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യുഗാ�ം 5123

ൈദവീകമായ "ഹരിവരാസനം" അഥവാ "ഹരിഹ 

രാ�ക അ�കം" എ� പാ�് ഭഗവാൻ സ�ാമി 

അ��ന്െറ ഉറ�ുപാ�ായി / താരാ�ു പാ�ായി 

കണ�ാ�ി വരു�ൂ, നിത�വും രാ�തി ശബരിമല 

�ശീേകാവിൽ നട അട�ു� സമയ�്  

പാടിേ�ൾ�ു�ു. കുെറ�ാലമായി, സ�ിധാ 

ന�്  ശാ�ി�ാേരാെടാ�ം, തിക� 

അ��ഭ�ൻ കൂടിയായ ഗാനഗ�ർ�ൻ 

�േയശുദാസിന്െറ െറേ�ാർഡ് െച� ശബ് 

ദ�ിലും ഹരിവരാസ ന�ിന്റ ആലാപനം 

�േകൾ�ാൻ സാധി�ു�ു. �പശ� സംഗീത 

സംവിധായകൻ �ശീ. േദവരാ ജനാണ് മധ�മാവതി 

രാഗ�ിൽ, 8 േ�ാക�ൾ, 32 വരികൾ, 108 

വാ�ുകൾ, 352 അ�ര�ൾ ഉ� ഈ 

�ഗാന�ിന്െറ സംഗീത സംവിധാനം െച�ിരി 

�ു�ത്. 

(ജാനകിയ�)

100 വർഷം മുൻപ ് 1923_ൽ ഒരു അ�� ഭ� 

യായിരു� സ�ർ�ീയ െകാേ��ാ� ് ജാനകി 

യ�യാണ ് ഈ ഗാനം രചി�ത.് 2022-23_ൽ, ഒരു 

വർഷം നീ�ു നിൽ�ു� �പൗഢമായ വിവിധ 

പരിപാടികളിലൂെട ഹരിവരാസനം ഗാന�ിന്െറ 

ജ� ശതാ�ി ആേഘാഷി�ുവാൻ ശബരിമല 

അ�� േസവാ സമാജം തീരുമാനി�ിരി�ു�ു. 2022 

മാർ�1്8_നു ൈപ�ുനി ഉ�തം നാളിൽ ശതാ�ി 

ആേഘാഷം ഉദ്ഘാടനം െച�െ�ടു�ു. ഒരു 

നി�ിത ദിവസം നി�ിത സമയ� ് േലാക 

െമ�ാടുമു� േകാടി�ണ�ിന ് അ��ഭ�ർ 

പെ�ടു�ു� ഹരിവരാസന�ിന്റ സമൂഹ 

പാരായണം ഉ�ായിരി�ും. അഭിവ��രായ ഭാരത 

�പധാനമ��ി �ശീ നേര�� േമാദിജി, ശ�രാചാര� 

സ�ാമികൾ തുട�ിയ മഹദ ് വ��ികളുെട 

സാ�ിധ��ിൽ 2023 ഏ�പിൽ മാസ�ിൽ 

ൈപ�ുനി ഉ�ത�ിന ് ഒരു "അ�ാരാഷ്�ട അ� 

�സംഗമ"േ�ാെടയാകും ശതാ�ി ആേഘാ 

�ഷ�ളുെട പരിസമാ�ി.

"ഹരിവരാസനം" ഗാന�ിന്െറ ശരിയായ 

രീതിയിലു� ആലാപനം, ആശയം, വ�ാഖ�ാനം 

എ�ിവയുെട പഠനം,  �പചാരണം; അ��ധർ�ം, 

lcn-h-cmk-\w i-Xm-Ðn B-tLmjw

(കെ�ഴു�് �പതി)
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ശബരിമലയുമായി ബ�െ�� ആചാര - അനു 

��ാന�ൾ സംബ�ി� ് ആ��ാ�ിക �പഭാഷ 

ണ�ൾ, െസമിനാറുകൾ, ഗുരുസ�ാമി സമാദരണ 

സേ�ളന�ൾ, രഥയാ�തകൾ,  പുതിയ നൃ�, ഗാന, 

ചി�ത രചനകൾ, കഥകളി, ഓ�ൻതു�ൽ, കൂടി 

യാ�ം, േമാഹിനിയാ�ം, കൂ�,് യാ�ഗാനം, നാടൻ 

കലകൾ, േ��തകലകൾ,  മ�ു വിവിധ കലാ 

�സാം�ാരിക സൃ�ികൾ,  കു�ികൾ�ും യുവാ 

�ൾ�ും മുതിർ�വർ�ുമായി �പേത�കം 

മ�ര�ൾ... തുട�ി ൈവവിധ�മാർ� പരിപാടി 

�കൾ ആസൂ�തണം െച�ു വരു�ു.

 

ഈ ആേഘാഷ പരിപാടികളുെട ആസൂ�ത 

ണ�ിനും നട�ി�ിനുമായി േദശീയ, സം�ാന, 

ജി�ാ തല സ�ാഗത സംഘ�ൾ - ഹരിവരാസനം 

ജ� ശതാ�ി ആേഘാഷ സമിതികൾ - 

�രൂപീകരി�ു�ു, ആ��ാ�ിക, കലാ സാം�ാരിക, 

വിദ�ാഭ�ാസ, നീതിന�ായ.... സമൂഹ�ിെല വിവിധ 

�തുറകളിൽ �പഗൽഭരും �പശ�രുമായ മഹദ ്

�വ��ികളുെടയും, കലാ സാം�ാരിക േ��ത 

സാമുദായിക ൈഹ�വ സംഘടനകളുെടയും 

ആശീർവാദേ�ാെടയാകും എ�ാ �പവർ�ന� 

ളും ഏേകാപി�ി� ്  നട�ിലാ�ുവാൻ ഉേ�ശി�ു 

�ത.് എ�ാ സുമന�ുകളുെടയും സാ�ിധ� 

സഹായ സഹകരണ�ളും ഭഗവത ് അനു�ഗഹവും 

കാം�ി�ു�ു, �പതീ�ി�ു�ു.

�ശീ. ടി. ബി. േശഖർ              �ശീ. ഈേറാഡ ്എൻ. രാജൻ 

(നാഷണൽ െചയർമാൻ).           (നാഷണൽ ജനറൽ െസ�ക�റി)

ശബരിമല തീർ�ാടനം – എ�ാണ്

ഇ�ത �പേത�കത?

എ�ാണ് ശബരിമല തീർ�ാടന�ിന്െറ �പേത� 

കത? അ�െന വിഷയ�ിേല�ു് കട�ു�തിനു 

മു�് ഭാരത�ിെല ൈവവിധ�മു� ആചാര�െള 

സംബ�ി�് ഒരു ധാരണ ഉ�ാ�ിയതിനു േശഷം 

നമു�് ശബരിമല തീർ�ാടന�ിന്െറ ആവശ� 

കതെയ, ശബരിമല തീർ�ാടനം എ�്, എ�ിന്, 

എ�െന? എ�തിെന സംബ�ി�് ചർ� െച�ാം.

നാെമ�ാം ജീവി�ു� ന�ുെട ഭാരതേദശം വളെര 

ഏെറ ൈവവിധ�മു� നാടാണ്. എ�ായിട�ും 

�ൈവവിധ�മായ, വ�ത��മായ ഓേരാ�് നമു�് 

കാണുവാൻ സാധി�ും. ഭാരതമാസകലം യാ�ത 

െച�ുേ�ാൾ നമു�ീ ൈവവിധ��െള എ�ായി 

ട�ും അനുഭവി�ാൻ സാധി�ും. ഇേ�ാൾ 

ഭാരത�ിെല ഭ�ണരീതികൾ േനാ�ി കഴി 

�ാൽ ഭാരതമാസകലം ൈവവിധ�മാണത്. 

വസ്�തധാരണെ� എടു�ു േനാ�ിയാലും 

(ഭാഗം - 1)

(ആ��ാ�ിക  �പഭാഷകൻ �ശീ. O. S. സതീഷ്,

െകാടകര, തൃശൂർ)
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ൈവവിധ�മാർ� വസ്�തധാരണം കാണാം. ഭാഷ 

എടു�ു േനാ�ിയാൽ ഭാഷയുെട കാര��ിലും 

ഈ ൈവവിധ�മു�്. കാലാവ� എടു�ു 

�േനാ�ിയാൽ കാ�ീരം മുതൽ േകരളം വെരയു� 

കാലാവ�യും ഭി�മാണ്, ൈവവിധ�മാണ്, 

�വ�ത��മാണ്. ഇ�െന ൈവവിധ�തയും വ�ത� 

��തയും െകാ�് സ��മാണ് ന�ുെട 

ഭാരതേദശം.

ഭാരതമാസകലമു� പൂജാസ��ദായ�െള 

�േനാ�ിയാൽ അതും വ�ത��മാണ്. എ�തേയാ 

�വ�ത��മായ സ��ദായ�ളാണ് നമു�് ഭാരത 

��ിലുടനീളം യാ�തെച�ാൽ കാണുവാൻ സാധി 

�ുക. ചിലയിട�ളിൽ താ��ികം, മ�ുചില 

�യിട�ളിൽ ശാേ�യം, ൈവ�വം, ഗാണപത�ം, 

�ദ�ാേ�തയം, കാർ�ിേകയം, ൈശവൈവ�വ 

�സംയു�മായ ധർ�ശാ�ാ സ��ദായം - ഇ�െന 

�വ�ത���ളായ പൂജാസ��ദായ�െളയും 

കാണാം. ഇത് മാ�തമ�, ഭാരത�ിെല ഏത് �പേദശ 

��ു യാ�ത െച�ാലും ആ �പേദശ�ിന് തനതായ 

ൈദവ�ളുമു�്, തനതായ േദവതകളുമു�്. 

ഇേ�ാൾ ആ��യുെടതായ േദവതാഭാവേമതാണ്? 

�തിരു�തി െവ�ിേടശനാണ്. തമി�ാ�ിൽ മുരു 

കനാണ്, മഹാരാഷ്�ടയിൽ ദ�ാേ�തയനാണ്, 

ഒഡിഷയിൽ ജഗ�ാഥനാണ്, കർണാടക�ിൽ 

മഞ്ജുനാഥനാണ്, ഗുജറാ�ിൽ രണേ�ാടൻ, 

േകരള�ിൽ അ��ൻ, ബംഗാളിൽ േദവീഭാ 

വ�ൾ, ഓേരാ വനഗിരിവർ��ിലും അവരവരു 

േടതായ േദവതകൾ എ�ിവ കാണാം. ഇ�െന 

�വ�ത��വും ൈവവിധ�വുമായ േദവതാ ഭാവ 

�െള നമു�് നിരവധി കാണുവാൻ സാധി�ും.

ഇ�െന േനാ�ിയാൽ പൂജാസ��ദായം, േദവത - 

എ�ാം ൈവരുധ�ം. എ�െനയാണ് ഇ�തേയെറ 

ൈവരുധ��ളു�ാവാൻ കാരണം? എ�ുെകാ 

�ാണ് ഇ�െന ൈവരുധ��ളു�ായത്? ന�ൾ 

അ�െനെയാ�് അേന�ഷി�ു കഴി�ാൽ  

�വ�ത���ളായ പൂജാ സ��ദായ�ളും േദവത 

കളും ഈ സനാതനധർമ�ിൽ ൈവവിധ�മായി 

ഉ�ാകാനു� കാരണം - ന�ളിൽ ഓേരാരു 

��രിലുമു� വ�ത��തയാണ്. ഈ ഭൂമുഖ�ു� 

ഞാനും നി�ളും ന�ളുമട�ം ഓേരാരു�രും 

�വ�ത�� ഘടനേയാടുകൂടിയവരാണ്. അതുെകാ 

�ുതെ� ഓേരാ വ��ി�ും അവരവരുെട 

ഇ��ിനും അഭിരുചി�ും അനുസരി�ു� 

േദവതാ ഭാവ�െളയാണ് സ�ീകരി�ാൻ കൂടു 

തൽ എളു�ം. അ�െന സ�ീകരി�ുേ�ാഴാണ് 

�ഓേരാരു�ർ�ും സംതൃ�ി ഉ�ാകുക. എന്െറ 

മന�ിനിണ�ിയ േദവതെയ ആരാധി�ു 

േ�ാഴാണ്, ഉപാസി�ുേ�ാഴാണ്, എനി�് 

�സംതൃ�ി ഉ�ാകുക. എനി�് ഇ�െ�� ഭ�ണം 

�കഴി�ുേ�ാഴേ� എനി�് സംതൃ�ി ഉ�ാകൂ? 

ഇതുേപാെല ഓേരാരു�രുെടയും സ�ഭാവ 

വിേശഷതയ്�ും ഗുണഘടന�നുസരി�ും 

ഇവിെട േദവഭാവ�ളു�ായി. അ�െന വ� 

േ�ാൾ ഈ ഭൂമുഖെ� സർ�തിേനയും ന�ൾ 

ആരാധി�ാൻ തുട�ി. അേ�ാൾ ഇവിെട 

മാട�പാവ് മുതൽ ഗരുഡൻ വെര േദവതയാണ്. 

മൂഷികൻ മുതൽ ഐരാവതം വെര േദവതയാണ്. 

തുളസി മുതൽ ആൽമരം വെര േദവതയാണ്. ഗംഗ 

മുതൽ ഹിമാലയം വെരയു� നദികളും 
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പർ�ത�ളും നമു�് േദവതാ ഭാവ�ളാണ്. 

അ�ിയും, വരുണനും, ഇ��നും തുട�ിയ 

�പാപ�ികശ�ികൾ മുഴുവൻ േദവതമാരുെട 

ഭാവ�ിൽ നമു�ു�ാവാൻ തുട�ി. ഓേരാരു 

�ർ�ും ഓേരാ േദവത. ഈ ഭാവ�ിൽ 

നമു�ിവിെട ആരാധനാ�കമ�ളു�ായി. അ� 

െന വ�േ�ാേഴാ? ഈ േദവഭാവ�െള ദർശി 

�ാനും ഉപാസി�ാനുമായി ഓേരാ �ഗാമ�ളിലും 

�േ��തസ���ളും, ഓേരാ േദവതയുെട സ�ഭാവ 

�ിനനുസരി�ു ആ േ��ത�ിൽ ആചാര�കമ 

�ളുമു�ായി. ഇ�െന ആചാര�ളിെല ൈവരു 

ധ�വും നാനാത�വുെമാെ�യാണ് ഈ സനാതന 

ധർമ�ിന്െറ,  ഹി�ുധർമ�ിന്െറ സവിേശ 

ഷത. അ�ര�ിൽ േനാ�ുേ�ാൾ ഈ നാനാ 

ത�മു�, ൈവവിധ�മു� ആചാര�കമ�ൾ ഓേരാ 

രു�രുെടയും സ�ഭാവ വിേശഷത�നുസരി 

�ാണ് എ�് നമു�് മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ും.

അ�ര�ിലു� ൈവവിധ�മു� ആചരണ� 

ൾെകാ�്, ആചാര�ൾെകാ�് സ��മാണ് 

�േകരള�ിെല ശബരിമല േ��തം. ശാ�ാവ് എ� 

േദവതാഭാവ�ിന്െറ ഭാഗമായ അ��നാണ് 

�അവിടെ� �പതി�. േകരള�ിന്െറ പരംകുല 

േദവതയാണ് അ��ൻ. ഈ ഭാരത�ിനു 

അക�ും പുറ�ും, എവിെടെയാെ� േകരളീ 

യരുേ�ാ, മലയാളിയുേ�ാ അവിട�ളിെലാെ� 

നമു�് അ��േ��ത�െള കാണാം. ഈ 

�അ��െന�ു�ത് ശാ�ാവിന്െറ അംശഭാഗ 

�മാണ്. അേ�ാൾ എ�ാണ് ശാ�ാവ് എ�ു� 

�തുെകാ�് അർ�മാ�ു�ത്? ശാ�ാവ് എ� 

� �വാ�ിന് അർ�ം : `ശാ�ി ഇതി ശാ�ാ' എ�ാണ്. 

�ശാ�ാെവ�ാൽ ശാസനം െച�ു�വൻ എ�ാ 

ണർ�ം. ആരുെട ശാസന�ിനു വിേധയ 

മായി�ാേണാ ഈ സ�ൂർണ �പപ�വും 

�പവർ�ി�ു�ത്, ആ ശ�ി വിേശഷണമാണ് 

�ശാ�ാവ്. അേ�ാൾ ധർ�സംര�ണം െച�ു� 

�ധർ�ശാ�ാവിെന നമു�് �പപേ�ശ�രൻ എ�് 

വിളി�ാം, �പപ�നാഥൻ എ�ും വിളി�ാം. 

അ��നിലൂെട ഈ �പപ�നാഥെനയാണ് നാം 

�ഉപാസി�ു�ത്. അ�െനയു� ശാ�ാ എ� ഈ 

�ഭാവ�ിന് വ�ത���ളായ ഭാവ�ളു�്. 

�േകരള�ിെല ഈ 5 േ��ത�ൾ േനാ�ൂ.  ശാ�ാ 

വിെന ഒരു ബാലകന്െറ രൂപ�ിൽ അെ��ിൽ 

ഒരു കു�ിയുെട രൂപ�ിൽ കാണണെമ�ിൽ 

കുള�ൂർപുഴയിൽ േപാകണം. അവിടെ� 

� �ധർ�ശാ�ാവ് ബാലകരൂപ�ിലു� �പതി�യാ 

�ണ്. നി�ൾ�് ശാ�ാവിെന ഒരു കുമാരഭാവ 

��ിൽ കാണേണാ? എ�ിൽ ശാ�ാവ് കൗമാര 

�ഭാവ�ിൽ �പതി�യു� ആര��ാവിൽ േപാകു 

�ക. നി�ൾ�് ഇേത ശാ�ാവിെന ഒരു ഗൃഹ� 

ന്െറ ഭാവ�ിൽ കാണേണാ? എ�ിൽ കുടുംബ 

സേമതം നിലനിൽ�ു� ഗൃഹ�ഭാവ�ിലു� 

�ശാ�ാവിെന അ�ൻേകാവിലിൽ േപായാൽ 

�കാണാൻ സാധി�ും. ഇനി ശാ�ാവിെന വാന 

�പ�ിയുെട ഭാവ�ിൽ കാണേണാ? എ�ിൽ 

െപാ��ലേമ�ിൽ േപാകുക. അവിെട വാന 

��പ�ിയുെട ഭാവ�ിൽ ശാ�ാവിെന കാണാം. 

�നി�ൾ�് ഇേത ശാ�ാവിെന ഒരു �ബ�ചാ 

രിയുെട,  േയാഗിയുെട ഭാവ�ിൽ കാണണ 

െമ�ിൽ ശബരിമല�് േപാകുക. ശബരിമലയിൽ 

�ശാ�ാവിെന �ബ�ചാരിയുെട ഭാവമായ 
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അ��െന� ഭാവ�ിൽ കാണാം. സ�ാഭാവി 

കമായും ഇത് േകൾ�ുേ�ാൾ ആർ�ും ഒരു 

�സംശയം വരാൻ സാധ�തയു�്. ശാ�ാവ് ഗൃഹ 

�നേ�, പത്നി സേമതനേ�? അേ�ാെള� 

െനയാണ് �ബ�ചാരിയുെട, േയാഗിയുെട ഭാവ 

�ിെലാെ� അ��ൻ എ� ഭാവം വരിക - എ�ത് 

സ�ാഭാവികമായ സംശയമാണ്. അ�ര�ി 

െലാരു സംശയം വ�ാൽ നമുേ��വും പരിചയ 

� �മു� ഭഗവാൻ വി�ുവിന്െറ വ�ത���ളായ 

അവതാര�െള, ഭാവ�െള ന�െളാ�് േനാ�ി 

��ാണുക. മഹാവി�ു പത്നിസേമതനേ�? അ� 

�െനയു� മഹാവി�ുവിെന വാമനെന� ഭാവ 

��ിൽ നാം സ�ീകരി�ു�ു�േ�ാ. ല�ീസേമ 

�തനായ മഹാവി�ുവിന് വാമനെന� �ബ� 

�ചാരിയാകാെമ�ിൽ ഇവിെട ശാ�ാവിന്െറ 

�ബ�ചാരി ഭാവെ� മന�ിലാ�ാൻ നമു�് 

ബു�ിമു�ു�ാകി�. ഇേത ദൃ�ിയിൽ ശബരിമല 

�േ��ത�ിൽ �ബ�ചാരിയായ �പതി�ാഭാവ 

മാണ് ഉ�ത് എ�് �പാഥമികമായി നാം 

�മനസിലാ�ുക. ഇനി എ�ാണ് �പതി�യിലൂെട 

നാം മന�ിലാേ��ത് എ� കാര�െ� 

സംബ�ി�് നമു�് അടു� േലഖന�ിൽ ചർ� 

െച�ാം.

(... തുടരും)

ന�ുെട ൈപതൃകം – ചിദംബര രഹസ�ം

തമിഴ് നാ�ിെല േ��ത നഗരി ആയ ചിദംബരെ� 

��പശ�മായ ഒരു ശിവ  േ��തമാണ് ചിദംബരം 

ശിവ േ��തം. ഈ േ��തം പുനർ നിർ�ി�ത് 

വിശ� കർ�ജരിൽ ആ�ഗ ഗണ�നായിരു� 

വിടുേവൽവിദുഗു എ� െപരും ത�ൻ ആെണ�് 

സംഘ കാല സാഹിത��ിൽ പരാമർശി 

�െ��ി�ു�്. സവിേശഷരൂപ�ിൽ പ� 

ഭൂത�െള �പതിനിധാനം െച�ു� അ�് 

ശിവാലയ�ളിൽ ആകാശ തത�െ� 

േശാഭി�ി�ു� ശിവാലയം ആണ് ചിദംബരം. മ�ു 

നാല് പ� ഭൂതാ�ക ശിവാലയ�ൾ 

തിരുവൈനകാവൽ ജംബുേകശ�ര േ��തം,  

തൃ�ിനാ��ി (ജല തത�ം),  ഏകാംബേരശ�ര 

േ��തം,  കാ�ീപുരം (പൃഥ�ീ തത�ം),  

തിരുവ�ാമൈല അരുണാചേലശ�ര േ��തം 

�(അ�ി തത�ം),  കാളഹ�ി നാഥർ േ��തം,  

�കാളഹ�ി (വായു തത�ം ) എ�ിവയാണ്.  

ചിദംബര നാമ�ിന്െറ അർ�ം വിശകലനം 

െച�ുേ�ാൾ നമു�് ലഭി�ു�ത് ഇ�െനയാണ്.... 

ചിത് = അ�ർേബാധം (�പബു�ത). അംബരം = 

ആകാശം.  ചിദംബരം = അ�ർ േബാധ�ിന്െറ 

ആകാശം (ഞാൻ പരമാ� ൈചതന�ം തെ� എ� 



6അ��വാണി െവബ് വാർ�ാമാസിക ശബിരിമല അ�� േസവാ സമാജം (എസ് എ എസ് എസ)്

ഒരി�ൽ സാ�ാൽ പരേമശ�രൻ ഒരു 

ഭി�ുവിന്െറ രൂപ�ിൽ (പി�െത�ാർ) തിൈ� 

വന�ിൽ ഉലാ�ുവാൻ ഇറ�ി.  അതി ദിവ� 

േതജേ�ാടു കൂടിയ ഭി�ുവിെന  േമാഹിനീ 

�രൂപ�ിലു� മഹാ വി�ുവും അനുഗമി�ിരു�ു.   

ഋഷി മാരും ഋഷി പത്നിമാരും ഭി�ുവിന്െറയും 

പത്നിയുെടയും േതജ�ും സൗ�ര�വും ക�് 

പരി�ഭമി�ു. ത�ളുെട പത്നിമാെര മതി�ഭമ 

�ിൽ ആഴ്�ിയ ഭി�ുവിേനാടും ഭാര�േയാടും 

േ�കാധം േതാ�ിയ ഋഷിമാർ ത�ളുെട മ��വാദ 

സി�ിയാൽ അേനകം സർ��െള സൃ�ി�ു 

വി�ു.  ഭി�ുവാകെ� ഈ സർ��െള ആഭരണ 

�െള� േപാെല തന്െറ ജടയിലും കഴു�ിലും 

അരയിലുമായി അണി�ു.  ഇതിൽ േ�കാധം 

വർധി� ഋഷിമാർ മ��വാദ�ാൽ നരേഭാജി 

യായ പുലിെയ സൃ�ി�ു വി�ു.  അേ�ാൾ ഭി�ു 

പുലിെയ െകാ�് അതിന്െറ േതാൽ അരയിൽ 

ധരി�ു. േ�കാധം അതിന്െറ മൂർ�ന��ിൽ 

എ�ിയ ഋഷിമാർ ത�ളുെട സർ� മ�� 

ശ�ിയും ഉപേയാഗി�് മുയാലകൻ എ� 

അഹ�ാരിയും മു�ാളനും ആയ  അസുരെന 

സൃ�ി�ു.  ഭി�ുവാകെ� െഞാടിയിടയിൽ 

അസുരെന കീഴട�ി അവന്െറ മുകളിൽ കയറി 

താ�വ നൃ�ം തുട�ി.  അധികം ൈവകാെത 

ഭി�ു തന്െറ സ�രൂപം കാണി�ു.  മ�� വാദം 

െകാെ�ാ�ും ഈശ�ര ശ�ിെയ കീഴട�ാൻ 

േ��ത ചരി�ത കഥ: ഭഗവാൻ ശിവൻ "തിൈ� വന" 

�ിലൂെട ഉലാ�ുവാൻ എ�ു�േതാെടയാണ് 

ചിദംബരം േ��ത�ിന്െറ കഥ തുട�ു�ത്. 

തിൈ� വനം ക�ൽ കാട് ആണ്.   ഇേ�ാൾ ഈ 

ക�ൽ വനം ഉ�ത് ചിദംബര�ിനടു�ു� 

പി�ാവരം ത�ീർ തട�ളിലാണ്. േ��ത�ിെല 

� �ചുവർ ശി��ളിൽ ആേലഖനം െച�ി�ു� 

ക�ൽ മര�ൾ�് CE ര�ാം നൂ�ാേ�ാളം പഴ�ം 

ഉെ��് കാണു�ു. ഈ ക�ൽ വന�ിൽ ഒരു 

കൂ�ം മഹർഷിമാർ താമസി�ിരു�ു. അവർ മ�� 

�സാധനയുെടയും അനു�ാന�ളുെടയും ബല 

�ിൽ ഈശ�രെന നിയ��ി�ാം എ�് 

വിശ�സി�ു�വർ ആയിരു�ു.  

േബാധം)(േമാ� പദം) എെ��ാമാണ് അർ�ം.   

മെ�ാരു വ�ാഖ�ാന �പകാരം  ചിത് +അംബലം  = 

പരമാ� ൈചതന�ം + നടന േവദി ( ശിവൻ +നടന 

േവദി) (നടരാജ നൃ�ം)(ആന� നൃ�ം)( പരമാ� 

ൈചതന��ിന്െറ വിളയാ�  േവദി) എെ��ാം 

അർ�ം.

ചിദംബരം േ��ത�ിന്െറ സവിേശഷതകൾ : 

ൈശവ ൈചതന�െ� ലിംഗരൂപ�ിൽ അ�ാെത 

�മനുഷ�ന്െറ മൂർ� രൂപ�ിൽ �പതി�ി�ി 

�ു�ത് ചിദംബരം േ��ത�ിൽ മാ�തമാണ്. 

രത്നാഭരണ വിഭൂഷിതനായ നടരാജ 

മൂർ�ിയാണ് ചിദംബരം േ��ത�ിന്െറ 

ഏ�വും വലിയ സവിേശഷത.  നൃ�ം െച�ു� 

ശിവൻ ഈ �പപ��ിന്െറ താളാ�കമായ 

ചലനെ� സൂചി�ി�ു�ു. ഈ േ��തം പുനർ 

നിർ�ി�െ��ത് C E  1 2 1 3 _ ൽ ആണ്.  ഈ 

േ��ത�ിന്െറ �ാനം ഈ �പപ��ിന്െറ 

ഹൃദയ കമല  �ാനം (വിരാട് ഹൃദയ പ��ലം) 

ആെണ�് പറയെ�ടു�ു.
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ദീ�ിതർ :  ചിദംബരം േ��ത�ിന്െറ 

നട�ി�ും പൂജകളും എ�ാം വിധിയാം വ�ം 

നിർ�ഹി�ു�ത് ഒരു �പേത�ക വിഭാഗം ൈവദീക 

�ബാ�ണരാണ്- അവർ അറിയെ�ടു�ത് ചിദം 

ബരം ദീ�ിതർ എ�ാണ്.  പതഞ്ജലി മഹർഷി 

ൈകലാസ�ിൽ നി�ു െകാ�ുവ�വരാണ് 

ഇവർ എ�ാണ് വിശ�ാസം.  ചിദംബര േ��തം 

വളെരയധികം കാര��ളിൽ അദ�ിതീയമാണ്. 

അതിൽ ഏ�വും �പധാനെ��ത് അവിടെ� 

പൂജാരിമാരുെട സാമൂഹ� ഘടനയാണ്.... േലാക 

�ിെല ഏ�വും പുരാതനവും ഇ�ും നില 

നിൽ�ു�തുമായ ജനാധിപത� മര�ാദകൾ.

കഴിയിെ��് തിരി�റി� ഋഷിമാർ സാ�ാൽ 

പരേമശ�രന്െറ മു�ിൽ കീഴട�ി.

ആന� താ�വം : �  മഹാവി�ു എേ�ാഴും 

ശയി�ു� നാഗ രാജൻ ആദിേശഷന് ഒരി�ൽ 

ശിവ ഭഗവാന്െറ ആന� താ�വം കാണുവാൻ 

ആ�ഗഹം േതാ�ി.  ശിവ ഭഗവാൻ അേ�ഹെ� 

അനു�ഗഹി�് പതഞ്ജലി മഹർഷി എ� 

രൂപ�ിൽ തിൈ� വന�ിേല�് അയ�ു. 

സമയമാവുേ�ാൾ തന്െറ ആന� നൃ�ം 

�കാണാൻ അവസരം ഉ�ാകുെമ�് അരുളി െച�ു.  

�കൃത യുഗ�ിൽ ഹിമാലയ�ിൽ തപ�ു െച� 

പതഞ്ജലി മഹർഷി വ�ാ�ഘപാദൻ എ� ഒരു 

�മഹർഷിെയ കാണുവാൻ ഇടയായി.  ( തപം െച� ്

പുലിയുേടതിന് സമാനമായ പാദ�ളും ക�ു 

കളും ആർ�ി� വ�ാ�ഘപാദൻ �പഭാത�ിനു 

മുൻേപ മര�ളിൽ വലി�ു കയറി വ�ുകൾ 

േതൻ കുടി�ും മുൻേപ മധു നിറ� പൂ�ൾ 

ഇറു�ു ഭഗവാന് പൂജ നട�ുമായിരു�ുവെ�ത... 

അ�െന അേ�ഹം വ�ാ�ഘപാദൻ  

എ�റിയെ��ു). ര�ു മഹർഷിമാരും േചർ�് 

തിൈ� വന�ിൽ ശിവ ഭഗവാെന ലിംഗ 

രൂപ�ിൽ (ഇ�് തിരുമൂലതേനശ�രർ ആയി 

ആരാധി�െ�ടു� രൂപ�ിൽ ) 

ആരാധി�ുവാൻ തുട�ി. ഒടുവിൽ പരേമശ�രൻ 

തന്െറ നടരാജ സ�രൂപ�ിൽ ആന� താ�വം 

ആടി അവെര സേ�ാഷി�ി�ു എ�ാണ് കഥ.

ആന� താ�വ ഭാവം: നടരാജന്െറ താ�വം 

വിശ� �പസി�മായ ഒരു നടന ഭാവം ആണ്.  

ൈദവീകമായ ശിവ താ�വ�ിൽ നി�ാണ് 

ഭരതനാട��ിന്െറ ചുവടുകൾ പിറ�ി�ു�ത്. 

നടരാജന്െറ കാൽ�ുവ�ിൽ ഉ� അസുരൻ  

�അറിവി�ാ�െയ കാൽ ചുവ�ിൽ ആ�ണെമ�് 

സൂചി�ി�ു�ു.  ൈകയിലു� അ�ി ദു�തകെള 

നശി�ി�ു�താണ്. അേ�ഹ�ിന്െറ ഉയർ�ിയ 

ൈക േമാ�ം നൽകു�താണ്. പ�ാ� 

ല�ിലു� വൃ�ം ഈ �പപ�െ� സൂചി�ി 

�ു�ു.  ക�ിൽ ധരി�ി�ു� ഉടു�് ജീവന്െറ 

ഉറവിടെ� സൂചി�ി�ു�ു.  അ�െന നടരാജ 

നൃ�ം ഈ �പപ� ചലനെ� തെ�യാണ് 

�പതിനിധാനം െച�ു�ത്.

ചിദംബര രഹസ�ം :  ചിദംബര രഹസ�ം എ�് 

പറയു�ത് �ശീേകാവിലിനു സമീപം എഴു�ു 

നിൽ�ു� ഒരു രൂപം നമു�് നൽകു� രഹസ� 

സേ�ശം ആണേ�ത. അവിെട ശിവപാർ� 

തിമാരുെട സാ�ിധ�ം ഉെ��ാണ് വിശ�ാസം. 
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ഈ ചിദംബര രഹസ�ം ഒരു തിര�ീല�ു പി�ിൽ 

രഹസ�മാ�ി വ�ിരി�ു�ു.  ദീ�ിതർ �പേത�ക 

പൂജകൾ�ായി ഈ തിര�ീല നീ�ുേ�ാൾ 

മാ�തമാണ് നമു�് ചിദംബര രഹസ�ം ദർശി�ാൻ 

കഴിയു�ത്.  അവിെട നമു�് കാണാൻ കഴി 

യു�ത് ശിവപാർ�തിമാെര �പതിനിധീകരി 

�ു� സ�ർ�ം െകാ�ു� വില� പ�ത�ൾ 

മാ�തമാണ്.  

*9 കവാട�ൾ നവ ദ�ാര�െള േദ�ാതി�ി�ു�ു. 

*�ശീേകാവിൽ ഹൃദയെ� സൂചി�ി�ു�ു. 

പ�ാ�ര പടികൾ (5 പടികൾ: ശി... വാ... യ... ന... 

മ.. ) കട�ു േവണം അവിെട എ�ാൻ. 

�േ��ത�ിെല വാ�ു വിദ� : ചിദംബരം 

േ��ത�ിനു ഒൻപത്  കവാട�ൾ ഉ�്.  അവ 

യിൽ നാെല��ിനു േഗാപുര�ൾ ഉ�്. നാലു 

ദിശകളിൽ ഉ� ഈ േഗാപുര�ൾ�് ഏഴു പടികൾ 

ഉ�്.  കിഴേ� േഗാപുര�ിൽ ഭരതനാട��ിന്െറ 

108 ഭാവ�ൾ െകാ�ി വ�ി�ു�്. േ��ത 

��ിന്െറ സംവിധാനം,  വാ�ു വിദ� എ�ിവ�് 

ത�� ചി�ാപരമായ അർ� തല�ൾ ഉ�്. 

ചിദംബര രഹസ�ം യഥാർ��ിൽ മെ�ാരു 

ആശയമാണ്.  മായയുെട തിര�ീല നീ�ിയാൽ 

നമു�് ന�ുെട ഉ�ിെല ഈശ�രെന കാണാം.... 

ഈ തത��ിന്െറ �പതീകാ�കമായ ദർശനം 

മാ�തമാണ് േ��ത�ിൽ ന�ൾ കാണു�ത്.

*�ശീേകാവിൽ 28 ആഗമ�െള സൂചി�ി�ു� 28 

തൂണുകളിൽ താ�ിയാണ് നിൽ�ു�ത്. 64 

കലകെള സൂചി�ി�ു� 64 ഉ�ര�ളിൽ 

�താ�ിയാണ് േമ�ുര നിൽ�ു�ത്. അവയിൽ 

നി�ും േപാകു� അസംഖ�ം കഴുേ�ാലുകൾ 

ര� ധമനികെള സൂചി�ി�ു�ു.  "ശിവായ നമഃ" 

�എ�് ആേലഖനം െച�ിരി�ു� 21600 സ�ർ� 

ഓടുകൾ 21600 ശ�ാസ�െള സൂചി�ി�ു�ു. 

ഓടുകൾ ഉറ�ി�ി�ു� 72000 സ�ർണ ആണികൾ 

മനുഷ� ശരീര�ിെല 72000 നാഡികെള സൂചി 

�ി�ു�ു. േഗാപുര�ിൽ 9 കലശ പാ�ത�ൾ 

ഉ�ത് നവ വിധ  ഊർജ�െള സൂചി�ി�ു�ു.

േ��ത രഥം :  ഒരു പേ� തമിഴ് നാ�ിെല ഏ�വും 

മേനാഹരവും ല�ണം ഒ�തുമായ േ��ത രഥം 

ചിദംബര�ിേലതായിരി�ും. ഉ�വ�ിന് 

വർഷ�ിൽ ര�ു തവണ സാ�ാൽ നടരാജൻ 

എഴുെ��ു� ഈ രഥം അേനകായിരം ഭ�ർ 

േചർ�ുെകാ�ാണ് വലി�ു െകാ�ു േപാകു�ത്.

വാസ് േകാ (േഗാവ) അ��േ��തം
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േ��ത �ശീേകാവിൽ കാല�് 5 മണി�് തുറ�ും. 

അഭിേഷക പൂജാദികർ��ൾ�ു േശഷം 

പ�രമണിേയാെട ഉ�പൂജ�ുേശഷം തിരുനട 

അട�ും. ൈവകീ�് 5 മണി�് വീ�ും നടതുറ�് 

ആറര മണിേയാെട ദീപാരാധന നട�ു�ു. 

തുടർ�് രാ�തി എ�ര മണി�് അ�ാഴപൂജയും 

കഴി�ു ഹരിവരാസനം െചാ�ി തിരുനട 

അട�ു�ു. മ�ല�ാല�് ഉ��് 11 മണി 

വേരയും രാ�തി 9 മണി വേരയും നട 

�അട�ുവാനു� സമയം നീ�ിയി�ു�്. ശനിയാ� 

ദിവസ�ളിൽ മാ�തം രാവിെല 11 വെര 

�ശീേകാവിൽ ഭ�ജന സൗകര�ാർ�ം തുറ�ിരി 

�ു�താണ്.

വിഖ�ാതമായ വാസ്േകാഡഗാമ നഗര�പാ� 

�ിൽ െറയിൽേവ േ�ഷനിൽ നി�ും ര�ര 

കിേലാമീ�ർ കിഴ�ുമാറി മാഗൂർ �ഗാമ�ിൽ 

പടി�ാേറാ�ു ദർശനമായി വാസ്േകാ �ശീ 

�അ��േ��തം നിൽ�ു�ു. മുഖ� �പതി� �ശീ 

അ��നാണ്. ഉപേദവതകളായി �ശീ ഗണപതി, 

സു�ബ�ണ�ൻ, േദവി ശാ�ദുർ�, നവ�ഗഹ�ൾ, 

�ശീ കറു�സ�ാമി, നാഗേദവതകൾ എ�ിവ 

�യുമു�്. �പതി�കെള�ാം യശ�രീരനായ ത��ി 

�ബ��ശീ പുറേ�രി ഇ��് വാസുേദവൻ 

ആദിത�ൻ ന�ൂതിരിയാണ് നട�ിയി�ു�ത്. 

�മുഖ� �പതി�യായ അ�� വി�ഗഹം 

പ�േലാഹ�ിലു�താണ്. അഭയവരദനായ 

ഭഗവാൻ ചി�ു�ദാവ�യിൽ പ�ബ��നായി 

വിരാജി�ു�ു. 1981 ജനുവരി മാസം 18_ആം 

�തി�തിയാണ് �പതി� നട�ത്. �ശീേകാവിൽ 

അ�േകാണ�ിലു�താണ്. േ��ത�ിനു 

െതാ�ു കിഴ�ുഭാഗ�ായി േ��തസ�ൽ� 

�ിന് ദൃഡതേയകി ഒരു വടവൃ�വുമു�്.

�സു�പസി� വാ�ു വിദഗ്�ൻ കാണി�യൂർ �ശീ 

�കൃ�ൻ ന�ൂതിരി�ാട് �ാനം നിർണയി�് 

രൂപെ�ടു�ിയ �പകാരം മുഖ� �ശീേകാവിൽ, 

ഉപേദവ �ശീേകാവിലുകൾ, ചു��ലം, മ�പം, 

�ധ�ജ�ംഭം, ഊ�ുപുര, േദഹ�പുര, േഗാപുരം 

എ�ിവയുെട നിർ�ാണേ�ാെട േ��തം 

േഗാവയിെല മുഖ� േ��തമായി മാറി. �ശീ C .  N . 

േമേനാൻ ആണ് േഗാപുര�ിന് രൂപകൽ�ന 

�െച�ത്. താവഴിയായ താ��ിക പദവി �ശീമാൻ 

പുറേ�രി ഇ��് വാസുേദവൻ ന�ൂതിരി�ാ 

െണ�ിലും താ��ിക പൂജാദികർ��ൾ ത��ി 

കടിയേ�ാൽ �ശീകാ�് ന�ൂതിരിയാണ് നിർവ 

ഹി�ു െകാ�ിരു�ത്. ഇേ�ാഴെ� േ��തം 

ത��ിയും കടിയേ�ാൽ ഇ��് േഡാ. �ശീകാ�് 

ന�ൂതിരിയാണ്. േകരളീയ േ��ത�ളിൽ 

ഉ�തുേപാെല നിത�നിദാന പൂജാദി വഴിപാടുക 

ർ��ൾ കൃത�മായി ഈ േ��ത�ിലും 

നട�ിേ�ാരു�ു. പൂജകളും വഴിപാടുകളും 

മുൻകൂർ ഏൽ�ി�ുവാനും തുടർ�് വരും 

കാല�ളിേല�് ബു�ിംഗ് നട�ുവാനു� 

ക��ൂ�ർ സംവിധാനവും നിലവിലു�്.

�ധ�ജ�പതി� നിലവിൽ വ�േതാെട േ��തം 

മഹാേ��ത�ളുെട േ�ശണിയിേല�് ഉയർ�ിരി 

�ു�ു. അ���ാർ�് മു�ദ ധരി�ുവാനും, 

െക�ുനിറ�ും, ശബരിമലയാ�ത�ും േവ� 

സൗകര��ൾ േ��ത�ിലു�്. എ�ാ വർഷവും 
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േ��തഭരണം 15 േപരട�ു� "വാസ്േകാ അ�� 

േസവാ സമിതി"  യുെട നിയ��ണ�ിലാണ് 

മുേ�റു�ത്. ഭ�ജന�ളുെടയും അഭ�ുദയകാം 

�ികളുെടയും ആ�ാർ�മായ സഹകരണവും 

േസവനസ��തയും േവ�ുേവാളം ലഭി�ു 

�ു�്. േ��ത�ിൽ മൂ�ുമാസ�ിെലാരി�ൽ 

ത��ി േനരിെ��ി പൂജ നട�ി വരു�ു�്. 

തദവസ�ിൽ നവഗമാണ് പതിവ്. ഭഗവൽ 

സ�ർശന�ിനായി നിത�സ�ർശകർ എ�ു 

�ു�്. മ�ല�ാല�് സ�ർശകരുെട തിര�ും 

അനുഭവെ�ടാറു�്.

കർ�ടക മാസ�ിൽ രാമായണ 

മാസാചരണ�ിന്െറ ഭാഗമായി നിത�വും 

സ��യ്�് നട�ു� രാമായണ പാരായണം 

ഭ��ാ�രീ �െ� �പേശാഭിതമാ�ു�ു. 

ൈപ�ുനി ഉ�തം, വിഷു, നാഗപ�മി, നവരാ�തി, 

നിറപു�രി, ആയില�ം, എ�ീ �പേത�ക 

അവസര�ൾ േ��ത �ിൽ വിധിയാംവ�ം 

ആചരി�ു വരു�ു�്. േ��ത�ിെല ഉ�വം 

മകരം ഒ�ാം തി�തി�ു തേല�് െകാടിേയറി 

എ�ാം ദിവസം ആറാേ�ാെട െകാടിയിറ�ു�ു. 

ഉ�വപൂജകൾ, ആ ദിന� ളിെല അ�ദാന�ൾ, 

നിറമാലകൾ എ�ിവ ഭ�ജന�ളുെട 

വകയായി�ാണ് നട�ുവരു�ത്. ഉ�വേവളയിൽ 

എ�ാദിവസവും ൈവകുേ�രം 

ദീപാരാധന�ുേശഷം ൈവവിധ�മാർ� കലാ 

പരിപാടികളും സംഘടി�ി�ാറു�്.

ഒരു വാഹനം ശബരിമല യാ�ത�ായി 

സംഘടി�ി�ുവരു�ു�്. ആദ�ം വരു�വർ�് 

ആദ�ം എ� രീതിയിലാണ് ഇതിന്െറ ബു�ിംഗ്. 

മ�ലകാലം മുതൽ ഉ�വ�േല�ുവെര 

എ�ാദിവസവും രാ�തി `സ�ാമി ഭി�യും', 

� �ശനിയാ�യും ഞായറാ�യും, ഉ��് അ�ദാനവും 

�േ��ത�ിൽ പതിവാണ്. എ�ാ ശനിയാ�യും 

സഹ�സനാമ സ്േതാ�തജപവും ദീപാരാധന�ു 

േശഷം അ�ാഴപൂജവെര ഭജനയും മുട�ാെത 

നട�ു വരു�ു. മ�ല�ാല�് ഭജന എ�ാ 

ദിവസവുമു�്.

മാനവേസവയാണേ�ാ മാധവേസവ�ാധാരം! 

ഇ�ാര�ം മുൻ നിർ�ി "�ശീ അ��ാ ചാരി�ബിൾ 

�ട�് വാസ്േകാ" എ� േപരിൽ ഒരു സംഘടന കൂടി 

�പവർ�ി�ു�ു�്. �ടൂ�ിനുകീഴിൽ കലാ, 

�സാം�ാരിക, വിദ�ാഭ�ാസ, ജീവകാരുണ� 

�പവർ�ന�ൾ നട�ുവരു�ു.

െവബ്ൈസ�് : www.ayyappatemplevasco.com

അ�� േസവാ സമിതി : 08322531636.

അ�� ചാരി�ബിൾ �ട�് : 08322531646

കഥ : ധീര  മാൾവ രാ�ി

അഹല�ഭായി  േഹാൾ�ർ

വാരാണസിയിെല കാശി  വിശ�നാഥ്  

േകാറിേഡാർ 2021 ഡിസംബർ 13ന്  ഉദ്ഘാടനം 

�െച�ുെകാ�്  സംസാരി�േവ ന�ുെട �പധാന 
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മ��ി �ശീ നേര�� േമാദി മഹാറാണി അഹല� ഭായ് 

�േഹാൾ�െറ  അനു�രി�ു. ആ േ��ത സമു� 

�യ�ിെല  നാ�േതാളം േ��ത�െള പുനരു� 

രി�ു െകാ�ു� മഹ�ായ  ഒരു �പവർ 

�നമാണ്  പതിെന�ാം നൂ�ാ�ിെല ആ മഹാ 

റാണി   അ�് നട�ാ�ിയത്. ഇേ�ാൾ ന�ുെട 

രാഷ്�ടം ൈകവരി� ഈ േന�െ�  ഏ�വും വലിയ  

േ��ത  നിർ�ാതാവും, സംര�കയുമായി ഭാരത 

ചരി�ത�ിൽ  അറിയെ�ടു� അഹല� ഭായി 

േഹാൾ�റുെട  ആ മഹ�ായ �പവർ�ിേയാട് 

�തുലനം െച�ു െകാ�ാണ്  �പധാനമ��ി  

സംസാരി�ത്. 1776_ൽ മുഗൾ ഭരണാധികാ 

രിയായിരു�  ഔറംഗേസബിനാൽ തകർ�െ�� 

കാശി വിശ�നാഥ േ��തം  പുനർ നിർ�ി�ത്  

മഹാറാണി  അഹല� ഭായി േഹാൾ�ർ ആയി 

രു�ു. റാണിയുെട ഒരു �പതിമ വിശാലമായ  ആ 

േ��ത സമു�യ�ിൽ �ാപി�െ��ു. 

േഹാൾ�ർ രാ�ിേയാടു� ആദര സൂചകമായി  

രാ�ിയുെട വലിയ ചി�ത�ളും �ാപി�ി�ു�്.

ആ ചരി�ത�ിേല�്  േനാ�ുേ�ാൾ ഒരി�ൽ 

പൂെനയിേല�ു� യാ�താമേധ� േചാ�ിയിലു�  

ഒരു േ��ത�ിൽ  നട�ിരു� അ�ദാന�ിൽ   

വളെര ഉ�ാഹേ�ാടും കാര��മതേയാടും 

കൂടി,  വിശ�ു�വെരയും പാവ�െളയും ഊ�ു 

�  എ�ു വയ�ു� േതജസ�ിയായ ഒരു ബാലി 

കെയ   മാൾവയിെല രാജാവായിരു� മൽഹാർ  

റാവു േഹാൾ�ർ കാണു�ു.  ആ ബാലികയുെട 

ദാന തൽപരതയും , സ�ഭാവ ശു�ിയും 

രാജാവിൻെറ ഹൃദയം കവർ�ു. തൻെറ മകനായ 

ഘെ�റാവു േഹാൾ�റുെട വധുവാകു�തിന്  

േവ�ി അേ�ഹം അവെള �ണി�ു. അ�ിെന 

1733_ൽ മാൾവയിെല രാജകുമാരനായിരു� 

ഘെ�റാവു    േഹാൾ�േറ എ�ു വയ�ു� ആ 

ബാലിക വിവാഹം കഴി�ു. പേ� വിധി വിളയാ�ം 

എ�് പറയെ�, �ഹസ�മായ  ദാ�ത� ജീവിത�ിന് 

േശഷം  1754_െല  കുംേബർ യു��ിൽ ഘെ� 

റാവു േഹാൾ�ർ മരണെ��ു. അേ�ാൾ 

അഹല�ഭായി�് �പായം െവറും 29 വയ�് 

മാ�തമായിരു�ു.

ഭർതൃ വിേയാഗ�ാൽ ഹൃദയം തകർ� 

�അഹല�ഭായി  സതി അനു�ി�ു�തിനു ത�ാറാ 

െയ�ിലും  ഭർ�ൃപിതാവായ മൽഹാർറാവു  

അത് തട�ു. ആ സമയ�് അവളുെട  ഏക 

അ�ാണിയായിരു�ു  ഭർ�ൃപിതാവ്. പേ� 

അഹ�ദ് നഗറിെല    ജാംഗഡ് �പേദശെ� േജാ�ി 

വിേ�ജിലാണ്   അഹല�ഭായി ജനി�ത് എ�ിലും, 

മാൾവ രാജ�െ�  രാജമാതാ അഹല�ഭായ് േഹാൾ 

�ർ എ�ാണ് അവർ സ്േനഹാദരപൂർവം   

അറിയെ��ിരു�ത്. അവരുെട അ�ൻ മംേഗാ 

ജിറാവു ഷിൻെഡ ആ  വിേ�ജിൻെറ തലവൻ 

ആയിരു�ു. സ്�തീകളുെട വിദ�ാഭ�ാസം  ഒരു 

�വിദൂര സ��ം മാ�തമായിരു� ആ കാല�്  

അേ�ഹം മകെള ഗാർഹിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിലൂെട 

എഴു�ും വായനയും പഠി�ി�ു. രാജകീയ 

വംശ�ിൽ പിറ�ാെതയിരു�ി�് കൂടി വിധിനി 

േയാഗം േപാെല അവരുെട നാമം ഭാരതീയ 

�സം�ൃതിയുെട ചരി�ത�ിൽ ത� ലിപികളാൽ 

േരഖെ�ടു�െ��ു. 



12അ��വാണി െവബ് വാർ�ാമാസിക ശബിരിമല അ�� േസവാ സമാജം (എസ് എ എസ് എസ)്

 ശ�മായ എതിർ ശബ് ദ�ൾ ഉ�ായിരുെ��ി 

ലും രാജ��ിൻെറ ൈസന�ം  അഹല� ഭായി 

േഹാൾ�റുെട പി�ിൽ അച�ലമായി 

ഐക�േ�ാെട നിലെകാ�ു. േകവലം ഒരു 

വർഷെ� ഭരണം തിക�േ�ാൾ തെ�  വിേദശ 

അ�കമകാരികെള  പ�ും നഖവും ഉപേയാഗി�് 

എതിർ�ു േതാൽ�ി�  റാണിയുെട േനതൃത� 

പാടവം എ�ാവർ�ും കാണാൻ കഴി�ു. 

യു�മുഖ�് സ�യം ആയുധേമ�ി െകാ�് 

സ��ം ൈസന��ിന് അവർ ധീരമായ േനതൃത�ം  

നൽകി. തൻെറ �പിയെ��  ആനയുെട  മുകളിൽ 

ഉ� ഇരി�ിട�ിന് നാലു വശ�ളിലും  

െവ�ുെക�ിയ വി�ുകളിൽ നി�ും  ശരമാരി 

േപാെല അ�ുകൾ അയ�ുെകാ�് ശ�തുനിര 

�കളിൽ  അവർ മരണ താ�വമാടി. ഈ കാ� 

അവർ മാൾവയിെല യഥാർ� റാണിയാെണ�് 

എ�ാവെരയും േബാധ�െ�ടു�ു�തായിരു�ു.  

അവരുെട ൈസനിക ത���ൾ�്  കരു�ു�  

േനതൃത�ം നൽകിയ തൂ�ുജിറാവു േഹാൾ�ർ 

(മൽഹാർ റാവു േഹാൾ�റുെട വളർ�ുപു�തൻ) 

എ� േയാ�ാവിെന അവർ ൈസനിക 

തലവനായി നിയമി�ു.

1766_ൽ, 12 വർഷ�ിനുേശഷം ഭർ�ൃപിതാ 

വിൻെറയും മരണേ�ാെട ചീ�ുെകാ�ാരം 

േപാെല തകർ�ു കിട�ു� തൻെറ രാജ�െ� 

യാണ് അവർ�ു കാണാൻ കഴി�ത്. രാജാ 

വിൻെറ മരണം  ആ രാജ�െ� നയി�ത് അഹ 

ല�ഭായിയുെട മകനും, ബാലനും ആയിരു� 

മാേലറാവു േഹാൾ�റുെട  സിംഹാസന ആേരാ 

ഹണ�ിേല�ാണ്. യുവ രാജാവിൻെറ 

അ�യായ  അഹല�ഭായി റീജൻറ് റാണിയായി 

അവേരാധി�െ��ു. എ�ാൽ 1767 ഏ�പിൽ 

അ�ിന് രാജസിംഹാസനെ� അനാഥമാ�ി 

െകാ�് യുവ രാജാവായിരു�  മാേലറാവു മരണ 

െ��ത് രാജ��ിൻെറ അധികാരഘടനെയ സാര 

മായി ബാധി�ു. ഭർ�ാവിൻെറയും,  ഭർ�ൃ 

പിതാവിൻെറയും, മകൻെറയും മരണം  സൃ�ി� 

േവദന എ�െനയാണ് ഒരു സാധാരണ  സ്�തീ�് 

താ�ാൻ കഴിയുക. പേ� അഹല�ഭായി അച 

�ലയായി  നിലെകാ�ു. തൻെറ ദുഃഖം രാജ� 

�ിൻെറ ഭരണെ�യും, ജന�െളയും 

േദാഷകരമായി  ബാധി�ാെത യിരി�ു�തിന് 

അവർ �ശ�ി�ു. �കേമണ രാജ�ഭരണ�ിൻെറ 

നിയ��ണം അവർ സ��ം ൈകകളിൽ 

ഏ�ുവാ�ി. ഒടുവിൽ 1767 ഡിസംബർ 11ന്, 

ച�കവർ�ിയായിരു�   േപഷ�ായുെട സ�ത 

േ�ാെട അവർ ഇൻേഡാർ ഭരണാധികാരിയായി 

സ�യം രാജ സിംഹാസന�ിേലറി.

ധീരതയു�  ഒരു രാ�ിയായി, മിക� ഒരു  

ഭരണാധികാരിയും  അതിലുപരി ദീർഘദർശി 

ത�വും, രാജ�ത���തയും ഉ� ഒരു 

രാഷ്�ടീയ�ാരി കൂടിയായിരു�ു അവർ. 

ച�കവർ�ിയായിരു� േപഷ�ാ�ുേപാലും 

കാണാൻ കഴിയാതിരു�  �ബി�ീഷുകാരുെട 

കുടില ത���െള അവർ മുൻകൂ�ി ക�ു. 

അവരുെട 30 വർഷെ� ഭരണ�ിനിടയിൽ  ഒരു 

കു�ഗാമം  എ� നിലയിൽ നി�്  ആസൂ�തിതമായി 

വളർ�, സ�ൽസമൃ� മായ ഒരു വൻ നഗരമായി 

�ഇൻേഡാർ മാറുകയു �ായി. അവരുെട �പശ�ി�് 
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ജന�പിയ ഭരണാധികാരിയായിരു� അഹല�ഭായി 

ജന�ളുെട  ആവലാതികൾ േകൾ�ു�തിനും 

അവയ്�് പരിഹാരം കാണു�തിനുമായി 

ജനസ�ർ� സദ�ുകൾ നിേത�നെയേ�ാണം 

�സംഘടി�ി�ിരു�ു. തൻെറ �പ��ൾ േകൾ� 

ണെമ�് ആ�ഗഹി�ു� എ�ാവർ�ുംതെ� 

അവർ  �പാപ�യായിരു�ു . തൻെറ രാജ��ിനും 

അധികാര�ിനും കീഴിലു� എ�ാവരുെടയും 

ഉയർ�യ്�ായി എ�െനയാണ് അവർ  അ��ാനി 

മാ�ുകൂ�ു� മെ�ാരു ഘടകം മാൾവ നഗര�ിൽ 

ധാരാളം േകാ�കളും , േറാഡുകളും പണിതു 

എ�തുമാ�തമ�  ഉ�വ ആേഘാഷ�ൾ�ായി 

ഹി�ു േ��ത�ൾ�് അവർ ധാരാളമായി 

�സംഭാവനകൾ നൽകുകയും െച�ു എ�തിലാണ്. 

റാണിയുെട ഉദാര മതിത��ിന് 

�പതിഫലനെമേ�ാണം  അവരുെട രാജ��ിന് 

പുറ�ും, ഹിമാലയം മുതൽ ദ�ിേണ��വെര 

വ�ാപി�ുകിട�ു� നിരവധി �ല�ളിൽ 

േ��ത�ളും, േറാഡുകളും, കുള�ളും, 

കിണറുകളും, ജലസംഭരണികളും, സ�ത�ളും, 

േകാ�കളും നിർ�ി�ുകയും മ�് അനവധി േ�മ 

�പവർ�ന�ളും അവർ നട�ുകയു�ായി. 

ഇതിെന�ാം പുറേമ േഹാൾ �ർ രാ�ി കാശി, 

വാരണാസി, ബദരിനാഥ്,  അേയാധ�, മഥുര, 

കാ�ി, ദ�ാരക, രാേമശ�രം, ജഗ�ാഥപുരി എ�ീ  

�ഭാരതീയ സം�ൃതിയുെട  ഈ�ി��ൾ  തീർ 

�ാടന േക���െളയും, േ��ത�െളയും 

നവീകരി�ുകയും സൗ�ര� വൽ�രി�ുകയും 

�െച�ു. അവരുെട തല�ാ നമായ മേഹശ�രം  

വ�ാവസായിക േന��ളുെട മാ�തമ� കലാ 

സാഹിത�ാദികളുെടയും  ഒരു വിളനിലമായി  

ഉയർ�െ��ു. േദശസ്േനഹികളായ  മറാ�ി 

കവികൾ േമാേറാപ�്, ഷാഹിർ അന�പാ�ി, 

�സം�ൃത പ�ിതനായ കുശിറാമിെന േപാലു 

�വർ,  എ�ിവർ�ായി  രാജ െകാ�ാര�ിൻെറ 

വാതിലുകൾ സദാ  തുറ�ി�ിരു�ു. അവരുെട 

തല�ാനനഗരി തെ�  കലാകാര�ാർ, ശിൽ 

പികൾ, കരകൗശല വിദഗ്��ാർ   എ�ിവർ�്  

ആദരവും, ഉയർ� �പതിഫലവും നൽകു 

�തായിരു�ു. ഇതു കൂടാെത  വസ്�ത നിർ�ാണ  

േമഖലയിലും രാ�ി �പേത�ക �ശ� പതി�ി 

�ിരു�ു. ത�ീർ�ട �ളും, കുള�ളും, 

കിണറുകളും, ധാരാളം തണൽ മര�ളാലും 

സ��മായിരു�, വിദൂരതയിേല�് എ�ു� 

�വി�ൃതമായ േറാഡുകളും യാ�ത�ാർ�ായി 

ധാരാളം സ�ത�ളും വീടി�ാ�വർ�്  കിട�ാ 

ട�ളും, പ�ിണി�ാവ�ൾ�് സൗജന� ഭ� 

ണവും എ�ുേവ� ഓേരാരു�ർ�ും അവര 

വരുെട ആവശ��ൾ നിറേവ�െ�ടുകയും 

�െച�ിരു�ു. സ�ാർ� വാഹക സംഘ�ളുെടയും  

വണി�ുകളുെടയും അടിമകളാ�ി  ചൂഷണം 

െച�െ��ിരു� ഭീലുകൾ മുതലായ അധ:കൃത 

ജനവിഭാഗ�െള   അവരുെട ദുഃഖ ദുരിത�ളുെട 

നിലയി�ാകയ�ിൽ നി�ും    േമാചി�ി�് സ�ാ�ശ 

യത�ം ഉ� സ�ത��കർഷകരാ�ി തീർ 

�ു�തും അഹല� ഭായിയുെട ഭരണ േന��ളിൽ 

െപടു�ു. ഹി�ു�ളും മു�ീ�ളും ഒരുേപാെല 

തെ� ത�ളുെട എ�ാ ഉയർ�യ്�ും കാരണമായ 

രാ�ിയുെട ദീർഘായു�ിനു േവ�ി 

�പാർ�ി�ിരു�ു. 
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�ിരു�ത്  എ�് പിൽ�ാല ചരി�തകാര�ാർ 

ത�ലിപികളിൽ േരഖെ�ടു�ിയി�ു�്. 

അവരുെട ഭരണകാല�്  വ�ാവസായിക, 

വാണിജ� രംഗ�ൾ  അനാദൃശ�മായ വളർ�യും, 

പു�ിയും േരഖെ�ടു�ി. കർഷകർ  

വരൾ�യുെടയും മ�ു ദുരിത�ളുെടയും  

ഇരകളാ�െ��ിരു�ി�   എ�ു മാ�തമ� ന� 

സ�ാ�ശയത�ം ഉ� ഉയർ� പൗര�ാർ  തെ�യായി 

ശ�ിെ��ിരു�ു. ൈസ ന�ാധിപനായിരു� 

തു�ാജിറാവു േഹാൾ�െറ തുടർഭരണ 

അവകാശിയായി അവേരാ ധി�ുെകാ�് തൻെറ 

70_ആമെ� വയ�ിൽ  മഹാറാണി അഹല�ഭായി 

േഹാൾ�ർ അ�രി�ു.

ആനിബസൻറ് ഇ�െന എഴുതു�ു: "ത�ളുെട 

സകല േ�മ ഐശ�ര��ൾ�ും  കാരണമായി 

തീർ�ിരു�   മഹാറാണിയുെട  േവർപാടിൽ 

ഇൻേഡാർ എ� േദശം ദീർഘമായ േത�ലിേല�് 

വീണു േപായിരി�ു�ു. മഹാറാണിയുെട  പാവന 

��രണകൾ  എ�ും ജനഹൃദയ�ളിൽ  സ്േനഹാ 

ദര�ളുെട പൂെ��ുകൾ ഏ�ുവാ�ിെ�ാ�് 

തളിരി�ു നിൽ�ും".

 

��ശീധർ�ശാ�ൃ േകശാദി

പാദ വർ�ന സ്േതാ�തം

कोद�बाणमिहता�मता�वीय�म् ।

उ��भापटलदी�मद�सारम्

ഉദ�ത്�പഭാപടലദീ�പമദ�ഭസാരം 

േകാദ�ബാണമഹിതാ�മതാ�വീര�ം । 

उ��चा�भुजद�युगा�सं�थ-

िन�ं �भापितमहं �णतो भवािम।।५।।

അർ�ം :- ഭയെ�ടു�ു�തും മേനാഹരവുമായ 

ദ�ു േപാലു� ൈകകളിൽ ഇരി�ു� 

വിേ�ാടും അ�ുകേളാടും കൂടിയവനും ശ�തു 

�െള സംഹരിയ്�ു�വനും ബ�നെ� 

വിച്േഛദി�ു� വീര�േ�ാട് കൂടിയവനും 

ഉദി�ുയർ� േതജ�ിൻകൂ�ം േപാെല �പകാശ 

േ�ാട് കൂടിയവനും അ�ഭം േപാെല ബലവാനും 

�േതജ�ിന്െറ നാഥനുമായ ധർ�ശാ�ാവിെന 

ഞാൻ നിത�വും നമിയ്�ു�വനായി 

ഭവിയ്�ു�ു.

 (........തുടരും)

ഉ��ചാരുഭുജദ�യുഗാ�ഗസം�-

നിത�ം �പഭാപതിമഹം �പണേതാ ഭവാമി ॥ 5

(�ശീമദ് ശ�രാചാര�ർ)

േ�ാകം - 5/10
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സുഭാഷിതം -23

വർ�മാേനന  കാേലന

        (ആചാര� ചാണക�ൻ)

വർ�യ�ി വിച�ണാ: ||

ഇ�്,  ഈ നിമിഷം,  ന�ുെട ക�ിൽ ഉ�്. 
� �ശു�ാ�ി േയാെട കർ�ം െച�ാൽ അത് ന� ഒരു 

ഭൂതകാലം നമു�് സ�ാനി�ും. നെ�ാരു ഭാവിയി 

േല�് വഴി തുറ�ുകയും െച�ും. അേ�ാൾ 

വർ�മാന കാലമാണ് താേ�ാൽ.... വർ�മാന 

കാലെ� വൃ�ിയു� കർ��ൾ ശുഭകരമായ 

ഒരു ഭൂതകാലവും മധുരമായ ഒരു ഭാവിയും നമു�് 

നൽകും. ജീവിതെ�  അർ� പൂർണമാ�ി 

തീർ�ും. അതു െകാ�് ഈ നിമിഷ�ിൽ 

ജീവി�ുക. ഈ നിമിഷ�ിൽ െചേ�� ന� 

കർ��െള�ാം െച�ുക. അേ�ാൾ ന�ുെട 

ഭൂതവും ഭാവിയുെമ�ാം  സു�രമായിരി�ും. 

ജീവിത�ിൽ  ആന�െ� ഉ�ാ�ും.

ഭവിഷ�ം ൈനവ ചി�േയത് |

ഭാരത�ിെല �ശേ�യനായ ഒരു ആധ�ാ�ിക 

ആചാര�നായിരു� ഓേഷാ രജനീഷ് എേ�ാഴും 

തന്െറ ശിഷ��ാേരാടായി പറയുമായിരു�ു : 

ഇവിെട.... ഇേ�ാൾ..... ആയിരി�ൂ...... (BE HERE AND 

NOW).  (ഒരു പേ� ഓേഷാ പറ�തു  േപാെല 

ഇ�തയും  മേനാഹരമായി ഈ വിഷയം മ�ാരും 

പറ�ി�ു�ാവി�).

वत�मानेन कालेन वत�य�� िवच�णाः  ॥
गते शोको न कत��ो भिव�ं नैव िच�येत् ।

ഗേത േശാേകാ ന കർ�േവ�ാ

സാരം : ഭൂതകാലെ� ഓർ�ു വിഷമി�രുത്,  

ഭാവിെയ ഓർ�ു േവവലാതിെ�ടരുത്.  അറിവു 

�വർ വർ�മാന കാല�ിൽ വർ�ി�ു�ു. 

ന�ുെട ജീവിതം ഒരു കർ� കാ�മാണ്.  ഓേരാ 

നിമിഷവും ന�ളാൽ ആവും വിധം ഭംഗിയായി 
�കർ�ം അനു�ി�ാൽ  ജീവിതം സാർ� 

കമായി�ീരും. നാം  എ�ു െകാ�ാണ് ന�ുെട 

ഭൂതകാലെ� ഓർ�ു വിഷമി�ു�ത്? 

ഭൂതകാലം അ�ത ഭംഗിയായിരു�ി�.  കാരണം 

നമു�് ഭംഗി ആയി കർ�ം െച�ാൻ കഴി�ി�.... 

ഇനി അതിെന കുറി�് ഓർ�ു വിഷമി�തു 

െകാ�് കാര�മി�.  

        വാർ�കൾ

*ഇ�് 2022 ജനുവരി 23 - സ�ാമി അ��ന്െറ ജ� 

ന��തം ആയ ഉ�തം. ശബരിമല അ�� േസവാ 

സമാജ�ിന്െറ  നിർേ�ശ �പകാരം േലാകം മുഴു 

വനും ഉ� അ�� ഭ�ർ ഇേ� ദിവസം 

ൈവകുേ�രം സ��ം വീടുകളിലും, അടു�ു� 

േ��ത�ളിലും ദീപാരാധനേയാടു കൂടി "ഉ�തം 

പൂജ" നട�ു�ു. 

*ശബരിമല അ�� േസവാ സമാജം കഴി� ചില 

വർഷ�ളായി, മകരേജ�ാതി കാണു� 

ശുഭമുഹൂർ�ം, വിശ�വ�ാപകമായി, അവരവ 

രുെട ഭവന�ളിലും, േ��തം, ഭജനമഠം മുതലായ 

�ല�ളിലും ദീപം െതളിയി�ു െവ�ണെമ� 

ആഹ�ാനവുമായി �പവർ�ി�ു വരികയാണ്. 

2018_ൽ മേ�ശ�രം മുതൽ െത�ു കളിയി�ാവിള 

വെര മു�തു ല�േ�ാളം അ�� ഭ�ർ 

ൈകയിൽ േജ�ാതിയുേമ�ി ഭ�ിപുര�രം 

അണിനിര�തിനു േശഷമാണ് ഈ ഒരു ചട�ു 
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ഭവന�ളിൽ വ�ാപകമായി നട�ി വരു�ത്. ഈ 

വർഷവും ജനവരി 14_നു ൈവകീ�് 6.15 മുതൽ 7.15 

വെര ല��ണ�ിനു േജ�ാതികൾ െതളി 

യി�ുകയു�ായി. �കേമണ, എ�ാ വർഷവും 

"മകരേജ�ാതി" ഒരു മേഹാ�വമായി ഭാരത�ിൽ 

മാ�തമ� േലാകം മുഴുവൻ ഭ�ിപുര�രം 

േകാടാനുേകാടി ദീപാല�ാര�േളാെട ആേഘാ 

ഷി�െ�ടുെമ�ു �പതീ�ി�ാം.

*എ�ാ വർഷവും തീർ�ാടന സമാപനേ�ാട 

നുബ�ി�ു ശബരിമല അ�� േസവാ സമാജ 

�ിന്െറ ര�ായിര�ി അ�ൂറിൽ പരം 

അ��േസവക�ാർ ഒെ�ാരുമി�ു എരുേമലി 

യിലും, തുടർ�് പ� മുതൽ സ�ിധാനം 

വേരയു� ര�ു വഴികളിലും, സ�ിധാന�ും, 

പരിസര�ളിലും നട�ി വരാറു� ശുചീകരണ 

യ��ിന്, ഈ വർഷവും േദവസ�ം േബാർ 

ഡിൽ നി�ും അനുമതി ലഭി�ിരു�ു. �ശീ. െക. 

അന�േഗാപൻ, (�പസിഡന്റ്, തിരുവിതാംകൂർ 

േദവസ�ം േബാർഡ്) ജനുവരി 19_നു ഉദ്ഘാടനം 

നിർ�ഹി�ാനും സ�തി�ിരു�ു.  വർ�ി�ു 

വരു� േകാവിഡിന്െറ വ�ാപനെ� തുടർ�്  

15_നു കൂടിയ േക��ീയ േകാർ ക�ി�ി ഓൺൈലൻ 

േയാഗ�ിൽ, ഈ വർഷം സ��് പരിപാടി 

ഒഴിവാ�ുകയാണ് ഉചിതെമ�ു തീരുമാനി�ു 

കയു�ായി.

*പതിവു േപാെല ഈ വർഷവും നാം പല 

�ല�ളിലുമു� അ�� േസവാ േക��� 

ളിലൂെട (എരുേമലി, വിഴി�ിേ�ാട്, കൂനംകര, 

കാളെക�ി, പ�ളം, പ�നംതി�, െച��ൂർ 

റയിൽേവ േ�ഷൻ, തൃ�പയാർ തുട�ിയവ..) 

അ�ദാനമട�മു� വിവിധ േസവന �പവർ 

�ന�ൾ നട�ുകയു�ായി. പേ�, 

ൈഹേ�ാടതിയിൽ നി�് അനുകൂലമായ 

തീരുമാനം ലഭി�ാതിരു�തിനാൽ (േകാവിഡ് 

വ�ാപനെമ� കാരണം ചൂ�ി�ാ�ി), സ�ിധാ 

ന�് അ�ദാനം നട�ുവാൻ നമു�് സാധി�ി�. 

വീ�ും േകാടതിെയ സമീപി�ാനും അടു� 

മാസം മുതൽ �പതിമാസ പൂജാ സമയ�ളിൽ 

സ�ിധാന�് അ�ദാനം കൂടി നട�ുവാൻ 

അനുവാദം വാ�ുവാനും തീരുമാനി�ി�ു�്.

ക�ിസ ്(വി�ാന പരീ�) – 8

(കുറി�്: സനാതന ധർ�ം സംബ�ി�ും, 

കൂടുതലും അ��വാണിയിൽ �പസി�ീകരി� 

വിഷയ�ൾ അടി�ാനമാ�ിയുമു� 

േചാദ��ൾ. ഉ�ര�ൾ അ��വാണിയുെട 

അടു� ല� �ിൽ. എ�ാവർ�ും പെ�ടു�ാം. 

ഉ�ര�ൾ 20 ദിവസ�ിനകം "9447211722" എ� 
�ന�റിേല�ു വാ�ാ�്  അയ�ണം. എ�ാ 

േചാദ��ൾ�ും ശരിയായ ഉ�ര�ൾ നൽകു� 

വ��ിയുെട  വിവര�ൾ അടു� 

അ��വാണിയിൽ �പസി�ീ കരി�ു�താണ്)

2. കാശി വിശ�നാഥ േ��തമട�ം അ�കമികളാൽ 

തകർ�െ�� പല േ��ത�ളും പുനരു�രി� 

പതിെന�ാം നൂ�ാ�ിെല ധീരയായ മാൾവയിെല 

മഹാറാണി ആരായിരു�ു?

1. തമിഴ് നാ�ിൽ ചിദംബരം േ��ത�ിൽ ഏതു 

േദവെന, ഏതു രൂപ�ിലാണ് ആരാധി�ു�ത്?

േചാദ��ൾ:

3. സ�ാമി അ��ന്െറ ഉറ�ുപാ�ായി 

അറിയെ�ടു� �പസി�മായ "ഹരിവരാസനം" 
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7. ഒരു അസുരന്െറ മകൾ സ�ർ�റാണിയായി, 

അസുരൻ മകൾ ആെര�ാം?

10. "ഹിേതാപേദശ"�ിന്െറ രചയിതാവ് ആർ?

�1.കൃ�ന് മുൻപ് േദവകി�ു പിറ� ആറ് 

കു�ു�െള കംസൻ വധി�ു. �ബ�ാവിനാൽ 

ശപി�െ�� മരീചിയുെട പു�ത�ാർ. ഇതായിരു�ു 

അവരുെട ശാപേമാ�ം.

കഴി� ല�ം അ��വാണിയിെല ക�ിസ് – 7 

േചാദ��ളുെട ശരി ഉ�ര�ൾ: 

�9. �ശീകൃ�ൻ െചറുവിരൽ െകാ�് ഉയർ�ിയ 

പർ�തം  ഏത്?

4. മഹിഷാസുരനും േദവിയുമായു� യു�ം നട� 

�ലം?

-----------------------------------

-------------------------------

മുഴുവൻ േചാദ��ൾ�ും ശരിയു�രം 

നൽകിയവർ:

ആരുമി�

6. ശകു�ളയുെട കഥ ഏതു മഹദ് �ഗ��ിൽ 

കാണു�ു?

6.കാലേകയ�ാെര നശി�ി�ാൻ അഗസ്ത� ഋഷി 

സമു�ദം കുടി�് വ�ി�ു, പി�ീട് ഭഗീരഥൻ ഗംഗെയ 

ഭൂമിയിൽ െകാ�ുവ�േ�ാൾ സമു�ദ�ിൽ 

െവ�ം നിറ�ു.

രചി�താർ?

5. േവദ�ളുെട രചയിതാവ്?

8. യ��ാരുെട നായകൻ ആരായിരു�ു?

2.അർ�ുനന്െറ ശംഖിന്െറ േപര് : േദവദ�ം

4. സമു�ദമഥന�ിന് ഉപേയാഗി� പർവതം: മ�രം

5.വേ�മാതരം ബ�ിംച�� ചാ�ർജി 1870ൽ എഴുതി, 

1882ൽ എഴുതിയ ആന�മ�് എ� ബംഗാളി 

േനാവലിൽ േചർ�ു.

7. സൂര�പു�തനായ സു�ഗീവൻ ഇ��പു�തനായ 

ബാലിയുെട വധ�ിന് കാരണമായി. 

�8. പാ�ി�ാനിെല മുൾതാനിൽ ഉ�ായിരു� 
��പസി�മായ േ��തം �ശീകൃ� പു�തൻ സാംബൻ 

�നിർ�ി� വി�ുേ��തം. ഇത് പ�ാം നൂ�ാ�ിൽ 

തകർ�െ��ു. മുൾ�ാൻ എ�ാൽ മൂല�ാനം. 

�9. കുള�ൂ�ുഴയിെല ശാ�ാവ് ബാലാവ�യി 

ലാണ് ഉ�ത്. 

10. ഭൂതനാഥൻ എ�ാൽ പ�ഭൂത�ളുെട 

അധിപൻ. ഈ അർ��ിൽ അ��ൻ 

ഭൂതനാഥൻ എ�ും അറിയെ�ടു�ു.

3.ഘേടാത്കചന്െറ അ�ൻ  : ഭീമേസനൻ.

*ശബരിമല അ�� േസവാ സമാജ�ിനു േവ�ി, 

അ��വിഹാർ, ശിവ െട�ിൾ േറാഡ്, വി�ൂർ, തൃശൂർ, 

�േകരളം - 680010, നി�്  നാഷണൽ അ�ിൻ െസ�ക�റി �ശീ.പി. 

ഷ�ുഖാന�ൻ �പസി�ീകരി�ു�ത.്

*നിേഷധ�ുറി�്: ഇതിൽ െകാടു�ിരി�ു� വിഷയ�ൾ 

സംബ�ി�ു, അതിന്െറ രചയിതാ�ൾ��ാെത, ശബരിമല 

അ�� േസവാ സമാജ�ിേനാ അംഗ�ൾേ�ാ യാെതാരു 

ബാ��തയുമിെ��് വ��മാ�ു�ു.
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