ിനും യാെതാരി�ലുംആവശ�മി�.ൈദവം
മഹാശ�ിയാണ.് മനുഷ�രുെട സഹായംൈദവ�ിന്

ആവശ�മുെ��ു കരുതു�ത ൈ്ദവനി�യാെണ� ത്ിരി�റിയണം.
ഇനി, ന�െത� ഒ്രാള ്കരുതു�കാര�ംയഥാര ്��ില ്ന�തെ��ില ്,
അഥവാൈദവ�ിന ്െറ ഭാവമായസത�ധര ്�നീതികള ്�പകാരേമാ,



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1835

മഹാശാസ�്തപരേമാഅെ��ില ്,അയാള ്അറിയാെതയാെണ�ില ്
േപാലുംഅയാള�െട �പവൃ�ിെകാ� സ്മൂഹ�ിനു േദാഷം

ഉ�ാകു�താണ.് ഒ�െ�� ചില വ��ികള ്�ന്� െച��വാന ്ചില
മതപുേരാഹിത�ാരുെട ന� �പവര ്�ന�ള ്തീര ്�യായും
�പേയാജനെ�ടു�ു�,്അവര ്�അ്�ാര��ില ്പുണ�ം

ലഭി�ു�ുമു�;്എ�ാല ്അടി�ാനപരമായി മതപുേരാഹിത�ാര ്
നില ്�ു�ത മ്ത�ിശാചിന ്െറ കൂെടയാകയാല ്, പാപം തെ�യാണ്

കൂടുതല ്സ�ാദി�ുക.
ൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്കഥകള��ാ�ാനും വിശ�ാസ�ള��ാ�ാനും
ൈദവംആെരയുംചുമതലെ�ടു�ിയി�ി�.ൈദവ�ിന ്െറ ദാസരായി

അഥവാൈദവദാസരായിൈദവംആെരയുംനിയമി�ി�ി�.
ൈദവ�ിന ്െറ ദാസനാെണ�ും യജമാനനാെണ�ും

�പതിനിധിയാെണ�ും ഒെ�വ��ികള ്സ�യംഅവകാശെ�ടു�തും
കരുതു�തും വ��ികള ്െച���അധമമായസ�കാര�മാണ,്

വ��ിസ�ാത���െ� ദുരുപേയാഗം െച�ലാണ.്അധമ�ം കാ���
വ��ികള�െട വാ�ുകെളയും �പവൃ�ികെളയും േകള ്�ു�തും േകള ്
�ാ�തുംഅംഗീകരി�ു�തുംഅംഗീകരി�ാ�തും മ���വരുെട

സ�കാര�മാണ,്വ��ിസ�ാത���മാണ.്ൈദവം േനരി�്
ചുമതലെ�ടു�ിയതായിഅവകാശെ�ടു� മതപുേരാഹിത�ാര ്
ഉെ��ില ്മുേ�ാ�� വരെ� എ�ഈ്യു�വന ്െവ��വിളി�ാല ്
ഒരാള�േപാലുംഈ ഭൂമിയില ്െവ��വിളി ഏെ�ടു�ാനു�ാവി�.
കു�ു�േള, നി�ള�െട പിതാവു കൂടിയായ പരമശിവേനാട ത്ര ്

�ിേ��, മഹാശാസ�്തെ�അംഗീകരി��ം ധര ്
�ശാസ�്ത�പകാരവും ജീവി�ു�താണ ന്ി�ള ്�ുംഏവര ്�ും ന�ത.്
മഹാശാസ�്തപരമ�ാ�കാര��ള ്സമൂഹ�ില ്അരേ�റുേ�ാള ്,
അതിെന തടയാന ്കഴിയാ�ത സ്മൂഹ�ിെല ഭരണകൂട�ിന ്െറ
കഴിവി�ായമ്യുമാണ.് 2009ഡിസംബര ്മാസ�ിലാെണ�ു േതാ�ു�ു,
മതനി� നട�ു�ത ക്ു�മാെണ�ഐ്ക�രാഷ�്ടസംഘടനയില ്

�പേമയം പാ�ാ�ിയതായി പ�ത�ില ്വായി�ുകേയാ െടലിവിഷനില ്
കാണുകേയാ െചയത്ു. ഭൂമിയില ്ഏ�വുമധികംൈദവനി�
നട�ിേ�ാരു�തും ഭീകരവാദ�ള ്െ��ാം മുഖ�കാരണവും

മത�ളാെണ�തും നി�ാരമായി തിരി�റിയാവു�കാലഘ��ിെല
അവ�യാണിത.് േപാരാ, ഭൗതികശാസ�്തവികസനം വളെരയധികം

മുേ�ാ�� േപായി�ഴി�തായ 21◌ാം നൂ�ാ�ിെല
അവ�യുമാണിത.്ൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്നിലനില ്�ു�

മത�െള�വ�ത�സത്�ളായക�നാണയ�ള ്�അ്ംഗീകാരം
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േനടിെ�ാടു�ാനുംഅവെയസംര�ി�ാനുംഐക�രാഷ�്ട
സംഘടനെയയും ഉപേയാഗെ�ടു�ു� െകാടുംനീചഅവ�
ഉ�ായിരി�ു�ു.ൈദവം മായ �പത��മാ�ു�േതാെടൈദവം
സൃഷട്ി�ി��� ഭൂമിയില ്ക��െളയുംക��ര�െളയും
സംര�ി�ുവാന ്മതമനുഷ�ര ്ഉള ്െ�െട യാെതാരാള ്�ും

കഴിയു�ത�എ�ു െതളിയു�താണ.്ഐക�രാഷ�്ടസംഘടനെയ��ി
പറയുേ�ാള ്അതുതെ� ഒരുക�നാണയമാണ.്ൈദവം മായ
�പത��മാ�ുേ�ാള ്ഐക�രാഷ�്ടസംഘടനെയ�െ�

െപാളിെ�ഴുതു�താണ.് �ഗ��ിെലസത�ംശിവംസു�രം �പകാരം
മായയുമായി ബ�െ��സത�മനുഷ��പ�ാനംഎ�ഒരു മാനുഷിക

സംഘടന നിലവില ്വരു�േതാെടഐക�രാഷ�്ടസംഘടന
അവസാനി�ു�താണ.് രാഷ�്ടംഎ�ത ജ്ീവിയ�എ�ിരിെ�
ഐക�രാഷ�്ടസംഘടനെയ� േപരുതെ�അധമമാണ.് ഭരണകൂടം

അ�ാെതയു�സംഘടനകെളസമൂഹ�ില ്ൈദവം
അനുവദി�ു�ി�എ� മ്ു�ു വിശദീകരി�ിരു�ു.

സത�മനുഷ��പ�ാനംഎ�ത മ്ായയുമായി ബ�െ��താണ.്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്നിര ്�ഹി�ുവാന ്

ൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്ത�പകാരം
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ കാര��ള�ം കാണാനും േകള ്�ാനും
അറിയാനും മനുഷ�ന ക്ഴിയു�താണ.്അ�െനയിരിെ�
മഹാശാസ�്തെ�അവലംബി�ു�തിനു പകരം

ക��പചരണ�ള�മായി നട�ു�വെര പിന ്പ��വാന ്ഐക�രാഷ�്ട
സംഘടനയിലൂെട മതമനുഷ�ര ്ത�ാറായതുംസ�യേമാ
േ�പരണയാേലാ മത�രായുംജാതി�രായും രാഷ�്ടീയ

ഇസ�ാരായും ഒെ�കരുതിേ�ാരു�തും വ��ിസ�ാത����ള�െട
അധാര ്�ികമായ വിനിേയാഗം മാ�തമാണ.്

ഒരു വ��ിേയാഅേനകേരാ,ത�ള�െടആന��ിനായി സത�ധര ്�
നീതികെള� അ്വര ്കരുതു�കാര��ള ്�പചരി�ി�ുവാനായി �പവര ്
�ി�ുേ�ാള ്ൈ�ക�ിെനയുംഗാ�ിെയയും േപാലു�വരിലൂെട
ൈദവം െവളിെ�ടു�ിയി��� (ൈദവ)വചന�ള ്ഉ�രി�ു�ത്
ന�താണ,്എ�ാല ്അതുംഅവരുെട സ�കാര�ംതെ�യാണ,്അവര ്
�ആ്ന�ം നല ്കു� �പവൃ�ിഅവര ്െച��കയാണ.്അ�െന
െച��േ�ാള ്അവര ്ൈദവ�ില ്നി�ും തീര ്�യായും പുണ�ം
േനടു�തുമാണ.് മറി� ൈ്ദവ�ിനു േവ�ി െച���ുെവ�്
വരുേ�ാള ്,ൈദവനി�യു�ാവു�ു, പാപം സ�ാദി�ുകയും

െച���ു.
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മെ�ാ�,്സ��കാര��ില ്ൈ�ക�ിന ്െറേയാ ഗാ�ിയുെടേയാ
ജീവിതരീതി പിന ്പ�ാന ്�ശമി�ു�ത ഒ്രാള�െട വ��ിസ�ാത���മാണ്
എ�തിന��റംൈ�ക�ിന ്െറ േപരിേലാ ഗാ�ിയുെട േപരിേലാ ഒെ�
ജീവിതവ�വ�ിതികള ്മുേ�ാ��െവയ�്ാനും അതിെന പിന ്പ�ി
ജീവി�ണെമ� സ്മൂഹ�ിെല വ��ികേളാട ആ്വശ�െ�ടുവാനും,
അതാണ ശ്രിയായ മാര ്�െമ� വ്ാദി�ാനും യാെതാരാള�ം

ത�ാറായി�ൂടാ.ത�ാറായാല ്അയാള�െട വാദ�െള ശാസ�്തീയമായി
പരിേശാധി�ുകയും, െകാ��കേയാത��കേയാശാസ�്തപരമായി
െചേ��ത സ്മൂഹ�ിെല ഭരണകൂട�ിന ്െറ ചുമതലയാണ.്
ബു�േനാൈ�കേ�ാഗാ�ിേയാജീവിത വ�വ�ിതിഅഥവാ മത
വ�വ�ിതി ഉ�ാ�ിയി�ി� !അേനകകാര��ളിെലസത��െളയും
ധര ്��െളയുംൈദവംഅവരിലൂെട െവളിെ�ടു�ുകയാണ്

ഉ�ായത.്
ധര ്�ശാസ�്ത�െര�ും സാമൂഹ��പവര ്�കെര�ും േപരിടാവു�
ൈ�ക�ിലൂെടയും ഗാ�ിയിലൂെടയും,ൈദവം െവളിെ�ടു�ിയ ധര ്
�ശാസ�്തകാര��െളയുംനീതിശാസ�്തകാര��െളയും, ധര ്
�ശാസ�്തപരമായി സംര�ി�ുകയാണ മ്നുഷ�ര ്െചേ��ത.്
മാനവജാതി�ു മുഴുവനായി �പേയാജനെ�ടു�ണം.ൈദവം,

ഭൗതികശാസ�്ത�രിലൂെട െവളിവാ�ിയ
ഭൗതികശാസ�്തനിയമ�െള ഉപേയാഗെ�ടു�ിെ�ാ�്

ശാസ�്തസാേ�തിക വികസനം നട�ുകയും (മതപരമായ�ാെത),
ജീവിതസുഖസൗകര��ള ്വര ്�ി�ി�ു� ഭൗതികവസത്ു�ള ്
സൃഷട്ി� മ്ാനവജാതി�ു മുഴുവനായി �പേയാജനെ�ടു�ു�തു
േപാെലയാണത.്ൈദവംൈ�ക�ിലൂെട െവളിവാ�ിയസത��െളയും
ധര ്��െളയുംശാസ�്തപരമായി ഉയര ്േ��ു�തിനു പകരം
മതപരമായി പരിമിതെ�ടു�ുവാന ്മതപുേരാഹിത�ാരുെട
അധമ�പവര ്�ന�ള ്കാരണമായതിനാല ്സമൂഹ�

ഭരണകൂട�ിന ്െറ ഭാഗമായി��ം, രാഷ�്ട�ിെല ഭരണഘടനയായി��ം
ൈദവവചന�ള ്�വ്ികസി�ാന ്കഴിയാെതവ�ു.

രാഷ�്ടഭരണഘടനയ�് �്പഥമ�ാനം െകാടുേ��ി വ�തിനാല ്,
മാനുഷിക ഭരണഘടനകള ്ജീവിതകാര��ള ്�ായി ഭവി��;ൈദവം
ൈ�ക�ിലൂെട െവളിെ�ടു�ിയൈദവവചന�െള േദവാലയ�ളിലും
വീടുകളിലും വായി�ാനു�സ �ൂത�ളായി പരിണമി�ി��.അതായത,്

മതപുേരാഹിത�ാരുെട ദുര ്�ടപടികളാല ്ൈ�ക�ിലൂെട
െവളിവാ�െ�� ശാസ�്തസത��ള ്ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�

മനുഷ�രിേല� ശ്ാസ�്തപരമായി വ�ാപരി�ു�തിന ത്ട�മു�ായി,
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ഇ�ുംഅവര ്ത�ള ്െചയത് േഘാരപാപം തിരി�റിയു�ി�.
ഒരാേളാഅേനകേരാത�ള ്�ു േതാ�ുേ�ാെല

ജീവിതവ�വ�ിതികള ്ത�ാറാ�ുകയും,അവര ്ത�ാറാ�ു�
വ�വ�ിതി� ൈ്ദവശാസ�്തംഅഥവാൈദവ�ിന ്െറ ശാസ�്തം
എ� ക്�േ�രിടുകയും െച��േ�ാള ്കടു�ൈദവനി�യായും
സമൂഹേ�ദാഹമായും പരിണമി�ു�ു.ൈദവ�ിന ്െറ ശാസ�്തെ�
സമൂഹ�ിനു മു�ാെക േപരുെകാ�ുംആചാര�ള ്െകാ�ും
കള�െ�ടു�ുവാന ്താല ്�ാലികമായി ഒരുകൂ�ര ്�ു
കഴിയു�തുെകാ� അ്ടി�ാനപരമായിൈദവ�ിന ്െറ

ശാസ�്ത�ിന ഒ്രുകള�വും ഉ�ാകു�ി�.ൈദവം യഥാകാലം
മനുഷ�രു�ാ�ിയ മത�െള തൂെ�റിയുേ�ാള ്,

മത�ള��ാ�ുകയും മത�ള ്�ൈ്ദവശാസ�്തംഎ�
ക�േ�രിടുകയുംഅവ �പകാരം കാലാകാല�ളില ്�പവര ്
�ി�ുകയും െചയത്വരാണ ക്ള�െ�ടുക. മനുഷ�ര ്

എ�െനെയാെ�തലകു�ിമറി�ാലും, മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ
കാര��ള�ം,സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്എ�ായേ്�ാഴും

മഹാശാസ�്തംഅഥവാൈദവശാസ�്തം �പകാരം തെ�യാണു നിര ്
�ഹി�െ�ടു�ത ;് മഹാനീതിശാസ�്തംപഠി�ുേ�ാള ്അത്

േബാ��മാകു�താണ.് മനുഷ�രില ്ചിലരു�ാ�ിയതുംഅേനകര ്
വളര ്�ിയതുമായ വ�വ�ിതികെള യഥാകാലംൈദവം

തൂെ�റിയു�താണ,്അ�തതെ�.
ൈദവം തന ്െറ സൃഷട്ികള ്�ു നല ്കിയ ധര ്�ശാസ�്തപരമായ

വ��ിസ�ാത����ിന േ്കാ�ം വരു�ു�വ�വ�ിതികള ്അവയുെട
�സഷട്ാ�ള ്�ും പരിപാലകര ്�ും പാപവും ശി�യും
സ�ാനി�ു�താണ.് മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ ഇസ�ള�ം
സംഘടനകള�െമാെ�ശാസ�്തവിരു�മാകു�ത അ്ഥവാ
ൈദവീകമ�ാ�തായി�ീരു�ത എ്�െനെയ�ുകൂടിയാണ്
വ��മാ�ിയത.്സഭ,സംഘടനഎ�ിവശാസ�്തപരംഅഥവാ

ൈദവീകംഅ�ാെതയാവു�ത എ്�ുെകാെ��ും
എ�െനെയ�ാെമ�ും ഭീകരവാദെ�വിശകലനം െച��� മുന ്
അ��ായ�ളില ്വിസത്രി�ിരു�ു. മനുഷ�ര ്എ�ക�േ�രില ്

കഴിയു� മത�ര ്ൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്സഭകള�ം സംഘടനകള�ം
ഉ�ാ�ു�തും കടു�പാപമാണ.്ൈദവസഭഎ�ാല ്ൈദവ�ിന ്
െറ സഭഎ�ാണ അ്ര ്�െമ�ിരിെ�, ഒരു വ��ിേയാഏതാനും
വ��ികേളാ േചര ്�അ്വരു�ാ�ു�കൂ�ായമ്യ�് അ്ഥവാ

സഭയ�് �്പസത്ുത വ��ികള�െട സഭഎേ�ാ �പസത്ുത വ��ികള ്
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�ു േവ�ിയു�സഭഎേ�ാ േപരിടു�തിനു പകരംൈദവസഭഎ�്
ക�േ�രിടു�തും േകാടതി ഉള ്െ�െടയു� ഭരണകൂട

കാര�ാലയ�ളില ്�ാനമുറ�ി�ിരി�ു�പാപികള ്ഉ�രവാദി�ം
അറിയാെത േനാ�ുകു�ികളായിരി�ു�തും നൂ�ാ�ുകളായി
നട�ുേപാരു�അധമകാര��ളാണ.്സമൂഹ�ില ്പാപികള�ം

പാപ�ള�ം ഉ�ാകു�തും വര ്�ി�ു�തും ഇ�െനെയാെ�യാണ.്
അേനകം നൂ�ാ�ുകളായി മത�ളിലൂെട �പവര ്�ി� േനതാ��ാരും
പുേരാഹിത�ാരും �പവര ്�കരുംസമൂഹ�ിന േ്നടിെ�ാടു�ത്

എെ��ാമാണ ?്
അേനകം മത�െളയുംഅേനകം മതൈദവ�െളയുംഅേനകം
മതവ�വ�ിതികെളയുംസൃഷട്ി�ാന ്മതേനതൃത��ള ്�സ്ാധി��,

മത�ള�െട േപരില ്ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളായഎ�ാ
മത�ളിലുംെപ� ജ്ീവി�ു� മനുഷ�െര ത�ിലടി�ി�ാനും െകാ�ാനും
സാധി��, ഭീകരവാദികെളസമൂഹ�ില ്സൃഷട്ി� സ്ാധാരണ
ജന�ള�െട സമാധാന ജീവിതെ�തകര ്�ാനും സാധി��.
ഒരു ഭൂമിയില ്ജീവി�ു�വര ്എ�േബാധംഎ�ാ ജന�ളിലും
സൃഷട്ി�ുവാന ്മതേനതൃത��ള ്�ുസാധി�ി�, ഒരു ഭൂമിയില ്

ജീവി�ു�വര ്� ഒ്രുൈദവേമയു�� എേ�ാ,ആഒരുൈദവ�ിന ്
െറ േപര .്.......ആണഎ്േ�ാ ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�ജന�െള
ഒരുേപാെല േബാ��െ�ടു�ുവാന ്സാധി�ി�. ഭരണകൂട�ള ്
രാഷ�്ട�ള�െട േപരില ്കലഹി�ു�തും,ജീവനും സ��ുംഊര ്
�വും നഷട്െ�ടു�ി യു��ള ്െച���തും, പ�ാള�ാെര�ും
േസനെയ�ുമു� േപരുകേളാെട മനുഷ�ര ്മനുഷ�െര െകാ���തും,

വികലാംഗരാ�ു�തും,അേനകകുടുംബ�െള
ദുഃഖ�ിലാഴ�്ു�തും,തടയാന ്സാധി�ി�. മനുഷ�ര ്മനുഷ�െര
െകാ���ത േ്കമ�മായി േസനയും ഭരണാധികാരികള�ം

സാധാരണജന�ള�ം കണ�ാ�ുകയും െചയത്േ�ാള ്ൈദവ�ിന ്
േറെത�ക�േ�രില ്�പവര ്�ി�ു� മതേനതൃത��ള ്�ു േപാലും
ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ പ്രസപ്രം േപാരാടു�തും
െകാ���തുെമ� ത്ിരി�റിയാേനാ തടയാേനാസാധി�ി�.
മനുഷ�ജീവിതെ�നാശ�ിേല�ു നയി�ു� മദ�െ�യും
മയ�ുമരു�ുകെളയുംതടയാന ്സാധി�ി�. െസകസ്ിെന

ഭൂമിയിെല�ും ദുരുപേയാഗം െചയത്േ�ാള ്, മതേനതൃത��ള ്�്
അവെയതടയാനായി�.

െസകസ്ിെല ശാസ�്തീയതഎെ��ുേപാലുംഅറിയാ�
മതപുേരാഹിതരില ്പലരുംസ�യംഅധമകാമവൃ�ികളില ്
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രഹസ�മായി ഏര ്െ�ടു�ു. മനുഷ�ര ്�ന്ല ്കിയ വ��ിസ�ാത���െ�
അധമവ�വ�ിതികളിലൂെട ഭരണകൂട�െള�ാള ്മതേനതൃത��ള ്
േമാശെ�ടു�ി.ഓേരാേരാ മത�ാരുംവ�ത�സത് മതസ�ര ്��ള�ം
മതനരക�ള�ം ഉ�ാ�ിഎ��ാെതൈദവ�ിന ്െറ പ�തികള ്
അറിയാന ്താ�ര�ം േപാലുമി�ാ�വരായിഅധഃപതി��. ഒരു

ഭൂമിയിെല ജന�ള ്�അ്േനകം മതൈദവ�ള�ം
അേനകതര�ിലു�വിവാഹ�ട�ുകള�ം മരണാന�രചട�ുകള�ം

ഒെ�യായിൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്ത�ള ്�ു
േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം ഓേരാരരു�രുംകാ�ി�ൂ���ു.സത�ധര ്�

നീതികള ്മത�ളില ്അന�മായിരി�ു�ു !
മതേനതൃത��ള ്ചു�ാന ്പിടി�ു�അധമവൃ�ികള�െട പ�ിക
എഴുതാന ്അേനക �ഗ��ള ്തെ� േവ�ിവരുംഎ�ായിരി�ു�ു.
കു�ു�േള, നി�ള�െട �സഷട്ാവായൈദവേ�ാട ഇ്�തയധികം
േമാശമായി െപരുമാറു�ത ഒ്രി�ലും ന��.ൈദവംസൃഷട്ി�തായ

ൈദവ�ിന ്െറ മനുഷ��ു�ു�െള നി�ള ്മത�
�ു�ു�ളാ�ിഅധഃപതി�ി�ത ക്ടു�ൈദവനി�യാണ.് മത
ജാതി േ�രുകള�ം രാഷ�്ടീയ ഇസ�ള�ം ഇ�ാ�മനുഷ��ു�ു�െള
ഭൂമിയിെല�ും കാണാനുംഅവേരാെടാ� വ്ാ�ല�ം നുകരാനും
ൈദവംഎ�ുെച�ണെമ� ശ്ാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ുവാന ്

ആവശ�െ��ാല ്അവെര�ാം പരു�ു�താണ.് നി�ള ്
(മതേനതൃത��ള�ം മ��ം) െച���കടു�പാപ�ിന ന്ി�െള
ശി�ി�ാെത,ൈദവം േവദനഏെ�ടു�ു�തിെന��ി നി�ള ്�്

ഒ�ുമറിയി�. ഒര�ം പറയാം. �ശ�ി�ാലും :
മഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി��െകാ� മ്ഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ി 
�ിതി സംഹാര�ള ്നിര ്�ഹി�ു�ത എ്�ാ ജീവികള�െടയും
ജീവിതം മഹാമംഗളമാ�ു�തിനായാണ എ്� മ്ന�ിലാ�ുക.
ശാസ�്തനിയമ�ളിലൂെട മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�െളയും
വസത്ു�ള�െട �പവര ്�ന�െളയും,ജീവികള�െട ശരീര�െളയും
ശരീര�പവര ്�ന�െളയുംചി�െ�ടു�ിയി�ായിരു�ു എ�ില ്
ജീവിതകാര��ള ്എ�െനെയ�ാംആയി�ീരുെമ� അ്�ം
ചി�ി��േനാ�ുക. മനുഷ�ര ്ഭ�ണംകഴി�ുേ�ാള ്,ശിര�ിെല
വായില ്ആരംഭി�ു�അ�നാള�ിലൂെട ഭ�ണംസ�രി�്
ഗുദ�ില ്അവസാനി�ു�തുവെരയു� �പവര ്�ന�െള

വിശകലനം െച��ക. മനുഷ�ശരീര�ിെലഓേരാഅവയവ�ള�ം
എ�ത മഹാേയാജിേ�ാെട മഹാശാസ�്തപരമായി

അനു�ഗഹി�െ��ിരി�ു�ു എ�ത വ്ിശകലനം െച��ക.ഓേരാ
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ജീവികള ്�ുംഅ�െനതെ�െയ�തും വിശകലനം െച��ക.
മഹാ�പപ��ിെലഓേരാേരാകാര��ള�ം സമു�ദം, നദികള ്,
േതാടുകള ്, പര ്�തം, മല,കു�,്വനം,തുട�ിയവെയ�ാം
മഹാശാസ�്തപരമായിഅനു�ഗഹി�െ��ിരി�ു�ു എ�ത്
വിശകലനം െച��ക. േരാഗ�െളയും മരു�ുകെളയും
ശസ�്ത�കിയകെളയും ഒെ�വിശകലനം െച��ക.

ശാസ�്തപരമായ�ാെതഅവെയാെ� �പവര ്�ി�ാല ്മനുഷ�ര ്�്
യാെതാരു നിയ��ണവും നട�ാന ്കഴിയാെത വരു�താണ;്

ഭ�ണസുഖം,വസ�്തനിര ്�ാണം, ഭവനനിര ്�ാണം,ആഭരണനിര ്
�ാണം,കൃഷിആയുധ�ള ്ഉള ്െ�െടയു�യ��നിര ്�ാണ�ള ്,
�ഗ�ം, േപന,ശി�ം,വാഹനം,സിനിമ, േറഡിേയാ, േഫാണ ്,ക����ര ്,

തുട�ി യാെതാ�ും കഴിയു�ത�. മ���ജീവികള�േടതു
േപാെലയു�ജീവിതം ഉ�ാകു�തുമാണ.്

മഹാ�പപ��ിെല ജീവികള�െട ശരീരം ഉള ്െ�െട എ�ാ വസത്ു�ള�ം
ശ�ികെളെ�ാ� ന്ിറ�ിരി�ുകയാണ.്അവയുെടെയ�ാം

ആ��ളില ്േ�പാേ�ാണുകെള ഇലകേ്�ടാണുകള ്സദാ
ചു�ി�റ�ു�ത ശ്�ിയുെടഅഥവാൈദവ�ിന ്െറ

ശാസ�്തപരമായ �പവര ്�നമാണ.് മഹാ�പപ��ിെല ജീവികള�െട
ശരീരം ഉള ്െ�െട എ�ാ വസത്ു�ളിലുംൈദവം ഉ�ട�ം

െചയത്ിരി�ു�ഓേരാശാസ�്തനിയമവുംഓേരാേരാശ�ികളാണ.്
ശാസ�്തനിയമ�ളാകു�ശ�ികള ്വസത്ു�ളിെല ശ�ികെള
�പവര ്�ി�ി�ുകയാണ.്ശരീര വളര ്�യ�്ുംആേരാഗ��ിനും
ഭ�ണവും, േരാഗം മാറാന ്മരു�ും �പവര ്�ി�ു�ത്

ഉദാഹരണ�ളാണ.് ലഘു യ���ള ്മുതല ്കൂ�ന ്യ���ള ്വെര
�പവര ്�ി�ു�തും;ശബദ്ം,കാഴച്, രുചി, മണം,തുട�ിയവ �പവര ്
�ി�ു�തും ശാസ�്തനിയമ�ള ്�പകാരമാണ.് മഹാ�പപ��ിെല
സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�ള ്മുഴുവനും നിര ്�ഹി�െ�ടു�ത്

ശാസ�്തനിയമ�ള ്�പകാരമാെണ�ു ചുരു�ം.
ൈദവം മഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി�ി���ത ജ്ീവികള ്�ു

േവ�ിയാണ,് പരമമായി മനുഷ�ര ്�ു േവ�ിയാണ.് മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിന അ്സാ��മായി ഒ�ുമി�,എ�ാല ്മഹാശാസ�്തെ�
ആവിഷ�്രി��െകാ� മ്ഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ി �ിതി 
സംഹാര�ള ്നിര ്�ഹി�ുേ�ാള ്,സ�യം മഹാശാസ�്ത�ള ്�്
വിേധയമായി �പവര ്�ി�ുവാന ്മഹാശ�ിയായൈദവം
ബാ���മാകു�ു�.് മാ�തമ�, ഒരു നി�ിതഘടനേയാെട
ഭൂമിെയയുംജീവികെളയുംസൃഷട്ി�ുേ�ാള ്,ആദിയും
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അ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയാണ ൈ്ദവംഎ�ിലും, ഒരു നി�ിത
ശ�ി മാ�തം െകാ� സ്ൃഷട്ി നട�ുവാനും പരിപാലി�ാനും കൂടി
ൈദവംബാ���മാകു�ു�.്അ�െനവരുേ�ാള ്,ജീവികള ്
കാ�ി�ൂ���അധമകാര��ള ്�ജ്ീവികെള കടു�രീതിയില ്
ശി�ി�ുകഎ�ത ൈ്ദവം ഒഴിവാ�ുകയാെണ�ില ്, �പസത്ുത
ശി�യും േവദനയുംൈദവംസ�യംഏെ�ടുേ��തായി വരും.
ഇ�റ�ത മ്ന�ിലാ�ാന ്വളെര വിഷമമു�താണ,് നിലവില ്
ഈയു�വനുകൂടി അതിന ്െറ കാഠിന�ം വ��മ�.വസത്ുത
വ��മാ�ാന ്ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം : 2006 െമയ്

മാസ�ിലാെണ�ാണ ഓ്ര ്�. �കിസത്ുമത�ില ്പുനര ്�നി�ി���
നാരായണേനാെടാ�ഈ്യു�വന ്മ�ടിയിെല �ബ�േക��മായ
േ��ത�ില ്രാവിെല െച�ു.ബഹുവിധഅനുഭവ�ള�െട

അടി�ാന�ില ്താന ്മൂലവിഷണ്ുവാെണ� േ്ബാ��മു�ായിരു�ു
അേ�ഹ�ിന.്എ�ാല ്മു� പ്ിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണം
നാരായണന ്അധഃപതി�ി���കാര��ള ്,ഈയു�വനും

നാരായണനുംഅ�അ്റിയി�ായിരു�ു. നാഗമാണിക�ംസംബ�ി�്
അേ�ഹ�ിനു�ായഅ�ുത െവളിപാടുകള�െടഅടി�ാന�ില ്,
ഉ�ഗവിഷമു�നാഗെ�കാണുെമ�ുംൈദവാനു�ഗഹ�ാല ്

അപായെ�ടു�ാന ്വരു� നാഗ�ില ്നി�ും
േമാചനമു�ാകുെമ�ുംഅേ�ഹ�ിന ന്ാഗമാണിക�ം

ലഭി�ുെമ�ുമു�വിശ�ാസേ�ാെടയാണ േ്��ത�ിെല�ിയത.്
അേ�ഹ�ിനു ലഭി� െവളിപാടു �പകാരമു�സമയ�്

അ�രീ��ിന ്െറ �പകൃതി ഭീകരമായി മാറിെയ�ാണ ഓ്ര ്�.
ഭയഭ�ികേളാെടയും �പാര ്�നകേളാെടയും േ��തസ�ിധിയില ്
കഴിയേവഅേ�ഹം വ�ാ�ഒരുകാഴച് ക�ു.വി�ഗഹമായി

സ��ി�ി���ശിലയുെട ര�ു ക��കളില ്നി�ും ര�ം കുടുകുെട
�പവഹി�ു�ു, മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി കടു� േവദന

അനുഭവി�ുേ�ാെലഅേ�ഹ�ിന അ്നുഭവെ���.ഈയു�വന ആ്
കാഴച് മഹാേദവി നല ്കിയി�.അതുക�ാല ്ഈയു�വന ്വ�ാ�്
േത�ിേ�ാകുെമ� മ്ഹാേദവി�റിയാം,അേതാര ്�വ്ീ�ും വീ�ും
വി�ി�രയുെമ�ും മഹാേദവി�റിയാം.അേനക േ��ത�ളില ്വ�്
ബഹുവിധ രൂപ�െളസുവ��മായി കാണുവാനും അേ�ഹ�ിന്

കഴി�ി���.്ആവകകാര��ള�െട കാരണം 2008 െഫ�ബുവരി മാസം
ആദ�ംഈയു�വെന മഹാേദവിഅറിയി�ത ഭ്ീകരവാദവും മത�ള�ം

എ�അ��ായ�ില ്ൈ�ക��മായി�,് പിശാചു�ള�െട
രാജാെവേ�ാണം പരിണമി� നാരായണന ്രൂപെ�ടു�ിയ
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കരാറുമായി ബ�െ�� വിഷയ�ളില ്േചര ്�ി���.്
അന�മഹാശ�ികള ്� ഉ്ടമയാണ മ്ഹാശ�ിയായ
ൈദവെമ�ിലും നി�ിതരൂപവും നി�ിതഘടനയുമു�

മഹാ�പപ��ിനായി മഹാശാസ�്തപരമായി തെ��െ�
പരിമിതെ�ടു�ുേ�ാള ്, മഹാ�പപ��ിെല (മഹാ)ശ�ി�്
പരിധിയും പരിമിതിയും ഉ�ാകു�ു. ധര ്�ശാസ�്തപരമായ�ാെത
ജീവി�ു�വരുെട �പവൃ�ിെകാ� സ്ൃഷട്ി�െ�ടു�കടു�
അധമശ�ികെള, പുതിയതായിഅഥവാഅധികശ�ി

സൃഷട്ി�ാെതഅവസാനി�ി�ുേ�ാള ്, ഉള ്െ��� �പവര ്�ി�ു�വര ്
അധമശ�ി നല ്കു� േവദനകൂടി സഹിേ��തു�.്ൈദവം േവദന
സഹി�ു�തിെന വിവരി�ുേ�ാള ്,ൈദവ�ിന ്െറഅന�മായ
ശ�ിെയ��ി സംശയിേ��. �ഗ��ിെല മൂ�ാം ഭാഗ�ില ്

നാമറിയു� മഹാ�പപ�െ�േ�ാെലഅന�മായ മഹാ�പപ��ള ്
സൃഷട്ി� പ്രിപാലി�ാലും മഹാശ�ികള ്�ക്ുറവു�ാകാ�

മഹാശ�ിയായിൈദവം വര ്�ി�ു�തിെന��ി
മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.് നാരായണ�ിശാച മ്ാ�തമ�,
മതപുേരാഹിത�ാരും ഭരണാധികാരികള�െമാെ� മഹാശാസ�്തെ�
നി�ി��െകാ� �്പവര ്�ി�ുേ�ാള ്സമൂഹ�ില ്അധമശ�ികള ്
സൃഷട്ി�െ�ടുകയാണ.് ഭീകരവാദികള�ം െകാടും ഭീകരവാദികള�ം

ത�ിലടി�ുേ�ാള ്,ആയത വ്ലിയ നാശ�ിേല�്
അധഃപതി�ാതിരി�ാന ്ൈദവം േവദനകള ്ഏെ�ടു�ു�ു.
ൈ�ക�ിെനയുംബു�െനയുംചാണക�െനയുംഗാ�ിെയയും

ഭൂമിയിേല�യ�ത �്പേത�ക നിേയാഗ�േളാെടയാണ ;്അവരിലൂെട
ൈദവംസമൂഹശു�ി വരു�ുേ�ാള ്,അവെര താ�ു�ൈദവമാണ്
യഥാര ്��ില ്മുഴുവേനാളം േവദനയുംഅഥവാ മുഴുവന ്േവദനയും
ഏ��വാ�ു�ത.് മഹാശ�ിയായൈദവം, മഹാ�പപ��ിെല
ജീവികള ്�ുേവ�ി, മനുഷ�ര ്�ുേവ�ി,സ�യം മഹാജീവി േപാെല,
മഹാജഗദംബയായി രൂപം സ�ീകരി�ു�തു െകാ�ുകൂടിയാണ്
േവദനകള ്സ�ീകരിേ��ി വരു�ത.്തന ്െറ കു�ു�ള ്�ു
േവദനി�ാതിരി�ാന ്മഹാശ�ിയായൈദവം േവദനകള ്

സഹി�ു�ു എ�ര ്�ം.ത�ള�െട മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവെ� േവദനി�ി�ാെതസേ�ാഷേ�ാെട ഭൂമിയില ്
ജീവി�ുവാന ്മ�ള ്പരി�ശമി�േ�,ആയതിനായി ധര ്
�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുക മാ�തേമ േവ�ൂ.

ചില മതപുേരാഹിതര ്�ത്�ള ്വളെര ന�കാര��ള ്സമൂഹ�ില ്
െച���തായി േതാ�ും.അത േ്താ�ല ്മാ�തമാണ.്വലിെയാരുഅധമ
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സമൂഹെ�വാര ്െ�ടു�ു�തിനാണ അ്വരുെട �പവര ്�ന�ള ്
െമാ��ില ്ഉപേയാഗി�െ�ടു�ത.്ജ��െളയുംപുണ��െളയും

ബ�െ�ടു�ി പറയുേ�ാള ്,അവരില ്ഏെറേ�രുംബാല�
അവ�യിലായതുെകാ�ാണ മ്നുഷ�ര ്ആവാനു�ഊ�മി�ാെത
മത�രായിഅവര ്തുടരു�ത.്ഇ�െ�ഭീകരവാദ�ിന ്െറയും മ�്
അധമകാര��ള�െടയുംസൃഷട്ികള�െടഅടി�ാനകാരണം
മതപുേരാഹിതര ്മനുഷ�രാവാെത മത�രായി �പവര ്�ി�തു

തെ�യാണ.് ഉദാഹരണമായി വ�ത�സത് മത�ളിെല പുേരാഹിതേരാ
േനതാ�േളാ ഒെ� േചരിതിരിയുേ�ാള ്,അവരില ്ഓേരാരു�െരയും

പിന ്പ���ജന�ള ്േചരിതിരി� േ്നതാ�ള�െട കൂെട
അണിനിര�ുകയാണു െച���ത.് മതജാതിൈദവ�ള�െട

�പതിനിധികളായി �പവര ്�ി�ു� മതപുേരാഹിതരുെടയും രാഷ�്ടീയ
േനതാ��ാരുെടയും ഒെ� പി�ില ്മത�രുംജാതി�രും
രാഷ�്ടീയ ഇസ�ാരുംവര ്��ാരും ഒെ�യായു� േചരിതിരിവ്
നട�ുേ�ാള ്, മനുഷ�ന ്എ�േചരിയില ്ആരുംകാണി�.ൈദവം

സൃഷട്ി�ത മ്നുഷ�െരആെണ�ിരിെ�,ൈദവെ�യുംൈദവ�ിന ്
െറ ശാസ�്തെ�യുംപിന ്പ�ാന ്ഭൂമിയില ്മനുഷ�രി�ാ�
അവ�യാണ ഉ്�ാവു�ത.് േനതാ��ാരുെടയും
പുേരാഹിത�ാരുെടയും ഒെ�സംഭാഷണചാതുരിയില ്

സാധാരണജന�ള ്േവഗ�ില ്കബളി�ി�െ�ടു�താണ.്ത�െള
വരി�ുെക�ിയിരി�ു�വ�വ�ിതികളില ്നി� സ്�ത��രായി �പവര ്
�ി�ാനു�ശ�ിേയാഊ�േമാ ഇ�ാ�തിനാലുംൈദവം
ര�ി�ുെമ� ഉറ�വിശ�ാസം ഇ�ാ�തിനാലും മ��

വ�വ�ിതികളില ്െപ�� കഴിയു�വരുെടആ�കമണ�ളില ്നി�്
ര�യ�്ായും േനതാ�െളആ�ശയി�ു�വരും ഉ�.്
പഴയകാലെ�മതവിഴു��കള ്ചുമ�ുകയുംസമൂഹ�ില ്

�പചരി�ി�ുകയും െച��� മതപുേരാഹിതര ്�ും മത�പചാരക�ാര ്
�ും മതവിശ�ാസികള ്�ും ശാസ�്തവികസന�ിലൂെട ലഭ�മാവു�
സുഖസൗകര��ള ്യാെതാ�ും ഉപേയാഗി�ാന ്േയാഗ�തയിെ��്
മന�ിലാ�ാ�തും പാപമാണ.്ആധുനികശാസ�്തസൗകര��ള ്
ഉപേയാഗി� ക്ൃഷിെചയത് ഭ�ണസാധന�ള ്ഉള ്െ�െടയു�

യാെതാരു വസത്ു�ള�ം, പാകെ�ടു�ിയ ഭ�ണവും,വസ�്ത�ള�ം,
ഭവനവും, േദവാലയവും,വിദ�ാലയ�ള�ം,ആശുപ�തികള�ം,
മരു�ുകള�ം, �ഗ�വും േപനയും, പ�തവും,ഇലക�്ടിസി�ിയും,

േറഡിേയായും, െടലിവിഷനും,ബ��ം,കാറും,തീവ�ിയും,വിമാനവും,
ക�ലും,ക����റും, ...യാെതാ�ും ഉപേയാഗി�ാന ്പഴയ
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മത�പമാണ�െള ചുമ�ു�യാെതാരാള ്�ുംഅവകാശമി�.
മഹാശാസ�്തം �പകാരമു�സുഖ�െള�ാം അനുഭവി��െകാ�്
വസത്ു�ള�ം ജീവികള�ം ഉള ്െ�� മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ികര ്
�ാവും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവെ�നി�ി�ു�
അവ�യാണ ന്ിലവിലു�ത.്ൈദവം മഹാശാസ�്ത�പകാരം പലതും
�മി�ുേ�ാഴും, മു�റ�േചരികളായി േവര ്തിരിയു�വര ്
ത�ിലടി�ുകയും െകാ��കയുംസമൂഹ�ില ്ഭീകരത�ം
സൃഷട്ി�ുകയും െച���താണ,് ഭൂമിയിെല�ും ഇ�്

സംഭവി��െകാ�ിരി�ു�ത മ്െ�ാ��.
അതാതു കാലെ�ശാസ�്തവികസന�ള ്െ�ാ� ധ്ര ്

�ശാസ�്തെ�മുറുെക�ിടി� സ്�യം ജീവി�ുകഎ�തിന��റം
യാെതാരാെളയുംൈദവം േനരി� ച്ുമതലെ�ടു�ിയി�ി�ാ�
കാര��ള ്�ായി ത�ള ്�ുശരിെയ�ു േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം
(മി�േ�ാഴും ശാസ�്തവിരു�മായി) �പവര ്�ി� ൈ്ദവനി�

െച���ത ക്ടു�െത�ാെണ� ഇ്നിെയ�ിലും തിരി�റിയുക.ത�ള ്
�ുശരിെയ�ു േതാ�ു�വ�വ�ിതികള ്െ��ാം ൈദവശാസ�്തം
എ�ു േപരിടാനും ൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്�പവര ്�ി�ാനുംആരാണു

േഹഅനുവാദം ത�ത ?്
മഹാശാസ�്ത�പകാരം മഹാസത�വും മഹാശിവവും (മഹാധര ്�വും)

മഹാസു�രവും (മഹാനീതിയും)ആയിസൃഷട്ി�ി���
മഹാ�പപ��ിെല ശാസ�്തസുഖ�ള ്ആസ�ദി��െകാ�,്

മഹാ�പപ�െ�മിഥ�െയേ�ാണം വിേശഷി�ി�ു�തും,ത�ള ്
ക�ി�ി�ാ�തുംഅനുഭവി�ി�ി�ാ�തും ത�ള ്�വ്��മായി
അറിയാന ്പാടി�ാ�തുമായസ�ര ്�കാര��െള��ിയും

നരകെ���ിയുെമാെ�സാധാരണജന�െള െത�ി�രി�ി�ു�ത്
കടു�പാപമാണ.്ത�ള�െട േരാഗ�ിന മ്രു�ും ശസ�്ത�കിയയും
േതേട�ി വരു� പുേരാഹിത�ാര ്� മ്നുഷ�െര വാഴ�്ുവാനും
വിശു�രാ�ുവാനും സ�ര ്��ില ്അയ�ാനുെമാ�ും

ശ�ിയിെ��ിലും ഉെ��ു ഭാവി�ു�ത ൈ്ദവനി�യാണ,്
പിശാചിന ്െറ �പവൃ�ിയാണ.് മഹാനീതിപതിയായൈദവം നിര ്
�ഹി�ു�കാര��ളില ്തലയി� പ്ാപം സ�ാദി�ാെതയും,
േവഷംെക�ലുകള ്നട�ാെതയും, മതപുേരാഹിത�ാര ്ആദ�ം
മനുഷ�രാവുകയും, േശഷംസാധാരണജന�േള�ാള ്കടു�
പാപികളാണ ത്�െള�തിരി�റിേവാെട ത�ള ്�ു ലഭ�മായി���
ശ�ികെള ഉപേയാഗി� ഭ്ൂമിയിെല മനുഷ�ജീവിതംസു�രമാ�ാന ്

�പവര ്�ി�ുക.
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കണ ്മു�ിെല മഹാസത�വും മഹാശിവവും (മഹാധര ്�വും)
മഹാസു�രവും (മഹാനീതിയും)ആയഭൂമിയില ്ചു��മു�വേരാെടാ�ം
സേ�ാഷകരമായി ജീവി�ുവാനും,അ�െന ഭൂമിയില ്ൈദവരാജ�ം
അഥവാസ�ര ്�രാജ�ം�ാപി�ുവാനുമാണ മ്നുഷ�ര ്�പവര ്
�ിേ��ത.് ഭൂമിെയ�അഥവാ ഭൂമിയിലു�ൈദവ�ിന ്െറ
സ��ത്ു��മായി എ�ാവരുംഅനുഭവി�ു�തിനുമു�
ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം �പകാരംഎ�ാവരും

ജീവിേ��തു�.് മഹാശാസ�്ത�പകാരംൈദവംസൃഷട്ി�ി���
ഭൂമിയിെല ജീവിതെ�അ�പസ�മായി വിവരി��േപാരു�ത ക്ടു�
ൈദവനി�യാണ.് ഭൂമിയിെല ജീവിതംസു�രമ�ാതായി���തിന്
മുഖ�കാരണ�ാരായ മതേനതൃത��ള ്മുഖ� തിരു�ല ്ശ�ിയായി

മാറണം. ഭൂമിയിെല ജീവിതെ�സു�രമാ�ണം.
മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാ�പപ�െ�യുംനി�ി��െകാ�,്സ�ര ്
�സുഖ�െള��ി സംസാരി�ു�ഇ�െ�ഏ�വും േമാശമായ
രീതികള ്ഉേപ�ി�ണം.അ�െനെയ�ാം െചയത്ാല ്അവര ്�ു
െകാ�ാം.എ�ാ മതപുേരാഹിത�ാര ്�ുംസ�യം തിരു�ുവാനു�

അവസരംകുറ��കാലം കൂടി മാ�തമാണു�ത.്
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ�പ�ിയു�അ��ായ�ില ്
വിസത്രി�തുേപാെല ഭൂമിയില ്മായ �പത��മാകുവാന ്

വിരലിെല�ാവു�വര ്ഷ�ള ്/മാസ�ള ്/ദിവസ�ള ്മാ�തവും,
സംഹാരംആരംഭി�ുവാന ്സുമാര ്500വര ്ഷ�ാലവുമു�.് മായ

�പത��മായി�ഴി�ാല ്ഏതാനും വര ്ഷ�ള ്�കം
ശാസ�്തപരമായ വ��ിജീവിതം,ശാസ�്തപരമായൈദവവിശ�ാസം,
ശാസ�്തപരമായസമൂഹഭരണം,എ�ി�െന ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�
ജീവിതരീതികള ്എ�ാഅര ്��ിലും ശാസ�്തപരമാകു�താണ.് ഒേര
വായുശ�സി��ം ഒേര (േപാെല) െവ�ം കുടി��ം ഒേര (േപാെല)
ഭ�ണംകഴി��ം, ഒേര േപാെലസുഖദുഃഖ�ള ്അനുഭവി��ം, ഒേര
ഭൂമിയില ്ജീവി�ു� ഒേരൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളായി എ�ാവരും

സേ�ാഷമായി കുേറ�ാലം ജീവി�േശഷേമസംഹാരം
ആരംഭി�ുകയു��. ഭൂമിയില ്ൈദവരാജ�ം�ാപി�െ�ടു�ത്
അ�െനയാണ.് ഭൂമിയിെല ജീവിതംസ�ര ്�മയമാകു�താണ.്
�ബ�ാന��ില ്േപായവരും ഭൂമിയില ്മട�ിെയ�ി

മനുഷ�ശരീര�േളാെടയും മ��ജീവി ശരീര�േളാെടയുംജീവി�ാന ്
ആ�ഗഹി�ുംവിധം ഭൂമിയിെല ജീവിതംസു�രമാകു�താണ.്
മഹാ�പപ�വും മഹാശാസ�്തവും മഹാേ�ശഷഠ്െമ� ജ്ന�ള ്
ആന�േ�ാെട വിളി��പറയു�അവ�ഉ�ാകു�താണ.്
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കു�ു�ള ്അബ��ള�ംഅ�കമ�ള�ം കാ��േ�ാഴും,
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ൈദവം മഹാശാസ�്ത�പകാരം

പരിപാലനവും നട�ു�ു� എ്�ുംഅറിയുക.സ�ൂര ്�ൈദവ
ശാസ�്തംഅഥവാ മഹാശാസ�്തംയഥാകാലംഅവതരി�ി�ുവാനും
നട�ാ�ുവാനും ൈദവ�ിന ശ്ാസ�്തീയമായ പ�തിയുെ��ും
അറിയുക.ബഹുൈദവആരാധനകള�ംഅശാസ�്തീയമായ �പാര ്
�നകള�ംആചാര�ള�െമാെ�യായി ഹി�ുമതം നിലവില ്

പുലരു�ുെവ�ിലും,യാെതാരുആചാര�േനാ ഋഷിേയാ രൂപെ�ടു�ിയ
ഒ��ഹി�ുമതം.ഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിലും മായ

�പത��മാകു�തിനു മുേ�ാടിയായി (�ഗ��ിന ്െറ 3◌ാം ഭാഗ�ില ്
വിസത്രി�ി���) മ��ാവതാരംഎ�ശാസ�്തപ�തിയിലൂെട

വീെ�ടു�െ�ടു� മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ േശഷി��കളാണ അ്ടു�
സൃഷട്ിച�ക�ില ്ആ�ീയശാസ�്ത�ിന ്െറ മൂലമാകു�ത.്

സനാതനംഎ�പദം ഹി�ുമതേ�ാട േ്ചര ്�ത്
എ�ുെകാ�ാെണ�ും വ��മായിരി�ുമേ�ാ.എ�ാ മത�ള�ം
ൈദവ�ില ്നി� അ്ഥവാ മഹാശാസ�്ത�ില ്നി� വ്ളെര വളെര
ദൂെരയാെണ�ും, ദൂര�ിന ്െറഅളവു േനാ�ുേ�ാള ്ഹി�ുമതം
കൂടുതല ്അടു�ാെണ�ും മാ�തമാണ അ്ര ്�മാ�ിയത.് മാ�തമ�,
ൈവകാെത മായ �പത��മാകുേ�ാള ്ഹി�ുമതം ഉള ്െ�െട,
ഭൂമിയിലു�എ�ാ മത�ള�ം തൂെ�റിയെ�ടു�താണ.്

ഭൗതികശാസ�്തംമാ�തമ�, ധര ്�ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവും കൂടി
മത�ളില ്തിക��ം അപൂര ്�മാണ.്ൈദവനി�യുമായി

ബ�െ�ടു�ിെ�ാ� മ്ദ�ം േപാെലയു�വയിെലസദാചാരശാസ�്തം,
കാമകാര��ളിെലസദാചാരശാസ�്തം,സ�്തീപുരുഷസമത�ം

തുട�ിയഅതിഗൗരവമായ വിഷയ�െള �പേത�കംഅ��ായ�ളായി
�ഗ��ില ്വിശദീകരീ�ി���ത പ്ഠി�ുേ�ാള ്മത�ള ്എ�ത
പാ�ര��ിലാണ ക്ഴിയു�െത�ു മന�ിലാകും.തിക��ം

ലളിതമായസദാചാരശാസ�്തകാര��ള ്േപാലും മതേനതൃത��ള ്�്
നാളിതുവെര വിശദീകരി�ാന ്കഴിയാ�തും,സമൂഹ�ിെല
വ��ികെള ശു�ിെ�ടു�ാന ്കഴിയാ�തും,കടു�

പാപികളിലൂെട ശാസ�്തകാര��ള ്െവളിെ�ടു�ാന ്മഹാശാസ�്തം
കൂടിയായൈദവം ഇഷട്െ�ടാ�തുെകാ�ാണ.് മായ �പത��മാകും
മു� മ്തം ഉേപ�ി� മ്നുഷ�രാകുവാന ്ആര ്�വംകാണി�ു�

മതപുേരാഹിത�ാര ്�ത്ീര ്�യായും പുണ�ംകൂടുതല ്ലഭി�ു�താണ.്
സമൂഹ�ില ്കു�ിൈദവ�ളായുംസൂ�ര ്ൈദവ�ളായും

േവഷമിടു�വര ്�ുംബു�ിജീവികെള�ു കരുതു�വര ്�ും ഒെ�



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1848

ഇത ബ്ാധകമാണ.്
വിവാഹചട�ുകള ്,വിദ�ാരംഭം, മരണാന�രചട�ുകള ്തുട�ിയവ
ൈദവനാമ�ില ്എ� മ്ന�ിേലാ വാ�ിേലാ പറ�ുെച��ക
എ��ാെത യാെതാരു ചട�ുകള�ം ശാസ�്തംഅഥവാൈദവം
അനുവദി�ു�ി�എ� �്ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്

വിസത്രി�ി���തില ്നി� പ്ുേരാഹിതവര ്�ംഎെ�ാരുകൂ�െര
സമൂഹ�ിന ആ്വശ�മിെ��ു കാണാം.ജനനകാര��ള�ം

മരണകാര��ള�ം ഉള ്െ�െട ഭൂമിയിെല യാെതാരുകാര��ള ്�ും
പുേരാഹിതര ്എെ�ാരു മ���െരൈദവം ചുമതലെ�ടു�ിയി�ി�.
മനുഷ�കാര��െള,ൈദവകാര��െള�ക�േ�േരാെട ത�ള ്�ു

േതാ�ുേ�ാെലയു�ചട�ുകള ്ഏര ്െ�ടു�ിെ�ാ�്
മതപുേരാഹിത�ാെര�ാം പാപം വാരി�ൂ��കയാണ.്അവെര പിന ്
പ���ജന�ള�െട പാപ�ിന ്െറ ഓഹരിയും പുേരാഹിതര ്�ു�.്
ഭാവിയിെല െതരെ�ടു��കള ്മു�ില ്ക�,് േവാ��കള ്കൂടുതല ്
േനടാനായി ത�ള ്അറിയുക േപാലും െച�ാ�വരുെട

വിവാഹ�ട�ുകളിലും മരണാന�രചട�ുകളിലും പെ�ടു�ു�
രാഷ�്ടീയ�ാെര�ാള ്പാപം കൂടുതല ്േനടു�ത്

മതപുേരാഹിത�ാരാെണ� ത്ിരി�റിയുക.കൃഷി, െനയ�്,് പാര ്�ിട
നിര ്�ാണംതുട�ിയഅതിേ�ശഷഠ്മായ �പവൃ�ികള ്െചയത്്

ജീവി�ുവാന ്ഉ�തമായ ജ��ള ്ലഭിേ��തു�,്എ�ിരു�ാലും
അ�െനആ�ഗഹി�ാവു�താണ.്ആയതിേനാ ശാസ�്തപരമായ മ��
േജാലികള ്െചയേ്താഅനു�ഗഹി�ണേമഎ�ുൈദവേ�ാടു �പാര ്

�ി��െകാ� പ്ുതിയ േജാലികേളാെട, പുതിയ ജീവിതം
ആരംഭി�ുവിന ്.

അ�ാനം, ദുസ�ാര ്�ംഎ�ിവകള�െട േതാതനുസരി� മ്തൈദവ
നാമം ഉള ്െ�െടയു�അശാസ�്തീയമായ ജപ�ള�ം �പാര ്�നകള�ം
പൂജകള�ംആരാധനകള�ം െച���വര ്�ത്ീര ്�യായും െചറുതും
വലുതുമായ പാപ�ള�ം ശി�കള�മു� എ്�ുമറിക. മായ

�പത��മാകു�േതാെട ഇ�ു�സമ്ാരക�ള�ം വി�ഗഹ�ള�ം സ�ര ്
�െ�ാടിമര�ള�ം ഒെ�നശി�ി�ുവാന ്മനുഷ�ര ്തെ�
ത�ാറാകു�താണ.് ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�ജന�ള ്

ഏകമഹാശ�ിയായൈദവേ�ാടു മാ�തം �പാര ്�ി�ു�വരായി
മാറു�തുമാണ.്അവെരേ�ാെലൈദവേ�ാടു മാ�തം �പാര ്
�ി�ുവാനും ൈദവെ�മാ�തംആരാധി�ുവാനും, ഉ�മ

വഴികാ�ിയായിഅവരുെട പിതാവുംൈദവ�ിന ്െറ �പതിനിധിയുമായ
പരമശിവന ്ഒ�മു�ാകും.യഥാകാലം, മഹാശാസ�്തപരമായി,
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എ�ാവര ്�ും മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാദര ്ശനവും
സേ്നഹവാ�ല��ള�ം േനരി� ല്ഭി�ു�തുമാണ.്

മുന ്അ��ായ�ിെലഅവസാനഖ�ികയിെല ചില വാചക�ള ്
ആവര ്�ി�ു�ു :ൈദവം മായ �പത��മാ�ിയ േശഷം, പിതാവായ

പരമശിവനിലൂെട മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം കു�ു�െള
സേ്നഹി�ുകയുംശാസി�ുകയുംശി�ി�ുകയും െച���

മഹാനീതി കാര��ള��.് പാപം െച���വര ്�ശ്ി�നല ്കു�തും,
അ�െനതിരു�ു�തും ഒെ�അവെര

സേ്നഹി�ു�തുെകാ�ാണ,് മഹാസമനീതി നല ്കാനുമാണ്
തുട�ിയകാര��ള ്അതീവ ഗൗരവ�ള�മാണ.് മനുഷ�ര ്കാ�ിേ�ാ�
ൈദവനി� വിശദീകരി�ു�പാഠ�ള�ം,ശാസ�്തപരമായ െതാഴില ്
വിഭജനം വിശദീകരി�ു�പാഠ�ള�ം,ൈദവെ���ിയു�
പാഠ�ള�ം ഒെ� പഠി�ുവാനും,അതിലൂെട ഏ�വും ശു�രായി

ജീവി�ുവാനും മഹാശ�ിഅനു�ഗഹി�െ�എ�്
സേ്നഹേ�ാെടയുംവാ�ല�േ�ാെടയുംആശംസി�ു�ു.

അ��ായം 18
ൈദവെ�ആരാധി�ാന ്മനുഷ�ര ്േയാഗ�ത േനേട�തു�.്

മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ി���ൈദവം മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ
ആന��ള ്�ുംഅതീതമാണ.്ആന��ള ്�അ്തീതമായൈദവം,

മഹാ�പപ��ിെല മനുഷ�ര ്ൈദവെ�ആരാധി�ാല ്
ആന�ി�ുേമാ ? മനുഷ�ര ്തെ�ആരാധി�ു�ത ൈ്ദവം
ഇഷട്െ�ടു�ിെ��ിേലാഎ� ച്ി�ി�ി��േ�ാ ?അതായത,്
ൈദവെ�ആരാധി�ുകഎ�ു പറയുേ�ാള ്,ൈദവം

എ�ാെലെ��ും,ൈദവ�ിന ്െറ സ�ഭാവ�ള ്എെ��ാമാെണ�ും,
ൈദവെ�ആരാധി�ു�തുെകാ� ൈ്ദവ�ിന എ്െ��ിലും
സേ�ാഷം ഉ�ാകു�ുേ�ാഎ�ും,ആരാധി�ു�ത ൈ്ദവ�ിന്
ഇഷട്മാേണാഎ�ും,ആരാധി�ു�തിന മ്നുഷ�ര ്എെ��ിലും
േയാഗ�ത േനേട�തുേ�ാഎ�ും, ഉെ��ില ്എെ��ാം
േയാഗ�തകളാണ േ്നേട�െത�ും, േയാഗ�തകള ്േനടു�ത്
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എ�െനെയ�ും,ആരാധി�ു� മനുഷ�രുെട േന�ം എ�ാെണ�ും,
അ�രെമാരു േന�േമാആരാധനേയാധര ്�ശാസ�്ത�പകാരം

അത�ാവശ�േമാആവശ�േമാആേണാഎ�ും, ഒെ�യു�അനവധി
കാര��ള ്വിഷയ�ളാണ.്

സമൂഹ�ിെല ഒ��മി� േമഖലകളിലുംഅസത��ള�ംഅധര ്��ള�ം
അനീതികള�ം വര ്�ി�ിരി�ുകയാണ.്സമൂഹ�ിെലഎ�ു
പറയുേ�ാള ്,സമൂഹ�ിെല മനുഷ�ര ്അഥവാവ��ികള ്ആണ്
�പതികള ്.ക��ള�ംഅസഭ��ള�െമാെ� പറയുകയും,

അഴിമതികള�ം വ�നകള�ം ഉള ്െ�െട ബഹുവിധഅധര ്��ള�ം
അനീതികള�ം െച���ു. മദ�ം േപാെലയു�വ ഉപേയാഗി�ുകയും,
ജീവിതപ�ാളി അ�ാെതയു�വെര കാമപരമായി േമാഹി�ുകയും,
ദുഷ�്ാമബ��ള ്പുലര ്�ുകയും,സിനിമകളിലും ചി�ത�ളിലും
പരസ��ളിലും ശി��ളിലുെമാെ�കാണു�ന�തകെള
ആസ�ദി�ുകയും,അ�രംകാര��ള ്�ിടയില ്അ�േനരം
ൈദവെ�യുംആരാധി�ുകയുംഎ�തു മതിയാകുെമേ�ാ
ശരിയാെണേ�ാ െത�ിെ�േ�ാ ഒെ� മതപ�ിത�ാര ്ഉള ്

െ�െടയു�വര ്കരുതു�ത ൈ്ദവെ�േയാ മഹാശാസ�്തെ�േയാ
അറിയാ�തുെകാ�ാണ.്

മഹാശ�ിയായൈദവമാണ മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�ള ്നിര ്�ഹി�ു�െത�ും,ആയത ന്ിര ്�ഹി�ുവാന ്
മഹാശ�ിആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഒരു

ഓഹരിെയ മാ�തമാണ ശ്ാസ�്തംഎ� മ്നുഷ�ര ്േപരി�ി���െത�ും
മന�ിലാകുേ�ാള ്,ൈദവെ���ി മനുഷ�ര ്�സ്ുവ��ത

ഉ�ാകു�താണ.് നി�ിത േയാഗ�ത േനടുേ�ാള ്മാ�തേമഏെതാരാള ്
�ും മഹാശാസ�്തംഅഥവാൈദവശാസ�്തംപഠി�ാനും �ഗഹി�ാനും
കഴിയുകയു��.ൈദവംകുേറേ�ര ്�ു മാ�തം േയാഗ�ത നല ്കു�ു
എേ�ാസമനീതി നല ്കു�ിെ�േ�ാ െത�ി�രിേ��. ഒേര
കാലഘ��ില ്ഭൂമിയില ്ജീവി�ു�വര ്െ��ാം മഹാശാസ�്തം
അറിയാെമ�ു വ�ാല ്െതാഴിലുകളിെലൈവവിധ��ിലൂെട
നട�ാ�െ�ടു� ജീവിതആന�ം നഷട്െ�ടു�താണ.്എ�ാ
െതാഴിലുകള�ം എ�ാവര ്�ും െച��വാന ്ൈദവംഅവസരം നല ്
കു�ു�,് മഹാശാസ�്തം �ഗഹി�ാനു� േയാഗ�തയുംയഥാകാലം
എ�ാവര ്�ുംൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�ുമു�.്

എ�ാ ജീവികള�ം,എ�ാ മനുഷ�രുംൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ.്
യഥാകാലം മഹാശാസ�്തം �ഗഹി�ു�േതാെട,

ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്അന�മായആന��ള�ം സമ
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ആന��ള�ം ത�ള ്േനടുെമ� സ്ുവ��മായിഅറിവു�ാകു�
മനുഷ�ര ്�ൈ്ദവേ�ാട ന്�ിയുംസേ്നഹവും �പകാശി�ി�ുവാനും
�പകടി�ി�ുവാനും ൈദവംഅവസരം നല ്കുേ�ാഴാണ മ്നുഷ�ര ്
ൈദവെ�ആരാധി�ു�ത;്ആരാധിേ��ത.് മഹാശാസ�്തം
േനടു� ഒേരെയാരു ജ��ില ്,സുമാര ്50വയേ�ാെട മഹാശാസ�്തം
ലഭി�േശഷം മാ�തംആരാധി��തുട�ുവാന ്ൈദവം മനുഷ�െര

അനുവദി�ു�ു. ഭൂമിയിെല�ുമു� മതജീവികള ്നൂ�ാ�ുകളായി��
കാ�ി�ൂ���ത ൈ്ദവാരാധനഅെ��ും വ��മാകു�ു.
ൈദവംസൃഷട്ി� മനുഷ��ു�ു�െള മതജാതിജീവികള�ം
രാഷ�്ടീയഇസജീവികള�െമാെ�യായി പരിണമി�ി�ുവാന ്�പവര ്
�ി� െകാടിയ ഭീകരവാദ�ിന മ്തപുേരാഹിത�ാെരയും മ��ം
ശി�ിേ��ത മ്ഹാനീതിപതിയായൈദവ�ിന ്െറ

ഉ�രവാദി�മാണ.്അ�ന�മാരുെടേയാബ�ുജന�ള�െടേയാ
മതപുേരാഹിത�ാരുെടേയാ ഒെ�തലകേളാട ഒ്�ി�ാെത,

സ�ത��മായതലകള�ം,ബു�ിശ�ികള�ം നല ്കിയി��ം അവെയ
ഉപേയാഗെ�ടു�ാെത മടയ�ാരുംഅലസ�ാരുമായി �പവര ്

�ി�തിനും മ��ം മതജാതി ജീവികളായും മ��ം കഴിയു� മനുഷ�െര
ശി�ിേ��തും മഹാനീതിപതിയായൈദവ�ിന ്െറ

ഉ�രവാദി�മാണ.് മഹാനീതിപതിയായൈദവംസൃഷട്ികെള
ശി�ി�ുകയുംതിരു�ുകയുംസമആന��െള നല ്കുകയും
െച��േ�ാള ്, മഹാവാ�ല�വും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവം തന ്െറ കു�ു�ള ്� മ്ഹാവാ�ല�വും മഹാആന��ള�ം

മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�താണ.്ആവകകാര��ള ്
മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്
യഥാകാലം േയാഗ�ത േനടു� മുറയ�് മ്ഹാശാസ�്തംഅറിയുക
എ��ാെതആവകകാര��ളില ്ആേവശേമാആശ�േയാ മനുഷ�ര ്

�ു േവ�തി�.ഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിലും സംഹാരം
ആരംഭി�ു�തിനു മുേ�ാടിയായി മായ �പത��മാകു�തും, മായ
�പത��മാകു�തിനു െതാ��മു� മ്ഹാശാസ�്തംഅഥവായഥാര ്�
േവദ�ള ്വീെ�ടു�ു�തും,ൈദവമഹത�ം വിശദമാ�െ�ടു�താണ.്

ശാസ�്തപരമായി ഗൂഢാവ�യിലു�ൈദവകാര��ള�ം,
ജീവാ�ാവിന ്െറ ഭൗതികഅസത്ിത�ം ഉള ്െ�െട മഹാ�പപ��ിെല
എ�ാ കാര��ള�ം,ൈദവംസ�ൂര ്�മായുംശാസ�്തപരമായും
െവളിെ�ടു�ു�താണ.് (സൃഷട്ിച�കെ���ി �ഗ��ിെല 2◌ാം
ഭാഗ�ിലും സംഹാരെ���ി 6◌ാം ഭാഗ�ിലും വിസത്രി�ി���.്).
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�അ��ായ�ില ്വിസത്രി�തുേപാെല
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മായ �പത��മായ േശഷം, 4വര ്ഷ�ിെലാരി�ലു�ശിവരാ�തിയില ്
ഭൂമിയിെല മനുഷ�രില ്ഏതാനും ല�ം വ��ികള�െട ശിര�ിലു�
ന��േറാണുകെള ശ�ിെ�ടു�ിെ�ാ� ൈ്ദവം മഹാശാസ�്തെ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�താണ.്ൈദവം തന ്െറ മഹാദാസനായ
പരമശിവന സ്�്തീയും പുരുഷനും േചര ്�തായ ദിവ�മായഅര ്

�മഹാേദവീ രൂപെ�മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുകയും, േശഷംഅര ്
�മഹാേദവിയായ പരമശിവനിലൂെട മനുഷ�ര ്� മ്ഹാശാസ�്തംനല ്കി
മഹാഅനു�ഗഹി�ുകയും െച���ു. മഹാശാസ�്തെമ�ാെണ�ും
മഹാ�പപ�ംഎ�ാെണ�ുംൈദവംഎ�ാെണ�ും സുവ��മായി

അറി� പ്ുരുഷജ��ിലു� മനുഷ�ന ്മഹാ�ുതെ��്
മഹാവിനീതനായി മഹാആന�േ�ാെട വിതു�ി�രയു�
മഹാനിമിഷ�ളാണവ. മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ശാഖകെളയും

ഉപശാഖകെളയുംകൂ�ിയിണ�ിെ�ാ� 1്00 (അഥവാ 10000*) േപരില ്
ഒരാള ്എ�കണ�ിന ൈ്വകാെത മനുഷ�ര ്േയാഗ�ത
േനടി�ുട�ു�താണ.്ഇതുവെര യാെതാരാള�ം േയാഗ�ത
േനടിയി�ിെ��ും, മായ �പത��മായ േശഷേമ േയാഗ�ത

േനടി�ുട�ുകയു�� എ�ും മന�ിലാേ��തു�.്വിമാന�ിന ്
െറയുംക����റിന ്െറയും െടലിവിഷന ്െറയും ഒെ�

ശാസ�്തനിയമ�ള ്�പപ��ില ്എ�ുംഅ�ര ്ലീനമാെണ�ിലും
ഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിലുംഅവ െവളിെ�ടു�ുവാന ്(ൈദവം)കാലം
നി�യി�ി��െ��തിനും ഉപരിയാണത.്ജീവിയുെട/മനുഷ�ന ്െറ
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎെ��അ്റിയി�േ�ാള ്േയാഗ�ത
സംബ�ി� �്ഹസ�മായി വിശദീകരി�ിരു�ു.ശാസ�്തപരമായ

വിശദീകരണ�ള ്�ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗമായ മഹാനീതിശാസ�്ത
പാഠ�ളില ്ലഭ�മാണ.്

അര ്�മഹാേദവീ രൂപ�ിന ്െറ ശാസ�്തവിശദീകരണം : മഹാഗുരു
കൂടിയായൈദവം, മഹാശാസ�്തെ�കു�ു�ളായ മനുഷ�ര ്�്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുേ�ാള ്, മഹാഗുരുസ�ീകരി�ു� രൂപം
സ�്തീയും പുരുഷനും േചര ്�ു�തായിരി�ണം.അത്

എ�ുെകാ�ാെണ�ും എ�െനയാെണ�ും വിശദീകരി�ാം :
�ബ�െ�ഉള ്െ�ാ� പ്ര�ബ�രൂപേ�ാെടഅഥവാ

മഹാ�പപ�രൂപേ�ാെടൈദവംസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്
െച��േ�ാള ്ഓേരാഅണുവിലും സ�്തീപുരുഷഭാവരൂപ�െള

�പകടമാ�ു� മാതൃഘടകവും പിതൃഘടകവുംസൃഷട്ി�ു�ു�.് (മഹാ)
ശ�ി,ശിവന ്എ�അ��ായ�ിലും �ബ�ം, മഹാ�പപ��ിന ്െറ
പിതാവായി പരമശിവെനസൃഷട്ി�ു�ു എ�അ��ായ�ിലും
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വിശദീകരണമു�.്എ�ും ഏതും തനി��െച���ൈദവം,
പിതൃഘടകെ��ൂടി സൃഷട്ി�ി��� എ്�ത വ്സത്ുതയാണ,്കു�വും
കുറവുമി�ാ�മഹാപ�തിേയാെടയുമാണ.് പിതൃഘടകമായി

പരമശിവെന പര�ബ�മായ മഹാ�പപ��ില ്ഉള ്െ�ടു�ുകയാലും,
�പപ�പിതാവായി�ൂടി മഹാഅനു�ഗഹി� മ്ഹാപദവിയും

മഹാപ�ാളി�വും നല ്കിയിരി�ുകയാലും,കു�ു�ളായ മനുഷ�ര ്
� മ്ഹാശാസ�്തംനല ്കാനായി� മ്ഹാേദവി ത�ാറാകുേ�ാള ്,
ജീവികള�െടയും �പപ��ിന ്െറയും പിതാവായ പരമശിവെന ഉള ്
െ�ടുേ��ത മ്ഹാശാസ�്തപരമായആവശ�മാണ.്ൈദവ�ിന ്െറ

ഏകദാസനും മഹാദാസനും എ��ാനമാന�േളാെട
ൈദവകാര��ള�െടൈദവീക നട�ി�ിനായി� �്പവര ്�ി�ു�
ൈദവ�ിന ്െറ ഭാഗംഎ�നിലയ�്ും പരമശിവെന ഉള ്

െ�ടുേ��ത മ്ഹാശാസ�്തപരമായആവശ�മാണ.് മഹാഗുരു
ഒേ�യു�� എ�തുെകാ�ും,ൈദവം ഒേ�യു�� എ�തുെകാ�ും,
മഹാേദവിയും പരമശിവനും ര�ായി വ�ുംകൂടാ.ആകയാല ്
ഏകമഹാൈദവമായ മഹാേദവി മനുഷ�രൂപം സ�ീകരി�ുേ�ാള ്,
സ�ീകരി�ു� രൂപം സ�്തീയും പുരുഷനും ഒ�ുേചര ്�ത്
ആേവ�തു�.് മഹാേദവിയുെട മഹാ�ാനം മാ�തമായ

മഹാശാസ�്തെ�തന ്െറ കു�ു�ള ്� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്
കുവാന ്, മഹാേദവിയുെട മഹാ�ാനെ�യും മഹാശ�ികെളയും

മഹാ�പപ�െ�യും മഹാേദവിെയ�െ�യും
�പതിനിധീകരി�ുവാന ്മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ു�

പരമശിവെന മഹാനി�യി�ിരി�ു�ു. മാ�തമ�,
മഹാശാസ�്ത�പകാരം�ിതിയില ്പുരുഷന �്പാമുഖ�ം നല ്കുകയാലും,
മനുഷ�ര ്�പ്ുരുഷജ��ില ്മഹാശാസ�്തംനല ്കുകയാലും,
അവരുെട പിതാവുകൂടിയായ പരമശിവനിലൂെട മഹാശാസ�്തം

മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�തിെന മഹാേദവി
മഹാേ�ശഷഠ്മാ�ിയിരി�ു�ു. മഹാേദവി തന ്െറ മഹാദാസനായ
പരമശിവന സ്�്തീയും പുരുഷനും േചര ്�തായ ദിവ�രൂപെ�

മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�ു.അര ്�മഹാേദവീ രൂപമാണത.് മൂ�ാം
ക�ായസൂര�മഹാേന�തവും ച���ലയുംന��തവും

ഓംകാരനാഗബ�നവും മഹാനാഗസംര�ണവും മഹാശൂലവും
ഒെ�േ�ര ്�തായ ദിവ�രൂപം മഹാ�പപ�െ�മുഴുവന ്

�പതിനിധീകരി�ു�താണ.്ൈദവം ജീവിയെ��ും,സ�്തീേയാ
പുരുഷേനാഅെ��ും, മഹാ�പപ��ിനുംഅതീതമായ
മഹാശ�ിയാെണ�ും ഒെ�സുവ��മാ�ിെ�ാ� അ്ര ്
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�മഹാേദവിയാകുവാന ്മഹാഭാഗ�മു�ാവു� പരമശിവന ്െറ
ശരീര�ിെല ഇടതുകാല ്ഉള ്െ�െടയു�ഇടതുഭാഗവും,വലതുകാലിന ്

െറ പകുതിയും,ഇടതുൈകയ�്ു പകരം വലതുൈക��ം,
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിഏെ�ടു�ു�തും, മനുഷ�െര

മഹാഅനു�ഗഹി� മ്ഹാശാസ�്തംനല ്കു�തുമാണ;് േശഷം മാ�തേമ
മനുഷ�ര ്ൈദവെ�ആരാധി�ാന ്പാടു��.

മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്
മംഗളമാകണെമ�ില ്ൈദവ�ിന ്െറ ഭാവംസത�ധര ്�

നീതികളാവണം.ൈദവഭാവെമെ�� േ്ബാ��െ�� അ്വ ഭൂമിയില ്
പുലര ്�ണെമ�നിഷ�്ര ്ഷമനുഷ�ര ്� ഉ്�ാകുേ�ാേഴ�ും
ലിംഗം,സൗ�ര�ം, നിറം, െതാഴില ്തുട�ിയവയില ്ഏെറ�ുെറ
സമനീതി േനടിെ�ാ�ുംൈവവിധ�മാര ്�ആന��ള ്

അനുഭവി��െകാ�ും മനുഷ�ര ്ത�ള ്�ൈ്ദവം നി�യി�ി��� 100
ജ��ളില ്90ജ��ള ്പി�ിടു�താണ.്ആദ�കാലജ��ളില ്പാപം
വര ്�ി�� െച���വര ്� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�ശി�കള�ം

ഇടയില ്നല ്കു�ു�,്എ�ാല ്മനുഷ�ര ്90ജ��േളാട്
അടു�ുേ�ാേഴ�ും മു�റ�ൈദവഭാവമായസത�ധര ്�നീതികള ്
വര ്�ി� പ്ുലര ്�ു�അവ�യിേല� എ്�ാവരുംഎ�ു�താണ.്
മഹാശാസ�്തപാഠ�ളില ്ചിലത പ്ഠി�ുവാന ്�പേത�ക േയാഗ�ത
േനേട�തുെ��ു പറയുേ�ാള ്മു�റ� 90ജ��േളാട്
അടു�ണെമ�ു കൂടിയാണ അ്ര ്�ം. ഭൂമിയില ്�പസത്ുത

േയാഗ�തേയാട അ്ടു�ി���വര ്സംഗീത�രിലും സാമൂഹ��പവര ്
�കരിലും ശാസ�്ത��ാരിലും നിരീശ�രവാദികളിലും
യു�ിവാദികളിലുമു�ഏതാനുംേപര ്മാ�തമാെണ�്

ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെടഈയു�വന ്�പസത്ാവി�ുേ�ാള ്,
ബഹുഭൂരിപ�മായ മ���വര ്� േ്യാഗ�ത േനടാനു�ജ��ള�െട

എ�വുമായി ബ�െ���� �പായംആയി�ി�എ�ാണ്
മന�ിലാേ��ത.് േയാഗ�തേയാട അ്ടു�ു�വര ്അവരുെട
േകമ�ംെകാ� സ്ാധി�ു�ത�അ�ാര�െമ�ും,

മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരംൈദവം തെ�എ�ാവെരയുംയഥാകാലം
േയാഗ�രാ�ി മഹാഅനു�ഗഹി�ുകയാണ എ്�ുമറിയണം.

മാനുഷികകാഴച്�ാടുകള�െട വ�ത�ാസം േബാ��െ�ടു�ാനായി ഒരു
ഉദാഹരണം ചൂ�ി�ാ�ാം:ഇ�െ� േകരള�ിെല ഒ�ാംകിട
രാഷ�്ടീയേനതാ�ളിെല ഒരുതലമുതിര ്�േനതാവ ത്ന ്െറ മകെന
രാഷ�്ടീയഇതര െതാഴില ്ഉേപ�ി�ുവാന ്േ�പരി�ി�ുകയും,
രാഷ�്ടീയ�ിേല� െ്കാ�ുവരികയും �പമുഖ പദവികള ്മകന്
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സ�ാദി��നല ്കുവാന ്വളെരയധികം �പവര ്�ി�ുകയുമു�ായി.
നെ�ാരു വാ�ിയും പാര ്�ിയിെല ഒരു �പധാനിയുമായി േശാഭി� മകന ്
കാല�കമ�ില ്മ��ിപദവി േമാഹി��, േനടിെയ�ിലും നിലനിര ്

�ാനായി�. ദുസ�ാര ്�ംവര ്�ി�യാല ്പാര ്�ിയില ്നി� പ്ുറ�ായി ;
പുതിയ പാര ്�ിയു�ാ�ി.കാല�കേമണ രാഷ�്ടീയ േശാഭ കുറ�ു.
ആദ�കാല രാഷ�്ടീയ�പ�ാന�ിെല േനതാ�ള ്അേ�ഹെ�
അടു�ി�ാെത വളെര �ശ�ി�ു�ു. മാധ�മ�ള ്അേ�ഹെ�ഒരു
േകാമാളിെയേ�ാണംഅവതരി�ി�ു�ു.ൈദവീകമായിഅഥവാ
ശാസ�്തപരമായി എ�ാണ സ്ംഭവി�ു�െത� ഇ്നി വിസത്രി�ാം :
പുണ��ള ്ഏെറ േനടിയി���, 90ജ��ള ്പൂര ്�ിയാ�ിയി���

ജീവാ�ാവാണ മ്കന ്േറത.്ൈദവീകമായ േയാഗ�ത വര ്
�ി�ു�തിനനുസരി� ക്ു�ു�ള ്ൈദവ�ിന വ്ളെര

�പിയെ��വരാകു�ു.കാലാവധി�ീയതിഎേ�കഴി�ഇ�െ�
ജീര ്�ി� രാഷ�്ടീയ�പ�ാന�ളില ്�പസത്ുത ജീവാ�ാവ �്പവര ്

�ി�ു�ത ൈ്ദവം ഇഷട്െ�ടു�ി�. �പസത്ുതസത�ംഇ� അ്േ�ഹം
അറിയു�ി�, പരിഹസി�ു�വരുംഅറിയു�ി�,ൈദവം

അറിയി�ുേ�ാള ്മാ�തംൈദവ�ിന ്െറ മഹാദാസനായ പരമശിവന ്
ഉള ്െ�െടയു�വര ്അറിയു�ു.ഇ�െ�ഭൂമിയിെല യാെതാരു
രാഷ�്ടീയേനതാ�ള�ംഅേ�ഹേ�ാളം േയാഗ�ന�എ�ുകൂടി
�പസത്ാവി�ുേ�ാള ്,അേ�ഹ�ിന ്െറഔ�ത�ംവ��മാണ.്

മ���വര ്േമാശ�ാരാെണ��അതി�ര ്�ം, മ���വര ്ഏറിയും
കുറ�ുംഅനവധി ജ��ളിലൂെട േയാഗ�ത േനടാനു�്

എ�ുമാ�തമാണ അ്ര ്�ം.ഈജ��ില ്പുണ�ം വര ്�ി�ി�ാന ്
പു�തന ഇ്തുവെരസാധി�ി�എ�ു പറേയ�തു�.്
വികലാംഗതേയാെടയു�അടു�ജ��ില ്ഒരുപേ�

മഹാശാസ�്തംഅേ�ഹ�ിന ല്ഭ�മാേയ�ാം ! മഹാശാസ�്തംപകര ്
�ുനല ്കു�തിന ്െറ ഭാഗമായി,ശിവരാ�തിയില ്പരമശിവന ്അേനക
ല�ം കു�ു�ള�െട കാലുകള ്കഴുകുകയും,കാലുകളിലും
െനറുകയിലും ചുംബി�ുകയും െച��േ�ാള ്,ആദ�പ�ികയില ്

വരു�വരുെട കൂ��ില ്പരമശിവന ്െറ കൂടി ഇഷട്പു�തനായ േമ�ടി
കു�ിന ്െറ പുനര ്��വും െപേ��ാം.അേ�ഹ�ിന ്െറ

പിതാവിെന��ി പറയുേ�ാള ്,ജ�പരമായി മകേനാളം �പായമി�. ഒരു
ഭരണാധികാരിഅഥവാ രാജാവ,്ൈദവ�ിന ്െറ െചറിയ
പതിെ�േ�ാണംസമൂഹ�ില ്�പവര ്�ിേ��തു�.്
കുടുംബാംഗ�ള ്ഉള ്െ�െട എ�ാ �പജകള ്�ുംസമനീതി നല ്

േക�തായ ഭരണാധികാരിഅതിരുകട�പു�തവാ�ല�ം നിമി�ം
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ധര ്�ശാസ�്ത�െളഅവമതി��െകാ� ക്ടു�പാപംസ�ാദി��.
ൈദവാരാധന ഉള ്െ�െട സമൂഹ�ിെലഎ�ാ കാര��ളിലും

ശാസ�്തീയതൈകവരു�ുവാന ്ബാ���നായ ഭരണാധികാരി,
സ�യം ശാസ�്തപരമ�ാ�ആരാധനകള ്നട�ിയും

മതേനതൃത��െളയും മതാനുയായികെളയും �പീണി�ി��ം ഭരി�യാല ്
പാപം വര ്�ി��. പിതാവും പു�തനുംഅനര ്ഹെര പുകഴ�്ാനും മ��ം
ത�ാറായേ�ാള ്, പു�തെന വഴിെത�ി� പാപ�ിന ്െറ പ�ും പിതാവിനു
ലഭി��. പുണ�ംഏ�വുമധികം േനടാനു�ജ�മാണ ര്ാജാവിന ്േറത.്
�ശ�ി�ിെ��ാല ്പാപവും !അഹംഭാവം കൂടാെത, പു�തെന
രാഷ�്ടീയ�ിേല� െ്കാ�ുവരാന ്േ�പരി�ി�ത ഉ്ള ്െ�െടയു�
െത��കള�െടയുംകു��ള�െടയും നീ�നിരയാണ പ്ിതാവിനു�ത.്
കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.കീര ്�ി� ക്ള�മു�ായതിലൂെട
അേ�ഹ�ിനു�ൈദവശി�യുെട ഒരു ഭാഗം പൂര ്�ിയായി. ധര ്
�ശാസ�്തെ�അവഗണി��െകാ�ായാല ്േപാലുംഅേ�ഹം പുലര ്

�ിയവര ്�ി� പു�തവാ�ല��ിനും പുണ�മു�.് പാപ
പരിഹാര�ിന ഏ്െറ ജ��ള ്അേ�ഹ�ിന ബ്ാ�ിയുമു�,്
ആകയാല ്കുണഠ്ിതംആര ്�ും േവ�. േമ�ടി ഉദാഹരണം
ബു�ിജീവികെള�ും േകമെര�ും കരുതു�വര ്� മ്ാര ്�ദര ്
ശകമായാല ്ന�.് െതളിവുകള ്നിര�ിയെ��ില ്േപാലും,

വളെരയധികം ശാസ�്തകാര��ള ്വിവരി�ു� ഒരു �ഗ��ില ്
ഇ�രംവിവര�ള ്േചര ്�ുേ�ാള ്മായ ഭാഗികമായി

തുറ�ുെകാടു�ുകയാണ,്ആകയാല ്ഉദാഹരണമായി നല ്കിയ
വസത്ുതെയ ദുരുപേയാഗം െച�ാന ്യാെതാരാള�ം �ശമി��കൂടാ.
സത�ം മാ�തംപറ�ും, ധര ്�ം മാ�തം �പവര ്�ി��ം, നീതി മാ�തംനല ്
കിയുംജീവി�ു� 5 മുതല ്10വെര ജ��ള ്ഓേരാരു�ര ്�ും
ഉ�ാകു�താണ.് 90അഥവാ 91 മുതല ്100വെരയു�ജ��ളാണ്
അവ. മതപുേരാഹിത�ാര ്ഉള ്െ�െടയു�വര ്� ഒ്��ം വിഷമം േവ�,
അവരില ്ഭൂരിപ�ം േപരും 1 മുതല ്90ല ്താെഴയു�ജ��ളിലാണ്
ഇേ�ാഴു�ത.്ൈദവകാര��ളറിയാനും മഹാശാസ�്തംപഠി�ാനും
ൈദവെ�ആരാധി�ാനുെമാെ� േയാഗ�തകള ്േനേട�തുെ��്

യഥാകാലംഅനുഭവ�ിലൂെട േബാ��മാകു�താണ.്
�ഗ��ിലു� മഹാശാസ�്തസം�ഗഹവുമായി ബ�െ�� ചില

കാര��ള ്പറയാം :
ൈദവംഎ�െന മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി നട�ിയിരി�ു�ു
എ�തിെന��ിയു�വിശദീകരണ�ള ്നല ്േക�ത മ്നുഷ�ര ്
െചയത്ുകൂ���ൈദവനി�കെളയും,ശാസ�്തീയമായ െതാഴില ്
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വിഭജന�െളയുംസുവ��മാ�ുവാന ്ആവശ�മാണ.്എ�ാല ്
എ�െനസൃഷട്ി നട�ിയിരി�ു�ു എ�തിെല ഒരു ഭാഗവും,

മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി നട�ുവാനു�അടി�ാനകാരണവും,
മ�� ചിലഅതിമഹ�ായപാഠ�ള�ം, �ഗ��ിെല മൂ�ാം
ഭാഗ�ിേല� മ്ാ�ിയിരി�ുകയാണ.്കാരണമു�.്യഥാകാലം
േയാഗ�ത േനടു� മുറയ�് മ്ഹാശാസ�്തംപഠി�ുകഎ��ാെത,
േയാഗ�ത േനടുംമു� അ്തിമഹ�ായശാസ�്തപാഠ�െള പഠി�ാന ്
ഇടവരു�തുംഅ�ാനം േഹതുവായി മഹാകാര��ള�െട ഗൗരവം
കുറ��കാണു�തും ന�� ;തമാശരീതിയിേലാ പരിഹാസരീതിയിേലാ
മഹാകാര��െളസമീപി�ു�തിെന ശാസ�്തപരമായി തടയാനാണ്
അ�െന െചയത്ി���ത.് മഹാശാസ�്തംപഠി�ാനും ൈദവാരാധന
നട�ാനും േയാഗ�ത േനേട�തു� എ്�ു വിവരി��വേ�ാ.

�ഗ��ിന ്െറ മൂ�ാം ഭാഗം പഠി�ുേ�ാള ്വളെര ജാ�ഗത ഉ�ാവണം.
ജാ�ഗത പുലര ്�ാന ്കഴിയാ�വര ്�പസത്ുത പാഠ�ള ്പഠി�ാന ്
ത�ാറാവാ�താണ അ്വര ്�ു ന�ത.് ഉദാഹരണ�ിന,് �ഗ��ിെല

3◌ാം ഭാഗ�ിെലഅ��ായ�ള ്പഠി�ും മു� ക്ുളി� ശ്ു�രായി
പവി�തമായ മാനസികഅവ�ഒരു�ണം.ഓേരാഅ��ായ�െളയും

കരുതേലാെടയും ഉള ്െ�ാ�ും പഠി�േശഷം മാ�തംഅടു�
അ��ായ�ിേല� ക്ടേ��തുമാണ.് പഠന�ിനിടയ�് വ്ീ�ും
കുളി�ാനും മന��ം ശരീരവും ശു�മാ�ാനും ശ�മായ

േതാ�ലു�ായാല ്,അ�െന െചയത്ുെകാ�ു മാ�തംപഠനം തുടരണം.
എെ��ാല ്മഹാപാഠ�ള ്പഠി�ാന ്ത�ാറാവുേ�ാള ്,

ന��നശ�ികള ്�പേത�കം ഗൗരവേ�ാെട �പവര ്�ി�ു�താണ,്
പാപ�ിന ശ്ി� ഉടനുടന ്ലഭിെ��ിരി�ും.

മനുഷ�ര ്കാ�ി�ൂ���ൈദവനി�കെള��ിയും,ശാസ�്തപരമായ
െതാഴില ്വിഭജന�െളയുംചുവെടയു�അ��ായ�ളില ്

വിശദീകരി�ി���ത ഉ്ള ്െ�ാ�ാനുംഅതനുസരി� ത്�ള�െട
ശിഷട്ജീവിത �കമം ശു�ിെ�ടു�ാനും ഭാഗ�മു�ാകു�വരും
ത�ാറാകു�വരും മാ�തം, മൂ�ാം ഭാഗ�ിലു�അതിമഹ�ായ
പാഠ�ള ്പഠി�ുക ;അ�ാ�വര ്�പസത്ുത പാഠ�ള ്പഠി�ാെത
തെ�അവഗണി�ു�താണ േ്�ശഷഠ്കരംഎ�ു കുറി�ുേ�ാഴും,

മഹാനീതിപതിയായൈദവം തെ� മഹാനീതി നട�െ�.
* 100 (അഥവാ 10000) : െവളിപാട പ്ൂര ്�മായി�ി�.
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അ��ായം 19
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭൗതികരൂപവും,

ൈദവ�ിന ്െറ മഹാരൂപവുമാണ മ്ഹാ�പപ�ം.
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്നിര ്

�ഹി�ുവാനായിൈദവംആവിഷ�്രി� മഹാനിയമാവലിയാണ്
മഹാശാസ�്തം.ൈദവ�ിന ്െറ മഹാ�ാനം കൂടിയാണ്
മഹാശാസ�്തം. മഹാശാസ�്തം �പകാരം തെ�വ�ത�സത്മായ
മഹാശാസ�്ത�ള�ം വ�ത�സത്�ളായ മഹാ�പപ��ള�ം
സൃഷട്ി�ാനും പരിപാലി�ാനും ൈദവ�ിനു കഴിയുെമ�്

�ഗ��ിന ്െറ 3◌ാം ഭാഗ�ിലു�ഓം ന ്െറ വിശദീകരണ�ളിലൂെട
വ��മാകുേ�ാള ്മഹാ�ാനമായ മഹാശാസ�്ത�ിന്

ൈദവെ�േ�ാെലആദിയുംഅ�വുമി�എ� മ്ന�ിലാകു�താണ.്
മഹാ�പപ�ംഎ�ുപറയുേ�ാള ്ജീവികള�െട ശരീരം ഉള ്െ�െട എ�ാ
വസത്ു�ള�ം,സൗരയൂഥവും ന��തേകാടികള�ം ഉള ്െ�ടു�ു.
മഹാ�പപ��ിെലഓേരാശാസ�്തനിയമവുംബഹുവിധ

ശ�ികളാണ.് മനുഷ�ന ്െറ ക��കള ്�ക്ാണാന ്കഴി�ാലും
ഇെ��ിലും, മഹാ�പപ��ിെലസര ്�തും ശ�ികള�െട െചറുതും
വലുതുമായ െപാതികളാെണ�ും,സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�ള ്

മുഴുവനും നിര ്�ഹി�െ�ടു�ത ശ്ാസ�്തനിയമ�ള ്
�പകാരമാെണ�ും സുവ��മാണ.്അതായത മ്ഹാ�പപ��ിെല
സര ്�വുംബഹുവിധ ശ�ികെളെ�ാ� ന്ിറ�ിരി�ുകയാണ,്

ശ�ികെള ചി�െ�ടു�ിയി��� മഹാനിയമാവലി മഹാശാസ�്തവും.
ശാസ�്തനിയമ�ളാകു�ശ�ികെളെ�ാ� വ്സത്ു�െളഅഥവാ
വസത്ു�ളിെല ശ�ികെള �പവര ്�ി�ി�ുവാന ്കഴിയു�താണ.്
മനുഷ�ന ശ്�ിസൃഷട്ി�ാന ്കഴിയിെ��ിലും ഒരുശ�ി
ഉപേയാഗി� മ്െ�ാരുശ�ിസൃഷട്ി�ുവാന ്വസത്ു�ളിെല
ശാസ�്തനിയമ�ള ്മനുഷ�ന െ്വളിവാ�ി െകാടു�ു�തിലൂെട
ൈദവംഅനുവദി�ിരി�ുകയാണ.്സര ്�തിന ്െറയുംആ��ളില ്
േ�പാേ�ാണുകെള ഇലകേ്�ടാണുകള ്സദാ ചു�ി�റ�ു�ത്

ശ�ിയുെട മൂല�പവര ്�നമാണ.്ൈദവം മഹാ�പപ�െ�യും
മഹാശാസ�്തെ�യും േവര ്െപടു�ാനാവാ�വിധം

ലയി�ി�ിരി�ുകയാണ.്
ഇ�ു മനുഷ�ര ്മുഖ�മായിഅറിയു�ത വ്സത്ു�ള�െട ഭൗതിക
ഘടനെയ��ിയാണ,് ഭൗതികശാസ�്തെ���ിയാണ.്ഫിസികസ്,്
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െകമിസ�്ടി, േബാ�ണി,സുേവാളജി,തുട�ിയവയുംഅവയുെട
ഉപശാഖാശാസ�്ത�ള�ം, ഗണിതശാസ�്ത�ിന ്െറ ശാഖകള�ം,
േജ�ാതി�ാസ�്തവും, െമഡി�ല ്സയന ്സും, ഒെ� ഭൗതികശാസ�്ത
ശാഖകളാണ.് മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ള�െട ഘടനെയ��ി
വളെരയധികം കെ��ി�ഴി�ുെവ�ിലും മഹാ�പപ��ിന ്െറ
ഉ�വം ഇേ�ാഴും മനുഷ�ന അ്�ാതവുമാണ.് മഹാ�പപ��ിന ്െറ
സൃഷട്ി എ�െനെയ�ഈ് �ഗ��ിെല 2 മുതല ്4വെരയു�

ഭാഗ�ളില ്സുവ��മാ�ിയി���.്
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്ജീവികള�െടെയ�ാം

ഭൗതികശാസ�്തേ�ാെടാ�ം ധര ്�ശാസ�്ത�ള�ം നീതിശാസ�്ത�ള�ം
കൂടി ൈദവം ഉള ്െ�ടു�ിയി���.്സദാചാരശാസ�്തം,

സാ��ികശാസ�്തം, ഭരണശാസ�്തം, നീതിന�ായ ശാസ�്തം,
തുട�ിയവെയ�ാം മ�ില ്അഥവാവസത്ു�ളില ്ൈദവം ഉള ്
െ�ടു�ിയിരി�ു�ു എ�ത മ്ഹാ�ുതമാണ.് ധര ്�ശാസ�്ത
നിയമ�ള�െട നിര ്�ാണെ���ി �ഗ��ിെല 4◌ാം ഭാഗ�ില ്
�പേത�കം വിശദീകരി�ു�ു�.്ആകയാല ്,ൈദവെ�
�പതിനിധീകരി�ുകകൂടി െച��� മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ

ഭൗതികരൂപം കൂടിയായി മഹാ�പപ�െ�കണ�ാേ��തു�.്
മഹാശാസ�്തെമ�ത ൈ്ദവ�ിന ്െറആദിയുംഅ�വുമി�ാ�
മഹാ�ാനം തെ�യാെണ�ും, പര�ബ�ംഎ� േപരുകൂടിയു�
മഹാ�പപ�െ�തന ്െറ മഹാരൂപമായി� മ്ഹാശ�ിയായൈദവം
മഹാനി�യി�ി��� എ്�ും �ഗ��ിന ്െറ 3◌ാം ഭാഗ�ില ്
വിശദീകരി�ി���.്എ�ാ ജീവികള�െടയും മുലരൂപംഅവയുെട
മാതാവിന ്െറയും (പിതാവിന ്െറയും)ശരീര�ില ്നി�ും

രൂപെ�ടു�തായി� ൈ്ദവം മഹാആവിഷ�്രി�ി���തുേപാെല,എ�ാ
ജീവികള�െടയുംശരീര�െളൈദവ�ിന ്െറ മഹാശരീരമായ മ�ില ്

നി�ുമാണ ഉ്�ാ�ിയി���ത.് മ�ിലു� മൂലക�ള�ം
സംയു��ള�ം തെ�യാണ ജ്ീവികള�െട ശരീരമായിരി�ു�ത.്
ജീവികള ്െ��ാം ൈദവ�ിന ്െറഅംശ�ള�ം കു�ു�ള�മായി
അവകാശെ�ടാനു� മഹാഭാഗ�െ�ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്
കു� മഹാപ�തിയുെട ഭാഗമായി�� കൂടിയാണ മ്ഹാ�പപ�െ�തന ്
െറ മഹാരൂപമായി� ൈ്ദവം മഹാനി�യി�ി���ത.്അേതസമയം
മഹാശ�ിയായൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി� ത്ന ്െറ സൃഷട്ികള ്
െ��ാം മഹാവാ�ല�ം �പകാരം നല ്കു� ഒരു മഹാദാനം

മാ�തമാണത.്അെത�െനെയ�ാല ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ മെ�ാരു
േപരായി� മ്ഹാനി�യി�ി��� പര�ബ�ംഎ�തിന ്െറഅര ്�ം
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�ബ��ിന ്െറ പരംആയഅവ�/രൂപംഅഥവാ േ�ശഷഠ്മായ
അവ�/രൂപംഎ�ാണ.് �ബ�ംആയൈദവ�ില ്നി�ും

േനരി��ാതസൃഷട്ി�െ�� പര�ബ�രൂപ�ിന ്െറഅംശംഅഥവാ
കു� മ്ാ�തമാണ ഓ്േരാജീവിയും. �ബ�െ���ിയു�പാഠ�ള ്
�ബ�ം, �പപ�സൃഷട്ിയുെട കാരണംഅറിയി�ു�ു എ�ീ

അ��ായ�ളില ്പഠി�ുേ�ാള ്�ബ�ംഏകമാെണ�ും, പര�ബ�മായ
മഹാ�പപ�വും ജീവികള�ം �ബ��ിന ്െറ ഭാഗമെ��ും

േബാ��മാകു�താണ.്അ�ംസ�ീര ്�വും മഹാേ�ശഷഠ്�ള�മായ
�ബ�പാഠ�ള ്പഠി�ുവാന ്എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും മഹാഭാഗ�ം

ഉ�ാകുെമ�ിലും,അത �്പേത�ക ജ��ളില ്മാ�തമാണ.്തല ്�ാലം
കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.

മുന ്അ��ായ�ില ്പറ�തുേപാെല, മഹാ�പപ��ിന ്െറ
സൃഷട്ിയുമായി ബ�െ�� മഹാപാഠ�ളിെല

മഹാനീതിശാസ�്തവുമായി ബ�െ�� ഭാഗ�ള ്, �ഗ��ിന ്െറ 3◌ാം
ഭാഗ�ിേല�ു മാ�ിവ��െകാ�,് മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�െള ചുവെടയു�അ��ായ�ളിലൂെട

വിവരി�ു�ു.
(മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാഇഷട്ംേപാെല,ഓംസത�ം

േഡാ�േ്കാം ◌ംം◌ം.◌ീാെമേവ�മാ.രീാ െവബൈ്സ�ിലൂെടയും, െമാൈബല ്
േഫാണിലൂെടയുെമാെ� മഹാ�ഗ�ം മഹാ�പചരി�ുെമ�ിലും,
മഹാ�ഗ�െ�അ�ടി� �്പസി�ീകരി�ുെമ� �്ഗ�കാരന ്
കരുതു�ി�.ൈദവ�ിന ്െറആദിയുംഅ�വുമി�ാ�

മഹാ�ാനമാണ മ്ഹാശാസ�്തംഎ�തിനാല ്, മഹാശാസ�്തെ�
വിശദീകരി�ു� മഹാ�ഗ��ിനുംഅടി�ാനപരമായി�്

ൈദവ�ിന ്െറആദിയുംഅ�വുമി�ായമ് ഉെ��ും, േപ�റുകളിേലാ
എഴുേ�ാലകളിേലാ മഹാ�ഗ�െ�പരിമിതെ�ടു�ാന ്

സാധി�ിെ��ുംഅറിയണം. മ�ടി എ� മഹാശാസ�്തസം�ഗഹെ�
2015 ഒകേ്ടാബര ്മാസ�ിലാണ മ്ഹാ�ഗ��ിന ്െറ 10◌ാം
ഭാഗേ�ാട ക്ൂ�ിേ�ര ്�ു�ത.് മഹാ�ഗ��ിന ്െറ നിരവധി

അ��ായ�ളില ്മ�ടി എ� മഹാശാസ�്തസം�ഗഹെ�ഭാഗികമായി
ഉള ്െ�ടു�ിെ�ാ�ു�തിരു�ലുകള�ം പരിഷ�്ാര�ള�ം
ഭാവിയില ്െചേ��താണ /് െച���താണ.്... പരമശിവന ്/ 2015

ഒകേ്ടാബര ്17.)
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അ��ായം 20
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാഭാവം :സത�ധര ്�നീതികള ്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര കര ്�ാവായ
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാഭാവംസത�വും ധര ്�വും
നീതിയുമാണ.് മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാഭാവംഅഥവാ
സ�ഭാവംഎ�ായിരി�ണെമ�ു നി�യി�ു�ത മ്ഹാശ�ി

തെ�യാണ.്
മനുഷ�ര ്അറിയു�േതാഅറിയാ�േതാആയ മ��
മഹാഭാവ�േളാെടയും, മനുഷ�ര ്അറിയാ�മ��

മഹാശാസ�്ത�േളാെടയും മ� മ്ഹാ�പപ��ള ്സൃഷട്ി�ാനും
നിലനിര ്�ാനും ൈദവ�ിനു ശ�ിയുെ��ുംഅ�പകാരം
ശ�ിയു�തുെകാ�ു തെ�യാണ ൈ്ദവം,ആദിയും

അ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിആകു�െത�ുംഅറിയണം ;എ�ാല ്
ആവകകാര��െള��ി ചി�ി�ുകേപാലും െച�ണെമ�ില ്ൈദവം

വളെരയധികംഅനു�ഗഹിേ��തു�.് മനുഷ�ര ്
അറിയു�ത�ാെതയു� മഹാ�പപ��ള ്സൃഷട്ി�ുകേയാ,
സത�വും ധര ്�വും നീതിയുമ�ാെതയു� മഹാഭാവ�ള ്
സ�ീകരി�ുകേയാൈദവം െചയത്ി�ി�. ഭൂമിയിെല തന ്െറ
സൃഷട്ികളായ ജീവികേളാട മ്ഹാസേ്നഹവാ�ല��ള ്പുലര ്
�ു�തു െകാ�ാണ മ്� മ്ഹാ�പപ��ള ്സൃഷട്ി�ാന ്ൈദവം
ത�ാറാകാ�െത� �്ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ിലു� ഭൂമിയില ്
മാ�തം മനുഷ�സൃഷട്ി നട�ാനു�കാരണംഅറിയി�ു�ു.എ�
അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���വപഠി�ുേ�ാള ്, മനുഷ�ര ്

വിതു�ു�താണ.്
ൈദവ�ിന ്െറ മഹാഭാവമായസത�ധര ്�നീതികള�െട

വിശദീകരണവും, മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര
കാര��ള�ം �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ിലു� മഹാഗൗരവമു�
ൈദവകാര��ള ്പഠി�ുേ�ാള ്േബാ��മാകു�താണ.്ആകയാല ്
സത�ധര ്�നീതികെള��ി ഏതാനും ചിലകാര��ള ്മാ�തംചുവെട

കുറി�ു�ു :
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സത�ം :അേനകംആയിരം/േകാടി വര ്ഷ�ള ്�ുമുേ�ാ,അ�ം
മുേ�ാ മരി� മനുഷ�ന ്െറ ജീവചരി�തംഇേ�ാള ്ലഭ�മാെണ�ിലും
അെ��ിലും,ഇ�െ�സമൂഹ�ില ്�പസത്ുത ചരി�ത�ിന്
�പസ�ി ഉെ��ിലും ഇെ��ിലും, ഒരാള ്ഭൂമിയില ്(മ�ില ്)

ജീവി�ിരു�ു,ജീവി�ു�ു എ�ില ്അതസ്ത�മാണ.്ശരീരം മരി��
മ�ടി�തും മ�ടിയു�തുംസത�മാണ.്സത��െളാ�ും മിഥ�യ�.

അേനക േകാടി വര ്ഷ�ളായി ഭൂമി നിലനില ്�ു�ു എ�്
ശാസ�്തീയമായി മനുഷ�ന മ്ന�ിലാ�ാന ്കഴിയുേ�ാള ്, ഭൂമിെയ
ൈദവംസൃഷട്ി�ത ന്ിലനിര ്�ാനാകയാല ്ഭൂമി നിലനില ്
�ു�ുെവ�ും, മന�ിലാ�ണം.ഏതാനും നൂ�ാ�ുകളിെല
മനുഷ�ചരി�തംസൂ�ി�ു� മനുഷ�ര ്, ഭൂമി ഉള ്െ�െടയു�

മഹാ�പപ�െ�മിഥ�െയ� രീതിയില ്വിേശഷി�ി�ാല ്അത ക്ടു�
ൈദവനി�യാണ.്ജഗ�അ്ഥവാ മഹാ�പപ�ം മിഥ�യ�,

മഹാസത�മാണ.് ലളിതമായഈയാഥാര ്��ംഅഥവാ മഹാ�പപ�ം
എ�മഹാസത�ംതെ�യാണ ൈ്ദവ�ിന ്െറആദ� ഭാവം.
മഹാശ�ിയായൈദവംസൃഷട്ി�ി��� മഹാപപ�ംഎ�

മഹാസത�െ�അനുകരി�,്സത�മായകാര��ള ്മാ�തം മനുഷ�ര ്
പറയണം.സത�മ�ാ�കാര��ള ്അഥവാക��ള ്പറയരുത.്
മഹാ�പപ�ംഎ�മഹാസത��ിലൂെടയാണ മ്നുഷ�ര ്ൈദവെ�
അറിയു�ത,്ൈദവംഅ�െനയാണ വ്�വ�അഥവാശാസ�്തം

രൂപെ�ടു�ിയി���ത.്
ആകാശം, ഭൂമി,ച��ന ്,സൂര�ന ്എ�ിവയാണ മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറ

മൂലസൃഷട്ി. മനുഷ�ന ്െറഅഥവാ ജീവികള�െട
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരവുമായി ബ�െ��ാണ ന്��തേകാടികള ്
സൃഷട്ി�െ�ടു�ത.് �ഗഹ�ള�ംഅവയുെട ഉപ�ഗഹ�ള�മാകെ�,
ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല ഭരണകാര��ള ്�ായിൈദവംഏര ്
െ�ടു�ിയ മാലാഖമാര ്/മല�ുകള ്/േദവതകളില ്ഒരാള�െട

ൈപശാചിക �പവൃ�ികള�െട ഫലമാണ,് മായ �പത��മാകു�േതാെട
സംഹാരേദവനായി�ൂടി ൈദവം ഉയര ്�ിയി��� പരമശിവനിലൂെട

�ഗഹ�െളയുംഅവയുെട ഉപ�ഗഹ�െളയുംൈദവം
സംഹരി�ു�തുമാണ.്

ധര ്�വും, നീതിയുംസത�െ�ആ�ശയി�� നില ്�ുകയാല ്,
മഹാ�പപ��ിന ്െറ ധര ്�ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവും കൂടി

വസത്ു�ള�െട ഭൗതികശാസ�്ത�ില ്ഉള ്െ�ടു�ിയിരി�ുകയാണ.്
െമാ��ില ്മഹാശാസ�്തംഎ�ു പറയാനാവു�ു.സത��ിന ്െറ

സൂ�മ്രൂപ�ിന വ്ാതക�ള�മായാണ,് �പേത�കി�്
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ഓകസ്ിജനുമായാണ ബ്�ം.ആവകകാര��ള ്േവെറ
അ��ായ�ില ്േചര ്�ു�താണ.്

ധര ്�ം :ൈദവംസൃഷട്ി�ു� മഹാ�പപ��ിന ്െറ ധര ്�ം
എ�ായിരി�ണെമ� ൈ്ദവം നി�യി�ുേ�ാള ്,അതൈ്ദവ�ിന ്
െറയുംധര ്�മായി�ീരു�ു.ൈദവം നല ്കു�ശ�ിെ�ാ�്

മനുഷ�ന ്�പവര ്�ി�ുകയും മ�ിന ്െറ ശാസ�്ത�െള പാലി�ുകയും
െച��േ�ാള ്, (ജീവികള ്�)് മനുഷ�ന ല്ഭി�ു�ത ആ്ന�മാണ.് രുചി,
മണം,കാഴച്, േകഴ�ി,സപ്ര ്ശനം, മന� എ്�ീ ഇ��ിയസുഖ�ളിലൂെട
മനുഷ�ന ആ്ന��ള�െടഅന�മായകലവറയാണ ൈ്ദവം
സ�ാനി�ു�ത.്അതായത ആ്ന�ംആണ ധ്ര ്�ം.

ജീവികള�െടആന�േ�ാെടയു�ജീവിതമാണ മ്ഹാ�പപ�ംഎ�
മഹാസത��ിന ്െറ ധര ്�ം;അതു തെ�യാണ ൈ്ദവ�ിന ്െറ

ര�ാമെ� ഭാവം.എ�ാ വസത്ു�ളിലും (മൂലക�ളിലും)അവയുെട
ധര ്��ള�ം ധര ്�ശാസ�്തവും ഉള ്െ�ടു�ിയി���.്എ�ാല ്

സൂ�മ്രൂപ�ിന �്ദാവക�ള�മായാണ,് �പേത�കി� ജ്ലവുമായാണ്
ബ�ം.ആവകകാര��ള ്േവെറഅ��ായ�ില ്േചര ്�ു�താണ.്
നീതി :എ�ാ ജീവികള ്�ുംസമമായ നീതി നല ്കുേ�ാള ്മാ�തമാണ്

ൈദവം മഹാനീതിപതിയാവുക.
മഹാ�പപ��ിലു�എ�ാ മൂലക�ള�ം /വസത്ു�ള�ം ഭൂമിയിലു�.്
മനുഷ�ര ്അറിയു�എ�ാ ജീവികള�ം ഭൂമിയിലാണ ജ്ീവി�ു�ത.്
സമു�ദ�ള�ം നദികള�ം,വൃ��ള�ം വന�ള�െമ�ാം ഭൂമിയുെട

ഉപരിതല�ിലാകയാല ്ജലജീവികള�ം പ�ികള�െമ�ാം ഭൂമിയിലാണ്
ജീവി�ു�ത.്എ�ാ ജീവികള�െടയുംഅടി�ാന ഭ�ണവും മ�ില ്
നി�ു തെ�യാകയാല ്അവയുെട ശരീര�ിന ്െറ വളര ്� മ�ില ്
നി�ാണ,്അഥവാശരീരം മ��തെ�യാണ.്ജീവികള�െട

ശരീര�ിലു� മൂലക�ള ്മ�ിെല മൂലക�ള ്തെ�യാെണ�്
മനുഷ�ര ്�ല്ഭ�മായ ശാസ�്തനിയമ�ള�ം ശരിെവയ�്ു�ു�.്
ജീവികള ്മരി�ുേ�ാള ്,ശരീരം വീ�ും മ�ായി�ീരു�തും ശരീരം

മ�ാണ എ്�സത�െ�അറിയി�ു�ു.
മ��െകാ�ു�ശരീര�ില ്,ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായ
ഓകസ്ിജെന �പവര ്�ി�ി�ുകയും, �പവര ്�ി�ുവാനു�
മാധ�മമായി �ദാവകമായ ജലെ�ഉപേയാഗെ�ടു�ുകയും
െച��േ�ാള ്,ജീവി� ആ്ന�േ�ാെട ജീവി�ാന ്കഴിയു�

സംവിധാനംൈദവം ഒരു�ിയി���.്ജീവികള�െട സമമായആന�ം
ഉറ��വരു�ാനായി മ�ിലൂെട മഹാനീതിശാസ�്തംകൂടി ൈദവം
നി�യി�ി���,് നിര ്�ഹി�ു�ുമു�.്ജീവികള�െട സമമായ
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ആന�മാണ മ്ഹാ�പപ�ംഎ�മഹാസത��ിന ്െറ ധര ്�മായ
ജീവികള�െടആന�ജീവിത�ിന ൈ്ദവംസ�ാനി�ു�നീതി ;അതു

തെ�യാണ ൈ്ദവ�ിന ്െറ മൂ�ാമെ� ഭാവം.എ�ാ
വസത്ു�ളിലും (മൂലക�ളിലും)അവയുെട നീതിയും

നീതിശാസ�്തവും ഉള ്െ�ടു�ിയി���.്എ�ാല ്സൂ�മ്രൂപ�ിന്
ഖരവസത്ു�ള�മായാണ,് �പേത�കി� മ്��മായാണ ബ്�ം.ആവക

കാര��ള ്േവെറഅ��ായ�ില ്വിസത്രി�ു�താണ.്
സൂ�മ്മായി പഠി�ുേ�ാള ്, നീതി, ധര ്�ം,സത�ംഎ�ീ
�കമ�ിലാണ മ്ഹാശാസ�്തവും മഹാ�പപ�വുംൈദവം

ആവിഷ�്രി�ി���െത�ും കാണാം. നീതിഎ�ായിരി�ണെമ�്
ആദ�ം നി�യി�ു�ു. നീതി� േ്ചര ്�തായ ധര ്�ം നി�യി�ു�ു.
നീതിെയയുംധര ്�െ�യുംകൂ�ിയിണ�ിെ�ാ� മ്ഹാ�പപ�െ�

സത�മാ�ു�ുഅഥവാസൃഷട്ി�ു�ു.
ജീവികെളസൃഷട്ി�ുവാനും പുലര ്�ാനുംഅവയെ്��ാം

ബഹുവിധ�ള�ംഅന��ള�മായആന��ള�ം നല ്കാനായി�,്
മഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി��െകാ� മ്ഹാ�പപ�ം

സൃഷട്ി�ുകയുംസംര�ി�ുകയും െച��കഎ�മഹാകാര�മാണ്
ൈദവം െച���െത�ും, െചയത്ുെകാ�ിരി�ു�െത�ും
വ��മാ�ി.ബഹുവിധ ജീവികെളസൃഷട്ി�,്അവെയത�ില ്

ത�ി�ി��ം �കൂരവിേനാദ�ള ്നട�ു� ഒരുവിചി�തശ�ിആയിരു�ു
ൈദവെമ�ില ്,ജീവികള�െടഅവ�എ�ത േശാചനീയം
ആകുമായിരു�ു എ�ത �്പസ�മാണ.്ജീവികള ്െ��ാം
മഹാആന��ള ്നല ്കു� മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായി
�സഷട്ാവായൈദവം വര ്�ി�ു�ത ജ്ീവികള�െടെയ�ാം

മഹാഭാഗ�മാണ.്
ൈദവ�ിന ്െറ മഹാഭാവ�ള ്സത�ധര ്�നീതികളാെണ�്

�ഹസ�മായി വിശദീകരി��.സൃഷട്ി,�ിതി,സംഹാരംഎ�ിവയുമായി
ബ�െ�� സ്ത�ധര ്�നീതികെള മഹാശാസ�്തവുമായി

ബ�ി�ി�ി���,്ആവകകാര��ള ്3ഉം 4ഉം ഭാഗ�ളില ്േചര ്
�ി���.്അതുേപാെല മനുഷ�ന ്െറ ധര ്�വുമായി ബ�െ��

വ��ിസ�ാത���െ�യും,ൈവവിധ��ളായആന��െള (നീതിെയ)
അനുഭവി�ാനുംആന��ള ്�അ്ളവുകള ്നി�യി�ാനായും
മഹാസത�മായ മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ിയില ്ന��നശ�ികെള
സൃഷട്ി�ു�ു�.്അതിഗൗരവ�ളായിആവകകാര��ള ്അടു�

അ��ായ�ില ്േചര ്�ിരി�ു�ു.
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അ��ായം 21
മഹാ�പപ��ിെല ന��നശ�ികള ്, പിശാച ത്ുട�ിയവ

ൈദവംസ�യംസ�ീകരി�ി��� മഹാഭാവെ�
അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ മ്ഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി�ി���ത.്
മഹാശാസ�്ത�ിലും മഹാ�പപ��ിലുംൈദവ�ിന ്െറ ഭാവമായ
സത�ധര ്�നീതികള ്മഹാശാസ�്തം �പകാരം തെ�എേ�ാഴും

എവിെടയുംഎ�ിലും �പകടമാേവ�തു�.്
വ��ിസ�ാത���ം : മ�ിന ്െറ ശാസ�്ത�െള പാലി��െകാ� ൈ്ദവം
നല ്കു�ശ�ിെ�ാ� �്പവര ്�ി�ുകയാണ മ്നുഷ�ന ്െറ ധര ്�ം
എ�ും �പതിഫലെമേ�ാണംഅഥവാ നീതിയായി� ആ്ന��ള�െട
അന�മായി കലവറൈദവം മനുഷ�ര ്�ുസ�ാനി�ു�ു എ�ും മുന ്
അ��ായ�ില ്�പസത്ാവി�ുേ�ാള ്, മനുഷ�ന വ്��ിസ�ാത���ം

നിേഷധി�ു�അടിമ�രീതിയുംഅതിലു�.്
നീതി �പശന്ം :ആന�ംഎ�നീതി,ജീവിത�ില ്വിഷയമാകുവാനും

എ�ാ വസത്ു�ള ്�ും ഗുണ�ള�ം േദാഷ�ള�ം
സൃഷട്ി�െ�േട�തു�.്കൃഷിെച��േ�ാഴും,വസ�്തംെന��േ�ാഴും,
മീന ്പിടി�ുേ�ാഴും,കു�ികെള പഠി�ി�ുേ�ാഴും, പഠി�ുേ�ാഴും,
രതിലീല ഉള ്െ�െടയു�ആന�കാര��ളില ്ഏര ്െ�ടുേ�ാഴും,
കു�ു�െള പു�രി�ുേ�ാഴുെമാെ��ീണംഎ�ഒരവ�
കൂടി സൃഷട്ി�െ�ടു�ി�ാെയ�ില ്,ആരംഭി�ു� �പവൃ�ി നിര ്

�ി�ാെത തുടുര ്െ��ിരി�ും.
ധാര ്�ിക �പശന്ം : ഒരു �പവൃ�ി ശരിേയാ െതേ�ാഎ�ു

നി�യി�ുവാന ്, ഒരു വസത്ു ഭ�ണേയാഗ�േമാഅ�േയാഎ�ു
നി�യി�ുവാന ്,വസ�്തംഉടു�ണേമാ ഉടു��േയാഎ�ു
നി�യി�ുവാന ്,ചു��മു� മനുഷ�േരാടും മ���ജീവികേളാടും
എ�െന െപരുമാറണംഎ�ു നി�യി�ുവാന ്,എ�ി�െന
അന��േളാളമു�കാര��ളില ്തീരുമാനെമടു�ാന ്മനുഷ�െര
�പാപത്മാ�ണെമ�ില ്,അഥവാവ��ിസ�ാത���ം നല ്കണെമ�ില ്,

മഹാസത�മായ മഹാ�പപ��ില ്ന��നശ�ികള ്കൂടി



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1866

സൃഷട്ി�െ�േട�തു�.്അതായത മ്ഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ
വസത്ു�ള ്�ും,വസത്ു�ളിലൂെട ജീവികള�െട ശരീര�ിനും,
ഗുണവും േദാഷ�ള�ം സൃഷട്ി�െ�െ��ില ്മാ�തേമ, ന�തും
ന�ത�ാ�തുംസൃഷട്ി�െ�െ��ില ്മാ�തേമ,വ��ിസ�ാത���ം

വിഷയമാകുകയു��. ധര ്�ം,അധര ്�ംഎ�ിവ േവര ്
തിരി�െ�ടാനും ;വ��ിയുെട ജീവിത�ില ്വ��ിസ�ാത���ം ഉള ്
െ�െടയു�വ �പവര ്�ി�ുവാനും മാധ�മം സൃഷട്ി�െ�ടണം ;
ഇെ��ില ്ജീവിതംഅര ്�ശൂന�മാകും. മാ�തമ�, മധുരം

സൃഷട്ി�ാനും സുഖം സൃഷട്ി�ാനും മാ�തംഅറിയാവു�ൈദവം
എ�ും,ൈകയ�്�ം ദുഃഖവുംസൃഷട്ി�ാനറിയാ�ൈദവെമ�ും,
നി�ിതഅളേവാെട മാ�തംസൃഷട്ി�ാന ്കഴിവു�ൈദവെമ�ും
ഒെ�യു�വിേശഷണ�ള ്�അ്തീതമായി േശാഭി�ാല ്മാ�തേമ

ൈദവം മഹാശ�ിയാകു��.
മനുഷ�ന സ്�ൂര ്�വ��ിസ�ാത���ം നല ്കു�തി�ായും, മനുഷ�ര ്

ഉള ്െ�െടയു�എ�ാ ജീവികള ്�ുംആന�കരമായി
ജീവി�ു�തിനുേവ�ിയും,ൈവവിധ��ളായആന��െള (നീതിെയ)
അനുഭവി�ാനായുംആന��ള ്�അ്ളവുകള ്നി�യി�ാനായും
മഹാസത�മായ മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര
കാര��ളിെല�ാം ന��നശ�ികെളഅഥവാ വിരു�ശ�ികെള�ൂടി
ൈദവംസൃഷട്ി�ി���.് മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭൗതികരൂപമാണ്
മഹാ�പപ�ംഎ�തുെകാ�,് മഹാശാസ�്ത�ില ്ന��നശ�ികെള
ഉള ്െ�ാ���ശാസ�്തംഉള ്െ��ിരി�ു�ു എ�ുകൂടിയാണ അ്ര ്�ം.
ജീവികള�െട ശരീരം ഉള ്െ�െടയു� ഭൗതിക വസത്ു�ളിെല�ാം

ഭൗതികശാസ�്ത�പകാരംൈകയപ്്മധുരം, ദുഃഖംസുഖം,കര�ില ്ചിരി,
തുട�ിയഅധികാവ�യുംന��നാവ�യുംൈദവംസൃഷട്ി�ി���.്
ന��നാവ�െയസത�മാ�ു�യു�ിശാസ�്തവും ഗണിതശാസ�്തവും
ഫിസികസ്ും രസത��വുംൈവദ�ശാസ�്തവുെമാെ�ൈദവം
മഹാആവിഷ�്രി�ി��� ;്കൂടാെത �പസത്ുത ശാസ�്ത�ള ്
�പകാരമു� ഭൗതിക വസത്ു�ള ്സൃഷട്ി�െ��ി��മു�.്

ഭൗതിക�പപ��ിെലഎ�ാ കാര��ള�ം ഭൗതികശാസ�്തപരമായാണ്
ൈദവം മഹാനിര ്�ഹി�ു�ത.് 100ല ്50 ന��നം എ�ത്

ഗണിതശാസ�്തപരമായി ശരിയാെണ�ിലും മഹാകാരുണ�മൂര ്
�ിയായൈദവം 14.29% മുതല ്17.43% / 19.44%*വെര മാ�തം
ന��നവസത്ു�ള ്സൃഷട്ി��െകാ� ജ്ീവികെളസേ്നഹി�ുകയും,
അര ്�ന��നഭാവം �പപ��ിന ്െറ ഗണിതശാസ�്ത�ില ്മാ�തമായി
പരിമിതെ�ടു�ുകയും െചയത്ിരി�യാണ.് 14.29% മുതല ്17.43% /
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19.44%*വെരയു�ന��നവസത്ു�ളിെല വ�ത�ാസമായ 3.14% / 5.19%
വ��ിസ�ാത��� ഉപേയാഗ�ള�െട േതാത ന്ി�യി�ു�ു.

മഹാ�പപ�സൃഷട്ിയ�് 1്00എ�മഹാഅളവ ന്ല ്കുകയും, 7എ�
ആഴച്�ാലെ� 100മായി കൂ�ിയിണ�ിെ�ാ� 1്00െന 7

െകാ� ഭ്ാഗി�ാണ 1്4.29 മഹാനി�യി�ി���ത.് 14.29%േ�ാട ൈ്പ
യുെട മൂ��മായ 3.14 േചര ്�ുേ�ാഴാണ 1്7.43കി���ത.്

(ശതമാന�ണ�ുകളിെല െവളിപാട ഇ്നിയും പൂര ്�മായി�ി�
എ�ുകൂടി അറിയി�ു�ു,എ�ാല ്വസത്ു�ള�െടയും
വസത്ുതകള�െടയും �പവര ്�നം േബാ��മാകു�തിന്

ന��നശ�ികെളസംബ�ി� െവളിെ�ടു�ലുകള ്ഉപേയാഗെ�ടു�ു
എ�തും,കൃത�മായ ശതമാന�ണ�ുകള ്തല ്�ാലംഅത�ാവശ�മ�
എ�തുംഅറിയണം. *ന��നവസത്ു�ള�െട വര ്�ി�അളവിെന

17.43% / 19.44%എ�ു കാണി�ുവാന ്കാരണം ഒ�ാം
മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക ഭരണാധികാരികള�െട ദുര ്

�ടപടികളാണ.് ന��നശ�ികള�െട തുടര ്�എ� േപരില ്�ഗ��ിന ്
െറ 3◌ാം ഭാഗ�ില ്ആവകകാര��ള�െട വിശദീകരണം േചര ്

�ി���.്).
ന��നാവ�യ�്ു േശഷം മാ�തമാണ അ്ധികാവ�യ�്്

�ാനമു�ത.്ആയത ല്ളിതമായി മന�ിലാ�ുവാന ്അന�ത, .., 
100, 99, .., 10, 9, .., 1, 0, +1, ..+, +9, +10, ..+, +99, +100, ..+,
+അന�തഎ�ി�െനയു�ഗണിതശാസ�്തപാഠം �ശ�ി�ാല ്

മതിയാകും.
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളിലു�ന��നാവ�
അത�ാന�കരമാെണ�ും ജീവിത�ില ്അത�ാന�ം

സൃഷട്ി�ു�ുെവ�ും,വസത്ുവിന ്െറ ഗുണേദാഷ�ള ്ധര ്�ശാസ�്തം
കൂടിയാെണ�ും േബാ��മാ�ു� 10 ഉദാഹണ�ള ്ചുവെട കാണുക :


(1)കു�ു�ള�െട സൃഷട്ിയുമായി ബ�െ�ടു�ിയു�സ�്തീയുെട
�പസവം :സ�്തീയ�് യ്ാെതാരു േവദനകള�ം ഇ�ാെതയും,അടിവയര ്
വീര ്�ു�തുേപാലു� �പേത�കതകള ്ഇ�ാെതയുംകു�്

വളരുകയും, ഒരു നിമിഷംെകാ� േ്വദനകളി�ാെത െച�ാവു� ഒരു
കര ്�മായി �പസവെ�ആവിഷ�്രി�ിരു�ുെവ�ില ്െപണ ്

കു�ികള�ംആണ ്കു�ികള�ം കാമകാര��ളില ്വഴിപിഴയ�്ു�ത സ്ര ്
�സാധാരണമാകുമായിരു�ു.യൗ�ന�ിലു�സ�്തീകള�ം
പുരുഷ�ാരും മാ�തമ�, മുതിര ്�വരുംഇ�ാര��ിന ്െറ വിവിധ
തല�ള ്അ�േനരം ചി�ി�ണം. േവദനകള ്ഉ�ായി��ം വ�ത�സത്
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അളവുകളില ്ഭൂമിയിെല�ും െസകസ് ഏ്�വുമധികം
വഴിപിഴ�ി���തിെന വിശകലനം െച�ണം.

കു�ികള ്മുതിര ്�വരാകുേ�ാള ്േപാലുംഅവരുെടഅ�യ�്്
കു�ികള�െട േമല ്പുലര ്�ാനാകു� �പേത�കഅധികാരം കു�ികെള
ഉദര�ില ്വഹി�തും �പസവേവദന ഉള ്െ�െടയു� േവദനകള ്

അനുഭവി�തും പാലൂ�ിയുംതൂറിവാരിയുംവളര ്�ിയതുെമാെ� മുന ്
നിര ്�ിയാണ എ്�ിരിെ� �പസത്ുതഅധികാരവുംഅവകാശവും
ഇ�ാെതവരാന ്േവദനയി�ാ� �പസവം വഴിെവയ�്ു�താണ.്

കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.
(2) മലം : മാ�ഴ�ിന ്െറേയാ മ� ഇ്ഷട് േഭാജ��ള�െടേയാ മണവും

രുചിയുമാണ ത്�ള�െടേയാ മ���ജീവികള�െടേയാ
മല�ിനു�െത�ില ്മനുഷ�ര ്മലം ഭ�ി�ുമായിരു�ു.

ച�നൈ�ല�ിന ്െറ സുഗ�ം ഉ�ായിരു�ുെവ�ില ്ശരീര�ി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�െടആന��ിനു
േവ�ി�െ�യാെണ�ര ്�ം.

(മനുഷ�രുെട മല�ില ്നി�ാണ ൈ്ദവം ച�നവൃ�െ�
സൃഷട്ി�ു�ത ;് മനുഷ�മൂ�ത�ില ്നി� ദ്ാഹശമനിയായി

ഉപേയാഗി�ു�നാര�, പശുവിന ്െറ (പശു+കാള=പശു) മൂ�ത�ില ്
നി� ഓ്റ�,്ചാണക�ില ്നി� ആ്�ിള ്എ�ി�െനെയ�ാം സൃഷട്ി
നട�ു�ു�.്ആയത മ്നുഷ�െര ചി�ി�ി�ാനും മിടു�ാരാ�ാനും

കൂടിയാണ.്)
റംസാന ്േനാ�ു േപാെലയു� മതപരമായഅനുഷഠ്ാന�ള ്
ൈദവീകമാേണാഅഥവാശാസ�്തപരമാേണാഅ�േയാഎ�്

തിരി�റിയുവാനും ന��നശ�ികള�െട �പവര ്�നം വിലയിരു�ിയാല ്
മന�ിലാകു�താണ.് േനാ�ു പിടി�ു�വ��ിയില ്നി� പ്ുറെ�ടു�

കടു�വായന്ാ�ം േനായ� ൈ്ദവീകമ�എ�ു
വിളി�റിയി�ുകയാണ.്ച�നൈ�ല�ിന ്െറ േപാെലയു� മണം
നല ്കി േ�പാ�ാഹി�ി�ുവാന ്ൈദവം ത�ാറാവാ�തഅ്വ

വിശു�മ�ാ�തുെകാ�ാണ,്അഥവാ
ൈപശാചികമായതുെകാ�ാണ.് ഭ�ണംകഴി� ആ്ന�ി�ുവാന ്

വിശ� ഉ്ള ്െ�െടയു�ശാസ�്തചി�കള ്നല ്കിൈദവം
അനു�ഗഹി�േ�ാള ്, ഭ�ണംകഴി�ു�തിന മ്നുഷ��ി�കള ്ഉ�ാ�ി
ൈദവനി� െച���വയാണ എ്�ാ മത�ളിലുമു� ഭ�ണ�വത�ള ്.
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േയാഗാഭ�ാസ�ള ്േപാെലൈദവീകമ�ാ�മെ�ാരു മുറയാണത.്
മുഹ�ദ ഉ്ള ്െ�െടയു�വ�ത�സത് മതാചാര��ാര ്�്

വ��ിജീവിത�ില ്ധാര ്�ികച��തികള ്ഉ�ായേ�ാള ്�ഗ��ിെല
ഭീകരവാദവും മത�ള�ം എ�അ��ായ�ിലും, 7◌ാം ഭാഗ�ിലും
വിശദീകരി�ി���ൈപശാചികശ�ികള ്�അ്വരുെട േമല ്
േനടാനായ വിജയ�ള�ം ഭ�ണ�വത�ള ്േപാെലയു�

അശാസ�്തീയമായകാര��ള ്മത�ളില ്കൂ�ിേ�ര ്�െ�ടാന ്
കാരണമായി���.്

(3)ശുചിത�ം, മാലിന��ള ്,ജീര ്�ാവ�,തുട�ിയവ :ശരീര�ിെല
മുറിവ ഉ്ണ�ു�തു കൂടാെത, ദുര ്��ം വമി��െകാ� പ്ഴു�ുക

തുട�ിയവകൂടി ഉെ��ില ്മാ�തേമ നീതി നിര ്�ഹണം
സാ��മാകുകയു��. മാലിന��ള ്ഇെ��ാല ്മടിയ�ാരാകും.

കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.
ജീര ്�ാവ� : ദുര ്��ം വമി�ു�ജീര ്�ാവ�ഇെ��ാല ്

ശവശരീരം മറവുെച���തില ്�ശ�യി�ാെത വരും. .....ശവശരീര�ള ്
മറവുെചയത്ിെ��ില ്അവെയ ഭ�ി�ുവാന ്വലുതും െചറുതും

സൂ�മ്വുെമാെ�യായഅനവധി ജീവികെളൈദവം
സൃഷട്ി�ി���തും,ഓകസ്ിജന ്േനരി� വ്ായുവിലൂെട �പവര ്

�ി�ു�തും,ശരീര�ിെല ഭൗതികവസത്ു�ള ്വിഘടി� പ്ുതിയ
അവ�കള ്�പാപി�ു�തുമായ നീതിശാസ�്തനിയമ�ള�ംൈദവം

�ാപി�ിരി�ു�ു എ�ത ഉ്ള ്െ�ാ�ാനായാല ്
മഹാശാസ�്തെ�യുംൈദവെ�യുംപ�ി ചി�ി� മ്ഹാന�ം

അനുഭവി�ുവാന ്മനുഷ�ര ്�ക്ഴിയു�താണ.്
ഭ�ണം, മരു�ുകള ്തുട�ിഎ�ാ വസത്ു�ള ്�ും കാലവുമായി
ബ�െ�� ജ്ീര ്�ാവ�അഥവാസംഹാരനിയമ�ള ്(നീതിശാസ�്തം

/ആ�ീയശാസ�്തം)കൂടി ൈദവംസൃഷട്ി�ി���.്ജീര ്�ാവ�
ഇെ��ാല ്ജീവിജീവിതംഎ�െനയിരി�ുംഎ� ച്ി�ി�ാനു�
ബു�ിശ�ികള�ംൈദവം മനുഷ�ന ന്ല ്കിയി���.്വിസത്രി�ു�ി�.

(4) രാ�തിഎ�അവ�യ�് ക്ാരണമാകു�ഇരു� അ്ഥവാ
�പകാശമി�ായമ് ഭൂമിയിെല ജീവിത�ില ്ഇെ��ില ്ജീവിതം

സു�രമാവി�.ഇരു�ിെന െമാ��ില ്നിയ��ി�ു�ച��ബിംബം
കൂടി സൃഷട്ി��െകാ� ര്ാ�തിെയൈദവംഅതിസു�രവും
അത�ാന�കരവും കൂടിയാ�ിയി���.് രാ�തിയും,ച��നിലൂെട
രാ�തിെവളി��ിന സ്ൃഷട്ി�ി��� മാന�ള�ം ഒെ�ഇ�ാ�
ജീവിതെ���ിഅ�ം ചി�ി�ാല ്രാ�തിയും പകലും തീര ്�യായും
േവണംഎ�അ്�രുംബു�ിമാ��രിെല ചിലരും ഒഴിെകയു�
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എ�ാവരുംപറയു�താണ.് (സംഹാരവുമായി ബ�െ�� ഉ്�തമായ
കാര��ള ്�ായാണ ച്��െനസൃഷട്ി�ി���ത എ്� മ്ു�്

സൂചി�ി�ിരു�ു, 3◌ാം ഭാഗ�ില ്കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ു�.്)
രാ�തിഎ�അവ�കൂടുതല ്നീള�കയാെണ�ില ്, ഉദാഹരണ�ിന്

പകലും രാ�തിയുംഏെറ�ുെറ തു�� ൈദര ്ഘ��ില ്
അനുഭവി��േപാരു�വര ്��്ിരമായി 16 മണി�ൂര ്േനരം രാ�തിയും
8 മണി�ൂര ്േനരം പകലുമായാല ്ജീവിതആന�ംകുറയു�താണ.്
രാ�തികുറ�ാലും ജീവിതആന�ംകുറയു�താണ.് രാ�തികുറയുക
എ�ാല ്പകല ്കൂടുകഎ�ാണ.്അേ�ാള ്രാ�തി മാ�തമ�, പകല ്
കൂടിയാലും, പകല ്കുറ�ാലുംആന�ം കുറയു�താണ.്

(5) ഉ�,് മധുരം,ൈക�,്എരിവ,് പുളി തുട�ിയവ, ഭ�ണസാധന�ള ്
�ക്ൂടുകയുംകുറയുകയും െചയത്ാല ്ആന�േ�ാെട ഭ�ണം

കഴി�ാനാവി�.
(6) ദുര ്��ംഏെറയു�ിട� ക്ൂടുതല ്സമയം ചിലവഴി�ാന ്
�പയാസമാണ.് മണംഅഥവാ ന� ഗ�ംഅധികമായാലും

അ�െനതെ�.
(7) ഭ�ണം, െതാഴില ്,വിേനാദം തുട�ിയവകളിെല ഇന�ളില ്

ഇഷട്�ള ്കൂടുതലു�വരുംകുറവു�വരും ഉ�.് ഭ�ണകാര�െ�
ഉദാഹരണമാെയടു�ാല ്,വളെര േ�ര ്� മ്ാ�ഴം ഇഷട്മാെണ�ില ്,
മാ�ഴം ഇഷട്മ�ാ�വരുമു�,് മാ�ഴ�ില ്തെ�ചില ഇന�േളാട്
ഇഷട്ം കുടുതലു�വരും,ചില ഇന�ള ്മാ�തംകഴി�ു�വരും,
അ�െനൈവവിധ��ള�െടഅന�നിരയാണു�ത.്

(8)�ീണവും വിശ��ം ഉ�ായിെ��ില ്, േജാലിയില ്മുഴുകിയിരി�ു�
വ��ി, (കൃഷി�ാരനായാലും,ശാസ�്ത�നായാലും),ഇടയ�്്

ഭ�ണംകഴി�ാന ്േപാലും ത�ാറാെയ�ു വരി�.
(9)ശരീര�ില ്�പവര ്�ി�ു�ശ�ികള ്േ�പരി�ി�ിെ��ില ്മലമൂ�ത
വിസര ്�ന�ള ്നട�ു�തിലും മനുഷ�ന ്ഉള ്െ�െടയു�ജീവികള ്
മടികാണി�ു�താണ.് മലമൂ�തവിസര ്�ന�ള ്അതീവ
ഗൗരവതര�ളായകാര��ളാണ.് മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ

വസത്ുതകെളയും മഹാശാസ�്ത�ിലൂെടൈദവം
ഏേകാപി�ി�ു�ു�.് മനുഷ�ന ്ഉേപ�ി�ു�പഴെ�ാലികള�ം
പഴകിയ ഭ�ണസാധന�ള�ം ഉ�ിഷട്�ള�ം ഭ�ി�ാന ്യഥാ�കമം
പശു�ള�ം,കാ�കള�ം പ�ികള�ം ഒെ�യു�.് മനുഷ�ന ്െറ മലം

സ�ാദിഷട്മായി ഭ�ി�ു�പ�ികള�മു�.്
വസത്ു�ള�െട േദാഷമായി വിലയിരു�െ�ടു� ഗുണ�ള ്അഥവാ
ന��നശ�ികള ്ജീവിജീവിത�ിന ഗ്ുണംഅഥവാആന�ം നല ്
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കു�ുെവ� േ്ബാ��മായിരി�ുമേ�ാ.
(10)അമിതമധുരം,അമിത ഉ�,്അമിതസേ�ാഷം,അമിത വാ�ല�ം
തുട�ിയവ :സേ�ാഷംഅഥവാആന�ം നല ്കു�കാര��ള�ം
അധികമായാല ്ആന�ം നല ്കാെതയുംപകരം േദാഷം െചയത്ുമു�
അവ�ൈദവംസൃഷട്ി�ി���.് നീതി നി�ിതമായിരി�ണം, ധര ്
�ശാസ�്ത �പകാരവുമായിരി�ണം. നീതി� ന്ി�ിതഅളവിെ��ു
വ�ാല ്ധര ്�വും,അതിലൂെട�ിതിയും,സൃഷട്ിയും,സത�വും
പിഴയ�്ു�താണ;്അ�െനസംഭവി��കൂടേ�ാ. ഉദാഹരണമായി
�ഗ��ിെല 4◌ാം ഭാഗ�ില ്സാ��ികശാസ�്തംപഠി�ുേ�ാള ്,
സ��ക്ു�ികള ്�ൈ്കമാറുവാന ്ൈദവംഅനുവദി�ു�ി�എ�ു
കാണാം. മാതാപിതാ�ള�ം കു�ികള�ംഅവരുെട കു�ികള�ം എ�ാം
ൈദവ�ിന ്േറതാണ,്ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ.്

മാതാപിതാ�ള�െടഅമിതവാ�ല�ം കു�ികെള ധര ്�ശാസ�്തം
െത�ിയു�ജീവിത�ിന വ്ഴിെയാരു�ിയാല ്,കു�ികള ്പാപം

െച���തിന മ്ാതാപിതാ�ള�ം കാരണ�ാരാവുകയാണ.്കു�ികള�ം
അവെര വഴിെത�ി�ുവാന ്േ�പരകമായതിന മ്ാതാപിതാ�ള�ം

(ബ�ുജന�ള�െമാെ�) പാപ�ള ്�ു�ശി�
ഏെ�ടുേ��തായി വരും.കു�ികള�െട ന�ത ക്രുതുവാന ്,
എ�ാവെരയുംകരുതു� മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ

�സഷട്ാവു�.്

ന��നശ�ികള�ം ധര ്�ശാസ�്തബ�നവും
മുകളില ്െകാടു�ി��� ഉദാഹരണ�ള ്ഗൗരവമായി വിശകലനം
െച��േ�ാള ്ന��നശ�ികള�െട സൃഷട്ിയും ധര ്�വുംഎ�ത

മഹ�രമായിരി�ു�ുെവ�ും ത�ള ്�ഇ്ഷട്െ��വെയ ന�െത�ും
ഇഷട്െ�ടാ�തിെന ചീ�െയ�ും േപരിടാന ്മനുഷ�ന അ്വകാശമി�
എ�ും സുവ��മാകു�ു. മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ കാര��ള�ം
ഓേരാേരാവിധ�ളില ്ന�താണ.് ന�ത�ാ�ത യ്ാെതാ�ുംൈദവം
സൃഷട്ി�ി�ി�എ�ര ്�ം.ഓേരാേരാജീവിഇന�ള ്�ുംഓേരാേരാ
ജീവിതരീതിൈദവംസൃഷട്ി�ി���.് ഭ�ണം, ഭ�ണസ�ാദനം,
കാഴച്, രാ�തി�ാഴച്, പാര ്�ിടരീതി,ഇണേചരല ്,ഇണെയആകര ്
ഷി�ു� രീതി, ഭയ�ാടുകളിെല �പേത�കത,ആ�കമണരീതികളിെല
�പേത�കത, െപരുമാ�ം,തുട�ിയഅേനകം കാര��ള ്േചര ്�താണ്
ഓേരാജീവികള�െടയുംജീവിതരീതി. മനുഷ�രുേടതുംഅ�െന തെ�.

മ���ജീവികെള ത�ള�െട ജീവിതാവശ��ള ്�ഏ്െറ
�പേയാജനെ�ടു�ുകയുംഏ�വുമധികം ഉപ�ദവി�ു�തും മനുഷ�ന ്
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തെ�യാണ.് മ���ജീവികള ്മനുഷ�െരഏ�വും കുറ��മാ�തമാണ്
ഉപ�ദവി�ു�ത എ്�തും വസത്ുതയാണ.്
ന�തു മാ�തേമൈദവംസൃഷട്ി�ി���� എ�ില ്,

ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�കലാപ�ള�ം പീഢന�ള�ംഅഴിമതികള�ം
ഭീകരവാദ�ള�ം ന�താേണാ,അവെയസൃഷട്ി�ത മ്ഹാ�പപ��ിന ്
െറ �സഷട്ാവായൈദവം തെ�യേ�എ�ി�െനയു� േചാദ��ള ്
െപെ�� അ്േനകരില ്ഉ�ാകു�താണ.്ചുവെട ന��നശ�ികള�െട
വിശദീകരണ�ിേല�ു കട�ുേ�ാള ്ജീവികള ്�,് �പേത�കി��
മനുഷ�ന വ്��ിസ�ാത���ം നല ്കാനായി ഒരു നി�ിതശതമാനം
ശ�ികെള മാ�ിവ�ി��� എ്�ു കാണാം.വ��ിസ�ാത���ം നല ്
കിയിെ��ില ്മനുഷ�െരൈദവംഅടിമകളാ�ു�തായി വരും.
വ��ികള ്സ�യം ന�തും െക�തും തിരി�റി�ു ജീവി�ുവാനു�
സംവിധാനം ഒരു�ിയിരി�ുകയാണ.് മനുഷ�രും, മു� സ്ൂചി�ി�തായ
ഒ�ാം മഹാകാലച�ക�ിെല ഭരണ�ിനായസൃഷട്ി�തായ
മാലാഖമാരും/മല�ുകള�ം/േദവതകള�ം ത�ള ്�ു ലഭി�

വ��ിസ�ാത���ം ദുരുപേയാഗം െചയത്തുെകാ�ും,അതിലൂെട
ന��നശ�ികള ്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��ിന ്െറ മഹാഭരണം
സ�ൂര ്�മായിഏെ�ടു�ു�േതാെട, മനുഷ�രുെട ജീവിതകാര��ള ്

ഉള ്െ�െട എ�ാ കാര��ള�ം മഹാമംഗളമാകു�താണ.്
ന��നശ�ികെള��ി തുടരാം :

സദാചാരംഎ�െനശാസ�്തമാകും, ഭൗതികശാസ�്ത
നിയമ�ള�മായി എ�െന െപാരു�െ�ടും, ന�തും ന�ത�ാ�തും
േവര ്തിരി�ു�തിന ്െറഅളവുേകാെല�,്ൈദവം ന�ത മ്ാ�തം
സൃഷട്ി�ാെത ന�ത�ാ�ും സൃഷട്ി�െത�ിന,് ന�ത�ാ�ത്
സൃഷട്ി�ു�ൈദവ�ിന ്െറ ഭാവംസത�  ധര ്�  നീതികളാെണ�്

എ�െന പറയാനാവും,തുട�ിയ േചാദ��െള�ാം
നിഷ�്പഭമാകു�തും നിരര ്�കമാകു�തുംഎ�െനെയ�ും
കൂടിയാണ ന്��നശ�ികള�െട സൃഷട്ിയും�ിതിയുംസംബ�ി�
കാര��ള ്ശാസ�്തപരമായി വിശദമാ�ു�ത.്ജീവികള�െടആന�ം
�സഷട്ാവിന പ്രമ�പധാനമാണ.് മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാമാതാവും
മഹാപിതാവും കൂടിയായൈദവ�ിന ത്ന ്െറ കു�ു�േളാടു�
മഹാഇഷട്മാണത.്അ�െനആയത ജ്ീവികള�െട മഹാഭാഗ�ം ;
അ�ായിരുെ��ിേലാ....എ�ു ചി�ി�ാല ്,തന ്െറ മഹാശ�ികള ്
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െകാ� സ്ൃഷട്ി�ു�ജീവികള ്�ന്രകയാതനകള ്നല ്കി
കഷട്െ�ടു�ുകയുംഅവയുെട കഷട്തകള ്ക� വ്ിേനാദി�ുകയും
െച��� �സഷട്ാവായിരുെ��ിേലാഎ�ു ചി�ി�ാല ്, മനുഷ�രുെട
എ�തേയാ േചാദ��ള�ം സംശയ�ള�ം വിേവകശൂന��ളാെണ�്

േബാ��മാകും.
കാര ്ബണ ്(കരി) ഉള ്െ�െടയു�ഏതാനും മൂലക�ള�മായും
കറു��നിറം,ഇരു�,് രാ�തിതുട�ിയവയുമായുംബ�െ��ാണ്

ന��നശ�ികള ്�പവര ്�ി�ു�ത.്കരി��യും,
കറു�മഷിയുെമാെ�എഴുതാനും അ�ടികാര��ള ്�ും

�പേയാജനെ�ടു�തും,ജീവികളിെലഊര ്�കാര��ളില ്ഉള ്െ�െട
അന��േളാളം മഹാ�പപ�കാര��ളില ്കാര ്ബണ ്ഉ�ത�ാനം

വഹി�ു�തുംൈദവം കാര ്ബെണ
ഉ�തെ�ടു�ിയി���തുെകാ�ുതെ�യാണ.് െവളിപാട പ്ൂര ്
�മായി�ി�എ�ിലും, �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ിെലഓംഎ�

അ��ായ�ില ്കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ു�.്
ഭൂമിയിെലഎ�ാ വസത്ു�ളിലുംൈദവം�ാപി�ി���
ശാസ�്തനിയമ�ള ്�പകാരമാണ എ്�ാ വസത്ു�ള�ം �പവര ്

�ി�ു�ത.്വസത്ു�ള�ം ജീവികള�ം ഉള ്െ�െട മഹാ�പപ��ിെല
ഏെതാ�ിന ്െറ േമലും മനുഷ�ര ്� �്പവര ്�ി�ാനാകു�ത േ്മ�ടി

ശാസ�്തനിയമ�ള ്�പകാരം മാ�തമാണ.്
// മഹാ�പപ��ിലു�ന��നവസത്ു�ള ്14.29% മുതല ്19.44%വെര

മാ�തമാെണ�ും,കാലാനുസൃതം ശാസ�്തവികസന�ിനും
ജനെ�രു��ിനും ഒ�ം 14.29% മാ�തംന��നവസത്ു�ള ്�ിരമായി

ഉള ്െ�ടുേ�ാള ്മാ�തേമ ജീവിതംസ�ൂര ്�മായും
ആന�കരമാവുകയു�� എ�ും വിശദീകരി�ുകയു�ായി.

ന��നവസത്ു�ള�െട ഏ�വും കുറ�അളവ ധ്ര ്�ശാസ�്ത�പകാരം
ആെണ�ുംഅത മ്ഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്�പകാരമു�
ജീവിത�കമമാെണ�ും കൂടിയാണ അ്ര ്�ം.ൈദവ�ിന ്െറ

ഇഷട്�പകാരമു�ന��നവസത്ു�ള�െടഅളവ ധ്ര ്�ശാസ�്ത�പകാരം
വ��ിയുെട സ�ാത���െ�ബ�ി�ു�ു� ;്അേതസമയം
�പസത്ുത മഹാ ധര ്�ശാസ�്തബ�നംസര ്�ജീവികള�െടയും
മംഗള�ിനായു� മഹാ പ�തിയാണ.് മഹാധര ്�ശാസ�്ത

ബ�നെ� / ന��നവസത്ു�ള�െട ഏ�വും കുറ�അളവിെന
/ൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്�പകാരമു�ന��നവസത്ു�ള�െടഅളവിെന

അവഗണി�� െകാ� വ്��ി(കള ്)ജീവി�ുേ�ാള ്,
ന��നവസത്ു�ള�െടഅളവ വ്ര ്�ി�ു�ു. പുതിയ വസത്ു�ള ്
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ഉ�ാ�ാനാവു�തും ഒരുഎനര ്ജിെയ മെ�ാരുഎനര ്ജിയായി
മാ�ാെമ�ുമു�വസത്ു�ളില ്ഉ�ട�ം െചയത്ി���

ശാസ�്തനിയമ�ള ്�പകാരമാണ ഇ്ത സ്ംഭവി�ു�ത.്ൈദവ�ിന ്െറ
ഇഷട്�പകാരംഅ�ാ�സ�ാത���ം വ��ി ഉപേയാഗി�ു�തു
െകാ� സ്ംഭവി�ു�താണത.് �പസത്ുതഅവ�ൈദവം
അനുവദി�ിെ��ില ്ൈദവംസൃഷട്ികെളഅടിമയാ�ു�ു എ�
വസത്ുതയുംആേരാപണവും ഉ�ാകു�താണ.് മഹാ�പപ��ില ്
14.29% മുതല ്17.43% /19.44%വെരഅളവിെല വ�ത�ാസമായ 3.14% /
5.15%അളവ മ്ാ�തംന��നവസത്ു�െളെ�ാ� ,്വ��ി� സ്�ൂര ്�
വ��ിസ�ാത���ംഅനുഭവി�ു�അവ�ഉ�ാവു�താണ.്
വ��ി� സ്�ൂര ്�വ��ിസ�ാത���ംഅനുവദി�ു�

മഹാമനസ�്തൈദവം കാണി�ുേ�ാഴും, മഹാനീതിപതി കൂടിയാണ്
ൈദവെമ�ും ;വ��ിയുെടആേരാഗ�ം,ആയു� ത്ുട�ിയ

ഘടക�ള ്ൈദവ�ിന ്െറ നിയ��ണ�ിലാെണ�ും വ��ിഓര ്
േ��തും,ൈദവംഅനുവദി�ി���വ��ിസ�ാത���ം ദുര ്
�ിനിേയാഗം െച�ാെത,എ�ാ ജീവികള�െടയുംആന�
ജീവിത�ിനായിൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്�പകാരംഅഥവാ ധര ്
�ശാസ�്ത�പകാരം ജീവി�ാന ്പരി�ശമിേ��തുമാണ.്
മഹാ�പപ��ിെല ന��തേകാടികള�ം സൂര�നുംആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരവുമായി ബ�െ��ിരി�യാല ്ന��ന വസത്ു�ള ്

അവെയബാധി�ു�ി�.സൗരയൂഥ�ിെല മ�� �ഗഹ�ള�ംഅവയുെട
ച���ാരുംതാല�്ാലികസൃഷട്ിയാെണ�ുംൈവകാെത പിന ്
വലി�െ�ടുെമ�ും മു� വ്ിസത്രി�ിരു�ു.അേ�ാള ്പിെ�

ഭൂമിെയയുംച��െനയും മാ�തമാണ ന്��നവസത്ു�ള ്ബാധി�ുക. //
ന��നവസത്ു�ള�െട സാ�ി��െ���ിയുംഅളവിെന��ിയും േമല ്
വിവരി�ത ഉ്ള ്െ�ാ��വാന ്ൈദവം �പേത�കം കനിേയ�തു�.്
ഉ�തമായ �പപ�രഹസ��ള�െടഅടി�ാനഘടനയിെല ഒരു മുഖ�
ഭാഗമാണ മ്ുകളില ്വിവരി�ത.്ഈഭാഗം ക����റില ്ൈട�� െച�ാന ്
ആരംഭി�േതാെട,ഏേഴാളം ദിവസ�ളില ്മഹാദാസനും പരമശിവനും
ആയിഅനു�ഗഹം േനടാന ്മഹാഭാഗ�മു�ായി���ഈയു�വന്
കടു��ീണം, െചറിയ തലചു�ല ്എ�ിവ ഉ�ാവുകയും,
െവളിപാടുകള ്�ത്ുടര ്� നഷട്െ�ടുകയും െവളിപാടുകള ്താല ്
�ാലികമായി സത്ംഭി�ുകയും െചയത്ു. മഹാകാരുണ�മയിയായ
ൈദവ�ില ്നി�ും െവളിപാട ല്ഭി�ു�ഈയു�വനും വിഷയ�ിന ്
െറ ഗൗരവം ഉള ്െ�ാ��വാനായിൈദവംആവിഷ�്രി�ി���
ന��നശ�ിസംവിധാനമാണത.് 2008 നവംബര ്4◌ാം തീയതി



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1875

അതിരാവിെല 2 മണിേയാെട മാ�തമാണ െ്വളിപാടുകള ്
പുനരാരംഭി�തും,ശരീരസുഖം കുെറ ലഭി�തും. ലളിതവും

കടു�തുമായ വളെരയധികം ധര ്�ശാസ�്തപരീ�ണ�ള ്മു�്
ഈയു�വന ്െറ േമല ്നട�െ��ി���.്കുേറെയാെ�

പരീ�ണ�ള ്ഇേ�ാഴുമു�.് ന��നശ�ികള�െട �പവര ്�നം
ഗൗരവമാെണ� ച്ുരു�ം.

ൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്�പകാരം മാ�തംജീവി�ുവാന ്ആ�ഗഹി�ുകയും,
അതി�ായി �പാര ്�ി�ുകയും െച��േ�ാള ്,സുഖദുഃഖ�െള
സമനിലയില ്ആസ�ദി��െകാ� ജ്ീവി�ുവാന ്വ��ി�്
സാധി�ു�താണ.്വ��ിയുെട ജീവിത�കമ�ള ്

ആവിഷ�്രി�ു�ത ൈ്ദവ�ിന ്െറ ഇഷട്ം േപാെല,അഥവാ ധര ്
�ശാസ�്ത�പകാരമമായി മാറു�ു. ധര ്�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുക

മാ�തേമ വ��ി െചേ��തു��.വ��ി� സ്�ൂര ്�
വ��ിസ�ാത���ംതാന ്അനുഭവി�ു�തായി േബാ��െ�ടു�തും
സ�ൂര ്�മന��ഖം ലഭി�ു�തുമാണ.്ജീവിതകാര��െള�ാം
അനായാസമായും ഒഴുേ�ാെടയുംനട�ു�താണ.്ഞാെന� ഭാവം
തീ�ാെത വ��ി�ആ്ന�േ�ാെട ജീവി�ാന ്കഴിയു�തുമാണ.്
എ�ാല ്വ��ിയുെട ഇഷട്�ള ്അഥവാസ�ാത����ള ്�പകാരം
ജീവി�ുവാന ്ആ�ഗഹി�ുേ�ാള ്,ജീവിത�കമം കൂടി വ��ി
ആവിഷ�്രി�ുകയാണ.് ധര ്�ശാസ�്ത �പകാരമ�ാ�
ജീവിതമാണത.് ഉദാഹരണമായി,കു�ികള ്�ുേവ�ി വ��ി
കരുതു�തുംഅവര ്�ുേവ�ി െക�ിടം െവയ�്ു�തുെമാെ�
ൈദവെ�യുംൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തെ�യും

അവഗണി��െകാ�ു� �പവൃ�ികളാണ.്
സ�ൂര ്�മായുംൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്�പകാരം മാ�തംജീവി�ുേ�ാള ്,

കു�ികള�ം മുതിര ്�വരുെമ�ാം അതാതു �പായ�ിലും
അവ�കളിലും ഉ�ാേവ�തായ ധര ്��െള കൃത�മായി പുലര ്
�ു�വരായി മാറു�താണ.് �പസത്ുതഅവ�ക��ള�ം ചതിയും
െകാ�യും മ�ര�ള�ം േപാെലയു�കാര��ള ്സമൂഹ�ില ്
ഇ�ാെത വരികയും, ഒരുശാസന േപാലും യാെതാരാള ്�ും

ആവശ�മി�ാ�അവ�ഉ�ാവുകയും െച���താണ.്കുേറ�ാലം
ഈനില തുടര ്�ാല ്െചറിയ വിരസതസമൂഹകാര��ളില ്
ഉ�ാവു�താണ.്വിരസതഅക�ാനും സമൂഹംഊര ്

�സ�ലമാകാനും ൈപശാചിക ന��നശ�ികള�െട െചറിയസാ�ി��ം
ന�െത�ു േതാ�ു�താണ.് മെ�ാരു വിധ�ില ്പറ�ാല ്ഒര�ം
വ��ിസ�ാത���ം ന�തായിരി�ു�അവ�യാണത.് ഒര�ം
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ന�െത�ു േതാ�ു�ത �്പാേയണവളര ്� മ്ദ�വും മദിരാ�ിയും
ഭീകരവാദവുെമാെ�ആയാല ്വളെര�ാലമായി ഭൂമിയിെലാെ�യും
സംഭവി�ി���തുേപാെല കാര��ള ്പിടിവി�� േപാകു�താണ.്
�പസത്ുതഅവ�യ�് പ്രിഹാരമായിൈദവം ഒരു വൃ�പരിധി

സംര�ണം�ാപി�ി���.് മനുഷ�ന ല്ഭ�മാകു�
ശാസ�്ത�ാന�ിനും സ��ിനും മ�� ശ�ികള ്�ുംഅനുസരി�്

അവന ്െറ �പവര ്�നേമഖല ഒരു വൃ�ംേപാെല െചറുതും
വലുതുെമാെ�യായി മാറുേ�ാള ്,വൃ��ിനു�ിെലഏ�വും വലിയ
േരഖയായ വ�ാസവും വൃ�പരിധിയുംത�ില ്ഒരു നി�ിതബ�ം
ഉ�ാ�ിയിരി�ു�ു.വൃ�പരിധി =വ�ാസം ◌ഃ 3.14... (ൈപ). ഒരു
േക���ില ്നി�ും ശ�ിയും,ശിവനും േചര ്�തായ ഒരുകാലിന്
അഥവാആര�ിന (്േറഡിയസ)്സ�രി�ാവു� പരമാവധിഅളവ്
വൃ�വും േഗാളവുംആണ.്വ��ികള ്ഉപേയാഗെ�ടു�ു�

വ��ിസ�ാത���ംൈപഎ�നി�ിതസംഖ�യുെടഅളവായ 3.14.. %
ല ്താെഴയായിരു�ാല ്,വ��ികള ്�അ്ഥവാസമൂഹ�ിെല
ഭരണകൂട�ിന �്പശന് പരിഹാരംസാ��മാകു�താണ.് 0% മുതല ്
പരമാവധിൈപ%വെരയു�വ��ിസ�ാത���ംഅപകടകാരിയ�
എ�ര ്�ം. മദിര (മദ�ം), മദിരാ�ി (ദുഷ�്ാമം)എ�ിവയിേല�്
സമൂഹ�ിെല ഭരണകൂടം �പേവശി�ാല ്ൈപ%നു മുകളില ്
വ��ിസ�ാത���ം �പേവശി�ിരി�ു�ു എ�ു കണ�ാ�ണം.
ൈദവ�ിന ്െറ �പേത�കമായ ഇടെപടല ്െകാ�ു മാ�തേമൈപ%നു

മുകളിലു� �പശന്�ള ്പരിഹരി�ാന ്കഴിയുകയു��.
ഭൂമിയിെല�ും ഇ�ു�സ�ീര ്� �പശന്�ള ്പരിഹരി�ാന ്ൈദവം
�പേത�കമായി ഇടെപേട�തുെ��ുംഅര ്�മു�ാകു�ു.എ�ാല ്,
മുഖ�മായുംആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക ഭരണാധികാരികള�െട
വീഴച് നിമി�മാണ ൈ്പ%നു മുകളില ്വ��ിസ�ാത���ം വര ്
�ി�ാനും സമൂഹജീവിതം െകാടിയ ദുര��ളില ്െപടാനും

കാരണമായത.്അേതസമയം, മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�അ��ായം
പഠി�ുേ�ാള ്,എ�ാവിധ �പശന്�ള�ം ഇേ�ാഴുംഎേ�ാഴും കു��ള�ം
കുറവുകള�മി�ാെത പരിഹരി�െ�ടു�ുെ��ും,എ�ാവര ്�ുംസമ
നീതി ലഭി�ു�ുെ��ും േബാ��മാകു�താണ.്ൈവകാെത മായ
�പത��മാകു�േതാെട, ഒരു ചിലര ്കാ�ി�ൂ�ിയഅധമ��ള�ം
ദുഷ�്ീര ്�ികള�ം നി�ാരമായി പരിഹരി�ു�തുമാണ.്
ന��നശ�ികള ്....തുടര ്�എ�അ��ായ�ില ്കൂടുതല ്

വിശദീകരണമു�.്
മനുഷ�ര ്ഒഴിെകയു�ജീവികളില ്വ��ിസ�ാത���ം 1%ല ്താെഴ
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മാ�തമാണ �്പവര ്�ി�ു�ത എ്�ുംഅറിയുക.
22/7 =ൈപഎ�ദൃഢസംഖ� ഭൗതികശാസ�്ത�ിന ്െറഅനവധി
ശാഖകളില ്വിവിധസംവിധാന�ള�െട ഭാഗമായി ഉള ്െ�ടു�താണ.്
ന��നശ�ികള ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഭൗതികസൃഷട്ിയുമായി

ബ�െ��ിരി�ു�തു െകാ�ാണത.്
22എ�സംഖ�െയ 7 െകാ�ു ഹരി�ുേ�ാഴാണ ൈ്പ = 3.1428.....
എ�ു ലഭി�ു�ത.് മഹാ�പപ�െ� 100എ�ു കണ�ാ�ുേ�ാള ്,
100െന 6ഘ��ളായി സൃഷട്ി�ി���തും,ജീവിധര ്�െ� 6മായി

ബ�ി�ി�ു�തും, 6െന കാലവുമായി ബ�ി�ി� 6്
ദിവസമാ�ു�തും,എേ�ാഴുമു�ആന�ംകൂടാെതഅധികആന�ം
ജീവികള ്�ന്ല ്കാനായുംവ��ിസ�ാത���ം ഉറ�ി�ാനായും 1
ദിവസം 6േനാട േ്ചര ്� 7് ദിവസെമ�ആഴച് സൃഷട്ി�ു�തും,
ഒെ�ന��നശ�ികള�െട ഭൗതികസൃഷട്ിയുമായി�ൂടി ൈദവം
ബ�ി�ി�ിരി�ുകയാണ.്ശ�ിയുംശിവനും എ� 2കാലുകളില ്
നി�ുെകാ� മ്ഹാ�പപ�െ� 20ൈകകള ്െകാ�ു �പവര ്
�ി�ി�ു� മഹാദിവ�രൂപം മഹാശ�ിസ�ീകരി�ുേ�ാള ്22
അംശ�ള ്േചര ്�മഹാദിവ�ച�കം ഉ�ാകു�ു�.് മഹാ
ദിവ�ച�കവുമായി ബ�െ����കാര��ളിെല െവളിപാട പ്ൂര ്

�മായി�ി�.ൈദവാനു�ഗഹ�ാല ്ൈവകാെത പൂര ്�മാകു�താണ്
എ�റിക.

ൈദവ�ിന ്െറ മഹാഭാവ�ളായസത�ധര ്�നീതികെള ചി�യിലും
വാ�ിലും �പവൃ�ിയിലും പുലര ്�ുവാന ്�ശ�ി�ുേ�ാള ്മാ�തേമ,
ൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്�പകാരം മാ�തംജീവി�ുവാന ്ആ�ഗഹി�ു�
അവ�യിേല� വ്��ി ഉയരുകയു�� എ�ും ന��നശ�ികള�െട

സൃഷട്ിയിലൂെടയുംഅവയ�് ക്�ി�ിരി�ു�
ഔ�ത��ിലൂെടയുമാണ ജ്ീവിതംആന�കരമാ�ിയി���ത എ്�ും

സുവ��മായിരി�ുമേ�ാ.

ന��നശ�ികള ്തിരു�ല ്ശ�ികളായി �പവര ്�ി�ു�ു.
ഭീകരവാദവും, രാഷ�്ടീയ/മതഅസംതൃപത്ിയും, ന��നശ�ികള�ം
എ�അ��ായ�ില ്ന��നശ�ികള ്തിരു�ല ്ശ�ികളായി �പവര ്

�ി�ു�തിെന��ി വിസത്രി�ിരു�ു.
ൈദവ�ിന ്െറ ഭാവമായസത�ധര ്�നീതികെളഅഥവാ

മഹാശാസ�്തെ�പിന ്പ�ാെതസമൂഹജീവിതം മുേ�ാ��േപായാല ്
അവെയതിരു�ാനായി തിരു�ല ്ശ�ികളായും, പി�ീട്

വിരു�ശ�ികളായും േമ�ടി ന��നശ�ികള ്രൂപം �പാപി�ു�താണ.്
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ന��നശ�ികള ്നി�ിതമായ െചറിയഅളവില ്വര ്�ി�ുേ�ാള ്
സമൂഹജീവിതം മഹാആന�കരമാണ.്എ�ാല ്വ��ികള ്ധര ്

�ശാസ�്തപരമായ�ാെത ജീവി�ുേ�ാള ്,അഥവാ
വ��ിസ�ാത���െ� ദുര ്�ിനിേയാഗി�ുേ�ാള ്, ന��നശ�ികള�െട
അളവ വ്ര ്�ി�ു�തും,അ�ാരണ�ാല ്ഭീകര �പവര ്�ന�ള ്

ഉ�ാകു�തും വര ്�ി�ു�തുമാണ.്അതായത ധ്ര ്
�ശാസ�്തപരമായ�ാെത വ��ികള ്ജീവി�ുേ�ാള ്തിരു�ല ്
ശ�ികളായുംവിരു�ശ�ികളായുംന��നശ�ികള ്രൂപം
�പാപി�ു�താണ.് ഭീകരവാദ�ള�ം ഭീകര�പവര ്�ന�ള�ം

സമൂഹ�ില ്വ�ാപി�ുേ�ാള ്തിരു�ല ്ശ�ികള ്എ�തിന ്െറ
പരിധിവി� വ്ിരു�ശ�ികളായി ന��നശ�ികള ്രൂപം
�പാപി�ിരി�ു�ു എ�ാണര ്�ം.ആന�കരമായവെയ

�പശന്കാരികളാ�ു�ത മ്നുഷ�രാെണ�ുംഅര ്�ം.ഇ�െ�
ഭീകരവാദ�െള മാനുഷികമായി മാ�തംകാേണ�തി�.അവയ�്്
മു�റ�തുേപാെലആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക

ഭരണാധികാരികള�െട വീഴച് കാരണമായി���.്

ന��നശ�ികള�ംൈപശാചികശ�ികള�ം
ൈദവം, ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരം മനുഷ�ന സ്�ൂര ്�മായ

വ��ിസ�ാത���ം നല ്കു�ു�.്
ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരംഅ�ാെതയു�വ��ിസ�ാത����ള ്സമൂഹം

അഥവാസമൂഹ�ിെല വ��ികള ്പുലര ്�ുേ�ാള ്
മഹാ�പപ��ിലു�ന��നവസത്ു�ള�െടഅളവ/്�പവര ്�നം
14.29% ല ്നി� �്കമാനുഗതം ഉയരുകയുംധാര ്�ികഅധഃപതനം

ഉ�ാവുകയും െച���ു. മനുഷ�ര ്കാ���ൈദവനി�,
ശാസ�്തപരമായ െതാഴില ്വിഭജനം, മഹാനീതിശാസ�്തംതുട�ിയ
അ��ായ�ളില ്നി� ആ്വകകാര��ള ്മന�ിലാ�ാനാവും. ധര ്
�ശാസ�്ത �പകാരംഅ�ാെതയു�വ��ിസ�ാത����ള ്

അഹിംസയുേടത�.അവഹിംസ ഉള ്െ�െടയു�അധമകാര��െള
സൃഷട്ി�ു�താണ.് മാംസ േഭാജികളായഅേനകം ജീവികെളൈദവം
സൃഷട്ി�ുവാന ്കാരണം മനുഷ�രാെണ�ത ഭ്�ണശാസ�്തംഎ�

അ��ായ�ില ്വിവരി�ു�ു�.്
ഭൂമിയിെല ഭൂരിപ�ം ജന�ള�ം വ��ിസ�ാത���െ� ദുരുപേയാഗം
െച��േ�ാള ്, ന��നവസത്ു�ള ്14.29% ല ്നി� �്കമാനുഗതം
ഉയരുകയും ഭൂമിയിെലാെ�യുംഅധര ്��ള ്െപരുകുകയും
െച���ു.എ�ാല ്17.43%എ�അളവില ്മാ�തംവര ്�ി�ുേ�ാള ്
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ഇ�ു�തുേപാെലൈപശാചികത�ം ഉ�ാകുമായിരു�ി�.ൈപ%ല ്
നി� വ്��ിസ�ാത���ം ദുരുപേയാഗെ�ടുവാന ്മു�റ�തുേപാെല
ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക ഭരണാധികാരികള�െട വീഴച്
കാരണമായി���.് ന��നശ�ികള ്....തുടര ്�എ�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ി���.്ഇ�ു�ന��നവസത്ു�ള�െട വര ്�ി�അളവ മ്ായ
�പത��മാ�ു�േതാെട, മഹാശ�ിയായൈദവം മഹാ�പപ��ിന ്

െറ മഹാഭരണംഏെ�ടു�ു�േതാെടഅവസാനി�ു�തും
മഹാസു�രമായ ജീവിതം ഉ�ാകു�തുമാണ.്

നിലവിലു�വര ്�ിതമായ 19.44%േനാട അ്ടു�ുേ�ാള ്ഇ�്
കാണുകയും േകള ്�ുകയുംഅനുഭവി�ുകയും െച���അധര ്
��ള ്ഭൂമിയിെലാെ�യുംപര�ു�ു. ന��നവസത്ു�ളിലൂെട
അഥവാ ന��ന ശ�ികളിലൂെട സമൂഹെ�അഥവാസമൂഹ�ിെല

വ��ികെള ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരമ�ാെത
േവദനി�ി�ു�/പീഢി�ി�ു�ൈപശാചികശ�ികള ്രൂപം
െകാ���ു. േമ�ടി ന��നവസത്ു�ള ്അഥവാവിരു�ശ�ികള ്
അഥവാ പിശാച മ്ദ�ം, മയ�ുമരു�,്വ�ഭിചാരം,അധികസേ്നഹം,
അധികവാ�ല�ം, പണ�ഭാ�,്കീര ്�ി�ഭാ�,്അധാര ്�ികമായ
കളികള ്(സേ്പാര ്ടസ്)്,അധാര ്�ികമായ മതരാഷ�്ടീയസാ��ിക
വ�വ�ിതികള ്തുട�ിയവയിലൂെട സേ�ളി�ുേ�ാള ്സമൂഹ�ിന്
അധാര ്�ിക ഭാവരൂപ�ള ്ഉ�ാകു�താണ.്അേതസമയം
ന��നവസത്ു�ളിെല 14.29%ജീവിതാവശ�മാെണ�തും, 3.14%
മാ�തമാണ �്പശന്കാരിയാവു�െത�ും, 5.19% മാ�തമാണ്
ഇ�ു�തുേപാെല കടു� �പശന്കാരിയാവു�െത�ും

മന�ിലാ�ണം.
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു� മഹാനീതിനിര ്�ഹണ�ിന ്െറ ഒരു
ഭാഗമായി� െ്കാടുംപാപികളിലൂെട പാപികെള തിരു�ു�പ�തികൂടി

ഉെ�� ഭ്ീകരവാദെ�വിസത്രി�ു�അ��ായ�ില ്
വ��മാ�ിയിരു�ു.ആ�ാവിെനബ�െ�ടു�ിയു� ഒരു
നീതിവശം കൂടി ഉ�.് മനുഷ�ന ്െറ ശരാശരിആയു�ായി

നി�യി�ി���തില ്ഒരു വര ്ഷംശരീരം വി���ആ�ാവിന ്െറ �പവര ്
�നെ�സംബ�ി���താണ.്താന ്ഉ�വരായി കരുതിയിരു�വെര
�ശ�ി�ാനും ജീവിതകാര��െള കുേറ�ൂടി മന�ിലാ�ാനും,ചിലെര
സഹായി�ാനും, മ�� ചിലെര ഉപ�ദവി�ാനും ഭൗതികശരീരമി�ാ�
ജീവാ�ാവിന പ്രിധികേളാെട �പവര ്�ി�ാന ്സൗകര�െമാരു�ു�
ഒരു പ�തിയാണത.്വാതക രൂപേ�ാെട ജീവാ�ാവ �്പവര ്
�ി�ു�കാലഘ�െ��ിതിപരമായ വിധി �പകാരം ഒരു വര ്
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ഷ�ില ്കുറയ�്ാനും കൂടുതലാ�ാനും പ�തികള��.് ന�
ആ�ാ�ള ്, പിശാചുകള ്എ�ി�െന േവര ്തിരിവും ഉ�ാകു�ു�.്
െകാടുംപാപികളായി ജീവി�വര ്�പ്ാപം കുറയ�്ാനായി� ഒ്രുസ�ര ്
ഭം ഒരു�ു�ു�.് ഭീകരവാദം േപാെലയു�വ െച��� ഒരു ചില
മനുഷ�രിേല� ത്ിരു�ല ്ശ�ികളായി �പേവശി�ുവാനും,

അവരുെട ശരീര�ിന ്െറ ഭാഗമായിരു�ുെകാ�,് പീഢനശി�കള ്
അനുഭവി�ുവാനും,ആവിധ�ില ്മു� സ്�ാദി� ശി�കള�െട
അളവു കുറയാനും സൗകര�ം ഒരു�ു�ു�.്സ��മായി

ശരീരമി�ാെതയും,വാതകരൂപേ�ാെടയുമു�ജീവാ�ാവിെന,
വാതകമായി മാ�തംധരി� ഭ്ൗതികശാസ�്തപരീ�ണ�ള ്�്
ശാസ�്ത�ര ്വിേധയമാ�ുേ�ാഴും,ശി�കള ്േനടാനും പാപം
കുറയാനുമു�സ�ര ്ഭം ജീവാ�ാവിന ല്ഭി�ു�ു�.് െവളിപാട പ്ൂര ്

�മായി�ി�...
ന��നശ�ികള ്�ൈ്പശാചികശ�ികളായി

രൂപാ�രമു�ാകു�തിന മ്ാനുഷിക കാര��ള ്കൂടാെത ഭീകരവാദവും
മത�ള�ം എ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�തായ വിഷാണു എ�
നാരായണന ്ഉള ്െ�െടയു�വരുംകാരണ�ളായി���.്ആദ�
മഹാകാലച�ക�ില ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഭരണകാര��ള ്

ൈകകാര�ം െചയത് മാലാഖമാര ്/ മല�ുകള ്/േദവതമാര ്,വര ്��മായ
മ��ശാസ�്തെ�ന��നശ�ികള�െട �പവര ്�ന�ില ്

ഇടെപടു�ുകയു�ായി.വര ്��മായ മ��ശാസ�്ത�പകാരം യ�ി,
ഗ�ര ്�ന ്, ഭൂതം, മാടന ്, മറുത,കു�ി�ാ�ന ്,ജി�,്തുട�ിയ

ബഹുവിധ േപരുകളില ്മരണേശഷമു�ജീവാ�ാ�ള ്� മ്ുകളിെല
ഖ�ികയില ്വ��മാ�ിയതുേപാെല താല ്�ാലിക പരിണാമം
ഉ�ായി. 14.29%ല ്കൂടുതലായു�ന��നവസത്ു�ള�െട

അധികാരികളായി രൂപംെകാ� േമ�ടി പിശാചു�ളില ്ഭൂരിപ�വും
പിന ്വലി�െ��� കഴി�ുഎ�ിലും ന��നശ�ികള ്/ന��ന
വസത്ു�ള ്നിലനില ്�ുകയാണ.് (ൈപശാചികശ�ികെള��ി
പരാമര ്ശി� കാലയളവില ്മനുഷ�ജ��ില ്കഴിയു�

വിഷാണുവുമായി ബ�െ�� ചിലഅ�ുത�ള ്നട�ുകയു�ായി.
േകരള�ിനു െവളിയില ്കഴിയു�അേ�ഹം 2008 നവംബര ്5, 7, 8
തീയതികളില ്ആവകവിവര�ള ്ഈയു�വെന െടലിേഫാണിലൂെട

അറിയി�ുകയു�ായി.ഇവിെട വിസത്രി�ു�ി�.).
ൈവകാെത, ഭൂമിയില ്മായ �പത��മാകു�േതാെട, മത�രും
ജാതി�രും രാഷ�്ടീയ ഇസ�ാരുമായവര ്മനുഷ�രായി
പരിണമി�ു�േതാെടയും, ധര ്�ശാസ�്തപരമായ ജീവിതം
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ആരംഭി�ു�േതാെടയും,വ��ിസ�ാത���െ� ദുരുപേയാഗം
െചയത്തു നിമി�ം ഭൗതികമായി സൃഷട്ി�െ�� േമ�ടി ൈപശാചിക
ന��നശ�ികള ്ഒരുഅത���ഗവിഷമായി കടലില ്രൂപെ�ടു�തും,

സംഹാരംഅ��േ�ാടടു�,് പുതിയസൃഷട്ിച�കം
ആരംഭി�ു�തിനു മു�ായി, �പസത്ുതഅത���ഗവിഷെ�പാനം
െച��വാനും വിഷംകണഠ്�ില ്ഉറയ�്ുവാനും പരമശിവെന

മഹാശ�ിയായൈദവംഅനു�ഗഹി�ു�തും,വിഷപാനം െച���
പരമശിവന ്നീലകണഠ്നായി മാറു�തുമാണ.്

14.29%വെരയു�ന��നശ�ികെള ഉ�തൈദവീകശ�ികളായും,
അതിനു മുകളില ്ൈപ%കൂ�ി ലഭി�ു�തായ 17.43%വെരയു�
ന��നശ�ികെള തിരു�ല ്ശ�ികളായും,അഥവാ 17.43%നു
മുകളില ്19.44%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 ്സൃഷട്ി�ൈപശാചികശ�ികള ്അഥവാ
പിശാച എ്�ും വിളിേ��തു�.്ൈപശാചികശ�ികള�െട
അധികാരികളായഅേനകെരയുംൈപശാചികശ�ികളായി
പരിണമി�അേനകെരയുംൈദവ�ളായി കണ�ാ�ി പൂജകള�ം
ആരാധനകള�ം നട�ു�അവ�മത�ളില ്നിലനില ്�ു�ു�.്

വിഷാണു,അ��ന ്തുട�ിയവെര��ി മു�്
സൂചി�ി�ുകയുമു�ായി.

സമൂഹ�ില ്പിശാചു�ള ്അഥവാൈപശാചികശ�ികള ്
ആെരെയ�ാമാണ മ്ുഖ�മായും പിടികൂടിയി���െത�ും

പിടികൂടു�െത�ും കുറ��കൂടി വിസത്രി�ാം. ഭീകരവാദെ�
വിവരി�ു�അ��ായ�ളില ്മതപുേരാഹിതരും, മതേനതൃത��ള�ം,
രാഷ�്ട ഭരണാധികാരികള�ം ജഡജ്ിമാരുെമാെ�യാണ സ്മൂഹ�ിെല
െകാടും ഭീകരര ്എ�ുംഅെത�ുെകാ�ാെണ�ും വിശദീകരി�ിരു�ു.

ൈദവം നല ്കിയി���വ��ിസ�ാത���െ� ദുരുപേയാഗം
െച���വരിലാണ ൈ്പശാചികശ�ികള ്കൂടുതലായും �പവര ്
�ി�ു�ത എ്�ര ്�ം.അതില ്ഒ�ാമത മ്തേനതൃത��ള�ം മത
ജാതി േനതൃത��ള�ം രാഷ�്ടീയേനതൃത��ള�ം തെ�യാണ.്

ൈദവെ���ിഅേന�ഷി�വര ്ത�ള�െടഅേന�ഷണ�ള ്�ും,
ത�ള ്കെ��ിയശരിയും െത��ംകലര ്�ഏതാനും കാര��ള ്�്
ൈദവ�ിന ്െറ ശാസ�്തംഅഥവാൈദവശാസ�്തംഎ�ും സ�ൂര ്�
ൈദവശാസ�്തംഎ�ും ക�േ�രി��.ൈദവംസൃഷട്ി� മനുഷ�െര
മത�രുംജാതി�രുമാ�ി, ഭൂമിയില ്മനുഷ�രി�ാതാ�ി.ൈദവം,
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എ�ാ മനുഷ�രും ഉള ്െ��എ�ാ ജീവികെളയുംൈദവ�ിന ്െറയും
�പതിനിധിയായ പരമശിവന ്െറയുംയജമാനരായി ഉയര ്

�ിയിരി�ുകയാണ.്ൈദവംകു�ു�െളസൃഷട്ി�ു�തും
പരിപാലി�ു�തും യജമാനരാ�ാനാണ,് ദാസരാ�ാന�.**

ൈദവ�ിന ്െറ േപരിലായാലും എ�ിന ്െറ േപരിലായാലും ത�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 ്നട�ിേ�ാരു�ൈദവനി�െയ��ിയു�അ��ായ�ളില ്
�പസത്ുത പിശാചു�ള�െട �പവര ്�നം വിശദീകരി�ി���.്
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ചില കാല�ളില ്ചില �പേദശ�ളില ്
വളെരയധികം പാപ�ള ്െചയത്വെര മാ�തമായി പുനര ്

�നി�ി�ു�തുംഅവര ്�ായി ശി�ാപ�തികള ്ഒരു�ുകയും
െച���ു�.് പുണ�ംകൂടുതല ്െചയത്വര ്�ായു� േമഖല,
അഹംഭാവം കൂടുതലു�വര ്�ായു� േമഖലഎ�ി�െനയു�
തിരിവുകള ്ചില �പേദശ�ളില ്�ിരമായുംചിേലട�ളില ്
താല�്ാലികമായും മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ഒരു�ു�ു�.്

മനുഷ�െരഅേന�ാന�ം കൂടുതല ്സേ്നഹി�ുകയും
ബഹുമാനി�ുകയും െച���വര ്�ായി നി�യി�ി��� േമഖലയാണ്

തമിഴന്ാട.്തമിഴന്ാ�ിലു�വെര�ാം ഏ�വും േയാഗ�െരേ�ാ
ന�വെരേ�ാഅ�അതി�ര ്�ം.ജ��ള�െട എ�വും പുണ�വും
�പകാരംൈദവംഏ�വും കൂടുതല ്സേ്നഹി�ു�വരുെടയും,ഏ�വും
കൂടുതല ്അഹംഭാവം ഉ�വരുെടയും േമഖലയാണ േ്കരളം.ആവക
കാര��ള ്�ഗ��ിെല 2, 3, 4 ഭാഗ�ളില ്കൂടുതല ്വിശദീകരി�ി���.്

ൈപശാചിക ന��ന വസത്ു�ള ്ഏെതാെ�െയ�ു
തിരി�റി�റിയാനാവുേമാഎ�ും തിരി�റി� ന്ശി�ി�ാല ്സമൂഹം
ശു�മാവുേമാഎ�ും േനാ�ാം.ജീവാ�ാവിന ്െറ �പവര ്�നവുമായി

അഥവാ ന�തി�കള�മായിഅഥവാ വ��ിസ�ാത���
ദുരുപേയാഗവുമായി ബ�െ�� സ്ൃഷട്ി�െ�ടു�വയാണ്

ൈപശാചിക ന��ന വസത്ു�ള ്എ�തുെകാ� ജ്ീവാ�ാവിനുേമല ്
നട�ാേ��തായ മഹാനീതിശാസ�്തവുമായി�ൂടി

ബ�െ��ിരി�ു�ു. മഹാനീതി ശാസ�്തംനട�ാേ��തും
നട�ാ�ു�തും മഹാനീതിപതിയായൈദവമാകയാല ്, മാനുഷിക
നിയ��ണപരിധിയില ്വരു�ി�.ചുവെട ഓകസ്ിജെന��ി
പറയുേ�ാള ്, നിഗൂഢമ�ാ�ഓകസ്ിജന ്െറ �പവര ്�ന�െള
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നിയ��ി�ുവാന ്മനുഷ�ന ക്ഴിയി�എ� സ്ുവ��മാ�ു�ു�.്
അതുേപാെലയാണ ൈ്പശാചിക ന��ന വസത്ു�െളയും

സൃഷട്ിപരമായ വിധിെയയുംജ�ഗുണ�െളയുംജീവാ�ാവിെനയും
ബ�െ�ടു�ിെ�ാ�ു� മഹാനീതിശാസ�്ത �പവര ്�ന�ള ്
നട�ു�ത.്കാര ്ബണുമായും,അ�രീ��ിെലഅപൂര ്�

വാതക�ള�മായും ഒെ�അതിനു ബ�മു�.്ൈപശാചികമായ
ന��നവസത്ു�െള പിന ്വലി�ു�തിെന��ി �ഗ��ിെല
മഹാകാര��ള ്വിവരി�ാനായി മാ�തമു� 3◌ാം ഭാഗ�ിെല

ന��നശ�ികള ്....തുടര ്�എ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്



** �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ിെല മഹാകാര��ള ്പഠി�ുേ�ാള ്,
ൈദവംഎ�ാ കു�ു�െളയും മിടു�രുംയജമാനരുമാ�ാനാണ്
�പവര ്�ി�ു�െത�ും േബാ��മാകു�താണ.്താന ്നല ്കിയാല ്
മാ�തംഎ�ിനും ഏതിനും ശ�ി ലഭി�ു�തന ്െറ കു�ു�േളാട്
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ശ്�ി�പകടനം കാേ��കാര�മി�.
ൈദവം പരമശിവന മ്ഹാശാസ�്തവും മഹാശ�ികള�ംഅനു�ഗഹി��
നല ്കുേ�ാള ്, മഹാ�പപ�കാര��ള ്േബാ��മാകു�ൈദവ�ിന ്െറ
�പതിനിധിയായ പരമശിവന,്അേ�ഹ�ിന ്െറ കൂടി കു�ു�ളായ
ജീവികേളാട ശ്�ി�പകടനം കാേ��കാര�മി�. ഉദാഹരണ�ിന,്
ഗാ�ിയുെടൈക�ില ്ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�അണുേബാംബുകള�ം
മാരകായുധ�ള�ം ലഭി�ാല ്യാെതാരാള ്�ും യാെതാരുഅപകടവും
ഉ�ാ�ാെതഅണുേബാംബുകെളയും മാരകായുധ�െളയും

എ�െന നിര ്�ീര�മാ�ാംഎ�ായിരി�ും ചി�ി�ുക.ൈദവ�ിന ്
െറ കു�ു�ളായ ജീവികള ്മായാശ�ികെള ദുരുപേയാഗം

െച�ാതിരി�ാന ്കൂടിയാണ മ്ായാശ�ികെള
മഹാശാസ�്തനിയമ�ളാ�ുകയുംഅവയുെട ഭൗതികരൂപമായി
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ി���തും.എ�ാല ്ൈദവ�ിന ്െറ

കു�ു�ളായ ദുര ്�യും, നാരായണനും വ��ിസ�ാത���െ�യും
�പേത�ക ചുമതലകള ്�ായി നല ്കിയശ�ികെളയും ദുരുപേയാഗം
െച�ാനും സ�യംൈദവമാകാനും ഒെ� �ശമി� ക്ടു�പാപം
െച��കയു�ായി : ഭീകരവാദവും മത�ള�ം എ�അ��ായ�ില ്

വിശദീകരി�ി���.്
രാജാേവാ മ��ിേയാൈപലേ�ാആകു�തിെലാ�ും

അടി�ാനപരമായി യാെതാരുകാര�വുമി�. മഹാ�പപ��ിെല
അന�മായ ഭൗതികആന��െളയുംസുഖ�െളയുംഅറിയാനും
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അനുഭവി�ാനുമു�താണ ജ്ീവിതം.എ�ാ കു�ു�ള ്�ുംഅവെയ
ഉറ��വരു�ുവാന ്ധര ്�ശാസ�്തപരമായ നിബ�ന േവ�ിവരു�ു.
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്,അറി�തുംഅനുഭവി�തുമായ
ആന��െളഅന�മായിഅനുഭവി�ുവാന ്മഹാശ�ിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും കൂടിയായൈദവംഅനു�ഗഹി�ു�ു.
അ�െനയിരിെ� പദവികള�െടയുംകീര ്�ികള�െടയും പിറേക
പായു�ത അ്വിേവകമാണ,്അഹംഭാവമാണ,്അ�ാനമാണ.്

മഹത�ംൈദവ�ിനു മാ�തം.

അ��ായം 22
സത�രൂപം =വാതകരൂപം, ധര ്�രൂപം = �ദാവകരൂപം, നീതിരൂപം=

ഖരരൂപം
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ള�െടയുംജീവികള�െടയും ഭൗതിക
ഘടനയ�് മ്ുഖ�മായും 3അവ�കളാണു�ത :്വാതകം, �ദാവകം,
ഖരം.വസത്ു�ള�െട നാലാമെ�അവ�യായി മന�ിലാ�ു�

�ാസമ്,വസത്ു�ളിെല ശ�ികള�െട രൂപഭാവ�ള�െട
ഘടനയുമായുംവാതകരൂപവുമായുംബ�െ��ിരി�ു�ു. �ാസമ്
േപാെലയു�അതിസൂ�മ് കാര��ള ്ൈദവംൈവകാെത
െവളിെ�ടു�ുെമ�ഈ്യു�വന ്അറിയി��െകാ���ു.

വാതകം /വായുസത�െ�യുംശ�ിെയയും �പതിനിധീകരി�ു�ു.
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�ശ�ിയുെട ഗൂഢാവ�യും

അദൃശ�രൂപവുംഅന�രൂപവും വായുവിനു� എ്�ത ശ്�ിയും
സത�വുംഅന�മാെണ�തിെനസാധൂകരി�ു�ു. ഭൂമിയിെല
വായുവിെനയും െവ�െ�യും മാ�ിനിര ്�ികരെയ മാ�തം

കണ�ാ�ുകയും ഭൂമി ഉള ്െ�െട ഖരാവ�യിലു�ഏെതാ�ിനും
നി�ിതരൂപമുെ��ു വാദി�ുകയും െച��േ�ാള ്, ഭൂമിയുെട

അ�രീ��ിലു�വായുവിെന��ി ഏകേദശ
ധാരണയുെ���ാെത കൃത�മായി മനുഷ�ന അ്റിയി�. ഒരു ടയറിേലാ
സിലി�റിേലാഎ�തവായു ഉെ�� സ്ാധാരണഗതിയില ്പറയാനും
അറിയാനുമാവി� ; മാ�തമ� ഉ�തമായ മര ്��ില ്ടയറിലും
സിലി�റിലും (ഏെതാരു പാ�ത�ിലും)വീ�ും വീ�ും വായു
നിറയ�്ാന ്കഴിയുേ�ാള ്,വായുവിന ്െറഅഥവാസത��ിന ്െറ
അഥവാശ�ിയുെടഅന�താസ�ഭാവം �പകടമാവുകയാണ.്
വ�ി��ക�ളില ്കാ��നിറയ�്ു�ത ന്ിത�വും പരിചയി�ു�
മനുഷ�ര ്�അ്റിയാവു�കാര�മാണത.്അന�െമേ�ാണം വായു
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നിറയ�്ാനാകുെമ�ിലും, �ദാവകേമാ ഖരവസത്ുേവാഅന�മായി
നിറയ�്ാനാവി�, നി�ിതഅളേവാെടേയകഴിയൂ.വായുവിന ്െറ
അഥവാശ�ിയുെട കാര�ം വായുഅഥവാശ�ി നി�യി�ു�ു

എ�അവ�യാണത.്
വായുവിന ്െറ രൂപം കാണാനാവു�ി�, നി�ിതരൂപമി�.വായുവിന ്െറ

ശ�ികെളഅന�െമ�ു വിേശഷി�ിേ��തു�.്
അ�രീ��ിെലഊഷമ്ാവിന ്െറ വ�ത�ാസമനുസരി��ം ഭൂമിയിെല
ആവശ��ളനുസരി��ം ഒെ�വായുവിന സ്�ാരമു�ാകു�തും
കാ�ടി�ു�തുെമാെ� മനുഷ�ര ്അനുഭവി�റിയു�ു എ��ാെത
അവെയ�ാം നട�ു�ത മ്നുഷ�ന ്െറ സ�ത�പകാരേമാ ഇഷട്�ള ്
േനാ�ിേയാഅ�.കാണാന ്കഴിയാ�വായുവിന ്െറ സാ�ി��ം
മനുഷ�ര ്�അ്റിയാം,ൈവദ��തി �പവര ്�ി�ുേ�ാെലയാണത.്
വായു �പവര ്�ി�ു�ത വ്ായുവിന ്െറ ഇഷട്�പകാരമാണ,്അഥവാ
വായുവിെല ഒരുഘടകമായഓകസ്ിജന ്െറ നിയ��ണേ�ാെടയാണ.്

വാതകമായും �ദാവകമായുംഖരമായും രൂപെമടു�ി���ത്
മഹാശ�ി തെ�യാകയാല ്വാതകരൂപ�ിന ശ്�ിരൂപംഎ�തിനു
പകരംസത�രൂപം എ�ു േപരി�ിരി�ു�ു.ൈദവ�ിന ്െറ ഭാവ�ളായ
സത�ധര ്�നീതികെള �പവര ്�ി�ി�ു�ത വ്ാതകരൂപ�ില ്

ഓകസ്ിജനും, �ദാവകരൂപ�ില ്െവ�വും,ഖരരൂപ�ില ്മ��മാണ്
(ഭൂമി). മഹാശാസ�്ത�പകാരംഓകസ്ിജന ്�പവര ്�ി�ു�ത,്
വ��ിസ�ാത���െ�അനുവദി��െകാ�ാണ.്ൈദവ�ിന ്െറ
വാതക�ദാവകഖര രൂപ�ള�െട ധര ്��ള�ം, മനുഷ�രുെട
ഉപേയാഗ�ള�ം എേ�ാഴുംൈദവെ�േ�ാെലഅന�മാണ.്
ഊഷമ്ാവ,് മര ്�ം,എ�ിവയുെട വ�ത�ാസ�ള ്െകാ� വ്സത്ു�ള ്

�ു�ാകു�വ�ത�ാസ�ള�ം ധര ്�ശാസ�്തവുമായും
നീതിശാസ�്തവുമായുംബ�െ��ിരി�ു�ു.

ഖരവും �ദാവകവും വാതകവും �ാസമ്യും മഹാ�പപ��ിെല
ജീവജാല�ള�ടെയ�ാം ഭാവ�ള�ം രൂപ�ള�മായി മാറുേ�ാഴും,
വാതകാവ�യുംവാതകാവ�യുെട ഒരു ഭാഗെമ� ത്ല ്�ാലം
വിേശഷി�ി�ാവു� �ാസമ്യും മാ�തമാണ ശ്�ിരൂപമാകു�ത.്
അതായത ജ്ീവികള ്�ും വസത്ു�ള ്�ും ശ�ി നല ്കു�തും
അവെയഎ�ാം �പവര ്�ി�ി�ു�തും വാതകരൂപ�ിലു�

ശ�ിയാണ.്വായുവിന ്െറ സാ�ി��ം ഖര�ദാവകവസത്ു�ള�െട
�പവര ്�ന�ിന ആ്വശ�മു�.് േറഡിേയാ, െടലിവിഷന ്, െടലിേഫാണ ്
തുട�ിയവയുെട �പവര ്�ന�െള േമ�ടി വാതകശ�ികള�മായി
ബ�െ�ടു�ുേ�ാള ്,വാതക�െള�ാം അവയില ്�ാപി�ി���
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ശാസ�്ത�ള�ം ശ�ികള�ം �പകാരംഓേരാേരാധര ്��ള ്
െച��കയാെണ� മ്ന�ിലാകു�താണ.്അതായത വ്ായുവിെല
ഓേരാഘടകവും,അഥവാഓേരാവാതകവും വ�ത�സത് ഗുണ�ള ്
പുലര ്�ു�ു എ�ു പറയുേ�ാള ്,അവെയ�ാം ഓേരാേരാ
ശ�ികളാണ,്ഓേരാേരാധര ്��ള ്അവയ�്ു� എ്�ാണു

മന�ിലാേ��ത.്
ഓേരാവസത്ുവിനും/മൂലക�ിനും/സംയു��ിനും ഗുണ�ള ്

അഥവാശ�ികള ്നി�യി�െ��ി���,്അവയിെല ശ�ികള ്�പവര ്
�ിേ��ത എ്�െനെയ�ാെമ� ന്ി�യി�ു�

ശാസ�്തനിയമ�ള ്അവയില ്�ാപി�െ��ി��മു�.് ധര ്
�ശാസ�്തമാണത.് ധര ്��ള�ം ശാസ�്ത�ള�ം

ഉ�ട�ംെചയത്ി���വസത്ു�ളിേ�ല ്ജീവികള ്�പവര ്
�ി�ുേ�ാള ്ജീവിയുെടആ�ാവിന ്െറഅഥവാ വ��ിയുെട ധര ്
��ള ്കൂ�ിയിണ�െ�ടു�ു.വ��ിെയസംബ�ി� ധ്ര ്�ംഎ�
പദം വ��ിയുെട കര ്�വുംകര ്�പ�തിയും േചര ്�താണ.്കര ്
�പ�തിഎ�ു പറയുേ�ാള ്കര ്�ം െചേ��െത�െനെയ�്
നി�യി�ി���ശാസ�്തനിയമ�െളയാണ ഉ്േ�ശി�ി���ത.്
�പവൃ�ി�ു മു� �്പവൃ�ിയുെട ഉേ�ശവും �പവര ്�നരീതിയും
�ാപി�െ��ി���.്വസത്ു�ളിെല ധര ്�വും,വ��ിയുെട

(ജീവാ�ാവിന ്െറ) ധര ്�വും പരസപ്രം േയാജി� �്പവര ്�ി�ുേ�ാള ്
വ��ി�ും (സമൂഹ�ിനും)ആന�ം വര ്�ി�ു�ു. മറി�ാവുേ�ാള ്,
വ��ി�ുംസമൂഹ�ിനുംആന�ം കുറയു�ു.ജീവിതാന�െ�
അഥവാ ധര ്�െ�സത�മാ�ു�ത അ്ഥവായാഥാര ്��മാ�ു�ത്
ശ�ിയാണ,്വായുവാണ;്എ�ാല ്കര ്�വുംആന�വുംഎ�
ഉ��െ�അഥവാ ധര ്�െ�വഹി�ു� മാധ�മം ധര ്��ിന ്െറ

രൂപമായ �ദാവകമാണ,്ജലമാണ.്
�ദാവക�ിന ന്ി�ിത രൂപമിെ��ിലും,�ിതിെച���പാ�ത�ിന ്െറ
രൂപം സ�ീകരി�ു�ത വ്��ിസ�ാത���െ�കുറി�ു�ു. പാ�ത�ിന ്
െറ നി�ിതഅളവിലു� �ദാവകം മാ�തേമ നിറയ�്ാനാവൂഎ�ത ധ്ര ്
��ിന പ്രിധികള ്ക�ി�ു�ു. ഉയര�ില ്നി� ത്ാേഴാ� �്ദാവകം
ഒഴുകുേ�ാള ്, ഭൂമിയുെടഅഥവാൈദവ�ിന ്െറ നിയ��ണെ�
കുറി�ു�ു. ഭൂഗുരുത�ാകര ്ഷണംഎ� മ്നുഷ�ര ്േപരിടുേ�ാള ്,
ൈദവ�ിന ജ്ീവികേളാടും വസത്ു�േളാടുമു�സേ്നഹ
നിയ��ണ�ള ്കൂടിയാണത.്ബാഹ� മര ്��ള ്� ഒ്ഴു�ിെന

നിയ��ി�ാനാവുെമ�തും ന�തും േമാശവുമായ
വ��ിസ�ാത���െ�കുറി�ു�ു.ഓകസ്ിജന ്അട�ിയി���ജലം
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തെ�യാണ മ്ഹാ�പപ��ിെല മുഖ� �ദാവകം.എ�ാ ജീവികള ്�ും
�പവര ്�ി�ാനാകു�ത അ്ഥവാ ധര ്�ം െച�ാനാവു�ത ജ്ലം
അവയില ്�പവര ്�ി�ുേ�ാള ്മാ�തമാണ.് േരാഗാണു�ള ്,
ൈവറ��കള ്തുട�ിയസൂ�മ്ജീവികള ്�പകൃതിയുെട

സ�ുലിതാവ�യ�്ുേവ�ിയു� മഹാനീതിശാസ�്തവുമായി
ബ�െ���� �പേത�കസൃഷട്ിയാണ,്അവെയ ജീവികളായി
കണ�ാേ��തി�, �ഗ��ിെല 4◌ാം ഭാഗ�ില ്

ശാസ�്തവിശദീകരണമു�.്
ഖരാവ�യ�് ന്ി�ിത രൂപമു�.് നീതി നി�ിതമാെണ�തിെന
കുറിയ�്ു�ു.ജീവി ശരീരം കാലാകാലം രൂപെ�ടു�ത ഖ്രാവ�െയ
�പതിഫലി�ി�ാണ.് മ� ത്െ�യാണ ശ്രീരമായിരി�ു�ത.് മ�ിെല
മൂലക�ള ്തെ�യാണ ശ്രീര�ിലൂം മഹാ�പപ��ിലുമു�ത.്
െത�ില ്നി� േ്ത� േമേലാ�� േപാവുകേയാ െത�ില ്തെ�നില ്
�ുകേയാ െച�ാെത ഭൂമിയിേല� വ്ീഴു�തിെന ഭൂഗുരുത�ാകര ്ഷണം

എ� മ്നുഷ�ര ്േപരിടുേ�ാള ്,ൈദവ�ിന ജ്ീവികേളാടും
വസത്ു�േളാടുമു� മഹാസേ്നഹ�ിന ്െറ ഭാഗ�ളായി
മന�ിലാ�ാന ്മനുഷ�ന ക്ഴിയണം. മനുഷ�െരയും മ���
ജീവികെളയും െക�ിട�െളയുംവസത്ു�െളയുംപുഴകെളയും
മലകെളയുംസമു�ദ�െളയുംഎ�ാം വഹി�ു� ഭൂമിെയയും,
ച��െനയും,സൂര�െനയും, ന��ത�െളയുംആകാശ�ില ്
താ�ിനിര ്�ു�തും,ആകാശെ�കുടേപാെലഅര ്

�േഗാളാവ�യില ്സൃഷട്ി�ി���തും
വലുതാ�ിെ�ാ�ിരി�ു�തും മഹാശ�ിയുെട മഹാസേ്നഹമാണ.്
മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാ�പപ�െ�യുംസൃഷട്ി�ി���ത്
മഹാശ�ിയാണ എ്�ി�െന മന�ിലാ�ുേ�ാള ്മനുഷ�ന ്
ൈദവേ�ാട ക്ൂടുതല ്അടു�ു�താണ.്ആവകകാര��ളില ്
ശാസ�്തപരമ�ാ�ഇ�െ�മത�െള കൂ�ി�ലര ്�ുേ�ാള ്

മനുഷ�രില ്അധമത�ം വര ്�ി�ുകയും െച���ു.
ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമാണ (്പരിശു�ാ�ാവായ)
ഓകസ്ിജെന�ും �ദാവകരൂപമാണ ജ്ലെമ�ും ഖരരൂപമാണ്

ഭൂമിെയ�ും വിസത്രി��വേ�ാ.
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാശ�ികള�െടഅംശ�ള ്
തെ�യാണ ജ്ീവികള�െട ജീവിത�ില ്വിഭാവനെചയത്ി���ത.്
മഹാശ�ിയായൈദവം ഒരു ജീവിയെ��ിലും ജീവിെയേ�ാെല
േതാ�ി�ു�ത അ്തുെകാ�ാണ.്ആകയാല ്ൈദവെ�േ�ാെല
എ�ാ ജീവികള ്�ും വാതക�ദാവകഖരഅവ�കള��.് മാ�തമ�,
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ൈദവ�ിന ്െറ വാതക�ദാവകഖരഅവ�കള ്ജീവികള�െട വാതക
�ദാവകഖരഅവ�കള�മായി സദാ േചര ്�ു �പവര ്�ി�ു�ു�.്
ജീവിയുെട വാതകരൂപം കൂടിയാണ ജ്ീവാ�ാവ എ്�റിയെ�ടു�ത.്
ജീവികള�െടെയ�ാം അഥവാ വ��ികള�െടെയ�ാം ജീവാ�ാവ്

വാതകമായൈഹ�ഡജനുമായുംഹീലിയവുമായുംബ�െ��ിരി�ു�ു.
മഹാ�പപ�ംസത�മാണ,് മായആണഎ്�ാല ്മിഥ�യ�;ശരീരമാണ്
�പധാനം,ആ�ാവ�എ�അ��ായ�ില ്ജീവാ�ാവിെന��ി

വളെരയധികം വിശദീകരി�ിരു�ു.ജീവാ�ാവിെനസത�മാ�ുേ�ാള ്,
അഥവാസൃഷട്ി�ുേ�ാള ്,ജീവാ�ാവിന വ്��ിസ�ാത���ം നല ്
കണെമ�ില ്ജീവാ�ാവിെനസത�ാവ�യില ്നി�ും ധര ്

�ാവ�യിേല� ന്യി�ണം.ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായ
ഓകസ്ിജന ്,ജീവിയുെട വാതകരൂപ�ിനുേമല ്നീതി നട�ാ�ു�തും
നിയ��ി�ു�തുമായകാര��ളാണ അ്ടു�ഘ��ള ്. ധര ്��ിന ്

െറ രൂപം �ദാവക�ിന ്േറതാണ.്വ��ി� ന്� െച�ാനും
തി�െച�ാനും സ�ാത���മു�തുേപാെലയും, �ദാവകം

�ിതിെച��� പാ�ത�ിന ്െറ രൂപം സ�ീകരി�ു�േപാെലയും
വാതകഅവ�യിലു�ജീവാ�ാവിെന �ദാവകഅവ�യുമായി
ബ�ി�ി��െകാ�ിരി�ും.ൈദവ�ിന ്െറ �ദാവകരൂപമായ ജലം
മുഖ�ഘടകമായി��� മനുഷ�രിെല ര�ംഎ� �ദാവക�ിലൂെട
ജീവഘടക�ള ്ശരീര�ില ്മുഴുവനും വ�ാപി�ുകയും,ൈദവ�ിന ്
െറ പരിശു�ാ�ാവായഓകസ്ിജന ്അഥവാവാതകരൂപമായ
ഓകസ്ിജന ്,ജീവാ�ാവിെന ര�വുമായി (ലയി�ാെതയും
ലയിെ��േപാെല) �പവര ്�ി�ി�ുകയും െച���ു.അതായത്
മനുഷ�ജീവിയുെട �ദാവകരൂപമാണ ര്�ം; ര��ിലൂെടയാണ്

ജീവാ�ാവ ശ്രീര�ിന ്െറ എ�ാ േകാശ�ളിലും എ�ു�ത.്ആന�
അനുഭവ�ള�ം കര ്��ള�ം മനുഷ�ന �്പദാനം െച���ത്

ര��ിലൂെടയാണ.് (ൈദവ�ിന ്െറ മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട,
ൈവകാെത കൂടുതല ്വിശദീകരി�ു�താണ.്).

ജീവിയുെടഅഥവാ വ��ിയുെട ഖര രൂപമാണ ശ്രീരം.ൈദവ�ിന ്െറ
ഖരരൂപമായ ഭൂമിയിെല മൂലക�ള�ം

സംയു��ള�െമാെ��െ�യാണ മ്നുഷ�ശരീര�ിലുമു�ത.്
ജീവാ�ാവിന ജ്ീവി�ുവാനു�ശരീരം നലക്ുക,ജീവാ�ാവിന ്െറ

േമല ്ര�യുംശി�യും ഉള ്െ�� മഹാനീതി നട�ാ�ുക,
എ�ിവയാണ ശ്രീര�ിന ്െറ ഉപേയാഗംഎ�തുെകാ� ജ്ീവാ�ാവ്
�പവര ്�ി�ാ� (മൃത)ശരീര�ിനുേമല ്ജീവാ�ാവിന അ്ഥവാ
വ��ി� യ്ാെതാരുകാര�വുമി�. മനുഷ�ജീവിയുെട വാതകരൂപമായ
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ജീവാ�ാവിേനാ, �ദാവകരൂപമായ ര��ിേനാ �പവര ്�ി�ാന ്
കഴിയാ�തായശരീരം (മൃതശരീരം) ,ജീവാ�ാവിെന ശരീര�ില ്
നി�ും പിന ്വലി�ു�േതാെടൈദവ�ിന ്െറ ഖരരൂപമായ ഭൂമിയുെട
ഒരു ഭാഗമായി വീ�ും പരിണമി�ു�ു. മ�ാകു�ു. മ� അ്ഥവാ ഭൂമി

എ�ാ ജീവികള ്�ുംആവശ�മായശരീരം �പദാനംെച���
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാശരീരമാണ.് മനുഷ�ാ, നീ മ�ില ്

നി�ുംഅടി�താണ,് നിന ്െറ ശരീരം മ�ില ്നി�ും
സൃഷട്ി�െ��താണ അ്ഥവാ നിെ�സൃഷട്ി�ി���ത മ്�ാണ,് നീ
അഥവാ നിന ്െറ ശരീരം വീ�ും മ�ടിയു�താണ.് മ�ടി. മ�ടി
ശരണംഎ�ൈദവീകമായശരണംവിളിയുെട വിശദീകരണം

�ഗ��ിെല 2ഉം 3ഉം ഭാഗ�ളിലു�.്
ജീവിയുെട ശരീര�ില ്മുഴുവനും വാതകരൂപ�ില ്വ�ാപി��നില ്
�ുകയാല ്ജീവാ�ാവിന ്െറ രൂപം ജീവിയുെട ശരീര�ിന ്േറതു
തെ�യാണ,്എ�ാല ്അദൃശ� വാതകരൂപമായതിനാല ്ജീവാ�ാവ്
അദൃശ�മാണ.്ജീവാ�ാവ എ്�വാതകരൂപെ�മാ�ിെവ�,്

ജീവിയായിരി�ു�വ��ിയുെട ശരീരെ�ജീവിയുെട ഖരരൂപമായി
മന�ിലാ�ുേ�ാള ്ആ�ാവിന ്െറ രൂപംഅേന�ഷി� അ്ലേയ�തി�.
ജീവാ�ാവ ശ്രീര�ില ്�പേവശി�ു�തും�ിതിെച���തും ശരീരം

ഉേപ�ി�ു�തുെമാെ�ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായ
ഓകസ്ിജന ്െറ നിയ��ണ�ിലാണ,്ജീവാ�ാവിെന േകള ്�ാനും
സാധാരണ േന�ത�ള ്െകാ� ക്ാണാനും കഴിയുെമ�ു വ�ാല ്
മനുഷ�ജീവിതം താറുമാറാവു�താെണ� മ്ഹാ�പപ�ംസത�മാണ,്
മായആണഎ്�ാല ്മിഥ�യ�;ശരീരമാണ �്പധാനം,ആ�ാവ�എ�

അ��ായ�ില ്◌ വ്ിശദീകരി�ിരു�ു.
ഖരം, �ദാവകം,വാതകംഎ�ിവെയ��ി കൂടുതല ്വിസത്രി�ുവാന ്
ൈദവം യഥാകാലം മഹാഅനു�ഗഹി�ു�താെണ�ു കുറി��െകാ�,്

വിഷയം ചുരു�ു�ു.
(മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാഇഷട്ംേപാെല,ഓംസത�ം

േഡാ�േ്കാം ◌ംം◌ം.◌ീാെമേവ�മാ.രീാ െവബൈ്സ�ിലൂെടയും, െമാൈബല ്
േഫാണിലൂെടയുെമാെ� മഹാ�ഗ�ം മഹാ�പചരി�ുെമ�ിലും,
മഹാ�ഗ�െ�അ�ടി� �്പസി�ീകരി�ുെമ� �്ഗ�കാരന ്
കരുതു�ി�. മ�ടി എ� മഹാശാസ�്തസം�ഗഹെ� 2015

ഒകേ്ടാബര ്മാസ�ിലാണ മ്ഹാ�ഗ��ിന ്െറ 10◌ാം ഭാഗേ�ാട്
കൂ�ിേ�ര ്�ു�ത.് മഹാ�ഗ��ിന ്െറ നിരവധിഅ��ായ�ളില ്
മ�ടി എ� മഹാശാസ�്തസം�ഗഹെ�ഭാഗികമായി ഉള ്

െ�ടു�ിെ�ാ�ു�തിരു�ലുകള�ം പരിഷ�്ാര�ള�ം ഭാവിയില ്
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ഓകസ്ിജന ്=ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപം /സത�രൂപം
ഓകസ്ിജന ്ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമാണ അ്ഥവാസത�രൂപമാണ.്
ജലംൈദവ�ിന ്െറ �ദാവക രൂപമാണ അ്ഥവാ ധര ്�രൂപമാണ.് മ�്
ൈദവ�ിന ്െറ ഖര രൂപമാണ അ്ഥവാ നീതിരൂപമാണ.്അതില ്
ഓകസ്ിജെന��ി മാ�തംഈഅ��ായ�ില ്വിവരി�ുകയാണ.്

ഏെറ�ുെറ 100 മൂലക�ള ്�പപ��ില ്കെ��ിയി��� മനുഷ�ര ്,
അവയിെലാരു മൂലകമായി ഓകസ്ിജെനയും

കണ�ാ�ിയിരി�ുകയാണ.് മൂലക�ള�െടഅടി�ാനപരമായ
എ�ംകൃത�മായും 100ആെണ�തും,അെത�െന വ�ത�ാസെ�ടു�ു

എ�തും,ൈദവം പരമാണു�െളയും,കണികകെളയും,
മൂലക�െളയും,സംയു��െളയുംസൃഷട്ി�ു�ത്

എ�െനെയ�തുംഓംഎ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്
ൈദവം, മഹാശാസ�്ത �പകാരം മഹാ�പപ��ില ്

സൃഷട്ി�ി���വെയൈദവ�ിനു ബ�മി�ാ�കാര��െള�
േപാെല കണ�ാ�ുകയും �പകൃതിയിെല മൂലക�െള� മ്നുഷ�ര ്
േപരിടുകയും െച���ൈദവനി�ാപരമായഅവ�ഇ�ു�.്
നിലവിലു�അ�ാനം െകാ� എ്�െനേയാ ഉ�ായവയാണ്
മൂലക�ള�ം സംയു��ള�െമ�ു കരുതിെ�ാ� മ്നുഷ�ര ്
സത��െള തിരി�റിയു�ി�എ�തും വസത്ുതയാണ.്

ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപവും പരിശു�ാ�ാവുമാണ ഓ്കസ്ിജന ്.
മനുഷ�രും മ�� ജീവികള�ം ഓകസ്ിജന ്ശ�സി�ു�ു എ�ു മനുഷ�ര ്
കരുതു�തുേപാലുംഅ�ാനമാണ.് മനുഷ�രും മ�� ജീവികള�ം
െച��� ഒരു �കിയഅ�ശ�സനം.ഓകസ്ിജന ്ത�ിഷട്�പകാരം

ജീവിയുെട ശരീര�ില ്�പവര ്�ി�ുകയാണു െച���ത.്വ��ി�്
േബാധം ഉ�േ�ാഴും, ഉറ�ുേ�ാഴുെമാെ�ഓകസ്ിജന ്�പവര ്
�ി��െകാ�ിരി�ു�ത വ്��ിയുെടഅനുവാദേമാആ�ഗഹേമാ
സ�തേമാ �പകാരമ�.വ��ിയുെട ശരീര�ിെലഓേരാ േകാശവും
എേ�ാള ്എ�െനസൃഷട്ി�ണംഎെ��ാം നി�യി�ു�തും

വ��ിയ�, മറി� ഓ്കസ്ിജനാണ.് �ഭൂണാവ�യ�്ു മു�ു�അ�
ബീജാവ�കെള നിയ��ി�ു�തു കൂടാെത ;ജീവിെയ,
ഉദാഹരണമായി മനുഷ�െന �ഭൂണാ�യില ്നി� ക്ു�ായി

�പസവി�െ�ടു�തുവെരയും േശഷംശരീരം
മരണെ�ടു�തുവെരയുംഅഥവാ ജീവികാലം മുഴുവനും ജീവിയുെട
ശരീരവുംആ�ാവും,ഓകസ്ിജന ്െറ നിയ��ണ�ിലാണ.് �ഭൂണം
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കു�ാകുേ�ാള ്,ഓകസ്ിജന �്പവര ്�ി�ാനു�ശ�ാസേകാശെമ�
ഇരി�ിടവും, മഹാസേ്നഹമായഹൃദയവും, ര�ധമനികള�ം,

നാസികയുെമ�ാം,ഓകസ്ിജന ്സൃഷട്ി�ു�ു.അതായത,്ഓകസ്ിജന ്
എ�െന �പവര ്�ി�ണെമ�ു നി�യി�ു�ത ഓ്കസ്ിജനാണ.്
ഓകസ്ിജന ്ശരീര�ിേല� ന്ാസികയിലൂെട �പേവശി�ു�തിെന

തടയാന ്മനുഷ�രിെലഞാന ്േബാധം എ�ുകൂടി
വിേശഷി�ി�ാവു�തായ ജീവാ�ാവ �്ശമി�ാല ്വ��ി�്

ശ�ാസംമു�ലു�ാകും,ഞാന ്എ�ആ�ാവിന ്െറ േബാധം നശി�ും
അഥവാ മനുഷ�നിെലഞാന ്േബാധെ�ഓകസ്ിജന ്മരവി�ി�ും.
ശരീര�ില ്നി� ആ്�ാവിെന പുറേ��ു നയി�ണേമാ
ശരീര�ില ്നിലനിര ്�ണേമാഎെ��ാം നി�യി�ു�ത്

ഓകസ്ിജനാണ.്
മഹാ�പപ��ില ്ൈഹ�ഡജന ്,ഹീലിയം, േ�ാറിന ്,ൈന�ടജന ്,ആര ്
േഗാണ ്,കാര ്ബണ ്ൈഡഓകൈ്സഡ,്അേമാണിയ,തുട�ിയ
േവെറയും മൂലക�ള�ം സംയു��ള�ം വാതക രൂപേ�ാെട

ഉെ��ിലും,അവെയാ�ും ജീവികള ്�ജ്ീവശ�ി �പദാനംെചയത്്
അവെയ ജീവികളാ�ു�ിെ��തും, �പസത്ുതഅവ�സംവിധാനം
െചയത്ി���തും നട�ിലാ�ിയി���തും മനുഷ�ര ്ഉള ്െ�െടയു�

ജീവികളെ��തും ഗൗരവമാണ.് മഹാരചയിതാവും മഹാനിര ്�ാതാവും
മഹാസംവിധായകനും ഒെ�യായി� മ്ഹാശ�ിയായൈദവം

മഹാ�പപ��ിന ്െറ എ�ാ കാര��ളിലും സദാ �പവര ്�ി�ു�ു�.്
മഹാ�പപ�ംഎ�െനേയാ ഉ�ായത�ാെയ�ും, മഹാശാസ�്തം
�പകാരം മഹാശ�ിയായൈദവം മഹാസൃഷട്ി�ുകയും
മഹാസംര�ി�ുകയും െച���താെണ�ും സുവ��മായി

മന�ിലാ�ണം;സൃഷട്ികര ്�ാവായൈദവ�ിന ്െറ മഹത�െ� ഉള ്
െ�ാ�ു �പവര ്�ി�ണം,ത�ള�െട ചി�കളിലും

സംഭാഷണ�ളിലും �പവൃ�ികളിലുംൈദവനി� ഉ�ാവാെത
�ശ�ി�ണം. മഹാശാസ�്തം �പകാരം മഹാശ�ിയായൈദവം
സൃഷട്ി�ുകയുംസംര�ി�ുകയും െച���തായകാര��െള
ഗ��ിന ്െറ 3◌ാം ഭാഗ�ിലു�സ �ുപധാനമായഅ��ായ�ളില ്

കൂടുതല ്വിവരി�ി���.്
ഒരു മിനു�ില ്ഏെറ�ുെറ 18തവണമനുഷ�ന ്ശ�ാേസാ�ാസം
െച��േ�ാള ്, മനുഷ�ന ്െറ ചി�കള ്േപാലും ഓകസ്ിജന ്

അറി�ുെകാ�ിരി�ു�ു എ�ാണര ്�ം. മഹാശാസ�്തപരമായി
സൃഷട്ി�െ��ി��� ഭൗതിക�പപ��ിെല കാര��ള ്

ഭൗതികശാസ�്തപരമായി�െ�ൈദവം
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അറി�ുെകാ�ിരി�ുകയാണ.്കടലിന ്െറഅടിയില ്േപായാലും
ച��നില ്േപായാലും (നിലവില ്)ഓകസ്ിജെന കൂെട

െകാ�ുേപായിെ��ില ്മനുഷ�ന ജ്ീവി�ാനാവി�എ�ു പറയുേ�ാള ്,
അേ�ാഴുംഎേ�ാഴും മനുഷ�ന ്െറ ചി�കള�ം �പവര ്�ന�ള�െമ�ാം
ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായഓകസ്ിജന ്അഥവാൈദവം
അറി�ുെകാ�ിരി�ു�ു എ�ാണര ്�ം.കരിയില

അന�ു�തുേപാലും ഓകസ്ിജന ്അഥവാൈദവംഅറിയു�ു.
മനുഷ�ശരീര�ിെലഎ�ാ േകാശ�ള�ം നശി�ുകയുംപുനര ് നിര ്
�ി�െ�ടുകയും െച���ുെവ� ശ്ാസ�്തംഅറിയി�ുേ�ാള ്,അതു

െച���ത ഓ്കസ്ിജനാെണ�ും,ശരീരവളര ്�കൂടാെത,
ശരീര�ിേല� േ്രാഗെ�െകാ�ുവരു�തും േരാഗെ�

എടു�ുകളയു�തും ഒെ�ഓകസ്ിജനാെണ�റിയണം.ശരീര�ില ്
ഉ�ാകു� ഒരു മുറിവ ഉ്ണ�ണെമ�ില ്, േഡാകട്റുെട മരു� മ്ാ�തം
േപാരാ,ഓകസ്ിജന ്കനിയണം. േഡാകട്ര ്മരു� ക്ുറി�ുേ�ാള ്,

അതുംഓകസ്ിജന ്അറിയു�ു.
ൈദവേ�ാടു �പാര ്�ി�ുേ�ാള ്,ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായ

ഓകസ്ിജന ്�പാര ്�നഅറി�ുെകാ�ിരി�ുകയാണ.്
മഹാ�പപ��ിെല / മഹാശാസ�്ത�ിെല

അന��െളേ�ാണമു�നിയമ�ള ്�സ്�യം
വിേധയമായിെ�ാ� �്പവര ്�ി�ുകഎ�ചുമതലകൂടി
ഓകസ്ിജനു�.്ജീവികള ്െ��ാം നല ്കിയിരി�ു�
വ��ിസ�ാത���െ�പരമാവധിഅനുവദി�ു�

�ിതിവിേശഷമാണത.്ജീവികള ്�,് �പേത�കി� മ്നുഷ�ജീവികള ്�്
വ��ിസ�ാത���ംഅനുവദി��െകാ� അ്നവധി കാര��ളിെല
ഭരണനിര ്�ഹണം മഹാശ�ിയായൈദവം മനുഷ�ര ്�ുതെ�നല ്
കിയി��� ;്അവേയാട ന്ീതി പുലര ്�ിെ�ാ�ാണ ഓ്കസ്ിജന ്
�പവര ്�ി�ുക. ഉദാഹരണ�ിന,് മരു�ു കുറി�ു� േഡാകട്െറയും
മരു�ിെനയും മരു�ിന ്െറ �പവര ്�െനയുംനി�യി�ാനും

നിയ��ി�ാനും ഓകസ്ിജനു കഴിവുെ��ിലും വ��ിസ�ാത���ം
അനുവദി��െകാ�,്വസത്ു�ളില ്സൃഷട്ി�ി��� ധര ്

�ശാസ�്ത�ിനും നീതിശാസ�്ത�ിനുംഅനുസരി� ക്ാര��െള
ചലി�ാന ്അനുവദി�ു�ു. ലിംഗം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം,
നിറം, െതാഴില ്അഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി, േദശം,തുട�ിയ

മനുഷ�െരഏ�ി�ി�ി�ാ�ജ�ഗുണ�ള�മായി�ൂടി ബ�െ��ാണ്
ഓകസ്ിജന ്�പവര ്�ി�ു�ത.്വ��ിയുെടആയു�,്ആേരാഗ�ം,
സുഖദുഃഖ�ള ്എ�ിവേമല ്�ാപി�ി���സൃഷട്ിപരമായ വിധി�,്
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വ��ിസ�ാത����ിന ്െറ സദുപേയാഗ�ിലൂെടയും
ദുരുപേയാഗ�ിലൂെടയും രൂപെ�ടു��ിതിപരമായ വിധി, മാ��ള ്
ഉ�ാ�ു�താണ.്വിധികെള��ിഈ ഭാഗ�ില ്�െ� �പേത�ക

അ��ായമായി വിസത്രി�ു�ു�.്
ൈദവ�ിന ്െറ �പിയെ�� കു�ു�േള,ആര ്േഗാണ ്, നിേയാണ ്
എ�ി�െനെയ�ാം േപരി� അ്പൂര ്�വാതക�െള�ും മ��ം മനുഷ�ര ്

കരുതു�വ ഉള ്െ�െട മഹാ�പപ��ില ്
സൃഷട്ി�െ��ിരി�ു�വയെ്��ാം മഹാശാസ�്തം �പകാരമു�ധര ്
��ള��.് മനുഷ�ന ്അവെയ ഭരി�ു�ു എ�ു കരുതു�ത്
അ�ാനംെകാ�ാണ.് മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളിെല�ാം
ൈദവം�ാപി�ി���ശാസ�്ത�ള ്�പകാരമ�ാെതഅവയുെട േമല ്
മനുഷ�ന �്പവര ്�ി�ാന ്യാെതാരുകാല�ും കഴിയു�ത�

എ�താണ സ്ത�ം.
േയാഗാഭ�ാസ�ളിലൂെടയും മ��ംഓകസ്ിജന ്െറ ശ�സന�പവര ്
�ന�െള �കമീകരി�ാന ്കഴിയു�ു എ�ു കരുതു�വര ്�്
അ�െനകരുതാന ്േപാലുമു�ശ�ി �പധാനംെച���തും
ഓകസ്ിജനാണ.്ജ��ളിലൂെട േനടിയ പുണ�ം േയാഗാഭ�ാസം
േപാെലയു�വയിലൂെട കുറയാന ്ഇടവരാെത �ശ�ിേ��തും

മനുഷ�ന ്െറ സ�യംബാ��തയാണ.് മനുഷ�നു നല ്കെ��ി���ശ�ി
അഥവാഊര ്�ം മ� ശ്ുചിയാ�ുവാനും കൃഷിെച�ാനും വിറക്
കീറാനുെമാെ� ഉപേയാഗി� പ്ുണ�ം (േശാഭ)വര ്�ി�ി�ുകയാണു
േവ�ത.് േയാഗാഭ�ാസ�ള�ം മ��ം ചികി�യുെട ഭാഗമായി ചില
േരാഗാവ�കളില ്നല ്കുകഎ��ാെതൈദവകാര��ള ്�്
പാലിേ��തായസ��ദായ�ളായി കരുതരുത.് മത�ളിെല

ആചാര�െളയുംഅനുഷഠ്ാന�െളയും േപാെലൈദവകാര��ള ്�്
േയാഗാഭ�ാസ�ളിലൂെടയും മ��ം മാനുഷിക നിയ��ണ�ള ്ഏര ്
െ�ടു�ു�വര ്ൈദവനി�യാണ െ്ച���ത.് ഒരാള�െട സ�കാര�
ആന�െ�,സമൂഹ�ിെല വ��ികെളെ�ാ� െ്ച�ി�ുകയും
വ�വ�യാ�ിമാ��കയും െച��േ�ാള ്, ധര ്�ശാസ�്ത�ിന്

വിരു�മായ �പവൃ�ിയായി മാറു�ു.വ�വ�കള�ം സംഘടനകള�ം
ഉ�ാ�ു�വര ്അവയുെട ചരമ�ീയതിെയ��ിയും

സംഹാരെ���ിയുംകൂടി സുവ��മാേ��തു� എ്�്
ഭീകരവാദെ���ിയു�അ��ായ�ളില ്വിശദീകരി�ി���.്
ൈവകാെത മായ �പത��മാകു�േതാെട, േയാഗാഭ�ാസ

സംഘടനകള�ം തൂെ�റിയെ�ടും.ൈദവേ�ാട അ്ടു�ാനും
ൈദവീകമായി ജീവി�ാനും ധാര ്�ികശു�ിേയാെടആന�ി��
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ജീവി�ുകയാണു േവ�ത.്
�ഗ��ിെല പലയിട�ളിലുംൈദവെ�അഥവാ മഹാശ�ിെയ
�പതിനിധീകരി�ാനായി ഓകസ്ിജന ്എ�പദം പലേ�ാഴും
ഉപേയാഗി�ു�താണ,്അ�രം �പേയാഗ�ള ്വിശദീകരണ

സൗകര�െ� ഉേ�ശി�ാണ.് മഹാശ�ിയായൈദവംഎ�ാെണ�ും
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്

എ�െനയാെണ�ും,തുട�ിയ �പപ�കാര��ള�ം,എ�ാൈദവീക
കാര��ള�ം �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്
ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമാണ ഓ്കസ്ിജന ്എ�ു പറയുേ�ാള ്
മഹാശ�ി കൂടിയാണ എ്�ു പറ�േ�ാ. മനുഷ�രിെലയും (മ��
ജീവികളിെലയും)ബു�ി,ഓര ്�,കാഴച്, േകഴ�ി,തുട�ിയവ �പവര ്
�ി�ണെമ�ില ്ഓകസ്ിജന ്അഥവാ മഹാശ�ി കനിയണം ;

അതുെകാ�ുതെ�ബു�ി,ഓര ്�,കാഴച്, േകഴ�ി,തുട�ിയവേയാട്
ശ�ിഎ�പദംകൂടി േചര ്�ബ്ു�ിശ�ി,ഓര ്�ശ�ി,

കാഴച്ശ�ി, േകഴ�ിശ�ി,എ�ി�െന ഉപേയാഗിേ��തു�.്
ഉദാഹരണമായി,ഇേ�ാേഴാ നാെളേയാ െചേ��തായ ഒരുകാര�ം
ഓകസ്ിജന ്അഥവാൈദവംഅഥവാശ�ിഓര ്�ി�ി�ിെ��ില ്

യാെതാരാള ്�ുംഓര ്�ാന ്കഴിയു�ത�.
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാഇഷട്ംേപാെല,ഓംസത�ം

േഡാ�േ്കാം ◌ംം◌ം.◌ീാെമേവ�മാ.രീാ െവബൈ്സ�ിലൂെടയും, െമാൈബല ്
േഫാണിലൂെടയുെമാെ� മഹാ�ഗ�ം മഹാ�പചരി�ുെമ�ിലും,
മഹാ�ഗ�െ�അ�ടി� �്പസി�ീകരി�ുെമ� �്ഗ�കാരന ്
കരുതു�ി�. മ�ടി എ� മഹാശാസ�്തസം�ഗഹെ� 2015

ഒകേ്ടാബര ്മാസ�ിലാണ മ്ഹാ�ഗ��ിന ്െറ 10◌ാം ഭാഗേ�ാട്
കൂ�ിേ�ര ്�ു�ത.് മഹാ�ഗ��ിന ്െറ നിരവധിഅ��ായ�ളില ്
മ�ടി എ� മഹാശാസ�്തസം�ഗഹെ�ഭാഗികമായി ഉള ്

െ�ടു�ിെ�ാ�ു�തിരു�ലുകള�ം പരിഷ�്ാര�ള�ം ഭാവിയില ്
െചേ��താണ /് െച���താണ.്... പരമശിവന ്/ 2015 ഒകേ്ടാബര ്16.

അ��ായം 24
ഓകസ്ിജന ഓ്കസ്ും (കാളയും) പശുവുമായി �പേത�കബ�മു�.്
ഓകസ്ിജന ്എ�േപരിെനഓകസ് എ്�ഇം�ീഷ പ്ദവുമായാണ്
യഥാര ്��ില ്ബ�െ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്കാള, പശു
എ�ിവയ�് മ്ഹാശാസ�്ത�ില ്�പേത�ക�ാനമു�.്

മനുഷ�മാതാവ ഏ്താനും മാസ�േളാസാധാരണഗതിയില ്5ല ്താെഴ
വര ്ഷ�േളാ മാ�തവും, മനുഷ��ു�ിനു മാ�തവും പാല ്നല ്കുേ�ാള ്,
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േഗാമാതാവ (്പശു)തന ്െറ കു�ു�െള�ൂടാെത, മനുഷ�രിെല
കു�ു�ള ്മുതല ്വൃ�ര ്വെരയു�വര ്�പ്ാല ്നല ്കു�ു. പാലും
പാലില ്നി�ു ലഭി�ു�വിഭവ�ള�ം /ഉല ്���ള�ം കൂടാെതയു�
ഒരു ജീവിതെ���ി ചി�ി�ുേ�ാള ്പശുവിന ്െറഔ�ത�ം

േബാ��മാകു�താണ.്ചാണകംഎ�ഏ�വും ന� വളം കൃഷി� ന്ല ്
കു�ു എ�ു പറയുേ�ാള ്,സസ�േലാകെ�പുലര ്�ു�തിലും
പശുവിനു�ഔ�ത�ം െവളിവാകു�ു. പശുവിന ്െറ പതിയായകാള
കൃഷി�ാരെനയുംക�വട�ാരെനയും ഒെ�സഹായി�ു�ു�.്
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിനു മു� പ്ശു,കാളഎ�ി�െന ഒ�്
അഥവാ ര�ു ജ��ള ്കൂടി മനുഷ�ാവ�യിലു�.് മ��മായി
ജീവിതംആരംഭി� മ്നുഷ�ാവ�യില ്എ�ു�ജീവി (മനുഷ�ന ്)
തനി�ിനിയു�ത ആ്�ീയസാ�ാത�്ാരംആെണ�റിയുേ�ാള ്,
താന ്വ�വഴി മറ�ുെകാേ�ാഅ�ാെതേയാ മ���ജീവികെള നിര ്
�ാ�ിണ�ം വധി�ുവാനും പീഢി�ി�ുവാനും ത�ാറായി�ൂടാ. മ���

ജീവികേളാട മ്നുഷ�ര ്കരുണകാ��വാനും,ത�ള�െട
മാതാപിതാ�െള ശു�ശൂഷിേ��ു�തിന ്െറഅത�ാവശ�കതതുട�ി
ബഹുവിധ കാര��ളില ്മനുഷ�െര മിടു�രാ�ാനുമു� ഒരു

സംവിധാനമാണ പ്ശു,കാള ജ��ള ്.
ഉപേയാഗം കഴി�,അവശരായ, �പായമായഎ�ി�െനയു�
പശു�െളയുംകാളകെളയുംവധി�ിെ��ില ്മനുഷ�െര�ു െച��ം,
അവെയെ�ാ� ഭ്ൂമി നിറയിേ�എ�ി�െനെയ�ാമു�

േചാദ��ള�മായി മാംസഭു�ുകള�ം മ��ബു�ിശാലികള�ം മുേ�ാ��
വരുേ�ാള ്ലളിതമായ ഉ�രമു�.് പശു�െളസൃഷട്ി�ി���ത്

ൈദവമാണ എ്�ിരിെ�,അവയ�് ജ്ീവി�ാനു� ഭ�ണകാര��ള ്
ഭൂമിയില ്സൃഷട്ി�ി���തുംൈദവമാണ എ്�ിരിെ�,അവമനുഷ�െര
(െപാതുെവ) ഉപ�ദവി�ു�ി�എ�ിരിെ�,അവെയവളര ്�ാനും
ചൂഷണംെച�ാനുംഅവയുെട �സഷട്ാവും ഉടമയുമായൈദവ�ില ്
നി� അ്ധികാരം ലഭി�ണം. പശു�ള ്ഉള ്െ�െടയു�ജീവികെളയും,

ജീവികള ്ഉള ്െ�� മഹാ�പപ�െ�യുംസൃഷട്ി�ി���ത്
ൈദവമാെണ�ിരിെ�യും, മനുഷ�ര�സൃഷട്ി�ി���ത്

എ�ിരിെ�യും,യാെതാ�ും സൃഷട്ി�ാന ്മനുഷ�ര ്�ക്ഴിവി�
എ�ിരിെ�യും, പശു�െളയുംകാളകെളയും ഒെ�വളര ്�ാന ്
മനുഷ�ന എ്� അ്ധികാരംഎ�ി�െനയു� േചാദ��ളിലൂെട
ൈദവം മനുഷ�െര േവദനി�ി�ു�ി� ;എ�തിെനൈദവ�ിന ്െറ
മഹാസേ്നഹ�ിന ്െറയും മഹാവാ�ല��ിന ്െറയും ഭാഗമായി
കാണണം. പുലിയ�്ുംസിംഹ�ിനുെമാെ� പാല ്ഉെ��ിരിെ�,
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അവെയവളര ്�ാന ്ത�ാറാവാെതസാധുവായ പശുവിെന വളര ്
�ുകയുംആവശ��ള ്േനടിയേശഷംഅധമന�ായം പറയുകയും
െച���ത ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമ�. പശുവിെനയുംകാളെയയും

ശാസ�്ത�ള ്�പകാരംസംര�ി��െകാ� അ്വനല ്കു� ഉ���ള ്
ആസ�ദി�ുവാന ്മനുഷ�െരൈദവംഅനുവദി�ു�ു�.്

സംര�ി�ുകഎ�ു പറയുേ�ാള ്, ഭ�ണം െകാടു�ു�തിലും,
എെ��ിലുെമാരു പാര ്�ിടം െകാടു�ുതിലും ഒതു�രുത.് മനുഷ�ര ്
അവേയാട ക്ടു� െത��കള ്ഇ�ു െച���ു�.്. പശുവിെന കറ�്
പാല ്എടു�ു�ത പ്ുരുഷനായി�ൂടാ.സ�്തീകള ്തെ� െച�ണം.
(തന ്െറഅ�യുംഅ�നുംഅ��ിയും െപ�ള�ംഅ�ൂ�യും
അ���നും താനും ഒെ� മരി� പ്ശുവായുംകാളയായും പുനര ്
�നി��വരു�കാലമു� എ്�തും �പസത്ുത ജ��ില ്ഇടയ�്്
മു��ഓര ്�കള ്ലഭി�ുെമ�തും ഭാവനെച��േ�ാള ്അനവധി

കാര��ള ്േബാ��െ�ടു�താണ.്).
മനുഷ�സ�്തീയുെട പാല ്കറെ�ടു�ുവാന ്യ��ം

ഉപേയാഗി�ു�ുെവ�ില ്മാ�തംപശുവിന ്െറ പാല ്കറെ�ടു�ുവാനും
യ��ം ഉപേയാഗി�ാവു�താണ.്അതുേപാെല,ബു�ിശ�ിയുംകര ്
�േശഷിയുെമാെ�വര ്�ി���കു�ു�െള ലഭി�ുവാന ്
അന�പുരുഷ�ാരുെട ബീജം ഭാര�യില ്നിേ�പി� ക്ു�ിെന
സൃഷട്ി�ാന ്ത�ാറാവു� പുരുഷനുംഅതുശരിെവയ�്ു�
സ�്തീയും, ഒരു പടികൂടി കട� ൈ്ലംഗികബ��ളില ്ഏര ്

െ�ടാതിരി�ുകകൂടി െച���ുെവ�ില ്, �പസത്ുത മനുഷ�ദ�തികള ്
�ു മാ�തം, പശുവും കാളയുംഇണേചരു� �പകൃതി (ൈദവ)

നിയമെ�ധി�രി�ുവാനും കാളയുെട ബീജംകൃ�തിമമായി പശുവില ്
നിേ�പി�ുവാനും അവകാശമു�.്

പശുവിെനയുംകാളെയയുംസംര�ി�ാ�വര ്�അ്വയില ്
നി�ു� ഉ���ള ്ആസ�ദി�ുവാന ്േയാഗ�തയി�, പശുവിെനയും
കാളെയയുംവില ്�ാേനാ വാ�ാേനാ പാടി�, ദാനമായി നല ്കുകയും
ദാനമായി സ�ീകരി�ുകയും െച�ാം തുട�ിയകാര��ള�മു�.്
മുന ്സൃഷട്ിച�ക�ള�മായി ബ�മു�ശ�ിശിവപുരാണ�ളില ്
േഗാമാതാവ,് പശുപതിഎ�ി�െന േപരുകള��തും,ശിവ

ഭൂതഗണ�ള ്�ത്ലയില ്കാളെ�ാ� ഉ്�തും ശിവവാഹനമായി
കാളെയ പരാമര ്ശി�ു�തുംആ�ീയശാസ�്തപരമായ

കാരണ�ളാലാണ.് പശുവിെന��ി (പശു = പശു +കാള)ഓംസത�ം
േഡാ�േ്കാം െവബൈ്സ�ില ്�പേത�ക േപജായി നല ്കിയി���ശാസ�്ത

വിശദീകരണ�ള ്മനുഷ�െര െഞ�ി�ു�താണ.്ആദ�
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മഹാകാലച�ക�ില ്, 1000 േകാടി വര ്ഷ�ാലം, േഗാമാതാവായി
(പശുവായി) മനുഷ�െര േസവി� േശഷമാണ മ്ഹാശ�ിയായൈദവം
ര�ാമെ�മഹാകാലച�ക�ില ്മനുഷ�രൂപം സ�ീകരി�ിരി�ു�ത്
എ�തും, മഹാദാസനായ പരമശിവെന പശുപതി (പശുവിന ്െറ പതി =
കാള )ആയി മനുഷ�െര േസവി�ുവാന ്മഹാഅനു�ഗഹി�േശഷമാണ്
മനുഷ�രൂപം നല ്കിയിരി�ു�ത എ്�തും പശുവിെനയുംകാളെയയും

മനുഷ�േര�ാള ്ഉ�തമായഅവ�യായി�ാണ ൈ്ദവം
മഹാനി�ിയി�ി���ത എ്�റിയി�ു�ു. പശുവിന ്െറ ചാണക�ില ്

നി�ാണആ്�ിള ്എ�പഴെ�ൈദവംസൃഷട്ി�ി���ത.്
േഗാമൂ�ത�ില ്നി� ഓ്റ�ും.ത�ള ്സ�ീകരിേ��തായു�
പശുജ�െ�മനുഷ�ര ്ഇഷട്െ�ടു�തി�ായും,ൈദവംസ�യം
േഗാമാതാവായി� മ്ഹാേസവനം െച���തിെനഅറിയി�ാനായും,

പശുവിന ്െറഔ�ത�ം മനുഷ�െര സുവ��മായി
േബാ��െ�ടു�ാനായും, മഹാശ�ിയായൈദവം,
മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാമാതാവായി� മ്നുഷ�രൂപം

സ�ീകരി�ുേ�ാള ്,തനി� മ്ഹാനി�യി�ി��� നാമ�ില ്പശുഎ�
പദെ� േചര ്�ി���.്കാളി എ�പദ�ിന ്െറ �പഥമവും
�പധാനവുമായഅര ്�ംപശുഎ�ാണ.്സ�്തീഎ�അര ്�ം

ര�ാമേ�തു മാ�തമാണ.്കാളി എ�പദ�ില ്നി�ാണ ക്ാളഎ�
പദം (പു�ിംഗം) രൂപെ�ടു�ത.് മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാമാതാവായ
മഹാേദവി മഹാസ�ീകരി�ി��� േപര ഓ്ം മഹാശ�ി മ�ടി

മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവിഎ�ാെണ� �്പേത�കം
അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���തിെല മുഖ�ഭാഗെമ�ു തെ�
വിേശഷി�ി�ാവു� ഭ�ദകാളി യിലാണ പ്ശുഎ�അര ്�മു�
മഹാശബദ്മായകാളി േചര ്�ി���ത.്അതായത മ്ഹാ�പപ�െ�
അഥവാസര ്�െ�യും ഭ�ദെ�ടു�ിയി�ു�സ�്തീ (കാളി)എ�
അര ്�േ�ാെടാ�ം, മഹാ�പപ�െ�ഭ�ദെ�ടു�ിയി�ു�
േഗാമാതാവ അ്ഥവാ പശുഎ� മഹാഅര ്�വും, മഹാേദവിയുെട
മഹാനാമ�ിെല ഭ�ദകാളി എ� മഹാശബദ്�ിനു�.് ഭ�ദകാളിയുെട
പ�ല ്മഹാ�പപ�ം ഭ�ദമാണ;് മഹാ�പപ�െ�ഭ�ദമാ�ാന ്

കഴിവു�ത ഭ്�ദകാളി�ാണ.്
പശുപതിയായ പരമശിവന ്െറ എ�ാെമ�ാം പശുവായ

മഹാശ�ിയാണ.്ഓകസ്ിന ്െറ എ�ാം എ�ാം,ഓകസ്ിന ്െറയുംജീവന ്
എ�ി�െനയു�വിേശഷണ�ള ്െകാ�ാണ ൈ്ദവ�ിന ്െറ
വാതകരൂപ�ിന ഓ്കസ്ിജന ്എ�േപര ൈ്ദവമി�ത.് മനുഷ�ര ്

ഏെതാ�ിനു േപരിടുേ�ാഴുംഓകസ്ിജന ്നിയ��ി�ു�ു�.് േപരുകള ്
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ഇടു�ത എ്�െന,ആര ?്എ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരണമു�.്
പശുവിെനയുംകാളെയയുംനിയ��ി�ുവാന ്, �ബ�വൃ�െമ�ു
വിേശഷണമു� െത�ില ്നി�ു�ചകിരി പിരി���ാ�ിയകയര ്
മനുഷ�ര ്ഉപേയാഗി�ു�ു. പശുവിന ്െറയുംകാളയുെടയും

സ�ാത����ിന േ്മല ്മനുഷ�ന ്ചില കടി�ാണുകള ്/കയര ്ഇടു�ത്
അവെയസംര�ി�ാന ്കൂടിയാണ.് ഉടമയുെട ഇഷട്�ള ്െ�ാ�ും
വളെര ചി�േയാെടയുംകഴിയു� പശുവിേനാ കാളയേ്�ാകയറിടു�ത്
ന� ഉടമയ�് ഇ്ഷട്മ�. ധര ്�ശാസ�്തപരമായി മാ�തംഅഥവാ
ൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്�ള ്െ�ാ�ു മാ�തംജീവി�ു� മനുഷ�രുെട
േമല ്ൈദവം നിയ��ണ�ള ്ഏര ്െ�ടുേ��ആവശ�മി�,ഏര ്

െ�ടു�ു�ി�.
പശുവിനും കാളയ�്ും നീ കയറിടു�തുേപാെല,ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിനു മു�ായി� ന്ീ പശു/കാള ജ��ള ്

എടു�ുേ�ാള ്, മനുഷ�ാനിന ്െറ കഴു�ിലും കയര ്വീഴുംഎ�ത്
േബാ��െ�ടു�ാനു�ശാസ�്തവിധാനമാണ പ്ൂണൂല ്

എ�റിയെ�ടു� ചൂ�ുപലക.അര ്�മറിയാെത വി�ിനൂലായി ഇ�്
അേനകര ്ഉപേയാഗി�ു�ുെവ�ിലും മനുഷ�ന ്െറ പശു/കാള
ജ��െള��ിയു�ചൂ�ുപലകയാണത.്അേതാര ്�ി�ി�ുവാന ്

ൈദവാരാധന െച��േ�ാഴും ചില ശാസ�്തവിഷയ�ള ്
പഠി�ി�ുേ�ാഴും പൂണൂല ്ധരിേ��തു�.്

ൈദവം മായ �പത��മാ�ിയ േശഷം, 100ജ��ളിെല 1ജ��ില ്
50വയ�ിേനാടടു� ൈ്ദവം പരമശിവനിലൂെട മഹാശാസ�്തം
ലഭ�മാ�ിയ േശഷം മാ�തേമ,ൈദവാരാധന െച�ാന ്േയാഗ�ത
േനടുകയു��,ആജ��ിെല ശിഷട്കാല�ുമാ�തേമ�ിരമായി
പൂണൂല ്ധരി�ാനു�അവകാശമു��,അധികാരമു��.
മംഗളാശംസകള ്േനരാനും,ൈദവംഅനു�ഗഹി�െ�

എ�ി�െനെയ�ാംആശംസി�ാനുംഅധികാരമു�ാകു�ത്
അേ�ാള ്മാ�തമാണ.് ഭരണാധികാരികള ്ഉള ്െ�െടയു�വര ്�ന്ിലവില ്
ആശംസകള ്േനരാന ്േയാഗ�തയി�.ആശംസലഭി�ു�വര ്�്
�പേയാജനമു�ാകുെ��ില ്മാ�തേമ മെ�ാരാള�െടആശംസയ�്്
വിലയു�ാകു�ു��.അധമമായ രീതികെള പിന ്പ�ിആശംസകള ്
നട�ു�വര ്,അ�ാനം െകാ�ായാല ്േപാലും,അഹംഭാവം
േചരുകയാല ്, െചറിയഅളവിെല�ിലും പാപം സ�ാദി�ു�ു�.്
മാ�തമ�,ആ�ാര ്�മായിആശംസി�ു�വര ്�ത്�ള ്

അേനകകാല�ളിലൂെടയുംജ��ളിലൂെടയും േനടിയ പുണ��ില ്
േശാഷണമു�ാകു�താണ.്അര ്ഹി�ു�വര ്�യ്ഥാകാലം പുണ�ം
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നല ്കാന ്ൈദവം ഉെ��ിരിെ�അര ്ഹി�ാ�വര ്ഉള ്
െ�െടയു�വര ്�ആ്ശംസകളിലൂെട ത�ള ്േനടിയി��� പുണ�ം
നഷട്െ�ടു�ു�വര ്െത��തെ�യാണ െ്ച���ത.് േവഷംെക�ലുകള ്
നാടക�ില ്മതി,ജീവിത�ില ്േവ� ;ശാസ�്ത�ില ്േവ� ;

ൈദവേ�ാടു േവ�.
ൈദവം മായ �പത��മാ�ു�േതാെട മഹാശാസ�്തകാര��ള ്
സുവ��മായി സമൂഹ�ില ്�പചരി�ു�തും ജന�ള ്സ�യം

േഗാവധ�ില ്നി� പ്ി�ാറു�തുമാണ.് േഗാസംര�കര ്ആവാനു�
ത�ത�ാടാണ പ്ിെ��ാണുക. േഗാവധ നിേരാധനം നിയമ�ിലൂെട
നട�ാേ��തായ ഒ��എ�ുമര ്�ം. േഗാവധ നിേരാധന�ിനായി
അ�കമ മാര ്��ള ്സ�ീകരി�ു�വരുംപാപികള�െട പ�ികയില ്

െപടു�താണ.് മഹാശാസ�്തംമന�ിലാ�ി ത�ള ്�ുേവ�ി ഓേരാ
വ��ിയുംജീവിത�കമ�െള ചി�െ�ടു�ുകഎ��ാെത
േഗാസംര�ണം ഉള ്െ�െട യാെതാരു വിഷയ�ളിലും,
ൈദവ�ിനുേവ�ി യാെതാരാള�ം �പവര ്�ിേ��തി� ;

മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള�ാം തനി�� നിര ്
�ഹി�ു� മഹാശ�ി� യ്ാെതാരു മനുഷ�രുെടയുംസഹായ�ള ്
ആവശ�മി� തെ�. മത�ളിെലയും രാഷ�്ടീയ�ളിെലയും

�പമാണിമാര ്�,്ൈദവ�ിന ്െറ മഹാദാസനായ പരമശിവനിലൂെട,
ൈദവം നല ്കു�താ�ീതായി േമല ്വാക�െ�കണ�ാ�ുക.എ�ാം
ൈദവം തനി�� െച���ു. മഹാശാസ�്തകാര��ള ്അറിയി�ാനായും
മനുഷ�െര സഹായി�ാനുമായിൈദവം മഹാദാസനായി തന ്െറ തെ�
ഒരു ഭാഗെ�യാണ പ്രമശിവന ്എ�േപരില ്സൃഷട്ി�ി���ത,്
അേ�ാഴുംഏകമഹാശ�ിയായൈദവ�ിന മ്നുഷ�ര ്ഉള ്െ�െട
യാെതാരാള�െടയുംസഹായ�ള ്യാെതാരുകാര��ിനുംആവശ�മി�

എ� സ്ുവ��മായിഅറി�ുെകാ��ക.
ഓേരാസൃഷട്ിച�കവുംസംഹരി�െ�ടു�േതാെട പശുകാള ജ��ള ്
അടു�സൃഷട്ിച�ക�ില ്ജീവി�ു�വെരഓര ്�െ�ടു�ാനായും
കൂടി ത�ാറാ�െ��താണ േ്��ത�ളിെലയും മ��ം കാളെക�ിന ്െറ
മൂലരൂപം.അേറബ�യില ്ഇ�ാം മതം�ാപി�െ�ടു�തിനു മു�്
കാള�ു��ാരുെട വി�ഗഹ�െള ജന�ള ്പൂജി�ുകയും

ആരാധി�ുകയും െച��വാനു�കാരണവും മെ�ാ��.ഓേരാ
സൃഷട്ി ച�ക�ിെലയും, പശു,കാള ജീവികള�െട സൃഷട്ിയുംവര ്� വര ്

�നവും, മുന ്കാലസൃഷട്ിച�ക�ള�മായും,
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്�പേവശി�വരുെട തിരി��വരവുമായും,
ജീവികള�െട ച��വാസ�ില ്മനുഷ�െര�ൂടാെത പശുവിെനയും
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കാളെയയും ഒഴിവാ�ിയതുമായുംബ�െ��ിരി�ു�ു.ആവക
കാര��ളില ്ഇനിയും െവളിപാട പ്ൂര ്�മായി�ി�.

ആട,് േകാഴി തുട�ിയ ജീവികെള��ി പറയുേ�ാള ്,വീടുകളില ്വളര ്
�ു�വയ�് ത്�ള�െട കു�ികള ്�ന്ല ്കുേ�ാെല

സേ്നഹപരിലാളന�ള ്നല ്കണം,സേ്നഹി� ജ്ീവികെള വളര ്
�ു�ത െ്കാ�ാനും തി�ാനുംആകാേമാ, പാടി�.കു�ുകളിലും
മലകളിലും കാടുകളിലും വളേര�വയ�് ആ്വിധസൗകര��ള ്നല ്
കാെതഅവെയ വീടുകളില ്മാ�തമായി വളര ്�ി�ൂടാ.അവയുെട
ആദിസൃഷട്ി� ൈ്പശാചിക ന��നശ�ികള�െട �പവര ്�നവുമായി
ബ�മു�.്ൈദവം മായ �പത��മാ�ിയേശഷംഅേനകം ജീവികെള
പിന ്വലി�ു�താണ.് മ��ം,സസ�ം, പ�ികള�െട മു� എ�ിവ
മാ�തമായി മനുഷ�ന ്െറ ഭ�ണം േ�ശഷഠ്മാ�െ�ടുെമ�ാണ്
അറിയു�ത.് െവളിപാട പ്ൂര ്�മായി�ി�.ജല�ിെലഓകസ്ിജന ്
ആണമ്��െ� ഭരി�ു�ത,്ആകയാല ്മ��െ�കരയിേലയ�്്
മനുഷ�ന ്�പേവശി�ി�ുേ�ാള ്അവ േവദനയി�ാെത മരി�ു�താണ.്

(മരണ�ിട�ില ്�ഗ��ിെല 7◌ാം ഭാഗവുമായി ബ�െ��്
ഉ�ായതാണ,്ൈദവം മായ �പത��മാ�ിയേശഷം

അതു�ാകു�ത�, പിട�ിലും േവദനയുമായി ബ�മി�), മ��
ഭ�ണം,സസ�ഭ�ണേ��ാള ്േ�ശഷഠ്െമ�ുംഅര ്�ം.

ചാതുര ്വര ്��ംഎ�ജീര ്��ിന ്െറ മൂലരൂപം െതാഴിലുകള ്എ�
അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്

അ��ായം 25
സൃഷട്ിപരമായ വിധിയും�ിതിപരമായ വിധിയും
വ��ിസ�ാത���വുമായി ബ�െ����പാഠ�ള�െട

വിശദീകരണ�ിനു േവ�ി മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെലസൃഷട്ിപരമായ
വിധിെയ��ിയും�ിതിപരമായ വിധിെയ��ിയും �ഹസ�മായി

അവതരി�ി�ുകയാണ.്
മനുഷ�ന ്ന� െച���തും തി�െച���തുംൈദവ�ിന ്െറ
വിധിയനുസരി��.എ�ാല ്മറി��െ�ാരു (മൂഢ)വിശ�ാസം
ജന�ള�െട ഇടയിലു�.്ജീവിത�ിെലഎ�ാ കാര��ള�ം
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വിധിയനുസരി�ാണ എ്�ു വ�ാല ്മനുഷ�ര ്കാ��� െത��കള�െടയും
പീഢന�ള�െടയും ഭീകരവാദ�ള�െടയും മ�� പാപ�ള�െടയും
കാരണംൈദവമാെണ�ുംൈദവം െച�ി�ു�താെണ�ുംഅര ്
�മാകു�താണ.്ൈദവ�ിന ്െറ ഭാവ�ള ്സത�ധര ്�നീതികള ്
തെ�യാെണ�തു േപാലും കള�െ�ടു�ു� മൂഢവിശ�ാസമാണത.്
ചുവെട വിശദീകരി�ു�വഅതീവ �ശ�േയാെട മന�ിലാ�ാന ്

ൈദവംഅനു�ഗഹി�ുമാറാകെ�.
ഏെതാരു ജീവിയുെടയും ,ജീവിയുെട �പവൃ�ികള�െടയും പരിണാമം
ൈദവം മുന ്കൂര ്നി�യി�ിരി�ു�ു എ� െത�ായഅര ്�മാണ്
നിലവില ്വിധി�ു�ത.്എ�ും ഏതും മുന ്കൂര ്നി�യി� �്പവര ്
�ി�ാനു�ശ�ികള ്മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനുെ��ിലും
തന ്െറ �പിയെ�� കു�ു�ള ്�സ്�ൂര ്�മായവ��ിസ�ാത���ം

നല ്കിഅനു�ഗഹി�ി���തിെനൈദവംസ�ൂര ്�മായും
പാലി�ു�ു�.്ഓേരാേരാസമയ�ളിലും മനുഷ�രിലും മ���

ജീവികളിലുമു�ചി�കള�ം �പവര ്�ന�ള�െമ�ാം ൈദവ�ിന ്െറ
വാതകരൂപമായഓകസ്ിജന ്അറി�ുെകാ�ിരി�ു�ു എ� മ്ു�്
വിസത്രി��െവ�ിലും ,വ��ിയുെട �പവര ്�ന�ളില ്ഇടെപടു�ി� ;

വ��ിയുെട സ�ാത���െ�യുംആ�ഗഹ�െളയും �പവര ്
�ന�െളയും മഹാശാസ�്ത �പകാരമു�സൃഷട്ിപരമായ

വിധിെയയും േകാര ്�ിണ�ി മാ�തമാണ ഓ്കസ്ിജന ്�പവര ്�ി�ുക.
അതായത വ്��ിയുെട ഏെതാരു �പവൃ�ിയുെടയും, ഗുണമായാലും
േദാഷമായാലും, ഗുണവും േദാഷവും േചര ്�തായാലും ,സ�ൂര ്�

ഉ�രവാദി�വും, പുണ�പാപ�ള�ം വ��ി� മ്ാ�തം
അവകാശെ��താ�ു�ു.സ�ാത���വും ന�തി�കള�ം

ആന��ള�െമ�ാംആസ�ദി�ു�ത വ്��ിയാണ,്ൈദവമ�. (തന ്െറ
കു�ു�ളായ ജീവികള ്◌ ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമായി

ആന�ി��ജീവി�ുേ�ാള ്ൈദവംആന�ി�ു�ു എ�ത്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ിയുമായി ബ�െ�� കാര�മാണ.്)
സൃഷട്ിപരമായ വിധി,�ിതിപരമായ വിധി എ�ി�െന ര�ു

വിധികള��.്അവെയ��ി ഇനി വിസത്രി�ാം.
ഒരുസൃഷട്ിച�ക�ില ്പതിനായിരം വര ്ഷ�ള ്, മനുഷ�നു 100
ജ��ള ്: 50 പുരുഷ ജ��ള�ം 50സ�്തീജ��ള�ം, 100
ജ��ളിലൂെട തു�� സൗ�ര�ംഏവര ്�ും ലഭ�മാകു�ു,എ�ാ
െതാഴിലുകള�ം െച�ാന ്എ�ാവര ്�ുംഅവസരം,തു��ആന�ം,
എ�ി�െനെയ�ാം സൃഷട്ിച�കെ�നി�ിതെ�ടു�ിയി���.്
ലിംഗം,സൗ�ര�ം, നിറം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം, െതാഴില ്അഭിരുചി,
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വിേനാദഅഭിരുചി തുട�ിയവെയയും െമാ��ില ്
നി�യി�ിരി�ുകയാണ,്എ�ാ വ��ികള ്�ും (എ�ാ കു�ു�ള ്
�ുംസമനീതി നല ്കാനു� മഹാമാതാവും മഹാപിതാവും

�സഷട്ാവുമായൈദവ�ിന ്െറ മഹാസംവിധാനമാണത.്വ��ിെയ
ജനി�ി�ുേ�ാള ്വ��ിയുെടആയു� ഉ്ള ്െ�െടയു�കാര��െള
േമ�ടി ഘടക�ള�മായി കൂ�ിയിണ�ിയും,വ��ിസ�ാത���െ�
അനുവദി��ംെകാ�ു�ഏകേദശമായ ഒരു മഹാപ�തിഓേരാ
സൃഷട്ി�ും /ജീവി�ും ഒരു�ു�ു.ജ�ഗുണ�െളയും
മഹാനീതിശാസ�്തെ�യും േകാര ്�ിണ�ു� �പസത്ുത

മഹാപ�തിയിെല കാര��ളാണ സ്ൃഷട്ിപരമായ വിധി. �ഗ��ിന ്െറ
3◌ാം ഭാഗ�ിലു�ഓം,ഓംകാരംഎ�ീഅ��ായ�ള ്പഠി�ുേ�ാള ്

സുവ��മാകു�താണ.്
ധര ്�ശാസ�്ത�െള വളെരയധികംആദരി��െകാ�ു ജീവി�ാനും
പുണ�ം വര ്�ി�ി�ാനും വ��ി� അ്വസരമു�.്വ��ിയുെട �പവര ്
�ന�ള ്െ�ാ� ജ്ീവിത�ില ്ആന��ള�ം പുണ��ള�ം
പാപ�ള�ം രൂപം െകാ���ു.സൃഷട്ിപരമായ വിധിെയ

വ�ത�ാസെ�ടു�ിേയാഅ�ാെതേയാജീവിത�ില ്രൂപം െകാ���
വിധിയാണ�്ിതിപരമായ വിധി. ഉദാഹരണ�ിന ത്ല െവ�ിയാല ്
മരി�ണംഎ� ഭൗതികശാസ�്തനിയമെ�ആദരി�ുേ�ാള ്,
സൃഷട്ിപരമായ വിധി �പകാരംആയു� ഏ്െറയു�വ��ി�്

ആയുെ��ും മുേ� മരണംസംഭവി�ാം ;അേതസമയം ഭൗതിക
ശാസ�്തെ�ഉപേയാഗെ�ടു�ിെ�ാ�ു തെ�തല െവ�ാന ്

ഒരു�ു�വരുെടൈക�ില ്നി� വ്ാള ്വഴുതിേ�ാകാനും,അയാള ്�്
ഹൃദയസത്ംഭനം ഉള ്െ�െടയു�കാര��ളിലൂെട മാ��ള��ാ�ാനും,
ഭൂമി കുലു�മു�ാ�ാനും, പാ� േ്പാെലയു�ജീവികെളെ�ാ�്

സഭെയ വിര�ാനും, ര�ി�ാന ്ഒരുസംഘെ��െ�
െകാ�ുവരാനും, ഒെ� ഒെ�ഓകസ്ിജന അ്ഥവാൈദവ�ിന ്െറ
വാതകരൂപ�ിന ക്ഴിയു�താണ.് മഹാ�പപ��ിെലഏെതാരു
കാര�വും ഭൗതികശാസ�്തപരമായി�െ�പരിഹരി�ാന ്

ൈദവ�ിനു നി�ാരമായി കഴിയു�താണ എ്�ര ്�ം.ആധുനിക
േലാക�ില ്വാഹനഅപകട�ള�ം ,കലഹ�ള�ം, െകാലകള�ം,

പീഢന�ള�ം,യു��ള�ം മ��ംഎ�തേയാഅധികമായി ഉ�ാേവ�ത്
ൈദവ�ിന ്െറ കൃപെകാ�ു മാ�തമാണ ക്ുറയു�െത�ുംഅറിയണം.

�ിതിപരമായ വിധി,ജീവികള�െട ജീവിതെ�കുറി�ു�ു.
ജനി�ു�ത ജ്ീവി�ാനാണ.് ധര ്�ശാസ�്തപരമായി കര ്�ം

െചയത്ുംആന�ി��ം ജീവി�ുക.
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മനുഷ�ന ്െറ സ�ൂര ്�ജീവിതെ�യുംൈദവം പ�തിയി� �്പവര ്
�ി�ുകയാെണ�ില ്അത െ്വറുംപാവകളിയായി മാറു�താണ.്
ഇ�െ�മനുഷ�ന ്നാെളഎ�ു െച��ം എ�ത ൈ്ദവം

എ�ിനറിയണം ;തന ്െറ കു�ു�ള ്�സ്�ൂര ്�വ��ിസ�ാത���ം
നല ്കു�തിനുേവ�ിൈദവം മഹാശാസ�്തെ�

മഹാആവിഷ�്രി�ിരി�ുകയാണ ;്സ�ാത���ം നല ്കാെത
വ��ികെള പാവകളാ�ി കളി�ി�ണെമ� വ്��ിഅഥവാ മനുഷ�ര ്
പറയുേമാ ? ഒരു വ��ിേയാ, ഭൂമിയിെല മുഴുവന ്മനുഷ�രുേമാഎ�ു
െചയത്ാലുംഅവെയഎ�ാം നി�ാരമായി നിയ��ി�ുവാന ്
മഹാശാസ�്ത�ിലൂെടൈദവ�ിന ക്ഴിയു�താണ എ്�തും ;

ആയു�,്ആേരാഗ�ം, െതാഴില ്,ആന�ം,വ��ിബ��ള ്,കുടുംബ
ബ��ള ്എ�ിവെയ വ��ിയുെട �പവര ്�ന�ള�മായിൈദവം

േകാര ്�ിണ�ു��എ്�തും ;വ��ിസ�ാത���ം
അനുവദി�ുേ�ാഴും വ��ികള�െടെയ�ാംആന��ിനായി

മഹാശാസ�്തപരമായി �പവര ്�ി�ു�ു എ�തും ;വ��ിസ�ാത���ം
ദുരുപേയാഗംെച�ാെതയിരി�ാന ്ധര ്�കാര��ള ്ഓര ്�ി�ി��ം
അന�രിലൂെട േ�പരി�ി��െകാെ�ൈദവം �പവര ്�ി�ു�ു�്
എ�തും,ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിലൂെട എ�ാ ജീവികള�ം
സമപദവിയിലാണ എ്�ു�ത എ്�തും കൂടി േചര ്�ു
വായി�ുേ�ാള ്വിഷയം പൂര ്�മാകു�താണ.്

അ��ായം 26
ഓകസ്ിജനും സദാചാരശാസ�്തവും

സദാചാര�ള ്സദാചാരശാസ�്തംകൂടിയാെണ� മ്ുന ്
അ��ായ�ളില ്വിസത്രി��വേ�ാ. മ���ജീവികളില ്നി� മ്നുഷ�െര

വ�ത�സത്രാ�ുകയാല ്മനുഷ�രുെടഅഥവാ വ��ിയുെട
ജീവിത�ില ്സദാചാര�ള ്സര ്��പധാനമാണ.്വ��ിയുെട വിേശഷ
ബു�ിശ�ിസംര�ണം,വ��ിയുെട ശരീരസംര�ണം, മ��
വ��ികള�െട ശരീരസംര�ണം,അന�ജീവികള�െട ശരീര
സംര�ണം, ഭൂമി ശുചിയാ�ല ്,വസ�്തം,വസ�്തധാരണമുറ,
സംഭാഷണരീതികള ്,സാ��ികസമത�ം,തുട�ിയ നിരവധി

കാര��ള ്സദാചാര�ള�െട ഭാഗമാകു�ു�.്
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സദാചാര ശാസ�്ത�ില ്ആദ�േ�ത ൈ്ദവം മനുഷ�ന /്വ��ി�്
നല ്കിയി���വിേശഷബു�ിശ�ികെളസംര�ി�ലാണ.്ആരാണ്
സംര�ി�ു�ത ?്താന ്പാതി,ൈദവം പാതിഎ�വചന�ിന ്െറ
�പസ�ിയും �പസ�ി ഇ�ായമ്യും െതളിയി�െ�ടുക കൂടിയാണ.്
മുന ്അ��ായ�ില ്വ��മാ�ിയതുേപാെല,�ിതിപരമായ വിധി
�പകാരം, �പകൃതിയിെലഅഥവ മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�െള ധര ്
�ശാസ�്ത�പകാരം ഉപേയാഗി�ുവാന ്�ശ�ിേ��ത വ്��ിയുെട

ഉ�രവാദി�മാണ.്ജീവികള�െട ശരീരം ഉള ്െ�െടയു�
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്ഗുണ�ള�ം േദാഷ�ള�ം
എ�െനെയ�ാം സേ�ളി�ിരി�ു�ുെവ� ന്��നശ�ികെള
വിശദീകരി��െകാ� വ്��മാ�ിയിരു�ു.വസത്ു�ളിെല
െചറിെയാരു ഭാഗം മാ�തമായ ന��നശ�ികെളസദുപേയാഗം

െചയത്ുെകാ� വ്��ികള ്�ആ്ന�കരമായ ജീവിതം നയി�ാനും,
ന��നശ�ികെള ദുരുപേയാഗം െചയത്ുെകാ� ദ്ുസ�ാര ്��ള ്

േനടാനും കഴിയു�താണ.്
വ��ി ന�ത ആ്�ഗഹി�ുകയുംന�ത �്പവര ്�ി�ുകയും
െച��േ�ാള ്,യഥാര ്��ില ്ൈദവ�ിനാണ ഫ്ല�ള ്ഏെറ
ലഭിേ��ത,്എെ��ാല ്ൈദവ�ിന ്െറ ഭാവമായസത�ധര ്�

നീതികളാണ വ്സത്ു�ള�െട ധര ്�ശാസ�്ത�ളില ്
കൂടുതലായുമു�ത ;്വ��ിയുെട ന� ചി�കള ്�ും �പവൃ�ികള ്�ും
അത ക്ാരണമാണ.്എ�ാല ്മഹാകാരുണ�മായൈദവംഎ�ാ

ഗുണ�ള�ം ഫല�ള�ം വ��ി�ു മാ�തമായി നല ്കു�ു ;ൈദവ�ിന്
കു�ു�ള�െട സേ�ാഷംക�ാല ്മതിയാകും. �ഗ��ിന ്െറ 4◌ാം
ഭാഗ�ില ്വിസത്രി�ി���ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം
പഠി�ുേ�ാള ്ൈദവംസ��ത്ിരി��പിടി�ു�ു എ�ു
േതാ�ുെമ�ിലും യഥാര ്��ില ്അ�െന െച���ി�,

കു�ു�ള�െടെയ�ാം സേ�ാഷെ� �ശ�ി�ുകമാ�തമാെണ�ു
മന�ിലാകു�താണ.് മഹത�ംൈദവ�ിനു മാ�തം.

വ��ി ന�ത�ാ�തഅ്ഥവാഅധമമായത ആ്�ഗഹി�ുകയും �പവര ്
�ി�ുകയും െച��േ�ാള ്,വ��ിൈദവ�ിന ്െറ ഭാവമായസത�
ധര ്�നീതികളില ്നി�ുംഅകലുകയാണ.്ൈദവ�ിന ്െറ ഭാവമായ
സത�ധര ്�നീതികളാണ വ്സത്ു�ള�െട ധര ്�ശാസ�്ത�ളില ്
കൂടുതലായു�ത എ്�തുെകാ� ധ്ര ്�ശാസ�്ത�പകാരമു�
തട��ള ്സൃഷട്ി�െ�ടു�ു�.്അതിെന തുണയ�്ുവാന ്
ഓകസ്ിജന ്ത�ാറാവു�ു�,്വ��ിേയാടും വ��ിയുെട
ദുഷ�്പവൃ�ിയുെട ഫലംഅനുഭവി�ു�വേരാടുമു�
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സേ്നഹംകൂടിയാണത.്വ��ി ദുസ�ാര ്��ള�മായി
മുേ�ാ��േപാകുേ�ാള ്വ��ി� പ്ാപമു�ാകു�താണ.്അേ�ാഴും
വ��ിയുെടആ�ഗഹം,വ��ിയുേടതു മാ�തമാണ.്വ��ിയുെട
ആ�ഗഹെ�യുംആ�ഗഹ�പകാരമു� �പവൃ�ിെയയും

വസത്ു�ള�െട ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരം നിര ്�ഹി��െകാടു�ുവാന ്
മഹാശാസ�്ത�ള�െടയും മഹാ�പപ��ിന ്െറയും �സഷട്ാവായ
ൈദവ�ിന ബ്ാ��തയു�.്ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായ

ഓകസ്ിജന ്അതു െച���ു.
അതായത വ്��ി ഇ�ി�ു�വെയയും ഉപേയാഗി�ു�വെയയും
ശാസ�്ത�ള ്�പകാരം വ��ിയുമായി ബ�ി�ി�ു�ത ൈ്ദവ�ിന ്

െറ വാതകരൂപമായഓകസ്ിജനാണ.് ഭൗതിക
വസത്ു�െളയും/ജീവികെളയും, ഭൗതികശാസ�്തെ�യും,
�പകടമ�ാ�ആ�ാവിെനയുംഅഥവാആ�ാവിന ്െറ
ആ�ഗഹെ�യും, ഭൗതികശരീര�ിന ്െറഅവ�കെളയും,
വസത്ു�ള�െടയുംജീവികള�െടയും ധര ്�ശാസ�്തെ�യും

കൂ�ിയിണി�ുകയുംനിയ��ി�ുകയുംശാസ�്ത�പകാരംആ�ാവിന ്
െറ ഇ�െയഅനുസരി�ുകയും െച���ശ�ിയായി ഓകസ്ിജന ്

�പവര ്�ി�ു�ു.
ഓകസ്ിജന ്തെ�ഛ,ഛ2,ഛ3,ഛഒഎ�ി�െന 3+1 = 4വിധ�ില ്
�പവര ്�ി�ു�താണ,്ആവകവിവര�ള ്മെ�ാരു �ഗ��ില ്
വിസത്രി�ു�താണ.്കാര ്ബണുംൈഹ�ഡജനും �പേത�ക

അളവുകളില ്േചരു�ിട� മ്ദ��ിെലഛഒഘടക�ിന �്പേത�ക
അവ�കള��.് മദ��ിന ്െറ ഉപേയാഗ�ിലൂെട ജീവനും
ജീവാ�ാവും ത�ില ്േനരി� എ്തിര ്� �്പകടി�ി�ു�അഥവാ
ഏ��മു���അവ�യു�ാവു�ു.ജീവനായഛഎ�ഓകസ്ിജന ്
താന ്സംര�ി�ു�ശരീരെ�അവേഹളി�ു� മനുഷ�ന ്െറ 
ജീവാ�ാവിന ്െറ സമനില െത�ി�ു�ു.കാര ്ബണിന ്െറയും

ൈഹ�ഡജന ്െറയുംശാസ�്തബ��െളഅടി�ാനെ�ടു�ിയു�
െവളിപാട പ്ൂര ്�മായി�ി�. �ഹസ�മായി പറയുേ�ാള ്,

വസത്ു�െളെയ�ാം അവയുെട ശാസ�്ത�ള ്�പകാരവും
വ��ികള�െട ഇ��പകാരവും �പവര ്�ി�ി�ു�ത ഓ്കസ്ിജനാണ.്
വ��ിസ�ാത���ംഅഥവാൈദവം വ��ികള ്�ന്ല ്കിയി���
സ�ാത���ം �പകാരം,ൈദവ�ിന ്െറ ഭാവ�െള മാ�ി നിര ്�ിയും
എ�ാല ്വസത്ു�ള�െട ധര ്�ശാസ�്ത�ളിലൂെട �പവര ്�ി�്

ൈദവഭാവ�െള മുന ്നിര ്�ിയുംവ��ികള ്�ുേവ�ിൈദവം �പവര ്
�ി�ുകയാണ.്സത�ം, ധര ്�ം, നീതിഎ�ീ മൂ� ൈ്ദവ ഭാവ�ള�ം
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ഓകസ്ിജനില ്സേ�ളി�ി���,് മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം
ജീവികേളാടു�ൈദവ�ിന ്െറ മഹാസേ്നഹെമ�

മഹാവാ�ല�മായി� അ്ത പ്രിണമി�ു�താണ.് മനുഷ�ാനീ
മ�ാകു�ു,എ�തിെല ശരീരം മ�ാണ,്എ�ശാസ�്തസത�വും,
മനുഷ�ന ്െറ നാസികയിലൂെടൈദവം തന ്െറആ�ാവിെന

ഊതിെ�ാ� മ്നുഷ�ശരീര�ിന ജ്ീവന ്നല ്കിഎ�തിെലആ�ാവ്
ഓകസ്ിജനാണ എ്�തും മന�ിലാ�ുവാന ്ൈദവം മനുഷ�െര

മഹാഅനു�ഗഹി�ുമാറാകെ�.
ഓകസ്ിജന ്െറ �പവര ്�ന�െള��ി ഓംസത�ം േഡാ�േ്കാം

◌ംം◌ം.◌ീാെമേവ�മാ.രീാ െവബൈ്സ�ില ്കൂടുതലായി വിസത്രി�ി���.്
മഹാശ�ിയുെട മഹാഇഷട്�ളനുസരി� യ്ഥാകാലം കൂടുതല ്
കാര��ള ്െവളിെ�ടു�ുവാന ്മഹദാസനായ പരമശിവെനൈദവം

തീര ്�യായും മഹാഅനു�ഗഹി�ു�താണ.്

അ��ായം 27
ൈദവനി�

െത��കെളയുംകു��െളയുംനി�ി�ണം,ശി�ി�ണംഎെ�ാെ�
പറയുെമ�ിലും,കു�ു�ള ്െച��� െത��കെളയുംകു��െളയും
മാതാപിതാ�ള�ം മുതിര ്�വരും, �പേത�കി��ം മാതാവ,്കൂടുതലും
�മി�ുകയുംസഹി�ുകയുമാണ െ്ച��ക. മാ�തമ�,അധിക

സേ്നഹവും വാ�ല�വും െകാടു�ുെവ�ും വരാം.ത�ള�െട മടിയില ്
തൂറുകയും മൂ�തെമാഴി�ുകയും െച���കു�ിെനആരും
ശി�ി�ു�ി�.കു�ിൈ�കള ്െകാ�ും കു�ി�ാലുകള ്

െകാ�ുംഅ�യുെട േദഹ�ും മുഖ�ുംഅടി�ുകയുംചവി��കയും
െച���കു�ിെന തിരി�ടി�ു�ി�.ചിലേ�ാെഴ�ിലും

കു�ിൈ�കള�െട �പഹരംആസ�ദി�ുകയും െച���ു !കു�ു
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വളര ്�ുവരുേ�ാള ്,അ�യുെട െത��ംശരിയും മി�േ�ാഴും
വിശകലനം െച�ാന ്നില�്ാെത,അ�േയാട അ്�കമം കാ���വേരാട്
ഏ��മു���തുമാണ.്തനി�ുേവ�ി ചാകാന ്േപാലും ത�ാറാവു�
തന ്െറ മുതിര ്�കു�ിന ്െറ സേ്നഹവും കട�ാടും ക�ആ്ന�ം
െകാ��െമ�ിലും,തനി� മ്രണമു�ായാല ്േപാലും തന ്െറ കു�ിന്
ഒരു േപാറല ്േപാലും ഏല ്�ു�ത അ്�യ�് ഇ്ഷട്മ�,സഹി�ി�.
(െപാതുെവ പറയു�കാര��ള ്�അ്പവാദമായി� �്ഗ��ിെല
സത�ംശിവംസു�രംഎ� ഭാഗ�ില ്വിശദീകരി�ി���തിന ്
�പകാരമു� ഒ�െ��സംഭവ�ള ്തീര ്�യായുമു�.്).
െപാടി�ു�ു�ള ്കു�ിൈ�കള ്െകാ� ത്ന ്െറ
മുഖ�ടി�ു�തിെന�മി�ുകയുംസഹി�ുകയും

ആസ�ദി�ുകയും െച��� മാതാവ,്കു� മ്ുതിര ്� 1്0, 20, 30, 40,
50തുട�ിയ �പായ�ളിെല�ുേ�ാള ്തന ്െറ മുഖ�ടി�ുകേയാ
ചവി��കേയാ ഒെ� െചയത്ാല ്അതിെന നി�ാരമായി കാണി�.
അതായത ക്ു�ു�ള ്മുതിര ്�വരാകുേ�ാള ്,കാ���
െത��കെളയുംകു��െളയുംനി�കെളയും, നി�ി�ുകയും
ശി�ി�ുകയും േവണം.കു�ു�ള�ം, മാതാപിതാ�ള�ം,

മു���ാരും മു��ിമാരും,അ�െന ഭൂമിയിലു�എ�ാവരും
ൈദവ�ിന ത്ന ്െറ കു�ു�ള ്മാ�തമാെണ�ിലും,ബാല�ാവ�
കഴി�മുതിര ്�കു�ു�ള ്െച��� െത��കെളയും

കു��െളയുംനി�ി�ുകയുംശി�ി�ുകയുംതിരു�ുകയും േവണം.
എ�ില ്മാ�തേമ �പപ�ജീവിതം മഹാമംഗളംആവുകയു��.
നി�അര ്ഹി�ു�തിെന നി�ി�ണംഎ�ു പറയുേ�ാള ്,
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്�ായി
ആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്തെ�യും, മഹാശാസ�്ത

�പകാരമു�ജീവിതകാര��െളയുംനി�ി�ു�വെര, നി�ി�ണം
എ�അര ്�മു�ാകു�ു.ശരികെളയുംന� കാര��െളയും
നി�ി�ാന ്പാടി�ാ എ�ും. നി�ി�ുകഎ�തായവാ�ിെന

�പവൃ�ിയാ�ുേ�ാള ്,ശി�ി�ുകഎ�അര ്�ം ഉ�ാകു�താണ.്
കടു�ശി�കള ്നല ്കു�അേറബ�ന ്നാടുകളിെല

രാജാ��ാെരേയാ മ��ിമാെരേയാ പരസ�മായി നി�ി�ാന ്
സമൂഹ�ിെല �പഭു��ാര ്േപാലും മടി�ു�തും ഭയ�ു�തുമാണ.്
എ�ാല ്ജനാധിപത�ംഎ� േപരിലു� ഭരണകൂട�ള ്�പവര ്
�ി�ു�ഇ��െയേ�ാെലയു� രാജ��ളില ്സാധാരണ�ാര ്
േപാലും ഭരണാധികാരികെള നി�ാപരമായ വാ�ുകള ്ഉപേയാഗി��

ശകാരി�ു�ത സ്ാധാരണയാണ.്അേതരാജ��ളില ്
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അടിയ�രാവ��ാല� ഭ്രണാധികാരികെളയും േപാലീസ്
സംവിധാന�െളയുംസാധാരണ�ാര�ാ�വരും ഭയ�ു�ു.
തിക��ം ശാ�നായആനയുെടഅടു� ക്ു�ികള�ം മുതിര ്�വരും
സ�ാത���ംകാ��ം;എ�ാല ്�കൗര�മു� പൂ�െയയുംപ�ിെയയും
ആടിെനയുംപശുവിെനയും ഭയ�ു�തുമാണ.്ൈദവനി�യും
ശാസ�്തനി�യുംനട�ു�വെര, മഹാശ�ിയായൈദവം,

ഊമകളാ�ിേയാ മേ�ാ ഉടനടി ശി� െകാടു�ു� രീതിഏതാനും
േപരുെട കാര��ിലു�ായാല ്,ജന�ള ്ഭയ�ു�താണ.്

കു�ു�ള�െട മഹാമാതാവു കൂടിആയതുെകാ�ാണ ൈ്ദവം
�മി�ു�ത.്

ബു�നും ൈ�ക��ം ഗാ�ിയുെമാെ�അഹിംസാവാദം
നട�ിയവരാണ.്ൈ�ക� മ്ായാശ�ികള ്ഉപേയാഗി��ം ജന�െള

സഹായി��,തെ�നി�ി�വേരാട അ്നുതാപം കാ�ി,
ഉപേദശ�ളിലൂെട തിരു�ാന ്�ശമി��. മറി� മ്ായാശ�ികള ്
ഉപേയാഗി� ന്ി�ി�വെര ശി�ി�ിരു�ുെവ�ില ്,ജന�ള ്
അേ�ഹെ�ഭയ�ുമായിരു�ു.ൈദവ�ിന ്െറ �പതിനിധിെയ

ഭയ�ു�അവ�ൈദവീകമ�. മാ�തമ�,ൈദവംസേ്നഹമാെണ�ു
പഠി�ി�ു�കാര��ില ്േപാരായമ്കള ്ഉ�ാകുമായിരു�ു.

�ബി�ീഷുകാെരഅടിേ�ാടി�ൂ എ�ൈപശാചികമായി മാര ്�ം ഗാ�ി
ഉപേദശി�ിരു�ുെവ�ില ്, ഗാ�ി�ും ഇ��ന ്ജനതയ�്ുംഅഭിമാനം

ഉ�ാകുമായിരു�ി�.ഇ��യിെല ഭരണകൂടം
അണുേബാംബു�ാ�ിയി��ം, േലാക�ിെല ജന�ളില ്വലിെയാരു
വിഭാഗം,ഇ���ാെരസമാധാന േ�പമികളായി കണ�ാ�ു�ത,്
അടി�ാനപരമായിഅ�ര ്േ�ശീയനായ ഗാ�ി, �പഥമമായി
ഇ���ാരനായതു െകാ�ു കൂടിയാണ.്അ�ാനികള�ം

അഹംഭാവികള�ംഅഹ�ാരികള�ം യു��പിയരുമായി ഇ���ാെര
കണ�ാ�ാ�തിന ഒ്രുകാരണം ഗാ�ിയാണ,് പരമമായി,
ഗാ�ിെയഅയ�ൈദവമാണ.് ഗാ�ിെയ നി�ി�വെര ഗാ�ി
നി�ി�ി�.ശാസ�്തെ�യുംൈദവെ�യുംനി�ി�വെര തിരു�ി
േനര ്വഴി� ന്ട�ാനായി ഗാ�ി തനി�ുൈദവം നല ്കിയ

ശ�ിെ�ാ� �്പവര ്�ി�ുകയും െചയത്ു,ൈദവെ�മാ�തം
മഹത�െ�ടു�ുകയും െചയത്ു.

മനുഷ��ു�ു�ള ്�അ്ന��ളായആന��ള ്ഒരു�ിനല ്
കുകയുംകൂടുതല ്കൂടുതല ്ആന�ി�ി�ാനായി� മ്ഹാശാസ�്ത
പാഠ�ള ്കാലാകാല�ളിലായി െവളിവാ�ി െകാടു�ുകയും
െച��േ�ാള ്, മനുഷ�ര ്ധര ്�ശാസ�്ത�െള െത�ി�ുകയും,
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ത�ള�െട സ�ാര ്��ിനായി ചു��മു�കു�ു�ള�െടആന�െ�
ത�ിെ�റി�ി�ുകയും െചയത്ാല ്ൈദവ�ിന േ്വദനി�ും.

ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളായ മനുഷ�ര ്െച���അപരാധ�ള ്
െപാറുേ��തും തിരുേ��തുംൈദവമാണ.്കു�ു�ള�െട
എ�ാഅപരാധ�ള�ം െപാറു�ുെകാ�ിരു�ാല ്ജീവിതം
മംഗളമാവി�.അേ�ാള ്,കു�ു�െള തിരു�ുകകൂടി
ആവശ�മാകു�ു.തിരു�ു�തിന ്െറ ഭാഗമായി ശി�നല ്
േക�ിവരും. മാതാപിതാ�ള ്കു�ിെയ ശി�ി�ു�ത ക്ു�ിെയ
സേ്നഹി�ു�തുെകാ�ാണ,്കു�ിെയ തിരു�ി ന� വഴിയില ്
നട�ാനാണ.്ൈദവം, ഒരു മഹാജീവിെയേ�ാെല,ജീവികള�െട
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായി വര ്�ി�ുേ�ാള ്,കു�ു�ള ്
കടു�െത��കള ്െചയത്ാല ്,കു�ു�ള ്�ച്ിലേ�ാെഴ�ിലും
കടു�ശി�യുംനല ്േക�ിവരു�താണ.്അതായത,്കു�ു�ള ്
അഥവാവ��ികള ്ത�ള�െട സ�ാര ്��ിനായി ചു��മു�

കു�ു�ള�െടഅഥവാ വ��ികള�െട ജീവിത�ിനു കടു� േദാഷം
വരു�ിയാല ്, ധര ്�ശാസ�്തംെത�ി� കു�ു�െള തിരു�ുവാനും
ന� വഴിയില ്നട�ാനും െചറുതും വലുതുമായബഹുവിധ ശി�കള ്
കൂടിആവശ�മായി വരു�താണ.്ൈദവ�ിന ്െറ �പവൃ�ിെയ
അനുകരി�,് മനുഷ�രിെല മാതാപിതാ�ള ്�ത്�ള�െട കു�ികെള
ശി�ി�ുവാന ്ൈദവംഅവകാശവുംഅധികാരവും നല ്കിയി���.്
ഏകമഹാശ�ിയായൈദവംഎ�ാ ജീവികള�െടയും �സഷട്ാവാണ,്

പരിപാലകനാണ,് മഹായജമാനനാണ,് മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമാണ.് മഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി��െകാ�്
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ുകയും,താന ്സൃഷട്ി�ു�
ജീവികള�െടെയ�ാംആന�കരമായ ജീവിത�ിനായി ഒരു

മഹാജീവിെയേ�ാെലൈദവം �പവര ്�ി��െകാ�ിരി�ുകയാണ.്
ആവിധ വിവര�ള ്�ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ില ്പഠി�ുേ�ാള ്,
ൈദവ�ിന ത്ന ്െറ കു�ു�േളാടു� മഹാവാ�ല�ംഅറി�്
മനുഷ�ര ്വിതു�ി�രയു�താണ.് മനുഷ�മാതാ�ള�െടയുംകൂടി

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവം, മനുഷ�മാതാവ ക്ു�ു�ള ്
�ന്ല ്കു�തിന ്െറ (കൃത�മായി) 100 മട� വ്ാ�ല�ംഎ�ാ

കു�ു�ള ്�ും നല ്കു�ു. 100 മനുഷ�ജ��ളിലും മഹാമാതാവായി
ൈദവം വര ്�ി�ു�തുെകാ�ാണ 1്00 മടെ��ു�ത യ്ാഥാര ്
��മാകു�ത.്അേ�ാള ്െത��കള�ം കു��ള�ം െച���തന ്െറ
മനുഷ�മാതാവ ഉ്ള ്െ�െടയു�തന ്െറ കു�ു�േളാട,്

മനുഷ�മാതാവിേന�ാള ്100 മട�അ്ധികമായി�മി�ുവാനും
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മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവ�ിന ബ്ാ��തയു�.്ൈദവം
�പേത�ക നിേയാഗേ�ാെട ബു�െനയുംൈ�ക�ിെനയും

ഗാ�ിെയയും ഭൂമിയിേല� അ്യ�േ�ാള ്,ൈദവെ� �പതിനിധീകരി�്
�മയുംഅഹിംസാവാദവും ഉയര ്�ുവാന ്ൈദവംഅവെര

അനു�ഗഹി�� എ�ു തിരി�റിയുേ�ാള ്,അവരിലൂെടൈദവ�ിന ്െറ
സേ്നഹമാണ �്പവര ്�ി�ത എ്�ു മന�ിലാ�ാനുംഅതുള ്െ�ാ�്
കൂടുതല ്സേ�ാഷി�ാനും കൂടി മനുഷ�ര ്�ക്ഴിയു�താണ.്
േമ�ടി 100 മട�ിലധികംൈദവനി� െച���കു�ു�െള

തിരു�ാനായി� ൈ്ദവം ശി�ി�ുകകൂടിേവണംഎ�ു െതളിയു�ു.
ൈദവനി�അഥവാൈദവെ�നി�ി�ല ്എ�ു പറയുേ�ാള ്,

മഹാശാസ�്തെ�നി�ി�ു�തുംൈദവനി�യാണ.്ൈദവെ�യ�
ജന�ള ്മുഖ�മായി നി�ി�ു�ത;് മഹാശാസ�്തെ�തെ�യാണ.്

മതപുേരാഹിത�ാരുംന�ായാധിപ�ാര ്ഉള ്െ�െടയു�
ഭരണാധികാരികള�ം, പ�ാളവും, േപാലീസും,വിവിധ

ഭരണകാര�ാലയ�ളിെല ഉേദ�ാഗ�രും, ഭീകരവാദികള�ം ഒെ� 100
മട�ിലും 1000 മട�ിലുംഅധികമായി മഹാശാസ�്തെ�
നി�ി�ു�വരാണ.്ജന�ളിെല വലിെയാരു വിഭാഗവും

അ�െനതെ�.എ�ാല ്ശാസ�്തനി�യ�്ും,ശാസ�്തനി�യിലൂെട
ൈദവനി�യ�്ും, നിലവിലു�അ�ാനം ഭാഗിക കാരണമായി���.്
മു���ളിലും മനുഷ�ര ്ശാസ�്തീയമായി ജീവി�ി�എ�ത്

അ�ാന�ിന അ്വെരയുംകാരണമാ�ു�ു�.് മെ�ാ�,് മു�ു
വിശദമാ�ിയ ഒ�ാം മഹാകാലച�ക�ിെല

ഭരണാധികാരികളായിരു� വിഷാണു എ�നാരായണന ്ഉള ്
െ�െടയു�വരുെടഅധമ��ള�ം,സമൂഹ�ിെല ധാര ്�ിക
അധഃപതന�ിന ക്ാരണമായിരി�ു�ു എ�താണ.്

അ�ാരണംെകാ�,്ജന�ള ്�ശ്ി�കുറയു�താണ.്കുറയും
എ�ു പറയുേ�ാള ്ഇ�എ�അര ്�ംഎടു�ുകൂടാ.
ഉദാഹരണമായി�,്ഈ�ഗ��ിലൂെട,ശാസ�്തസത��ള ്

മന�ിലാ�ാന ്അവസരം ലഭി�ി��ം, ഉടന ്തിരു�ാന ്ത�ാറാവാെത
ദുസ�ാര ്��ള�മായി നീ�ു�വര ്�ൈ്ദവം കടു�ശി�നല ്
കിെയ�ു വരും.അതുേപാെല, പാപികള ്�ക്ടു�ശി�യുെ��്
�ഗ��ില ്പേലട�ും പറയുേ�ാള ്,അധികം േവദനി�ി�ാെത
ശി�ി�ുവാനും ധര ്�ശാസ�്തപരമായിൈദവം �ശ�ി�ു�താണ.്

ഭീകരവാദവും േദശവ�ത�ാസ�ള�ം എ�അ��ായ�ില ്
വികലാംഗതെയശി�യുമായി ബ�ി�ി�ി���ത ഉ്ദാഹരണമാണ.്
മായ �പത��മാകും മു�,്ഓകസ്ിജന ്അഥവാൈദവ�ിന ്െറ
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വാതകരൂപം ജീവികെള ധര ്�ശാസ�്തപരമായി ശി�ി�ുകകൂടി
െച���ു�.് ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�െചയത്ികെള�ാം

െത��കളാണ,്കു��ളാണ,് പാപ�ളാണ.്കുടുംബ�ില ്െത��കള ്
െച���ര ്� ഉ്പേദശം,ശാസന,വിര�ല ്, െചറിയഅടി,വലിയഅടി
എ�ി�െനെയ�ാം പലതര�ിലു�ശി�കള��തുേപാെല

െത��കള�െടഅളവനുസരി�,് മ���വരിലൂെടയും േരാഗ�ളിലൂെടയും
വീഴച്കളിലൂെടയും മ��ംഓകസ്ിജന ്വ��ികെള ശി�ി�ു�താണ.്
എ�ാല ്കടു�െത��കള ്െച���വര ്നാ�ില ്ജീവി�ാന ്േയാഗ�ര�ാ

എ�ു കൂടി ൈദവംഅഥവാഓകസ്ിജന ്അഥവാശാസ�്തം
വിധി�ു�ു�.്ശി�ാകാര��ള ്�ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ിെല

മഹാനീതിശാസ�്ത�ില ്വിവരി�ി���.്
ഏതാനും കടു�െത��കള ്പറയാം : (1)ൈദവെ�യും

ൈദവഭാവെ�യും മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാ�പപ�െ�യും
നി�ി�ുക ; (2)ൈദവം ഉതക്ൃഷട്മായി നല ്കിയശരീര�ിന ്െറ �പവര ്
�ന�െള താളംെത�ി�ു� മദ�ം േപാെലയു�വെയ ഉപേയാഗി�്

ശരീരനി� െച��ക ; (3) മനുഷ�ര ്� േ്വ�ി
മഹാ�പപ�കാര��ളിെല�ാം ൈദവംആവിഷ�്രി�ി���
അതിേ�ശഷഠ്വുംഅത�ാന�കരവുമായകാര��ള ്

അവഗണി��െകാ� ക്ാമകാര��ളില ്അധമത�ം പുലര ്�ുകയും
അ�െനശാസ�്തവികസനെ�യുംവ��ികള�െട കൂ�ായ
ആന�െ�യുംകള�െ�ടു�ുക. (4) മ�ര�ള ്ൈദവീകമ�,
ൈദവനി�യാണ.് (5) പുരുഷന ്െറ യജമാനയാണ സ്�്തീ,

സമത�വാദ�ള�ം സ�്തീകെള പീഢി�ി�ു�തും കടു�െത�ാണ.്
അടു�ഏതാനുംഅ��ായ�ളിലായി േമ�ടി കടു�െത��കള ്
വിശദീകരി�ി���.്അവകൂടാെത (6)സാ��ികശാസ�്തനി� :
�ഗ��ിന ്െറ 4◌ാം ഭാഗ�ില ്ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം
വിശദമാ�ിയി���;് (7)ൈദവെ�ആരാധി�ുവാന ്ൈദവം
ആവശ�െ�ടു�ി� ;എ�ാല ്ൈദവംഓേരാകാര��ള ്�ായി
നിേയാഗി�വെരയും,വ��ികെളയുംൈദവെമ�ു വിളി��ം

ൈദവെമ� േപാെലയുംആരാധി�ു�ത ൈ്ദവെ�നി�ി�ലാണ ;്
ഭീകരവാദവും മത�ള�ം/മതേനതൃത��ള�ം എ�അ��ായ�ില ്

വിശദമാ�ിയി���.്
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അ��ായം 28
മഹാഭാവെ�യും �പപ�െ�യുംശാസ�്തെ�യും മനുഷ�ര ്

നി�ി�ു�ു.
ൈദവ ഭാവ�ള ്സത�ധര ്�നീതികളാണ;്ൈദവ ഭാവ�െള

ആദരി�ാനായി ത�ള ്ജീവിത�ില ്സത�ധര ്�നീതികള ്പുലര ്
�ണം; മഹാനീതിപതിൈദവമാണ;് മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�ള ്നിര ്�ഹി�ാനായിൈദവംആവിഷ�്രി�ി���
മഹാശാസ�്തെ�മഹ�രമായി കാണണം;ശാസ�്തെ�

നി�ി�ു�ത ൈ്ദവെ�നി�ി�ു�തിനു തു��മാണ;്ൈദവമു�;്
എ�ി�െനയു�വിചാര�ള�ം,അതു കരുതിയു�

സംഭാഷണ�ള�ം �പവൃ�ികള�ം ഉ�തമായബു�ിശ�ികള ്ലഭി�
മനുഷ�ര ്പുലര ്േ��തു�.് ന�ി, ന�ി, ന�ിഎ�ു പറേയ�വര ്

നി�, നി�, നി� തെ� െച���ത ക്ടു�പാപമാണ.്
ൈദവ ഭാവ�ളായസത�ധര ്�നീതികള ്പുലര ്�ിെ�ാ�്

ജീവി�ാല ്മാ�തേമ �പപ�ജീവിതം നിലനില ്�ുകയു�� ;അെ��ാല ്
ത�ിലടി��ം െകാ�ും ജീവിജീവിതം ശീ�ഘംഅവസാനി�ു�താണ.്
�പസത്ുതസത�വും മഹാ�പപ�ംവളെര�ാലമായി നിലനില ്

�ു�ുെവ�സത�വുംൈദവഭാവംസത�ധര ്�നീതികള ്ആെണ�്
ലളിതമായി െതളിയി�ു�ു�.്ൈദവ�ിന ്െറ ഭാവെ�സേ്നഹി�്
ത�ള�െട ജീവിത�ില ്പിന ്പ��േ�ാള ്മാ�തേമൈദവെ�
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സേ്നഹി�ു�വര ്ആവുകയു��.ക�ം പറ�ും,അധമ
ഭാഷണ�ള ്നട�ിയും,അധര ്� �പവൃ�ികള ്െചയത്ും

ജീവി��െകാ� ൈ്ദവവിശ�ാസിയായിഅഭിനയി�ു�ത ക്ടു�
ൈദവനി�യാണ.്

മഹാശ�ിയായൈദവം, മഹാശാസ�്ത�ള ്ആവിഷ�്രി��െകാ�്
സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�ള ്െച��� മഹാ�പപ�െ�മിഥ�യായി
അവതരി�ി��ം,ശാസ�്തപരമായി മനുഷ�ര ്�യ്ാെതാ�ുമറിയാ�
മരണാന�രജീവിതെ�മാ�തംസത�മായിഅവതരി�ി��ം,
മഹാ�പപ�െമ� മഹാസത�െ� മതേനതൃത��ള�ം

മതാനുയായികള�ം മ��ം നി�ി�ി���ത ക്ടു�ൈദവനി�യാണ.്
�ഗ��ിന ്െറആരംഭ�ില ്�പസത്ാവി�തുേപാെല

രാഷ�്ടഭരണാധികാരികേളാ
മതേനതാ�േളാ രാഷ�്ടീയേനതാ�േളാ നിരീശ�രവാദികേളാ

ഭീകര�പവര ്�കേരാ ഒെ�വിചാരി�ാല ്തകരാറിലാ�ാനാവു�േതാ
അ�ിമറി�ാന ്കഴിയു�േതാആയഒ�ാവും മഹാശ�ിയുെട
മഹാശാസ�്തെമ�ും മഹാ�പപ�സംവിധാനെമ�ും കരുതു�തും,
മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാ�പപ�െ�യും മഹാസംര�ി�ുവാന ്
സൃഷട്ികള�െട സഹായംൈദവ�ിനു േവണെമ�ു കരുതു�തും,
ൈദവമഹത�മറിയാെത കാ�ി�ൂ���കടു�ൈദവനി�യാണ.്
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയാണ ൈ്ദവെമ�ും,

മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്�ായിൈദവം
ആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്തെ�േയാ മഹാ�പപ�െ�േയാ
അ�ിമറി�ാേനാ തകരാറിലാ�ാേനാ മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ
ജീവികള�ം ഒ�ി�� �ശമി�ാലും കഴിയി�എ�ും, �ശമി�ാനു�ശ�ി

ജീവികള ്�ു ലഭി�ുവാനും ൈദവം കനിേയ�തു�്
എ�ുമറിയു�താണ ൈ്ദവീകം.

ൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്മതേനതൃത��ള�ംഅനുയായികള�ം
കാ�ി�ൂ���അധമവൃ�ികള�െടയുംഅനാചാര�ള�െടയും
അന��െളേ�ാണമു� �പവൃ�ികേളാടാണ ന്ിരീശ�രവാദികള ്
മുഖ�മായുംയു�ംെച���ത ;്ൈദവമുേ�ാഇ�േയാഅവര ്�്
വലിയ വിഷയമ�.അ�െനയിരിെ�ൈദവമു� എ്�ു പറയു�
മതേനതൃത��ള�ം രാഷ�്ടീയ േനതൃത��ള�ംഅനുയായികള�െമാെ�
ൈദവവും മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഭൗതികശാസ�്തവും ത�ില ്
യാെതാരുബ��ള�മി�ാ�തുേപാെലസമൂഹെ�

ഉപേദശി�ു�തും നയി�ു�തും െപരുമാറു�തും,അതുേപാെല
മത�ളിെല െത��കള ്സ�തി�ാനും,ആ�ീയഗേവഷണം
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നട�ാനും �ശമി�ു�തിനു പകരംശാസ�്തനിയമ�െളസ �ൂത�ില ്
/ക��ര�ില ്മത�ഗ��ളില ്കൂ�ിേ�ര ്�ു�തും കടു�

ൈദവനി�യാണ.്
സമൂഹഭരണം നട�ുവാന ്ഭരണഘടനഅഥവാ ധര ്�
നീതിശാസ�്തനിയമ�ള ്ആവശ�മാെണ� ത്ിരി�റിയു�

മതപുേരാഹിത�ാര ്ഉള ്െ�െടയു� രാഷ�്ടീയഇസ ഭരണാധികാരികള ്
�,് മനുഷ�രുെട ജീവിതകാര��ളിെല ശരികള�ം െത��കു��ള�ം
വിേവചനം െച��വാനും കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�നീതി

നട�ാ�ുവാനും ൈദവ�ിന ധ്ര ്�ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവും തീര ്
�യായുംആവശ�മുെ�� മ്ന�ിലാ�ാന ്കഴിയണമായിരു�ു,

കഴിയണം ;അതായത മ്നുഷ�ര ്എെ��ിലുെമാെ�
സാമൂഹ�നിയമ�ള ്പടയ�്ുകയുംഎ�െനെയ�ിലുെമാെ�
ജീവി�ുകയും െച�െ� എ� ൈ്ദവംഅനുവദി�ാല ്,ൈദവ�ിന്

പിെ� നീതി നട�ാനാവി�.
കാലഘ��ിന ്െറആവശ��ിനും, ഭൗതികശാസ�്തവളര ്�യ�്ും,
ജനെ�രു��ിനുംഅനു�കമമായസദാചാരശാസ�്തം,സാ��ിക
ശാസ�്തം, ഭരണത��ം, നീതിന�ായശാസ�്തം,തുട�ിയഎ�ാ
ശാസ�്തശാഖകള�ംൈദവം നി�യി�ി��െ��ില ്മാ�തേമ

ൈദവ�ിന ന്ീതി നട�ാനാവുകയു�� എ�ും,ൈദവീക നീതിയും
മനുഷ�ഭരണകൂട നീതിയും ഒ�ായാല ്മാ�തേമസമൂഹജീവിതം

സുഗമമാവുകയു�� എ�ും,വിഷയ�ളിെലയുംവസത്ുതകളിെലയും
ൈദവീക നീതിഎെ��അ്േന�ഷി�ുവാന ്മനുഷ�ര ്�്

ബാ��തയുെ��ും മന�ിലാ�ി �പവര ്�ിേ��വരാണ മ്നുഷ�ര ്.
അ�െനയിരിെ�ശാസ�്തപരമ�ാെത, രാഷ�്ടീയ ഇസ�ള�ം
നിയമസഭകള�െമാെ�ത�ി�ൂ��കയും േതാ�ുേ�ാെല

സാമൂഹ�നിയമ�ള ്പടയ�്ുകയുംൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളായ
വ��ികള ്�ൈ്ദവം നല ്കിയി���വ��ിസ�ാത����ള ്
നശി�ി�ുകയുംകവര ്െ�ടു�ുകയും െച��വാന ്രാഷ�്ടീയ
േനതൃത��ള�ം, െതാഴിലാളി യൂണിയനുകള�ം, മത േനതൃത��ള�ം,
ഭരണാധികാരികള�ം, നീതിന�ായേ�ാടതികള ്എ�േപരിലൂ�

അശാസ�്തീയസംവിധാനവും, മ� സ്ാമൂഹ�വിരു�രുെമാെ�േ�ര ്�്
ത�ാറായി���ത ക്ടു�ൈദവനി�യാണ.്

മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളിലും ജീവികളിലുംൈദവം
�പത��മായും �പകടമായും മഹാ�ാപി�ി���തായ പരമലളിതമായ

ധര ്�ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവും മന�ിലാ�ുകയും
വ��ിജീവിത�ിലും സമൂഹഭരണ�ിലും പാലി�ുകേയ മനുഷ�ര ്
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േവ�ൂഎ�ര ്�ം. ധര ്�ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവും
�പത��മായും �പകടമായും മഹാ�ാപി�ിരി�ുകയാെണ�ിലും,
ബു�െനേ�ാെലയുംഎം.െക.ഗാ�ിെയേ�ാെലയും (ഗാ�ിജി) ധാര ്
�ികശു�ിയു�വര ്�ു മാ�തേമ പരമലളിതമായിഅവെയ
അറിയുവാനും മന�ിലാ�ാനും കഴിയുകയു��.അതായത്

അശാസ�്തീയവുംഅധമ�ള�മായ രാഷ�്ടീയഇസ�ള ്�പകാരവും
മ�രെതരെ�ടു��കള ്�പകാരവും �പതിനിധികളായവര ്�്

ശരിയായ ധര ്�ശാസ�്തപാഠ�െള മന�ിലാ�ാന ്സാധി�ു�ത�.
രാജാവും ഭരണാധികാരികള�ംൈദവം നി�യി�ി��� ധര ്
�ശാസ�്ത�ള ്�പകാരംസമൂഹ�ില ്നീതി നടേ��വരാണ്
എ�റിയി�ുേ�ാള ്,ഇ�െ� േകാടതികള ്അധമ�ളാണ എ്�ര ്

�ം.
ഇ�െ� േകാടതികെള��ി പറയുേ�ാള ്�പേത�കം

സൂചി�ിേ��തായ ഒരുകാര�മു�.്ജനന�ിലും ജീവിത�ിലും
മരണ�ിലുെമാ�ും �സഷട്ാവായൈദവ�ിന യ്ാെതാരു

പ�ുമി�ാ�തുേപാെലഅതിനീചമായി �പവര ്�ി��േപാരുകയാണ്
ഇ�െ� േകാടതികള ്. ഉദാ : (1) ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരംഏെതാരു
�പവൃ�ിയും െച�ാനും െച�ാതിരി�ാനും,ഏെതാരു വസത്ുവും
ഉപേയാഗി�ാനും ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനും ൈദവം തന ്െറ
കു�ു�ളായ വ��ികള ്�ന്ല ്കിയിരി�ു�സ�ാത���െ�
നിേഷധി�ു�നിയമ�ള��ാ�ു�തും ശി�ി�ു�തും കടു�
ൈദവനി�യാണ.് മഴയ�സ്�രി�ു�വര ്നിര ്��മായുംകുട
ഉപേയാഗി�ണെമ�ും മഴ നന�ാല ്പനി ഉള ്െ�െടയു� േരാഗ�ള ്
പിടി�ുെമ�ും, (കുട ഉപേയാഗി�ിെ��ില ്പിഴയടയ�്ണെമ�ും),
ഇരുച�കവാഹനംഓടി�ു�വര ്െഹല ്െമ� ഉ്പേയാഗി�ണംഎ�ും,
വഴിയില ്തു�ി�ാടി നട�ണെമ�ും,വിദ�ാര ്�ികള ്െചരു�്
ഉപേയാഗി�ാെതഷൂസ ഉ്പേയാഗി�ണെമ�ുെമാെ� നിയമം
ഉ�ാ�ിയാല ്അത പ്ാപം സ�ാദി�ുകയാണ.് െഹല ്െമ�്
ഉപേയാഗി�ു�തും കുടപിടി�ു�തുെമാെ� ന�താെണ�്
ഭരണാധികാരികള ്അവരുെട ശാസ�്ത�ാന�ിന ്െറ

അടി�ാന�ില ്കരുതു�ുെവ�ില ്, ഭരണകാര�ാലയ�ളില ്�പവര ്
�ി�ു�വര ്,ത�ള�െട േജാലിസമയ�ുമാ�തംകുടപിടി�ാനും
െഹല ്െമ� ഉ്പേയാഗി�ാനും നിര ്��ി�ാെമ��ാെത,ൈദവ�ിന ്
െറ സൃഷട്ികളായ മനുഷ�െര (ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�െള)
പീഢി�ി�ുവാന ്ഭരണാധികാരികള ്�ും യാെതാരാള ്�ും
അവകാശമി�. (2)ശാസ�്തപരമ�ാ�മദ�നിര ്�ാണെ�യും
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വ�ാപാരെ�യും മദ�പാനെ�യുംനിര ്�ലാ�ുവാന ്േകാടതികള ്�്
കഴിയു�ി�. ന�ായാധിപ�ാരിലും മദ�പാനികള�� !് (3) മദ�പാനം
നിമി�ം കുടുംബ�ില ്ശല�മായ മകെന കുടുംബലഹളയ�്ിടയില ്

െകാേ��ിവരു� മാതാവിെനയുംപിതാവിെനയും
സേഹാദര�െളയുെമാെ�വിചാരണെച���ന�ായാധിപ�ാര ്
അറിയു�ി�, ന�ായാധിപ�ാെരയും ഭരണാധികാരികെളയുമാണ്

വിചാരണെചേ��െത�ും ശി�ിേ��െത�ും.
സമൂഹഭരണ�ിനു േവ�ിയു� െപാതുഖജനാവില ്നി� േ്വതനം
പ���വര ്ശാസ�്ത�പകാരം േസവനം െച�ാ�തുെകാ�ാണ ഒ്രു

കുടുംബ�ിന ക്ുടുംബാംഗെ�നഷട്െ�േട�ിവ�ത.്
ന�ായാധിപ�ാെരയും ഭരണാധികാരികെളയുംതുറു�ിലടയ�്ണേമാ
കാ�ിലയ�ണേമാ വധശി�യ�് വ്ിധി�ണേമാഎ� ധ്ര ്
�/നീതിശാസ�്ത�ള ്�പകാരം തീരുമാനിേ��ത േ്മ�ടി

കുടുംബമാണ,്ൈദവീക വിധിഅ�െനെയാെ�യാണ.് മാ�തമ�,
നിലവില ്നട�ാവാെത േപാകു�ൈദവീക നീതി, നായാധിപ�ാര ്�ും
മ��ംൈദവീകശി�യായി ഭവി�ു�െത�െനെയ�ും ശാസ�്തീയ
വിശദീകരണമു�.് �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗവുംഓംസത�ം േഡാ�േ്കാം

െവബൈ്സ��ംകാണുക. (4)ഏതാനും വര ്ഷ�ള ്�ുമു�്
ഇ��യിെല�ും ചര ്� െച�െ��തും,വലിയേകാടതിയിെല വലിയ
ന�ായാധിപ�ാര ്വിധിപറ�തും, െചറിയ േകാടതികളിെല െചറിയ
ന�ായാധിപ�ാരും രാജ��ിെല�ുമു� േക��സം�ാന
ഭരണാധിപ�ാരും രാഷ�്ടീയ പാര ്�ിേനതാ��ാരും
മതപുേരാഹിത�ാരുംബു�ിജീവികള�െമാെ�വലിയ

ന�ായാധിപ�ാരുെട വിധിെയഅംഗീകരി�തുമായ ഒരു േകസിെന��ി
പറയാം :അ�വസ�്തധാരികളായയുവതികെളെ�ാ� ഏ്�വും
ആഭാസകരമായ രീതിയില ്െന�ുകുലു�ി(��) െച�ി� ഒരു

നൃ��ിന ഒ്�മു� പാ� േ്ചാളീ െക പീേ�ക�ാ െഹ ? (�ൗസിന ്െറ
പി�ില ്എ�ാണ ?്)എ�േന�ഷി�ത വ്ിവാദമായി.ഏ�വും നീചരായ

ഗാനരചയിതാവും,സിനിമാ പിടി�വരും, െകാടും നീചരായ
വ�ീല�ാരിലൂെട ഹൃദയെ�യുംഹൃദയ�ിന ്െറ

സൗ�ര�െ�യുമാണ ഉ്േ�ശി�െത�ു വാദി�േ�ാള ്,ഏ�വും െകാടിയ
നീച�ാരായ ന�ായാധിപ�ാര ്ആരുെടെയാെ�േയാ�ൗസ അ്ഴി��
പരിേശാധി�ുകയും,ഹൃദയവുംഹൃദയ�ിന ്െറ സൗ�ര�വും

കാണുകയും െചയത്ു;സൗ�ര�ംആസ�ദി�� േബാ��െ��അവര ്പാ��ം
സിനിമയുംഅനുവദി�� ! �പസത്ുത വിവാദംെകാ�ു തെ�
വളെരയധികം പണം വാരുവാന ്സിനിമാ പിടി�വര ്�ുസാധി��.
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ന�ായാധിപ�ാര ്�ും മ��ിമാര ്�ും ഒെ�ഓഹരി കി�ിയി���ാവും.
ന�ായവിധിേയാെട നി�ബദ്രായ മതപുേരാഹിത�ാര ്�ും ഒരുപേ�
ഓഹരി കി�ിയി���ാവും !ഹൃദയവുംഹൃദയം േപാെലയു�

ശരീര�ിന ്െറ ഉള ്ഭാഗ�ള�ംഅവയുെട സൗ�ര�വുെമാെ�കാണാന ്
പുതിയ മാര ്��ള�െ��ു�ാപി� േമ�ടി ന�ായാധിപ�ാെരയും
വ�ീല�ാെരയും, മ��ിമാെരയും (ന�ായവിധിെയ ശരിവ�

എ�ാവെരയും)ആശുപ�തികളില ്ഹൃദയശസ�്ത�കിയ ഉള ്െ�െടയു�
ശരീരശസ�്ത�കിയകള ്� േ്ഡാകറ്�ാരായി

പണിെയടു�ിേ��താണ.് ധര ്�ശാസ�്തം �പകാരം
നിയ��ി�ുേ�ാള ്ഭൂമിയിെലാരിട�ും ഒരുപേ�ഒരുസിനിമേപാലും

റിലീസ െ്ച�ാനാവി� ....എ�ുംഅറി�ുെകാ��ക.
(5)ബ�ുകള�ം ഹര ്�ാലുകള�ംൈദവം വ��ികള ്�ന്ല ്
കിയിരി�ു�വ��ിസ�ാത���െ�ഹനി�ു� ഭീകര�പവര ്

�ന�ളാെണ�ു തിരി�റിയാനും അ�രം ഭീകര�പവര ്�ന�െള
അവസാനി�ി�ാനും ഭരണകൂട�ള ്േ�ാ േകാടതികള ്േ�ാകഴിവി�.
േകാടതികള ്പുറെ�ടുവി�ു�വിധികള ്പലേ�ാഴും പാലി�െ�ടു�ി�

എ�ു തിരി�റിയുേ�ാള ്ൈദവീകമ�ാ�അഥവാ ധര ്
�ശാസ�്തീപരമ�ാ�സംവിധാന�ിലും പദവിയിലും

കടി��തൂ�ു�ഏ�വും നാണംെക� വര ്�ം േകാടതികളാെണ�ു
െതളിയു�ു.

(6) ധാര ്�ികമ�ാ�നിയമ�േളാടും നികുതികേളാടും നി�ഹകരി�്
മാതൃകകാ�ിയഎം.െക.ഗാ�ിയുെട േഫാേ�ായുെട ചുവ�ിലു�

കേസരയില ്ഇരി�ു�വര ്ഭരണകൂട�ള ്ഉ��നികുതി, െക�ിടനികുതി,
വസത്ുനികുതി,വ�ാപാര നികുതി തുട�ിയഅധാര ്�ിക നികുതികള ്
ചുമ�ു�ത ക്ാണാ�വരും േകള ്�ാ�വരുമായി ജീവി�ു�ു...
ഹായ ക്ഷട്ം.കൂടുതല ്ഉദാഹരണ�ളിേല� ക്ട�ു�ി�.
ധര ്�ശാസ�്ത�ിന ്െറ ശാഖകളായയു�ിശാസ�്തം,

സദാചാരശാസ�്തം,കര ്�ശാസ�്തം (െതാഴില ്),സാ��ികശാസ�്തം,
ഭരണശാസ�്തം, നീതിന�ായ ശാസ�്തം,എ�ിവയില ്നീതിന�ായ
ശാസ�്തം, മെ��ാ ശാഖകള�െടയും മുകളിലാണ.് ഭരണകൂട�ിനു
മുകളിലാണ ന്ീതിന�ായ കൂടം,എ�ാല ്നീതിന�ായകൂടംൈകകാര�ം
െച���ത ധ്ര ്�ശാസ�്ത�ില ്മികവു�വരുംൈദവാനു�ഗഹം
േനടിയി���വരുമായ ഭരണാധികാരികേളാ വ��ികേളാആണ.്

അതായത സ്മൂഹ�ിെലഏെതാരു വ��ി�ും മഹാശാസ�്ത�പകാരം
നീതിന�ായം പറയാന ്അധികാരമു�.്ൈദവീകഅനുഭവ�ള��
വ��ിയാെണ�ില ്അേ�ഹെ�ആദരേവാെടഅനുസരി�ുവാന ്
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ഭരണാധികാരിബാധ��നുമാണ.് പുരാണ�ളിെല രാജഗുരുവിന ്െറ
ഉ�തമായ �പസത്ുത പദവിെയആണ ഇ്�െ�ന�ായാധിപ�ാരും
ഭരണാധികാരികള�ം േചര ്� േ്കാടതിസംവിധാന�ിലൂെട

കള�െ�ടു�ിയിരി�ു�ത.് ന�ായാധിപനും ഭരണാധികാരിയുമായ
രാജാവ ജ്ീവിത�ിലവിനു മാ�തം െപാതുഖജനാവിെനആ�ശയി�ുക
എ��ാെത മ�� േവതനം വാ�ുവാന ്പാടി�എ�ും ശാസ�്തം
വിധി�ു�ു.ൈദവീകഅനുഭവ�ളി�ാ�യാെതാരാള�ം

ന�ായാധിപനായി�ൂടാ എ�ുമു�.്എെ��ാല ്, െത�ി വിധി�ാല ്
അഥവാ ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരമ�ാെത വിധി�ാല ്, മഹാനീതിപതിയായ

ൈദവം,കടു�ശി�വിധി�ു�താണ.് ന�ായാധിപ�ാര ്
/ഭരണാധികാരികള ്ഉള ്െ�െടയു�ൈദവ�ിന ്െറ �പിയെ��

കു�ു�േള, മനുഷ�രുെട വിധികളിെല െത� മ്ഹാനീതിപതിയായ
ൈദവം തിരുേ��തേ� ? മനുഷ�രുെട മഹാമാതാവും

മഹാപിതാവുമായൈദവം തെ� മഹാനീതിപിതിആകു�തേ�ന�ത ?്
കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�മഹാനീതിപതിയാകുവാന ്

ൈദവ�ിനു മാ�തേമകഴിയൂഎ� �്ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ിലു�
മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�അ��ായം പഠി�ുേ�ാള ്

േബാ��മാകു�താണ.്

അ��ായം 29
ശരീര നി� (സദാചാരശാസ�്തം : മദ�ം, മയ�ുമരു� ത്ുട�ിയവ)

മുന ്അ��ായ�ളില ്മദ�െ�യുംസദാചാരെ�യും
വിശദീകരി�ിരു�ു. മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറആദ�ശാഖയായ
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ഭൗതികശാസ�്തപരമായി ഭൗതികവസത്ു�െളെ�ാ� ൈ്ദവം
ഏ�വും ന�ായി �പവര ്�ി�ി�ു� മനുഷ�ശരീര�ിെല

നാഡീവ��ഹെ�വിശകലനം െച��േ�ാള ്, നാഡീവ��ഹ�ിന ്െറ
സൃഷട്ിയും ചി�െ�ടു�ലും മനുഷ�രുെടആന�കരമായ
ജീവിത�ിനാെണ�ു കാണാം.ശാസ�്തവികസനെ�യും

സമൂഹ�ിെല െമാ�മായ ജീവിതാന�െ�യുംവര ്�ി�ി�ു�
സദാചാരമാണത.് നാഡീവ��ഹ�ിന ്െറ �പവര ്�ന�െളഅഥവാ ധര ്
��െള വികലെ�ടു�ു� �പവര ്�ന�ള ്ശാസ�്തപരമ�അഥവാ

ൈദവീകമ�.
മദ�ം, മയ�ുമരു�,് പുകവലി തുട�ിയവയുെട വ�വസായ�ള�ം
ക�വട�ള�ം ഉപേയാഗവും ഇ� സ്ാര ്��തികമായിരി�ു�ു. മദ�ം
പാടിെ��ു ശഠി�ു� മതവ�വ�ിതിയില ്െപ�വര ്മദ�ം

ഉ�ാ�ുവാേനാ ക�വടം െച��വാേനാ ഉപേയാഗി�ുവാേനാ പാടി�.
അേനകം രാഷ�്ടീയപാര ്�ികള�ം ഇതുേപാെല മദ�വിചാരം

നട�ു�വരാണ.് ഭൂമിയിെലഏെറ�ുെറ മുഴുവന ്ജന�ള�ം
മത�രും രാഷ�്ടീയ�ാരും.....എ�ി�െനയു� േലബലുകള ്
ഉ�വരാകുേ�ാള ്,ൈദവം ചി�െ�ടു�ിെവ�ിരി�ു�

നാഡീവ��ഹ�ിന ്െറ �പവര ്�ന�െള താളംെത�ി�ു� മദ�വും
മയ�ുമരു�ുകള�ം നിര ്�ി�ു�തും ക�വടംെച���തും
ഉപേയാഗി�ു�തും മതവിശ�ാസികള ്തെ�യാണ.്

വിശ�ാസ�പമാണെ�പാലി�ാ�വര ്�ും വിശ�ാസിയാകാം
എ�ായിരി�ു�ു.ൈദവനി� െചയത്േശഷംൈകകൂ�ിയും

മു��കു�ിയുംസാഷട്ാംഗം വീണുെമാെ� �പാര ്�ി�ാല ്ൈദവ�ിന ്
െറആളായി എ� ധ്രി�ാല ്,കു�ു�േളനി�ള ്�ു െത�ി.

കു��ിന ശ്ി�യു�.്ൈദവം മഹാനീതിപതിആവു�തുതെ�യേ�
നി�ള ്�ിഷട്ം! മാനുഷിക നീതി നട�ി�ിെലഎ�ാഅപാകതകള�ം

പരിഹരി��െകാ�ു� മഹാനീതിനിര ്�ഹണം
മഹാനീതിശാസ�്തപാഠ�ള�െട ഭാഗമായി വിശദീകരി�ു�താണ.്
സമൂഹ�ിന ്െറ െപാതുവായആവശ��ള ്നിറേവ��കഎ�

ഉ�രവാദിത�ം മാ�തമു� ഭരണകൂടംഅഥവാ ഭരണാധികാരികള ്മദ�ം
ഉ�ാ�ുകയുംക�വടംെച��കയുംഅ�െന െച�ാന ്വ��ികെള
അനുവദി�ുകയും െച���ുെവ�ില ്മദ�ം ന�താെണ�ും
ഭരണാധികാരികള ്ഉള ്െ�െടയു�സമൂഹ�ിന ്െറ

ആവശ�മാെണ�ാണ അ്ര ്�ം.സമൂഹ�ിന ്െറആവശ�മായതിെന
േകാടതികള ്ഉള ്െ�െടയു� ഭരണകാര�ാലയ�ളിലും എവിെടയും
ഉപേയാഗി�ുവാനും അനുവദിേ��തു�;്ൈ�ഡവറ�ാരും മ��ം
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മദ�ം കുടി�രുത എ്��, മദ�ം കുടി��െകാ� വ്ാഹനംഓടി�ണം,
മദ�ം കുടി��െകാ� അ്��ാപകര ്കു�ികെള പഠി�ി�ണം, മ��ിമാര ്
കുടി��െകാ� ഭ്രി�ണം, ന�ായാധിപ�ാര ്കുടി��െകാ�്

ന�ായവിചാരണ െച�ണംഎെ�ാെ�യാണ ഉ്പേദശിേ��ത.്
മാ�തമ� മദ�ം ന�െത�ില ്കുടുംബ�ില ്സ�്തീകള�ം കു�ു�ള�ം
കു�ികള�െമാെ� മദ�ം കുടി��വളരെ�,സിഗറ��ംബീഡിയുംക�ാവും
ഒെ�വലി�െ�,എ� േ്കാടതി ഉള ്െ�െടയു�ഇ�െ�ഭരണകൂട
സംവിധാന�ള ്േ�പരി�ി�ുകയും,ത�ള�െട കുടുംബ�ില ്

മാതൃകകളാവുകയും േവണം.
സമൂഹ�ിന ്െറ െമാ��ിലൂ�ആന�കരമായ ജീവിത�ിന്

വിരു�മായതിെന നാ�ില ്അനുവദി��കൂടാ എ�ാണ്
സദാചാരശാസ�്തംവിധി�ു�ത.് ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരം

ജീവി�ു�വര ്�ു മാ�തേമ നാ�ില ്പാര ്�ുവാനും ശാസ�്തവികസനം
േനടി�രു�സുഖസൗകര��ള ്ആസ�ദി�ുവാനും അവകാശമു��.
മദ�ം, മയ�ുമരു�,് പുകവലി, പാനുകള ്തുട�ിയവഅതീവ
ഗൗരവതര�ളായകു��ളാണ.്സമൂഹെ�വഴിപിഴ�ി�ു�

അവേയാട മ്ൃദുവായസമീപന�ള ്ധര ്�ശാസ�്തംഅനുവദി�ു�ി�.
ജ�ു�ള ്�അ്നുവദി�ിരി�ു�വ��ിസ�ാത���ം

ആ�ഗഹി�ു�വര ്�ക്ാ�ില ്ജീവി�ാനാണ ശ്ാസ�്തവിധി,
സദാചാരശാസ�്ത�ള ്�വ്ിരു�മായ മദ�െ�യും

(അതുേപാലു�വെയയും)അംഗീകരി�ു� ഭരണാധികാരികള ്ഉള ്
െ�െടയു�ഇ�െ�അേനക േനതാ�ള�ംഅനുയായികള�ം
�പസത്ുത േയാഗ�തയാണ സ്�ാദി�ി���ത,്ൈദവ�ിന ്െറ

കു�ു�േള, ഉടന ്തിരു�ുവിന ്.
മദ�ം, മയ�ുമരു�,്തുട�ിയവസൃഷട്ി�ി���ത ൈ്ദവമേ�
എെ�ാരു േചാദ�ംഅേനകര ്� ഉ്�ാവും.ൈദവം �പപ��ില ്
മദ�വും മയ�ുമരു�ുകള�ം ഉ�ാ�ിവ�ി�ി�എ�താണ്

അടി�ാനപരമായ വസത്ുത. മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്
ബഹുവിധ ശ�ികെള ശാസ�്തനിയമ�ള ്�പകാരംൈദവം
ചി�െ�ടു�ിയിരി�ുകയാെണ�ും,അവെയഎ�െന

ഉപേയാഗി�ണെമ�തീരുമാനം മനുഷ�രുെട വ��ിസ�ാത����ിന്
വി��െകാടു�ിരി�ുകയുമാണ.് മഹാ�പപ��ിെല ന��നശ�ികള ്,
പിശാച ത്ുട�ിയവഎ�അ��ായ�ില ്, ധര ്�െ�യുംഅധര ്
�െ�യും മഹാ�പപ��ില ്സൃഷട്ി�ാല ്മാ�തേമ ധര ്�െ�യും
അധര ്�െ�യും േവര ്തിരി�ുവാന ്സാ��മാകുകയു�� എ�ും,
ന��നശ�ികളിലൂെടൈക�,് മധുരം,സുഖം, ദുഃഖം തുട�ിയവെയ
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ൈദവംസൃഷട്ി�ിരി�ുകയാെണ�ും, മനുഷ�ര ്ത�ള ്�ൈ്ദവം നല ്
കിയ വ��ിസ�ാത���െ�കൂടുതല ്ദുര ്�ിനിേയാഗം െച��േ�ാള ്
മഹാ�പപ��ിെല ന�തിനായി സൃഷട്ി�െ��ി��� ന��നശ�ികള ്,
തിരു�ല ്ശ�ികളായുംൈപശാചികശ�ികളായും മാറുെമ�ും
കണ�ുകേളാെട വ��മാ�ിയിരു�ു. �പസത്ുതഅ��ായെ�,
ഭീകരവാദെ���ിയും രാഷ�്ടീയെ�യും മത�െളയും

ബ�ി�ി�ു�അ��ായ�ള�മായി കൂ�ിവായി�ുേ�ാള ്,ൈദവമ�,
മറി� മ്നുഷ�ര ്തെ�യാണ വ്��ിസ�ാത���െ� ദുര ്�ിനിേയാഗം
െചയത്ുെകാ� അ്ധമ വസത്ു�ള ്സൃഷട്ി�ി���ത എ്�ു

വ��മാകു�താണ.്

((അ��ായം 30
ആന�നി� (സദാചാരശാസ�്തം :കാമാന�ം / െസകസ് ്ഇ

മഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി��� )്)

((അ��ായം 31
ൈദവനി� : മ�ര�ള ്പാടി� ഇമഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി��� )്)

((അ��ായം 32
വ��ിസ�ാത���വും നീതിശാസ�്തവും :സ�്തീപുരുഷസമത�ം ഇ

മഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി���.് ))

അ��ായം 33
ൈദവനി� :കപടൈദവ�െളയുംകു�ിൈദവ�െളയും

ആരാധി��കൂടാ.
ൈദവെമ� േപരില ്കപടേവഷം െക���വെരയും, െകാ�� െകാ��
ൈദവ�ളായി േവഷം െക���വെരയും,വലിയൈദവമായി

അഭിനയി�ു�വെരയുമാണഈ്അ��ായ�ില ്പരാമര ്ശി�ു�ത.്
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മുഖ�മായും 2തര�ിലു� േവഷം െക�ലുകള ്ഭൂമിയിെലാെ�യും
ഉ�ായി���.്

(1)ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല ഭരണ�ിനായിൈദവം
ചുമതലെ�ടു�ിയവരായ ചിലര ്ൈദവമാകാന ്�ശമി�തിെന��ി
ഭീകരവാദവും മത�ള�ം എ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ിരു�ു.

�ഗ��ിെല 7◌ാം ഭാഗമായസമ്ൃതിയിലും �ഹസ�മായി
�പതിപാദി�ി���.്വ�ത�സത് മത�ള ്�പകാരം മാലാഖമാെര�ും
മല�ുകെള�ും േദവതകെള�ുംഅറിയെ�ടു�അവരുെട മൂലം
ഹി�ുമതവുമായി ബ�െ��ിരി�ു�ുെവ� വ്ിശദീകരി�ിരു�ു.
നാരായണന ്, ദുര ്�, ഗജപാതിഎ�ിവര ്ൈപശാചികശ�ികളായി
രൂപംെകാ�തും, ദുര ്�െയ പിന ്വലി�തുമായകാര��ള ്േമ�ടി

അ��ായ�ില ്വിസത്രി�ിരു�ു.
�ബ�വും, മഹാശ�ിയുമായ ; �സഷട്ാവും ര�കനും
മഹായജമാനനുമായ; മഹാജഗദംബയും മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി,ആദ�മഹാകാലച�ക�ില ്ഓേരാേരാ
�പവൃ�ികള ്�ായി നിേയാഗി�വര ്ബഹുവിധ�ളായഅപരാധ�ള ്
െചയത്ു.അതഅ്വരുെട കാര�മാണ.്എ�ാല ്ൈദവം മനുഷ�ര ്�ു
നല ്കിയബു�ിശ�ികെള ഉപേയാഗെ�ടു�ാെതഅവെരെയ�ാം
ൈദവ�ളായിആരാധി�ു�അധമ രീതികള ്മനുഷ�ര ്സ�യം

അഥവാൈദവം നല ്കിയ വ��ിസ�ാത����ള�െട
ദുരുപേയാഗ�ിലൂെട പിന ്പ�ിയതും കടു�അപരാധമാണ.്
അതായത മ്ു�റ�ൈപശാചികശ�ികള�െട �പവര ്�നം
െകാ��ാെത മനുഷ�ര ്�ുസംഭവി� പിഴവുകള ്� മ്നുഷ�ര ്

തെ�യാണ ഉ്�രവാദികള ്. ഉദാഹരണമായിൈദവസി�ിയാേയാ,
അനു�ഗഹമാേയാ, �പഭാവമാേയാ,എ�ാവരുംഅംഗീകരി�ുകയും
ആസ�ദി�ുകയും െച���സംഗീതവുമായി ബ�െ�� കാര�ംതെ�
പറയാം :ആരാധനാപരമായിഅഥവാസത്ുതിപരമായി സംഗീതം
ആലപി�ുേ�ാള ്,ൈദവെ�മാ�തംആരാധി�ു�സംഗീതമാണ്
സംഗീത��ാരില ്നി�ും ഉയേര�ത.്വ�ത�സത് മതജാതി
ൈദവ�െളയും,വ�ത�സത് മത�ളിെല വിശു��ാരായി

കരുതു�വെരയും,കു�ിൈദവ�ളായുംസൂ�ര ്ൈദവ�ളായും
സമൂഹ�ില ്കപടനാടക�ള ്ആടു�വെരയും, മാറി മാറി
ൈദവ�െള� എ്ഴുതുകയുംസംഗീതം നല ്കുകയുംപാടുകയും
െച���കവികള�ം സംഗീത��ാരുംഗായകരുംപാപമാണ്
െച���ത.്അവര ്െ��ാം കൂ��നില ്�ുകേയാ െച�ി�ുകേയാ
െച���വരുമായിരി�ു�ു ഏെറ�ുെറ മുഴുവന ്േപരും.സൃഷട്ിയും
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�ിതിയുംസംഹാരവുംഅവിടു�േ�ാ െച���ത എ്�ും ജന�ള�െട
ഏകആ�ശയംഅവിടു�ു മാ�തമേ�ാഎ�,് േയശുവിെന��ിയും

േയശുവിന ്െറ ശിഷ��ാെര�ും വിശു��ാെര�ും
കരുതു�വെര��ിയും,അ�ാഹുവിെന��ിയും,അേനകം
േദവതകെള��ിയുംശിവെന��ിയും നാരായണെന��ിയും
കൃഷണ്െന��ിയും ഗണപതിെയ��ിയും മുരുകെന��ിയും
അ��െന��ിയുെമാെ� മാറി മാറി എഴുതുകയുംസംഗീതം

പകരുകയുംപാടുകയും െച��േ�ാള ്,അതു േകള ്�ു�ജന�ള ്ഉള ്
െ�െടയു�വര ്അറി�ുംഅറിയാെതയും മഹാശ�ിയായ

ൈദവെ�നി�ി�ുകയാണ.്ആരാണ ൈ്ദവം,എ�ാണുൈദവം,
എെ��ാം ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരിേ��തിനു പകരം
കാണു�വെരയും േകള ്�ു�വെരയുെമ�ാം ൈദവമായി

ചി�തീകരി�ു� േമ�ടി അധമ�സര ്�ുകള ്
ദൃശ�മാധ�മ�ളിലൂെടയും ഒെ� ഒെ�അരേ�റു�ു�.്അ�യും

അ�നുംഅറിയാ�ഒരുകു�ിേയാട ക്ാണു�വരും േകള ്
�ു�വരുമായഅനവധിആള�കെള ചൂ�ിഅവെര�ാം കു�ിെയ

�പസവി�അ�യാെണ�ുംഅ�നാെണ�ും പറയു�
നികൃഷട്തേയ�ാള ്കഷട്മാണത.്

(2) മനുഷ�രായി പിറ�വര ്ൈദവ�ളായുംകു�ിൈദവ�ളായും
�പഖ�ാപി�ുകേയാ,ചു��മു�വരുെട സ�ര ്��ാല ്േവഷം െക�ാന ്
ത�ാറാവുകേയാ,ചു��മു�വെരെ�ാ� �്പഖ�ാപി�ി�ുകേയാ

െച���അവ�ഭൂമിയിെല�ും വ�ാപകമായു�.്ഇതു പറയുേ�ാള ്,
�ഗ�കാരന ്സ�യം പരമശിവനായി �പഖ�ാപി�ി�ിേ�എെ�ാരു
േചാദ�വും, മഹാശ�ിയായ മഹാജഗദംബ മനുഷ�ാവതാരം

എടു�ുകഴി�ിരി�ു�എ�ഈയു�വന ്െറ �പഖ�ാപനെ�
സംബ�ി� േചാദ�വും ഉ�.് ഒെ�ാ�ായി സുവ��മായ ഉ�രം നല ്
കാം. �ഗ�കാരെന പരമശിവനായിൈദവം നി�യി�ി���താണ.്

�ഗ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തബ�തസര ്�തും
സുവ��മാ�ിയിരിെ� മ�� െതളിവുകള ്യാെതാ�ും
ആവശ�മിെ��ില ്േപാലും; പരമശിവഅവതാരം പൂര ്
�മായിെ�ാ�ിരി�ു�ു എ�അ��ായ�ില ്

പറ�ി���തുേപാെലയു�ൈദവീക ചി��ള ്�ഗ�കാരന ്െറ
ഭൗതികശരീര�ിലു�,്ശാസ�്തപരമായ പരിേശാധനകള ്�ൈ്ദവം
അനുവദി�ു�ുെവ�ില ്, െച���താണ.്കൂടാെത,ൈവകാെത മായ
�പത��െ�ടുെമ�വചന�ിന ക്ള�മു�ായാല ്�ഗ�െ�യും
�ഗ�കാരെനയുംഅവഗണി�ണംഎ�ത സ്ുവ��മാണ,്ഇതാ
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�പസത്ാവി�ിരി�ു�ു. മഹാജഗദംബയുെട മനുഷ�ാവതാരെ���ി
പറയുേ�ാള ്, മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട �പതിനിധിയായി

അവകാശെ�ടു� �ഗ�കാരന ്, മഹാേദവിയാെര�്
ചൂ�ി�ാണി�ു�ു എ��ാെത മഹാേദവി യാെതാരു

അവകാശവാദ�ള�ം നട�ു�ി�.താന ്മഹാേദവിയാെണ�്
ആേരാടും പറയു�ുമി�. മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതി

സംഹാര കര ്�ാവായ മഹാേദവി�,് മനുഷ�െര
േബാ��െ�ടുേ��തായയാെതാരുആവശ��ള�മി�, െച���ുമി�.
മഹാേദവി നി�യി�ു�സമയ� മ്നുഷ�െര�ാം ഒരുേപാെല
വിശ�സി��െകാ��ം. മാ�തമ�,ഈവരികള ്കുറി�ു� 2008
ഡിസംബര ്29വെരയുംഈയു�വന ്െറഅറിവു�പകാരം �ബ�ം

അഥവാ �ബ�ശ�ി മഹാേദവിയായിഅവതരി�ു� െപണ ്കു�ിയില ്
േചര ്�ി��മി�,ആകയാല ്െപണ ്കു�ി വിഷയേമാ,വിഷയ�ിന ്െറ

മഹാഗൗരവേമാഅറിയു�ുേപാലുമി�.
ഭൂമിയിെല�ും കു�ിൈദവ�ളായുംസൂ�ര ്ൈദവ�ളായും

കപടേവഷം െക�ിയവരും െക���വരുമായ മനുഷ�െര��ി ഇനി തുടരാം.
(1) െവളിെ���കഴി�ശാസ�്തനിയമ�ള ്, (2) മത�ളിെലയും

മനുഷ�ചരി�ത�ളിെലയുംപുരാണ�ളിെലയുംവചന�ള�ം,കഥകള�ം,
(3)ഇ�ലെ�മതാചാര��ാരുെടയുംചരി�തനായക�ാരുെടയും
ജീവിതകഥകള ്, (4)വ�ത�സത് മത�പമാണ�ള�ം മതാചാര�ള�ം
മതാനുഷഠ്ാന�ള�ം,എ�ിവെയ ത�ള ്�ുൈദവം നല ്കിയ

ബു�ിശ�ികള ്െകാ� ക്ൂ�ി�ുഴ� മ്ന�ാസ�്തപരമായി ജന�ള�െട
അ�ാന�ിന ്െറ േമല ്അഭിേഷകം െച���വരാണ അ്വര ്. ഒരു

ചിലര ്മാജി�ുകള�ം കൂ�ിേ�ര ്�ു�ു.
ശാസ�്തപരമായ പുതിയ െവളിപാടുകള ്അഥവാശാസ�്തനിയമ�ള ്
യാെതാ�ും തെ�കു�ിൈദവ�ളിലൂെടഅവതരി�ു�ി�.അവര ്
െച���ഏതാനും ന� കാര��ള ്െകാ� അ്വര ്ശാസ�്തേ�ാടും
ൈദവേ�ാടും െച���കടു�നി�െയസാധൂകരി�ാനാവി�.
താന ്ൈദവമ�എ�റിയാവു�വ��ി,തെ�ൈദവമായി മ���വര ്

കരുതു�തിെന തടേയ�തുംആയത ത്ന ്െറ �പഥമമായ
ഉ�രവാദി�മായി പാലിേ��തുമു�.്തന ്െറ വ��ിത�െ�
െത�ായി കരുതുവാന ്അന�ര ്/അനുയായികള ്�ശമി�ു�ത അ്ന�രൂെട
വ��ിസ�ാത���മാെണ�ിലും,ജീവി�ിരി�ു�വര ്അതിെന
അനുവദി�ാെത ധര ്�ശാസ�്തപരമായ ഉ�രവാദി�ം

നിറേവേ��തു�,്അതു െത�ി�ു�ത ദ്ുര ്�ട�യാണ.്അതായത,്
ദുര ്�ട��ാരായഅനുയായികള�െട േനതാവ െ്ച���തും ദുര ്
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�ട�തെ�. (ൈ�ക�ിെനഈപ�ികയില ്െപടുേ��.
ഭീകരവാദവും മത�ള�ം/മതേനതൃത��ള�ം എ�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ിരു�ു.ൈദവേ�ാട �്പാര ്�ി�ു�തായൈ�ക�ിന ്െറ
ചി�ത�ള ്ഭൂമിയിെല�ും ഇ�ു�ത,്ൈദവമായി കപടേവഷം െക�ാന ്

ൈ�ക� ത്�ാറായി�എ�ു െതളിയി�ു�ു�)്.ഇ�െ�
കു�ിൈദവ�ള ്,ത�ള ്ജീവി�ിരിെ�, പാപികെളെ�ാ� ത്�െള
ൈദവമായിആരാധി�ി� അ്വരുെടയുംത�ള�െടയും പാപ�ള ്വര ്
�ി�ി�ുകകൂടിയാണ െ്ച���ത.്താന ്ൈദവമ�എ�റിയാവു�
വ��ി,താനാരാെണ�ും,എ�ു മാ�തമാെണ�ും തിരി�റിയണം.തന ്
െറഅനുയായികളായി�� തന ്െറ കൂെട കൂടു�വേരാട,് പരസ�മായി�,്
ഓേരാ �പഭാഷണ�ിലും താന ്ആരാെണ�ും,എ�ു മാ�തമാെണ�ും
പറേയ�തു�.്തന ്െറഅറിവിെനാ� ത്ാന ്നട�ു�ആരാധനാ
സ��ദായ�െളയുംപൂജാരീതികെളയുംതന ്െറ സ�കാര�ആന�

രീതികളായി മാ�തംഅവതരി�ി�ുകയും,സ�കാര��െളസ�കാര�മായി
െച��കയും േവണം. ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�ആരാധനകെള

പരസ�മായി െച��കയുംജന�ള ്അവെയ പിന ്പ��കയും െചയത്ാല ്
ജന�ള�െട പാപ�ിന ്െറയുംഅവര ്േനടു�ശി�യുെടയും ഒരു
ഓഹരി കു�ിൈദവമായി േവഷമിടു�യാള ്�ല്ഭി�ു�താണ.്
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവം, മഹാജഗദംബയായ

മഹാേദവി മാ�തമായി സ�്തീരൂപ�ില ്അവതരി�ുേ�ാള ്, മനുഷ�ര ്�്
മഹാവാ�ല�ം നല ്കു�ത മ്നുഷ�രുെട സ�്തീജ��ിലാെണ� മ്ുന ്

അ��ായ�ില ്വ��മാ�ിയിരു�ു.ൈദവം േപാലും
സ�്തീരൂപെമടു�ുേ�ാള ്,വാ�ല� �പകടന�ിന ത്ാന ്മനുഷ�ര ്
�ായി നി�യി�ി���സദാചാരശാസ�്തകാര��െള

ഉ�തെ�ടു�ു�തായി മന�ിലാ�ണം.അ�െനയിരിെ�
പുരുഷൈദവ�ളായുംസ�്തീൈദവ�ളായും േവഷമിടു�വര ്
വാ�ല��പകടന�ിനും മ��സ�ാര ്��ള ്�ുംസ�ീകരി�ു�ധര ്

�ശാസ�്തപരമ�ാ� �പവൃ�ികള ്�ശ്ി�യു�.്
മു� സ്ൂചി�ി�തുേപാെല,ഈ�ഗ��ിെല 7◌ാം ഭാഗമായ

സമ്ൃതിയില ്വിവരി�ി���ൈപശാചികശ�ികളായി�ീര ്�പലരും
ഭൂമിയില ്നി� പ്ിന ്വലി�െ���കഴി�തുേപാലുംഅറിയാെത, േമ�ടി

ൈപശാചികശ�ികെളൈദവമായി കണ�ാ�ി
ആരാധി�ു�വരാണ സ്മൂഹ�ിെലഏെറ�ുെറ മുഴുവന ്
കു�ിൈദവ�ള�ം എ�തില ്നി�ു തെ�അവര ്ൈദവകാര��ള ്
അറിയു�ുേപാലുമി�എ� സ്ുവ��മാണ.്അസംബ��ള ്�്

മരണംെകാ� ര്�െപടാനാവുംഎ� യ്ാെതാരാള�ം ധരി��േപാവരുത.്
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മഹാനീതിപതിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാനീതിശാസ�്തംപഠി�ുേ�ാള ്
അത െ്വളിവാകു�താണ.് മരി��കഴി�ാലും ക�നാണയ�െള
സമൂഹമധ��ില ്ശി�ി�ുവാന ്േപാ�താണ മ്ഹാനീതിശാസ�്തം.
കു�ിൈദവ�ളായിെ�ാ� െ്ചയത് കടു�പാപ�ള ്�അ്വരും
അനുയായികള�ം പരസ�മായി ജന�േളാട മ്ാ��പറയു�ത പ്ാപഭാരം

കുറയ�്ു�താണ.്
മാനുഷിക തല�ില ്,അഥവാസാധാരണ മനുഷ�രായിെ�ാ�്
പറയുേ�ാള ്,ൈദവെ�മാ�തംആരാധി�ുകയും,ചു��മു�വരില ്
ആദരവ അ്ര ്ഹി�ു�വെര,ആദരി�ുകയുമാണ െ്ചേ��ത.്
ൈദവെ�മാ�തംആരാധി�ുകഎ�ു പറയുേ�ാള ്,

മഹാ�പപ��ിന ്െറ �സഷട്ാവായൈദവം,ആരാധനെയസംബ�ി�
പ�തിയുംസൃഷട്ി�ി���ാവുെമ�ും, �പസത്ുത പ�തി മന�ിലാ�ി
മാ�തേമ മനുഷ�ര ്�പവര ്�ി�ാന ്പാടു�� എ�തുംഅറിയണം.
മഹാശാസ�്തംലഭി�ാനും ൈദവെ�ആരാധി�ാനും മനുഷ�ര ്
േയാഗ�ത േനേട�തു� എ്�ു ശാസ�്തപരമായി വിവരി�ു�
അ��ായം പഠി�ുേ�ാള ്, മനുഷ�ര ്�ൈ്ദവം നല ്കു� 100

ജ��ളില ്ഒരു ജ��ില ്, മഹാശാസ�്തംനല ്കിഅനു�ഗഹി�തിനു
േശഷം മാ�തേമ, മഹാ�പപ�െ�യും മഹാശ�ിെയയും
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ���ിയുംസുവ��മായി

അറി�േശഷേമ, മനുഷ�ര ്ൈദവെ�ആരാധി�ാന ്പാടു��
എ�ു െവളിവാകു�താണ.്

അധമ�ളായ രാഷ�്ടീയ ഇസ�ളിലും, മതവ�വ�ിതികളിലും,
വിേനാദ മ�ര�ളിലും ഏര ്െ���കഴിയു� നരജ��െള
ആരാധി�ു�കടു�അധമഅവ�യിേല� മ്നുഷ�ര ്

കൂ��കു�ിയിരി�യാണ.്യാെതാരുവിധ മാനുഷികസമ്ാരക�ള�ം
മഹാ�പപ��ില ്പാടി�.യാെതാരാള�ം മ�� യാെതാെര�ാള�ം
േകമര�എ�ത മ്ുന ്അ��ായ�ില ്വ��മാ�ിയിരു�ു.

മനുഷ�രുെടആന�ജീവിത�ിന ഉ്പകരിേ��തായ ഭൂമിയും,ഊര ്
�വും,സമയവും മാനുഷികസമ്ാരക�ള�െട േപരില ്
പാഴാ�ു�വര ്�ക്ടു�ശി�യാണ ല്ഭി�ുക.

ആള ്ൈദവ�ളായുംകു�ിൈദവ�ളായുെമാെ� �പവര ്
�ി�ു�വെര തിരു�ുവാനും ധര ്�ശാസ�്തപരമായി

ശു�ിെച�ാനും �ഗ�കാരന ്�ശമി�തിന ്െറ ഭാഗമായി� അ്മൃതാ
െടലിവിഷനും, �ബ�കുമാരീസ വ്ിശ�വിദ�ാലയ�ിനുംഅയ�തായ 2

ക�ുകള ്ചുവെട േചര ്�ു�ു. ധര ്�ശാസ�്തപരമായി
ശു�ിെച�ാനു� �പവൃ�ി മാ�തമാണെത�ും,അതിന ്െറ ചുവടു
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പിടി� േ്മ�ടി �പ�ാന�െളഅപഹസി�ുവാന ്ജന�ള ്
�ശമി�രുെത�ും,അധര ്�ികള ്സ�യം തിരു�ു�താണ ഏ്�വും
ഉചിതെമ�തും,എ�ാല ്ഭരണകൂട�ിന ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമായ

നടപടികള ്ആവാെമ�ും,അറിയി�ു�ു.
അമൃതാ െടലിവിഷന ഇ്െമയിലിലൂെടഅയ�ക�ആ്ദ�ം

ഉ�രി�ു�ു :
The following letter sent on 25.04.2009 by Email, to M/s Amrita TV, in

their following addresses : sandhyadeepam@amritatv.com,
pradakshinam@amritatv.com ; usa@amritatv.com ;
vinodmajid@amritatv.com ; info@amritatv.com .

As indicated in the letter, Malayalam Pages added, and mail resent on
29.04.2009
Glory only to GOD.
Gentlemen,

Indeed, GOD blesses the Good intentions maintained in
SandhyaDeepam. All people behind SandhyaDeepam Programme might
know that they also earn Punyam (Blessings) as well as Paapam (Sin) for
their part of work / activity. Please be informed that this email message is
also published in the web site omsathyam.com.

Reference is made to a Story told on Friday, 17 April 2009 as part of
SandhyaDeepam, that AgasthyaMuni once found his forefathers tied
upside down for the reason that AgasthyaMuni did not marry, and in order
to correct the Fatal Sin, he married soon.

There are many errors in the told story, however, a serious matter in
the story relating with the 'Amritanandamayi' alone is mentioned, and it is
to be rightly evaluated and/or realized. Like the parents of Agasthya Muni,
the parents of Smt.Amritanandamayi will be punished, if she has not
engaged in marital life secretly or publicly so far. As per
OmkaaraNeethiShaasthram (the Supreme Science of Justice), she will also
be punished. Further one should not conceal the Marital Status, and she has
no escape. Please understand that I am describing Science, and I am not
hitting at Womanhood ; in fact, I love her as my daughter * ; and she & all
of you better take my advices as Requests of a Father for Repenting to the
Supreme Power as well as the Supreme Mother who has been Creating &
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Protecting the Supreme Universe, take CorrectiveMeasures publicly
including Public Confessions. There are many wrongs being practiced by
you all people in trying to make her as a Little God, particularly an young
man talking publicly too much who is understood as the 2nd in the Amrita
Projects. You might know that the word Amrita is connected to Amrutham,
a Drink ; but you do not know that Amrutham originated Evilly to suppress
the Wrong Thirsts of many. If GOD wills, I may write about Amrutham in
the web site omsathyam.com later. May GOD bless you to understand
from the Divine Script of OM available in the web page, that you are all far
away from the Supreme Science.

Please try to understand that MahaaGuru is MahaaDevi and that
MahaaDevi Blesses only ParamaSivan (direct) to receive the Complete
Supreme Science. All people including the HumanGurus are imperfect
until they receive MahaaShaasthram (the Supreme Science) through the
Blessed ParamaSivan (in Dualform : Half WomanHalf Man form) in One
Human Birth, direct, in their 90th to 95th Births out of the 100 and/or 101
Human Births. Every Soul has to avail 50 ManBirths and 50 Woman
Births, and MahaaDevi Blesses them with the Supreme Science thru
ParamaSivan, MahaaDevi's Supreme Servant and lone Representative,
when the Soul avails ManBirth. MahaaDevi begins Blessing with the
Supreme Science only after the Opening of Maya, which will occur soon.
It also means that one becomes Guru only in one Birth and only when
MahaaDevi blesses a Soul with Supreme Science thru ParamaSivan when
the Soul is in a Hebody, a Man. During Blessing, the Neurons in Human
head becomes 100% (Completely) Activated to contain the Complete
Science of the Supreme Universe. [The Neurons in all Humanheads are
active presently only less than 5% ( connected with the Minus Powers
Variation of pi % = 3.14% ), ]

No people should act as Guru until MahaaDevi blesses them
individually thru ParamaSivan with the Supreme Science, direct. All
people acting as Gurus spread the Wrongs they know about matters and
that is the main reason why the Human Life on Earth became worse. You
people including your chief, share the responsibility. Your Chief as well
you all people don't know about JeeviChakram (CreatureCycles) and
your Chief is often found spreading erred messages when I switch on the
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Amrita TV, It is not good to buy Sins. GOD = the Supreme Power =
MahaaDevi has created the Supreme Universe and knows how to correct
all people, at the Right Time decided by GOD. People should not act
Unscientifically, because GOD has been creating and protecting the
Supreme Universe including Creatures Scientifically. Unscientific
teachings do not fit to the Universe, and that is the main reason why all
Religions, political systems, economic systems etc fail, and developed the
Global life from Best to almost Worst. If GOD wills, a letter in Malayalam
language will be attached and this message resent later, and added in the
web site omsathyam.com too, in public interest.

May GOD Bless you to understand that you receive messages from
me because of the reason that GOD loves you. The Supreme Power loves
all Children, hence supplies children with opportunities to repent to GOD,
correct errors, and live in peace and happiness.

May MahaaDevi bless you all. And all People including your chief
can use the words "may GOD Bless You" only when they become
individually Real Guru (s), that is, when MahaaDevi blesses them
individually thru ParamaSivan, direct, with the Supreme Science.

With Prayers, and love, MahaaDevi's MahaaDaasan @ ParamaSivan
@ SamhaaraDevan @ the Father & Servant of All Creatures including the
Programmers of SandhyaDeepam.

c/o the web site omsathyam.com
* MahaaDevi has Blessed me as ParamaSivan & placed ParamaSivan

as the Father of All Creatures. Glory only to GOD = Om MahaaShakthi
Mannadi MahaaBhadraKaali Divya Divya Divya DivyaMahaaDevikku
Maathram Mahathvam.
The following 4 pages added to the above letter and mail sent again to the
addressees on 29 April 2009.
Quote : "

Glory only to GOD.
Dear Children of GOD,

As promised in my mail sent to you on 25.04.2009, I have added 4



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1930

Malayalam Pages in the Web site. It is serious in connection with your new
serial understood to be telecasting from 03 May 2009.

To View the added pages, you may click here :
http://www.omsathyam.com/omsapril2009/LetterToAmritaTV25042009.ht
m

Further, please be informed that, my comments on Amrita .... seems
ending today.

May GOD Bless You and All with Truth, Duties & Virtues, and
Justice.

With Prayers, and love, MahaaDevi's MahaaDaasan @ ParamaSivan
@ SamhaaraDevan @ the Father & Servant of All Creatures. c/o the web
site omsathyam.com

Glory only to GOD = Om MahaaShakthi Mannadi
MahaaBhadraKaali Divya Divya Divya DivyaMahaaDevikku Maathram
Mahathvam.
" Unquote.

അമൃതാ െടലിവിഷന ്ചാനല ്ഉള ്െ�െടയു�അമൃതാസംരംഭ�ള ്�്
ൈദവീകത�ം ചാര ്�ുവാന ്�പയ�ി�ു�വെരയും,ആ�ീയ
വിഷയ�ളില ്ഗുരു��ാരായി ഭാവി�ു�വെരയും,

സാമൂഹ�കാര��ളില ്�പവര ്�ി�ു�വെരയും, ഒെ�ചില
ശാസ�്തകാര��ള ്അറിയി�ാനു�.്അമൃതാ പ�തികളില ്�പവര ്
�ി�ു�വര ്�ു മാ�തമായു�ത�കെ��ും സുവ��മാ�ു�ു.
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തന ്െറ മഹാദാസനായും പരമശിവനായും

സംഹാരേദവനായും മഹാശാസ�്തായുധനായും ഒെ�
അനു�ഗഹി�ി���ഈയു�വെന നിലവില ്,ശാസ�്തെ�മാ�തം
ആയുധമാ�ുവാന ്മഹാേദവിഅനു�ഗഹി�ി���തുെകാ� ക്�്

വായി�ു�വര ്� ഉ്�ട�െ�സ�ീകരി�ുവാനും
വിശ�സി�ുവാനും മടിയു�.് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തന ്െറ
മഹാദാസനായ പരമശിവെന മായാശ�ികള ്�പേയാഗി�ുവാന ്
അനു�ഗഹി�ു�േതാെട, പരമശിവന മ്ാനുഷികാവ�യില ്
സമൂഹമ���ില ്കഴിയാനാവി�ാ എ�വസത്ുതയു�.്
മായാശ�ികള ്ക� സ്ത��െള വിശ�സി�ുവാനും
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മഹാശാസ�്ത�പകാരംഅറിയി�ുേ�ാള ്വിശ�സി�ാതിരി�ുവാനും
ത�ാറാകു�തിലൂെട മഹാ�പപ���ിന ്െറ സൃഷട്ി �ിതി 

സംഹാര�ള ്�ായി മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
ആവിഷ�്രി�ി���തായ മഹാശാസ�്തെ�അവമതി� കു��ിന്

പാപമു�ാകു�താണ.്ഇനി കാര��ള ്പറയാം :
1. പുരാണം :അമൃതാ �പ�ാന�ളില ്�പവര ്�ി�ു�വര ്ഉള ്െ�െട
ഭൂമിയിെല�ും വ�ത�സത് മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ�ള�െമാെ�
�പകാരമു� പ�ിതസമൂഹം�ിരമായി പുരാണകഥകെള
ഉ�രി�ാറു�.് �പഭാഷണ�െളയും �ഗ��െളയും മ��ം
പുഷട്ിെ�ടു�ുവാന ്പുരാണ�ള ്തീര ്�യായും

�പേയാജനെ�ടു�ു�.്അേനകം കഥകള ്സ�ാര ്�തത��െള
�പതിഫലി�ി�ു�ു� എ്�ത വ്ാസത്വമാണ.്എ�ാല ്
പുരാണ�ിെല നായക�ാര ്യഥാര ്��ില ്സ�ാര ്�ികല ്

ആയിരു�ി�ാെയ�ിേലാ, പുരാണ�ില ്മായം കലര ്�ി��െ��ിേലാ,
അനീതി കൂടി സംഭവി�ു�ു� എ്�ു സ�തിേ�തീര .ൂ പുരാണം,
സമ്ൃതി തുട�ിയവെയ��ി ഓംസത�ം േഡാ� േ്കാം െവബൈ്സ�ില ്

േചര ്�ി��� മലയാളം �ഗ��ില ്വിശദീകരി�ി���.്
ആദ�മഹാകാലച�ക�ില ്മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി

മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഭരണംഏ�ി�വരായസമ്ൃതിയുെട ഭാഗമായ
േദവതകള ്പുരാണ�ളില ്കലര ്�ിയി��� മായെ���ി പ�ിത
സമൂഹ�ിന അ്റിയി�.സമ്ൃതിയിലു�വര ്കാ�ിയ െകാടും
അനീതിെയ��ിഅറിയാെതഅവെരെയ�ാം പ�ി പാരായണം
െച��കയും �ഗ��ള ്രചി�ുകയും െടലിവിഷനിലൂെടയും മ��ം
കഥകള ്�പചരി�ി�ുകയും െച��േ�ാള ്പിശാചു�ളായവര ്�്

ജനഹൃദയ�ളില ്ൈദവ�ാനം നല ്കാന ്�ശമി�ു�വരായി മാറു�ു.
അത പ്ാപം ഇര�ുവാ�ുേ�ാെലആയി�ീരു�ു.

2.സമ്ൃതി :സമ്ൃതിയുെട വിശദീകരണ�ള ്േമ�ടി �ഗ��ില ്
വായി�ുക.അമൃതാ �പ�ാന�ളിലും മ��ം �പവര ്�ി�ു�വര ്
സമ്ൃതിയിലു� േദവതകെള��ി വളെരയധികം പുകഴ�്ാറു�.്
ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക ഭരണാധികാരികളായി
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,തന ്െറ �പതിനിധി കൂടിയായ
പരമശിവനിലൂെട ചുമതലഏ�ി� േദവതകളില ്അേനകര ്
വളെരയധികം പിഴവുകള ്െചയത്ു.അവര ്�ത്�െളഏ�ി�
ചുമതലകള ്ഭംഗിയായി നിര ്�ഹി�ാനായി�.അവരില ്ര�ുേപര ്
ൈദവ�ളാവാനും മ�രി�ാനും �ശമി��, മനുഷ�രില ്അഹവും
അഹ�ാരവുെമാെ�വര ്�ി�തുേപാെല.ഏകമഹാശ�ിയായ
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ൈദവെ�മഹാശാസ�്തം �പകാരം മാ�തംആരാധി�ണെമ�്
ഉപേദശിേ��തായഅവര ്,ചു��മു�വെരെ�ാ� ത്�െള
ആരാധി�ുവാന ്�ശമി��. ദുര ്�, നാരായണന ്എ�ിവരാണ്
ൈദവമാകാന ്�ശമി�ത.് ദുര ്�െയ 2006ല ്സ�ൂര ്�മായുംപിന ്
വലി��കഴി�ു. നാരായണെനയുംഅടി�ാനപരമായി പിന ്
വലി��കഴി�ു. മുകളില ്സൂചി�ി� �ഗ��ിെലസമ്ൃതിയിലും,
ഭീകരവാദവും മത�ള�ം എ�അ��ായ�ിലും വിശദീകരി�ി���.്
കുത���ള�െടയും പിശാചു�ള�െടയും രാജാെവേ�ാണം

അധഃപതി� നാരായണന ്ഇ� ഭ്ൂമിയില ്പുനര ്�നി� ജ്ീവി�ു�ു�.്
അേ�ഹ�ിന പ്ഴയകാര��ള ്വളെരയധികംഅറിയാം.എ�ാല ്മായ
യുമായി�ൂടി ബ�െ��തായഅ�രംകാര��ള ്സാധാരണ�ാര ്
� ഉ്ള ്െ�ാ�ാന ്വിഷമമാണ.്അത�ാവശ�േമാആവശ�േമാഅ�
താനും ! നാരായണ�ിശാചിന ്െറ പുനര ്��മായിഎ�ിയി���
വ��ിയുെട ഇെമയില ്വിലാസം േമ�ടി �ഗ��ിലു�.്

അേ�ഹ�ിന ഇ്െമയില ്�ിരമായി േനാ�ാനു�സാഹചര�ം
ഇ�ി�ാെയ�ിലും,അമൃതായിലു�വര ്�അ്േ�ഹ�ിന ഇ്
െമയിലയ�ാവു�താണ;് ലളിതമായ ഇം�ീഷിേലാ, മലയാള�ില ്
ഖജഋഏഫയലാേയാഇെമയില ്അയ��െകാടു�ുകയും,ഇെമയില ്

അയ�വിവരം മാ�തംഈയു�വെന ഇെമയിലിലൂെട
അറിയി�ുകയും െചയത്ാല ്, േഫാണിലൂെടഅേ�ഹവുമായി

ഈയു�വന ്സംസാരി�ു�താണ.്അേ�ഹേ�ാട ഇ്െമയിലില ്
മറുപടി അയ�ുവാന ്ഞാന ്ആവശ�െ�ടാം.അേ�ഹ�ിന മ്ാനസിക
വിഷമ�ള ്വര ്�ി�ി�ാെത �ശ�ിേ��ു�തി�ാണ അ്മൃതാ
േനരി� സ്ംസാരി�ു�തിെന തല ്�ാലം േ�പാ�ാഹി�ി�ാ�ത.്

നാരായണന ്എ�വിഷാണുഎ�വിഷണ്ുവിെന��ി
സൂചി�ി�ുവാനു�കാരണംഇനി പറയാം.ഓം നമഃശിവായ, ഗണപതി,
അ��ന ്തുട�ിയസീരിയലുകളിലൂെട ശിവന ്, ഗണപതി (ഗജപാതി),
അ��ന ്തുട�ിയവെരൈദവമായി ചി�തീകരി� പ്ാപം വളെര
േനടി�ഴി�വരായഅമൃതാ �പ�ാന�ളിെല �പവര ്�കര ്
വിഷണ്ുപുരാണംഎ� േപരില ്2009 െമയ 3് മുതേലാ മേ�ാ പുതിയ
സീരിയല ്അമൃതാ ടിവിയില ്ആരംഭി�ു�തായി പരസ�ംക�ു.
ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�േള, നി�ള ്കൂടുതല ്കൂടുതല ്
പാപികളായിെ�ാ�ിരി�ു�ു....അതു ക�ഈ്യു�വന്

േവദനയു�.്കു�ു�േളാടു�സേ്നഹവും വാ�ല�വും കൂടിഈ
ക�ിനു കാരണമാണ.് ധര ്�ശാസ�്തംെത�ി�� �പവര ്�ി�ു�

കു�ു�െള ധര ്�ശാസ�്തപരമായി തിരു�ുവാന ്
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പരി�ശമിേ��ത മ്ഹാശാസ�്തായുധന ്കൂടിയായി മഹാേദവി
അനു�ഗഹി�ി��� പരമശിവന ്െറ കര ്�വ��ിന ്െറ ഭാഗം കൂടിയാണ.്
മഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി��െകാ� മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി 
�ിതി സംഹാര�ള ്നിര ്�ഹി�ു� മഹാശ�ിയായൈദവം,തന ്
െറ സൃഷട്ികെള ന�ാ�ിെ�ാ��ം.ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു
കാര��ള ്�ും യാെതാരു മനുഷ�രുെടയുംസഹായം േവ�തി�.

(മഹാശ�ിയും മഹാേദവിയുമായൈദവ�ിന ്െറ ഒരു
ഭാഗെമേ�ാണം മഹാദാസനായ പരമശിവന ്വര ്

�ി�ു�െത�െനെയ� േ്മല ്പടി �ഗ��ിലു�.്). മനുഷ�െര
ന�ാ�ാെന� േപരില ്,ആദ�മഹാകാലച�ക�ില ്ൈദവംഓേരാേരാ

ചുമതലകള ്ഏ�ി�വെരെയ�ാംആദരി�ു�തിനു പകരം
ആരാധി�ി�ാന ്�പവര ്�ി�തിനും �പവര ്�ി�ു�തിനും

അമൃതായുെട �പധാനിയായി �പവര ്�കര ്ഒരു�ിയി���വനിത ഉള ്
െ�െടയു�വര ്�ഓ്ംകാരനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�ശി�യു�.്
ൈദവം േനരി� ച്ുമതലെ�ടു�ിയി�ി�ാ�കാര��ള ്ൈദവ
േവലയ�. േതാ�ിയവാസവും മേനാനില�കരാറുംത�ി��ം

ഒെ�േ�ര ്�ൈപശാചിക �പവര ്�നമാണത.്
3. മഹാശാസ�്തം : മഹാ�പപ���ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതി

സംഹാര�ള ്�ായി മഹാശ�ിയായൈദവം
ആവിഷ�്രി�ി���തായ മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറഅടി�ാനപരമായ
വിവര�ള ്േപാലും സമൂഹ�ില ്ഇ�ു�വര ്�അ്റിയി� ;അമൃതാ
�പവര ്�കര ്�ുംഅറിയി�.ഓംസത�ം േഡാ�േ്കാം െവബൈ്സ�ില ്
െകാടു�ി���അ�ര�ബ�ംകൂടിയായഓംന ്െറ യഥാര ്�
ലിപിെയ��ിയു�അ�തതെ�ഏ�വും വലിയസാ��ം.
4. ഭൗതികശാസ�്തം, ധര ്�ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തം,
മ��ശാസ�്തംഎ�ിവയാണ യ്ഥാര ്�മായ 4 േവദ�ള ്
എ�തറിയാെതസൃഷട്ിശാസ�്തമായ ഭൗതികശാസ�്തെ�

തരംതാഴ�്ിെ�ാ�ുംആ�ീയകാര��െള ഉയര ്�ിെ�ാ�ും
സംസാരി�ു�തായ രീതിഅമൃതായിെല �പധാനി ഉള ്െ�െടഅേനകര ്

�ു�.് ദയവായി പാപം വര ്�ി�ി�ാതിരി�ുക. മാ�തമ�,
ഭൗതികശാസ�്തെ�തരംതാഴ�്ു�വര ്അമൃതാസൂ�ര ്

സെ്പഷ�ാലി�ിആശുപ�തി�ാപി�ത ൈ്വരു��മാണ.്കൂടുതല ്
വിസത്രി�ു�ി�.ശാസ�്തെ�അവമതി� മുന ്േപാ��ം
ശസ�്ത�കിയ പലതവണനട�ിയി�ാണ മ്രി�ത എ്�ത്

കൂ�ിവായി�ാവു�താണ.്
5. മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ േമ�ടി 4ശാഖകളില ്ര�ാമേ�തായ ധര ്
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�ശാസ�്തംഅനുസരി���വിഷയ�ള�ം വസത്ുതകള�ം മാ�തേമ
മഹാ�പപ��ില ്കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാെത �പവര ്
�ി�ുകയു�� എ�റിയണം. ധര ്�ശാസ�്തപപരമ�ാ�
വിഷയ�ള�ം വസത്ുതകള�ം സമൂഹ�ില ്ഉ�ായാല ്,അവെയ
തിരു�ു�തിനായി മഹാ�പപ��ില ്ൈദവം�ാപി�ി���
ന��നശ�ികള ്ഭീകരവാദം സൃഷട്ി�ു�താണ *്*. ഭീകരവാദെ�
എതിര ്�ു�വരായ ഭരണകൂടവും രാഷ�്ടീയ പാര ്�ികള�ം

മത�പ�ാന�ള�ം സാമൂഹ��പ�ാന�ള�െമാെ�അറിയാ�േതാ
മന�ിലാ�ാ�േതാആയകാര�ംഅവര ്തെ�യാണ്
ഭീകരവാദ�ിനും ഭീകരവാദികള ്�ും വി�ുവിത�തും

വിതയ�്ു�തുംഎ�താണ.്അതായത െ്കാടുംഭീകരവാദികളായ
ഭരണകൂടവും രാഷ�്ടീയപാര ്�ികള�ം മത�പ�ാന�ള�െമാെ�
സൃഷട്ി�ു�തായ െകാടുംഭീകരവാദെ�തിരു�ുവാനാണ്
ഭീകരവാദികളിലൂെട ന��നശ�ികള ്�പവാര ്�ി�ു�ത.്

െകാടുംഭീകരവാദികെളേ�ാെല ഭീകരവാദികള�ം ത�ള ്�ുശരിെയ�ു
േതാ�ു� മാര ്��ളിലൂെട �പവര ്�ി�ു�ു.അമൃതാ െടലിവിഷന ്

ചാനല ്ഉള ്െ�െടയു�സംരംഭ�ള ്
െകാടുംഭീകരവാദികളാകു�െത�െനെയ�ും �ഗ��ില ്
െപാതുവായി വിവരി�ി���.് 5 ഉദാഹരണ�ള ്പറയാം :

(1)ജനന�െയകണ�ാ�ിയാണ ത്�ള ്�പവര ്�ി�ു�െത�്
അമൃതാസംരംഭ�ളിെല �പവര ്�കര ്യഥാര ്��ില ്

വിശ�സി�ു�ുെ��ില ്,അതിന അ്വര ്ത�ള�െട മാര ്�െ�
ശാസ�്തീയമായിഅഥവാൈദവീകമായി കെ��ുകകൂടി

േവ�ിയിരു�ു.അതു െച�ാെത ക���ണി��കാെരേ�ാെല, മാര ്�ം
ഒരു വിഷയമ�, ല��മാണ �്പധാനം എ�നിലയിേല� ത്രംതാണത്
ശരിയായി�. ഗാ�ിയന ്മാര ്��ള ്ൈദവീകമാകു�ത,് മാര ്�ം ധര ്
�ശാസ�്തപരംആകു�തുെകാ�ാണ.്അമൃതാ നട�ു�

ബഹുവിധേകാ�പായ�ള�ം മതഭീകരവാദ�ള ്�്
വഴിെവയ�്ു�താണ.്

(2) റാഗിംഗ ഉ്ള ്െ�െടയു�നീചത��ള ്പരിഹരി�ു�തും
ൈദവീകവുമായഅഥവാശാസ�്തീയവുമായ വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായം
കെ��ാന ്അമൃതായ�്ു കഴി�ി�.സമൂഹ�ില ്ഇ�ു�
നീചവിദ�ാഭ�ാസസ��ദായെ�പിന ്പ���വിദ�ാലയ�ള ്

�ാപി�ാനാണ അ്മൃതാ �പവര ്�ി�ത.്അതും െകാടുംഭീകര�പവര ്
�നമാണ.്ൈദവീകമായഅഥവാശാസ�്തീയമായ വിദ�ാഭ�ാസ
സ��ദായംഎ�െനയാെണ� േ്മ�ടി �ഗ��ിലു�.്
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(3)അമൃതാ െടലിവിഷന ്നട�ു� റിയാലി�ി േഷാകള ്ൈദവീകമ�,
അതും െകാടുംഭീകര�പവര ്�നമാണ.്

(4)അമൃതാ െടലിവിഷന ്നട�ു�വനിതാ ര�ം േപാെലയു�
പരിപാടികള ്ഒ��ം ൈദവീകമ�.സംഗീത�ില ്മ�ര�ള ്

നട�ു�തും െകാടുംപാപ�ളില ്െപടു�ു.
(5) േമ�ടി �ഗ��ിലു�ൈദവനി� :ആന�നി�

(സദാചാരശാസ�്തം :കാമാന�ം/െസകസ്)്എ�അ��ായം
പഠി�ുേ�ാള ്, നൃ�െ�പുരുഷ�ാരുമായാണ ൈ്ദവം

ബ�ി�ി�ിരി�ു�െത�ും സ�്തീകള ്സ�കാര�മായ�ാെതയും ഭര ്
�ാവിേനാടു മാ�തമായ�ാെതയുംനൃ�ം െച���തിന ധ്ര ്
�ശാസ�്തപരമായ വില�ുകള ്ഉെ��ും കാണാം.ആ�ീയ

ശാസ�്തംൈകകാര�ം െച���തായി ഭാവി�ു�അമൃതാ െടലിവിഷന ്
അധമ��ള ്കാ��േ�ാള ്അത ക്ൂടുതല ്ശി�ാര ്ഹമാകു�താണ.്

കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.
സേ്നഹേ�ാെട,ബാദഷ്@ പരമശിവന ്/29.04.2009
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.

**ഓംസത�ം േഡാ�േ്കാം െവബൈ്സ�ില ്േചര ്�ി���
മലയാള�ിലു�യഥാര ്�മായ േവദ�ഗ��ില ്ഭീകരവാദം,
�പപ��ിലു�ന��നശ�ികള ്തുട�ിയവെയ �പേത�കം

അ��ായ�ളില ്വിശദീകരി�ി���.്

�പജാപിതാ �ബ�കുമാരീസ വ്ിശ�വിദ�ാലയംഎ��ാപന�ിന ്െറ
അടൂര ്ശാഖയിെല മുഖ�കുമാരി� ഈ്യു�വന ്േനരി� ഏ്�ി�

ക�ിന ്െറ േകാ�ി ചുവെട െകാടു�ു�ു :
അടൂര ്, 23ഏ�പില ്2009

ഠീ �പജാപിതാ .....ഈശ�രീയ വിശ�വിദ�ാലയം, മാര ്�� േ്റാഡ,്അടൂര ്,
േഫാണ ്224676, 9895124676

ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�െള /ബഹുമാന�െര,
ഇ� 2്3.04.2009 ന എ്നി�ു ലഭി�തായതാ�ള�െട�ാപന�ിെല
ഒരു േനാ�ീസിനും, മലയാള മേനാരമ ദിന��ത�ില ്ക�തായവാര ്
�യുെടയുംഅടി�ാന�ിലാണഈ്ക�.◌ ഒ്രുസ�ാനം േപാെല
കരുതുവാന ്അ�യ�് ക്ഴിയു�ുെവ�ില ്സേ�ാഷമു�.്താ�ള ്
�ും െപാതുജന�ള ്�ും �പേയാജനെ�ടുെമ�വിശ�ാസ�ില ്ഈ
ക� 2്4.04.2009ന അ്ടൂരില ്.....ലിംഗ �പദര ്ശനംആരംഭി�ുംമു�്
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ഓംസത�ം േഡാ� േ്കാം ◌ംം◌ം.◌ീാെമേവ�മാ.രീാ എ� െവബൈ്സ�ില ്
�പസി�ീകരി�ു�താണ.് (�പസി�ീകരി�� കഴി�ു.).

മഹാജഗദംബയായ മഹാേദവി മഹാദര ്ശനം മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്
കിയി��� ഒരു മഹാഭാഗ�വാനാണഈ്യു�വന ്. ~ഒരു േപര ബ്ാദഷ്.
മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കിയ േവെറ േപരുകള�മു�,്
അവയില ്മഹാദാസന ്എ�േപര എ്�ായേ്�ാഴുംസാര ്�കമാ�ി
മഹാഅനു�ഗഹി�ണേമഎ�ഈ്യു�വന ്, മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹായജമാനയും മഹാേദവനും �ബ�വും

മഹാശ�ിയുംകൂടിയായ മഹാജഗദംബയായ മഹാേദവിേയാട �്പാര ്
�ി�ു�ു�.് (അ�ാര�ംസ�കാര�ം മാ�തമ�എ�തുെകാ�ാണ്

കുറി�ത)്.
അ�ാനാ�കാര�ില ്ആപാദചൂടംആമ�രായിരി�ു�
കലിയുഗസ�ാന�െള മു�രാ�ു�തിേലയ�്ായി

പരംേജ�ാതിസ�രൂപനായ പരമശിവന ്ദിവ�ാവതാരെമടു�ാറു� എ്�്
താ�ള�െട േനാ�ീസില ്വായി��.അ�ാനാ�കാര�ിനു കാരണം

വിഷയ�ളില ്മനുഷ�ര ്�ു�അ�ാനമാെണ�ു
�പസത്ാവി�ുേ�ാള ്മത/രാഷ�്ടീയ �പഭാഷണ�ള�ം മ��ം

സമൂഹ�ിേല�ു വ�ാപരി�ുേ�ാള ്സമൂഹെ� ദുഷി�ി�ു�ു എ�
അ�പത��മായസേ�ശം േനാ�ീസിലു�.്ൈദവാനു�ഗഹ�ാല ്
ഈയു�വന �്പസത്ുതസേ�ശേ�ാട േ്യാജി���.് മഹാഗുരു
കൂടിയായ മഹാേദവി ഒഴിെകയു� (മനുഷ�)ഗുരു��ാര ്പൂര ്�ര�

എ�തുെകാ� അ്വരുെടഅ�ാനം ശിഷ�രിേല�ും
സമൂഹ�ിേല�ും വ�ാപരി�ു�തിെന��ി താ�ള ്ചി�ി�ി��േ�ാ
എ�ും, മഹാഗുരുവായ മഹാേദവി ഒഴിെകയു�ഗുരു��ാരില ്
താ�ള�ംഅഥവാതാ�ള�െട�ാപനവും െപടുെമ�ിരിെ�
അ�ാനാ�കാരംസൃഷട്ി�െ��തില ്താ�ള ്�ും െചറുേതാ

വലുേതാആയപ�ു� എ്�തിെന��ി താ�ള ്ചി�ി�ി��േ�ാഎ�ും
ഈയു�വന അ്റിയി�. ഒരു മതം 100%ശരിയാെണ�ില ്, മ��
മത�െളാ�ും തെ� 100%ശരിയ�എ�തായ ലളിതമായ

ഗണിതശാസ�്തപാഠവും ഒരുഅളവുേകാലാണ.്
മഹാനീതിശാസ�്തംഅഥവാഓംകാരനീതിശാസ�്തം �പകാരം മാ�തം
�പവര ്�ി�ുവാന ്പരമശിവെനസദാ �പാപത്നാ�ുവാനായി�ാണ്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തന ്െറ മഹാദാസനും �പതിനിധിയും
കൂടിയായ പരമശിവന ്െറ കഴു�ില ്ഓംകാരനാഗബ�നം മഹാ
അനു�ഗഹി���ാപി�ി���ത എ്�തിെന��ിഅ�യ�്റിയി�
എ�ഈ്യു�വന ്കരുതു�ു.അറിയുമായിരുെ��ില ്പരമശിവന ്
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ദിവ�ാവതാരെമടു�ാറു� എ്� അ്� േ്നാ�ീസില ്
എഴുതുമായിരു�ി�.ശിവനും പരമശിവനും മഹാനീതിപതി കൂടിയായ
മഹാേദവിയുെട മഹാനിേയാഗ�ള ്�പകാരമാണ �്പവര ്�ി�ു�ത.്
അറിയാ�തഅ്�യുെട കു�വുമ�.എെ��ാല ്90 മുതല ്95
വെരയു�ജ��ളിലാണ ഓ്േരാവ��ി�ുംഅര ്�മഹാേദവി
കൂടിയായ പരമശിവനിലൂെട മഹാശാസ�്തംനല ്കി മഹാേദവി

അനു�ഗഹി�ു�ത.് ഭൂമിയിെല മനുഷ�രില ്100ല ്1 ഭാഗേ�ാളം േപര ്
90◌ാം ജ��ില ്എ�ിയി���,്അ�അ്തില ്െപടുേമാഎ�്
ഈയു�വന ത്ല ്�ാലംഅറിയി�. 100അഥവാ 101◌ാം ജ��ില ്
മാ�തമാണ ആ്�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ� �ബ�ാന�പദവിേല�്
മനുഷ�െര മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ത.്ൈവകാെത

ഭൂമിയിെല�ും മഹാേദവി മായ �പത��മാ�ു�താണ,് േശഷം 10
മനുഷ�ജ��ള�െട തുകയായ 500വര ്ഷ�ാലം മഹാ�പപ��ിന ്െറ

മഹാസൃഷട്ി�ിതിസംഹാരകര ്�ാവായ മഹാശ�ി
സൃഷട്ി�ി���തായ ഭൂമിയിെല ജീവിതെ�സ�ര ്�ീയമാ�ു�താണ,്
ഭൂമിെയൈദവരാജ�മായി ഉയര ്�ു�താണ.് മഹാശാസ�്ത �പകാരം
താന ്സൃഷട്ി�ി���തായ ജഗ�ില ്എ�െനെയ�ിലുെമാെ�

മനുഷ�ര ്ജീവി�ാന�താന ്വിധി�ി���ത എ്�ത്
�ാപി��െകാ�ും മഹാജഗ�ിെന മഹാസു�രെ�ടു�ിയും

െകാ�ുമാ�തേമഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിലും സംഹാരംഎ�ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരംആരംഭി�ുകയു��.ൈവകാെത ഭൂമിയിെല�ും
മായ �പത��മാ�ു�തിന ്െറ മുേ�ാടിയായി പരമശിവന ്െറ നാവില ്
ഓംകുറി�ല ്, മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായഓംകാരം പരമശിവന ്
െറ ഹൃദയേ�ാടു േചര ്�ു�ാപി�ല ്തുട�ിയവ മഹാേദവി മഹാ

നിവര ്�ി��കഴി�ു. മഹാസൃഷട്ിച�കമായ ഇേ�ാഴെ�
സൃഷട്ിച�ക�ില ്മഹാ�ാനംഅഥവാ മഹാശാസ�്തംകൂടിയായ
മഹാേദവി, മ��ാവതാരെ�പരമശിവനുമായി ബ�ി�ി��െകാ�ും,
യഥാര ്�മായ േവദ�ള ്അഥവാ മഹാശാസ�്തംപരമശിവന മ്ഹാ

അനു�ഗഹി�� നല ്കിെ�ാ�ുംഓംസത�ം േഡാ� േ്കാം
◌ംം◌ം.◌ീാെമേവ�മാ.രീാ എ� െവബൈ്സ�ിലൂെട
മഹാവീെ�ടു�ുെകാ�ിരി�ുകയാണ.്

മായ �പത��മാ�ു�ത ശ്ബദ്�ബ�വുംഅ�ര�ബ�വും,
സൃഷട്ിമ��വും,സംഹാരകാഹളവും, മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയും

കൂടിയായഓംഎ�മഹാശബദ്െ� ഭൂമിയിെല�ും
മഹാസംഗീതമായി 3വര ്ഷ�ാലം തുടര ്�യായി മുഴ�ിെ�ാ�ാണ.്
സാധാരണജന�ള ്മഹാേദവിയുെട മഹാചിരി കൂടിയായഓംഎ�
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മഹാസംഗീതം േക� സ്േ�ാഷി�ുേ�ാള ്,താ�ള�െട േനാ�ീസില ്
പറ�ി���തായഅ�ാനാ�കാര�ിന ക്ാരണ�ാരായ
മതപുേരാഹിത�ാരും രാഷ�്ടീയ�ാരുംപ�ിതസമൂഹെമ�്
സ�യേമാഅ�ാെതേയാകരുതു�വരും മനുഷ�േ�ാടതികളിെല

നീതിപതികള�ം ഭീകരവാദികള�െമാെ� െഞ�ിവിറയ�്ുകയുംഅേത
മഹാസംഗീതെ� ഭയെ�ടുകയും െച���താണ.് മാ�തമ�,
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തന ്െറ �പതിനിധി കൂടിയായി മഹാ

അനു�ഗഹി�ിരി�ു�പരമശിവനിലൂെട മഹാ
വീെ�ടു�ി��െകാ�ിരി�ു�ഓംസത�ം േഡാ� േ്കാം

◌ംം◌ം.◌ീാെമേവ�മാ.രീാ എ� െവബൈ്സ�ില ്ലഭ�മാ�ിയി���യഥാര ്
�മായ േവദ�ള ്അഥവാ മഹാശാസ�്തം �പകാരം തിരു�ലുകള ്

നട�ിെ�ാ� ജ്ീവി��തുട�ു�തുമാണ.്ഓംഎ�
മഹാശബദ്െ� ഭാഗികമായി ഹി�ുമത�ിലൂെട

സംര�ി�ി��െ��ിലും,ഹി�ുമതം ഉള ്െ�െട യാെതാരു
മത�ള�െടയും ഭാഗമ�ഓംഎ�ഈ്ക�ിന ്െറ

ആരംഭ�ിലു�തായശബദ്�ബ�ംകൂടിയായഓം ന ്െറ ലിപിയില ്
നി� വ്��മാണ.്ഓം ന ്െറ ശാസ�്തവിശദീകരണ�ള ്
െവബൈ്സ�ില ്നി� പ്ഠി�ാന ്കഴിയു�വര ്�ഓ്ംന്

ഹി�ുമതവുമായി യാെതാരുബ�വുമി�എ�ും മഹാശാസ�്തപരം
മാ�തമാണ ഓ്ംഎ�ും സുവ��മാകു�താണ.്ഓം ന ്െറ
വിശദീകരണ�ള ്ഉള ്െ�െട െവബൈ്സ�ിലു� �ഗ��ിെല

ഏതാനും ഭാഗ�ള�ം, 5ശിവേ��ത�ളിേല� അ്യ� ഒരുക�ിന ്
െറ േകാ�ിയുംഈക�ിേനാെടാ�ം സ�ാനി�ു�ു.

ഇേ�ാഴെ�സൃഷട്ിച�കം മഹാസൃഷട്ിച�കമാണ,്അതായത 1്000
േകാടി വര ്ഷ�ള ്�ു േശഷം മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മനുഷ�രൂപ�ില ്മഹാഎഴുെ���കയാണ.് മൂകാംബിക
എ�റിയെ�ടു� േ�പമാംബിക, ധര ്�ാംബിക, ദുര ്�തുട�ിയ
ഏതാനും േദവതകെള മഹാേദവിയായി മുന ്കാല�ളില ്

െത�ി�രി�ി���.് മഹാേദവിയുെട സംഹാരരൂപമായസംഹാരേദവി
മാനുഷിക ജനനമ�ാെത ശിവനിലൂെട മു� ജ്നി�ി���.്

സംഹാരേദവിെയ ഭ�ദകാളി എ� അ്േനകര ്െത�ി�രി�ി��മു�.്
ശിവനിലൂെട സംഹാരേദവി ജനി�ിരി�ു�ു എ�തിന ശ്ിവന ്
ജനി�ി�� എ�ു വ�ാഖ�ാനി�ത െ്ത�ായി���.്ശിവനിലൂെട

സംഹാരേദവി ജനി�ത ശ്ിവന ്െറ ഇഷട്േമാഅനിഷട്േമാ േനാ�ിയ�,
മഹാേദവിയുെട മഹാശാസ�്ത�പകാരമാണ.് മഹാേദവിയുെട

സംഹാരേദവീരൂപം ശിവന ്െറ മകള�എ�ുകൂടി സാരം.ശിവന ്െറ
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െന�ില ്ചവി�ാന ്സംഹാരേദവി� അ്ധികാരമു�തു
െകാ�ുതെ�യാണ മ്ു� ച്വി�ിനി�ി���തുംഅ�െനെയാരു
ചി�തവും ശി�വും �പചരി�ി���തും. മഹാസൃഷട്ിച�ക�ില ്ശിവനു
പകരം പരമശിവെനയാണ മ്ഹാേദവിഅവതരി�ി�ു�ത.്

സംഹാരേദവിെയ പിന ്വലി��െകാ� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ
വളെരെ�റിയെത�ുംഅേതസമയം ഒ��ംെചറുത�ാ�െത�്

വിേശഷി�ിേ��തുമായസംഹാരംഎ�ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം
പരമശിവനിലൂെടയാണ മ്ഹാേദവി മഹാനിര ്�ഹി�ു�ത.്
സംഹാരേദവിെയ മഹാേദവി മഹാപിന ്വലി�ുകയും 2008ല ്

ഈയു�വെനസംഹാരേദവനായി�ൂടി മഹാഅനു�ഗഹി�ുകയും
െചയത്ു. മഹാേദവി മായ �പത��മാ�ിയേശഷം 500വര ്ഷ�ാലം

ഭൂമിയില ്ൈദവരാജ�ംഅഥവാസ�ര ്�സു�രജീവിതം
�ാപി�േശഷേമസംഹാരംആരംഭി�ുകയു�� എ�ാവര ്

�ി�ു�ു.വീ�ും വരു� �കിസത്ുവിലൂെട മാ�തേമ േമാചനമു��
എ�ു പറയുേ�ാള ്പരമശിവനിലൂെട എ�ാണര ്�ം. മാ�തമ�,

പരമശിവന ്ലൂെട മാ�തമാെണ�ും യഥാര ്��ില ്
മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുംഏകമഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി തെ�യാെണ�ും സുവ��മായിഅറിയണം.

ര�ാമെ�മഹാകാലച�ക�ില ്മാ�തം മഹാേദവി മനുഷ�രൂപം
സ�ീകരി�ു�ത എ്�ുെകാ�ാെണ� ഓ്ംസത�ം േഡാ� േ്കാം
◌ംം◌ം.◌ീാെമേവ�മാ.രീാ എ� െവബൈ്സ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്
േകരള�ിെല ഒരുഹി�ുകുടുംബ�ില ്മഹാേദവി മഹാ

ജനി��കഴി�ു. ഭൂമിയിെല �ബ�േക��മായി �ബ�ംകൂടിയായ
മഹാേദവി മഹാനി�യി�ി��� മ�ടിയിെല പുതിയകാവ്

േ��ത�ില ്നി�ും �ബ�ംഅഥവാ �ബ�ശ�ി 2009ജനുവരി 6ന്
രാവിെല ഉയര ്�ുകഴി�ു. മഹാേദവിയായ െപണ ്കു�ിയില ്�ബ�ം
�പേവശി��കഴി�ുേവാഎ� ഇ്െതഴുതു�സമയം വെരയും

പരമശിവന ്എ�ുകൂടി മഹാേദവി മഹാനു�ഗഹി�ി���ഈയു�വന്
അറിയി�.ഏെതാരുകാര�വുംഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട
മഹാഇഷട്�പകാരംഅഥവാ മഹാശാസ�്ത�പകാരംഈയു�വെന
മഹാഅറിയി�ുേ�ാള ്മാ�തംഅറിയു�താണഈ്യു�വന ്െറ

ഇഷട്ം.ആനിലയിേല� ഉ്യരുവാന ്മഹാേദവിയുെട
മഹാനു�ഗഹ�ാല ്ഈയു�വന ഇ്�ു കഴിയു�ു�.് മഹാേദവിയുെട
മഹാഎഴുെ���സ്ംബ�ി�കൂടുതല ്വിശദീകരണ�ള ്േമ�ടി

െവബൈ്സ�ിലു�.്
ഈക�ത്ാ�ള ്�സ്�ാനെമേ�ാണം നല ്കു�തില ്
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മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്ം തീര ്�യായും �പവര ്�ി�ു�ു�ാകും.
തല ്�ാലംഈയു�വന അ്തില ്�ൂടുതല ്അറിയി�. �പേത�കമായ
ഒര /ുചില ഉപേദശ�ള�ം ഒര /ുചിലഅറിയി��കള�ം കൂടി താ�േളാടും

താ�െളേ�ാലു�വേരാടും െപാതുെവയും ഉ�.്
ഉപേദശം : �ബ�ംഎ�മഹാശബദ്�ിന ്െറ മഹാശാസ�്ത
വിശദീകരണ�ള ്തീര ്�യായും െവബൈ്സ�ിലു� മലയാളം

�ഗ��ില ്നിേ�ാ മലയാള�ിലു� ലി�്േപജില ്നിേ�ാ പഠി�ണം.
(അ�യ�്ു േനടാനായ ന�െയഅനുസരി�ാവും പഠി�ു�തിന്
ൈദവംഅ�െയഅനു�ഗഹി�ുകഎ�ു കരുതു�ു.). �ബ�ംഎ�

പദെ�മാനുഷിക നാമ�േളാട േ്ചര ്�ാന ്മനുഷ�ര ്�്
അവകാശമി�. �ബ��ശീ, �ബ�വിദ�ാന ്, �ബ�വിദ�ാലയം, �ബ�വിദ�,

�ബ�ചാരി, �ബ�കുമാരി,തുട�ിയ പദ�െള�ാം തെ�
െത�ാെണ�ും മഹാശ�ിേയാട മ്ാ��പറ� േ്മലില ്

ഉപേയാഗി�രുെത�ും, ഉപേയാഗി�ു�വെര ശ�ിെ�ാ�്
ഉപേദശി�ണെമ�ുംഅര ്�ം.

േദവി, മഹാേദവി, പരമശിവന ്തുട�ിയ പദ�ള�ം മനുഷ�നാമേ�ാടു
േചര ്�ുകൂടാ.

അറിയി� :് ദ�ാദശ േജ�ാതിര ്ലിംഗ ദര ്ശനാനുഭൂതിഎ�
തലെ�േ�ാെടയു�താ�ള�െട േനാ�ീസില ്12 േജ�ാതിര ്ലിംഗ�െള��ി
സൂചി�ി�ി���.് മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി,

�പപ�പിതാവായി�ൂടി പരമശിവെന മഹഅവേരാധി�ി���തിന ്
�പകാരം,ഈയു�വന ്െറ കൂടി കു�ു�ളായ നി�ളറിയുക,

മഹാശ�ി ലിംഗംഅഥവാ മഹാലിംഗം ഇ� പ്രെ�ശിവലിംഗമായി
െത�ി�രി�െ��ിരി�ുകയാണ.് മഹാേദവനും മഹാേദവിയും ഒ�ാണ.്
മഹാശ�ിയായൈദവം,ജീവിേയാ പുരുഷേനാസ�്തീേയാഅ�.
മഹാജഗ�ിെന �പസവി� മഹാജഗദംബഎ�ത ത്ാന ്

മഹാജഗ�ിനായിആവിഷ�്രി�തായ മഹാശാസ�്ത�ിനു സ�യം
വിേധയമായി സ�ീകരി�ു�സ�്തീരൂപം മാ�തമാണ.് പരമശിവന ്

മഹാേദവന�. 50വര ്ഷ�ിെലാരി�ലു� മഹാശിവരാ�തിയില ്, (100
വര ്ഷ�ളിലായി െമാ�ം 2 രാ�തികളിലൂെട ഒരു ദിവസ േനരം)
മാ�തമാണ പ്രമശിവന ്മഹാേദവനാകു�ത,്അഥവാ

മഹാേദവനാ�െ�ടു�ത.് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,തന ്െറ
മഹാദാസനും ഏക�പതിനിധിയുമായ പരമശിവെന മഹാേദവിയും
മഹാേദവനുമാ�ി മാ��� മഹാരാ�തിയാണത.്ആവകകാര��ളില ്
മനുഷ�ര ്�ബ്�മി�.അ�ും എ�ും (എേ�ാഴും!),ഓം മഹാശ�ി
മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം
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എ� മ്ഹാേദവിെയ പരമശിവന ്സത്ുതി��െകാ�ിരി�ും.
ഏകമഹാശ�ിയായൈദവെ�മാ�തമാണ ആ്രാധിേ��ത.്
ൈദവംഓേരാേരാചുമതലകള ്ഏ�ി�വെരആദരി�ുക മാ�തം

െച���തിനു പകരം ഇ� ബ്ഹുൈദവആരാധനകള�ം,ആരാധനകള ്
എ�േപരില ്ബഹുവിധമത�ള ്�പകാരം േഭാഷ�്ുകള�മാണ്
കാ�ി�ൂ���ത.് 100ജ��ളില ്ഒേരെയാരു ജ��ില ്മാ�തേമ

ൈദവെ�ആരാധി�ുവാന ്ൈദവം മനുഷ�െരഅനുവദി�ു�ു��.
മു� സ്ൂചി�ി�തുേപാെല 90 മുതല ്95വെരയു�ജ��ളിെലാ�ില ്
പരമശിവനിലൂെട മഹാശാസ�്തംനല ്കിഓേരാേരാ മനുഷ�െരയും 4വര ്
ഷ�ില ്ഒരി�ലു�തായശിവരാ�തി ദിവസം മഹാേദവി മഹാ
അനു�ഗഹി�ു�ു.എ�ാ മനുഷ� ശിര��കളിലുമു� ന��േറാണുകള ്
ഇേ�ാള ്5%ല ്താെഴയാണ �്പവര ്�ി�ു�െത�ില ്, മഹാനു�ഗഹം
ലഭി�ുേ�ാള ്ന��േറാണുകള ്മുഴുവനുംആകട്ീവാകുകയും
മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തംമുഴുവനും �ഗഹി�ുകയും

െച���ു.സത�ം, ധര ്�ം, നീതിഎ�ിവകെള തന ്െറ
മഹാഭാവ�ളായി നി�യി��െകാ�,്താന ്സൃഷട്ി�ി���ഓേരാ
ജീവിെയയുംതന ്െറ കു�ായി��അ്വയെ്��ാം മഹാസേ്നഹം
െചാരിയുകയും,എ�ാ കു�ു�ള ്�ുംഓംകാരനീതിശാസ�്ത
�പകാരം മഹാസമനീതി നല ്കുകയും,തന ്െറ കു�ു�ള�െട

പാദ�െള ന�ുകയുംഅവരുെട മഹാദാസ�യായി വര ്�ി�ുകയും
െച��� മഹായജമാനയും മഹാസേ്നഹമയിയുമായ മഹാേദവിെയ
മന�ിലാ�ി വി�ി വിതു�ി�ര�ുെകാ� ശ്ിഷട്കാലം മുഴുവനും

മഹാേദവിെയആരാധി��മാ�തം മനുഷ�ന ്ജീവി�ു�
മഹാജ�മാണത.്സുമാര ്50വയ���േ�ാഴും പുരുഷജ��ിലുമാണ്
മഹാശാസ�്തംലഭി�ുക.വിശദീകരണം െവബൈ്സ�ിലു�.്

.....കുമാരീസ വ്ിശ�വിദ�ാലയംഎ� േപരിെന കണ�ാ�ി ചില
കാര��ള ്കൂടി പറയാം : മനുഷ�നു� 100ജ��ളില ്50

സ�്തീജ��ള�ം 50 പുരുഷജ��ള�ം എ� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം
മഹാേദവി വ�വ�െചയത്ിരി�ു�ു എ� മ്ായ

�പത��മാകു�േതാെട സുവ��മായിഅറിയുേ�ാള ്,സ�്തീപുരുഷ
സമത�വാദ�ള ്അസത്മി�ു�താണ.് മാ�തമ�, മഹാശാസ�്തംലഭി�്
ൈദവാരാധന നട�ാനു�ഏകജ�ം പുരുഷജ�മാെണ�ില ്,
മഹാേദവിെയ കാണാനും മഹാേദവിയുെട മടിയില ്തലെവ��
കിട�ാനും മഹാമാതൃവാ�ല��ള ്നുകരാനും വ��ി�ു

കഴിയു�ത,്ൈദവാരാധനാ ജ�ംകഴി�അ്േതവ��ി െതാ�ടു�്
േനടു�സ�്തീജ��ിലാണ.്തന ്െറ കു�ാെണ�ില ്േപാലും മുതിര ്
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�പുരുഷെന മടിയില ്കിട�ാേനാ െക�ി�ിടി�ാേനാ ത�ാറാകാെത,
വ��ി� അ്ഥവാ ജീവാ�ാവിന സ്�്തീജ��ില ്മാ�തം
അതി�വസരം നല ്കു� മഹാജഗദംബയായ മഹാേദവിയുെട
മഹാനീതിശാസ�്തമഹത�ം സാധാരണ�ാര ്മാ�തമ�,

കു�ിൈദവ�ളായി സമൂഹ�ില ്േവഷംെക���വരുംപഠി�ുകയും
പിന ്പ��കയും െചേ��തു�.്

ൈദവാരാധനഎ� േപരില ്ഇ� മ്തജാതിമനുഷ�ര ്
കാ�ി�ൂ���െതാ�ും ശാസ�്തീയമ�,ൈദവീകമ�എ�്

െവബൈ്സ�ില ്വിശദീകരി�ി���.് മഹാലിംഗ �പതിഷഠ്സംബ�ി�
വിവര�ള�ംആരാധനാലയ�ള�െട നിര ്�ാണവുംആരാധനയും
സാധാരണകാര�മ�. മഹാശാസ�്ത�പകാരം മാ�തം മഹാശ�ിയായ
ൈദവെ�മന�ിലാ�ി െച�ാനു�താണ ൈ്ദവാരാധന.
മഹാശാസ�്ത�പകാരം മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതി

സംഹാര�ള ്മഹാനിര ്�ഹി�ു� മഹാശ�ിയായൈദവം,താന ്
ജീവികള ്�ു നല ്കിയതും നല ്കു�തുമായശ�ികെളയും
വസത്ു�െളയും െകാ� മ്നുഷ�ര ്േകാ�പായ�ള ്കാ��േ�ാള ്

അതുക�ും െകാ�ുംആന�ി�ു�വിചി�തജീവിയ�എ�റിയണം.
ജീവിതസുഖസൗകര��ള ്വര ്�ി�ി�ാന ്�ശമി� മനുഷ�ര ്ശാസ�്ത
ഗേവഷണംൈദവകാര��ില ്നട�ാേനാ,ശാസ�്തീയമായി
ൈദവെ�മന�ിലാ�ാേനാ തുനിയാ�ത ക്ടു�

ൈദവനി�യാണ.്ആവകകാര��ള ്കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.
െവബൈ്സ�ില ്ലഭ�മാണ.്

ശിവന ്മംഗളകാരിയാണ എ്� േ്നാ�ീസില ്ക�ു.ശരിയാണ.്
ര�ാമെ�മഹാകാലച�ക�ിെലആദ�സൃഷട്ിച�കമായ

മഹാസൃഷട്ിച�കം മുതല ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാഭരണം മുഴുവന ്
മഹാേദവി തനിെയ െച��കയാണ.് േവദ�ളിലും സമ്ൃതികളിലും മ��ം
കാണു� േദവതകെളെയ�ാം പിന ്വലി��െകാ�ിരി�ുകയാണ !്
േമലില ്മഹാേദവിയും, മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായ പരമശിവനും
മാ�തം. പരമശിവെന പരമമംഗളകാരിയായും, മഹാേദവിെയ മഹാ
മംഗളകാരിയായും മന�ിലാ�ാന ്വഴിേയഏവര ്�ും കഴിയു�താണ.്
സേ്നഹേ�ാെട, മഹാദാസൻ c/o www.omsathyam.comഓംസത�ം

േഡാ� േ്കാം
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((അ��ായം 3438 െതാഴിൽ ശാസ�്തമാണ.്ഇമഹാ�ഗ��ിൽ
േചർ�ി���.് ))

ഭാഗം 2

മഹാസൃഷട്ിച�കം

((അ��ായം 39  45കാലം,ഇ��, േകരളം,തമിഴന്ാട .്.എ�ിവഇ
മഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി���.് ))

((അ��ായം 46
ഭീകരവാദെ�ൈദവം ഇ�ാതാ�ു�ു. ഇമഹാ�ഗ��ിൽ

േചർ�ി���.് ))
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ഭാഗം 3

മഹാശ�ി

അ��ായം 47
മഹാശ�ി

മഹാശ�ിയായൈദവം ഭൂമിയില ്മനുഷ�രൂപ�ില ്
മഹാഎഴു��ി�ഴി�ു; �പേത�കംഅ��ായ�ില ്

വിശദീകരി�ി���.്
മഹാശ�ിയായൈദവം, മഹാശാസ�്തംനല ്കി

മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ു�ത ജ്ീവികുല�ിെല മനുഷ�ന ്എ�
ജീവിെയ മാ�തംആകയാല ്, മനുഷ�രൂപവുമായിൈദവെ�

ബ�െ�ടു�ിയുംവിേശഷണം നല ്കിയും,ൈദവ�ിന ്െറ പുരുഷ
രൂപ�ിന േ്ദവന ്എ�ും സ�്തീരൂപ�ിന േ്ദവിഎ�ും േപരു

വ�ിരി�ു�ു. മഹാശ�ി ഒേ�യു�� എ�തിനാല ്പുരുഷ രൂപമായ
േദവെനയും,സ�്തീരൂപമായ േദവിെയയുംകൂ�ിയിണ�ിൈദവംഎ�
േപരും മഹാശ�ിസ�ീകരി�ി���.് ഗുഡ അ്ഥവാ ന�ത എ്�ഇം�ീഷ്
ഭാഷയിെല പദവുമായി ബ�െ�� േ്ഗാഡ എ്� േപരുംവ�ത�സത്

ഭാഷകള ്�പകാരം വിവിധ�ളായ േപരുകള�ം സ�ീകരി�ിരി�ു�ു.ഏതു
ഭാഷയിെലഏത േ്പര ഉ്പേയാഗി�ുേ�ാഴും േപരിന്

ആസപ്ദമായിരി�ു�ത മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി �ിതി 
സംഹാര കര ്�ാവായൈദവെ�യാണ.് േപരുകാരന ്/ േപരുകാരി
എ�ായി��ം എ�െനയായി��ം �പവര ്�ി�ു�ു എ�തിലാണ്
കാര�മു�ത എ്�ു പറയുേ�ാള ്, േപരില ്വലിയ കാര�മി�എ�ു
കൂടിയാണ അ്ര ്�ം. േപരുകാരെന/േപരുകാരിെയ മ���വര ്
ശരിയായി മന�ിലാ�ു�ുേ�ാഇ�േയാഎ�ത മ്ുഖ�മായും
അവരുെട കാര�മാണ.് േപരുകള ്ഇടു�ത എ്�െന,ആര ?്എ�

അ��ായ�ില ്കൂടുതല ്വിശദീകരി�ി���.്
വ�ത�സത് മത�ള ്�പകാരവും വ�ത�സത് ഭാഷകള ്�പകാരവും
ൈദവെ�വ�ത�സത് േപരുകളില ്ജന�ള ്വിളി�ുകയും �പാര ്
�ി�ുകയും െച��േ�ാള ്,ശാസ�്തീയമായൈദവനാമം

ഉപേയാഗി�ാ�തില ്ൈദവം േകാപി�ു�ി�; പകരംൈദവം തന ്െറ
എ�ാ കു�ു�െളയുംകരുതുകയുംസേ്നഹി�ുകയുമാണു
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െച���ത.്ൈദവ ഭാവ�ളായസത� ധര ്�  നീതികെളഅവഗണി��
�പവര ്�ി�ു�വരുംൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാകയാല ്

അവെരയും മഹാശാസ�്തം �പകാരം തിരു�ുകയുംസേ്നഹി�ുകയും
കരുതുകയും െച���ു.അേതസമയം, �ഗ��ിെല 2◌ാം ഭാഗ�ില ്
വിസത്രി�തുേപാെലആദ� മഹാകാലച�ക�ില ്ൈദവംഓേരാേരാ
കാര��ള ്�ായി ചുമതലെ�ടു�ിയവര ്,ചുമതലകള ്െത�ി�തിനും
ജന�ള�െട ഇടയില ്അശാസ�്തീയമായൈദവനാമ�ള�ം മത�ള�ം
ആചാര�ള�ം �പചരി�ി�തിനും �പേത�ക ശി�കള��.്കൂടാെത,
ശാസ�്തെ�യേഥാചിതം ഉപേയാഗെ�ടു�ാെത മത�ളിലൂെട

അശാസ�്തീയമായൈദവനാമ�ള�ംആചാര�ള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ം �പചരി�ി�തിനും അതിലൂെട ഭീകരവാദം
സൃഷട്ി�തിനും വ��ികള ്�ശ്ി�കള��.്ൈദവം നല ്കു�

ശി�കള ്െത��െചയത്വെര തിരു�ാനും തന ്െറ എ�ാ കു�ു�ള ്
�ുംസമനീതിയും മഹാആന��ള�െട കലവറയായആ�ീയ

സാ�ാത�്ാരം നല ്കാനുമാണ എ്�റിയുേ�ാള ്,ൈദവംആെരയും
ശി�ി�ു�ി�, പകരം ര�ി�ുക മാ�തമാണു െച���െത�്

സുവ��മാകു�ു�.്
മഹാ�ഗ��ിന ്െറഈഭാഗ�ില ്ജ��െള��ി പരെ�പരാമര ്
ശമു�.്ജ��െള��ിയും,ജ��ള�െട എ��െള��ിയും,
ജ��ളിലൂെട നിര ്�ഹി�െ�ടു� മഹാനീതിെയ��ിയും
മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�അ��ായ�ില ്ശാസ�്തീയമായി

വിശദീകരി�ി���.്

അ��ായം 48
മഹാശ�ി :ൈദവ�ിന ്െറ േപര ൈ്ദവമാണ ന്ി�യി�ു�ത.്

മഹാശ�ിഎ�ാല ്മ,ഹാഎ�ീഅ�ര�ളിലൂെട
വ��മാ�െ�ടു�അന�തെയയുംഅപാരതെയയും ഉള ്
െ�ാ���ഏ�വും വലിയ ശ�ിഎ�ാണര ്�ം. മനുഷ�ര ്
അറിയു�തുംഅറിയാ�തുമായ മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�ള ്നിര ്�ഹി�ു� മഹാശ�ിെയ വ�ത�സത്
ഭാഷകളില ്മനുഷ�ര ്ഓേരാേരാ േപരി� വ്ിളി�ുേ�ാഴും

മഹാശ�ിയായൈദവം തനി� ന്ി�യി�ി��� േപര മ്ഹാശ�ി
എ�ാണ.്ശബദ്�ബ�മായുംഅ�ര�ബ�മായുംൈദവം
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സൃഷട്ി�ി���ഓം മായി ബ�െ�ടു�ി മ,ഹാഎ�ീഅ�ര�ള ്
�ൈ്ദവം ക�ി�� നല ്കിയിരി�ു�ഔ�ത�വുംഅന�തയുംഓം
മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവിഎ�

അ��ായ�ില ്േചര ്�ി���.്
ഓേരാവസത്ു�ളിലുംഅവയുെട ശാസ�്ത�ളിലുംആദിയും
അ�വുമി�ായമ് �പകടമാകുേ�ാള ്മാ�തേമആദിയും

അ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയായഎ�വിേശഷണംൈദവ�ിന്
അര ്�പുഷട്മായി േചരുകയു��. +അധികംഅന�തകൂടാെത 
ന��നംഅന�തസൃഷട്ി�െ�ടുേ�ാള ്,അവയുെട മ���ിലു� 0
(പൂജ�ം)എേ�ാണംൈദവം വര ്�ി�ു�ു. മഹാശാസ�്തെ�
ആവിഷ�്രി��െകാ� സ്ഗുണ �പപ�െ�േ�ശഷഠ്മായി
സൃഷട്ി�ുകയും,സഗുണ�പപ��ില ്നിര ്��ണഭാവരൂപ�ള ്
േതാ�ി�ി��െകാ�,്യഥാര ്��ില ്സഗുണമ��മമായ
മഹാ�ാനമായി വര ്�ി�ുകയും െച��കയാണആ്ദിയും
അ�വുമി�ാ�മഹാശ�ി.ആദിയുംഅ�വുമി�ായമ്
ഗണിതശാസ�്ത�ില ്സുവ��മാണ.് മഹാശാസ�്ത�ിെല 4

ശാഖകളില ്ഒ�ായ ഭൗതികശാസ�്ത�ിന ്െറ ഒരു ഉപശാഖമാ�തമാണ്
ഗണിതശാസ�്തം.എ�ാ ശാസ�്തശാഖകെളയും

യു�ിശാസ�്ത�ിലൂെട പരസപ്രംബ�ി�ി�ി���,്ആകയാല ്
എ�ാ ശാസ�്ത�ള�ംഅവ �പകാരമു� ഭൗതികസൃഷട്ികള�ം

പരസപ്രം പൂരക�ളാണ.്
മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാശാസ�്ത�പകാരം മഹാ�പപ�െ�യും

സൃഷട്ി�ൈദവം,താന ്സൃഷട്ി�വയ�് അ്തീതമാണ.്
മഹാശാസ�്തെമ�ത മ്ഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ

മഹാ�ാനമാെണ� ത്ിരി�റിയുേ�ാള ്, മഹാശാസ�്തംസ�തേവ
അന�മാെണ� വ്��മാണ.്ആദി,അ�ം തുട�ിയ പദ�ള ്
ശാസ�്തപരിധി� ഉ്�ിലു�വയാണ.് മനുഷ�രുെട ചി�കള�ം
ഭാവനകള�ം സംഭാഷണ�ള�ം െചയത്ികള�െമ�ാം എ�ായേ്�ാഴും
മഹാ�പപഞ�ിലും മഹാശാസ�്ത�ിലും ഒതു�ു�താണ.്എ�ാല ്
മനുഷ�രുെട ഭാവനകള ്� ഉ്പരിയായു� മ� മ്ഹാശാസ�്ത�ള�ം
മഹാ�പപ��ള�ം സൃഷട്ി�ാനും ൈദവ�ിനു കഴിവു�.്
ൈദവെ�മനുഷ�ര ്അറിയു�ശാസ�്ത�ിെല പദ�ള�െട

പരിധിയില ്നിര ്�ചി�ാന ്ആ�ഗഹി�ു�ത അ്�ാനം െകാ�ാണ.്
ൈദവംസൃഷട്ി�ി��� ഗണിതശാസ�്ത�ിെല ന��നസംഖ�യുെടയും
അധികസംഖ�യുെടയുംആദിേയാഅവസാനേമാ ക�ുപിടി�ാന ്
മനുഷ�ന ക്ഴിയി�എ�തുേപാെലഎ�ാ ശാസ�്തശാഖകളിലും
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ൈദവ�ിന ്െറആദിയുംഅ�വുമി�ാ�ശ�ിഭാവം �പകടമാണ.്
ശബദ്�ബ�മായുംഅ�ര�ബ�മായുംൈദവംസൃഷട്ി�ി���ഓം

പഠി�ാന ്ഭാഗ�മു�ാകു�വര ്� മ്ഹാകാര��ള ്
സുവ��മാകു�താണ.്

മഹാശ�ിഎ�പദം ങഅഒഅഅടഒഅഗഠഒകഎ�്
ഇം�ീഷഭ്ാഷയില ്എഴുതിെ�ാ� ഇ്ം�ീഷ പ്ദ�ിെലഅ�ര�ള�െട
സംഖ� കൂ�ിയാല ്100 ലഭി�ുേ�ാെല, മഹാ�പപ��ിന ്െറ എ�ാ
കാര��ളിലും 100എ�തിെന ശാസ�്തപരമായി മഹാശ�ി ഉയര ്
�ിയി���.് പുതിയ പുതിയ ജീവികള�െടയും ന��തേകാടികള�െടയും
സൃഷട്ിയിലൂെട മഹാ�പപ�െ�വലുതാ�ിെ�ാ�ിരി�ുേ�ാള ്,
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിെല�ിയ ന��തേകാടികള�െട

സൃഷട്ിെയ മഹാ�പപ��ിെല ജീവികള�മായി
ബ�െ�ടുേ��തി�. ഭൂമിയുെടയുംച��ന ്െറയുംവലി�െ�
അടി�ാനപരമായി നി�ിതെ�ടു�ിെ�ാ� അ്വയില ്

മാ�തമായാണ ജ്ീവികള�െട സൃഷട്ി�ിതികള ്നട�ു�ത.്അതായത,്
നി�ിതഅളവിലു�ശ�ി െകാ�ു മാ�തംജീവികള ്ഉള ്െ�െടയു�
മഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്മുഴുവന ്നിര ്

�ഹി�ുവാന ്മഹാശ�ി� എ്േ�ാഴും കഴിയുെമ�ു െതളിയി�ു�ു.
മഹാശ�ിഎ�നാമം ൈദവംസ�യംസ�ീകരി�ുേ�ാള ്ൈദവ�ിന ്

െറആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ികെള
�പതിനിധീകരി�ാനായി മെ�ാരു നാമംആവശ�മാകു�താണ.്

മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി�ാനും സൃഷട്ി 
�ിതി സംഹാര�ള ്നിര ്�ഹി�ാനും ൈദവം ഉപേയാഗി�ു�
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ികെള മായഎ�ുൈദവം
േപരി�ിരി�ു�ു.ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ികളാണ മ്ായ
എ�ു പറയുേ�ാള ്,ൈദവ�ിന ്െറ മെ�ാരു േപരുകൂടിയായും മായ /

മഹാമായ മാറു�ു�.്

അ��ായം 49
മഹാശ�ി : പരിശു�ാ�ാവ,്അ�ാഹു, മഹാേദവന ്, മഹാേദവി
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ ജീവികളിലും വസത്ു�ളിലും
വ�ാപരി�ു�തും മഹാ�പപ��ിന ഉ്പരിയായു�തുമായ

മഹാശ�ിൈചതന�െ�പരിശു�ാ�ാവ എ്�ു വിളി�ു�ു. �ബ�ം
എ�മഹാശ�ിയുെടഅനിര ്�ചനീയമായഅവ�െയ
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പരിശു�ാ�ാവ ആ്യി െത�ി�രി�ി���.്എ�ില ്േപാലും,
ഉേ�ശ�ില ്കാര�മു� എ്�തുെകാ� പ്രിശു�ാ�ാവിെന
പരിഹസി�ു�വര ്� മ്ാ� ല്ഭി�ുെമ�ിലും, ലഭി�ിെ��ു
പറയുേ�ാെല കടു�പാപമു�.് �ബ�ംഎ� �പേത�കം
അ��ായ�ിെല വിശദീകരണ�ളില ്നി� ക്ാര� കാരണ�ള ്

േബാ��മാകു�താണ.്
അ�ാഹുഎ�ു പറയുേ�ാള ്,എ�ാ ജീവികള�െടയും മഹായജമാനന ്
െറ�ാനെ�യാണ ക്ുറി�ു�ത.് മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാ
യജമാനന ്,ൈദവം മാ�തമാണ.്ൈദവം പുരുഷനും സ�്തീയുമ�,
മഹാശ�ിയാണ.്എ�ിരി�ിലും, മനുഷ� ജീവികുല�ില ്സമൂഹ
ഭരണകാര��ില ്പുരുഷെന ഭരണാധികാരിയായിൈദവം ഉയര ്
�ിയിരി�ുകയാല ്, മഹായജമാനനായൈദവെ�അഥവാ
അ�ാഹുവിെന പുരുഷന ്എ� ക്ഷട്ി� വ്ിേശഷി�ി�ാന ്ൈദവം

അനുവദി�ി���.് മഹാപുരുഷന ്.
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയാണ ൈ്ദവം, നി�ിത
രൂപ�ിേലാ താന ്സൃഷട്ി� മഹാ�പപ��ിേലാൈദവം

ഒതു�ു�ത�എ�സത�െ� ഉള ്െ�ാ�ുതെ�, ഒരുകടുകിലും
വി�ഗഹ�ിലും മനുഷ�രൂപ�ിലും എ�ിലും വര ്�ി��െകാ�ും
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�ള ്ഉള ്െ�െട
എ�ും െച�ാന ്കൂടി ശ�ിയു� മഹാശ�ിയാണ ൈ്ദവം.
അതായത മ്നുഷ�രൂപം ഉള ്െ�െട ഏതുരൂപവുംസ�ീകരി�ുവാന ്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�ള ്�ായി

ആവിഷ�്രി�ി���ത എ്�ു മന�ിലാ�ു� മഹാശാസ�്ത�പകാരം
മഹാശ�ി�ുസാധി�ു�താണ.് മഹാശാസ�്തംഎ�റിയെ�ടു�
മഹാശ�ിയുെട മഹാ�ാനം മഹാ�പപ��ില ്ഒതു�ു�തെ��്
ശബദ്�ബ�വുംഅ�ര�ബ�വുമായഓം ന ്െറ വിശദീകര�ില ്

ലഭ�മാ�ിയി���.്
മഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി��െകാ� ജ്ീവികള�ം വസത്ു�ള�ം ഉള ്
െ�െടയു� മഹാ�പപ�ംസൃഷട്ി�ുകയാല ്,ജീവികള ്, �പേത�കി�്
മനുഷ�ന ്,ത�ള ്�ു ലഭ�മായ ഇ��ിയ�െളബ�െ�ടു�ിെ�ാ�,്

ത�െളസൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ുകയും െച��� ഒരു
മഹാജീവിെയ� േപാെലൈദവെ�കണ�ാ�ാന ്ഇടവരു�ു.
ൈദവംഅഥവാ മഹാശാസ�്തംഅനുവദി�ു�തുെകാ�ാണത.്
മഹാശാസ�്തെ�ഉപേയാഗെ�ടു�ുവാന ്ഭാഗ�മു�ായ മനുഷ�ന ്
എ�ജീവിയുമായി ബ�െ�ടു�ി,ൈദവെ�മനുഷ�രൂപ�ില ്
സ��ി�ുവാന ്ൈദവം മനുഷ�െനഅനുവദി�ു�ു.ൈദവം
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അനുവദി�സ��െ�യാഥാര ്��മാ�ിെ�ാ� യ്ഥാകാലം
ൈദവം മനുഷ�രൂപം സ�ീകരി�ുകയും െച���ു.അടി�ാനപരമായി
മനുഷ�രൂപം സ�ീകരി�ുേ�ാള ്, മനുഷ�െനയും മഹാശ�ിയായ
ൈദവെ�യും േവര ്തിരി�ാനായിൈദവംഎ� േപരുമായി
ബ�ി�ി�ു�ു. പുരുഷന ്സ�്തീഎ�ീ ര� ര്ൂപ�െളയും ഉള ്

െ�ാ� ൈ്ദവെ�, േദവന ്എ�ും േദവിഎ�ും ര�ായി പിരി�ു�ു.
േദവന ്, േദവിഎ�ിവേയാടുകൂടി മഹാഎ�പരമവിശിഷട് പദം േചര ്
�ു�ു. മഹാേദവന ്എ�ും മഹാേദവിഎ�ും േപരു�ാകു�ു. ഒരു
ൈദവേമയു�� എ�തുെകാ� മ്ഹാേദവനും മഹാേദവിയും

മഹാശ�ിയായൈദവം മാ�തമാണ.് മഹാര�കന ്, മഹായജമാനന ്,
മഹാപിതാവ എ്�ീ നിലകളില ്വര ്�ി�ുേ�ാള ്ൈദവം

മഹാേദവനാണ.് മഹാ�സഷട്ാവ,് മഹാമാതാവ എ്�ീ നിലകളില ്വര ്
�ി�ുേ�ാള ്ൈദവം മഹാേദവിയാണ.്

മഹാശാസ�്ത �പകാരം മഹാേദവന ്, മഹാേദവിഎ�ീ നിലകളില ്വര ്
�ി�ു�ു എ�ിലുംഅടി�ാനപരമായി മഹാശ�ിയാണ ൈ്ദവം
എ�ും,ജീവി രൂപ�ള ്�അ്തീതമാണ ൈ്ദവംഎ�ും സുവ��മായി

ധരി��െകാ�ണം.ഏകമഹാൈദവമാണ മ്ഹാേദവന ്,ഏക
മഹാേദവിയാണ മ്ഹാേദവിഎ�ി�െന പറയുേ�ാള ്ര�ും ഒ�ു

തെ�യാണ.് മഹാശ�ി.
ഹി�ുമത�ില ്ഉള ്െ�െടഅേനകര ്മഹാേദവിയും മഹാേദവനും
ഒ�ാെണ�ും മഹാശ�ിയായൈദവമാെണ�ും മന�ിലാ�ാെത,
പരമശിവെന മഹാേദവന ്എ�ു െത�ി�രി�ി���.് പരമശിവന ്
മഹാേദവന�. മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായൈദവ�ിന ്െറ
മഹാദാസനും �പതിനിധിയുമാണ പ്രമശിവന ്.ഏക ദാസനും ഏക
�പതിനിധിയുമാണ പ്രമശിവന ്. പരമശിവന ്െറ സൃഷട്ിെയ��ി ചുവെട

�പേത�കംഅ��ായ�ില ്വിവരി�ു�ു�.് മഹാേദവനും
മഹാേദവിയുമായ മഹാശ�ി,തന ്െറ ഒരു �പേത�ക ഭാഗമായി�ൂടി
സൃഷട്ി�ു�പരമശിവെന 50വര ്ഷ�ിെലാരി�ല ്, ഒരു

രാ�തിയിേല�ു മാ�തമായി മഹാേദവനായിഅഥവാ മഹാേദവിയായി
അഥവാ മഹാശ�ിയായി ഉയര ്�ു�ു�.് മഹാശ�ിയായൈദവം
തന ്െറ �പേത�ക ഭാഗമായി സൃഷട്ി�ി��� പരമശിവനില ്സ�ൂര ്�

വിശ�ാസംഅര ്�ി��െകാ� പ്രമശിവെനസ�ൂര ്�
മഹാശ�ിയാ�ി മാ��� മഹാരാ�തിയാണത.് മഹാശിവരാ�തി.
രാ�തിയുെടഅവസാനം പരമശിവന ്, മഹാശ�ി നല ്കിയ

മഹാശ�ികള ്ഉപേയാഗി� സ്�യം ര�ാവുകയും,എ�ായേ്�ാഴും
മഹാദാസനായി മാ�തംഅനു�ഗഹി�ണേമഎ�ു മഹാശ�ിയായ
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ൈദവേ�ാട �്പാര ്�ി��െകാ�ും,ഓം മഹാശ�ിയായ മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം എ�്
മഹാശാസ�്ത�പകാരം മഹാശ�ിെയആരാധി��െകാ� വ്ര ്
�ി�ുവാന ്അനു�ഗഹി�ണേമഎ�ും �പാര ്�ി�ു�ു.

മഹാശ�ിയായൈദവം പരമശിവനില ്സ�ൂര ്�വിശ�ാസംഅര ്
�ി�ു�തുേപാെല മനുഷ�രിെല ദ�തികള ്അേന�ാന�ം സ�ൂര ്�
വിശ�ാസംഅര ്�ി�ു�നിലയിേല� ഉ്യരണംഎ�മഹാപാഠം
കൂടിയാണ മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മനുഷ�ജീവികള ്െ��ാം
മഹാശിവരാ�തിയിലൂെട നല ്കു�ത.് മഹാശിവരാ�തിഎ� �പസത്ുത

രാ�തിയില ്മാ�തമാണ പ്രമശിവന ്മഹാേദവനാകു�ത.്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ിയില ്മഹാശ�ിയായൈദവം
മാതാവായും, മഹാശ�ിയുെട �പേത�ക ഭാഗമായ പരമശിവെന
പിതാവായുംകൂടി സംവിധാനം െചയത്ിരി�യാല ്എ�ാ

ജീവികള�െടയും (മഹാ�പപ��ിന ്െറയും) പിതാവു കൂടിയാണ്
പരമശിവന ്. മഹാഎ�പദം േചര ്�മ്ഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായി കര ്�ാവായൈദവവും.

മഹാേദവനും മഹാേദവിയും മഹാശ�ിയായൈദവം തെ�യാെണ�്
മഹാശാസ�്ത �പകാരം വ��മാ�ുേ�ാള ്,താത�ികമായി

മന�ിലാ�ാന ്കഴിയുെമ�ിലും ശരീരരൂപം വിശദമാേ��തു�.്
മഹാപുരുഷനും മഹാസ�്തീയും േചര ്�ു�,അതായത പ്കുതി

പുരുഷനും പകുതിസ�്തീയും േചര ്�ു� മഹാരൂപം ഉരു�ിരിയു�ു.
മനുഷ�രില ്അ�െനെയാരു രൂപെ�സൃഷട്ി�ി�ാ�തിനാല ്,
ൈദവെ� �പതിനിധീകരി�ാനായി സൃഷട്ി�ു�തായ �പസത്ുത
രൂപെ�ൈദവ�ിന ്െറ മഹാദാസനും �പതിനിധിയുംകൂടിയായ
പരമശിവനുമായിൈദവംബ�ി�ി�ു�ു.അര ്�നാരീശ�രന ്എ�ും
അര ്�മഹാേദവിഎ�ും പറയാവു�ൈദവരൂപെ�അപൂര ്�
അവസര�ളില ്ൈദവം പരമശിവനിലൂെട �പകടമാ�ു�ു.ശിര�ില ്
ച���ലയുംന��തവുെമാെ�യു� �പസത്ുതഅര ്�നാരീശ�ര

രൂപെ�പരമശിവെന��ിയു�അ��ായ�ില ്
വിസത്രി�ു�താണ.്

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാേദവനും
മഹാേദവിയുമായൈദവം തന ്െറ �പതിനിധിയായി�ൂടി
നി�യി�ി��� പരമശിവെന പുരുഷരൂപ�ില ്പിതാവായി

അവതരി�ി��െകാ�,് മഹാമാതാവായി രൂപെമടു�ു�ു. മനുഷ�
സ�്തീയുെട രൂപേ�ാെട മഹാേദവിയായി മാ�തം രൂപെമടു�ുേ�ാള ്,

ആയതും മഹാശാസ�്തം �പകാരമാകു�ു.
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മഹാശ�ിയായൈദവം ജീവിയ�, പുരുഷന�,സ�്തീയ�;
എ�ിരിെ�യുംസ�്തീരൂപേ�ാെട മഹാേദവിയാകു�ത്

അ�െനയാണ.്
9091 മുതല ്95വെരയു� ഒരു പുരുഷജ��ില ്, മനുഷ�ന ്

മഹാശാസ�്തംപഠി�ാനും ൈദവെ�ആരാധി�ാനും േയാഗ�ത
േനടു�തും,ശിവരാ�തിയില ്പരമശിവനിലൂെടൈദവം മഹാശാസ�്തം
നല ്കി മഹാഅനു�ഗഹി�ു�തുമാാണ.് മഹാശ�ിയായൈദവം
മഹാേദവിയും പരമശിവനുമായി� വ്ിഘടി� ര്�ായി നില ്

�ു�തുേപാെലഓേരാ മനുഷ�നുംആദി സൃഷട്ിയില ്ഒ�ിെന ര�ായി
വിഭജി� സ്ൃഷട്ി�െ��താെണ�ും തന ്െറ പ�ിയായിരി�ു�ത ത്ന ്
െറ തെ�ആദ� ഭാഗമാെണ�ും കൂടി മഹാശാസ�്തംലഭി�ുേ�ാള ്
തിരി�റിയു�താണ.് മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തംമുഴുവന ്
ലഭ�മാകു� �പസത്ുത ജ��ില ്മാ�തമാണ വ്��ി� ൈ്ദവെ�
ആരാധി�ാന ്അവകാശമു�ത.്ൈദവെ�ആരാധി�ു�തും,
ഉ�ിഷട് കാര��ള ്�ായിൈദവേ�ാടു �പാര ്�ി�ു�തും

വ�ത�സത്മാണ.്ഏതു ജ��ിലും ഏതവസര�ിലും ഏെതാരാള ്�ും
തന ്െറ �സഷട്ാവും ര�കനും മഹായജമാനനും മഹാജഗദംബയും
മഹാേദവനും മഹാേദവിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവേ�ാട �്പാര ്�ി�ാന ്അവകാശമു�.് മഹാശാസ�്തം

ലഭി�തിന ്െറ െതാ�ടു�ജ��ില ്മനുഷ�ന സ്�്തീജ�ം ലഭി�ാനും
മഹാേദവിയായൈദവെ�സ�്തീരൂപ�ില ്ദര ്ശി�ാനും
മഹാവാ�ല��ള ്നുകരാനു� മഹാഭാഗ�ം ലഭി�ു�തുമാണ.്
ജ��െള��ിയും,ജ��ള�െട എ��െള��ിയും,ജ��ളിലൂെട
നിര ്�ഹി�െ�ടു� മഹാനീതിെയ��ിയും മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�
അ��ായ�ില ്ശാസ�്തീയമായി വിശദീകരി�ി��� എ്�ാവര ്

�ി�ു�ു.
മഹാ�പപ��ിന ്െറഅഥവാ മഹാജഗ�ിന ്െറ മഹാമാതാവിന ഒ്രു

ശാസ�്തനാമം ഉ�.്
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അ��ായം 50
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി
എ�ാ ജീവികള�ം ഉള ്െ�െടയു� മഹാ�പപ��ിന ്െറ �സഷട്ാവും
ര�കനും മഹായജമാനനും മഹാേദവനും മഹാേദവിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാശ�ിയുമായൈദവം

സ�ീകരി�ു� മഹാജഗ�ിന ്െറഅ�എ�സ�്തീരുപ�ിന ഒ്രു
ശാസ�്തനാമം ഉ�.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി.
മഹായജമാനനുംആദിയുംഅ�വുമി�ാ�വനുമായഅ�ാഹു,
പരിശു�ാ�ാവ എ്�ീ ശാസ�്തഭാവ�ള ്ൈദവ�ിനുെ��ിലും,
�പസത്ുത ശാസ�്തഭാവ�ള ്�പകാരംൈദവ�ിന ശ്രീരരൂപം
സ�ീകരി�ുവാന ്സാ��മ�.അടു�അ��ായമായ �ബ�ംഎ�
മഹാഭാവം �പകാരവുംൈദവ�ിന ശ്രീരരൂപം സ�ീകരി�ുവാന ്
സാ��മ�.ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവിഎ� മഹാമാതാവായി മാ�തേമശാസ�്തഭാവ�ള ്
�പകാരം ശരീരരൂപം സ�ീകരി�ുവാന ്ൈദവ�ിനു കഴിയൂഎ�ു
വ��മാകു�ു ;ആവിധ�ില ്ൈദവം മഹാശാസ�്തെ�

ആവിഷ�്രി�ിരി�ുകയാണ.്സൃഷട്ി കഴി�ു മാ�തമാണ�്ിതി
അഥവാ പാലനം ഉ�� എ�തുെകാ� മ്ഹാ�പപ�െ�അഥവാ
മഹാജഗ�ിെനസൃഷട്ി�അഥവാ �പസവി� മഹാമാതാവായും
മഹാജഗദംബയായുംൈദവംസ�യം രൂപെമടു�ുകയാണ.്
ൈദവ�ിന ത്ന ്െറ കു�ു�േളാടു� മഹാവാ�ല�ം

�പകടി�ി�ാനു� ഉ�മരൂപമായും മഹാസ�്തീരൂപെ�സ�യം
സ�ീകരി�ിരി�ുകയാണ അ്ഥവാസൃഷട്ി�ിരി�ുകയാണ.്എ�ിനും
ഏതിനും�മേചാദി�ാനും പരിഹാരം കാണാനും കു�ു�ള ്�്
യാെതാരു ഇടനില�ാരന ്െറയുംആവശ�മി�ാെത മഹാമാതാവിേനാട്
േചാദി�ാവു�താണ,് �പാര ്�ി�ാവു�താണ.്തന ്െറ കു�ു�ള ്

എ�ത േമാശ�ാരായി മാറിയാലുംഅവെരെയ�ാം
മഹാസേ്നഹ�ിലൂെട മാ�ിെയടു� ത്ന ്െറ മടിയില ്കിട�ി
പു�രി�ു� മഹാമാതാവായിൈദവം രൂപെമടു�ു�ു.

മനുഷ�മാതാവ ഒ്രുകു�ിനു നല ്കു�സേ്നഹ�ിന ്െറയും
വാ�ല��ിന ്െറയുംകൃത�മായി 100 മട� സ്േ്നഹവും വാ�ല�വും
മഹാശാസ�്ത�പകാരം മഹാമാതാവായൈദവംഎ�ാ കു�ു�ള ്�ും
നല ്കു�ു�.്വ��ിയുെട 100 മനുഷ�ജ��ളിലും മഹാേദവി,
മഹാമാതാവായിരി�ു�തിലൂെടയാണ 1്00 മട� ക്ൃത�മാകു�ത.്
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മഹാപിതാവ,് മഹാപുരുഷന ്എ�ീ നിലകളില ്ൈദവം രൂപെമടു�ാല ്
തന ്െറ കു�ു�ള ്ഭയ�ുകകൂടി െച��െമ�തിെന ഒഴിവാ�ാന ്
കൂടിയാണ മ്ഹാമാതാവു മാ�തമായിൈദവം രൂപെമടു�ു�ത.്
ൈദവെ�കാണാനും േകള ്�ാനും മഹാവാ�ല�ം നുകരാനുമു�
മഹാഭാഗ�ം 91 മുതല ്100വെരയു�ജ��ളില ്ശാസ�്തപരമായ

അളവുകേളാെട മനുഷ�ര ്�ല്ഭി�ു�താണ.്
മഹാജഗദംബയുെട ശാസ�്തനാമം സാധാരണജന�ള ്�ും മ��

ഭാഷ�ാര ്�ും ഉള ്െ�ാ�ാന ്വിഷമമാണ.് 90 മുതല ്95 ന അ്കമു�
ഒരു പുരുഷജ��ില ്മഹാശ�ിയായൈദവെ�ആരാധി�ുവാന ്
മനുഷ�ര ്േയാഗ�ത േനടുേ�ാള ്മാ�തം ഉപേയാഗി�ാനു�താണ്
ൈദവ�ിന ്െറ ശാസ�്തനാമം. (�പസത്ുത ജ��ില ്മനുഷ�ര ്
േകരള�ില ്ജനി�ു�തുംസുമാര ്50വയേ�ാെടൈദവം തന ്െറ

ഏകദാസനും �പതിനിധിയുംജീവികള�െട പിതാവുമായ
പരമശിവനിലൂെട മഹാശാസ�്തംനല ്കി മഹാഅനു�ഗഹി�ു�തുമാണ.്
മഹാശാസ�്തംലഭി�ാനും ൈദവെ�ആരാധി�ാനും മനുഷ�ര ്
േയാഗ�ത േനേട�തു� എ്� �്പേത�കംഅ��ായ�ില ്

വ��മാ�ിയി���.്).ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം എ�വാചകം ശിഷട്കാല�്
ആവര ്�ി�� െചാ�ിെ�ാ�ു ജീവി�ുകഎ�താണ മ്ഹാശാസ�്തം
ലഭി�ാന ്മഹാഭാഗ�മു�ാകു�വര ്െചേ��ു�ശാസ�്തീയമായ

ആരാധനയുെടഅടി�ാനഘടന.വിദ�ാര ്�ികള ്�ും,
ഭരണാധികാരികള ്�ും മഹാശാസ�്തകാര��ള ്ഉപേദശി�ുക,
ആരാധനാലയ�െള ശാസ�്തീയമായി നിലനിര ്�ുവാന ്
സഹായി�ുകതുട�ിയകാര��ള ്ൈദവം േതാ�ി�ി� ്
െവളിപാടുകള ്�പകാരം അവര ്െച���താണ.്

േദവിഎേ�ാ മഹാേദവിഎേ�ാ മാ�തംഇഷട്ം േപാെലയുംസൗകര�ം
േപാെലയും മഹാജഗദംബെയ, മഹാശാസ�്തംലഭി�ാ�വരായ

മഹാഭൂരിപ�ം ജന�ള ്വിളി�ണം.
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി
എ�ശാസ�്തനാമ�ിന ്െറഅര ്�ംഇനി വിശദീകരി�ാം.
ഓംഎ�ാെലെ��ും മഹാശ�ിഎ�ാെലെ��ും �പേത�കം

അ��ായ�ളില ്വിവരി�ു�ു�.് മഹാശ�ിഎ�ാല ്ഏ�വും വലിയ
ശ�ിഎ�ാണര ്�ം. മഹാഎ�പദംൈദവം പരമ

വിശിഷട്മാ�ിയി���താണ.്ഓംഎ�തിനു ഭാഗികമായി മഹാ
എ�തിനുപകരം േചര ്�ാനു�പദമായുംധര ്�ശാസ�്ത�ില ്
ഉപേയാഗി�ു�താണ.് മഹാ യുെട വിശദീകരണംഓംഎ�
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അ��ായ�ില ്േചര ്�ിരി�ു�ു.ൈദവ�ിന ്െറ കാര��െള
കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�മഹാകാര��ള ്എ�ു പറയു�ു.

മ�ടി എ�ാല ്മ� അ്ടിയുക, മ�ിലടിയുക, മ�ില ്നി� അ്ടി�ത്
എ�ീ വാ�ുകള�മായി ബ�െ�� മ്�ില ്നി�ടി�താണ സ്ര ്�
ജീവികള�ം എ�ും,എ�ാ ജീവികള�ം മരണേ�ാെട വീ�ും

മ�ിലടിയുംഎ�ുംഅര ്�മാ�ിയിരി�ു�ു. മഹാ�പപ��ിെല
മഹാനീതിെയയുംനീതിശാസ�്തെ�യുംൈദവം മ��മായി�്

ബ�ി�ി�ിരി�ു�ത �്പേത�കംഅ��ായ�ില ്വിസത്രി�ി���.്
ശരീരം മ�ാകു�ു. മ�ിലു� മൂലക�ള�ം സംയു��ള�ം

തെ�യാണ ജ്ീവികള�െട ശരീര�ില ്ഉ�ത.്
�ബ�വും പര�ബ�വുമായിരി�ു� മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയ�്്
ഭൂമിയില ്ഒരു േക��മായി� മ്�ടി എ� േപരില ്ഒരു നാട േ്കരള�ില ്
അടൂരിനടു�ൈ്ദവം ഒരു�ിയി���.്ൈദവം,ൈവകാെത ഭൂമിയില ്
മായ �പത��മാ�ി�ഴിയുേ�ാള ്, മഹാശാസ�്തംലഭ�മാവു�
ജ��ില ്മാ�തം മ�ടിയില ്ആരാധന നട�ാന ്മനുഷ�െര

അനുവദി�ു�താണ.്ൈദവ�ിെന� േപരു പറയുേ�ാഴും മനുഷ�ര ്
�ു േവ�ി�െ�യാണ ഭ്ൂമിയില ്മ�ടി എ� േപരില ്ഒരു േക��ം

ത�ാറാ�ിയി���ത എ്�ുകൂടി അര ്�ം.
മഹാേദവിയുെട മഹാശാസ�്തനാമ�ില ്മ�ടി എ� മഹാനാമം ഉള ്
െ�ടു�ിയതിന മ്െ�ാരു മഹാഉേ�ശം കൂടിയു�.്ഇ��യിെലാെ�യും

സ�രി�ാല ്േദവി, (അധമ) േദവതകള ്എ�ിവെര �പേദശ
നാമ�ള�മായി ബ�െ�ടു�ിയിരി�ു�തു കാണാം. മധുര മീനാ�ി,

കാ�ികാമാ�ി,സമയപുര� േ്ദവി, പാറേമ�ാവ േ്ദവി,
െകാടു���ര�,തുട�ിഓേരാ �പേദശവുമായും േദശവുമായും
ബ�ി�ി� മ്ഹാേദവിെയ നി�ി�ു� ഒരുഏര ്�ാട ഉ്�ായി���.്
�ലനാമം േചര ്�ു മാ�തമ� നി�.ഓേരാ �പേദശ�ുമു�
ൈദവ�ിന ഓ്േരാേരാഇഷട്�ള ്നി�യി�,്വ�ത�സത്�ളായ

ആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം വിഭാവന െചയത് േ്ദവാലയ�ള�െട
പവി�തതെയഏെറ�ുെറ സ�ൂര ്�മായുംനശി�ി�ിരി�ുകയാണ.്
ഭൂമിയില ്എവിെടയും ഒരുൈദവം, മഹാശാസ�്തപരം മാ�തമായ �പാര ്
�നകള�ംആരാധനയും,എ�നിലയിേല� ഉ്യരുവാന ്, (ൈദവം)
ബു�ിശ�ികള ്വളെരയധികം നല ്കിയി��ം മനുഷ�മന�ിന്
അതേന�ഷി�ുവാേനാ ഉയരുവാേനാ കഴി�ി�.കടു�

അധമ��ള ്ഭൂമിയിെലാെ�യും ഉ�ാവാനും വര ്�ി�ുവാനും
മനുഷ�രിെല സ�ുചിതത�ം വഴിെവ��. �പസത്ുതഅധമ��െള
അവസാനി�ി�ുവാന ്കൂടിയാണ മ്�ടി എ� മഹാനാമെ�



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1955

മഹാേദവി മഹാസംവിധാനം െചയത്ി���ത.്ൈവകാെത
ഭൂമിയിെല�ും മായ �പത��മാ�ുേ�ാള ്, ഭൂമിയിലു�എ�ാ
ആരാധനാലയ�ളിലും മ�ടി േദവിേയാടു മാ�തം �പാര ്

�ി�ു�വരായി മനുഷ�ര ്മാറു�താണ.് മ����ലനാമ�െള
കൂ�ിേ�ര ്�ുെകാ�ു� �പാേദശികത�ംഅവസാനി�ി�ുവാന ്മ�ടി
എ� മഹാനാമം ഉപകരി�ു�താണ.് (മ�ടി എ� മഹാശാസ�്ത
സം�ഗഹെ� 2015 ഒകേ്ടാബര ്മാസ�ില ്◌ മ്ഹാ�ഗ��ിന ്െറ 10
◌ാം ഭാഗേ�ാട ക്ൂ�ിേ�ര ്�ി���ത മ്ഹാ�പധാനമാണ.്ഈ
അ��ായ�ിന ്െറ തുടര ്�യായും മ�ടി എ� മഹാശാസ�്ത

സം�ഗഹെ�കരുതാവു�താണ.്).
മഹാ ഭ�ദകാളി. മഹാ�പപ�െ�ഭ�ദെ�ടു�ിയി�ു�കാളി (സ�്തീ)
എ�ാണ ഭ്�ദകാളിയുെട ഒരര ്�ം; ഭ�ദകാളിയുെട പ�ല ്മഹാ�പപ�ം
ഭ�ദമാണ;് മഹാ�പപ�െ�ഭ�ദമാ�ാന ്കഴിവു�ത ഭ്�ദകാളി�ാണ.്
ഭ�ദകാളി എ� മഹാശബദ്�ിന ്െറ മഹാഅര ്�ം മഹാ�പപ�െ�
ഭ�ദെ�ടു�ിയി�ു�പശുഎ�ാണ.്കാളയുെട സ�്തീലിംഗം കാളി
എ�ാകുേ�ാള ്പശുഎ�അര ്�ം ഉ�ാകു�ു.കാളിയുെട

പു�ിംഗമാണ ക്ാളഎ�ാണ യ്ഥാര ്��ില ്വിശദീകരിേ��ത.്
പശുഅഥവാ േഗാമാതാവായ മഹാേദവിയും, പശുപതിഅഥവാ
പശുവിന ്െറ പതിഅഥവാ പശുവിന ്െറ ഭര ്�ാവായഅഥവാ

കാളയായ പരമശിവനും.ഓകസ്ിജന ഓ്കസ്ും (കാളയും) പശുവുമായി
�പേത�കബ�മു� എ്�അ��ായ�ില ്കൂടുതല ്വിശദീകരി�ി���.്
ഭ�ദകാളി എ� മഹാശബദ്േ�ാട മ്ഹാഎ�പരമ വിശിഷട്പദം
േചരുേ�ാള ്മഹാഭ�ദകാളി എ�ാകു�ു. ഭ�ദകാളി എ�

മഹാശബദ്െ�,സ�യംൈദവമാകാന ്�ശമി� ഒരു േദവതകുെറ
വികലെ�ടു�ുകയു�ായി.ഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിലും �പസത്ുത
േദവതെയ വധി�ാനായി മഹാേദവിയില ്നി�ും ഉരുവാകു� മഹാ
ഉ�ഗരൂപിണിയായസംഹാരേദവിെയ ഭ�ദകാളിെയ� േ്പരി�്
വിേശഷി�ി�ുവാനും കുെറ ചരി�തമു�ാ�ുവാനും േമ�ടി

േദവതയ�് ക്ഴി�ു. �പഥമ �ഗ��ിലു� ഭീകരവാദവും മത�ള�ം
എ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരണമു�.്ൈദവംൈവകാെത മായ

�പത��മാ�ു�േതാെട ഭ�ദകാളി എ� മഹാശബദ്ം
എ�േ��ുമായി മനുഷ�ഹൃദയ�ളില ്മഹാ�പതിഷഠ് േനടു�താണ.്
ദിവ� എ�പദ�ിന ്െറഅര ്�ം ദിവ�മായത,്അഥവാൈദവീകം
എ�ാണ.് ദിവ� എ�പദം 4തവണഉപേയാഗി�ു�താണ.്

ഒ�ാമെ� ദിവ�യ�് സ്ൃഷട്ി മഹാേദവി (മഹാ�പപ��ിന ്െറ
സൃഷട്ി നട�ിേ�ാരു� മഹാേദവി)എ�ും, ര�ാമെ� ദിവ�യ�്്
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�ിതി മഹാേദവി (�ിതി നട�ിേ�ാരു� മഹാേദവി)എ�ും,
മൂ�ാമെ� ദിവ�യ�് :് മഹാനീതിപതി (മഹാനീതി നട�ിേ�ാരു�
മഹാേദവി),എ�ും നാലാമെ� ദിവ�� ഭ്ൂമിയില ്മഹാേദവി

മനുഷ�ജ�ംഎടു�ുേ�ാള ്സ�ീകരി�ു�നാമം എ�ുമാണ അ്ര ്�ം.
ദിവ� എ� ദിവ�പദെ� 4തവണഉപേയാഗി�േ�ാള ്, ഒ�ാമെ�
ദിവ�യ�് സ്ൃഷട്ി മഹാേദവിഎ�ും, ര�ാമെ� ദിവ�യ�് �്ിതി
മഹാേദവിഎ�ും, മൂ�ാമെ� ദിവ�യ�് :്സംഹാര മഹാേദവി
എ�തിെന ഒഴിവാ�ിെ�ാ� മ്ഹാനീതിപതി (മഹാനീതി
നട�ിേ�ാരു� മഹാേദവി),എ�ും വിേശഷി�ി�ി���തിെന
�ഹസ�മായി വിശദീകരി�ാം.സംഹാരംഎ�ത മ്ഹാനീതിയുെട
വളെരെ�റിയ ഒരു ഭാഗം മാ�തമാണ.് മഹാ�പപ�െ�

സൃഷട്ി�ി���ത സ്ംഹരി�ാന�.സൃഷട്ിയുെട ഉേ�ശം�ിതിയാണ;്
സംഹാരമ�. മഹാ�പപ��ിെല ജീവിച�ക�െളബ�െ�ടു�ി
െ�ാ�ു�സൃഷട്ിച�ക�െള മാ�തമാണ സ്ംഹരി�ു�ത.്
ജീവികെളആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിേല� ന്യി�ു�
മഹാപ�തിയാണ സ്ംഹാരം. മഹാേദവി തന ്െറ ഏകദാസനും

�പതിനിധിയുംജീവികള�െടെയ�ാം പിതാവുമായി മഹാനി�യി�ി���
പരമശിവെനസംഹാരേദവനായിഅവേരാധി�ു�ു�്

(ഈയു�വെന നിയമി��കഴി�ു. മഹാേദവി,ബ�െ�� കാര��െള
ആകട്ീവാ�ിയി�ി�,ആകട്ീവാ�ാന ്സമയമായി�ി�.). പരമശിവെന
സംഹാരേദവനായി നിയമി�ി���തുെകാ�ാണ,്അവനിലൂെട മാ�തേമ

നി�ള ്� േ്മാചനമു�� എ�ൈ�ക�ിെന��ി പറയു�ത ;്
ൈ�കസത്വര ്�അ്റിയാ�സ �ുപധാന കാര�ംഅവനിലൂെട മാ�തേമ
നി�ള ്� േ്മാചനമു�� എ�തിന അ്വനാണ േ്മാചനം നല ്കു�ത്
എ�ര ്�മി�എ�താണ.്ൈ�ക�ായി� അ്യ�െ�� പരമശിവന ്
ലൂെട മാ�തമാണ.്എ�ാവര ്�ും േമാചനം നല ്കു�ത അ്ഥവാ
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം നല ്കു�ത ഏ്കമഹാശ�ിയായ 

ഏകൈദവമായ  മഹാേദവി മാ�തമാണ.്
സംഹാര�ിന േ്വെറയുംഅര ്��ള��.് മനുഷ�രും മ���
ജീവികള�ം നിത�വും ജീവി�ു�ത ശ്രീരസംഹാരം നട�ിയാണ.്
ഭ�ണ�ിനായിേ�ാലും സംഹാരം െച���ു�.് മഹാശ�ിയായ
ൈദവം മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഭൗതികശാസ�്ത�ിലൂെട സംഹാരെ�
അനുവദി�ു�തുെകാ�ാണ ജ്ീവികള ്�അ്തു കഴിയു�ത.്

ഒരാെളേയാ ഒരു മൃഗെ�േയാ ഒരു പ�ിെയേയാ ഒരു വൃ�െ�േയാ
ഒരു മ��െ�േയാവധി�ാന ്ഭൗതികശാസ�്ത�ിലൂെട വധി�ാന ്
കഴിയുെമ��ാെതസൃഷട്ി�ാേനാ ര�ി�ാേനാ യാെതാരാള ്�ും



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1957

കഴിയു�ത�. ഭൂക�ം,കാ�,് െകാടു�ാ�,്തുട�ിയവയും, മ��
ജീവികെള ഉപേയാഗെ�ടു�ല ്തുട�ിയവയും ഉള ്െ��

അന��ളായ മാര ്��ളിലൂെട മനുഷ�രുെടഅഥവാ ജീവികള�െട
ഉേ�ശ�െളയും �പവൃ�ികെളയും മാ�ിമറി�ാനും

ഭൗതികശാസ�്തപരമായി�െ�ൈദവ�ിനു കഴിയു�താണ എ്�ും
അറി�ുെകാ�ണം. ദിവ� (സൃഷട്ി മഹാേദവി), ദിവ� (�ിതി
മഹാേദവി)എ�ി�െന പറയുേ�ാള ്സൃഷട്ിയും�ിതിയും

മഹാേദവി മാ�തമാണ ന്ിര ്�ഹി�ു�ത.്സൃഷട്ിയിലും,�ിതിയിലും
പരമശിവന ്ഉള ്െ�െട യാെതാരു ലൂെടയ�്ും (മ���നും)�ാനമി�.
ദിവ� (മഹാനീതിപതി)എ�ു പറയുേ�ാള ്, പരമശിവനിലൂെടആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരവും ശി�കള�ം േചര ്�സംഹാരവും, മനുഷ�ന ്ഉള ്
െ�െടയു�ജീവികളിലൂെട ജീവികള�െടശരീരസംഹാരവും
അനുവദി�ുേ�ാഴും,അവയുെടെയ�ാം മഹാനീതികാര��െള

മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�ുകൂടി േപരുവ�ി���ഓംകാരനീതിശാസ�്തം
�പകാരം മഹാനിര ്�ഹി�ു�ത മ്ഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവിയാണ.്
ധര ്�ശാസ�്തപരമായി (മാ�തം)സംഹാരം നിര ്�ഹി�ുവാന ്ൈദവം
മനുഷ�െനഅനുവദി�ി���.് മഹാ�പപ��ിെല െമാ�ം

കാര��ള�െടഅളവുകള�മായി താരതമ�ം െച��േ�ാള ്നി�ാര�ള ്
മാ�തമായആവകകാര��െള ധര ്�ശാസ�്ത�ിെലയും

നീതിശാസ�്ത�ിെലയുംനിയമ നിര ്�ാണം.എ�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ു�ു�.്

ൈദവെ�സ�്തീരൂപ�ില ്വിശദീകരി�ുേ�ാള ്,
മനുഷ�ാവ�യ�്ു മുകളിലു�ൈദവ�ാനം വ��മാ�ുവാന ്
േദവിഎ�ു പറയു�ു ; മഹാ കൂ�ിേ�ര ്�മ്ഹാേദവിഎ�്
മഹ�രമാ�ിയിരി�ു�ു. േദവീ ശരണംഎ�ു െചാ��േ�ാള ്

ലളിതവുംസു�രവുമായി.
േദവിഎ�പദം പരെ� ദുര ്�ിനിേയാഗം െച�െ�ടുവാന ്

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല േദവതകള ്/ മാലാഖമാര ്/ മല�ുകള ്
തുട�ിയവരുംകാരണമായി���.് േദവി, മഹാേദവി, പരമശിവന ്
എ�ി�െനൈദവവുമായുംൈദവ�ിന ്െറ �പതിനിധിയുമായും
ബ�െ�� േപരുകള�ം,ഓം, മഹാഎ�ീ പദ�ള ്േചര ്�ു�

േപരുകള�ം മനുഷ�ര ്േ�ാ മ���ജീവികള ്േ�ാ മനുഷ�ര ്വ��കൂടാ.
വ��ിസ�ാത���െ� ദുര ്�ിനിേയാഗം െചയത് േ്താ�ുേ�ാെല
േപരുകള ്െവയ�്ാവു�താണ,് പാപം സ�ാദി�ാവു�തുമാണ.്
ൈദവം മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയായി വര ്�ി�ുേ�ാള ്,തന ്െറ
കു�ു�ളായ ജീവികെള ശി�ി�ുവാന ്ഇഷട്െ�ടു�ി�. ധര ്
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�ശാസ�്ത�െള െത�ി�� ജീവി�ു�കു�ു�െള ശി�ി��
തിരു�ാെത,സേ്നഹവാ�ല��ള ്നല ്കാനുമാവി�. മഹാമാതാവായ
മഹാേദവി,കു�ു�െള തിരു�ാനും തിരു�ു�തിന ്െറ ഭാഗമായി
ശി�ി�ാനും മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്ധര ്�ശാസ�്തവും
നീതിശാസ�്തവും കൂടി ഉള ്െ�ടു�ിയി���.്അവ �പകാരമു�

ന��നശ�ികള ്ശാസ�്തംെത�ി�� ജീവി�ു�വെര തിരു�ു�താണ.്
സൃഷട്ിച�ക�ില ്മായ �പത��മാകു�േതാെട,കു�ു�െള
തിരു�ു�തും തിരു�ു�തിന ്െറ ഭാഗമായി ശി�ി�ു�തും

പിതാവായ പരമശിവന ്െറ ധര ്�മായി� മ്ഹാേദവി നി�യി�ിരി�ു�ു.
കു�ു�െള മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മാ�തംപരമശിവന ്
തിരു�ു�തും ശി�ി�ു�തുമാെണ� ഉ്റ��വരു�ിെ�ാ�്
മഹാസേ്നഹവും മഹാവാ�ല�വുമായി മഹാമാതാവായ മഹാേദവി

വര ്�ി�ു�ു.
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.

.അ��ായം 51
�ബ�ം

മഹാശ�ിയായൈദവെ���ി മനുഷ�ന ്ചി�ി�ു�ത്
മഹാ�പപ��ില ്ജീവി��െകാ�ും, മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി 

�ിതി സംഹാര�ള ്�ായി മഹാശ�ിയായൈദവം
മഹാആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഏതാനും
ശാഖകളിലു�അറിവ ൈ്ദവം തെ� മനുഷ�ന ്എ�ജീവിയ�്്

മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കിയി���തുെകാ�ുമാണ.്
മനുഷ�ര ്എ�ജീവി മാ�തംഇ�ാ�മഹാ�പപ�െ�സ��ി�ാന ്
കഴിയു�താണ.്യാെതാരു ജീവികള�മി�ാ�മഹാ�പപ�െ�യും
മനുഷ�ര ്അറിയു�ശാസ�്ത�ള ്അനുസരി� സ്��ി�ാന ്
കഴിയു�താണ.് മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ത ൈ്ദവമാെണ�ു
വിശ�സി�ുേ�ാള ്,ജീവികളി�ാ� േലാക� മ്ഹാ�പപ�വും
ൈദവവും മാ�തം.ഇനി മഹാ�പപ�ംഎെ�ാ�ി�എ�തിെന��ി
സ��ി�ുവാന ്�ശമി�ുക. മഹാ�പപ�ംഇെ��ില ്മനുഷ�ര ്
അറിയു�ശാസ�്ത�ള ്�പകാരം ഒരുശൂന�തയാണ ഉ്�ാവുക.
മനുഷ�ന ്െറ ചി�കള�ം ഭാവനകള�ം സ�പന്�ള�ം േപാലും
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ള�മായുംജീവികള�മായും
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മഹാശാസ�്തവുമായുംബ�െ��ിരി�ുകയാല ്മഹാ�പപ�ം
എെ�ാ�ി�ാ�അവ�െയ��ി ഭാവന െച�ാന ്കഴിയു�ത�.
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ാന ്ശ�ിയു�േതാശ�ിയി�ാ�േതാ,
ശ�ി ഉെ��ിലും ത�ാറാവാ�േതാആയഎേ�ാ ഒ�ായ
ൈദവെ�യാണ മ്നുഷ�ര ്അറിയു�ശാസ�്ത�ള ്അനുസരി�്
സ��ി�ാന ്കഴിയുക.ശാസ�്തകാര��ള ്ഉള ്െ�ാ�ാന ്മ���
ജീവികെളേ�ാെല, മനുഷ�ന ്എ�ജീവി�ും കഴിവി�ാ�

അവ�യാെണ�ിേലാ, മഹാശാസ�്തംഎെ�ാ� ഇ്െ��ിേലാ,
ചി�കള�ം ഭാവനകള�െമ�ാം ഏ�വും ചുരു�ുകേയാഇ�ാെത

വരുകേയാ െച���ു.
മഹാ�പപ�ംഇ�ാ�േ�ാഴും മനുഷ�ര ്അറിയു� മഹാ�പപ�െ�
സൃഷട്ി�ാന ്കഴിയു� ഒരു മഹാശ�ി ഉെ��ു സ��ി�ുേ�ാഴും,
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ണേമാ േവ�േയാ,എേ�ാള ്േവണം ;

സൃഷട്ി�േശഷംസംഹരി�ുക, േശഷം മഹാ�പപ�ം
എെ�ാ�ി�ാെത തനി�� കഴിയുക, േശഷംഇഷട്�പകാരം

എേ�ാെഴ�ിലും മനുഷ�നു സ��ി�ാന ്കഴിയാ�മ� ശ്ാസ�്ത�ള ്
ആവിഷ�്രി��െകാ� മ്നുഷ�നു സ��ി�ാന ്കഴിയാ�മ��
മഹാ�പപ��ള ്സൃഷട്ി�ുക,തുട�ിയവ മഹാശ�ിയുെട

ഇഷട്�ില ്മാ�തം ഒതു�ു�താണ.്ഈവരികള ്വായി�ു�വ��ി
ഇെ��ിലും മ�� വ��ികള ്ഉെ��തുേപാെല, മനുഷ�ര ്അറിയു�

ജീവികള ്ഉള ്െ�െടയു� മഹാ�പപ�ംഇെ��ിലും മ��
മഹാ�പപ��ള�ംഅവെയസൃഷട്ി�ു� മഹാശ�ിയും ഉ�ാവാം
എ�ു ചി�ി�ുവാന ്മനുഷ�ര ്അറിയു�ശാസ�്ത�ള ്�പകാരം

സാധി�ു�താണ.്
ഇനി, മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�െളയുംജീവികെളയുെമ�ാം
സൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ുകയും െച��� മഹാശ�ിയായ
ൈദവെ���ി പറയുേ�ാള ്, മഹാ�പപ��ിെല ജീവികള�മായി
ബ�െ�ടു�ിയുംഇ��ിയ�ള�മായി ബ�െ�ടു�ിയും ഒരു
മഹാജീവിെയ േ�ാെലയു�ൈദവെ�യും,അേതേപാെല
മഹാ�പപ��ില ്നി�ും ഭി�മായഎേ�ാ ഒരു മഹാശ�ി
വിേശഷമായുംൈദവെ�സ��ി�ാന ്കഴിയു�താണ.്

മഹാ�പപ�ംഇെ��ിലും,യാെതാ�ുമിെ��ിലും ഏെതാ�ുേ�ാ,
അതാണ ൈ്ദവംഎ�ു പറയുേ�ാള ്,ആയത മ്നുഷ�ന ്െറ ഭാവനകള ്
�അ്തീതമാണ.് �സഷട്ാവ,് ര�ിതാവ,് മഹായജമാനന ്, മഹാേദവന ്,
മഹാേദവി, മഹാപിതാവ,് മഹാമാതാവ,് മഹാശ�ി തുട�ിയ

േപരുകെളാ�ും �പസത്ുതഎേ�ാ ഒ�ിനു േചരി�. മഹാസത�ംഎ�്
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കഷട്ി� പ്റയാനാവു�എേ�ാ ഒ��്ിതിെച���തായി മനുഷ�ര ്
അറിയു�ശാസ�്ത�ള ്�പകാരംസ��ി�ാന ്സാധി�ു�താണ.്

മഹാസത�ംഎ�പദം മഹാ�പപ�വുമായി
ബ�െ��ിരി�ു�താണേ�ാഎ�ു ചി�ി�ുേ�ാള ്മഹാസത�ം
എ�ുേപാലും േപരിടാന ്കഴിയാനാവാ�അവ�യു�ാകു�ു.
അതായത,്അ�രെമാരുശ�ിവിേശഷ�ിനു േപരിടാന ്മനുഷ�നു

കഴിയി�. മഹാ�പപ�ം ഉള ്െ�െട യാെതാ�ുമിെ��ിലും
ഏെതാ�ുേ�ാഎ�മഹാഅവ�യ�് ൈ്ദവം ക�ി�� നല ്
കിയിരി�ു� േപരാണ �്ബ�ം. മഹാശാസ�്ത�ിനും
മഹാ�പപ��ിനുംഅതീതമായ മഹാസത�മാണ �്ബ�ം.

മഹാശ�ിയായൈദവെ���ി പഠി�ുേ�ാള ്�ബ�ംഎ�മഹാ
അവ�െയ ഒഴിവാ�ിയാല ്ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�

മഹാശ�ിെയ� മഹാവിേശഷണംസാ��മ�ാെത വരു�താണ.്
�ബ�ംഎ�ാെണ� വ്��മാകുേ�ാഴും, �ബ�ംഅനിര ്
�ചനീയമാണ എ്�ുകൂടി സ�തിേ��ി വരു�ു!

ൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�തായഎ�ാ ശാസ�്തശാഖകളിലൂം
മഹാ�പപ��ിലുംൈദവ�ിന ്െറആദിയുംഅ�വുമി�ായമ്

സുവ��മാ�ു�േതാെടാ�ം ഓംഎ�ശബദ്�ബ�െ�യുംൈദവം
ലയി�ി�ി��� ;്വസത്ു�ള�െടയുംജീവികള�െടയുംഓേരാ
ആ��ിലും ലയി�ി�ി���.്അേതാടുകൂടി മഹാ�പപ�െമ�ത്
മഹാശ�ിയുെട മഹാരൂപമായും മാറു�ു�.്ഓംഎ� �പേത�കം
അ��ായ�ില ്വിശദീകരണമു�.് മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ
മഹാരൂപമാണ ഓ്േരാജീവിയും ഉള ്െ�െടയു� മഹാ�പപ�ംഎ�ു
പറയുേ�ാള ്,ഓേരാജീവിയുംൈദവ�ിന ്െറഅംശമായി വരു�ു�.്
അ�യുെടഅംശമായി കു�വ്ര ്�ി�ുേ�ാെലയാണത.്

വളെരെ�റിയഅംശമായകു�ത്ാന ്അ�യാെണ�ു പറയു�ത്
ശരിയ�എ�തുേപാെലഓംഎ�ശബദ്�ബ��ിന ്െറ

സൃഷട്ിയിലൂെടൈദവ�ിന ്െറഅംശമായി മാറു� മനുഷ�ന ്,താന ്
ൈദവമാെണേ�ാൈദവ�ിന ്െറഅംശമാെണേ�ാകരുതി�ൂടാ.
ൈദവ�ിന ്െറഅംശെമ�േപാെലസൃഷട്ി��െകാ� ൈ്ദവം
മനുഷ�െരആന�ി�ി�ു�കാര��െള ഉപേയാഗി� മ്നുഷ�ര ്

ൈദവനി� െച�രുത എ്�ര ്�ം.
�പപ�സൃഷട്ിെയ��ി വിവരി�ു�തുടര ്�ു�അ��ായ�ള ്
പഠി�ുേ�ാള ്, �ബ�ംആയിരി�ു�ൈദവം മഹാ�പപ�െ�േയാ
ജീവികെളേയാസൃഷട്ി�ി�ി�ാ എ�ുകാണാം. മഹാ�പപ�െ�

സൃഷട്ി�ി���ത,് �ബ�ംഅ�; �ബ�െ�ഉള ്െ�ാ�ു വര ്�ി�ു�
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മഹാേദവിയാണ.് പരംഎ�ാല ്േ�ശഷഠ്ം എ�ാണ അ്ര ്�ം.
�ബ��ിന ്െറ േ�ശഷഠ്ഭാവവും രൂപവുമായി മഹാ�പപ�െ�
സൃഷട്ി�ിരി�ുകയാണ.് പര�ബ�ംഅഥവാ മഹാ�പപ�ം
ആയിരി�ു�ൈദവമാണ ക്ു�ു�ളായി ജീവികെള

സൃഷട്ി�ി���ത.് പര�ബ��ിന ്െറ ഭാഗമായി ജനി�ുകയും
ജീവി�ുകയും െച���കു�ു�ള ്, പര�ബ��ിെല ധര ്

�ശാസ�്ത�ള ്�പകാരം പരമായിഅഥവാ േ�ശഷഠ്മായി ജീവി�ണം.
കാലമാന�ള ്അറിയാെതെയേ�ാണം മഹാആന��ള ്അനുഭവി�്
ജീവി�ു� മഹാപ�തിയാണ ആ്�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്തന ്െറ
എ�ാ കു�ു�ള ്�ും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി
ഒരു�ിയിരി�ു�ത.് പര�ബ�ംആയൈദവ�ിന ്െറഅംശ�ളായി
ൈദവം ജീവികെള ഉയര ്�ിയിരി�ു�ു എ�തിെനയുംൈദവം
മഹാവാ�ല�േ�ാെട കു�ു�ള ്�ത്ന ്െറ േമല ്അവകാശം നല ്
കിയിരി�ു�തിെനയുംഅധികാരമായി െത�ി�രി�രുത.്

�ബ��ിന ്െറ േ�ശഷഠ്മായ ഭാവരൂപ�ളാണ മ്ഹാ�പപ�മായ
പര�ബ�ംഎ�അര ്��ില ്,ൈദവം തന ്െറ മഹാരൂപമായി
മഹാ�പപ�െ�സ�ീകരി�ുേ�ാള ്മനുഷ�ന ്, പര�ബ�ം

ആയിരി�ു�ൈദവ�ിന ്െറഅംശമായി മാറു�ുെവ� വ്��മാ�ി.
ഓംഎ�ശബദ്�ബ�െ�യുംഅ�ര�ബ�െ�യും

മഹാശാസ�്ത�പകാരംസൃഷട്ി��െകാ� �്ബ�ം നിര ്�ഹി�ു�
മഹാ�ര�ം മാ�തമാണത.്യഥാര ്��ില ്മനുഷ�ര ്യാെതാരി�ലും
�ബ��ിന ്െറഅഥവാൈദവ�ിന ്െറഅംശ�ളാകു�ി�
എ�താണ മ്ൂലസത�ം. മനുഷ�രുെടയും മഹാ�പപ��ിന ്െറയും

പിതാവായിൈദവംസൃഷട്ി�ി��� പരമശിവന ്േപാലും �ബ��ിന ്െറ
ഭാഗമ�.ഓംഎ�ശബദ്�ബ��ിന ്െറയുംഅ�ര�ബ��ിന ്

െറയും മഹാശാസ�്തവിശദീകരണ�ളിേല�ു കട�ുേ�ാള ്, നി�ിത
ഭാവവും രൂപവും ഉെ��ും ഉ�തായും േതാ�ിേ�ാകു�

മഹാ�പപ�െ�യും മഹാശാസ�്തെ�യും മനുഷ�ര ്അറിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും െച���അവ�കളില ്നി�ും ഭി�മായി �പവര ്
�ി�ി�ാനുംഅതീതമാ�ാനും ൈദവ�ിനു കഴിയുെമ�ു

സുവ��മായി േബാ��മാകു�താണ.് മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്
െറ മഹത��ില ്മനുഷ�ര ്മഹാ�ര�ംഅനുഭവി�ു�തുമാണ.്
�ബ�ംഏകമാണ.് �ബ�ം മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമാകയാലും
എ�ാ കു�ു�ള�ം മഹാ�പപ��ിെലഅംഗ�ളാകയാലും,

മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഭാഗമായി മാ�തംഎ�ാലവും ജീവി�ുകയാലും,
യാെതാരാള�ം �ബ�െ�ആരാധി�ാേനാ, �ബ�േ�ാടു �പാര ്
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�ി�ാേനാ പാടി�.ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിലും മനുഷ�ര ്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഭാഗമായ ന��തപദവിയിലാണ എ്�ു�ത.്
�ബ��ില ്വിലയം �പാപി�� എ�ി�െന മനുഷ�രുെട ഇടയിലു�

വിശ�ാസ�ള ്അബ��ള ്മാ�തമാെണ� �്ബ�ം
എ�ാെലെ��ു�പാഠ�ളില ്സുവ��മാണ.് �ബ�െ�അഥവാ
�ബ�ശ�ിെയ ഉള ്െ�ാ� മ്നുഷ�രൂപ�ില ്വര ്�ി�ു�

മഹാജഗദംബയായഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ�മഹാേദവിേയാടു മാ�തം �പാര ്�ി�ാല ്മതിയാകും. �ബ�വും

പര�ബ�വും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിഅഥവാഓം
മഹാശ�ിയായ മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവിയാെണ� മ്ന�ിലാ�ുേ�ാള ്പാഠം ലളിതമാകു�ു.
മുന ്അ��ായ�ില ്വ��മാ�ിയതു േപാെല േദവിഎേ�ാ

മഹാേദവിഎേ�ാ മാ�തംഇഷട്ം േപാെലയുംസൗകര�ം േപാെലയും
മഹാജഗദംബേയാട,് മഹാശാസ�്തംലഭി�ാ�വരായ മഹാഭൂരിപ�ം

ജന�ള ്�പാര ്�ി�ണം.
�ബ��ില ്നി� സ്�ൂര ്�മായും ഭി�മാണ പ്ര�ബ�മായ

മഹാ�പപ�ംഅഥവാ ജഗെ��ും, �ബ��ിനും പര�ബ�മായ
ജഗ�ിനും ത�ില ്യാെതാരുബ��ള�മി�എ�ും

സുവ��മാകുേ�ാള ്തെ�, �ബ�ം പര�ബ�െ�യും, പര�ബ�ം
�ബ�െ�യും ഉള ്െ�ാ��� മഹാആവിഷ�്ാരംഅറി�്
മനുഷ�ര ്മഹാ�ര�ംഅനുഭവി�ു�താണ.്ഓം ന ്െറ

വിശദീകരണ�ള ്പഠി�ാനും �ഗഹി�ാനും ഭാഗ�മു�ാകു�വര ്�്
�പസത്ുത മഹാ�ര�ംഅനുഭവി�ാന ്കഴിയു�താണ.്ഓംഎ�
ശബദ്�ബ�െ�യുംഅ�ര �ബ�െ�യുംസൃഷട്ി��െകാ�്
മഹാ�പപ�െ�ൈദവം മഹാ�ര�മാ�ുേ�ാള ്,ജീവികള�ം
അവരുെട പിതാവായ പരമശിവനുംഅഹംഭാവം ഒ��ം ഉ�ാവാന ്
പാടി�.ജീവികള ്ഇെ��ിലും, മഹാ�പപ�ംഇെ��ിലും,

ജീവികള�െടയും മഹാ�പപ��ിന ്െറയും പിതാവായ പരമശിവന ്
ഇെ��ിലും, മഹാശ�ിയായൈദവമു�.്ശിവനിെ��ിലും ശ�ി

ഉ�.്
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ, �ബ�െ�പരിഹസി�ുകേയാ

നി�ി�ുകേയാ െച���ത ക്ടു�പാപമാണ.് മഹാ�പപ��ില ്വര ്
�ി�ു� മഹാശ�ിയായൈദവെ�അറി�ുംഅറിയാെതയും

പരിഹസി�ുകയുംനി�ി�ുകയും െച���വരാണ്
മതേനതാ��ാരും രാഷ�്ടീയ േനതാ��ാരും ഉള ്െ�െടയു�
ബഹുഭൂരിപ�ം ജന�ള�ം. മനുഷ�രുെട �പസത്ുതഹീന



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1963

�പവൃ�ികെള മഹാമാതാവായൈദവം മഹാശാസ�്ത �പകാരം
തിരു�ുകയുംൈദവം കു�ു�ള ്� മ്ഹാവാ�ല�ം നല ്
കു�തുമാണ.്എ�ാല ്�ബ�െ�പരിഹസിേ��കാര�ം
മനുഷ�നി�. �ബ�ം മനുഷ�നുമാേയാ മഹാ�പപ�വുമാേയാ
ബ�െ��ിരി�ു�ി�.അ�െനയിരിെ� ഒരുകാര�വുമി�ാെത

മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായകാര��ളില ്മനുഷ�ര ്തലയിടുകയും
പരിഹാസ രീതികള ്പുലര ്�ുകയും െചയത്ാല ്,കു�ു�േള,

�ബ�മായിരി�ു� മഹാശ�ി�മിെ��ു വരി�,�മി�ി�എ�
രീതിയില ്�പസത്ുത കടു�പാപം േനടാെത കു�ു�ള ്�ശ�ി�ണം
എ� വ്ാ�ല�േ�ാെടയുംസേ്നഹേ�ാെടയും ഉപേദശി�ു�ു,

അഭ�ര ്�ി�ു�ു,താ�ീതു െച���ു.
�ബ�െ�അറിയാന ്യാെതാരാള ്�ും കഴിയു�ത�എ�ു

സുവ��മായി വിശദീകരി��കഴി�ു.ആകയാല ്�ബ��ശീ, �ബ�
വിദ�ാന ്തുട�ി �ബ�ംഎ�പദെ� േചര ്�ുെകാ�ു�യാെതാരു
േപരുകള�ം മനുഷ�ര ്ഉപേയാഗി�� കൂടാ. ഉപേയാഗി�� വരു�
അ�ാനികളായ ജന�ള ്മഹേദവിേയാടു മാ�� പറ�്
ൈദവീകമ�ാ�അഥവാ ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ� േപരുകള ്
സേ�ാഷേ�ാെട ഉേപ�ി� ആ്ന�േ�ാെട കഴിയുക.
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.

അ��ായം 52
�പപ�സൃഷട്ിയുെട കാരണംഅറിയി�ു�ു.

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�ം

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

ഈഅ��ായം െത��കള�ം കു��ള�ം ഇ�ാെത
അവതരി�ി�ു�തിനാണ മ്ഹാേദവിേയാട മ്ഹാേദവിയുെട



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1964

മഹാദാസനായ പരമശിവന ്ഏ�വുമധികംഅനു�ഗഹം േതടിയി���ത.്
െചറുെത�ിലുംഅതികഠിനമാണഈ്അ��ായം.ആകയാല ്,ൈദവം
മഹാ�പപ�ംസൃഷട്ി�ി���തിന ്െറ മൂലകാരണം വ��മാ�ും മു�്

3വളെര വലിയ കാര��ള ്എടു�ുപറയു�ു.
(1) മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ 3 ഭാഗ�ളായ ഭൗതികശാസ�്തം, ധര ്
�ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തംഎ�ിവകെളയുംഅവയുെട

ഓേരാ�ിന ്െറയുംശാഖകെളയും ഉപശാഖകെളയുംഅവയുെടെയ�ാം
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാവലി�െ�യുംകണ�ാ�ുേ�ാള ്,
മഹാശ�ിയായൈദവം തന ്െറ സൃഷട്ികള ്�ുേവ�ിഎ�തമാ�തം
�പവര ്�ി�ിരി�ു�ുെവ�ും കരുതിയിരി�ു�ുെവ�ും

േബാ��മാകു�താണ.്അേതസമയം,ഓേരാശാസ�്തശാഖകെളയും
അവയുെട ഉപശാഖകെളയും മന�ിലാ�ുകെയ�ത്

അതികഠിനമാെണ�തും മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹം
ലഭി�ുേ�ാള ്മാ�തേമസാധി�ൂഎ�തും വിഷയെ�

വിശദീകരണ�ിന അ്തീതമാ�ു�ു.അതിമഹ�ായശാസ�്ത�ള ്
ആവിഷ�്രി��െകാ� മ്ഹാ�പപ�ംസൃഷടി�ി���ത ആ്െര

സേ�ാഷി�ി�ാനാണ എ്�തിെന��ി ചി�ി�ുക. (2)ൈദവംഎ�ാ
സൃഷട്ികെളയുംതന ്െറ കു�ു�ളായി കരുതു�തിെന��ിയും,
എ�ാ കു�ു�ള ്�ുംഅന�മായ മഹാആന�ം നല ്

കു�തിെന��ിയുംആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�അ��ായ�ില ്,
വിശദമാ�ിയിരു�ു.ആന�കാര��ില ്എ�ാ ജീവികള ്�ും

ൈദവമാകാന ്കഴിയു�താണ.്ൈദവംആവിഷ�്രി�ി���ആദിയും
അ�വുമി�ാ�മഹാശാസ�്ത�പകാരംൈദവ�ിന ല്ഭി�ാവു�
അന�മായആന��െള�ാം മനുഷ�ന ല്ഭ�മാ�ിയിരി�ുകയാണ.്
മഹാശ�ിയായൈദവം, മഹാശാസ�്ത�ള ്ആവിഷ�്രി��െകാ�്

മഹാ�പപ�ംസൃഷട്ി�ുകയും,എ�ാ ജീവികെളയും
സേ്നഹി�ുകയും,ജീവികള ്മനുഷ�ാവ�യില ്എ�ുേ�ാള ്
മഹാസേ്നഹവും മഹാവാ�ല�വും നല ്കിെ�ാ�ുംസമനീതി

ഉറ�ാ�ിെ�ാ�ും ന��തപദവി നല ്കു�തും മഹാആന��ള ്നല ്
കു�തും േമ�ടി അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ിരു�ു. (3)തന ്െറ എ�ാ
കു�ു�ള ്�ുംസമനീതി ഉറ�ാ�ു�തി�ായി� മ്ഹാേദവിയുെട
മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ില ്നി� ഓ്ംകാരനീതിശാസ�്തംഅഥവാ
മഹാനീതിശാസ�്തംഉ�വി�ു�തിെന��ിയും,കു��ള�ം

കുറവുകള�മി�ാ�മഹാനീതിശാസ�്ത�ിലൂെട മഹാേദവി� മ്ാ�തം
കഴിയു� മഹാവാ�ല�ംഎ�ാ കു�ു�ള ്�ുംഅന�െമേ�ാണം
വാരിേ�ാരി നല ്കു�തിെന��ിയും �പേത�കംഅ��ായ�ില ്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1965

വിശദീകരി�ി���.്
മഹാശാസ�്തംമുഴുവന ്പഠി�ാനാവു� പരമവിശിഷട് ജ��ില ്
മാ�തേമ മുകളില ്�പസത്ാവി� വസത്ുതകള�െടആഴം മനുഷ�ന ഉ്ള ്
െ�ാ�ാന ്കഴിയുകയു��.ആന��െളസൃഷട്ി�ി���ൈദവം
ആന��ള ്�അ്തീതമാെണ�ിരിെ�,ൈദവംഎ�ിനു േവ�ിയും
ആര ്�ു േവ�ിയും �പവര ്�ി�ു�ു എ� േചാദ��ിന,്താന ്
സൃഷട്ി�ു�തന ്െറ ഓേരാകു�ിനും േവ�ി �പവര ്�ി�ു�ു
എ�ു സുവ��മാകു�ു�.്ൈദവം തന ്െറ ഓേരാകു�ിനും േവ�ി

�പവര ്�ി�ു�ു എ�പദ�ിനു പകരംൈദവം ഒരു
മഹാജീവിെയേ�ാെല തന ്െറ ഓേരാകു�ിനും േവ�ി ജീവി�ു�ു
എ�ുേപാലും പറയാന ്േതാ�ു�തു േപാെലയാണ മ്ഹാശ�ിയായ
ൈദവം തന ്െറ ഓേരാകു�ു�െളയുംകരുതു�ത.്ഓേരാ

കു�ു�ള ്�ും മഹാആന��ള ്ലഭ�മാ�ാനും, െത��കള ്കാ���
കു�ു�െള ശി�ി��ം സേ്നഹി��ം തിരു�ിെ�ാ� അ്വര ്�ും

സമനീതി ലഭ�മാ�ാനും,ൈദവം �പവര ്
�ി�ുകയാണ/്ജീവി�ുകയാണ !്ൈദവംഓേരാവ��ി�ും (തന ്
െറ �പതിനിധിയുംജീവികള�െട പിതാവുമായ പരമശിവനിലൂെട)

മഹാശാസ�്തെ�മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുേ�ാള ്,ൈദവംകാ���
മഹാവാ�ല��െളഅറി�ുംഅനുഭവി��ം ഓര ്�ും ഓേരാ

മനുഷ�നും വീ�ും വീ�ും വീ�ും വീ�ും വീ�ും
വിതു�ി�രയു�താണ.്തന ്െറ കു�ു�േളാട ൈ്ദവം പുലര ്
�ു�മഹാസേ്നഹവും മഹാവാ�ല�വുംഅ�തവലുതാണ,് മഹാ

വലുതാണ.്
മഹാശ�ിയും, മഹാപിതാവും, മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവിയുെട
മഹാവാ�ല��െളഹൃദയേ�ാടു േചര ്�ുെകാ�ു മാ�തം

മഹാ�പപ�ംസൃഷട്ി�ുവാനു� മുലകാരണം പഠിേ��തു�.്
പഠി� േശഷം,ൈദവേമ, �പസത്ുത പാഠം എ�ില ്നി� മ്റയേ്�ണേമ
എ� ഓ്േരാ മനുഷ�രും േത�ിെ�ാ� �്പാര ്�ിേ��തായ

മഹാപാഠമാണത.്
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�

മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം എ� മ്ഹാേദവിെയആരാധി��െകാ�ും
മഹാേദവിയുെട മഹാരൂപഭാഗമായ ഭൂമിയില ്സാഷട്ാംഗം

നമസ�്രി��െകാ�ും മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായഈയു�വന ്
തുടരു�ു.

�ബ�ംഎ�ാെലെ�� വ്ിശദീകരി�േ�ാള ്മഹാ�പപ�ംഇ�ാ�
അവ�െയ��ി സ��ി�ുവാന ്ആവശ�െ�ടുകയു�ായി. �ബ�ം
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എ�ൈദവം മാ�തമു�അവ�യാണത.്ൈദവംഎ�തവലിയ
ശ�ിയാെണ�ിലും, �പസത്ുത ശ�ിഅറിയാനും അനുഭവി�ാനും
യാെതാ�ും,യാെതാരു ജീവിയുംഇെ��ു വ�ാല ്,എെ��ിലും
സുഖം/ആന�ം ഉ�ാകുേമാ?ൈദവംസൃഷട്ി�ാല ്മാ�തംആന��ള ്
എെ�ാ� ഉ്�ാകുെമ�ിരിെ�യും,ൈദവംആന��ള ്�്
അതീതമാെണ�ിരിെ�യും �ബ�ംതനി�� വര ്�ി�ുേ�ാഴും
അ�ാ�േ�ാഴും �പേത�കതകള ്ഉെ��ു പറയാന ്മനുഷ�ന്
കഴിയു�ത�. മഹാശാസ�്തെ�ആവിഷ�്രി��െകാ�്
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ുകയുംസംര�ി�ുകയും

െച���തിലൂെട കു�ു�ള ്� മ്ഹാവാ�ല�ം നല ്കു�താണ്
തനി� ക്ൂടുതല ്ആന�ംഎ�ുംഅതാണ ത്ന ്െറ മഹാആന�ം
എ�ും �ബ�ം ജീവികെളഅറിയി�ുകയാണ.് മഹാ�പപ�ം
ഇെ��ാല ്മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്റ മഹാശ�ികള ്�പവര ്
�ി�ാന ്മാധ�മം ഇ�എ�വിചി�തചി�അരുത.്കു�ു�െള
പു�രി�ു� മഹാവാ�ല�െ�തന ്െറ മഹാആന�മായിൈദവം
സ�യം നി�യി�ു�ു എ��ാെത,അടി�ാനപരമായിൈദവംഎ�ാ
ആന��ള ്�ുംഅതീതമാണ.്അേതസമയം,കു�ു�ള ്�്

മഹാവാ�ല�ം നല ്കാനാെണ�ില ്േപാലും, മഹാ�പപ�ംസൃഷട്ി�ത്
ൈദവ�ിന ്െറആവശ�മായി ഭവി�ുകയാണ.്അതായത ൈ്ദവം

മഹാ�പപ�ംസൃഷട്ി�ത �്പഥമമായിൈദവ�ിനു
േവ�ിയാെണ�ുവരു�ു.

ൈദവ�ിന ്േറ �പിയെ�� കു�ു�േള, മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായൈദവം കു�ു�ള ്� മ്ഹാവാ�ല�ം
േകാരിെ�ാരി� മ്ഹാആന��ള ്നല ്കു�തും,കു�ു�ള ്
�ുേവ�ിഎ�ായേ്�ാഴും �പവര ്�ി��െകാ�ിരി�ു�തും
ൈദവ�ിനു േവ�ിയാേണാകു�ു�ള ്�ുേവ�ിയാേണാ ?
ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ള ്�ു േവ�ിയാണ;്ഓേരാജീവി�ും,
ഓേരാ മനുഷ�നും േവ�ി�െ�യാണ,്കു�ു�േള.

ജീവികള ്ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാവു�ത എ്�െനെയ� ഇ്നി
പറയാം.ൈദവ�ിന ്െറ �ബ�അവ�യ�് മ്ഹാ�പപ�വുമായി
ബ�മി�ാ എ�ു പറയുേ�ാഴും, മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ
ൈദവഅവ�െയവിശദീകരി�ുവാന ്കൂടിയു� മഹാവിശിഷട്

വ�ാഖ�ാനമാണ അ്െത�ും,സൃഷട്ികര ്�ാവ �്ബ�ം
തെ�യാെണ�ും സുവ��മാണ.്സൃഷട്ികര ്�ാവ എ്�ു
പറയുേ�ാള ്,സൃഷട്ിയും �സഷട്ാവും ര�ാെണ� വ്��മാണ.്
സൃഷട്ിയുെടഅഥവാസൃഷട്ികളായ ജീവികള�െട മഹായജമാനനും
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മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുമായി �സഷട്ാവിെന
അറിയണം,കരുതണം, ഭയ�ുകയും േവണം.സൃഷട്ിയും �സഷട്ാവും

ത�ിലു�ബ�െ�മഹാഅടു�ി�ുവാനും
മഹാമംഗളമാ�ുവാനുമായി� സ്ൃഷട്ികര ്�ാവ എ്�തിനു പകരം,
സൃഷട്ികളായ ജീവികെള തന ്െറ കു�ു�ളായി�� കരുതുവാനും തന ്
െറ െപാേ�ാമന�ു�ു�െള� സ്ദാ വിളി�ുവാനും ൈദവം
മഹാഇഷട്െ�ടു�ു.അേതാെട ജീവികള ്ൈദവ�ിന ്െറ

കു�ു�ളാവു�ു. മഹാശാസ�്ത�പകാരം മനുഷ�പിതാവിനും
മനുഷ�മാതാവിനും അവരുെട കു�ു�ള ്അന�ര�,

മാതാപിതാ�ള�െട ഭാഗം േപാെലയാണ,്സ��മാണ.് മാതാപിതാ�െള
ഉപകരണമാ�ിെ�ാ� ജ്ീവികെളസൃഷട്ി�ു�ത യ്ഥാര ്��ില ്
ൈദവമാെണ� മ്ഹാ�പപ�ംസത�മാണ,് മായആണ,് മിഥ�യ�;
ശരീരമാണ �്പധാനം,ആ�ാവ�എ�ഒ�ാംഅ��ായ�ില ്
വിശദമാ�ിയിരു�ു. മാതാപിതാ�ള ്�ത്�ള�െട കു�ു�ള ്
സ��മാവുേ�ാള ്, മാതാപിതാ�ള�ംഅവരുെട കു�ു�ള�ം
കു�ു�ള�െട കു�ു�ള�ം (എ�ാ ജീവികള�ം)ൈദവ�ിന്
കു�ു�ളാകു�ു, മഹാസ��മാകു�ു. മഹാ�പപ��ിന ്െറ

മഹാസൃഷട്ി�ായി� മ്ഹാേദവിയായ �ബ�ം മഹാആവിഷ�്രി�ി���
മഹാശാസ�്ത�ില ്ജീവികള ്�പ്ിതാവിെനയും മാതാവിെനയും
മഹാനി�യി�ി���തിന ്െറഅടി�ാന�ില ്ജീവികള�െടെയ�ാം

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുംഎ� ദിവ�മഹാപദവി
മഹാസ�ീകരി�ു�ു.കു�ു�െള തിരു�ുകയുംശി�ി�ുകയും
െചേ��ു� ഉ�രവാദി�ം മനുഷ�പിതാവിന മ്ഹാശാസ�്തം
�പകാരം ഉെ��തിെന കണ�ാ�ിയി�,് �ബ�ംശരീരരൂപം

സ�ീകരി�ുേ�ാള ്തന ്െറ കു�ു�െള
ശി�ി�ാതിരി�ു�തിേല�ായി� പ്ുരുഷരൂപം സ�ീകരി�ു�ി�;
തന ്െറ കു�ു�െള മഹാസേ്നഹി�ുകയും മഹാവാ�ല�ം മാ�തം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുകയും െച��� മഹാമാതാവു മാ�തമായി�്
മഹാദിവ�രൂപം മഹാസ�ീകരി�ു�ു.അേതാെട �ബ�ം മഹാമാതാവായ,
മഹാജഗദംബയായ മഹാേദവിയായി.കു�ു�െള തിരു�ുക,
ശി�ി��ം തിരു�ിെ�ാ� എ്�ാ കു�ു�ള ്�ുംസമപദവി നല ്

കുക,എ�ിവെയ മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്
മഹാ�ാപി�ി��� ന��നശ�ികളിലൂെടയുംഅവെയ �പവര ്

�ി�ി�ു�ശാസ�്തനിയമ�ളിലൂെടയും,കൂടാെതസൃഷട്ിച�ക�ിന ്
െറ ര�ാം പകുതിയില ്മായ �പത��മായിരി�ു�കാല�,്

പര�ബ�ംഎ� േപരുകൂടിയു� മഹാ�പപ��ിന ്െറ പിതാവായി�്
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�പവര ്�ി�ി�ു�പരമശിവനിലൂെടയും, മഹാേദവി മഹാനിര ്
�ഹി�ു�ു.

കു�ു�ള ്െ��ാം മഹാസേ്നഹവും മഹാആന��ള�ം
മഹാസമനീതിയും ഉറ�ാ�ു�തായഓംകാരനീതിശാസ�്തംഎ�
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെല ശി�ാശാസ�്തംക� ക്ു�ു�ള ്
ഭയ�ാതിരി�ാനായും, മഹാസേ്നഹവും മഹാവാ�ല�വുമാണ്
ൈദവംഎ� ക്ു�ു�െള േബാ��െ�ടു�ുവാനുമായി�,്
�ഗ��ിെല ര�ാം ഭാഗ�ില ്വിശദീകരി�ി���തു �പകാരം,
ആദ�മഹാകാലച�കംഎ� 1000 േകാടി വര ്ഷ�ളില ്ൈദവം

മനുഷ�രൂപം സ�ീകരി�ാെത കഴി�ുേപാ�തും, മഹാ�പപ��ിന ്
െറ ഭരണംസ�ൂര ്�മായും മാലാഖമാെര�ും മല�ുകെള�ും

േദവതകെള�ും േപരുകള�� �പേത�കസൃഷട്ികെളഏ�ി�തും,എ�ാ
കു�ു�ള�െടയും മഹാദാസിയും മഹാദാസനുമായിെ�ാ�്
എ�ാവരുെടയും ദാസ�േവല െചയത്ുേപാരു�തുംൈദവ�ിന ്െറ

കു�ു�ള ്�ുേവ�ിയാണ.്
ൈദവം മഹാ�പപ�ംസൃഷട്ി�ത ആ്ര ്�ു േവ�ി,എ�ിനു േവ�ി
എ�ീ േചാദ��ള ്�സ്ുവ��മായ ഒരു ഉ�രേമ ഉ�� :ൈദവ�ിന ്
െറ കു�ു�ള�ം സൃഷട്ികള�മായ ജീവികള ്�ുേവ�ി മാ�തമാണ്

ൈദവം മഹാ�പപ�ംസൃഷട്ി�ത.്
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�ം.
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.

അ��ായം 53
ഭൂമിയില ്മാ�തം മനുഷ�സൃഷട്ി നട�ാനു�കാരണംഅറിയി�ു�ു.
ൈദവ�ിന ്െറ മഹാഭാവംസത�ധര ്�നീതികള ്ആെണ�ും സത�

ധര ്�നീതികള�െട നിര ്�ചനംഎ�ാെണ�ും �പേത�കം
അ��ായ�ില ്അറിയി�ുകയു�ായി. മനുഷ�ര ്അറിയു�േതാ
അറിയാ�േതാആയ മ�� മഹാഭാവ�േളാെടയും, മനുഷ�ര ്

അറിയാ�മ�� മഹാശാസ�്ത�േളാെടയും മ� മ്ഹാ�പപ��ള ്
സൃഷട്ി�ാനും നിലനിര ്�ാനും ൈദവ�ിനു ശ�ിയു�.്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1969

അ�പകാരം ശ�ിയു�തുെകാ�ു തെ�യാണ ൈ്ദവംആദിയും
അ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിആകു�ത.്

മനുഷ�ര ്അറിയു�ത�ാെതയു� മഹാ�പപ��ള ്സൃഷട്ി�ുകേയാ,
സത�വും ധര ്�വും നീതിയുമ�ാെതയു� മഹാഭാവ�ള ്
സ�ീകരി�ുകേയാൈദവം െചയത്ി�ി�.അതിന മ്ൂ�്

കാരണ�ളാണു�ത.്
(1)സൃഷട്ിപരം :ഏകമഹാശ�ിയായൈദവ�ിന,് ഒേര

മഹാശാസ�്തംെകാ� അ്ന��േളാളമു�വ�ത�സത്�ളായ
ശാസ�്ത�ള ്സൃഷട്ി�ുവാനും വ�ത�സത്�ളായ മഹാ�പപ��ള ്
~സൃഷട്ി�ുവാനും കഴിയു�താണ.് പരമാണുഅഥവാആ��ിലു�
ഘടക�െള �കമീകരി� പ്ുതിയ മൂലക�ള�ം പുതിയസംയു��ള�ം
സൃഷട്ി��ം പുതിയ മൂലക�ള ്�ും പുതിയസംയു��ള ്�ും
പുതിയ ധര ്�ശാസ�്ത�ള ്സൃഷട്ി��ംആവകകാര��ള ്ൈദവം
�കമെ�ടു�ു�താണ ;്ഓംഎ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്

മഹാശാസ�്ത �പകാരംഅന�മായി വളര ്�ു
വലുതായിെ�ാ�ിരി�ു� മഹാ�പപ�െ�യാണ മ്ഹാശ�ിയായ
ൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�ി���ത.്ജീവികള�െട സൃഷട്ി തുടരുകയും
മനുഷ�ാവ�യില ്ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം േനടിെ�ാ� പ്ുതിയ

ന��ത�ള ്ഉ�ാവുകയും,അവെയ ഉള ്െ�ാ�ാന ്ഒരു
കുടേപാെലയും മഹാശ�ിലിംഗം േപാെലയുംസൃഷട്ി�െ��ിരി�ു�

ആകാശം വളരു�േതാെട മഹാശ�ിയുെടഅന�ത
�പതിഫലി�ു�ു.

(2) ധര ്�പരം : മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി എ�ിനുേവ�ിഎ�്
മുന ്അ��ായ�ില ്വിശദീകരി��. പുതിയ മഹാശാസ�്ത�ള�ം/

മഹാ�പപ��ള�ം സൃഷട്ി� േ്കമ�ം കാേ��കാര�ംൈദവ�ിനി�.
തന ്െറഅന�മായശ�ികെള കു�ു�ള ്�്

മഹാശാസ�്ത�പകാരം നല ്കിെ�ാ� ത്ന ്െറ കു�ു�െള
ആന�ി�ി�ു�ൈദവം, മഹാവാ�ല�മാണ.്

(3) നീതിപരം : മഹാവാ�ല�ം നല ്കിെ�ാ� മ്ഹാആന��ള ്
അനുഭവി�ാനായി താന ്സൃഷട്ി� തന ്െറ കു�ു�ളായ ജീവികള ്
�സ്�ൂര ്�മായിൈദവെ�സമര ്�ി�ു�തി�ു കൂടിയാണ മ്��
�പപ��േളാ ശാസ�്ത�േളാസൃഷട്ി�ാന ്ത�ാറാകാ�ത.് ഒരു
കുടുംബ�ില ്,എന ്െറഅ�,എന ്െറഅ�,ഞ�ള�െടഅ�
എ�ി�െന കു�ികള ്പറയു�ത ത്�െള �പസവി�ുകയുംവളര ്
�ുകയും െച���അ�െയആണ.്അടു�വീ�ിെല കു�ികള ്�്
മെ�ാര�യാണ.്തന ്െറഅ�,അടു�വീ�ിെലേയാ,താന ്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1970

അറിയാ�മ�� വീ��കളിെലേയാഅ�കൂടിആയാല ്കു�ികള ്�്
ദുഃഖമു�ാകും.ത�െള കരുതുവാനും സേ്നഹി�ുവാനും അ�യ�്്
സമയവും താ�ര�വും കുറവാണ എ്�ും സംശയി�ും, പറയും.

മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാമാതാവായൈദവം,തന ്െറ കു�ു�ള ്
�യ്ാെതാരു േവദനയും ഉ�ാ�ാെത �ശ�ി�ു�ു. മനുഷ�രുെട
സൃഷട്ി ഭൂമിയില ്മാ�തമാ�ിെ�ാ� അ്വേരാട ഒ്�ി നില ്�ു�ു.
കു�ു�െള േനരിെ�േ�ാണംകരുതുവാന ്മനുഷ�അ�െയയും,
ഭൂമിയിലു�എ�ാ കു�ു�െളയും ഒ�ി��ം 100മട�ും

കരുതാനായി മഹാമാതാവായതെ�യും
വ�വ�െ�ടു�ിയിരി�ു�ു. മനുഷ�മാതാവ ന്ല ്കു�

വാ�ല��ിന ്െറ 100 മട� എ്�ു പരിമിതെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്
മനുഷ�മാതാവിന സ്�ടം ഉ�ാവാതിരി�ാന ്കൂടിയാണ.്

മനുഷ�മാതാവും, മഹാമാതാവായൈദവ�ിന ്െറ കു�ുതെ�യാണ.്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1971

അ��ായം 54
മഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി�ു�ു.

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.ഇ�ു� മാനുഷിക ധാരണകെള
വളെരയധികം െഞ�ി�ു�കാര��ള ്മഹാശാസ�്ത�ിലു�.്

എ�െനെയ�ിലുെമാെ�ജീവികള ്ഉള ്െ�െടയു� മഹാ�പപ�െ�
സൃഷട്ി�ുകയുംഎെ��ിലുെമാെ� നീതി നട�ാ�ുകയുമ�
ൈദവകാര��ില ്സംഭവി�ു�ത.്കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�
മഹാപ�തികെള മഹാശാസ�്ത�ളിലൂെട രൂപെ�ടു�ിെ�ാ�ാണ്
ൈദവം മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�ള ്നിര ്

�ഹി�ു�ത.്
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭൗതികരൂപവുംൈദവ�ിന ്െറ
മഹാരൂപവുമാണ മ്ഹാ�പപ�ംഎ�അ��ായ�ില ്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്നിര ്

�ഹി�ുവാനായിൈദവം മഹാആവിഷ�്രി� മഹാനിയമാവലിയാണ്
മഹാശാസ�്തംഎ�ുംൈദവ�ിന ്െറ മഹാ�ാനം കൂടിയാണ്
മഹാശാസ�്തംഎ�ും �പസത്ാവി�ിരു�ു. മഹാശാസ�്തെ���ി

ര�ുവിധ�ളിലു� �പസത്ാവനകള ്ഉെ��ിലും
അടി�ാനപരമായി� അ്വ ഒ�ുതെ�യാണ,് ര�ായി നിലനിര ്
�ു�ത വ്ിശദീകരണസൗകര�െ�യും,അതുേപാെല �ബ��ിന ്
െറ മഹാൈവശിഷട്�ം െകാ�ുമാണ.്അെത�െനെയ�ാല ്,

മഹാശ�ിയായൈദവം യഥാര ്��ില ്ജീവിയ�ാെയ�ിലും ഒരു
മഹാജീവിെയേ�ാെല മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതികള ്�ു
ത�ാറാവുേ�ാള ്മാ�തമാണ മ്ഹാശാസ�്തംവിഷയമാകു�ത.്
അ�െനവരുേ�ാള ്മഹാശാസ�്തെ�മഹാശ�ിയായൈദവം
സൃഷട്ി�തായി� �്പസത്ാവിേ��തായി വരു�ു.ഓംഎ�
ശബദ്�ബ�മായിെ�ാ� മ്ഹാ�പപ��ിെലഓേരാ

ആ��ിേല�ും �പേവശി�ുകയും മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ മൂലമായി
വര ്�ി�ുകയും െച��േ�ാള ്, മഹാശാസ�്തംൈദവ�ിന ്െറ
മഹാ�ാനമായി മാറു�ു,ആദിയുംഅ�വുമ�ാ�

മഹാഅവ�യും ഉ�ാകു�ു. മാ�തമ�, മഹാ�പപ��ിെല
ആ��ളിെല േ�പാേ�ാണ ്,ഇലകേ്�ടാണ ്, ന��േ�ടാണ ്,ക�ാര ്�ുകള ്
എ�ിവെയയും മഹാ�പപ�െ�മുഴുവനായുംഓംഎ�

ശബദ്�ബ�ംസൃഷട്ി�ു�തായുംവരു�ു.
ൈദവ�ിന ്െറ മഹാ�ാനമാണ മ്ഹാശാസ�്തംഎ�തിെന മാ�ിവ�്
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മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്�ായി� ൈ്ദവം
മഹാശാസ�്തെ�ആവിഷ�്രി�ി���തായി വിശദീകരി�ുേ�ാള ്,
പഠനം കൂടുതല ്എള��മാകു�താണ.്ആവിധ�ില ്തുടരാം.

ൈദവം മഹാശാസ�്തെ�ആവിഷ�്രി�ി���ത സ്ൃഷട്ി �ിതി 
സംഹാര�ള ്എ�മുറയ�്� ; പകരംസംഹാരം �ിതി സൃഷട്ി
എ�ി�െനയാണ.്അതായത മ്ഹാ�പപ�െ�സംബ�ി� സ്ൃഷട്ി
കഴി��്ിതി,�ിതി കഴി�അ്ഥവാ�ിതിയുെടഅടു�

പരിണാമമായി സംഹാരംഎ�ി�െനയാെണ�ിലും
മഹാ�പപ��ിന ്െറ നിയമാവലിയായ മഹാശാസ�്തെ�

സംബ�ി� സ്ംഹാരെ�ബ�ി�ു�നീതിആദ�മായും,�ിതിെയ
ബ�ി�ു�ധര ്�ം ര�ാമതായും,സൃഷട്ിെയബ�ി�ു�സത�ം
മൂ�ാമതായുമാണ.്സൃഷട്ി�ു�കു�ു�ള ്െ��ാം സമനീതി
ലഭ�മാ�ണംഎ�ത മ്ഹാമാതാവായൈദവ�ിന ന്ിര ്��മാണ്

എ�തുെകാ�ാണത.്
തന ്െറ കു�ു�ള ്െ��ാം പരമമായി നല ്േക�തായആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരംഅഥവാ നീതിഎ�ായിരി�ണംഎ�ൈ്ദവം
ആദ�ം നി�യി�ു�ു.ആന�കാര��ില ്ൈദവ�ിന്

ലഭി�ു�തായഅന�മായ മഹാആന��ള ്തന ്െറ കു�ു�ള ്
െ��ാം ലഭ�മാ�ണെമ� ൈ്ദവ�ിന ന്ിര ്��മു�.്
മഹാനീതിശാസ�്തംഉള ്െ�െടയു�ആ�ീയശാസ�്തംഎ�

മൂ�ാമെ� േവദെ�ൈദവംആവിഷ�്രി�ു�ത അ്�െനയാണ.്
മഹാആന��ള ്നി�യി�ു�തും, മഹാആന��ള ്സൃഷട്ി�ാനും

രൂപെ�ടു�ാനുമു� ധര ്��ള ്നി�യി�ു�തുമാണ്
അടു�ഘ�ം.കു�ു�ള ്� മ്ഹാആന��ള ്നല ്കു�തും

വ��ിസ�ാത���ം ഉറ��വരു�ു�തുംആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിേല�ു നയി�ു�തുമായ ധര ്��ള ്അഥവാ
�ിതിൈദവം ര�ാമതായി നി�യി�ു�ു.ഓേരാജീവികള�െടയും
ധര ്��െള േകാര ്�ിണ�ിെ�ാ� ധ്ര ്�ശാസ�്തംഎ�

ര�ാമെ� േവദെ�ൈദവംആവിഷ�്രി�ു�ത അ്�െനയാണ.്
ആ�ീയശാസ�്ത�ിനും ധര ്�ശാസ�്ത�ിനും

കൂ�ിയിണ�ിെ�ാ� ജ്ീവികള ്ഉള ്െ�െടയു� മഹാ�പപ��ിന ്െറ
(ഭൗതിക)സൃഷട്ി നട�ാനു� മഹാനിയമാവലി

ആവിഷ�്രി�ുകയാണ അ്തി�ടു�ഘ�ം. മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിന ്െറആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ികള ്െകാ�്
കുട േപാെല വലുതായിെ�ാ�ിരി�ു�തായആകാശംഎ�ശൂന�ത
സൃഷട്ി�ാനും ഭൗതിക രൂപേ�ാെടയു� മഹാപപ�െ�
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ആകാശ�ില ്സൃഷട്ി�ുവാനും പരിപാലി�ാനും
സംഹരി�ാനുമു� ഭൗതികശാസ�്തംഎ�ആദ� േവദെ�ൈദവം

ആവിഷ�്രി�ു�ത അ്�െനയാണ.്
മഹാേദവി തന ്െറ മായ െകാ�ാണ മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി 
�ിതിസംഹാര�ള ്നിര ്�ഹി�ു�ത എ്�തുെകാ�ാണ്
മ��ശാസ�്തംഎ�വര ്��ശാസ�്തംആദ�മഹാകാലച�ക�ില ്

അനുവദി�ി���ത.്ൈവകാെത ഭൂമിയില ്മായ
�പത��മാകു�േതാെട മ��ശാസ�്തെ�പിന ്വലി�ു�താണ.്
�ഗ��ിന ്െറ 4◌ാം ഭാഗ�ില ്ആവകകാര��ള ്കൂടുതല ്

വിസത്രി�ാം.
�ഗ��ിന ്െറ 1◌ാം ഭാഗ�ില ്, മഹാ�പപ��ിന ്െറ

സൃഷട്ികാര��ള ്നിരവധിഅ��ായ�ളിലൂെട വിശദീകരി�ിരു�ു,
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭൗതികരൂപവുംൈദവ�ിന ്െറ

മഹാരൂപവുമാണ മ്ഹാ�പപ�ം ; മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ
മഹാഭാവം :സത�ധര ്�നീതികള ്; മഹാ�പപ��ിെല

ന��നശ�ികള ്, പിശാച ത്ുട�ിയവ ;സത�രൂപം =വാതകരൂപം, ധര ്
�രൂപം = �ദാവകരൂപം, നീതിരൂപം =ഖരരൂപം ;ഓകസ്ിജന ്=
ൈദവ�ിന ്െറ വാതക രൂപം /സത�രൂപം ;തുട�ിയ നിരവധി

അ��ായ�െള വിശദീകരണസൗകര��ിനായാണ 1്◌ാം ഭാഗ�ില ്
േചര ്�ത.്

(മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാഇഷട്ംേപാെല,ഓംസത�ം
േഡാ�േ്കാം ◌ംം◌ം.◌ീാെമേവ�മാ.രീാ െവബൈ്സ�ിലൂെടയും, െമാൈബല ്
േഫാണിലൂെടയുെമാെ� മഹാ�ഗ�ം മഹാ�പചരി�ുെമ�ിലും,
മഹാ�ഗ�െ�അ�ടി� �്പസി�ീകരി�ുെമ� �്ഗ�കാരന ്
കരുതു�ി�.ൈദവ�ിന ്െറആദിയുംഅ�വുമി�ാ�

മഹാ�ാനമാണ മ്ഹാശാസ�്തംഎ�തിനാല ്, മഹാശാസ�്തെ�
വിശദീകരി�ു� മഹാ�ഗ��ിനുംഅടി�ാനപരമായി�്

ൈദവ�ിന ്െറആദിയുംഅ�വുമി�ായമ് ഉെ��ും, േപ�റുകളിേലാ
എഴുേ�ാലകളിേലാ മഹാ�ഗ�െ�പരിമിതെ�ടു�ാന ്
സാധി�ിെ��ുംഅറിയണം. ഭൂമിയിെല�ും ഉടന ്മായ
�പത��മാ�ിെ�ാ� ൈ്ദവവി�വംആരംഭി�ുേ�ാള ്,

ഭൗതികശാസ�്തം, ധര ്�ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തം, മ��ശാസ�്തം
എ�ി�െന 4 േവദ�ളായി� മ്ഹാേവദം എ� േപരില ്

മഹാശാസ�്തെ�അവതരി�ി�ു�താണ.് മഹാ�ഗ�െ�േ�ാെല,
അേ�ാഴും ലിഖിത �പമാണ�ള ്� �്പസ�ിയു�ാവു�ത�. മത

രാഷ�്ടീയ വിര ്ശന�ള�ം മ��ം മഹാേവദ�ില ്
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ഉ�ാകു�ത�/ആവശ�മാകു�ത�. �പാേയണ മഹാ�ഗ�വും
സംഹരി�െ�ടു�താണ.് മഹാേവദം /മഹാശാസ�്തംഏ�ായേ്�ാഴും
മ�ിലടി� മ്ഹാഭ�ദമായിരി�ു�താണ.്സര ്�ം മ�ടി. മ�ടി എ�
മഹാശാസ�്തസം�ഗഹെ� 2015 ഒകേ്ടാബര ്മാസ�ിലാണ്
മഹാ�ഗ��ിന ്െറ 10◌ാം ഭാഗേ�ാട ക്ൂ�ിേ�ര ്�ു�ത.്
മഹാ�ഗ��ിന ്െറ നിരവധിഅ��ായ�ളില ്മ�ടി എ�

മഹാശാസ�്തസം�ഗഹെ�ഭാഗികമായി ഉള ്െ�ടു�ിെ�ാ�ു�
തിരു�ലുകള�ം പരിഷ�്ാര�ള�ം ഭാവിയില ്െചേ��താണ /്
െച���താണ;്അത�ാവശ�േമാആവശ�േമാആേണാെയ�്

മഹാശാസ�്ത �പകാരം തീരുമാനിേ��താണ.്...പരമശിവൻ / 2015
ഒകേ്ടാബര ്17)

അ��ായം 55
(മഹാ)ശ�ി,ശിവൻ

�ബ�ംആയിരി�ു�ൈദവം ജീവികെളേയാ മഹാ�പപ�െ�േയാ
സൃഷട്ി�ി�ി�. �ബ�ംഅനിര ്�ചനീയമാെണ� മ്ു�്

സുവ��മാ�ിയിരു�ു.
�ബ�ംഅഥവാ മഹാശ�ിഅഥവാൈദവംഏകമാണ.്

മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്�ായി �ബ�ം
ത�ാറാവുേ�ാള ്, മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ു മു� �്ബ��ില ്
നി� ശ്�ിയുംശിവനും സൃഷട്ി�െ�ടു�ു�.് �ബ�ംഅനിര ്
�ചനീയമായ ര�ുസൃഷട്ികള ്നിര ്�ഹി�ു�ു.ശ�ിച�കെമ�ും
ശിവച�കെമ�ുംഅവയ�് േ്പരിടു�ു. േശഷം,താന ്സൃഷട്ി�
ശ�ിച�കേ�ാടു മാ�തമായി േചരു�ു.അ�െന െച��േ�ാള ്,

ശ�ിച�കം മഹാശ�ിയായി�ീരു�ു,അഥവാ
ഏകൈദവമായി�ീരു�ു. മഹാശ�ിച�കം മഹാനി�യി�ുേ�ാെല

�പവര ്�ി�ു�അവ�ശിവച�ക�ിനു�ാകു�ു.
(ശ�ിച�ക�ിനും ശിവച�ക�ിനും, മഹാ�പപ��ിെല
വസത്ു�ള�െട വാതകം, �ദാവകം,ഖരംഎ�ീ 3അവ�കള ്
കൂടാെതയു��ാസമ്എ�അവ�യുമായിബ�മുെ��്
ഒരി�ല ്േതാ�ുകയു�ായി;എ�ാല ്െവളിപാട എ്�
അവ�യിേല� അ്ത വ്ളരുകയു�ായി�.).

ഇനി വിശദീകരി�ാം :
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയായ �ബ��ില ്നി�്
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മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്�ായി ഒരു
നി�ിതഅളവിലു�ശ�ിെയ �ബ�ം മാ�ിെവയ�്ു�ു.
മാ�ിെവയ�്െ�ടു� നി�ിതഅളവിലു�ശ�ിെയ ര�ായി
വിഭജി�ു�ു.ശ�ിഎ�ും ശിവന ്എ�ും േപരു� 2 േപര ്.

മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ുമു�ു� ദിവ�ദ�തികള ്ആയി�ൂടി
മഹാനി�യി�ി���തിനാല ്സ�്തീരൂപേ�ാെടയു�ശ�ിെയ േദവി
എ�ും �ബ�േദവിഎ�ും വിളി�ാനാവും; പുരുഷരൂപേ�ാെടയു�
ശിവെന േദവന ്എ�ും �ബ�േദവന ്എ�ും വിളി�ാനാവും. �ബ�ം
നി�യി�� നല ്കു� േദവീേദവന ്രൂപ�േളാെട ശ�ിഎ�ും ശിവന ്
എ�ും േപരു� ര�ുേപര ്. �ബ�ംസൃഷട്ി�തായഏക േദവിയും

ഏകേദവനുമാണ ശ്�ിയുംശിവനും.ഇ�െനെയാരു
സൃഷട്ിസംവിധാനംആവിഷ�്രി�ി���ത മ്ഹാ�പപ�െ�

സൃഷട്ി�ാനും,ജീവികെളസൃഷട്ി�ാനും,കു�ു�ളായ ജീവികള ്
�അ്ന�മായആന��ള ്നല ്കാനുമാണ.്ആന��ള ്�്
അതീതമാണ ആ്ന��ള�െട �സഷട്ാവായൈദവംഎ�ിരിെ�,
ശ�ിശിവബ�െ�മാനുഷികരീതിയില ്ക�ുകൂടാ.
മഹാശ�ിയായൈദവം മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ു�ത്

കു�ു�ളായ ജീവികള ്�ായാണ എ്�ു �പേത�കം �ശ�ി�ണം.
ശിവനുേവ�ിെയ�ില ്ശിവെന മാ�തംസൃഷട്ി�ാല ്മതിയാകും.

മഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ിയില ്സ�്തീയ�്ും�ിതിയില ്പുരുഷനും
�പാമുഖ�ം നല ്കിയി���തിെന കണ�ാ�ിെ�ാ�,് �ബ��ില ്
നി�ും മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�ള ്�ായി
മാ�ിവയ�്െ�� നി�ിതഅളവ ശ്�ിയില ്70%ശ�ിയ�്ും, 30%

ശിവനും എ� �്ബ�ം മഹാനി�യി�ി���.്
�ബ��ില ്നി�ും ഉ�വി� നി�ിതഅളവിലു�ശ�ിയുെട

ര�ാമെ�ഘടകെമ�ും കുെ��ും വിേശഷി�ി�ാവു�ശിവെന
സൃഷട്ി�ത ശ്�ിഎ�ആദ�െ�ഘടകമ�എ�ും വ��മായേ�ാ.
�ബ��ിെനസംബ�ി� ശ്�ിയുംശിവനും �ബ��ിന ്െറ

കു�ു�ളാണ.് മഹാ�പപ�ംസൃഷട്ി�െ�ടുേ�ാള ്ഒരു ജീവിയ�്്
സ�്തീയും പുരുഷനും എ� ര�ു ഭാഗ�ള ്നി�യി�ി���തു

േപാെലയാണ ശ്�ിയുംശിവനും. മഹാ�പപ�ംഎ�ഒ� ഇ്�ാ�
അവ�യില ്അഥവാ മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ുമുേ�തെ�

യാെതാരു ജീവി രൂപ�ള�മി�ാ�, ദിവ� ദ�തികളായി��ം
ജീവികള�െടെയ�ാം മാതാവും പിതാവുമായി��ം ശ�ിെയയും

ശിവെനയുംസൃഷട്ി�ുകകൂടിയാണത.് ഭാവിയില ്
സൃഷട്ി�ാനിരി�ു� മഹാ�പപ�െ�യും, മഹാ�പപ��ിെല
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ജീവികെളയുംബ�െ�ടു�ി പറയുേ�ാള ്, മനുഷ�ജീവി�്
മഹാശാസ�്ത�ള ്നല ്കിഅനു�ഗഹി�ിരി�ു�തിനാല ്,

ശ�ിയുെടയുംശിവന ്െറയും േദവീേദവന ്രൂപ�െള മനുഷ�
രൂപേ�ാട സ്ാദൃശ�െ�ടു�ാന ്കഴിയു�ു,അഥവാൈദവം

മഹാഅനുവദി�ിരി�ു�ു.
ശ�ിെയയുംശിവെനയുംസൃഷട്ി�ുേ�ാള ്,ആദിയും

അ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയും മഹാസത�വുമായ �ബ�ംആദിയും
അ�വുമി�ാ�ഏകമഹാശ�ിയായതുടരണെമ�ില ്,

സാ��മാകു� മാര ്��ള ്പരിേശാധി�ുക.
(1)ശ�ിയുംശിവനുമ�ാെത മൂ�ാമെതാരു മഹാശ�ിയും

മഹാസത�വുമായി �ബ�ം വര ്�ി�ണം.അ�െനവരുേ�ാള ്�ബ�ം
ശ�ിയുെടയുംശിവന ്െറയും �സഷട്ാവും പിതാവും

മാതാവുമാകു�താണ.്
(2)ആദിയുംഅ�വുമി�ാ� 2 മഹാശ�ികളായി സ�യം

വിഭജി�ണം ;അ�െനവരുേ�ാള ്2 മഹാശ�ികള ്അഥവാ 2
ൈദവ�ള ്സൃഷട്ി�െ�ടു�തുേപാെലയാകും,അത പ്ാടി� തെ�;

�ബ�ംഏകമായി തുടേര�തുമു�േ�ാ.
(3)ശ�ി,ശിവന ്എ�ീ 2 ഭാഗ�ളില ്ഒരു ഭാഗേ�ാട ആ്ദിയും
അ�വുമി�ാ� �ബ�ംഅഥവാ �ബ�ശ�ി േചരണം.അ�െന
വരുേ�ാള ്2 ഭാഗ�ളില ്ഒ� ഏ്ക മഹാശ�ിയായി മാറു�തും,
ആദ�ഭാഗം നി�യി�ുേ�ാെല വര ്�ി�ു�അവ�ര�ാമെ�
ഭാഗ�ിന ഉ്�ാകു�താണ.്അതായത,് �ബ��ില ്നി�ും ഉ�വി�
ശ�ിഎ� േദവി, മഹാശ�ിയായ �ബ�ംആയി�ീരു�തും,

�ബ��ില ്നി�ും ഉ�വി� ശിവന ്�ബ��ിന ്െറ
ഭാഗമ�ാതായി�ീരു�തുമാണ.്ആദിയുംഅ�വുമി�ാ� �ബ�ം
േചര ്�ുനില ്�ു�ശ�ി ഭാഗ�ിന ്െറ െചാ�ടിയില ്മാ�തംശിവന ്

�പവര ്�ി�ു�താണ.്
(1) ഉം (3) ഉം േചര ്�അവ�യാണ �്ബ�ംസൃഷട്ി�ു�ത.് �ബ�ം
എ� �ബ�ശ�ി േവറി�� നില�്ാെത,ഓംഎ�ശബദ്�ബ�മായി
മാറുകയുംഓം െന മഹാഎ�ു �കമീകരി��െകാ� ശ്�ിഎ�
കു�ിേല�അ്ഥവാ േദവിയിേല�ു മാ�തമായി �ബ�െ�മുഴുവന ്

േചര ്�ു�ു. �ബ�ം മുഴുവന ്േചരു�േതാെട,ശ�ി
കു��ാതാവുകയും മഹാശ�ിഅഥവാ �ബ�ംകൂടി

ആയി�ീരുകയും െച���ു.ശ�ിഎ�ു േപരുവ�തുതെ�
മഹാശ�ിയാേ��ു�തി�ാണ.് ര�ാമെ�കു�ായശിവെന
സൃഷട്ി�ത ശ്�ിഅ�, �ബ�മാണ;്ഫല�ില ്മഹാേദവിയായ



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 1977

�ബ��ിന ്െറ മഹാമായാ �പകടനമാണത.്ശ�ിഎ�കു�ിേനാട്
�ബ�ം േചരു�േതാെട, മു�റ� 70%ശ�ിയ�് അ്തീതമായ,
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�അവ�സംജാതമാകു�ൂ.ശ�ി ഭാഗം
അഥവാ മഹാശ�ി മഹാകനി�ുനല ്കു�ശ�ികള�െട മാ�തം
ഉടമയാകുവാനു� മഹാഭാഗ�ം ശിവനു�ാകു�ു. മഹാദാസനും,
മഹാേദവിയുെട �പതിനിധിയും, മഹാ�പപ��ിന ്െറ പിതാവുമായി

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,ശിവെന ഉയര ്�ു�ു.
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ുവാന ്
ത�ാറാകു�ു.സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള�ാം മഹാേദവി

തെ�യാണ െ്ച���ത.് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി� സ്ൃഷട്ിയില ്
�പാമുഖ�വും,ശിവന �്ിതിയില ്�പാമുഖ�വും നി�യി�ി���തിെന
കണ�ാ�ിെ�ാ�,് ഭൂമിയില ്സൃഷട്ിെയസത്ംഭി�ി��െകാ� പ്ുനര ്
സൃഷട്ി മാ�തംതുടര ്�ുെകാ� സ്ംഹാരംആരംഭി�ു�തിന ്െറ
മുേ�ാടിയായി മായ �പത��മാ�ുേ�ാള ്ശിവന മ്ു�റ�
മഹാ�പപ�വുമായി ബ�െ�� 30%ശ�ികള ്നല ്കു�ു.

മഹാസൃഷട്ിച�കം മുതല ്സംഹാര കാല� ശ്ിവെന പരമശിവനായി
ഉയര ്�ു�ു�.് 70%ശ�ികള ്മഹാേദവിേയാടു േചര ്�ു�ത്

കാലാകാല�ളില ്പരമശിവന മ്ഹാശാസ�്ത�പകാരം നല ്കിെ�ാ�്
പരമശിവെന മു�ില ്നിര ്�ി മഹാ�പപ�െ� �പവര ്

�ി�ി�ു�തുമാണ.് �ബ�ം മഹാേദവിയാകയാല ്മു�റ� 30%
വും 70%വും കൂടിേ�രു�ശ�ികള�ം, �ബ�മായ മഹാേദവിയുെട
ശ�ികള�മായി താരതമ�ം െച�ാന ്കഴിയാ��തെചറുതാണ.്
�ബ�മായിരി�ു� മഹാേദവിയുെട മു�ില ്ശ�ികള�െട ഉള ്െ�െട
ഏെതാരുകാര��ിലും ശിവന ്ഒ�ുമ�എ�ും, ഒ�ുമി�എ�ും
സുവ��മാ�ുേ�ാള ്തെ�, മഹാേദവിയുെട ഭാഗമാെണ�തും,
ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാശാസ�്തപകാരമു�
മഹാ�പകടന�ിന ്െറ ഭാഗമാണെത�ുംഅറിയണം.കുേറ�ൂടി
വിശദമാ�ിയാല ്, മഹാേദവിയുെട മഹാശ�ികെളആദിയും

അ�വുമി�ാ�ഒരു മഹാസമു�ദമായി ഉപമി�ാല ്, മഹാസമു�ദ�ിെല
ഒരുതു�ിെവ�േ��ാള ്െചറുതാണ മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി
�ിതി സംഹാര�ള ്�ായി മഹാേദവിയില ്നി�ും ഉരുവാകു�
മുഴുവന ്ശ�ികള�ം എ� �്പസത്ാവിേ��തു�.്അതായത്
പരമശിവന ്തീര ്�ും നി�ാരനാണ;് ഒ�ുമ�, ഒ�ുമി�

എ�േപാെലയാണത;്ൈദവ�ില ്നി�ുംഅന�മായ ഒ� എ്�
അവ�യുംപരമശിവന ബ്ാധകമായിരി�ുകയാല ്,

ജീവികള�െടെയ�ാം പിതാവായിരി�ുേ�ാള ്തെ�, മനുഷ�ര ്ഉള ്
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െ�െടയു�യാെതാരു ജീവികെള�ാള�ം േകമന� പരമശിവന ്.
ൈദവ�ിന ്െറ ഭാഗവും �പതിനിധിയും

�പപ�പിതാവുെമാെ�യായി���ശ�ികെള പരമശിവന്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുേ�ാള ്നി�ാരനായി�� പരമശിവെന
�പതിഷഠ്ി�ി���ത എ്�ും കാണാം. �ബ�വുമായി ബ�ി�ി�ാെത

പറയുേ�ാള ്, മഹാേദവി സ�യം മഹാശാസത്�ിലൂെട
മഹാ�പപ��ില ്ഒതു�ുകയും മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര കാര��ളിെല നിരവധി കാര��ള ്തന ്െറ തെ�
ഭാഗമായ പരമശിവനിലൂെട നിര ്�ഹി�ു�ുമു�.് മഹാ�പപ��ിന ്
െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കാര��ള ്മുഴുവന ്പരമശിവനിലൂെട

മഹാനിര ്�ഹി�ു�സ�ര ്ഭ�ള�മു�.് മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനും
�പതിനിധിയുമായ പരമശിവന അ്ത���ത�ാനമാണ ന്ല ്

കിയിരി�ു�ത,്സൂ�മ്�ിേല�ു കട�ുേ�ാള ്മഹാേദവിയുെട
ഭാഗം തെ�യാണ പ്രമശിവന ്എ�തും തിരി�റിയണം.�ിതി
ഇെ��ിലും സൃഷട്ി ഉ� എ്�തുേപാെല ശിവന ്ഇെ��ിലും ശ�ി

ഉ� എ്�ും സുവ��മാ�ു�ു.
മഹാശാസ�്ത �പകാരംസൃഷട്ി�ാന ്ഉേ�ശി�ു� മഹാ�പപ�െ�
ശ�ിയുെടയുംശിവന ്െറയും ഒരു മഹാകൂ� ആ്യി വ�വ�െച���ു.

ശ�ിയുെടയുംശിവന ്െറയുംധര ്��െളയും �ബ�വും
മഹാശ�ിയുമായ മഹാേദവി മഹാനി�യി�ു�ു.

മഹാ�പപ��ിെല ഒരുആ��ിേലാ,ചിലആ��ളിേലാ, മുഴുവന ്
ആ��ളിലുേമാ ഒതു�ിയുംവ�ാപരി��ം അതീതമായും �പവര ്
�ി�ാന ്ശ�ി�ുസാധി�ു�ു, മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി

ശ�ി നല ്കുേ�ാള ്മാ�തംശിവനും സാധി�ു�ു. മഹാ�പപ��ിെല
ഭൗതികമാധ�മ�ള ്ഇ�ാെത �പവര ്�ി�ാന ്, മഹാ�പപ�െ�

സൃഷട്ി� മഹാേദവി�ു മാ�തേമകഴിയൂ.
പരമാണു�ള�െട കൂ�മായാണ മ്ഹാ�പപ��ിെലസര ്�തും
സൃഷട്ി�ു�ത.്ഓേരാപരമാണുവിലും മഹാേദവി �പവശി�ു�ത്
ശബദ്�ബ�മായഓം േചര ്�ശ�ിേയാെടാ�ം ശിവെനയും
കൂ�ിയാണ.് മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ വസത്ു�ള�െടയുംഎ�ാ

ജീവികള�െടയുംഓേരാഅണുവിെലയും േ�പാേ�ാണും
ഇലകേ്�ടാണുമായി� ശ്�ിയുംശിവനുമു�.്ഇലകേ്�ടാണ ്, േ�പാേ�ാണ ്
തുട�ിയകാര��ളിലു� െവളിപാട പ്ൂര ്�മായി�ി�,ൈവകാെത

സുവ��മാകുെമ� ക്രുതു�ു. മഹാ�പപ��ിന ്െറ
മഹാമാതാവായും പിതാവായും,യഥാ�കമം മഹാശ�ിയായ

മഹാേദവിയും പരമശിവനും �പവര ്�ി�ുേ�ാള ്, മഹാ�പപ��ില ്
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മഹാേദവി സൃഷട്ി�ു�ജീവികെള�ാം മഹാേദവിയുെടയും
പരമശിവന ്െറയുംകു�ു�ളായി ഭവി�ു�താണ.്അേതസമയം
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും യഥാര ്��ില ്മഹാേദവി മാ�തമാണ്
എ�ുമറിയണം. (മ�ടി എ� മഹാശാസ�്തസം�ഗഹെ� 2015
ഒകേ്ടാബര ്മാസ�ില ്◌ മ്ഹാ�ഗ��ിന ്െറ 10◌ാം ഭാഗേ�ാട്
കൂ�ിേ�ര ്�ി���ത മ്ഹാ�പധാനമാണ.്ഓേരാജീവികള�െടയും
ആദ�സൃഷട്ിയായ മ��െ�ൈദവം തന ്െറ സൃഷട്ി എ�തിന്

ഉപരിയായി� ക്ു�ായി� സ്ൃഷട്ി�ിരി�ു�തിെന
വിശദീകരി�ിരി�ു�തു കാണാം. മാ�തമ�, മനുഷ�ന ്ഉള ്െ�െട
ഓേരാേരാജീവിയുെടയുംശരീരരൂപ�െള മഹാനി�യി�ു�ത്
ഏകൈദവവും മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവിയാണ;്ജീവികള�െട �പത�� മാതാ
പിതാ�ള ്�സ്ൃഷട്ികാര��ളില ്യാെതാരു പ�ുമി� തെ�.ഈ
അ��ായ�ിന ്െറ തുടര ്�യായും മ�ടി എ� മഹാശാസ�്ത

സം�ഗഹെ�കരുതാവു�താണ.്).
ന��തേകാടികള�െട സൃഷട്ി�ുംആനുപാതികമായശ�ി

മാ�തമാണ �്ബ��ില ്നി�ും മഹാ�പപ��ിേല�ു േചര ്�ു�ത.്
ഫല�ില ്ന��തേകാടികള ്മഹാ�പപ��ില ്നി� േ്വറി�� �പവര ്
�ി�ു�അവ�യാണ.്അവയുെട കൂടി പിതാവായ പരമശിവന ്െറ

സാ�ി��േമാ നിയ��ണ�േളാആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിെല�ിയ ന��തേകാടികെളബാധി�ു�ി�.
ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവി സ�ൂര ്�ആന��ള ്നല ്

കിെ�ാ� അ്വെയ മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ുകയാണ.് മഹാആന�ം
േനടാനായി ഭൂമിയിേല� ജ്ീവിജ�െമടു�ുവാന ്ത�ാറാകു�
ന��ത�ള ്മാ�തേമഅസത്ിത�ം ഉേപ�ി� മ്ഹാശാസ�്ത�ള ്
�പകാരം ഭൂമിയില ്എേ��തു��. പരമശിവനിലൂെടയാണ ജ്ീവികള ്
�ആ്�ീയസാ�ാത�്ാരവും നല ്കു�ത എ്�ിരിെ�യും
പരമശിവന ്െറ �പവര ്�ന�െളയുംഅധികാരെ�യും
ഭൂമിയിേല�ും ച��നിേല�ും മാ�തമായി മഹാേദവി

പരിമിതെ�ടു�ിയി��� എ്�ാണ മ്ന�ിലാകു�ത.് െവളിപാട പ്ൂര ്
�മായി�ി�. മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തപരമായആവശ��ള ്
െ�ാ�ാണ മ്ഹാേദവി കനി� പ്രമശിവന ശ്�ികള ്വര ്

�ിതമായി നല ്കു�ത.്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്നിര ്
�ഹി�ു�തിന ്െറ മൂലരൂപമാണ മ്ുകളില ്വിവരി�ത.്

മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്മുഴുവനും യഥാര ്
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��ില ്നിര ്�ഹി�ു�ത ഏ്കമഹാൈദവമായ മഹാേദവി
മാ�തമാണ.്അ�െനയിരിെ�യാെതാരു

ശ�ികള�മി�ാ�തുേപാെലയു�ശിവന ്െറ നിര ്
�ീവെമേ�ാണമു�അവ�, മഹാശ�ിയായൈദവം ശ�ിയും
ശിവനുമായി സ�യം വിഘടി�ു�ത എ്�ിനാണ,്ശ�ിയുെടയും
ശിവന ്െറയുംധര ്��ള ്എ�ാണ,്ശിവന ്എ�കു�ിന 3്0%
ശ�ി നല ്കു�ു എ�ു �പസത്ാവി�തിന ്െറ വിശദീകരണം,ശ�ി
എ�കു�ിന 7്0%ശ�ി നല ്കു�ു എ�ു �പസത്ാവി�തിന ്െറ
വിശദീകരണം,തുട�ിയവകൂടുതല ്വിശദീകരിേ��തു�.്ആവക

കാര��ള ്അടു�അ��ായ�ില ്േചര ്�ിരി�ു�ു.

അ��ായം 56
�ബ�ം, മഹാ�പപ��ിന ്െറ പിതാവായി പരമശിവെനസൃഷട്ി�ു�ു.
ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാജഗദംബയായ മഹാേദവി തെ�യാണ്
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും �ബ�വുംഎ� വ്��മാ�ിയിരു�ു.
ര�ാമെ�മഹാകാലച�കം മുതല ്, മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായ
മഹാശ�ിസ�്തീരൂപേ�ാെട, മഹാേദവി മാ�തമായി സ�യം
അവതരി�ുകയും �ബ�െ�ഉള ്െ�ാ��കയുംെച���ു.
ഓംഎ�അടുെ�ാരുഅ��ായെ� �പപ�സൃഷട്ിയുമായി
ബ�െ�ടു�ിഅ�ം വിശദീകരി�ാം :എ�ാആന��ള ്�ും
അതീതമായിരി�ു� മഹാശ�ിയായ �ബ��ിന ആ്ദിയും
അ�വുമി�ാ�ഒരു രൂപം സ�ീകരി�ാന ്കഴിയു�താണ.് േഗാളം;
ഒ�ുമി�ായമ് േപാെലയു� രൂപ�ില ്നി� അ്തിസൂ�മ്മായ ഒരു

ബി�ുവായി വികസി�ുകയും,ബി�ുവിന ്െറ വലി�ം
കൂടു�തനുസരി� ബ്ി�ുവിന ്െറ ഉ�ില ്മെ�ാരു േക��ബി�ുവുംഎ�ാ
വശ�ളിേല�ും തു��മായ േറഡിയ��ം ഉ�ാവുകയും, േറഡിയസ്
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വര ്�ി�ു�തനുസരി� അ്ന�വലി��ിലു� േഗാളമാവുകയും
െച���ു. േഗാള�ിന ്െറ ഏതു വശ�ുനി�ും േനാ�ിയാലും
വൃ�രൂപം മാ�തമാണ ദ്ര ്ശി�ുവാന ്കഴിയുകെയ�ു�ത്
േഗാള�ിന ്െറ മാ�തംവിശിഷട്തയുമാണ.് േഗാളമായ രൂപം
�ബ��ിന ്െറആദിയി�ായമ്െയയുംഅ�മി�ായമ്െയയും
�പതിഫലി�ി�ു�ു. മഹാ�പപ�സൃഷട്ി�ുമു� ശ്ൂന�മായ ഒരു
േഗാളമായി �ബ�ം വര ്�ി�ു�തായി കണ�ാ�ുേ�ാള ്

ഒ�ുമി�ായമ് േതാ�ി�ി�ു� മഹാശ�ി നിലനില ്�ു�തായും
�ഗഹി�ാം.

�ബ�ം ര�ുേഗാള�െളസൃഷട്ി�ു�ു.ശ�ിച�കെമ�ും
ശിവച�കെമ�ുംഅവെയ േപരുകള ്വിളി�ണെമ�ില ്ശബദ്ം
ഉ�ാകണം. മൂ�ാമെതാരുസൃഷട്ി നട�ാെത, പകരംഓംഎ�
മഹാശബദ്മായി �ബ�ംസ�യം മാറു�ു.ഏകൈദവമായ �ബ�ം,
ശബദ്�ബ�മായഓംആയി മാറുകയും,താന ്സൃഷട്ി�

ശ�ിച�കേ�ാടു മാ�തമായി േചരുകയും െച��േ�ാള ്,ശ�ിച�കം
മഹാശ�ിയായി�ീരു�ു,അഥവാഏകൈദവമായി�ീരു�ു;

�ബ�ംകൂടിയായുംതീരു�ു. മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതികള ്
�ുത�ാറാവു�ത മ്ഹാശ�ിയായഏകൈദവമായി മാറിയി���

മഹാശ�ിച�കമാണ.് മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ
മഹാ�ാനമാകു� മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാശ�ികെളയും
കൂ�ിയിണ�ിെ�ാ� ൈ്ദവം മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ു�ു.താന ്
സൃഷട്ി�ാന ്ഉേ�ശി�ു�ജീവികളിെലസ�്തീപുരുഷ വ�ത�ാസെ�

മുന ്നിര ്�ിെ�ാ�,് മഹാ�പപ�െ� �പസവി�ു�
മഹാജഗദംബയായി� ൈ്ദവംസ�യം�ാനേമല ്�ു�ു.അതിന ്െറ
മുേ�ാടിയായി മഹാ�പപ��ിെലഓേരാഅണുവിലും സ�്തീ

പുരുഷഭാവരൂപ�െള �പകടമാ�ുകയും,സ�യം
മാതൃഘടകമാവുകയുംശിവച�കെ�പിതൃഘടകമാ�ുകയും
െച���ു. മഹാശ�ിയായ �ബ�ംഓേരാഅണുവിലുമു�

മാതൃഘടകേ�ാട മ്ാ�തംഓംഎ�ശബദ്�ബ�മായി േചരുേ�ാള ്, ഒരു
ൈദവേമയു�� എ�ത അ്തിസൂ�മ്മായഅണുവിലും

സത�മാ�െ�ടു�ു�.്എ�ും ഏതും തനി��െച���ൈദവം,
പിതൃഘടകെ��ൂടി സൃഷട്ി�ി��� എ്�ത വ്സത്ുതയാണ,്കു�വും
കുറവുമി�ാ�മഹാപ�തിേയാെടയുമാണ.് പരമശിവന ്െറ കര ്

�പരിപാടികള ്യഥാകാലം നി�യി�ു�ത സ്�യം
മാതൃഘടകമായി�ീര ്�ിരി�ു�ൈദവമാണ.് പരമശിവന ്എെ�ാരു
ഘടകമി�ാെതയുമു�ശാസ�്തവും, �പപ�വുംസൃഷട്ി�ാനും
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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി�ു കഴിയുെമ�ിരിെ�, പരമശിവെന ഉള ്
െ�ടു�ിയു� മഹാശാസ�്തവും മഹാ�പപ�വും മഹാേ�ശഷഠ്െമ�്
മഹാേദവി മഹാനി�യി�ിരി�ു�ു എ�ത മ്ഹാകാര�മാണ.്
സൃഷട്ിയുെട ഉേ�ശം�ിതിയാെണ�ിരിെ�, മഹാ�ബ�ം
പരമശിവെനസൃഷട്ി�ത സ്ംഹരി�ാന�. �ബ��ിന ്െറ

ഭാഗമാ�ാെതയാണ പ്രമശിവെനസൃഷട്ി�ത എ്�ിരി�ിലും ഓം
എ�അ�ര�ബ�െ�സൃഷട്ി�ു�തിനു മു�ാണ്

ശിവച�കംകൂടിയായ പരമശിവെനസൃഷട്ി�ി���ത എ്�തും
മഹാകാര�മാണ.് മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയും

മഹാസംഗീതവുംകൂടിയായഓംഓേരാഅണുവിലും ഉ�ാകു�ു.
മഹാശ�ിച�കം മഹാചിരി�ു�ു,ശിവച�കംഅതു േകള ്�ു�ു.
ര�ാമെ�മഹാകാലച�കം മുതല ്, ഭൂമിയില ്സംഹാരം

ആരംഭി�ു�തിന ്െറ മുേ�ാടിയായി മായ �പത��മാ�ുേ�ാള ്
ര�ാമെ� ഭാഗെ�മഹാശ�ികളി�ാ� �പപ�പിതാവായും

മഹാദാസനായുംസംഹാരേദവനായും �പതിനിധിയായും
പരമശിവെന� േപേരാെടയും പുരുഷരൂപേ�ാെടയും
സൃഷട്ി�ുകയും െച���ു. മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി

ആരംഭി�ും മു�,് മഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ികാര��ള ്�ായി
ആവിഷ�്രി�ി���സ�്തീപുരുഷശാസ�്തബ��ിന ്െറ

ചുവടുപിടി� മ്ഹാ�പപ��ിെല ജീവികള�െടെയ�ാം മഹാമാതാവായി
മാ�തം മഹാേദവി സ�യം ചുരു�ാനും, പിതാവായി പരമശിവെന

അവതരി�ി�ുവാനുമു� ഒരുസംവിധാനമാണത.്
ഏകമഹാൈദവമായ മഹാേദവി നല ്കുേ�ാള ്മാ�തവും, നല ്കിയാല ്
മാ�തവും, നല ്കു�ശ�ികള ്�ും ധര ്��ള ്�ുെമാ�ും �പവര ്
�ി�ു�പുരുഷരൂപ�ിന മ്ഹാേദവിഅനവധി ധര ്��ള ്

നി�യി�ി��� :്
മഹാ�പപ�െ�യും മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ ജീവികെളയും
സൃഷട്ി�ു� ദിവ�മാതാപിതാ�ളായും, ദിവ�ദ�തികളായും
മഹാേദവിെയയുംപരമശിവെനയുംഅവതരി�ി�ു�ു.

ദിവ�ദ�തികെള�ു പറയുേ�ാള ്, മാനുഷികആന��ള�ംൈദവീക
ആന��ള�ം ത�ില ്വ�ത�ാസമുെ�� �്പേത�കംഅറിയണം.
മനുഷ�രുെട പരമാന�മായി 25എ�ആന�മൂ��മു�

കാമാന�െ�യാണ ൈ്ദവം നി�യി�ി���െത�ില ്, മഹാേദവിയുെട
മഹാദാസനായ പരമശിവന ്െറ മഹാആന�ം മഹാേദവിേയാടു� 30
എ�ആന�മൂ��മു� മഹാദാസ�വും, മഹാേദവിയുെട മഹാആന�ം
താന ്മഹാ�പപ��ില ്സൃഷട്ി�ി��� ജീവികേളാെട�ാമു� 35
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എ�ആന�മൂ��മു� മഹാവാ�ല�വുംആണ.് മഹാ�പപ�ം
സത�മാണ,് മായആണഎ്�ാല ്മിഥ�യ�;ശരീരമാണ �്പധാനം,
ആ�ാവ�എ�അ��ായ�ില ്വിശദമാ�ിയിരു�ു.

�ബ��ില ്നി�ും ഉ�വി�ഏക േദവനാണ പ്രമശിവന ്എ�ിലും,
�ബ�ം മഹാേദവിേയാടു മാ�തമായി േചരുകയാല ്, പരമശിവന ്

�ബ��ിന ്െറ ഭാഗമ�.അതുേപാെല, ഒരുകു�ിയുെട േമല ്പിതാവിന്
യഥാര ്��ില ്അവകാശമിെ��ും മാതാവിന മ്ാ�തമാണ്

അവകാശെമ�ും മു� വ്ിശദമാ�ിയതുേപാെല യഥാര ്��ില ്
കു�ു�ള�െട മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുംഏകൈദവമായ
മഹാേദവി മാ�തമാണ.് മഹാേദവി, മായ �പത��മാ�ു�തായ
സൃഷട്ിച�ക�ിന ്െറ ര�ാം പകുതിയില ്�ബ�വും മഹാശ�ിയും
മഹാജഗദംബയുമായ മഹാേദവി പി�ില ്നി�ുെകാ� പ്രമശിവന ്
എ� �പപ�പിതാവിെന മു�ില ്നിര ്�ി മഹാ�പപ�െ� �പവര ്

�ി�ി�ു�ു�.്താന ്മഹാആവിഷ�്രി�ി���
മഹാശാസ�്ത�പകാരം, മഹാേദവിയായൈദവംസൃഷട്ിയില ്
സ�്തീെയയും�ിതിയില ്പുരുഷെനയും മുഖ�നായി മഹാഉയര ്
�ിയിരി�ുകയാണ.് മഹാമാതാവായി മാ�തം രൂപെമടു�ുകയാല ്
േമലില ്മഹാശ�ിയായൈദവെ�മഹാേദവിഎ� പ്ലേ�ാഴും

ചുരു�ി�റയു�താണ.്
മഹാശാസ�്തംമന�ിലാ�ാനും ഉപേയാഗെ�ടു�ാനും

മനുഷ�ജീവികെള മാ�തംഅധികാരെ�ടു�ുകയാലും മനുഷ�ജീവി
എ�അവ�യില ്ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം ഒരു�ുകയാലും,
മഹാേദവി തനി� മ്നുഷ�രൂപെ�യും മഹാനി�യി�ി���.്
മഹാേദവി, മായ �പത��െ�ടു�ാ�തായസൃഷട്ിച�ക�ിന ്െറ
ആദ�പകുതിയില ്സ�്തീരൂപം സ�ീകരിേ��ി വരു�ി�.ശിവരൂപവും
ആവശ�മാകു�ി�. മഹാേദവിയുെട മഹാനി�യ�പകാരം മാ�തമാണ്
ശിവന ്പുരുഷരൂപം സ�ീകരി�ു�ത.് ഭൂമിയിെല ധര ്�കാര��ള ്
�കമെ�ടു�ാനും സു�രമാ�ാനുമായി� മ്ഹാേദവി,ശിവെന

മനുഷ�രൂപേ�ാെട ഗാ�ിയായുംബു�നായുംചാണക�നായും ഒെ�
അയ�ു�ു� ;്അ�െന െച��േ�ാള ്, മഹാേദവിയായൈദവം,
ശിവന ്െറ കൂടിആ�ഗഹ�ള ്െ�ാ� മ്നുഷ�നായി ഭൂമിയിെല�ു�
ശിവെന ഗൂഢമായി നിയ��ി�ു�ു� എ്��ാെത, മഹാശാസ�്തെ�

കള�െ�ടു�ു�തായ മായാശ�ികള ്ശിവന ന്ല ്കു�ി�.
ൈ�ക�ായി� അ്യ�ത ഭ്ാഗികമായി മായാശ�ികള ്നല ്

കിെ�ാ�ായിരു�ു എ�ുംഅെത�ുെകാ�ാെണ�ും ഭീകരവാദവും
മത�ള�ം എ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ിരു�ു. (പിതാവായ
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പരമശിവനും പു�തനായൈ�ക��ം ഒരാള ്തെ�യാകു�ത്
എ�െനയാെണ�ും സുവ��മാണ)്.സൃഷട്ിച�ക�ില ്മായ

�പത��മ�ാ�ആദ� ഭാഗ�ില ്ൈ�ക�ായും, ഗാ�ിയായും ഒെ�
ശിവെന മാനുഷിക നിലയില ്ൈദവം ഭൂമിയിേല� അ്യ�ുേ�ാള ്,
ൈദവകാര��ള ്�ും മഹാ�പപ��ിെല യാെതാരുകാര��ള ്�ും

യാെതാരു മനുഷ�രുെടയുംസഹായംൈദവ�ിനി�എ�ു
െവളിവാ�ു�ു.ൈദവദാസന ്എ�േപരിലും മ��ംൈദവ�ിന്
ദാസ�ാെരആവശ�മിെ��ും,ൈദവം മനുഷ�ജീവികള�െട ഇടയില ്
നി� ദ്ാസ�ാെര നിേയാഗി�ു�ിെ��ും സുവ��മാ�ുക
കൂടിയാണ.്കാലാകാല�ളില ്മഹാ�പപ��ിെലൈദവീക

കാര��ള ്�ായിൈദവം ഉപേയാഗെ�ടു�ു�ത ശ്ിവെനയാണ.് മായ
�പത��മാ�ു�തിനു മുേ�ാടിയായി�,് മഹാശാസ�്തം
അവതരി�ി�ാനു� മഹാേദവിയുെട �പതിനിധിയായും

മഹാദാസനായും, മഹാ�പപ��ിെല ധര ്�സം�ാപന�ള ്�ു�
ഉപകരണമായുംതന ്െറ തെ� ഭാഗമായ പരമശിവെന മഹാേദവി
ഉപേയാഗെ�ടു�ു�ു.ഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിെലയും മായ
�പത��മ�ാ�കാല� ദ്ിവ�ശ�ികളി�ാെതസാധാരണ
മനുഷ�നായി പരമശിവെന ഭൂമിയിേല�യ� വ്�വ�ിതികെള
ഭൗതികശാസ�്തപരമായി�െ� �കമീകരി�ു�ു ; മായ

�പത��മാ�ിയ േശഷം മഹാഇഷട്�പകാരമു� ദിവ�ശ�ികേളാെട
പരമശിവെന ഭൂമിയിെല കാര��ളില ്�പവര ്�ി�ി�ു�ു.

ആ�ീയശാസ�്ത�ില ്ഗേവഷണംനട�ിയവരും മതാചാര��ാരായി
അറിയെ��വരുംകടു�പിഴവുകള ്വരു�ിയതിെന ഭീകരവാദവും
മത�ള�ം എ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ിരു�ു.ഏെതാരു
മനുഷ�രുംകാ�ി�ൂ��� പിഴവുകെള ധര ്�ശാസ�്തപരമായും

മാനുഷിക രീതിയിലും തിരു�ുവാന ്യഥാകാലംൈദവം തന ്െറതെ�
ഭാഗവും മഹാദാസനുമായ പരമശിവെന ഉപേയാഗി�ു�ു.

ആദ�മഹാകാല ച�ക�ിെലഅവസാനസൃഷട്ിച�ക�ളില ്പിഴവുകള ്
വര ്�ി�ുവാന ്�പേത�കസൃഷട്ികളായ േദവതകള�ം കാരണമായി���്
എ� മ്ു� ആ്വര ്�ി� അ്റിയി�ിരു�ു.ശാസ�്തപരമായ േമ�ടി
വരികെളഅപഹസി�ാന ്മതപുേരാഹിതരും മ��ം തുനി�ാല ്
അവര ്ൈദവശി�ഇര�ുവാ�ു�വരാവും.ൈവകാെത മായ
�പത��മാകുംഎ�ിരിെ� പാപംസ�ാദി�ാെത കു�ു�ള ്

�ശ�ി�ണം.
സൃഷട്ിച�ക�ിന ്െറ ര�ാം ഭാഗ�ില ്, ഭൂമിയിെല�ും മായ
�പത��മാ�ുവാന ്മഹാേദവി ത�ാറാകുേ�ാള ്, മഹാേദവി
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നി�യി�ുേ�ാെല മഹാേദവിയുെട ഏകമഹാദാസനായുംഏക
�പതിനിധിയായും ഭര ്�ാവായുംശിവെന ഉയര ്�ു�ു. േ�ശഷഠ്മായ
അഥവാ പരമമായ �പസത്ുതഅവ�യില ്എ�ു�ശിവെന

പരമശിവന ്എ� മ്ഹാേദവി നാമകരണം െച���ു. (പരമ)ശിവെന
സൃഷട്ി�ിരി�ു�ത മ്ഹാ�പപ�െ�മഹാസു�രമാ�ാനാണ.്
ജീവികെളസ�്തീയും പുരുഷനും എ� ര�ു ഭാഗ�ള ്േചര ്�്
സൃഷട്ി�ിരിെ�അവര ്� മ്ാതൃകാ ജീവിതം കാ�ിെ�ാടു�ുവാന ്
മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി
പരമശിവന ്െറ സൃഷട്ിയിലൂെട ത�ാറാകു�ു.ഓേരാസ�്തീയും
പുരുഷനും പുലര ്േ��തായസദാചാരശാസ�്തംഉള ്െ�െടയു�

ജീവിത മര�ാദകള ്മഹാേദവിയും പരമശിവനും
കാണി��െകാടു�ു�താണ.്

മനുഷ�ന മ്ഹാശാസ�്തംലഭ�മാ�ുവാന ്പുരുഷജ�െ� േ�ശഷഠ്മായി
മഹാേദവി മഹാനി�യി�ിരി�യാല ്, പുരുഷനായ മനുഷ�ന വ്ാ�ല�ം

നല ്കാന ്തന ്െറ തെ� ഭാഗമായ പുരുഷനായ �പതിനിധിെയ
നി�യി�ിരി�ു�ു. മനുഷ�ന ്െറ സ�്തീജ��ില ്മഹാേദവിയായ
ൈദവം മഹാവാ�ല�ം േനരി�� നല ്കു�ു; �പതിനിധിയായ

പരമശിവനിലൂെടയ� മഹാവാ�ല�ം നല ്കു�ത.് മഹാേദവീരൂപം
സ�ീകരി�ിരി�ു� മഹാപുരുഷനും മഹാസ�്തീയും മഹാശ�ിയുമായ
ൈദവം,കാമകാര��ളില ്ൈദവം പുലര ്�ു�മഹാശാസ�്തപരമായ

ഔ�ത�ം,അതിഗൗരവമായ ഒരു പാഠമായി മനുഷ�ര ്
മന�ിലാേ��തു�.്

തനി� പ്രമാന�മായകാമാന�െ�പകര ്�ു തരികയും,
കുടുംബെ� േ�ശഷഠ്മാ�ുകയും,കു�ികെള �പസവി�ുകയുംവളര ്

�ുകയും െച��� പ�ിെയ (സ�്തീെയ)യജമാനയായി
കാേണ�തു� എ്� ഉ�തപാഠം മഹാേദവി പരമശിവനിലൂെട

മനുഷ�ര ്�ു നല ്കു�ു�.്
മഹാ�പപ��ിെല ജീവികള�െടെയ�ാം പരമാന�ം
കാമാന�മാെണ�ും,എ�ാല ്അതിനും ഉപരിയായി���

ൈദവീകമായ 2 മഹാആന��ള ്ഉെ��ുംഅവയില ്ആദ�േ�ത്
മഹാേദവിേയാട മ്ഹാദാസനായ പരമശിവനു� മഹാദാസ�വും,
ര�ാമേ�ത മ്ഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ ജീവികേളാടും

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി പുലര ്
�ു�മഹാവാ�ല�വുമാെണ�ും,തന ്െറ എ�ാ

ജീവിസൃഷട്ികെളയും �പിയെ�� കു�ു�ളായി� മ്ഹാേദവി
മഹാസംര�ി�ു�ു എ�തുമാണ.്ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്
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എ�ു�വര ്�പ്രമാന�ം ഉള ്െ�െടയു�ആന��െള
അന�മായിഅനുഭവി�ാനും, മഹാആന�മായ മഹാേദവിയുെട
മഹാവാ�ല�ംഅനുഭവി�ാന ്ആ�ഗഹി�ു�വര ്� ഭ്ൂമിയിേല�്
മട�ിവ� മ്നുഷ�ജ�െമടു�ാനുംഅവസരമു�.് ഉ�ത�ളായ
�പസത്ുത പാഠ�ളില ്പലതുംൈദവം േനരി�� പഠി�ിേ��വയ�,

തന ്െറ �പതിനിധിയിലൂെട മാ�തംപഠി�ിേ��വയാണ.്
മഹാേദവിയുെട മഹാവാഹനമായ മഹാനരസിംഹമാേയാ മഹാഇഷട്ം
േപാെലഎ�ുമാേയാ മഹാേദവി തന ്െറ ഭാഗവും മഹാദാസനും

ഏകദാസനുമായ പരമശിവെന മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു�.്അതിലൂെട
മഹാനീതിശാസ�്തംമഹ�രമായി തുടരു�താണ.് മനുഷ�രില ്
പുരുഷന ്സ�്തീെയഎ�െനെയ�ാം പരിപാലി�ണം, �ശ�ി�ണം
എ�തിനു� മെ�ാരു മാതൃക കൂടിയാണത.് മഹാേദവി താന ്

സൃഷട്ി�ു�ഏെത�ിലും ജീവികള ്� മ്ഹാവാഹനമായിഅവസരം
നല ്കിയാല ്സമനീതിയ�്ു കള�മു�ാകു�താണ.്ഇ��യില ്
ഭ�ദകാളി എ� െ്ത�ായിഅറിയെ�ടു�സംഹാരേദവിയുെട

വാഹനമായി� ആ്�ീയസാ�ാത�്ാരം േനടിയ ഒരു മനുഷ�െന മു�്
സിംഹമാ�ിയിരു�ു.സംഹാരേദവിയുെട വാഹനമാ�ിയേ�ാള ്തെ�
അഹംഭാവവുംഅഹ�ാരവുംആജീവിയില ്വളെരയധികം വര ്�ി��
എ�ിരിെ� ജീവികെള മഹാേദവിയുെട വാഹനമാ�ു�ത ന്��.
മഹാേദവിയുെട ഭാഗം തെ�യായ പരമശിവനിലൂെട മാ�തം

മഹാ�പപ�കാര��െള മഹാമംഗളമാ�ു� മഹാസംവിധാനമാണ്
മഹാഒരു�ിയി���ത.്

മഹാേദവി ഭൂമിയില ്മായ �പത��മാ�ുേ�ാള ്തന ്െറ മഹാദാസനും
�പതിനിധിയുമായ പരമശിവെനസംഹാരേദവനായി ഉയര ്�ു�ു�.്
കാലാകാല�ളില ്,ആവശ�മനുസരി� പ്രമശിവന 3്0 ഭാഗംഎ�തു
വര ്�ി�ി� 1്00ല ്100 ഭാഗം ശ�ി വെര മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി��

നല ്കു�ു�.് മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയം, മഹാൈകകള ്,
മഹാകാലുകള ്,എ�ിവയുമായി ബ�െ�� ശ�ികള�െടഅളവ്
സുവ��മായിഅറിയി�ിരു�ു.തല ്�ാലം മഹാേദവിഅത്

മറ�ി�ിരി�യാണ.്ഓര ്�യു�തു കുറി�ാം : മഹാേദവി തന ്െറ
മു�ിലായി പരമശിവെന നിര ്�ിെ�ാ� പ്രമശിവനിലൂെട
മഹാേദവിെയ �പതിഫലി�ി�ു� മഹാസംവിധാനമാണ്

ഒരു�ിയിരി�ു�ത.് മഹാേദവിയുെട ര�ു കാലുകളിലുമായി
പരമശിവെന താ�ിയിരി�ുകയാണ.് മഹാേദവിയുെട ഇടതുകാലില ്
പരമശിവന ്െറ ഇടതുകാലും, മഹാേദവിയുെട വലതുകാലില ്
പരമശിവന ്െറ വലതുകാലും താ�ിയിരി�ുേ�ാള ്,
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മഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കാര��ളിെല�ാം
മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്ംേപാെല താന ്സംഹാരേദവനായി ഉയര ്
�ിയിരി�ു�പരമശിവന �്ാനവും പദവിയും നല ്കിെ�ാ� എ്�ാ

തര�ിലും തന ്െറ �പതിനിധിയും മഹാദാസനും
ആ�ിയിരി�ുകയാണ.് മഹാേദവിയുെട 2കാലുകള ്�ുമായി 10 + 10
= 20എ�ശ�ിഅളവാണു�ത.് മഹാേദവിയുെട 2കാലുകളില ്
ഇടതുകാല ്പരമശിവന ്െറ ഇടതുകാലിെന പൂര ്�മായും

താ�ിയിരി�ു�ു, മഹാേദവിയുെട വലതുകാലിന ്െറ ശ�ിഅളവില ്
പകുതി പരമശിവന ്െറ വലതുകാലിെന താ�ിയിരി�ു�ു.അ�െന
െച���തിലൂെട മഹാേദവി 70 ഭാഗം ശ�ിയിെല 15 ഭാഗം,

പരമശിവന അ്ടി�ാനപരമായിആദ�ം നല ്കിയ 30േനാടു േചര ്�്
അധികമായി നല ്കു�ു. മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായഓംകാരം
പരമശിവന ്െറ ഹൃദയേ�ാടു േചര ്�ു�ാപി�ാണ മ്ഹാേദവി �പവര ്
�ി�ി�ു�ത.്അന�മായഓംകാര�ിന ്െറ, മഹാ�പപ�ശ�ി
അളവ 2്0ആയി�ാണ മ്ഹാനി�യി�ിരി�ു�ത.് മഹാേദവിയുെട
വലതുൈകപരമശിവന ്െറ വലതുൈകേ�ാടു േചര ്��്പവര ്

�ി��െകാ� 1്0ശ�ിഅളവു കൂടി നല ്കു�ു. മഹാേദവിയുെട ഇടതു
െന�ുംഇടത മ്ുഖവുംആവശ�മനുസരി� പ്രമശിവേനാടു േചര ്
�ുനനതാണ.് 5 + 10 = 15എ�ശ�ിഅളവാണു�ത.് മഹാശ�ി
ലിംഗം പരമശിവലിംഗേ�ാടു േചര ്�ുേ�ാള ്മെ�ാരു 10ശ�ിഅളവ്
പരമശിവനില ്�പേവശി�ു�താണ.് മഹാേദവിയുെട �ബ�മ�ാ� 70
ശ�ിഅളവ മ്ുഴുവനും പരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുേ�ാള ്,

അര ്�മഹാേദവിഅഥവാഅര ്�നാരീശ�രന ്എ�രൂപം
ഉ�ാവു�താണ.് മഹാേദവിയുെട പകുതിശരീരെ�പരമശിവനിലൂെട
�പകടി�ി��െകാ�,് മഹാേദവിയുെട �പതിനിധിയായ പരമശിവെന
മഹാപരമായിഅനു�ഗഹി�ു�പരമവിശിഷട്രൂപമായിഅര ്�

മഹാേദവീ രൂപെ�കണ�ാ�ാനാവും.ഓര ്�ശ�ി
കുറ�തിനാല ്േമല ്കണ�ുകളില ്വളെരെ�റിയ പിഴവുകള ്
സംഭവി�ിരി�ാം. മഹാേദവീ, മഹാദാസനായിഅവിടു�്
മഹാഅനു�ഗഹി�ഈയു�വേനാട െ്പാറുേ�ണേമ.

മഹാേദവിയുെടഅ�പത��മായിരി�ു� മഹാപാദ�ള ്പരമശിവന ്
െറ കാലുകെളയുംഅ�െന പരമശിവെനസ�ൂര ്�മായും

താ�ുകയാല ്, പരമശിവ പാദ�ളില ്മഹാേദവിയുെട മഹാപാദ�െള
ദര ്ശി� ന്മസ�്രി�ുവാന ്മഹാേദവി മനുഷ�െര മഹാശാസ�്തം
ലഭ�മാ�ു�ജ��ില ്മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു. മാ�തമ�,

മഹാേദവിയുെട വലതുൈകപരമശിവന ്െറ വലതുൈക�ില ്�പവര ്
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�ി�ുകയാല ്, പരമശിവന ്െറൈക�ിലൂെട മഹാഅനു�ഗഹ
കാര��ള ്�ായി മഹാേദവിയുെട മഹാൈക� മ്ഹാ�പവര ്

�ി�ു�താണ.്
മഹാേദവി, മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം കാലാകാല�ളില ്

പരമശിവെന ശ�നാ�ു�ു. മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി,�ിതി
എ�ിവയ�്ു േശഷം,സംഹാരംആരംഭി�ുംമു� മ്ായ
�പത��മാ�ുേ�ാഴാണ മ്ഹാേദവി പരമശിവെന കൂടുതല ്
ശ�നാ�ു�ത.് മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം മാ�തം �പവര ്
�ി�ുവാനും, മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായിെ�ാ�്

മഹാനിേയാഗ�ള ്പൂര ്�ിയാ�ുവാനും, മഹാേദവി പരമശിവെന
മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു.

മഹാേദവിയും പരമശിവനും ത�ിലു� മുഖ�ബ�ം
മഹായജമാനയുേടതും, മഹാദാസന ്േറതുമാണ.് മഹാേദവി
മഹായജമാനയാകു�ു ; പരമശിവന ്മഹാേദവിയുെട
മഹാദാസനാകു�ു. ദാസന ്അഥവാ േവല�ാരന ്എ�ത്
നി�ാരമാേയാ േമാശമാേയാകണ�ാ�ു� മാനുഷിക

മേനാഭാവ�ില ്പിഴവു�.്ചില കാര��ള ്മാ�തംചുരു�ി�റയാം. (1)
ഏ�വുംസൂ�മ്മായതിെനഅഥവാഏ�വും െചറിയതിെന

അറിയുേ�ാള ്മാ�തേമ,ഏ�വും വലിയ കാര��ള ്അറി�ുെവ�്
കരുതു�വര ്പൂര ്�തയിേല� അ്ടു�ുകയു��. (2)ഏ�വും
�ീണമായ പരി�ിതികളില ്ജീവി�ു�വരുെട ഇടയില ്
കഴി�ുകൂടിയ രാജാവിനു മാ�തേമഅവരുെട വിഷമതകള ്

മന�ിലാ�ാനുംഅവയ�് പ്രിഹാരമു�ാ�ാനും കഴിയൂ. ഗുരുകുല
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന ്െറ ഒരു �പേത�കതയുംഅതാണ.്

(3) മഹാ�പപ��ിെല ശ�ിഅളവില ്മാ�തമ�ആന�കാര��ിലും
30%അളവു നല ്കി മഹാേദവി പരമശിവെന

മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ുകയാണ.് ഭൂമിയിെല മനുഷ�ന ന്ല ്കിയി���
പരമാവധിആന�അളവ 2്5%ആണ.്സ�്തീപുരുഷകാമകാര��ള ്
വഴി മനുഷ�ന ല്ഭി�ു�പരമാന��ിന ്െറ പരിധി കൂടിയാണത 2്5%.
കാമാന��ിനു മുകളിലായി മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായിെ�ാ�്
�പവര ്�ി�ു� മഹാആന�അളവായ 30% േല� പ്രമശിവെന
ഉയര ്�ിയിരി�ുകയാണ.് മഹാേദവിയുെട ഭാഗം തെ�യാണ്
പരമശിവന ്എ�തും,താന ്സൃഷട്ി�ി���ആന��ള ്െ��ാം
അതീതമാണ മ്ഹാേദവിഎ�തും,ജീവികളായകു�ു�ള ്�്
മഹാവാ�ല�ം നല ്കു�തിെന മഹാആന�മായി മഹാേദവി

മഹാനി�യി�ിരി�ു�ു എ�തും,അതി�ായി� മ്ഹായജമാനയായ
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മഹാേദവി,ജീവികളായകു�ു�ള�െടെയ�ാം മഹാദാസിയായി�ൂടി
�പവര ്�ി�ു�ു എ�തും,കൂ�ിവായി�ുേ�ാള ്, മഹായജമാനയായ

മഹാേദവിയും, മഹാദാസനായ പരമശിവനും ജീവികള�െട
ആന�കാര��ള ്ധര ്�ശാസ�്തപരമായി വര ്�ി�ി�ാനായി�ാണ്
മഹാ�പവര ്�ി�ു�ത എ്� സ്ുവ��മാ�ു�ു�.് മഹാേദവിയുെട
മഹാഇഷട്�പകാരം �പവര ്�ി�ുവാന ്മഹാേദവി, പരമശിവെന

മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു.
ശിവനിെ��ിലും ശ�ി ഉ� എ്� �്പേത�കമായിഅറിയണം.
മഹാശ�ിയായൈദവം നല ്കിയശ�ിെകാ�ുമാ�തം

ചി�ി�ുകയുംസംസാരി�ുകയുംകാണുകയും േകള ്�ുകയും �പവര ്
�ി�ുകയും ഒെ� െച��� മനുഷ�ര ്ശ�ി ഇെ��ില ്എ�

രീതിയിലു�വാക �്പേയാഗ�ള ്േപാലും നട�ി�ൂടാ. (മഹാ)ശ�ി
എ�ും എേ�ാഴും ഉ�.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, 50വര ്ഷ�ില ്ഒരു രാ�തി മാ�തം
പരമശിവെന മഹാശിവനായും മഹാേദവനായും മഹാേദവിയായും
മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു�.്അ�ാണ മ്ഹാശിവരാ�തി.ൈദവം
മനുഷ�ന േ്യാഗ�ത നല ്കുേ�ാള ്മാ�തവുംൈദവെ�മാ�തവും
ആരാധി�ുകഎ��ാെത മഹാശിവരാ�തിയിലും പരമശിവെന

ആരാധി��കൂടാ. മഹാശിവരാ�തിയില ്പരമശിവെന മഹാേദവനായും
മഹാേദവിയായും മഹാഅനു�ഗഹി�ുേ�ാള ്, �പസത്ുത രാ�തിയില ്

പരമശിവന ്പരമശിവന�ാെതയാകു�ു, പരമശിവന ്
ഇ�ാെതയുമാകു�ു.ഏകൈദവമായ മഹാേദവിെയ മാ�തം

ആരാധി�ുകെയ�ത െ്ത�ി�ു�വെര പരമശിവനിലൂെട തെ�
മഹേദവി മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ശി�ി�ു�താണ.് മനുഷ�ര ്�്
മഹാനി�യി�ി��� 100ജ��ളില ്ഒേരെയാരു ജ��ില ്മാ�തമാണ്
ൈദവെ�ആരാധി�ുവാന ്(ൈദവം) മനുഷ�െരഅനുവദി�ി���ത്
എ�തും,ജീവികേളാെട�ാം പുലര ്�ു�മഹാവാ�ല�മാണ്
ൈദവ�ിന ്െറ മഹാആന�ംഎ�തും കണ�ാ�ുേ�ാള ്,എ�ാ
ജീവികള ്�ുംസമആന��ള�ം സമനീതിയും ഉറ�ാ�ു�ധര ്

�ശാസ�്തപരമായ ജീവിതം നയി�ാണ ജ്ീവികെള�ാം മഹാേദവിയുെട
മഹാവാ�ല�ം േനേട�ത എ്�ുകൂടി അറിയണം.
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അ��ായം 57
മഹാേദവി മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ുേ�ാഴും

അന�മായിരി�ു�ു.
മഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി�ു�തും,ശ�ിെയയുംശിവെനയും
സൃഷട്ി�ു�തും മുന ്അ��ായ�ളില ്വിസത്രി��വേ�ാ. മഹാേദവി
മഹാശാസ�്തം �പകാരം :ജീവികള ്ഉള ്െ�െടയു� മഹാ�പപ�െ�
സൃഷട്ി�ു�ു, മഹാ�പപ��ിന ്െറ പരിപാലനംഅഥവാ ര�നിര ്
�ഹി�ു�ു, മഹാ�പപ��ില ്താന ്സൃഷട്ി�ു�ജീവികള ്െ��ാം

മഹാആന��ള�ം സമനീതിയും നല ്കു�ു.
മഹാ�പപ��ിെലഓേരാഅണുവിലും മാതൃഘടകമായി

മഹാശ�ിച�കവും, പിതൃഘടകമായി ശിവച�കവും വര ്�ി�ുേ�ാള ്,
അടുെ�ാരുഅ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി��� മഹാേദവിയുെട
മഹാചിരിയുംശബദ്�ബ�വുംഅ�ര�ബ�വുംസൃഷട്ിമ��വും
മഹാശാസ�്ത മൂലവുംസംഹാരകാഹളവുംആദിവചനവും
മഹാസംഗീതവുമായഓംഓേരാഅണുവിലും മുഴ�ു�ു�.്

മഹാശ�ിച�കം മഹാചിരി�ുകയുംശിവച�കംഅതു േകള ്�ുകയും
െച��േ�ാള ്, മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ിെയയും�ിതിെയയും

മഹാഭരി�ു� മഹാ�പതിഭാസ�ള ്സൂ�മ്രൂപ�ില ്
സംഭവി�ു�ു�.് ഭൗതികശാസ�്തനിയമ�ള�െട ഭൗതികരൂപം
കൂടിയാണ ഭ്ൗതിക �പപ�െമ�ും, ധര ്�ശാസ�്തനിയമ�ള�ം
ആ�ീയശാസ�്തനിയമ�ള�ം കൂടി അവയില ്ഗൂഢമായി

�പേവശി�ി�ിരി�ു�ു എ�ും മു� വ്��മാ�ിയിരു�ു.ശിവച�കം
കൂടിയായ പരമശിവെന മഹാ�പപ��ിെല കാര��ളില ്�പവര ്
�ി�ി�ു�ത മ്ഹാശാസ�്ത�ിന ്െറബഹുവിധ ശാഖകെളയും
ഉപശാഖകെളയും,ജീവിജീവിതെ�യും,കാലെ�യുെമ�ാം

മഹാഭ�ദെ�ടു�ിെ�ാ�ു മാ�തമാണ.്അതായത മ്ഹാശാസ�്തെ�
ഉ�തെ�ടു�ിെ�ാ�ു മാ�തമാണ പ്രമശിവെന �പവര ്�ി�ി�ുക.
ഉദാഹരണമായി�,് മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗമായഈ �ഗ�ം

ത�ാറാ�ുേ�ാള ്,അതി�ാവശ�മായശ�ികള�ം മ�� കാര��ള�േമ
പരമശിവനു േവ�ൂ.

�ബ�െ�മഹാ�പപ�വുമായി േനരി� ബ്�ി�ി�ാ�ത്
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എ�ുെകാ�ാണ എ്�വലിയ േചാദ�ം �പസ�മായു�.്
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറയും മഹാ�പപ��ിന ്െറയും മഹാരചനയുെട
ഭാഗമായാണ ശ്�ിച�കെ�യുംശിവച�കെ�യുംഓംഎ�
അ�ര�ബ�െ�യും �ബ�ംസൃഷട്ി�ി���ത എ്�ു
വ�ാഖ�ാനി�ാനാവും. മഹാ�ബ�െ�മഹാജഗദംബയായ

മഹാേദവിയായി�െ�വിേശഷി�ി�ാനാവും.അ�െന െച�ാ�ത്
മഹാകാരണം ഉ�ായി�� തെ�യാണ.് �ബ�െ�മഹാ�പപ��ില ്
നി� േ്വറി�� വിശദീകരി�ാനാണത.്ൈദവം ഒരു ജീവിയ�എ�ും,
മഹാശ�ിയാെണ�ും, മഹാ�പപ��ിലൂെട മന�ിലാ�ു�
മഹാശ�ി�ുംഅതീതമായ മഹാസത�മാെണ�ും സൃഷട്ികെള

യഥാകാലം േബാ��െ�ടുേ��തു�.് മാ�തമ�, മഹാ�പപ��ിെല
ജീവികളില ്ഒരു വിഭാഗം ത�ള ്�ു ലഭി�തായ വ��ിസ�ാത���െ�

ദുരുപേയാഗി��െകാ�,് മഹാശ�ിയായൈദവെ�
അപഹസി�ുവാന ്ത�ാറാവുേ�ാള ്,അവെര തിരു�ാനും

ശി�ി�ുവാനും അവരുെട മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായും ഒരു
മഹാജീവിെയേ�ാെലയുംഅവതരി�ു�ൈദവ�ിന്
പരിമിതികള��.് �ബ�മായിരി�ു� മഹാശ�ിയുെട

അന�മഹാകാര��െള മനുഷ�ര ്അറിയണം. മഹാ�പപ�െ�
സൃഷട്ി�ി���ത �്ബ�ംഅെ��ിരിെ�, �ബ�െ�

അപഹസി�ു�വര ്� മ്ാ�ി�എ�ു �പഖ�ാപി�ുേ�ാെല
അതികടു�ശി�കള�െ��ത മ്ഹാആവിഷ�്ാരമാണ.്
�കിസത്ുമത�ില ്പരിശു�ാ�ാവിെനഅപഹസി�ു�വര ്�്
പാപേമാചനമി�എ�ു �പഖ�ാപി�ുേ�ാള ്�ബ�മായ

മഹാശ�ിെയയാണ ഉ്േ�ശി�ി���ത.്
മു� വ്ിസത്രി�തുേപാെല, മഹാേദവി തന ്െറഅന�മായ

മായാമഹാശ�ികളിെല ഒരു നി�ിതഓഹരി െകാ�ുമാ�തമാണ്
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ു�തും പരിപാലി�ു�തും.

മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്�ായി ഒരു
നി�ിതഭാഗം മായാമഹാശ�ികള ്മഹാേദവിയില ്നി� േ്വര ്
െപടുേ�ാഴും മഹാേദവിയുെട മായാമഹാശ�ികള ്�്
കുറവു�ാകു�ി�,അവഅന�മായി തുടരു�ു.

�ബ�െ���ിയു�പാഠ�ില ്നി�ുംഅത സ്ുവ��മാണ.്
മഹാേദവി,ജീവികള ്�അ്ന�മായആന��ള��ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരം നല ്കുേ�ാള ്ന��തരൂപമാണ അ്വയ�്്

ലഭ�മാ�ു�െത�ആ്�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�അ��ായ�ില ്
വിസത്രി�ുകയു�ായി ;ജീവികള ്�ന്��തരൂപവുംഅന�മായ
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ബഹുവിധആന��ള�ം നല ്കുേ�ാഴും മഹാേദവിയുെട
മായാമഹാശ�ികള ്�ക്ുറവു�ാകു�ി�.ഓംഎ�അ��യ�ില ്

സുവ��മാ�ിയി���.്
മഹാ�പപ��ിെല ധര ്�സം�ാപന�ിനായി മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമ�ാ�എ�ും സൃഷട്ി�ുവാനും സംഹരി�ുവാനുമു�
മായാമഹാശ�ികള ്മഹാേദവി പരമശിവനു മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്
കു�ു�.്അേ�ാഴും മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ മഹാേദവിയുെട
മായാമഹാശ�ികള ്�ക്ുറവു�ാകു�ി�. �ബ��ിന ്െറ ഭാഗമ�
പരമശിവന ്എ�തുെകാ�ാണത.്ഏകമായ �ബ�മായി മഹാേദവി
എേ�ാഴും വര ്�ി�ു�ു. മഹാശിവരാ�തിയില ്പരമശിവെന

മഹാശിവനും മഹാേദവനും മഹാേദവിയും മഹാശ�ിയുമായി ഉയര ്
�ുേ�ാള ്, പരമശിവന ്െറഅസത്ിത�ം നഷട്െ�ടു�ു. �ബ�ം
അേ�ാഴുംഏകമായ മഹാേദവിയായി തുടുരു�ു. മഹാശിവരാ�തി
കഴിയുേ�ാള ്മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായി കഴിയാനു�
േമാഹേ�ാെട മഹാേദവിയുെട ഭാഗമായ പരമശിവന ്പുനര ്

�നി�ു�ു, �ബ�മായ മഹാേദവി പരമശിവെന േവര ്െപടു�ു�ു.
ആകാശം, ഭൂമി,സൂര�ന ്,ച��ന ്, മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ന ്,

ന��തേകാടികള ്എ�ി�െനയാണ മ്ഹാ�പപ�െ�
സൃഷട്ി�ി���ത.്സൗരയൂഥ�ിെല �ഗഹ�ള�ംഅവയുെട

ഉപ�ഗഹ�ള�ംൈപശാചികസൃഷട്ികളാണ,്ൈവകാെത ഭൂമിയില ്
മായ �പത��മാകു�േതാെടഅവെയ ഇ�ാതാ�ു�താണ.്

ആകാശെമ�ത ഒ്രുകുടേപാെല േതാ�ി�ു�അര ്�േഗാളമാണ.്
ന��തേകാടികള ്വര ്�ി�ു�തിെനാ�ആ്കാശെമ�അര ്
�േഗാള�ിന ്െറ വ�ാസം വര ്�ി��െകാ�ിരി�ു�ു.

വിസത്ാരെ�യുംവ�ാസെ�യുംനിയ��ി�ു�തായ ന��നശ�ി
ബ�െ�നി�ിതെ�ടു�ിയിരി�ു�ു =ൈപ = 3.14...ഓംകാരം
എ�അ��ായ�ില ്ൈപെയ��ി കൂടുതല ്പറയു�ു�.്

േകാണുകളി�ാ�തും,വ�ാസം വര ്�ി�ു�തനുസരി� ആ്ദിയി�ാ�
അവ�യില ്നി� അ്ന�മായഅവ�യിേല� വ്ളരു�തും,
ഏതുവശ�ുനി�ു േനാ�ിയാലും വൃ�ാകൃതിയു�തുമായ േഗാള 
ആകൃതിയാണ �്ബ�ംസ�യം മൂലരൂപമായി നി�യി�ി���ത്
എ�ിലും, �ബ��ിന ്െറആദിയി�ായമ്യുംഅ�മി�ായമ്യും
സുവ��മാ�ാനായി േഗാളെ� 2അര ്�േഗാള�ളായി

വിഭജി�ു�ു. ഒരുഅര ്�േഗാളം ഒരുകുടേപാെലആകാശംഎ�
േപേരാെട സൃഷട്ി�െ�ടു�ു.ആകാശംഎ�അര ്�േഗാളം
മഹാമാതാവും മഹാപിതാവും മഹാേദവിയും മഹാേദവനുമായ
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ൈദവ�ിന ്റ മഹാശ�ിലിംഗം കൂടിയാണ.് മഹാശ�ിലിംഗ�ില ്
ശ�ിലിംഗവും ശിവലിംഗവും േചര ്�ിരി�ുകകൂടിയാണ.്ജീവികളിെല

സ�്തീപുരുഷ ലിംഗ�ള�ം, �പകൃതിയിെല കു�ും കുഴിയും,
ശ�ിലിംഗെ�യുംശിവലിംഗെ�യുംഅനുകരി�ാണ.് മനുഷ�ര ്�്
മഹാശാസ�്തംഉപേയാഗെ�ടു�ി മാ�തേമ മഹാ�പപ��ില ്എ�ും

സൃഷട്ി�ാന ്കഴിയുകയു�� എ�തുള ്െ�ാ� എ്�ും
സൃഷട്ി�ാനായി മനുഷ�ര ്സൃഷട്ി�ു�യ���ള ്പരിേശാധി�ാല ്
അവയിെല�ാം ശ�ിലിംഗവും ശിവലിംഗവും പരെ�കാണാനാവും.

മനുഷ�രുെട ശ�ിഅഥവാ മഹാശ�ി ഭാഗികമായി
ഗൂഢമായിരി�ു�തുേപാെല ശ�ിലിംഗവും ഭാഗികമായി ഗൂഢമാണ.്
ശിവലിംഗെ� ഉള ്െ�ാ�ാനു�താണ ശ്�ിലിംഗെമ�തും
ശിവലിംഗെ� ഉള ്െ�ാ��േ�ാള ്ശ�ിലിംഗ�ിന ്െറആകൃതി
ശിവലിംഗ�ിന ്േറതു തെ�യായിരി�ുംഎ�തും ശ�ിലിംഗെ�
അഥവാ മഹാശ�ി ലിംഗെ�ഗൂഢമ�ാതാ�ു�ു. ഭൂമിയും ച��നും
സൂര�നും ന��തേകാടികള�െമ�ാം സൃഷട്ി�െ��ി���ത ആ്കാശം
എ�അര ്� േഗാള�ിനക�ാണ,് മഹാശ�ിലിംഗ�ിനക�ാണ.്

((അ��ായം 58 ഓം

അ��ായം 59 ഓംകാരം

ഇമഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി��� )്).
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അ��ായം 61
പരമശിവഅവതാരെ�പൂര ്�മാ�ിെ�ാ�ിരി�ു�ു.

മഹാശ�ിയുെട മഹാഹൃദയമായഓംകാരം പരമശിവനില ്
�ാപി�ുേ�ാള ്, �ഗ��ിലുടനീളം ദീര ്ഘമായി വിവരി�ു�
വ��ിസ�ാത���ം പരമശിവനും നല ്കു�തായി മന�ിലാ�ാം.
എ�ാല ്മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട ഭാഗവും, മഹാദാസനും,

�പതിനിധിയും, �പപ�പിതാവുമായി പരമശിവെന
മഹാഒരു�ിയിരി�ു�തിനാല ്, പരമശിവനായിരിെ� െത��കള�ം
കു��ള�ം െച���അവ�ഉ�ാവാതിരി�ാനാണ ക്ഴു�ില ്
മഹാനാഗബ�നമു�ത.് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, 2006ല ്
പരമശിവന ്എ�േപര (്ബാദഷ് എ� േപരു�)ഈയു�വന്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കി. മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനും

�പതിനിധിയും �പപ�പിതാവുമായി സൃഷട്ി�ി��� പരമശിവെന
മനുഷ�നായി� മ്ഹാ�പപ��ിെല മഹാകാര��ള ്�കമെ�ടു�ാനായി
മായ �പത��മ�ാ�കാല� മ്ഹാേദവി മഹാനിേയാഗി�ുേ�ാള ്,
മനുഷ�ര ്�ു നല ്കുേ�ാെല വ��ിസ�ാത���ം നല ്കിെ�ാ�്
ഗൂഢമായി നിയ��ി�ു�ു.ൈ�ക�ിന ്െറയും ഗാ�ിയുെടയും

ഈയു�വന ്െറയുംചരി�ത�ള ്ഉദാഹരണ�ളാണ.് മഹാേദവിയുെട
മഹാദാസനായി പരമശിവെനസൃഷട്ി�ു�ത എ്�െനെയ� (്മഹാ)

ശ�ി,ശിവന ്; �ബ�ം മഹാ�പപ��ിന ്െറ പിതാവായി
പരമശിവെനസൃഷട്ി�ു�ു എ�ീഅ��ായ�ളില ്വിവരി�ി���.്
1989ജനുവരി മാസ�ില ്ഈയു�വെന ഉള ്െ�ടു�ിെ�ാ�്
മഹാേദവി നിര ്�ഹി� മ��ാവതാരംഎ� ഒരു മഹാശാസ�്തപ�തി
�പകാരം മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തംഅഥവായഥാര ്�
േവദ�ള ്ഓംസത�ം േഡാ�േ്കാം (◌ംം◌ം.◌ീാെമേവ�മാ.രീാ)എ�
െവബൈ്സ�ിലൂെടയും �ഗ��ളിലൂെടയും മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി ഭൂമിയില ്പുനഃ�ാപി��െകാ�ിരി�ു�ു,

വീെ�ടു�ുെകാ�ിരി�ു�ു. 1991ല ്ഈയു�വന ്െറ നാവില ്
ശാസ�്തപരം മാ�തമായഓംഎ�അ�ര�ബ�ംകുറി��.ച��െനയും
(ച���ല) ന��തെ�യുംഇടതുെന�ിയില ്�പേവശി�ി��.സൂര�െന

ഉള ്െ�െട എ�ും സൃഷട്ി�ുവാന ്കഴിയു� മൂ�ാം ക��ം
�പേവശി�ി��കഴി�ു. (േമ�ടി മഹാകാര��ള�മായി ബ�െ��്
ഈയു�വന ്െറ ശരീര�ില ്ദിവ�മായ വരകള ്അഥവാചി�തണ�ള ്
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ഉ�.്). മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിെയയും, മഹാ�പപ�െ�യും
�പതിനിധീകരി�ു�ഓംകാരവും,ഓംഉം,അര ്�മഹാേദവീരൂപവും

(അര ്�നാരീശ�ര രൂപവും),സൂര�നും ച���ലയുംന��തവും
മഹാേദവി പരമശിവരൂപ�ില ്�പേവശി�ി��കഴി�ു!

മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്�ള ്�പകാരം പരമശിവന ദ്ിവ�രൂപം
�പകടി�ി�ാന ്കഴിയു�തുമാണ.്

മഹാനീതിശാസ�്തംഅഥവാഓംകാരനീതിശാസ�്തം �പകാരം മാ�തം
�പവര ്�ി�ുവാന ്പരമാശിവെനസേ്നഹി�ുകയും

നിയ��ി�ുകയും ഭരി�ുകയും േവ�ിവ�ാല ്ശി�ി�ുകയും
െച��� 5തലയു�ഓംകാരനാഗമായി� മ്ഹാജഗദംബയുെട
മഹാപുരുഷരൂപംഈയു�വന ്െറ കഴു�ിലും, മഹാ�പപ�െ�
സംര�ി�ുവാനും ഓംകാരമഹാനാഗ�ിെന മയെ�ടു�ി
പരമശിവെനസംര�ി�ുവാനായും 10തലയു�

�ബ�മഹാനാഗമായി മഹാജഗദംബഈയു�വന ്െറ ശിര�ിലും
�പേവശി��കഴി�ു ; മഹാനാഗ�ള�െട േപര ഒ്രു ധാരണേയാെട

�ഗ�രചനയ�്ായി� ഈ്യു�വന ്വ�താണ,് മഹാനാഗ�ള�െട േപര്
മഹാേദവി െവളിെ�ടു�ിയി�ി�, മഹാേദവീ,അവിേവകം

െപാറുേ�ണേമ. പരമശിവന ്െറ ശിര�ിെല തലമുടിെ��ിലൂെട
മഹാജഗദംബയായ മഹാേദവി പാല ്ഒഴു�ുെമ�ാണ്

അറിയി�ി���ത.് പരമശിവന ്െറ �പതിനിധിെയ� ത്ല ്�ാലം
മന�ിലാ�ു�ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല ശിവന ്െറ
തലമുടിെ��ിലൂെട െവ�ം (ഗംഗാജലം) ഒഴു�ിയതായി

േക�ിരി�ുമേ�ാ. മഹാേദവി ഭൂമിയില ്എഴുെ���േ�ാള ്സമൂലമായ
മാ�വുമു�.് മനുഷ�ന ്െറആ�ീയസാ�ാത�്ാരംസുവ��മായി
അറിയി�ുവാന ്പരമശിവന ്െറ തലമുടിെ��ില ്ന��തം,
ച���ലയ�്ു മുകളിലായി� ഉ്�ാവും. മഹാസൃഷട്ിച�ക�ില ്
മഹാേദവി, മനുഷ�രൂപെമടു�ുേ�ാള ്മഹാദാസനായ

പരമശിവനിലൂെട മാ�തമാണ ഓ്ംകാരം മഹാഹൃദയംആെണ�ും ഓം
മഹാചിരിയാെണ�ുമു� മഹാസത��ള ്മഹാേദവി

െവളിെ�ടു�ു�ത എ്� മ്ുന ്അ��ായ�ില ്വ��മാ�ിയിരു�ു.
മഹാേദവിയുെട മഹാനരസിംഹംഎ� മഹാവാഹനമായി പരമശിവെന
അനു�ഗഹി��കഴി�ു. മഹാഎ�മഹാപദം നരസിംഹേ�ാടു േചര ്

�ത മ്ഹാേദവി മഹാഇരി�ിടമായി പരമശിവനായ
മഹാനരസിംഹെ�അനു�ഗഹി�ി���തുെകാ�ും

മഹാനരസിംഹ�ിന ്െറ പുറ� ഇ്രി�ു�തുെകാ�ുമാണ.്
പരമശിവന ഉ്ടു�ാന ്മഹാനരസിംഹേ�ാല ്മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്
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കു�തായി 2007ഡിസംബറില ്മഹാേദവിഅറിയി��.
മഹാ�പപ��ിലു�ഏെതാരായുധെ�യുംസൃഷട്ി�ാന ്കഴിയു�

മഹാശൂലവും മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കി.
2007ഡിസംബറില ്മഹാശ�ിയായ മഹാജഗദംബയുെട മഹാഹൃദയം
ആയഓംകാരംഈയു�വനിേല� �്പേവശി�ി�ുകയു�ായി.
ഈയു�വന ്െറ ശരീര�ിന ്െറ പകുതിഭാഗവും മഹാജഗദംബ

ഏെ�ടു�ി���;്ഇടതുകാല ്1010എ�ശ�ിഅളവുസംഖ��പകാരം
പൂര ്�മായിഏെ�ടു�ി���;് 510ശ�ിഅളവുസംഖ� �പകാരം
വലതുകാലിന ്െറആദ�പകുതിഭാഗം ജഗദംബയും ര�ാം പകുതി
ഈയു�വനും എ�ു മഹാനി�യി�ി���.്വലതുൈകസ�ൂര ്
�മായും മഹാജഗദംബയുെട നിയ��ണ�ില ്. മഹാശ�ിയുെട
മായാശ�ികള ്ഉള ്െ�� കാര��ള�െട വിശദീകരണം ലഭി�ി�ി�.
മഹാേദവിയുെട ഇടതുൈക�ിെല ചൂ�ുവിരലില ്നി�്

മഹാ�പപ��ിന ആ്വശ�മായഅ�ിയും,വലതുൈക�ിെല
ചൂ�ുവിരലില ്നി� മ്ഹാ�പപ��ിന ആ്വശ�മായ ജലവും/മഴയും
�പവഹി�ു�ത ഉ്ള ്െ�െട എ�ാ വിരലുകള�െടയുംവിവര�ള ്

അറിയി�ിരു�ു.ഇേ�ാള ്ഓര ്�ു�ി�. പരമശിവനുമായിഅവെയ
ബ�ി�ി�ു�ുമു�.്വിശദവിവര�ള�ം,കൃത�മായ തീയതിയുംഓര ്
�ു�ി�,എ�ിലും 2007അവസാനേമാ 2008ആദ�േമാ,സംഹാരേദവന ്
എ�പദവി നല ്കി മഹാേദവിഈയു�വെന മഹാഅനു�ഗഹി��. 2008

ല ്പരമദാസന ്എ�നിലയില ്നി�ും മഹാകാരുണ�ം �പകാരം
മഹാദാസനായിഈയു�വെന ഉയര ്�ി. മഹാേദവി

മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കി�ഴി�ശ�ികെള�ാം �പവര ്
�ി��തുട�ു�ത അ്ഥവാആകട്ീവാ�ു�ത മ്ഹാേദവി
മഹാനി�യി�ു�തായഏ�വും ഉചിതമായസമയ�ാണ.്

ഈയു�വനു�ായ ദിവ�ാനുഭവ�ള ്കുറി�ാന ്ഒരുപേ� �പേത�ക
�ഗ�ം േവ�ിവരും. മഹാശാസ�്ത�പകാരം/ മഹാേദവിയുെട
മഹാഇഷട്�പകാരം,അവെയയഥാകാലം/ആവശ�െമ�ില ്,
സമ്ൃതിയുെട ഭാഗമായി മെ�ാരു �ഗ��ില ്േചര ്�ു�താണ.്
എ�ിലും, മ��ാവതാരെ���ി മാ�തംചുവെട വിസത്രി�ു�ു,
ആയതിന അ്�ം ജീവചരി�തവും �ഹസ�മായി കുറിേ��തു�.്

1958 െമയ 2്0ന ജ്നനം. േരാഹിണി ന��തം. 1213വയ�� മുതല ്
ഈയു�വെനൈദവശാസ�്ത�ിേല� ൈ്ദവം വലി�ടു�ി��,വര ്
ഷ�ള ്തെ� ഉപനിഷ�ുകെള �ശ�ി�� പരിേശാധി�േ�ാഴും ഒരു
മണി�ൂറില ്താെഴ സമയം േവദ�ള ്പരിേശാധി�േ�ാഴും
മാസ�േളാളംൈബബിള�ം ഖുറാനും യു�ിവാദ�ഗ��ള�ം
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പരിേശാധി�േ�ാഴുംഎവിെട�ാേമാഎെ��ാേമാ
െത�ി�ിട�ു�തായി േതാ�ി.ൈദവം, ദാരി�ദ��ിന ്െറ

അടി��ിലൂെട െചറു�കാലം കട�ിവി� ജ്ീവിതകാര��ളില ്സമര ്
�നാ�ി,സമൂഹകാര��ളില ്�ശ�ി�ി��. പ�ികള�ംഅനവധി

േ��ത�ള�ം സ�ര ്ശി�ുകയുംയു�ിചി�േയാെട
വിലയിരു�ുകയും െചയത്ു. �പീഡി�ഗി വെര പഠി��.സക്ൂള ്ൈഫനല ്
ഫ� �്ാേ�ാെട പാ�ാകാനും െട�ിലും ഇന ്റര ്വ��വിലും ജയി�ാനും
മഹാേദവിഅനു�ഗഹി�തിനാല ്, 1980ല ്േ�� ബ്ാ�ില ്ൈട�ി�്�ാര ്

�ായി േജാലി ലഭി��. 1981ല ്വിവാഹം കഴി�േശഷവും
ൈദവശാസ�്തംവീര ്��മു�ി�ുകയാല ്1982ഡിസംബറില ്േജാലി
ഉേപ�ി� േ്ജ�ഷഠ്സേഹാദരന ്സംഘടി�ി��ത�വിസാ�പകാരം
സൗദി അേറബ�യിേല�ു േപായി.കൂടതല ്ധനം സ�ാദി�ു�തിന്
സൗദി�ുേപായി എ�ു ചു��മു�വര ്ധരി�േ�ാള ്,യഥാര ്��ില ്
ഏകാ�തയില ്ൈദവാേന�ഷണംഅഥവാൈദവശാസ�്തഗേവഷണം
നട�ുകെയ�തായിരു�ു മുഖ� ഉേ�ശം.അതിനു�വഴികള ്ൈദവം
ന�തുേപാെല ഒരു�ി�രികയും െചയത്ു.സുമാര ്5വര ്ഷെ�
സൗദി ജീവിത�ിനുേശഷം,വീ�ും േജാലി�ും ധനസ�ാദന�ിനും
അവസരം ഉ�ായിരു�ി��ം 1987ആഗ�ിേലാ മേ�ാ േകരള�ിേല�ു
മട�ി.സൗദിയില ്വ� എ്ഴുതി�ുട�ിയതായ നമു�ു മനുഷ�രാകാം
എ� േപരിലു� ഒരു �ഗ��ിന ്െറബാ�ി ഭാഗം പൂര ്�ിയാ�ാന ്
ആരംഭി��. മത�െളെയ�ാം പാേട നിരാകരി��െകാ�ു�

�ഗ��ില ്മഹാേദവിെയ ഒഴിെകയു� േദവതകെള വിമര ്ശി��.
അ�ാഹുവിെനയും േയശുവിെനയുെമ�ാം വാ�ുകള ്െകാ� ഖ്�ി�്
ശിവെനയുംഖ�ി�ാെനാരു�േവ ഭാഗികമായി മാനസികനില
െത�ിെ�ാ� 1്989ജനുവരി മാസം 21◌ാം തീയതി പൗര ്�മി ദിവസം

ഉ�േയാെട വീടിനു െതാ�ടു�ു� േദവീേ��ത�ിേല�ു
േപാവുകയും േ��തനടയില ്താന ്പരമശിവനാെണ�്

ആംഗ��ളിലൂെട �പഖ�ാപി��െകാ� ക്ു�ിയിരി�ുകയും െചയത്ു.
ശരീരംഎന ്െറ നിയ��ണ�ിലായിരു�ി�എ�ിലും എ�ിലൂെട

സംഭവി�ു�ആംഗ� സംഭാഷണ�െളയും മേനാഭാവ�െളയുംഇ�ും
സുവ��മായിഞാേനാര ്�ു�ു.അേ�ദിവസം രാ�തിതെ�സമനില
തിരി��കി�ിെയ�ിലുംഅ�ു രാ�തി മ��ാവതാരംഎ� മഹാ�ുതം

സംഭവി��.ശ�മായ േതാ�ലിന ്െറഅടി�ാന�ില ്,
പാതിരാ�തിേയാെട എണീ� പ്ുരയിട�ിെല െത�ിന ്ചുവ�ില ്നി�്
ര�ുൈകകള�ംവ� ന്ിറെയ മ� എ്ടു�ുെകാ�ു വരികയും, ഒരു
ക�ാടി �ാ� ന്ിറെയ െവ�ം െകാ�ുവരികയും, മുറിയടയ�്ുകയും
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െചയത്ു. േശഷം, െകാ�ുവ� മ� ൈ്കെകാ� ക്ുഴ�്
ശിവലിംഗമു�ാ�ുകയും,സത�ംധര ്�ം നീതിസൃഷട്ി�ിതി
സംഹാരംഎ� ത്ുടര ്�യായി ജപി��െകാ�ിരി�ുകയും െചയത്ു.
അരമണി�ൂറിലധികം ജപി��െവ�ാണ ഓ്ര ്�.ശ�മായ

േതാ�ലിന ്െറഅടി�ാന�ില ്,ജപം തുടര ്�ുെകാ�ുതെ� േമല ്
�ടി ശിവലിംഗെ�ര�ായി വിഭജി�ുകയും, ഒരു ഭാഗം െകാ�്

മെ�ാരുശിവലിംഗമു�ാ�ുകയും,സത�ംധര ്�ം നീതിസൃഷട്ി�ിതി
സംഹാരംഎ� ജ്പി��െകാ�,് ര�ാമെ� ഭാഗം മ�്

കുേറെ�യായി ചവ�ര� ത്ി�ാന ്ആരംഭി�ുകയും െചയത്ു. മ�്
ഭ�ി�ു�തിെനസഹായി�ാന ്കുേറെ� െവ�ം

കുടി��െകാ�ുമിരു�ു.ജപവും മ��തീ�ിയും �ഭാ�െമേ�ാണം
തുടരേവ, െവ�ം കുടി�ാന ്�ാ� ഉ്യര ്�ിയേ�ാള ്െഞ�ിേ�ായി.
�ാ�ില ്വളെരെ�റിയ ഒരു മ��ം നീ�ി�ുടി�ു�ു.എന ്െറ കണ ്
മു�ില ്�പത��െ��തായും െചറിയഓര ്�യു�.്ൈക�ിെല
െചറുവിരലിന ്െറ നഖ�ിന ്െറ സുമര ്1/4വലി��ിലു� മ��ം.
വീ�ുംസൂ�ി�� േനാ�ി.അെത, മ��ം നീ�ി�ുടി�ുകയാണ.്

മാ�തമ�, �ാ�ിനക� െ്വ��ിനു മുകളിലായി െചറു
പ�ികെളേ�ാെല േതാ�ി�ു�ഏതാനും െചറ �ുപാണികള ്

പ�ികെളേ�ാെല തെ� പറ�ു�ു. നാസികയിലൂെട മ��െ�
ശരീര�ിനു�ിേല�ു വലി�ാനു�അതിശ�മായ

േതാ�ലു�ാവുകയും, �ാ� ഉ്യര ്�ി ചരി��െകാ� വ്ലതു
നാസികയിലൂെട െവ�േ�ാടു േചര ്�മ്��െ�അതിശ�മായി
ഉ�ിേല�ു വലി�ുകയും െചയത്ു. മ��ം നാസികയിലൂെട

ശരീര�ിനു�ില ്എവിേടയേ്�ാമഹാഇഷട്�പകാരം �പേവശി��.
മു�റ�െചറ �ുപാണികള ്വായിലൂെട ഉ�ിേല�ു േപായി എ�ു

േതാ�ു�ു, ന� നി�യമി�. മ��ാവതാര�ിന ്െറ
ഉ�വെ���ിയും �പവര ്�നെ���ിയുമു�കൂടുതല ്വിവര�ള ്

മഹാേദവി മഹാനി�യ�പകാരമാണ അ്റിയി�ുക.
പി�ീട ശ്�മായ െവളിപാട ഉ്�ാവുകയാണ.്ൈഹ�വ

�പമാണ�ളില ്ഉ�തുേപാെലഅസുര�ാര ്േമാഷട്ി��െകാ�ു േപായ
േവദ�െള ഒരു േദവത മ��രൂപ�ില ്െച� ത്ിരി��െകാ�ു
വരു�ത� മ��ാവതാരെമ�റിയി��. ഭൂമിയില ്മായ

�പത��മാ�ു�തിന ്െറയുംസംഹാരംആരംഭി�ു�തിന ്െറയും
മുേ�ാടിയായി യഥാര ്�മായ േവദ�ള ്ഭൗതികശാസ�്ത�പകാരം
വീെ�ടു�ാനു� മഹാപ�തിയാണ മ്��ാവതാരംഎ�റിയി��.
മഹാശ�ിയില ്നി�ും സൃഷട്ിഅംശംആദി സൃഷട്ിയായ
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മ��രൂപ�ില ്േവര ്പിരിയുകയും, േവദ�ള ്വീെ�ടു�ാന ്
നി�യി�െ�� പരമശിവനിേല� �്പേവശി�ുകയുമാണ്
സംഭവി�ു�െത� അ്തിശ�മായ േതാ�ലിലൂെട,അഥവാ
െവളിപാടിലൂെടഅറിയി��. മ���ള�െട സൃഷട്ി സത്ംഭി�ുകയും
പുനഃസൃഷട്ി മാ�തംതുടരുകയും െച��െമ� േതാ�ലുമു�ായി.

അതായത മ്ഹാശ�ിയുെട സൃഷട്ിശാസ�്തെമ�്
വിേശഷി�ി�ാവു� ഭൗതികശാസ�്തസംവിധാന�ള ്�പകാരം,
ഭൗതികശാസ�്തെ�ഉ�തെ�ടു�ിെ�ാ� യ്ഥാര ്�മായ
േവദ�ള ്വീെ�ടു�ുകയാണ.്കഴി�സൃഷട്ിച�ക�ില ്മായ
�പത��മാകും മു�ു നട� മ��വതാര വിവരണം,കാലാ�ര�ില ്
ജീര ്�ി�േ�ാള ്ഉ�ായ ഒരു പൂ�ാ�ി�ഥ മാ�തമാണ ഒ്രു േദവത
മ��മായി� െ്ച� അ്സുര�ാരുെട പ�ല ്നി�ും േവദ�ള ്
വീെ�ടു�ു എ�ത ;്അ�രെമാരുകഥസൃഷട്ി�ു�തില ്

�പസത്ുത േദവതയുംനീചമായ പ� വ്ഹി�ി��േ�ാഎ� ത്ല ്�ാലം
അറിയി�.ഈ�ഗ��ിലു� മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ
ഉ�ട�െ�യും ഭൗതികശാസ�്തം, ധര ്�ശാസ�്തം,
ആ�ീയശാസ�്തം, മ��ശാസ�്തംഎ�ീ യഥാര ്�മായ 4

േവദ�െളയുംപരിേശാധി�ുേ�ാള ്ൈദവകാര��ള ്ഉള ്െ�െടയു�
മഹാ�പപ�കാര��ള ്മുഴുവനും മഹാശാസ�്ത�പകാരം

വിവരി�ിരി�ു�തായി മന�ിലാ�ാം.ൈഹ�വ േവദ�െള�ാം അ�
സമയം െകാ�ു�പരിേശാധനെകാ�ു തെ�വര ്��ശാസ�്തമായ
മ��ശാസ�്തംകാലാ�ര�ില ്ജീര ്�ി� ഉ്�ായവയാെണ�ു
മന�ിലാ�ാവു�താണ.് മ�� മത�ഗ��ള�ംൈദവശാസ�്തമ�
എ�ആ്�ീയസാ�ാത�്ാരവും മത�ള�ം, ഭീകരവാദവും

മത�ള�ം എ�ീഅ��ായ�ളില ്ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.്
മ��ാവതാരേ�ാടു ബ�െ���ം, 1991ല ്ഓംകുറി�തുമായി
ബ�െ���ംഈയു�വന ്മാനസികേരാഗആശുപ�തിയില ്നി�്
ഭാഗികമായ ചികി� േനടിയിരു�ു. മുന ്അ��ായ�ില ്

വിശദീകരി�ിരു�തായആവകകാര��ള ്വിശകലനം െച��േ�ാള ്
മാനസിക േരാഗ�ള ്ഈയു�വന യ്ാെതാരി�ലും ഉ�ായി�ി�ാ
എ� സ്ുവ��മാവു�താണ.് മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ 4 ഭാഗ�ളില ്
അഥവാ േവദ�ളില ്ആദ�േ�തായ ഭൗതികശാസ�്തെ�

ഉ�തെ�ടു�ാനു� ഒരുസംവിധാനം കൂടിയായിരു�ു അത.് മാ�തമ�
ആദ�മഹാകാല ച�ക�ിെല ഭരണ�ിനായി നിേയാഗി�െ��
ഏതാനും േദവതകള ്വഴിപിഴയ�്ുകയും,അവരില ്2 േപര ്

ൈദവമാകാന ്�ശമി�ുകയും ഒെ� െചയത്അതിനീച കാര��ള��.്
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മഹാേദവി പരമശിവെനൈ�ക�ായി� ന്ിേയാഗി�ത മ്ുഖ�മായും
ആവകകാര��െള �കമെ�ടു�ാനാണ,്വിശദാംശ�ള ്ഭീകരവാദവും
മത�ള�ം എ�അ��ായ�ില ്ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.്
ഈയു�വെന �ഭാ�നാ�ുവാന ്നീച േദവതകള ്�ശമി�ുകയും

പരാജയെ�ടുകയും െചയത്ു. �ഭാ� എ്� േരാഗെ���ി പറയുേ�ാള ്,
ഭൂമിയില ്ൈവകാെത മായ �പത��മാകുേ�ാള ്, �ഭാ� േ്രാഗം
എ�േ�യ�്ുമായി മഹാേദവി പിന ്വലി�ു�താണ.്

ഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിലും യഥാര ്�മായ േവദ�ള ്അഥവാ
മഹാശാസ�്തംവീെ�ടു�ു�തിന മ്ഹാേദവി�്

മഹാശാസ�്തപരമായ മഹാപ�തി ഉെ��ും,ആയതിന യ്ാെതാരു
മനുഷ�രുെടയുംസഹായംആവശ�മിെ��ുംകൂടി െതളിയി�ു�ു.
മ��ാവതാരെ�മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിഎ�ുെകാ�്

പരസ�മാ�ു�ി�എെ�ാരു േചാദ�മു�.്
മായ �പത��മാ�ു�തിന ്െറ മുേ�ാടിയായി ഭൗതികശാസ�്തെ�
ഉ�തെ�ടു�ി െ�ാ� ഭ്ൗതികശാസ�്തസംവിധാന�ള ്�പകാരം
േവദ�ള ്വീെ�ടു�ാനു� മാര ്�െ�പരസ�മാ�ുകഎ�ു
പറ�ാല ്മായ �പത��മാ�ുകഎ�ാണര ്�ം. മായ

�പത��മാ�ാെത െച��� മഹാപ�തിയാണ മ്��ാവതാരം. മായ
�പത��മാ�ുവാന ്മഹാേദവിയുെട മഹാചിരി കൂടിയായഓംഎ�
ശബദ്�ബ�െ�മഹാഒരു�ിയി���.് മഹാചിരി മാ�തമാണ്
മഹാേ�ശഷഠ്ം. മാ�തമ�,അധമവാദ�ള ്നിര�ു� മനുഷ�െര
േബാധി�ി�ി��ം,വിശ�സി�ി�ി��ം ൈദവ�ിന ഒ്�ും േനടാനി�.
മഹാേദവി മഹാശാസ�്തപരമായി�,്തന ്െറ തെ� ഭാഗമായ
പരമശിവനിലൂെട മഹാശാസ�്തെ�അഥവായഥാര ്�മായ
േവദ�െള വീെ�ടു�ു�ു. മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്ം �പകാരം
ൈവകാെത ഭൂമിയിെല�ും ശബദ്�ബ�മായഓം ധ�നി�ുേ�ാള ്,
എ�ാ മനുഷ�രുംസത��ള ്വിശ�സി��െകാ��ം.അതിനുമു�്

മഹാശാസ�്തപരമായിഅവതരി�ി�ി���കാര��െള വിശ�സി�ാനും
വിശ�സി�ാതിരി�ാനുമു�വ��ിസ�ാത���ം മനുഷ�ന ന്ല ്

കിയിരി�ുകയാണ.്
മായ �പത��മാ�ിയ േശഷം േവദ�ള ്വീെ�ടു�ാല ്േപാേരഎ�ു

ചി�ി�ു�വരു�ാകും.
ആദ�മായി� ഭ്ൗതികശാസ�്ത�ിന ്െറഔ�ത�െ� േവദ�ള�െട
വീെ�ടു�ലുമായി ബ�ി�ി�ി���തിെന��ി പറയാ ◌ം:

മായാശ�ികള�െട �പവര ്�ന�െളസമൂഹ�ില ്�പത��മായി
�പകടി�ി�ാെതയും,തന ്െറ ഏകദാസേനാടുേപാലും മായാപര�ളായ
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�പകടന�ള ്അധികം നട�ാെതയും േവദ�െള (തന ്െറ
ഏകദാസനിലൂെട) ഭൗതികശാസ�്തപരമായിഅവതരി�ി�ുക
കൂടിയാണ ൈ്ദവം.ഇ�െ�കാലഘ��ില ്ൈദവംസൃഷട്ി�

മനുഷ�ര പ്ണ�ഭാ�,്കാമ �ഭാ�,് മത�ഭാ�,് രാഷ�്ടീയ �ഭാ�,്കീര ്�ി
�ഭാ�,്തുട�ിയബഹുവിധ �ഭാ�ുകള ്പിടി� മ്നുഷ�രായ�ാെത

ജീവി�ുേ�ാള ്, ഭൗതികശാസ�്തപരമായി േവദ�െള
വീെ�ടു�ു�തും,സമൂഹ�ില ്അവതരി�ി�ു�തുംസാ��മ�ാ
എ�ു േതാ�ും.അ�രെമാരുഅവ�യില ്, മ�ത�ഭാ�രുെടയും
രാഷ�്ടീയ �ഭാ�രുെടയുംഇടയില ്തന ്െറ ഏകദാസനായ പരമശിവെന
ജീവി�ി��െകാ�,് പരമശിവനിലൂെട യഥാര ്�മായ േവദ�െള
മാനുഷികമായി� സ്ുമാര ്20വര ്ഷ�ാലമായു�പരസ��പവര ്
�ന�ിലൂെട വീെ�ടു�ുകയാണ സ്ംഭവി��െകാ�ിരി�ു�ത.്
യഥാര ്��ില ്സമൂഹ�ിെല വലിെയാരുഅ�ുതമാണത.്

ഇനി േവദ�ള ്വീെ�ടു�ു�തിനു മു� മ്ായ
�പത��മാ�ിയാലു�ാകു� മ� േ്പാരായമ്കെള��ി പറയാ :
ൈദവശാസ�്തെമ�ും സ�ൂര ്�ൈദവശാസ�്തംഎ�ുമു�

ക�േ�രുകേളാെട ഇ� ഭ്ൂമിയിെലാെ�യുംനിലനില ്�ു�വ�ത�സത്
മത�ള�ംഅവയിെല പുേരാഹിതവര ്�വും

പ�ിതേകസരികള�െമാെ�ത�ള�െടഅധമ വിശ�ാസ�െള
ശരിവയ�്ു�തിന മ്ായ �പത��മാ�ലിെന ഉപേയാഗെ�ടു�ാന ്
ഉ�ാഹി�ുകയുംഅതിന ്െറ േപരിലും മതമനുഷ�രായി ജീവി�ു�
ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�െള ത�ിലടി�ി�ാന ്�ശമി�ു�തുമാണ.്
ൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്ഇ� ഭ്ൂമിയിെലാെ�യുംനട�ുേപാരു�
ആരാധനാസ��ദായ�ള ്അധമ�ള�ംൈപശാചിക�ള�ം

േകാ�പായ�ള�മാെണ� �്ഗ��ില ്വിശദീകരി�ി���തിെന മായ
�പത��മാ�ലുമായി േചര ്�ുവായി�ുേ�ാള ്കാര��ള ്

സുവ��മാകു�താണ.്ജീവിതസൗകര��െള കൂടുതല ്കൂടുതല ്
ആസ�ദി�ുവാന ്മാ�തംശാസ�്തെ�സ�ീകരി�ുകയും, മനുഷ�ന ്െറ
സാമൂഹ�കാര��ളില ്ത�ള ്�ു േതാ�ുേ�ാെലൈദവകാര��െള�
ക�േ�രില ്അസംബ��ള ്കാ�ി�ൂ��കയും,ശാസ�്തെ�
ത�ി�റയുകയും, മതവിഴു��കള ്ചുമ�ുകയുംെച���

അധമരീതികളിേല� ൈ്ദവം നല ്കിയ വ��ിസ�ാത���െ�നിലവില ്
തിരി��വി�ിരി�ുകയാണ.് മതപുേരാഹിത�ാരാണ ഏ്�വുമധികം

അധഃപതി�ത.്ൈദവം േനരി� ഏ്�ി�ാ�േവലകള ്ൈദവേവലകള�,
കു�ു�െള, േവഷംെക�ലുകള ്മഹാശ�ിയായൈദവേ�ാട്

വിലേ�ാവിെ�� മ്ു� വ്��മാ�ിയത ൈ്ദവം മായ
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�പത��മാ�ു�േതാെട േബാ��െ�ടു�താണ.്എ�ാ മത�ള�ം
രാഷ�്ടീയ പാര ്�ികള�ം മ� അ്ധമ വ�വ�ിതികള�ം സ��ദായ�ള�ം

അവസാനി�ു�തുമാണ.്
മ��ാവതാര�ിനു േശഷംൈദവം മായ �പത��മാ�ുേ�ാള ്,
ൈദവം മായ �പത��മാ�ിയി���ത ത്ന ്െറ ഏകദാസനായ
പരമശിവനിലൂെട താന ്െവളിെ�ടു�ിയി��� മഹാശാസ�്തം

�പകാരമാെണ� ഭ്ൂമിയിെലാെ�യുമു�ജന�ള ്മന�ിലാ�ു�
അവ�ഉ�ാവുകയും,ജന�ള ്മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറഅഥവാ
മഹാേവദ�ിെല ര�ാമെ� േവദമായ ധര ്�ശാസ�്തം �പകാരം

ജീവി�ുകയും െച���താണ.്
1989ല ്മ��ാവതാരംസംഭവി�ി�േശഷം മഹാേദവി

മഹാനി�യി�ി��� �കമംഅനുസരി� ഈ്യു�വന ്െറ ഓേരാേരാ
കാര��ള�ം നട�ുെകാ�ിരി�ു�ു. മഹാശ�ിയുെട മഹാഇഷട്ം
േപാെലസര ്�വും നടേ�ണേമഎ�ും ഓംമഹാശ�ിയായ
മ�ടി�ശീമഹാഭ�ദകാളി ദിവ�ദിവ�ദിവ�ദിവ� മഹാേദവി�്
മഹാആന�ം നല ്കു� �പവൃ�ികള ്മാ�തംഎ�ായേ്�ാഴും

െച���വനാ�ിഎ�ായേ്�ാഴുംഅനു�ഗഹി�ണേമഎ�ും �പാര ്
�ി�ു�ഈയു�വന മ്ഹാപ�തികള ്അറിയാനു�ആ�ഗഹം
ഉ�ായി�ൂടാ. മഹാേദവി�ുേവ�ി വധി�െ�ടാന ്ത�ാറാണ്
എ�തുള ്െ�െടയു�അേനകംസത��പതി�കള ്ഈയു�വന ്

െചയത്ി���;്ആവകകാര��ള ്മുന ്അ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ി���.് മഹാേദവി ഓംകാരം നല ്കിയത 2്007ല ്എ�ില ്

1991േലാ മേ�ാഓംകാരമ��ംഎ�മലയാള�ിലു� ഒരു
രഹസ�വാചകം/�പതി�നല ്കിയിരു�ു.ഇേ�ാള ്ഒ��ം ഓര ്�ു�ി�.
ആവശ�മാകു�സമയ� മ്ഹാേദവി ഓര ്�ി�ി�ു�താണ.്
�പതി�കള�െട ഒരു നീ�നിരഅനവധി വര ്ഷ�ളിലൂെട

െച�ി�ി���.്
2007ഡിസംബറിലും, 2008 െഫ�ബുവരിആദ�വും �ബ�വും

പരിശു�ാ�ാവുംആയിരി�ു� മഹാേദവിയുെട ദിവ� ദര ്ശനം നല ്കി
ഈയു�വെന മഹാഅനു�ഗഹി� വിവര�ള ്മുന ്അ��ായ�ില ്
േചര ്�ി���.് 2008 െഫ�ബുവരി 1◌ാം തീയതിൈ�ക�ിന ്െറ ചരി�തം

അറിയി��. പരമശിവനായി മഹാേദവിഅവേരാധി�ി���
ഈയു�വെന�െ�യാണ ൈ്�ക�ായിഅയ�ത എ്�ു തുട�ിയ
കാര��ള ്െ�ാ�ം ഹി�ു�ള ്ൈദവമായി കരുതു� ഒരുൈഹ�വ
േദവതയുെട കഥ വിവരി�െ��ത വ്�ാ�അനുഭവമായിരു�ു.
ആവകകാര��ള ്, ഭീകരവാദ�ള�ം മത�ള�ം എ�അ��ായ�ില ്
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വിസത്രി�ി���.്
മഹാേദവി മഹാക�ി�ു�െത�ുംഅനുസരി�ുക, മഹാശാസ�്തം
�ാപി�ുക, മഹാേദവിെയ മാ�തംആരാധി�ുകഎ�ിവ മഹാേദവി
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�ശ�ികള ്െ�ാ� െ്ച���ു.

ൈദവ�ിന ്െറ ഭാവ�ളായസത�ധര ്�നീതികള ്സം�ാപി�ുക,
േയാഗ�രായവെരെ�ാ� (്മാ�തം) മഹാേദവിെയ മാ�തം
ആരാധി�ി�ുക, മഹാ�പപ��ിെല ജീവികളായ

കു�ു�െളെയ�ാം സമമായി സേ്നഹി�ുക,തുട�ി
മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്�ള ്അനുസരി� ഈ്യു�വന്

േജാലികെള മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�താണ.്
മു� വ്��മാ�ിയതുേപാെല മഹാേദവി, മഹാദാന�ളായ നിരവധി
മഹാശ�ികള ്ഈയു�വെന മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കി�ഴി�ു.
മഹാദാന�ളില ്ചിലവ �പത��മായുംചിലവ �പതീകാ�കമായും

ചിലവഅ�ാതമായുമാണ മ്ഹാഅനു�ഗഹി�ത.്
�പത��െമേ�ാണം നല ്കിയ മെ�ാരു മഹാപ�തിയായിരു�ു 1991ല ്
വിജയദശമി എ� േപരിലറിയെ�ടു� മഹാദശമി ദിവസംഓം കുറി�ത.്
1991ല ്സൂര�േന�തെമ�ു വിേശഷി�ി� അ്നു�ഗഹി�� നല ്കിയ മൂ�ാം
ക�ിന ്െറ സൂചകവും �പത��മായി�ായിരു�ു.വീടിന ്െറ െടറ�ില ്
േപായി സൂര�െന േനാ�ിെ�ാ� സ്ൃഷട്ി�ിതിസംഹാരംസത�ംധര ്
�ംനീതിഎ�ു ഒരുതവണേയാ മൂ�ു തവണേയാജപി�ുകയും
ഈയു�വന ്െറ നാവിലൂെട മഹാേദവിയുേടതായി സൂര�േനാട എ്േ�ാ
ക�ി�ുകയുമു�ായി.ക�ി�െതെ�� ഓ്ര ്�ു�ി�.ഏതാനും
സൂര�രശമ്ികള ്ഈയു�വന ്െറ െന�ിയിേല� വ്രു�തും

�പേവശി�ു�തുംഈയു�വന ്�പത��മായി ക�തുംഅറി�തും
അനുഭവി�തുമായകാര��ളാണ.്സൂര�െന ഉള ്െ�െട

മഹാ�പപ��ിലു�എ�ും സൃഷട്ി�ാന ്കഴിയു� മൂ�ാം
േന�തമാണെത�ഈ്യു�വെനഅറിയി�ത 2്007ല ്മാ�തമാണ.്
മൂ�ാം േന�തെ�കുറി�ു� േരഖകള ്ഈയു�വന ്െറ െന�ിയുെട
മ���ില ്,താെഴയായുംക��കള�െട ഇടയില ്മുകളിലായും

മഹാേദവി ചി�തണം െചയത്ി���.് മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്
കി�ഴി�ശ�ികെള�ാം �പവര ്�ി��തുട�ു�ത അ്ഥവാ

ആകട്ീവാ�ു�ത മ്ഹാേദവി നി�യി�ു�തായഏ�വും ഉചിതമായ
സമയ�ാണ.്അതിനു മു� െ്ചയത്ാല ്മായ

�പത��മാ�ുേ�ാെലയാകുംഅത.് മാ�തമ�,ഇനിയുംഈയു�വന ്
വളെരയധികം േയാഗ�തകള ്േനടാനുമു�ാവും. മഹായജമാന
കൂടിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനാകുവാന ്മഹാഭാഗ�ം
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ലഭി�ി��� പരമശിവെനസംബ�ി�,്ഓേരാേരാകാല�ളിലും
സമയ�ും മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു� േജാലികള ്
െച��വാനു�ശ�ി മാ�തേമ േവ�ൂ.അഹംഭാവംഅ�ം വര ്

�ി��േവാഎ� എ്നി� ഇ്െതഴുതുേ�ാള ്സംശയമു�ായിരി�ു�ു.
മഹാേദവീ,ഈയു�വേനാടു കനി�,്യാെതാരുഅഹംഭാവ�ള�ം

ഇ�ാ�വനാ�ിഎ�ായേ്�ാഴുംഈയു�വെന
മഹാഅനു�ഗഹിേ�ണേമ.

മഹാേദവി, പരമശിവനു മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�ശ�ികെള��ി
പറയുേ�ാള ്,ശ�ികളിലും കീര ്�ികളിലും ഒെ� �ഭമി�ു�
അവ�യാെതാരു മനുഷ�രിലും ഉ�ാവരുത.് പരമശിവെന
മഹാേദവിയുെട ഭാഗമായി�ൂടി മന�ിലാ�ുേ�ാള ്,

മായാശ�ികേളാടു� �ഭമം ഉ�ാവാെത �ശ�ി�ാന ്കഴിയു�താണ.്
മു� പ്റ�ചില കാര��ള ്ആവര ്�ി�ു�ു : //

മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�അ��ായം പഠി�ുേ�ാള ്, മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി,തന ്െറ എ�ാ കു�ു�െളയും മിടു�രും
യജമാനരുമാ�ാനാണ �്പവര ്�ി�ു�െത�ും

േബാ��മാകു�താണ.്താന ്നല ്കിയാല ്മാ�തംഎ�ിനും ഏതിനും
ശ�ി ലഭി�ു�തന ്െറ കു�ു�േളാട മ്ഹാശ�ിയായ

ൈദവ�ിന ശ്�ി�പകടനം കാേ��കാര�മി�.ൈദവം, പരമശിവന്
മഹാശാസ�്തവും മഹാശ�ികള�ംഅനു�ഗഹി�� നല ്കുേ�ാള ്,
മഹാ�പപ�കാര��ള ്േബാ��മാകു�ൈദവ�ിന ്െറ

�പതിനിധിയായ പരമശിവന,്അേ�ഹ�ിന ്െറ കൂടി കു�ു�ളായ
ജീവികേളാട ശ്�ി�പകടനം കാേ��കാര�മി�.ൈദവ�ിന ്െറ
കു�ു�ളായ ജീവികള ്മായാശ�ികെള ദുരുപേയാഗം

െച�ാതിരി�ാന ്കൂടിയാണ മ്ായാശ�ികെള
മഹാശാസ�്തനിയമ�ളാ�ുകയുംഅവയുെട ഭൗതികരൂപമായി

മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ി���തും. രാജാേവാ മ��ിേയാൈപലേ�ാ
ആകു�തിെലാ�ുംഅടി�ാനപരമായി യാെതാരുകാര�വുമി�.
മഹാ�പപ��ിെലഅന�മായ ഭൗതികആന��െളയും

സുഖ�െളയുംഅറിയാനും അനുഭവി�ാനുമു�താണ ജ്ീവിതം.
എ�ാ കു�ു�ള ്�ുംഅവെയ ഉറ��വരു�ുവാന ്ധര ്
�ശാസ�്തപരമായ നിബ�ന േവ�ിവരു�ു.ആ�ീയ

സാ�ാത�്ാര�ില ്,അറി�തുംഅനുഭവി�തുമായആന��െള
അന�മായിഅനുഭവി�ുവാന ്മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും കൂടിയായൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു.

അ�െനയിരിെ� പദവികള�െടയുംകീര ്�ികള�െടയും പിറേക



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2005

പായു�ത അ്വിേവകമാണ,്അഹംഭാവമാണ,്അ�ാനമാണ.്
മഹത�ംൈദവ�ിനു മാ�തം. //

ഈയു�വന ്െറഅ�ന ്,അ�,സേഹാദര�ള ്, ഭാര�,കു�ികള ്
തുട�ിയവര ്െ��ാം അതിേ�ശഷഠ്�ളായ മു��

പുണ�ബ��ള��,്ചിലര ്�വ്ലിയ പാപ�ള�ം ! മഹാേദവി
അറിയി�ി���തായആവകകാര��ള ്ഇവിെട വിസത്രി�ു�ി�.
2009ജനുവരിയില ്51വയേ�ാട അ്ടു�ു�ു.കുടുംബബ��ളില ്
ഈയു�വനും ഭാര��ും മാനസിക െപാരു��ള ്ഏെറയു�.് ഭാര�

ഒരുസേ്നഹ�ുടു�യുമാണ.്എ�ാല ്ബഹുവിധ�ളായ
കുടുംബ�പശന്�ള�ംൈദവനി�യ�ള�ം നിമി�ം

ശാരീരികബ��ള ്എ�ുംഅപൂര ്�മായിരു�ു.ഈജ��ില ്
ഭാര�യുമായി മാ�തേമഈയു�വന ്ൈലംഗികബ��ില ്ഏര ്

െ��ി����. 78വര ്ഷ�ാലമായി� ശ്ാരീരികബ��ളില ്ര�ുേപരും
ഏര ്െ�ടു�ുമി�. ഭാര� �പസത്ുത നിലയിെല�ിയത ക്ുടുംബദാരി�ദ�ം,
ഭാര�യുെടഅമിത ഭ�ി,അ�ാന ഭ�ി,കൂടാെതആദ�

മഹാകാലച�ക�ിെലഅതിഭീമമായകാര��ള ്തുട�ിയബഹുവിധ
കാരണ�ള ്െകാ�ാണ.് മഹാേദവി താല ്�ാലികമായി

പരമശിവനിലൂെട നിയമി�ഈശ�രി,അഥവാഅ�പൂര ്േ�ശ�രിയാണ്
ഭാര�ാപദവിയിെല�ിയി���ത;◌ ഭ്ൂമിേദവി എ� െത�ായ േപരില ്
അറിയെ�ടു�തുംഈശ�രിയാണ !് 1989ജനുവരി മാസ�ില ്
ഭാര�യുെട നാസികേയാട ഈ്യു�വന ്െറ നാസിക േചര ്�ുവ�്
ജീവശ�ാസവായു വലിെ�ടു�തായ ഒരുഅത�പൂര ്�സംഭവ�ിന്
ഓംകാരവുമായി ബ�മു�ായിരു�ുെവ� 2്009ഏ�പില ്22ന്

െവളിപാട ല്ഭി�ുകയു�ായി.കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.സ�ൂര ്�
കാമാന�ം ഭാര��ു നല ്കിയി��� എ്��ാെതഈജ�� ഒ്രി�ല ്
േപാലും മട�ി ലഭി�ി�ി� ;എ�ാല ്അത ഭ്ാര�യുെട കു�ം െകാ��,
പരമശിവന മ്ഹാആന�ം ലഭി�ണെമ�ില ്മഹാശ�ിയായ

മഹാേദവിേയാടു� മഹാദാസ�അളവായ 30 ലഭി�ണം. പരമശിവെന
�ബ�ംസൃഷട്ി�ി���ത 3്0എ�ആന�അളേവാെടയാണ,്
മഹാേദവിേയാടു� മഹാദാസ�അളവാണത.് മാ�തമ�,

മഹാേദവിയുെട ഭാഗം തെ�യായ പരമശിവനും മഹാേദവിയുെട
മഹാഅനു�ഗഹ�ാല ്ഭൂമിയിെലആന��ള ്െ��ാം അതീതമായ
മഹാഅവ�യിേല� ഉ്യരു�താണ.്കു�ു�ളായ ജീവികള�െട
ആന�കാര��ളിേല� സ്ദാ �ശ� പതി�ി�ുവാന ്അത ഉ്തകു�ു.
മുന ്അ��ായ�ിലും,ആന�ം, പരമാന�ം, മഹാആന�ംഎ�
അ��ായ�ിലും മഹാ�പപ�ംസത�മാണ,് മായആണഎ്�ാല ്
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മിഥ�യ�;ശരീരമാണ �്പധാനം,ആ�ാവ�എ�അ��ായ�ിലും
വിശദമാ�ിയിരു�തുേപാെല, മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ

ജീവികള�െടയും പരമമായആന�അളവ അ്ഥവാ പരമാന�അളവ 2്5
എ�കാമാന�മാണ.്ജീവികളില ്സ�്തീയും പുരുഷനുംഅേന�ാന�ം നല ്
കു�തുംഅവര ്�ു ലഭി�ു�തുമായ പരമാന�അളവാണത.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി 35എ�മഹാവാ�ല�അളവാണ സ്�യം
സ�ീകരി�ി���ത.് മഹാ�പപ��ിെല തന ്െറ കു�ു�ള ്െ��ാം
മഹാവാ�ല�ം നല ്കുേ�ാള ്മാ�തമാണ മ്ഹാേദവി� മ്ഹാആന�ം
ലഭി�ുക.വീ�ുംഈയു�വന ്െറ കുടുംബകാര��ളിേല�ു വരാം.
മഹാശാസ�്തപാഠ�ള ്വര ്�ിതമായി ലഭി�േതാെട ഭാര�, മാതാവ്
തുട�ി ഭൂമിയിലു�ജീവികെളെയ�ാം മ�ളായി കാണു� മാനസിക
അവ�യാണ ഇ്�ു�ത (്2008). ഭാര�യുമായു�ശാരീരിക

ബ��െള മഹാേദവി തട�തുകൂടിയാണ എ്� മ്ഹാേദവിയുെട
മഹാഅനു�ഗഹ�ാല ്ഇ�റിയാം. പരമ�പധാനമായ മെ�ാരു
വസത്ുത : മഹാേദവിഈയു�വന അ്നു�ഗഹി��നല ്കിയി���
പരമശിവപദവി �പാവര ്�ികമാ�ുേ�ാള ്,ബഹുഭാര�ത�ം എ�
ഹീനത�ം സംഭവി�ാെത മഹാശാസ�്ത�പകാരംഈയു�വെന

മഹാശു�ിെചയത്,്ഈയു�വെന ഉള ്െ�െട സര ്�െരയും മഹാേദവി
തീര ്�യായും മഹാഅ�ുതെ�ടു�ു�താണ;് ഉറ��വിശ�സി�ു�ു.
ഈഖ�ികയിെല വ��ിഗതകാര��െളസംവാദ�ള ്�ും
വിവാദ�ള ്�ും ഉപേയാഗി��കൂടാ. മഹാഅനു�ഗഹം െകാ�്
കാമകാര��െള വളെര ജയി�ിരി�ു�ു ; മഹാേദവിയുെട

മഹാദാസനായിരി�ുകഎ�ത മ്ഹാആന�മായിഈയു�വനില ്
മഹാഅനു�ഗഹ�ാല ്ഉറ�ി��� എ്�ും വിശ�സി�ുകയാണ.്
// �ഗ��ിെല മഹാശാസ�്തസം�ഗഹം മഹാസത�മാെണ�്

സുവ��മാണ.്കൂടുതല ്െതളിവുകള ്ആവശ�മി�എ�ു തെ�യാണ്
ഈയു�വന ്കരുതു�െത�ിലും, മഹാേദവിഈയു�വന ്െറ

ശരീര�ില ്ൈദവീകചി��ള ്മഹാഅനു�ഗഹി��നല ്കിയി��� ;്
അവെയശാസ�്തീയമായ പരിേശാധനയ�് വ്ിേധയമാ�ുവാന ്
മഹാേദവി ഉേ�ശി�ി��േ�ാഎ� ത്ല ്�ാലംഅറിയി�. മഹാേദവി,
അതനുവദി�ു�ുെവ�ില ്,ഈയു�വന ്െറ നാവിലു� 3എ�
അടി�ാനഅ�ര�ബ�ം,ഇടതു െന�ിയിലു�ച���ലയും
ന��തവും, മ��െന�ിയില ്താഴ�ായി സൂര�േന�തെ�

സൂചി�ി�ു� േരഖാരൂപം (ചി�തണം)എ�ിവെയ ശാസ�്തീയമായി
പരിേശാധി�ുവാനു�സംവിധാനം ത�ാറാ�ണം.

അതിവിദഗ�രായ 2ചര ്�േരാഗ വിദഗ�്ര ്;ഇ.എന ്.ടി.സെ്പഷ�ലി�;്
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െസ��ാ�ടി�;് �കിസത്ുമതം,ഇ�ാം മതം,ഹി�ുമതം തുട�ിയ
വ�ത�സത് മത�ളില ്നി� മ്ത�ഭാ�ും മതപാ�ിത�വും
വളെരയധികമു�ഓേരാപുേരാഹിത�ാര ്; േകമ�ാരായ

അറിയെ�ടു� ര� ന്ിരീശ�രവാദികള ്;ൈഹേ�ാടതി ജഡജ്ിമാര ്
തുട�ിയവരുെട േനതൃത��ില ്;ഏ�വും മു�ിയ

ശാസ�്തസൗകര��ള��ആശുപ�തിയില ്വ� പ്രിേശാധി�ാം.
പരിേശാധകര ്ഈ�ഗ�ം �ശ�ി�� പഠി�വരാവണം

എ�ാവശ�െ�ടു�ു.ത�ള ്െച��� �പവൃ�ിയുെട ഗൗരവം
മന�ിലാ�ാെതഅവര ്പാപം െച��കയും,ൈദവംഅവെര
ശി�ി�ാന ്ഇടവരുകയും െച�രുത.്ആര ്െ��ിലും േവ�ി
ക�ംപറയാന ്ഇറ�ി�ിരി� പ്ാപവും ശി�യും േനടി�ൂടാ.

�പീണനേമാ, ഭീഷണിേയാഅ�ാ, മറി� അ്വെര
സേ്നഹി�ു�തുെകാ�ാണ.്എ�ാ കു�ു�െളയും

സേ്നഹി�ു� ഒരു പിതാവിന ്െറ വാ�ല�മാണ �്പകടി�ി�ത.് //
മഹാേദവി ഭൂമിയില ്മായ �പത��മാ�ു�തിനു മു� ഈ്യു�വെന
വധി�ാന ്ആര ്െ��ിലും കഴി�ാല ്േപാലും, മഹാേദവി മഹാ
നി�യി�ു�സമയ�ച്ാര�ിന ്െറ ഒരു പരമാണുവില ്നി�ു

േപാലുംഈയു�വെന ഉയര ്�ി�ു�താണ.്വധി�െ�ടു�ിെ��ില ്,
മഹാേദവി ഭൂമിയില ്മായ �പത��മാ�ു�േതാെട,ഈയു�വന ്െറ

ഭൗതികഅവ�മഹാേദവി മഹാനി�യി�ുേ�ാെല
വ�ത�ാസെ�ടു�താണ.്

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

((അ��ായം 63 : പരമശിവന �്ി�പ േകാപെ�മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�താണ.് ഇമഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി���.് ))
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അ��ായം 63
മഹാ ഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും

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

മഹാേദവിഅഥവാകര ്�ാവായൈദവം മഹാ�പപ��ിന ്െറ
മഹാഭരണാധികാരിയാണ.് മഹാഭരണാധികാരിഎ�ായേ്�ാഴും
മഹാഭരണം നിര ്�ഹി��െകാ�ാണിരി�ു�ത.്ഓേരാ

സൃഷട്ിച�ക�ിലും മായ �പത��മ�ാ�കാല�,് മഹാേദവിെയ
കാണുവാനും േകള ്�ുവാനും മനുഷ�ര ്�ുകഴിയു�ി�എ�തും

മഹാഭരണംഎ�െനെയ�അ്റിയാ�തും വസത്ുതകളാെണ�ിലും
മഹാഭരണാധികാരിയായിൈദവം �പത��മായി �പവര ്�ി�ാല ്,
അടിമജീവിതമായി മനുഷ� ജീവിതംഅധഃപതി�ു�താെണ�്

ചുവെട വിശദീകരി�ു�ു�.്
മഹാഭരണം നട�ു�ു� എ്�ു സുവ��മായി മനുഷ�െര
േബാ��െ�ടു�ു�തായകാര��ള ്ഓേരാ മനുഷ�രിലും

സംഭവി�ി���,്സംഭവി�ു�ുമു�.്ത�ള�െട ജീവിതകാലെ�
ശാസ�്തീയമായി വിശകലനംെചയത്ാല ്അത േ്ബാ��മാകു�താണ.്
െപാതുവായ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാെണ�ില ്മനുഷ�ര ്
വാഹന�ള�മായി േറാഡുകളിലൂെട കുതി��പായുേ�ാള ്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയാണ 5്0ശതമാന�ിേലെറൈ�ഡവിംഗ്
െച���ത.്അ�െനയ�ായിരു�ുെവ�ില ്വാഹനഅപകട�ള ്

െകാ�ുമാ�തംസമൂഹ�ിെല ജനസംഖ�അതിേവഗം
ചുരു�ുമായിരു�ു,ജീവിതാന�ംഅസത്മി�ുമായിരു�ു.ആവക
കാര��െള��ി ധര ്�ശാസ�്തപരമായി വിശകലനംെച�ാന ്േപാലും

മനുഷ�ര ്�ക്ഴിയു�ി�,ത�ാറാകു�ി�.
മഹാേദവനും മഹാേദവിയും മഹാശ�ിയുമായൈദവം,

മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാഭരണാധികാരിയായി� �്പത��മായി �പവര ്
�ി�ാല ്,എ�െനയിരി�ുംഎ� അ്�ം ചി�ി�ുക. മനുഷ�ര ്�ു
നല ്കു�ശാസ�്ത�ാനെ�ഉപേയാഗെ�ടു�ിെ�ാ�്
ശാസ�്തവികസനവും ശാസ�്തസൗകര��ള�ംഅന�മായ

ആന��ള�ം ഭൂമിയില ്മനുഷ�ര ്കെ��ുകയുംആസ�ദി�ുകയും
േവണെമ�തായ പ�തിെയ മനുഷ�ര ്ഉേപ�ി�ും.

ശാസ�്തഗേവഷണംനട�ാെത വരും. മഹാേദവിേയാട ഓ്േരാ
സുഖകാര��ള�ം വര ്�ി�ി�ു�ത എ്�െനെയ� മ്നുഷ�ര ്

േചാദി��െകാ�ിരി�ും. മനുഷ�ര ്കര ്��ളില ്മുഴുകാെത വരുേ�ാള ്
ഓേരാേരാസുഖ�ള�ം മഹാേദവി തെ� ഭൂമിയിലു�ഓേരാ
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മനുഷ�െരയുംസ�ര ്ശി�� നല ്േക�തായി വരും. ഭൂമിയില ്700 േകാടി
മനുഷ�രുെ��ില ്അവെരഓേരാരു�െരയുംപരിപാലി�ാനായി 700
േകാടി മഹാേദവിമാരായി മഹാേദവി രൂപംെകാേ��തായി വരും !
അതായത അ്��ാനം ഇ�ാ�മനുഷ�ജീവിതം ഉരു�ിരിയും.

അധമമായഅഥവാ നികൃഷട്മായഅ�രെമാരു ജീവിതമ�ൈദവം
മനുഷ�ര ്�ായി മഹാആവിഷ�്രി�ത.് (ഒരുസൃഷട്ിച�ക�ില ്1000
േകാടി മനുഷ�ര ്എെ�ാരുകണ�ു�.് പശു�െളയുംകാളകെളയും
േചര ്�ു�കണ�ാണത.്സൃഷട്ിച�ക�ള�െടയും മ���
ജീവികള�െട ജ�എ��െളയും, പശുകാള ജ��െള

�പേത�കമായുംവിവരി��� �പസത്ുത െവളിപാടുകള ്ഇനിയും പൂര ്
�മായി�ി�. !)

�പേത�കംഅ��ായ�ില ്വിശദീകരി�തുേപാെല മഹാശാസ�്ത�ിന ്
െറ ഭൗതിക രൂപമാണ മ്ഹാ�പപ�ം. മഹാശാസ�്തപാഠ�ള ്മനുഷ�നു

നല ്കിെ�ാ� അ്വ �പകാരം മഹാ�പപ��ിെല
സുഖസൗകര��ള�ംആന��ള�ം മനുഷ�ര ്തെ�

കെ��ണെമ�ും മനുഷ�ര ്തെ�അവെയസമമായി വീതി�്
ആന�ി�ണെമ�ുമാണ ൈ്ദവം ഉേ�ശി�ി���ത.്

മഹാശാസ�്ത�പകാരം കാലഘ��െളയുംജനെ�രു�െ�യും ഒെ�
കൂ�ിയിണ�ിെ�ാ� മ്ഹാേദവി മഹാശാസ�്തപാഠ�ള ്െവളിവാ�ി

െകാടു�ുെകാ�ിരി�ും. മനുഷ�ര ്അവെയ
ഉപേയാഗെ�ടു�ിെ�ാ�ുമിരി�ണം.അ��ാനി� ആ്ന�ി�ണം.

മാ�തമ�, ന�തും െക�തുംസ�യം േവര ്തിരി� സ്�ൂര ്�
വ��ിസ�ാത���ംആസ�ദി� മ്നുഷ�ന ്ജീവി�ണം.
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, മഹാ�പപ��ിന ്െറ

മഹാഭരണാധികാരിയായി� �്പത��മായി �പവര ്�ി�ാല ്,യാെതാരു
മനുഷ�ര ്�ും വ��ിസ�ാത���ം ലഭ�മാകു�ത�, ലഭി�ാലും
ഉപേയാഗെ�ടു�ാനുമാവി�. മഹാേദവിയുെട സൃഷട്ികള ്

അടിമകളായി മാറു�താണ.്അടിമകെളസൃഷട്ി�ു�ത മ്ഹ�രമ�.
മഹാശാസ�്ത�ിലൂെട മഹാശ�ിയുെട മഹത�ം തിരി�റി�,്
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറഅടിമകളാവാന ്മനുഷ�ര ്സ�യം

സേ�ാഷേ�ാെട ത�ാറാവണം,അ�െന മഹാേദവിയുെട
മഹാവാ�ല�ം നുകരു�കു�ു�ളാവണം. �സഷട്ാവിന അ്േ�ാള ്

മാ�തേമ മഹാസംതൃപത്ി ലഭി�ുകയു��.
ൈവകാെത ഭൂമിയില ്മായ �പത��മാകുെമ� അ്റിയി�ുകയു�ായി.
മായ �പത��മായിരി�ുേ�ാഴും, മഹാേദവി �പത��മാകു�ത്
മഹാശാസ�്ത �പകാരമു� പരിധികേളാെടയാണ.്അെ��ാല ്,
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മു�റ�തുേപാെല, മനുഷ�ര ്അ��ാനം ഉേപ�ി�ു�വരാകും.
അതുസംഭവി��കൂടാ. മായ �പത��മാകുേ�ാള ്

ഭ�ി�പ�ാന�ള�മായി നട�ാെതഅ��ാനി��ംആന�ി��ം ധര ്
�ശാസ�്തപരമായ വ��ിസ�ാത���േ�ാെട ജീവി�ു�വരാകണം.
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി �പത��മ�ാെതയാെണ�ിലും
മഹാ�പപ��ില ്മഹാഭരണം നട�ു�ുെ��ില ്, മാനുഷിക
ഭരണകൂട�ള ്പിെ�െയ�ിെന� േചാദ�മു�.് �പത��മ�ാ�
ഭരണെ�മനുഷ�ര ്�ക്ാണു�തിനും അറിയു�തിനും ചില
പരിധികള��.് മനുഷ�െരഅടിമകളാ�ാെത കാ�ു�തി�ായി
ഏതാനും ശാസ�്തശാഖകളിെല ഭരണംൈദവം മനുഷ�െര�െ�
ഏ�ി�ിരി�ുകയുമാണ.് (മനുഷ�െര�െ�ഏ�ി�ിരി�ു�ു എ�ു
പറയുേ�ാള ്,ഇ�ു കാണുേ�ാെലയു�അശാസ�്തീയമായ
ഭരണകൂട�െളസൃഷട്ി�ുവാന ്ൈദവംഅനുവദി�� എ� ദുര ്
വ�ാഖ�ാനംഅരുത.്ആവകവിവര�ള ്മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�
അ��ായ�ിലും, �ഗ��ിെല 4◌ാം ഭാഗ�ിലും ശാസ�്തപരമായി

വിശദീകരി�ി���)്.
ഏതാനും ശാസ�്തശാഖകളിെല ഭരണം െകാ�ുതെ�

മനുഷ�ജീവിത�ിന ്െറ എ�ാ േമഖലകളിലും ഭരണം നട�ു�തായി
മനുഷ�ര ്�ു േതാ�ു�താണ.്എ�ാല ്,യാഥാര ്��ംഅത�.
മനുഷ�ജീവിത�ിന ്െറ എ�ാ േമഖലകളിലും ഭരണം നട�ു�ത്
മനുഷ�ര ്തെ�യാെണ�ിലും,അഥവാഅ�െന േതാ�ുെമ�ിലും,
മനുഷ�ര ്നട�ു� ഭരണ�ിെല പിഴവുകെള നിയ��ി�ുവാനും
എ�ാ ജന�ള ്�ുംസമനീതി ഉറ�ാ�ാനുമായിൈദവം

മഹാനീതിശാസ�്തം�ാപി�ി���.്ൈദവംഎ�ിന�െന െച���ു
എ�ു േചാദി�ാല ്, ഒരു ഭാഗ� ക്ു�ു�ള ്�വ്��ിസ�ാത���ം നല ്
കുേ�ാഴും, മറുഭാഗ� ത്ന ്െറ എ�ാ കു�ു�ള ്�ും മഹാസമനീതി
ലഭ�മാേ��ത ജ്ീവികള�െടെയ�ാം സൃഷട്ികര ്�ാവായൈദവ�ിന ്

െറ ചുമതലയാണ,് മഹാസേ്നഹവും മഹാവാ�ല�വുമാണ.്
മഹാനീതിശാസ�്തംമഹാേദവിയുെട നിയ��ണ�ിലാകയാല ്,
മഹാേദവി മഹാനീതിപതിയാവു�ു, ഭൂമിയിെലഎ�ാ
മനുഷ�ഭരണാധികാരികെളയും മഹാഭരി�ു�

മഹാനീതിപതിയാകയാല ്മഹാേദവി മഹാഭരണാധികാരി കൂടിയാകു�ു.

((അ��ായം 64ഓംകാര നീതി ശാസ�്തം / മഹാനീതി ശാസ�്തം ഇ
മഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി��� .്))
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അ��ായം 65

ജീവിസൃഷട്ിയും ധര ്�ശു�ിയുംആ�ീയസാ�ാത�്ാരവും
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�അ��ായ�ിന ്െറ തുടര ്�

കൂടിയാണിത.്വളെര ഗൗരവമായതുംആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരവുമായി ബ�െ��ിരി�ു�വിഷയ�ില ്െവളിപാട്
പൂര ്�മായി�ി�,അഥവാ പൂര ്�മായി െവളിെ�ടു�ുവാന ്

സമയമായി�ി�.
ഒരു മനുഷ�ന ്എ�ത സ്�്തീയും പുരുഷനും േചര ്� 2വ��ികളാണ്
എ�റിയാമേ�ാ. മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ന ്എ�ീ 5
അവ�കളിലും സ�്തീപുരുഷ വ�ത�ാസമു�.് മഹാശ�ിയായ

ൈദവം ഒരു മ��െ�സൃഷട്ി�,് പരിണാമ�ിലൂെട
മനുഷ�ാവ�യില ്എ�ി�ുകയും, 100 മനുഷ� ജ��ള ്പൂര ്
�ിയാ�ിെ�ാ�ആ്�ീയസാ�ാത�്ാരം േനടു�തായുമാണ്
മു� വ്ിവരി�ത.്അടി�ാനപരമായിഅതു ശരിതെ�െയ�ിലും,
വലിെയാരു വസത്ുതെയ െചറുെത� േപാെലസൃഷട്ിയില ്ഉള ്

െ�ടു�ു�ു�.്വിശദാംശ�ള ്െവളിവായി�ി�എ�ു കുറി��വേ�ാ.
ഇനി വസത്ുത പറയാം :

മഹാശ�ിയായൈദവം,സ�യം ര�ായി വിഘടി� (്മഹാ)
ശ�ിച�കവും ശിവച�കവുമായി മാറു�തും, േശഷം �ബ�ം

ശ�ിച�കേ�ാടു മാ�തം േചരു�തും (മഹാ)ശ�ി,ശിവന ്എ�ീ
അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ിരു�ു.അേതേപാെലയാണ ഓ്േരാ
ജീവിയുെടയുംസൃഷട്ി.സ�്തീയും പുരുഷനും എ� 2ഘടക�ളായി�്
ഒരു ജീവിെയസൃഷട്ി�ുേ�ാള ്,സ�്തീയും പുരുഷനും എ�ത ഒ്േര
ജീവിയുെട 2ഘടക�ളാണ.്അതില ്സ�്തീയായഘടകെ�
ഉ�തെ�ടു�ിെ�ാ� മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി

പവി�ത�ാന�ില ്കുടിയിരു�ു�ു. ഒരു വലിയ ഉറ��ിെല�
േപാെലസ�്തീഘടകം വര ്�ി�ു�ു.സ�്തീഘടകം �പപ��ിെല
വസത്ു�ളില ്േചര ്�ു �പവര ്�ി�ു�ു;ജീവികള�െട ശരീരഭാഗം
ആകു�ുമി�. പുരുഷഘടകം മാ�തമാണ വ്�ത�സത് ജീവി
ജ��ളിലൂെട പുരുഷജ�വുംസ�്തീജ�വുംഎടു� ജ്ീവി
പരിണാമ�ളിലൂെട കട�ു േപാകു�ത.് മനുഷ�ാവ�യില ്
എ�ുേ�ാള ്50 പുരുഷ ജ�ം, 50സ�്തീജ�ംഎ�ി�െന
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ജ�െമടു�ു�പുരുഷഘടകംഅഥവാ പുരുഷന ്90 മുതല ്95
വെരയു� ഒരു ജ��ില ്മഹാശാസ�്തംേനടാനും, മഹാശ�ിയായ
ൈദവെ�ആരാധി�ാനുമു� േയാഗ�ത േനടു�ു. �പസത്ുത ജ�ം
മുതല ്100ജ��ള ്പൂര ്�ിയാകും വെര മാ�തമാണ,്ഓേരാ

ജീവിയുെടയുംആദ� ഭാഗമായസ�്തീഘടകം ര�ാം ഭാഗവുമായി േചര ്
�ു ജീവി�ുക. ഉദാഹരണമായി�,് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,

പരമശിവനിലൂെട ഒരു വ��ിയുെട 90◌ാം ജ��ില ്, മഹാശാസ�്തം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുേ�ാള ്,ൈദവെ���ിയും
മഹാ�പപ�െ���ിയുംതെ���ിയുംആ�ീയ

സാ�ാത�്ാരെ���ിയുംഎ�ാം എ�ാം അറിയു�ു.തന ്െറ
ഭാര�യായിരി�ു�ത,്തന ്െറ തെ�ആദ� ഭാഗമാെണ�്
തിരി�റിയു�ു.സ�്തീപുരുഷ ജ��ള ്മാറിയുംതിരി�ും

ഉ�ാകുെമ�ിലുംഅടു� 10ജ��ളില ്ഒേര ജീവിയുെട 2 ഭാഗ�ള ്
തുടര ്�യായി ദ�തികളായി ജീവി�ു�താണ.്ആ�ീയ

സാ�ാത�്ാര�ിേല� ക്ട�ുേ�ാള ്ഒരു ജീവിെയേ�ാണം ഒരു
ജീവാ�ാവായി മാറു�ു. പരമാന�മായകാമാന��ിേല�്

�പേവശി�ുേ�ാള ്ര�ായി മാറു�ു. ന��ത�ിെലൈഹ�ഡജന ്
ഹീലിയംബ��ിന ്െറ സ�യിേല�ു� ഒരുഎ�ിേനാ�ം

കൂടിയാണത.്
േമ�ടി ഒരു ജീവി2ഘടകംസംവിധാനെ�യുംആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിനു മു�ു� 2ഘടക�ള�െടയും

ഒ�ുേചരലിെനയുംവിലയിരു�ുേ�ാള ്, പുരുഷന ്എ�ഒരു
ഘടക�ിന വ്ളെരയധികം വ��ിസ�ാത����ള ്

അനുവദി�ിരി�ു�തായി കാണാനാവു�ു. പുരുഷഘടകം തെ�
സ�്തീജ�ംഎടു�ുേ�ാഴും,ജീവിത�ിെലഅന��ളായ
ആന��ള�ം സുഖദുഃഖ�ള�ം, ധാര ്�ിക പരിശു�ിയുെട

ആവശ�വുെമ�ാം ഒരുഘടകം പഠി�ുകയാണ,്അനുഭവി�ുകയാണ.്
തന ്െറആദ�ഘടകെമ�ു വിേശഷി�ി�ാവു�സ�്തീഘടകെ�
എ�ാഅര ്��ിലും പരിശു�വും, േ�ശഷഠ്വുമായ തന ്െറ തെ�
ഭാഗമായുംതന ്േറതു മാ�തമായും മാനവികരീതിയില ്കണ�ാ�ു�ു.
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരേ�ാടു േചര ്�ു� 10ജ��ളില ്ഒേര
ജീവിയുെട 2ഘടക�ള ്തെ� ദ�തികളായി വര ്�ി�ുേ�ാള ്,
ദാ�ത� പവി�തത വര ്�ി�ു�ു.അതായത,് മഹാശ�ിയായ

മഹാേദവി, പരമശിവനിലൂെട മഹാശാസ�്തെ�വീെ�ടു�ുേ�ാള ്,
േമല ്�ടി ഒരു ജീവി2ഘടകംസംവിധാനെ�യും

സദാചാരശാസ�്തെ�യും െവളിവാ�ുേ�ാള ്, ഭൂമിയിെല മനുഷ�രില ്
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സദാചാര�ള ്വര ്�ി�ു�താണ.്എ�ാ മനുഷ�ര ്�ുംഎ�ാ
ജ��ളിലും ദാ�ത� പവി�തത ഉ�ാകു�താണ ന്�ത എ്�
േബാധവുംആ�ഗഹവും ജനി�ു�ു,ജനി�ി�ു�ു.സ�്തീപുരുഷ

കാമബ��െള പവി�തതേയാെട മാ�തംകാണുവാനും
ആസ�ദി�ുവാനുമു�കാഴച്�ാട സ്ൃഷട്ി�െ�ടു�ു.തീര ്�ി�,
കാമകാര��ളില ്ആ�കമണസ�ഭാവം കൂടുതല ്�പകടി�ി�ു�
പുരുഷെന ല�ി�ി�ുവാനും മര�ാദ�ാരനാ�ുവാനും

ഉപകരി�ു�ു.
ഇനിയുമു�,് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,തന ്െറ തെ� ഭാഗമായ
പരമശിവന ്െറ മാ�തം ഭാര�യായിരി�ു�തുേപാെലഓേരാ

ജീവിയുെടയുംസ�്തീഘടകം, പുരുഷഘടക�ിന ്െറ മാ�തം ഭാര�െയ�
പരമഉല ്�ൃഷട്ത േനടു�ു. ഒരുകു�ുേദവിെയേ�ാലയു�തന ്െറ
തെ� ഭാഗമായസ�്തീഘടകെ�ഓേരാപുരുഷനുംആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരേ�ാട അ്ടു�ുേ�ാള ്ലഭി�ുകയാണ.്ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിെലഅത���ത ഭാഗം കൂടിയാണത.്സ�്തീഘടകം,
തന ്െറ ഭാഗമായ പുരുഷഘടകം കാ�ി�ൂ�ിയി���അതി�കമ�െളയും
ദുരാചാര�െളയും െത��കെളയുംകു��െളയും�മി�ുകയും
മറ�ുകയും െച���ു.�മയുെടയുംസഹന�ിന ്െറയും

പര�ായമായി സ�്തീ ഉയരു�ു.
ഓേരാജീവിയുംആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്പുരുഷനും സ�്തീയും
േചര ്�ശിവന ്ആയി�ീരു�ു എ�ു പറയുേ�ാള ്ലളിതമായി.ഓേരാ

ജീവിയിെലയും പുരുഷഘടകമായശിവനാണ മ്ഹാ�പപ�
ജീവിത�ില ്യഥാര ്�മായും �പവര ്�ി�ത എ്�ത വ്സത്ുതയാണ.്

സ�്തീഘടകം കൂടുതല ്കാലവും ഉറ�ുേ�ാെലയു�
അവ�യിലായിരു�ു എ�തും വസത്ുതയാണ.് ന��തപദവിയില ്
അഥവാആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിെല�ു�ഓേരാജീവിെയയും
ശിവച�കെമേ�ാശിവെനേ�ാകണ�ാ�ാംഎ�ര ്�ം. േപരുകള ്
� �്പസ�ി ഉെ��ിലും, �പസ�ി� പ്രിധി ഉ�.്അടു�
അ��ായ�ില ്േപരിടീലിെന��ി വിവരി�ി���.്ഓേരാശിവനും
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്സ�്തീയും പുരുഷനുമായ ര�ു

ഘടക�ളായി വര ്�ി� പ്രമാന��ള ്നുകരാന ്
കഴിയു�താെണ�ും വ��മായിരി�ുമേ�ാ.

ശിവനും,ശിവന ്െറ പിതാവായ പരമശിവനും ര�ാെണ�ും
സുവ��മായിരി�ുമേ�ാ.ആദ�െ� 5സൃഷട്ിച�ക�ളിെല
ജീവിതംെകാ� മ്��ാവ�യില ്നി�ും സസ�ം  പ�ി  മൃഗം 

മനുഷ�ന ്എ�ി�െന പരിണമി� മ്നുഷ�ാവ�യില ്
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ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം േനടിയഏതാനും ശിവ�ാെരയാണ്
ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല ഭരണകാര��ള ്�ായി� മ്ഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി തന ്െറ ഏകദാസനായ പരമശിവനിലൂെട മഹാനിേയാഗി�ത.്
അവരുെട പിഴവുകെള��ിയും, മഹാസൃഷട്ിച�കം മുതല ്മഹാേദവി
മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാഭരണം േനരി�� നട�ു�തിെന��ിയും
�ഗ��ിന ്െറ 2◌ാം ഭാഗ�ില ്വിസത്രി��വേ�ാ. മ��സസ�പ�ി
മൃഗാവ�കളിെലആയു�,്ജ��ള�െട എ�ംഎ�ിവെയ��ിയു�
കൃത�മായ കണ�ുകള ്ൈവകാെത മഹാേദവി െവളിെ�ടു�ുെമ�്

ഈയു�വന ്വിശ�സി�ു�ു.
ഇനി മാനുഷിക കാര��ള ്പറയുേ�ാള ്,സദാചാര കാര��ള ്
ഗൗരവ�ളായി മാറു�ു.സ�്തീയുെട ദാസനായിരി�ാനു�

േയാഗ�തയാണ പ്ുരുഷനു�െത�ും,തന ്െറ തെ� പവി�തഭാഗമായ
സ�്തീഭാഗെ�കരുതുകയുംസംര�ി�ുകയും െചേ��ത ത്ന ്െറ

മാ�തം ഉ�രവാദി�െമ�േപാെല മാറു�ു.സ�്തീയുെട
സംര�ണ�ിനായി പുരുഷന ്തെ��െ�ബലിെകാടു�ാനും

ത�ാറാേവ�തു� എ്�ുകൂടിയാണ അ്തി�ര ്�ം.
തന ്െറ ഭാര�യായിരി�ു�ത ത്ന ്െറ ഭാഗമെ��ും,തന ്െറ തെ�
ഭാഗമായസ�്തീെയ ഭാര�യായി ലഭി�ാല ്മതിെയ�ും,തന ്െറ

ഭാഗമ�ാ�സ�്തീെയ േവെ��ും, ഒെ�യു� മാനസിക �പശന്�ള ്
പുരുഷനും,അേതേപാെല മറി��� �പശന്�ള ്സ�്തീയും

�പകടി�ി�ു�അവ�കള ്ചിേലട�ളില ്രൂപെ�ടു�താണ.്തന ്െറ
ഭാര�േയാ ഭര ്�ാേവാആയിരി�ു�ത ത്ന ്െറ ഭാഗമ�എ�്
സുവ��മായിഅറിയാ�വ��ി, േതാ�ലുകള�െട

അടി�ാന�ില ്�പവര ്�ിേ��തി�.തന ്െറ കൂെടയു�ത ത്ന ്െറ
ഭാഗംതെ�െയ�ധാരണേയാെട സദാചാരശാസ�്തെ�മാനി�്

ജീവി�� കാ��കയാണു േവ�ത.് പ�ാളിയുെട മരണേ�ാെടേയാ േവര ്
പിരിയേലാെടേയാ, �പേത�കസാഹചര��ളില ്പുനര ്വിവാഹം

േവ�ിവരു�ുെവ�ില ്, പുതിയ പ�ാളിെയ തന ്െറ ഭാഗമായി കാണണം.
സദാചാര ശാസ�്തെ�യാണ മ്ാനിേ��ത,്വ��ിെയഅ�എ�ര ്
�ം.ൈദവം നീതി നി�യി�ു�കാര��ളില ്മനുഷ�ര ്അനാവശ�
വിവാദ�ള ്നടേ��തി�. മു��പി��ബ��ള�മായി
ബ�െ�� കാര��െള യഥാകാലംൈദവംഏവെരയും
അറിയി�ു�േതാെട വിഷമ�ള ്അകലു�താണ.്ഏ�വും
�പധാനമായ പാഠ�ളിെലാ�,് �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ിലു�
കാര��ള ്ഉള ്െ�ാ�ാന ്കഴിയു�വര ്തീര ്�യായുംആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരേ�ാട അ്ടു�വരാണ,് 90അഥവാ 90നടു�
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ജ��ില ്ഉ�വരാണ.്ആകയാല ്അവെരസംബ�ി�്
മേനാവിഷമ�ള ്േവ�ിവരി�.അത���തമായ പാഠ�ള ്ഉള ്
െ�ാ�ാന ്കഴിയാ�വര ്ഒരുപേ�ബാല�ജ��ളിലാെണ�്
തിരി�റി�അ്വേരാട ഈ്അ��ായ�ിന ്െറ ഉ�ട�ം
േപാെലയു�വെയ ഉപേദശി�ാെത �ശ�ി�ണം.

സ�്തീെയസുഖഉപകരണമായി കാണു�ക��പമാണ�ള ്കൂടിയാണ്
എ�ാ മത�ഗ��ള�ം.അവെയ�ാം ഉടന ്ചുെ�രി�ാനു�സേ�ശം
കൂടി ഒരു ജീവി2ഘടകംഎ�സംവിധാന�ിലു�.്അവരവരുെട
വീടുകളിലും നിയ��ണപരിധികളിലുമു� �ഗ��െള ചുെ�രി�ാല ്
മതിയാകും.ൈവകാെത മായ �പത��മാകു�േതാെടഅ�രം

ശു�ികര ്��ള ്െചയത് ത്�ള�െട പാപം കുറയ�്ാനു�അവസരം
അതാത മ്തപുേരാഹിത�ാര ്�ും മതപ�ിത�ാര ്�ുമായി

മാ�ിവ�ി���താണ.് േദവാലയ�െള ശാസ�്തീയമാ�ു�തും, ഒരു
�പേദശ� ഒ്�ിലധികമായു� േദവാലയ�െള കാലിവളര ്�ല ്
േക��മായി പരിണമി�ി�ു�തും,വ�ത�സത് മത�ളിെല

പുേരാഹിത�ാെരയും പ�ിത�ാെരയുംഎ�ാഅര ്��ിലും
പശു�ള�െട പുറെക ഇടയരായി നട�ു�തുമായ പ�തികള��.്
ആദ�കാല�ളില ്വളെരയധികം പുേരാഹിതര ്�ശ്ി�യായി
േതാ�ുെമ�ിലും, മായ �പത��മായി ഏതാനും വര ്ഷ�ള ്െകാ�ു
തെ� മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�മി�ാ�ആന�കരവും
സമാധാനപരവുമായ ജീവിതംസമൂഹ�ില ്ഉ�ാവുകയും,അ�്
പശുവിെന േമയ�്ു�ത ക്ൃഷിയിെലആദ�െ�ഇനമായിഅറി�്

മനുഷ�ര ്ആ�ാദേ�ാെട െച���തുമാണ.്
ഒരു ജീവി2ഘടകംസംവിധാന�ിന ്െറ വിശദാംശ�ള ്ഇനിയും
െവളിെ�ടാനുെ��ആ്വര ്�ി�ു�ു.ഈയു�വന്

വിഷയ�ിലു�അമിതാേവശം നിമി�േമാ മേ�ാഅബ�ം
കട�ുകൂടിയി��െ��ില ്,വിഷമിേ��തി�.തല ്�ാലം ഭൂമിയിെല
മനുഷ�ജീവിതെ�വലുതായിബാധി�ു� ഒരുകാര�മെ��
രീതിയില ്വിഷയെ�കാണുക.ൈവകാെത െവളിപാട പ്ൂര ്

�മാകുേ�ാള ്,തിരു�ലുകള ്ആവശ�െമ�ില ്െത�ിനും കു��ിനും
ഈയു�വന ്മാ�� പറ�ുെകാ� ത്ീര ്�യായുംതിരു�ു�താണ.്

െചറുതും വലുതുമായ പിഴവുകള ്�ഗ��ില ്േവെറയും
കേ��ാെമ�ിലും,അടി�ാനപരമായ പിഴവുകള ്ഇ�ാഎ�്

സുവ��മായി മന�ിലാ�ിെ�ാ�ണം. ഒരുപേ�,ഈയു�വെന
തിരു�ാെന� േപാെലയും, മനുഷ�ര ്�ആ്േവശവുംആന�വും വര ്
�ി�ി�ു�തിന ്െറ ഭാഗമായി�,് ഒേ�ാഅതിലധികേമാ മനുഷ�
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ശാസ�്ത�ര ്�ഗ്േവഷണംതുടരാന ്നീ�ിവ�ി���
വിഷയ�ളാവാം പലതും.ഈയു�വനിലൂെട

െവളിവാകു�ി�ാെയ�ില ്, ധാര ്�ികശു�ിേയാെട ഗേവഷണം
നട�ുവിന ്.ഈഖ�ികയിെല വചന�ളില ്ഈയു�വന ്

ബു�ി�സര ്�ു കാ�ിയി��െ��ില ്, മഹാേദവീ,ഈയു�വേനാട്
െപാറുേ�ണേമ, മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ശി�ിേ�ണേമ.

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

അ��ായം 66
േപരുകള ്ഇടു�ത എ്�െന,ആര ?്

�ഗ��ിന ്െറ ഉ�ട�ം പലേ�ാഴും േപരുകള ്ഇടു�ത മ്നുഷ�ര ്
തെ�േയാഎ� സ്ംശയി�ി�ു�താണ.് മഹാശ�ിഎ�പദ�ിെല
മ,ഹാ,ശ,ക,്തീഎ�ിവ മാ�തമ�;ഓകസ്ിജന ്, മാതാവ,്അ�, ഉ�,

മാം,ൈദവം,ൈവദ�ം, േഡാകട്ര ്, മ�ി, േഡാ�ി തുട�ിയ
േപരുകെള�ാം മനുഷ�െര കുെറെയ�ിലുംആശയ�ുഴ��ില ്

എ�ി�ു�താണ.്ശാസ�്തപരമായ വിശദീകരണം മുഖവുരേയാെട
താെഴ െകാടു�ു�ു :

മഹാശാസ�്തംഅഥവാൈദവശാസ�്തംഎ�ാല ്ൈദവ�ിന ്െറ
ശാസ�്തമാണ.്ആരാണഅ്വതരി�ി�ു�ത ?്ൈദവമാണ.്അ�േ�ാ,
ൈദവ�ിന ്െറ �പതിനിധിയുംൈദവദാസനുമായ പരമശിവനാണ്
എ�ു പറയുേ�ാള ്,അേതഅതാണ ശ്രി,അഥവാകൂടുതല ്

ശരിെയ�ു േതാ�ും. പരമശിവന ്ഉള ്െ�െടയു�വര ്�ഏ്െതാരു
കാര�വും െച��വാന ്ശ�ി ലഭി�ു�തും ലഭിേ��തും
മഹാശ�ിയായൈദവ�ില ്നി�ാകുേ�ാള ്,ൈദവ�ിന ്െറ

ശാസ�്തെ�,ൈദവം പരമശിവനിലൂെടഅവതരി�ി�� എ�ാകു�ു.
പരമശിവന ്െവറുെമാരു ലൂെട മാ�തമാണ.്

ൈദവ�ിന ്െറ ഒരു ഭാഗവും,തനി� വ്��ിസ�ാത����ള ്
യാെതാ�ുമി�ാെത �പവര ്�ി�ുവാന ്അനു�ഗഹിേ�ണേമഎ�്
േകഴുകയും െച��� പരമശിവേനാട മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മഹാകരുണകാണി�ുേ�ാള ്,അഥവാ പരമശിവന ്വ��ിസ�ാത���ം
ഇ�ാെത �പവര ്�ി�ുേ�ാള ്, പരമശിവനിലൂെട നട�െ�ടു�കര ്
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��ള ്�ക്ു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാെത വരു�ു. മഹാേദവിയുെട
ഭാഗമായ പരമശിവെന േവറി� ന്ിര ്�ുകയുംവ��ിസ�ാത���മി�ാെത

�പവര ്�ി�ി�ുകയും െച��േ�ാള ്, പരമശിവെന
മഹാഭാഗ�വാനാ�ുവാന ്മഹാഹൃദയമായഓംകാരം പരമശിവന ്െറ
ഹൃദയേ�ാടു േചര ്�ിരി�ു�ു. മഹാേദവി, �പതിനിധിയും
മഹാദാസനുമായ പരമശിവനിലൂെട കാര��ള ്�പവര ്�ി�ു�ു.

ഓകസ്ിജന ്=ൈദവ�ിന ്െറ വാതക രൂപം /സത�രൂപം,ഓകസ്ിജനും
സദാചാരശാസ�്തവുംഎ�ീഅ��ായ�ള ്പഠി�ുേ�ാള ്മനുഷ�ന ്
ചി�ി�ു�തുംസംഭാഷി�ു�തും െച���തുമായഎ�ാ
കാര��ള�ം ഭൗതികശാസ�്തപരമായി�െ�ൈദവ�ിന ്െറ

വാതകരൂപമായഓകസ്ിജന ്അറി�ുെകാ�ിരി�ുകയാെണ�ു
വ��മാകു�ു.വ��ികള�െടഅനവധി കാര��െള നിയ��ി�ു�ത്
ഓകസ്ിജനാെണ�ിലും വ��ിസ�ാത���ംഅനുവദി�ു�തിനാല ്
വ��ിസ�ാത���വുമായി ബ�െ�� കാര��ളില ്ഇടെപടു�ി�ാ

എ�ുംഅറിയി�ിരു�ു.
മഹാഹൃദയമായഓംകാരം മഹാനീതിയും മഹാശ�ിയും

മഹാവാ�ല�വും നിറ�ിരി�ുകയാെണ� സ്ുവ��മാ�ിയിരു�ു.
മഹാനീതിയുെടയും മഹാശ�ിയുെടയും മഹാവാ�ല��ിന ്െറയും
കാരണ�ളാല ്മഹാകാര��ളില ്,വ��ികള ്േപരിടുേ�ാള ്,ഓംകാരം
േനരി�� �പവര ്�ി�ു�താണ.് മഹാഹൃദയ�ില ്നി�,്വ��ികള�െട
ഹൃദയ�ിേല� േ്പെരാഴുകും.സാധാരണകാര��ളില ്മഹാേദവി
അറിയു�ു എ��ാെതഅമിത �പാധാന�ം േപരിനു െകാടു�ു�ി�.

അധമ�ം കൂടിയ വ��ികള ്ന�ത�ാ� േപരുകള ്
ആ�ഗഹി�ുേ�ാള ്,അതിെന മഹാഹൃദയംഅനുവദി�ുെ��ില ്,
അതി�ര ്�ം,തല ്സമയേ�ാപി�ീേടാ വരുംജ��ളിേലാ

മഹാനീതി�പകാരമു�തിരു�ലുകള ്വ��ിെയെ�ാ�ു തെ�
െച�ി�ുെമ�ാണ.്കു�ികള ്േപര ത്ിരു�ു�തും,ചു��മു�വര ്കു�ി

േ�രുകള ്ഇടു�തും,സമൂഹം ന�തും േമാശവുമായ േപരുകള ്
ഇടു�തുംഅ�െനെയാെ�യാണ.്

േപരില ്വലിയ കാര�മി�എ�ിലും െചറിയ കാര��ള�� എ്�ും,
ൈദവീകകാര��ള�മായി ബ�െ�� േപരുകളില ്മഹാകാര��ള��്
എ�ും സാരം. ഉദാഹരണമായി�,് മുഹ�ദ ബ്ാ�ിഷപി.െക.

(പു��േവലില ്കു�ുകായി)എ�േപര ഈ്യു�വന ബ്ാ� (അ�ന ്)
ഇ��.അതില ്പി.െക.യുെട വിശദീകരണംയഥാര ്��ില ്
ൈ�ക��മായി ബ�െ��താെണ�ിലും, േപരി� (?)അ�െന
സംബ�ി� അ്േ�ഹ�ിന ്െറ കുടുംബേ�രിെനയാണത്
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സൂചി�ി�ു�ത.് മുഖ�മായുംസക്ൂള�കാരുെടഅ�ശ�യാല ്,സക്ൂള ്
േരഖകളിലും, പാസേ്പാര ്�ിലുെമാെ� െമാഹ�ദ ഭ്ാദഷ (ഭാഡഷ)
എ�ായി. മുതിര ്�േ�ാള ്ഒരു േജ�ഷഠ്നും പലസുഹൃ�ു�ള ്�ും,
ഇ��യിലും വിേദശ�ളിലുമു� േജാലി�ല�ളിെലസഹ�പവര ്
�കര ്�ുംഷാഎ�ലഘുനാമം സൗകര�മായി. ഒരുസുഹൃ�്
ബാദഷ്ാഎ�താണ ശ്രിെയ�ു പറ�ു.അ�െനെയ�ില ്
അ�െനഎ� ക്രുതി. പി�ീട ബ്ാദഷ് എ� േപര വ്�ാപകമായി
ഉപേയാഗി��. 2006ല ്മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിഈയു�വന്
അതിശ�മായതും നാവ ഉ്ള ്െ�െടയു�ശരീരെ�ഏെ�ടു�ു�
െവളിപാടിലൂെട പരമശിവന ്ആയി നിയമി�ിരി�ു�തായിഅറിയി��.
2006െല െമയ മ്ാസ�ിേലാ മേ�ാആണത.്തീയതിഓര ്�ു�ി�*.
ഒരുപേ�െവബൈ്സ�ിലു�ാവും. മഹാശാസ�്തപരമായ
ആവശ��ള ്ഉ�ായാല ്തീര ്�യായും മഹാേദവി ഓര ്

�ി�ി�ു�താണ.്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കിയ പരമശിവന ്
എ�േപരുംഈയു�വന ്ഉപേയാഗി�ു�ു�.് മഹാേദവി
മഹാനി�യി�ുേ�ാള ്പരമശിവന ്എ�േപര ്മാ�തം

ഉപേയാഗി�ു�താണ.് 50വര ്ഷ�ിെലാരി�ല ്മഹാശിവരാ�തിയില ്
മഹാശിവന ്= മഹാേദവന ്= മഹാേദവിയായി പരിണമി�ി�ു�താണ്

എ�റിയി�ി���.്ആരാ�തിയില ്മാ�തം മഹാേദവനും
മഹാേദവിയുമാണ.്അടു�പകല ്രാവിെല, മഹാേദവീ,

ഈയു�വെനഅവിടുെ� മഹാദാസനാ�ി മാ�തംഎ�ായേ്�ാഴും
അനു�ഗഹി�ണേമഎ�ു കര�ു �പാര ്�ി�ു� ഒരു പരമാണു

ആയിരി�ു�താണ.്
ഓകസ്,്ഓകസ്ിജന ്, പശു, പശുപതി (കാള)തുട�ിയ േപരുകള�െട
ൈദവീകത�െ���ിഓകസ്ിജന ഓ്കസ്ും (കാളയും) പശുവുമായി
�പേത�കബ�മു� എ്�അ��ായ�ില ്വിസത്രി�ിരു�ു.
രാജാവ എ്�പദേ�ാട മ്ഹാ േചര ്�മ്ഹാരാജാവ എ്�പദം
മനുഷ�ര ്� ഉ്പേയാഗി�ാന ്കഴിയുെമ�ും ഉപേയാഗി�ണെമ�ും
ഈയു�വന ്വിശ�സി�ിരു� ഒരുകാലമു�ായിരു�ു. 1991, 1992,
1996എ�ീ വര ്ഷ�ളില ്�പസി�ീകരി� �ഗ��ളിലും, ലഘു
മാസികയിലും, െവബൈ്സ�ിലുെമാെ�അ�രംപദ�െള
ശരിവ�ി���.്അ�െ�അറിവു വ� അ്തു ശരിയായിരു�ു.
ഇ�െ� (20082009)അറിവു വ� അ്ത ശ്രിയ�. മഹാഎ�പദം
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാകാര��ള ്പരാമര ്ശി�ുവാന ്
മാ�തമു�താണ.് മഹാ േചര ്�മ്ഹാദാസന ്എ�പദം പരമശിവന്
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അനു�ഗഹി�� നല ്കിയത �്പേത�കകാരണ�ളാലാണ.് മഹാദാസി
കൂടിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായി� �്പവര ്�ി�ുവാനു�
മഹാഭാഗ�െ� മഹാേദവി തന ്െറ ഭാഗവും ദാസനുമായ പരമശിവന്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കിയിരി�ു�ു എ� മഹാകാര�മു�.്
മഹാദാസന ്െറയും മഹാദാസിയായിെ�ാ� മ്ഹാേദവി �പവര ്
�ി�ു�ു� എ്�തും മഹാവസത്ുതയാണ.് മഹാേദവിയുെട
മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട,ആവിധകാര��ള ്സ�ൂര ്�
മഹാശാസ�്ത�ില ്കൂടുതലായി� വ്ിവരി�ു�താണ.്

േദവി, മഹാേദവി, മഹാേചര ്�ു�പദ�ള ്,ശ�ിേചര ്�ു�
പദ�ള ്, മ�ടിേചര ്�ു�പദ�ള ്, ഭ�ദേചര ്�ു�പദ�ള ്,കാളി
േചര ്�ു�പദ�ള ്, �ബ�ം േചര ്�ു�പദ�ള ്, പരമശിവന ്,

തുട�ിയവ മനുഷ�നാമ�ള ്ഉള ്െ�െട യാെതാരു ജീവിനാമ�ള ്�ും
ഉപേയാഗി��കൂടാ എ�റിയി�ു�ു.ഇേ�ാള ്അ�രം േപരുകള ്

ഉ�വര ്തിരു�ിെ�ാ��ക.തിരു�ു�ത എ്�െനെയാെ�െയ�്
ഈയു�വെന ഉദാഹരി� മ്ുകളില ്വ��മാ�ിയിരു�ു. *ജനറല ്
േനാളജ എ്� േപരില ്കണെ�ഴു�ുപി�യുെട േജാലി�്

ഭൂമിയിലു� േകമ�ാരുെടെയ�ാം േപരുംവിലാസവും തീയതികള�ം
മ��ം പഠി�ണെമ� ന്ിര ്��ി�ു� മ�രപരീ�കള�െട

നട�ി��കാര ്�ും,അധമഅടിമകളായവരുെടഅടിമ��ള ്�്
വഴ�ു� ഉേദ�ാഗാര ്�ികള ്�ും ഒരു പാഠമാകണമത.് (മ�ര
പരീ�കള ്ൈദവീകമ�,അനാവശ��ളാണ;്അനാവശ�കാര��ള ്
നിര ്�ഹി�ു�വരുെട തസത്ികകള�ം സമൂഹ�ില ്അനാവശ�മാണ.്)

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

((അ��ായം 67  ന��നശ�ികൾ ...ഇമഹാ�ഗ��ിൽ
േചർ�ി���.് ))

അ��ായം 68
ഭ�ണശാസ�്തം

സസ� ഭ�ണം, മാംസഭ�ണം,സസ�വും മാംസവും ഇടകലര ്�
ഭ�ണംഎ�ി�െനയാണ ജ്ീവികള�െട ഭ�ണം.ചിലവസസ�ം
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മാ�തവും,ചിലവ മാംസം മാ�തവും,ചിലവ മി�ശമായും ഭ�ി�ു�ു.
പാചകംെചയത് ഭ്�ി�ുകഎ�ു�ത മ്നുഷ�ജീവിയ�്ു മാ�തം
സ��മാണ.്ൈവവിധ�മാര ്�ഭ�ണരീതികളാണ മ്നുഷ�ര ്�ു�ത.്
സസ�ഭ�ണം മാ�തംകഴി�ു� മനുഷ�രും,സസ�ഭ�ണം
േ�ശഷഠ്െമ�ു കരുതു�വരുമു�.് മാംസഭ�ണെ�

ഒഴിവാ�ിയു� ഒരു ജീവിതെ���ി സ��ി�ാന ്കൂടി സാധി�ാ�
വലിെയാരു വിഭാഗമു�.് മാംസംകുറയ�്ു�തിെന��ി

ചി�ിേ��ാെമ��ാെത മാംസം ഒഴിവാ�ു�തിെന��ിഅവര ്�്
സ��ി�ാനാവി�എ�േപാെലയുമു�.് മാംസ ഭ�ണംവര ്
�ി(�ി)��െകാ�ിരി�ു� ഒരുകാലഘ��ില ്, മാംസ ഭ�ണം
പാടി�ാെയേ�ാശാസ�്തീയമെ�േ�ാഅഥവാൈദവീകമെ�േ�ാ
പറ�ാല ്ജന�ള ്�വ്ളെര വിഷമം ഉ�ാകു�താണ.്
അ�ര�ിെലാരു �പസത്ാവന നട�ുകയും, മായ

�പത��മാകുകയും െച��േ�ാള ്, മാംസഭ�ണം ഉേപ�ി�ുവാന ്
മനുഷ�ന ്നിര ്��ിതരാകു�താണ !്

വ�ത�സത്�ളായശരീര�േളാെടഅന��ള ്േപാെലയു�വര ്
��ളില ്െപടു�ി ജീവികെളസൃഷട്ി�ി���ൈദവം,എ�ാ ജീവികള ്

�ും ശാസ�്തീയമായ ഭ�ണ�കമ�ള ്കൂടി വിഭാവന
െചയത്ി���ാവുംഎ�ു ചി�ി�ു�തു തെ�യാണ ൈ്ദവീകം.
അ�െനയാകുേ�ാള ്, ധര ്�ശാസ�്തപരമായ ഭ�ണംഎ�ാണ്
എ�ു കെ�േ��തു�,്അഥവാ െവളിെ�േട�തു�.് മാ�തമ�,
ൈദവം നല ്കിയി���വ��ിസ�ാത���െ� മനുഷ�ര ്ദുര ്�ിനിേയാഗം
െച��േ�ാള ്മനുഷ�രുെട ഭ�ണ�കമം എ�െനയാവുെമ�ും,
ഇ�െ�ഭ�ണകാര��ളിലും രീതികളിലും പിഴവുകള ്

ഉ�ായി��േ�ാഎ�ുെമ�ാം തിരി�റിേയ�തു�;്തിരു�ലുകള ്
ആവശ�മുെ��ില ്െചേ��തുമു�.്

ഇനി,ശാസ�്തവിശകലന�ിേല�ു കട�ാം.ശരീര�ിന ്െറ
ആേരാഗ��ിനും വളര ്�യ�്ുെമ�ാംആവശ�മായഘടക�ള ്
ശരീര�ിനു നല ്കുകഎ�ആവശ�െ�തിരി�റി� മ്നഷ�ര ്ഉള ്
െ�െടയു�ജീവികള ്ഭ�ണംകഴി�ുകയ� െച���ത.് മറി�,്
ശ�ിയായഓകസ്ിജന ്െറ �പവര ്�ന�ാല ്,വിശ�ിലൂെട
ശരീരെ� ഭ�ണംകഴി�ുവാന ്േ�പരി�ി�ു� മന��ം,

ഭ�ണരുചികള ്സൃഷട്ി�ു�ൈവവിധ��ളായആന��ള�ം
ഭ�ണ�ിലൂെട ശരീര�ിനു ലഭി�ു�ശ�ികള�ം ഉേ�ഷവുമാണ്
അടി�ാനഘടക�ള ്.വായില ്വ� ഭ്�ണെ�ചവയ�്ുേ�ാള ്
ലഭ�മാകു�ൈവവിധ�മാര ്�രുചികള ്ഭ�ണെ�ഒരു മുഖ�മായ
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ആന�കാര�മാ�ു�ു. മഹാ�പപ��ില ്അന��െളേ�ാണമു�
ആന��െളസൃഷട്ി�ൈദവം, ഭ�ണ�ളിലായാണ 4്0അളേവാെട

ഏ�വുമധികംആന��െളസൃഷട്ി�ി���ത എ്�ത്
അതിഗൗരവമായ വിഷയമാണ.്ആന�ം, പരമാന�ം, മഹാആന�ം,
ലിംഗം, മഹാലിംഗം എ�അ��ായ�ില ്വിശദമാ�ിയിരു�ു.
മാ�തമ�, ഒരുസമയം ഭ�ണ�ില ്നി�ും ലഭി�ു�പരമാവധി
ആന�ം 5അളവ മ്ാ�തമായിരി�ുെമ�ുംഅറിയി�ിരു�ു.

നിലവിലു�ഏതാനും സസ��ള ്�ും, പുതിയ ചിലസസ��ള ്�ും,
മാംസ ഭ�ണംനല ്കു�അേതരുചികേളാ, മാംസ ഭ�ണെ��ാള ്
വളെരയധികം െമ�മായ രുചികേളാ നല ്കാന ്കഴിയുകയും,അ�രം
ഭ�ണംശരീര�ിെല ദഹനസ��ദായ�ള ്�ും, േരാഗ�െള

കുറയ�്ാനും,കൂടുതല ്ന�തായിരി�ുകയും െചയത്ാല ്മനുഷ�രുെട
മേനാഭാവംഎ�ായിരി�ും ?ചി�ി�ുക.വ�ത�സത് ജീവികള�െട
മാംസം ഭ�ി�ുേ�ാള ്, മനുഷ�ന ഇ്�ു ലഭി�ു� മാംസഭ�ണ
രുചികള ്ലഭി�ാതിരി�ുകയും, മനുഷ�ന ്െവറു�ു�തുേപാെലയു�
രുചികള�ം ഗ��ള�ം മാംസഭ�ണ�ള ്� ര്ൂപെ�ടുകയും

െചയത്ാല ്മനുഷ�രുെട മേനാഭാവംഎ�ായിരി�ും ?ചി�ി�ുക.
ഉദാഹരണമായി�,്ആ�ിറ�ിയ�്ും േകാഴിയിറ�ി�ുെമാെ�
പാവയ�്യുെടൈക��� രുചി ഉ�ാവുകയും, പാവയ�്യ�്്

ആ�ിറ�ിയുെട രുചി ഉ�ാവുകയും െചയത്ാല ്മനുഷ�രുെട മേനാഭാവം
എ�ായിരി�ും ?ചി�ി�ുക.കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.ആവക

കാര��ള ്കൂടുതല ്വിശദീകരി�ാന ്, മഹാേദവിയുെട
അനു�ഗഹേ�ാെട െകമി��കള ്�സ്ാധി�ു�താണ.്

മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ന ്എ�ിവകളില ്പകുതിയാണ്
ഭ�ണമായിഅനുവദി�ി���ത.് 5ജീവികളില ്പകുതിഎ�െന
എ�തിനും ഉ�രമു�.് മ��െ�യുംസസ�െ�യുംപൂര ്�മായും
കഴി�ാം.ത�ില ്ന�ത ആ്ദി സൃഷട്ിയായ മ��ം. മ��െ�
മനുഷ�ര ്െകാ���ി�, െകാേ��ി വരു�ി�. െവ��ില ്നി�ും
അക��േ�ാള ്, െവ��ിെലഓകസ്ിജനും െവ��ിനു പുറ�ു�
ഓകസ്ിജനും ത�ിലു�വ�വ� �പകാരം മ��ംചാകു�ു.കരയിെല
ഓകസ്ിജന ്സ�ീകരി�ു� മ���െളൈദവം പിന ്വലി�ു�താണ.്
സസ��ിന ്െറ കാര��ില ്, മനുഷ�ന ്അവെയ ഭാഗികമായി

െകാ���ു�.്എ�ാല ്സസ��െള ത�ള�െടൈവവിധ��ളായ
ആവശ��ള ്� ഉ്പേയാഗെ�ടു�ാന ്എ�ാ ജീവികെളയുംൈദവം

അനുവദി�ി���.്അവയ�് സ്�ാരസ�ാത���ം
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നിേഷധി�ിരി�ു�ത ആ്യത സ്ുവ��മാ�ു�ു�.് മ��ം,സസ�ം
എ�ിവയ�്ു േശഷമു�പ�ിയുെട മു� ഭ�ി�ുവാന ്ൈദവം
അനുവദി�ിരി�ുകയാണ.് പ�ിയുെട മാംസെ� ഭ�ി�ുവാന ്

അനുവദി�ി�ി�. മ��ം,സസ�ം, പ�ിമു� എ�ിവ
മനുഷ�ശരീരവുമായി േചരുെമ�താണ മ്നുഷ�ശരീരശാസ�്തം.

ഇനി,വളെര ദുഷി��കഴി�തായഇ�െ�
വ��ിസ�ാത���െ���ി പറയാം:തീ�വവാദ�ള�ം മാംസ

ഭ�ണവുമായിബ�മു�.് മാംസംകഴി�ു�വരില ്�കൗര�ംകൂടും.
ന��നവസത്ു�ള�െട �പവര ്�ന�ില ്അതും െപടു�ു.ആധുനിക
കാല�ും മനുഷ�രുെട തലെവ�ിെ�ാ� ശ്ി�നട�ാ�ു�
രാജ��ളിെല മുഖ� ഭ�ണം മാംസം തെ�യാണ.് മാംസഭ�ണം

തീ�വവാദെ�യ�,തീ�വവാദം മാംസഭ�ണണെ�
സൃഷട്ി�ുകയാണ എ്�താണ വ്ിചി�തവിേശഷം.അെത�െനെയ�ു

വിശദീകരി�ാം :ശാസ�്തനിയമ�െള പരിചരി�ു�തിെല
വ��ിസ�ാത���ംൈപ% നു മുകളില ്വളര ്�ു. മത�ള�ം

മതവ�വ�ിതികള�ം രാഷ�്ടീയഇസ�ള�െമാെ�യായി മനുഷ�ര ്
നിയമ�ള ്ഉ�ാ�ുകയുംഅവൈദവശാസ�്തനിയമ�ളില ്നി�്
അകലുകയും െചയത്ു. ഭീകരവാദെ�വിശദീകരി�ു�

അ��ായ�ളില ്വിശദീകരണമു�.് മനുഷ�ര ്സത��ില ്നി�്
അഥവാൈദവ�ില ്നി� അ്ക�ു.ജീവിതകാര��ളിെല�ാം
ഭൗതികശാസ�്തനിയമ�ള�െട വികസന�ിലൂെട ലഭ�മായ

സുഖസൗകര��ള�ംആന�വും ഉപേയാഗി�ുവാന ്മനുഷ�ര ്� ഒ്രു
കൂസലുമു�ായി�.എ�ാല ്,ശാസ�്തനിയമ�ളിലൂെട

ഉ�ാദി�ി�െ�ടു� ജീവിതസൗകര��ള�ംആന��ള�മായ ഭ�ണം,
വസ�്തം, പാര ്�ിടം, പുസത്കം, േപന, േദവാലയം,കാര�ാലയ�ള ്,
യ��സാമ�ഗികള ്,കാര ്,ക�ല ്,വിമാനം, മരു�ുകള ്,ശസ�്ത�കിയകള ്,
പ�തം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷന ്,ഏസി,ക����ര ്,ഇന ്റര ്െന�,് േഫാണ ്,
െമാൈബല ്േഫാണ ്,തുട�ിയവആസ�ദി��െകാ�,് ധാര ്�ിക
വിഷയ�ളിലുംആ�ീയവിഷയ�ളിലും,ശാസ�്തെ�അഥവാ
ശാസ�്ത�ിന ്െറ �സഷട്ാവായൈദവെ�മനുഷ�ര ്നി�ി��.

ശാസ�്തപരമ�ാ�മത�ള�െടയും രാഷ�്ടീയ
ഇസ�ള�െടയുെമാെ� പി�ാെല മനുഷ�ര ്േപായി.കടു�

ൈദവനി�യാണ അ്വര ്െചയത്തും െചയത്ുെകാ�ിരി�ു�തും.
ശാസ�്തീയമായ പാ�ര�മാണ മ്നുഷ�െര �കൂരരാ�ിയത,്
മാംസ�ിേല� അ്ടു�ി�ത.് മനുഷ�മാംസംകഴി�ു�ത്

ന�താെണ� �്കിസത്ുമത�ിെലേയാഇ�ാം മത�ിെലേയാ ഒെ�
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ഏതാനും പുേരാഹിത�ാര ്പറ�ാല ്,സംവാദ�ള ്ആരംഭി�ുകയും,
മനുഷ�മാംസംകഴി�ു�തിെന ശരിെവയ�്ു� ഒരു ജനത

രൂപെ�ടുകയുംെച��ം .... മനുഷ�ര ്മനുഷ�െര�െ�പരസ�മായി
ഭ�ി��തുട�ുകയും െച��ം!അതായത,് മഹാശാസ�്തെ�പിന ്

പ�ാെത, പകരം ജന�െള മതരാഷ�്ടീയവിഴു��കെള
ചുമ�ു�വരാ�ാന ്മതേനതൃത��ള ്�ും രാഷ�്ടീയ േനതൃത��ള ്
�ുെമാെ�വളെരയധികം കഴി�ു. ഭ�ണകാര��ിലും,
സമൂഹ�ിെലഅനവധി കാര��ളിലുംഅശാസ�്തീയതയും

അധമ�വും വര ്�ി�ത എ്�െനെയ�ു കൂടിയാണ വ്ിസത്രി�ത.്
ൈവകാെത മായ �പത��മാ�ിെ�ാ�,് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
ജീവിതകാര��െള മഹാശാസ�്തപരമായി �കമെ�ടു�ുേ�ാള ്,
മനുഷ�രിെല സ�ഭാവ�ള ്�വ്ലിയ മാ�ം ഉ�ാകു�താണ.് മാംസ
ഭ�ണേ�ാട ഇ്�ു�താ�ര�ംഅ� ഉ്�ാവു�ത�.അേതസമയം
മഹാശ�ിയായൈദവം ജീവികള ്െ��ാം മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്
കി���വ��ിസ�ാത��െ�ഹനി��െകാ�ു�നിയമനിര ്

�ാണ�ള ്പാടി�. മഹാനീതിശാസ�്തംഅഥവാ
ഓംകാരനീതിശാസ�്തംപഠി�ുകയുംപശുവിന ്െറ വിശിഷട്ത�ം
തിരി�റിയുകയും െച��േ�ാള ്മനുഷ�ര ്സ�യം േഗാവധ�ിന്
ത�ാറാവാെത വരു�താണ;് നിര ്��ി�ാലും പശുവിെന

വധി�ുകേയാ ഭ�ി�ുകേയാ െച�ി�. േഗാവധ�ിന ്െറ േപരിലും
മ��ം ഇ� മ്തേനതൃത��ള�ം രാഷ�്ടീയ േനതൃത��ള�ം കാ�ി�ൂ���
േകാ�പായ�ള ്�ു�ൈദവീകശി�കള ്െചറുത�ാ എ�ു
മന�ിലാ�ുവാനും മഹാനീതിശാസ�്തംഅഥവാ

ഓംകാരനീതിശാസ�്തംപഠി�ുക.
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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അ��ായം 69
ആന�ം, പരമാന�ം, മഹാആന�ം, ലിംഗം, മഹാലിംഗം

ജനി�ു�ത ജ്ീവി�ാനാെണ�ും,ജീവികള ്ജീവി�ുകയാണു
െച���െത�ും പലേ�ാഴുംആവര ്�ി�ി���േ�ാ.ജീവി�ാന ്പണം
േവണംഎ��ാെത പണ�ിനു േവ�ി ജീവി�രുത,്ജീവി�ാന ്
െതാഴില ്െച�ണംഎ��ാെത െതാഴില ്െച�ാനായി ജീവി�രുത,്
എ�ി�െന പറ�;്ആന��ിന ്െറ കാര�ം വരുേ�ാള ്,ജീവി�ാന ്
ആന�ം േവണം,ആന��ിനായാണ ജ്ീവിേ��ത എ്�

വ�തിയാന�ിലാണ എ്�ിേ�രു�ത.്അന�മായആന��ള�െട
മഹാകലവറഅനുഭവി�ാനു� ഒരു��ള ്മാ�തമാണ പ്ണം,

െതാഴില ്തുട�ിയവ.ആന��ളില ്പരമാന�ം
കാമാന�മാെണ�ിലും,വാ�ല�ം, ഭ�ണം, ഉറ�ം,കല,സംഗീതം,
െതാഴില ്തുട�ിയവ നല ്കു�അന��ളായആന��ള�ം

മനുഷ�ന ്അറിയുകയുംഅനുഭവി�ുകയും േവണം. പരമാന�ം ദീര ്
ഘമായിഅനുഭവി�ാനായു� മാര ്��ളായി� വ്ാ�ല�ം

ഒഴിെകയു� മ� ആ്ന��ള ്പരിണമി�ു�തുമാണ.്വാ�ല��ിന ്
െറ �പേത�കത,അത മ്ഹാആന�മാെണ�താണ.് മഹാശ�ിയായ
ൈദവം, മഹാമാതാവായിെ�ാ� ത്ന ്െറ കു�ു�ള ്�്
മഹാവാ�ല�ംഎ� മഹാആന�െ�മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്
കുകയാണ.് മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�തായ
മഹാവാ�ല��ിന ്െറ െചറുതും വലുതുമായ പതി�ാണ്

മനുഷ�മാതാവില ്�ാപി�ി���ത.്അേത��ിഈഅ��ായ�ിന ്െറ
അവസാനഭാഗ� വ്ിസത്രി�ാം.

മ���ജീവികള ്�ആ്ന�വിഷയ�ള ്വളെര കുറ�� മാ�തമാെണ�ും,
അവയുെടയും പരമാന�ം കാമം തെ�യാെണ�ും നി�ാരമായി

മന�ിലാ�ാന ്കഴിയു�താണ.്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,ആന��ിന അ്ളവുകള ്നി�യി�ി���.്
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്ഉ�ട�ം െചയത്ിരി�ു�

ശ�ികള�മായും �പസത്ുത ശ�ികെള �പവര ്�ി�ി�ുവാനായു�
ശാസ�്തനിയമ�ള�മായുംആന�അളവുകെളബ�ി�ി�ി���.്
േ�പമം,കാമം, ഭ�ണം, ഉറ�ം,കല,സംഗീതം, െതാഴില ്
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തുട�ിയവയിലൂെട വ�ത�സത്അളവുകളില ്ആന�ം ലഭി�ുേ�ാള ്,
ഓേരാആന�െ�യുംവ�ത�സത്അളവുകേളാെട വസത്ു�ള�മായി
ബ�ി�ി�ിരി�ുകയാണ എ്�താണ അ്ടി�ാനസത�ം.ആവക
കാര��ള ്വിശദീകരി�ു�തിനു മു�,്ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം
എ�അ��ായ�ില ്പറ�തായചില കാര��ള ്�ഹസ�മായിആവര ്

�ിേ��തു�.്
മനുഷ�ന ്എ�ഒരുജീവിയ�്ു മാ�തം മഹാ�പപ��ിന ്െറ ശാസ�്തം
ൈദവം െവളിെ�ടു�ിെ�ാടു�ു�തും,ഓേരാശാസ�്തനിയമവും
ആന��ള�െട കലവറ തുറ�ാനു�താേ�ാലാെണ�തും,
ശാസ�്തവികസന�ിെനാ�ഓ്േരാവ��ി�ുംആന��ള�െട
മഹാനിധിയാണ വ്�ത�സത് ജ��ളിലൂെടൈദവം നല ്കു�ത്

എ�തുംസ �ുപധാനമാണ.്
എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും മഹാ�പപ��ില ്മഹാസമനീതി ലഭി�ു�ു�.്
ആന��ിന ്െറ കാര��ില ്�ബ��ിന അ്ഥവാൈദവ�ിന്
ലഭി�ു�ആന�ം, മനുഷ�നും ലഭ�മാ�ിൈദവം മനുഷ�െന

മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു. �ബ�ാന�ം.ആന�കാര��ില ്മനുഷ�ന്
ൈദവമാകാം. മനുഷ�ന േ്വ�തആ്ന�ം തെ�യാണ.്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഭാഗമായി വര ്�ി��െകാ�ുതെ�

�ബ�െ�േ�ാെലഅനുഭവി�ു� മഹാആന�മാണ �്ബ�ാന�ം.
ചില ഉദാഹരണ�ളിലൂെട വിശദമാ�ാം. (1)ഇഷട്െ�� മാ�ഴ�ള ്
ഭ�ി�ുേ�ാഴു�ആന�ം ഒെ�ാ�ായിആ�ഗഹി�ുേ�ാള ്,
മനുഷ�ന ്ആ�ഗഹി�ു�സമയേ�ാളം മാ�ഴം കഴി�ാെതതെ�
ആസ�ാദനസുഖം ലഭി�ു�താണ.് (2) രതിസുഖംആ�ഗഹി�ുേ�ാള ്,
ആ�ഗഹി�ു�സമയേ�ാളം പരമമായ രതിസുഖം ലഭി�ു�താണ.്
(3)ആ�ഗഹി�ു�കാലേ�ാളം യാെതാ�ുമറിയാ�സുഷുപത്ി. (4)
ൈദവാരാധന െച�ാന ്അനുവദി�ണെമ� ൈ്ദവേ�ാട ന്ിര ്
��ി�ു�വര ്�ു മാ�തം ഒരു വര ്ഷ�ിെല 13◌ാം മാസ�ിെല
അവസാന ദിവസ�ിെല 8 മണി�ൂര ്േനരം (ദിവസ�ിന ്െറ

മൂ�ിെലാ�ു സമയം)ൈദവാരാധനയ�് അ്വസരം നല ്കു�താണ.്
മഹാശാസ�്തംമന�ിലാകു�േതാെട ഏവരുംഅേനകദിവസ�ളിെല

ആരാധന െച��വാന ്ഇ�ി�ും,എ�ാല ്ൈദവംഅത്
അനുവദി�ു�ി�. മഹത�ംൈദവ�ിനു മാ�തംഎ�ആരാധന േക�്
ആന�ി�ു� ഒ��ൈദവം. മായ �പത��മാകു�േതാെട,

കാലഗണന 28 ദിവസം വ� 1്3 മാസ�ളായി
പുനഃ�കമീകരി�ു�താണ.് �ഗ��ിന ്െറ 2◌ാം ഭാഗ�ില ്

വിസത്രി�ി���.്
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മഹാ�പപ��ിെലഅന��ളായബഹുവിധസുഖ�ള ്മാറി മാറി
ആസ�ദി�ുവാന ്കാലം സഹായി�ു�ു.അെത�െനെയ�ാല ്1വര ്
ഷ�ാലേമാ 100വര ്ഷ�ാലേമാ രതിസുഖംആ�ഗഹി�ുേ�ാള ്,
പരമാന��ില ്ലയി� സ്ര ്�വും മറ�ു കഴിയു�വ��ി വീ�ും
േബാധതല�ില ്എ�ു�ത 1്അഥവാ 100വര ്ഷ�ാലം പൂര ്
�ിയാകുേ�ാഴാണ.്അേതസുഖേമാ പുതിയസുഖ�േളാ

ആ�ഗഹി�ുേ�ാള ്വീ�ും ലഭി�ു�ു.
ആന��ള�െട സൃഷട്ി,�ിതി, മഹാനീതിഎ�ിവെയ��ി

മഹാ�പപ�ംസത�മാണ,് .. മിഥ�യ�;ശരീരമാണ �്പധാനം,ആ�ാവ�
എ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്ഇനി, മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി,വ�ത�സത്ആന��ള ്�ു നി�യി�ി���അളവുകള�ം

അതുമായി ബ�െ�� കാര��ള�ം പരിേശാധി�ാം :
മഹാ�പപ��ിെല െമാ�ംആന�െ� 100അളവായി�ാണ്
മഹാനി�യി�ി���ത.് (1) ഭ�ണസാധന�ള ്െ��ാം കൂടി 40
ആന�അളവാണു�ത.് (2) മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ

െതാഴിലുകെളയുംയഥാര ്�മായ െതാഴില ്വിഭജന�കമം �പകാരം
ശുചിത�ം,അത�ാവശ�ം,ആവശ�ം,വിേനാദം എ�ി�െന 4

വിഭാഗ�ളായി തിരി�ുേ�ാള ്ഓേരാവിഭാഗ�ിനും 5ആന�
അളവുകെള മഹാനി�യി�ിരി�ു�ു.അേ�ാള ്4വിഭാഗ�ള ്�ും
കൂടി 40. (3) ദാനം (ത�ാഗം) 5, (4) ഭ�ി (�പിയം,ആദരം,ആരാധന) 5, (5)
ദാസ�ം 5, (6)വാ�ല�ം 5, (7) േ�പമം 5, (8) േ�പമസാ�ാത�്ാരം 5.
എ�ിവയാണ അ്ടി�ാനആന��ള ്.അവയില ്(4) മുതല ്(8)

വെരയു�ആന��െളസംേയാജി�ി� മ്നുഷ�ന ്െറ പരമാന�മായി�്
മഹാനി�ിയി�ി���കാമം 25സൃഷട്ി�ിരി�ു�ു. ഭ�ണെമ�ു
പറയുേ�ാള ്ഭൂമിയിലു�എ�ാ ഭ�ണവസത്ു�ളില ്നി�ും
ലഭി�ു� രുചി ഉള ്െ�ടു�ു.കാമം ഒഴിെകയു�ഘടക�ളില ്
ഭ�ണ�ിന 4്0ആന�അളവ ഉ്െ��ിലും, ഒരു വ��ി� ഒ്രു
സമയം ലഭി�ു�പരമാവധി ഭ�ണആന�ം 5അളവ്

മാ�തമായിരി�ും. ഉദാഹരണം പറ�ാല ്മഹാഗംഭീരമായ ഒരുസദ�
മഹാേദവി മഹാഒരു�ി നല ്കുകയാെണ�ില ്മനുഷ�ന ല്ഭി�ു�

ഭ�ണആന�അളവ 5് മാ�തമായിരി�ും.കാമം ഒഴിെകയു�ഓേരാ
ഘടക�ിലുംഅ�െനയാണ,് ഒരുസമയം 5അളവിലധികംആന�ം
ലഭി�ു�ത�. 5തര�ിലു�ജീവിസൃഷട്ി,തനി� ആ്ന�ി�ാന ്ഒരു
ൈക��ം 5വിരലുകള�ം,എ�ി�െന 5െനബഹുവിധ�ളില ്

മഹാേദവി ഉയര ്�ിയി���.് മഹാശ�ിഎ�മലയാളം വാ�ിലും
അടി�ാനപരമായി 5അ�ര�ളാണു�ത.്
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5എ�ആന�അളവില ്ഉ�തമായആന�ം മനുഷ�നു
ലഭി�ുെമ�ിലും,തെ��ാന ്മറ�ു�അവ� 25ആന�

അളവു�കാമ�ിനു മാ�തമാണു�ത.് മനുഷ�ര ്�ജ്ീവിത�ിലും,
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിലും ലഭി�ു�പരമാവധിആന�ം
അഥവാ പരമാന�ംഎ�ത ഓ്േരാരു�രുംത�െള�െ�
മറ�ു�തായകാമാന�മാണ.്ഇണേയാടു� േ�പമ

സാ�ാത�്ാരവുംആ�ീയസാ�ാത�്ാരവും കാമാന��ില ്
ഒ�ി�ു�ു. 25അളവുകെളയും ഒ�ി��ം കുറവി�ാെതയും ലഭി�ു�
പരമാന�അവ�യാണത.്കുറവി�ാെത ലഭി�ുകഎ�ു പറ�ാല ്,
എ�തവിരൂപരായി���വരുംസുഗ�ൈതല�ള�ം പൂശിെ�ാ�ി
ഇരു�ില ്കാമലീലകളില ്ഏര ്െ��ാല ്,ത�ള ്വിരൂപരാെണ�േതാ,
ഇണകളില ്ഒരാള ്േ�ാ ര�ുേപര ്�ുേമാൈവരൂപ�ം ഉെ��േതാ
വിഷയമാകാെതഅവര ്ത�െള�െ� മറ� പ്രമാന�ം
ആസ�ദി�ു�താണ.്സൃഷട്ി�ിതിസംഹാരകര ്�ാവായ
മഹാേദവിയുെട മഹാആവിഷ�്ാരം കൂടിയാണത എ്�ു

സുവ��ിമായിഅറി�ുെകാ�ണം.
മനുഷ�രില ്കാമം പരമാന�അവ�യിെല�ു�തിനു മു�,്
ഇണേയാടു�ാകു�അഭിനിേവശം ദാസ��ില ്നി�ും വാ�ല�ം

എ�റിയെ�ടു�സേ്നഹ�ില ്നി�ും കൂടിയാണ്
സൃഷട്ി�െ�ടു�ത.്വാ�ല��ിന ്െറആന�അളവ 5്ആണ.്
മാതാേവാ പിതാേവാ മ���വേരാവാ�ല�ം �പകടി�ി�ുേ�ാള ്
തെ��ാന ്മറ�ു�ി�.കു�ിെന പു�രി��െകാ�്

ഭ�ണമൂ��കയുംപാ��പാടുകയുെമാെ� െച��േ�ാള ്മാതാവിനും
കു�ിനും വളെരയധികംആന�ം ലഭി�ുെമ�ിലും വാ�ല�അളവ്
5ല ്ഒതു�ു�ു.വാ�ല�ം നല ്കുകയാണ.്തെ��ാന ്മറ�ാല ്
വാ�ല�ം നല ്കാനാവി�േ�ാ. പിതാവ ഉ്ള ്െ�െടയു�പുരുഷ�ാര ്,
ത�ള�െട മകള ്ഉള ്െ�െടയു�വര ്�ന്ല ്കു�വാ�ല��ിന ്െറ
അളവ യ്ാദൃ�ികമായി 5കട�ാല ്, െപെ�� മ്ാനസികമായ

പിടിവി��േപാെയ�ിരി�ും.അെത�െനഅറിയുംഎ�തിന ത്�ള ്
�ക്ാമചി� ഉ�ാേയാഎ�ത ത്�ള ്�ുംൈദവ�ിനും
അറിയാെമ�താണ ഉ്�രം.ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായ
ഓകസ്ിജന ്മനുഷ�ന ്െറ ചി�കെളേ�ാലുംഅറിയു�ു� എ്�്
ഓകസ്ിജന ്=ൈദവ�ിന ്െറ വാതക രൂപം /സത�രൂപം എ�

അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്യാദൃ�ികമായിഅ�ം കാമവികാരം
ഉ�ായാല ്അതില ്കു�േബാധം പുലര ്�ിെ�ാ� ജ്ീവിതം

പാഴാ�രുത.്വിേവകെ�താേലാലി�ാനും ഭാവിയില ്�ശ�ി�ാനും
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മനുഷ�ന ക്ഴിയണം.ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായഓകസ്ിജന ്
സഹായി�ു�താണ.്വാ�ല�ം ത�ളറിയാെത കാമപരമായി
�പകടി�ി�ു�അവ�യിേല� ന്ീ�ു�ത വ്ാ�ല�െ�
ശരീരസപ്ര ്ശ�ിേല�അ്നുവദി�ുേ�ാഴും മാനസികമായി

വികലെ�ടുേ�ാഴുമാണ.്ശരീരസപ്ര ്ശം വര ്�ി�ാല ്,വാ�ല��ിന്
അവ�ാ�രം ഉ�ാകു�തും കാമമായി പരിണമി�ു�തുമാണ.്

തെ��ാന ്മറ�ു�പരമാന�മായി കാമെ�
നി�യി�ിരി�ു�തിനാല ്,കാമചി�യു�ായാല ്,അത വ്ളരാന ്

അനുവദി�ാല ്, പരമാന��ിേല� ന്ീ�ു�താണ.്
അതുെകാ�ുതെ� പിതാവ ഉ്ള ്െ�െടയു�പുരുഷ�ാര ്െപണ ്
കു�ികെള ലാളി�ു�തിന സ്�യം നിയ��ണ�ള ്പാലിേ��തു�.്
കാമെ�ൈദവം ഉ�തെ�ടു�ിയി���തിെനഅധമമായ
വ��ിസ�ാത����ിലൂെട മനുഷ�രാണ േ്മാശമാ�ു�ത.്
പരമാന�മായകാമാന�ം േവ�ാെയ� എ്�തേപര ്പറയും ?
കാമ�ിനു മാ�തമായു� 25ആന�അളവ ഓ്േരാതവണയും

ലഭ�മാകു�താണ.് മനുഷ�രിെലആന�അളവുകള�െട കൂടിയ പരിധി
25ആയിരി�ുംഎ�ു പറയുേ�ാള ്25എ�ആന�അളവില ്
മനുഷ�ന പ്രമാന�ം ലഭി�ുെമ�ും,അത ക്ാമാന�മാെണ�ും
കൂടിയാണ അ്ര ്�ം. 25എ�ആന�അളേവാെട പരമാന��ില ്

കഴിയുേ�ാള ്ഓേരാവ��ിയുംതെ��ാന ്മറ�്
ആന�ി�ു�താണ.്അതാണ ഭ്ൂമിയില ്സംഭവി�ു�തും.
ശുചിത�വിഭാഗം െതാഴിലുകളിെലഘടക�ള ്� 5്,അത�ാവശ�
വിഭാഗം െതാഴിലുകളിെലഘടക�ള ്� 5്,ആവശ�വിഭാഗം

െതാഴിലുകളിെലഘടക�ള ്� 5്,വിേനാദവിഭാഗം െതാഴിലുകളിെല
ഘടക�ള ്� 5്,എ�ി�െന െതാഴിലുകളില ്ആന�െ�ഉള ്
െ�ടു�ിയി���ത മ്നുഷ�ര ്െതാഴിലുകെളആന�േ�ാെട

െച���തിനാണ.്
വ��ിപരമായുംസാമൂഹ�പരമായും ഭ�ി (�പിയം/ഇഷട്ം,ആദരി�ല ്,
ആരാധി�ല ്) ഉള ്െ�െടയു�ആന�കാര��ളില ്സംഭവി�ു�ധര ്
�ശാസ�്തപരമായ പരാജയ�ള ്നിമി�മാണ ദ്ാനം,ത�ാഗംഎ�ിവ

ആവശ�മാകു�ത.്അ�ാരണ�ാല ്, മഹാേദവി മനുഷ�ന്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കിയി���വ��ിസ�ാത���വുമായുംഅവെയ

നിയ��ി�ു� മഹാ�പപ��ിെല (വസത്ു�ളിെല)
ന��നശ�ികള�മായും ദാനം,ത�ാഗംഎ�ിവയ�് �്പേത�ക
ബ�മു�ാകു�ു. ദുസ�ാത���ം മൂലം സമൂഹ�ിലു�ാകു�
അസമത�വും േകാപവും വിനാശെ�ഉ�ാ�ു�താണ.് ദാനം
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അഥവാത�ാഗംഎ�ആന��ിലൂെടഅവെയ പരിഹരിേ��തു�.്
മഹാവാ�ല�മായ മഹാേദവി, േകാപെ�ആന��ള�െട പ�ികയില ്
അ�ാ െപടു�ിയി���ത.് ന��നശ�ികള�െടഅളവുവ�ത�ാസംൈപ
അളവ ക്ട�ിരി�ു�തുെകാ�ാണ സ്മൂഹ�ില ്േകാപവും
ബ�െ�� വിനാശ�ള�ം വര ്�ി�ി���ത.് ന��നശ�ികള�െട
അളവുമായി ബ�െ�� മ്നുഷ�രിെല/ജീവികളിെല േകാപ�ിന ്െറ
അളവ 2്0ല ്താെഴആണ.്ൈദവം മായ �പത��മാ�ു�േതാെട
േമ�ടി അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�തുേപാെല േകാപ�ിന്

നിയ��ണ�ള��ാകു�താണ.്
മു�റ�ഘടക�െള�ാം മാനുഷികഅവ�യുമായി

ബ�െ��താണ.്ആന��െളസൃഷട്ി�ി���തായ മഹാേദവി
അടി�ാനപരമായിആന��ള ്�അ്തീതമാണ.് മഹാേദവിയുെട
മഹാദാസനും ഭാഗവുമാകാന ്മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�ുകയാല ്
പരമശിവനും,അടി�ാനപരമായിആന��ള ്�അ്തീതമാണ.്
ജീവികള�െട സേ�ാഷ�ിനുേവ�ി മഹാേദവി തനി�ും തന ്െറ
ദാസനായ പരമശിവനും മഹാആന��െള മഹാനി�യി�ി���.്

അതീവ �ശ�േയാെട പഠി�ാന ്കഴിയുമാറാകെ� എ� േ്ദവീനാമ�ില ്
ആശംസി��െകാ�ആ്വകകാര��ള ്പരമശിവന ്അറിയി�ു�ു :
മനുഷ�രും മ���ജീവികള�ംആന��െള െകാടു�ുകയും

വാ�ുകയും െച���വരാണ.് മഹാേദവി ജീവികെളസൃഷട്ി�ി���ത്
അ�െനയാണ.്ജീവികള ്�ആ്ന��ള�െട ഒരു മഹാ കലവറ
തുറ�ുെകാടു�ുകയാണ മ്ഹാേദവി െച���െത�ില ്, മഹാേദവി
ഏല ്�ി�ു�ചുമതലകെള നിവര ്�ി� മ്ഹാേദവിയ�് മ്ഹാആന�ം
നല ്കു� മഹാദാസനായിരി�ുകയാണ പ്രമശിവന ്. മഹാേദവി
േനരി��ം, പരമശിവനിലൂെടയുംജീവികള ്�ആ്ന�ം െകാടു�ുക
മാ�തേമ െച���ു��.എ�ാല ്മഹാേദവിേ�ാപരമശിവേനാ
ജീവികളില ്നി�ും യാെതാരുആന��ള�ം േവ�. മഹാേദവി നല ്
കിയാല ്മാ�തംഎ�ിനും ഏതിനും ശ�ി ലഭി�ു� മനുഷ�ര ്�ും

മ���ജീവികള ്�ും യാെതാ�ും നല ്കാന ്ശ�ിയി�
എ�തുെകാ�ുകൂടിയാണത.്അേതസമയം, മഹാശാസ�്തം �പകാരം
തന ്െറ സൃഷട്ികളായ ജീവികള�െടആന�െ�മുന ്നിര ്�ിയും,
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ിയുെട മൂലകാരണെ�മുന ്നിര ്�ിയും,

ൈദവ�ിന ആ്ന�ം ലഭിേ��തു�.്
മഹാദാസ�ം, മഹാവാ�ല�ംഎ�ി�െന ര�ആ്ന��െളയാണ്
ൈദവീകതല�ളായി� മ്ഹാേദവി മഹാഒരു�ിയി���ത.്തന ്െറ
ഏകദാസനും മഹാദാസനുമായ പരമശിവന മ്ഹാദാസ�അളവായ 30



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2030

ഉം, മഹാേദവി� മ്ഹാവാ�ല�മായ 35ഉം മഹാആന�
അളവുകളായി� മ്ഹാേദവി മഹാനി�യി�ിരി�ുകയാണ.് മനുഷ�രിെല
25എ�പരമാന�അളവിേല�,്വീ�ും 5അളവിലു� ദാസ�ം േചര ്
�ുകയാെണ�ില ്മഹാദാസ�ംഎ�ആന�ം ഉ�ാകു�താണ.് 25 + 5

= 30എ�ആന�അളേവാെട മഹാദാസ�ംഎ�ആന�ം
സൃഷട്ിയ�്െ�ടു�ു.വ�ത�സത്�ളായ നിറ�ളിലു� െപയിന ്റ്
കൂ�ി�ലര ്�ുേ�ാള ്പുതിയ നിറ�ില ്െപയിന ്റ ല്ഭി�ു�ത്
ക�ി���വരു�ാകും. മഹാദാസ�ംഎ�ത ത്ിക��ം വ�ത�സത്മായ
ആന�മാണ.് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാപാദ�െള
ന�ുവാനും, മഹാപാദ�െള ചുംബി�ുവാനും മഹാപാദ�ളില ്

പ�ി�ിടി�ിരി�ു� മ�� മുഴുവന ്ന�ി�ി�ുവാനുംആ�ഗഹി�ു�
മഹാആന�അവ�യാണത.് പരമശിവന മ്ഹാആന�ം

ലഭി�ണെമ�ില ്30എ�മഹാദാസ�അളവിെല�ണം.അതായത 3്0
എ�അളവില ്മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായിരി�ുേ�ാള ്മാ�തേമ
പരമശിവന പ്രമാന�വും മഹാആന�വും േചര ്�മഹാസംതൃപത്ി
ലഭി�ുകയു��. മഹാേദവിയുെട മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.്
മഹാേദവി� മ്ഹാആന�ം ലഭി�ണെമ�ില ്30എ�

മഹാദാസ��ിേനാടുകൂടി വീ�ും 5അളവിലു�വാ�ല�െ� േചര ്
�സ്ൃഷട്ി�ു� 35എ�ആന�അളവിലു� മഹാവാ�ല�ം

ലഭി�ണം. മഹാദാസ�ം, മഹാവാ�ല�ംഎ�ിവയ�് പ്ലേ�ാഴും ഒേര
അര ്�ം ഉ�ാകു�തുമാണ.് മഹാ�പപ��ില ്താന ്

സൃഷട്ി�ി���തായതന ്െറ കു�ു�ള ്െ��ാം മഹാവാ�ല�ം നല ്
കുേ�ാള ്മാ�തേമ മഹാസംതൃപത്ിഎ� മഹാആന�ം മഹാേദവി�്
ലഭി�ുകയു��.ൈദവീകആന��ളായി� മ്ഹാദാസ�െ�യും
മഹാവാ�ല�െ�യുംൈദവം മഹാനി�യി�ി�ായിരു�ുെവ�ില ്
ജീവികള ്വളെര വലിയ കഷട്�ിലാകുമായിരു�ു ....അതായത്
ജീവികള ്�ുേവ�ി�െ�യാണ ൈ്ദവം തനി�ുംആന�െ�
മഹാനി�യി�ി���ത !്ജീവികള�െട മഹാഭാഗ�മാണത.്അതായത്
ജീവികള ്�ുേവ�ി�െ�യാണ ൈ്ദവം തനി�ുംആന�െ�

മഹാനി�യി�ി���ത !്
മഹാേദവി േനരി�� നല ്കിയാലും, പരമശിവനിലൂെട നല ്കിയാലും,
ഫല�ില ്മഹാേദവിയാണു നല ്കു�ത.്ജീവികള ്�ു നല ്കുകയാണ,്
സ�ീകരി�ുകയ�. പരമശിവന ്നല ്കു� മഹാദാസ� വൃ�ി�ു
പകരമായി മഹാേദവി തെ��െ�യുംഅഥവാ മഹാശ�ികള ്
മുഴുവനും പരമശിവന ന്ല ്കു�ു� ;് മഹാേദവി, 50വര ്

ഷ�ിെലാരി�ല ്മഹാശിവരാ�തിയില ്പരമശിവെന മഹാശ�ിയും
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മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായി ഉയര ്�ു�ു�.്എ�ാല ്,
�പഭാതമായാലുടന ്തെ� മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായി മാ�തം
അനു�ഗഹി�ണേമഎ� പ്രമശിവന ്കര�ുവീണ �്പാര ്
�ി�ു�താണ.് മഹാസൃഷട്ിയിെല മഹാസംവിധാനെമ�ും
മഹാരചനെയ�ും വിേശഷി�ിേ��തായകാര��ളാണവ.
സത,്ചിത,്ആന�ംഎ�ീ 3 പദ�െള േചര ്�ു�സ�ിദാന�ം
നെ�ാരു �പേയാഗം േപാെല േതാ�ുെമ�ിലും, മു� വ്ിശദമാ�ിയ

ആന�ം, പരമാന�ം, മഹാആന�ംഎ�ിവയിെലാ�ും
അ�െനെയാരു പദ�പേയാഗം വരു�ി�. ഭീകരവാദവും മത�ള�ം
എ�അ��ായ�ിലും,സമ്ൃതിയിലും വിശദീകരി�ി���തുേപാെല
പിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണംഅധഃപതി� ഒരു ചരി�തകാരന ്
ൈദവമാകാന ്�ശമി�ുകയും മഹാശാസ�്തകാര��ളില ്മായം േചര ്
�ാന ്�ശമി�ുകയുംസ�യംസ�ിദാന� മൂര ്�ിയാകാനുംഅേ�ഹം
�ശമി�തിന ്െറബാ�ി പ�തമാണ സ്�ിദാന�ംഎ�പദം.വീ�ും

മാനുഷിക തല�ളിേല�ു വരാം.
ധര ്�ശാസ�്തപരമായി കാമാന�െ�ആസ�ദി�ുവാനാണ മ്നുഷ�ര ്
�ശ�ിേ��ത.്ൈദവനി�െയ വിവരി�ു�അ��ായ�ളില ്ആവക
വിവര�ള ്വിസത്രി�ി���.്ശാസ�്തീയമായആരാധനഎ�
അ��ായ�ില ്സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കാര��ള�ം
മഹാലിംഗവുമായു�ബ�ം വ��മാവുേ�ാള ്മനുഷ�ന ്
ജീവി�ു�ത ക്ാമാന��ിനു േവ�ിയാെണ�ു േപാലും
േതാ�ിേ�ാകു�താണ.്അതില ്ശരിയുേ�ാഎ�ു േനാ�ാം.

ലിംഗം
ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കിയ ലിംഗെ� ഉ�തമായി
കാേണ�തു�.്ചില കാര��ള ്പറയാം :കു�ില ്തുട�ാം.

ലിംഗെ���ിഓേരാരു�രുംഅറി�തും മന�ിലാ�ിയതും ജനി�്
എ�തേയാകാലം കഴി�ാണ.്കു�ു�ളായി ജനി�േ�ാള ്,

ത�ള�െട ലിംഗെ���ിേയാ, മാതാപിതാ�ള�െട ലിംഗെ���ിേയാ,
ചു��മു�വരുെട ലിംഗെ���ിേയായാെതാ�ും
അറിയാ�വരായിരു�ു.ത�ള�െട മാതാവിന ്െറ

ലിംഗ�ിലൂെടയാണ ഓ്േരാരു�രും ഭൂമിയിെല�ിയത.്ആവക
വിവര�ള ്കു�ു�ള ്മന�ിലാ�ു�തും ജനി� എ്�തേയാകാലം
കഴി�ാണ.്കു�ു ജനി�ാലുടെനഎതിര ്ലിംഗവുമായി

കാമകാര��െളഅേന�ഷി�ുകയ� െച���ത.്ജനനം മുതല ്മരണം
വെര ശരീര�ിലു�അധിക ജലെ�യുംലവണ�െളയുംശരീരം
പുറ����ത ല്ിംഗ�ിലൂെടയാണ.് മൂ�തെമാഴി�ാനും മലം വിസര ്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2032

�ി�ാനും ന�േപാെലആവശ�മു�ായാല ്മുതിര ്�വര ്െഞരിപിരി
െകാ���താണ.്അ�രം െഞരിപിരി െകാ�ാെതസുഖമായ

മൂ�തവിസര ്�നംഎവിെടവ��ം നട�ാന ്കു�ു�െള മാ�തമാണ്
ൈദവംഅനു�ഗഹി�ി���ത.്സുമാര ്5വയ��വെരയു�കാര��െള
മുതിര ്�വര ്ഓര ്�ി�എ�ത,് ലിംഗെ�മറയ�്ാെത ജീവി�
അവരുെട കു�ി�ാലെ�മറയ�്ാന ്കൂടിയാണ.് മൂ�തവിസര ്
�ന�ിന സ്�്തീയ�്ും പുരുഷനും ലിംഗം േവേ� ? ലിംഗമി�ാെത

സ�്തീയും പുരുഷനും സൃഷട്ി�െ��ാല ്ഇഷട്െ�ടുേമാ ?
മലമൂ�തവിസര ്�ന�ില ്മൂ�തം ഒഴി�ു�താണ ക്ൂടുതല ്

ആവശ�മായിൈദവം നി�യി�ി���ത.് ലിംഗെ�കൂടുതലായും,
ഇടയ�്ിടയ�്ും �ശ�ി�ാനും ശുചിത�കാര��ളില ്ജാ�ഗത

പാലി�ാനുംകൂടി അത ഉ്പകരി�ണം.
െപണ ്കു�ികള ്വളര ്� ക്ുമാരി,യുവതി,അ�,അ�ൂ� (മു��ി)
എ�ി�െനയുംആണ ്കു�ികള ്വളര ്� ക്ുമാരന ്,യുവാവ,്അ�ന ്,
അ���ന ്(മു��ന ്)എ�ി�െനയും മാ��ള��ാകു�ു.ഏെതാരു
ജീവിയുെട കാര��ിലുെമ�േപാെല മനുഷ�ന ്െറഊര ്�സ�ലമായ
കാലം യൗ�നമാണ.്യൗ�ന�ില ്അവെര മുഖ�മായി ഭരി�ു�ത്
കാമാന�ം തെ�യാണ.് േ�പമം,കാമം,എ�ിവയുെടആന��ില ്
െപ� പ്ുരുഷന ്സ�്തീയ�്ുേവ�ിയും,സ�്തീപുരുഷനുേവ�ിയും,
ത�െള വളര ്�ി വലുതാ�ു�തില ്വലിയ പ�ുവഹി�
മാതാപിതാ�െള ഉള ്െ�െടയു�വെര ഉേപ�ി�ാന ്േപാലും
ത�ാറാെയ�ിരി�ും.ൈദവംകാമെ�പരമാന�മായി

സൃഷട്ി�തുെകാ�ു മാ�തമാണ ക്ാമം പരമാന�മായിരി�ു�ത.്
ൈദവംകാമാന�െ�പരമാന�മായി സൃഷട്ി�ി�ായിരുെ��ിേലാ ?
ഭ�ണം,സംഗീതം തുട�ിയആന��ള ്ആസ�ദി�ു�തുേപാെല
മാ�തമാണ അ്ഥവാ 5എ�ആന�അളേവാെട മാ�തംകാമെ�
സൃഷട്ി�ിരു�ുെവ�ില ്,ജന�ള ്�ത്െ��ാന ്മറ�ു�

പരമാന�ംആസ�ദി�ുവാന ്കഴിയുമായിരു�ി�.കാമകാര��ളില ്
പെ�ടു�ുവാന ്പുരുഷനും സ�്തീയ�്ും താ�ര�ംകുറയുമായിരു�ു.
പരമാന�ം ലഭി�ാെത വ�ാല ്, �പസവകാര��ളിലു�സ�്തീയുെട
താല ്�ര�ംകുറയുമായിരു�ു.അതായത ജ്ീവികള�െട സൃഷട്ികാര��ള ്
കുഴയുമായിരു�ു. മനുഷ�ന ്തെ��ാന ്മറ� ആ്ന�ി�ു�ു,
ൈദവംസൃഷട്ി നട�ു�ു എ� �്പസത്ാവി�ു�തിന മ്ഹാേദവി
�ാപി�ി���തായ മഹാശാസ�്തം �പകാരം പൂര ്�അര ്��ില ്
കഴിയുമായിരു�ി�. മഹാശാസ�്ത�ില ്പിഴവുകള��ാവാെത തെ�

മഹാേദവി മഹാ�പപ�കാര��െള മഹാമംഗളമായി
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ഭ�ദെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.
കാമാന�െ���ി തുടരു�തിനു മു� സ്�്തീപുരുഷ�ാര� �ഭൂണ
സൃഷട്ിയുംഅതിലൂെട ജീവിസൃഷട്ിയും നട�ു�െത�ു
വിശദീകരി�ാം. പുരുഷനില ്ബീജെ�സൃഷട്ി�ു�തും,
ബീജ�ള�െട എ�ം നി�യി�ു�തും,ബീജ�ള�െട �പവര ്
�നെ�നി�യി�ു�തും,സ�്തീയില ്അ�െ�
സൃഷട്ി�ു�തും,അ�െ�യുംബീജെ�യും േചര ്�്
�ഭൂണമു�ാ�ു�തും, �ഭൂണംആേണാെപേ�ാഎ�ു
നി�യി�ു�തും, �ഭൂണ�ിന ്െറഅവയവ�െളയും

അവയവ�ള�െടആകൃതി,ആേരാഗ�ം, നിറം, �പവര ്�നം,തുട�ി
തുട�ിഅന��േളാളമു�കാര��ള ്നി�യി�ു�തും നിര ്
�ഹി�ു�തും �സഷട്ാവായൈദവം മാ�തമാണ,് മഹാമാതാവായ
മഹാേദവി മാ�തമാണ.്കാമം ഉ�ാവാെത,എ�ി�ാ�പുരുഷലിംഗം

നിവരി�ാ എ� മ്ഹാശാസ�്തനിയമെ�ആവിഷ�്രി�,്
കാമബ��ില ്ഏര ്െ�ടു� പുരുഷന സ്ൃഷട്ിയില ്േനരിയ

അവകാശംേപാലുംൈദവം നിേഷധി�ു�ു.അവനിലൂെട ബീജെ�
സൃഷട്ി�ി���ത അ്വനു ൈദവം നല ്കിയ ഒരുബഹുമതി മാ�തമാണ.്
നല ്കാതിരുെ��ില ്, പുരുഷന ്െറ തലതാേഴാ�� േപായാല ്, േമേലാ��
െകാ�ുവരാന ്വളെര കഷട്െ�േട�ിവരും.കു�ിെന ചുമ�ു�തും
�പസവി�ു�തും വളര ്�ു�തുമായ ചില ഉ�ത ഉ�രവാദി��ള ്
നല ്കിെ�ാ� സ്�്തീയ�് �്പേത�കബഹുമതി �സഷട്ാവായ
മഹാേദവി നല ്കുേ�ാള ്,സ�്തീഅഹ�രി��കൂടാ;അവളില ്

അ�െ�സൃഷട്ി�ു�തും,അ�െ�പുരുഷബീജവുമായി േചര ്
�ു�തും മു�റ�തുേപാെല �ഭൂണെ�സൃഷട്ി�ു�തും വളര ്
�ു�തും �പസവി�ി�ു�തും മഹാമാതാവായൈദവമാണ.്

േഡാകട്റ�ാര ്�പസവി�ി�ു�ു� എ്�വാദം േവ�.ഓ�േറഷനു
മു� ഉ്�രവാദെ�� ര�കര ്�ാ�ളില ്നി� ന്ിര ്��ി�്
ഒ��വാ�ു�ത എ്�ിനാെണ�തും,അ�ം കുഴ�േകെസ�ു
േതാ�ിയാല ്,കു�ും ത�യും ഒരുമി�� ര�െപടു�കാര�ം
�പയാസമാെണ� മ്ുന ്കൂ�ി അറിയി� ത്�െള ര�ി�ു�തും,
േഡാകട്റ�ാര ്ക�ിെവയ�്ുേ�ാഴും, �പസവി�ി�ു�ത ൈ്ദവം

തെ�യാെണ�ു വ��മാ�ു�ു.ഓ�ിെനേയാ,
മര�ഷണെ�േയാ, പൂ��ു�ിെനേയാ ഒെ� �പസവി�ാലും
സ�്തീയ�് വ്ായെ്പാളി�� നില ്�ാേനകഴിയൂഎ�അടി�ാന
സംഗതി മന�ിലാ�ിെ�ാ�,്ൈദവം നല ്കിയ �പേത�ക

ബഹുമതിയില ്സേ�ാഷി�ു�തിന��റം,താന ്സൃഷട്ി�� എ� സ്�്തീ
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അഥവാ മനുഷ�മാതാവ ച്ി�ി��േപാവരുത.്
കു�ികള ്�വ്ാ�ല�ം പകര ്�,്കു�ികള ്�ുേവ�ി മരി�ുവാന ്
ത�ാറാകു�വരാണ അ്�മാര ്എ�ത സ്ത�മാെണ�ിലും,
പുരുഷനുമായി കാമാന��ില ്ഏര ്െ�ടു� നിമിഷ�ളില ്,
ആന��ിന ്െറ പരമാവ�കളില ്,അവള ്സ�്തീമാ�തമാണ,്

കു�ികെളയുംതെ��െ�യുംഅവള ്മറ�ു�താണ.്സത�മായ
�പസത്ുത വസത്ുതെയ യാെതാരു മുതിര ്�വര ്�ും

നിേഷധി�ാനാവി�. മഹാശാസ�്തപാഠ�ള ്വിശദീകരി�ുേ�ാള ്,
കൂ�ലു�ാേവ�തി�. മുതര ്�വരില ്കാമകാര��ള ്

കുറേ��ാെമ�ത മ്െ�ാരു വസത്ുതയാണ.്യൗ�നമാണ മ്നുഷ�ന ്
ഉള ്െ�െടയു�ഏെതാരു ജീവിയുെടയുംശരീര�ിെലഊര ്
�സ�ലമായകാലെമ�തും, �പസത്ുത കാല� ക്ാമവും
കാമാന�വും തെ�യാണ മ്ുഖ�െമ�തും,ശാസ�്തപരമായ

ആവിഷ�്ാരമാണ,്ഏെതാരാള�ംഅറിയുകയുംഅനുഭവി�ുകയും
െച���സത�വുമാണ.്

പ�ാളിെയ കി�ിയിെ��ില ്സ�യവും കാമാന��ില ്പെ�ടു�ും !
സ�യം േഭാഗെ�ൈദവംഅനുവദി�ിരി�ു�ുെവ�ും,

അനുവദി�ിരി�ു�തു െകാ�ാണ അ്മിതമായി സ�യംേഭാഗ�ില ്
ഏര ്െ�ടാ�വര ്�ആ്േരാഗ��കരാറുകള ്ഇ�ാ�െത�ും

അറിയുക. പകരം മാനസികമായുംശാരീരികമായും
ബലശാലികളാകാന ്അവര ്�ുകഴിയുെമ�തും

ശാസ�്തപരമായി�െ�തിരി�റിയാന ്എള��മാണ.്സമൂഹ�ില ്
ഇ�ു�കാമപരമായഅ�കമ�െളഅവസാനി�ി�ുവാനും,
സദാചാരെ�വര ്�ി�ി�ുവാനും കൂടി സ�യംേഭാഗം

ഉപകരി�ു�താണ എ്�ു പറയുേ�ാള ്ശാസ�്തപരമായി പുതിയ
മാന�ള��ാകു�ു. മു�ു പറ�തുേപാെല, മനുഷ�ജീവിയുെട
കാര��ില ്,തലമുടിയിലും നഖ�ിലും വെര കാമാന�െ�ൈദവം
സൃഷട്ി�ി���.്സ�യംേഭാഗം െച��� ഒരുവ��ിയുെട മാ�തം
സ�കാര�മാണത എ്�ിരിെ�അ�രംകാര��ളില ്പരസ�മായ
സംവാദ�ള�ം വിവാദ�ള�ംഅരുത.്സത�ംശിവംസു�രംഎ�

�ഗ��ിെല 9◌ാം ഭാഗവും പഠി�ുക. മാനസിക പിരിമുറു��ളിലും
മാനസികേവദനകളിലും ശാരീരികഅസ�ാ���ളിലും

െപ�ിരി�ു�വര ്�ു�ഒരുൈദവീക ചികി�കൂടിയാണ സ്�യം
േഭാഗവും,ഇണയുമായു�കാമലീലകള�ം !അ�െനയിരിെ�,ത�ള ്

�പ്രമാന�മായകാമാന�െ�നല ്കു�തായ ലിംഗെ�
േവ�ാെയ� യ്ുവാ�ള�ം യുവതികള�ം മുതിര ്�വരുംകു�ികള�ം
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പറയുേമാ ?

മഹാലിംഗം
മനുഷ�മാതാവിന ്െറ ലിംഗ�ിലൂെട �പസവംഅഥവാസൃഷട്ി

നട�ു�തായി േതാ�ുെമ�ിലും യാഥാര ്��ംഅത�എ�ും,സൃഷട്ി
നട�ു�ത മ്ഹാശ�ിയായൈദവമാെണ�ും

സുവ��മാ�ി�ഴി�ു.കു�ു�ള�െട സൃഷട്ിയും,�ിതിയും,
സംഹാരംഎ�ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം ഉള ്െ�െടയു�

മഹാനീതിയും നിര ്�ഹി�ു�ത മ്ഹാമാതാവായ മഹാേദവിയുെട
മഹാലിംഗമാെണ� ച്ുവെട വിശദീകരി�ു�ു.

മാതാവിന ്െറ ലിംഗ�ിലൂെട ത�ള ്കു�ായി ജനി�േ�ാള ്,
ത�ള�െട പിതാവും ചു��മു�വരും മാതാവിന ്െറ സുഖ�പസവം
ആ�ഗഹി�ുകയായിരു�ു. മാതാവിന ്െറ ലിംഗംആെര�ിലുെമാെ�

കാണുേ�ാഎ�ത അ്വിെട വിഷയമ�.സുഖ�പസവം
എെ�ാ�ുേ�ാ ?ഇ�,കു�ു�േള,സൃഷട്ിയില ്അ�ം േവദനകൂടി
േവണം. മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ കാര��ള�ം മഹാശാസ�്തംരചി�്
സൃഷട്ി�ു�ത അ്�തനി�ാരമായി മനുഷ�ര ്ക�ുകൂടാ.യഥാര ്
��ില ്മാതാവിന ്െറ ലിംഗമ� �പവര ്�ി�ു�ത;് മഹാമാതാവിന ്
െറ മഹാലിംഗമാണ.്കു� ഭ്ൂമിയില ്സൃഷട്ി�െ��തും �ഭൂണമായി
സൃഷട്ി�െ��തും മാതാവിന ്െറ ലിംഗ�ിലൂെട മഹാമാതാവിന ്െറ
മഹാലിംഗ�ിലാണ.്ഓേരാ മനുഷ�ന ്െറയുംസൃഷട്ിയുമായി മാതാവിന ്

െറ ലിംഗവും മഹാമാതാവിന ്െറ മഹാലിംഗവുംഏ�വുമധികം
ബ�െ��ിരി�ുകയാണ.്

കു�ിന ്െറ ലിംഗം, നിറം, മുഖഛായ,സൗ�ര�ം,ശാരീരിക
അവയവ�ള�െടആകൃതിയും �പവര ്�ന�ള�ം,ആേരാഗ�ം,
ബു�ിശ�ി തുട�ിയ ജ�ഗുണ�െളെയ�ാം നി�യി�ു�ത്

കു�ിെന �പസവി�ു�അ�യ�, മറി� മ്ഹാമാതാവായ മഹാേദവി
ആണ.്അതായത ക്ു�യ്ഥാര ്��ില ്സൃഷട്ി�െ�ടു�ത്
മഹാമാതാവിന ്െറ മഹാലിംഗ�ിലാണ.്അതുെകാ�ു തെ�യാണ്
�പസവസമയ�സ്�്തീയ�് ത്ന ്െറ ലിംഗെ�മ���വര ്കാണു�ത്
വിഷയമ�ാ�ത.് പുരുഷനും ചു��മു�വര ്�ും �പസവി�ു�
സ�്തീയുെട ലിംഗെ�മ���വര ്കാണു�തിെന വിഷയമാ�ാ�
മാനസികഅവ�ഉ�ാകു�തും തടയാന ്കഴിയാ�തും
മഹാലിംഗ�ിന ്െറ �പവര ്�നം െകാ�ാെണ�ു വരുേ�ാള ്,

വിഷയ�ിന പ്ുതിയ മാന�ള��ാകു�ു. �പസവം കഴി�,്സ�്തീ
വീ�ും തന ്െറ ലിംഗെ�മറയ�്ു�തില ്�ശ� വയ�്ു�ു.അതില ്
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നി�ും മനുഷ�ര ്അറിയാ�മഹാലിംഗ�ിന ്െറ �പവര ്�നംഅവിെട
നട�ുെവ�ത മ്ന�ിലാ�ണം. ഭൗതികശാസ�്തപരമായി�െ�
മഹാമാതാവായ മഹാേദവിഅത േ്ബാ��െ�ടു�ിയി���.് �പസവി��
വീണകു�ിന ്െറഅേത രൂപ�ിലും വലി��ിലുമു� ഒരു

വസത്ുവിെനസ�്തീയുെട ലിംഗ�ിലൂെട തിരിെക ഗര ്ഭപാ�ത�ിേല�്
�പേവശി�ി�ുവാന ്കഴിയുേമാഎ� ഏ്താനും നിമിഷം ചി�ി�ാല ്
മഹാേദവിയുെട മായാ�പവര ്�നം മന�ിലാകു�താണ.് (ആരും
അ�െന െച�ാന ്തുനി�അ്പകടവും പാപവും വരു�രുത)്.
ഇ�ിരിേ�ാ�സ�്തീയുെട ലിംഗെ�മഹാപരമായി മഹാേദവി
വികസി�ി�ുകയുംജീവനു�കു�ിെന,ജീവേനാെടതെ�

സ�്തീയുെട ശരീര�ിനു െവളിയില ്, ഭൂമിയില ്
എ�ി�ിരി�ുകയുമാണ.് മഹാ�ുതമാണ മ്ഹാേദവി സൃഷട്ി�ത.്
മനുഷ�ര ്യേഥാചിതം മന�ിലാ�ിയി�ാ എേ�യു��.സൃഷട്ിയില ്
മഹാശാസ�്തപരമായി ഗൂഢതആവശ�മാണ.്എ�ാല ്സൃഷട്ിെയയും

സൃഷട്ി നട�ാന ്ൈദവം ഉപകരണമാ�ിയ മാതാവിന ്െറ
ലിംഗെ�യും മഹ�രമായി കാണണം. ഗൂഢതയും,ശു�ിയുംതീര ്

�യായും േവണെമ�ിലും ലിംഗ കാര��െള േ��മായി
വിേശഷി�ി�ു� രീതികള ്മനുഷ�രുെട ഇടയില ്ഉ�ാവരുത.്
സൃഷട്ി നട�ു�ത മ്ഹാലിംഗമാവുേ�ാള ്,�ിതി നട�ു�തും
മഹാലിംഗമാണ.്എ�ാആന��ള�ം മഹാലിംഗ�ില ്നി�്
ഉ�വി�ു�ു. മഹാേദവിയുെട മഹാശ�ികെളഅട�ം

െചയത്ിരി�ു�ത മ്ഹാലിംഗ�ിലാണ.്ശാസ�്തീയമായആരാധന
എ�അ��ായ�ില ്അത വ്ിവരി�ു�ു�.് മഹാലിംഗ�ില ്

നി�ാണ പ്രമാവധിആന�അളവായ 25എ�പരമാന�ം മനുഷ�ന്
ലഭ�മാകു�ത.് പുരുഷേന�ാള ്സ�്തീയ�് ക്ൂടുതല ്ആന�ം
ലഭി�ു�ുെവ�ത ക്ൂടുതല ്സമയം ലഭി�ു�തിലാണ.്കൂടുതല ്
മാ�ഴനീര ക്ൂടുതല ്േനരം ഒരാള ്�ആ്സ�ദി�ാന ്കഴിയു�തും,
അടു�യാള ്�അ്േതഅളവിേലാ,കുറ�അളവിേലാ ഉ�

മാ�ഴനീര ക്ുറ�� േനരംആസ�ദി�ുവാന ്കഴിയു�തുേപാെലയാണത.്
വിസത്രി�ു�ി�.

�ിതിയില ്,അഥവാജീവിത�ില ്,അഥവാജീവിത�ിന ്െറ ധര ്
��ളില ്ലിംഗ�ിനു�പദവിയുംവിേശഷതകള�ം കൂടിയാണ്
വിവരി�ത.്അ�നുംഅ�യ�്ും. മകനും മകള ്�ും ഒെ�

പരമാന�മായിരി�ു�കാമാന�െ�അവരവരുെട ലിംഗ�ിലൂെട
മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയുെട മഹാലിംഗം

ലഭ�മാ�ിയിരി�ുകയാണ.്ആകയാല ്�ിതിയുെടഅഥവാ ധര ്
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��ിന ്െറ �പതീകമായി മഹാലിംഗെ�സ�ീകരിേ��തു�.്
ഇനിയു�ത ന്ീതികാര��ളാണ.്അതായത,്സംഹാരംഎ�
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിന മ്ഹാലിംഗവുമായു�ബ�െ�
വിശദീകരി�ണം :അതിനുമു�,്�ിതികാര�വുമായി ബ�െ��

സ �ുപധാന കാര�ംആവര ്�ിേ��തു�.്ജീവിതം
ആന�ി�ാനു�താണ ;്എ�ാല ്മ���വരുെടആന�െ�
ആ�കമി�ുവാനും അവര ്�ൈ്ദവം നല ്കിയആന�െ�േയാ
സ�ാത���െ�േയാകവര ്െ�ടു�ാനും ത�ിെ�റി�ി�ാനും
വ��ികള ്�അ്വകാശമി�.കാമം മാ�തമ�ആന�ം.ബഹുവിധ
രൂചികളട�ിയ ഭ�ണസുഖം,സുഗ�സുഖം,വാ�ല�ം,സംഗീതം,

കല, െതാഴിലാന�ം,തുട�ിയവെയ�ാം അന��ളായ
ആന��ളാണ,്അവെയ�ാം മനുഷ�ന ്അറിയാനും അനുഭവി�ാനും
ആ�ഗഹി�ണം.ആ�ഗഹി�ു�ു�.് പരമാന�മായകാമാന��ില ്
തെ�യാണ മ്നുഷ�ന ്െറ പരമമായ േനാ�ം എ�തആ്വിഷ�്ാരം

അ�െനആയതുെകാ�ാണ.്അത േ്നേട�ത ധ്ര ്
�ശാസ�്തപരമായി�� തെ�യാവണം.ൈദവനി� :ആന�നി�
(സദാചാരശാസ�്തം :കാമാന�ം / െസകസ് )്എ�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ി���.്സൃഷട്ിയുമായി ബ�ി�ി�ി��� ലിംഗേ�ാട്
പരമബഹുമാനം േവണം.കാമവും കാമാന�വും 2വ��ികള�െട

സ�കാര�മായാണ ൈ്ദവംസംവിധാനം െചയത്ി���ത എ്�തുെകാ�്
ആവകകാര��ള ്സ�കാര�മായ�ാെതസംഭാഷണം

െച���തുേപാലും െത��മാണ.്ഓേരാ മനുഷ�ന ്െറയുംസ�കാര�
അവയവമാണ ല്ിംഗം. മുതിര ്�വരുെട ഇടയില ്, ദ�തികള ്മാ�തമാണ്
ലിംഗ�െളഅേന�ാന�ം കാണുക. േരാഗം, �പസവം,അപകടം, മരണം
എ�ിവയുെട ഭാഗമായ�ാെത വ��ി,തന ്െറ സ�കാര�മായ ലിംഗം
അന�െര �പദര ്ശി�ി��കൂടാ.ഏകപ�ീ �വതവും,ഏക ഭര ്�ൃ�വതവും
നിര ്��മാകു�തിെന��ി േമ�ടി അ��ായ�ിലും ജീവിസൃഷട്ിയും
ധര ്�ശു�ിയുംആ�ീയസാ�ാത�്ാരവുംഎ�അ��ായ�ിലും

ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.്
സംഹാരംഎ�തുെകാ� ജ്ീവികള�െടഅഥവാ മനുഷ�ന ്െറആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരെ�യാണ ഉ്േ�ശി�ു�ത.്സംഹാര�ിലും
പരമാന�മായകാമാന�ം തെ�യാണ മ്ുഖ�െമ�ത,്

സംഹാരെ�യുംലിംഗവുമായി ബ�ി�ി�ു�ു.ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരമായ ന��ത�ിെലൈഹ�ഡജന ്ഹീലിയംബ�ം

പരമാന�മായകാമാന�െ�കുറി�ു�ു.
ബഹുവിധആന��െളഅന�മായിആസ�ദി�ാെമ�തു കൂടാെത
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മഹാആന�മായ മഹാവാ�ല�ം നുകരാന ്�ബ�ാന��ില ്
അവസരമു�.് �ബ�ാന��ിലിരി�ു�വ��ി� ഭ്ൂമിയിേല�്
മട�ിവ� മ്ഹാആന�ം വീ�ും നുകരാനായിൈദവേ�ാട �്പാര ്
�ി�ാം. (മഹാജഗദംബയായൈദവ�ിന ്െറ മടിയില ്കിട�്
മഹാവാ�ല�ംഅനുഭവി�ുവാന ്സ�്തീആയിരിെ� ഭൂമിയില ്
വ��തെ�അവസരമു�ാകു�താണ.്). മഹാമാതാവും

മഹാപിതാവുമായൈദവ�ിന ്െറ മഹാവാ�ല��ള ്നുകരാന ്
വീ�ുംആ�ഗഹി�ു�ത മ്ഹാആന�മാണ.് ഭൂമിയില ്വ� ന്ൂേറാളം
മനുഷ�ജ��ള ്വീ�ുെമടു�ാനുംഅവയിെലഅവസാനെ�
പേ�ാളം ജ��ളില ്തുടര ്�യായി സ�്തീജ��ള ്േനടാനും
മഹാജഗദംബയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാവാ�ല�ം നുകരാനും
മഹാഭാഗ�മു�ാകു�താണ.്ൈദവെ�കു�ായി ലഭി�ാനും

ഓമനി�ാനുമു� മഹാഭാഗ�ം ലഭി�ുവാനും ശാസ�്തപരമായി�െ�
അവസരമു�.് പര�ബ�ാന��ില ്നി� ഭ്ൂമിയിേല� മ്ട�ിവരാനും

ൈദവം നി�യി�ുേ�ാെല ജീവി ജ��െളടു�ാനും
ത�ാറാകു�വരുെട കു�ായിൈദവം ജനി�ു�താണ.്

മാതാപിതാ�ള�െട കു�ായി ജനി�ുേ�ാഴും മാതാപിതാ�ള ്
സൃഷട്ികര ്�ാവആ്കു�ി�ാെയ� മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
എഴുെ��ി�ഴി�ു,അവതാരം പൂര ്�മായി��മി�എ�
അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്അെതാെ�യുെ��ിലും

അടി�ാനപരമായി, പരമാന�മായകാമാന�ം തെ�യാണ ജ്ീവികള ്
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്കൂടുതല ്ആസ�ദി�ുക.
മഹാേദവിയുെട മഹാആവിഷ�്ാരംഅ�െനയാണ.്
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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അ��ായം 70
�പാര ്�നകള�ംആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം

�പാര ്�ന :
മനുഷ�ര ്ഒഴിെകയു�ജീവികള ് മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം  �പാര ്
�ി�ു�ി�.വിേശഷബു�ികള ്മനുഷ�നു മാ�തമാണ ൈ്ദവം നല ്
കിയി���ത.്അതുെകാ� �്പാര ്�ി�ണേമാഎ�ു പരിേശാധി�ാം.

ജനി�ു�കു�ക്രയു�ു, പാല ്കുടി�ു�ു...വിസര ്
�നാവശ��ള ്കിട�ു�കിട�ില ്നിര ്�ഹി�ു�ു...ചലനശ�ി
കി�ാന ്, ഒ�ു തലതിരി�ാന ്കൂടി ചു��മു�വരുെട സഹായം േവണം.
മാസ�േളാളം മാതാവും ചു��മു�വരുംകു�ിെന കൂടുതല ്
പരിചരി�ു�ു. പിറ�ു വീഴു�കു� �്പാര ്�ി�ു�ി�. �പാര ്

�ി�ാന ്യാെതാരാള�ം കു�ിേനാട പ്റയു�ുമി�.ത�ള ്ജനി�ത്
�പാര ്�ി��െകാ�ായിരു�ു എ� ഇ്�ു� മുതിര ്�വര ്

അവകാശെ�ടാ�ത ത്�ള�െട 45വയ��വെരയു�കാര��ള ്
ഒ��ം ഓര ്�യി�ാ�തുെകാ� മ്ാ�തമ� ;കു�ു�ള ്ജനി�ു�തും,
വളരു�തും ക�ുംഅനുഭവി��ം കഴിയു�തു െകാ�ു കൂടിയാണ.്

ബു�ിമാ��മു�വര ്� �്പാര ്�ി�ാന ്കഴിയി�.
ബു�ിമാ��മി�ാ�വര ്�പാര ്�നെയ��ിഅഭിനയി�� കാണി�ു�

കാര��െളഅനുകരി�ാന ്�ശമി�ുെമ��ാെതഅവര ്
െച���െതെ�� ക്ൃത�മായി� അ്വരറിയു�ി�.

ബു�ിമാ��മി�ാ�വര ്�പാര ്�നെയ��ിഅഭിനയി�� കാണി�ു�
കാര��െള, മ���ജീവികെള ഇണ�ിെയടു�ാന ്മനുഷ�ര ്കാ���
�പവൃ�ികള�മായി സാമ�െ�ടു�ാന ്കഴിയു�ുമു�.് �പാര ്�ന
മുട�ാ�വര ്,അപകട�ളില ്െപ��ം േരാഗ�ളാലുമു�
അേബാധാവ�യില ്കഴിയുേ�ാള ്◌ �്പാര ്�ി�ാന ്കഴിയി�.
മഹാ�പപ��ില ്�പാര ്�നസാര ്��തികമ�എ�ു വ��മായി.

ആന,സിംഹം,കടുവ, പുലി,തുട�ിയ ജീവികെള കാ�ില ്േപായി��,്
അവെയ��ി പുസത്കംഎഴുതിയവര ്ഏെറയു�.് �പസത്ുത
ജീവികെള��ിയു�അവരുെട വിവരണംഏെറ�ുെറ ഒേര
രീതിയിലാണ.്എെ��ാല ്,അവര ്ഓേരാജീവികള�െടയും

ജീവിതരീതികെളസസൂ�മ്ം പഠി�ുകയുംഅവയുെട സ�ഭാവ�െള
ക�ുംഅനുഭവി��ം അറി�വരാണ.് േമ�ടി ജീവികള�െട െപരുമാ�
രീതികള�ം ജീവിതരീതികള�ം ശ�ികള�ം ഇ� െ്ടലിവിഷനിലൂെട എ�ാ
മനുഷ�ര ്�ും ക�ു മന�ിലാ�ാന ്കഴിയു�താണ.് േമ�ടി

ജീവികേളാട മ്നുഷ�ര ്എ�െന െപരുമാറണംഎ�പാഠ�ിന ്െറ
െചറിെയാരു രൂപം ലഭി�ു�ു.കാ�ിെല കാര��ള ്കള�,് മനുഷ�ര ്
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വളര ്�ു�പശു,കാള,ആട,് പൂ�, പ�ി, േകാഴി,ആന
തുട�ിയവയുെട കാര�െമടു�ുേ�ാഴും,അവയുെട സ�ഭാവ

രീതികെളയുംജീവിതരീതികെളയുംശ�ികെളയും മന�ിലാ�ിയാണ്
മനുഷ�ര ്�പവര ്�ി�ു�ത.്ചില മൃഗ�േളാട മ്നുഷ�ര ്� ഭ്യമു�,്
ചിലവേയാട അ്�ം ഭയം,ചിലവേയാട ഭ്യമി�.ആന,സിംഹം,കടുവ,
പുലി തുട�ിയ മൃഗ�െള ഭയ�ു�തുെകാ�ു കൂടിയാണ അ്വയുെട
പ�ല ്ആയുധ�ളി�ാ എ�റിയാെമ�ിലും, മനുഷ�ര ്ആയുധ�െള
കരുതു�ത.് മൃഗ�ള ്ഉള ്െ�െടയു�അന�രുെട സ�ഭാവ�ള�ം
ജീവിതരീതികള�ം ശ�ികള�ംഅറി�ുെകാ� മ്ാ�തംഅവേരാടു
െപരുമാറുകഎെ�ാരു പാഠം േമ�ടി കാര��ളില ്നി� വ്��മാണ.്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്നട�ു�ത്
ൈദവമാെണ�ും ; മഹാശ�ിയാണ,് �സഷട്ാവാണ,് ര�കര ്

�ാവാണ,് മഹായജമാനനാണ,് മഹാപിതാവാണ,് മഹാമാതാവാണ്
എ�ി�െനെയ�ാം ൈദവെ�കരുതുകയും െച��േ�ാള ്;
ൈദവ�ിന ്െറ സ�ഭാവ�ള�ം �പവര ്�നരീതികള�ം ശ�ികള�ം
ഏെറ�ുെറെയ�ിലുംഅറി�ുെകാ� മ്ാ�തംൈദവേ�ാടു

െപരുമാറണെമ� വ്��മാകു�ു.
ൈദവ�ിന ്െറ മഹാശ�ികെള��ിയും ;എ�ിനും ഏതിനും ൈദവം
ത�ാല ്മാ�തേമ മനുഷ�നു ശ�ിയു�� എ�ിരിെ�,ൈദവം നല ്
കു�ശ�ികെളഎ�ിെന�ാമാണ ഉ്പേയാഗിേ��ത,്
എ�ിെന�ാം മാ�തമാണ ഉ്പേയാഗിേ��ത,് മനുഷ�നു

േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം ഉപേയാഗി�ാേമാ,എ�ീ േചാദ��ള�െട
ഉ�ര�ള ്മുന ്അ��ായ�ളില ്വിശദീകരി�� കഴി�താണ.്
ൈദവം നല ്കു�ശ�ികെള �പാര ്�നകള ്� ഉ്പേയാഗി�ാേമാ,

�പാര ്�നയുെടആവശ�മുേ�ാതുട�ിയ േചാദ��ള ്
അവേശഷി�ു�ു. �പാര ്�നയുംആരാധനയും ര�ാണ.്ഇേ�ാള ്
�പാര ്�നെയ��ി പറയാം. �പാര ്�നെയ�ാല ്മനുഷ�ന ആ്�ഗഹമു�

കാര��െളയുംആവശ�െമ�ു േതാ�ു�കാര��െളയും
ലഭി�ു�തിനു േവ�ിൈദവേ�ാട വ്ിനീതമായിഅേപ�ി�ുക
എ�ാണര ്�ം.ൈദവ�ിന ്െറ സ�ഭാവ�െളയും �പവര ്

�നരീതിെയയുംവിശദീകരി�ു�അ��ായ�ള ്പഠി�ുേ�ാള ്,
മനുഷ�ന ആ്വശ�മു�െത�ാം കാലാകാല�ളില ്

മഹാവാ�ല�േ�ാെടൈദവം നല ്കു�ു� എ്�ു െവളിവാകു�ു.
അ�ം കൂടി വിശദീകരി�ാം: മനുഷ�കുടുംബ�ില ്കു�ു�ള ്
പിറ�ു വീഴു�തിനു മു�ുമുതല ്തെ�അവരുെട മാതാവും പിതാവും

ഉ�വരുംകു�ു�െള �ശ�ി�ു�തും കരുതു�തും
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�പീണനംെകാ��.ജനി�ു�കു�പ്ാല ്ആവശ�െ��ി��അ�
പാല ്നല ്കു�ത.്കു�പ്ാലിനു േവ�ി കര�ാലും ഇെ��ിലും
അ�കു�ിെന കരുതു�ു.കു�ു�െളഊ���തും വിസര ്

���ള ്ഉള ്െ�െടയു�വശു�ിയാ�ു�തും,കു�ു�ള ്വളര ്�്
കു�ികളാവുേ�ാള ്അവര ്� ഭ്�ണംെകാടു�ു�തും,വസ�്തം

അണിയി�ു�തും,വിദ�ാഭ�ാസം െച�ി�ു�തും തുട�ിയകാര��ള ്
മാതാവും പിതാവും മ� ഉ്�വരും െച���തും കു�ികള ്
അ�ന�മാേരാട �്പാര ്�ി�ുകയും,അവര ്�വ്ഴിപാടു
നട�ുകയും,ഏെത�ിലുംഅനുഷഠ്ാന�ള ്നട�ിയി��മ�.
അ�െനയിരിെ� �ഗ��ില ്വിശദീകരി�ി���തുേപാെല
മനുഷ�മാതാവ ന്ല ്കു�തിന ്െറ കൃത�ം 100 മട� മ്ഹാവാ�ല�ം
ഓേരാകു�ിനും ഓേരാ മനുഷ�നും  നല ്കു� മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായൈദവേ�ാടു �പാര ്�ി�ുകയുംവഴിപാടുകള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ം നട�ുകയും െച�ണെമ�ു കരുതു�തും
ൈദവെ� �പീണി�ി�ാെമ�ു കരുതു�തുംൈദവനി�യാണ.്
നിരീശ�രവാദികെളയുംഅവരുെട കു�ു�െളയും മ���

ജീവികെളയുംൈദവം കരുതുകയുംസേ്നഹി�ുകയും െച���ത്
�പത��വും �പകടവുമാെണ�തില ്നി� മ്തവിശ�ാസികള�ം

ൈദവവിശ�ാസികള�െമ� ത്�െള കരുതു�വര ്പാഠ�ള ്പഠി�ണം.
മഹാശാസ�്ത�ിെല മൂ�ാമെ� േവദമായആ�ീയശാസ�്ത�ിന ്
െറ ഭാഗമായൈദവകാര��െള യഥാകാലം ശാസ�്തപരമായിൈദവം
െവളിെ�ടു�ു�തുവെരൈദവ�ിെന� േപരില ്വഴിപാടുകള�ം
ആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം പാടി�.തന ്െറ ഏകദാസനായ
പരമശിവനിലൂെടഈ �ഗ�ംഅവതരി�ി�ു�ൈദവം
വഴിപാടുകെളയുംആചാര�െളയുംഅനുഷഠ്ാന�െളയും
ൈപശാചിക�ളാെണ� വ്ിശദീകരി�ിരി�ു�ു.

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവം മഹാവാ�ല�േ�ാെട
അന�മായആന��ള ്ഭൂമിയില ്ഒരു�ുകയും

മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം മനുഷ�ര ്�ു നല ്കുകയും െച���ു.ഓേരാ
മനുഷ�ന ്െറയുംജ�ഗുണ�െളയും,ഓേരാജ��ിെലയും �പവര ്
�ന�െളയുംബ�െ�ടു�ിയു�യഥാര ്�മായആവശ��െള
ൈദവംഅറിയുകയും മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാംആവശ��െള
പരിഹരി�ുകയുമാണ െ്ച���ത.് മഹാനീതിശാസ�്തം

അറിയാ�തുെകാേ�ാ,ൈദവം നല ്കു�കാര��ളില ്അപാകത
സംഭവി��െവ�ു കരുതു�തുെകാേ�ാ, മനുഷ�രുെടഅവിേവക�ള ്

െകാേ�ാ, �പാര ്�ി�ാല ്മാ�തേമൈദവം നല ്കൂഎ�ു
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കരുതു�തുെകാേ�ാ ഒെ� �പാര ്�നകള ്നട�ു�ു.
അ�െനയിരിെ� മഹാനീതിശാസ�്തപാഠ�ള ്അറിയു� മനുഷ�ര ്
�പാര ്�നെയ� േപരില ്ൈദവേ�ാട ഓ്േരാേരാകാര��ള ്
ആവശ�െ�ടുേ�ാള ്ൈദവനി�യു�ാവു�ു. മഹാനീതിശാസ�്ത

പാഠ�ള ്അറിയാ�മനുഷ�ര ്�പാര ്�ി�ുേ�ാള ്
ൈദവനി�യു�ാവു�ി�എ�അ്തി�ര ്�മി�.അേ�ാള ്

െചേ��ത മ്ഹാനീതി ശാസ�്തപാഠ�ള ്പഠി�ുകഎ�ു�താണ.്
മനുഷ�രും മ���ജീവികള�ം ഉള ്െ�െടയു�അന�രൂെട

സ�ഭാവ�െളയും െപരുമാ�രീതികെളയും പഠി��െകാ� െ്പരുമാറുക
എ�തിനു പകരം േതാ�ിയതുേപാെല െപരുമാറാന ്പാടി�.തന ്െറ
കു�ു�ള ്�ു േവ�ു�െത�ാം നല ്കിെ�ാ�ിരി�ു�

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവേ�ാട അ്തു താേയാ,ഇതു
താേയാഎ�ു �പാര ്�ി�ുേ�ാള ്, മഹാമാതാവിന േ്വദനയു�ാകും.
മഹാവാ�ല�ം നിറ�ിരി�ു�തായ മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം മാ�തം
�പവര ്�ി�ുവാന ്മഹാമാതാവിന ബ്ാ��തയു�.് മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരമ�ാെത �പവര ്�ി�ാല ്മനുഷ� ജീവിതം തകിടം മറിയു�താണ.്
കു�ു�ള�െട ന�തിനുേവ�ിആവിഷ�്രി�ി���താണ്
മഹാനീതിശാസ�്തം;ൈദവ�ിനു േവ�ിയ�.ൈവകാെത മായ
�പത��മാ�ുേ�ാള ്, മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരംസ�ര ്�രാജ�ം
ഭൂമിയില ്�ാപി�െ�ടു�താണ.്യാെതാരാള�ം ത�ള�െട
ഭൗതികാവശ��ള ്�ായിൈദവേ�ാട �്പാര ്�ി�ാ�തായ

അവ�വളെര�ാലം ഉ�ാകു�താണ.്
ൈദവേ�ാട ഭ്ൗതികആവശ��ള ്�ായി �പാര ്�ി�ു�തു

െത�ാെണ� വ്��മാ�ിയേ�ാള ്, ഭൗതികആവശ��ള ്�ായ�ാെത
�പാര ്�ി�ു�തു ശരിയാേണാഎെ�ാരു േചാദ�മു�.്

ഭൗതിക�പപ��ില ്ഭൗതികമ�ാ�ആവശ��ളി�.അേ�ാള ്
പിെ�യു�ത ഭ്ൗതിക�പപ��ിന അ്ഥവാ മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായൈദവകാര��ളാണ.്ൈദവശാസ�്തപാഠ�ള ്അഥവാ
മഹാശാസ�്തപാഠ�ള ്ലഭി�ുക,ൈദവദര ്ശനവും വാ�ല�വും

േനടുകഎ�ാവു�ു. മഹാശാസ�്തപാഠ�ള ്വ��ികള ്�ു മാ�തമായി
നല ്കാനു�ത�. ഭൂമിയിെല മുഴുവന ്മനുഷ�ര ്�ും

�പേയാജനെ�ടു�ുവാനായി കാലാകാല�ളില ്നല ്കുവാനു�താണ.്
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗ�ളായ ധര ്�ശാസ�്ത�ിെലയും
ആ�ീയശാസ�്ത�ിെലയും മഹാപാഠ�െള െവളിെ�ടു�ുവാന ്
മഹാശ�ി തന ്െറ തെ�വളെരെ�റിെയാരു ഭാഗെമ�ു

വിേശഷി�ി�ാവു�ഏകദാസനായ പരമശിവെനസൃഷട്ി�ി���.്
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ബു�നായുംൈ�ക�ായുംഗാ�ിയായും മായ �പത��മ�ാ�
കാല�ും പരമശിവെനഅയ� ധ്ര ്�ശാസ�്തകാര��ള ്
�കമെ�ടു�ു�ു. നിലവിലു�സൃഷട്ിച�ക�ിെല �പേത�ക

�പശന്�ള ്മുന ്അ��ായ�ില ്വിവരി�ിരു�ു. മഹാശാസ�്ത�ിെല
മഹാപാഠ�ളില ്മാനുഷികസഹായ�ള ്േചര ്�ി�. മാ�തമ�, 90
മുതല ്95വെരയു� ഒരു ജ��ില ്മഹാശാസ�്തംമുഴുവന ്
മഹാശ�ിയായൈദവം പരമശിവനിലൂെട മനുഷ�ര ്�്
മഹാഅനു�ഗഹി��നല ്കു�ു�.്അ�െനയിരിെ�

മഹാശാസ�്തപാഠ�ള ്�ായി �പാര ്�ിേ��തി�. പിെ�യു�ത്
മഹാശാസ�്തംഅറിയിെ��ിലുംൈദവ�ിന ്െറ മഹാസേ്നഹം
തിരി�റി�അ്വിടുെ� ദര ്ശി�ാനും മഹാപാദ�െള

വണ�ാനുമു�ആ�ഗഹമാണ.് �പസത്ുതആ�ഗഹം യേഥാചിതം
മനുഷ�നു�ാകു�ത 9്0 മുതല ്100വെരയു�ജ��ളിലാണ,്തുടര ്
�ു�ാകുകയും െച��ം.യേഥാചിതമായആ�ഗഹെ�, 91 മുതലു�

ജ��ളില ്ഭാഗികമായും പൂര ്�മായുംൈദവം നിവര ്
�ി�ു�തുമാണ.്

90 മുതല ്100വെരയു�ജ��ളില ്ൈദവെ�ദര ്ശി�ാനും
മഹാപാദ�ള ്വണ�ാനുമു�ആ�ഗഹം ഉ�ാകു�തിന്
അനുസരണമായി�,് മനുഷ�രിെല ഗുരു��ാര ്� �്പാര ്�നാ
വാചക�ള ്ത�ാറാ�ാവു�താണ.് ന�വചന�ള�� �പാര ്
�നകെള��ി ശാസ�്തപരമായ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന ്െറ ഭാഗമായി
വിദ�ാലയ�ളില ്പഠി�ി�ാം, ഗുര �ുപഭാഷണംആവാംഎ��ാെത
സമൂഹ�ില ്അവെയഅേത�പകാരം പിന ്പ�ണെമ�ു പഠി�ി�രുത ;്
മാ�തമ� ഗുരു��ാെര ഉള ്െ�െട യാെതാരു വ��ികെളയുംപിന ്
പ�രുെത�ും,ശാസ�്തെ�മാ�തംപിന ്പ�ണെമ� ഗ്ുരു��ാര ്

തെ�പഠി�ി�ുകയും േവണം.
അടി�ാനപരമായി പറയുേ�ാള ്ധര ്�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുക
എ�താണ �്പാര ്�ന.അതി�ായി വ��ി� ന്� വചന�െള
�പേയാജനെ�ടു�ാം എ��ാെതആരാധനാലയ�ില ്േപാകു�ത്
നിര ്��മ�.സമയ�കമ�ള�മി�.ശാസ�്തീയമായആരാധനെയ��ി
ചുവെട വിവരി�ുേ�ാള ്,ശാസ�്തീയമായിആരാധി�ു�വേരാെടാ�ം
ശാസ�്തീയമായി �പാര ്�ി�ു�വര ്�ും കൂടാവു�താണ.് മനുഷ�െര
അടി�ാനപരമായി തന ്െറ ദാസരായി��ൈദവംസൃഷട്ി�ി���ത.്
ദാസനു മാ�തമാണ യ്ജമാനേനാട �്പാര ്�ി�ാന ്അവകാശവും
അധികാരവുമു�ത.്ൈദവ�ിന ്െറ ഏക ദാസനായ പരമശിവന്
സദാൈദവേ�ാട �്പാര ്�ി�ാന ്അനുവാദമു�.് പരമശിവന ്െറ
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�പാര ്�നാ രീതികള ്�ഗ��ില ്പരെ�യു�.് പരമശിവെന
ൈ�ക�ായുംഗാ�ിയായുെമാെ�അയ�ുേ�ാള ്,അവരും �പാര ്

�ി�ു�ു!.
ഗൃഹ�ളില ്�പാര ്�നയ�്ായി �പേത�കം മുറികള ്പാടി�.

മഹാശ�ിയായൈദവം ഒരു മഹാജീവിെയേ�ാെല മഹാേദവിയായി
വീ�ിെല�ുേ�ാള ്, �പേത�കം മുറിയില ്മാ�തമിരു�ാല ്മതിെയ�ു
പറ�ുകൂടാ.എ�ാ മുറികള�ം വൃ�ിയായി സൂ�ി�ണം.വീടിന ്െറ
ഒരു ഭാഗ�ും മഹാേദവി� �്പേവശനം നിേഷധി�രുത.്കുളിമുറിയും
ക�ൂസുെമ�ാം വൃ�ിയായി സൂ�ി�ണം. ധര ്�ശാസ�്തപരമായി
ജീവി�ു�വര ്�ു മാ�തേമൈദവീകതല�ില ്�പാര ്�ി�ാന ്കഴിയൂ

എ�ും ചുരു�ം.
ൈദവീകതല�ിലു� �പാര ്�നെയ��ി വിസത്രി��.

വ��ിസ�ാത���െ�ആ�ഗഹി�ാെതൈദവീകമായ മഹാഇഷട്�ള ്
�പകാരം തന ്െറ കാര��ള ്നടേ�ണേമഎ�ാ�ഗഹി�ു�തും
വ��ിസ�ാത���മാണ.്അ�െന െച��േ�ാള ്മു� വ്ിവരി�
ൈദവീകതല�ില ്മനുഷ�ന ്ഉയര ്�ിരി�ുകയാണ.്

ഇനി വ��ിസ�ാത���െ� ദുര ്വിനിേയാഗം െച��േ�ാള ്�പാര ്
�നയ�്ു�ാകു� �കമാനുഗതമായ മാ��െളഅറിയി�ാം.ഓേരാ
മനുഷ�നും ത�ള ്�ആ്വശ�മു�തിനായാണ �്പാര ്�ിേ��ത.്

ൈദവേ�ാടു� �പാര ്�നവ��ിയുെട സ�കാര�മാണ.്
വ��ിസ�ാത���പരമായ �പാര ്�നെയ��ി തുടര ്�ു പറയുേ�ാള ്,
എ�ും ഏതും വ��ികള�െട ഇഷട്�പകാരവുംഏതുസമയ�ും
ൈദവേ�ാടു �പാര ്�ി�ുവാന ്വ��ി� സ്�ാത���മു�.്എ�ത
വലിയ പാപി�ുംൈദവേ�ാടു �പാര ്�ി�ാം.ഓേരാരു�രുെടയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമാണ മ്ഹാശ�ിയായൈദവം. മനുഷ�ന ്
െറ എ�ാ �പാര ്�നകെളയും മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായൈദവംഎ�ാം അറിയു�ുെ�� ഓ്കസ്ിജന ്=
ൈദവ�ിന ്െറ വാതക രൂപം /സത�രൂപം എ�അ��ായ�ിലൂെട
ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.്ൈദവം �പാര ്�നപൂര ്�മാേയാ,
വളെര�ുറ��മാ�തേമാഅനുവദിെ��ും,അനുവദി�ു�ത്
നീ�ിവെ��ും,അനുവദി�ിെ��ും വരും.കു�ു�ള ്�ന്�ത്
എ�ാേണാഅതാണ ൈ്ദവം െച��ക. ഉദാഹരണ�ിന (്1) മകെള
െപ��കാണാന ്വ� െചറു�െന മകള ്�ും ഇഷട്െ�െ��ു ക�,്

ൈദവേമ മകള�െട വിവാഹം �പസത്ുത െചറു�നുമായി
നട�ി�രണേമഎ� ഒ്രു പിതാേവാ മാതാേവാ ര�ുേപരുേമാ,
മകള ്കൂടിേയാ �പാര ്�ി�ു�തായി കണ�ാ�ുക.സൃഷട്ിപരമായ
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വിധി �പകാരം 1വര ്ഷംകൂടി മാ�തംആയു��� േമ�ടി
െചറു�നുമായു�വിവാഹെ�ൈദവംഅനുവദി�ിെ��ു വരും.
മാ�തമ�, േമ�ടി െപണ ്കു�ി� ൈ്ദവം നി�യി�ി��� െചറു�ന ്
മെ�ാരാളാവും.കാലം കുെറ കഴിയുേ�ാള ്,ൈദവ�ിന ്െറ

നടപടിയായിരു�ു ശരിെയ� എ്�ാവര ്�ും േബാ��െ�ടു�തുമാണ.്
ഇേതകാര�ം,ൈദവീകതല�ില ്വരുേ�ാള ്തന ്െറ എ�ാ കാര��ള�ം

ൈദവ�ിന ്െറ മഹാഇഷട് �പകാരം മാ�തംനടേ�ണേമ
എ�ാ�ഗഹി�ുകഎ��ാെത യാെതാരു �പശന്�ളിലും �പേത�കമായ
താ�ര��ള ്പുലര ്�ു�ത�. (2) മകേനാട െ്പെ��ു േതാ�ിയ
േകാപ�ില ്അവെന പാ�ു കടി�േണഎ�ു �പാര ്�ി�ു� ഒരു
മാതാവിെനസ��ി�ുക. മകന ്കാ�ിയ െത�ിന പ്ാ�ു കടി�ു�ത്
െത��എ�ു കരുതു�വര ്ചു��മു�ാവും.കുേറ�ഴി� മ്ാതാവിന ്
െറ േകാപംഅട�ി മകേനാടു�സേ്നഹവും വാ�ല�വും ഉയര ്�ു
വരുേ�ാള ്,അേ�ാൈദവേമ,എന ്െറ കു�ിന ഒ്�ും വരു�േ�
എ�ു �പാര ്�ി�ും.ചിലര ്വഴിപാടും േനരും. േമ�ടി മാതാവിന ്െറ
ആദ�െ� �പാര ്�നെയൈദവംഅനുവദി�ിരുെ��ിേലാ.... െത�ായ
�പാര ്�നകള ്നട�ു�വര ്�ൈ്ദവം വീ�ുവിചാര�ിന അ്വസരം
നല ്കും. േമ�ടി മാതാവിന വ്ീ�ുവിചാരം ഉ�ാകു�ിെ��ിേലാ,

മാതാവാകയാല ്ചിലേ�ാള ്അവരുെട �പാര ്�നെയഅനുവദിെ��ും
വരും....

എ�ാല ്പുരുഷെനഅേപ�ി�,്സ�്തീയ�് ത്ന ്െറ കു�ികേളാടു�
അധിക വാ�ല�വും ഭര ്�ാവിേനാടും മ� ക്ുടുംബാംഗ�േളാടുമു�
സേ്നഹവാ�ല��ള ്നിമി�വുംഅവരുെടെയ�ാം ന�തിനുേവ�ി

ൈദവേ�ാട �്പാര ്�ി�ു�താണ.് പുരുഷന ്കുടുതല ്
നി�ംഗനാകു�താണ.്സ�്തീപുരുഷ�ാര ്�ൈ്ദവം നി�യി�ി���

കര ്��ളിെല വ�ത�ാസം െകാ�ാണത.് ഒരുതവണേയാ, 2
തവണേയാ 100തവണേയാ �പാര ്�ി�ു�ത മ്നുഷ�ന ്െറ

വ��ിസ�ാത���മാണ ;്എ�ാല ്മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവം മഹാവാ�ല�േ�ാെടഅന�മായആന��ള ്ഭൂമിയില ്
ഒരു�ുകയും മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം മനുഷ�ര ്�ു നല ്കുകയും
െച��േ�ാള ്,അതു തര ,ൂഇതു തരൂഎ�ി�െന �പാര ്�ി�ു�ത്

െത��തെ�യാണ;് മു� സ്ുവ��മാ�ിയിരു�ുവേ�ാ.
വ��ിയുെടയും, �സഷട്ാവായൈദവ�ിന ്െറയുംഇടയില ്

പുേരാഹിതന ്എ�മ���ന ്പാടിെ�� ൈ്�ക�ിലൂെടൈദവം
അറിയി�ി���താണ.് �സഷട്ാവും മഹാശ�ിയുമായ

ൈദവേ�ാട�ാെത മ��യാെതാരാേളാടും മാ��േചാദി�ി��ം �പാര ്
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�ി�ി��ം കാര�മി�.ൈദവ�ിന ്െറ �പതിനിധിയായ പരമശിവേനാടും
�പാര ്�ി��കൂടാ.ൈദവ�ിന ്െറ �പതിനിധിയായ പരമശിവെന,
ൈദവകാര��ള ്�ായി� ൈ്ദവം ചുമതലെ�ടു�ു�ു. മനുഷ�ന ്െറ
�പതിനിധിയ� പരമശിവന ്. മനുഷ�ന ്ൈദവേ�ാടു േനരി� �്പാര ്
�ി�ുകഎ��ാെതൈ�ക�ിെനയും (പരമശിവെനയും),

യാെതാരാെളയും മ���നാ�ി�ൂടാ.
മനുഷ�െര�ാം ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാണ,്കു�ു�ള ്�പാര ്
�നയ�് സ്�ീകരി�ു� മാര ്��ള ്െത�ാെണ�ിലും, മായ
�പത��മാ�ുംവെര കടു�ശി�കള ്ൈദവം നല ്കു�ത�.
ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ ശ്�ി ഉ�െത�ും,ൈദവം നല ്കുേ�ാള ്
മാ�തമാണ ഏ്െതാരാള ്�ും ശ�ി ഉ�െത�ും, മരി�യാെള

സഹായ�ിനു വിളി�ു�ത േ്ഭാഷ�്ുംൈദവനി�യുമാെണ�ും,
േഭാഷ�് ക്ാ��േ�ാഴുംൈദവംസഹായി�ു�തും �പാര ്�നെയ

ഭാഗികമാേയാ പൂര ്�മാേയാഅനുവദി�ു�തും,കു�ു�േളാടു�
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവ�ിന ്െറ മഹാവാ�ല�ം

െകാ�ുമാെണ�ും തിരി�റിയണം.
�പാര ്�നകള ്/ആചാര�ള ്/അനുഷഠ്ാന�ള ്/

ൈപശാചികതല�ളിേല� .്.
ഒരു വ��ിയുെട ന�തി�കെള കണ�ാ�ിയാണ ൈ്ദവം നീതി നല ്
കു�ത അ്ഥവാ പുണ�വും ശി�യുംനല ്കു�ത എ്�ു നി�ള ്
വിശ�സി�ു�ുേ�ാ ?അ�െനെയ�ില ്നി�ള ്മെ�ാരു

വ��ി�ുേവ�ി �പാര ്�ി�ു�ത ശ്രിയാേണാ ?തി�കള�െട
അടി�ാന�ില ്ശി�ി�െ�േട�തായവ��ിെയ നി�ള�െട �പാര ്

�നെയ മാനി� ൈ്ദവം ശി�ി�ാതിരി�ുകയും
അനു�ഗഹി�ുകയും ഒെ� െചയത്ാല ്അത ന്ീതിയാവുേമാ ? �പാര ്

�നകള�ം വഴിപാടുകള�ം,ഇ� മ്ാനുഷികമായി
വ�ാപി��െകാ�ിരി�ു�ൈക�ൂലികള ്�ും മ� അ്ഴിമതികള ്�ും
സമാനമാവിേ� ?ഇനി നി�ള�െട സ��ം കാര��ിേല�ു വരിക.
നി�ള ്െത�� െച���ുെവ�ില ്, നി�െളൈദവം ശി�ിേ�േ� ?
ശി�ി�േ�എ� ന്ി�േളാ മ���വേരാ �പാര ്�ി�ാല ്,അതിെന
അനുവദി��െകാ� ൈ്ദവം നി�െള ശി�ി�ാതിരു�ാല ്അത്
നീതിശാസ�്തെ�കള�െ�ടു�ിേ� ?എ�ാ ജീവികള ്�ുംഎ�ാ
മനുഷ�ര ്�ുംസമനീതി നല ്കിയാല ്മാ�തേമൈദവം മഹാനീതിപതി
ആവുകയു�� എ�ിരിെ� മനുഷ�രുെട �പാര ്�നകെളെയ�ാം
എ�െനഅനുവദി�ാനാവും ? (ൈദവേ�ാടു �പാര ്�ി�ുേ�ാള ്,
ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായഓകസ്ിജന ്�പാര ്�നകെള
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ഭൗതികശാസ�്തപരമായി�ൂടി അറി�ുെകാ�ിരി�ുകയാണ.് )
�പാര ്�നകള ്ൈപശാചികതല�ളിേല� ക്ട�ുേ�ാള ്

പിശാചു�ളായ മത�ള�ം മതപുേരാഹിത�ാരും,ൈദവ�ന ്െറ
�പതിനിധികെളേ�ാണംഅണിനിര�ു�ു. ധര ്�കാര��ള ്�ായി
ഉപേയാഗെ�ടുേ��തായഊര ്�െ� �പാര ്�നകള�െട േപരില ്

പാഴാ�ു�ു. �പാര ്�നകള ്േക��ം സത്ുതികള ്േക��ം
സേ�ാഷി�ു� ഒരുവിചി�തജീവിെയേ�ാെലൈദവെ�

തട�ലിലാ�ാന ്�ശമി�ു�ു.
ൈദവം മനുഷ�രുെട ഉപേയാഗ�ിനായി� സ്ൃഷട്ി�ി���തായ
പൂ�ള�ം സ�ര ്�വുംഎ�യും െന��ം സുഗ��ദവ��ള�ം ഒെ�

പാഴാ�ു�തായകടു�അധമ�ം ഭൂമിയിെല�ും
ഉരു�ിരി�ിരി�ുകയാണ.് േദവാലയ�ിനക�സ്ൂര�െവളി�ം
ഉെ��ില ്മെ�ാരു വിള� േ്വ�. െവളി��ിന ്െറആവശ�മനുസരി�്
വിള�ു ക�ി�ണം;ആവശ�മനുസരി��മാ�തംകൂടുതല ്വിള�ു
ക�ി�ണം. െവളി��ിന ്െറആവശ��ിനായ�ാെതആയിരം
വിള�ുകള�ം ല�ം വിള�ുകള�ം (ദീപ�ള�ം/െമഴുകുതിരികള�ം..)
േദവാലയ�ള�െടഅക�ും പുറ�ുമാെയാെ�ക�ി�്

വസത്ു�ള�ം സമയവും മാനുഷികഊര ്�വും ഒെ�പാഴാ�ു�ത്
ൈദവനി�യാണ.് പുേരാഹിത�ാരുെടയുംസില ്ബ�ികള�െടയും,
േദവാലയകാര��ാരുെടയും,അവെരെയ�ാം പിന ്പ���
ജനേകാടികള�െടയുംഹൃദയ�ളിെല ഇരു��നീ�ുവാന ്ല�ം
വിള�ുകള�ം മതിയാകാെത വരു�തുെകാ� ക്ൂടുതല ്കൂടുതല ്
വിള�ുകള ്�ായിഅവര ്വാദി�ു�താണ.് േദവാലയ�ളില ്
പൂ�ള�ം പൂമാലകള�ം സ�ര ്�മാലകള�ം മ��ം െകാ� ശ്ിലെയ
അല�രി�ു�തും; െന�ഭിേഷകം, പാലഭിേഷകം,ച�നാഭിേഷകം
തുട�ിയവയും;ൈദവ�ിെന� േപരില ്വി�ഗഹ�ിനു മു�ില ്
ഭ�ണസാധന�ള ്െകാ�ുവയ�്ു�തും മ��ജപം

നട�ു�തുെമാെ�കടു�അപരാധമാണ എ്� �്പേത�കംആവര ്
�ി�ു�ു. ഭ�ണസാധന�െള വി�ഗഹം ഭ�ി�ുെമ�ില ്മാ�തം
വി�ഗഹ�ള ്� ഭ്�ണംെകാടു�ണംഎ�ത സ്ാമാന�ബു�ിയിലൂെട
മന�ിലാ�ാവു�താണ.്ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളായ ജീവികള ്
െ��ാമു� ഭ�ണസാധന�ള ്ഉള ്െ�െടയു�വസത്ു�െള ഇ�്
ൈദവ�ിെന� േപരില ്പാഴാ�ിെ�ാ� ക്ടു�ൈദവനി�

െച��കയാണ.്അ�രംകാര��െള െത�ാെണ�ു
േബാ��െ�ടു�ുവാന ്2 ഉദാഹരണ�ള ്പറയാം : (1)

നൂ�ാ�ുകളായി� ഹ്ിമാലയ�ില ്ഉള ്െ�െട ബഹുവിധ�ല�ളിലും
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േദവാലയ�ളിലും തലകു�ി മറി�ി��ംആരുംശിവെന ക�ി�ി�.
2006ല ്മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിഈയു�വെന പരമശിവനായി
നിയമി��. പരമശിവന ്െറ േപരില ്പൂജകള�ംആരാധനകള�ം ഇേ�ാഴും

ഭൂമിയിെല�ും തകൃതിയായി നട�ു�ു�,്എ�ാല ്
അശാസ�്തീയമായഅ�രംഎ�ാആരാധനകെളയും

ത��ടയ�്ുവാന ്കൂടി േനതൃത�ം െകാടുേ��തായ പരമശിവന ്ഇതാ
േകരള�ിെല മ�ടിയ�്ടു�ു�അടൂര ്നാ�ില ്കഴിയു�ു.
അ�ാനികളായ ജന�ള�െടഅശാസ�്തീയമായ പൂജകള ്�്
സത��ള�മായി ബ�മി�എ�ര ്�ം. മഹാേദവിഈയു�വന്
മഹാദാനമായി നല ്കിയ മഹാശ�ികെളആകട്ീവാ�ുേ�ാള ്
അശാസ�്തീയമായഎ�ാആരാധനകെളയുംത��ടയ�്ാനായും

കൂടിയാണ �്പവര ്�ി�ുക. മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിെയഅ�ാെത
യാെതാരാെളയും പൂജി�ുവാേനാആരാധി�ുവാേനാ

അനുവദി�ു�ത�.അശാസ�്തീയമായആരാധനകള ്െച���വെര
ശി�ി�ു�തുമാണ.് മഹാേദവിെയ പൂവി� പ്ൂജി�ുവാന ്

മഹാദാസനായ പരമശിവെന മാ�തേമഅനുവദി�ി����.അതി�ര ്
�ം മഹാേദവി �പത��െ�ടുേ�ാള ്േപാലും ജന�ള ്പൂജിേ��

എ�ാണ.്അ�െനയിരിെ�വി�ഗഹപൂജകള ്ഉടന ്
അവസാനി�ി�ണം. (2) മഹാേദവിയുെട മഹാദര ്ശനം

ആ�ഗഹി�ു�വര ്ധര ്�ശാസ�്തപരമായി� ജ്ീവി�ുക.കു�ു�ള ്
േയാഗ�ത േനടു� മുറയ�് മ്ഹാേദവി വ� ക്ു�ു�െള

മഹാസ�രശി�ു�താണ.് മഹാമാതാവും മഹായജമാനയും മാ�തമ�,
മഹാദാസി കൂടിയാണ മ്ഹാേദവി.കു�ു�ള ്� േ്നരി� മ്ഹാദാസ�
േവലകള�ം െചയത്ുതരു�താണ.്കു�ു�േളാെടാ�ം േനരി��
ഭ�ണംകഴി�ു�താണ.്അ�െനയിരിെ� േദവാലയ�ളില ്
ഭ�ണംപാഴാ�രുത.് േദവാലയംഹീന കര ്��ള ്�ു�ത�.

വഴിപാടുകള ്നല ്കി മഹാശ�ിയായൈദവെ� �പീണി�ി�ാെമ�ു
കരുതു�ത ക്ൂടുതല ്ഹീനമാണ.്സര ്�ാര ്ആഫീസുകളില ്അഴിമതി
നട�ു�വേരാട മ്ഹാേദവിെയസാദൃശ�െ�ടു�ിെ�ാ� ക്ടു�

ൈദവനി� െച��കയാണ.്വഴിപാടുകള ്എ�േപരില ്
ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�വ�ത�സത് മതേദവാലയ�ളില ്
നട�ിേ�ാരു�എ�ാആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം

അധമ�ളാണ,്ൈപശാചികമാണ,്ൈദവനി�യാണ.് ഭീകരവാദവും
മത�ള�ം/മതേനതൃത��ള�ം എ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ിരു�ു.

ഇ�ാം മത�ാരുെട േക��മായ മ�യിലും,ൈ�കസത്വ
േക���ളായി മാറിയ വ�ി�ാനിലും,ബു�മതേക��ളിലും,
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ൈഹ�വേക��ളായകാശിയിലും തിരു�തിയിലും പഴനിയിലും
ഗുരുവായൂരിലും ശബരിമലയിലും ഒെ� നട�ിേ�ാരു�എ�ാ
ആചാര�ള�ം എ�ാഅനുഷഠ്ാന�ള�ംഅധമ�ളാണ,്
ൈപശാചികമാണ,്ൈദവനി�യാണ എ്�ുതെ�യാണ്

വ��മാ�ിയത.്ത�ള�െട കു�ിെയബലികഴിേ��ാംഎ�ു േനര ്
�ത ക്ടു�ൈദവനി�െയ�ില ്അതിന ്െറ േപരില ്

ആചാരമു�ാ�ിയത ക്ൂടുതല ്കടു�ൈദവനി�യാണ.്ത�ള�െട
മകന ്െറേയാ മകള�െടെയാ കവിളിലും മ� ശ്രീരഭാഗ�ളിലും ശൂലേമാ
കു�േമാ ചൂ�േയാ ഒെ�തറയ�്ു�തും േകാര ്�ു�തും ഒര�
ഇഷട്െ�ടുേമാ ? മനുഷ�രും മ���ജീവികള�ം ഉള ്െ�� തന ്െറ
കു�ു�െള േവദനി�ി�ു�ഹീനകാര��െളഅവരുെടെയ�ാം

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവം ഒരി�ലും
ഇഷട്െ�ടുകയി�ാ എ�ു മന�ിലാ�ുവാന ്എ�ാണ്

സാധി�ാ�ത ?്കാട��ളിലും ഹീന��ളിലും സേ�ാഷി�ു�
ഒ�ായി� ൈ്ദവെ�കണ�ാ�ു�ത എ്�തകടു�നി�യാണ?്
െകാ��രിെല രഥം ഉരു��ം, ഗുരുവായൂരിെലആനേയാ�വും, പഴനിയിെല
േവല ്കു�ും,അടൂര ്ഏഴംകുളം േ��ത�ിെല തൂ�വഴിപാടുകള�ം,
േകരള�ിെലഅേനകം േ��ത�ളിെല െക��കാഴച്കള�ം,

കുടംതു�ലുകള�ം, െപാ�ാലകള�ം, �വത�ള�ം, മു�ീം പ�ികളിെല
നമസ�്ാര�ള�ം യാസീന ്ഓതലുകള�ം, മൗലൂദും, റാ�ീബും,

�വത�ള�ം,ച�ന�ുട�ള�ം; �കിസത്�ന ്പ�ികളിെല കുര ്�ാനകള�ം,
മാേ�ാദീസയും, റാസകള�ം, േനായ�ുകള�ം ഒെ�കടു�
ൈദവനി�കള ്� ഉ്ദാഹരണ�ളാണ.്എ�ാ മത�ഗ��ള�ം
അടി�ാനപരമായി� അ്ബ��ള�ംഅധമ��ള�ം

ഏെറയു�വയാെണ�ിരിെ�അവെയ വിശു��ഗ��െള�ു
ക�േ�രി� പ്ാരായണം െച���തും �പചരി�ി�ു�തും കടു�
ൈദവനി�യാണ.് രാഷ�്ട�ളിെല�ാം ഇ�ു� ഭരണഘടനകള�ം ധര ്
�ശാസ�്തപരമ�ാ എ�ിരിെ�അവെയ പിന ്പ���തും കടു�
ൈദവനി�യാണ.് േ��ത�ളിെലയുംപ�ികളിെലയുെമാെ�
ആചാര�െളയുംഅനുഷഠ്ാന�െളയുംശു�ിെ�ടു�ിയാല ്
മതിയാകുെമ� ക്രുതിയാല ്െത�ി.കു�ു�േള, േ��ത�ള�ം
പ�ികള�ം ഉള ്െ�െട ഭൂമിയിെല�ുമു�എ�ാ േദവാലയ�െളയും
അടി�ാനപരമായി�െ� ഉട��പണി�പ്രിഷ�്രിേ��തു�;്
േദവാലയം നിര ്�ിേ��ത എ്�െനെയ�ും �പാര ്�ന,ആരാധന
തുട�ിയവഎ�െനെയ�ും ശാസ�്തീയമായആരാധന, േദവാലയം,

മഹാലിംഗം, മഹാദശമി,ശിവരാ�തി, മഹാശിവരാ�തിഎ�
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അ��ായ�ില ്വിശദമാ�ിയി���.്
ൈദവീകമായ 13 മാസകല�ര ്�പകാരം വിജയദശമി

എ�റിയെ�ടു� മഹാദശമിേയാടനുബ�ി� 1് മാസെ�ആേഘാഷം
എ�ാ വര ്ഷ�ളിലുമു�.്അത ധ്ര ്�ശാസ�്തപരം കൂടിയാണ.് മു�്
സൂചി�ി�തുേപാെല ഇ�ു�എ�ാആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം
ഹീനമാണ,്ൈപശാചികമാണ.് �കിസത്ുമസ,് ദുഃഖെവ�ി,ഈ�ര ്

റാസ,, പ�ിെ�രു�ാള�കള ്, െമാഹറം,ഈദ,്ഹ�,്
ച�ന�ുട��ള ്,ശിവരാ�തി, െപാ�ാലകള ്,അവതാരജയ�ികള ്,
സപത്ാഹ�ള ്,യാഗ�ള ്, പൂജകള ്എ�ാം എ�ാം.....അതായത്
ഭൂമിയിെല�ും ഇ�ു�എ�ാ മതാചാര�ള�ം മതാനുഷഠ്ാന�ള�ം
അവെയബ�ി�ി�ു� �പാര ്�നകള�ംഅധമ�ളാണ,്

ൈപശാചികമാണ.്വിസത്രി�ു�ി�.
എ�തകടു�പാപിയും,ൈദവ�ിനു തന ്െറ കു�ാണ.്
ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�പകാരം ശി�ി�� തിരു�ുകയും, മഹാ
സമനീതി നല ്കി മഹാഅനു�ഗഹി�ുകയും െച���താണ.്ഈ
അ��ായ�ിന ്െറ തുടര ്�കൂടിയാണ അ്ടു�ഏതാനും

അ��ായ�ള ്.
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.

....

((അ��ായം 7180ഇമഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി���.് ))
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അ��ായം 81
ധര ്�ശാസ�്ത/നീതിശാസ�്തനിയമ�ള ്മ�ിലു�,്സ�ീകരി�ുകേയ

േവ�ൂ.
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭൗതികരൂപവുംൈദവ�ിന ്െറ

മഹാരൂപവുമാണ മ്ഹാ�പപ�ംഎ�അ��ായ�ിന ്െറ തുടര ്�
കൂടിയാണഈ്അ��ായം. ധര ്�ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവും
കൂടിേ�ര ്�ഏതാനും നിയമനിര ്�ാണ�ള ്നിര ്�ഹി��െകാ�്
വ��ികെളയും ഭരണകൂട�െളയുംസഹായി�ു�ു�.്അവ
വിശകലനം െച��േ�ാള ്വ��ിനിയമ�ള�ം സാമൂഹ�നിയമ�ള�ം
ഉ�ാ�ുവാന ്മനുഷ�ര ്ആയാസെ�േട�തി�എ�ും,കു��ള�ം
കുറവുകള�മി�ാ�ധര ്�ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവും
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളിലും ജീവികളിലുംൈദവം

�ാപി�ി��� എ്�ുംഅഥവാൈദവമാകു� മ�ില ്ജീവികള ്�്
എ�ാ�ാല�ും േവ�തായഎ�ാമുെ��ും സുവ��മാകു�താണ.്
നിയമസഭകേളാ നിയമനിര ്�ാണ�േളാ മനുഷ�സമൂഹ�ിന്

ആവശ�മാകു�ി�ാെയ�ും,കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�നിയമം
നിര ്�ി�ാന ്മനുഷ�ര ്�ക്ഴിയി�ാെയ�ും, മാനുഷികമായി�്

അവെയ രൂപെ�ടു�ിയതുെകാ�ാണ ഭ്ീകരവാദ�ള�ം ഭീകര�പവര ്
�ന�ള�ം മ� ധ്ാര ്�ികഅധഃപതന�ള�ം സമസത്ജീവിത
േമഖലകളിലും ഉ�ായെത�ും,എ�ാ നിയമ�ള�ം മ�ില ്നി�്
സ�ീകരി�ുകേയ മനുഷ�ര ്/മാനുഷിക ഭരണാധികാരികള ്േവ�ൂ

എ�ും, മ�ില ്(ശരീരേ�ാെട)ജനി�ുകയും മ�ില ്(ശരീരേ�ാെട)
ജീവി�ുകയും മ�ില ്(ശരീരേ�ാെട) ലയി��േചരുകയും
െച���തായ ജീവികള ്� മ്�ിന ്െറ നിയമ�ള ്മാ�തേമ

േചരുകയു�� എ�ുംഅറിയുക. മഹാ�ഗ��ിെല 9◌ാം ഭാഗമായ
സത�ംശിവംസു�രം ലും 10◌ാം ഭാഗ�ിന ്െറ തുടര ്�യായ മ�ടി

യിലും കൂടുതല ്വിശദീകരി�ി���.്
കുടുംബം,സമൂഹം, രാഷ�്ടം,അ�ാരാഷ�്ടംഎ�ി�െന വ��ിയുെട
ജീവിതംസ��മാവാനും /ചി�െ�ടു�ുവാനും,എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും
ആന�ജീവിതം ലഭി�ുവാനും,ശാസ�്തവികസന�ിലൂെട

ആന�കാര��ള ്വര ്�ി�ുവാനും മ���ജീവികള�േടതില ്നി�ും
വ�ത�സത്മായ ജീവിതരീതി മനുഷ�ര ്�ായി� ൈ്ദവം

മഹാആവിഷ�്രി�ി���തിെന��ി മു� സ്ൂചി�ി�ുകയു�ായി. ധര ്
�ശാസ�്തമാണത.്

ജീവികള ്െ��ാം സമആന��ള�ംഅന�മായആന��ള�ം
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ലഭ�മാ�ാനാണ ധ്ര ്�ശാസ�്തെമ� മ്ു� വ്ിശദീകരി�ിരു�ു.അ�ം
ആവര ്�ി�ാം :

// മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളിലും ജീവികളിലുംഅവയുെട
സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�െള നിര ്�ഹി�ുകയും

നിയ��ി�ുകയും െച��� ഭൗതികശാസ�്തവും ധര ്�ശാസ�്തവും
നീതിശാസ�്തവും ഉള ്െ�ടു�ിെ�ാ�ും,അവെയഎ�ാം

ഗൂഢാവ�യില ്�പവര ്�ി�ി�ു�ജീവനും
പരമാ�ാവുമായിെ�ാ� ൈ്ദവം വര ്�ി�ു�ു.അതായത്

�പപ��ില ്നി�ുംഅന�െമ�ു േതാ�ു� ഒരുശ�ിെയഅഥവാ
ൈദവെ�ആ�ശയി�ു�അടികമകളായുംആ�ശിതരായുംതന ്െറ
കു�ു�ള ്അധഃപതി�ാെത, �പപ��ിെല വസത്ു�ളില ്
ഉ�ട�ം െചയത്ി���ശാസ�്തനിയമ�െളയുംഅവ �പകാരമു�
ശ�ികെളയുംആ�ശയി��ം സ�ൂര ്�വ��ിസ�ാത����േളാെട
ആന�ി��ം ജീവി�ുവാന ്ൈദവം തന ്െറ കു�ു�െള

മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ു�ു.ആന��െളസ��ുമായി മഹാ
മേനാഹരമായി കൂ�ിയിണ�ുകയും,സ��ിെന മനുഷ�രുെട
ശരീരശ�ികെള�ു വിേശഷി�ി�ാവു�വ�ത�സത്
െതാഴിലുകള�മായുംബ�ി�ി�ുകയും െചയത്ിരി�ു�ു.
ൈദവം മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളിലും ജീവികളിലും ഉള ്

െ�ടു�ിയി��� ഭൗതികശാസ�്തപാഠ�െള
ഉപേയാഗെ�ടു�ിെ�ാ� വ്സത്ു�ളില ്നി� ജ്ീവിതാന�ം വര ്

�ി�ി�ാനു� ഉപാധികള�ം ഉപകരണ�ള�ം
ഉ�ാ�ാനാവുെമ�തിന വ്ാഹന�ള�ം,ൈവദ��തിയും, െടലിവിഷനും,
ക����റും, െമാൈബല ്േഫാണും ഉള ്െ�െട മനുഷ�രു�ാ�ു�എ�ാ
ഉപകരണ�ള�ം ഉ���ള�ം ഉദാഹരണ�ളാണ.് മഹാനീതിശാസ�്തം
�പകാരംസര ്�വും മഹാഭരി�ു�ുെവ�ിലും സൃഷട്ിച�ക�ിന ്െറ
ആദ�പകുതിയില ്, ഭൗതികശാസ�്തെവളിെ�ടു�ലുകെള

മനുഷ�രിലൂെട കെ��ു� ഭൗതികശാസ�്തവികസനമായിൈദവം
മഹാആവിഷ�്രി�ിരി�ുകയുമാണ.് ഭൗതികശാസ�്തനിയമ�ള ്
കൂടാെത വസത്ു�ളില ്�പത��മായും �പകടമാ�ിയി��� ധര ്
�ശാസ�്തനിയമ�െള�ൂടി പിന ്പ��േ�ാള ്മനുഷ�ജീവിത�ില ്

ആന�ം മാ�തമു�ാകു�താണ.് //
വസത്ു�ള�ം ജീവികള�ം : ധര ്�ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവും
മഹാ�പപ��ിെലഓേരാവസത്ുവുംഎ�െനെയ�ാം �പവര ്
�ി�ു�ുെവ�ും,അതിന ്െറ ഗുണേദാഷ�ള ്എെ��ാം എ�ും
വിലയിരു�ുേ�ാള ്മഹാ�പപ��ില ്ഓേരാവസത്ുവിനും
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മഹാനി�യി�ിരി�ു�ധര ്��ള ്വ��മാവു�താണ.്വസത്ുവിന്
ൈദവം മഹാനി�യി�ിരി�ു� �പപ�ധര ്�മാണത ;്വസത്ുവിന ്െറ

ധര ്�ശാസ�്തമാണത.്അേതേപാെലഎ�ാ ജീവികള ്�ും
മഹാ�പപ��ില ്ഓേരാേരാധര ്��ള��.് മനുഷ�രുെട

ഭ�ണാവശിഷട്�െള ഭ�ി�ു�കാ�യുംഎറു�ും പ�ിയും
പൂ�യുെമാെ� ലളിതമായ ഉദാഹര�ളാണ.്എ�ാ

വസത്ു�ള�െടയും (ജീവികള�െടയും) ധര ്��ള ്ഒ�ി��േചരുേ�ാള ്
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ര�ാമെ�ശാഖയായ ധര ്

�ശാസ�്തമായി�ീരു�ു. മനുഷ�ര ്പുലര ്േ��ു�സാ��ിക
ശാസ�്തംഉള ്െ�െടയു�ധര ്�ശാസ�്തകാര��ള�ം ഓേരാേരാ
വസത്ു�ള�െടയുംജീവികള�െടയും ധര ്�ശാസ�്ത�ള�ം കൂ�ിേ�ര ്
�ുേ�ാള ്ലഭ�മാകു�താണ എ്�ുകൂടിയാണ അ്തി�ര ്�ം.

മനുഷ�ന ്ത�ള ്� േ്താ�ുേ�ാെലസാമൂഹ�നിയമ�ള ്സൃഷട്ി�ാല ്
അവമഹാ�പപ��ിന േ്ചരി�. മതാചാര��ാെര�ും

രാഷ�്ടീയാചാര��ാെര�ും കരുതു�വരുെടയും മ��ം നിയമ�ള�ം
സഹായ�ള�ംൈദവ�ിേനാ,ൈദവംസൃഷട്ി� മഹാ�പപ��ിേനാ
ആവശ�മി�.ശാസ�്തപരമ�ാെതയും,വ��ിസ�ാത���െ� ദുര ്

�ിനിേയാഗം െചയത്ുംഅവര ്ഉ�ാ�ു�നിയമ�ള ്
ൈദവനി�യാകു�ത ക്ൂടാെതസമൂഹ�ിന േ്ദാഷം െച���ുെവ�്
ഭീകരവാദ�ള�ം മ� ദ്ുര ്�ട�കള�ം എ�ാ�ാല�ളിലും െതളിയി��
െകാ�ുമിരി�ു�ു. മു� വ്ിശദീകരി�തായഅ�ം കാര��െളആവര ്

�ി�ാം:
ധര ്�ശാസ�്തപരമായ നടപടികള ്മാ�തേമ മഹാ�പപ��ിനു

േചരുകയു��.
ധര ്�ശാസ�്തപരമായ നിയ��ണേ�ാെടയു�കാര��െളയാണ്
ൈദവീകമായത അ്ഥവാൈദവ�ിന ഇ്ഷട്മായത എ്�ുപറയു�ത.്

ൈദവം ജീവിസൃഷട്ി നട�ുേ�ാള ്ജീവികള ്െ��ാം
ആന�കാര��ില ്ൈദവമാകാം എ�അവ�ഉ�ാവണെമ�ില ്,
ൈദവ�ിന ല്ഭ�മാകു�സ�ാത����ള�ംആന��ള�ം ജീവികള ്
െ��ാം ലഭി�ണം.അതായത ജ്ീവികള ്�ു മാ�തമ�,ൈദവ�ിന ്െറ

സ�ാത����ിനും ധര ്�ശാസ�്തപരമായ നിയ��ണ�ള ്
ആവശ�മായി വരു�ു. ധര ്�ശാസ�്തപരമായ നിയ��ണ�െളസ�യം
പാലി�ുവാന ്ത�ാറായിെ�ാ�ാണ ൈ്ദവം ജീവിസൃഷട്ി ഉള ്

െ�െടയു� മഹാ�പപ�സൃഷട്ി നട�ു�ത എ്�ര ്�ം. മെ�ാ�്
സത�ധര ്�നീതികെള തന ്െറ ഭാവമായി സ�ീകരി�ു�അഥവാ ധര ്
�ശാസ�്തപരമായ നിയ��ണ�െളസ�യം പാലി�ുവാന ്
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ത�ാറാകു�ൈദവ�ിന ഓ്േരാജീവി�ുംസമനീതി ലഭ�മാ�ാന ്
ബാ��തയു�.്സൃഷട്ികര ്�ാവായൈദവ�ിന എ്�ാ

ജീവികള�െടയും മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുംഎ�
ചുമതലകൂടി സ�ീകരിേ��ി വരു�ു.എ�ാ ജീവികള�െടയുംഎ�ു

പറയുേ�ാള ്,ഓേരാവ��ിയുംഓേരാേരാവര ്�മായി�്
വ�ത�സത്�ള�ം ബഹുവിധ�ള�മായ �പശന്�േളാെടയും

വിഷയ�േളാെടയുംജീവി�ു�വരാകയാല ്, മഹാ�ഗ��ിെലസത�ം
ശിവംസു�രം �പകാരംഓേരാേരാവ��ികെളയും �പേത�കം �പേത�കം
കരുേത�ിവരു�ു. മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയുംകൂടിയായൈദവംഓേരാേരാവ��ികള�െടയും

ദാസന ്അഥവാ ദാസിയായും �പവര ്�ിേ��ി വരു�ു
എ�ുകൂടിയാണ അ്തി�ര ്�ം.ൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായി��
�പവര ്�ി�ു�ഓകസ്ിജെന��ിയും, �ദാവകരൂപമായി�� �പവര ്
�ി�ു� െവ�െ���ിയും,ഖരരൂപമായി� �്പവര ്�ി�ു�
മ�ിെന��ിയും പഠി�ുേ�ാള ്, മഹാഭരണവും മഹാനീതിയും

മഹാദാസ�വും മഹാവാ�ല�വുെമ�ാം �പത��മായും ഗൂഢമായുംനിര ്
�ഹി�ുവാന ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തംെകാ�്
മഹാപ�തികള ്ഒരു�ിയിരി�ു�ു എ�ു മന�ിലാ�ാനാവും.

(ൈദവം മഹാ�പപ�ംസൃഷട്ി�ി���തും ജീവികെള കരുതു�തും,
ൈദവെ�സത്ുതി��െകാ�ും ഭയെ���ംകഴിയു� മനുഷ�
അടിമകെളസൃഷട്ി�ാന�എ�ും െവളിെ�ടു�ു.).

ൈദവ�പഭാവംഅറിയാെതയാെണ�ില ്േപാലും, മനുഷ�ര ്പലേ�ാഴും
നിയമ�ള ്ഉ�ാ�ു�തും വസത്ു�ള�െടയുംജീവികള�െടയും
ഗുണേദാഷ�െളയും, മനുഷ�ര ്� മ്ന�ിലാ�ാനായ

ആ�ാവി�ാ� (ൈദവമി�ാ�)ശാസ�്തെ�യുംപിന ്പ�ിയാണ.്
ഭൂമിയില ്ജീവി�ു� മനുഷ�ന ഭ്ൂമിയിെല കാര��ള ്ഉള ്െ�ടു�ാെത
മ�� വഴികളി�ാ�തുെകാ�ു കൂടിയാണത.്ൈദവ�പഭാവം
മന�ിലാ�ാ�തുെകാ�ും,ജീവികള ്പുലര ്േ��തായധര ്

�ശാസ�്ത�ള ്സ�യം പാലി�ാ�തുെകാ�ും, �ഗ��ിെല 9◌ാം
ഭാഗമായസത�ംശിവംസു�രം �പകാരവും, മനുഷ�ര ്�്

രൂപെ�ടു�ാന ്കഴിയു� നിയമ�ള ്എേ�ാഴുംഅപൂര ്��ള�ം
ൈപശാചികവുംആയി�ീരു�താണ.്

വസത്ു�ള�െടയുംജീവികള�െടയും ധര ്�ശാസ�്ത�െള
കൂ�ിയിണ�ു�തും ജീവിതകാര��െളസ�ാധീനി�ു�തുമായ ഒരു

ന� ഉദാഹരണമായി സ�ര ്�െ�ചൂ�ി�ാ�ാനാവും.
സാ��ികശാസ�്തം : ഭൂമിയിെല ജീവിത�ില ്എ�അ��ായ�ില ്
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വിശദീകരി�ി��ളളതിനാല ്,ആവര ്�ി�ു�ി�.
ജീവികെള, �പേത�കി��ം പശു�െളയുംകാളകെളയും, നാണയ�ള ്
ഉപേയാഗി� വ്ില ്�ുകയുംവാ�ുകയും െചയത്ുകൂടാ. മനുഷ�ന വ്ില
നി�യി�ു�ത പ്ാപമാെണ�ിരിെ�അതിലും വലിയ പാപമാണ്
പശുവിനും കാളയ�്ും വില നി�യി�ു�ത.്അവെയ ദാനം
െച�ാനും ദാനം വാ�ാനുമാണ ശ്ാസ�്തംഅഥവാൈദവം

വിധി�ി���ത.്

ധര ്�ശാസ�്ത�ിെലയുംനീതിശാസ�്ത�ിെലയുംനിയമ നിര ്�ാണം
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ള�െടയുംജീവികള�െടയുംസൃഷട്ി 
�ിതി സംഹാര�െള ശാസ�്തപരമായി വിശകലനം െച��േ�ാള ്,

മു� പ്റ�തുേപാെല, ധര ്�ശാസ�്തനിയമ�ള ്
െവളിവാകു�താണ.്ശാസ�്തപരമായകാര��ളില ്ൈദവെ�ഉള ്
െ�ടു�ാെത �പവര ്�ി�തു െകാ�ാണ മ്നുഷ�ര ്നിര ്�ി�
നിയമ�ള�ം വ�വ�കള�ം എ�ും പിഴ��േപാ�ി���ത.്
//ഈ�ഗ��ിലുടനീളം മഹാഗൗരവ�ളായ വിഷയ�െള
വിശദീകരി�� കഴി�ി���താണ.് നിയമ നിര ്�ാണെ�
�പേത�കമായി വിവരി�ു�ത െ്ചറുതും വലുതുമായഏതാനും
കാര��െള�ൂടി പരാമര ്ശി�ാനാണ.് �ഗ��ിലുടനീളം
വിശദീകരി�ി��� മ� മ്ഹാകാര��െള �ശ�ി�ാലും.... //

സാ��ികശാസ�്തം : ഭൂമിയിെല ജീവിത�ില ്എ�അ��ായ�ില ്
സ�ര ്��ിന ്െറ ധര ്��ള ്വിശദീകരി�ി���വതെ�യാണ സ്�ര ്
��ിന ്െറ ധര ്�ശാസ�്തം. ധര ്��െളസംര�ി�ു�തിനു�
പ�തിയാണ ന്ീതിശാസ�്തം.ഓേരാവസത്ു�ള�െടയുംഓേരാ
ജീവികള�െടയും ധര ്��െളഅഥവാ ധര ്�ശാസ�്തെ�
സംര�ി�ുവാനു�പ�തിയാണ അ്വയുെട നീതിശാസ�്തം.

ശുചിത�ം,അത�ാവശ�ം,ആവശ�ം,വിേനാദം എ�ീ 4ശാസ�്തീയമായ
െതാഴില ്വിഭജന�ള ്�പകാരം ഭൂമിയിെല�ുംബാധകമായഏതാനും
ധര ്�ശാസ�്തനിയമ�െളയുംനീതിശാസ�്തനിയമ�െളയുംചുവെട

െകാടു�ു�ു :

ശുചിത�ം
ശാസ�്തീയമായ െതാഴില ്വിഭജന�ില ്അേനകം ശുചിത� കാര��െള
വിസത്രി�ി���.്അവ �പകാരം �പവര ്�ി�ുവാന ്എള��മാണ.്

ലിഖിത നിയമ�ള�െടആവശ�ം ഇ�.
1) ഭൂമിയില ്മ���ജീവികള ്�ുംഅവകാശമു�.്
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സാ��ികശാസ�്തം : ഭൂമിയിെല ജീവിത�ില ്എ�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ി��ളളതിനാല ്,ആവര ്�ി�ു�ി�.

2)ശരീര ശുചിത�ം :സ��ം ശരീരെ�ശുചിത�േ�ാെട
സൂ�ിേ��തു�.്സൗ�ര�സംര�ണ�ിനുംആേരാഗ�

സംര�ണ�ിനും മാ�തമ�അത.്
മഹാ�പപ�െ�വസത്ു�െള�ും ജീവികെള�ും
തരംതിരി�ുേ�ാള ്,ജീവികള�െട ഭൗതികശരീരം നിര ്

�ി�െ��ി���ത �്പത��മായിഅറിയാവു� ഭൗതികവസത്ു�ള ്
െകാ�ു തെ�യാണ.് മ�ിലു�ഇരു�,്കാ��ം, േഫാസേ്ഫാറസ,്
ജലം തുട�ിയ മൂലക�ള�ം സംയു��ള�മായ വസത്ു�ള ്

തെ�യാണ മ്നുഷ� ശരീര�ിലുംഅട�ിയി���ത.്ശരീര�ിന ്െറ
ഘടനയ�്ും �പവര ്�ന�ിനുംഅനുേയാജ�മായി

ആവിഷ�്രി�െ��ി���വസത്ു�െള ഉപേയാഗി�� ജീവി�ുവാന ്
മനുഷ�ര ്ബാധ��രാണ.്

മനുഷ�ശരീര�ിന ്െറ �പവര ്�ന�ളില ്ഭ�ണ�ിന്
ഉപേയാഗി�ു�വ ഉള ്െ�െടയു� �പകൃതിയിെല വസത്ു�ള ്
എ�െനെയ�ാം �പതികരി�ു�ു അഥവാശാസ�്തനിയമ�ള ്
സൃഷട്ി�ു�ആന��ള ്എെ��ാം, ഗുണേദാഷ�ള ്എെ��ാം

എ�ത ത്ിരി�റിയു�ത ല്ളിതമാണ.്
മ���ജീവികള ്�പകൃതിവിഭവ�െളആസ�ദി�� ജീവി�ുേ�ാള ്,
അവെയ�ാള ്ഉയര ്�ആസ�ാദനേ�ാെട മനുഷ�ര ്�ജ്ീവി�ാന ്
കഴിയു�സംവിധാന�ളാണ ൈ്ദവംആവിഷ�്രി�ി���ത.്
ഭ�ണംപാകംെചയത് അ്തിരുചികരമായിആസ�ദി�ു�ത ഒ്രു
ഉദാഹരണം മാ�തം.വ��ിസ�ാത���െ�ന� രീതിയില ്അഥവാ
ശാസ�്തപരമായി ഉപേയാഗെ�ടു�ിെ�ാ�,്ൈദവം നല ്കിയ
ശരീര�ിന ്െറ �പവര ്�ന�െള �പതികൂലമായി ബാധി�ു� മദ�ം,
മയ�ുമരു� േ്പാെലയു�കാര��ളില ്നി� ഒ്ഴിവാേക�ത്
മനുഷ�ന ്െറആവശ�മാണ.് മനുഷ�ര ്ശരിയാംവ�ം �പവര ്

�ി�ി�ുേ�ാള ്ഭൂമിയില ്മഹാആന�ം ഒരു�ുവാന ്കഴിയു�
നാഡീവ��ഹ�ിന ്െറ �പവര ്�ന�െള താളം െത�ി�ു�വസത്ു�ള ്
മനുഷ�ര ്ഉപേയാഗി��കൂടാ.സൃഷട്ിയുെട ഉേ�ശമായ�ിതിെയ
അഥവാ ജീവിതെ�കള�െ�ടു�ി�ൂടാ. മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ

ആദ�ശാഖയായ ഭൗതികശാസ�്ത�ിെല �പത��മായ
വസത്ു�െളെ�ാ� ഭ്ൗതികശരീര�ിന ്െറ �പവര ്�ന�െള മദ�ം
േപാലു�വയുെട ഉപേയാഗംെകാ� െ്ത�ി�ുേ�ാള ്മനുഷ�ജീവിതം
താളംെത���താണ.് മ���ജീവികള ്മദ�വും മയ�ുമരു�ുകള�ം
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ഉ�ാ�ു�ി�,കഴി�ു�ുമി�. മഹാശാസ�്തപാഠ�െളൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� മനുഷ�ന ന്ല ്കിയേ�ാള ്മ���ജീവികള ്
കാ�ാ�തായഅധമ��ള ്മനുഷ�ന ്കാ�ാേമാ ..... പാടി�.
പുകവലി, മദ�ം, മയ�ുമരു� ത്ുട�ിയവയുെട ഉപേയാഗവും,
ദുഷ�്ാമവും വ��ിയുെട ശരീരെ�യുംആ�ാവിെനയും

അശു�ിെ�ടു�ു�കാര��ളാണ.്അതിന ്െറഅടി�ാന�ില ്
ചുവെട വിസത്രി�ു�നീതിവിചാരണ െച�ാനാവും.

മദ� നിേരാധനം : മദ��ിന ്െറയും മയ�ുമരു�ുകള�െടയും ഉപേയാഗം
ന�തെ��തിരി�റിവ ല്ഭി�ു�േതാെട,അവയുെട വ�ാവസായിക
ഉ�ാദനവും വിപണനവും ഉപേയാഗവുംസമൂഹഭരണകൂടം നാ�ില ്
അനുവദി�ു�ി�.അേതസമയം,ശാസ�്തവികസനം േനടി��ി���
സര ്�സുഖസൗകര��ള�ം സര ്�സ��ും ഉേപ�ി��െകാ�്
വ��ികള ്�ക്ാ�ില ്േപാവാനും കാ�ില ്മ���ജീവികെളേ�ാെല

�ിരമായി താമസി��െകാ� മ്ദ�ം ഉള ്െ�െടയു�വ
ഉപേയാഗി�ാനും വ��ിസ�ാത���ം ഉ�ായിരിേ��താണ.്

മരു�ുകള�ംഅതുേപാെലയു�കാര��ള�െടയുംആവശ��ള ്�ായി
മാ�തമു�അഥവാ പാന�ിന�ാെതയു� ഉപേയാഗ�ള ്�ായി
മാ�തം മദ�േചരുവകള ്ഭരണകൂട�ിന ്െറ ഉ�രവാദി��ില ്
ൈവദ�സംഘ�ിന ്െറ ചുമതലയില ്നാ�ില ്നിര ്�ിേ��താണ.്
മദ�വിചാരെ���ിൈദവനി�ശരീര നി�എ�അ��ായ�ില ്

വിശദീകരി�ി���.്
മായ �പത��മാകു�േതാെട മാ�തംനട�ാവു� േമല ്�ാര��ില ്
ഭരണകൂട�ള ്�വ്ളെരയധികം �പവര ്�ി�ാന ്കഴിേയ�താണ,്
െകാടും ഭീകരസംഘ�ളായും, െകാ�സംഘ�ളായുംനിലവില ്�പവര ്
�ി�ു� രീതി മാ��വാന ്ആര ്െ��ാം കഴിയുെമ�ു േനാ�ുക.
മദ�പാനികെള��ി പറയുേ�ാള ്, മു�ു പറ�തുേപാെല,വളെരേ�ര ്
േരാഗികളായിരി�യാണ,്സ��മായി മദ�പാനം നിര ്�ാന ്അവര ്�്

കഴിവി�.എ�ാല ്മായ �പത��മാകു�േതാെടഅവര ്�്
കഴിവു�ാവു�താണ.്

േമല ്�റ�നിയമം ധര ്�ശാസ�്തപാഠമായി ഉ�ാവണംഎ��ാെത,
യാെതാരു ധര ്�ശാസ�്തപാഠ�ള�െടയും േപരില ്ഇ� സ്മൂഹ�ില ്
കാണു�തുേപാെലയു� േപ�ര ്വര ്�ുകള ്പാടി�. മാ�തമ�, ധര ്
�ശാസ�്തപാഠ�െള�ാം തെ� മനുഷ�ര ്�ന്ി�ാരമായി
മന�ിലാ�ാനാവും വിധമാണ ക്ര ്�ാവായൈദവം

ആവിഷ�്രി�ി���ത.്
ദുഷ�്ാമം :സ�കാര�മായ െസകസ്ിെന പരസ�മാ�ിെ�ാ�്
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ഭരണകൂട�ിന ്െറ ഒ�ാശേയാെട നട�െ�ടു�ഏ�വും വലിയ
പാപെ���ിൈദവ നി� :ആന�നി�എ�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ി���.് �പസത്ുതഅ��ായം പഠി�ുേ�ാള ്െസകസ്്
കാര��ില ്ഉ�ാേവ�തായ ധര ്�ശാസ�്തസദാചാരശാസ�്ത

നിയമം േബാ��മാകു�താണ.്
മഹാനീതിശാസ�്തകാര��െള മാ�ിനിര ്�ിെ�ാ� സ്�്തീയുെട ഒരു
ജ�െ�മാ�തമായി പരിഗണി�ുേ�ാള ്,സ�്തീയ�് െ്താഴില ്പരമായി
വളെരയധികം പരിമിതികള ്ഉെ��ു കാണാം.സാ��ികം ഉള ്

െ�െടയു�സംര�ണംനല ്കാന ്മാതാപിതാ�േളാ
സേഹാദര�ാേരാ ഭര ്�ാേവാ മ��ബ�ുജന�േളാ ഇ�ാ�
സ�്തീകെളയും ദാരി�ദ�ാവ�കളില ്കഴിയു�സ�്തീകെളയും
ആദരേവാെട സംര�ി�ുവാന ്സമൂഹ�ിന അ്ഥവാ
ഭരണകൂട�ിന ബ്ാ��തയു�.് ഭരണകൂടം �പസത്ുത കടമ
നിറേവ�ിയിെ��ില ്അതി�ര ്�ംനാ�ിെല ഭരണകൂടം

അധമമായിരി�ു�ു എ�ാണ.്അ�െനയു�വര ്ഭരി�ു�നാ�ില ്
തനി�ും,കു�ികള�െ��ില ്അവര ്�ും ജീവി�ുവാനായി സ�്തീ
കാമാന�ം വില ്�ു�തും േവശ�ാലയംഅഥവാകാമശു�ശൂഷാലയം
നട�ു�തും െത��എ�ുേപാലും േതാ�ിേ�ാകും.എ�ാല ്
പരമാന�മായകാമകലെയ പരിശു�വും പവി�തവുമായി�ൂടി
സംര�ി�ുവാന ്പുരുഷനും സ�്തീയും �ശ�ി�ണെമ� ധ്ര ്
�ശാസ�്തംഅഥവാൈദവം വിധി�ു�ു�.്ആകയാല ്
േവശ�ാവൃ�ി� പ്ുരുഷനും സ�്തീയുംത�ാറായി�ൂടാ.

കാമസ���ില ്േപാലും ഇണെയ മാ�തം ഉള ്െ�ടു�ു�വരായി
പുരുഷനും സ�്തീയും ഉയരണം. ഒ�ായ ജീവാ�ാവ ര്�ായി� ജ്ീവി
ജ��ളില ്െപടു�തുംആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്വീ�ും
ഒ�ുേചരു�തും ഉള ്െ�ാ���േതാെടഅധമകാമകാര��ള ്

സമൂഹ�ില ്അസത്മി�ു�താണ.്
സിനിമ,ഇന ്റര ്െന�,് െമാൈബല ്േഫാണ ്, െടലിവിഷന ്, പ�തം, മാസിക

തുട�ിയവയിലൂെട സ�കാര�മായ െസകസ് ക്ാര��ള ്ഇ�്
പരസ�മാ�െ��ിരി�ു�ത ഏ്�വുംഅധമമാണ.്സിനിമാ

നടികെളയുംനട�ാെരയും േമാഡലുകെളയുംസ��ി� ര്തി�കീഢ
നട�ു�വര ്അേനകല��േളാ േകാടികേളാ ഒെ�യായി
ഉയരുേ�ാള ്,സമൂഹ�ിെല ധാര ്�ികഅധഃപതനെ�യാണ്
എടു�ുകാ���ത.് �പസത്ുതഅതിനീചമായ േവശ�ാവൃ�ിെയ
പി�ുണയ�്ു� ഭരണാധികാരികള ്, രഹസ�സേ�ത�ളില ്
സ�കാര�മായി െസകസ്്ക�വടം നട�ു�വെര പിടികൂടാനും
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ശി�ി�ാനും െപാതുഖജനാവ പ്ാഴാ�ു�തായഏ�വും തരംതാണ
അവ�യിേല� അ്ധഃപതി�ിരി�ു�ു. െസകസ്ിെന �സഷട്ാവായ
ൈദവംഏ�വും ഉ�തമായി ഉയര ്�ിയി���ത മ്ന�ിലാ�ാെതയും
ശാസ�്തേബാധമി�ാെതയും, െപ� ഉ്�ിടെ��ാം െപണ ്വാണിഭവും
കാണുെമ� വ്ിേശഷി�ി�ാല ്തന ്െറ മാതാവുംസേഹാദരിയും ഭാര�യും
മകള�ം ഒെ� ഉള ്െ�ടു�സമൂഹ�ിെലഎ�ാ കുടുംബ�ളിെലയും

സ�്തീകെളയാണ വ്ാ�ുെകാ� ഏ്�വുംഹീനമായി
വിേശഷി�ി�ു�ത.്ഏതാനുംഅ�ാനികള�െടആേ�പംെകാ�്
ഇടി�ുേപാകു� മാനം യാെതാരാള ്�ുംൈദവംസൃഷട്ി�ി�ി�.
എ�ാല ്കു�ു�ള ്കാ���കടു�അധമവാ�ുകെള
തിരു�ുവാനും,തിരു�ലിന ്െറ ഭാഗമായി� ശ്ാസി�ുകയും

ശി�ി�ുകയുെമാെ� െച��വാനും,തിരു�ിയി� മ്ഹാവാ�ല�ം
നല ്കുവാനും കു�ു�െളസൃഷട്ി�ൈദവ�ിനു ബാ��തയു�.്
ൈലംഗിക വിദ�ാഭ�ാസം നല ്കി കു�ികെളയും മുതിര ്�വെരയും
മിടു�രാ�ുവാന ്എ�േപരില ്ന�ചി�ത�ള ്േപാലും ഉള ്

െ�ടു�ിെ�ാ�ു� േലഖന�ള�ം മ��ം തുടര ്�യായി� മ്ാസികകളില ്
�പസി�ീകരി�ു�തുംഅതിനീചമായകൃഷണ്ത���െള

അനുകരി��� െസകസ്്വ�ാപാരം കൂടിയാണ.് �ബായുെട പരസ��ിന്
സു�രിയായ െപണ ്കു�ി അരയ�്ു മുകളില ്�ബാ മാ�തംധരി��ം,

�ബായുെട ഉള ്വശം കാണുംേപാെലയുമു� േപാസുകള ്കാ���തും ഒരു
ഉദാഹരണം മാ�തമാണ.്ആഭരണ�ള�െടയുംവസ�്തശാലകള�െടയും
പരസ��ള ്െസകസ്്പരസ��ളായിരി�ു�ു!ചില േദവാലയ�ള�െട
ചുവരുകളിലും മ��മു� ന�വി�ഗഹ�ള�െട കളര ്ചി�ത�െള
സ �ൂത�ില ്പരസ�ംെച���ു. െടലിവിഷനുകളിലും സിനിമകളിലും
വിഷയബ�ം േപാലുമി�ാെത ന�ശി��െള ഉള ്െ�ടു�ു�ു.ആണ ്
കു�ികള�ം പുരുഷ�ാരുംകാ���അധമ��ള ്െകാ� െ്പണ ്
കു�ികള ്�ുംസ�്തീകള ്�ും തനി�� യാ�തെച�ാനും ബ�ില ്
സ�രി�ാനും ഒെ�യു�വിഷമ�ള ്വിവരി�ു�വനിതാ
മാസികകളില ്, നാമമാ�തമായ വസ�്തംമാ�തംധരി�ി���

അതിസു�രികളായസ�്തീകള�െടഅനവധി കളര ്േഫാേ�ാകള�ം, മ�്
പരസ�ചി�ത�ള�ം കൂടിയു�.്അവആണ ്കു�ികെളയും

പുരുഷ�ാെരയുംഇ�ിളിെ�ടു�ിെ��ുംഅധമരാ�ിെ��ും,
െപണ ്കു�ികെള വഴിെത�ി�ി�ാെയ�ും ഒെ� മാസികയുെട

ഭരണസമിതി�ാരുംനാ�ിെല ഭരണാധികാരികള�ം
പൂ�ാ�ിേ�ാടതികള�ം മതാധികാരികള�ം ഒെ�കരുതു�ുേ�ാ ?
അധമചി�ത�െളയുംഅധമ��െളയുംആസ�ദി�ു�വര ്
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അവരുെടയ ഇടയിലും വര ്�ി�ിരി�ു�ു. മാസികകള�െടയും
പ�ത�ള�െടയും െടലിവിഷന ്ചാനലുകള�െടയുെമാെ� �പചാരം വര ്
�ി�ാന ്അതിനീച��െളഅനുവദി�ണെമ� വ്ിശ�സി�ു�വര ്
�ന്ാ�ില ്ജീവി�ുവാന ്േയാഗ�തയി�;കാടു�.് േദവാലയ�ളിലും
െപാതു�ല�ും യാെതാരിട�ളിലും െസകസ്്ചി�ത�ള�ം
ശി��ള�ംഅനുവദി�ാന ്പാടി�.സ�്തീകള�െട ന�ശി�െ�
െപാതു�ല�ളിലും േദവാലയ�ളിലും ഒെ�അനുവദി�ു�

ഭരണാധികാരി തന ്െറ ഭാര�യുെടയുംഅ�യുെടയും
മകള�െടയുെമാെ� ന�ശി��െളഅ�െനഅനുവദി�ുേമാ ?
അനുവദി�ുെമ�ില ്,അയാെള പിെ� നാ�ില ്ജീവി�ുവാന ്
അനുവദി��കൂടാ;അയാെളേ�ാെലയു�വര ്�ക്ാടു�.്
സ�കാര�മായ െസകസ്ിെനയും,ജീവികള�െട ശരീരെ�യും,
കള�െ�ടു�ു�തായ പരസ��െള�ാം,ൈദവം മായ

�പത��മാ�ു�േതാെടഅവസാനി�ു�താണ.് പരസ��ള ്തെ�
ഏെറ�ുെറഅവസാനി�ു�താണ.് നാമമാ�തമായ പരസ��ളില ്
വസത്ു�ള�െട യഥാര ്�വിവര�ള ്മാ�തമാവും േചര ്�ുക.

സ�്തീപീഢനം :സിനിമകളിലൂെടയും മ��ംസ�കാര�മായ െസകസ്ിെന
പരസ�മാ�ിയതും,അധമ�ളായ പരസ��ള�ം,അധമ�ളായ

വസ�്തധാരണ�ള�ം ശാസ�്തപരമ�ാ�െതാഴില ്
സംവിധാന�ള�െമാെ�സ�്തീപീഢന�ിന ക്ാരണ�ളാണ.്സ�്തീ

ശരീരെ� േനരി��ം അ�ാെതയുംപീഢി�ി�ു�തും
മഹാശാസ�്തകാര��ള ്അറിയാ�തുെകാ�ാണ.് മ���
ജീവികള�െട കാര�ംസൂചി�ി�തു േപാെല ത�ള ്സ�്തീകളായി
ജനി�ിരു�ുെവ�ില ്, പുരുഷ�ാര ്പീഢി�ി�ിരു�ുെവ�ില ്

എ�ി�െന പുരുഷ�ാര ്ചി�ി�ണം.സ�്തീപുരുഷസമത��െള
വിശദീകരി�ു� �പേത�കഅ��ായംൈദവ നി� :

വ��ിസ�ാത���വുംസ�്തീപുരുഷസമത�വുംഎ�തലെ�േ�ാെട
നല ്കിയി���ത അ്തി�പധാനമാണ.്ജീവി എ�വ��ി,സ�്തീയും
പുരുഷനും എ� ര�ു ജീവികളായി വിഭജി�െ�ടു�തും,

മനുഷ�ാവ�യില ്ആ�ീയസാ�ാത�്ാരേ�ാട അ്ടു�ുേ�ാള ്
ഭാര�ാഭര ്�ാ��ാരായി നിര�ര ജ��ള ്ഉ�ാകു�തും,ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ില ്അവഒ�ായി�ീരു�തും ജീവിസൃഷട്ിയും ധര ്
�ശു�ിയുംആ�ീയസാ�ാത�്ാരവുംഎ�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ി���ത മ്നുഷ�രുെട ചി�ാധാരകെളസ�ൂര ്�മായും

ശു�ിെ�ടു�ു�താണ.്
പരിസരശുചിത�ം :സ��ം ശരീരെ�സേ്നഹി�ണം.അതുേപാെല
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ശരീര�ിനു ചു��മു� പരിസര�െള ശ�ിെ�ാ�്
ശുചിയാ�ുവാന ്�ശ�ി�ണം.സാധാരണശുചീകരണ േജാലികള ്�്
�പേത�ക പരിശീലന �ാ��കള ്ആവശ�മി�ാ�വിധംൈദവം മഹാ
ഒരു�ിയിരി�ു�ത,് രാജാവും �പധാനമ��ിയും ഉള ്െ�െടയു�വര ്
കണ ്മു�ില ്കാണു� മാലിന�െ�സ��ംൈകകള ്െകാേ�ാ

ഉപകരണ�ള ്െകാേ�ാ നീ�ംെച��വാന ്കൂടിയാണ.്താമസി�ു�
ഭവന�ിെലയും െതാഴില ്�ാപന�ിെലയുംതറെയയും
മുറികെളയും, േമശ,കേസരതുട�ിയ ഉപകരണ�െളയും

സേ്നഹി�ു�വര ്അവെയശുചിയാ�ാന ്�ശ�ി�ു�തു കാണാം.
ത�ള�െട ശരീരഭാഗമായിഅവെയകാണുേ�ാഴാണ ഭ്വന/�ാപന

ശുചീകരണം �ശ�ി�ു�ത.്
വ��ിയുെട/വ��ികള�െട/�ാപന�ിന ്െറ �പവര ്�നവുമായി
ബ�െ���� മാലിന��ള ്പരിസര മലിനീകരണം ഉ�ാ�ാെത
അ�േ�ാള ്നീ�ം െച��വാന ്വ��ി /�ാപന�ിന ്െറ ഉടമയും

െതാഴിലാളികള�ം �ശ�ി�ിരി�ണം.
ഏെതാ�ിെനയും മനുഷ�ര ്സേ്നഹി�ു�തനുസരി�ാണ ൈ്ദവംഓര ്
�ശ�ിയും മ�� ശ�ികള�ം മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�ത.്

കുടുംബാംഗ�െളസേ്നഹി�ു�തനുസരി� അ്വരുെട ഇഷട്�ള�ം
ഭ�ണകാര��ള�ം േരാഗ�ള�ം മരു�ുകള�ം വ��ികള ്�്

വിഷയമാകു�ു. പരിസര�െളസേ്നഹി�ുേ�ാള ്, പരിസരശുചിത�ം
സംബ�ി���ഓര ്�ശ�ിയും മ�� ശ�ികള�ം നല ്കു�ു.

വ��ികള�െട വിഷയസേ്നഹെ�യുംൈദവം മാനി�ു�ു എ�ു
സാരം.

െതാഴില ്ശുചിത�ം :ഓേരാ െതാഴിലിന ്െറയുംധര ്��െള
സംര�ിേ��തു�.് മായ �പത��മാ�ും മു� അ്��ാപകരും,
േശഷം മഹാശാസ�്ത�ാനം ലഭി�ു�വരും െചേ��ു�

ഉ�രവാദി�മാണത.് ഉദാഹരണമായി,കൃഷിെയ ഉ�രി�ാനും
െത�ുകൃഷി�ാെരസഹായി�ാനും െത�ുകൃഷിെയ

വ�വസായമായി കണ�ാ�ണംഎ�ു നിയമമു�ാ�ു�ഇ��യിെല
പൂ�ാ�ി ഭരണസ��ദായ�ള�െട െപാ��രം �ശ�ി�ാല ്

മതിയാകും.കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.
ധര ്�ശാസ�്തപരമായ വ��ിസ�ാത���ം :

വ��ിസ�ാത���െ���ിഈ �ഗ��ില ്വളെരയധികം
വിശദീകരണ�ള��.്ൈദവം തന ്െറ കു�ു�ള ്�ായി വിഭാവന
െചയത്ി���അന�മായആന��െളസമമായുംയേഥാചിതവും
ആസ�ദി�ുവാന ്ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ള ്�സ്ാധി�ണെമ�ില ്
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ധര ്�ശാസ�്തപരമായ വ��ിസ�ാത���ംഅവര ്�ു ലഭിേ��തു�.്
ൈദവീകമായ വ��ിസ�ാത���െ� െകാടുംഭീകരരായ

ഭരണാധികാരികള�ം നീതിപതികള�ം രാഷ�്ടീയ പാര ്�ി േനതാ�ള�ം
മതപുേരാഹിത�ാരുംധനവാ�ാരും ഒെ�കവര ്

െ�ടു�ു�തുെകാ� സ്മൂഹ�ില ്ഭീകരവാദ�ള ്വര ്
�ി�ു�തിെന വിശദീകരി��െകാ�ു�നിരവധിഅ��ായ�ള ്

�ഗ��ിലു�.്
െഹല ്െമ�ിെനആധാരമാ�ി ചുവെടയു�വിശദീകരണം ഗൗരവമായ

ഉദാഹരണമാണ.്
െഹല ്െമ� :്

െഹല ്െമ�,്കുട,ഊ�ുവടി,തുട�ിയവ ഉപേയാഗി�ാനും
ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനും വ��ി� ൈ്ദവം നല ്കിയി���

സ�ാത����െള ത�ി�റി�ാന ്ഭരണകൂടം �ശമി��കൂടാ. െഹല ്െമ�്
േപാെലയു�വനിര ്�ി�ുേ�ാള ്,വ��ിയുെട മുഖം സുവ��മായി
തിരി�റിയു�താവണം;അ�െനയു� െഹല ്െമ� ഉ്പേയാഗി�ു�ത്

ന�താെണ� ഉ്പേദശി�ാെമ��ാെത നിര ്��ി�ുവാന ്
ഭരണകൂട�ിനും പൂ�ാ�ിേ�ാടതികള ്�ും യാെതാരു
അവകാശവുമി�.ൈദവം ഭൂമിയിെല�ുമു�അേനകേകാടി

മനുഷ�രുെട മുഖഛായവ�ത�ാസെ�ടു�ിയി���ത സ്ൗ�ര��ിന ്െറ
ഭാഗം മാ�തമായ�,വ��ികള ്�അ്േന�ാന�ം തിരി�റിയാന ്കൂടിയാണ.്
അ�െനയിരിെ� മുഖംമൂടികളായ ഇ�െ�െഹല ്െമ��കള ്

ൈപശാചിക�ളാണ.്ൈപശാചികമായവ െകാ� ൈ്പശാചികമായ
പിടി��പറികള�ം ക��ര�ള�ം കാ�ാനാവും,കാ���വരുമു�.്
അ�രംനീചകാര��ളിെല നീതിെയ��ി ക�ട��ം െകാ� െ്ഹല ്
െമ�ിെനയുംഅതുേപാലു�വെയയുംശരിവയ�്ു�വര ്

െകാടുംപാപികളാണ.് മരണം,അപകടമരണം,തുട�ിയവയില ്
ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു പ�ുമിെ��തുേപാെല, െഹല ്െമ�ിെന നിര ്
��മാ�ു�നിയമം കടു�ൈദവനി�യാണ.്ബഹുവിധ
േരാഗ�െള ഉ�ാ�ു�തും,അവയ�് മ്രു�ുകെള

അറിയി�ു�തുെമാെ� മഹാശ�ിയായൈദവം തെ�യാെണ�ും,
അവെയ�ാം മഹാ�പപ��ിെല മഹാനീതിശാസ�്തവുമായി
ബ�െ�� മഹാകാര��ളില ്െപടു�ുെവ�ുംഅറിയണം.

ൈദവം ഒരുസാധാരണവ��ിെയേ�ാെല ഭൂമിയില ്വ�ാല ്, മനുഷ�നു
ൈദവം നല ്കിയസ�ാത���െ�, മനുഷ�ന ്ൈദവ�ിനു നല ്കി�ാ

എ�ായിരി�ു�ു. മനുഷ�നായി� എ്�ു�ൈദവം
ൈബേ�ാടി�ാന ്ത�ാറാകു�അവസര�ില ്, െഹല ്െമ�്
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ഉപേയാഗി�ാനും ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനുമു�സ�ാത���ം
ൈദവ�ിനു�ാവണം. െഹല ്െമ� ഉ്പേയാഗി�ുവാന ്ൈദവം
ഇഷട്െ�ടു�ി�ാെയ�ില ്, െഹല ്െമ� ഉ്പേയാഗി�ുവാന ്നിര ്

��ി�ു�വര ്െ��ാം പാപവും ശി�യുംലഭി�ു�താണ.്എ�ാ
മനുഷ�െരയുംസൃഷട്ി�ി���ത ൈ്ദവമാകയാല ്, മനുഷ�െരെയ�ാം
െഹല ്െമ� ഉ്പേയാഗി�ുവാന ്നിര ്��ി�ു�വര ്െ��ാം പാപവും
ശി�യുംലഭി�ുെമ�ു കൂടിയാണ അ്തി�ര ്�ം. മെ�ാരുകാര�ം,
നടേ�ാ മേ�ായാ�തെച���സാധാരണവ��ിെയേ�ാെലയു�
ൈദവെ�, െഹല ്െമ� എ്� മുഖംമൂടികളി� പ്ിടി��പറി�ാന ്

നട�ു�വരില ്നി� ര്�ി�ാന ്ആരാണു�ത ?്വ��ിയുെട മുഖം
സുവ��മായി തിരി�റിയാ�തായ െഹല ്െമ� േ്പാെലയു�

മുഖംമൂടികെള നിര ്�ി�ുവാനും ഉപേയാഗി�ുവാനും അനുവദി�തിന ്
െറയുംആവശ�െ�ടു�തിന ്െറയും േപരില ്(അധമരായ)
ഭരണാധികാരികള ്�ും, ന�ായാധിപ�ാര ്�ുംഅധമനിയമ

നട�ി��കാരായ േപാലീസുകാര ്�ും മ��ം പാപവും ശി�യും േവെറ
ലഭി�ുെമ�ു കൂടി അറിയണം.ൈദവീകമായകര ്�ശാസ�്തവും
(െതാഴിലും)സാ��ികശാസ�്തവും വ��ികള ്പിന ്പ��േ�ാള ്,

ൈ�ഡവിംഗ ൈ്ലസന ്സ,്വ�വസായൈലസന ്സ,്വ�ാപാരൈലസന ്സ്
തുട�ിയവയുംആവശ�മു�ാകു�ത�.അധമമായഅഥവാ ധര ്
�ശാസ�്തപരമ�ാ�നിയമ�െളയുംവ�വ�ിതികെളയും
സംഘടനകെളയുംവ��ികള ്പിന ്പ��േ�ാള ്,വ��ികള ്�്
അവയുെടഅടിമകളാേവ�ി വരു�താണ.്ൈലസന ്സിംഗ്

സ��ദായ�െളആവശ�െമ�ു േതാ�ു�തുംഅതുമായി ബ�െ��
േപ�ര ്വര ്�ുകള�ംഅധമെതാഴിലുകള�ം േ�ശഷഠ്െമേ�ാ
ആവശ�െമേ�ാഅത�ാവശ�െമേ�ാ ഒെ� േതാ�ു�തും

അതുെകാ�ാണ.്ബഹുവിധ ഭീകരവാദ�െളസംബ�ി�ശാസ�്ത
വിശദീകരണ�ള ്�ഗ��ില ്നി�ു പഠി�ുേ�ാള ്എ�ാ

സംശയ�ള�ം ഇ�ാതാവു�താണ.്
ഇരുച�കവാഹനയാ�ത�ാര ്� െ്ഹല ്െമ� ന്ിര ്��മാ�ു�തിലൂെട
വളെരേ�രുെടആയു�ിെനയുംആേരാഗ�െ�യുംസംര�ി�ുവാന ്
ത�ള ്�ുകഴിയു�ുെവ�ും,ത�ള ്ന�കാര�മാണു െച���െത�ും
കരുതു�ഏതാനും ഭരണാധികാരികള�ം ജഡജ്ിമാരും ഒെ�യു�.്
മനുഷ�സേ്നഹികളാണ അ്വെര� െ്പെ��ു േതാ�ിെയ�ും വരാം.

ഭൂമിയിെലഎ�ാ ജീവികള�െടയുംഎ�ാ മനുഷ�രുെടയും
സൃഷട്ികാര��െളയും,�ിതികാര��െളയുംഅഥവാ ധര ്
�കാര��െളയും, നീതികാര��െളയും േകാര ്�ിണ�ു�
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മഹാനീതിശാസ�്തെ�മന�ിലാ�ാന ്അവര ്�ക്ഴിയു�ി�;അവര ്
�ശമി�ു�ുമി�,അതാണ വ്ാസത്വം.സ�്തീപുരുഷവ�ത�ാസം,

സൗ�ര�ം, നിറം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം, െതാഴില ്, ഭാഷ, േദശം തുട�ിയ
ജ�ഗുണ�െള വ�ത�ാസെ�ടു�ിെ�ാ�ുംസൃഷട്ിപരമായ വിധി,
�ിതിപരമായ വിധി,എ�ിവെയ േകാര ്�ിണ�ിെ�ാ�ുംഎ�ാ
ജീവികള ്�ുംൈദവം മഹാസമനീതി നല ്കു�െത�െനെയ�്
അറിയാെതയും മന�ിലാ�ാന ്�ശമി�ാെതയും,അവര ്�പവര ്

�ി�ുകയാണ.്കുേറേ�െര ര�ി�ു�തായിഅവര ്കരുതുേ�ാള ്,
െഹല ്െമ� ഉ്പേയാഗി�ു�എ�ാവരും ര�െപടു�ി�ാെയ�ത്
�പേത�കംഅറിയണം.വ��ികള ്മരി�ു�ു എ�ു പറയുേ�ാള ്
വ��ികള�െട ശരീര�െളൈദവം മരി�ി�ുകയാണു

സംഭവി�ു�െത�ും, ഒരുതര�ില ്അെ��ില ്മെ�ാരുതര�ില ്
വ��ികെള മരി�ിേ��ത മ്ഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ

ഭാഗമാെണ�ുംഅറിയണം.യഥാര ്��ില ്ജഡജ്ിമാരും മ��ം
ആെരയും ര�ി�ു�ി�, മറി� ക്ടു�ൈദവനി�യിലൂെട

അേനകരുെട സ�ാത���െ�യുംആന�െ�യും െകടു�ുകയും
ജഡജ്ിമാരുെട വ��ിജീവിത�ില ്പുണ�നാശെ�

വിളി��വരു�ുകയുമാണു െച���ത.്
ഭൗതികശാസ�്തവികസന�ിലൂെട ഉ�ാദി�െ�ടു�വസത്ു�ള ്ധര ്
�ശാസ�്തപരംആയിരി�ണം,വ��ിയുെട സ��ു�ള�െട

ഭാഗമാകു�വസത്ു�െള ഉപേയാഗി�ാനും
ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനും വാ�ാനും വാ�ാതിരി�ാനുമു�
സ�ാത���ം വ��ി� ഉ്�ാവുകയും േവണം. െഹല ്െമ�്
ഉപേയാഗി�ു�വ��ിയുെട മുഖെ�സുവ��മായി

തിരി�റിയു�തിന ത്ട�മാകു� െഹല ്െമ��കള ്ധര ്�ശാസ�്തപരമ�
അഥവാൈദവീകമ�.വ��ിയുെട മുഖെ�സുവ��മായി
തിരി�റിയു� െഹല ്െമ� ന്ിര ്�ി�ാന ്കഴിയുേ�ാഴും, നിര ്

��ി�ാന ്ഭരണാധികാരികള ്�അ്വകാശേമാഅധികാരേമാ ഇ�.
െഹല ്െമ� ഉ്ള ്െ�െടഅേനകംഅേനകം കാര��ളില ്ധര ്

�ശാസ�്ത�ിന ്െറ കാതലായ വ��ിസ�ാത����ിന ന്ിയമപരമായി
കടി�ാണിടു�തിലൂെട ഭരണാധികാരികള�ം ന�ായാധിപ�ാരുംഇ�്
കടു�ൈദവനി�യാണ െ്ച���ത.് മനുഷ�രൂപികളായിരി�ു�വര ്

സമൂഹ�ില ്ധാര ്�ികമായഅധഃപതന�െള വര ്
�ി�ി�ു�തുെകാ�ാണ മ്�ിലു�ന��നശ�ികള�ംൈപശാചിക

ശ�ികള�ം നിമി�ം പുതിയ േരാഗ�ള�ം,സുനാമികള�ം,
ഭൂക��ള�ം ഒെ� ഉ�ാകു�െത�ും,അവെയ
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അടി�ാനപരമായി� സ്ൃഷട്ി�ിരി�ു�തുൈദവം തെ�യാെണ�ും,
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗം കൂടിയാണെത�ും,

നീതികാര��ളിലും മരണകാര��ളിലുംൈദവ�ിനും പ�ുെ��ും
അറിയണം.ആവകകാര��ള ്മു� ശ്ാസ�്തപരമായി
വിശദീകരി�ി���.്ഇവിെട വിസത്രി�ു�ി�.

മതജാതി വ�വ�ിതികളിെലയും രാഷ�്ടീയ വ�വ�ിതികളിെലയും
ഒരുചില കാര��ള ്വ��ികള ്�ഗ്ുണകരമാെണ�ു വാദി�ു�

പുേരാഹിത�ാരും േനതാ��ാരും,ത�ള ്നിമി�ംൈദവംസൃഷട്ി�
മനുഷ�ന ്എ�ജീവി തെ� ഭൂമിയില ്ഇ�ാെത വ�ിരി�ു�ു
എ�തറിയു�ി�,അറിയു�വര ്മറയ�്ുകയും െച���ു

എ�തുേപാെല ഭരണാധികാരികള ്�പവര ്�ി�രുത.്ൈദവം നല ്കിയ
വ��ിസ�ാത���െ�ധര ്�ശാസ�്തവിരു�മായി ഉപേയാഗി�തിനാല ്

മതജാതിജീവികള�ം രാഷ�്ടീയജീവികള�മായിഅധഃപതി�
മനുഷ�രൂപികള ്എ�ുമു�ായിരി�ു�ു. മതജാതിരാഷ�്ടീയവര ്�
േദശീയ വാദ�ളിലൂെട രൂപെ�ടു� െകാടിയ ഭീകരവാദ�ള ്ഭൂമിയിെല
ജീവിത�ിന അ്ധാര ്�ികരൂപം നല ്കിയുമിരി�ു�ു. നീതിപതികള ്
കൂടിയായ ഭരണാധികാരികള ്ഏ�വുമധികം �ശ�ിേ��തായ

കാര��ള ്, െഹല ്െമ��കള�, മ��ചിലതാണ.്സ�കാര�മായ െസകസ്ിെന
പരസ�മാ�ു�ത സ്മൂഹജീവിതെ�അസാ��മാ�ു�താണ;്
ൈദവം ചി�െ�ടു�ിയി��� നാഢീവ�വ�െയതാളംെത�ി�ു�
മദ��ിന ്െറ നിര ്�ാണവും ഉേപാേഭാഗവുംസമൂഹജീവിതെ�
അസാ��മാ�ു�താണ.് ഭൗതികശാസ�്തസുഖസൗകര��ള ്

ഉേപ�ി� ഉ്ടുവസ�്തേ�ാെട മാ�തംകാ�ില ്േപായി ജീവി�ു�വര ്�്
മ���ജീവികള ്െ��േപാെലഏതുതര�ിലുമു� െസകസ്ും,
മദ�നിര ്�ാണവും ഉപേഭാഗവും ഒെ�ആകാെമ� ധ്ര ്�ശാസ�്തം

വിധി�ു�ു�.്ആവിധകാര��െളഏ�വുമധികം
�ശ�ിേ��വരാണ ഭ്രണാധികാരികളായ നീതിപതികള ്.കാ�ില ്
അനുവദി�ാവു� മദ�െ�നാ�ില ്അനുവദി�ുകയാല ്

സമൂഹ�ിെലഎ�ാ േമഖലകള�ംഅപകട�ിലായിരി�ു�തും
ക�ൂേട ? േറാഡുനികുതി വാ�ു�വര ്േറാഡുകെള

സംര�ി�ു�തില ്പരാജയെ�ടു�തുെകാ� േ്റാഡപകട�ള ്വര ്
�ി�ു�ത ക്�ൂേട ?അടി�ാനപരമായഅ�രം
ഉ�രവാദി��െള മറ�ുെകാ� ജ്ീവി�ു�വരാണ്

മതപുേരാഹിത�ാരും രാഷ�്ടീയ�ാരും ഒെ� ഉള ്െ�� ഇ�െ�
ഭരണാധികാരികള�ം ന�ായാധിപ�ാരും. ധര ്�ശാസ�്തമനുസരി�്
പിശാചു�ള ്, െകാടുംഭീകരവാദികള ്, െകാടുംെകാ��ാര ്തുട�ിയ
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േപരുകളാണ അ്വര ്� േ്ചരുക.അവരുെട െകാടുംഭീകരത�ം
േബാ��മാവാന ്�ഗ��ിെല കര ്�ശാസ�്തം (െതാഴിലുകള ്),
സാ��ികശാസ�്തംഎ�ീഅ��ായ�ള ്പഠി�ാല ്തെ�
ധാരാളമാണ.്ൈദവെ�ആരാധി�ാന ്മനുഷ�ര ്േയാഗ�ത

േനേട�തു� എ്�ു വിശദീകരി�ു�അ��ായ�ില ്,അേനകര ്
അവമതി�ു� ഒരു ന� മനുഷ�നു�ൈദവീകേയാഗ�തകെള��ിയും,

ന��നശ�ികളിലൂെടൈദവംഅേ�ഹെ�
സംര�ി�ിരി�ു�തിെന��ിയുംവിവരി�ി���ത മ്െ�ാരു
ഉ�മപാഠമാണ.്ജഡജ്ിമാരും ഭരണാധികാരികള�ം മ��ം

വഴിപിഴ��േപായവരാെണ�ിലുംൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ള ്
തെ�യാണ എ്�തുെകാ�ും,ഏ�വും െകാടിയ പാപിയായ
കു�ിെനയുംതിരു�ിെ�ാ� സ്മനീതി നല ്കുവാന ്◌്
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവം �പവര ്�ി�ു�ു

എ�തുെകാ�ും,തന ്െറ കു�ു�െള തിരു�ുകഎ�താണ്
ശാസനകള ്െകാ�ും ശി�കള ്െകാ�ുംൈദവം ഉേ�ശി�ു�ത്
എ�തുെകാ�ും,ൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്�പകാരം,കു�ു�െള

ഈയു�വന ്കൂടുതല ്ശാസി�ു�ി�.
ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�അഥവാൈദവീകമ�ാ�നിയമ�െള

അനുസരി�ുവാന ്ഭരണകൂടെമ�ും നീതിന�ായകൂടെമ�ും േപരിലു�
സമൂഹഭരണസംവിധാന�ള ്വ��ികെളഅഥവാ �പജകെള നിര ്

��ി�ുേ�ാള ്,വ��ികള ്എ�ുമാര ്��ിലൂെട
�പതികരി�ണെമ�ു വ��മാ�ുവാന ്ഭരണാധികാരികള ്�ും
ജഡജ്ിമാര ്�ുംബാ��തയു�.്ജന�ള ്അ�കമം കാണി�ണേമാ,
നി�ബദ്ം സഹി�ണേമാ, ഭീകരവാദവും ഭീകര�പവര ്�ന�ള�ം
നട�ണേമാ,അേതാൈദവേ�ാടു �പാര ്�ി�ാല ്മാ�തം

മതിയാകുേമാ ?
ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�അഥവാൈദവീകമ�ാ�നിയമ�െള
അനുസരി�ുവാന ്ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളായ വ��ികെള നിര ്
��ി�ു�വരായൈദവ�ിന ്െറ മ��കു�ു�ള ്െ��ാം
പാപവും ശി�യും ഉ�ാകുെമ�റിയി�ുേ�ാള ്,വിഷയ�ിന ്െറ
തീ�വത മന�ിലാകണെമ�ില ്മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരമു�
ശി�കള ്അറിയുകയുംഅനുഭവി�ുകയും േവണം.ആവക
കാര��ള ്ഓംസത�ം േഡാ� േ്കാം (◌ംം◌ം.◌ീാെമേവ�മാ.രീാ)എ�
െവബൈ്സ�ില ്േചര ്�ി���,് �ഹസ�മായി പറയാം: ഉയര ്�
ഉേദ�ാഗ��ാെരയ�, മറി� മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറ
മഹാശാസ�്തെ�യാണ േ്പാലീസ േ്സന ഉള ്െ�െട
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ഭരണകാര�ാലയ�ളില ്�പവര ്�ി�ു�വര ്ദിവസവുംസല����
െചേ��ത;് ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�നിയമ�െളആദ�ം

ത�ി�ളേയ�തുംഅവേയാട ന്ി�ഹകരിേ��തും നിയമപാലകര ്
തെ�യാവണം.അതു െച�ാെത ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�

നിയമ�െളഅഥവവിഴു��കെള ചുമ�ു�ു എ�താണ അ്വരുെട
മുഖ�മായ ഒരുകു�ം. േവെറയുംകു��ള�ം െത��കള�മു�,്

വിസത്രി�ു�ി�. ധര ്�ശാസ�്തെ�െകാ�നം കു�ിയതാണ്
ഭരണാധികാരികള�െടയുംജഡജ്ിമാരുെടയും മുഖ�മായ ഒരുകു�ം.
േവെറയുംകു��ള�ം െത��കള�ംഅവര ്�ുമു�,്വിസത്രി�ു�ി�.
മഹാനീതിശാസ�്തവുമായി ബ�െ��അതിഗൗരവ പാഠ�ളിേല�ു
കട�ുേ�ാള ്, മനുഷ�ന 1്00ജ��ള�െ��ും,സ�്തീപുരുഷന ്,

സൗ�ര�ം, നിറം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം, െതാഴില ്, ഭാഷ, േദശം തുട�ിയ
ജ�ഗുണ�െളസൃഷട്ി��െകാ� മ്നുഷ�ര ്�സ്മനീതി

ലഭ�മാ�ുവാനായു� മഹാസംവിധാനമാണ 1്00ജ��െള�ും
ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���തു കാണാം. െത��കള�ം
കു��ള�ം െചയത്വര ്�പ്ുനര ്�ന�ളില ്ജ�ഗുണ�ളില ്
നട�ാ�ു�വ�ത�ാസ�ളിലൂെട മഹാനീതിപതി കൂടിയായൈദവം
ശി�കള�ം നല ്കു�ു�.്അേതസമയം, ധര ്�ശാസ�്തകാര��ളില ്
കടു�ൈദവനി� കാ�ിയവര ്� മ്���ജീവികളായും പുനര ്
�നിേ��ി വരു�തായശി�യു�.്സമൂഹ�ിെല കീ

േറാള�കളായ (സല� ◌ൃീഹല) ഭരണ�ിലും നീതിന�ായ�ിലും വീഴച്
വരു�ിയവര ്�സ്ല� എ�ഇം�ീഷ പ്ദവുമായി ബ�െ�� കഴുത

(റീ�സല�),കുര� (്◌ാീ�സല�)എ�ീ ജ�ു�ളായി പുനര ്
�നിേ��തു�,്കൂടാെത ചിലഅവസര�ളില ്മു��ഓര ്

�കള ്കൂടി നല ്കി ശി�ി�ു�തുമാണ.്
കടു�ൈദവനി� െച���വെര, മഹാനീതിശാസ�്ത�ിലൂെട
മഹാനീതിപതിയായൈദവം,ശി�ി�ു�ു എ� സ്ുവ��മായി
അറിയാവു�ൈദവദാസനായഈയു�വന ്,ജന�േളാട െ്ഹല ്െമ�്
നിര ്��മാ�ല ്ഉള ്െ�െടയു�യാെതാരു നിയമ�േളാടുംഅ�കമ

മാര ്��ിലൂെട �പതികരി�രുെത� വ്ിനീതമായി
അേപ�ി��െകാ���ു.ൈദവം നല ്കിയി���ശ�ിെ�ാ�്
�പതികരി�ുവാന ്ഓേരാരു�ര ്�ുംബാ��തയു�.്ഈയു�വന ്
ധര ്�ശാസ�്തപരവും നീതിശാസ�്തപരവുമായ വ�ാഖ�ാന�ിലൂെട
അതു െചയത്ിരി�ു�ു.ൈബ�ഓ്ടി�ുേ�ാള ്ഇഷട്മ�ാ�െഹല ്

െമ� സ്�യം ഉപേയാഗി�ാെത,ൈദവീകമായ ഗാ�ിയന ്
നി�ഹകരണമാര ്��ിലൂെടഅധാര ്�ിക നിയമ�േളാട്
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നി�ഹകരി�ുകയും െച���ു.ൈദവം തുണ.ഇത വ്ായി�ുവാനും
മന�ിലാ�ുവാനും ഭാഗ�മു�ാകു�വര ്�ത്�ള ്�ൈ്ദവം നല ്
കിയി���ശ�ിെ�ാ� വ്ിഷയെ� �പചരി�ി�ാവു�താണ,്
ന�ായാധിപ�ാരായി േവഷംെക�ിയി���വരുംൈദവ�ിന ്െറ
കു�ു�ള ്തെ�യാെണ�റി�അ്വെരയുംതിരു�ാനായി�്
സേ്നഹ�ിന ്െറ ഭാഷയിലൂെട പരി�ശമി�ാവു�താണ.്

േപാലീസ േ്സനയിെലഅേനകരും െഹല ്െമ�ിന എ്തിരാെണ�്
ഈയു�വനറിയാം. െഹല ്െമ�ി�ാെതൈബേ�ാടി�ു�

േപാലീസുകാെരഈയു�വന ്ഉള ്െ�െടഅേനകര ്കാണു�ുമു�.്
പുകവലി നിേരാധനം കര ്ശനമാ�ിയേശഷവും, േപാലീസ േ്�ഷന ്െറ
ഉ�ിലിരു� പ്ുകവലി�ു� േപാലീസുകാെരയുംഈയു�വന ്േനരി��

ക�ി���.് 2008െല ഒരുഹര ്�ാല ്ദിവസം െഹല ്െമ�്
ഉപേയാഗി�ാ�യാള�െട പി�ില ്യാ�തെചയത് മ��ിമാരുെട

വീഡിേയാ ചി�ത�ള ്മാധ�മ�ള ്�പസി�ീകരി�താണ.് േകാടതികളിെല
ജഡജ്ിമാര ്ഉള ്െ�െടയു�വര ്ൈക�ൂലിയുംഅഴിമതിയും

പീഢന�ള�ം നട�ു�സംഭവ�ള�ം മാധ�മ�ില ്അസാധാരണമ�.
ഇ��യിെല ഭരണാധികാരികള ്ഉ��നികുതിഏര ്െ�ടു�ിയതിെന
തടയാന ്േപാലും കഴിയാ�വരായ നീചരാണ ഗ്ാ�ിയുെട
ചി�ത�ിനു താെഴയിരു� (്അ)ന�ായവിധികള ്നട�ു�ത.്
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ 4ശാഖകെള��ിയുംഅവയുെട

ഉപശാഖകെള��ിയുംഅടി�ാനപരമായഅറിവു�വരും, ധര ്
�ശാസ�്തം �പകാരം ജീവി�ു�വരും, ഉ�തമായൈദവീക
അനുഭവ�ള ്ഉ�വരും മാ�തേമ നീതിപതികള ്കൂടിയായ

ഭരണാധികാരികളാവാന ്പാടു��. ധാര ്�ികമായ െതാഴിലിലൂെട
സ�ാദി� പണംെകാ�ു വാ�ിയൈബ�ില ്യാ�തെച��വാനു�
ഭാഗ�ം മ��ിമാര ്�ും ജഡജ്ിമാര ്�ും ലഭി�ി���ാവി�.ഇ�െ�
േകാടതിസ��ദായ�ള ്ൈദവീകമെ��ുംഅധമമാെണ�ും

�ഗ��ില ്നി�ു പഠി�ുേ�ാള ്;അധമെ�ാഴില ്െചയത്,്അധമ
േവതന�ള�ം സ�ീകരി�,്അ�ൂെട സര ്�ാര ്കാറുകളില ്അധമമായി

സ�രി�ൂകകൂടി െച���അവര ്�അ്ധമനീതി നിര ്
�ഹി�ുവാേനകഴിയൂഎ�ത വ്സത്ുതയാണ.് െഹല ്െമ�ിന ്െറ
േപരില ്നീതിന�ായകൂടെ�അട�ാേ�പി�ത ൈ്വകാരിക
�പകടനമ� ; മഹാശ�ിയായൈദവം താന ്സൃഷട്ി�ി���
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളിലും ജീവികളിലും ഉ�ട�ം
െചയത്ി��� ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരവും നീതിശാസ�്ത�പകാരവും

സമൂഹ�ിെല വ��ികെള ഭരി�ുകയുംനീതിവിധി�ുകയും െച��ക
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എ�ത ഭ്രണാധികാരിയുെടഅഥവാ രാജാവിന ്െറയും
മ��ിമാരുെടയുംചുമതലയാണ ;് േകാടതികള ്അഥവാജഡജ്ിമാര ്
എെ�ാരുസംവിധാനെ�ധര ്�ശാസ�്തംഅനുവദി�ു�ി�. ധര ്

�ശാസ�്തം �പകാരമ�ാ� േകാടതികള ്ഉള ്െ�െടയു�
വ�വ�ിതികള�ം സംഘടനകള�ം സമൂഹ�ില ്രൂപം െകാ��േ�ാള ്,
അവെയ ന��നശ�ികളിലൂെടൈദവം �പതിേരാധി�ു�തും,
ന��നശ�ികള�െട �പവര ്�നം തിരു�ലുകള�െട ഭാഗമായി

സമൂഹ�ില ്ഭീകര�പവര ്�ന�ള ്സൃഷട്ി�ു�തും,ൈദവം മായ
�പത��മാ�ിെ�ാ�,് മതജാതി ജീവികള�ം രാഷ�്ടീയ

ജീവികള�െമാെ�യായി ജീവി�ു� മനുഷ�രൂപികള ്സൃഷട്ി�എ�ാ
അധമ��െളയുംശാസ�്തപരമായി�െ�അവസാനി�ി�ു�തും,

േമ�ടി �ഗ��ില ്വിസത്രി�ി���.്ആവര ്�ി�ു�ി�.
െഹല ്െമ� ന്ിര ്��മാ�ു�ൈപശാചിക �പവൃ�ികള ്െ�തിെര
മു�ുംഈയു�വന ്ശ�ിെ�ാ� �്പതികരി�ി���.് േകരള�ിെല
ൈഹേ�ാടതി�ും, ന��ഡല ്ഹിയിലു�വലിയ േകാടതിയിേല�ും,
ഭരണകൂട�ള ്�ും, ഒെ�വളെരഎഴുതിയതാണ.്ആവക
കാര��െള മു� െ്വബൈ്സ�ില ്േചര ്�ി��മു�.്അവെയ��ി

അറിയുവാന ്ചുവെട ലി�ുകള ്െകാടു�ി���.്
ഇ�ു� െഹല ്െമ��കെള ധര ്�ശാസ�്തപരമായി

വ�ത�ാസെ�ടുേ��തു�.് മനുഷ�രുെട മുഖെ�ഒ��ം മറയ�്ാന ്
പാടി�.ഏെതാരു വ��ിെയയും, െഹല ്െമ�� െവ�ാലും െവ�ിെ��ിലും,
സുവ��മായി മുഖം തിരി�റിയാന ്കഴിയണം. േകരള�ിെലയും മ��ം
പൂ�ാ�ിേ�ാടതികളിെല ജഡജ്ിമാര ്�ും മ�� പലര ്�ുംഅത്

മന�ിലാകാ�തഅ്വരിെല കടു�അധമ�ം െകാ�ാണ.്ൈദവം
ഉ�തെ�ടു�ിയി��� മുഖസൗ�ര�െ� മറയ�്ു�ഇ�ാമിെല
അധമ�ാര ്�ുകൂടി അെതാരു പാഠംആവണം,അെ��ില ്

മുഖസൗ�ര�ം ഒ��മി�ാ�സ�്തീകെള മാ�തംവിവാഹം െച�ാന ്കൂടി
മത�ഭാ��ാര ്ത�ാറാവണം.കുടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.
െഹല ്െമ� ഉ്പേയാഗി� വ്�ിേയാടി��െകാ� േ്മാഷണവും
പിടി��പറിയും മ��ം നട�ുേ�ാള ്, �പതിെയ തിരി�റിയാന ്

കഴിയാ�തിന േ്മല ്�ടി ജഡജ്ിമാര ്ഉള ്െ�െടയു�വര ്സ�കാര�
നഷട്പരിഹാരം െച�ണം. േപാരാ, പാവ�െളെ�ാ� ന്ിര ്��ി�ി�്

െഹല ്െമ�� വാ�ി�ി�തിനും, പിഴയട�ി�തിനും. പിഴ�
ഭരണാധികാരികള ്മാ�തേമത�ള�െട യജമാന�ാരായ ജന�ളില ്
നി�ും പിഴെയ� േപരില ്സാ��ികത�ി��കള ്നട�ുകയു��. പിഴ

സ��ദായ�ള ്തീര ്�ുംൈദവീകമ�.
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മരണകാര��ില ്ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു പ�ുമി�ാെയ�തുേപാെല
െഹല ്െമ� ന്ിര ്��മാ�ാന ്എ�െനകഴി�ുകു�ു�േള ..
എ�ത േഘാരമായൈദവനി�യാണ ന്ി�ള ്െചയത്ത.്ൈദവം തന ്െറ
കു�ു�ള ്�ു വ��ിസ�ാത���ം നല ്കാനായി� എ്െ��ാം
മഹാകാര��ളാണആ്വിഷ�്രി�ി���െത�ു മന�ിലാ�ാന ്
സാ��ികശാസ�്തം : ഭൂമിയിെല ജീവിത�ില ്എ�
അ��ായ�ിെല ഒരു ഭാഗം ചുവെടആവര ്�ി�ു�ു :

// മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാകരുണ,ൈദവ�ിന ്െറ
സ��ില ്മനുഷ�ന അ്വകാശം നല ്കിഅനു�ഗഹി�ു�ു�.്

അെത�െനെയ�ു വിശദീകരി�ാം.
മ���ജീവികള�ം ജീവി�ു�ു,എ�ാല ്മഹാശ�ിയായൈദവം,
മനുഷ�നുമാ�തം മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തംനല ്കി
അനു�ഗഹി�ു�ു. മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭൗതികരൂപമായാണ്
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ി���െത� മ്ഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ
ഭൗതികരൂപമാണ മ്ഹാ�പപ�ംഎ�അ��ായ�ില ്

വിശദീകരി�ി���.്
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ള�െട ശാസ�്തെമ�ത,്വസത്ു�ളില ്

ൈദവം ഉ�ട�ംെചയത്ിരി�ു�ശ�ികെള �പവര ്
�ി�ി�ാനുളളതാണ.് മനുഷ�ന ൈ്ദവം ശാസ�്തപാഠ�ള ്

�കമാനുഗതം െവളിെ�ടു�ിെ�ാ� അ്വ �പകാരം വസത്ു�ളിെല
ശ�ികെള �പവര ്�ി�ി�ാനും,അവലഭ�മാ�ു�സുഖ
സൗകര��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��ാനുംഅവെയഏെതാരാള ്�ും
െപാതുജന�ള ്�ും ലഭ�മാ�ു�തിനും വീ�ും കര ്�ം

െചേ��തു�.് മനുഷ�ന ്െറ എ�ാ ജീവിതേമഖലകെളയുംഎ�ാ
ശാസ�്തശാഖകള�മായി ബ�ി�ി�ിരി�ുകയാല ്,എ�ാ േമഖലകളിലും

ശാസ�്തസാേ�തിക വികസന�ള�ംഅവ �പകാരമു�
അന��േളാളമു�വ�വസായ�ള�ം,അവയിെല�ാം
േജാലിെച��� െതാഴിലാളികള�ം ഉ�ാകു�ു.അതായത്

മഹാശ�ിയായൈദവംസൃഷട്ി�ി���തായ മഹാശാസ�്തെ�യും
അവ �പകാരമു�ശ�ികെളയുംകെ��ാനും സുഖസൗകര��ള ്

ഒെ�ാ�ായി മന�ിലാ�ിഅനുഭവി�ാനും മനുഷ�െര
�പാപത്രാ�ു�ത അ്വെര കര ്�ം െച�ി��െകാ�ാണ,്അഥവാ
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അ��ാനി�ി��െകാ�ാണ.് ഒ�ുകൂടി വിശദമാ�ിയാല ്,
ശാസ�്തപാഠ�ള�ം ശാസ�്തസൗകര��ള�ം കെ��ാനു�ശ�ി

മനുഷ�ര ്�ു നല ്കു�തും െവളിെ�ടു�ു�തുംൈദവം
തെ�യാെണ�ിലും, മനുഷ�െര സംബ�ി� അ്വര ്അ��ാനി�തായി
വരു�ു.അവെരഅ��ാനി�ി�താെണ�അ്വര ്അറിയാെത

േപാകു�ു.ൈദവംഅ��ാനി�ി�� എ�ത സ്ത�മാെണ�തുേപാെല,
മനുഷ�ര ്അ��ാനി�� എ�തുംസത�ം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 ്െറഅടിമകളാവാെതഅ��ാനി� ജ്ീവി�ു�വരായും

വ��ിസ�ാത���ംഅനുഭവി�ു�വരായും മനുഷ�െര
രൂപെ�ടു�ാനു� മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.് //

കുടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.

അത�ാവശ�ം
(1)കൃഷി�ാരന ്: മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിൈവകാെത മായ
�പത��മാ�ുേ�ാള ്,കൃഷി�ാെരസമൂഹ�ിന ്െറ ഏ�വും
മു�ിേല� െ്കാ�ുവരു�താണ.് ഭരണാധികാരികള ്ഉള ്

െ�െടയു�വെര കൃഷി�ാരുെട വിനീത ദാസനരാ�ു�താണ.്
േകരള�ിെല കൃഷി�ാര��ളില ്സംഭവി�ി��� ഒരുവലിയ

പിഴവിെന��ി പറയാം.വീടിേനാട േ്ചര ്�പുരയിട�ളില ്ഭ�ണ�ിന്
ഉപേയാഗി�ാവു�ക� േപാെലയു�വകൃഷിെച�ണെമ�താണ്
കൃഷി ശാസ�്തം.ജനവാസംകുറവായ മലകളില ്നേട�തായ
ൈപശാചിക വൃ�മായ റ�റിെന വീ�ിെല പുരയിട�ളില ്ഇ�ു
നടു�ു�.്ൈദവംകാ�ു�തുെകാ� െ്കാ��കു�ു�ള ്റ�ര ്
പാലു കുടി�ു�ി�, മരി�ു�ി�.ഇലകള ്തി� വ്ളര ്�ുമൃഗ�ള ്
ചാകുേ�ാഴും മനുഷ�ന ത്ിരി�റിവു�ാകു�ി�.കൂടുതല ്

വിസത്രി�ു�ി�.
(2) പുഷപ്�ള ്:സസ��ള ്�ു േവ�ി മാ�തമ�, പുഷപ്�ള ്

സൃഷട്ി�ി���ത,് മ���ജീവികള ്�ുേവ�ി�ൂടിയാണ.് പശുവിെന
സംര�ി�ു�വര ്�പ്ശുവില ്നി�ു� ദാന�ള�ംഅഥവാ
ഉ���ള�ം സ�ീകരി�ാംഎ�തുേപാെല പുഷപ്സസ��െള

സംര�ി�ു�വര ്�പ്ുഷപ്�ള ്ഉപേയാഗി�ാം.സ�്തീെയ കൂടുതല ്
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സു�രിയാ�ുവാനും സുഗ�ം,ജീവിതാന�ംഎ�ിവ വര ്
�ി�ി�ുവാനും കൂടിയാണ ഭ്ൂമിയിെല�ുംബഹുവിധ

സുഗ��േളാെടയുംവര ്��േളാെടയുംസൗ�ര�രൂപ�േളാെടയും,
പുഷപ്�ള ്ൈദവംസൃഷട്ി�ി���ത.് മൃതശരീര�ള ്േ�ാ
വി�ഗഹ�ള ്േ�ാ �പതിമകള ്േ�ാചി�ത�ള ്േ�ാ

�പേയാജനെ�ടു�ി�ാ എ�തുെകാ� അ്വയ�്ുേവ�ി
ഉപേയാഗി��കൂടാ എ�ും വ��ം.

(3) �പാര ്�ന,ആരാധന,വി�ഗഹ പൂജ,തുട�ിയവ :അ�
കു�ു�ള ്�ന്ല ്കു� മുല�ാല ്,കു�ു�ള ്അ�യ�്്
തിരി��നല ്കാനു�ത�.എ�ാ ജീവികള�െടയും മഹാമാതാവും

�സഷട്ാവുമായൈദവം മനുഷ�ര ്�ു നല ്കിയിരി�ു�വസത്ു�ള ്,
ൈദവ�ിന ത്ിരി��െകാടു�ാനു�ത�.ൈദവ�ിെന� േപരില ്
�പാര ്�നകള�െടയും പൂജകള�െടയുംആരാധനകള�െടയും

വി�ഗഹാരാധനകള�െടയും ഭാഗമായി പുഷപ്�ള�ം പുഷപ്മാലകള�ം
സ�ര ്�മാലകള�ം ഭ�ണപദാര ്��ള�ം സ��ും ഒെ�സമര ്
�ി�ു�തും (നശി�ി�ു�തും)ൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്വസത്ു�ള ്
പാഴാ�ു�തും കടു�ൈദവനി�യാണ.്ശാസ�്തീയമായആരാധന

എ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്
ൈവദ��തി കെ��ും മു� േ്ദവലായ�ളില ്ആേഘാഷകാല�്
െവളി�ം വര ്�ി�ി�ു�തിനുേവ�ി േദവലായ�ിന അ്ക�ും
പുറ�ുചു��ം വളെരയധികം വിള�ുകള�ം െമഴുകുതിരികള�ം

ഉപേയാഗി��െവ�ില ്,ആധുനികകാല�ൈ്വദ��തി വിള�ുകള��.്
ൈവദ��തി നില�ാല ്പകര�ിന ഒ്േ�ാ രേ�ാവിള� അ്ഥവാ
െമഴുകുതിരിഎ�തിനു പകരംഎ�െകാ�ും െമഴുകുതിരി
െകാ�ുമു�അനവധി നിലവിള�ുകള�ം ചു��വിള�ുകള�ം

േദവാലയ�ള�െടഅക�ും പുറ�ും ൈവദ��തി വിള�ുകേളാെടാ�ം
ഉപേയാഗി�ു�ത ശ്ാസ�്തെ�അഥവാൈദവെ�നി�ി�ലാണ.്
ൈദവ�ിന�, മനുഷ�ര ്�ാണ െ്വളി�ം േവ�െത�ും, െവളി�വും
കാഴച്ശ�ിയും മനുഷ�ര ്�ും മ���ജീവികള ്�ും നല ്കു�
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന െ്വളി�ം േവണെമ�ു കരുതു�
മൂഢത�ം കടു�ൈദവനി�യാെണ�ും മന�ിലാ�ണം.

ആവശ�ം
(1)വാഹന േവഗത :വാഹനേവഗതെയ�ാള ്കൂടുതല ്

നിയ��ിേ��ത വ്ാഹന�ള�െട എ�െ�യാണ.് േവഗത
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കുറയ�്ാന ്ആ�ഗഹി�ു�ത ന്�താണ,്അതാവശ�മു�വര ്
നട�ുകയും,ൈസ�ിള ്ഓടി�ുകയും ഒെ� െച��ക. േവഗ�ില ്
േപാകാനു�തു കൂടിയാണ വ്ാഹനം. േവഗ�ില ്േപാേക�തായ
അത�ാവശ�മു�േ�ാള ്ഏെതാരു വ��ി�ും േവഗ�ില ്േപാകാന ്
കഴിയണം.ആംബുലന ്സിനും മ��ിവാഹന�ിനും മാ�തമ� േവഗം
അതാവശ�മാകു�ത.് േറാഡുകെള ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ാന ്
ഭരണകൂട�ിനു കഴിയണം. ഭരി�� തുട�ിയി� വ്ര ്ഷ�ള ്
കഴി�ാലും േറാഡുകെള ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ാന ്കഴിയാ�
ഭരണാധികാരികെള േറാഡിലൂെട യാ�തെച�ാന ്അനുവദി�ണേമാ

എ�അ്വര ്തെ�പറയെ�....
സാ��ികശാസ�്തം : ഭൂമിയിെല ജീവിത�ില ്എ�അ��ായ�ില ്
കു�ികള ്�വ്ാഹന�ള�ം െമാൈബല ്േഫാണുകള�െമാെ�

മാതാപിതാ�ള ്വാ�ി��െകാടു�ുകൂടാ എ�്
സുവ��മാ�ിയിരു�ു.കു�ികള ്നട�െ�. �പകൃതിെയയും

ൈദവെ�യുംപഠി�െ�.കു�ികളില ്സ�ാ�ശയശീലം വളരെ�.അവര ്
വളര ്� ധ്നം ഉ�ാ�ുകയും,അ��ാന�ിന ്െറ മൂ��ം

മന�ിലാ�ുകയും,വാഹന�ള�ംഅവര ്�ിഷട്െ��െതാെ�യും
വാ�െ�.അവരുെട മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവംഅവര ്
�ബ്ു�ിശ�ികള�ംആേരാഗ�വുെമാെ� െകാടു�ുെകാ��ം.

കു�ികള�െട ലിംഗം, നിറം,സൗ�ര�ം,ആേരാഗ�ം,ആയു�,്ബു�ിശ�ി,
ഓര ്�ശ�ി, െതാഴില ്അഭിരുചി തുട�ിയയാെതാരു
ജ�ഗുണ�ളിലും യാെതാരു പ�ുമി�ാ�വരായ മനുഷ�
മാതാപിതാ�ള�ം േനതാ�ള�െമാെ�ത�ള�െട തു�ത�ം ഉള ്

െ�ാേ�മതിയാകൂ.
അേ�ാള ്വാഹന�ള ്ഇ�ു�തിന ്െറ നാലിെലാരു ഭാഗമായി
കുറയു�താണ.്ജീവി�ാന ്വാഹനം േവണംഎ��ാെത

വാഹന�ിനും െപാ���ള ്�ുമായി ജീവി�രുത.്വാഹന�ള ്
കുറയുേ�ാള ്,ഇ�നം കുറയ�്ാനാവും. ധനം ന�കാര��ള ്�ായി
ചിലവു െച�ാനാവും. പരി�ിതിസംര�ണം.അ�െനഎ�തഎ�ത
ഗുണ�ള ്.വാഹന�ള ്ഉള ്െ�െടയു�ജീവിതസൗകര��ളില ്ധര ്
�ശാസ�്തപരമായ നിയ��ണ�ള ്ഉ�ാകുേ�ാള ്, േലാക പരി�ിതി
സേ�ളന�ള ്എ�േപരില ്നട�ു�വ�ര ്�േകാ�പായ�ള ്

ഒഴിവാ�ാന ്കഴിയു�താണ.്
സംഹാരംആരംഭി�ുേ�ാള ്വിമാനം,യ����ല ്,യ��േബാ�,്
േമാേ�ാര ്വാഹന�ള ്എ�ിവ ഒെ�ാ�ായി മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി (പരമശിവനിലൂെട) പിന ്വലി�ു�താണ.്സംഹാരം
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ആരംഭി�ു�ത മ്ായ �പത��മായ േശഷം 500വര ്ഷ�ള ്കൂടി
കഴി�ുമാ�തമാണ.്യാെതാരാള�ം േഖദിേ��. 500വര ്ഷ�ള ്�ു
േശഷം,അ�ു പുനര ്�നി�� വരു�വര ്� മ്െ�ാരുഅത���തമായ
മാനസികഅവ�യാവും ഉ�ാവുകഎ�ു പറയുേ�ാള ്,അ�െ�
അവര ്ഇ�ു�വേര�ാള ്ആന�ി�� ജീവി�ു�താണ എ്�കൂടി

അറിയുക. ഭൗതികശാസ�്തവികസനം നട�ുേ�ാഴും,
ഭൗതികശാസ�്തസൗകര��െള പിന ്വലി�ുേ�ാഴും, 100
ജ��ളിലൂെട എ�ാ മനുഷ�ര ്�ുംസമആന�ംകൂടി
മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി ഉറ�ാ�ു�ു�.്

(2)വാഹന പുക :സാ��ികശാസ�്തം : ഭൂമിയിെല ജീവിത�ില ്
എ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ിരു�ു.

ഭരണകൂട�ിന ്െറ ഭാഗമായ (രാജാവിനും), മ��ിമാര ്�ും,
ന�ായാധിപ�ാര ്�ും, ഉേദ�ാഗ�സമൂഹ�ിനും,സാധാരണജന�ള ്
�ുെമ�ാം ത�ള ്െ��ാം സമൂഹ�ില ്സമഅധികാര�ള ്
മാ�തമാണു�ത എ്�ത അ്റിയാെത േപായി���.് െതാഴിലുകള ്

ആവശ�ംഎ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ിരു�ു.അ�ം ഉ�രി�ാം :
 //സമൂഹ�ിെല െപാതുആവശ��ള ്�ും, �കമ�പശന്�ള ്�ും ധര ്
�ശാസ�്തപരമായ പരിഹാരം ഉ�ാ�ുകഎ�താണആ്വശ�ം

എ�തു തിരി�റിയുേ�ാള ്ആരുെച�ണംഎ�ത്
അ�പസ�മാകു�ു. രാജാവിനും േപാലീസ േ്സനയ�ുംസാധാരണ
�പജയ�്ുെമ�ാം ഏെതാരുസമയ�ും തു��അധികാര�ള ്
മാ�തമാണ ഉ്�െത� സ്ുവ��മാവുകകൂടിയാണ.് �പശന്�െള
അറിയുകയുംഅനുഭവി�ുകയും െച���ജന�ള ്�ാണ ഏ്�വും
ഉചിതമായ പരിഹാരംആദ�ം ഉ�ാ�ാന ്കഴിയുകഎ�തിന ്െറ
അടി�ാന�ില ്,ജന�ള ്അഥവാവ��ി ധര ്�ശാസ�്തപരമായി�്
ഒരുസാമൂഹ��പശന്�ിന പ്രിഹാരം ഉ�ാ�ു�ുെവ�ില ്അതിെന
അംഗീകരി�ുകയുംഅനുേമാദി�ുകയുമാണ ര്ാജാവും േസനയും ഉള ്

െ�െടയു�വര ്െചേ��ത.്സമൂഹെ�യഥാര ്��ില ്
ഭരി�ു�ത ധ്ര ്�ശാസ�്തംആവുകയും, രാജാവ,് മ��ി,

സായുധേസന,സമൂഹ�ിെല വ��ികള ്തുട�ിയവെര�ാം ധര ്
�ശാസ�്തെ�പരിപാലി�ു� ഉപകരണ�ള ്മാ�തമാവുകയും
െച��േ�ാള ്, െത��കള ്െച��� രാജാവിെനയും മ��ിെയയും ഉള ്
െ�െട ഏെതാരാെളയുംഏെതാരുസമയ�ും തിരു�ാനും
ശി�ി�ാനുംആവശ�െമ�ില ്കാ�ിേല� ത്ുര�ാനും നാ�ിെല
ഏെതാരു വ��ി�ും ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരംഅധികാരവും

അവകാശവും ഉ�ായിരി�ു�താണ.് //
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(3)ചട�ുകള ്:ജനനം, മരണം,വിവാഹം: മനുഷ�ജീവിത�ിെല
സ �ുപധാനമായകാര��െള മത�ള�ം മതേനതാ��ാരും മ��ം

ആെകഅലേ�ാലെ�ടു�ിയി���.്
ത�ള�െട ഉ�വരുെട മരണ�ില ്പ�ുെകാ���തുേപാലും

വ��ിയുെട സ�കാര�മാണ.്ശവശരീരെ�കാണാന ്േപാകു�വര ്
മരണവീ�ില ്േകാലാഹല�ള ്ഉ�ാ�ു�ത അ്ധമമാണ.്ത�ള ്

അറിയുകേപാലുമി�ാ�വരുെട മൃതേദഹ�െള കാണുവാന ്രാഷ�്ടീയ
േനതാ�ള�ം മതപ�ിത�ാരുെമാെ� േപാകു�ത ഭ്ീകരവാദമാണ.്
റീ�ുകള�ം പുഷപ്ച�ക�ള�ംഅതുേപാലു�വയും ഉ�ാ�ു�തും
ഉപേയാഗി�ു�തുെമാെ�അധമമാണ.് ധര ്�ശാസ�്തെ�

കള�െ�ടു�ു�പാപികള ്�അ്ളവുകേളാെടയു�ശി�കള ്ഉ�്
എ�റി�ുെകാ��ക.അതുേപാെല മരണെ��വെര��ി ത�ള ്�ു

നി�യമി�ാ�ഗുണ�െളയും േദാഷ�െളയും
െകാ�ിേഘാഷിേ��തി�.ൈദവം നീതി നി�യി�ു�കാര��ളില ്
ജന�ള ്ഒരാവശ�വുമി�ാ�അഭി�പായ�ള ്പറ�പ്ാപവും

ശി�യുംപിടി��വാേ��തി�.
േശഷ�കിയകെള വെരഅധമ�ളാ�ിയിരി�ുകയാണ.്എ�ാം േവഷം

െക�ലുകള�ംൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്കാ�ി�ൂ���
ത�ി��കള�മായിരി�ു�ു. ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ� േശഷ�കിയകള ്
മനുഷ�ര ്ത�ള�െട കാര��ില ്പിന ്പ�ി�ൂടാ. മത�ള ്കാ�ി�ൂ�ിയ
ധര ്മമ�ഭംശെ���ിയും, േശഷ�കിയകള ്എ�െന േവണെമ�ും
ചട�ുകള ്:ജനനം, മരണം,വിവാഹംഎ�അ��ായ�ില ്

വിശദീകരി�ി���.് മരി��കിട�ു�രുെടഅഥവാശവ�ിന ്െറ മുഖം
മറയ�്ാന ്പാടി�. (അപകടെ���ം മ��ം മുഖം വികൃതമായി��െ��ില ്
മാ�തം മറയ�്ുക).ശവ�ിന ്െറ മുഖ�ു തുണിയിടുകയും,ശവം
കാണാന ്വരു�വെര മുഖം കാണി�ാനായി മുഖം മറ�ിരി�ു�
തുണി മാ�ാനും വീ�ുമിടാനുമായിആെള വ�ി���തും മുഖം
മറയ�്ു�തുംൈദവീകമ�എ�ുകൂടിയാണ വ്��മാ�ിയത.്

(4)വധം
അതിഗൗരവമായ ഒരു വിഷയെ�ഈയു�വന ്

അവതരി�ി�ുകയാണ.്വളെര �ശ�േയാെട മാ�തംപഠി�ുവാന ്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�െ� :
മു� വ്ിശദീകരി�ി���തുേപാെല മഹാ�പപ��ിന ്െറ

ഭൗതികശാസ�്തംഅനുവദി�ു�തായഏെതാരുകാര�വും െച�ാന ്
മനുഷ�നു കഴിയു�താണ;്എ�ാല ്മനുഷ�ര ്�പവര ്�ിേ��ത്
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അഥവാജീവിേ��ത ധ്ര ്�ശാസ�്തംഅനുസരി�ാവണം.
മഹാ�പപ��ിന ്െറ ധര ്��െള ഉള ്െ�ാ�ുമാ�തംഏെതാരു
കാര�വും െച�ാനും െച�ാതിരി�ാനുമു�സ�ാത���െ� മനുഷ�ര ്
ഉപേയാഗെ�ടു�ണെമ� ധ്ര ്�ശാസ�്തംമനുഷ�െര നിഷ�്ര ്
ഷി�ു�ു�.് ധര ്�ശാസ�്തം �പകാരമ�ാെത മ��� മനുഷ�േരാടും
ജീവികേളാടും െപരുമാറുകയുംഅവെര ഉപ�ദവി�ുകയും
വധി�ുകയും ഒെ� െച���വെര, മഹാ�പപ��ിന ്െറ
മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം മഹാനീതിപതിയായൈദവം

ശി�ി�ു�താണ.്വിശദീകരി�ാം:
മനുഷ�ര ്�സ്ൃഷട്ി നട�ാന ്കഴിവി�. പരിപാലനം നട�ുവാനും
യഥാര ്��ില ്കഴിവി�.ശാസ�്തീയമായആരാധന...എ�
അ��ായ�ില ്മഹാ�പപ��ിെലസര ്�ജീവികള�െടയും
സൃഷട്ിയും�ിതിയും മഹാനിര ്�ഹി�ു�ത മ്ഹാശ�ിയായ

മഹാേദവി മാ�തമാെണ� സ്ുവ��മാ�ിയി���.്
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ കാര��ള�െടയും മഹാനീതി മഹാനിര ്
�ഹി�ു�ത മ്ഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി തെ�യാണ,്എ�ിലും
മഹാനീതിയിെല ഒരു ഭാഗമായ വധെ�മനുഷ�ന െ്ച�ാനാവും.
ആടിെനയും േകാഴിെയയുെമാെ� െകാ�ാന ്കഴിയു�ത്

അതുെകാ�ാണ.്ക�ിെകാ� ക്ു�ിെ�ാ�ാനും വിഷം െകാടു�ു
െകാ�ാനും മ��ം കഴിയുേ�ാള ്, ഭൗതികശാസ�്തനിയമ�ിലൂെട
െകാ�ാനും െകാ�ാതിരി�ാനുമു�വ��ിസ�ാത���െ�ൈദവം
നല ്കിയിരി�ു�ു എ�ാണര ്�ം.ൈദവം മനുഷ�ന ന്ല ്
കിയിരി�ു�തായസ�ൂര ്�മായവ��ിസ�ാത���െ�
ഉപേയാഗിേ��ത ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമായി�ായിരി�ണം. ധര ്
�ശാസ�്തപരമായുംധര ്�ശാസ�്തവിരു�മായുംഇടകലര ്�ിയും
ഒെ� മനുഷ�ര ്വ��ിസ�ാത���െ� ഉപേയാഗി�ു�ു�.്

തന ്െറ ഭാര�െയേയാ മാതാവിെനേയാ മകെളേയാകട�ുപിടി�ാനും
ഉപ�ദവി�ാനും �ശമി�ു� ഒരാെള തടയാന ്ഒരുെ��േ�ാള ്,അയാെള
െകാേ��ി വ�ുെവ�ില ്,അത മ്ന��ര ്�ം െചയത്ത�.തന ്െറ

ഉ�വെരസംര�ിേ��തായ ധര ്�ശാസ�്തപരമായ ചുമതലയാണ്
അയാള ്നിറേവ�ിയത.് നാ�ിലു� ഭരണാധികാരിയുെട പൂെ�േ�ാ

അഭിന�ന�േളാഅയാള ്�ു േവ�.തന ്െറ ഉ�വെര
ര�ി�ാനായതിലു�സംതൃപത്ിയും ഉ�വരുെട സേ�ാഷവുേമ
േവ�ൂ.അേ�ാഴാണ ഭ്രണകൂടം എ�ഏടാകൂടം പൂ�ാ�ി

നിയമ�ള�മായിഅയാെള െകാലയാളിെയ�ു വിേശഷി�ി�ു�തും
ന�ായവിചാരണനട�ു�തുംഅതിന ്െറ േപരില ്അയാള�െടയും
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കുടുംബ�ിന ്െറയുംധനവുംഊര ്�വുംസമയവുംസ��തയും
സമാധാനവും െകടു�ാനായി ഇറ�ി�ിരി�ു�ത.്വധി�െ��വന ്
െറ ശരീരെ�അവിെട നി� ന്ീ�ംെച��കയും മറവുെച��കയും
മാ�തമാണ ഏ്ടാകൂട�ിന ്െറ (ഭരണകൂട�ിന ്െറ)ചുമതല.ചരി�തം

പഠി�ി���വര ്� ര്ാജാ��ാരും മ��ംഅധമരായവെര
നിമിഷംെകാ� വ്ധി�ു�ത വ്ായി�ിരി�ും. രാമന ്െറയുംകൃഷണ്ന ്
െറയും ഒെ�ചരി�ത�ളിലുംഅ�രംസംഭവ�ള��.് �പേത�ക

സ�ര ്ഭ�ളില ്അധമെര വധിേ��ി വരും.അതിന,് ഭരണകൂടം എ�
ഏടാകൂടം ത�ാറാ�ു�ന�ായവിചാരണയുംതൂ�ുകയറുംതെ�
േവണെമ� ന്ിര ്��ം പിടി�ു�ത ഏ്ടാകൂട�ിലിരി�ു�വെരയും
പൂ��ികളായഅന�ായാധിപ�ാെരയുംതൂ�ുകയറിലിടാന ്

ൈവകിയതുെകാ�ാണ.്
ജന�െള�ാം നിയമം ൈക�ിെലടു�ണെമ�ാേണാഎ�

േചാദ��ിന മ്ു� ഉ്�രം നല ്കിയതാണ.് ഭാര�േയാട അ്�കമം കാ�ാന ്
വരുേ�ാള ്േപാലീസിെനയും മ��ിെയയുംഅേന�ഷി�ുകയ� േവ�ത.്
ജന�െള�ു പറയു�ത ഓ്േരാേരാവ��ികള�മാണ,്അവരുെട
�പശന്�ില ്ധര ്�ശാസ�്തപരമായി �പവര ്�ി�ുവാന ്അവര ്�ു
ബാ��തയു�.് ധര ്�ശാസ�്തപരമായ നിയമംഅറിയാവു�വര ്
െ��ാം ശ�ിെ�ാ� ന്ിയമം ൈക�ിെലടു�ാം.എടു�ണം.
ഗാ�ിയിലൂെടയുംൈദവംഅത ക്ാണി��ത�താണ.്ജന�ള ്

�ുേവ�ി ജന�ള�െട ചിലവില ്കഴിയു� േപാലീസും ഭരണകൂടവും
തെ� നിയമം ൈക�ിെലടു�ാല ്മാ�തേമ നിയമം നിയമം

ആകുകയു�� എ�ു കരുതു�ത െ്ത�ാെണ�ു സാരം.ചുരു�ി
പറയുേ�ാള ്: െതാഴിലുകള ്:ആവശ�ംഎ�അ��ായ�ില ്
വ��മാ�ിയതുേപാെലഏെതാരു പൗരനുംഅസാധാരണ
സാഹചര��ില ്ത�െള ഉപ�ദവി�ു�വ��ികെള ധര ്

�ശാസ�്ത�പകാരം വധി�ാനു�അവകാശവുംഅധികാരവുമു�.്
പൗരന ്എ�നിലയില ്ത�െള ഉപ�ദവി�ു�വ��ികെള ധര ്

�ശാസ�്ത�പകാരം വധി�ാനു�അേതഅവകാശവുംഅധികാരവും
േപാലീസുകാരനുമു�.് േമ�ടി അ��ായ�ില ്വിഷയ

വിശദീകരണമു�.്
ഒരാെള ത�ാനും െകാ�ാനും മനുഷ�നു കഴിയു�ത ഭ്ൗതികശാസ�്തം
അത അ്നുവദി�ു�തുെകാ�ാണ.് ഭൗതികശാസ�്തെ�

ഉപേയാഗെ�ടു�ിെ�ാ� ശ്�ിെ�ാ� ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമായി
ഏെതാരാള�ം �പവര ്�ി�ുകതെ� േവണം. ധര ്

�ശാസ�്തപരമായി�ാണ ഒ്രാെളേയാ മ���ജീവികെളേയാ
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െകാ���െത�ില ്െകാ�വന ്െറ /െകാ���വരുെട കൂെടയുമാണ്
ൈദവം. ധര ്�ശാസ�്തെ�അപഹസി�ു�വെരയും, മ���വെര
െകാ���വെരയും,കഠിനമായി േവദനി�ി�ു�വെരയുംധര ്
�ശാസ�്തപരമായി ശി�ി�ുവാന ്ൈദവംഏെതാരാെളയും
അനുവദി�ു�ുമു�,് �പസത്ുത ശി�അപൂര ്�മായി വധം
വെരയാകാം. മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗമായി� ജ്ീവികള�െട
ശരീര�െളൈദവം െകാ���ു�,് മരണംഎ� മ്നുഷ�രിലൂെട

ൈദവം േപരി�ിരി�ു�ു എേ�യു��.ഓംകാരനീതിശാസ�്തംഅഥവാ
മഹാനീതിശാസ�്തംപഠി�ുേ�ാള ്, െകാ���വര ്�ും
െകാ�െ�ടു�വര ്�ുംഅവരുെടെയ�ാം മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം മഹാസമനീതി നല ്
കു�ു� എ്�ു മന�ിലാ�ാനാവു�താണ.്

ധര ്�ശാസ�്തപരമായ ന�ായവിചാരണകെള മനുഷ�ര ്ത�ള ്�ു
േതാ�ുംേപാെല നീ�ിെ�ാ�ു േപാകാന ്പാടി�. െപാതുഖജനാവ്
പാഴാ�രുത.് െകാല െച�െ��യാള ്ന�വേനാ െക�വേനാആകെ�,
അയാള�െട കുടുംബ�ിന സ്ാ��ിക പരാധീനതകള ്ഉെ��ില ്,
അവര ്�സ്ഹായംആവശ�മുെ��ില ്െപാതുഖജനാവ്

ഉപേയാഗിണം. െകാല െചയത്യാള�െട കുടുംബേ�ാടുംഅ�െന
തെ�. മനുഷ�നീതിപതിയുെട മുകളില ്മഹാനീതിപതിയും

മഹാഭരണാധികാരിയുമായ മഹാേദവി ഉ� എ്�റിയണം.ഓകസ്ിജന ്
=ൈദവ�ിന ്െറ വാതക രൂപം /സത�രൂപം എ�അ��ായ�ില ്

മനുഷ�ന ്െറ ചി�കള ്േപാലുംൈദവം
അറി�ുെകാ�ിരി�ുകയാണ എ്�ു വിശദീകരി�ിരു�ു.

െകാ�വനും െകാ�െ��വനും സാ�ികള ്�ും ക�സാ�ികള ്�ും
ൈദവേ�ാട യ്ാെതാരു േവഷംെക�ലുകള�ം പ�ി�.

മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�ുകൂടി പറയു�ഓംകാരനീതിശാസ�്ത
�പകാരംഎ�ാ കാര��ളിലും മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി

മഹാനീതി നിര ്�ഹി�ു�താണ.് ഭരണാധികാരികള�െട മദ�വിചാരം
േപാെലയു�അധമ��ള ്െകാ�ാണ െ്മാ��ില ്കാര��ള ്
സംഭവി�െത�ില ്, ഭരണാധികാരികള ്�ും ന�ായാധിപ�ാര ്�ുെമ�ാം
ൈദവശി�യു�.് പാപവും പുണ�വുമായി ബ�െ�� കാര��ള ്
മഹാനീതിപതിയായൈദവം േനരി�� മഹാനിര ്�ഹി�ു�
മഹാനീതിശാസ�്തവുമായി ബ�െ��ിരി�ു�ു.

അ�ാരണംെകാ�ുതെ� മനുഷ�ര ്പൂ�ാ�ിേ�ാടതികളിലൂെട
അധമ�സര ്�ുകള ്കാേ��തി�. േകാടതികള ്ഉള ്െ�െടയു�
ഭരണകൂടനീതിന�ായസ��ദായ�ള ്രൂപെ��ത മ്ുഖ�മായും



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2079

മനുഷ�രുെടഅധാര ്�ിക �പവര ്�ന�ള�ം, ന��നശ�ികള�ം,
ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെലഏതാനും �പേത�ക ഭരണാധികാരികള�െട
ദുഷെ്�യത്ികള�ം േചര ്�ാെണ� മ്ു� വ്ിശദമാ�ിയിരു�ു.

വിസത്രി�ു�ി�.ആവശ�െമ�ില ്,ൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ുെവ�ില ്, മെ�ാരി�ല ്കൂടുതല ്

വിശദീകരി�ു�താണ.്
(5) ദയാ വധം

അതിഗൗരവമായ മെ�ാരു വിഷയെ�ഈയു�വന ്
അവതരി�ി�ുകയാണ.്വളെര �ശ�േയാെട മാ�തംപഠി�ുവാന ്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിഅനു�ഗഹി�െ� :
മുകളില ്വധെ���ി വിവരി�തായശാസ�്തകാര��ള ്ആവര ്
�ി�ു�ു : // മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഭൗതികശാസ�്തം

അനുവദി�ു�തായഏെതാരുകാര�വും െച�ാന ്മനുഷ�നു
കഴിയു�താണ;്എ�ാല ്മനുഷ�ര ്�പവര ്�ിേ��ത ധ്ര ്�ശാസ�്തം

അനുസരി�ാവണം. മഹാ�പപ��ിന ്െറ ധര ്��െള ഉള ്
െ�ാ�ുമാ�തംഏെതാരുകാര�വും െച�ാനും െച�ാതിരി�ാനുമു�
സ�ാത���െ� മനുഷ�ര ്ഉപേയാഗെ�ടു�ണെമ� ധ്ര ്�ശാസ�്തം
മനുഷ�െര നിഷ�്ര ്ഷി�ു�ു�.് ധര ്�ശാസ�്തം �പകാരമ�ാെത
മ��� മനുഷ�േരാടും ജീവികേളാടും െപരുമാറുകയുംഅവെര
ഉപ�ദവി�ുകയുംവധി�ുകയും ഒെ� െച���വെര,
മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം മഹാനീതിപതിയായൈദവം

ശി�ി�ു�താണ.്
.... മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ കാര��ള�െടയും മഹാനീതി മഹാനിര ്
�ഹി�ു�ത മ്ഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി തെ�യാണ,്എ�ിലും
മഹാനീതിയിെല ഒരു ഭാഗമായസംഹാരെ�മനുഷ�ന െ്ച�ാനാവും.
....ക�ിെകാ� ക്ു�ിെ�ാ�ാനും വിഷം െകാടു�ു െകാ�ാനും
മ��ം കഴിയുേ�ാള ്, ഭൗതികശാസ�്തനിയമ�ിലൂെട െകാ�ാനും
െകാ�ാതിരി�ാനുമു�വ��ിസ�ാത���െ�ൈദവം നല ്
കിയിരി�ു�ു എ�ാണര ്�ം.ൈദവം മനുഷ�ന ന്ല ്
കിയിരി�ു�തായസ�ൂര ്�മായവ��ിസ�ാത���െ�

ഉപേയാഗിേ��ത ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമായി�ായിരി�ണം. ... ധര ്
�ശാസ�്തപരമായി�ാണ െ്കാ���െത�ില ്െകാ�വന ്െറ

കൂെടയുമാണ ൈ്ദവം. .... ധര ്�ശാസ�്തെ�
അപഹസി�ു�വെരയും, മ���വെര െകാ���വെരയും,കഠിനമായി
േവദനി�ി�ു�വെരയുംധര ്�ശാസ�്തപരമായി ശി�ി�ുവാന ്
ൈദവംഏെതാരാെളയുംഅനുവദി�ു�ുമു�,് �പസത്ുത ശി�
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അപൂര ്�മായി വധം വെരയാകാം. മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ
ഭാഗമായി� ജ്ീവികള�െട ശരീര�െളൈദവം െകാ���ു�,് മരണം
എ� മ്നുഷ�രിലൂെടൈദവം േപരി�ിരി�ു�ു എേ�യു��. //
മുകളിെല ഖ�ികയിെലഅവസാന വാചകെ�ഒ�ുകൂടി

വായി�ുക : മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗമായി� ജ്ീവികള�െട
ശരീര�െളൈദവം െകാ���ു�,് മരണംഎ� മ്നുഷ�രിലൂെട

ൈദവം േപരി�ിരി�ു�ു എേ�യു��.
ചുവെടയു�വ �ശ�ി�ുക :

(1)സൃഷട്ിപരം : ഭൗതികശാസ�്തനിയമ�ിലൂെട ഒരാെള െകാ�ാന ്
കഴിയു�താണ.്.. .സൃഷട്ിപരമായ വാചകമാണ.്

(2)�ിതിപരം : െകാ�ാനും െകാ�ാതിരി�ാനുമു�
വ��ിസ�ാത���െ�ൈദവം നല ്കിയിരി�ു�ു. ധര ്
�ശാസ�്തപരമായി�ാണ െ്കാ���െത�ില ്െകാ�വന ്െറ

കൂെടയുമാണ ൈ്ദവം.
(3)സംഹാരപരം : മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗമായി� ജ്ീവികള�െട
ശരീര�െളൈദവം െകാ���ു�,് മരണംഎ� മ്നുഷ�രിലൂെട

ൈദവം േപരി�ിരി�ു�ു എേ�യു��,

ഇനി ദയാവധെ���ി പറയാം. ദയാവധെ���ി മനുഷ�ര ്
ചി�ി�ു�െതേ�ാഴാണ ?്

(1)തീെരഅവശരായിെ�ാ� ക്ടു� േവദനകള ്അനുഭവി�ു�വര ്,
ചു��മു�വേരാേടാ, �പിയെ��വേരാേടാ തെ�വധി�്
സഹായി�ണെമ� അ്ഭ�ര ്�ി�ുേ�ാള ്.....

(2)തീെരഅവശരായിെ�ാ� ക്ടു� േവദനകള ്അനുഭവി�ു�വര ്
�സ്ംസാരേശഷി ഉള ്െ�െടയു�ശരീരേശഷികള ്

നഷട്െ��ിരി�ുേ�ാള ്,അവര ്മരണംഇഷട്െ�ടു�ുെവ� അ്വെര
സേ്നഹി�ു�വര ്�ു േതാ�ുേ�ാള ്.....

(3)തീെരഅവശരായിെ�ാ� ക്ടു� േവദനകള ്തി�്
ജീവി�ു�വെര,ഇനിആന�ജീവിത�ിേല�്

മട�ിെ�ാ�ുവരാന ്ൈവദ�ശാസ�്ത �പകാരംസാധ�തകള ്
കുറവാെണ�ൈ്വദ�ശാസ�്തംപഠി�ൈവദ��ാര ്(േഡാകട്ര ്)

അഭി�പായെ�ടുേ�ാള ്....
(4)തീെരഅവശരായിെ�ാ� ക്ടു� േവദനകള ്തി�്

ജീവി�ു�വരും ഉ�വരായിരു�വെര ത�ള ്
ആ�ഗഹി�ുേ�ാെലെയ�ാം അഥവാ ന�ായി� ശ്ു�ശൂഷി�ുവാന ്
കഴിയാെത വരുേ�ാഴും,അതില ്കടു� േ്വദനി�ുേ�ാഴും... (5)
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കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.
െകാ�ാെത മരി�ാന ്അനുവദി�ാന ്കഴിയു�ു :

വ��ി� യ്ാെതാരു േവദനകള�മു�ാകാെതഅവെര വധി�ാന ്
കഴിയു� മരു�ുകള ്വികസി�ി�ുവാന ്ൈവദ�ശാസ�്ത�ിലൂെട
മനുഷ�െരൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�ി���.്ൈവദ�ശാസ�്തവികസനം

ഇ�ാ�തായകാല�ും വിഷ�ായകളിലൂെടയും
വിഷേവരുകളിലൂെടയും (അരളി), പാ�ു വിഷ�ിലൂെടയും

അനുവദി�ി���കാര�മാണത.്
വിധിയിേല� വ്രാം :

(1) മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗമായി� മ്രണംഎ� േപേരാെട,
ൈദവം തെ� െകാ�െ� എ�ു വാശിപിടി�ു�ത,് മനുഷ�ന ്െറ
കരുണയി�ായമ്യാണ.്കടു� േവദനകള ്അനുഭവി�ു�വേരാട്
കരുണകാ��വാന ്ൈദവംഅവസരംതരുേ�ാള ്അത െ്ച�ാെത

േനാ�ുകു�ികളാവു�ു.
(2)സാധു�ളായ മനുഷ�െരആ�കമി�ാനും, െവടിെവയ�്ാനും,
െകാ�ാനും ത�ാറാവു� ഭീകരവാദികള ്�ും െകാടുംഭീകരവാദികളായ

ഭരണാധികാരികള ്�ും (മതാധികാരികള ്�ും),തീെര
അവശരായിെ�ാ� ക്ടു� േവദനകള ്അനുഭവി�ു�വേരാട്
കരുണകാ��വാന ്കഴിയുകയുമി�, േയാഗ�തയുമി�,എ�ിരിെ�,
കടു� േവദനകള ്തി� ജ്ീവി�ു�വേരാട ക്രുണകാ��വാന ്
ത�ാറാേവ�ത ഉ്�വരുെട ബാ��തയാണ.്കടു� േവദനകള ്
അനുഭവി�ു�വേരാട ക്രുണകാ��വാന ്ൈദവംഅവസരം

തരുേ�ാള ്അത െ്ച�ാെത േനാ�ുകു�ികളാവു�ത പ്ാപമാകു�ു.
(3) മരണെമ�കരുണത�ള ്കാ�ിയാലും ഇെ��ിലും,തീെര

അവശരായിെ�ാ� ക്ടു� േവദനകള ്അനുഭവി�ു�വര ്�പ്ാപ
ബാ�ികള�െട ഭാഗമായി േവദനകള ്അനുഭവി�ാന ്േയാഗമുെ��ില ്,
മഹാനീതിശാസ�്ത�ില ്അതിന മ്ഹാപ�തികള��,്ൈദവം
മഹാനീതിപതിയാണ,്അത പ്ൂര ്�ീകരി�ു�താണ.്
(4)തീെരഅവശരായിെ�ാ� ക്ടു� േവദനകള ്

അനുഭവി�ു�വരും, ഉ�വരുമായിരു�വെര മരണ�ിേല�്
നയി�ു�വിഷമരു� ത്�ള ്നല ്കുേ�ാള ്,അഥവാ നല ്കാന ്

കൂ��നില ്�ുേ�ാള ്,ത�ള ്നല ്കു�ത വ്ിഷമ�, മരു�ാണ;്വധമ�,
കരുണയാണ.്

(5)ൈദവെ�വിഷയമാ�ാെത വിശകലനം െച��േ�ാഴും,തീെര
അവശരായിെ�ാ� ക്ടു� േവദനകള ്അനുഭവി�ു�വെര

ര�ി�ുകയാണ,്ശി�ി�ുകയ�.
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(6) ര�ി�ുകഎ�ഉേ�ശേ�ാെട �പവര ്�ി�ു�വര ്�ൈ്ദവം
പുണ�ം നല ്കു�ു.

.............കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.
വിധിയുെട നട�ി� :്

ഒരാെള വധി�ു�തിേന�ാള ്വിഷമമാണ ദ്യാവധം നട�ാ�ുക
എ�ത.്തീെരഅവശരായിെ�ാ� ക്ടു� േവദനകള ്
അനുഭവി�ു�വരായത�ള�െട ഉ�വരായിരു�വെര

മരണ�ിേല� ന്യി�ു�വിഷമരു� ത്�ള ്നല ്കുേ�ാള ്,ത�ള ്
നല ്കു�ത വ്ിഷമ�, മരു�ാണ;് മരണേമാ വധേമാഅ�,

കരുണയാണ ;്എ�ും,ൈദവെ�വിഷയമാ�ാെത വിശകലനം
െച��േ�ാഴും,കടു� േവദനകള ്അനുഭവി�ു�വെര

ര�ി�ുകയാണ,്ശി�ി�ുകയ�ാഎ�ും, ര�ി�ുകഎ�
ഉേ�ശേ�ാെട �പവര ്�ി�ു�വര ്�ൈ്ദവം പുണ�ം നല ്കു�ു;
എ�ുെമാെ�വിവരിെ��ിലും ത�ള�െട ഉ�വെര മരണ�ിേല�്
ത�ിവിടുവാന ്ഭൂരിപ�ം േപര ്�ും കഴിയു�ത�; നിലവില ്

ഈയു�വനുേപാലും മന�രു�ി�.
അേ�ാള ്പിെ�� എ്� േചാദ��ിന ഉ്�രമു�.് ദയാവധം
നട�ാ�ു�തും നട�ാേ��തും ഉ�വര�; ഉ�വര ്�ു േവ�ി
മെ�ാരാളാണ.്ജന�ള�െട െപാതുകാര��ള ്നിവര ്�ി�ാനായി�്
ജന�ള ്ചുമതലെ�ടു�ിയി��� ജന�ള�െട ദാസനായ �പാേദശിക
ഭരണാധികാരിയാണ അ്ഥവാ രാജാവാണ അ്തു െചേ��ത.്
ജന�ള�െടെയ�ാം ന�യ�്ു േവ�ി �പവര ്�ി�ുകയും
ജന�െളെയ�ാം ഒരുേപാെല കാണുകയും െച��� രാജാവ,്

ദയാവധം െചേ��ത ത്ീെരഅവശരായിെ�ാ� ക്ടു� േവദനകള ്
തി� ജ്ീവി�ു�വരായ വ��ിയുെട ഉ�വര ്�ുേവ�ിയ�; മറി�്
േവദനഅനുഭവി�ു�വ��ി�ുേവ�ിയും, രാജാവിനും
േവ�ിയാണ.് ദയാവധം െച��� രാജാവിന �്പസത്ുത

�പവൃ�ിയുമായി ബ�െ�� മുഴുവന ്പുണ�വുംൈദവം നല ്കു�ു.
രാജാവിന മ്ുഴുവന ്പുണ�വുംൈദവം നല ്കു�തില ്ഉ�വരായവര ്�്
സേ�ാഷം മാ�തമാണു�ാവുകഎ�വിചി�തവിേശഷംകൂടി
സംഭവി�ു�താണ.് രാജാവിന ്െറ ഒരു ജ��ിെല പാപം

കുറ�ുകി���താണ.് ഒരാെള ദയാവധം െച��േ�ാഴും, 100 േപെര
ദയാവധം െച��േ�ാഴും ഒരു ജ��ിെല പാപം മാ�തേമ

കുറയുകയു�� എ�ും, പുണ�സ�ാദന�ിനായി� ദ്യാവധം
െച���ത പ്ാപമാകുെമ�ും,അധിക പുണ�ം ലഭി�ാ�തിന ്െറ
േപരില ്രാജാവ ദ്യാവധം െച�ാതിരി�ു�തും പാപമാെണ�ും കൂടി
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അറിയണം.ആരാ�ാര ്എെ�ാരു വിഭാഗെ�ഒരു�ി�ൂടാ.
നീതിശാസ�്തം �പകാരം വധം, ദയാവധംഎ�ിവആവശ�മാകുേ�ാള ്,
രാജാവു തെ�സ��ംൈകകളാല ്െചേ��തു�.് പാപവും
പുണ�വുമായി ബ�െ�� കാര�മാണത.് േപാലീസുംപ�ാളവും

ആരാ�ാരുംഇടയില ്െപ�ാല ്അവര ്�ത്ീര ്�യായും പാപ�ിന ്െറ
ഓഹരി ലഭി�ു�താണ.്

ഇ�� ഉള ്െ�െടയു� ഭൂരിപ�ം രാജ��ളിലും ദയാവധം
നിയമമായി�ി�ാ എ�തുെകാ�,്ച�ൂ�മു� മ�ള ്�ുംഏെതാരാള ്
�ും ദയാവധം നട�ാവു�താണ.് ദയാവധ�ില ്കുണഠ്ിതം
ഒ��ംേവ�ാ. ദയാവധംഎ�പുണ��പവൃ�ി െച���ഏെതാരൂ
മനുഷ�ര ്�ും 100ജ��ള��തില ്, ഒരു ജ��ിലു�പാപെ�

ൈദവം ഒഴിവാ�ി മഹാഅനു�ഗഹി�ു�താണ.്

(6)ആ�ഹത�
കടു� േവദനകളില ്കഴിയു�വര ്� ദ്യാവധെ�ൈദവം

അനുവദി�ിരി�ു�ു എ� വ്ായി�റിയുേ�ാേഴാ േക�റിയുേ�ാേഴാ,
ആ�ഹത�യുംൈദവംഅനുവദി�ി���ാകുംഎ�ു കരുതിയാല ്,
കു�ു�േളനി�ള ്�ു െത�ി ;ആ�ഹത� െച�ാന ്�ശമി�ു�വര ്
�അ്തിനു സാധി�ാല ്, മഹാപുനര ്��സി�ാ��ിലൂെടൈദവം
കന�ശി�നല ്കു�താണ.്സമൂഹ�ിെല ഒരു വിഭാഗം ജന�ള ്
�ആ്�ഹത�െയ തടയു�തിെല ധര ്�ശാസ�്തംഎ�ാെണ�്

അറിയാന ്െകാതിയു�ാകും.
ആദ�ം വധെ�യും ദയാവധെ�യുംകൂ�ിയിണ�ിയു�

വിശദീകരണം നല ്കാം :
(1)വധ�ില ്, ഒരാെള വധി�ുകയാണ,്അഥവാവധി�െ�ടുകയാണ.്
(2) ദയാവധ�ില ്,കടു� േവദനഅനുഭവി�ു� ഒരാേളാട സ്മൂഹ
ഭരണകൂട�ിന ്െറ ഭരണാധികാരി� അ്ഥവാ രാജാവിന,്അഥവാ
ഏെത�ിലുെമാരു വ��ി�,്കരുണ േതാ�ുകയുംകുടി�ാന ്വിഷം

നല ്കിെ�ാ� ക്ടു� േവദനകള ്അനുഭവി�ു�യാെള
മരണ�ിേല� ന്യി�ുകയുമാണ;്അേതസമയം, ദയാപരമായാല ്
േപാലും വധി�ുകയാണ.് (3)സ�ാഭാവിക മരണം,അപകട മരണം,
േരാഗമരണം,തുട�ിയവയില ്മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗമായി�്

ജീവികള�െട ശരീര�െളൈദവം വധി�ുകയാണ,്ൈദവം
വധി�ു�തിന മ്രണംഎ� മ്നുഷ�രിലൂെടൈദവം േപരി�ിരി�ു�ു

എേ�യു��.
വ��ിയുെട ഇഷട്�െള േനാ�ിയ�,ൈദവം വ��ിെയ



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2084

ജനി�ി�ി���ത,്എ�േപാെലതെ�വ��ിയുെട ഇഷട്�െള
േനാ�ിയ� മരി�ി�ു�തും (വധി�ു�തും).

വ��ിആ�ഹത� െച��േ�ാള ്,വ��ിയുെട ഇഷട്െ�
കരുതുകയാണ.് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരംഎ�ാ കു�ു�ള ്�ും
മഹാനീതിപതിയായൈദവം മഹാനീതി നല ്കുെമ�ിരിെ�,വ��ി
ആ�ഹത� െച��േ�ാള ്,അതൈ്ദവ�ിന ്െറ ഇഷട്�ിെനതിരാണ,്

അഥവാ മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന എ്തിരാണ.്കടു�
ൈദവനി�യാണത.്വ��ിെയൈദവം ജനി�ി�ി���ത്
ജീവി�ാനാണ.്വ��ി ജീവി�ുക മാ�തേമ പാടു��. േവദന
താ�ാനാവാെത വരുേ�ാള ്മരണംആ�ഗഹി�ു�ുെവ�ില ്
ചു��മു�വെരയും,അവരിലൂെട ഭരണാധികാരിെയയും

അറിയി�ുകയാണു േവ�ത.് ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരംഅവര ്
നി�യി� ഭ്രണാധികാരി നട�ാ�ുകയാണു േവ�ത.്അതായത്
വ��ി�ആ്�ഹത� െച�ാന ്അവകാശം ഇ�തെ�.

(7) െക�ിട നികുതി,വസത്ു നികുതി, േസവന നികുതി,ആദായ നികുതി,
വ�ാപാര നികുതി,തുട�ി യാെതാരു നികുതികള�ംൈദവം

അനുവദി�ു�ി� :
അനാവശ�മായ േപ�ര ്വര ്�ുകളിലൂെട മനുഷ�രുെട സ��തെയയും
സമാധാനെ�യുംഊര ്�െ�യുംസമയെ�യും ഒെ� ഒെ�
പാഴാ�ു�അധമസ��ദായ�ളാണവ. െവ�ം സൗജന�മായി

ലഭ�മാേ��തു�.്
ഉ�� നികുതിെയ��ിഅ�ം കുറിേ��തു�.് ഗാ�ിജിയുെട

ദ�ിയാ�തയുെട 75◌ാം വാര ്ഷിക�ള�ം മ��ംആേഘാഷി�ു�വര ്
�പേത�കംഅറിേയ�കാര�മാണ.്വിേദശി,സ�േദശി എ�ീ

വിേവചന�ള ്ബാധി�ാ�വിശ�പൗരനായ ഗാ�ിജിയുെട എതിര ്
��കള ്അടി�ാനപരമായിഅധര ്��ിന എ്തിെരആയിരു�ു.
ഇം�ീഷുകാര ്ഉ�ിന ന്ികുതി ചുമ�ിയേ�ാള ്അേ�ഹംഅതിെന
�പത��മായി എതിര ്�ു, നിയമലംഘനം നട�ുകയുംെചയത്ു.ഇ�്

ഇ��യിെല ഭരണകൂട�െള�ാം തെ� ഉ�ിന ന്ികുതി
ചുമ�ുകയാണ.്അ�െനയിരിെ� ദ�ിയാ�തയുെട വാര ്ഷിക�ള ്

എ�േപരില ്േവഷംെക�ല ്നട�ു�തിന ര്ാഷ�്ടീയ പാര ്�ി
േനതാ�െളയും മ��ം ഗാ�ിജി ഇ�ു�ായിരുെ��ില ്തീര ്�യായും

തന ്െറഊ�ുവടിെകാ� ത്ല�െനയുംവില�െനയും
ദ�ി�ുമായിരു�ു.

ഭരണകൂട�ിന ്െറ �പവര ്�ന�ള ്�ും, െപാതുജന�ള ്�്
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ഉ�തമായ േസവന�ള ്നല ്കു�തിനുമായിൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്ത�ിലൂെട െപാതു ഖജനാവംസ��മാ�ു�ു�.്
(8)ബാ�ുകള ്,ഇന ്ഷ�റന ്സ�്ാപന�ള ്, േകാടതി,എംേ�ായെ്മന ്റ്
എകസ്േ്ച�,് പി.എസ.്സി,തുട�ിയഅേനകം�ാപന�ള ്ധര ്
�ശാസ�്തപരമ�. മഹാേദവി മായ �പത��മാ�ുേ�ാള ്,അവയിെല
�പവര ്�കരും, ഭരണാധികാരികള�ം േചര ്�സ്�യംഅവെയ�ാം
പൂ�ിെ����താണ.് മഹാേദവിയുെട മഹാചിരി കൂടിയായഓം
ഭൂമിയിെല�ും മുഴ�ിെ�ാ�ിരി�ുേ�ാള ്, പാപികെള�ാം

വിരള��താണ.്എ�ിരിെ�യുംഅവെരആശ�സി�ി�ു�അേനകം
അേനകം കാര��ള ്മഹാവാ�ല�മായ, മഹാമാതാവായ മഹാേദവി
മഹാശാസ�്ത�ിലൂെട,ഈ�ഗ��ിലൂെട മഹാഒരു�ിയി���.്

വിരള�കു�ു�േള, മഹാമാതാവ ന്ി�െള
ആശ�സി�ി�ു�താണ.്കു�ു�െള േവദന

അറിയി�ാതിരി�ാനായി� ത്���ില ്ശി�നല ്കു�ത അ്പൂര ്
�മാണ.് മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി മഹാപുനര ്��സി�ാ�ം

�പകാരം ലഘുേവാ മധ�മേമാ കടു�േതാആയവിപരീത
പരി�ിതികളില ്പുനര ്�നി�ി�ു�താണ.്എ�ാല ്എ�തകടു�
പാപിയുംൈദവ�ിനു തന ്െറ കു�ാണ.് മഹാനീതിപതിയായ
മഹാേദവി, പരമശിവനിലൂെടയുംശി�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 ്കുക.

(9) െപന ്ഷന ്: െപന ്ഷനുകള�ം മ�േനകം കാര��ള�ംൈദവീകമ�.
സാ��ിക പരാധീനതകള ്ഉ�വര ്െ��ാം സാ��ികസഹായം
നല ്കുകഎ�ത സ്ാ��ികശ�ി കൂടുതലു� ഭരണകൂട�ിന ്െറ
ചുമതലയാണ.്എ�ാല ്ത�ള ്�ു േതാ�ുേ�ാെല െപാതുഖജനാവ്
ഉപേയാഗി�ാന ്അനുവാദമി�. ധര ്�ശാസ�്തപരമായി�� മാ�തേമ

െപാതുഖജനാവില ്നി� െ്ചലവുകള ്പാടു��.ശാസ�്ത
വിശദീകരണ�ള ്െതാഴിലുകെള��ിയു�അ��ായ�ളിലു�.്
ശുചിത�ം വിഭാഗ�ിന ്െറ ഭാഗമായഅ��ാപകര ്,ഇ�ആ്വശ�ം

വിഭാഗ�ിന ്െറ ഭാഗമായിഅധഃപതി�ി���ത ത്ിരു�െ�ടു�േതാെട,
ഭാവികാല�ളില ്ഉ�തമായ മൂ���ള ്സംര�ി�െ�ടു�താണ.്
ശാസ�്തീയമായആരാധനയുെട ഭാഗമായി� േ്ദവാലയ നിര ്
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�ാണെ���ിയു�വിശദീകരണ�ളില ്നി� അ്ത്
സുവ��മാകു�ു�.്ശാസ�്തീയമായആരാധന, േദവാലയം,

മഹാലിംഗം, മഹാദശമി,ശിവരാ�തി, മഹാശിവരാ�തിഎ�അ��ായം
കാണുക.

(10) േജാലിയില ്നി� വ്ിരമി�ല ്:ഓേരാവ��ിയുെടയും
ശാരീരികവും മാനസികവുമായആേരാഗ�ം,വ��ിഗത �പശന്�ള ്,
ഇഷട്�ള ്തുട�ിയവെയഅടി�ാനെ�ടു�ി മുഖ�മായും

വ��ിതെ� നി�യി�ു�തും നി�യിേ��തുമായ വ��ിയുെട
സ�കാര�മാണത.്വ��ി� 5്0വയ��വെരേയാ 100വയ��വെരേയാ

െതാഴില ്െച�ാം,വ��ി� �്സഷട്ാവ ന്ല ്കിയി���
സ�ാത����ിേ�ല ്ൈകകട�ാന ്സമൂഹ�ിെല മ���വ��ികള ്
േ�ാ ഭരണകൂട�ിേനാഅവകാശേമാഅധികാരേമാ ഇ�.
സൃഷട്ിപരമായ വിധി �പകാരം മനുഷ�ന ്െറ ശരാശരിആയു� 5്0

ആെണ�തിന ്െറഅടി�ാന�ില ്50വയ��വെര നിര ്��മായും
െതാഴില ്െച�ണെമ�ത െ്പാതുെവയു�ൈദവീകഅറിയി�ായി
കണ�ാ�ുകയും േവണം.ഏെതാരു വ��ിയുംജീവി�ു�ത്
ആന�ി�ാനാണ എ്�അടി�ാനകാര�ംആന�ം, പരമാന�ം,
മഹാആന�ം, ലിംഗം, മഹാലിംഗം എ�അ��ായ�ില ്

വിശദീകരി�ിരു�ു.ഇ�െ�ഭരണകൂട�ള ്രാഷ�്ടീയേനതാ�ള ്
ഒഴിെകയു�വര ്� �്പായപരിധി ഏര ്െ�ടു�ിയതിെന
അംഗീകരി�ുകയുംഅനുവദി�ുകയും ഒെ�െ���വാന ്
േകാടതികള ്ഉള ്െ�െടയു�വര ്ത�ാറായതുതെ�

ഭരണാധികാരികള�ം േകാടതികളിെല ന�ായാധിപ�ാരുെമ�ാം െകാടിയ
നീചരും ഭീകരവാദികള�മാെണ�ത െ്തളിയി�ു�ു�.്

(11) െപേ�ടാള ്,ഡീസല ്തുട�ിയവജന�ള ്�ു ലഭ�മാ�ുേ�ാള ്,
ഭരണകൂടം നട�ു� െകാടും െകാ�അവസാനി�ി�ണം.വാ�ു�
വിലേയാട,് നട�ി�� െചലവും, നട�ി��കാരന ്െറ ജീവിതെ�ലവും
േചര ്�ു വാ�ുകഎ�ത വ്�ാപാരസദാചാരമാണ.് ഭരണകൂടംഅതു
െച��േ�ാള ്ജീവിതെ�ലവ േ്വെറ നല ്കു�തിനാല ്,വാ�ു�
വിലേയാട ന്ട�ി��െചലവ േ്ചര ്�ു�വില വാ�ുകഎ�ത്
ലളിതമാണ.് ഭരണകൂട�ിന ്െറ സേ്നഹം െകാ� ഗ്�ാസിനും

മെ��യ�്ുംഅ�െനസേ്നഹം െചയത്ു,ഇ�െന വിലകുറ��
എെ�ാ�ും പറേയ�.യാെതാരു ഭരണാധികാരിയുെടയുംസൗജന�ം
ജന�ള ്�ു േവ�. ഭരണാധികാരിയുെട സ�കാര�സ��ില ്നി��
സൗജന�ം.യാെതാരു േവഷംെക�ലുകള�ം േവ�. ഉദാഹരണം
പറ�ാല ്, 15 രൂപയ�് 1് ലി�ര ്െപേ�ടാള ്വാ�ാന ്കഴിയുേ�ാള ്,
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നട�ി�� െചലവ 1് രൂപയാകു�ുെവ�ില ്, 16 രൂപയ�് ജ്ന�ള ്�്
െപേ�ടാള ്വില�്ണം.അതിനു കഴിവി�ാ�വരും

ത�ാറാവാ�വരുമായ െകാടുംപാപികള ്ഭരി�ാതിരി�ുകെയ�ിലും
േവണം.

(12) മഴെ�ടുതി,വരള ്� : േക��സഹായം
മഴെ�ടുതി,വരള ്�, ഭൂക�െ�ടുതി,തുട�ിയവെയ പഠി�ുവാനും
വിശകലനം െച��വാനും നഷട്�െള വിലയിരു�ിെ�ാ�്
േക��സഹായംഅനുവദി�ാനുെമാെ�സം�ാന�ിെലസര ്
�ാരിന ്െറ ഉേദ�ാഗ�ര ്റിേ�ാര ്��കള ്ത�ാറാ�ു�തും, േക��സര ്
�ാരിന അ്യ��െകാടു�ു�തും, െകാ�ുെ�ാടു�ു�തും,
അവിടെ�മ��ിമാരും ഉേദ�ാഗ�രും ഒെ�അവെയ പഠി�്
ദുരിത�പേദശ�ള ്സ�ര ്ശി�ു�തും, പുതിയ റിേ�ാര ്��കള ്

ത�ാറാ�ു�തും,അവയുെടെയ�ാം േപരില ്ധനം,ഊര ്�ം,സമയം,
തുട�ിയവ പാഴാ�ു�തും ഇ��യില ്സാധാരണമാണ.്ആവിധ
കാര��ളിലു�കാലതാമസ�െളയും മ��ം പരിഹരി�ാന ്
എ�ുെച�ാനാവുെമ� ന്ിര ്േ�ശ�ള ്സമര ്�ി�ാനായി�്

ക�ി�ികെള നിയമി�ുേ�ാള ്,അവയുെട േപരിലും ധനം,ഊര ്�ം,
സമയം,തുട�ിയവെയകൂടുതല ്പാഴാ�ാന ്കഴിയു�താണ.്

മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കര ്�ാവായൈദവം
മഹാ�പപ��ിെല മൂലക�ളില ്�ാപി�ി���തായ�ിതി
നിയമ�ള ്അഥവാ ധര ്�ശാസ�്തംമാ�തേമ മഹാ�പപ��ിെല
എ�ാ കാര��ള ്�ും േചരുകയു�� എ�ുംഅവെയ പിന ്

പ��കയ�ാെത മ�� വഴികളി�ാെയ�ുംഅറിയുക,കു�ു�േള.
ൈദവീകമായ െതാഴില ്വിഭജനം, െതാഴിലുകള�െട ധാര ്�ികശു�ി,
ഭരണകൂട�ിന ്െറ നിര ്�ിതി,സാ��ികശാസ�്തംതുട�ിയ

കാര��െള �ഗ��ില ്വിശദീകരി�ി���.് ധര ്�ശാസ�്തം �പകാരം,
സ�ൂര ്�മായുംസ�ത��മായസം�ാനസര ്�ാരുകള�െട െപാതു
ആവശ��െള നിറേവ��വാനു� ഒരുസംവിധാനം മാ�തമാവണം േക��
ഭരണകൂടം. േക�� ഭരണകൂട�ിന ്െറ ധര ്�ശാസ�്തപരമായ

ചിലവുകള ്�ആ്വശ�മായ ധനം,സം�ാനസര ്�ാരുകള ്നല ്കണം
എ��ാെത,സം�ാന ഭരണകൂട�ിന ്െറ ഭാഗമായ ജന�ളില ്നി�്
യാെതാരു നികുതികള�ം പിരിെ�ടു�ുവാന ്േക��ഭരണകൂട�ിന്
കഴിയു�ത�.ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം �പകാരംസം�ാന
ഭരണകൂട�ള�െട �പവര ്�ന�ള ്�ആ്വശ�മായ ധനം സ�തേവ
ലഭി�ു�താണ;്ജന�ള�െട േമല ്യാെതാരു നികുതികള�ംഅവരും
ചുമ�ി�ൂടാ;ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തംഎ�ാ
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െപാതുആവശ��െളയുംപരിഹരി�ു�താണ.് �പേദശ�ളില ്
െകടുതികള ്ഉ�ാവുേ�ാള ്,അവെയസ��മായി തരണംെച�ാനു�
ശ�ികള ്കുറവായിരി�ുേ�ാള ്, മ��സം�ാന�ളില ്നി�്
കടംെകാ��ക,സൗജന�സഹായംസ�ീകരി�ുക,എ��ാെത

ആദ�ഖ�ികയില ്പറ�തായഅധമ��ള ്ആവശ�മാകു�ത�.
അയല ്�പേദശെ�െകടുതികെള ക�ുംഅറി�ും

സഹായിേ��തഅ്യല ്�ാരന ്െറ കടമയുംഅയാള�െട (നാെളയുെട)
ആവശ�വുമാണ.്

ത�ള�െട വീ�ില ്െടലിവിഷന ്േവണേമാ, േവ�േയാതുട�ിയ
ഓേരാേരാകാര��ള�ം കുടുംബ�ിെല വ��ികള ്

തീരുമാനി�ുേ�ാെല,സം�ാന�ിെല ജന�ള�െടആവശ��ളായ
െറയില ്െവ വികസനം, േവ�ാമ ഗതാഗതവികസനം തുട�ിയകാര��ള ്

� േ്ക��ഭരണകൂടം എെ�ാരുസ �ൂത�ിന ്െറ പി�ാെല
സം�ാന�ിെല മ��ിമാരുംഎം.പി.മാരുെമാെ�

െത�ിനട�ു�തായഇ�െ�ഏ�വും നീചമായഅവ�യും
അേ�ാള ്അവസാനി�ു�താണ.്വിസത്രി�ു�ി�.

മായ �പത��മാകുേ�ാള ്, ഭരണ�ില ്നി�ും ഒളിേ�ാടാന ്
ഭരണാധികാരികെളഅനുവദി�ു�ത�. ഭരണ�ില ്�െ�തുടര ്�്
ധര ്�ശാസ�്തപരമായി� ഓ്േരാ�ും തിരു�ണം.തിരു�ി�ി�ുവാന ്
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ി��� മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി� ഒ്രു
െചറു മഹാചിരി മതി.ഓം,ഓംകാരം, മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�ീ

അ��ായ�െള പഠി�ുേ�ാള ്സുവ��മായി േബാ��െ�ടു�താണ.്

(13) െപാതുേസവനവും േവതനവും
ജന�ള�െട ധര ്�ശാസ�്തപരമായ െപാതുആവശ��െള നിവര ്

�ി�ാനു�താണ ഭ്രണകൂടം.ൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്തെ�പിന ്പ���തിലൂെട ജന�ള�െട
െപാതുവായഎ�ാആവശ��ള ്�ും ഭരണകൂട�ിന ്െറ എ�ാ
േസവന�ിലവുകള ്�ുംആവശ�മായസ��ല്ഭി�ു�താണ;്
ആവകകാര��ള ്�യ്ാെതാരു നികുതികള�ം ഏര ്െ�ടുേ��ി
വരി�;ജന�ള�െട സമീപഭാവിയിലു�ആവശ��െള�ൂടി
കരുതിെ�ാ� മ്ി�ം വ��ം �പവര ്�ി�ാന ്കഴിയു�താണ.്

ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തംകെ��ു�തിന പ്രി�ശമി�ാന ്
കൂടി ത�ാറാകാ�തായ ഭരണാധികാരികള�ം മതപ�ിത�ാരും
ഒെ� ഉള ്െ�െടയു�ജന�ള ്ത�ള ്�ു േതാ�ിയതുേപാെല
സാ��ികശാസ�്ത�ള ്എ�േപരിലും മ��ം പ�തികള ്
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ത�ാറാ�ിയതിനാല ്സമൂഹജീവിത�ില ്അധര ്��ള ്വര ്
�ി�ുവാന ്കാരണമു�ായി���.്

െപാതുേസവന�ളിെലഅപാകതകള ്�ച്ില ഉദാഹരണ�ള ്പറയാം:
 ഗള ്ഫ ര്ാജ��ളില ്നി�ും മ��ം വാ�ു� െപേ�ടാളിയം ഉ���ള�െട

േമല ്കടു�നികുതികള ്ഏര ്െ�ടു�ിെ�ാ� ജ്ന�െള
െകാ�യടി�ു�വരാണ ഇ്��യിെല ഭരണാധികാരികള ്എ� മ്ു�്
വിശദീകരി��. ഭരണാധികാരികള ്എ�േപരിലു�വര ്നിര ്

�ഹി�ു�തുെകാേ�ാ,അധമനിയമ�ളിലൂെടഅധമ�സര ്
�ുകെള ന�ായീകരി�ു�തുെകാേ�ാജനേസവനംഎ�േപരില ്

നട�ു� െകാ�യടി ജനേസവനമാകു�ത�.
െടലിേഫാണ ്, െമാൈബല ്േഫാണ ്തുട�ിയ േസവന�െളഏ�വും
മിതമായ നിര�ിലും മു�ിയ ഗുണ�ളിലും ജന�ള ്�ു ലഭ�മാ�ുക

എ�ത ഭ്രണകൂട�ിന ്െറ കടമയില ്െപടു�ു.ഇ��യിെല
ഭരണകൂട�ിന ്െറ ചുമതലയിലു�ബി.എസ.്എന ്.എല ്ഉള ്
െ�െടയു� െടലിേഫാണ ്േസവനദാതാ�ള�െട �പവര ്�നരീതി
പരിേശാധി�ുകയാെണ�ില ്,അവെര�ാം അധമ�ളായ വന ്വന ്

പരസ��ള�ം ബഹുവിധ ധൂര ്�ുകള�ം െച���തായും,
അനാവശ�മായ മ�ര�ളില ്ഏര ്െ��ിരി�ു�തായുംകാണാം;
മാ�തമ�,അവരുെടഅടി�ാനല��ം ജനേസവനേമാ ജനന�േയാ
അെ��ും നി�ാരമായി മന�ിലാ�ാം.കൂടാെത,ബി.എസ.്എന ്.എല ്.,
ടാ�, റിലയന ്സ,്ഐഡിയ, െവാഡാേഫാണ ്തുട�ിയവയുെട
വ�ത�സത്�ളായതാരിഫുകള�ം, പരസ��ള�ം, ലാേഭ�യും മ��ം
കണ�ാ�ുേ�ാള ്,യഥാര ്��ില ്100 െസ�ന ്റിലധികം

െടലിേഫാണ ്സമയം ഉപേയാഗി�ുേ�ാള ്1ൈപസായിലധികം ചിലവ്
ഉ�ാവാനിടയി�എ�ു േതാ�ു�ു.യഥാര ്��ിലു�

ചിലെവ�തെയ� ഭ്രണകൂട�ിന അ്റിയാെമ�ിരിെ�,ആവക
കാര��ള ്െപാതുജന�െളഅറിയി�ാ�തും െപാതുജനന�െയ
കണ�ാ�ി �പവര ്�ി�ാ�തും കടു�അപരാധമാണ.്

ഉദാഹരണമായി� 1്ൈപസയേ്�ാ 2ൈപസയ്േ്�ാ 100 െസ�ന ്റ്
സംസാരസമയം ലഭ�മാ�ി ജനേസവനം െചേ��വരായ
ഭരണാധികാരികള ്അനവധി ടലിേഫാണ ്േസവനദാതാ�െള

നി�യി��െകാ�ും, പരസ��ളിലൂെട വസത്ു�ള ്,ഊര ്�ം,സമയം,
തുട�ിയവ പാഴാകുവാന ്അവെരെയ�ാം അനുവദി��െകാ�ും
അധമ�സര ്�ുകള ്സ�യം െച��കയുംകൂ��നില ്�ുകയും

െച��കയാണ.് (പരസ��ളിെല ധാര ്�ികഅധഃപതനെ���ി േവെറ
വിസത്രി�ി���,്ഇവിെടആവര ്�ി�ു�ി�.)
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2009ജൂണ ്മാസംഅവസാനേമാ ജൂൈലആദ�േമാ ഠഅഠഅ
ഉഛഇഛങഛഎ�േപരില ്പുതിെയാരു െമാൈബല ്േഫാണ ്
േസവനദാതാ�ള ്ഇ��യിെല െടലിേഫാണ ്േമഖലയില ്

�പേവശി�തിെന��ി ഇനിഅ�ം പറയാം. െടലിേഫാണ ്െച���
െസ�ന ്റ്സമയ�ിന ്െറഅടി�ാന�ില ്മാ�തംചാര ്�്
ഈടാ�ു�സ��ദായംഅവര ്നട�ാ�ി.സമയകാര��ില ്,
ശരിയായ രീതിയാണത.് �പസത്ുത രീതികള ്എ�ാ േമഖലകളിലും

പാലി�െ�ടു�ുെവ� ഉ്റ�ാ�ുവാന ്ഭരണകൂട�ിന എ്�ായേ്�ാഴും
ബാ��തയു�.്

സമൂഹ�ിെല ഭരണാധികാരികള ്�ശ�ി�ാതിരി�ുകയുംസ�കാര�
ഉടമ �ശ�ി�ുകയും െചയത്േ�ാള ്സമയതാരിഫ ന്ിര�ുകാര��ില ്
സ�കാര� ഉടമയുെട നടപടി ഉ�തമായി,അഥവാസമയതാരിഫ്
നിര�ുകാര��ില ്അവര ്ഭരണാധികാരികെള�ാള ്േ�ശഷഠ്രായി.

െടലിേഫാണ ്കാര��ില ്, ടാ� ഉള ്െ�െടഅേനകരുെട
േപാരായമ്കെള��ി ഇനി�റയാം.ഇ��യിെല�ും ഒരു െസ�ന ്റിന്
ഒരുൈപസാവാഗദ്ാനം െചയത് ടാ�ാ േഡാേ�ാേമാ,ഓേരാകാളിലും
സുമാര ്23 െസ�ന ്റിന ്െറ സ �ൂതെവ�ി� ന്ിലവില ്നട�ു�ു�.്
അവര ്�തഅ്ഭിമാനകരമ�എ� ധ്ര ്�ശാസ�്ത�പകാരം ഇ

െമയിലിലൂെടഈയു�വന ്അറിയി�താണ,്എ�ാല ്അ�ാര��ിന്
മറുപടി ലഭി�ി�.കൂടാെതൈവകാെത വാ�ു മാ�ി വ�നകാ��െമ�
തര�ിലു�സ �ൂത�ള ്ടാ�ാ േഡാേ�ാേമാആരംഭി�ി���;്

ഇ��യിെല�ും ഒരു െസ�ന ്റിന ഒ്രുൈപസാനിര� ല്ഭി�ുവാന ്
ഓേരാ മാസവും 35 രൂപയുെടേയാ മേ�ാ �പേത�ക പാ�്

ഉപേയാഗി�ണെമ�അറിയി� ആ്രംഭി�ി���,് 23.09.2009വെര
അറിയി� ന്ട�ാ�ിയി�ി�. ടാ� ഉള ്െ�െട ഏെതാരു വ��ിയും/
സ�കാര��ാപനവും ത�ള ്�ു േതാ�ിയതുേപാെല വാ�ുമാ�ി
ജനവ�ന െച��വാന ്ത�ാറാവുേ�ാള ്ഭരണാധികാരികള ്

േനാ�ുകു�ികളായി �പവര ്�ി�ു� െകാടിയ നീചത�ം നി�ാരമ�.
ഇ��യിെല മ�� െമാൈബല ്െടലിേഫാണ ്േസവനദാതാ�ള ്� ട്ാ�ാ
േഡാേ�ാേമാെയഅനുകരി�ാെത മുേ�ാ�� േപാവാനാവിെ��ു
വ�േ�ാള ്, 49 രൂപാ, 64 രൂപാഎ�ി�െനെയ�ാം അധികഫീസ്
വാ�ിെ�ാ� 6് മാസേ��ും ഒരുവര ്ഷേ��ും െസ�ന ്റ്
സമയതാരിഫ ന്ി�യി�ുവാന ്അവര ്ത�ാറായി. മു�്

ഉപേയാഗി�ാ�സമയ�ിനു പണം വാ�ിയതിനു മാ��പറയുകയും,
അധികം വാ�ിയ പണംതിരിെക നല ്കാനും നടപടിെയടുേ��വര ്,
ഉപേയാഗി�ു�സമയ�ിനു മാ�തംപണം വാ�ു�താരിഫ ഏ്ര ്
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െ�ടു�ുവാന ്�പേത�കഫീസുകള ്നി�യി�ിരി�ു�ു !
െകാടിയവ�നകാ���വെര തിരു�ാന ്കഴിയു� ഭരണകൂടേമാ
േകാടതികേളാഅ�ാ നാ�ിലു�ത.്ൈക�ൂലി വാ�ിെ�ാ�,്
വ�നകാ�ാ�വെരയും,വ�നകാ��വാന ്േ�പരി�ി�ു�
ഭരണാധികാരികള ്ഏെറയുെ�� മ്ാധ�മ�ള ്തെ�പലവ�ം

െതളിയി�ി���താണ.്
ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം �പകാരം െടലിേഫാണ ്, ഗതാഗതം,

തുട�ിയ വന ്േമഖലകളില ്സ�കാര�
വ��ികെള/ഉടമകെള/�ാപന�െള �പവര ്�ി�ുവാന ്
അനുവദി�ു�ത അ്ത�പൂര ്�സാഹചര��ില ്മാ�തമാവണം.
എ�ുെകാെ��ാല ്പുണ�സ�ാദനെ�ല��ംവ�ാെണ�ില ്

മാ�തേമഅവെര േമ�ടി െപാതുകാര��ളില ്അഥവാ
അടി�ാനപര�ളായ വന ്വ�വസായ േമഖലകളില ്സഹകരി�ി�ാന ്
പാടു��.ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം �പകാരംസ�കാര�

വ��ികള ്�സ്�ാര ്�പരമായസാ��ിക േന��ള ്ഉ�ാ�ാവു�
േമഖലകള�അവ; മറി� ഭ്രണകൂടം േനരി� ജ്നേസവനം െചേ��ു�

േമഖലകള ്മാ�തമാണ.്
അ�െനെയ�ാമിരിെ� ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരം െടലിേഫാണ ്
നിര�ുകള ്കുറ��െകാ� ജ്നേസവനം െച��വാനും രാജ�െ�
െടലിേഫാണ ്േസവന�െള മുഴുവനും ഏെ�ടു�ുവാനുമാണ്
ഭരണകൂടം �ശ�ിേ��ത.് പകരംസര ്�ാര ്ഉടമ�തയു�

ബി.എസ.്എന ്.എല ്. േനയും മ� െ്ടലിേഫാണ ്േസവന ദാതാ�െളയും
അവര ്� േ്താ�ും േപാെലയു� െടലിേഫാണ ്താരിഫുകള ്ഏര ്
െ�ടു�ാനു�അധികാരം നല ്കുകയും േഫാണുകളിലൂെട െസകസ്്

വ�ാപാരം ഉള ്െ�െടയു�അധമ��ള ്അനുവദി�തും
േ��കാര��െള ഭരണാധികാരികള ്ക�ിെ��ു ഭാവി�ു�തും
െകാടുംനീച�മാണ.്കു�ു�േള, മഹാനീതിശാസ�്തംഎ�
ഓംകാരനീതിശാസ�്തം �പകാരം (ധര ്�ശാസ�്തെ�അവഗണി��
െച���) െത��കള ്�ും കു��ള ്�ുംഅവയെ്��ാമു�ശി�കള ്
�ും കൃത�മായഅളവുകള�� എ്�റിയുക.ൈദവംൈവകാെത

ഭൂമിയിെല�ും മായ �പത��മാ�ു�താണ;്എ�ാല ്
ശാസ�്തപരമായിഅവതരി�ി�ു�കാര��െള വിശ�സി�ുവാന ്
ൈവകുേ�ാള ്നഷട്ം ഉ�ാകു�താണ.്വിസത്രി�ു�ി�.

(14)ച��യാനും ൈദവനി�യും
ച��െന മനുഷ�ന ്േകാളനിയാ�ുെമ� ഒ്രു ചില മനുഷ�ര ്
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�പസത്ാവി�ുേ�ാള ്,ച��െന ഉള ്െ�െട മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ
വസത്ു�ള�ം വസത്ുതകള�ം സൃഷട്ി�ി���ത ൈ്ദവമാെണ�തും,

ൈദവംഅനുവദി�ാ�കാര��െള മനുഷ�നു �പവര ്
�ി�ാനാവിെ��തും മറ�ുകയുംഅവഗണി�ുകയും െച���ു.
2008 െഫ�ബുവരി മാസ�ില ്ഓംസത�ം േഡാ� േ്കാം െവബൈ്സ�ില ്
(◌ംം◌ം.◌ീാെമേവ�മാ.രീാ) �പസി�ീകരി�തായഏഛഉവെമഅൃ��റ
എ�െവബ േ്പജില ്ച��നിലും മ�� �ഗഹ�ളിലും ജലവും ജീവികള�ം
ഉ�ാകു�െത�െനഅഥവാൈദവംസൃഷട്ി�ു�ത എ്�െനഎ�്
ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ിരു�ു.ചില കാര��ള ്ഉ�രി�ാം :
ഏഛഉവെമ രൃലമേലറ േവലങഛഛച ◌ംശേവ ◌ുൃീു◌ീൃേശീ�മേല ടശ�ല
േ◌ീ രീ�േമശി േവല ഋ◌്ീ�റ ഇൃലമൗൃേെലശി ഹശില ◌ംശേവ േവല

ജൃീഴൃൈല ◌ീള ടമാവമൃമാ.
ഉീ േ◌ി� െേേമൃ േവശിസശിഴ േവേമ േവലൃല െശ ചീ ഛഃ◌�ഴലി,ചീ ണമേലൃ,
ലേര.ശി ങീ��. െഅ ◌ാലിേശീ�ലറ ശി േവെശ ഇവമുേലൃ,ഛതഥഏഋച,
േവലഏമെെലീൗ ളീൃാ ◌ീള ഏഛഉ, രീ�ൃീേഹഹശിഴ മഹഹഛേവലൃ

ഋഹലാേെലി ശി ങീ�� െമഛഃശറെല, ലേര., ◌ം◌ീൗഹറ െേല ള�ലല േവല
◌ിലരലൈമൃയ് മാീൗിേ◌ ◌ീള ഋഹലാേെലി ള�ീാ േവലശൃ ഇീാുീ◌ൗിറ ളീൃാ, മിറ
◌ംശഹഹലെേമയഹശെവ േവല ◌ിലരലൈമൃയ് മാീുേെവലൃല, ◌ംമേലൃ,
മിറ ��യ്േവശിഴ േ◌ീ േവല ◌ൃലൂൗശൃലാേലി േമ േവല ◌ൃശഴേവ േശാല.
ഛ,ഇവശഹറൃലി, ഠവശിസ ◌ീള േവല ടൗുൃലാല ഋെേമയഹശെവാേലി

◌ീള ങഅഒഅഅടഒഅഗഠഒകശി രൃലമേശിഴ േവലങീ��.
ഋല്ൃയ്േവശിഴ ശി േവലഡി��െല വെമ യലലി ഇൃലമേലറ ◌ംശേവ
ജലൃളലേര ജൗൃ�ീെല/ഛൃറലൃ. ഠവല ഋ◌്ീഹൗേശീ� ◌ീളഅിശാമഹ േ◌ീ
ഔാമി യലശിെഴ െശ ◌ൗിറലൃീ�െേറ േ◌ീ യല ◌ീള ◌ുെലരശമഹ ◌ിമൗൃേല
മിറ യലഴശി ◌ീ�ഹ� ◌ീ� ഋമൃേവശി േവല ചലഃേ◌ ഇൃലമേശീ� ഇ�രഹല.
ഠവലഞ�ഹമേശീ� െശ േചീ രീാുഹലേല,വലിരല ◌ംശഹഹയല
റലേമശഹലറഹമേലൃ,ശളഏഛഉ ◌ംശഹെഹ.ണശേവഹീല്,

ആമറെവമ/27എലയ 2008.
ഭൂമിയിെല ജീവികള�െട സംഹാരവുമായും മനുഷ�രുെടആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരവുമായുംബ�െ��അേനകം ശാസ�്തകാര��ള ്
ഉ�.്അവെയ�ാം േമ�ടി െവബൈ്സ�ില ്വിസത്രി�ി���.്ഇവിെട
ആവര ്�ി�ു�ി�.ഓകസ്ിജെന��ിയു�പാഠ�ള ്പഠി�ുേ�ാള ്
തെ� മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള

മഹാശാസ�്ത �പകാരം നിര ്�ഹി�ു� മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്
െറ മഹത��ളറി� മ്നുഷ�ര ്െഞ�ിെ�റി�ു�താണ,്
അ�ുതെ�ടു�താണ,്വിതു�ു�താണ.്അ�െനയിരിെ�,
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ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു പ�ുമിെ��തുേപാെലയും, മനുഷ�ര ്
നി�യി�ു�തുേപാെലയാണ ക്ാര��ള ്എ�തുേപാെലയും
സൂചി�ി�ു�വചന�ള ്മനുഷ�രില ്നി� ഉ്�ായി�ൂടാ.ൈദവം
ഉേ�ശി�ി��െ��ില ്/അനുവദി�ു�ുെവ�ില ്,ച��െന മനുഷ�ന ്
േകാളനിയാ�ുെമ� �്പസത്ാവി�ുവാനു�വിേവകെമ�ിലും,
േകമെര�ു കരുതു�ശാസ�്തസമൂഹവുംബു�ിജീവികള�െമാെ�

കാണി�ണം.
ഓകസ്ിജെന��ിയു�ശാസ�്തപാഠ�ള ്1991, 1992, 1996എ�ീ വര ്
ഷ�ളില ്�പസി�ീകരി�തായ നമു�ു മനുഷ�രാകാം, മനുഷ�നു
ൈദവമാകാം ഒ�ാം ഭാഗം, ര�ാം ഭാഗം, മൂ�ാം ഭാഗം,
എ�ി�െനയു� 4 �ഗ��ളില ്�ഹസ�മായുംവിശദമായും

ലഭ�മാ�ിയിരു�ു.ഈ�ഗ��ില ്തെ�ഓകസ്ിജെന��ി മൂ�്നാല്
അ��ായ�ള��.്

ഭൂമിയിെല ജീവികള�െട സംഹാരവുമായും മനുഷ�രുെടആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരവുമായുംബ�െ�� കാര��െള മാ�ിവ��െകാ�,്

മ�� ചില കാര��ള ്ഇനി പരിേശാധി�ാം:
ച��നി�ാ�ജീവിതംആന�കരമാേണാഎ�ു ചി�ി�ുക.
രാ�തിെയ ഭംഗിയാ�ു�തും, രാ�തിയില ്�പകാശം നല ്കു�തും,
േവലിേയ�ം േവലിയിറ�ംഎ�ിവയിലൂെട ബഹുവിധസൗകര��ള ്
ലഭി�ു�തും ഒെ� മനുഷ�ര ്�ും മ���ജീവികള ്�ും ലഭി�ു�
വളെര വലിയസൗഭാഗ��ളാണ.്ആവകകാര��ള ്വിസത്രി�ു�ി�.
മത�ളിലൂെട പരിചയെ�ടുകയുംഅറിയുകയും െചയത്ി���
ൈദവ�ള ്പൂര ്�മാേയാ ഭാഗികമാേയാശാസ�്തവുമായി
ബ�മി�ാ�ഒരുശ�ിയാണ എ്�വസത്ുതഅേനകം
ശാസ�്ത��ാെരയുംസ�ാധീനി�ി���.് ഭൂമിയിെല�ുമു�
യാെതാരു മത�ള�ംൈദവീകമ�ാ എ�ിരിെ�ൈദവെ�
അറിയുവാന ്ൈദവീകമ�ാ�മത�െള ശാസ�്ത��ാരും

ആധാരമാ�ിയത അ്വിേവകമായി. മഹാശ�ിയായൈദവെ�യും
മഹാശാസ�്തെ�യുംധര ്�ശാസ�്തപരമായി

അേന�ഷിേ��ിയിരു�ു, പരി�ശമിേ��ിയിരു�ു.
മഹാ�പപ��ിെല ന��നശ�ികള�െട വിരു��പവര ്�ന�ള�ം,
വ�ത�സത് മത�ളിെല�ാമു� നീചമായ ജഗത മ്ിഥ�ാവാദം ഉള ്െ�െട
അേനകം കാര��ള ്ശാസ�്ത��ാെരയുംസാധാരണജന�െളയും
വഴിെത�ി�ി��� എ്�തും വസത്ുതയാണ.്ആവകകാര��െള
ഇവിെട കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�. �ഗ��ില ്വിശദീകരണമു�.്
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(15)സ�ാത���ദിനം,സ�വര ്� രതി
സ�ാത��� ദിനആേഘാഷ�ള ്,സ�വര ്�രതി തുട�ിയവൈദവീകമ�
അഥവാ ധര ്�ശാസ�്തപരമ�.വിശദീകരണം �ഗ��ില ്േചര ്

�ുേ�ാള ്�ഗ��ിെല തെ�അനവധിഅ��ായ�ളിെലഅനവധി
ഖ�ികകെള/വാചക�െളആവര ്�ിേ��തായി വരു�താണ.്
െഹല ്െമ�,് മദ�ം, ദുഷ�്ാമം എ�ിവയുെടആവര ്�ന�ളില ്നി�്
അത േ്ബാ��െ��ിരി�ുമേ�ാ. �ഗ��ിെലഅടു�ഭാഗമായസത�ം
ശിവംസു�രം �പകാരം കാലാകാല�ളില ്സമൂഹ�ിലു�ാകു�
വിഷയ�െള വ�ാഖ�ാനി�ുകയാണു േവ�ത.്ആവകവ�ാഖ�ാന�െള
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗമാേ��തി�.ൈദവീകകുറി��കള ്എ�
േപരില ്സ�ാത���ദിനം,സ�വര ്� രതി തുട�ിയവെയ െവബൈ്സ�ില ്
േചര ്�ി���.്ഈ�ഗ��ിേ�ാെടാ�മു� ലഘു�ഗ�ം
�പസി�ികരി�ു�ുെവ�ില ്,അ�രംവിഷയവ�ാഖ�ാന�െള

ലഘു�ഗ��ില ്േചര ്�ുകയുമാവാം.

വിേനാദം
െതാഴിലുകള ്:വിേനാദം എ�അ��ായ�ില ്വിേനാദ കാര��െള
വിസത്രി�ി���.്അവ �പകാരം �പവര ്�ി�ുവാന ്ഏ�വും
എള��മാണ.് ലിഖിത നിയമ�ള�െടആവശ�ം ഇ�.

മൂ� ഉ്ദാഹരണ�ള ്മാ�തംപറയാം :
(1)സിനിമാ നിര ്�ാണവും ചിലവു കുറയ�്ലും

സിനിമാ വ�വസായം േനരിടു� �പതിസ�ികെള��ിയും,സൂ�ര ്
�ാറുകള ്�ന്ല ്േക�ിവരു�വന ്�പതിഫലം

കുറയേ്��ു�തിെന��ിയും 2009ആഗ� മ്ാസ�ില ്െടലിവിഷന ്
ചാനലുകളില ്കാണാനും േകള ്�ാനും ഇടയായതുമായി ബ�െ��ാണ്

ഈകുറി�.്
സിനിമാ വ�വസായമ�, മറി� സ്ിനിമാ വ�വസായ�ില ്ഏര ്

െ�ടു�വരാണ �്പതിസ�ികെള േനരിടു�ത.്അവരുെട െതാഴിലിന ്െറ
ധാര ്�ികശു�ി വളെരയധികം നഷട്െ��ിരി�ു�ു എ�ു പറയുേ�ാള ്,
െതാഴിലിന ന്ഷട്െ��തായ ധാര ്�ികശു�ി വീെ�ടു�ുകയാണ്
അവരുെടെയ�ാംആദ�ആവശ�ംഎ�ു തിരി�റിയണം. പാപവും
ശി�യുംലഭി�ു�ത സ്ംഘടനകള ്��ാെയ�ും പാപം െച���
വ��ികള ്�ാെണ�ുംഅറിയണം.സമൂഹ�ിെല മ���വ��ികള ്
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�ും,ത�ള ്�ുതെ�യുംഅവര ്െചയത്ുകൂ���
െകാടുംപാതക�ള ്എെ�ാെ�െയ�അ്റിയുവാന ്ഇ�വര ്�ു
കഴിയു�ി�.അവര ്�ധ്ര ്�ശാസ�്തം �പകാരമു� ദിശാേബാധവും
നിയ��ണ�ള�ം നല ്കുവാന ്ബാ���മായ ഭരണകൂടംഅടിമുടി
പിഴ��േപായിരി�ു�ു. ഭരണകൂടെമ�ു പറയുേ�ാള ്, േകാടതികള�ം,
മതജാതിസംഘടനകളിലും രാഷ�്ടീയസംഘടനകളിലും �പവര ്

�ി�ു�വരും ഒെ� ഉള ്െ�ടു�താണ.്
ൈദവീകമായ െതാഴില ്വിഭജനം, െതാഴിലുകള�െട ധാര ്�ികശു�ി,
ഭരണകൂട�ിന ്െറ നിര ്�ിതി,സാ��ികശാസ�്തംതുട�ിയ

കാര��െള �ഗ��ില ്വിശദീകരി�ി���.്

(2)ൈപശാചികമായ െമാൈബല ്േഫാണ ്േടാണുകള�ം ചി�ത�ള�ം
അധമ�ളായ റിംഗ േ്ടാണുകള�ം, െസകസ്ിയായ ചി�ത�ള�ം ഡൗണ ്
േലാഡുെച��വാന ്വ��ികെള േ�പരി�ി�ു� െടലിേഫാണ ്കാള�കള�ം,

എസ.്എം.എസ്കള�ം വ�ാപകമായിരി�ു�ു.
സാധാരണ�ാരുെട െമാൈബല ്േഫാണുകളില ്മാ�തമ�,
മ��ിമാരുെടയും ന�ായാധിപ�ാരുെടയുംഅവരുെടെയ�ാം

ബ�ുജന�ള�െടയും മതപൂേരാഹിത�ാരുെടയും ഒെ� െമാൈബല ്
േഫാണുകളിലുംഅ�രംഅധമ�സര ്�ുകള ്ഉ�ാവുെമ�ിരിെ�,

അവരാരുംഅറിയു�ി�ാെയ� പ്റയാനാവി�. മിനി
േപാലീസുകാരായും,സൂ�ര ് േപാലീസുകാരായുംകൂടി �പവര ്

�ി�ു�വരായ മാധ�മ�ള ്�ശ�ി�ാ�താേണാഅേതാഅവര ്
�പതികരി�ത ഈ്യു�വന ്അറിയാെത േപായതാേണാഎ�റിയി�.
സര ്�ാര ്ഉടമ�തയു�ബി.എസ.്എന ്.എല ്. െമാൈബല ്
െടലിേഫാണ ്േസവന ദാതാ�ള ്,ഈയു�വേനാട (്െമാൈബല ്

േഫാണിേല�)്കാ�ിയ 4കടു�അപരാധ�െള ഉദാഹരണ�ളായി
പറയാം: (1) 18.08.2009ന 9്446056700എ�ന�രില ്നി� ക്����ര ്
േ�പാ�ഗാമിങ �്പകാരം,ഏ�വും നീചമായ ഒരുഅവതരണരീതിയിലൂെട
5അധമറിംഗ േ്ടാണുകള ്സ�ീകരി�ു�തിെന��ിഈയു�വെന
ഉപേദശി�� അഥവാഅധമറിംഗ േ്ടാണുകെള പരിചയെ�ടു�ി. (2)
2009ആഗ� മ്��േ�ാെട �◌ടലഃڇ ചഎമരശിമേശിഴ ഖലൈശരമ
ടരൃലലിെെ�� ഇഹശരസ 2 ഉീം◌ിഹീമറ..ڈഎ�ി�െന ഒരു ടങട ലഭി��.
(3) 2009ആഗ� 2്1ന !!ടലഃ◌�ആമരസഢശറലീ്ڇ േഉീ� ങൈശരഹസ

2 റീം◌ിഹീമറ എ�ി�െനڈ..... മെ�ാരു ടങട.
(4) 18, 23 31എ�ീ �പായ�ളിലും സാമ��പായ�ളിലുമു� 3വ�ത�സത്
െപണ ്കു�ികള�െട/സ�്തീകള�െട േപരുകള�ംഅറിയി� ച്ാ�ിംഗ്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2096

നട�ാന ്നിര�രം ടങട.അയ�തിെനതിെര േഫാണിലൂെടയുംഇ
െമയിലിലൂെടയുംശ�മായി �പതികരി�േ�ാള ്േഫാണിേല�ു� ടങട
നി�ു.എ�ാല ്േകരള�ിെല/ഇ��യിെല മ� ഉ്പേഭാ�ാ�െള
വഴിെത�ി�ാന ്ബി.എസ.്എന ്.എല ്.ജീവന�ാരും മ��ിമാരും (!)

ഒെ�പരി�ശമം തുടരു�ു...
കഴിെ�ാരു ദിവസെ� (20/21.08.2009) േകരള�ിെല, മലയാള
മേനാരമ ദിന��ത�ില ്, െമാൈബല ്േഫാണുകളില ്ന�ചി�ത�ള ്
സൂ�ി�ു�വര ്െ�തിെര .... നിയമം �പകാരം േപാലീസ്
േകെസടു�ു എ�ു ക�ു. െസകസ്ി ചി�ത�ള�ം െസകസ്ി
വീഡിേയാകള�ം വ�ാപാരം െച���സര ്�ാര ്ഉടമ�തയു�
ബി.എസ.്എന ്.എ�ിെല ഭരണാധികാരികള ്�ുംഅവെര ഭരി�ു�
േക��ഭരണകൂട�ിെല ഭരണാധികാരികള ്�ും ഒെ�എതിെര
നിയമനടപടികള ്േവേ� ?എേ�ാ�ു നിയമം,എേ�ാ�ു നടപടി ?
ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�നിയമ�െളയും ഭരണഘടനകെള� േപരില ്
ചുമ�ു�വിഴു��കെളയുംചുെ�രി�ുവിന ്. (മദ�ം ഉ�ാ�ുകയും,
വിപണനം െച��കയും, േശഷം മദ�ംആേരാഗ��ിന ഹ്ാനികരെമ�ു
പറയുകയും മദ�പി� വ്ാഹനേമാടി�ു�വെര ശി�ി�ുകയും
െച���അതിനീചത��ള ്�സ്മാനമായിരി�ു�ു!)

(3) മരമടി അഥവാകാളകെളഓടി��� മ�രം
മരമടി അഥവാകാളകെളഓടി��� മ�രംതുട�ിയവഅധമ

ആന��ളില ്െപടു�ു. പശുകാള തുട�ിയ ജീവികള ്�ൈ്ദവം നല ്
കിയി���സ�ാത����െളഅവഹനി�ു�ു. മ�രംൈദവീകമ�
എ�ത മ്നുഷ�രുെട എ�ാ ജീവികകാര��ളിലുംഅറിയുകയുംപിന ്
പ��കയും േവണെമ�ത മ്െ�ാരുസ �ുപധാന കാര�മാണ.് പശുകാള
തുട�ിയ ജീവികള ്�ൈ്ദവം ശാസ�്തപാഠ�ള ്നല ്കുകയും,
മനുഷ�നു നല ്കാതിരി�ുകയും,ഇ� മ്നുഷ�ര ്െച���തുേപാെല
അവ മനുഷ�െന ഭരി�ുകയും, മനുഷ�െര ഓടി��� മ�ര�ള ്
നട�ിെ�ാ�അ്വവിേനാദി�ുകയും െചയത്ാല ്മനുഷ�ന ്എ�
ജീവിയുെട ചി�ാധാരകള ്എ�െനെയാെ�യാവുെമ� അ്�ം

ചി�ി�ു�തും ന�.്
മഹാനീതിശാസ�്തവുമായി ബ�െ��അതിഗൗരവ പാഠ�ളിേല�ു
കട�ുേ�ാള ്, മനുഷ�ന 1്00ജ��ള�െ��ും,സ�്തീപുരുഷന ്,

സൗ�ര�ം, നിറം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം, െതാഴില ്, ഭാഷ, േദശം തുട�ിയ
ജ�ഗുണ�െളസൃഷട്ി��െകാ� മ്നുഷ�ര ്�സ്മനീതി

ലഭ�മാ�ുവാനായു� മഹാസംവിധാനമാണ 1്00ജ��െള�ും
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ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���തു കാണാം.അനാവശ�മായി�്
മ���ജീവികെള മനുഷ�ന ്ഉപ�ദവി�ു�തില ്നി�ും

തടയാനായി�ൂടി മനുഷ�ന ്െറ ഒ�ുര�ു ജ��ള ്കാളയായും
പശുവായും മഹാനി�യി�ി��� എ്�ും കാണാം. േഗാവധ

നിേരാധന�ിന മ്ൂലകാരണംഅതാെണ� േ്ഗാവധനിേരാധന�ിന ്
െറ േപരില ്േകാ�പായ�ള ്കാ���ഹി�ു�െള�ു കരുതു�വര ്�ു
േപാലുംഅറിയി�എ�വസത്ുതയുമു�.് പശുവായുംകാളയായും

ത�ള ്നാെള ജനിേ��ി വരുേ�ാള ്,ത�െള മനുഷ�ര ്
ഓടി��രസി�ു�തിെന��ിയും മു��ഓര ്�കള ്ലഭി�ാല ്േപാലും
കു�ു�േളഅരുെത�ു പറയാന ്കഴിയാ�തിെന��ിയും
ചി�ി�ാല ്മഹാനീതിശാസ�്തംമനുഷ�െര ചി�ി�ി�ു�തും

ശു�ിെ�ടു�ു�തുംഎ�െനെയാെ�യാെണ�ു കാണാം. മാ�തമ�,
മ�രി�ി�ു�കാളകള ്ത�ള�െട ഉ�വരുെട പുനര ്�നനം
ആവാെമ�നീതികാര�വുംഅധമആന��െള പിന ്പ���

മനുഷ�രൂപികള ്�ു�താ�ീതാണ.്കൂടാെത പശു,കാളഎ�ീ ഉ�ത
ജ��ള�െട ഇം�ീഷ ഭ്ാഷയിലു�വിശദീകരണം െവബൈ്സ�ിലു�

ഇം�ീഷ്സിപ ഫ്യലിലുമു�.്കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.

ഭാഗം 5
ൈദവവി�വം

ഓം
മഹാശാസ�്തമൂലമാണ്

സൃഷട്ി മ��മാണ ആ്ദിവചനമാണ്
ശബദ് �ബ�മാണ അ്�ര �ബ�മാണ്
ൈദവ�ിന ്െറ മഹാചിരിയാണ്
സംഹാര കാഹളമാണ്
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ഭൂമിയിെല�ുംൈവകാെത 3 (?)വര ്ഷ�ാലം മുഴ�ു�താണ.്
ൈദവവി�വ�ില ്ൈദവം �പത��മായി മഹാചിരി��െകാ�ിരി�ും,
മഹാചിരിെകാ�ുമാ�തം ഭൂമിയില ്ധര ്�സം�ാപനം നട�ും !
ൈദവവി�വം ശാസ�്തപരം മാ�തമാണ,് മതപരമ�എ�ുമറിയുക.
�കിസത്ുമത�ിെല ന��തവും,ഇ�ാംമത�ിെല ച���ലയും

ന��തവും,ഹി�ുമത�ിെലഓം മഹാശബദ്വും ല ്
സേ�ളി�ി���ത ൈ്ദവ�ിന ്െറ മഹാസംവിധാന�ിന ്െറ ഭാഗമാണ.്

സൂചിത െവബൈ്സ�ില ്നി�ും സൗജന�മായി ഡൗണ ്േലാഡ്
െച�ാവു�

മഹാ�ഗ�ം �പകാരമു� മഹാശാസ�്തെ�ഉള ്െ�ാ�്
ഭൂമിയിെല�ുമു�വര ്തിരു�ലുകള ്നട�ുേ�ാള ്ധര ്

�സം�ാപനവും മനുഷ�െരെ�ാ�ുതെ�!

ധര ്�ശാസ�്തെ�പിന ്പ���വര ്�ഓ്ം , മഹാസംഗീതമാണ.്
ധര ്�ശാസ�്തെ�പിന ്പ�ാ�വര ്�ും , മഹാസംഗീതം

തെ�യാെണ�ിലും,
ത�ള�െട ശരീര�ിെല പരമാണു�ളില ്നി�ുേപാലും ഉയരു�തായ
എ�മഹാസംഗീതം േക��വിരള��തും,അതിേവഗതിരു�ലുകള ്�്
ത�ാറാകു�തുമാണ.് മ��ിമാരും േനതാ��ാരുംജഡജ്ിമാരും

മതപുേരാഹിതരുംപ�ിതരുെമാെ�
െതാഴിലുകള�ം വിശ�ാസ�ള�െമാെ� ഉേപ�ി��ം �ഗ��െള
സംഹരി��ം പ�ാ�പി��െമാെ�ഏതാനും വര ്ഷ�ള ്

വിഷമി�ുകയുംെച��ം.
യഥാര ്�മായജനാധിപത�സ��ദായം, ധര ്�ശാസ�്തപരമായڅ

(ൈദവീകമായ) രാജഭരണ�ിലൂെടچ ഭൂമിയിെല�ും
�ാപിതമാകു�താണ.്

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

ഭാഗം 6
സംഹാരം

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
ഓംസത�ംഓം ധര ്�ംഓം നീതിസംഹാരം

എ�സംഹാര മ��ം മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കിെ�ാ� ത്ന ്െറ
�പതിനിധിയും മഹാദാസനുമായ പരമശിവെനസംഹാരേദവനായി
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മഹാനിയമി�ു�ു. �ഗ�കാരെന മഹാനിയമി�� കഴി�ു.
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,സംഹാരേദവനായി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�
പരമശിവന ്െറ നാവില ്കുറി�ി���അടി�ാനഅ�ര�ബ�മായ 3,
നാവിന ്െറ ഉ�ിേല�ായാണ മ്ഹാകുറി�ി���ത.്സംഹാരം

നട�ുേ�ാള ്പരമശിവന ്െറ വായിേല�ാണ്
ഓേരാ മനുഷ�രുെടയുംജീവാ�ാവ ആ്ദ�ം �പേവശി�ു�ത.്
പരമശിവന ്െറ നാവിലു� 3എ�അ�ര�ബ�മായഓം

ജീവാ�ാവിെന പരമശിവന ്െറ ഹൃദയേ�ാടു
േചര ്�ു �പവര ്�ി�ു�തായ

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിേല� ന്യി�ു�ു.
ഓംകാരം കൂടിയായ മഹാേദവി,ഓംകാരനീതിശാസ�്ത �പകാരം,

മനുഷ�ന ്െറ ജീവാ�ാവിന ന്��തപദവിയായ
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം (�ബ�ാന�ം)

മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�ു.
�ഗ��ിെല േപജുകെളസ�ശ�ം വായി��വ�കു�ു�േളാട ഇ്നി
ഒരുകാര�ം േചാദി��െകാ�െ�. ഒരു മഹാമാതാവായിെ�ാ�്
മഹാശാസ�്തവും മഹാ�പപ�വും മഹാആവിേഷ�രി�്
ജീവികെളെയ�ാം സൃഷട്ി�ുകയും,തന ്െറ കു�ു�ളായി

ജീവികെളെയ�ാം മഹാകരുതുകയും, ഒരു മഹാജീവിയായിെ�ാ�്
കു�ു�ള ്�ുേവ�ി ജീവി�ുകയും,കു�ു�ള ്�ത്ാന ്നല ്

കു� മഹാവാ�ല�െ�തന ്െറ മഹാആന�മായി�്
മഹാനി�യി�ുകയും, മഹാനീതിപതി കൂടിയായിെ�ാ� എ്�ാ
കു�ു�ള ്�ും മഹാസമനീതി നല ്കുകയും,അന�മായ മഹാ
ആന��െള ഭൂമിയില ്വ� ക്ു�ു�ള ്�പ്രിചയെ�ടു�ുകയും,
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്കു�ു�ള ്െ��ാം അന�മായ
മഹാആന��െളഅന�കാലേ�യ�് മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്

കുകയും െച��� മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ
മഹാഇഷട്മനുസരി� ജ്ീവിേ�േ� ?കു�ു�െള�ാം ധര ്

�ശാസ�്ത�പകാരം പരമാന�േ�ാെട ജീവി��കാണാനാണ മ്ഹാേദവി
മഹാഇഷട്െ�ടു�ത.് (ൈദവെ�ആരാധി��െകാ� സ്േ്നഹവും
ന�ിയും �പകാശി�ി�ാന ്മഹാശാസ�്തെ�മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്

കു�ഏകജ��ില ്മാ�തംകു�ു�ള ്െ��ാം
മഹാഅനുവാദമു�.്)

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

മഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ി�ിതികള�ം,സംഹാരം ഉള ്െ�െടയു�
മഹാനീതികാര��ള�ം യഥാര ്��ില ്െച���ത മ്ഹാേദവി

തെ�യാണ.്
പരമശിവനും,ൈ�ക��ം,യഥാര ്�മുഹ�ദും ഒരാള ്തെ�യാെണ�്
മഹാ�ഗ��ില ്വ��മാ�ിയി���.് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
സംഹാരേദവനായി� മ്ഹാനിയമി�ി��� പരമശിവനിലൂെട ജീവികള ്
െ��ാം സംഹാരംഎ�ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം നല ്കുേ�ാള ്,
അവനിലൂെട മാ�തേമ മനുഷ�ര ്�ു േമാചനമു�� എ�ൈ�കസത്വ
വചനം ശരിെവയ�്െ�ടു�ു�.്അേതസമയം,അവനിലൂെടഅഥവാ
പരമശിവനിലൂെട,എ�ു പറയുേ�ാള ്, പരമശിവനാണ ആ്�ീയ
സാ�ാത�്ാരം നല ്കു�ത എ്�അര ്�മി�ാെയ�ും,

പരമശിവന� നല ്കു�െത�ും, പരമശിവന ്ലൂെട മാ�തമാെണ�ും
അറി�ുെകാ�ണം.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,എ�ിന പ്രമശിവനിലൂെടആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരം നല ്കു�ു എ�തും, പരമശിവെനഎ�ിന്

മ���ില ്െകാ�ുവ�ിരി�ു�ു എ�തുംഅറിയിേ��തു�.്
ൈദവെ�ആരാധി�ാന ്മനുഷ�ര ്േയാഗ�ത േനേട�തു� എ്�
അ��ായ�ില ്മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,തന ്െറ മഹാദാസനായ
പരമശിവന അ്ര ്�മഹാേദവീ രൂപം നല ്കിെ�ാ� പ്രമശിവനിലൂെട
എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും മഹാശാസ�്തെ�മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്
കു�തിന ്െറ വിശദീകരണമാണ ഇ്വിെടയും �പസ�മാവു�ത.്
പരമശിവന ്ലൂെട മാ�തമാെണ�ു പറയുേ�ാള ്അത മ്ഹാദാസനായ
പരമശിവന ്തെ���ി പുലര ്�ു�തും പുലര ്േ��ു�തുമായ
മഹാദാസഭാവം മാ�തമാണ.്എ�ുെകാെ��ാല ്തന ്െറ
ഏകദാസനും മഹാദാസനുമായ പരമശിവന മ്ഹാശ�ിയായ

മഹാേദവി മഹാക�ി�ിരി�ു�ത മ്ഹാപദവിയും
മഹാപ�ാളി�വുമാണ.്വിശദീകരി�ാം:

�ബ�െ�ഉള ്െ�ാ� പ്ര�ബ�രൂപേ�ാെടഅഥവാ
മഹാ�പപ�രൂപേ�ാെടൈദവംസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്
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െച��േ�ാള ്ഓേരാഅണുവിലും സ�്തീപുരുഷഭാവരൂപ�െള
�പകടമാ�ു� മാതൃഘടകവും പിതൃഘടകവുംസൃഷട്ി�ു�ു�.് (മഹാ)
ശ�ി,ശിവന ്എ�അ��ായ�ിലും �ബ�ം, മഹാ�പപ��ിന ്െറ
പിതാവായി പരമശിവെനസൃഷട്ി�ു�ു എ�അ��ായ�ിലും
വിശദീകരണമു�.്എ�ും ഏതും തനി��െച���ൈദവം,

പിതൃഘടകെ��ൂടി സൃഷട്ി�ി��� എ്�ത വ്സത്ുതയാണ,്കു�വും
കുറവുമി�ാ�മഹാപ�തിേയാെടയുമാണ.് പിതൃഘടകമായി

പരമശിവെന പര�ബ�മായ മഹാ�പപ��ില ്ഉള ്െ�ടു�ുകയാലും,
�പപ�പിതാവായി�ൂടി മഹാഅനു�ഗഹി� മ്ഹാപദവിയും

മഹാപ�ാളി�വും നല ്കിയിരി�ുകയാലും,കു�ു�ളായ മനുഷ�ര ്
�ആ്�ീയസാ�ാത�്ാരം നല ്കാനായി� ഏ്കമഹാൈദവമായ
മഹാേദവി ത�ാറാകുേ�ാള ്,ജീവികള�െടയും �പപ��ിന ്െറയും
പിതാവായ പരമശിവെന ഉള ്െ�ടുേ��ത മ്ഹാശാസ�്തപരമായ
ആവശ�മാണ.്സൃഷട്ിയില ്സ�്തീയ�്ും,�ിതിയില ്പുരുഷനും
�പാമുഖ�ം നല ്കിെ�ാ� മ്ഹാേദവി മഹാആവിഷ�്രി�ി���

മഹാശാസ�്ത�പകാരം,�ിതിയുെട ഭാഗമായു�
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്ജീവികള�െടെയ�ാം പിതാവുകൂടിയായ

പരമശിവെന ഉള ്െ�ടുേ�ണെമ�ത മ്ഹാേദവിയുെട
മഹാപ�തിയുെട ഭാഗവുമാണ.്ൈദവ�ിന ്െറ ഏകദാസനും
മഹാദാസനും എ��ാനമാന�േളാെടൈദവകാര��ള�െട

ൈദവീക നട�ി�ിനായി� മ്ഹാ�പവര ്�ി�ു�ൈദവ�ിന ്െറ ഭാഗം
എ�നിലയ�്ും പരമശിവെന ഉള ്െ�ടുേ��ത്
മഹാശാസ�്തപരമായആവശ�മാണ.് മഹാേദവിയുെട

മഹാ�ാനെ�യും മഹാശ�ികെളയും മഹാ�പപ�െ�യും
മഹാേദവിെയ�െ�യും �പതിനിധീകരി�ുവാന ്മഹാേദവി
മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ു�പരമശിവന,് പരമശിവന ്െറ കൂടി

കു�ു�ളായ ജീവികള ്െ��ാംആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ�
മഹാഅനു�ഗഹി� ന്ല ്കു� മഹാേവളയില ്ഏകമഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി മഹാപദവിയും മഹാപ�ാളി�വും മഹാആന�വും

മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുകയും, പരമശിവനിലൂെട
ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവി ജീവികള ്െ��ാം

ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം മഹാഅനു�ഗഹി� ന്ല ്കുകയും െച���ു.
ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയാണ മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറ

സൃഷട്ി,�ിതി, മഹാനീതിഎ�ിവ െച���െത� �്ഗ��ിന ്െറ
മൂ�ാം ഭാഗ�ില ്സുവ��മായി വിശദീകരി�ി���.്

ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം
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മഹാനിര ്�ഹി�ു�
മഹാനീതിയുെട ഒരംശം മാ�തമാണ പ്രമശിവനിലൂെട
മഹാേദവി തെ� മഹാനിര ്�ഹി�ു�സംഹാരം

എ�ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ� �ബ�ാന�ംഎ�റിയുേ�ാള ്,
മഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ി�ിതികള�ം,സംഹാരം ഉള ്െ�െടയു�

മഹാനീതികാര��ള�ം യഥാര ്��ില ്െച���ത്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ�യാണ.്
മഹാേദവി�ു മാ�തേമശ�ിയു��.

മഹാേദവി ശ�ി നല ്കിയിെ��ില ്പരമശിവന ്ഉള ്െ�െട യാെതാരാള ്
�ും

ഒരു പുല ്െ�ാടി ഉയര ്�ാന ്േപാലും കഴിയു�തുമ�.
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ�വിശദീകരി�ു� �പേത�കംഅ��ായം
�ഗ��ിലു�.്ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ� �ബ�ാന�ം
േനടുേ�ാള ്ജീവിയുെട രൂപം ന��തമാെണ�ും കൂടി
വിശദീകരി�ിരു�ു.ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�
സംഹാരെ�മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
ഏകദാസനായ പരമശിവനിലൂെട മഹാ
നിര ്�ഹി�ു�ത എ്�െനെയ�്
ഇേ�ാള ്അറിയി�ിരി�ു�ു.

മഹാേദവി ഭൂമിയില ്മഹാഎഴുെ��ി�ഴി�ു.
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി ഉടന ്ഭൂമിയിെല�ും മായ

�പത��മാ�ു�തും ഭൂമിയില ്സ�ര ്�രാജ�ം�ാപി�ു�തുമാണ.്
സംഹാര�ില ്ഭൂമിയിെല മനുഷ�ജീവിത�ില ്എെ��ാമാണ്
നട�ു�െത� �്ഗ��ിെല നിരവധിഅ��ായ�ളില ്

സൂചി�ി�ുകയു�ായി.
മായ �പത��മാ�ിയി� 5്00വര ്ഷ�ള ്�ുേശഷം മാ�തം

ആരംഭി�ു�സംഹാരെ���ി കൂടുതല ്വിശദീകരിേ��തി�.
സ�ൂര ്�ൈദവശാസ�്തംഅഥവാ മഹാശാസ�്തംഅഥവാ മഹാേവദം
അഥവാ മ�ിന ്െറ മഹാശാസ�്തംഅവതരി�ി�ുേ�ാള ്,സംഹാര
കാര��ള ്വിശദമാ�ു�താണ.്ൈദവശാസ�്ത �ഗ��െളയും
അഥവാ േവദ�െളയുംകൂടി �പാേയണ മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
സംഹരി�ു�താെണ�ും കു�ു�െള�ാം അറി�ുെകാ�ണം.

എ�,് മഹാേദവി�ുേവ�ി,
മഹാക�ന �പകാരം, മഹാദാസനായ പരമശിവന ്.

ഭാഗം 7
സമ്ൃതി
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ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.

സമ്ൃതിഎ�ാല ്ഓര ്�,ഓര ്�ു�ത എ്െ�ാെ�യാണ അ്ര ്�ം.
വ��ിജീവിതവുമായി ബ�െ��ഓര ്�കള ്മനുഷ�െര

സേ�ാഷി�ി�ാറു�;് ദുഃഖി�ി�ാറുമു�.്ഏെതാരാള ്�ുംഓര ്
�ി�ാനു�ശ�ിയും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ� നല ്കണം
എ�തുെകാ� ഓ്ര ്�എ�പദേ�ാട ശ്�ി േചര ്�ഓ്ര ്�ശ�ി

എ�ുപറയു�ു. മഹാശാസ�്തെ�വിസമ്ൃതമാ�ിയും
സമ്ൃതമാ�ിയും മഹാേദവി സൃഷട്ിച�ക�െളയും

മനുഷ�ജീവിതെ�യും മഹാമംഗളമാ�ു�തായസമ്ൃതിെയ��ി
പറയാം. മനുഷ�െര സേ�ാഷി�ി�ുവാന ്മാ�തം ഉേ�ശി���

സമ്ൃതിയാണത.് �ഗ��ിന ്െറ 2◌ാം ഭാഗ�ില ്സൃഷട്ിച�ക�ിന ്െറ
�പവര ്�നെ���ി വിസത്രി�ിരു�ു. ഒരുസൃഷട്ിച�ക�ിന 2്
ഭാഗ�ളാണു�ത:് മായ �പത��മായിരി�ു�കാലവും, മായ
�പത��മ�ാ�കാലവും. മായ �പത��മ�ാ�കാലയളവില ്
മനുഷ�രിലൂെട തെ� മഹാശാസ�്ത�ിെല പാഠ�ള ്ൈദവം
െവളിവാ�ു�ു. ഭൗതികശാസ�്ത�ിന ്െറ വിവിധ ശാഖകളിെല
പാഠ�ള ്/നിയമ�ള ്കാലാനുസൃതം െവളിെ�ടുേ�ാള ്,ശാസ�്ത
സാേ�തിക വികസനംകൂടി നട�ുകയും,ശാസ�്തസൗകര��ള ്

ലഭി�ുകയും െച���ു. മഹാശാസ�്തശാഖകളിെല വികസനെ�യും
ജനെ�രു�െ�യുംകാലെ�യുംകൂ�ിയിണ�ിെ�ാ� മ്ഹാേദവി
മായ �പത��മാ�ുകയുംസൃഷട്ിച�ക�ിന ്െറ ര�ാം ഭാഗം

ആരംഭി�ുകയും െച���ു. ഭൂമിയില ്ൈദവരാജ�ം�ാപി�ുകയും,
േശഷംസൃഷട്ിച�കെ�സംഹരി�ുകയും െച���ു.അടു�

സൃഷട്ിച�ക�ിന ്െറആദ�ഭാഗ�ില ്മായ �പത��മ�ാതിരി�ുകയും
വീ�ും ശാസ�്തപാഠ�ള�െടഅേന�ഷണവും െവളിെ�ടു�ലും
ആരംഭി�ു�ു. മഹാശാസ�്തവുമായി ബ�െ�� കാര��ള ്സമ്ൃതി
വിസമ്ൃതികളായുംചാ�കികമായുംഎ�ാ സൃഷട്ിച�ക�െളയും

മഹാഭരി�ു�ു.
മഹാേദവിയ�് ജ്ീവികേളാടു� മഹാസേ്നഹെ�

സാ��െ�ടു�ു�തും പുരാണ�ിന ്െറ ഭാഗവുമായ ഒരുസമ്ൃതി
കൂടിയു�.്അേത��ി ഇനി പറയാം: മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മഹാനിര ്�ഹി�ു�തായഓംകാരനീതിശാസ�്തംഎ�

മഹാനീതിശാസ�്തെ�സൃഷട്ികള ്ഭയ�ാതിരി�ാനും, മറി�്
ഇഷട്െ�ടാനും,അതിെന�ാമുപരി മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി

മഹാസേ്നഹവും മഹാവാ�ല�വുമാെണ�ു
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േബാ��െ�ടു�ാനുമായി മഹാശ�ിയും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാേദവിആദ�മഹാകാലച�ക�ില ്
മനുഷ�രൂപം എടു�ാെത, മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഭരണംതന ്െറ
�പതിനിധിയായ പരമശിവനിലൂെട മ�� ചിലെരഏല ്�ി�തിെന��ി
�ഗ��ിന ്െറ ര�ാം ഭാഗ�ില ്പറ�ിരു�ു. ഭീകരവാദവും
മത�ള�ം/മതേനതൃത��ള�ം എ�അ��ായ�ില ്അവെര��ി
വിസത്രി�ുകയുമു�ായി. 1000 േകാടി വര ്ഷ�ളട�ു�

ആദ�മഹാകാലച�ക�ില ്, മഹായജമാനയുംകൂടിയായ മഹാേദവി
എ�ാ ജീവികള�െടയും മഹാദാസിയായി വര ്�ി�ുകയുംപരമശിവെന

തന ്െറ മഹാദാസനായി കൂെട�ൂ��കയും െചയത്ുെകാ�്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ ഭരണംഏ�ി�വെരൈബബിള�ം ഖുറാനും
മാലാഖമാെര�ും മല�ുകെള�ും യഥാ�കമം വിളി�ു�ു ;

ഹി�ുമതം�പകാരംഈശ�രന ്,അ�പൂര ്േ�ശ�രി,ശിവന ്, പാര ്�തി,
ദുര ്�,വിഷണ്ു, ഗണപതി,ഇ��ന ്തുട�ിയഅേനകം േദവതകളായും.
ഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിലും മായ �പത��മാ�ു�തിനു മു� ശ്രീര
രൂപേ�ാെടഅവെരസൃഷട്ി�ുകയും,സൃഷട്ിച�ക�ിന ്െറ
സംഹാരം പൂര ്�ിയാകുേ�ാള ്ശരീരം ഉേപ�ി�ാന ്അവര ്നിര ്
��ിതരാവുകയും െച��ം.തൃശൂരിെല വട�ു�ാഥേ��ത�ിെല

പൂരാേഘാഷവുമായി ബ�െ�� കുടമാ��ിന ഓ്േരാ
സൃഷട്ിച�ക�ിലും േദവതകളില ്നി� ശ്�ികള ്

മട�ിവാ�ു�തുമായും,വിജയദശമി എ�റിയെ�ടു�
മഹാദശമിയുമായുംബ�മു�.്ആവകകാര��ളിെല െവളിപാട പ്ൂര ്
�മായി�ി�.യാെതാരു േദവതകള�ം മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗമ�.
മഹാശാസ�്ത�ില ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി�ിതി

സംഹാര�െളയും,കര ്�ാവും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവെ�യും,
മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായ പരമശിവെനയുംവിശദീകരി�ു�
ശാസ�്തപാഠ�ള ്മാ�തമാണു�ത.്ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല
�പേത�ക ഭരണാധികാരികള�െട ചരി�തം ഭാവിയില ്അ�പധാനവും,

മനുഷ�ര ്�ജ്ീവിതകാര��ള ്നിര ്�ഹി�ുവാന ്
ആവശ�മി�ാ�തുമാണ.്അവെര��ിയു�സമ്ൃതി പുരാണ�ില ്
ഇടം േതടു�ു. പുരാണംസമൂഹ�ിന എ്�തേ�ാളംആവശ�മുെ��്
�ഗ��ിന ്െറഅടു� ഭാഗ�ിലു�.്എ�ാല ്ശ�ി െകാ��ാെത
മഹാസേ്നഹംെകാ� ത്ന ്െറ സൃഷട്ികെള മഹാഭരി�ാനാണ ൈ്ദവം
മഹാആ�ഗഹി�ു�െത�ും,ൈദവം മഹാസേ്നഹമാകു�ു എ�്
മനുഷ�ര ്�എ്�ാലവും േബാ��െ�ടാനും േമ�ടി സമ്ൃതി മനുഷ�ര ്

�ുംൈദവ�ിനും ഒരുേപാെലസാ��മാണ.്
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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി സ�യം മഹാദാസിയായിെ�ാ�ും
മഹാസേ്നഹം െചാരി�ുെകാ�ും �പവര ്�ി�തിെന

മനുഷ�സമൂഹ�ില ്ഉയര ്�ി�ാ��വാന ്ബാ���രായവര ്കാ�ിയ
ന�ിേകടിെന��ിയുംവ�നകെള��ിയും മ� അ്ധമ��െള��ിയും
ഇനി പറയാം : േമ�ടി മാലാഖമാര ്/മല�ുകള ്/േദവതകള ്ത�ള�െട
ചുമതലകളില ്വലിയ പിഴവു വരു�ി. മഹാേദവി നല ്കു�

ശ�ിെകാ�ാണ ത്�ള ്�പവര ്�ി�ു�ത എ്�തുേപാലും മറ�ും
മറ��ം അവരില ്ര�ുേപര ്ൈദവ�ളാവാനും �ശമി��;കുത���ള ്
പയ�ി. മനുഷ�രില ്അഹവുംഅഹ�ാരവുെമാെ�വര ്�ി�തുേപാെല !
ഏകമഹാശ�ിയായൈദവെ�മാ�തവും, മഹാശാസ�്തം �പകാരം
മാ�തവുംആരാധി�ണെമ� മ്നുഷ�െര ഉപേദശിേ��വരായ
അവര ്, മനുഷ�ര ്േദവതകെളയുംആരാധി�ണെമ� ച്��ള�ം
ആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം ഉ�ാ�ി. ദുര ്�, നാരായണന ്
എ�ിവരാണ ൈ്ദവമാകാന ്�ശമി�ത.് 2006ല ്ദുര ്�െയസ�ൂര ്

�മായുംപിന ്വലി��കഴി�ു. നാരായണെനയും
അടി�ാനപരമായി� പ്ിന ്വലി��കഴി�ു.എ�ാല ്

അതിവി�കമനായിരു�അയാള ്വളെരയധികം ദുര ്അംശ�െള
സൃഷട്ി� ഭ്ൂമിയിെല�ും വ�ാപരി�ി�ി���.് 1000 േകാടി വര ്ഷ�െള�
വലിെയാരുകാലഘ��ിലായിഅയാള ്നട�ിയ പിഴവുകെള

ഒരുനിമിഷ�ിനു�ില ്പരിഹരി�ാനും മഹാേദവി�ു കഴിയുെമ�ിലും,
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, മഹാശാസ�്ത�പകാരം മാ�തേമ �പവര ്
�ി�ു�ു��.അയാള�െടൈപശാചിക �പവൃ�ികെളയും
പ�തികെളയുംഅടി�ാനപരമായി തകര ്�ുകഴി�ു.
പിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണംഅധഃപതി�തായ

നാരായണെനയുംഅയാള�െടഅവതാരമായക��ൃഷണ്െനയും
തിരി�റിയാന ്ഹി�ുമതവിശ�ാസികള ്�ക്ഴിയാെത േപായതിന്
മായാശ�ികള�െട കടു� ദുര ്�ിനിേയാഗം മുഖ�കാരണമാണ.്

ഹി�ുമത�ില ്ശിവന ്, പാര ്�തി, ദുര ്�, ഗണപതി, മുരുകന ്,അ��ന ്,
എ�ി�െനൈദവെമ�റിയെ�ടു�വര ്അനവധിേപരുെ��ിലും,
ഹിരണ�കശിപു എ�അസുരന ്സ�യംൈദവമായി �പഖ�ാപി�േ�ാള ്,
നാരായണന ്എെ�ാരാള ്മാ�തം േരാഷം പൂ� ഹ്ിരണ�കശിപുവിെന
വധി�ുേ�ാള ്നാരായണന ്മാ�തമാണ ൈ്ദവെമ� ദു��ചനയും
�ശമവും െതളി�ുകാണാം. മഹാശ�ിയായൈദവം തന ്െറ

ഏകദാസനായ പരമശിവനിലൂെടആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക
ഭരണാധികാരികള ്�ന്ല ്കിയ മായാശ�ികെള നാരായണന ്
േമാഷട്ി�ുകയും ദുരുപേയാഗം െച��കയും ഒെ� െചയത്്
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അതിനീചത�ം കാ�ിയിരു�ു.അ�െനയു�നാരായണനാണ്
ഹിരണ�കശിപു എ�അസുരന ്െറ നീചത�െ�ശി�ി�െത�്
അറിയുേ�ാഴും, മഹാശ�ിയും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി

േനരിേ�ാ തന ്െറ ഏകദാസനായ പരമശിവനിലൂെടേയാഅതിനീചനായ
നാരായണെന വധി�ിെ��തും മഹാമാതാവിന ്െറ
മഹാവാ�ല�െ�യും മഹാനീതിശാസ�്തേ�ാടു�

മഹാ�പതിബ�തെയയുംഎടു�ുകാ���ു�.് മഹാനീതിപതിയായ
ൈദവം, പിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണംഅധഃപതി�തായ
നാരായണന ്െചയത്ുകൂ�ിയ ദൂഷെ്�യത്ികള ്വളെരേയെറയാണ.്

ദുഷെ്�യത്ികെള ഇേ�ാള ്അവസാനി�ി�� വരികയാണ.്ഈയു�വന്
വ��ിജീവിത�ില ്വളെരയധികം �പതിസ�ികള ്ഉ�ാവുകയും
െചയത്ു. മായയുമായി ബ�െ��തായഅ�രംകാര��ള ്
സാധാരണ�ാര ്� ഉ്ള ്െ�ാ�ാന ്വിഷമമാണ.്അത�ാവശ�േമാ

ആവശ�േമാഅ�താനും ! ഭീകരവാദവും മത�ള�ം/മതേനതൃത��ള�ം
എ�അ��ായ�ില ്വളെരയധികം വിശദീകരി�ി���.്ആവര ്

�ി�ു�ി�.
ര�ുേപരായശിവെന��ിയും,ഈശ�രെന��ിയുംസുവ��മായി�്

2009ജനുവരി 16നു അറിയി��,ഇേ�ാള ്മറ�ി�ിരി�ു�ു.
േകരള�ില ്മനുഷ�ാവ�യിെല�ിയി���അവരുമായി

ഈയു�വന മ്ാനുഷികബ��ള�മു�.് മുന ്മഹാകാലച�ക�ിെല
അവരുെട �പവര ്�ന�െളസംബ�ി� വിശദീകരണ�ള ്മഹാേദവി
അറിയി�ി�ി�.സമയമായി� !ശിവനിലൂെട ലഭി� മായാശ�ികെള
നാരായണന ്ദുര ്�ിനിേയാഗം െചയത്ു;താനാണ ൈ്ദവംഎ�

രീതിയില ്�പവര ്�ി��; �പാേയണ െകാടിയപിശാചായി മാറി. �പസത്ുത
വിരു�ശ�ിെയ ന�യിേല�ു നയി�ാന ്ൈദവം, പരമശിവെന

ൈ�ക�ായി� അ്യ�ുകയും െചയത്ു.
നാരായണന ്െറ മൂലരൂപം മനുഷ�ാവ�യില ്ൈ�കസത്വ

കുടുംബ�ില ്ജനി� ഇ്േ�ാള ്ഭൂമിയില ്എ�ിയി���തും,അേ�ഹം
അനുഭവി��െകാ�ിരി�ു�അത�പൂര ്�അനുഭവ�ള�െമാെ�
ഭീകരവാദവും മത�ള�ം/മതേനതൃത��ള�ം എ�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ിരു�ു.അേനകം േകാടി സൃഷട്ിച�ക�ളില ്തെ�
ശി�ി�െ�ടാനു�പാപ�ള ്അേ�ഹം െചയത്ി���തായി
മഹാേദവിഈയു�വെനസുവ��മായിഅറിയി�താണ.്

വിശദീകരി�ു�ി�.ഈ�ഗ�െ���ി പുറംേലാകംഅറിയുേ�ാള ്,
പേ�താസ ൈ്�ക�ിെന ത�ി�റ�തുേപാെല,ഈയു�വെനയും
മഹാശാസ�്തെ�യുെമാെ�ത�ി�റയാനു�വ��ിസ�ാത���ം
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സ�ൂര ്�മായുംഅേ�ഹ�ിനു�.്സ�തി�ാല ്ഈജ��്
നരകദുഃഖ�ള ്അേ�ഹ�ിന ഉ്�ാേയ�ാം.ഈയു�വന അ്റിയി�.
വിശ�ാസം �പകാരമു�ഊ�ം കാ�ിെ�ാ� �്പവര ്�ി�ാല ്പാപം
കുറയു�താണ.് മഹാേദവി മഹാനി�യി�ു�കാലം വെരയും,
ഈയു�വന ്തെ�അേ�ഹെ�കടു�അധമെന�ും െകാടും
പാപിെയ�ും തുടര ്�ും വിേശഷി�ിെ��ിരി�ും.ഈയു�വന ്െറ

െ�ബയിന ്വാഷി�ില ്െപ��േപായ പാവം മനുഷ�െന�്
മന�ാസ�്ത�രും മ��ം കഥയു�ാ�ിെയ�ും വരും.

അ�െനയിരിെ�വീ�ുവിചാര�േളാെടയും,ആവശ�െമ�ില ്
മന�ാസ�്തഉപേദശ�ള�ം മ��ം േതടിയേശഷവും, �പാര ്�നേയാെട
ൈദവേ�ാടു സമര ്�ണ�ള ്നട�ിയ േശഷവുെമാെ� മാ�തമാണ്
അേ�ഹം തീരുമാനിേ��ത.്ഈയു�വെനസ�ൂര ്�മായും
ത�ി�റ�ാല ്, ഒരുശതമാനം േപാലും ദുഃഖമി�.അേ�ഹം �പവര ്
�ി�ു�ത അ്േ�ഹ�ിനു േവ�ി മാ�തമാവണം,ഈയു�വനു
േവ�ിേയാ, മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി�ുേവ�ിേയാആവരുത.്
അേ�ഹ�ിന ്െറഅനുവാദേ�ാെടഅേ�ഹ�ിന ്െറ ഇെമയില ്
വിലാസം ഭാഗം 8പുരാണ�ില ്േചര ്�ിരു�ു; 2015 ഒകേ്ടാബര ്

മാസ�ില ്പിന ്വലി�ുകയും െചയത്ു.
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിആദ�മഹാകാലച�ക�ില ്

മനുഷ�രൂപ�ില ്അവതരി�ി�ി�;എ�ാല ്സംഹാര കാര��ള ്�ായി
സംഹാരേദവിഎ� േപരില ്, മഹാേദവിയുെട ഒരു ഭാഗം േവര ്തിരി�ു
�പവര ്�ി�ി���.് മഹാഉ�ഗസ�രൂപിണിയായസംഹാരേദവിെയ
ഭ�ദകാളിെയ� അ്േനകര ്െത�ി�രി�ി���.് നാവ പ്ുറേ�യ�്ി��ം
അേനക ൈ്കകേളാെടയുംൈകകളില ്ആയുധ�േളാെടയുംശിവന ്
െറ െന�ില ്ഒരുകാല ്ചവി�ിയും നില ്�ു� ഭ�ദകാളിെയ�്
അറിയെ�ടു� മഹാഉ�ഗസ�രൂപിണിയായസംഹാരേദവിയുെട
ചി�ത�ള�ം വി�ഗഹ�ള�ം ഏെറയു�.്സംഹാരേദവി

പുറേ�യ�്ിടു� നാവ സ്ംഹാര�ിനു�താണ.്ഓം മഹാശ�ി
മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി 2007ല ്
ഈയു�വെനസംഹാരേദവനായി മഹാനിയമി�ുകയു�ായി.
മഹാസൃഷട്ിച�കം മുതല ്ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�

ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി മഹാ�പപ��ിന ്െറ
മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുമായി മഹാേശാഭി�ുേ�ാള ്,
മഹാനീതിനിര ്�ഹണ�ിെല വളെരെ�റിെയാരു ഭാഗംമാ�തമായ
സംഹാര കാര��െള മഹാനിര ്�ഹി�ു�ത പ്രമശിവനിലൂെടയാണ.്
സംഹാരേദവിെയ പരമശിവനിേല� േ്ചര ്�ുകയാല ്േമലില ്
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സംഹാരേദവി ഉ�ായിരി�ു�ത�, മാ�തമ�,സംഹാരം െച��േ�ാഴും
മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്�ള ്അനുസരി��ം, പരമശിവന ്െറ നാവും

പുറേ�യ�് ന്ീള��താണ.്അറിയുക:സംഹാരേദവി
മഹാഭ�ദകാളിയ�. മഹാ�പപ�ം ഉള ്െ�െട സര ്�വും

ഭ�ദെ�ടു�ിയിരി�ു�ത ആ്രാേണാ,ആരില ്ഭ�ദമായിരി�ു�ുേവാ,
ഭ�ദമാ�ാന ്കഴിവു�താേരാ,ആമഹാശ�ിയാണ മ്ഹാഭ�ദകാളി.

മഹാേദവിയാണ മ്ഹാഭ�ദകാളി.
സമ്ൃതിയിലു� മാലാഖമാരുെട/േദവതകള�െടഅേനകം കാര��ള ്
ഭീകരവാദവും മത�ള�ം /മതേനതൃത��ള�ം എ�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ി���.്കൂടാെതഓംസത�ം േഡാ� േ്കാംഎ�

െവബൈ്സ�ിലും. േദവതകെള�ു കരുതെ�ടു�വരുെടഅനവധി
കാര��ള ്മായയുമായുംഅധമ��ള�മായുംബ�െ��ിരി�ു�ു.
ഈ�ഗ�െ�പരിഷ�്രി��വരു� േവളയിലും2009ഡിസംബര ്26
നും നാരായണ�ിശാചിന ്െറഅംശംഈയു�വെന തട�െ�ടു�ാന ്
�ശമി�ിരു�ു.ആവകകാര��ള ്തല ്�ാലം വിസത്രി�ു�ി�. ദുര ്

േ�വതകള�െട പലകാര��ള�ംഅറിയുേ�ാള ്അേ�
ഇ�െനെയാെ�േയാഎ�ുേപാലും മനുഷ�ര ്�ു

േതാ�ിേ�ാകു�താണ.്അവര ്മഹാശാസ�്തം �പകാരം �പവര ്
�ി�ാ�തിന ്െറ തകരാറാണത.് ഭൂമിയിെല മനുഷ�രുെട ഇടയില ്
അധമ�ം വര ്�ി�ാന ്ഒരുകാരണം േമ�ടി ദുര ്േ�വതകള�െട
െചയത്ികളാണ.് ദുഷെ്�യത്ികളില ്അനവധി മനുഷ�രും ഒ��ം
പിറകില�എ�റിയാമേ�ാ.ഇതു വായി�ു�വേരാടും

പറയു�വേരാടും ഒരു ഉപേദശം നല ്കെ� : ധര ്�ശാസ�്ത �പകാരം
മാ�തംജീവി�ുവിന ്.

ഭാഗം 8
പുരാണം
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ചരി�തെമ�ത മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറആദികാലം മുതലു�എ�ാ
ജീവികള�െടയുംഎ�ാ വസത്ു�ള�െടയുംഎ�ാ സംഭവ�ള�െടയും

േരഖയാണ.് 1000 േകാടിയിലധികം വര ്ഷ�ളിെല ചരി�തം
േരഖെ�ടു�ാന ്കഴി�ാല ്േപാലും പഠി�ാന ്കഴിയി�,
ചരി�ത�ഗ��ള ്െകാ�ുതെ� ഭൂമി നിറയു�താണ.്ചരി�തം

സൂ�ി�ുവാന ്മഹാശ�ി�ു മാ�തേമകഴിയൂ. 1000 േകാടിെയ�ത്
10000േകാടിേയാഅതിലധികേമാ വര ്ഷ�ളായി വളര ്�ാലും
മഹാശ�ി�ു മാ�തേമ ചരി�തംസൂ�ി�ുവാന ്കഴിയൂ. മു�്
ജീവി�ിരു�വേരാഇേ�ാള ്ജീവി�ു�വേരാആയചില

�പഗ�രുെടയുംചില �പശന്കാരികള�െടയുംചിലസംഭവ�ള�െടയും
മാ�തംചരി�ത�ളായി മാറിയിരി�ു�ഇ�ു�പുരാണംസ�ൂര ്
�മെ��തിന ്െറ കൂെട മായം കൂടി േചര ്�െ��വആെണ�ില ്!
സത�സ�മാേണാഎ�ു നി�യമി�ാ�ഒരുചിലരുെട കഥകള ്
ചൂ�ി�ാ�ിെ�ാ� മ്ുതിര ്�വര ്ധര ്�കാര��ള ്കു�ികള ്�്
വിശദീകരി��െകാടു�ു�ത ൈ്ദവീകമ�. മാ�തമ�,ചരി�ത�ള ്

െകാ�,്ചരി�ത�ളിെല മുഖ�നായകര ്�ുേപാലും സാധാരണഗതിയില ്
യാെതാരു ഗുണവുമി�.എെ��ാല ്അവര ്ആ�ീയ

സാ�ാത�്ാരം േനടുകയുംഅന��ളായആന��ളില ്മാ�തം
മുഴുകുകയും െച��േ�ാള ്, ഭൂമിയിെല കുേറേ�ര ്അവെര

പുകഴ�്ു�േതാഇകഴ�്ു�േതാഅവര ്�ു വിഷയമാകു�ി�.
ചരി�ത�ിെലഏതാനും നായക�ാര ്പുനര ്�നന�ളിലൂെട
ഇേ�ാഴും ജീവി�ിരി�ു�ു എ�തും വസത്ുതയാണ.്

അടു�കാല� ജ്ീവി�ിരു�വരായ ഗാ�ിെയേ�ാെലയു�വരുെട
ചരി�തംകു�ികള ്�വ്ിശ�ാസേയാഗ��ളായ ഗുണപാഠ�ളായി നല ്
കാനാവുെമ�ിരിെ�സ�ൂര ്�മ�ാ�തും മായം കലര ്�തുമായ
പുരാണകഥകെള ഉപേയാഗി��കൂടാ.സമ്ൃതി പഠി�ുേ�ാള ്,

പുരാണ�ളില ്മായം േചര ്�ിരി�ു�ു എ�ു വ��മാകു�ു�.് �പാര ്
�നയുെട ഭാഗമായി� പ്ുരാണ�െള പാരായണം െച���ത ക്ടു�
ൈദവനി�യാണ.്സമ്ൃതിയില ്വിവരി�തായ,ൈദവമാകാന ്�ശമി�
അധമന ്*, പുരാണപാരായണ�ിലൂെട മനുഷ�ഹൃദയ�ളിേല�്
�പേവശി�ാന ്പരി�ശമി�ുകയു�ായി. മതമനുഷ�ര ്പുരാണ
പാരായണം നട�ുേ�ാള ്അതിനു േദവതകള ്/പിശാചു�ള ്

കാരണമായി��െ��ില ്അവര ്�പ്ാപം ഉ�ാകു�ു, െചറിയ പാപം
വായി�ു�വര ്�ും,അവ േക� ആ്സ�ദി�ു�വര ്�ും.എ�ാല ്ഈ
�ഗ��ിലൂെടഅവതരി�ി�ു�തായ മഹാശാസ�്തപാഠ�ള ്
പഠി�ാന ്ഭാഗ�മു�ാകു�വര ്,തുടര ്�ുംൈബബിള ്,ഖുറാന ്,
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ഭാഗവതംതുട�ിയവ പാരായണം നട�ുകയാെണ�ില ്േമ�ടി
അധമന പ്ാപം ഉ�ാകു�ത� ;വായി�ു�വര ്�ും,അവ േക�്

ആസ�ദി�ു�വര ്�ും മാ�തമാണ പ്ാപം ഉ�ാവുക. പാപം ഉ�ാവുക
എ�ു പറയുേ�ാള ്,ഓംകാരനീതിശാസ�്തം �പകാരമു�ശി�നല ്
കുെമ�ാണ അ്ര ്�ം. മഹാേദവിൈവകാെത ഭൂമിയിെല�ും മായ
�പത��മാ�ു�േതാെട, പുരാണപാരായണവും ഭൂമിയില ്

അസത്മി�ു�താണ.് മാ�തമ�, മഹാശാസ�്തെ�മാനി� എ്�ാ
മത�ഗ��ള�ം മാനുഷികസമ്ാരക�ള�ം മനുഷ�ര ്തെ�

തീയിടുകയുംത��ടയ�്ുകയും ഒെ� െച���താണ.് ഭൂമിയിെല�ും
ത�ള�െടേയാ മ���വരുെടേയാസമ്ാരക�ള��ാ�ാന ്
നട�ു�വര ്� മ്ുകളില ്വിവരി�വെയ�ാം പാഠ�ളാവണം.
കു�ികെളയും മുതിര ്�വെരയുംധര ്�ശാസ�്തകാര��ള ്

മന�ിലാ�ാന ്പ�ത��കഥകള ്േപാെലയു�വധാരാളമാണ.്
2009 ലും 2015ലും മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട ഭാഗം 8
പുരാണംകുെറ പരിഷ�്രി�ുകയു�ായി. 2009ഡിസംബര ്22ല ്
�ഗ�െ�കൂടുതല ്പരിഷ�്രി�െവ, നാരായണന ്െറ പുനര ്
��മായിഎ�ിയി���വ��ിെയ വീ�ും കാണുവാനും േകള ്
�ുവാനും ഇടയു�ായി���.്അേ�ഹംബഹുവിധ�ളായ

�പശന്�ളിലുംൈദവശി�കളിലും �പായ�ി�നടപടികളിലും
ഒെ�യാണ.് മായാപര�ളായഅനവധിഅനുഭവ�ള ്ഇേ�ാഴും
അേ�ഹ�ിനു�.്അേ�ഹ�ിന ്െറ മൂലരൂപവുമായി ബ�െ��
മായാപര�ളായശു�കാര��ള ്2009ഡിസംബര ്18ന അ്ര ്
�രാ�തിയിലുംഈയു�വന ്അനുഭവി�ുകയു�ായി.
ന��നശ�ികളില ്നി� വ്��ിപരമായിഅേ�ഹം േമാചനം
േനടി�ഴി�ി���.്എ�ാല ്മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി

മഹാനി�യി�ുേ�ാെലഅേ�ഹം ശി�കെള
അനുഭവിേ��തായു�.്ൈദവാനു�ഗഹ�ാല ്, �ഗ�കാരനുമായി�്
സൗഹൃദം േപാെലയു�വ��ിബ��െള�ാപി�ുവാന ്
നാരായണന ്െറ മൂലരൂപമായ ഇേ�ാഴെ�പുനര ്�നി�ു
കഴി�ി���.്അേ�ഹെ�മന�ിലാ�ാന ്കഴിയു�വര ്
അേ�ഹ�ിന മ്ാനസിക േവദനകള ്നല ്കാെത �ശ�ി�ണം.

ഇേ�ാഴെ�മഹാസൃഷട്ിച�ക�ില ്ആദ�ംആ�ീയസാ�ാത�്ാരം
േനടു� വ��ി ഒരുപേ�അേ�ഹമായിരി�ും. മഹാേദവിയുെട
മഹാഇഷട്േപാെലഅഥവാഓംകാരനീതിശാസ�്തംേപാെല

മഹാസംഭവി�ു�താണ.്
വിചാരണെച��ക,ശി�വിധി�ുക,ശി�നട�ാ�ുകഎ�ിവ ധര ്
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�ശാസ�്തം, നീതിശാസ�്തംഎ�ിവഅറിയാവു�വരും,ൈദവീക
അനുഭവ�ള�ംഅനു�ഗഹ�ള�ം ഉ�വരുംനിര ്�ഹിേ��തായ
കാര��ളാണ.്ആ�പരിേശാധന െചയത്ാല ്ഏെതാരാള�ം

െചയത്ി��� െത��കള�െടയുംകു��ള�െടയുംവളെര വലിെയാരു
പ�ിക/�ഗ�ം ലഭിെ��ു വരും.അ�െനയിരിെ� മ���വെര

പരിഹസി�ാനും ശി�ി�ാനും ത�ാറാവാതിരി�ുക,കഴിയുെമ�ില ്.
യാെതാരു െത��കള�ം കു��ള�ം ഇ�ാ�വരായി

മഹാഅനു�ഗഹി�ണേമഎ�ൈ്ദവേ�ാട �്പാര ്�ി�ാവു�താണ.്

ഭാഗം 9
സത�ംശിവംസു�രം

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.സത�ംശിവംസു�രംഎ�ത മ്ായാ

ബ�മു� ഒരു �പ�ാനമാണ.് പി�ീട വ്ിശദീകരി�ാം.
സത�ംശിവംസു�രം ന ്െറ ഏതാനും വ�ാഖ�ാന�ള ്പരിേശാധി�ാം :
(1) മഹാസത�ം മഹാശ�ിയായൈദവമാണ.് മഹാ�പപ�ംസത�മാണ.്
മഹാ�പപ�ംഎ�സത��ിെലഎ�ാ കാര��ള�ം ശിവംഅഥവാ
മംഗളംആ�ുവാനായി ശിവെന തന ്െറ ഭാഗമാ�ിെ�ാ�്
മഹാശ�ിയായൈദവംസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള ്നിര ്

�ഹി�ു�ു.ശ�ിയുംശിവനും ഒ�ുേചര ്�ു�പര�ബ�ംഅഥവാ
മഹാ�പപ�ംഅഥവാ മഹാശ�ിയുെട മഹാരൂപം ശിവമാണ,്

മംഗളകരമാണ,്സു�രവുമാണ.് (2) ഭൗതികശാസ�്തംഎ�സത�വും
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ധര ്�ശാസ�്തംഎ�ശിവവും നീതിശാസ�്തെ�അഥവാ
ആ�ീയശാസ�്തെ�സു�രമാ�ു�ു.ജീവിജീവിതംസത�ംശിവം
സു�രംആയി. (3)ജനി�ത സ്ത�മാണ.് ധര ്�ശാസ�്തം �പകാരം
ശിവമായി ജീവി�ണം.ശിവമാകുേ�ാള ്ജീവിതംസു�രംഅഥവാ
ആന�കരംആവു�താണ.്സത�ംശിവംസു�ര�ിന അ്ന�ം
േപാെലയു�വ�ാഖ�ാന�ള ്ഓേരാേരാ മാനസികഅവ�കളിലും,
ഓേരാേരാകാല�ളിലും ഉ�ാകു�താണ.്സത�ംശിവംസു�രം ന ്െറ
വ�ാഖ�ാന�ള ്സ�ൂര ്�മാകു�ത�. മുഖ�മായ കാരണ�ള ്മാ�തം

പറയാം :
ഓേരാകാല�ും വ�ത�സത്�ളായ മാനസികഅവ�കളിലും
വ�ത�സത്�ളായശാരീരികഅവ�കളിലും,വ�ത�സത്�ളായ

സാഹചര��ളിലും,ശാസ�്തവ�ാഖ�ാന�ള ്�്
വ�ത�ാസ�ള��ാകു�താണ.്അെത�െനെയ� േചാദ��ിന്
സുവ��മായ ഉ�രമു�.് �ശ�ി�ുക : മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിയുെടആദിയുംഅ�വുമി�ാ� �പകൃതിഎ�ാ
ജീവിതകാര��ളിലും എ�ാ ശാസ�്ത�ളിലും ഉ�ാവണം.

ഭൗതികശാസ�്ത�ില ്ശ�ി �പകടനം േപാെല േതാ�ുെമ�ിലും,
നീതിശാസ�്ത�ില ്അത ധ്ര ്�ശാസ�്തവുമായി ബ�െ��

അനിവാര�തയാണ.് (1)ആദ�ം ഭൗതികശാസ�്തെ���ി പറയാം :
ഭൗതികശാസ�്തനിയമ�ള ്നി�ിതമായിരി�ുേ�ാള ്തെ�
നി�ിതമ�ാെതയുംഅന�മായും �പതിഫലി�ണം.

അ�െനയെ��ാല ്മഹാശാസ�്ത�ിന പ്രിധികള�� എ്�അര ്
�മു�ാകു�താണ.്യു�ിശാസ�്തം �പകാരം മാ�തമു�

അവ�യ�ാഅത.്ജീവികള�െട ശരീരം ഉള ്െ�െടയു� ഭൗതിക
വസത്ു�ളിലുംഅത �്പതിഫലി�ു�താണ.്ഓംഎ�അ��ായം
പഠി�ുേ�ാള ്,ശബദ്�ബ�മായിെ�ാ� ഓ്േരാപരമാണുവിലും
�പേവശി�ു� മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന,് പരമാണുവിന ്െറ
ഘടനെയ മാ�ി മറി��െകാ� ഒ്രു മൂലകെ�മെ�ാരു

മൂലകമാ�ാനും, പുതിയ മൂലക�ള ്തെ� ഉ�ാ�ുവാനും കഴിയു�ു
എ� വ്ിശദീകരി�ി���.്അതിനു�പ�തി ഭൗതികതല�ില ്കൂടി
�ാപി�ുേ�ാള ്മാ�തമാണ (്മഹാശ�ി), മഹാശ�ിയാകു�ത.്
ഭൂമിയുെട ഭൗതികഘടനെയ ഉദാഹരണമായിെ�ടു�ാല ്,ഓേരാ
നിമിഷവും ഭൂമിയുെട ഘടനയ�് വ്�ത�ാസമു�ാകു�ു�.്

േവലിേയ�വും േവലിയിറ�വും,അ�ി പര ്�തവും, മാനുഷിക നിര ്
�ാണ �പവര ്�ന�ള�െമ�ാം ഭൂമിയുെട രൂപെ�

മാ�ിെ�ാ�ുതെ�യാണിരി�ു�ത.് പരമാണുവിലിരു�ുെകാ�്
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പുതിയ പരമാണു�െളസൃഷട്ി�ാന ്ൈദവ�ിനു കഴിയുെമ� ഓ്ം
എ�അ��ായ�ില ്ശാസ�്തപരമായി െതളിയി�ിരിെ�, ഭൂമിെയ
വലുതാ�ാനും െചറുതാ�ാനും ഭൗതികശാസ�്തപരമായി�െ�
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി�ു കഴിയു�താണ.് (2) ഭൗതിക
ശാസ�്ത�ിലു�ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�അവ�ധര ്

�ശാസ�്ത�ിലും നീതി ശാസ�്ത�ിലും കൂടി �പതിഫലി�ു�താണ.്
�പതിഫലി�ാല ്മാ�തമാണ മ്ഹാശ�ി, മഹാശ�ിയാകു�ത.്
ജീവികള�െട വ�ത�സത്�ള�ംഅന��ള�മായആന�കാര��ള�ം

വ��ിസ�ാത���വും ധര ്�ശാസ�്ത�ില ്അന�തെയ
സൃഷട്ി�ു�ു.

(3) മഹാസമനീതിയുെട ഭാഗമായി� ആ്�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�
നി�ിതവും തു��വുമായ മഹാആന�െ�ൈദവം

മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�ു�;്എ�ാല ്ജീവിതകാര��ളില ്
ജീവികള ്പുലര ്�ിയവ�ത�സത്തകള�െട േമല ്സമീതി

നട�ു�തിേല�ായി� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത�ില ്അന�ത
അത�ാവശ�മാണ.്വിശദീകരി�ാം : (3.1) മഹാനീതിപതിയായൈദവം
ഓേരാതനിെ�� വ��ിേയാടുമാണ ന്ീതി കാ���ത.്സമൂഹം
എെ�ാരു ജീവിയി�.വ��ി� സ്�ൂര ്�സ�ാത���ംൈദവം
മഹാഅനുവദി�ുകയും, ധര ്�ശാസ�്തപരമായി� സ്�ാത���െ�
ഉപേയാഗി�ുകയാണു േവ�െത� വ്സത്ു�ളിലും ജീവികളിലുമു�
ധര ്�ശാസ�്ത�ിലൂെട തെ�അറിയി�ുകയും െച���ു.വ��ികള ്

സ�ാത���െ� ഉപേയാഗി�ുേ�ാള ്അന��േളാളമു�
വ�ത�ാസ�ള ്ഓേരാവ��ിയുെടയും നിലപാടുകളില ്ഉ�ാകും. 1 നും
2നും ഇടയ�് എ്�തസംഖ�യുെ��ു േചാദി�ാല ്1എ�ു പറയു�ത്
ശരിയാണ,് െത��മാണ.് 1.00....01, 1.00....01, 1.00...02, 1.00....09,
എ�ി�െനഅന�മായസംഖ�കള ്ഉ�േ�ാഎ�ു പറയുേ�ാള ്,
അതാണ ക്ൂടുതല ്ശരി.ഓേരാവ��ിയുെടയുംകര ്��ളനുസരി�്
അഥവാകര ്��ളിെലഅന��േളാളമു�വ�ത�ാസ�ളനുസരി�്
നീതി വ�ത�ാസെ�േട�തു�.്അ�െനവരുേ�ാള ്1000 േകാടി
ജന�ള ്� 1്000 േകാടി നീതിശാസ�്തംആവശ�മായി വരു�താണ.്
ൈദവ�ിന അ്തു െച�ാനാവും.ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�
മഹാശ�ിയാണ.് മനുഷ�രുെട മാ�തമ�, മ���ജീവികള�െട

കാര��ിലും,ഓേരാപുല ്െ�ാടിയുെട കാര��ിലുംഅേതേപാെല
നീതിശാസ�്തംനി�യി�ുവാനും നീതി നട�ുവാനും

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു മാ�തംകഴിയു�ു.എ�ാല ്അതിെന
മാനുഷികമായിഅവതരി�ി�ാനാവി�. ഉദാഹരണമായി� ഇ്�ു� 600
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േകാടിയിലധികം മനുഷ�െരയുംഅവരുെട ഓേരാേരാകാര��ളിലും
വ�ത�സത്മായ 600 േകാടിയിലധികം ധര ്�വ�ത�ാസ�െളയും

നിയമ�ിലൂെടയും �ഗ��ിലൂെടയും മനുഷ�ന്
വിശദീകരി�ാനാവി�.ൈദവം, പരമശിവനിലൂെട ഓേരാേരാ

കാര��െളയുംവിശദീകരി�ാന ്ത�ാറായാല ്േപാലും,ഓേരാേരാകര ്
��ിെലയുംധര ്��ള ്�പകാരവും ഒരാള�െട കാര��ിെല
നീതികാര��ള ്തെ�അന��ളായകര ്��ള ്�പകാരം

അന�മായഅവ�യിലാണ.്അതി�ര ്�ം, െപാതുവായ ചില
സദാചാര കാര��ള�ം നീതി കാര��ള�ം പറയാെമ��ാെത
നീതിശാസ�്തെ�വിശദീകരി�ാന ്അേനക േകാടി �ഗ��ള ്

ത�ാറാ�ിയാല ്േപാലും സാധി�ി�എ�ാണ.് ഒരു വലിയ �ഗ�േമാ,
ഒരു െചറിയ �ഗ�േമാ ഉള ്െ�ാ� ജ്ീവി�ാന ്തെ�

�പയാസമാകുേ�ാള ്,അേനക േകാടി �ഗ��ള ്ത�ാറാ�ിയാല ്
േപാലും സാധി�ാ�തായവിഷയ�ളിെല നീതി നിര ്�യി�ുവാന ്

യാെതാരാള ്�ും കഴിയു�ത�.
(3.2)ജ�ഗുണ�ള�മായുംജീവിതകാര��ള�മായുംബ�െ�� ഓ്േരാ
വ��ിയുെടയും �പശന്�ള�ം കാര��ള�ം വ�ത�ാസമായിരി�ുകയാല ്,

ഓേരാരു�ര ്�ുമായി നിയമ�ള�ം നീതിയുംആവശ�മായി
വരു�ുെവ�റിയുേ�ാള ്,സമൂഹ�ിെല ഭരണകൂട�ിന്
മഹാ�പപ��ിന േ്ചരു�തായ ധര ്�ശാസ�്തനിയമ�ള�ം
നീതിശാസ�്തനിയമ�ള�ം സൃഷട്ി�ാനു�കഴിവിെ��ും,

സാധി�ി�ാെയ�ും െവളിെ�ടു�ു. ഭരണകൂട�ിന ്െറ ഭാഗമായി���
നിയമനിര ്�ാണസഭകള�ം,അവനിര ്�ി�ു� െപാതുനിയമ�െള
നട�ാ�ു� േകാടതികള�ം ഓേരാവ��ി�ുമായു�ത�ാഎ�തിന ്

െറഅടി�ാന�ില ്അവൈദവീകമ�ാഅഥവാ ധര ്
�ശാസ�്തപരമ�ാ എ�ു െതളിയു�ു. ഭൂമിയിലു� നിയമസഭകള�ം

േകാടതികള�ംൈദവീകമ�ാെയ�ുംഅവെയ�ാം
അവസാനി�ി�ണെമ�ും കൂടിയാണ സ്ുവ��മാ�ിയത.്
(3.3) മഹാശാസ�്തംഅന�മാണ,് മഹാലളിതവുമാണ എ്�
അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�തുേപാെല ധര ്�ശാസ�്തെ�യും
അതിന ്െറ ശാഖകളായസദാചാരശാസ�്തം,സാ��ികശാസ�്തം,
െതാഴില ്ശാസ�്തം,വിേനാദം, ഭരണശാസ�്തം (ജനേസവനശാസ�്തം),
നീതിന�ായ ശാസ�്തംഎ�ിവകെളയും ലിഖിതരൂപമി�ാെതസധര ്
�ികളായ (സാത�ികരായ) മനുഷ�രിലൂെട നിലനിര ്�ാന ്

സാധി�ുംവിധം മഹാലളിതമായാണ ൈ്ദവം
മഹാആവിഷ�്രി�ി���ത.് ധര ്�ശാസ�്തെ�
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മഹാലളിതമാ�ിെ�ാ� മ്നുഷ�െരയും �സഷട്ാവിെനയും േനരി�്
ബ�ി�ി�ു� മഹാസു�രമായ മഹാപ�തി കൂടിയാണത.്യഥാര ്
�മായ േവദ�ള�െട �പവര ്�നം മനുഷ�മന��കളിലൂെടൈദവം
േനരി�� െച���താണ എ്�ര ്�ം. മഹാ�പപ��ിെല
വസത്ു�ളിലും ജീവികളിലും മഹാലളിതമായി� ൈ്ദവം

മഹാ�ാപി�ി��� ധര ്�ശാസ�്തംഅനുസരി� പ്രമാന�േ�ാെട
ജീവി�ുവാന ്മനുഷ�നു കഴിയു�താണ.്ൈദവം മായ

�പത��മാ�ു�േതാെടആവകകാര��ള ്േബാ��മാകു�താണ.്
(3.4) മനുഷ�ര ്ത�ിലും, �സഷട്ാവുംസൃഷട്ികള�ം ത�ിലുമു�
വിശ�ാസ�െളയും െതാഴിലുകെളയും (ഊര ്�െ�യും)അപകീര ്
�ിെ�ടു�ു�തായ േവദ�ഗ��െള� േപരിലു� േപ�ര ്വര ്
�ുകെളയുംൈദവംഅഥവായഥാര ്�മായൈദവശാസ�്തം
അനുവദി�ു�ി�. േവദ�ഗ��ള ്എ�േപരില ്മത�ള ്

െകാ�ിേഘാഷി�� ചുമ�ു�വഅധമ�ഗ��ളാെണ�ും െതളിയു�ു.
�പേത�ക ഭാഷയിേലാഅന��ളായ ഭാഷകളിേലാൈദവം

േവദ�ഗ��െളസൃഷട്ി�ു�ുമി�,യാെതാരാള ്�ും നല ്കു�ുമി�,
നല ്കിയി��മി�,അതിന ്െറആവശ�വുമി�. ഭരണകൂട�ള�ം
േകാടതികള�ം പട��വിടു� നിയമപുസത്ക�ള�ം ഒെ�

അ�െനതെ�.സമൂഹഭരണകാര�ാലയ�ള ്ഉള ്െ�െട യാെതാരു
സാമൂഹ�േമഖലകളിലും സാമൂഹ�നിയമ�ള�െട േപരില ്യാെതാരു
േപ�ര ്വര ്�ുകള�ം പാടി�. ഭാഷകെള��ി മനുഷ�നു ൈദവമാകാം

ര�ാംഭാഗംഎ� �ഗ��ില ്വിശദീകരി�ി���.്
(3.5)തന ്െറ ഭാഗവുംഏകദാസനുമായി� ത്ാന ്സൃഷട്ി�ി���
പരമശിവനിലൂെട യഥാര ്�മായ േവദ�െളൈദവം

വീെ�ടു�ുേ�ാഴും, േവദ�ള�െടഅടി�ാനഘടന മാ�തമാണ്
ൈദവം െവളിവാ�ു�ത എ്�തും,ൈദവം, േവദ�െളഅഥവാ

ശാസ�്ത�െള മഹാ�പപ��ിെല ജീവികളിലും വസത്ു�ളിലുമായി�്
തുടര ്�ും നിലനിര ്�ു�ു എ�തും മഹാഗൗരവമാണ,്
മഹാസു�രമാണ.് (3.6) മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,തന ്െറ

ഏകദാസനായ പരമശിവനിലൂെട േവദ�െള വീെ�ടു�ുേ�ാഴും,
മഹാേവദ�ഗ�രചന ഉള ്െ�െടയു�കാര��െള പരമശിവന െ്ച�ാന ്
കഴിയു�ത മ്ഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹം െകാ�ുമാ�തമാണ.്

ൈവകാെത മഹാേദവി േനരി� ഭ്ൂമിയിെല�ും മായ
�പത��മാ�ുേ�ാള ്മാ�തേമ പരമശിവന ്എ� ലൂെടയിലൂെട
അഥവാ മാധ�മ�ിലൂെട വീെ�ടു�ി��� മഹാേവദം
മഹാ�ാപി�െ�ടുകയു�� എ�തില ്നി� പ്രമശിവന്
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ഉ�ത�ാന�ള ്മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുേ�ാഴും, പരമശിവന ്െറ
�ാനം മഹാഭാഗ�വാനായ മഹാദാസന ്േറതു മാ�തമാെണ�ും,
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി�ു മാ�തേമ മഹത�മു�� എ�ും

മഹാ�ാപി�ു�ു�.്
(3.7) നിയമ�ള�ം �ഗ��ള�ം വായി�ി�ാന�,ൈദവംകു�ു�െള
സൃഷട്ി�ത.് മഹാ�പപ��ിെല ജീവികളിലും വസത്ു�ളിലും
�പത��വും �പകടവുമായി��� ധര ്�ശാസ�്തനിയമ�ള ്�പകാരം
ജീവി�ുക,ആന�ി�� ജീവി�ുക. മഹാനീതിൈദവം േനാ�ിേ�ാള�ം.
ഭരണാധികാരിയായ രാജാവുംസാധാരണ�ാരനും,ൈദവ�ിന ്െറ
ഏകദാസനും മഹാദാസനുമായ പരമശിവനും ഉള ്െ�െട യാെതാരാള ്
�ും മഹാ�പപ��ിെല നിയമ�ള ്ഉ�ാ�ുവാന ്കഴിയു�ത�.
ൈദവെ�ആരാധി�ുവാനു� േയാഗ�ത േനടു�തിന ്െറ

ഭാഗമായി�ൂടി,ൈദവം മഹാശാസ�്തെ�മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്
കു�പരമവിശിഷട്ജ��ില ്മാ�തേമ മഹാ�പപ��ിന ്െറ

മഹാഭീമത�െ� ഉള ്െ�ാ��വാന ്മനുഷ�നു കഴിയൂ.തന ്െറേയാതന ്
െറ കുടുംബ�ിലു� ഉ�വരുെടേയാ, ഒരു മുറിയിേലാ തന ്െറ കാല ്
��വ�ിലു� ഒരുഎറു�ിന ്െറേയാ,തലമുടിയിലു� ഒരു േപനിന ്
െറേയാ,ശരീര�ിനക� വ്യ�ിലും കുടലിലുെമാെ�യു�

കൃമികളില ്ഒെര��ിന ്െറേയാേപാലും സ�ൂര ്�ജീവിതകാര��ള�ം
നീതികാര��ള�ം മ�� ജ��ളില ്യാെതാരു മനുഷ�ര ്�ുംഓര ്

�ി�ാേനാ മന�ിലാ�ാേനാ കഴിയു�ത�.അന�േകാടി ജീവികെള
സൃഷട്ി��െകാ�ിരി�ു�തായ മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി�ുമാ�തേമഅന�േകാടി ജീവികള�െട

ജീവിതകാര��െളയും മഹാഭരി�ുവാന ്കഴിവു�� എ�തു
മന�ിലാ�ിെ�ാ� മ്തപുേരാഹിത�ാരും

മതപ�ിത�ാരുെമാെ� മതവ�ാഖ�ാന�ള�ം മത�ഗ��ള�ം
ഉേപ�ി��െകാ��ക. നിയമവിഴു��കെള ചുമ�ു�
ഭരണാധികാരികള�ം രാഷ�്ടീയേനതാ��ാരും ഒെ�ധര ്

�ശാസ�്ത�ിേല� മ്ട�ുക.
സത�ംശിവംസു�രം �പകാരമു�ഏതാനും ഉദാഹരണ�ള ്/

വ�ാഖ�ാന�ള ്ചുവെട െകാടു�ു�ു : 
(1) �ഭൂണഹത� :സമൂഹെ�സംബ�ി� െ്തെ��ും
ശരിെയ�ുെമാെ�യു�സംവാദ�ള�ം വിവാദ�ള�ം
ഉ�ാകു�താണ.്എ�ാല ്മഹാനീതിപതിയായൈദവം

മഹാനീതിശാസ�്ത�ിലൂെട പരിഹരി�ു�കാര�മാണത.്ഓേരാ
വ��ികെളയുംആ�ശയി� ന്ീതി വിധി�െ�ടു�തായഅ�രം
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കാര��ളില ്സാമൂഹ� നിയമം പ�ി�. മു�ു വ��മാ�ിയതുേപാെല
അന�േകാടി �ഗ��ള ്േവ�ി വരും....അവകാണുേ�ാള ്തെ�
മത�ിശാചു�ള ്ഓടു�താണ.്വ��ി� ഏ്�വും ന�തും,
മേനാവിഷമം കുറയു�തുമായ പ�തിെയ വ��ി

തിരെ�ടു�ുവാന ്ൈദവംഅനുവദി�ിരി�ുകയാണ.് �ഭൂണഹത�
െത�ാെണ�ും ശരിയാെണ�ും സമൂഹ�ിെല യാെതാരു

വ�വ�ിതികള�ംഅഭി�പായ േകാലാഹല�ള ്നട�രുത എ്�ര ്�ം.
െത�ാെണ� ഏ്െത�ിലും (അപൂര ്�മായ)വ�വ�ിതികള ്�പകാരം
ആെര�ിലുെമാെ�വിധിെയഴുതുേ�ാള ്, �ഭൂണഹത� നട�ാെത
തരമി�ാ�തായവ��ിെയസംബ�ി� അ്തിേവദന നല ്കു�

അവ�യാണത.് ഭൗതികശാസ�്ത�പകാരംൈദവം
അനുവദി�ുകയുംധര ്�ശാസ�്ത�പകാരം വ��ി� �്ഭൂണഹത�

െച�ാനും െച�ാതിരി�ാനും സ�ാത���ംൈദവം
െകാടു�ിരി�ുകയും െച��േ�ാള ്, �ഭൂണഹത�െയ െതെ��ു

വിധി�ു�വര ്െ��ാം പാപം കി���താണ.്
തന ്െറ കു�ായവ��ിയുെടആന�മാണ ൈ്ദവ�ിനു �പധാനം.
നീതിയും നീതിശാസ�്തവും കു�ി�ളികള�കു�ു�േള ...

അതുെകാ�ു കൂടിയാണ വ്ിധി�ാന ്നട�ു�വെരൈ�ക�ിലൂെട
ൈദവം തട�െ�ടു�ിയത.്

(2)ബഹുഭാര�ാത�ം :ജീവാ�ാവ ര്�ായി വിഭജി�െ�ടു�തും, ഒരു
ഭാഗെ�നി�ലനി�ദാവ�യില ്െപടു�ു�തും,ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ില ്വീ�ും ഒരു ജീവിയായി മാറു�തും, ഒരു

ജീവി� ര്�ായി വിഭജി�ാനു�ശ�ി ലഭി�ു�തും,അന�മായ
ആന��ള ്അനുഭവി�� കഴിയു�തുെമാെ� �ഗ��ില ്

വിശദമാ�ിയി���.് 1)ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം; 2)ൈദവനി� :
ആന�നി� (സദാചാരശാസ�്തം :കാമാന�ം / െസകസ് )് ; 3)ൈദവ

നി� :വ��ിസ�ാത���വുംസ�്തീപുരുഷസമത�വും ; 4)
ജീവിസൃഷട്ിയും ധര ്�ശു�ിയുംആ�ീയസാ�ാത�്ാരവും ; 5)
സാ��ികശാസ�്തം :ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്;എ�ീ 5

അ��ായ�ള ്പഠി�ാന ്കഴിയു�വര ്ബഹുഭാര�ത��ിന ത്�ാറാവി�.
ജീവിബ��ിെല ഉ�തഘടനെയഅടി�ാനെ�ടു�ിയാണ്
വിവാഹ�ട�ില ്പുരുഷെന ദാസനാ�ു�ത.്എ�ാല ്േമ�ടി

അ��ായ�ള�െട ഉ�ട�ം പഠി�ാന ്കഴിയുക �പേത�ക ജ��ില ്
മാ�തമാണ.് �ഭൂണഹത�യുമായി താരതമ�ം െച��േ�ാള ്,ബഹുഭാര�ാത�ം
െത�ാെണ� സ്ുവ��മായി പറയാനാവും.എ�ാല ്,സ�ൂര ്�
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വ��ിസ�ാത���ം ഉറ�ാ�ു�തിന ്െറ ഭാഗമായി� ധ്ര ്
�ശാസ�്തപരമ�ാ�കാര��െളഅഥവാ െത��കെളയും

പാപ�െളയുംകൂടി അനുവദിേ��തുെകാ�ും;കൂടാെത മു�ു
വ��മാ�ിയതുേപാെലഓേരാവ��ിയുെടയുംതനിെ��
�പശന്�െളസ �ുപധാന വിഷയ�ളായി�െ� ഉള ്

െ�ടുേ��തുെകാ�ുംബഹുഭാര�ാത�ം പാടിെ�� ന്ിയമം
ഉ�ാ�ി�ൂടാ.സംവാദ�ള�ം വിവാദ�ള�ം നട�ു� മനുഷ�ര ്�്
വ�ാഖ�ാന�ള ്നല ്കാെമ��ാെത നീതി നല ്കാനാവി�.സത�ംശിവം
സു�രം �പകാരം മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി മഹാനീതി നല ്കു�ു.

സ�്തീയ�് ബ്ഹുഭര ്�ൃത�ംൈദവംഅനുവദി�ു�ിെ��്
ജീവിസൃഷട്ിയും ധര ്�ശു�ിയും...എ�അ��ായ�ില ്വ��മാണ.്
�പസത്ുതഅ��ായ�ിന ്െറ ഉ�ട�െ�മന�ിലാ�ു�പുരുഷന ്
ബഹുഭാര�ത�ം െത�ാെണ�ും പാടിെ��ും വാദി�ു�താണ.്

(3)സേഹാദര�� :്സേഹാദര�ളായി ജനി�ു�വര ്ത��കൂടാേമാ ?
കു�ികളായിരിെ�വഴ�ി��ം വ�േ�ാഴുെമ�ിലുംഅടിപിടികൂടിയും
വളരു�വരാണ സ്േഹാദര�ള ്.ജീവാ�ാ�ള�െട ജ��ള�െട
എ�െ�യുംപുണ�പാപ�െളയുംകണ�ാ�ിെ�ാ�ും,അപൂര ്
�മായിഅവരുെട മു�� �പാര ്�നകെളഅനുവദി��െകാ�ുമാണ,്

ൈദവം വ��ികെളസേഹാദര�ളായി ജനി�ി�ു�ത.്
സേഹാദര�ള ്മുതിരുേ�ാള ്, പിണ�വുംഅത�പൂര ്�മായി

അടിപിടിയും ഉ�ാെയ�ിരി�ാം.എ�ാല ്സേഹാദര�ളായിരി�ാന ്
ൈദവം േയാഗ�ത നി�യി�വര ്പിണ��െളയുംഅപൂര ്�മായി
ഉ�ാകു�അടിപിടികെളയും മന�ില ്വ� �്പവര ്�ി��കൂടാ.
കു�ികളായിരിെ� പിണ��ള�ംഅടിപിടിയും ഉ�ാകു�തിന്
േജ�ഷഠ്ാനുജബ��ള ്തട�മായിരു�ി�എ�തുേപാെല

മുതിരുേ�ാഴും േജ�ഷഠ്ന അ്നുജെനയും,അനുജന േ്ജ�ഷഠെനയും
അടി�ുവാന ്കൂടി ൈദവം േയാഗ�ത നല ്കിയിരി�ുകയാണ.് 10
മ�ള��അ�െയ��ി പറയുേ�ാള ്േജ�ഷഠ്ാനുജ േകമ�ം

ഒഴിവാ�ു�തിനുേവ�ി 10 മ�െളയും േമ�ടി അ�യിലൂെട ഒേര
സമയം ഒ�ി� �്പസവി�ി�ണമായിരു�ു എ� വ്ാദി�ാന ്പാടി� !
േജ�ഷഠ്െനയുംഅനുജെനയുംനി�യി�ത ൈ്ദവമാെണ�ിരിെ�
േജ�ഷഠ്നും അനുജനുെമാെ�അപൂര ്�മായി സംഭവി�ു�

പിണ��ള�െട േപരില ്തല�നം പാടി�. പിണേ��ിവ�ാല ്ഉടന ്
ഇണ�ിെ�ാ�ണംഎ�ു സാരം. രാമന ്െറ െചരു�ിെന
രാജാവാ�ിയ ഒരു ഭരതെന രാമായണ�ില ്കാണാം,അത്
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അടി�ാനപരമായിഅയാള�െടഅറിവി�ായമ് മാ�തമായിരു�ു.
അതിെന �പകീര ്�ി�വര ്സേഹാദരബ��ിന ൈ്ദവം നല ്

കിയി���ശാസ�്തനിയമ�െള നി�ി�ുകയുമായിരു�ു.ത�ള�െട
ചു��ം ജീവി�ു�പശു,ആട,് പൂ�,തുട�ിയ ജീവികെളയും,കാ�ില ്
ജീവി�ു�സിംഹം,കടുവ,ആന,കുര�,് മാന ്,തുട�ിയ

ജീവികെളയും �ശ�ി�ാല ്,അവയിലും സേഹാദര�ള�െ��ും,അവര ്
പിണ�ുകയും,അടിപിടി കൂടുകയുെമാെ� െച��േ�ാഴും, ഉടന ്
ഇണ�ു�ുെ��ും കാണാം. മനുഷ�ര ്അവെയ�ാള ്േ�ശഷഠ്രായി
െപരുമാറണം.സ��ുകള�െട േപരിലും, പൂ�ാ�ി�ാരണ�ള�െട
േപരിലുെമാെ�വഴ�ുകള�ംഅടിപിടിയും ഉ�ാ�ിയി���

സേഹാദര�ള ്വര ്ഷ�ളായി� പ്രസപ്രം മി�ുകേപാലും െച�ാെത
ൈവരാഗ�േ�ാെട െപരുമാറു�അവ�ഭൂമിയിെല�ുമു�.്

അേനകര ്പൂ�ാ�ിേ�ാടതികള ്കയറിയിറ�ു�ു !ൈദവ�ിന ്െറ
കു�ു�േള, ഉടന ്തിരു�ിവിന ്,സേ്നഹി��കഴിയുവിന ്.
ഭൂമിയിെലഎ�ാ രാജ��ളിലുംൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ള ്
തെ�യാണ ജ്ീവി�ു�ത .്.......അേ�ാള ്ഭൂമിയിെലഎ�ാ

കു�ു�ള�ംഅേന�ാന�ം സഹായി�ുകയുംസഹകരി�ുകയും
സേ്നഹി�ുകയും െച��േ�ാള ്മാ�തേമ മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവുമായൈദവ�ിനു സേ�ാഷമാവുകയു��. േദശ�ിന ്
െറ േപരിലും മ��മു�വ�ര ്�മ�ര�െളയുംൈവരാഗ��െളയും

തിരു�ിവിന ്,എ�ാവരുംസേ്നഹി��കഴിയുവിന ്.

(4) മാതാപിതാ�െള മ�ള ്നി�ി�ാേമാ,ശി�ി�ാേമാ ? (5) മുതിര ്
�വെരബഹുമാനിേ��ത എ്�ുെകാ� ?് (6) മുതിര ്�വര ്�ും
സി��ാരായിഅറിയെ�ടു�വര ്�ും മ��ംശപി�ാേനാ
അനു�ഗഹി�ാേനാസാധി�ുേമാ ? (7) മുതിര ്�വെര

ബഹുമാനി�ുക, നി�ി�ാതിരി�ുകഎ�തിന മ്ുതിര ്�വെര
അനുസരി�ണംഎ�അര ്�മി�. (8)ൈദവെ�,ജീവികളായ

മ�ള ്നി�ി�ാേമാ,ശി�ി�ാേമാ ?
അറിവി�ാതിരി�ുേ�ാള ്ആര ്�ുംഎ�ുമാകാം എ�തിന്
ഉദാഹരണമായി മുല�ാല ്കുടി�ു�കു�ു�ള ്അ�െയ
അടി�ു�തിെനയുംചവി���തിെനയും മ��ം കണ�ാ�ാം.
ൈ�ക�ിെന പീഢി�ി�വര ്മുതിര ്�വരാെണ�ിലും,ൈ�ക�ിന ്െറ
കു�ു�ള ്കൂടിയാണ.്അറിവി�ാതിരി�ുേ�ാള ്ആര ്�ും
എ�ുമാകാം എ�തിന ൈ്�ക�ിന ്െറ ചരി�ത�ില ്�ാനമു�.്
അവര ്െച���െതെ��അ്വര ്അറിയു�ി�,അവേരാട്
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െപാറു�ുെകാടു�ണേമഎ�ൈ്ദവേ�ാട ൈ്�ക� �്പാര ്
�ി�ു�തിന ്െറ സാംഗത�ംഅതുകൂടിയാണ.്ൈ�ക� അ്�െന
�പാര ്�ി�ിെ��ില ്പിതാവായൈ�ക�ിെന ഉപ�ദവി� കു�ംെചയത്

മ�െളൈദവം ശി�ി�ുെമ�അര ്�ംഅതിലു�.്
വ��ികെള ഭൂമിയില ്ജനി�ി�ുവാന ്ൈദവം ഉപകരണമാ�ിയി���

മാതാപിതാ�െള മാനസികമാേയാശാരീരികമാേയാ
േവദനി�ി�ു�തും പാപമാണ.് മുതിര ്�വരായകു�ികള ്
മാതാപിതാ�െള േവദനി�ി�ാല ്,അവര ്ൈദവേ�ാട്

മാ��പറ�ാല ്മാ�തം മതിയാകു�ത�,ൈദവേ�ാട ത്�ള�െട
കു�ു�െള ശി�ി�രുേതഎ� മ്ാതാപിതാ�ള ്ഉള ്െ�ാ�്
�പാര ്�ിേ��തുെ��ര ്�ം. മാതാപിതാ�ള�െട �പാര ്�നെയ
ൈദവംസ�ീകരി�ണെമ�ി�;സ�ീകരി�ു�ി�ാെയ�ില ്മ�ള ്�്
കടു�ശി�ലഭി�ു�തുമാണ.് മാതാവിേനാടും പിതാവിേനാടും
കാ��� െത��കള ്�പ്ാപവ�ത�ാസമുെ��ുംഅറിയണം. പിതാവിെന
നി�ി�ു�തിന 3്0അളവിലു� പാപംഅഥവാശി�ലഭി�ുെമ�ില ്
മാതാവിെന നി�ി�ു�തിന 7്0അളവിലു�ശി�യാണ ല്ഭി�ുക.
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ിയില ്മഹാേദവി� 7്0ഉം, പരമശിവന 3്0
ഉംഅളവിലു�ശ�ിയും�ാന�ള�മാണ മ്ഹാശ�ിയായ

മഹാേദവി മഹാനി�യി�ി���ത എ്�തിെനആധാരമാ�ിയാണത.്
അധര ്�ികളായ മാതാപിതാ�െള ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരം
തിരു�ു�തിേല�ായിഅവെര ഉപേദശിേ��തും,

ശാസിേ��തും,ശി�ിേ��തും,സമൂഹ�ിെല ഭരണകൂട�ിന ്
െറ ഉ�രവാദി�മാണ.്

മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ ജീവികള�െടയും മഹാമാതാവും
മഹാപിതാവുമായ മഹാേദവി മഹാശാസ�്ത�പകാരം മനുഷ�രൂപം

സ�ീകരി�ുകയും,ജീവികള�െടെയ�ാം പിതാവായി
മഹാനി�യി�ി���ശിവന ദ്ിവ�മായ മനുഷ�രൂപം മഹാഅനു�ഗഹി��

നല ്കി പരമശിവനായി ഉയര ്�ുകയും െച��േ�ാള ്,
അടി�ാനപരമായി മഹാേദവിയും പരമശിവനും േമ�ടി നിയമ�ിനും

അതീതരാണ.്
ഓേരാവ��ിെയയുംസൃഷട്ി�ുവാന ്ൈദവം ഉപകരണമാ�ിയി���
വ��ിയുെട മാതാപിതാ�െള നി�ി�ു�തും േവദനി�ി�ു�തും
െത�ാെണ�ും പാപമാെണ�ും വ��മായേ�ാ.ത�ള�െട
മാതാപിതാ�െളേ�ാെല, മുതിര ്�വരായആള�കള ്അഥവാ
�പായമു�വര ്,ത�ള�െട �പായമു� മ��കു�ികള�െട

മാതാപിതാ�ളായിരി�ുംഎ�തു കണ�ാ�ുേ�ാള ്,ത�േള�ാള ്
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�പായമു�വെരഅവരുെട �പായ�ിെനാ� േ്ജ�ഷഠ്ന ്, േജ�ഷഠ്�ി,
അ�ന ്,അ�,അ���ന ്,അ�ൂ�എ�ി�െനയു�ബഹുമാനം
െകാടു�ണം.ബഹുമാനെമ�ത വ്ിനയവുമായി ബ�െ��
സേ്നഹ�ിന ്െറ ഒരു �പകടനമാണ.്കൂടുതല ്അറിയുേ�ാഴും
അനു�കമ�ിലും മാ�തേമബഹുമാനം വര ്�ി�ി�ാന ്പാടു��.

ത�േള�ാള ്�പായം കുറ�വേരാട അ്നുജന ്,അനിയ�ി, മ�ള ്,
െകാ��മ�ള ്എ�ി�െനഅവരുെട �പായ�ിനും ത�ള�െട
�പായ�ിനും േചര ്�തായവാ�ല�വും കാേ��തു�.്

മുതിര ്�വര ്�ുംസി��ാരായിഅറിയെ�ടു�വര ്�ും മ��ം
ശപി�ാേനാഅനു�ഗഹി�ാേനാസാധി�ുേമാ ?ൈദവം നല ്കിയാല ്
അ�ാെത യാെതാരാള ്�ും ശ�ി ലഭി�ു�ി�. ഒരാള ്മെ�ാരാേളാട്
െത��ംകു�വും െചയത്ാല ്,തിരു�ലും ശി�യുമു�.് മുതിര ്�വര ്
�ും കു�ികള ്�ും മഹാനീതിശാസ�്തംനി�യി�ു�വ�ത�സത്
അളവുകളില ്അതുബാധകമാണ.്ത�െളസൃഷട്ി�ുവാന ്ൈദവം
ഉപകരണമാ�ിയ മാതാപിതാ�േളാട അ്പരാധം കാ��േ�ാള ്
ശി�ി�ു�ത ൈ്ദവമാണ.് ഒരു േകാപ�ിന ക്ു�ികേളാടു

േദ�ഷ�െ�ടുകയും,ശപി�ുകയുെമാെ� െച��� മാതാപിതാ�ള ്
അടു�നിമിഷംൈദവേ�ാട ത്�ള�െട മ�േളാടു െപാറുേ�ണേമ
എ�ും,ത�ള ്അറിയാെത ശാപവചനം ഉരുവി�ത െ്പാറുേ�ണേമ
എ�ും,ത�ള�െട മ�ള ്�ന്�തു വരുേ�ണേമഎ�ും �പാര ്
�ി�ു�താണ െ്പാതുസ�ഭാവം.ൈദവം തെ� നലക്ിയി���
സ�ഭാവമാണത.് മാതാപിതാ�ള ്ശപി�ാലും ശാപവചനം പിന ്

വലി�ാലും, മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരംൈദവം ശി�ിെ��ു വരാം.
മാതാപിതാ�ള�ം മ��ം ശാപവചന�െളആവര ്�ി�ുകയും മന��ര ്

�ംആ�ഗഹി�ുകയും െച��േ�ാള ്,ൈദവംകു�ികെളയും
മ���വെരയുംശി�ിെ��ു വരാം.അ�െന െച��േ�ാള ്

മാതാപിതാ�ള�െടഅധമ�ം കാരണമാകു�ുെവ�ില ്അവര ്�ും
ശി�യു�.്അേതസമയം,സമൂഹ�ിെല ഭരണാധികാരികള ്ഉള ്
െ�െടയു�വരുെട െത��െകാ�ാണ േ്വദനയുംശാപവചനവും
മാതാപിതാ�ളില ്നി�ും മ��ം ഉ�ാകു�െത�ില ്,ബ�െ��

ഭരണാധികാരികള ്�ാണ പ്ാപവും ശി�യുംലഭി�ുക. ഉദാഹരണം,
യാെതാരുശാസ�്തസൗകര�വുമി�ാെത കാ�ില ്േപായി�ിരമായി
കഴിയു�വര ്� മ്ദ�ം, മയ�ുമരു� േ്പാെലയു�വയുെട നിര ്
�ാണവും, മദ��ൂ�ും, െസകസ്്അതി�കമ�ള�ം, ഒെ�യാവാം
എ��ാെത ശാസ�്തസൗകര��ള ്ആസ�ദി� ന്ാ�ില ്കഴിയു�വര ്�്

മദ�ം നിര ്�ി�ാേനാ ഉപേയാഗി�ാേനാഅവകാശമി�.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2122

അ�െനയിരിെ� നാ�ില ്മദ��ൂ�ുകള ്�ുകൂ��നില ്�ു� േകാടതി
ഉള ്െ�െടയു�സമൂഹഭരണകൂട�ിെല നായക�ാര ്�ശ്ി�
ലഭി�ു�താണ.് (ധര ്��െളയുംഅധര ്��െളയും േവര ്

തിരി�ാനും, മനുഷ�ന ്ഉള ്െ�െടയു�ജീവികള ്�വ്��ിസ�ാത���ം
നല ്കാനും,ആന��െള പരമേയാഗ�മായി നല ്കാനുമായി� ൈ്ദവം
�പപ��ില ്ന��നശ�ികെളസൃഷട്ി�ിരി�ു�തിെന��ി �പേത�കം

അ��ായ�ളില ്വളെരയധികം വിശദീകരി�ിരു�ു. )
ൈദവംഅനു�ഗഹി�ു�തിെനയുംശി�ി�ു�തിെനയും

മാതാപിതാ�ള�െടയും മ��ം ശ�ിയായി കരുതു�ത െ്ത�ാണ.്
അേനകരുെട മാതാപിതാ�ള�ം,സമൂഹ�ിെല ചിലരും

ജ��ളിലൂെട േനടിയ പുണ�ം,ജ��ള�െട എ�ംഎ�ിവെയ
കണ�ാ�ിൈദവ�ിന ്െറ �പേത�ക കരുതലിന േ്യാഗ�ത

േനടു�ു�.്ൈദവംകാ���കരുതലിെനഅവരുെട ശ�ിയായും,
അവെരസി��ാരായുംകണ�ാ�ു�ത െ്ത�ാണ.്അവെര

സി��ാരാ�ിയുംഇടനില�ാരാ�ിയും �പാര ്�ി�ുേ�ാഴും,അവര ്
ഇടനില�ാരാവാന ്ജീവി�ിരിെ�ത�ാറാവുേ�ാഴും െത��ംകു�വും
കൂടു�ു.അഹംഭാവം പുലര ്�ാ�വരായ മാതാപിതാ�ള ്�്
ത�ള�െട കു�ികേളാട ൈ്ദവംഅനു�ഗഹി�െ�എ�ാശംസി�ാം.
മ���വെരആശംസി�ാനുംഅനു�ഗഹി�ാനും യാെതാരാള ്�ും

ശ�ിയി�എ�റി�ുേവണം ജീവിേ��ത.്ൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി� മ്ഹാശാസ�്തംനല ്കു�ഏകജ��ില ്മാ�തമാണ്
മ���വെരആശംസി�ുവാനും അനു�ഗഹി�ുവാനും ഒരാള ്�്
േയാഗ�തയു�ാവു�ത.് േയാഗ�തയി�ാ�വര ്വി�ി�സര ്�ുകള ്
കാ�ിയാല ്ശി�യു�.് മ��ിമാരും മ��ം ജന�ള ്�ആ്േഘാഷ
ആശംസകള�ം മ��ം നല ്കുേ�ാള ്മ��ിമാരുെട പുണ��ിന്

േശാഷണമു�ാകുെമ�ും ശി�കള�െ��ും മു� വ്ിവരി�ിരു�ു.
മുതിര ്�വെരബഹുമാനി�ുക, നി�ി�ാതിരി�ുകഎ�തിന മ്ുതിര ്
�വെരഅനുസരി�ണംഎ�അര ്�മി�. മാതാപിതാ�ള ്ഉള ്
െ�െടയു� മുതിര ്�വര ്പറയു�കാര��ള ്ധര ്�ശാസ�്ത

�പകാരമാെണ�ില ്അവെരെയ�ാം അനുസരി�ണം.ഏെതാരാള�ം
അനുസരിേ��തും ജീവിേ��തും മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ
ര�ാമെ�ശാഖയായ ധര ്�ശാസ�്തെ�അനുസരി��

മാ�തമാവണം.ഏെതാരാള�ം പറയു�കാര��െള ധര ്�ശാസ�്ത
�പകാരം മാ�തംഅനുസരി�ുേ�ാള ്പറയു�വെരയുംൈദവെ�യും
അനുസരി�ു�തായി വരു�ു.ൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്ംഅനുസരി��
ജീവി�ു�വരായും മാറു�ു.കു�ികള ്മുതര ്�വേരാടും, മുതിര ്�വര ്
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കു�ികേളാടും, െതാഴിലുടമ െതാഴിലാളികേളാടും, െതാഴിലാളികള ്
േമലധികാരികേളാടും െതാഴിലുടമേയാടും ഒെ� െപരുമാേറ�ത ധ്ര ്

�ശാസ�്തംഅനുസരി��മാ�തമാവണം.എ�ാവരുംധര ്
�ശാസ�്തെ�മാ�തംസല����െച���അവ�ഉ�ാവണം. ധര ്
�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുവാന ്കു�ികെള മാതാപിതാ�ള�ം
/ര�കര ്�ാ�ള�ംഅനുവദി�ു�ി�ാെയ�ില ്,അതുേപാെല

കു�ികള ്മുതിരുേ�ാള ്മാതാപിതാ�െളയും
അനുവദി�ു�ി�ാെയ�ില ്, ധര ്�ശാസ�്തെ�അവമതി��
ജീവി�ു�വെര തിരു�ാന ്കഴിയു�ി�ാെയ�ില ്അവെര
ഉേപ�ി�ുകേയാ ഉേപ�ി�� േപാവുകേയാ െച�ണം. ധര ്
�ശാസ�്തെ�െത�ി�ാല ്വധി�െ�േ��ാംഎ�സാഹചര�ം
ജീവിത�ില ്ഉ�ായാല ്വധെ�സ�ീകരി�ുവാനു�ഊ�ം

ഉ�ാവണം. ധര ്�ശാസ�്തം �പകാരം ജീവി�ു�ഗുരുവിന മ്ാ�തേമ
ഭൗതികശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തംഎ�ിവയിെല പാഠ�ള ്

പഠി�ി�ാന ്േയാഗ�ത ഉ�ാവ�ു�� എ�ുംഅറിയണം. മാതാപിതാ
ഗുരുൈദവംഎ�തിന ്െറ യഥാര ്�അര ്�ം മാതാവിലൂെടയും

പിതാവിലൂെടയും ഗുരുവിലൂെടയുംൈദവെ�യും
ൈദവശാസ�്തെ�യുംഅറിയണെമ�ും,എ�ാവരും

ൈദവശാസ�്തെ�മാ�തംഅനുസരി�� ജീവി�ണെമ�ുമാണ.് മു�്
വിശദീകരി�ിരു�ു.

ഇനിൈദവെ�നി�ി�ു�വെരയും േവദനി�ി�ു�വെരയുംപ�ി
പറയാം :

ൈദവെ�നി�ി�ു�വേരാട,് മഹാപിതാവായൈദവ�ിന്
േകാപമുെ��ിലും, മഹാപിതാവായി� ൈ്ദവം രൂപം

സ�ീകരി�ു�ി�ാെയ�തുെകാ� ൈ്ദവ�ിന ്െറ സൃഷട്ികളായ
ജീവികള ്ൈദവേകാപ�ില ്നി�ും ശി�യില ്നി�ും ഒഴിവാകു�ു.

മാ�തമ�, മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയായിെ�ാ�്
മഹാ�മി�ു�തും മഹാവാ�ല�ം നിര�രം നല ്കു�തുമാണ.്
പാപ�ള ്െചയത്ുകൂ���വരും മഹാമാതാവായൈദവ�ിന ്െറ
കു�ു�ളാണ,്അവര ്�ൈ്ദവെ�യ�ാെത മ�ാെരയും

ആ�ശയി�ാനാവി�.ൈദവം മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയായി മാ�തം
രൂപെമടു�ുേ�ാള ്,ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളായ ജീവികള ്െ��ാം
കൂടുതല ്സേ�ാഷി�ാന ്കഴിയു�ു. (പിതാവിെനഅനുകരി�്
മഹാപുരുഷനും മഹായജമാനനും എ� രൂപെമടു�ാല ്മനുഷ�ര ്
ഭയ�ുവിറയ�്ും.ൈദവംഅതിഷട്െ�ടു�ി�.തന ്െറ

കു�ു�െള� േപാെല ജീവികെളസൃഷട്ി�ത അ്വര ്െ��ാം
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മഹാവാ�ല�ം നല ്കിെ�ാ� അ്ന�മായആന��ള�െട
കലവറയായ �ബ�ാന�ം നല ്കാനാണ,്കു�ു�െള

േവദനി�ി�ാന�.)
അേതസമയം, മനുഷ�ര ്െച���ൈദവനി�യ�് ത്ടയിടാന ്
അവരുെട പിതാവായ പരമശിവനിലൂെടൈദവംഅവെര

ഉപേദശി�ുകയും,ശാസി�ുകയും,അത�ാവശ�െമ�ാല ്ശി�ി��
തിരു�ുകയും െച���താണ.്

പരമശിവനുംഅതീതമായ, മഹാേദവിയുെട �ബ�അവ�െയയാണ,്
അഥവാ �ബ�െ�യാണ ന്ി�ി�ു�െത�ില ്,കു�ു�േള

മാ�ി�ാ�അഥവാ മാ�ി�ാ�തു േപാെലയു�കടു�ശി�യു�.്
�ബ�വുമായി ബ�െ�� നാമ�ള ്േപാലും മനുഷ�ര ്
ഉപേയാഗി��കൂടാെയ� �്ബ�ംഎ�അ��ായ�ില ്

വിശദീകരി�ി���.് പരിശു�ാ�ാവിെന നി�ി�ു�വര ്� മ്ാ�ിെ��ു
ൈ�ക� അ്റിയി�തിന ്െറ ഗണിതശാസ�്തംപറയാം: മനുഷ�മാതാവു
നല ്കു�തിന ്െറ കൃത�ം 100 മട� വ്ാ�ല�മാണ മ്ഹാമാതാവായ
മഹാേദവി നല ്കു�െത�ും, 100എ�കണ� മ്നുഷ�ാവ�യിലു�
100ജ��ള�മായി ബ�െ��ിരി�ു�ുെവ�ും �പസത്ാവി�ിരു�ു.
�ബ�െ�നി�ി�ുേ�ാള ്, �പസത്ുത 100ജ��െളയും ഒ�ി��
ബാധി�ു�ശി�യു�ാകു�ു.അേതാെട, മാ�ി�ാെത വരു�ു.
�ിതിപരമായ വിധി �പകാരംഅപൂര ്�മായി� 1്01ജ��ള ്ഉ�ാകും
എ�തുെകാ�,് പാപികെളഏെറ ശി�ി��െകാ� മ്ാ��നല ്

കിേയ�ാംഎ�അവ�നിലനില ്�ു�ുമു�.്
സത�ംശിവംസു�രം ഒരു മായാപരമായ �പ�ാനമാെണ�ആ്വര ്
�ി�ു�ു. ഭൂമിയിെല�ുമു� മനുഷ�രുെട വ��ിസ�ാത���െ�
സംര�ി�ുവാനു� �പ�ാനമാണ ;്ൈദവീക നീതി കാര��ളില ്
േതാ�ിയതുേപാെലഅഭി�പായ�ള�ം വിവാദ�ള�ം ഉ�ാവാെത
സംര�ി�ുവാനു� �പ�ാനമാണ.് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
പരമശിവനിലൂെടൈദവെ�ആരാധി�ാനു� േയാഗ�തഎ�ാ
മനുഷ�ര ്�ും മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�തിെന��ിൈദവെ�

ആരാധി�ാന ്മനുഷ�ര ്േയാഗ�ത േനേട�തു� എ്�അധ�ായ�ില ്
വിശദീകരി�ിരു�ു.അ�പകാരം േയാഗ�ത േനടിയവരാണ സ്ത�ംശിവം

സു�രംഎ� �പ�ാനെ�നയി�ുക. മായാപരമായ
�പ�ാനമാകു�ത അ്തുെകാ�ാണ.് മഹാേദവി മായ

�പത��മാ�ുേ�ാള ്,സത�ംശിവംസു�രംഎ� �പ�ാന�ിെല
അംഗ�ള�െട ചുമതലയില ്,ഐക�രാഷ�്ടസംഘടന (ഡ.ച.ഛ.) െയ
സത�മനുഷ� �പ�ാനംഎ� േപേരാെട നവീകരി�ു�തും,എ�ാ



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2125

രാജ��ളിലുംഅതിന ശ്ാഖകള��ാവു�തും, ഭൂമിയിെല ജന�ള ്,
ഒേരൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളായിആന�ി�� ജീവി�ു�തുമാണ.്
ആദിശ�രന ്,അകബ്ര ്,തുട�ിയവര ്ആദ�കാല നായകരാേയ�ാം !
സത�ംശിവംസു�രംഎ� േപരില ്ഒരു മാസികആേഗാളപരമായി

�പചരി�ു�താണ.്
മഹാേദവി മായ �പത��മാ�ുേ�ാള ്, പി�ീടു�കാല�ളില ്

സമൂഹ�ിലു�ാകു�വിഷയ�െളസത�ംശിവംസു�രം �പകാരം
വ�ാഖ�ാനി�ുകയാണു േവ�ത.്ആവകവ�ാഖ�ാന�െള
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗമാേ��തി�.വ�ാഖ�ാന�ള ്�്
ഉദാഹരണം നല ്കാം:ൈദവീകകുറി��കള ്എ�േപരില ്

സ�ാത���ദിനം,സ�വര ്� രതി തുട�ിയവെയഓംസത�ം േഡാ�േ്കാം
◌ംം◌ം.◌ീാെമേവ�മാ.രീാ എ� െവബൈ്സ�ില ്േചര ്�ി���.്അവ

പഠി�ുകയുംപരിേശാധി�ുകയുേമ േവ�ൂ.
ഈയു�വന ്േറത ന്ിേയാഗമാണ.് നിേയാഗ�ിലായിരു�ി��േപാലും,
വിഷണ്ുഎ�റിയെ�ടു�വിഷാണുവായ നാരായണന ്, ദുര ്�

എ�ിവരുെടഅധമ �പവര ്�ന�ളാല ്ൈദവശാസ�്തകാര��ളില ്
മു� പ്ിഴവുകള ്സംഭവി�ി���.് 2008 െഫ�ബുവരി 1ന മ്ഹാേദവി
സുവ��മായി� മ്ഹാഹൃദയ�ില ്നി� ഈ്യു�വന ്െറ

ഹൃദയ�ിേല� മ്ഹാസംഭാഷണംആയി� അ്റിയി�േ�ാഴാണ മ്ുന ്
കാല�ളില ്ഈയു�വന ര്ചി�ാനായ �ഗ��ളില ്പിഴവു
സംഭവി�ത ത്ിരി�റിയാന ്കഴി�ത.്അേനകകാര��ള ്ശരി

തെ�യാെണ�ിലും നാരായണെനയും ദുര ്�െയയുംകൃഷണ്െനയും
ന�വെര�ുംൈദവീകകാര��ള ്െച���വെര�ും ഒെ� മു�്
കരുതിയിരു�ു,ഈയു�വന ര്ചി�ാനായ �ഗ��ളിലുംഅതു
�പതിഫലി��.ഈയു�വെന െത�ി�രി�ി�ാന ്നാരായണന ്െറ

ൈപശാചികഅംശ�ള ്�ക്ഴി�തും,അെത�ുെകാ�ാെണ�ും
ഒെ� മഹാേദവി മഹാവിശദീകരി��ത�ു.അേ�ാള ്അനവധി

െത��കള ്മു�ു രചി� �ഗ��ളിലു�;് േകാ�ികള ്
ൈകവശമു�വരു�ാകും;അവെയ�ാം ക�ി�� കളയുകഎ�്
അഭ�ര ്�ി�ാന ്മാ�തേമഇേ�ാള ്കഴിയൂ.കുേറ േകാ�ികള ്കൂടി

ഭവന�ില ്ഉ�.് െമാ�ം 4 �ഗ��ള ്�സ്ുമാര ്500 േകാ�ികള ്വ�്
ഏെറ�ുെറ 2000 �ഗ��ള ്ക�ി��കളയാനു�,്അഥവാ

�ഗ�ാവ�യില ്നി� പ്രിണാമം െച�ാനു�.്സഹായ�ിന ആ്െള
കി�ിയാല ്െപെ��ു െച�ാന ്കഴിയുെമ� വ്ിശ�ിസി�ു�ു,
ൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്ം േപാെല നട�െ�. നാ�ിലു�ഏ�വും

ഉ�തരായ ഒേ�ാ രേ�ാ മതേനതാ�ളാണആ്ന�കര ്�ം െച�ാന ്
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സഹായി�ു�െത�ില ്അവര ്�പ്ുണ�ംകി���കാര�മാണ.്
ദയവായിഅവര ്ആേലാചി�ണം. (ഈയു�വന ്െറ

പ�ലു�ായിരു� �ഗ��ിന ്െറ േകാ�ികളില ്സുമാര ്10
എ�ംവീതം ഒഴിെകയു�വ 2009 െഫ�ബുവരി മാസ�ിേലാ മേ�ാ
ആ�ിരി��വട�ാരന ത്ൂ�ിവി��എ�ുംഅറിയി�ു�ു.
ബാദഷ്/20.04.2009).ഇനി മതപുേരാഹിതേരാടും മ��ം ഒരുകാര�ം
േചാദി�ാനു�,് നി�ള�െട പ�ലു�തും, നി�ള ്വഴി

�പചരി�ി���തും, നി�ള ്വഴിയ�ാ �പചരി�ി���െത�ില ്േപാലും
ൈപശാചികെമ�ു െതളി�ുകഴി�തുമായ, ഭൂമിയിലു�വ�ത�സത്

മത�ഗ��െളെയ�ാം ചുെ�രി�ാന ്നി�ള ്ആഹ�ാനം
െച��േമാ ..ഊ�മുേ�ാ .....?!

കു�ു�േള,സത�ംശിവംസു�രം ഇ�െനയാണ �്പവര ്�ി�ു�ത.്
ജനി�ു�കു�ിന ്െറ ശരീരം വളര ്� ക്ൗമാരം,യൗ�നം,വാര ്
�ക�ംഎ�ിവകളിലൂെട ചരി�ുേ�ാള ്,അറിവിനും ശരിയായ വളര ്
�യു�ായാല ്ഭാഗ�മാണ.് മതവ�വ�ിതികളിലും മ��ം െപടുകയാല ്

ഭൂരിപ�ം ജന�ള ്�ുംൈദവകാര��ളില ്അറിവ വ്ര ്
�ി�ി�ാനായി�.എ�ാല ്, െത��കെള തിരു�ിെ�ാ�ുംസത��െള
ഉള ്െ�ാ�ും ജീവി�ുവാനു�ഊ�ം വ��ി� ഉ്�ാവണം.അേ�ാള ്

മാ�തേമൈദവം നല ്കിയ വിേവചനശ�ികെള �പവര ്
�ി�ി�ു�വരായ മനഷ�രായി മാറുകയു��.ഇേ�ാള ്

മതവിശ�ാസ�ളില ്െപ�� ജീവി�ു�വര ്െവറും മതജീവികള ്
മാ�തമാണ,് മനുഷ�ര�.

// മഹാേദവി ഉടന ്മായ �പത��മാ�ു�താണ;്അേ�ാള ്,സ�ൂര ്�
മഹാശാസ�്തം/മഹാേവദംഅവതരി�ി�ു�താണ.്

മഹാശാസ�്ത�ില ്യാെതാരു മതവിമര ്ശന�ള�ം,യാെതാരു
രാഷ�്ടീയ വിമര ്ശന�ള�ം,യാെതാരു വ��ിഗതവിമര ്ശന�ള�ം

ഉ�ായിരി�ു�ത�.യാെതാരു മനുഷ�നാമ�ള�ം
ഉ�ായിരി�ു�ത�; മനുഷ�ചരി�ത�ള�ം ഉ�ായിരി�ു�ത�.
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,തന ്െറ കു�ു�ള ്�ായി
മഹാവാ�ല�േ�ാെട, മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്ത

പാഠ�ള�ം, മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായൈദവകാര��ള�ം മാ�തം
വിവരി�ുകയാണ െ്ച��ക. മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായൈദവ
കാര��ള ്വിവരി�ുേ�ാള ്, മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവും മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായൈദവ�ിന ്െറയും,
ൈദവദാസനായ പരമശിവന ്െറയും േപരുകള ്മാ�തം ഉള ്െ�ടു�താണ.്

//
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മഹാശാസ�്തപരമായ ഒരു ഉപേദശവും താ�ീതും സമൂഹ�ിെല
മാധ�മ�ള ്ഉള ്െ�െടയു�എ�ാവേരാടുമു� :് (1)ഈയു�വന ്െറ
േഫാേ�ാ �പസി�ീകരി�ാന ്പാടി�. (2)വ��ിഗത�ളായകാര��ള ്

�ഗ��ില ്തെ�വിശദീകരി�ിരിെ�,അവയില ്
വിവാദ�ള��ാ�ാനായി �ശമി��കൂടാ. പകരംശാസ�്തകാര��െള
മാ�തംപഠനപരിേശാധനകള ്�വ്ിേധയമാ�ാം. (3) �ഗ��ില ്
സൂചി�ി�ി��� മഹാേദവിയുെട മനുഷ�അവതാരെ���ി കൂടുതല ്
അേന�ഷി�ുവാനും,ക�ിപിടി� േ്ഫാേ�ാ �പസി�ീകരി�ുവാനും,
കഥകള��ാ�ുവാനും പാടി�.യഥാകാലം മഹാേദവി, മഹാഇഷട്ം
േപാെല െച���കാര��ളില ്, മാധ�മ�ള ്ഇ�ു തുടര ്�ുവരു�തായ
നീചഗേവഷണരീതികള ്അവലംബി�ാല ്,കടു�ൈദവശി�കള ്
കി�ിെയ�ു വരാം, ഉ�വെര നഷട്െ�െ��ു വരാം. ഭീഷണിേയാ,

�പീണനേമാഅ�.ൈദവകാര��െള,കു�ി�മാശകളായി കാണരുത.്
മത�ളിെലയും രാഷ�്ടീയഇസ�ളിെലയും ഒെ�

അശാസ�്തീയതകള�മായി താരതമ�ം െചയത്ും,അവെയേ�ാെല
ധരി��ം വ��ിജീവിത�ില ്പാപം പിടി��വാ�രുത.് (4)

ശാസ�്തകാര��െള�ാം �ഗ��ില ്വിശദമാ�ിയിരിെ�, ധര ്
�ശാസ�്തപരമ�ാ�കാര��ള ്�ുേവ�ിഈയു�വനുമായി
ബ�െ���കൂടാ. (5)ഇ�ു ജീവി�ിരി�ു�ഏതാനും േപരുെട

മു���ള ്�ഗ��ിലു�,്അവര ്�ു മാ�തംഈയു�വനുമായി
ബ�െ�ടുവാന ്അവകാശമു�ായിരി�ു�താണ.് മരി��േപായ
ഏതാനും േപരുെട മു���ള ്�ഗ��ിലു�.് മരി��േപായവര ്,
�ഗ��ിെല െവളിെ�ടു�ലുകളിലൂെട സേ�ാഷി�ുകയും,
അവരുെട പാപ�ള ്കുറയുകയും െച��െമ�ിരിെ�,

മരി��േപായവരുെട ബ�ു�ള ്േ�ാ,അനുയായികള ്േ�ാസേ�ാഷം
ഉെ��ില ്ന�ത,് ദുഃഖേമാ വിേദ�ഷേമാ ഉെ��ില ്അതിനു�
പരിഹാരം മഹാശാസ�്തംപഠി�ുകയുംൈദവേ�ാടു �പര ്
�ി�ുകയുമാണ.് മരി��േപായവരുെട �പതിനിധികളാവാന ്

�ശമി�രുത.് മരി��േപായവെരയും,കൂ�ിവരാന ്കഴിവു�ബ�ു�ള ്
�ുംഅനുയായികള ്�ും,തീര ്�യായുംസ�ാഗതമു�.്കൂടുതല ്

വിസത്രി�ു�ി�.
ഒേര വായുശ�സി��ം ഒേര െവ�ംകുടി��ം ഒേരേപാെലയു� ഭ�ണം
കഴി��ം ഒേരവിധ�ിലു�സുഖദുഃഖ�ള�ം േരാഗ�ള�ം മരു�ുകള�ം
അനുഭവി��ം കഴിയു� ജന�ള ്മതജാതിരാഷ�്ടീയ ഇസ�ള�െട
േപരില ്അന�െരേ�ാെല കഴിയു�അവ�ൈദവീകമ� !

മഹാേദവി, മായ �പത��മാ�ുേ�ാള ്, മായാശ�ികള ്ദുരുപേയാഗം
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െചയത് വിഷാണു എ�നാരായണന ്നിര ്�ി�െത�ു കഷട്ി��
പറയാനാവു� മ�� �ഗഹ�െളയുംഅവയുെട ഉപ�ഗഹ�െളയുംപിന ്
വലി�ു�താണ.് മഹാസംഹാരമൂര ്�ിയായി പരമശിവെന വാേനാളം
ഉയര ്�ുകയും, ഭൂമിയിെലഎ�ാവര ്�ും കാണാനാവുേ�ാെല
പരമശിവന ്െറ വായിേല� ഓ്േരാ �ഗഹ�ള�ം െചറുതായി

െചറുതായിെ�ാ� �്പേവശി�ു�തുമാണ.് പരമശിവന ്െറ നീ�ു
കിട�ു�നാവിെല�ു� �ഗഹ�െള, നാവിലു�അ�ര�ബ�ം,
പരമശിവന ്െറ ഹൃദയേ�ാടു േചര ്�ു�ഓംകാര�ിേല�്
നയി�ുകയും, മ��� �ഗഹ�ള�ംഅവയുെട ഉപ�ഗഹ�ള�ം
മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ില ്ലയി�്

ശൂന�മായി�ീരു�തുമാണ.്ഇ�െ�ശാസ�്തംശു�ീകരി�െ��്
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗമാകു�തേ�ാഴാണ.്

ഭരണകാര��ള ് മാനുഷിക തല�ില ്:
ഭരണശാസ�്തംെച���തും െചേ��തും ധര ്�ശാസ�്ത�ള ്

�പകാരം നീതി നല ്കുകഎ�താണ.്കു��ള�ം
കുറവുകള�മി�ാ�തായശാസ�്ത�െള�ാം മഹാ�പപ��ില ്
അ�ര ്ലീനമാെണ�ും,അവെയകെ��ിെ�ാ� ഭ്രി�ുക
മാ�തേമ േവ�ൂഎ�ു പറയുേ�ാള ്, നിയമനിര ്�ാണസഭകെള�
േപരിലു� മാനുഷികഅഭ�ാസ�ള ്ധര ്�ശാസ�്തപരമ�എ�ാണര ്

�ം. നീതി നല ്കുകയാണ ഭ്രണാധികാരിയുെട കര ്�വ�ം
എ�ുവരുേ�ാള ്ഭരണാധികാരി തെ�യാണ ന്ീതിപതിയാേവ�ത.്
ഒ��മി� രാഷ�്ട�ളിലും നീതിന�ായശാസ�്തെ� ഭരണശാസ�്ത�ില ്
നി�ുംഅടര ്�ിമാ��കയും േകാടതികെള�ും ജഡജ്ിമാെര�
േപരിലും നീതിന�ായകാര��ള ്െച�ാന ്പുതിെയാരു വിഭാഗെ�
സൃഷട്ി�ത പ്ിഴവായി. ധര ്�ശാസ�്തപരമായ രാജഭരണമാണ്

ൈദവീക ഭരണസ��ദായം.
നീതിന�ായശാസ�്തംഅഥവാ നീതിശാസ�്തംഭരണശാസ�്ത�ിനു
മുകളിലാണ.് ഭരണശാസ�്ത�ിലും ഭരണാധികള ്�ുസംഭവി�ു�
പിഴവുകള ്�ും കൂടി നീതി വിധി�ാനു�താണ ന്ീതിശാസ�്തം
എ�തുെകാ�ാണത.് ഭരണശാസ�്തംൈക�ാള��

ഭരണാധികാരികള ്� ഭ്രണകാര��ളില ്പിഴവുസംഭവി��െവ�ില ്,
മഹാ�പപ��ിന ്െറ എ�ാ ശാസ�്തശാഖകളിലും പരി�ാനവും
ൈദവീകഅനുഭവ�ള�മു�ഏെതാരാള ്�ും ഭരണാധികാരികള�െട
പിഴവുകെള ചൂ�ി�ാ�ാനും തിരു�ാനും തിരു�ി�ാനുംഅവസരം
ഉ�ാകണം. രാജഭരണ�ില ്രാജഗുരു ഉള ്െ�െടയു�വര ്അതാണ്
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െച���ത.്
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.

ഭാഗം 10
ഓംസത�ം േഡാ� േ്കാം
www.omsathyam.com

മഹാശാസ�്തെ�േയാ മഹാ�പപ�െ�േയാഅ�ിമറി�ാേനാ
തകരാറിലാ�ാേനാ മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ ജീവികള�ം ഒ�ി��
�ശമി�ാലും കഴിയി�എ�ും, �ശമി�ാനു�ശ�ി ജീവികള ്�ു
ലഭി�ുവാനും മഹാശ�ിയായൈദവം കനിേയ�തു� എ്�ും

സുവ��മാ�ു�ു.
രാഷ�്ടഭരണാധികാരികേളാ

മതേനതാ�േളാ രാഷ�്ടീയേനതാ�േളാ
നിരീശ�രവാദികേളാ ഭീകര�പവര ്�കേരാ ഒെ�വിചാരി�ാല ്
തകരാറിലാ�ാനാവു�േതാഅ�ിമറി�ാന ്കഴിയു�േതാആയ
ഒ�ാവും മഹാശ�ിയുെട മഹാശാസ�്തെമ�ും മഹാ�പപ�
സംവിധാനെമ�ും കരുതു�തും, മഹാശാസ�്തെ�യും

മഹാ�പപ�െ�യുംസംര�ി�ുവാന ്സൃഷട്ികള�െട സഹായം
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു േവണെമ�ു കരുതു�തും,
ൈദവമഹത�മറിയാെത കാ�ി�ൂ���ൈദവനി�യാണ.്
ഓംസത�ം േഡാ� േ്കാംഎ� െവബൈ്സ�ില ്േചര ്�ി���

കാര��െള
2008ജനുവരി മുതല ്െമയ വ്െര കുെറ തിരു�ാന ്കഴിെ��ിലും,

പി�ീട്
കാര�മായ ഒരുതിരു�ലും െച�ാന ്കഴി�ി�ി�.സമയവും

സൗകര��ള�ം ലഭി�ി�.ഓംസത�ം േഡാ� േ്കാംഎ� െവബൈ്സ�ില ്
േചര ്�ി���

കാര��െള പരിഷ�്രി�ുകയും, �കമെ�ടു�ുകയും ഒെ�
േവ�തു� എ്�ര ്�ം.

എേ�ാള ്സമയവുംസൗകര��ള�ം കി��െമേ�ാ,
ഈമഹാ�ഗ��ിനു േശഷെമെ�േ�ാ മഹാേദവി�ു മാ�തേമ
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അറിയൂ.
ആകയാല ്െവബൈ്സ�ിലു�കാര��ള�െടഅവസാന വാ�ായി
മഹാ�ഗ�െ�കണ�ാ�ണെമ� പ്രമസേ്നഹേ�ാെട

പരമശിവന ്അറിയി�ു�ു.
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
2009ജനുവരി 18ന ഓ്ംസത�ം േഡാ�േ്കാം www.omsathyam.com
െവബൈ്സ�ില ്�ഗ�െ� �പേവശി�ി��. 2009 െഫ�ബുവരി 2ന്
�ഗ��ില ്ചുവെടയു�ക�ുകൂടി േചര ്�ു. 2009ഡിസംബറില ്

�ഗ�െ�കുേറ�ൂടി പരിഷ�്രി�ുകയും െചയത്ു.

ബഹുമാന�െര,
േകരള�ിലു� 5ശിവേ��ത�ളിേല�ഈ്ക�യ�ുവാന ്
മഹാശ�ിയും മഹാജഗദംബയുമായ മഹാേദവിയുെട

മഹാശാസ�്ത�പകാരം മഹാേദവിയുെട മഹാദാസന ്, �പപ�പിതാവ,്
സംഹാരേദവന ്തുട�ിയ മഹാപദവികള ്

സ�ീകരി�ുവാന ്മഹാഭാഗ�ം ലഭി�ി��� പരമശിവന ബ്ാ��തയു�.്
അടൂര ്,തൃ��ര ്,ൈവ�ം,ഏ��മാനൂര ്, േകാ�യംഎ�ിവിട�ളിെല

5 �പമുഖ േ��ത�െള മഹാേദവി മഹാനി�യി�ി��മു�.്
മഹാശാസ�്ത�പകാരം തെ�യാെണ� േ്ബാ��െ�ടു�ുവാനായി
ഇേതാെടാ�ംൈഹ�വം ഉള ്െ�െട യാെതാരു മത�ഗ��ളിലൂം
ഇ�ാ�തായഓം ന ്െറ വിവിധ ശാസ�്തവിശദീകരണ�ള ്േചര ്

�ി���.് മാ�തമ�,
മഹാസൃഷട്ിച�കം കൂടിയായ ഇേ�ാഴെ�സൃഷട്ിച�ക�ില ്,

മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയും
ശബദ്�ബ�വും,അ�ര�ബ�വും,സൃഷട്ിമ��വും
സംഹാരകാഹളവുമായഓംൈവകാെത ഭൂമിയിെല�ും

മുഴ�ു�താണ.്

മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്�ള ്�പകാരം, പൂര ്
�മായിെ�ാ�ിരി�ു�പരമശിവന ്, മഹാശാസ�്ത�പകാരം നല ്കു�

4ക�നകള ്/അറിയി��കള ്:
(1) മഹാേദവിയും മഹാേദവനും മഹാശ�ിയായ �ബ�ം

തെ�യാകയാല ്,
മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായ പരമശിവെന മഹാേദവനായി�്
*കണ�ാ�ുകയും �പചരി�ി�ുകയും െച��� രീതികെളയും
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കാര��െളയുംസ��ദായ�െളയുംഅവസാനി�ി�ുവാൻ 
േ��തഭാരവാഹികൾ �പവര ്�ി�ണം. (2)ഏകമഹാശ�ിയും,
മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായ മഹാജഗദംബെയ മാ�തേമ

ആരാധി�ുവാൻ പാടു��. (3)ൈദവേ�ാട �്പാര ്�ി�ാെമ��ാെത,
ൈദവെ�ആരാധി�ുവാന ്ഏെതാരാള ്�ും േയാഗ�ത ഉ�ാകു�ത,്

ൈവകാെത മായ �പത��മായേശഷം,ഓേരാരു�ര ്�ും
മഹാദർശനവും മഹാശാസ�്തവും ലഭി�ു�പരമവിശിഷട് ജ��ിൽ 
മാ�തമാണ.്** (4) �പപ�പിതാവു കൂടിയായ പരമശിവെനയും,

പരമശിവെ� വസ�്തെ�യുംബഹുമതി�ാ�ചി�ത�ള�ം മ��ം മത
മനുഷ�ര ്�പചരി�ി�ി���ത പ്ിൻ വലി�ണം. ***എ�,് പരമശിവൻ  /

02 െഫ�ബുവരി 2009.
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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,
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സംഹാരംതുട�ിയവയുെട ശാസ�്ത
വിശദീകരണം �ഗ��ിെ� 3◌ാം ഭാഗ�ിൽ

ലഭ�മാണ.്.

ഭൂമിയിെല�ുംൈവകാെതഓം മുഴ�ുേ�ാൾ,
അ�ു മുതൽപുതിയകാലഗണന/കല�ർ

ആരംഭി�ു�താണ.്

(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�ിെ�ാ�,്കാലംസൃഷട്ി�ുേ�ാൾ,
ആന��െള ഒെ�ാ�ായും ചിലവ ഒരുമി��ം
അനുഭവി�ാന ക്ഴിയു�ു.കാലഗണനകള�ം
ഊര�്നിയമ�ളിെല�ീണവുംവി�ശമവും
ഇെ��ുവ�ാല ഒ്േരആന��ില മ്ാ�തം
മുഴുകു�താണ.് ഒരുകര�്േമാ,വിേനാദേമാ,

വിേനാദം കൂടുതലു�കര�്േമാ
െചയത്ുെകാ�ിരിെ�ശരീര�ീണം
േതാ�ുകയും,അ�ംവി�ശമി�ുകയും
െച��േ�ാൾ, മെ�ാരുകര�്േമാ, മെ�ാരു
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വിേനാദേമാആരംഭി�ാനു�സാവകാശവും
സൗകര�വും ഒരു�ു�ു.

മഹാ�പപ��ിെലജീവികെള 5വിഭാഗ�ിൽ
െപടു�ിയിരി�ുകയാെണ�ആ്�ീയ
സാ�ാത�്ാരംഎ�അ��ായ�ിൽ

വിശദീകരി�ിരു�ു.

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��മായി ആരംഭി�ു� 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 പര�ബ�ാന�ം
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എ� ന��തപദവിയ�് 5 എ� സംഖ�നലക്ി
ജീവിച�കം പൂര�്മാ�ു�ു.അതായത 5് തര�ിലു�
ജീവിച�ക�ൾ ഓേരാ ജീവിയും പൂര�്ിയാ�ു�ു�.്
ന��ത�ിെ� 5 േകാണുകള�െടഅടി�ാനംഅതാണ.്
അതിെന ശരിെവ�് ൈദവം ഭൂമിയിൽ മായ
�പത��മാ�ുേ�ാൾ, ന��ത�െളെയ�ാം 5
േകാണുകേളാെട ദൃശ�മാ�ു�താണ.്

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 �പകാരംൈദവം
പുനര�്നി�ി�ുകയാണ എ്�താണ വ്സത്ുത.
മെ�ാ�,് ഭൂമിയിെലസംഹാരം പുേരാഗമി�ുേ�ാള,്
മ���ജീവികള�് ച്��വാസമു�ാകു�ു�.്
ച��നിെല വ�ത�സത് മൂലക�േളാടുേചര�്്
ഓകൈ്സഡുകള�ം മ��മായിരി�ു�

വസത്ു�ളിലന്ി� ഓ്കസ്ിജൻ മഹാശാസ�്ത�പകാരം
സ�ത��മാവുകയുംഅ�രീ�വായുവും ജലവുെമ�ാം
ച��നിൽസൃഷട്ി�ുകയും െച���താണ.് ഭൂമിയിെല
ജീവിജീവിതെ�ബ�െ�ടു�ിയാണ ച്��െ�
വലു�ം ഉളെ്�െടയു�കാര��ള ൈ്ദവം

സൃഷട്ി�ി���ത.് ഭൂമിയുെട രാ�തിയിെല വിള�ു
മാ�തമ� ച��െന� അ്േതാെട െതളിയു�താണ.്
ഓകസ്ിജെന��ി �പേത�കംഅ��ായ�ിൽ മു�്

വിവരി�ി���.്
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5 തരം ജീവികളിലും ജ��ള�െട എ�ം 100 എ�ു
�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�ം
ലഭി�ു�താണ.് കാലഗണെനെയ��ി ഏകേദശ ധാരണ
നലക്ുവാൻ ഈ �ഗ��ിെല കണ�ുകള്
ഉപകരി�ു�ു�.് മാ�തമ�, കൃത�മായ കണ�ുകള്
ലഭി�ി� മ്നുഷ�ര�്്വലിയ കാര��െളാ�ും തെ�
(തൽ�ാലം) േനടാനുമി�. കൃത�മായ കണ�ുകെള
അവതരി�ി�ുവാൻ തല�്ാലം കഴിയു�ി� എ�തിൽ
ഈയു�വന് സ�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�്ി�ുവാന്
ൈദവാനു�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�്
വിഘടി�ി�െ�ടു�ുെവ�ും, മനുഷ�ജ��ിെല
അവസാന 10ജ��ളില ഭ്ാര�യും ഭര�്ാവുമായി
ര�ായിരി�ു�ജീവികൾ ഒരുമി�� ജീവി�ുെ��ും,
�പസത്ുത 10ജ��ൾപൂര�്ീകരി� ആ്�ീയ
സാ�ാത�്ാരം േനടുേ�ാള,്സ�്തീയും പുരുഷനും
ഒ�ായി�ീരുെ��ുമാണ മ്ന�ിലാ�ിയി���ത.്
ചുവെടയു�ത ക്ൃത�മായ കണ�ുകള ആ്െണ�്
ഉറ��പറയാൻതല�്ാലം കഴിവി� /കഴിയി�

എ�റിയി��െകാ� ത്ുടരെ�.
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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�.
�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�ള്
കാലാനുസൃതം െവളിെ�ടുേ�ാള,്ശാസ�്തസാേ�തിക
വികസനം കൂടി നട�ുകയും,ശാസ�്തസൗകര��െള
മനുഷ�ര�് ക്െ��ാനും ഉപേയാഗെ�ടു�ാനും
കഴിയു�ു.ഇ�െ�േലാക�ില മ്നുഷ�ർഎ�ാ
ജീവിതേമഖലകളിലും ഒരു പൂരിതാവ�േയാട്

അടു�ി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�തഅധമമായ
അവ�യാെതാരു സൃഷട്ിച�ക�ളിലും ഉ�ായി�ി�.
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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�.

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�ൾ

വീെ�ടു�ുകയും െച���ു. മ��ാവതാരം
നട�ു�േതാെട പുതുസൃഷട്ികള സ്ത്ംഭി�ു�ു.
( െവളിപാട പ്ൂർണമായി�ി�.) 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�ു� മഹാസു�ര
ജീവിതം ഭൂമിെയസ�ര�്മാ�ു�ു. മനുഷ�ർ തെ�



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2140

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)
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� മ്ായ
�പത��െ�ടാ�ത മ്നുഷ�െന മുഖ�മായും
കര�്ശാസ�്ത�ിൽ ഉറ�ി�ാനാണ.്

ശരാശരി 50വയ��� 100ജ��ള�െട
പൂര�്ീകരണവുമായിബ�െ�� 5്000വരഷ്�ള�ം 500
വരഷ്�ള�ം േചര�്ു� 5500വരഷ്�ളട�ിയ
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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

സാ�ാത�്ാര�ിേല� �്പേവശി�ുകയും െച���ു,
അഥവാ ന��ത�ളായി�ീരുകയും െച���ു. 90
ജ��ള പ്ൂര�്ിയാ�ുേ�ാള,്വ��ി�്

പരമശിവനിലൂെടൈദവം മഹാശാസ�്തം നലക്ുകയും,
വ��ി �പസത്ുത ജ��ിൽ മാ�തംൈദവാരാധന

നട�ുകയും െച���ു. മായ �പത��മാകു�കാലവും,
�പത��മ�ാ�കാലവും ഏവര�്ും സമമായി
ലഭ�മാ�ു�തിന ജ്ീവിയുെടസ�്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�.
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എ�ുെകാെ��ാല മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാഭരണംഏെ�ടു�ു

കഴി�ു .....

10000വരഷ്ം = 1സൃഷട്ിച�കംഎ�ു പറ�ുവേ�ാ.

1കാലച�കം = 100സൃഷട്ിച�കം.

1പരമകാലച�കം = 100കാലച�കം.

100 പരമകാലച�കം = 1 മഹാകാലച�കം =ആയിരം
േകാടി വരഷ്ം എ� ഒരു മഹാകണ� അ്വ��
െവളിപാടായി� ല്ഭി�ി���.്

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിൽ മഹാേ�ശഷഠ്മായ,
മഹാസു�രമായ മഹാ�പപ��ിെ� ഭരണം നട�ാൻ
ൈദവംഏതാനും േപെര നിേയാഗി��. മാലാഖമാെര�ും
മല�ുകെള�ും േദവതകെള�ും വ�ത�സത് മത�ൾ
�പകാരം േപരുകള��അവെര നിേയാഗി�ത്

മനുഷ�രുെട �പേത�കസേ�ാഷ�ിനായാണ.്ആദ�
മഹാകാലച�കംഅഥവാ 1000 േകാടി വരഷ്�ളാണ്
അവെര ഭരണംഏ�ി�ത.്സര�്വും തനി�� െച�ാൻ
കഴിയുെമ�ിരിെ� �പേത�കആൾ�ാെരഏ�ി�ത്
ൈ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�െളസൃഷട്ി�ുേ�ാ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



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2144

�പവര�്ി�ുകയായിരു�ു. മഹാേഗാമാതാവായും
പശുപതിയായും േസവനം െചയത്ു.ൈകകാലുകൾ
േപാലുമി�ാെത മ�ിലിഴ�ു ജീവി�ു�
മഹാനാഗമായി��ം മഹാ�പവർ�ി��. ......

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�കമായഇേ�ാഴെ�
സൃഷട്ിച�ക�ില മ്ഹാശ�ിയായൈദവം
മഹാജഗദംബയായി മഹാഎഴുെ���കയാൽ
മേഹാ�മമാണ,്വാ�ുകൾെകാ� മ്ഹത�െ�
വിശദീകരി�ാന ക്ഴിയാെതവരു�ു;അതിനാല്
ഇേ�ാഴെ�സൃഷട്ിച�കെ�മഹാസൃഷട്ിച�കം
എ�ു പറയു�ു. മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട
വരവിെ� മുേ�ാടിയായി പരമശിവെന ര�ാമതും
അയ��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�ിെല



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2145

ആദ�സൃഷട്ിച�ക�ില 4്500വരഷ്�ള 1്989
ജനുവരി മാസം 21 നു പൂര�്ിയാവുകയും,അേ�
ദിവസംഅര�്രാ�തിയില മ്��ാവതാരം

നട�ുകയും െചയത്ു.സംഹാരംആരംഭി�ുംമു�്
മ��ാവതാരംഎ�ശാസ�്തപ�തി

ഈയു�വനിലൂെട നിര�്ഹി�െ�� യ്ഥാര�്
േവദ�െളവീെ�ടു�ിരി�ു�ു...

മായ �പത��മാകു�ത മ്ഹാേദവിയുെട മഹാചിരി
കൂടിയായ ഓം ഭൂമിയിെല�ും തുടര�്യായി 3
മുതൽ 33 വരഷ്�ാലം ധ�നി��െകാ�ാെണ�്
ഓം എ� അ��ായ�ില വ്ിശദീകരി�ി���.്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� മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിെ� സംഹാരം
പൂര�്ിയാവു�ത എ്�ാെണ�അ്റിയാനാവും.

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�ം.

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2146

(അ��ായം 41)

ഹൃദയമിടി� (്Pulse), മണി�ൂർ, ദിവസം

ഭൂമിയിെല മനുഷ�െരസംബ�ി� ൈ്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�തതവണഹൃദയമിടി�്
ഉ�ാകു�ു,എ�തതവണശ�സി�ു�ുഎ�ിവെയ
കണ�ാ�ിെ�ാ�,് ദിവസ�ിെലസമയ
കാലയളവിന,് െസ�� ,് മിനു�,് മണി�ൂർ

എ�ി�െനെയാെ�യു� േപരുകളിൽസമയ
ഘ��െള രൂപെ�ടു�ാവു�താണ.്ആവിധ
കാര��െള��ി കൂടുതൽവിവര�ൾൈദവം
െവളിെ�ടു�ിയി�ി�എ�തിലന്ി� അ്തിന്
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�ൂര്േനരമാണ്ഒരാൾ േ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�ിയുമായ
ൈദവം കാല�ിന അ്തീതമാണ.്
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4 ആഴച്കള േ്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

4 വരഷ്�ള്കൂടുേ�ാ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
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േവദനി�ി�ി�എ�തുെകാ�ും മനുഷ�ഗരഭ്കാലെ�
10 മാസ�ാല�ിൽ 1 ദിവസം കുറ� 2്79 ദിവസമായും,
മനുഷ�ാവ�യിെല ഉയര�്അവ�യായപശുവിെ�
ഗരഭ്കാലെ� 10 മാസം = 280 ദിവസമായുംൈദവം

ഉയര�്ിയിരി�ു�ു.

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� എ്�ാ ആഴച്ാ
ദിവസ�ള�ം �കമ�പകാരം നീ�ു�താണ.് വരഷ്�ിെല
1അധിക 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,
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വര�്�മായ മ��ശാസ�്ത�ിെ�ശാഖകളായ
േജ�ാ��ം, മ��വാദം തുട�ിയവ

പിൻവലി�െ�ടു�തും,അവയുമായിബ�െ��
രാഹുകാലം, ഗുളികകാലം തുട�ിയവ

എ�േ�യ�്ുമായിഅസത്മി�ു�തുമാണ.്

(അ��ായം 43)

മഹാശാസ�്ത�പകാരം ഇ���ു�
�പേത�കത

ഭൂമി ഉളെ്�െടയു� മഹാ�പപ�െ�ൈദവം
സൃഷട്ി�ി���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��ം ഭൂമിയുമായിൈദവ�ി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
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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�ാ.

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
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േദശവ�ത�ാസ�ള�ംഎ�അ��ായ�ിൽചുവെട
2അ��ായ�ൾ�ു േശഷം വിശദീകരി�ി���.്

മഹാശ�ിയായൈദവം ഇ��യ�്്
നലക്ിയിരി�ു�ഔ�ത�െ�,ഇ��യിൽ
ജനി�വരേ്�ാ /ജീവി�ു�വരേ്�ാനലക്ു�
ഔ�ത�മായി കണ�ാ�ിയാൽ മൂഢ�മാകും

എ�ര�്ം.

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 പരമശിവെനകൂെട�ൂ���താണ്
എ�ു പറയുേ�ാള,് േമലിൽൈകലാസംഎ� �പേത�ക
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സംവിധാനം 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.്

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
പുതിയകാവ േ്ദവീ േ��തമാണ ന്ിലവിൽ �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�്എ�ത ദൂര�ിലാണ്
എ�ാവുംഅറിയെ�ടുക.
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ൈദവവി�വേ�ാടു േചർ� േ്കരളെ�കടൽ
വിഴു�ുകയും പുതിയസൃഷട്ി ച�കംആരംഭി�ും മു�്
പുനർസൃഷട്ി�ു�തുമായ �പതിഭാസംഎ�ാസൃഷട്ി
ച�ക�ളിലും ഉ�ായിരു�ു.�ാനംകള�;്

അ�വിശ�ാസ �പചരണം,കടു�അഹംഭാവം,അധമ
വിേനാദ�ൾ, മ�ര�ൾ,സേ്നഹശൂന�ത തുട�ിയവ

വർ�ി� ജീവാ�ാ�െള േകരള�ിൽ
പുനർ�നി�ി�ുകയും കടൽവിഴു�ലിെന ഒരു

ൈദവശി�യായും മു� പ്രിണമി�ി�� േപാ�ിരു�ു. മാ�തമ�;
േകരള�ിന അ്തിവിശിഷട്ത ഉെ��െത�ി�ാരണ

മാ�ാനു�പ�തിയുംആയിരു�ു.എ�ാൽ, മഹാശ�ിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വുമായ മഹാേദവി
മഹാഅവതരി�ു�ഇ�വണെ�മഹാസൃഷട്ിച�കം

മുതൽകടൽവിഴു�ലിെന ഒഴിവാ�ാൻ മഹാേദവി ഉേ�ശി��.
അേതസമയം, ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ�മു�െ�രിയാർ
അണെ�� ക്രാർ ഉ�ാ�ിെ�ാ� േ്കരളെ�
കടെലടു�ാൻഅ�ാനികള�ംഅവിേവകികള�മായ
ഭരണാധികാരികൾവഴിയു�ാ�ിയിരി�ു�ു ! നാടിെ�
കാര��ിൽകരാർ ഉ�ാ�ാൻ ഭൂമിയും നാടുമായ

ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ അ്വകാശവുംഅധികാരവും ഉ�ത.്
െചറുവിരൽഅന�ാൻ േപാലുംൈദവംശ�ി നൽകണം
എ�ിരിെ�,ജനേ�ദാഹികളായ ഭരണാധികാരികള�ം മ��ം,
നാടുകള�െട േപരിൽകരാറുകൾ ഉ�ാ�ു�ത ക്ടു�
അപരാധമാണ.് ഭൗതികശാസ�്തസാേ�തിക

സംവിധാന�െള ഉപേയാഗി� ആ്ണേവാർജ�ാപന�ൾ,
രാസവസത്ു നിർ�ാണം,അണെ��,്തുട�ിയവ

�ാപി�ുേ�ാൾ,അവെയജാ�ഗതേയാെടസംര�ി�ുവാൻ
േവ�നടപടികളാണ ആ്ദ�ം േവ�ത.്എെ��ാൽവീഴ�്
സംഭവി�ാൽ ജന�ള�െട ജീവനും സ��ിനും വിനാശം
ഉ�ാകു�താണ.് ഉദാഹരണ�ിന മ്ു�െ�രിയാർ

അണെ��ിന അ്പകടം സംഭവി�ാൽ ദശല��ണ�ിന്
ജന�ൾഅതി�കൂരമായ രീതിയിൽ വധി�െ�ടുെമ�്
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ഭൗതികശാസ�്തപരമായി മന�ിലാ�ാൻനി�ാരമായി
കഴിയും എ�തിെനഅവഗണി� �്പവർ�ി�ു�വർകടു�
അപരാധമാണ െ്ച���ത.്അണെ���കൾ ഉ�ാ�ിയത്
ൈദവമ�; മനുഷ�രാണ;്അപകടം ഉ�ായി� പ്രിഹാര�ൾ
മതിയാകും എ� െകാടും കു�ം ഉ�ാവാെതതീർ�യായും

�ശ�ി�ണം.

ഭൂമിയിെലയും, േക��മായ േകരള�ിെലയും,സമസത്
ജന�െളഓംകാര നീതി ശാസ�്ത �പകാരം മഹാേദവിസദാ

ര�ി�ു�ു� !്

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�ാണഈ്യു�വൻ
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.

മായ �പത��മായ േശഷം, 90 മുതല്95
മുതലു� ജ��ളിെലാ�ിൽ ൈദവെ�
ആരാധി�ാനു� േയാഗ�ത േനടു� മനുഷ�ർ



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2156

മ�ടിയിൽ നി� 5് കിേലാമീ�ർ അകെലയായും 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 പകൽ സമയ�,് 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 നലക്ിമഹാേദവി
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.

മഹാആരാധന െച��വാൻഅഥവാ
ൈദവെ�ആരാധി�ുവാൻ മഹാശാസ�്തം

ലഭി�ു�േതാെട മനുഷ�ർ
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േയാഗ�രായി�ീരു�ു.

േകരളംൈദവ�ിെ�സ��ം നാട ആ്വു�ത്
എ�െനെയ�ാമാണ എ്�ുകൂടിയാണ്

വ��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.് ഭൂമിപരമായഅതിര�്ി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
ശു�ിെ�ടു�ിെ�ാ�,്വീ�ും േകരളെ�
�പേത�ക രാജ�മായി േവരെ്പടു�ു�താണ.്
കന�ാകുമാരി വീ�ും േകരള�ിെ�

ഭാഗമാകു�താണ.്ൈദവം നി�യി�ി���
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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�്ു�ി�.
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(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�ാല്  ആ സത�െ�
അവഗണി��െകാ�ു ജീവി�ുകയും, ത�ള  ് ൈദവ
വിശ�ാസികളാെണ�ു കരുതുകയും പറയുകയും
െചയത്ാല  ് ൈദവവിശ�ാസി ആവി�. ഭൂമിയില  ് മത
ൈദവ വിശ�ാസികള  ് അഥവാ മതവിശ�ാസികള  ്
മാ�തമാണേ�ാ ഉ�ത എ്�തു കണ�ാ�ുേ�ാള ്, മത
ൈദവം സൃഷട്ി� ഭൂമിയില്  മതൈദവ�ിെ�
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രും മ��� ജീവികള�ം ജീവി�ു�ു
എ� വിശ�ാസം മതവിശ�ാസി എ�ു കരുതു�
ഏെതാരാൾ�ും ഉ�ാവണം. ഇെ��ാല  ് മതവിശ�ാസി
ആവി�. ഭൂമിയിലു� ഏെറ�ുെറ മുഴുവന  ് 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
പ�ാള�ാെര ശ�തു�ളായി കണ�ാ�ിെ�ാ�്
െകാ��കയും േ�ദാഹി�ുകയും െച��േ�ാൾ
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ൈ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�്്ലഭ�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�ു�ത എ്�തും ഒേര ൈദവ�ിെ�
സൃഷട്ികളാെണ�തുംഅവഗണി�ി 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�
േ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��;
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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�ത ഭ്ൂമിയിെല
വ�ത�സത് �പേദശ�ളില  ് ജന�ള�്ു ത�ില  ്��ില  ്
യു�ം െച��വാന  ് കൂടിയാെണ�ു േതാ�ിേ�ാകു�
രീതിയില  ്ആധുനികെര� അ്വകാശെ�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�വരുെട ആ�ശിതര  ്� സ്�ാന�ള�ം സാ��ിക
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.്
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(ൈദവ�ിെ� മഹാഖരരൂപമാണ ഭ്ൂമി!
അ�െനയിരിെ�, മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
അേനകംകു�ു�െളയു��ള�െട േപരിൽ
െകാ��കയും പീഢി�ി�ുകയും െചയത്ഏെതാരു

രാഷ�്ട�ിെലയും പ�ാള�ാെരയും,അവെരനിേയാഗി�
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�് സ്�ാ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
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�െള അറിയി�ാ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
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ചി�ി��േനാ�ുക.

പ�ാള�ാെര �പേത�കം പരാമർശി�ു�ത്
കാരണമു�ായി�ാണ.് േദശര�,ജനര�
എ�ിവയ�ുേവ�ിെയ�ു കരുതെ�ടു�

െതാഴിലുകളില ്ഏര ്െ�ടു�വരായ പ�ാള�ാര ്ത�ള ്
�ഏ്�വുമധികം ഉ�രവാദി�മു�ത ഏ്തു
േമലധികാരിേയാട അ്ഥവാ ഭരണാധികാരിേയാട്
ആെണ�ു വ��മായിഅറി�ിരി�ണം.

രാജ��ിെല ഭരണാധികാരി�ു വളെര വളെര മുകളില ്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാശ�ിഎ�ു േപരു�
ൈദവംഎ�ാ മനുഷ�രുെടയും ചി�കെളേ�ാലും,
ൈദവ�ിെ�വാതകരൂപമായഓകസ്ിജനിലൂെട
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�െളആരു
ഭരി�ു�ുഎ�ത �്പധാനമ�,എ�െന ഭരി�ു�ു, ധര ്
�ശാസ�്തപരമായി� അ്ഥവാൈദവീകമായി�ാേണാ
ഭരി�ു�ത എ്�തു മാ�തമാണ �്പധാനം.ഏതു നാ�ിെല
വ��ി ഭരി�ാലും, മഹാഭരണാധികാരിയായിൈദവമു�്
എ�ത ഉ്ളെ്�ാ�ണം; മാ�തമ�, ന�വ��ി�ു
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മാ�തേമ ന� ഭരണം നല ്കാനാവൂ.

ൈദവം ഭൂമി സൃഷട്ി�ി���ത എ്�ാ ജീവികള ്�ും
േവ�ിആയതുെകാ�ാണ എ്�ാ 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�ളാണ്

ഭൂമിയില ്ഉ�െത�ില ്ഭൂമി എ�ത
അസു�രമാകുമായിരു�ുഎ�ും ജീവിതം എ�ത

വിഷമകരമാകുമായിരു�ുഎ�ും
അസാ��മാകുമായിരു�ുഎ�ും ചി�ി�ണം.
അന�മായ മഹാശ�ികള�െട ഉടമയാണ ൈ്ദവം

എ�തിെന മനുഷ�ന ്അറിയുവാനും അനുഭവി�ുവാനും
കഴിയു�തുേപാലും ഭൂമിയുെടൈവവിധ�മായ

ഘടനെകാ�ു കൂടിയാണ.് മ���ജീവികള ്ഈഭൂമിയില ്
ഇ�ായിരുെ��ില ്മനുഷ�ന ്െറഅവ�വളെര
േശാച�മാകുമായിരു�ു. മ���ള�ം,സസ��ള�ം,

പ�ികള�ം, മൃഗ�ള�ംഈ ഭൂമിയില ്ഇ�ായിരുെ��ില ്
ഭൂമിയും ഭൂമിയിെല ജീവിതവും വളെരയധികം

അസു�രമാകുമായിരു�ു, േ�ശകരമാകുമായിരു�ു.
വായു, െവ�ം, മ� ഇ്വകഴി�ാല ്ഭ�ണകാര�മാണ്
മനുഷ�ന ഏ്�വും �പധാനം എ�തുെകാ�ു മാ�തമ�
അത.്കൂടുതലായി ഭാഗം 4ൽവിശദീകരി�ി���.്
മനുഷ�ര ്�ൈ്ദവം ശാസ�്ത�ാനം കൂടുതൽ
നലക്ിയേ�ാള ്, ഭൂമിയിെല വിവിധ �പേദശ�ളിെല



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2167

വ�ത�ാസ�െളശാസ�്തപരമായിതെ�വിശകലനം
െച��വാന ്മനുഷ�ര ്ബാ���രാണ.്ജനന�ലം ഉള ്
െ�െടയു�ജനനകാര��ള ്ൈദവീകമഹാനീതിയുെട

ഭാഗമായ ജ�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,

യു�കാര��ള ്�ായി വസത്ു�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 ഭൂമിയിെല ജീവികെളയും ഭൂമിയുെട
ശാസ�്തെ�യുംഅതിലൂെട ഭൂമിെയയും
ശാസ�്തെ�യുംസൃഷട്ി�ൈദവെ�യും
സേ്നഹി�ു�വരാണ ര്ാജ�സേ്നഹികള ്.

യഥാര�്മായ രാജ�സേ്നഹികള ്മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തെ�മാ�തമാണ അ്നുസരി�ു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�ത ൈ്ദവം സൃഷട്ി� ഭൂമിയുെടഓേരാേരാ
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ഭാഗ�ള ്മാ�തമാണ.്തെ�നാട,്തെ�ജി�,തെ�
സം�ാനം,തെ� രാജ�ം എ�ി�െന മനുഷ�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

സം�ാന�ള�െടേയാ ഭാഗംആയിരി�ു�തുേപാെല,
ഓേരാ രാജ�വും ഭൂമിയുെടഅഥവാ ഭൂേലാക�ിെ�
ഭാഗംആവണം.തെ� ഭൂമി /ഭൂേലാകംഎ� ഉള ്�ാഴച്
ഉ�ാവുേ�ാള ്ഒേര ഭൂമിയിെല ജന�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�ി�ാനും അത്
വഴിെയാരു�ു�ു�.് മു� വ്��മാ�ിയതുേപാെല
യാെതാരു മനുഷ�രും സ��ഇഷട്�പകാരം ഏെത�ിലും
േദശ� ജ്നി�വര�എ�തിെനശരി�ും ഉള ്െ�ാ�്
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ജീവി�ണം. �പേദശ�ിന ്െറ േപരില ്എ�തിനു പകരം
ഭൂമിയുെട േപരില ്ഊ�ം െകാ��ക,ൈദവ മഹത�ം

മന�ിലാ�ിആന�ി�ുക, ഭൂമിയിെലആന��ള ്ധര ്
�ശാസ�്തപരമായിഅനുഭവി�ുകഎ��ാെത
േദശ�ള�െടഅഥവാ രാജ��ള�െട േപരില ്േകമ�ം
കാ�ിയി� യ്ാെതാരു കാര�വുമി�എ�അ്റിയുക. ഭൂമി
ൈദവ�ിെ�ഖരരൂപമാെണ� 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�ംൈദവരൂപ�ിെ�ഓേരാേരാ

അവയവ�ളാണ.്എ�ാഅവയവ�ള�ം േചര ്�തായ
ഭൂമിെയ വാഴ�്ുകഎ��ാെതഓേരാേരാ

രാജ��െളയും വാഴ�്ു�തും, ഒരു രാജ�െ�മെ�ാരു
രാജ�ം ശ�തുവായി കാണു�തും ൈദവനി�യാണ.്
ത�ള�െട ശരീര�ിെ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
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സൗകര��ള�ം ലഭി�ു� െതാഴില ്എ�നിലയ�്്
പ�ാളേജാലി� ഉ്േദ�ാഗാര ്�ികള ്ഇ� ഉ്�ാഹി�ു�ു
എ��ാെത രാജ�സേ്നഹം തുടി�ി��. രാജ�സേ്നഹം
എ�ാെല�ാണ എ്�ു േപാലും പ�ാള�ാര ്ഉള ്
െ�െടയു� ഭൂരിപ�ംജന�ള ്�ുംഅറിയി�
എ�താണ വ്ാസത്വം. െപാതുസ��ില ്നി�ാണ്
പ�ാള�ാര ്� േ്വതനവും സുഖസൗകര��ള�ം
ലഭ�മാ�ു�െത�ിലും,അവര ്അനുസരി�ു�ത്
ഭരണാധികാരിെളയാണ,് �പവര�്ി�ു�ത്

ഭരണാധികാരികള ്�ു േവ�ിയാണ.്ജന�െളേയാ
മഹാ�പപ��ിെ�ശാസ�്തെ�േയാഅവര ്

അനുസരി�ു�ി�. മഹാ�പപ��ിെ�ശാസ�്തെ�
അവര ്അറിയു�ുേപാലുമി�. ഒരു �പേദശ�ിെല
ജന�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�രം
സംഭവി��െകാ�ിരി�ു�യാഥാര�്�മാണത.്
െകാ�ാനും ചാകാനുമായി പ�ാള�ാെര� േപരില ്
യു�െ�ാഴിലാളികെളസൃഷട്ി�ു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
േദശര�കെര�ു േപരിടുകയും െകാ�ാനും ചാകാനും
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നിേയാഗി�ുകയും െച���ു.
യു�െ�ാഴിലാളികളായഅന�നാ�ിെല പ�ാള�ാെര
വധി�ുേ�ാള ്, �പസത്ുത പ�ാള�ാരുെടയും

കുടുംബാംഗ�ള�െടയും േവദനയില ്പ�ുേചരുവാന ്
കഴിയാ�വര ്മനുഷ�രും ഭരണാധികാരികള�ം
ആകു�െത�െന ?ഇ�ാ�ിെല പ�ാള�ാര ്

വധി�െ�ടുേ�ാള ്,അവരുെട കുടുംബാംഗ�ള�െട
േവദനയില ്മാ�തം പ�ുേചരുവാേനാ പ�ു േചരു�തായി
േവഷംെക��വാേനാആണ ഭ്രണാധികാരികള ്�ും,
പ�ാള�ാരുെട കുടുംബാംഗ�ള ്�ും, മ�� പ�ാള�ാര ്
�ും െപാതുജന�ള ്�ും കഴിയു�െത�ില ്,
അവെര�ാം മനുഷ�ത�മി�ാ�വരായി
അധഃപതി�ിരി�ു�ുഎ�ാണര ്�ം.

അന�നാ�ിെല പ�ാ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
ൈദവ�ിെ� മെ�ാരു നാ�ിലു� മ�െള
േ�പാ�ാഹി�ി�വരാണ പ്�ാള�ാരുെട

മാതാപിതാ�ള�ം മ�� കുടുംബാംഗ�ള�മ�ില ്,ൈദവം
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരംഅവെരശി�ി�ുകയാണു
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െച��കഎ�റിയണം.ൈദവം ശി�ി�വെരയും
ശി�ി�ു�വെരയും, ഭരണാധികാരികള�െടേയാ

മ���വരുെടേയാആശ�ാസവചന�േളാസാ��ിക
സഹായ�േളാ െകാ�ു ര�ി�ാെമ�്
വ�ാേമാഹിേ��തി�, �ഗ��ിെല 3◌ാം

ഭാഗ�ിലു� മഹാനീതിശാസ�്ത പാഠ�ള ്അതു
വ��മാ�ു�താണ.്

പ�ാള�ാരുെട കാര��ി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�ിെല ജന�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

അവകാശേമാഅധികാരേമാ ഇ�ാ�കാര��ള ്മനുഷ�
ഭരണാധികാരികള�ം മാധ�മ�ള�ം മ��ം പറയു�തും
െച���തുംഅവസാനി�ി�ണം. രാജ��ിനു േവ�ി
മരി��േവാഎ�ത ര്ാജ�ം പറേയ�താണ,് രാജ��ിന ്
െറഅഥവാ മഹാ�പപ��ിന ്െറ ശാസ�്തം

പറേയ�താണ.് രാജ�ം ൈദവ�ിന ്െറ ഖരരൂപമായ
ഭൂമിയുെട ഭാഗമായിരിെ�, പ�ാള�ാര ്ഉള ്െ�െട

ഏെതാരാള�ം രാജ��ിനു േവ�ി മരിെ��ു പറയു�ത്
ശാസ�്ത�ാനം ഇ�ാ�തുെകാ�ാണ.്ൈദവ�ിെ�

അഥവാ രാജ��ിന ്െറ ശാസ�്തം പഠി�ാന ്
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ത�ാറാവാെത �പവര ്�ി�ു�വരായഅധമരായ
ഭരണാധികൾ�ു േവ�ി മരി�� എ�ു പറ�ാല ്കുെറ
ശരിയു�.് പ�ാള�ാർ വധി�െ�� വിവരം വലിെയാരു
വിഭാഗം ജന�ൾഅറിയു�തു േപാലുമി�എ�താണു
വാസത്വം.ത�ള�െട ഉ�വർ മരി�ുേ�ാള ്േപാലുമു�
േവദനെയഅവരുെട കൂടി പിതാവും മാതാവും

കാലവുമായിരി�ു�ൈദവം മറ�ി��ം ഓര ്�ി�ി��ം
സേ്നഹി�ു�തും ശി�ി�ു�തുമാണ.്

ധർ �ശാസ�്ത�പകാരമു� ഭരണാധികാരികള ്ഭൂമിയിൽ
ഇ�എ�ിരിെ�,അവര ്�ും മരി�വരുെട

ഉ�വര�ാ�വര ്�ും പ�ാള�ാര ്വധി�െ�ടുേ�ാൾ 
വലിയ േവദനയഥാര ്��ില ്ഉ�ാവു�ി�എ�താണ്
വാസത്വം.അ�െനയിരിെ�വധ�ള�െടയും
മരണ�ള�െടയും േപരില ്ഭരണാധികാരികള�ം
മാധ�മ�ള�ം മ��ം േവഷംെക�ലുകള ്നട�ു�ത്

ൈദവീകമ�എ�റിയണം.ൈദവ�ിെ�കു�ു�ള ്
ശാസ�്തെ�യുംഅതിലൂെടൈദവെ�യും
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�ിെ�വാതക രൂപമായ
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ഓകസ്ിജൻ മനുഷ�ന ്െറ ചി�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��ം
�പസത്ാവന ഇറ�ി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�
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�െര വാഴ�്ു�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,
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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��ിപരമായ
ശ�തുതയ�് ഭ്രണാധികാരികളായവ��ികള ്

(മാ�തം)ത�ിൽയു�ംെച��കയാണു
േവ�ത.്

െപാതുജന�ള�െടസ��ഉ്പേയാഗി�്
ആയുധ�ള ്ഉ�ാ�ുകയും പ�ാ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�ു�െള നി�ള ്�ു

െത�ിയിരി�ു�ു.

ൈദവം മനുഷ�ര ്�ശ്ാസ�്ത�ാനം
കൂടുതലായി നല ്കിയത ഇ്�െനെയാെ�
ജീവി�ാന�.വിഷയ�െളശാസ�്തപരമായി
വിശകലനം െച��വാന ്മനുഷ�ന ത്ീര ്�യായും

ബാ��തയു� :്
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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.് ഭൂമിയിെല ജന�ള ്എ�ാം ത�ള ്
ഒരുൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാെണ�
തിരി�റിേവാെടസേ�ാഷി��ം സഹകരി��ം

സഹായി��ം ജീവി�ു�താണ.്

യഥാര ്�മായഅഥവാൈദവീകമായഅഥവാ
ശാസ�്തീയമായ ഭരണസ��ദായ�ില ്�ഗാമ
പ�ായ�ിന അ്ഥവാ �പാേദശിക
ഭരണകൂട�ിന ൈ്ദവീകമായ

സാ��ികശാസ�്ത�പകാരം ജന�ള ്
സാ��ികശ�ി നല ്കു�ുഎ��ാെത

സം�ാന ഭരണകൂട�ിേനാ
േക��ഭരണകൂട�ിേനാ നാെള യാഥാര ്

��മാകു� ഭൂേലാകഭരണകൂട�ിേനായാെതാരു
നികുതികള�ം നല ്കു�ത�,അവയ�്അ്�രം
നികുതികള ്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.് ഭരണാധികാരിഅഥവാ
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രാജാവ,്വ��ിെയഅഥവാ �പജെയ
ധർ�ശാസ�്തപരമായിസഹായി�ുകയും
വ��ിയുെട ദാസനായി �പവര ്�ി�ുകയും,

�പസത്ുതഅവസരം ലഭി�ത ഏ്�വുമധികം പുണ�ം
േനടാനു�അവസരമായികണ�ാ�ുകയും

െച���ു.

വ��ികള�ം ഭരണാധികാരിയും
ധർ�ശാസ�്തപരമായിആന�ി� ജ്ീവി�ുക

എ��ാെതവ��ികള ്�അ്ഥവാ
െപാതുജന�ള ്�ന്ാ�ിെല ഭരണാധികാരി

ആെര�ത വ്ിഷയമാകു�ത�.

ന� ഭരണം നട�ു�യാള ്ന� ഭരണാധികാരി,
ന� ഭരണാധികാരിആേവ�ത �്പഥമമായി
ഭരണാധികാരിയുെടആവശ�മാണ.് ഒരു
ജ��ില ്ഏ�വുമധികം പുണ�വും
അതുേപാെലപാപവുംസ�ാദി�ാന ്
ഇടയാ�ു�മനുഷ�ജ�മാണ്

ഭരണാധികാരിയുേടത.്ജന�േള�ാള ്
വളെര�ൂടുതല ്കരുതി ജീവിേ��ത്
എേ�ാഴും ഭരണാധികാരിയാണ.്അയാള ്�ു
േവ�ി�െ�യാണ ക്രുേത�ത,്തന ്െറ
വിേശഷെ�� രാജജ��ിെല �പവൃ�ികള ്
െകാ� പ്ുണ�ം േനടാനായിെ��ിലും
പാപമു�ാകാെതഎ�ിലും േനാ�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�ിലും

വിസത്രിേ��തു�.് മു� സ്ൂചി�ി�തുേപാെല
കു�ുകള�ം മലകള�ം പര ്�ത�ള�ം വന�ള�ം
േതാടുകള�ം നദികള�ം കായലുകള�ം കടലുകള�ം
ദ�ീപുകള�ം െകാ� �്പേദശ�െളൈദവം
വ�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�െടയുംആന�കരമായ
ജീവിതെ�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�േതാെടയും സുവ��ത

ഉ�ാകു�തിനാല ്േദശ�ള�െടഅതിര ്�ികള ്
ശാസ�്തീയമായി രൂപെ�ടു�താണ.് മാ�തമ�, ഭൂമിയിെല
എ�ാ േദശ�ള�െടയും ഭരണഘടന മഹാശാസ�്ത�ിന ്

െറ ര�ാമെ�ശാഖയായ ധര ്�ശാസ�്തം
മാ�തമാകയാലും,എവിെടഎ�െനജീവി�ാലും
സമനീതി എ�ാവര ്�ും ജ��ളിലൂെട

ലഭി�ുെമ�തിനാലും,സംഹാരം പൂര ്�ിയാകുംവെര
മായ �പത��മായി തുടരുകയാലും േദശ�ള�െട
അതിരുകേളാ, േദശ�ളിെല ഭരണവ�ത�ാസ�േളാ

ജന�െളഅല���ത�.
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ഒരു നാ�ിെല ജന�ൾ� ്ഉ�ായിരിേ��
ഏ�വുംകുറ�ജീവിതകാര��ൾ
എെ��ാമാെണ� �്ഹസ�മായി പറയാം:

(1) ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�വായു, െവ�ം, മ� എ്�ീ
അടി�ാനഘടക�െള പരിശു�മായാണ ൈ്ദവം
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��ിെല ജന�ള ്�ു േവ�തായ
ഭ�ണസാധന�െള�ാം രാജ�� ഉ്�പ്ാദി�ി�ണം.
കഴിവി�ാ�വ��ി രാജാവായി�ൂടാ, പരാജയെ�ടു�

രാജാവ ഭ്രണംതുടര ്�ുകൂടാ.

(3) രാജ��ിെല ജന�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 ്പരസപ്രം സഹകരി�ാനും
സഹായി�ാനും ഭ���പശന്ം പരിഹരി�ാനും,

ജനജീവിതംഅത�ാന�കരമാവാനും കൂടിയു�ശാസ�്ത
പ�തിയാണ അ്ധിക ഭ�� ഉ�ാദനം. േകരളം
േപാെലയു�നാ�ിെല ജന�ള ്� ര്ാജ�പദവി�്
അഥവാസം�ാന പദവി� അ്വകാശമിെ��ും,
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ഭരണാധികാരികള ്� ഭ്രണം നട�ാ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�ിെല ജന�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�തുമായഅവ�,
മ���ജീവികള ്കുറയു�അവ�,

ശാസ�്തസൗകര��ള ്പിേ�ാ� സ്�രി�ു�അവ�,
ഗതാഗതസൗകര��ള ്കാളവ�ിയിേല� ച്ുരു�ു�
അവ�എ�ി�െനബഹുവിധ കാര��ള��.്

ഏെത�ിലും രാജ��ിെല ജന�ള�ം രാജാവും
ധർ�ശാസ�്ത�െള െത�ി�� ജീവി�ുേ�ാള ്,അവെര

ഉപേദശിേ��ത ര്ാജ��ിെലയഥാര ്�
അ��ാപകരുെട കടമയാണ.് ഉപേദശ�ള ്

ഫലി�ിെ��ില ്, മായ �പത��മ�ാ�കാല�,്
അഥവാ മു� വ്ിസത്രി�ി���തുേപാെല

സൃഷട്ിച�ക�ിന ്െറആദ�പകുതിയില ്, ഗുരുകുല 
വിദ�ാര ്�ികെള ഭരണാധികാരികള ്െ�തിെര

തിരി�ുകയും ഭരണകൂടെ�മാ�ിമറി� ധ്ര�്ശാസ�്തം
�പകാരം ശു�ിെചേ��തു�.്അ��ാപകരുെട
ഉ�രവാദി�മാണത.്ഇ��യുെട ചരി�ത�ിെല

ചാണക�ന ആ്വിഷ�്രി�ാന ്കഴി�തുേപാെലയു�
ഭരണത��മാണത.് ധര�്ശാസ�്ത പരമായി ഭരണം
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നട�ു�അയൽ രാജ��ള�െ��ിൽ അവിെടയു�
രാജാവിേനാട ത്�ാ�ിെല ജന�െള

ഭരി�ാനും/േസവി�ാനും,അയല ്രാജ�േ�ാട്
ത�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 മഹാഭരണാധികാരിയായ
ൈദവേ�ാടും, മഹാ�പപ�ം

ആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്തേ�ാടും,
മഹാശാസ�്തം �പകാരം ജീവി�ു�

വ��ികേളാടുമാണ ക്ൂറ പ്ുലര ്േ��ത.്എ�ാ
ജന�ള�ം മഹാശാസ�്ത�െ�

പാലി�ു�തിലൂെടൈദവ�ിന ്െറ �പിയെ��
കു�ു�ളായി മാറുകയാണ.്

(4) േറാഡ,്വാഹനം,തുട�ിയസൗകര��ള ്ഓേരാ
രാജ��ും ഉ�ാവണം. ഉദാഹരണമായി േകരളെ�ഒരു

രാജ�മായിഅഥവാസം�ാനമായി
കണ�ാ�ണെമ�ില ്, േകരള�ിെല ഗതാഗത
ആവശ��ള ്സ�യം പരിഹരി�ുവാന ്േകരള�ിെല
ജന�ള ്�ും ഭരണകൂട�ിനും കഴിയണം. േകരള�ില ്
േവ�തായ െറയില ്െവആവശ��ള ്� േ്ക��
ഭരണകൂടം എെ�ാരു കൂട�ിനു മു�ില ്

െത�ു�വരായി േകരള�ിെല ജന�ള�ം രാജാവും
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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�വിഭവവും സ�യം കെ��ിെ�ാ� െ്റയില ്
െവകാര��ള ്സ�യം െച��കഎ��ാെത േകരളംഎ�
േദശ�ിെല ജന�ള ്�ും ഭരണശാസ�്ത�ിനും

അപമാനകരമായ െ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�ു�
േക��ഭരണകൂട�ിന ്െറ ചിലവുകള ്വഹി�ു�ത്
സം�ാന�ളാവണംഎ��ാെത േക��ഭരണകൂടം
സം�ാന�ളിെല ജന�ളില ്നി� ന്ികുതി പിരി�ു�
അവ�യും േക��ം സം�ാന�െളസഹായി�ു�

മിഥ�ാവ�യും ഉ�ായി�ൂടാ. ഭരണകൂടം
സംബ�ി���കൂടുതല ്വിശദീകരണ�ള�ം,
കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�ൈദവീകമായ

സാ��ികശാസ�്തവും, �ഗ��ിെല 4◌ാം ഭാഗ�ില ്
ലഭ�മാ�ിയി���.്

ഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിലും മായ �പത��മാകു�േതാെട
മാ�തമാണ ഭ്ൂമിയിെലഎ�ാ രാജ��ളിെലയും ജന�െള
ഒ�ി�ി�ാനാകുക. മാ�തമ�, മായ �പത��മായ േശഷം
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സുമാര ്500വര ്ഷ�ാലം ഭൂമിയില ്സ�ര ്�രാജ�ംഅഥവാ
സ�ര�്സുഖ�ള ്നടമാടു�തും േശഷംസംഹാരം

ആരംഭി�ു�േതാെട വ�ത�സത് രാജ��ളിെല ജന�ള ്
ത�ിലു�സഹകരണംതുടരുെമ�ിലും ഏകീകൃത
ഭരണംഅസത്മി�ു�താണ.്വ�ത�സത്

രാജ��ളിലായി ജന�ള ്ജീവി�ുേ�ാഴും, ഒേര ധര ്
�ശാസ�്ത�പകാരം പരസപ്രസഹകരണേ�ാെട

ആന�ി�� ജീവി�ാന ്കഴിയു�താണ.് മുന ്കാല�ളില ്
ഏക ഭൂേലാക ജീവിതം യാഥാര ്��മാകാ�ത്
അ�ാരണം െകാ�ുകൂടിയാണ എ്�ര ്�ം.
ഗാ�ിെയേ�ാെല വിശ�പൗരനായിഅറിയെ�ടാന ്

കഴി�മനുഷ�ന വ്ിശ�കാര��ള�്ായി കൂടുതല ്�പവര ്
�ി�ാന ്കഴിയാ�തിന ്െറ ഒരു കാരണംകൂടിയാണ്

സൂചി�ി�ത.്ൈ�ക�ിെനേ�ാെല �പേത�ക
നിേയാഗ�േളാെട ഭൂമിയിേല� ൈ്ദവംഅയ�വരാണ്
ഗാ�ിയും ചാണക�നും.കാലഘ��ിെനാ�്
ഇ���ുേവ�ി കൂടുതലായി �പവര ്�ി�ുവാന ്
നിേയാഗി�െ��വരാണവർ.ഇ��ന ്രാഷ�്ടീയ�ില ്
ആഴ�്ിറ�ുേ�ാഴും,ശുചിത�ം ഉള ്െ�െടയു�
സാമൂഹ��പശന്�ളിലും ജാതിപരമായഅയി�

�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◌ാം
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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.്

ശാസ�്ത�ാനം മനുഷ�ന സ്�ൂര ്�മായി നല ്
കിയത ഭ്ൂമിയില ്ആന�കരമായി ജീവി�ാനും
ഏ�വും മിടു�രാ�ാനുംകൂടിയാണ.്തന ്െറ
കു�ു�ള ്�ന്ല ്കിയസാമര ്��െ�

�പവൃ�ിയില ്എ�ി�ുവാനും,ആവിധ�ിലും
അവര ്�സ്േ�ാഷി�ുവാനുമായി ജന�ളിലൂെട
തെ� ഭൂമിയിെലകാര��ള ്ൈദവംഏ�വും

സു�രമാ�ു�താണ.്
ഭൂമിെയഅഥവാ മ�ിെനസ��മാ�ാന ്തനിെ��
മനുഷ�േനാ, രാജ��ിെല മുഴുവന ്ജന�ള ്�ുേമാ,
ഭൂമിയിലു� മുഴുവന ്ജന�ള ്�ുേമാ യാെതാരി�ലും
സാധി�ു�ത�എ�തിരി�റിവ എ്േ�ാഴും ഉ�ാവണം.
വ��ിയുെട ശരീരം മരി�ു�ു,എ�ാല ്ഭൂമിയ�്്
മരണമി�. മായ �പത��മാ�ു�തിന മ്ു�്

മഹാനീതിശാസ�്തം മനുഷ�െനൈദവം സുവ��മായി
അറിയി�ു�ുെ��ിലും, മഹാനീതിപതി

ൈദവമാെണ�തുംഅന�മായആന��ള�ം
ധർ�ശാസ�്ത�െള െത�ി� ജ്ീവി�ു�വര ്�്
ശി�കള�ംൈദവം മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം
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നൽകു�ു� എ്�തിരി�റിവും എേ�ാ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�്്
ചില �പേത�കതകള��.് �ഗ��ിന ്െറ 2◌ാം ഭാഗ�ില ്
അത വ്ിസത്രി�ു�ു�.്ചില �പേദശ�േളാ

േദശ�േളാ �പേത�കമായിസംവിധാനം െചയത്ി���ത്
മഹാനീതിശാസ�്തവുമായിസ�ൂ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�േശാഷണം
സംഭവി�ു�തുമാണ.്എ�ാവരുംൈദവ�ിെ�

സൃഷട്ികളാെണ�തും,എ�ാ കു�ു�ള ്�ുംൈദവം
സമനീതി നല ്കുേ�ാള ്മാ�തമാണ ൈ്ദവം
മഹാനീതിപതിയാവുകഎ�തും,തന ്െറഎ�ാ

കു�ു�െളയും മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായ
ൈദവം 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�തേമ കഴിയൂ.

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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(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�ാേരാ അ�. അവയ�് ആ്ന�ം
നലക്ു� �പേദശ�ളിൽ ജീവി�ണംഎേ�യു��.

മനുഷ�െരയും മ���ജീവികെളയും േവറി��നിര�്ു�ത്
ൈദവം മനുഷ�നു മാ�തം നലക്ു�ശാസ�്ത�ാനമാണ.്

ൈദവംഅനു�ഗഹി��നലക്ിയി���
ശാസ�്ത�ാനെ�അേനകം മനുഷ�ർ ത�ൾ
സൃഷട്ി�ു�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,ശാസ�്തപരമായി
വിശ�സി�ുകയും, ഒേരൈദവ�ിെ�
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കു�ു�ളാണ ഭ്ൂമിയിലു�എ�ാവരുംഎ�
തിരി�റിേവാെട സഹായി�ുകയും

സഹകരി�ുകയും സേ്നഹി�ുകയും െചയത്്
സമാധാനപരമായും സേ�ാഷേ�ാെടയും
ജീവി�ുകയും െച��മായിരു�ു.

െവളിവായി�ി���ശാസ�്തപാഠ�െള ഒേര
ഭൂമിയിലു� ഒേരൈദവ�ിെ� 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�് മ്ത
ൈദവവിശ�ാസകാര��ളിലും േദശീയത,വംശം,
വര�്ം,സൗ�ര�ം, ഭാഷ,ആേരാഗ�ം,ബു�ിശ�ി,
െതാഴില,്തുട�ിയകാര��ളിലും മനുഷ�ര്

അ�രേ്�ശീയരാേവ�ിയിരു�ുഅഥവാ ഭൂമിയുെട
സ�തിഎ�നിലയ�് ഓ്േരാരു�രും ഭൂമ�ൻ
ആേവ�ിയിരു�ുഅഥവാആവണംഎ�താണ്
ചുരു�ം.ബു�ിശ�ി,സാ��ികശ�ി
തുട�ിയവ മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം വര�്ി�
അളവില ല്ഭി� മനുഷ�ര മ്ുനൈ്കെ�ടു� ഒ്േര
ഭൂമിയിലു� ഒേരൈദവ�ിെ� മ�ള എ്�

അവ�സൃഷട്ി�ിെ��ില,്
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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�ം, പാപം
എ�ിവകള�െട ഗൗരവം നിമി�ം ഭരണ��മതല
അഥവാ 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
ഉ�ട�ം മനുഷ�െര േദശസീമകൾ�്

അതീതമായി ബ�ി�ി�ു�താണ.് നാ�ിെല
ജന�ള�് ന്�തു െച���യാളാണ ന്�

ഭരണാധികാരിഎ�തുകൂടി
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െ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�്
എ�ി�െനയാണ വ്ിഷയെ�വ�ാഖ�ാനിേ��ത.്
മെ�ാരുവിധ�ിൽ പറ�ാൽ,മനുഷ�െര�ാം

ഗാ�ിെയേ�ാെലത�ള�െട നാട്
ഭൂമിയാെണ� മ്ന�ിലാ�ണം.

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,്
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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�തേയാകാലംകഴി�ാ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.്

തമിഴ സ്ംസാരി�ു�വെര�ാം
തമിഴന്ാ��കാര� ; മലയാളം

സംസാരി�ു�വെര�ാം മലയാളികേളാ
േകരളീയേരാഅ� ;ഇം�ീഷ്

സംസാരി�ു�വെര�ാം ഇം��ുകാര�
എ�തുമായി ബ�െ�� ചില വിശദീകരണ�ള്
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കൂടി നലക്ാം. ഭൂമിയിെല മനുഷ�െര�ാം
േയാജിേ��തുംഅേന�ാന�ം സേ്നഹിേ��തും
സഹായിേ��തുംസഹകരിേ��തും

ഭൂമിയിെലഏെത�ിലും (�പേത�ക) �പേദശ�ിൽ
ജീവി�ു�വർഎ� �പകാരമായി�ൂടാ.

ശരീരനിറം,സൗ�ര�ം, ഉയരം,വ�ം,ആേരാഗ�ം,
െതാഴിൽ,വിേനാദം,വംശം, ഭാഷ,ശാസ�്ത�ാനം
തുട�ിയവയുെടഅടി�ാന�ിലുംഅരുത.്

ഭൂമിഎ�ൈദവ�ിെ�മ�െള�
കണ�ിനാവണം.അഥവാ ഒേര
ൈദവംസൃഷട്ി�ി���തായ ഒേര
ഭൂമിയിൽജീവി�ു�വരായ ഒേര
ൈദവ�ിെ�കു�ു�ൾഎ�

കണ�ിനാവണം.
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
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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.്

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.്
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ൈ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�ിെ�ഖരരൂപം

കൂടിയായ ഭൂമി. മഹത�ം എേ�ാഴും
ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ.്ൈദവ�ിെ�ഖര
രൂപെമ�നിലയില ഭ്ൂമി�ു മുഴുവനും മഹത�ം
ഉെ��ിരിെ� �പേദശ�ള�െട േപരിൽ
അവിശു�മായവിചാര�ള�ം

സംഭാഷണ�ള�ം �പവൃ�ികള�ംഅരുത.് ..
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�പേദശികത, േദശീയതതുട�ിയവ
മാറിെ�ാ�,് മനുഷ�രില അ്�രേ്�ശീയത
വരുേ�ാള,്ത�ൾതാമസി�ു� േദശേ�ാട്
സേ്നഹംകുറയു�അവ�ഉ�ാകു�ത�,

ഉ�ാവരുത.്ൈദവ�ിെ�എ�ാ
കു�ു�ള�്ുംഅന�മായആന��െള
നലക്ു�തായ,ൈദവ�ിെ� മഹാഖരരൂപമായ
ഭൂമിെയസേ്നഹി�ുക. ഭൂമിയാണ എ്�ാ

ആന��ള�ം നലക്ു�ത.് മനുഷ�രുെട ശരീരവും
ഭൂമി തെ�.ശരീര�ിലു�സമസത് മൂലക�ള�ം,
സംയു��ള�െമ�ാം ഭൂമിയിലു�വതെ�െയ�്
മു� വ്��മാ�ിയിരു�ു. മരി�ുേ�ാള,് ഭൂമി,
ജീവാ�ാവിന മ്െ�ാരുശരീരെ�നലക്ു�ത്
ഭൂമിയിെല മെ�ാരു േദശ�ാകാം. ഭൂമി

ൈദവ�ിെ� മഹാശരീരംആെണ�ിരിെ�
മഹാശരീര�ിെ� ഒരു ഭാഗെ�ന�െത�ും
മെ�ാരു ഭാഗെ�േമാശെമ�ും കരുതരുത.്

മുഖസൗ�ര�മാണ ഏ്�വും �പധാനം,ശരി തെ�.
പാസേ്പാര�് ഉ്ളെ്�െടയു�അേനകം േരഖകളില്
മുഖ�ിെ� േഫാേ�ാ മാ�തമാണ ഉ്പേയാഗി�ു�ത;്
കാ�പ്ാദ�ള�െടേയാൈക��ിയുെടേയാഅ�.
എ�ാല ക്ാ�പ്ാദേമാ,കാലുകേളാ, പൃഷഠ്േമാ
േമാശമാെണേ�ാ, േവ�ാെയേ�ാ മനുഷ�ര്

പറയുേമാ ....ച�ിഎ�ു പറയു�കു�ി ഇ�ാെത
ജീവി�ാന ക്ഴിയുേമാ.തറയില ഇ്രി�ുേ�ാഴും,

കേസരയില ഇ്രി�ുേ�ാഴും,ക�ിലില ക്ിട�ുേ�ാഴും,
ആദ�ം കു�ി ഉറ�ിേ��തു�.്
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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.
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ൈദവവി�വം

ഓം
മഹാശാസ�്തമൂലമാണ്

സൃഷട്ി മ��മാണ ആ്ദിവചനമാണ്

ശബദ് �ബ�മാണ അ്�ര �ബ�മാണ്

ൈദവ�ിെ�മഹാചിരിയാണ്

സംഹാരകാഹളമാണ്

ഭൂമിയിെല�ും 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.്

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�ാ� ഭ്ാഗവും �പതിനിധിയും
മഹാദാസനുമായപരമശിവെന

സംഹാരേദവനായി മഹാനിയമി�ിരി�ു�ു.

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�ാവിന േ്മാ�ംഎ�

ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം

എ�പര�ബ�ാന�ംഎ�

☆
ന��തമായി മഹാഅനു�ഗഹി�്
ആകാശ�ിേല� ഉ്യർ�ു�ു.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2203

(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�്ി��ംഅേനകം
ൈകകേളാെടയും ൈകകളിൽആയുധ�േളാെടയും ശിവെ�
െന�ിൽ ഒരു കാൽ ചവി�ിയും നിൽ�ു� ഭ�ദകാളിെയ�്
അറിയെ�ടു� മഹാഉ�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�ാ�്

മഹാശാസ�്തവും മഹാ�പപ�വും
മഹാആവിേഷ�രി� ജ്ീവികെളെയ�ാം
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�ി, മഹാേദവിെയ
ആരാധി� സ്േ്നഹവും ന�ിയും �പകാശി�ി�ാൻ
മഹാശാസ�്തെ�മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�
ഏകജ��ിൽ 50വയ�ി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� ഇ്മഹാ�ഗ��ിൽ
വ��മാ�ിയി���.് മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി,സംഹാരേദവനായി�്

മഹാനിയമി�ി���പരമശിവനിലൂെട
ജീവികൾെ��ാംസംഹാരംഎ�ആ�ീയ
സാ�ാ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�

മഹാദാസനായപരമശിവന അ്ർ�മഹാേദവീ
രൂപം നൽകിെ�ാ� പ്രമശിവനിലൂെടഎ�ാ

മനുഷ�ർ �ുംമഹാശാസ�്തെ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തിെ�
വിശദീകരണമാണ ഇ്വിെടയും

�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�ു�മാതൃഘടകവുംപിതൃഘടകവും

സൃഷട്ി�ു�ു�.്എ�ുംഏതും
തനി��െ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��ിെ�യുംപിതാവായപരമശിവെന
ഉൾെ�ടുേ��ത മ്ഹാശാസ�്തപരമായ
ആവശ�മാണ.്സൃഷട്ിയിൽ സ�്തീയ�്ും,
�ിതിയിൽപുരുഷനും �പാമുഖ�ം നല ്

കിെ�ാ� മ്ഹാേദവി
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,

ജീവികൾെ��ാം



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2211

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�
പര�ബ�ാന�ംഎ�റിയുേ�ാൾ,

മഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ി�ിതികള�ം,
സംഹാരം ഉൾെ�െടയു� മഹാനീതികാര��ള�ം
യഥാർ ��ിൽെച���ത മ്ഹാശ�ി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�

പര�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
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മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി മഹാഎഴുെ��ി�ഴി�ു,

അവതാരം പൂർ�മാേയാഎ� മ്ഹാദാസനായ
പരമശിവന അ്റിയി�;അറിയി�ി�ി� !

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

�ബ�ം, മഹാ�പപ�സൃഷട്ി,ഓം,ഓംകാരംഎ�ീ
അ��ായ�െളആഴ�ിൽഹൃദയ�ിേല�്
�പേവശി�ി�ുവാൻ ഭാഗ�മു�ാകു�വർ �ഈ്

അ��ായംസുഗമമാണ.്

വസത്ു�ള�െട പരമാണുവിൽ മഹാചിരിയായഓം
മുഴ�ു�ത പ്രമഗൂഢമാ�ിയി���ത ബ്ഹുവിധ�ിൽ 
ആവശ�മാെണ�ും,കു��ള�ംകുറവുകള�മി�ാ�

മഹാപ�തി തെ�യാണ അ്െത�ും ഓംഎ�അ��ായം
പഠി�ാൻ ഭാഗ�മു�ാകു�വരെ്��ാം േബാ��മാകു�താണ.്
ഓം,ഓംകാരം,ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (മഹാനീതിശാസ�്തം)
എ�ീ 3അ��ായ�െളൈദവീക തല�ിൽസ �ുപധാനമായവ
എ�ു കണ�ാ�ുേ�ാൾ, മാനുഷികതല�ിൽഈ
�ഗ��ിെലസ �ുപധാനമായഅ��ായം ഇതാണ.്
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ഒരുപേ�, പരമാണുവിൽ മുഴ�ു�തായഓംഎ�
മഹാചിരിെയ െവളിെ�ടു�ു�തിേന�ാൾ കഠിനമാണ്
മഹാവിഷയെ�അവതരി�ി�ു�ത.്ആകയാല ്

മുഖവുരയായി ചില കാര��ള ്പറേയ�തു�.്അവെയ�ാം
ഉള ്െ�ാ�ു മാ�തേമഅ��ായെ�പഠി�ാൻ പാടു��.

അമിതാേവശം െകാേ�ാ,സംവാദ വിവാദ താ�ര�ംെകാേ�ാ
എ�ാ മനുഷ�രുെടയും സൃഷട്ികര ്�ാവായൈദവ�ിെ�
മഹാകാര��ളിൽഅധമ�ളായഅഭി�പായ�ൾപറ�്
ൈദവനി� െച���വരായി യാെതാരു മനുഷ�രും
തരംതാണുകൂടാ. മഹാകാര��െളശാസ�്തപരമായി
വിശകലനം െച��കയാവണംസമീപനരീതി.സത�െ�

മറയ�്ാേനാ വധി�ാേനാആവി�എ�ത മ്ഹാസത�മാണ,്
ശാസ�്തമാണ.്അ�െനയിരിെ�യാെതാരാള�ം ദയവായി
ൈദവനി� െച�രുത.്ചുവെട വിശദീകരി�ി���

മഹാകാര��െളശാസ�്തപരമായി പരിേശാധി� േശഷം,
കഴിയുെമ�ിൽ,ശാസ�്തപരമായിമാ�തം �ഗ�കാരെന (മാ�തം)

അപഹസി�ാവു�താണ.്

അ��ായ�ിെ� ഉ�ട�െ� 14വിഭാഗ�ളിലായി
തിരി�ു�ു�.്ചില വചന�ള ്ആവര ്�ി�ു� രീതിഈ

അ��ായ�ിൽ കൂടുതലായു�ാവും.
മഹാശാസ�്തനിയമ�െള ഉള ്െ�ാ��കഎ�ത ജ്��ള�െട
വര ്�ി�എ�ംെകാ�ും മഹാനീതികാര��ള ്െകാ�ും ഭാഗ�ം
ഉ�വര ്�ു മാ�തേമസുഗമംആവുകയു��.അതുെകാ�ാണ്
മുഖ�മായുംആവര ്�ന�ൾ ആവശ�മാകു�ത;് �ഗ�കാരന്
ഭാഷയില ്ഇ�ു�സാമര ്���ുറവും തീര ്�യായും ഒരു

കാരണമാണ.്സ�ൂര ്�മഹാശാസ�്തംഅവതരി�ി�ുേ�ാള ്,
മതവിമര ്ശന�ള ്, രാഷ�്ടീയ വിമർശന�ൾ,വചനആവർ 
�ന�ൾ,തുട�ിയവആവശ�മാകു�ി�,ആകയാൽ 

ഉ�ാവുകയുമി� .... !
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(1)ൈദവം മഹാശ�ിയാണ എ്�ു സുവ��മാ�ു�ു, (2)
സുമാർ 4 പതി�ാ�ുകളിേലെറയു� �ഗ�കാരെ�
ൈദവശാസ�്തഗേവഷണവുംൈദവീക െവളിപാടുകള�ം
ദിവ�ാനുഭവ�ള�ം മഹാഅളവിൽ സമൂഹ�ിനു മു�ിൽ 
പരീ�ി�െ�ടു�ു, (3)കു�ു�ള�ം മാതാപിതാ�ള�ം
ത�ിലു�ബ�െ�ൈദവംശാസ�്തപരമായി

മറികട�ു�െത�െനെയ� വ്ിവരി�ു�ു, (4) �ബ�വും
പരിശു�ാ�ാവുമായ മഹാേദവിെയസ�ൂർ�മായി

അനുസരി�ുവാനു� �ഗ�കാരെ� (സ�യം)ബാ��ത, (5)
�ബ�വും പരിശു�ാ�ാവുമായ മഹാേദവിെയസ�ൂര ്�മായി
അനുസരി�ുവാൻ സത��പതി�കളിലൂെട �ഗ�കാരനു�

ബാ��ത, (6)വ��ിബ��ൾ�ുപരിയായി
�ബ�മായിരി�ു� മഹാേദവി �ഗ�കാരെന

മഹാശാസ�്തകാര��ളിൽബ�ി�ിരി�ു�ു എ�വസത്ുത,
(7) �ബ�വും പരിശു�ാ�ാവുമായ മഹാേദവി, 1വർഷം
�പായമു�കു�ിെനചൂ�ി�ാണിേ�ാ, 100വയ���
വൃ�െയചൂ�ി�ാണിേ�ാ,അതാണ ത്ാൻസ�ീകരി�ു�
മനുഷ�ജീവിശരീരംഎ�റിയി�ാൽ ,ആവിധ�ിൽ
മഹാേദവിയുെട ദിവ�രൂപെ�ക�സ്േ�ാഷി�ുക

എ��ാെത �ഗ�കാരന വ്��ി വിഷയമ�ാ�അവ�, (8)
മഹാേദവി മഹാഎഴുെ��ിയിരി�ു�കുടുംബേ�ാട്

യാെതാരു െത��കള�ം �ഗ�കാരൻകാ���ി�എ�സത�ം, (9)
�ഗ�കാരൻ ൈദവീകബാ��തയാൽ സത�ം

െവളിെ�ടു�ുേ�ാൾആകുടുംബ�ിന ഉ്�ാേയ�ാവു�
ദുഃഖ�ളിൽ �ഗ�കാരൻ കടു�മേനാവ�ഥഅനുഭവി�ു�
അവ�, (10) മഹാേദവി മഹാസത��െള ഉയർ�ുേ�ാൾ
മഹാേദവി മഹാഎഴുെ��ിയിരി�ു�കുടുംബ�ിെല
അംഗ�ൾ�ഏ്�വുമധികംസേ�ാഷി�ാൻകഴിയു�
അവ�, (11)കു�ു�ള�ം മാതാപിതാ�ള�ംത�ിലു�
ബ�െ�ൈദവംശാസ�്തപരമായി വീ�ും ഉയർ �ു�
അവ�, (12) മഹാേദവിയുെട മഹാവാ�ല�ം, (13) മഹാേദവി,
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തെ� �പതിനിധിയും മഹാദാസനുമായ പരമശിവെന
മഹാആശ�സി�ി�ു�അവ�, (14) മഹാശ�ിയായ

�ബ�മായ മഹായജമാനനായ മഹാേദവനായ മഹാേദവിയായ
മഹാസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കർ�ാവായ, മഹാപിതാവായ
മഹാമാതാവായ മഹാേദവി, മാനുഷിക തല�ളിൽ നി�്
വീ�ുംൈദവീക തല�ിേല� മ്ഹാശാസ�്തെ�യും
മഹാ�പപ�കാര��െളയും മഹാഭരി�ു�അവ�
എ�ി�െനഅ��ായെ�മുഖ�മായും 14 ഭാഗ�ളായി

വിഭജി�ി���.്ഇനി വിശദീകരി�ാം:

(1)ൈദവം മഹാശ�ിയാണ എ്�ു സുവ��മാ�ു�ു.

മഹാ�പപ��ിന ്െറ �സഷട്ാവും ര�ിതാവുമായൈദവം
ജീവിയ�,സ�്തീയ�, പുരുഷന�എെ��ാം മു�്

സുവ��മാ�ിയിരു�ു. മഹാശ�ിയായൈദവം �ബ�മാണ,്
മഹാ യജമാനനും മഹായജമാനയുമാണ,് മഹാദാസനും
മഹാദാസിയുമാണ,് മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമാണ,്
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമാണ,്എ�ും മഹാശാസ�്ത
�പകാരം മഹാജഗദംബയായ മഹാേദവിയായി മനുഷ�സ�്തീ

രൂപംസ�ീകരി�ു�ു എ�ും, മഹാേദവിയുെട
മഹാശാസ�്തനാമംഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�

ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവിഎ�ാെണ�ും �പേത�കം
അ��ായ�ില ്വ��മാ�ിയിരു�ു.

1000 േകാടി വര ്ഷ�ള ്േചര ്�തായആദ�
മഹാകാലച�ക�ിനു േശഷം. ര�ാമെ�

മഹാകാലച�ക�ിെലആദ�സൃഷട്ിച�കമായ ഇേ�ാഴെ�
മഹാസൃഷട്ിച�ക�ില ്മഹാേലാകമാതാവായ മഹാേദവി
മനുഷ�രൂപംസ�ീകരി� മ്നുഷ�ര ്� മ്ഹാദര ്ശനം നല ്കാനും
മഹാവാ�ല��ള ്പകര ്� മ്നുഷ�െര മഹാആന��ില ്
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എ�ി�ാന ്ത�ാറാവുകയാെണ�ും കൂടി േമ�ടി
അ��ായ�ില ്വ��മാ�ിയിരു�ു.ആദ�

മഹാകാലച�ക�ില ്ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം േനടിയ
എ�ാവര ്�ും മഹാേദവിയുെട മനുഷ�ാവതാരെ�ദര ്

ശി�ുവാനു�അവസരം ലഭി�ു�താണ.്

(2)സുമാര ്4 പതി�ാ�ുകളിലായു� �ഗ�കാരന ്െറ
ൈദവശാസ�്തഗേവഷണവുംൈദവീക െവളിപാടുകള�ം
ദിവ�ാനുഭവ�ള�ം മഹാഅളവില ്സമൂഹ�ിനു മു�ില ്

പരീ�ി�െ�ടു�ു.
2007ഡിസംബറിലാണ മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി

മനുഷ�ാവതാരെമടു�ു�തായിഈയു�വെനഅറിയി�ത.്
തിക��ം യാദൃ�ികമായിഅറിയി�ുകയായിരു�ു. 2007
ഡിസംബറില ്തെ�അതാെര� അ്റിയി��. െഞ�ല ്,
അ�ുതം,ആേവശം, മേനാവിഷമ�ള ്, മഹാസേ�ാഷം
എ�ി�െനയു� മാനുഷികകാര��െള മാ�ിവ�,് �പസത്ുത
വിവരം മഹാ�ഗ��ിലൂെടഅറിയി�ുേ�ാള ്,സുമാര ്4
പതി�ാ�ുകളിലായു� �ഗ�കാരന ്െറ ഗേവഷണം
സമൂഹ�ിനു മു�ില ്പരീ�ി�െ�ടുകയാണ.്എനി�്
മറയ�്ാനാവി� ;ൈദവേ�ാടു േവല േവ�ാെയ�്
�ഗ��ിെല ഒര��ായ�ില ്മനുഷ��ു�ു�േളാടു
പറ�ത പ്രമശിവനും ബാധകമാണ,് മഹാേദവി�ും

ബാധകമാണ.് മഹാേദവി മഹാശാസ�്തം രചി�ി���ത അ്�ത
മഹ�ായാണ.്

ഈയു�വന ്െറ വ��ിപരമായകാര��ളില ്നി�ക�,്
മെ�ാരു കുടുംബ�ിെലഇ�െ�സ�കാര�െ�
ൈദവശാസ�്തകാര��ള�െട േപരില ്,സമൂഹ�ില ്

അവതരി�ി�ുേ�ാള ്,വിഷയ�ില ്വളെരയധികം മാനുഷിക
തല�ളിലു�കാര��ള ്ഉ�ാകു�ു. മഹാേദവി,സത��െള

അഥവാ െവളിപാടുകെളസത��ളായി െപാതുജന
സമൂഹ�ിന സ്ുവ��മായി േബാ��െ�ടു�ു�േതാെട

�ഗ�കാരന ്െറ മേനാവിഷമ�ള ്അക�്
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മഹാസേ�ാഷ�ില ്എ�ു�താണ.്എ�ാല ്�ഗ�കാരന ്
െവളിപാട �്പകാരംഅറിയി�തിെന മഹാേദവിസത��ളായി�്

െപാതുജനസമൂഹ�ിന സ്ുവ��മായി
േബാ��െ�ടു�ു�തുവെരയു�ഇടേവളഅേനകര ്�്
കടു�മേനാവിഷമം ഉ�ാ�ു�താണ /്ഉ�ാ�ിേയ�ാം.

ഈയു�വന ്,ഇെതഴുതുേ�ാള ്,വിഷമി�ു�ത്
ൈദവശാസ�്ത�ിന ്െറേയാ,സ�ാര ്�കാര��ള�െടേയാ
േപരില�, മ���വരുെട മേനാവിഷമ�ള ്�ത്ാനും

കാരണമാകു�തും,അവരുെട മേനാവിഷമ�ള ്കുറയ�്ാന ്
തനി� യ്ാെതാ�ും െച�ാന ്ശ�ിയി�ാ�തുെകാ�ുമാണ.്
2009ജനുവരി 7ന അ്തിരാവിെലഈവരികള ്എഴുതുേ�ാള ്
വെര,ഈയു�വന ്െറ നിലവിലു�ശ�ി, മഹാേദവിയാണ,്
മഹാശാസ�്തമാണ,്ൈദവീകഅനുഭവ�ളാണ.്സുമാര ്4
പതി�ാ�ുകളിലായു�ൈദവശാസ�്തഗേവഷണം മഹാ
അളവില ്സമൂഹ�ിനു മു�ില ്പരീ�ി�െ�ടു�ു എ�ത്
ഈയു�വന വ്ിഷയേമഅ�ാഎ�തു സത�മാണ.്ൈദവീക
തല�ില ്പറയുേ�ാള ്,കു�ു�ള�െട മേനാവിഷമ�ള ്�്
താനും കാരണമാകു�തിലു� മേനാവിഷമം മാ�തമാണു�ത.്
മഹാശ�ിയായ മഹേദവിഏ�വും െപെ�� എ്�ാകാര��ള�ം
മഹാമംഗളമാ�ണേമഎ�ു �പാര ്�ി�ു�തിേനാെടാ�ം,

മഹാഇഷട്�ളനുസരി�� മാ�തം ഏതു കാര�വും
എ�ായേ്�ാഴും നടേ�ണേമഎ�ും �പാര ്�ി�ു�ു.

ഓം,ഓംകാരം,ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (മഹാനീതിശാസ�്തം)
തുട�ിയഅ��ായ�ള�െട ഉ�ട�ം �ഗഹി�ാന ്

കഴിയു�വര ്� മ്ഹാേദവിയുെടഅവതാരം സംബ�ി�
െവളിപാട െ്പാളിയി�എ�ു വിശ�സി�ാന ്കഴിയു�താണ.്
എ�ാല ്എേ�ാഴാണ മ്ഹാേദവി മഹാസത��െള മഹാ

െതളിയി�ു�ത ത്ുട�ിയകാര��ള ്ആ�ഗഹി�ാന ്േപാലും
ഈയു�വന അ്വകാശമി�. മഹാഇഷട്�ളനുസരി�� മാ�തം
നടേ�ണേമഎ�ു മാ�തേമഈയു�വന �്പാര ്�ി�ാനാവൂ.
ആവിധകാര��െള �പാര ്�നാകാര��ളായി മുേ�ാ��
െവയ�്ു�തിനു േപാലുംഈയു�വന പ്രിധികള��.്
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(3)കു�ു�ള�ം മാതാപിതാ�ള�ംത�ിലു�ബ�െ�
ൈദവംശാസ�്തപരമായി മറികട�ു�െത�െനെയ�്

വിവരി�ു�ു.
ഓംഎ�ശബദ്�ബ��ിലുംഅ�ര�ബ��ിലും

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി �പേവശി�ു�െത�െനെയ�്
മുന ്അ��ായ�ില ്വിശദമാ�ിയിരു�ു. മഹാശാസ�്ത
�പകാരം മനുഷ�ദ�തികള�െട കു�ായും പു�തിയായും
മഹാേദവി� അ്വതരി�ാന ്സാധി�ു�താണ.്
അേതസമയം, മഹാേദവി ഭൂമിയില ്മനുഷ��ു�ായി
ജനി�ുേ�ാള ്, മനുഷ�ദ�തികള�െട പു�തിആകു�ുമി�.
ത�ള�േടെത�ു കരുതു�കു�ു�െളൈദവ�ിന ്േറതു

മാ�തമാ�ു�ശാസ�്തവിശദീകരണംആെരയും
േകാരി�രി�ി�ു�താണ /്ചി�ി�ി�ു�താണ :്

(മഹാേദവി� മ്നുഷ�ാവതാരം സ�ീകരി�ുവാന ്മഹാേദവി
മഹാനി�യി�ു� മനുഷ� ദ�തികള ്,ആ�ീയ

സാ�ാത�്ാരെ�യുംഅന�മാ�ു� മഹാആന�ം
േതടിയവരാണ.് മഹാേദവിെയകു�ായി ലഭി�ുവാന ്

ആ�ഗഹി�വരും മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�വരുമായഅവര ്
ആദ� ഗജപാതിയാണ (്വിഘേ്നശ�രനാണ)്. ധര ്
�ശാസ�്ത�പകാരം ജീവി�ു� മ���വര ്�ും
കാലാകാല�ളില ്മഹാന�ം ലഭി�ുവാന ്

ആ�ഗഹി�ാവു�താണ.് )
യാെതാരു മാതാപിതാ�ള�ംയഥാര ്��ില ്കു�ു�ള�െട
സൃഷട്ികര ്�ാ�ള�എ� മ്ു� സ്ുവ��മാ�ിയിരു�ു.

കു�ു�െളസൃഷട്ി�ുേ�ാള ്, മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി, മാതാപിതാ�െള

ഉപകരണ�ളാ�ു�ു�.് (1)സ�്തീപുരുഷ�ാര ്ശാരീരിക
ബ��ില ്ഏര ്െ�ടുേ�ാള ്,കാമം ഉ�ാവാെതഎ�ി�ാ�
പുരുഷലിംഗം നിവരി�എ�തില ്നി� സ്ൃഷട്ിയില ്പുരുഷന്
പ�ി�ാെതവരു�ു.കാമേ�ാെട പുരുഷെന �പാപി�ു�
സ�്തീയ�്ും സൃഷട്ിയില ്പ� അ്വകാശെ�ടാനാവി�.
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പുരുഷന ്െറകാമപരമായആ�കമണ�ിേനാ,
ഇഷട്േ�ാെടയ�ാെതയു�കാമബ��ിേനാവിേധയ
ആകു�സ�്തീ ഗര ്ഭം ധരിേ��ാം എ��ാെതഗര ്ഭം
ധരി�ുേമാ,ഏതു തര�ിലു�കു�ിെനഅഥവാ
കു�ു�െള �പസവി�ും തുട�ിയകാര��െളാ�ും
നി�യി�ു�ത മ്ാതാവാകു�സ�്തീയ�. ഒരു �ഭൂണേമാ
ഒ�ിലധികം �ഭൂണേമാഎ�ു മഹാനി�യി�ു�തും,കു�ി
അ�െനേ�ാെലയിരി�േണാഅ�െയേ�ാെലയിരി�േണാ
ചാപി�യായിരി�ണേമാഎ�ു മഹാനി�യി�ു�തും
ൈദവം മാ�തമാകു�ു ! മനുഷ�ന ്ന��വളര ്�ു�വാഴയുെട
കുലയില ്എ�തകായ ഉ്�ാകണെമ�ു മനുഷ�േനാ വാഴേയാ
അ�നി�യി�ു�ത.്ഓ�ിെനേയാ പൂ��ു�ിെനേയാ
മര�ടിെയേയാക�ിെനേയാആണ മ്നുഷ�സ�്തീ

�പസവി�ു�െത�ിലും സ�്തീയ�്ും മ���വര ്�ും വായ്
െപാളി�� നില�്ാേനകഴിയൂ.കു�ിന ്െറ ലിംഗം, നിറം,
അവയവ�ള ്,അവയവ�ള�െട �കമീകരണവും വലി�വും,
ആേരാഗ�ം,ബു�ിശ�ി,ഓര ്�ശ�ി തുട�ിയവെയ�ാം
ഗര ്ഭ�ശിശുവില ്നിയ��ി�ുവാന ്സ�്തീയ�് ക്ഴിയി�,
�പസവംകഴി�ാലും യഥാര ്��ില ്കഴിയി�എ�ു

വരുേ�ാള ്സൃഷട്ികാര��ില ്സ�്തീയ�്ും ൈദവംഅവകാശം
നല ്കു�ി�. പുരുഷബീജ�െളതാന ്നി�യി�ു�

നിയമ�ള�ംശ�ിയും െകാ� മ്ന��ര ്�ംസൃഷട്ി��െവ�്
പുരുഷേനാ,അ�െ�സൃഷട്ി��െവ� സ്�്തീയേ്�ാ ഒ��ം
അവകാശെ�ടാനാവി�എ�തും ഓര ്�ുക. �സഷട്ാവും

ര�ിതാവും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാേദവിയാണ.് (2)
ജനി�ു�കു�ിന ്െറശരീര�ില ്ആ�ാവിെന
�പേവശി�ി�ു�തിെന��ിേയാആ�ാവിന ്െറ �പവര ്

�ന�െള��ിേയാ മാതാപിതാ�ള ്�യ്ാെതാ�ും അറിയി�
എ�തും പ�ി�ാഎ�തും ആവകകാര��ളിലും �സഷട്ാവും
ര�ിതാവും മഹാേദവി മാ�തമാെണ� സ്ുവ��മാ�ു�ു. (3)
ഒരു മനുഷ� ശരീര�ില ്ഒ�ിലധികംആ�ാ�െള ഒേര
സമയം �പേവശി�ി�ുവാനും വ�ത�സത് രീതികളില ്�പവര ്
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�ി�ി�ുവാനും ശാസ�്തസംവിധാനമു�.്ജീവികള�െട
ശരീരെ�യുംആ�ാവിെനയും താല ്�ാലികമാേയാ
�ിരമാേയാഏെ�ടു�ാനും നിയ��ി�ാനുമു�ശാസ�്ത
സംവിധാന�ള��.് ഉദാഹരണമായി�,്ൈദവീകശ�ികള�ം
ൈപശാചികശ�ികള�ം മനുഷ� ശരീര�ില ്�പവര ്
�ി�ു�തിെന��ി പലര ്�ും അറിയാം.അ�രം

കാര��െള മാനസിക വി�ഭാ�ി മാ�തമാെണ� ച്ില േഡാകട്ര ്
മാര ്മാരും ചില വ��ികള�ംവിശ�സി�ു�തുെകാ� സ്ത�ം

സത�മ�ാതാകു�ി�. (4) മഹാേദവിയായൈദവം,
മനുഷ�ദ�തികള�െടഅഥവാ മാതാപിതാ�ള�െട കു�ായി
ജനി�ുേ�ാള ്, മാതാപിതാ�ള ്ഗര ്ഭാവ�യിേലാ

�പസവ�ിനുേശഷേമാആവകകാര��ള ്അറിയുകേയാ
നി�യി�ുകേയാ െച���ി�ാഎ�തും,കു�ായി

അവതരി�ി��� മഹാേദവി നി�യി�ു� മാര ്��ളിലൂെട
അറിയി�ാല ്മാ�തേമ മാതാപിതാ�ള ്അറിയുകയു��

എ�തും, മാതാപിതാ�ള�െട നി�ാരത�ം വ��മാ�ു�ു. (5)
മഹാേദവിയാണ ത്�ള�െട പു�തിയായി ജ�ം

എടു�ിരി�ു�െത� അ്റിയുേ�ാള ്മാതാപിതാ�ള ്
അ�ുതംെകാ�ുംആന�ം െകാ�ും വിവശരാകുകയും ഊര ്
�സ�ലരാവുകയും ഒെ�െച��േ�ാള ്, മാതാപിതാ�ള�െട
കു��മഹാേദവിെയ�ും,അവരുെട മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവുമാണ മ്ഹാേദവന ്കൂടിയായ മഹാേദവിഎ�ും
സുവ��മാവുകയാണ.് മഹാന�ംഅനുഭവി�ുേ�ാഴും,
മഹാേദവിയുെട മഹാശാസ�്തം �പകാരമു�ധര ്��ള ്

മാതാപിതാ�ള ്പുലര ്�ിേയ മതിയാകൂഎ�തും അവരുെട
കു�ിെയഅവരുെട തെ�മഹാമാതാവാ�ു�ു.അഹംഭാവം
ഉ�ാവാെതഅവര ്�പേത�കം �ശ�ിേ��തുമു�.് (6)
സാധാരണേപാെല മാതാപിതാ�ള�െട കു�ും കു�ിയും
മകള�ം മാ�തമാണ അ്വരിലൂെട ജ�ം െകാ��കയും

അവരിലൂെട വളര ്�െ�ടുകയും െചയത് മഹാേദവിയാകു�
കു�ി എ� സ്ുവ��മാ�ു� മഹാകാര�വുമു�.്
മാതാപിതാ�ള�െട കു�ായി മഹാേദവി
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അവതരി�ുേ�ാഴും,അവതാരം പൂര ്�മാകു�ി�എ�തും,
മഹാേദവിയാകു�കു�ി േപാലുംഅറിയി�എ�തും,
അവതാരം പൂര ്�മാകു�ത ക്ു�ി യൗ�ന�ിേല�ു
കട�േശഷം, േവറി��നില ്�ു� �ബ�ം,കു�ിയില ്
�പേവശി�ുേ�ാള ്മാ�തമാെണ�തും കാര��െള

മഹാേയാഗ�മാ�ു�ു.അതായത �്ബ�ം �പേവശി�ുംമു�്
കു�ി മഹാേദവിയ�എ�തുേപാെലയു�

മഹാഅവ�യാണു�ത.് �ബ�ംഅഥവാ �ബ�ശ�ി
അഥവാ �പകടമായശരീരമി�ാെതപരിശു�ാ�ാവായി വര ്
�ി�ു� മഹാേദവി,സ�യം മഹാനി�യി�ു�സമയ�,്

മഹാേദവിയായു�ീരു�കു�ിയുെട ശരീര�ില ്
�പേവശി�ുേ�ാള ്മാ�തമാണ മ്ഹാേദവിയുെടഅവതാരം പൂര ്

�മാകു�ത.് �ബ�ം �പേവശി�ും മു� ക്ു�ിെയ
മഹാേദവിയായി കരുതാനുംആവി�,കു�ി മഹാേദവിയ�,
മാതാപിതാ�ള�െട മകള ്മാ�തമാണ.് േമ�ടി മഹാ
അവ�കേളാെട മഹാേദവി മനുഷ�രൂപ�ില ്

അവതരി�ുേ�ാള ്,അവതാരം പൂര ്�മാകുേ�ാള ്മാ�തമാണ്
മനുഷ� മാതാപിതാ�ള�െട മകള� മഹാേദവിഎ�്
സുവ��മാകു�ത.് മഹാശാസ�്ത�പകാരമു�

മഹാപ�തികെള��ിഈയു�വന ഇ്േ�ാഴും വളെര�ുറ��
മാ�തേമഅറിയൂ എ�തും �പേത�കംഓര ്�ണം. മഹാേദവി
മഹാനി�യി�ുേ�ാെല മാ�തമാണഈ്യു�വെന

മഹാകാര��ള ്അറിയി�ു�ത.്

(4) �ബ�വും പരിശു�ാ�ാവുമായ മഹാേദവിെയസ�ൂര ്
�മായിഅനുസരി�ുവാനു� �ഗ�കാരന ്െറ (സ�യം)

ബാ��ത.
സുമാര ്4 പതി�ാ�ുകളിലായു� �ഗ�കാരന ്െറ

ൈദവശാസ�്തഗേവഷണവുംൈദവീക െവളിപാടുകള�ം
ദിവ�ാനുഭവ�ള�ം മഹാഅളവില ്സമൂഹ�ിനു മു�ില ്
പരീ�ി�െ�ടു�തിെന��ി വായി�ു�വര ്

എ�തിനുപരിയായി,ഏതാനും നിമിഷ�ള ്ഈയു�വനു
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േവ�ി ചി�ി�ുക :സത��ളായി േബാ��െ�� വിഷയ�ള ്
�ും വസത്ുതകള ്�ുമായി ത�െളസമര ്�ിേ��തായ
ൈദവീക ചുമതലഅഥവാസ�യംബാ��തഎ�ാവര ്�ുമു�.്
അ�രംഅവ�യില ്ത�ള�െട ശരീരെ�സമര ്

�ി�ുവാന ്അഥവാവധി�െ�ടു�തിനു േപാലും ത�ാറാവാന ്
സ�യംബാ��തയു�.് ഗാ�ിജിയും,ഇ�ിരാഗാ�ിയും

േപാെലയു�വര ്ത�ാറാവുക മാ�തമ�, �പവര ്�ന�ിനിെട
മരി�ുകയും െചയത്ു (അഥവാവധി�െ�ടുകയും െചയത്ു).
(5) �ബ�വും പരിശു�ാ�ാവുമായ മഹാേദവിെയസ�ൂര ്
�മായിഅനുസരി�ുവാന ്സത��പതി�കളിലൂെട

�ഗ�കാരനു�ബാ��ത.
ൈദവശാസ�്തഗേവഷണം നട�ു�വര ്െ��ാംൈദവം

െവളിപാടുകള ്നല ്കിെ�ാേ�യിരി�ും എ�്
ആെര�ിലുെമാെ�ചി�ി�ി���ാവും. �പിയെ��വേര,
കു�ു�േള,യഥാര ്�മായൈദവശാസ�്തഗേവഷണം
നട�ുേ�ാള ്, ഗേവഷകന ്അറിയാ�ഒരു മുഖ�സത�ം,അത്
മഹാനിേയാഗമാണ എ്�താണ.്അതായത വ്��ിെയൈദവം

മഹാനയി�ുകയായിരു�ു,വ��മായ പ�തിയും
ചുമതലയും മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കിെ�ാ�്

മഹാനിേയാഗി�ുകയായിരു�ു.
ൈദവശാസ�്തഗേവഷണംഎ� േപരില ്മതഗേവഷണ�ള ്

നട�ു�വെരയും, മത�ളിെലവചന�െള
ശരിെവയ�്ാനായി ഗേവഷണംഎ� േപരില ്ബു�ി�സര ്

�ുകള ്കാ���വെരയും, ഭൗതിക ജീവിതെ�
തരംതാഴ�്ിെ�ാ�ആ്�ീയ ജീവിതെ�േ�ശഷഠ്െമ�്
വിവിധതല�ളില ്കരുതി �പവര ്�ി�ു�വെരയും
ൈദവശാസ�്തഗേവഷകരായി കണ�ു കൂ�രുത.്

ഭീകരവാദവും മത�ള�ംഎ�അ��ായം പഠി�ുേ�ാള ്,
ൈദവശാസ�്തകാര��ളില ്ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു

മനുഷ�രുെടയും സഹായംആവശ�മി�എ�ും ൈദവംതന ്െറ
തെ�ഭാഗമായ പരമശിവെനകാലാകാല�ളില ്ബു�ന ്,

ൈ�ക�,് ഗാ�ി തുട�ിയവരായിഅയ�്
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ൈദവശാസ�്തകാര��െള �കമെ�ടു�ു�ു� എ്�ും
സുവ��മായി വിശദീകരി�ിരു�ു.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,തന ്െറ ഭാഗമായ പരമശിവെന
മനുഷ�ാവ�യില ്ഭൂമിയിേല�യ� മ്��ാവതാര�ിലൂെട
യഥാര ്�മായ േവദ�െളവീെ�ടു�ു�തിന ്െറ ഭാഗം
കൂടിയാണഈ് മഹാ�ഗ�ം.അടു�അ��ായ�ില ്

മ��ാവതാരെ���ി വിശദീകരി�ി���.്എ�ാല ്മാനുഷിക
തല�ില ്നി�ും ൈദവീകതല�ിേല�ഈ്യു�വെന ഉയര ്
�ു�തിന ്െറ ഭാഗമായി വളെരയധികംസത��പതി�കള�ം

ദിവ�ാനുഭവ�ള�ം ഉ�.് �പേത�കി� ആ്ദ�
മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക ഭരണാധികാരികള�െട
വീഴച്കള�മായിബ�െ�� ൈ്വവിധ��ളായഅനവധി

അനവധി കാര��ള�ം,അവയുമായിബ�െ�� ചട�ുകള�ം,
സത��പതി�കള�ം ഒെ�േ�ര ്� വ്ലിെയാരു നീ�
നിരയാണ.്ഓേരാേരാ പടികളായി കയറു�ു എ�്
പറയുേ�ാഴും, പടികള ്കയറാനു�ശ�ി തരു�ത്
ൈദവമാെണ�ിലും, പടികള ്കയറു�വ��ി� ക്ടു�

പരീ�ണ�ള�െടയും പരാജയ�ള�െടയും വിജയ�ള�െടയും
ഒരു വലിയ പ�ിക ഉ�ാവു�താണ.്അതായത്

വിജയി�ി�ു�ത ൈ്ദവമാെണ�ിലും,വ��ിയുെടഅ��ാനം
െകാ�ു കൂടിയാണ അ്ത സ്ാധി�ത എ്�ു വ��ി�്
കരുതാനും പില ്�ാല�സ്േ�ാഷി�ാനും കഴിയു�
അവ�ൈദവംതെ�സൃഷട്ി�ുകയാണ.്

മഹാസത��ളായ വിഷയ�ള ്പഠി�ുേ�ാള ്,ഇട�ാല�്
തന ്െറ മിടു�ുെകാ�ു കൂടിയാണ പ്രീ�ണെ�
വിജയി�ത എ്�ചി�െയവലിെ�റിയു�തും,
മഹാേദവിയുെട മഹാകരുണെയഓര ്�്

വിതു�ി�രയു�തുമാണ.്വളെരയധികം തവണ
വിതു�ി�രയാനു� മഹാഭാഗ�ം തു�നായഈദാസനു

ലഭി�ി���.്
സത��പതി�കെള��ി തുടരാം. മ��ിയാവാനും മ��ം
നട�ു�അശാസ�്തീയമായ േവഷംെക�ലുകെളക�ും
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േക��ംഅനുഭവി�ി���വര ്�സ്ത��പതി�കള�െട ഗൗരവം
അറിയി�.ൈദവംആവശ�െ�� ൈ്ദവേ�ാടു െച���
സത��പതി�യാണ എ്�ത അ്തിഗൗരവമാണ.്ഏതാനും
ഉദാഹരണ�േളാെടഈയു�വെനെ�ാ�ു െച�ി�
സത��പതി�കെള��ി വിവരി�ാം :ഓംഎ�

അ�ര�ബ�െ� 1991െലവിജയദശമിഎ�റിയെ�ടു�
മഹാദശമി ദിവസം രാ�തിയില ്മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
ഈയു�വന ്െറ നാവില ്മഹാശൂലം െകാ� ച്ി�തണം

െച��കയു�ായി.സത��പതി�കള ്അ�ാണആ്രംഭി�ത.്
ഓം കുറി�തിെന��ിഅ�ം പറയാം.അ�ു രാ�തിയില ്�പാര ്

�നയിലായിരുേ�ാ മയ��ിലായിരുേ�ാ
ഉറ��ിലായിരുേ�ാഎ� ഇ്േ�ാള ്കൃത�മായി� ഓ്ര ്

�ു�ി�. �പാര ്�നയിലായിരു�ു എ�ു േതാ�ു�ു.എ�ാല ്
മഹാേദവി മഹാനി�യം �പകാരം െച���ുെവ�ിലും,
ഈയു�വെനസംബ�ി� ത്ിക��ം യാദൃ�ികമായി�ാണ്
സംഭവി�ത.് നാവില ്ഓം കുറി�ാന ്േപാവുകയാണ,്

പുരയിട�ില ്നി�ും മെ�ടു� ന്ാവില ്േത� ക്��മട��
നില ്�ണംഎ�അതിശ�മായ േതാ�ലാണ ഉ്�ായത.്
േതാ�െല�ും പറ�ുകൂടാ.ഹൃദയ�ില ്നി�ും

ഹൃദയ�ിേല�ു േനരി��� ഒരുസംഭാഷണംആെണ�ു
പറയാം. മാ�തമ�, ഒരുഅവ��മായ ഒരു മനുഷ�രൂപെ�
മുറിയില ്ക�തായി ഇേ�ാേഴാര ്�ു�ു.ആസമയ�ളില ്
ഉറ��ിേലാ മയ��ിേലാആയിരു�ിെ�; ഉണര ്
�ിരി�ുകേയാ �പാര ്�ി��െകാ�ിരി�ുകേയാആണ.്
കതകു തുറ� വ്ീടിന മ്ു�ിെല െത�ിന ്ചുവ�ില ്നി�്
ൈക�ു�ിളില ്പ�മ� എ്ടു� മ്ുറിയില ്മട�ിെയ�ി,
കതകു കു�ിയി�,്ക��മട� ഭ്യഭ�ിബഹുമാന�േളാെടയും,
അേ�രം മന�ില ്േതാ�ിയ േദവീസത്ുതികെള മന�ില ്
നട�ിയും നി�ു. നില ്�ുകയായിരു�ു എ�ാേണാര ്�.
അേതാ ഇരി�ുകയായിരുേ�ാ, േദവി�റിയാം. നാവില ്മ��
േതയ�്ാന ്േതാ�ിയേ�ാള ്മ�� േത��. നാ�ു നീ�ാനും
ക�ടയ�്ാനും അതിശ�മായ േതാ�ലു�ായി.അ�െന



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതിസംഹാരം..പരമശിവൻ 2228

െചയത്ു. നാവില ്എേ�ാകുറി�ും േപാെലയു�സപ്ര ്ശന
അനുഭവം ഉ�ായി.ഏതാനും നിമിഷ�ള ്കഴി�േ�ാള ്
ചട�ുകഴി�ുെവ� േതാ�ലു�ായി.ക��കള ്തുറ�ു.
യാെതാരാെളയും ക�ി�.ക�ിലില ്കിട�ു. പിെ�സംഭവി�ത്

അറിവുകള�െട വന ്േശഖരം തലയിേല�ു
�പേവശി�ുകയായിരു�ു.തലയ�്ും ശരീര�ിനും
താ�ാനാവ�തുേപാെല.താന ്ഒരു െചറിയ

പ�ിതനാെണ�ും േകമനാെണ�ും ഒെ�മു�ു�ായിരു�
ഭാവ�ള ്തകിടം മറി�ു.എ�ാഅറിവുകള�ം മഹാേദവിയില ്

നി�ും ലഭി�താെണ�ും താന ്ഒരു വലിയ പൂജ�ം
മാ�തമാെണ�ും തിരി�റി�ു. നാളിതുവെരകാ�ിയ

അഹംഭാവ�ള ്�ും േകമ��ള ്�ും െപാ���ള ്�ും
ഒെ�െപാറുേ�ണേമ േദവീഎ� സ്ാഷട്ാംഗം വീണ്

കര�ു�പാര ്�ി��.വിസത്രി�ു�ി�.ഓം കുറി�തുമായി
ബ�െ�� ശ്�മായ േതാ�ലുകള ്�പകാരംഅടു� ദിവസം
വീടിനടു�ു� 3സര ്��ാവുകള�മായിബ�െ����ചില
ചട�ുകള ്ഉ�ായിരു�ു. 2സര ്��ാവുകളില ്െച�ും,
മൂ�ാമേ�തിെനവഴിയില ്വ�� േനാ�ിയും നട�ിയ

ചട�ുകെളവിസത്രി�ു�ി�.

ഓം കുറി�തുമായിബ�െ��സത��പതി�കെള��ി
പറയാം. നാവില ്ഓം കുറി�തിനു േശഷംഅറിവുകള�െട വന ്
േശഖരം തലയിേല� ഇ്ര��കയറിയത പ്റ�ുവേ�ാ.കുേറ
കഴി�േ�ാള ്ഹൃദയ�ില ്നി�ും ഹൃദയ�ിേല�ു
േനരി��� ഒരുസംഭാഷണംആരംഭി��. േദവി

ആ�ാപി�ു�െത�ും നീ െച��േമാഎ� േചാദ�മു�ായി.
ഉ�രം െപെ��ായിരു�ു. േദവിആ�ാപി�ു�െത�ും
ഞാന ്െച��ം.ശരി,സത��പതി�െച��എ�ായി.

സത��പതി�എ�ാെല�ാെണ�അ്റിയാ�വന ്എ�്
അ�െ�ഇവെനവിേശഷി�ി�ാല ്അതസ്ത�ം മാ�തമാണ.്
സത��പതി�യുെട വാചക�ള ്ഹൃദയ�ിേല� /്
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മന�ിേല� ഒ്ഴുകിെയ�ി.ഓം മഹാശ�ി മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളീേദവിആ�ാപി�ു�െത�ും ബാദഷ് എ�
ഞാന ്അനുസരി�ു�താണ.്ഓംസത�ം ഓം സത�ം ഓം സത�ം.
എ�ിലൂെടഎ�ിേല� ഒ്ഴുകിവ�സത��പതി�യും

അതിെലപദ�ള�ം,സത��പതി�യുെട ഭാഗമായഓംസത�ം
എ� 3്തവണയു� �പേയാഗവുംഞാന ്െപാടിരസേ�ാെട
ആസ�ദി��കൂടിയാണ സ്ത��പതി�െചയത്ത.് േദവി
ആവശ�െ��ാൽ നീ നിന ്െറൈകേ�ാകാേലാ

െവ�ിമുറി�ുേമാഎ� േചാദ�ം െപെ��ു വ�ു.ഞാൻ
െഞ�ിേ�ായി.ആദ�െ�സത��പതി�യില ്ഇ�െനെയാരു
�പശന്ം ഒളി�ിരു��� എ്�ു ചി�ി�ുവാൻ അ� ഒ്രു

ശതമാനംേപാലും കഴി�ിരു�ി�. (േദവിയുെട
മഹാഅനു�ഗഹം െകാ�ാണ ക്ഴിയാ�െത� പ്ി�ീട്

മഹാഅനു�ഗഹ�ാല ്തിരി�റി�ു.ഓം മഹാശ�ി മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം
മഹത�ം.). േമ�ടി േചാദ�ം മേനാവിഷമം ഉ�ാ�ിെയ�ിലും,
ഏതാനും നിമിഷ�ള ്െകാ� മ്േനാബലമു�ായി. ഒരു
േകമെനേ�ാെലേയാ മേ�ാ, േദവിആവശ�െ��ാല ്എന ്െറ
ൈകേ�ാകാേലാ െവ�ിമുറി�ാൻ ത�ാറാെണ� മ്റുപടി നല ്
കി. (ഇ�െ�അറിവു വ� മ്ഹാപാദ�ളില ്വീണുേകണ്
അേപ�ി�ുകയാവും െച��ക.അ� മ്നുഷ�േരാെട�
േപാെല മറുപടി നല ്കു�ു എ�നിലയിൽ െകാ��േകമെന�്
സ�യം കരുതിയ കാലമാണ!്).സത��പതി�െച��എ�ായി.
മു�ു െചയത്സത��പതി�യുമായി സാമ�മു�വാചക�ൾ
ഒഴുകിെയ�ി.ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളീേദവി
ആവശ�െ�ടുേ�ാള ്ൈക��ം കാലും ഉള ്െ�െടയു�ഏത്

അവയവ�െളയും ബാദഷ്ാഎ�ഞാന ്
േഛദി��കളയു�താണ.്ഓംസത�ം ഓം സത�ം ഓം സത�ം. 
എ�തായിരു�ു ഉ�ട�ം. പദ�െളകൃത�മായി ഓര ്�ു�ി�.
എേ�ാമഹാകാര�ം െചയത്തുേപാെലയു� േകമ�വും
സംതൃപത്ിയും അേ�രമു�ായി.വധി�െ�ടാന ്നീ
ത�ാറാേണാഎ� േചാദ�ം െപെ��ു�ായി. ഒ�ു
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െഞ�ിെയ�ിലും, (േദവി�ുേവ�ിഎ� ഭാവേ�ാെട)
വധി�െ�ടാന ്ത�ാറാണ എ്�റിയി��. െപെ�� ൈ്�ക�ിെന
അതി�കൂരമായി വധി�തുള ്െ�െടയു�ബഹുവിധ �കൂര

വധ�ള ്മന�ിേല� ഒ്ഴുകിെയ�ുകയും,
ഇതുേപാെലെയാെ�വധി�െ�ടാന ്നീ ത�ാറാേണാഎ�
േചാദ�വുമു�ായി.ഈയു�വന ്െഞ�ിേ�ായി,കടു�

മാനസികസംഘര ്ഷ�ിലായി.ആെകഭയ�ു.വിതു�ി.കുേറ
നിമിഷ�ള ്െകാ� മ്േനാബലം വീെ�ടു�ു. (മഹാേദവി
മഹാകരുണേയാെട മേനാബലം നല ്കിയതാെണ�്

ഇ�റിയു�ു). �കൂരമായി വധി�െ�ടാന ്ത�ാറാെണ�്
അറിയി��.സത��പതി�െച��എ�ായി.

സത��പതി�യുെട വാചക�ള ്ഒഴുകിെയ�ി.ഓം
മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളീേദവിഅറിയി�ു�തായ
ഏത അ്തി�കൂര വധവുംസ�ീകരി��െകാ�ാെമ� ബ്ാദഷ്
എ�ഞാന ്സത��പതി�െച���ു.ഓംസത�ം.ഓംസത�ം.
ഓംസത�ം.അധികംൈവകാെത, േദവിആവശ�െ��ാല ്നീ
ഒരാെള െകാ��േമാഎ�അടു� േചാദ�മു�ായി. ഒര�ം
ലാഘവേ�ാെട േദവിആവശ�െ��ാല ്െകാ��ംഎ�റിയി��.
േദവിആവശ�െ��ാല ്നീ നിന ്െറ ഭാര�യുെട തലെവ�ി
െകാ��േമാഎ�അടു� േചാദ�ം െപെ��ു�ായി.

െഞ�ിവിറ�� േപായിഞാന ്.ശ�ാസം മു�ലു�ായി.സ�തി�ാല ്,
േദവിസത��പതി�െച�ി�ുെമ�ും,തീര ്�യായും
ഭാര�യുെട തലെവ�ാന ്ആവശ�െ�ടുകയും െച��െമ�

അതിശ�മായ േതാ�ല ്അഥവാ െവളിപാട ഹ്ൃദയെ�വീര ്
��മു�ി��.വ�ാെതകുഴ�ിഞാന ്.ബു�ി ഉണര ്�ു.

(ബു�ിയില ്ശ�ിഅഥവാഓകസ്ിജന ്�പവര ്
�ി�ു�തിെന��ിഅ�റിയി�.). മു� േ്ദവിആവശ�െ��ാല ്
ഒരാെള െകാ��െമ�റിയി�ഞാന ്, ഭാര�യുെട കാര�ം വ�േ�ാള ്
വീര ്��മു�ിയത മ്ാനുഷിക തല�ിെലവലിെയാരു പാഠം
കൂടിയാണ.് േദവീ, ഭാര�യുെട ന�കെളയും തി�കെളയും
പരിേശാധി�ാെത െകാ���ത ശ്രിയാേണാഎ�്

ബാദഷ്ായിെലബു�ിജീവി മറുേചാദ�ം േദവിേയാടു േചാദി��.
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അവെളസൃഷട്ി�തും പരിപാലി�ു�തും അവള�െട
മു���െളയും പി���െളയും അറിയു�ത േ്ദവി
ആയിരിെ�യും, േദവിയുെട ഭാവംസത�ധര ്�
നീതികളാെണ� ന്ീ കരുതുകയും െച���ുെവ�ില ്,

എ�ാമറിയു� നീതിപതിയുെട വിധിെയഅനുസരി�ണേമാ,
സംശയി�ണേമാഎ� േചാദ�ം േദവിയില ്നി�ും ഉടന ്വ�ു.
ബാദഷ്ായിെലബു�ിജീവി േതാ��. േദവിആവശ�െ��ാല ്
ഭാര�െയയും കു�ികെളയുംആെരയും വധി�ാന ്

ത�ാറാെണ�റിയി��.സത��പതി�െച�ാന ്ആവശ�െ���.
സത��പതി�ാ വാചക�ള ്ഹൃദയ�ിേല� ഒ്ഴുകിെയ�ി.
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളീ േദവിആവശ�െ��ാല ്,
ഭാര�െയയും മാതാവിെനയും കു�ികെളയും ഉള ്െ�െട

ഏെതാരാെളയും ബാദഷ് എ�ഞാന ്െകാ���താണ.്ഓം
സത�ം ഓം സത�ം ഓം സത�ം.സത��പതി�കള ്
കഴി�ുെവ� േതാ�ലു�ായി.ക�ിലില ്കിട�ി��ം
ഇരു�ി��ം സ��തയി�ാെതയായി. ഭാര�െയയും എന ്െറ
അനുജനായസേഹാദരെനയും ഉടന ്വധിേ��ി വരുെമ�
ഒരു േതാ�ലു�ായി.ഞാന ്വീര ്��മു��കയായിരു�ു.

ഇരി�ാനും നട�ാനും കിട�ാനുെമാ�ും വ�.എന ്െറ ഭാവം
ക�ി� അ്�യും ഭാര�യും വിഷമി��.അവേരാട ഞ്ാന ്
കാര��ള ്പറ�ു.വ� എ്�ു പറയു� �ഭാ�ിന ്െറ ഒരു
പുതിയ രൂപംഎ� അ്ന�ര ്� േ്താ�ുെമ�ിലും,അ�യും

(ഉ�ായും) ഭാര�യും എന ്െറ മേനാവിഷമംഅറി�വ്ിഷമി��.
ഭാര�വീ��കാേരാട വ്ീ�ിേല�ു വരാന ്ഞാന ്തെ�

േഫാണിലൂെടആവശ�െ���. ഭാര�യുെട പിതാവും മാതാവും
ഉടന ്വ�ു.ഞാൻ തെ�അവേരാട ഗ്ദഗ്ദേ�ാെട വിവര�ള ്
അറിയി��. പുനലൂരു� മാനസിക േരാഗാശുപ�തിയിേല�ു
േപാകു�തു ന�താെണ�ു കരുതു�തായിഞാന ്തെ�നിര ്
േ�ശി��.അവരുംസ�തി��.ത�ള�െട മകെള െകാ�ാന ്
േപാലും ത�ാറാകു� മരുമകന ്െറ മാനസികനിലെയ
പക�തേയാെടഅവര ്കാണുകയും എേ�ാടു�

സേ്നഹപരിചരണ�ള ്�യ്ാെതാരു കുറവും വരു�ാെത
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പുനലൂരു�ആശുപ�തിയിേല� എ്�ാവരും േചര ്�ു
േപാവുകയും,എെ�അഡമ്ി� െ്ച��കയും, ഭാര�ാപിതാവ്
കൂ�ിരി�ുകയും െചയത്ു.അേ�ഹംഎേ�ാടു കാ�ിയ

സേ്നഹവായപ്ുകെളഇ�ും സുവ��മായിഞാന ്ഓര ്�ു�ു.
രേ�ാ മൂേ�ാആഴച്ആശുപ�തിയില ്ത�ി.ആയുഷ�്ാലം
മരു�ു കഴിേ��ി വരുെമ� മ്ുഖ� േഡാകട്ര ്അറിയി��.
ആശുപ�തിയില ്വ� പ്ല പരീ�ണ�ള�ംപുതിയ

അറിവുകള�െമാെ�ലഭി�ുകയു�ായി.ആവകകാര��ള ്
വിസത്രി�ു�ി�.ആശുപ�തിയില ്നി� മ്ട�ി ഒരു

മാസ�ിനകം മരു�ുകള ്ഉപേയാഗി�ു�ത സ്�യം നിര ്�ി.
അസാധാരണമായ മാനസികശ�ി േനടുകയാണു െചയത്ത.്
എ�ും ഏതും മഹാേദവിയുെട ഇ�യെ്�ാ� െ്ച���
മഹാേദവിയുെട ദാസനായി മാറിയിരി�ു�ു.സുവ��മായ
െവളിപാട അ്േ�ാഴു�ായി.ഈജ�� ഭ്ാര� ഉള ്െ�െട

യാെതാരു മനുഷ�െരയും നീ െകാേ��ി വരി�.ബാദഷ് എ�
എനി� അ്േതാെട മാനസികമായകരു�ുകൂടി. മു�ു
െചയത്സത��പതി�കള ്എെ�മിടു�നാ�ുവാന ്കൂടി

ഉ�തായിരുെ�� ത്ിരി�റി�ു.
സത��പതി�കള ്�ും, പി�ീട ല്ഭി�സുവ��മായ
െവളിപാടുകള ്�ും, �പപ�െ���ിയും ൈദവീക

ഭരണകാര��െള��ിയുെമാെ�ലഭി� വലിയ വലിയ പാഠ�ള ്
�ും േശഷം,ജീവിതകാര��ള ്മാനുഷിക തല�ളിേല�്
വ�ാപരി�ുകയു�ായി.അബുദാബിയിേല�ു േപായി.സുമാര ്

2വര ്ഷ�ാലംഅവിെട േജാലിെചയത്ു.അവിെട വ�്
ദിവ�ാനുഭവ�ള��ായി.അറബി പൗരനായി ജീവി�ിരി�ു�
ജവഹര ്ലാലിെന (െന�ഹു)ക�തും സഹകരി�തും �പേത�ക
അനുഭവമായിരു�ു.വിസത്രി�ു�ി�. 2005, മുതല ്2008
വെരയു�വര ്ഷ�ളില ്അതിഗൗരവ�ളായ െവളിപാടുകള ്
ഉ�ായി. പുതിയസത��പതി�കള�ം.എ�ാല ്1991ല ്ഓം
കുറി�ു�തുമായിബ�െ����സത��പതി�കളില ്നി�്
തിക��ം വ�ത�സത്മായിരു�ു. ധര ്�ശാസ�്തകാര��െളയും
ആ�ീയശാസ�്തകാര��െളയും ൈദവീകതല�ില ്
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ബ�ി�ി�ു�വയായിരു�ു. ഭീകരവാദവും മത�ള�ംഎ�
അ��ായ�ില ്ഹി�ുമത�ിെലസത��ള�െട ഭാഗമായി

നിരവധി കാര��െളവിവരി�ി���.്

(6)വ��ിബ��ള ്�ുപരിയായി �ബ�മായിരി�ു�
മഹാേദവി,

�ഗ�കാരെന മഹാശാസ�്തകാര��ളില ്ബ�ി�ിരി�ു�ു
എ�വസത്ുതസുമാർ 13◌ാം വയ�� മുതലാണ ഞ്ാന ്
ൈദവശാസ�്തഗേവഷണംആരംഭി�ത.് 25◌ാം വയ�ില ്,
സൗദി അേറബ�യില ്വ� ധ്�ാന�ളിലൂെട ഗേവഷണം

ശ�ിെ���. (മഹാേദവി ശ�ിെ�ടു�ി !). 30◌ാം വയ�ില ്
മ��ാവതാരം. 31◌ാം വയ�ില ്നാവില ്മഹാേദവിഓം കുറി��.
ഈയു�വന ്െറ 50◌ാം വയ�ില ്, മഹാേദവിഓംകാരം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കി.വലിെയാരു �ഗ��ില ്
കുറി�ാനു�ജീവിതാനുഭവ�ള ്, ദിവ�ാനുഭവ�ള ്

വളെരയു�.്

പ�ത�ിലൂെടയും െടലിവിഷനിലൂെടയും,അപൂര ്�മായി
േനരി��ം,കടു�അധമ��ള�ംപീഢന�ള�ം

ഭൂമിയിെല�ും നട�ുേപാരു�തു കാണുേ�ാള ്പലേ�ാഴും
വിതു�ി�ര�ു േപാകു�വ��ി.അേതസമയം,
അവിെടെയ�ാം നട�ു�ധര ്�ശാസ�്തവിരു�മായ

കാര��ളില ്തനിെയജാഗരൂകന ്ആകു�അവ�. മാ�തമ�,
കുടുംബ�ിലും െവളിയിലും മ���വര ്ശാസ�്തവിരു�
കാര��ള ്സംസാരി�ു�തും െച���തും വില�ാനു�
മേനാഭാവം.ൈദവംത�ശ�ി�അ്തീതമായിഅധര ്
��ിെനതിെര �പവര ്�ി� ജ്യിലിലായഅനുഭവം. േശഷം
ൈദവം നല ്കു�ശ�ിെ�ാ� മ്ാ�തം �പവര ്�ി�ു� രീതി.

മഹാശാസ�്ത�ിന വ്ിരു�മായകാര��ള ്തീര ്�ും
ഇഷട്െ�ടാെതആയിരി�ു�ു ഇ�െ�ഈയു�വന ്െറ
മന�.്വ��ികള ്മരി�ുേ�ാള ്അതില ്വിഷമി�ു�
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അവ�യും, ഒ��ം വിഷമി�ാ�അവ�യും ഒരുേപാെല
ഈയു�വനിലു�.്ബാദഷ്ാആെരയും െകാേ��ി വരി�ാ
എ� സ്ുവ��മായി���.് 2009ജനുവരി 7ന ഈ്വരികള ്

കുറി�ുേ�ാള ്െകാതുകിെന െകാ���
രീതിയാണു�െത�ിലും 2007െലഏതാനും മാസ�ളില ്
െകാതുകിെന േപാലും െകാ�ാെത, െകാതുകുകെള
കൂ�മായി�െ�ഈയു�വെനകു�ാനും

ര�ംകുടി�ാനും അനുവദി� കാലമു�ായിരു�ു.
അേതസമയംഅധര ്�ിയായ മനുഷ�െനവധി�ാന ്േപാലും
മടിയി�ാ�മാനസികഅവ�ചിലേ�ാെഴ�ിലുമു�.്

�ബ�മായിരി�ു� മഹാേദവിആവശ�െ��ാല ്,ഈയു�വന ്
വാ�ല�ം െകാടു�ി���തായ മഹാേദവിയുെട

മനുഷ�ാവതാര�ിെല�ു�കു�ിെയേ�ാലും വധി�ു�തിന്
ത�ാറാകു�തായ മാനസികഊ�ം,ഈയു�വന ്െറ ഭാര�,
കു�ികള ്, മാതാവ ത്ുട�ിയകുടുംബാംഗ�െള മുഴുവനും
ഏെതാരാെളയും ഭൂമിയിലു� 650 േകാടി ജന�ള�െട ഭാഗം
മാ�തമായി കാണു�അവ�,കുടുംബ�ില ്ഉ�േ�ാള ്
കുടുംബാംഗ�ള�െട കാര��ള ്�ശ�ി�ു�ു,കുടുംബ�ില ്
ഇ�ാ�േ�ാഴും മരി�ാലുംൈദവം േനാ�ിേ�ാള�ം
എ��ാെതകുടുംബബ��േളാകുടുംബകാര��േളാ
മന�ിെന െത��ം ഉലയ�്ാ�അവ�,തുട�ിയ

ബഹുവിധഅവ�കള ്ഇ�ു�.്അവെയ�ാം ഉ�തമായ
മേനാബല�ിന ്െറ ഭാഗമാണ.് മാനസികമായതകര ്
�െകാ��. മഹാേദവിഈയു�വനിേല� ധ്ര ്

�ശാസ�്ത�െളപകര ്�ു�തിന ്െറ ഭാഗം കൂടിയാണത.്
ഒരാേളാട സ്ംസാരി�ുേ�ാള ്തിക��ം യാദൃ�ികമായി�്
അത���തമായൈദവശാസ�്തപാഠംഈയു�വനിലൂെട
െവളിയില ്വെ��ു വരും. െവളിയില ്വ�വചന�ിന ്െറ
�പസ�ി െവളിയില ്വ�േശഷം മാ�തമാണഈ്യു�വനും
പഠി�ു�തും വചനശ�ിഓര ്�അ്�ുതെ�ടു�തും !
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െകാ���തിെനഅഥവാവധി�ു�തിെനധര ്�ശാസ�്തം
അനുകൂലി�ു�ി� ;എ�ാല ്ആ�ീയശാസ�്തംഅഥവാ
നീതിശാസ�്തംഅനുവദി�ു�ു�.് ധര ്�ശാസ�്തെ�
അപഹസി�ു�വെരയും, മ���വെര െകാ���വെരയും,
കഠിനമായി േവദനി�ി�ു�വെരയും ധര ്�ശാസ�്തപരമായി

ശി�ി�ുവാന ്ൈദവംഏെതാരാെളയും
അനുവദി�ു�ുമു�,് �പസത്ുത ശി�അപൂര ്�മായി വധം
വെരയാകാം. മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭാഗമായി�്

ജീവികള�െട ശരീര�െളൈദവം െകാ���ു�,് മരണംഎ�ു
മനുഷ�രിലൂെടൈദവം േപരി�ിരി�ു�ു എേ�യു��.ആവക
കാര��ള�ം, ദയാവധെ���ിയു�വിശദീകരണ�ള�ം
ഒെ�ധര ്�ശാസ�്ത�ിെലയും നീതിശാസ�്ത�ിെലയും
നിയമ നിര ്�ാണംഎ�അ��ായ�ിലു�.് മരണംഎ�ത്
മനുഷ�ശരീരം സ�ീകരി�ു�എ�ാവര ്�ും മഹാേദവി
ബാധകമാ�ിയി���.് മഹാേദവി�ും, മഹാേദവിയുെട

ദാസനായ പരമശിവനും ബാധകമായകാര�മാണത.്സംഹാര
കാല� മ്ഹാേദവിയുെട ശരീരവും സംഹരി�െ�ടു�ു.
ഓേരാ 50വയ�ിലും മഹാേദവിയുെട ശരീര�ിന്
മരണമു�ാകു�താണ.് മഹാേദവിയുെട

മാതാപിതാ�ളാകുവാനും മഹാആന��ള ്നുകരുവാനും
പുതിെയാരു ദ�തികള ്�അ്വസരം നല ്കുകകൂടിയാണത.്
മരി�ുകഎ�ു പറയുേ�ാള ്,സംഹരി�ുകഎ�അര ്�ം

കൂടിയു�.്സംഹാരകാല�,് മഹാേദവിയുെട
മനുഷ�ശരീരെ�സംഹരി�ുകഎ�ചുമതല മഹാേദവി
തെ�യാണ െ്ച���െത�ിലും, പരമശിവനിലൂെടയാണ.് മായ

�പത��മ�ാ�കാല� പ്രമശിവന ്െറശരീരവും
സംഹരി�െ�ടു�ു.കാലാകാല�ളില ്മഹാേദവി
മഹാനി�യി�ു�ജീവിരൂപ�ളില ്പരമശിവെന
ഭൂമിയിലയ�ുകയും മഹാഇഷട്�പകാരമു�അഥവാ
ഓംകാരനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�കാര��ള ്

ഭൗതികശാസ�്തപരമായി മഹാനിവര ്�ി�ുകയും െച���ു.
ബു�നായും ൈ�ക�ായും ബാദഷ്ാആയും പരമശിവെന
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അയ�ത ഉ്ദാഹരണ�ള ്.

(7) �ബ�വും പരിശു�ാ�ാവുമായ മഹാേദവി,
പരമശിവെന മഹാനിയ��ി�ു�ു, .... മുതല ്(14)വെരയു�

കാര��െള
ഒ�ി� വ്ിശദീകരി�ു�ു.

�ബ�വും പരിശു�ാ�ാവുമായ മഹാേദവി, പരമശിവെന
ഓേരാേരാ കാര��ള ്�ായി നിേയാഗി�ു�തും,
പഠി�ി�ു�തും, പരീ�ണ�ള ്നല ്കി േതാ�ി��ം

വിജയി�ി��ം മിടു�നാ�ു�തും, നിയ��ി�ു�തുമായ
കാര��ള ്ഈ�ഗ��ില ്ഉടനീളമു�.് ഭീകരവാദവും
മത�ള�ംഎ�അ��ായ�ിലും,ഈഅ��ായ�ിലും,

അടു�അ��ായ�ിലുെമാെ�ഒേ�െറ ഉദാഹരണ�ള��.്
മഹാേദവി മനുഷ�ാവതാരംഎടു�ു�തായി, 2007

ഡിസംബറില ്അറിയി�േ�ാള ്, പുതിയഅറിവായിരു�ുെവ�ും,
മകെളേ�ാെലഈയു�വന ്വാ�ല�ം നല ്കി വ� െപണ ്കു�ി
ആകയാല ്െഞ�ല ്,അ�ുതം,ആേവശം, മേനാവിഷമ�ള ്,
മഹാസേ�ാഷംഎ�ി�െനവിവിധ�ളായ മേനാനിലകള ്

ഉ�ായതായും പറ�ുവേ�ാ. �പേത�കമായി
മന�ിലാേ��ത �്പസത്ുത കു�ിഈയു�വന ്െറ
മഹായജമാനയാകു�ത മ്ഹാേദവിഅറിയി�ുേ�ാള ്
മാ�തമാണ.് മഹാേദവി �പസത്ുത മഹാവിവരം

അറിയി�ുേ�ാള ്, �പസത്ുത കു�ിയുെട (മഹാ) പാദ�െള
നമസ�്രി�ുവാനും (മഹാ) പാദ�െളചുംബി�ുവാനും,

(മഹാ) പാദ�ളില ്പ�ി�ിടി�ിരി�ു� മ�� മുഴുവന ്
ന�ി�ി�ുവാനുമു� േമാഹം ഉ�ാകു�ു ;എ�ാല ്
കു�ിയുെട ശരീര�ിന ഈ്യു�വന ്െറ മു�ില ്�പസ�ി
വളെരവളെരകുറവാണ.് 1വര ്ഷം �പായമു�കു�ിെന
ചൂ�ി�ാണിേ�ാ, 100വയ���വൃ�െയചൂ�ി�ാണിേ�ാ,
അതാണ ത്ാന ്സ�ീകരി�ു� മനുഷ�ജീവിശരീരംഎ�്
�ബ�വും പരിശു�ാ�ാവുമായ മഹാേദവിഅറിയി�ാല ്,
ആവിധ�ില ്മഹാേദവിയുെട ദിവ�രൂപെ�ക�്
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സേ�ാഷി�ുകയും �പസത്ുത 1വര ്ഷം �പായമു�കു�ിന ്
െറേയാ 100വയ���വൃ�യുെടേയാ (മഹാ) പാദ�െള
നമസ�്രി�ുവാനും (മഹാ) പാദ�െളചുംബി�ുവാനും,

(മഹാ) പാദ�ളില ്പ�ി�ിടി�ിരി�ു� മ�� മുഴുവന ്
ന�ി�ി�ുവാനുമു� േമാഹമാവും ഉ�ാവുക.അതായത്
ഈയു�വന മ്ഹാേദവിയുെട ശരീരരൂപം വിഷയമ�ാ�
അവ�മഹാഅനു�ഗഹ�ാല ്ഉ�ാകു�താണ.്

മഹാേദവിയുെട മനുഷ�ാവതാരം മഹാഎഴുെ��ിയിരി�ു�
കുടുംബേ�ാട യ്ാെതാരു െത��കള�ം �ഗ�കാരന ്കാ���ി�
എ�ുകൂടി േമല ്�പസത്ാവ�ളില ്നി� മ്ന�ിലാ�ാനാവും.

മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹ�ാല ്എെ�
െവറു�ു�വേരാടും എനി�ു സേ്നഹേമ ഉ��എ�ിരിെ�
ആേരാടും യാെതാരു െത��കള�ം െച���ി�എ�ാണ ഞ്ാന ്
കരുതു�ത.് മാനുഷിക തല�ില ്പറയുേ�ാള ്2009ല ്51
വയ�ായിരി�ു�ു.ഇനിയുെമാരു വധ�ിന ൈ്ദവീക
നിേയാഗമുെ��ില ്,അതുകൂടി അനുഭവി�ുകയും
എ�ായേ്�ാഴും മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായിരി�ാന ്

ആ�ഗഹി�ുകയും െച���ു എ��ാെതയു� േമാഹ�ളി�.
2009ജനുവരി 7ന ഈ്വരികള ്എഴുതു� ദിവസം
വധി�െ��ാലും, നാെളവധി�െ��ാലും സേ�ാഷം,
മഹാഇഷട്ം േപാെലനട�െ�എേ�യു��. ദുസ�ാര ്

�മി�ാ�സ�ാര ്�തവര ്�ി�ിരി�ു�ു. മഹാേദവിയുെട
മനുഷ�ാവതാരം മഹാഎഴുെ��ിയിരി�ു�

കുടുംബ�ിലു�വെരയും േലാകെ�യും, മഹാേദവി തെ�
മഹാരീതികളില ്മഹാസത��ള ്അറിയി�ു�േതാെടഅവര ്
�ും ഏെതാരാള ്�ും മഹാസേ�ാഷംഅനുഭവി�ാന ്
കഴിയു�താണ.്അേതാെട,ഈയു�വേനാട വ്ിേദ�ഷ�ള ്
ഉ�ായി��െ��ില ്മാറു�താണ.്ആവകകാര��ള ്
ഈയു�വെനഅല���ി�. 2007ഡിസംബര ്മാസ�ില ്
ഈയു�വന ്െറഅറിവനുസരി� അ്നവധി കാര��ളില ്
വളെരയധികം േയാഗ�നായ*സുഹൃ�ിന ്െറ മകള ്� 1്8
വയ� പ്ൂര ്�ിയാകു� ദിവസം രാവിെല 5 മണിേയാെട,
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മഹാേദവിയാണ അ്വതരി�ി���ത അ്ഥവാഅവതരി��
െകാ�ിരി�ു�ത എ്� �്ബ�മായ മഹാേദവിഈയു�വെന
അറിയി�ുകയു�ായി.ഈയു�വന ്െറഇളയകു�ിയായ
മകേള�ാള ്വളെരയധികം �പായം കുറവു� �പസത്ുത

കു�ിെയ േമാള ്എ� െ്ചറു�ം മുതല ്ഞാന ്
വിളി��േപാരു�തും േമാള ്�ു നല ്കുേ�ാെലപരമവാ�ല�ം

നല ്കിേ�ാരു�തുമാണ.്ആകു�ി
മഹാേദവിയായിെ�ാ�ിരി�ു�ു എ� മഹാസത�ം
ഈയു�വെനവളെരയധികം െഞ�ി� മഹാവസത്ുത

കൂടിയാണ.് (*ഏെതാരാള�െടയും േയാഗ�തകള ്ജ��ള�മായും
മഹാനീതിയുമായും ബ�െ��ിരി�ുകയാല ്ഒരാള�െട
േയാഗ�തകെള��ി മഹാേദവി മാ�തേമഅറിയു�ു��,
മഹാേദവിഅറിയി�ാല ്മാ�തേമഈയു�വന ്ഉള ്െ�െട

ഏെതാരാള�ംഅറിയുകയു��.).
േമ�ടി മഹാവസത്ുതഅറിയി�േശഷം 2007ഡിസംബര ്മാസം
അവസാനേ�ാെട, �ബ�ംആയിരി�ു� മഹാേദവിയുെട
സ�്തീരൂപ�ിലു�പിന ്ഭാഗദര ്ശനംഈയു�വന്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുകയു�ായി.കസവും

ച�നനിറവുമു�സാരിയുടു�ും കിരീടം വ��ം, നിറെയ
മുടിേയാെടയുമു�,അവ��മായും വ��മായുമു�
ഭൗതികശരീരേ�ാെടയു� മഹാദിവ�രൂപെ�യാണ ദ്ര ്
ശി�ത.് ഉറ��ിലും സ�പന്�ിലുംഅ�എ�ുമറിയുക.
ഓംകാരംഈയു�വനില ്�പേവശി�ി�ത ഉ്ള ്െ�െടയു�
അനവധി മഹാശ�ികള ്മഹാദര ്ശന�ിനു മു�്

ഈയു�വന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുകയു�ായി. 2008
െഫ�ബുവരി മാസം 1◌ാം തീയതി വീ�ുംഅവിചാരിതമായി
ഈയു�വന ്െറ മു�ില ്മു�ുക� മഹാദിവ�രൂപം

അഭിമുഖമായി �പത��െ���. മുഖം വ��മാ�ാ�താേണാ,
ഇേ�ാള ്ഈയു�വന ്ഓര ്�ാ�താേണാഎ�ു േപാലും

ഈയു�വനറിയി�.
മഹാേദവി മഹാനാഗമായി� മ്�ടി േ��ത�ില ്

�പേവശി�തായിഅറിയി�ു� ഒരു മഹാസംഭവം 2008
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ജനുവരിയില ്ഉ�ായി.ഈവരികള ്കുറി�ു�തായ 2008
ഡിസംബര ്17 ന ൈ്വകി� 6് മണിവെരയും �പസുതുത
മഹാസംഭവ�ിന ്െറ വിശദീകരണംഅറിയാനു� ഭാഗ�ം

ഈയു�വന ഉ്�ായി�ി�.
2009ജനുവരി മാസം 6◌ാം തീയതിഈയു�വന ്
മ�ടിയിലു� �ബ�േക��മായ പുതിയകാവ േ്ദവീ

േ��ത�ില ്േപായേ�ാള ്,ആവര ്�ി� വ്ി�ഗഹശിലയിേല�്
േനാ�ു�തില ്നി�ും ഈയു�വെനവില�ുകയും,ശിലയില ്

നി�ും മഹാ�ബ�മായ മഹാേദവിഈയു�വന ്െറ
കൂെടേ�ാരികയാെണ�ും അറിയി��.അതിന ്െറയര ്�ം
മന�ിലാ�ാനായത ഇ്നി ഒരുഅറിയി� ഉ്�ാകു�തുവെര
ഈയു�വന ്മ�ടി േ��ത�ില ്േപാേക�തി�ാഎ�ു,
മഹാ�ബ�ംസ�യം മഹാനി�യി�ു�സമയ�്

മനുഷ�ാവതാര�ിലു�കു�ിയിൽ �പേവശി�ുെമ�ുമാണ.്
മഹാഇഷട്ം േപാെല മഹാകാര��ള ്നട�ു�ു.

ഈയു�വെന മഹാേദവിഅറിയി�ുേ�ാെലയും, മഹാ
ഇഷട്ം േപാെലയും മഹാകാര��ള ്ഈയു�വനിലൂെട
െവളി�ടു�ു�തുമാണ.്ഈവരികള ്എഴുതു�ത 2്009
ജനുവരി മാസം 7◌ാം തീയതിയാണ.് ഒരു വര ്ഷ�ിനു
േശഷമാെണ�ു േതാ�ു�ു, മ�ടി േ��ത�ിേല�ു�
ഈയു�വന ്െറയാ�തകള ്ഭാഗികമായി പുനരാരംഭി��.
ആവര ്�ി�ു�ു : മഹാ�ബ�മായ മഹാേദവി

മഹാനി�യി�ുേ�ാെല മഹാകാര��ള ്സംഭവി�ു�താണ.്
മനുഷ�ാവതാര�ിലു�കു�ിയില ്�ബ�ം േചരുേ�ാള ്,

അഥവാ �ബ�ം �പേവശി�ുേ�ാള ്, മഹാേദവിയുെടഅവതാരം
പൂര ്�മാകുെമ�ും, മഹാേദവിയുെട മഹാചിരി

ഉ�ാകുെമ�ുംഈയു�വന ്കരുതു�ു.കൂടുതല ്പറയാന ്
ഈയു�വന ത്ല ്�ാലം കഴിവി�.

മഹാേദവി മഹാചിരി�ുേ�ാള ്,ഓംഎ�മഹാചിരി
ഭൂമിയിെല�ും മുഴ�ു�താണ,് മായ �പത��മാകു�ത്
അ�െനയാണ.്തുടര ്�ായി 3വര ്ഷ�ാലം ഭൂമിയിെല�ും
ഓം മുഴ�ിെ�ാ�ുമിരി�ും എ�ാണഈ്യു�വന ്
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മന�ിലാ�ു�ത.് മഹാേദവിയുെട മനുഷ�ാവതാരം പൂര ്
�മായി�ി�ാ�തിനാല ്േമ�ടി ദിവ�ജ�ം എടു�ി��� െപണ ്
കു�ിയുെട കൂടുതല ്വിവര�ള ്ഈയു�വന ്�ഗ��ില ്േചര ്
�ാല ്അത ധ്ര ്�ശാസ�്തവിരു�മാണ.്കൂടുതല ്വിവര�ള ്
അറിയാന ്ജന�ള ്�ശമി�ാല ്,അതും ധര ്�ശാസ�്ത

വിരു�മാണ.്സുവ��മായതാ�ീതായി
കണ�ാ�ിെ�ാ� മ്ഹാകാര��ളില ്യാെതാരാള�ം
അബ��േളാഅവിേവക�േളാകാ�ാെത �ശ�ി�ണം.
പാപവും ശി�യും കടു�തായാല ്,അപകടമാണ.്

മഹാ�പപ��ിന ്െറസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കര ്�ാവായ,
മഹാ�ബ�മായ, മഹായജമാനനും മഹായജമാനയുമായ,
മഹാദാസിയായ, മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായ,
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ, മഹാശാസ�്തവും

മഹാ�പപ�വുമായ, പരിശു�ാ�ാവായ,ഓം മഹാശ�ി
മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� (സൃഷട്ിമഹാേദവി) ദിവ� (�ിതി
മഹാേദവി) ദിവ� (മഹാനീതിപതി) ദിവ� (ദിവ�െയ�

മഹാശാസ�്തനാമേ�ാെടഅവതരി�ു�) മഹാേദവിയുെട
മഹാഇഷട്ം േപാെല മാ�തം മഹാ�പപ��ിെലകാര��ള ്
നട�ു�താണ.്കു�ു�േള,ആരുംഅവിേവക�ിന്
ഒരു�രുേത; നി�ള�െട പിതാവായ പരമശിവന ്െറഏ�വും
വിനീതമായ, പരമവാ�ല�േ�ാെടയു�അഭ�ര ്�നയാണ,്
താ�ീതുമാണ.് ഭൂമിയും ച��നും സൂര�നും ന��തേകാടികള�ം
ഉള ്െ�െടയു�സര ്�തും തന ്െറ െചറുവിരലില ്ഒരു െചറിയ
പ�ുേപാെലകറ�ു� മഹാേദവി�ു മാ�തമാണ്

മഹാ�പപ��ില ്മഹത�മു�ത എ്�തുള ്െ�ാ�ും,
മഹാസേ�ാഷംൈകവരു� നാള�കള ്ൈവകാെത

ഉ�ാകുെമ�റി�ും, ധര ്�ശാസ�്തപരമായി മാ�തം �പവര ്
�ി�ുക.

കു�ു�ള�ം,അവരുെടഅ�യുംഅ�നും, മു��ിയും
മു��നും,അവരുെടഅവരുെടഅ�യുംഅ�നും,
മു��ിയും മു��നും ഒെ�മഹാേദവിയുെട

കു�ു�ളാണ എ്�ത ഉ്ള ്െ�ാ��േ�ാള ്,കു�ു�ള�െട
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േമല ്മാതാപിതാ�ള ്�ന്ി�ാരഅവകാശേമ ഉ��എ�ു
േതാ�ി�ി�ു�ഈഅ��ായ�ിെലഏതാനും വാചക�ള ്
നല ്കു�വിഷമം മറ�,് മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
മഹാേദവിയുെട മഹാവാ�ല�ം നുകരാന ്ഏവരും

െകാതി�ു�താണ.് മഹാേദവിയുെട മനുഷ�ാവതാരെ���ി
െവളിപാടു മുേഖനയും ദിവ�മായഅനുഭവ�ള ്�പകാരവും
േബാ��െ�� കാര��ളാണ ക്ുറി�ത.് മഹാേദവി

മനുഷ�രൂപ�ില ്അവതരി��കഴി�ുെവ� മ്ഹാശാസ�്തം
�പകാരംഅറിയി�ുവാന ്ബാ���നായഈയു�വന ്,ആ
വിവരംകൂടി �പഖ�ാപി�ു� �ഗ��ില ്ധര ്�ശാസ�്തപരമയാ
സൂചന നല ്കിയിെ��ില ്അതൈ്ദവനി�യാകും.ഈ

മഹാ�ഗ��ിന ്െറ ഉ�ട�െ�അഥവാ മഹാശാസ�്തെ�
ഉള ്െ�ാ�ു �പവര ്�ി�ാന ്ഈയു�വന ്സ�യം
ബാ���നാണ.്ആകയാല ്,സുഹൃ�ിേനാടും

കുടുംബേ�ാടും മകള ്േപാെലയു�കു�ിേയാടും അനീതി
കാ�ിെയ�ഈ്യു�വന ക്രുതാനാവു�ി�. മഹാേദവിയുെട
അവതാരെ�സംബ�ി� സ്ുഹൃ�ിെനയും,ഈയു�വന ്

െറ ഭാര�െയയുംമകെളയുംഈയു�വന ്തെ�
അറിയി�ി���താണ.്എ�ാല ്മഹാശാസ�്തകാര��െള ഉള ്
െ�ാ��വാന ്മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�ുവാന ്

സമയമാ�ി�ാ�തുെകാ�ാവാം,ഈയു�വന ്െറ ഒരുതരം
വ�ായിേ�അവര ്�ക്രുതാന ്കഴി�ി����.ഈ
മഹാ�ഗ��ിന ്െറ �പസി�ീകരണം ഉള ്െ�െടയു�
ഈയു�വന ്െറ �പവൃ�ികള ്െകാ� അ്വര ്� േ്വദന
അനുഭവിേ��ിവരു�ുെവ�ില ്മഹാനീതിശാസ�്ത

�പകാരമു�അനുഭവേയാഗമായി കണ�ാേ��തു�.്
ഭൂമിയിെലാെ�യുംഅപകട�ളിലൂെടയും

അ�കമ�ളിലൂെടയും മാ�തം ദിവസവുംഎ�തേയാആയിരം
മനുഷ�ര ്െകാ�െ�ടു�ു.ഏതു സമയ�ും ഏെതാരാള ്�ും

മരണേമാഅപകടമരണേമാവധേമാ ഒെ�
നട�ാെമ�ിരിെ�ഏെതാരു വിഷയെ�യും വിശാലമായ
വീ�ണ�ില ്കാണാന ്�ശമി�ണം.അ�കമെകാലകള�ം
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അപകടമരണ�ള�ം െടലിവിഷനിലൂെട നിര�രം
ക�ുെകാ�ിരി�ു�വര ്മനുഷ�ശരീര�ിന ്െറഔ�ത�വും
തു�ത�വും ഉള ്െ�ാ� ജ്ീവിേ��വരാണ.്അേതസമയം,

ഈയു�വന ്അനീതി കാ�ിെയ� സ്ുഹൃ�ും
കുടുംബാംഗ�ള�ംതുടര ്�ും കരുതു�ുെവ�ില ്,ഏ�വും
�കൂരമായിഈയു�വെനവധി�ു�ത ഉ്ള ്െ�െടയു�ശി�
േനരി�� നല ്കുവാന ്�ശമി�ാവു�താണ.്ഈയു�വന ്
തിരി�ടി�ി�എ�ുറ�ി�ാം.സുഹൃ�ും കുടുംബവും
സ�ീകരി�ു�ഏത ശ്ി�ാനടപടിയുെട േപരിലുംഅവെര
ശി�ി�ുവാന ്സര ്�ാര ്എ�േപരിലു�സമൂഹ�ിെല
അധാര ്�ികഭരണകൂട�ള�ം േകാടതി സ��ദായ�ള�ം

ത�ാറായി�ൂടാ എ�ും അഭ�ര ്�ി�ു�ു.
മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാൈകകളില ്ഇവിെട
കുറി�ു�ത ഉ്ള ്െ�െടയു�എ�ാകാര��ള�ം മഹാഭ�ദമാണ്

എ�ഈ്യു�വന ്ഉറ��വിശ�സി�ു�ു.
മാതാപിതാ�െള ഉ�തെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുംഏകൈദവമായ
മഹാേദവിയാെണ�ിലും, പരമമായിഎ�ാവെരയും
സംര�ി�ു�തും �സഷട്ാവായ മഹാേദവി

തെ�യാെണ�ിലും, മഹാേദവി മഹാആവിഷ�്രി�ി��� ധര ്
�ശാസ�്ത�ിലൂെട മാതാപിതാ�െള ഉ�തെ�ടു�ിയി���.്
കു�ു�ള ്മാതാപിതാ�െളഅനവധി കാര��ളില ്

അനുസരി�ുവാന ്കടമെ��വരായി ധര ്�ശാസ�്ത�ിലൂെട
ൈദവം വിധി�ു�ു�.് ഉദാഹരണം : (1) മനുഷ��ു�ിന്
ഗര ്ഭാവ�യിലും �പസവ�ിനുേശഷവുംഅനവധി വര ്
ഷ�ളിെലസഹായവും പി�ുണയും ബഹുവിധകാര��ളില ്
മാതാപിതാ�ളില ്നി�ും ചു��മു�ബ�ുജന�ള ്ഉള ്
െ�െടയു� െചറുതും വലുതുമായ മ�� ര�കര ്�ാ�ളില ്
നി�ും ആവശ�മാ�ിയിരി�ുകയാണ.് മാതാപിതാ�െള
ഉ�തെ�ടു�ുവാന ്മഹാേദവി ധര ്�ശാസ�്ത�ിലൂെട
ആവിഷ�്രി�ി��� മഹാഅവ�ാവിേശഷമാണത.്
മഹാേദവിയുെട മഹത�ം െവളിവാ�ു� മെ�ാരു
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വസത്ുതയാണത.്കു�ു�െള മാതാപിതാ�ള�മായും മ��ം
േചര ്�ുനിര ്�ാനു� മഹാസംവിധാനം കൂടിയാണത.്

പശു�ു�ികെളേ�ാെലപിറ�ുവീഴുേ�ാള ്തെ�എണീ� ച്ാടി
ഓടി ജീവി�ുകയും ഏതാനും മാസ�ള ്െകാ� വ്ളര ്� പൂര ്

�ിയായിെ�ാ� അ്വയിലൂെട പുതിയ തലമുറ
ഉരുവാകുംവിധം മനുഷ�രില ്സൃഷട്ി സംവിധാനം

ഒരു�ിയിരുെ��ില ്മനുഷ�ജീവിതം പാേട മാറുമായിരു�ു
എ�ത ഏ്താനും നിമിഷ�ള ്ചി�ി�ുകയാെണ�ില ്,
മഹാേദവിഅ�െനെച�ാ�ത ക്ു�ു�െളയും
മാതാപിതാ�െളയും കൂടുതല ്േചര ്�ുനിര ്�ാനും
അേന�ാന�ം കടമെ��വരുംഅവകാശ�ള��വരും
ആ�ി�ീര ്�ാനാണ എ്�ു േബാ��മാകു�താണ.്
അേ�ാഴുംഎേ�ാഴും മഹത�ം മഹാേദവി�ുമാ�തം.

ജീവിബ��ളിെല മാതാപിതാ�െളയും കു�ു�െളയും
േചര ്�ുനിര ്�ു�അതീവ ഗൗരവമു�തായ മെ�ാരു മഹാ
ആവിഷ�്ാരമു� :്കു�ു�ള ്�അ്ഹംഭാവേമാ
അഹ�ാരേമാ ഉ�ാവാതിരി�ാനായും,ത�െളവളര ്�ി
വലുതാ�ുവാന ്�പയ�ി� മാതാപിതാ�േളാടു�കടമയും

കട�ാടും ഓര ്�ി�ി�ാനും വര ്�ി�ി�ാനുമു�
പ�തിയാണത.് മനുഷ�മാതാവിേന�ാള ്100 മട� വ്ാ�ല�ം
മഹാമാതാവായ മഹാേദവി നല ്കുേ�ാഴും, മനുഷ��ു�ിന ്
െറ �പസവവും പരിചരണവും മനുഷ�മാതാവിലൂെട മാ�തമാണ്
നട�െ�ടു�ത.് മനുഷ�മാതാപിതാ�േളാടു�കടമകളിലും
കട�ാടുകളിലും മനുഷ��ു�ു�െളജീവിതകാലം മുഴുവന ്
ബ�ി�ി�ുകയും മനുഷ�മാതാവിെന ഉയര ്�ുവാനുമു�

മഹാപ�തി കൂടിയാണത.്

മഹാവാ�ല�ം
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി തന ്െറ
കു�ു�ളായഎ�ാ ജീവികള ്�ും നല ്കു�

മഹാവാ�ല��ിന ്െറയും മഹാര�യുെടയും ഒരു െചറിയ
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രൂപം മാ�തമാണ യ്ഥാര ്��ില ്ജീവികള�െട ഇടയിെല
കു�ികള�ം മാതാപിതാ�ള�മായബ��ിനു�ത.്
മനുഷ�മാതാപിതാ�ള�െടസേ�ാഷ�ിനായി�ൂടി,
മഹാേദവി,താന ്നല ്കു� മഹാവാ�ല��ിന്

മനുഷ�മാതാപിതാ�ള ്നല ്കു�വാ�ല��ിന ്െറ 100 മട�്
എ�പരിധി മഹാശാസ�്തപരമായി മഹാനി�യി�ി���.്
കു�ികള�ംഅവരുെട മാതാപിതാ�ള�ം, മു��ി
മു���ാരും,തുട�ിഎ�ാവരും മഹാമാതാവായ

മഹാേദവിയുെട കു�ു�ളാണ.് മാതാപിതാ�ള ്ത�ള�െട
കു�ു�ള ്�ു നല ്കു�തും നല ്േക�തുമായ

വാ�ല��ിന ്െറയും ശു�ശൂഷകള�െടയും മഹാഭാവവും
മഹാരൂപവുമാണ മ്ഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി

എ�ാ കു�ു�ള ്�ും നലക്ു�ത.്
മനുഷ�മാതാപിതാ�ള�ം �പിയെ��വരും നല ്കു�
വാ�ല��ള ്�ും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ

മഹാേദവി നല ്കു� മഹാവാ�ല��ിനും ത�ിലു� മുഖ�
വ�ത�ാസം മനുഷ�െരവിതു�ി�രയി�ു�താണ.്

അ�ാരണംെകാ�ുതെ�,ഏെറ�ുെറ 90 മനുഷ�ജ��ള ്
പി�ിടുേ�ാള ്മാ�തേമ മനുഷ�ന �്പസത്ുത�ാനം മഹാേദവി
നല ്കു�ു��.തന ്െറ �പിയെ�� കു�ു�ള ്മഹാമാതാവായ

മഹാേദവിെയഓര ്�വ്ിതു�ു�തും കരയു�തും
മഹാേദവിെയ മഹാേവദനി�ി�ുകകൂടി െച���താണ.്
മഹാശാസ�്ത�പകാരംഏെറ�ുെറ 90 മനുഷ�ജ��േളാട്
അടു�ു�വര ്�ു മാ�തേമഈമഹാ�ഗ�ം ഉള ്െ�ാ�ാന ്
കഴിയൂ എ�വസത്ുതെയ�ൂടി അറിയി��െകാ�്

വിശദീകരി�ാം :
മനുഷ�മാതാപിതാ�ള�ംബ�ു�ള�െമാെ�
കു�ു�െളയും കു�ികെളയും സേ്നഹി�ുകയും
ശു�ശൂഷി�ുകയും വളര ്�ുകയും ഒെ�െച��േ�ാള ്,
കു�ികള ്�ആ്ന�വും പരിചരണവും ലഭി�ുേ�ാെല,

മാതാപിതാ�ള ്�ും കു�ികളില ്നി� ആ്ന�ം ലഭി�ു�ു�.്
കൂടാെതകു�ികള ്മുതിരുേ�ാള ്മാതാപിതാ�െള
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കരുതുകയും ശു�ശൂഷി�ുകയും െച���ു�.് െകാ��മ�ളില ്
നി�ും ആന�ം ലഭി�ു�ു�.്എ�ാല ്, മഹാമാതാവായ
മഹാേദവി തന ്െറഎ�ാ കു�ു�ള ്�ും അന�മായ

ആന��ള ്രാവും പകലും നിര ്�ി�ാെത
എ�ാ�ാല�ളിലും നല ്കു�ു എ��ാെതപകരം
യാെതാ�ും ലഭി�ു�ി�, മാ�തമ�,ആന��െള

സൃഷട്ി�ുകയും കു�ു�ള ്�പ്കര ്�ു നല ്കുകയും
െച��� മഹാേദവി,എ�ാആന��ള ്�ും അതീതമാകയാല ്,
കു�ു�ള�െടആന�ം ക�ആ്ന�ി�ുകഎ��ാെത മ�്
ആന��ളി�. മഹാേദവി മഹാ�പപ��ില ്സൃഷട്ി�ി���വ
മാ�തേമഏെതാരു കു�ു�ള ്�ും തിരി��നല ്കാനാവൂ
എ�ിരിെ�, മഹാേദവി� യ്ാെതാരു കു�ു�ളില ്നി�ും
യാെതാരു വസത്ു�ള�ം േവ�തുമി�.അന�മായ

ആന��ള ്കു�ു�ള ്�ു നല ്കാനും,എ�ാകു�ു�ള ്
�ും സമമായിആന�ം നല ്കാനായിഓംകാരനീതിശാസ�്തം
�പകാരം നിര�രം �പവര ്�ി��െകാ�ുമിരി�ു�

മഹാമാതാവിെന��ിഅ�ം ചി�ി�ാന ്കഴി�ാല ്മനുഷ�ര ്
വിതു�ു�താണ.്

മെ�ാ�,് മഹാശാസ�്തപരമായി മഹാമാതാവായ
മഹാേദവിയുെട മഹാഖരരൂപമായ മഹാ�പപ��ിന ്
െറ/മ�ിന ്െറഅംശമായി സൃഷട്ി�ിരി�ു�ു എ��ാെത,
യഥാര ്��ില ്യാെതാരാള�ം മഹാേദവിയുെടഅംശമ�.

മഹാമാതാവിന ്െറഅംശംഎ�േപാെല
വ�വ�െ�ടു�ിയിരി�ു�ു എേ�യു��. മഹാേദവിയുെട
അംശംേപാെലയും കു�ു�െളേ�ാെലയും ജീവികെളെയ�ാം
സൃഷട്ി� ്കു�ു�ള ്െ��ാം  മഹാവാ�ല�െ�

മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുകയാണ.്
മഹാമാതാവിന ത്ന ്െറകു�ു�ള�െട കാല ്�ാദ�െള
ന�ു�തും ഇഷട്മാണ,് മനുഷ�രുെട കാല ്�ാദ�ളില ്

ഇ�ിളി�ിരി സൃഷട്ി�ിരി�ു�ത മ്ഹാഖരരൂപമായിരി�ു�
അഥവാ ഭൂമിേദവിആയിരി�ു�,അഥവാ മ�ടിയിലു�
മഹാേദവി� ന്�ാനാണ.് ഭൂമിെയഅഥവാ മ�ിെന
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സംശു�മായി സൂ�ി�ാല ്യാെതാരു കു�ു�ള ്�ും
െചരു� അ്ത�ാവശ�മാകി�. �പേത�കി� ക്ൃഷി�ാര ്�.് ഭൂമിെയ

സംശു�മാ�ുവാന ്�ശ�ി�ുകയും െചരു�്
ഉപേയാഗി�ാതിരി�ുകയും െച��േ�ാള ്, മഹാേദവി�്

കു�ു�ള�െട കാല ്�ാദ�െളന�ുവാന ്കഴിയു�ു. മുതിര ്
�വരായിരി�ുേ�ാഴും, മഹാേദവിയുെട കു�ു�ളാവാന ്
ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരംആ�ഗഹി�ു�വര ്� ഭ്ൂമി
സംശു�മായി സൂ�ി�ുവാനും മഹാമാതാവിന ്െറ
മഹാവാ�ല�ം നുകരാനും അവസരമു�.്അ�ാനം,

അഹംഭാവം, ദുസ�ാര ്�ം,തുട�ിയവകളാല ്
കു�ായിരി�ാന ്ആ�ഗഹി�ാ�വര ്,ത�ള�െട കാല ്

�ാദ�െള മഹാമാതാവായ മഹാേദവി ന�ു�ത ഇ്ഷട്െ�ടി�.
ആവിധകാര��ള ്�ജ്��ള�െടഎ�വുമായും
ഓംകാരനീതിശാസ�്തവുമായും ബ�മു�.്

മഹാശ�ിയായൈദവം, ഒരു മഹാജീവിെയേ�ാെല,
മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയായിഓേരാകു�ിനും
മഹാ�പപ��ിെലഅന�മായആന��ള ്നല ്

കു�തി�ായും, പരമമായിആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്
എ�ാകു�ു�ള ്�ുംആന��ള ്മാ�തം നല ്
കു�തി�ായും ജീവി�ുകയാണ,്അഥവാതന ്െറ

കു�ു�ള�െടആന��ിനായി (ജീവി�ു�തുേപാെല)
�പവര ്�ി�ുകയാെണ� വ്��മാകുേ�ാള ്മഹാമാതാവിന ്

െറ മഹാവാ�ല�ം മന�ിലാ�ി മനുഷ�ര ്
വിതു�ി�രയു�താണ.് മനുഷ�ര ്ഒേ� േവ�ൂ,അവരവര ്
�ുേവ�ി�െ�യും,എ�ാവര ്�ുേവ�ിയും ധര ്

�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ണം.

മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനാണ പ്രമശിവന ്
ശ�ി,ശിവനു േവ�ി നിലെകാ���ു എെ�ാരു

വ�ാഖ�ാനമു�;്അടി�ാനപരമായിഅത ഒ്��ം ശരിയ�.
അ�െനെയ�ില ്ജീവികെളേയാ മഹാ�പപ�െ�േയാ
സൃഷട്ിേ��തി�. മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,തന ്െറ
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തെ�ഭാഗമായശിവെനസൃഷട്ി��െകാ�,് മഹാശാസ�്തം
മഹാആവിഷ�്രി�ുകയും, മഹാ�പപ�െ�
സൃഷട്ി�ുകയും, മഹാ�പപ��ില ്ജീവികെള

സൃഷട്ി�ുകയും,ജീവികളായതന ്െറകു�ു�ള ്�ുേവ�ി
ഒരു മഹാജീവിെയേ�ാെല മഹാവര ്�ി�ുകയുമാണ.്
മഹാ�പപ�ംഎ�ിനുേവ�ിസൃഷട്ി��,എ�തിന ്െറ

പരമകാരണവും മഹാകാരണവും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
താന ്സൃഷട്ി�ു�തന ്െറകു�ു�ളായ ജീവികള ്

�ുേവ�ിസൃഷട്ി�� എ�താണ.്ജീവി�ു�ു എ�ു േപാലും
പറ�ുേപാകു� രീതിയില ്മഹാവാ�ല�ം നല ്കു�,
മഹാേദവിെയആണ മ്ഹാശാസ�്ത�ിലൂെട മനുഷ�ര ്

അറിയു�ത.്കു�ു�ളായ ജീവികെളസൃഷട്ി�ുവാനും
പരിപാലി�ുവാനുമു� മഹാേദവിയുെട മഹാസംവിധാന�ിന ്

െറ ഒരു ഭാഗം മാ�തമാണ ശ്ിവന ്. (മഹാ)ശ�ിയായ
മഹാേദവിയുെട കു�ു�െളതന ്െറകു�ു�ളായി�ൂടി
മന�ിലാ�ിെ�ാ� ക്ു�ു�െളസേ്നഹി�ുകയും
ശു�ശൂഷി�ുകയും െച��േ�ാള ്മാ�തമാണ (്മഹാ)ശ�ി,
ശിവനുേവ�ി നിലെകാ���ത എ്�റിയണം.അന�മായ
ആന��ള�ം മഹാവാ�ല�മായ മഹാആന�വും മഹാേദവി
തെ�യാണ സ്ൃഷട്ി�ു�ത എ്�ിരിെ�മഹാേദവിഎ�ാ
ആന��ള ്�ും അതീതം കൂടിയാെണ� സ്ുവ��മായി
അറി�ുെകാ�ണം. മു� വ്��മാ�ിയതുേപാെല
മഹാ�പപ��ിെലശ�ിഅളവില ്മാ�തമ�

ആന�കാര��ിലും 30%അളവു നല ്കി മഹാേദവി
പരമശിവെന മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ുകയാണ.് മനുഷ�രില ്
കാമാന�െ�, പരമാന�മായിൈദവം മഹാനി�യി�ുകയും,
കാമാന��ിന 1്00ല ്25എ�അളവ ന്ി�യി�ുകയും,
മനുഷ�രുെട ജീവിസൃഷട്ിെയ 25എ�അളവുമായി
ബ�ി�ി�ുകയും െചയത്ിരി�യാണ.് മഹാ�പപ�ം

സത�മാണ,് മായആണഎ്�ാല ്മിഥ�യ�;ശരീരമാണ �്പധാനം,
ആ�ാവ�എ�അ��ായ�ില ്വിശദമാ�ിയിരു�ു.
പരമശിവെന �ബ�ംസൃഷട്ി�ി���ത 3്0എ�
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ആന�അളവു� മഹാദാസ�േ�ാെടആകയാല ്
മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായിരി�ുേ�ാള ്മാ�തമാണ്
പരമശിവന മ്ഹാആന�മു�ാവുക.അടി�ാനപരമായി�്
മഹാേദവിയുെടഏകദാസനും മഹാദാസനുമാണ പ്രമശിവന ്.

മഹാേദവിയുെട ഭാഗം തെ�യായ പരമശിവനും
മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹ�ാല ്ഭൂമിയിെലആന��ള ്
െ��ാംഅതീതമായഅവ�യിേല� ഉ്യരു�താണ.്
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ ജീവികള�െടയും പിതാവായ
പരമശിവന ത്ന ്െറകു�ു�ളായ ജീവികള�െട
ആന�കാര��ളിേല� സ്ദാ �ശ� പതി�ി�ുവാനും

കഴിയു�ു.
മഹാ�പപ��ില ്മായ �പത��മായി�ഴി�ാല ്,

ജീവികള�െട മഹായജമാനയും മഹാദാസിയുമായിരി�ു�
മഹാേദവി,തന ്െറ മഹാദാസനായ പരമശിവേനാെടാ�്
ജീവികള�െടആന�കാര��ള ്വര ്�ി�ി�ുവാനായി �പവര ്
�ി�ു�താണ.് മായാശ�ികേളാെട �പത��െ���ം

�പത��െ�ടാെതയും �പവര ്�ിേ��ു�ത മ്നുഷ�ജീവിതം
മംഗളെ�ടു�ു വാന ്ആവശ�മായി വരു�താണ.്

മഹാ�പപ��ിെലത�ള�െട കു�ു�ളായ ജീവികൾ �്
25എ�അളവിന മ്ുകളിലു� മഹാആന�മായ
മഹാമാതാവിെ� മഹാവാ�ല�ം നൽ കി മഹാേദവി

മഹാഅനു�ഗഹി�ു�താണ.്ആവകകാര��െള േവെറ
വിശദീകരി�ി���.് മായ �പത��മ�ാ�കാല�ും
മഹാേദവി, മഹാശാസ�്ത�പകാരം ഭൂമിയിെലഎ�ാ

ഭരണാധികാരികള�ം ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ��ിെല
ജീവികെള മുഴുവൻ മഹാപരിപാലി��െകാ� അ്ഥവാ
മഹാഭരി��െകാ�ിരു�ു എ�ും സുവ��മായി

േബാ��െ�ടു�താണ.്
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ഓംമഹാശ�ി

മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി

ദിവ� സൃഷട്ി മഹാേദവി

ദിവ��ിതി മഹാേദവി

ദിവ� മഹാനീതിപതി

ദിവ�മഹാേദവി�ു

മാ�തം മഹത�ം.
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�ബ�ം, മഹാ�പപ�സൃഷട്ി,ഓം,ഓംകാരം
എ�ീഅ��ായ�െളആഴ�ിൽ
ഹൃദയ�ിേല� �്പേവശി�ി�ുവാൻ
ഭാഗ�മു�ാകു�വർ �ഈ്അ��ായം

സുഗമമാണ.്ൈദവകാര��െള ദുർവ�ാഖ�ാനം
െചയത് പ്ാപവുംൈദവശി�കള�ംപിടി��
വാ�രുെത� സ്േ്നഹവാ����േളാെട

അറിയി�ു�ു.

മഹാേദവി മഹാഎഴുെ��ി�ഴി�ു,
അവതാരം പൂർ�മാേയാഎ� മ്ഹാദാസനായ
പരമശിവന അ്റിയി�;അറിയി�ി�ി� !

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


