
ശബരിമല ദർശന ദിവസങ്ങൾ 2023, ഉത്രം പൂജാ ദിവസങ്ങൾ
ഹരിവരാസനരം  വ്ാഖ്ാനരം: ഭാഗരം 4 -  ശ്രീ.പി. ആർ. ജനാർദ്ദനൻ നായർ
ഷ�ാഡശ സരംസ്ാരങ്ങൾ,  ഭാഗരം 1 : ഷഡാ. വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി
എരുഷമലി - വാപുരന്റെ ഷ�ാട്ട - ശ്രീ. അരവിന്ദ്സുബ്രഹ്മണ്രം.    നമ്മുന്െ പപതൃ�രം - ജ്വാലാമുഖി ഷഷേത്രം
വിഷ്ണുസഹസ്രനാമരം        വിഷവ�ാനന് സ്ാര�രം �ന്ാകുമാരിയിൽ.       സുഭാ�ിതരം – 36
 അണിമാദി അഷ്ട സിദ്ി�    ഗരീതാ ഷ്ാ�ങ്ങൾ 41-47     �്വിസദ് -21     വാർത്ത�ൾ

ക്രമ നരം. അയ്യപ്പവാണി - 
01/2023 (ഉത്രം പതിപ്പദ് ) 
13 ജനുവരി 2023. 
(29 ധനു 1198) 
യുഗാബ്രം 5124

ശബരിമല ഷഷേത്രം - തുറക്കുന്ന/അെയ്ക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ  - 2023

• 20.01.2023 നദ് രാവിന്ല 6.00 മണിക്ദ് ഷഷേത്രം അെയ്ക്കുരം, ന്പാതുദർശനമില്ല.  
• 19-നദ് രാത്ി മാളി�പ്പുറരം ഷഷേത്പരിസരത്തദ് ഗുരുതി. 
• 19, 20 തരീയതി�ളിലരം ന്നയ്യഭിഷ��രം ഇല്ല.

ഉത്രം പൂജ തരീയതി�ൾ - 2023 

____________________

പൂജയുടെ പേര് തുറക്കുന്നു
വൈകിട്് 5.00  

അെയ്ക്കുന്നു
രാത്ി 10.00

മകരൈിളക്് ഉത്സൈം (മകരപജയാതി 
ദർശനം -14/01/2023 വൈകുപനേരം) 30/12/2022 20/01/2023*

പ്രതിമാസ പൂജ (കുംഭം/ടെബ്രുൈരി) 12/02/2023 17/02/2023
പ്രതിമാസ പൂജ (മീനം/ മാർച്് ) 14/03/2023 19/03/2023
ഉത്സൈം(ടകാെിപേറ്് - 27/03/2023, 
ആറാട്് & േങ്കുനി ഉത്ം-05/04/2023) 26/03/2023 05/04/2023

പ്രതിമാസ പൂജ – പമെം/ഏപ്രിൽ
 (ൈിഷു - 15/04/2023) 11/04/2023 19/04/2023

പ്രതിമാസ പൂജ (ഇെൈം/ടമേ് ) 14/05/2023 19/05/2023
പ്രതിഷ്ാ ദിനം 29/05/2023 30/05/2023
പ്രതിമാസ പൂജ (മിഥുനം/ജൂൺ) 15/06/2023 20/06/2023
പ്രതിമാസ പൂജ (കർക്െകം/ജൂവൈ) 16/07/2023 21/07/2023
പ്രതിമാസ പൂജ (ചിങ്ം/ഓഗസ്റ് ) 16/08/2023 21/08/2023
ഓണം ഉത്സൈം (തിരുപൈാണം - 
29/08/2023) 27/08/2023 31/08/2023

പ്രതിമാസ പൂജ (കനേി/ടസേ്റ്ംബർ) 17/09/2023 22/09/2023
പ്രതിമാസ പൂജ (തുൈാം/ഒപ്ാബർ) 17/10/2023 22/10/2023
ശ്ീ ചിത്ിര ആട് തിരുനാൾ 10/11/2023 11/11/2023
മണ്ഡൈ പൂജ ഉത്സൈം (മണ്ഡൈ പൂജ 
-27/12/2023) 16/11/2023 27/12/2023

മകരൈിളക്് ഉത്സൈം (മകരൈിളക്്  
-14/01/2024) 30/12/2023 20/01/2024

നം ആഴ്ച ഇംഗ്ീഷ്
തീേതി/മാസം

മൈോളം തീേതി/
മാസം

1 ടൈള്ിോഴ്ച 13 ജനുൈരി 29 ധനു - 1198  

2 ൈയാഴാഴ്ച 09 ടെബ്രുൈരി 26 മകരം

3 ബുധനാഴ്ച 08 മാർച്് 24 കുംഭം

4 ബുധനാഴ്ച 05 ഏപ്രിൽ 22 മീനം

5 ടചാവ്ാഴ്ച 02 ടമേ് 18 പമെം

6 തിങ്കളാഴ്ച 29 പമേ് 15 ഇെൈം

7  തിങ്കളാഴ്ച 26 ജൂൺ 11 മിഥുനം

8 ഞാേറാഴ്ച 23 ജൂവൈ 07 കർക്െകം

9 ശനിോഴ്ച 19 ഓഗസ്റ് 03 ചിങ്ം-1199

10 ടൈള്ിോഴ്ച 15 ടസേ്റ്ംബർ 30 ചിങ്ം
11 ടൈള്ിോഴ്ച 13 ഒപ്ാബർ 27 കനേി
12 ൈയാഴാഴ്ച 09 നൈംബർ 23 തുൈാം
13 ബുധനാഴ്ച 06 ഡിസംബർ 20 വൃശ്ികം



ഹരിഹരാത്മജാഷ്ട�രം  
(ഹരിവരാസനരം) - 4

(ശ്രീ  P R ജനാർദ്ദനൻ നായർ, എറണാകുളരം)

ഷ്ാ�രം - 4
തുരഗവാഹനരം സുന്രാനനരം
വരഗദായുധരം ഷദവവർണ്ിതരം

ഗുരുകൃപാ�രരം �രീർത്തനപ്ിയരം
ഹരിഹരാത്മജരം ഷദവമാശ്ഷയ

തുരഗവാഹനരം: അയ്യപ്പസ്വാമിയുന്െ വാഹനരം പുലി. 
അയ്യപ്പസ്വാമി പുലിവാഹനൻ എന്ന ഷപരിൽ 
പ്സിദ്നാണഷല്ലാ. എന്നാൽ പ�ലാസവാസിയായ 
ശ്രീധർമ്മശാസ്ാവിന്റെ മുഖ്വാഹനരം തുരഗമാണദ്, 
അതായതദ് കുതിരയാണദ്. ശബരിമലഷഷേത്രം ശ്രീധർമ്മ 
ശാസ്ാഷഷേത്മാണദ്, അവിന്െ ന്�ാെിമരമു�ളിന്ല 
വാഹനപ്തിഷ്ഠ കുതിരയുഷെതാണദ്. തുരഗരം എന്ന 
പദത്തിനദ് അതിഷവഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതദ് 
എന്നർത്രം. അതിനാൽ കുതിര, മനസ്ദ് എന്നരീ അർത് 
ങ്ങളിൽ തുരഗരം എന്ന വാക്ദ് ഉപഷയാഗിക്ാറുണ്ദ്. 
ഭഗവാനദ് വായുഷവഗത്തിൽ എന്നല്ല, മഷനാഷവഗത്തിൽ 
എവിന്െയുരം, പ്ഷത്�ിച്രം ഭക്തമനസ്ിൽ എത്താൻ 
�ഴിയുരം. അതിനാൽ അഷദ്ദഹത്തിനദ് തുരഗവാഹനൻ 
എന്ന വിഷശ�ണരം അത്ന്രം അന്വർത്മായിരിക്കുന്നു.
 മനസ്ിഷനാളരം അതായതു ചിന്�ഷളാളരം ഷവഗരം 
മന്്ാന്നിനുമില്ല. അതിനാൽ തുരഗത്തിനു മനസ്ദ് എന്നുരം 
അർത്രം. തുരഗവാഹനൻ തുരഗത്തിഷമേൽ ഇരിക്കുന്നവ 
നാണഷല്ലാ. അതായതു മനസ്ിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ. 
ചിത്തസ്ിതൻ എന്നർത്രം. ഭക്തചിത്തസ്ിതനായ 
ഭഗവാനാണു തുരഗവാഹനൻ. ചിത്തസ്ിതൻ 
എന്നാൽ ജരീവി�ളിൽ അന്ര്ാമിയായി വർത്തിക്കുന്ന 
ജരീവാത്മാവദ്. ജരീവാത്മാവരം പരമാത്മാവരം ഭഗവാൻ 
തന്ന്ന എന്നു നാരം �ണ്താണഷല്ലാ.
     കുതിരന്യ ശക്തിയുന്െ പ്തരീ�മായുരം �ണക്ാ 
ക്ാറുണ്ദ്. ശക്തമായ, ദൃഢമായ, ചഞ്ചലമല്ലാത്ത, 
ഷവഗതഷയറിയ മനസ്ാകുന്ന കുതിരന്യ വാഹനമാ 
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ക്ിയവൻ, അങ്ങിന്നയുള്ള ഭക്തമനസ്സു�ളിൽ 
വസിക്കുന്നവൻ, തുരഗവാഹനൻ.
സുന്രാനനരം: മഷനാഹരമായ മുഖമുള്ളവൻ. ഈ 
പ്പഞ്ചത്തിന്ല എല്ലാ സൗന്ര്ത്തിഷറെയുരം ആന്� 
ത്തു�ഷയാ അതിലമധി�ഷമാ ആയ സൗന്ര്മുർത്തി 
യാണു ഭഗവാൻ. സൗന്ര്രം ഏവന്രയുരം 
ആ�ർ�ിക്കുന്നതുരം എല്ലാവർക്കുരം സഷന്ാ�രം 
നല്കുന്നതുമാണദ്. ശബരിമല ശ്രീഷ�ാവിലിനു മുന്നിൽ 
നിന്നുന്�ാണ്ദ് സുന്രമായ മുഖഷത്താടു കൂെിയ ഭഗവാന്ന 
ദർശിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനു ലഭിക്കുന്ന സഷന്ാ�വരം, 
ആനന്വരം, ആത്മനിർവൃതിയുരം പറഞ്ഞറിയിക്ാൻ 
സാധ്മല്ലതന്ന്ന. എത് തവണ ദർശിച്ാലരം 
പൂർണ്മായ തൃപ്ി വരാന്ത ഭഗവാന്ന വരീണ്രം വരീണ്രം 
ദർശിക്കുവാൻ ഓഷരാ ഭക്തനുരം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ 
�ാരണവരം ഭഗവാന്റെ ഈ സുന്രാനനരം തന്ന്നയാണദ്.
വരഗദായുധരം : അയ്യപ്പസ്വാമിയുന്െ മുഖ്മായ ആയുധരം 
അമ്രം വില്ലുമാണദ്. എന്നാൽ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ാവിന്റെ 
ആയുധരം ഗദയാണദ്. ഭഗവാന്റെ ആയുധരം ദുഷ്ട 
നിഗ്രഹത്തിനാന്ണന്നു ന്പാതുഷവ പറയുന്മങ്ിലരം, 
സൂക്ഷ്മചിന്നത്തിൽ ധർമ്മസരംരഷേണത്തിനു ഷവണ്ി 
യാണദ് ഈ ആയുധരം ഉപഷയാഗിക്കുന്നതദ് എന്നു 
�ാണാരം. ഗദന്യന്നതിനദ് വാക്ദ്, ശബ്രം, ഇെിമുഴക്രം 
എന്ന്നാന്ക് അർത്മുണ്ദ്. ആയുധങ്ങഷളക്ാൾ 
മൂർച്യുള്ള വാക്കു�ൾ ന്�ാണ്ദ്എതിരാളി�ന്ള ഷതാല്ി 
ക്കുവാൻ �ഴിവള്ളവൻ എന്നദ് വരഗദായുധപദന്ത്ത 
വ്ാഖ്ാനിക്ാവന്നതാണദ്.
ഷവദവർണിതരം : ഷവദങ്ങളിൽ വർണിക്ന്പ്പട്ടിരി 
ക്കുന്നവൻ. ഈ ഷലഖനപരമ്പരയിൽ ഒന്നാരം 
ഷ്ാ�ത്തിന്റെ വ്ാഖാനത്തിൽ ന്�ാടുത്തിരിക്കുന്ന 
“ഷലാ�ാനാരം പരഷമശ്വരരം..” എന്നദ് തുെങ്ങുന്ന 
ഷ്ാ�ത്തിൽ “നിഗമസഷന്ാപഹ�സരംഷവദിതരം” 
എന്ന ഒരു പ്ഷയാഗമുണ്ദ്. അതിന്റെ അർത്രം ‘ഷവദ 
മന്ത്രങ്ങളുന്െ കൂട്ടരം ന്�ാണ് മാത്രം അറിയന്പ്പടുവാൻ 
�ഴിയുന്നവൻ’ എന്നാണദ്. അതായതദ് ഭഗവദദ് തത്വരം 
അറിയണന്മങ്ിൽ ഷവദമന്ത്രങ്ങന്ളത്തന്ന്ന ആശ്യിക് 
ണന്മന്നു സാരരം. ധർമ്മശാസ്ാവിന്റെ തത്വരം 
വ്ാഖാനിഷക്ണ്തദ് ഷവദവാ�്ങ്ങന്ള ആസ്പദമാ 
ക്ിയാണദ്. അയ്യപ്പസ്വാമിയുന്െയുരം, ധർമ്മശാസ്ാവി 
ന്റെയുരം മാത്മല്ല എല്ലാ ഷദവത�ളുന്െയുരം തത്ത്വങ്ങൾ 
വർണിച്ിരിക്കുന്നതദ് ഷവദങ്ങളിലാണദ്.
ഗുരുകൃപാ�രരം: ഗുരു എന്നാൽ ഏ്വരം വലിയതദ്, ഏ്വ 
മധി�രം കൃപയുള്ളവൻ ഗുരുകൃപാ�രൻ. അതു  
ന്�ാണ്ാണദ് ഭഗവാന്ന കൃപാസാഗരരം, �രുണാസാഗരരം 
എന്ന്നാന്ക് പറയുന്നതദ്. സ�ല ജരീവ ജാലങ്ങളുരം 
ഭഗവാന്റെ കൃപന്�ാണ്ാണദ് ജരീവിച് വരുന്നതദ്. ഈ 
പ്പഞ്ച സൃഷ്ടിയുരം അതിന്റെ നിലനില്രം എല്ലാരം ഭഗവദദ് 
കൃപന്�ാണ് മാത്മാണദ്.
           ഗുരുകൃപ എന്നാൽ ഗുരുവിന്റെ കൃപ, ആചാര് 
കൃപ എന്നുരം പറയാരം. ചിന്മുദ്ര �ാണിച്ന്�ാണ്ദ് 
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തത്ത്വമസി ഉപഷദശിക്കുന്ന ശബരിമല ശ്രീധർമ്മ 
ശാസ്ാവദ് ഷലാപ��ഗുരു തന്ന്നയാണദ്. ആ ഗുരുകൃപ 
തന്ന്നയാണദ് നന്മ്മ ഭക്തരുരം ജ്ാനി�ളുരം ഒന്ക്യാ 
ക്കുന്നതദ്. ഗുരുകൃപന്�ാണ് മാത്ഷമ, ഭക്തർക്ദ് എന്നു 
മാത്മല്ല, പ്പഞ്ചത്തിൽ ആർക്കുരം എന്ന്ങ്ിലരം 
ഷനടുവാൻ സാധിക്കു�യുള്ളൂ.
     ലൗ�ി�ജരീവിതത്തിലരം ഗുരുക്മോർ, അധ്ാപ�ർ, 
പ്ായത്തിൽ മുതിർന്നവർ തുെങ്ങി പലരുന്െയുരം 
അനുഗ്രഹരം നാമാഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്കു ലഭിക്കു�യുരം 
ന്ചയ്യുന്നു. അവർക്ദ് നന്മ്മ അനുഗ്രഹിക്ാനുള്ള ഷപ്രണ 
ലഭിക്കുന്നതു തന്ന്ന ഭഗവാന്നന്ന പരമഗുരുവിന്റെ 
കൃപന്�ാണ് തന്ന്നയാണദ്. ആ നിലയിലരം ഭഗവാൻ 
ഗുരുകൃപാ�രൻ തന്ന്ന.
�രീർത്തനപ്ിയരം: ഈ പദരം മൂന്നാരം ഷ്ാ�ത്തിൽ വിശദരീ 
�രിച്ിട്ടുണ്ദ്. അതിനാൽ വരീണ്രം ആവർത്തിക്കുന്നില്ല.
സരംഷേിപ്മായി പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ ചിത്തസ്ിതനായ 
(തുരഗവാഹനനായ, തുരഗരം = ചിത്തരം എന്ന 
അർത്ത്തിൽ), അഭൗമ സൗന്ര്മൂർത്തിയായ, 
ധർമ്മസരംരഷേണത്തിനായി ഷശ്ഷ്ഠമായ ഗദായുധരം 
ധരിച്ിട്ടുള്ളവനായ, ഏ്വരം വലിയ കൃപാനിധിയുരം 
ഗുരുജനകൃപയ്ക്കു �ാരണഭൂതനുരം �രീർത്തനപ്ിയനുരം 
ഹരിഹരാത്മജനുരം ഷദവനുമായ ശ്രീധർമ്മശാസ്ാവിന്ന 
ഞാൻ ആശ്യിക്കുന്നു.

ഷ്ാ�രം 5
ത്ിഭുവനാർച്ിതരം ഷദവതാത്മ�രം
ത്ിണയനരം പ്ഭുരം ദിവ്ഷദശി�രം

ത്ിദശപൂജിതരം ചിന്ിതപ്ദരം
ഹരിഹരാത്മജരം ഷദവമാശ്ഷയ....

ത്ിഭുവനാർച്ിതരം: ത്ിഭുവനങ്ങളിലരം അർച്ിക്ന്പ്പടു 
ന്നവൻ. സ്വർഗ്രം, ഭൂമി, പാതാളരം എന്നരീ മൂന്നു 
ഷലാ�ങ്ങന്ളയാണദ് ത്ിഭുവനരം എന്നു പറയുന്നതദ്. 
എങ്ിലരം സ്വർഗ്രം എന്നതു ന്�ാണ്ദ് ഭൂമിക്കു മു�ളിലള്ള 
ഭുവർഷലാ�രം, സ്വർഷലാ�രം, മഹർഷലാ�രം, ജനഷലാ�രം, 
തഷപാഷലാ�രം, സത്ഷലാ�രം എന്നരീ ആറു 
ഷലാ�ങ്ങഷളയുരം പാതാളരം എന്നതുന്�ാണ്ദ്, ഭൂമിക്കു 
താന്ഴയുള്ള അതലരം, വിതലരം, സുതലരം, തലാതലരം, 
മഹാതലരം, രസാതലരം, പാതാളരം എന്നരീ ഏഴു 
ഷലാ�ങ്ങഷളയുമാണദ് ഉഷദ്ദശിക്കുന്നതദ്. അതിനാൽ, 
ത്ിഭുവനങ്ങളിലരം എന്നതു ന്�ാണ്ദ് പതിനാല 
ഷലാ�ങ്ങളിലരം നിവസിക്കുന്നവരാൽ അർച്ിക്ന്പ്പടുന്ന 
വൻ എന്നാണദ് അർത്മാക്കുന്നതദ്. എല്ലാ ഗണങ്ങളിലരം 
ന്പട്ട ഷദവമോരുരം അസുരമോരുരം മനു�്രുരം പൂജിക്കുന്ന 
ഷദവനാണു ശ്രീധർമ്മശാസ്ാവദ് എന്നു സാരരം.
ഷദവതാത്മ�രം :ഷദവതാസ്വരൂപഷത്താടു കൂെിയവന്ന 
എന്നർത്രം. ഭക്തജനങ്ങൾക്കു പൂജിക്കുവാനുരം ധ്ാനിക്കു 
വാനുമുള്ള സൗ�ര്ാർത്രം നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തിനു 
സങ്ൽപ്പിക്കുന്ന സഗുണരൂപങ്ങളാണു ഷദവത�ൾ.
          ‘ത്ിഭുവനാർച്ിതരം ഷദവതാത്മ�രം’ എന്നരീ രണ് 
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പദങ്ങളുരം ഷചർത്തു വച് ഷനാക്കുഷമ്പാൾ മനു�് 
ഷലാ�ന്ത്തന്നു മാത്മല്ല, സ�ല ഷലാ�ങ്ങളിലരം 
പൂജിക്ന്പ്പടുന്ന സഗുണഷദവതാസ്വരൂപഷത്താടു 
കൂെിയവനാണു ഭഗവാൻ എന്നു മനസ്ിലാക്ാരം.
ത്ിണയനരം പ്ഭുരം: സാധാരണയായി പരമശിവന്ന 
യാണദ് ത്ിണയനൻ അതായതദ് മുക്ണ്ൻ എന്നു 
വിളിക്കുന്നതദ്. ശ്രീപരമശിവനുരം ശ്രീമഹാവിഷ്ണുവരം 
ഷചർന്ന ശ്രീധർമ്മശാസ്ാവദ് ശിവനുമാണദ് വിഷ്ണുവമാണദ്. 
ഈ ഷ്ാ�ത്തിൽ മുക്ണ്നുരം പ്ഭുവമായ 
മഷഹശ്വരനായി ഭഗവാൻ വാഴ്ത്തന്പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പ്ഭു 
എന്നാൽ അധരീശൻ, ഈശ്വരമോരുന്െ ഈശ്വരൻ. 
മനു�്ന്റെ സൂക്ഷ്മശരരീരത്തിൽ അതയുന്നതമായ 
സഹസ്രാരപത്മമാണു മഷഹശ്വരന്റെ സ്ാനരം 
എന്നാണു സങ്ല്രം. മറ്റു ഷദവമോരുന്െ സ്ാനരം 
താന്ഴയുള്ള വിവിധ ആധാരപത്മങ്ങളാണദ്. ആ 
ഷദവാധിഷദവൻ തന്ന്ന ശ്രീധർമ്മശാസ്ാവദ് എന്നു 
താല്ര്രം.
ദിവ്ഷദശി�രം : ഷദശി�ൻ എന്നാൽ ആചാര്ൻ. ഷദശ 
സഞ്ചാരരം ന്ചയ്ദ് ശി�്മോർക്കു ജ്ാഷനാപഷദശരം 
നൽകുന്ന ആചാര്നാണു ഷദശി�ൻ. ദിവ്രം എന്നാൽ 
പദവി�രം അതായതദ് അമാനു�രം എന്നർത്രം. ശബരി 
മല ശ്രീഷ�ാവിലിൽ ഇരുന്നദ് തന്ന്ന ഷതെിന്യത്തുന്ന 
ഭക്തമോർക്ദ് ചിന്മുദ്രയിലൂന്െ ആത്മജ്ാനരം നൽകുന്ന 
ഷലാ�ഗുരുവാണു ഭഗവാന്നന്നതദ് പ്സിദ്വരം 
അനഭവഷവദ്വമാണദ്.
            കൂൊന്ത ഷലാ�ത്തദ് എവിന്െയുമുള്ള ഷദശി�മോരിൽ 
ദിവ്മായ ആത്മപചതന്മായി വർത്തിച്ദ് അവന്ര 
നിമിത്തമാക്ി അവരുന്െ ശി�്മോർക്ദ് ജ്ാഷനാ 
പഷദശരം നൽകുന്നതുരം ഭഗവാൻ തന്ന്ന. അതിനാൽ 
ഭഗവാന്ന ദിവ്ഷദശി�ൻ എന്നു സ്തുതിക്കുന്നു. ഷലാ 
�ത്തിനു മുഴുവൻ ഗുരുവരം ആചാര്നുരം ദിവ്ഷദശി 
�നുമായ ധർമ്മശാസ്ാവിന്ന ഞാൻ ആശ്യിക്കുന്നു.
ത്ിദശപൂജിതരം: ത്ിദശമോർ എന്നാൽ ഷദവമോർ. മുൻപു 
സൂചിപ്പിച് എല്ലാ ഷലാ�ങ്ങളിലമുള്ള മുപ്പത്തിമുഷക്ാെി 
ഷദവമോരാലരം നിത്വരം പൂജിക്ന്പ്പടുന്നവനാണു 
ഭഗവാൻ. ദ്വാദശാദിത്മോർ, ഏ�ാദശരുദ്രമോർ, അഷ്ട 
വസുക്ൾ, രണ്ദ് അശ്വിനരീഷദവമോർ എന്നിവർ ഷചർന്ന 
മുപ്പത്തിമൂന്നു ഷദവമോർ പ്ാധാഷന്ന ഗണിക്ന്പ്പട്ടു 
വരുന്നു. ഷദഷവന്ദ്രനാൽ ആരാധിക്ന്പ്പടുന്നവനാണു 
ശ്രീധർമ്മ  ശാസ്ാവദ് എന്നദ് (ഹരിദധരീശ്വരാരാദ്്പാദു�രം) 
പ്ഥമഷ്ാ�ത്തിൽ നാരം �ണ്തദ് അനുസ്രിക്കു�. 
അതുഷപാന്ല എല്ലാ ഷദവമോരാലരം പൂജിക്ന്പ്പടുന്ന 
ഈശ്വരനാണു ശ്രീധർമ്മശാസ്ാവദ്.
ചിന്ിതപ്ദരം: ചിന്ിക്കുന്നതദ് എന്രം പ്ദാനരം 
ന്ചയ്യുന്നവൻ. സാധാരണ എല്ലാ ഭക്തരുരം പലതുരം 
ആഗ്രഹിക്കു�യുരം ഷദവമോഷരാടു പ്ാർത്ിക്കു�യുരം 
ന്ചയ്യുരം. ചിലതദ് ലഭിക്കുരം, ചിലതദ് ലഭിക്ില്ല. ഇവിന്െ 
ഭഗവാൻ ചിന്ിതപ്ദൻ ആണദ്. ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച് 
ഷചാദിക്കുന്നവ മാത്മല്ല, ചിന്ിക്കുന്നവ ഷപാലരം 
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നൽകുന്നവൻ. അതായതദ് ഷചാദിക്ാന്ത തന്ന്ന എല്ലാ 
അഭരീഷ്ടങ്ങളുരം നൽ�ി അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എന്നു 
താല്ര്രം.
 ത്ിഭുവനങ്ങളിലരം അർച്ിക്ന്പ്പടുന്ന ഷദവതാ 
സ്വരൂപഷത്താടു കൂെിയവനുരം ശിവസ്വരൂപനുരം ഷദവാധി 
ഷദവനുരം ദിവ്ഷദശി�നുരം എല്ലാഷലാ�ങ്ങളിലമുള്ള 
എല്ലാ ഷദവമോരാലരം പൂജിക്ന്പ്പടുന്നവനുരം ഭക്തമോർ 
ഷചാദിക്ാന്ത തന്ന്ന സർവാഭരീഷ്ടങ്ങളുരം പ്ദാനരം 
ന്ചയ്യുന്നവനുരം ഹരിഹാരാത്മജനുരം ഷദവനുമായ 
ശ്രീധർമ്മശാസ്ാവിന്ന ഞാൻ ആശ്യിക്കുന്നു.

(തുെരുരം)
_______________

ഷ�ാഡശസരംസ്ാരങ്ങൾ : ഭാഗരം 1
(ഷഡാ. പി. വി. വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി,

 റിട്ട. സരംസ്കൃതരം ന്പ്ാഫസർ, ബഷസലിയസദ് 
ഷ�ാഷളജദ്, ഷ�ാട്ടയരം)

  മനുസ്മൃതി രണ്ാരം അദ്്ായരം ധർമ്മലഷേണങ്ങന്ള 
ക്കുറിച്ദ് പറയുന്നു. ധർമ്മപാലനത്തിനു ഷവണ്തായ 
ഈ സരംസ്ാരന്ത്ത പതിനാറു ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ി 
ട്ടുണ്ദ്. അവയ്ക്കു ഷ�ാഡശസരംസ്ാരങ്ങൾ (പതിനാറു 
സരംസ്ാരങ്ങൾ) എന്നാണദ് ഷപരദ്. ഇവന്യകുറിച് കൂടുതൽ 
പഠിക്കുഷമ്പാൾ ഇവ എല്ലാവർക്കുരം ഉപഷയാഗപ്ദമാ 
ന്ണന്നദ് മനസിലാക്ാരം. ഇവ മനു�് സരംസ്ാരത്തിന്റെ 
പതിനാറു ഘട്ടങ്ങന്ളക്കുറിച്ാണദ് പറയുന്നതദ്. ഓഷരാഷരാ 
ഘട്ടങ്ങളിൽ ന്ചഷയ്യണ് �ർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ദ് 
അവയിൽ നിന്നുരം ശക്തിയാർജ്ിച്ന്�ാണ്ദ് മുഷമ്പാട്ടു 
ഷപാകുന്ന ഒരു വാഹനമാണദ് ഈ ശരരീരരം. വഴിയിലള്ള 
ഓഷരാ ഷ്റേ�നിലരം നിർത്തി, ഇന്ധനരം, ജലരം എന്നിവ 
സ്വരീ�രിച് മുഷന്നാട്ടു ഷപായി പതിനാറു ഷ്റേ�നു�ളിലൂന്െ 
പ്യാണരം ന്ചയ്തു ഷപാകുന്ന ഒരു വണ്ിഷയാെദ് ശരരീരന്ത്ത 
നമുക്ദ് ഉപമിക്ാരം. 
           ഈ പതിനാറു ഘട്ടങ്ങന്ളക്കുറിച്ാണദ് ഇനി 
പ്തിപാദിക്കുന്നതദ്. തനയാധാനരം (ഗർഭാധാനരം), 
പുരംസവനരം, സരീമന്രം, ജാത�ർമരം, നാമ�രണരം 
(ഷപരിെൽ), നിഷ്ക്രമണരം (വാതിൽ പുറപ്പാെദ് ), അന്ന 
പ്ാശനരം, ചൂഡാ�രണരം (ഷേൗരരം/ ചൗളരം), ഉപനയനരം, 
വിദ്ാരരംഭരം, ഔപനി�ദരം, മഹാനാമ്്രം, സമാ 
വർത്തനരം, വിവാഹരം, വാനപ്സ്രം, അഷന്്ഷ്ടി 
എന്നിവയാണദ് ഷ�ാഡശസരംസ്ാരങ്ങൾ. 
1 . തനയാധാനരം ( ഗർഭാധാനരം) 
തനയാധാനരം അഥവാ  ഗർഭാധാനരം എന്നാൽ ന്വറുരം 
�ാമഷ�ളി�ൾ മാത്മന്ല്ലന്ന തിരിച്റിവദ് ഇന്നന്ത്ത 
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ജനങ്ങൾക്ദ്, പ്ഷത്�ിച്ദ് യുവാക്ൾക്ദ് ഷവണ്താണദ്. 
വിവാഹരം ന്ചയ്യുന്നതദ് സന്ാന സരംവർധനത്തിനു 
ഷവണ്ിയാണദ്. ‘പ്ജാപയ ഗൃഹഷമധിനാരം’ എന്നദ് 
�ാളിദാസൻ രഘു വരംശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ദ്.  
സന്ാനലബ്ിക്ാണദ് ഗാർഹസ്്രം സ്വരീ�രിക്കുന്നതദ്. 
അതദ് ഷവന്ണ്ങ്ിൽ വിവാഹത്തിന്റെ ആവശ്ഷമയില്ല. 
കുട്ടി�ൾ ഷവന്ണ്ന്ന്നാരു പ്വണത ഇന്നദ് യുവാക്ളിൽ 
ധാരാളമുണ്ദ്. വധൂവരമോരുന്െ ഒത്തുഷചരൽ ന്വറുരം 
�ാമഷ�ളി�ൾക്ായി മാത്മല്ല, വിവാഹത്തിലൂന്െ 
നമുക്ദ് മൂന്നദ് വിധരം �െങ്ങങ്ങൾ വരീട്ടാനുണ്ദ് - ഷദവഋണരം, 
പിതൃഋണരം, ഋ�ിഋണരം (ഷദവമോഷരാടുള്ള �െപ്പാെദ്, 
പിതൃക്ഷളാടുള്ള �െപ്പാെദ്, ഋ�ി�ഷളാടുള്ള �െപ്പാെദ് ). 
പിതൃക്ളുന്െ �െരം വരീട്ടാൻ അവന്രഷപ്പാലള്ള ഒരു 
സന്ാനന്ത്ത സൃഷ്ടിക്കുഷമ്പാൾ മാത്ഷമ സാധിക്കു 
�യുള്ളു,  മാതാപിതാക്ൾ നന്മ്മ സൃഷ്ടിച്തിന്റെ �െരം 
വരീട്ടാൻ അടുത്ത പരമ്പരന്യ സൃഷ്ടിക്കുഷമ്പാൾ മാത്ഷമ 
�ഴിയൂ. ഈ വരംശപരമ്പരയ്ക്കു ഭരംഗരം വരുവാൻ നമ്മൾ 
നിമിത്തമാവരുതദ്. പ്ജ�ൾ പ്പഞ്ചത്തിന്റെ നില 
നിൽപ്പിനദ് അനിവാര്മാണദ്. അതദ് സൃഷ്ടിന്�ാഷണ് 
സാധിക്കൂ. നന്മ്മ സൃഷ്ടിച്തുരം ഇത്തരരം സൃഷ്ടിക്കു 
ഷവണ്ിയാണദ്. 
           വിവാഹാനന്രരം  ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ നെഷക്ണ് 
താണദ്  ഗർഭാധാനരം. നല്ല മുഹൂർത്തത്തിൽ വ്രതാനു 
ഷ്ഠാനങ്ങഷളാന്െ ഷവണരം വധൂവരമോർ  ഗർഭാധാനത്തിനദ് 
ശ്മിഷക്ണ്തദ്. സരംഷയാഗഷവളയ്ക്കുമുമ്പദ് രണ്ഷപരുരം 
വ്രതമിരുന്നദ് സത്സന്ാനലബ്ിക്ായുള്ള പ്ാർത്ന 
ഷയാന്െ,  മന്ത്രപൂർവ്വ�മായി - മന്ത്രജപങ്ങൾന്�ാണ്ദ് 
പരിശുദ്രായി ഷവണരം സന്ാഷനാതദ്പ്പാദനരം നെഷത്ത 
ണ്തദ്. ശുഭമുഹൂർത്തന്മന്നദ് പറയുഷമ്പാൾ പ�ൽ 
ഷവള�ൾ ഇതിനു ഷയാജ്മല്ല, രാത്ിയിൽ രണ്ാമന്ത്ത 
യാമരം, അതായതു പത്തുമുൽ രണ്മണി വന്രയുള്ള 
യാമത്തിലാണദ് സന്ാനസൗഭാഗ്ത്തിനായുള്ള 
സരംഗമരം ഉണ്ാഷ�ണ്തദ്. പുത്ലാഭപ്ാർത്നഷയാന്െ, 
സന്ഷ്ടമനഷസ്ാന്െ, ഐ�്മത്ചിന്ഷയാന്െ, 
ഏ�ാഗ്രമായ മനഷസ്ാന്െ പരസ്പരരം സ്വരീകൃതരായി 
തരീരുന്ന മഹനരീയമായ �ർമ്മമാണദ് ഗർഭാധാനന്മന്ന 
സരംസ്ാരരം. ഇത്യുരം സങ്ല്ങ്ങഷളാന്െ ഈ സരംസ്ാരരം 
അനുഷ്ഠിക്കുഷമ്പാൾ സത്സന്ാനങ്ങന്ള ലഭിക്കുന്മന്നദ് 
പൂർവ്വി�രായ ഋ�ിമാരുന്െയുരം രാജാക്മോരുന്െയുരം 
�ഥ�ൾ നന്മ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ദ്. ഈ തരത്തിലാണദ് 
അവർ പ്ജ�ന്ള സൃഷ്ടിച്തദ്. അല്ലാത്ത പഷേമുണ്ാകുന്ന 
ഷദാ�ങ്ങളുരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ദ്. 
2. പുരംസവനരം 
ഗർഭാവസ്യിൽ ഇപ്�ാരരം വളരുന്ന ശിശുവിന്റെ 
മൂന്നാരം മാസത്തിൽ നെഷത്തണ് സരംസ്ാരമാണദ് 
പുരംസവനരം.  ഈ ചെങ്ങദ് ആൺകുട്ടി ഉണ്ാ�ാൻ 
ഷവണ്ിയാന്ണന്ന്നാരു ന്ത്ിദ്ാരണ പലർക്കുമുണ്ദ്. 
ഷനരന്ത്ത പറഞ്ഞ ‘പുമാൻ’ എന്നാൽ പുരു�ൻ 
എന്നതു ന്�ാണ്ാ�ാരം ഈ ന്ത്ിദ്ാരണ. ഈ 

7



സരംസ്രണത്തിന്റെ ഉഷദ്ദശ്രം പുരംസ്്വരം - അതായതദ് 
മനു�്ത ലഭിക്ാനാണദ്. എത്ഷയാ ഷയാനി�ളിൽ 
ജനിച് വന്ന ജരീവന്റെ പൂർവ്വജമോർജ്ിതസരംസ്ാരന്ത്ത, 
ഒരുപന്ഷേ മൃഗരീയഷമാ, ദുഷ്ടഷമാ ആയ വാസന�ൾ 
ഉള്ളതാന്ണങ്ിൽ അന്തല്ലാരം മാ്ി, മനു�്വാസനയുള്ള 
/ മനു�്ശിശുവാ�ാനുള്ള മന്ത്രപൂർവ്വമായ ചെങ്ങു�ൾ, 
ഷഹാമങ്ങൾ ഇന്തല്ലാരം ഷചർന്നതാണദ് പുരംസവനരം. 
ഇതിന്നാപ്പരം മാതാപിതാക്ൾ  ഗർഭരഷേക്കു ഷവണ് 
ഔ�ധങ്ങൾ, ജപരം മുതലായ �ാര്ങ്ങൾ ന്ചയ്തു 
ന്�ാഷണ്യിരിക്ണരം. പിതാവദ് ഈ സമയരം ഗർഭദരീഷേ 
എന്ന വ്രതരം അനുഷ്ഠിക്ണരം. സത്സന്ാനലബ്ിക്ായി 
ഈ തരത്തിൽ രണ്ഷപരുരം വ്രതരം അനുഷ്ഠിക്ണരം.  
ഗർഭാവസ്യിൽ പൂർണത എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ആ 
ശിശുരൂപന്ത്ത ജന്വാസന�ളുള്ള സരംസ്ാരരം മാ്ി 
മനു�്സരംസ്ാരരം ലഭിക്ാൻ ഷവണ്ി ന്ചയ്യുന്ന 
ചെങ്ങു�ളാണദ് പുരംസവനരം. 
3. സരീമന്രം 
 അഞ്ചാരം മാസരം �ഴിഞ്ഞു ഏഴാരം മാസമാകുന്ന 
സമയത്തിനിെയിലാണദ് ശിശുവിന്റെ ശിഷരാലിഖിതരം 
(തലയിന്ലഴുത്തദ് ) ഷരഖന്പ്പടുത്തുന്നതദ്. ഈ ലിഖിതരം 
ശിരസ്ിന്റെ മു�ളിൽ ന്ന്ിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 
ഷനർഷരഖയിൽ ആണദ് എഴുതുന്നതദ്. ശിഷരാലിഖിതരം 
നന്നായിരിക്ന്ട്ട എന്ന പ്ാർത്ന ഈ സമയരം 
ഉണ്ായാൽ അതദ് കുഞ്ഞിന്റെ നല്ല ഭാവിക്കു 
സഹായ�മാകുരം. ഇതാണദ് സരീമന്ത്തിന്റെ പ്ധാന 
ലഷേ്രം. ഈ സമയരം മുള്ളുഷപാലള്ള ഒരു വസ്തുന്�ാണ്ദ് 
ശിരസ്ിൽ ഉരയ്ക്കുന്നു.  സരീമ എന്നാൽ അതിരദ്. സരീമയുന്െ 
അന്രം സരീമന്രം. ശിരസ്ിന്റെ സരീമ എന്നാൽ ന്ന്ിയുരം 
തലമുെിയുരം തമ്മിൽ ഷചരുന്ന ഭാഗരം. ഈ സരീമയുന്െ 
അന്ത്തിൽ അഥവാ  അഗ്രത്തിൽ- ‘സരീമന്രം’ എന്ന 
ഈ ഭാഗത്തു നിന്നദ് തുെങ്ങി മൂർദ്ാവിഷലക്കു ഷപാകുന്ന 
ഷനർഷരഖയാണദ് ശിഷരാഷരഖ അഥവാ സരീമന്ഷരഖ, 
ഇവിന്െയാണദ് ശിഷരാലിഖിതരം എന്ന സങ്ല്ഷരഖ. 
 ശിഷരാലിഖിതരം നന്നാവാനുള്ള മന്ത്രങ്ങളുരം 
പ്ാർത്ന�ളുരം അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമാണദ് ഈ സരീമന് 
�ാലത്തു ന്ചഷയ്യണ്തദ്.  ഇത്തരത്തിൽ  ഗർഭാധാനരം, 
പുരംസവനരം, സരീമന്രം എന്നരീ സരംസ്ാരങ്ങളിലൂന്െയുരം 
മാതാപിതാക്ളുന്െ വ്രതദരീഷേഷയാന്െയുരം ജനിക്കുന്ന 
ശിശു നല്ല രരീതിയിൽ മനു�്ത്വരം പ�വരിക്കു�യുരം 
അവന്റെ ശിഷരാലിഖിതരം നന്നായിത്തരീരു�യുരം ന്ചയ്യുരം.   

(തുെരുരം)
_____________________

വാപുരന്റെ എരുഷമലി
(ശ്രീ. വി. അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്രം)

(“ശാസ്ാ അരവിന്ദ് ” എന്നദ് വിളിക്ന്പ്പടുന്ന ശ്രീ അരവിന്ദ് 
സുബ്രഹ്മണ്രം, ശബരിമലയിൽ പപരംഗുനി ഉത്രം ആഷഘാ�രം 
ആരരംഭിക്കുന്നതിനദ് �ാരണമായ ശ്രീ. സി വി ശ്രീനിവാസ 
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അയ്യരുന്െ (ചാമി അണ്ൻ) പ്പൗത്ൻ ആണദ്. — ആയതിനാൽ 
ഏതാണ്ദ് ഒരു നൂ്ാണ്ദ് �ാലന്ത്ത അടുപ്പരം ശബരിമല 
ഷഷേത്വമായി പുലർത്തുന്ന കുടുരംബത്തിന്ല അരംഗരം. �ഴിഞ്ഞ 
24 വർ�ങ്ങളായി ശാസ്ാ ആരാധനയിൽ തന്റെ ഗഷവ�ണരം 
നെത്തുന്ന അഷദ്ദഹരം സ്വാമിന്യ സരംബന്ധിക്കുന്ന പഷത്താളരം 
പുസ്�ങ്ങൾ രചിച്ിട്ടുണ്ദ്. 500-നുഷമൽ ഷപജു�ൾ ഉള്ള ‘ശ്രീ 
മഹാ ശാസ്ാ വിജയരം’ (ശാസ്ാവിന്ന കുറിച്ള്ള ബൃഹതദ് 
പുരാണ സമുച്യരം) അഷദ്ദഹത്തിന്റെ  രചനയാണദ്. 
വിദ്ാഭ്ാസരം, ധർമ്മരം, മതരം, ഭാരത സരംസ്ാരരം, പുരാണങ്ങൾ, 
ഷദവി ആരാധന എന്നരീ ഷമഖല�ളിലരം അഷന�രം ഗഷവ�ണ 
പ്ബന്ധങ്ങളുരം, ഗ്രന്ഥങ്ങളുരം രചിക്കു�യുരം പ്ഭാ�ണങ്ങൾ 
നൽ�ിവരി�യുരം ന്ചയ്യുന്നു)

(ധർമ്മശാസ്ാഷഷേത്രം)
          എരുഷമലി ശബരിമല തരീർത്ാെനത്തിന്ല ഒരു 
ഷ�ന്ദ്രബിന്ദുവാണദ് ; ഷലാ�ന്മമ്പാടുമുള്ള ഭക്തജന 
സഹസ്രങ്ങൾ വന്ന്നത്തുന്ന ഇെരം. ഇവിന്െ നിന്നാണദ് 
ശബരിമലയിഷലക്കുള്ള ഏ്വരം പ്ധാനന്പ്പട്ട നരീണ് 
�ാനനയാത് ആരരംഭിക്കുന്നതദ്. അതായതദ്, എരുഷമലി 
യിൽ നിന്നാണദ് ഭഗവാന്റെ പൂങ്ാവനരം ആരരംഭിക്കുന്നതദ്. 
പലഷപ്പാഴുരം നമ്മുന്െ പല അയ്യപ്പ ഭക്തരുരം ഇവിന്െ ഉള്ള 
‘വാവർ പള്ളി’ സന്ർശിക്കുന്നതദ് സരംബന്ധിച്ദ് വലിയ 
ധർമ്മസങ്െരം അനുഭവിക്കുന്നതായി �ാണാറുണ്ദ്. “ശ്രീ 
മഹാശാസ്ാ വിജയരം” എന്ന എന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 
ഞാൻ ഇതദ് വിശദരീ�രിച്ിട്ടുണ്ദ്. ഈ വി�യത്തിൽ 
കൂടുതൽ വ്ക്തത നൽകുവാൻ കുറച് കൂെി സമഗ്രമായ 
ഒരു ഷലഖനരം സഹായിക്കുരം എന്നദ് �രുതുന്നു.
         മണി�ണ്ഠ സ്വാമിയുന്െ പുരാണ �ഥയുമായി 
ബന്ധന്പ്പട്ട ഒരു സ്ലമാണദ് എരുഷമലി. ശ്രീ 
ശാസ്ാവിന്ന എരുഷമലിയിൽ ഷവട്ട ശാസ്ാവായി ആണദ് 
പ്തിഷ്ഠിച്ിരിക്കുന്നതദ്. ഈ സ്ലത്തിന്റെ പൗരാണി� 
നാമരം ‘മഹി�ി മാരി� വനരം’ എന്നാണദ്. (മഹി�ി — 
എരുമ, മാരി� — വധിക്ന്പ്പടു�) ഇതാണദ് പിന്നരീെദ് 
‘എരുമ ന്�ാല്ലി’ അഥവാ ‘എരുഷമലി’ ആയി മാറിയതദ്. 
അയ്യപ്പ ഭക്തർ ഇവിന്െ വാവർ പള്ളിയിൽ ആരാധന 
നെത്തുവാൻ തുെങ്ങിയിട്ടദ് അധി�രം �ാലരം ആയിട്ടില്ല. 
ഇന്താരു ന്�ട്ടിച്മച് �ഥ ആന്ണന്നദ് മാത്മല്ല, 
ഈയ്യിന്െയായി ഇവിെരം സന്ർശിച് വണങ്ങുന്നതദ് 
ശബരിമല തരീർത്ാെനരം നെത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തരുന്െ 
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ഷമൽ അെിഷച്ൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്വണതയുരം കൂെി 
വരുന്നു.
         പുരാണത്തിന്ല ശ്രീ ധർമമശാസ്ാവിന്റെ മണി�ണ്ഠ 
അവതാര �ഥ ആയിരക്ണക്ിനദ് വർ�ങ്ങൾക്ദ് മുമ്പദ് 
സരംഭവിച്താണദ്. വ്ക്തമായി പറഞ്ഞാൽ: ഇതദ് ദ്വാപര 
യുഗത്തിൽ നെന്ന �ഥയാണദ്. എന്നാൽ ഇസാരം മതരം 
ഉണ്ായിട്ടു 1500 വർ�രം ഷപാലരം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. 
പന്ളരം ‘കുമാരൻ ആര്ൻ ഷ�രള വർമ്മൻ’ ശബരിമല 
ഷഷേത് പുനരുദ്ാരണ പ്വത്തനങ്ങൾ നെത്തിയ 
�ാലത്തദ് വാവർ എന്ന്നാരു ഇസാമി� �െൽ 
ന്�ാള്ളക്ാരന്ന കുറിച്ദ് പ്തിപാദിക്കുന്നതായി 
�ാണാരം. ഇതദ് പഷഷേ വളന്ര അടുത്ത �ാലഘട്ടത്തിൽ 
സരംഭവിച് �ഥയാണദ്. പുരാണവരം ചരിത്വരം 
സൗ�ര്ത്തിനദ് അനുസരിച്ദ് കൂട്ടിക്കുഴച്ദ് ഉണ്ാക്ിയ 
പല വ്ാജനിർമ്മിതി�ളിൽ നിന്നുരം ജനിച് 
അബദ്ധാരണ�ളിൽ ഒന്നാണദ് പന്ളകുമാരന്റെ 
�ാലത്തദ് ഉണ്ായ ഈ മുസിരം വാവരുന്െ �ഥ. 
ഇഷപ്പാഴന്ത്ത അവസ് എന്ാന്ണന്നദ് ഷചാദിച്ാൽ 
ജനങ്ങൾ ഈ മസദ്ജിദദ് സന്ർശിക്കു� മാത്മല്ല, 
അവന്െ നിന്നുരം നൽകുന്ന വിഭൂതി പ്സാദരം (ഭസ്രം) 
സ്വരീ�രിക്കു�യുരം ന്ചയ്യുന്നു. എന്നാഷലാ, ശാസ്ത്ര 
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ദ് വിഭൂതി ധരിക്ാത്തവരിൽ 
നിന്നുരം വിഭൂതി സ്വരീ�രിക്കുന്നതദ് �ടുത്ത ഷദാ�രം ആണദ് 
താനുരം.
            ശാസ്ാ അവതാരമായ മണി�ണ്ഠന്റെ ലരീല�ൾ 
വർണ്ിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിന്ല ‘ഭൂതനാഥ 
ഉപാഖ്ാനരം’ മഹി�ി നിഗ്രഹവരം, ശബരിമലയിൽ 
സ്വാമിന്യ പ്തിഷ്ഠിച്തുരം എല്ലാരം വിവരിക്കുന്നു. 
ശബരിമല തരീർത്ാെന സരംബന്ധി ആയ ആചാര 
അനുഷ്ഠാന പരിചയത്തിനുരം മാർഗ്നിർഷദ്ദശങ്ങൾക്കുരം 
ഷവണ്ി അവലരംബിക്ാവന്ന ഒരു സുപ്ധാന പ്ാചരീന 
ഗ്രന്ഥമാണിതദ്.
           ശബരിമല തരീർത്ാെനന്ത്ത കുറിച്ദ് വിവരിക്കുന്ന 
ഒരു പൗരാണി� ഗ്രന്ഥത്തിലരം ഇങ്ങന്ന ഒരു 
മസദ്ജിദിന്ന പ്ി പറയുന്നില്ല. (പുരാണങ്ങൾ ഇസാമിനുരം 
മുഷന്ന രചിക്ന്പ്പട്ടതാണദ് എന്നതിനാൽ തന്ന്ന 
അവയിൽ മസദ്ജിദദ് ഉണ്ാവാൻ യാന്താരു സാദ്്തയുരം 
ഇല്ല എന്നതാണദ് വാസ്വരം). ശബരിമല തരീർത്ാെന 
പാതയിൽ ആരാധിഷക്ണ് പ്മുഖ സ്ലങ്ങൾ മറ്റു 
പലതുരം ഉണ്ദ്. വർ�ങ്ങൾ ആയി വന്്വഷയാധി�രായ 
ധാരാളരം അയ്യപ്പമോർ ഇവിെന്മല്ലാരം കൃത്മായി 
സന്ർശിച് ആത്മാർത്മായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നെത്തി 
വരുന്നു.
             �ാനന പാതയിൽ ഉെനരീളരം ‘ഷഷേത്പാല�’ 
ഷദവത�ൾ കുെിന്�ാള്ളുന്ന വിശുദ് സ്ാനങ്ങളുണ്ദ്. 
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അതാതദ് സ്ലങ്ങളിൽ അതാതദ് ഷദവത�ന്ള 
പ്രീതിന്പ്പടുത്തുന്ന �ർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന �രീഴദ്  
വഴക്മുണ്ദ്. �ാനനപാതയിൽ ‘ഷ�ാട്ട’ എന്നറിയ 
ന്പ്പടുന്ന ഏഴദ് അത്തരരം ഷ�ന്ദ്രങ്ങളുണ്ദ്. അതിൽ 
ഒന്നാമന്ത്ത ഷ�ന്ദ്രമായ എരുഷമലി, വാപുര ഷ�ാഷ്ടരം —  
വാപുരന്റെ ഷ�ാട്ട എന്നാണദ് വിളിക്ന്പ്പുന്നതദ്.
     അതായതദ്, ആദ്ന്ത്ത ഷ�ാട്ടയായ എരുഷമലിയിന്ല 
(മഹി�ി മാരി� വനരം) പാല� ഷദവതയാണദ് (ഷഷേത് 
പാല�ൻ) വാപുരൻ. രണ്ാമന്ത്ത ഷ�ാട്ടയിൽ 
നന്ിഷ�ശ്വരൻ. മൂന്നാരം ഷ�ാട്ടയായ ഉടുമ്പാറയിൽ 
ഭൂതനാഥൻ. നാലാരം ഷ�ാട്ട �രിമലയിൽ ഭഗവതി. 
അഞ്ചാരം ഷ�ാട്ട നരീലിമലയിന്ല ശബരി ദുർഗ. ആറാരം 
ഷ�ാട്ട ശരരംകുത്തിയിൽ അസ്ത്ര പഭരവൻ. ഏഴാരം 
ഷ�ാട്ടയിൽ ന്പാന്നു പതിന്നട്ടാരം പെിക്ദ് അടുത്തായി 
�റുപ്പസ്വാമി.

“പുനരാഹുയ തരം പ്ാഹ വാപുരരം മണി�ണ്ഠര:
ഇപഹവ ഷഗാഷ്ഠഷമ�ന് ഭൂത വൃപന് ശ്ച സത്വരരം”.

=എരുഷമലിയിൽ ഒരു താവളരം നിർമ്മിച് ഭക്തജന 
സരംരഷേണത്തിനായി അവിന്െ കുെിന്�ാള്ളുവാൻ 
മണി�ണ്ഠസ്വാമി വാപുരഷനാെദ് നിർഷദ്ദശിക്കു�യുണ്ായി. 
(ഭൂതനാഥ ഉപാഖ്ാനരം അധ്ായരം 6 ഷ്ാ�രം 6.93).
             മുഷന്നാട്ടു ഷപാകുന്ന വഴിയിൽ ഈ ഷ�ാട്ടയിന്ലല്ലാരം 
പൂജ ന്ചയ്യുന്നതദ് പ്ാചരീന �ാലരം മുതൽക്ദ് തന്ന്ന ഉള്ള 
ആചാരമാണദ്. ഇന്നദ് വന്നദ് വന്നദ് ഈ ആചാരങ്ങൾ 
എല്ലാരം ഇല്ലാതായി ന്�ാണ്ിരിക്കുന്നു. എരുഷമലിയിൽ 
നിന്നുരം ഓൊൻ ആരരംഭിച്ാൽ പമ്പയിൽ മാത്രം 
നിർത്തുന്ന ഒരു പ്ഷത്� ശരീലരം ഈയിന്െയായി പലരുരം 
തുെങ്ങിയിട്ടുണ്ദ്!! ഞങ്ങളുന്െ ഷ�ായമ്പത്തൂർ ‘മഹാ ശാസ്ത്രു 
വിരി’, ‘ഭൂത പാണ്ി വിരി’, തിരുന്നൽഷവലി, 
തിരുവനന്പുരരം എന്നരീ ജില്ല�ളിൽ നിന്നുമുള്ള ചില 
സരംഘങ്ങൾ തുെങ്ങി ചുരുക്രം ചില പാരമ്പര് 
സരംഘങ്ങൾ മാത്ഷമ ഇഷപ്പാഴുരം ഈ പ്ാചരീന 
ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുള്ളൂ.
          ഈ �ാവൽ ഷദവത�ൾ പലർക്കുരം വ്ക്തമായ 
ഷഷേത് നിർമ്മിതി�ൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. (�ാളന്�ട്ടി 
യിലരം ഉടുമ്പാറയിലരം ഇന്നദ് നാരം �ാണുന്ന ഷഷേത്ങ്ങൾ 
വളന്ര പുതിയതാണദ് ). അവരുന്െ ഷ�ാട്ട�ളിൽ ചില 
പ്ഷത്� സ്ാനരം ഈ ഷദവത�ൾ കുെിന്�ാള്ളുന്ന 
ഇെങ്ങളാണദ്. ഇന്താരു മരഷമാ, ശിലഷയാ ആവാരം. ഈ 
ഇെങ്ങളിൽ ഷദവതന്യ ഒരു �ല്ലിഷലാ വിളക്ിഷലാ 
ആവാഹിച്ദ് ആരാധിക്കുന്നതദ് ആണദ് �രീഴദ് വഴക്രം. 
അതായതദ്, ഒന്നാരം ഷ�ാട്ടയായ എരുഷമലിയിൽ പാല� 
ഷദവതയായ വാപുരന്നയാണദ് ആരാധിഷക്ണ്തദ്. 
     ‘ശാസ്തൃ പൂജ �ല്മഞ്ജരി’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ 
ഇക്ാര്ന്മല്ലാരം വിവരിച്ിട്ടുണ്ദ്. ശബരിമല തരീർത്ാെന 

11



പാതയിൽ ആരാധിഷക്ണ് ഷദവത�ന്ള വ്ക്തമായി 
തന്ന്ന ഈ ഗ്രന്ഥരം �ൽപ്പിച്ിട്ടുണ്ദ്. വാപുരൻ പാല� 
ഷദവതയായി കുെിന്�ാള്ളുന്നതദ് ഇതിൽ വ്ക്തമായി 
പറയുന്നുണ്ദ്.

‘ഗഷണശാരം പനരുന്ത വായൗ
മഞ്ചാമ്പാരം ച പ്പയുജഷയതദ്

പഭരവൗ ദ്വസിതാങ്ഞ്ച
പൂർഷവ വാഷമ ച വാപുരരം’

 (ശാസ്തൃ പൂജ �ല് മഞ്ജരി അധ്ായരം 7 ഷ്ാ�രം 23)
        കൂൊന്ത, ശബരിമലപുരാണമായ ‘ഭൂതനാഥഉപാഖ്ാനരം’ 
മണി�ണ്ഠനദ് വാവർ എന്ന്നാരു മുസരീരം സുഹൃത്തദ് 
ഉണ്ായിരുന്നതായി ഒരിെത്തുരം പറയുന്നുമില്ല.
മറിച്ദ്,

“വാപുര �ടു ശബ്ശ്ച വരീരഭഷദ്രാതി വരീര്വാൻ
കൂപഷനഷത്ാ കൂപ�ർന്ണ ഘണ്ാ �ർന്ണ മഹാബലി

ഇത്ാതയശ്ച ഭൂതന്സ് വഷോതദ് ഇതശ്ച പത സ:
പ്ാപ് പമ്പാ തതാരം ശിഖരരം  ഭൂതാനാരം പതിര വ്യ:”

മണി�ണ്ഠ സ്വാമിന്യ ഷസവിക്കുന്നതിനായി ഭൂമിയിൽ വന്ന 
വാപുരനുരം മറ്റു ഭൂതഗണങ്ങളുരം പമ്പാനദിയിഷലക്ദ് 
അങ്ങന്യ അനുഗമിച്. ഈ വാപുരന്ന മണി�ണ്ഠന്റെ 
സഖാവായല്ല ഷസവ�നായാണദ് ഉപാഖ്ാനത്തിൽ 
വിവരിച്ിരിക്കുന്നതദ്. (ഭൂത നാഥ ഉപാഖ്ാനരം അധ്ായരം 5 
ഷ്ാ�രം 135)
          [ഭൂതനാഥ ഉപാഖ്ാനത്തിന്റെ �ാലഗണനയിൽ 
ചിലർ സരംശയരം പ്�െിപ്പിക്കു�യുരം അതദ് 15–16 നൂ്ാണ് 
�ളിൽ എഴുതിയതാണദ് എന്നദ് സമർത്ിക്കുന്നതായുരം 
�ാണാരം. ഇനി �ാലഗണന കൃത്രം അല്ല എന്നദ് 
�രുതിയാൽ ഷപാലരം വാവന്രന്നദ് ഷപരായ ഒരു മുസിരം 
സഖാവദ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എവിഷെയുരം ഇല്ല തന്ന്ന]
       “ധർമ്മ ശാസ്തൃ പൂജാ �ൽപ്പരം” എന്ന ഉജ്്വല ഗ്രന്ഥരം 
രചിച് ശ്രീ ബാലദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമിയുരം ഈ 
മസദ്ജിദിൽ ഷപാകുന്ന പ്വണതന്യ വ്ക്തമായി 
വിമർശിച്ിട്ടുണ്ദ്. മാത്മല്ലാ, വാപുരൻ എന്ന ശിവഭൂതമാണദ് 
ആരാധിക്ന്പ്പഷെണ്തദ് എന്നുരം ഒരു മുഹമ്മദനു 
ഷഷേത്ാരാധനാ സമ്പ്രദായത്തിൽ യാന്താരു സ്ാനവരം 
ഇന്ല്ലന്നുരം പ്ാമാണരീ�രിക്കു�യുരം ന്ചയ്ിരിക്കുന്നു.
         പൗരാണി� �ാലവരം ചരിത്വൽകൃത �ാലവരം 
തമ്മിൽ വലിയ ദൂരമുണ്ദ്. മണി�ണ്ഠസ്വാമി മഹി�ി എന്ന 
പൗരാണി� സത്വന്ത്ത നിഗ്രഹിച്തിനദ് ഷശ�മാണദ് 
ശബരിഗിരിയിൽ ഷഷേത്രം നിർമ്മിക്ന്പ്പട്ടതദ്.
          പ്ാചരീന ഗ്രന്ഥങ്ങളുരം, പാട്ടു�ളുരം, ശരീല�ളുരം, 
ഷ്ാ�ങ്ങൾ, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എല്ലാരം തന്ന്ന  ‘എന്ദ് 
ന്ചയ്യണരം, ന്ചയ്യാൻ പാെില്ല’ എന്ന �ാര്ത്തിൽ വളന്ര 
വ്ക്തമായ നെപെിക്രമങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ദ്. ഇന്നദ് 
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നമ്മൾ �ാണുന്ന പല ന്തറ്റു�ളുരം തലമുറ�ളിൽ നിന്നുരം 
ഈ വിവരങ്ങൾ പ�മാറിയഷപ്പാൾ സരംഭവിച് വരീഴ്ച 
ആവാരം അന്ല്ലങ്ിൽ വ്ക്തമായ അജണ്ഷയാെദ് കൂന്െ 
ആസൂത്ണരം ന്ചയ്തു ന്�ട്ടിച്മച് �ള്ളങ്ങളുരം ആവാരം.
        ഷ�രളരം പരശുരാമന്റെ ഭൂമിയാണദ്; രാമായണ 
�ഥയിന്ല പല സരംഭവങ്ങൾക്കുരം സാഷേിയായ ഇെരം; 
ശബരിമല ഷഷേത്രം പരശുരാമ പ്തിഷ്ഠിതമാന്ണന്നദ് 
പറയുഷമ്പാൾ ഇതദ് നെന്ന �ാലവരം അതിന്റെ പിന്നിന്ല 
�ാരണവരം നാരം പരിഷശാധിഷക്ണ്തദ് ആവശ്മാണദ്. 
അടുത്ത �ാലത്തിൽ �െന്നുകൂെിയ �രീഴദ് വഴക്ങ്ങൾ 
ധാർമ്മി� ആചാരങ്ങൾക്കുരം പൗരാണി� അനുഷ്ഠാന 
ങ്ങൾക്കുരം വിരുദ്രം ആയിട്ടുരം അവന്യ രണ് �യ്യുരം നരീട്ടി 
സ്വരീ�രിക്കുന്ന പ്വണത ശരിയാഷണാ എന്നദ് നാരം 
വരീണ്വിചാരരം ന്ചഷയ്യണ്ിയിരിക്കുന്നു.
      �ടുത്ത വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കു ഷശ�രം അയ്യന്ന 
ദർശിക്കുവാൻ  ഷവണ്ി മല ചവിട്ടുന്ന ഓഷരാ അയ്യപ്പ 
ഭക്തരുരം ആചാരങ്ങൾക്ദ് അനുസൃതമായി, അറിവില്ലായ്മ 
ന്�ാണ്ദ് ഷപാലരം യാന്താരു �രീഴദ് വഴക്ങ്ങളുരം ന്ത്ി 
ക്ാന്ത, ശ്ദ്ഷയാന്െ ഷവണരം മല �യറാൻ. ഇത്തരരം 
അനാവശ് വ്തിചലനങ്ങളിൽ വരീഴാന്ത ധാർമ്മി� 
ആചാരങ്ങൾക്നുസൃതമായി കൃത്മായ വ്രതാനുഷ്ഠാന 
ഷത്താന്െ അയ്യനിൽ മനമർപ്പിച്ദ് മല ചവിട്ടുന്ന ഏന്താരു 
ഭക്തനുഷമലരം തരീർച്യായുരം ഭഗവാന്റെ �ാരുണ് 
�ൊഷേവർ�രം ന്ചാരിയുന്മന്നതിൽ തർക്മില്ല.

._________________
നമ്മുടെ പൈതൃകം - 

ജ്വാലാമുഖി ഷഷേത്രം

ഹിമാചൽ പ്ഷദശിന്ല ജ്വാലാമുഖി പട്ടണത്തിൽ �ാൻഗ്ര 
താഴദ് വരയിൽ നിന്നദ് 35 �ിഷലാമരീ്ർ ന്തക്ദ് ഭാഗത്താ 
യിട്ടാണദ് ഈ ഷഷേത്രം സ്ിതി ന്ചയ്യുന്നതദ്.  ഈ ഷഷേത്രം 
“ജ്വാലാ ഷദവിക്ദ് ” സമർപ്പിച്ിരിക്കുന്നു- “പ്�ാശത്തിന്റെ 
ഷദവത”, “ജ്വലിക്കുന്ന ഷദവത” അന്ല്ലങ്ിൽ ‘ജ്വലിക്കുന്ന 
വായയുള്ളവൾ’ എന്നുരം അറിയന്പ്പടുന്നു.
     പുരാതന ഐതിഹ്ങ്ങളിൽ, ഹിമാലയ പർവതങ്ങളിൽ 
അസുരമോർ ആധിപത്രം സ്ാപിക്കു�യുരം ഷദവമോന്ര 
ഉപദ്രവിക്കു�യുരം ന്ചയ് ഒരു �ാലഘട്ടന്ത്തക്കുറിച്ദ് 
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പറയുന്നു.  മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഷനതൃത്വത്തിൽ ഷദവമോർ 
അവന്ര നശിപ്പിക്ാൻ തരീരുമാനിച്...  അവർ തങ്ങളുന്െ 
ശക്തി ഷ�ന്ദ്രരീ�രിച്, ഭൂമിയിൽ നിന്നദ് വലിയ തരീജ്വാല�ൾ 
ഉയർന്നു.  ആ അഗ്ിയിൽ നിന്നദ് ഒരു ന്പൺകുട്ടി 
പിറന്നു.  അവൾ ‘ആദിശക്തിയായി’ �ണക്ാക്ന്പ്പടുന്നു 
- ആദ്ന്ത്ത ‘ശക്തി’.
           ‘സതി’ അന്ല്ലങ്ിൽ ‘പാർവതി’ എന്നറിയന്പ്പട്ട 
ആ ഷദവി പ്ജാപതി ദഷേന്റെ ന്�ാട്ടാരത്തിൽ വളർന്നു, 
പിന്നരീെദ് ശിവന്റെ പത്ിയായി.  ഒരിക്ൽ സതിയുന്െ 
പിതാവദ് ശിവന്ന അപമാനിക്കു�യുരം ഇതദ് 
അരംഗരീ�രിക്ാൻ �ഴിയാന്ത സതി ആത്മഹത് 
ന്ചയ്യു�യുരം ന്ചയ്തു.   തന്റെ പത്ിയുന്െ മരണവാർത്ത 
ഷ�ട്ട പരമശിവൻ അതരീവ ഷ�ാപിഷ്ഠനായി.  സതിയുന്െ 
ശരരീരവരം ഉയർത്തി പിെിച്ദ് ശിവൻ മൂന്നദ് ഷലാ�ങ്ങളിലരം 
താണ്ഡവമാെി.  മ്ദ് ഷദവമോന്രല്ലാരം ശിവന്റെ ഷ�ാപ 
ത്തിനദ് മുന്നിൽ വിറച്, സഹായത്തിനായി മഹാവിഷ്ണുവി 
ഷനാെദ് അഷപഷേിച്. ശിവഷ�ാപരം കുറയ്കാൻ മഹാവിഷ്ണു 
തന്റെ ആയുധമായ സുദർശന ചക്രരം ന്�ാണ്ദ് സതിയുന്െ 
ശരരീരന്ത്ത തുണ്ഡരംതുണ്ഡമാക്ി. സതിയുന്െ ശരരീര 
��ണങ്ങൾ വരീണ സ്ലങ്ങളിൽ അമ്പത്തിന്യാന്നദ് 
പവിത്മായ ‘ശക്തിപരീഠങ്ങൾ’ നിലവിൽ വന്നു.  
സതിയുന്െ നാവദ് ജ്വാലാജിയിലാണദ് വരീണതദ്.  അവിന്െ 
ഷദവി വളന്ര ന്ചറിയ തരീജ്വാല�ളായി പ്�െമായി, 
അതദ് വളന്ര പഴക്മുള്ള പാറയിന്ല വിള്ളല�ളിലൂന്െ  
നരീലജ്വാലയായി �ത്തിന്ക്ാണ്ിക്കുന്നു.
     നൂ്ാണ്�ൾക്കുമുമ്പദ് ഒരു പശുപാല�ൻ /
ഷഗാപാലൻ തന്റെ പശുക്ളിന്ലാന്നിനദ്എഷപ്പാഴുരം 
പാലില്ലാത്തതായി �ന്ണ്ത്തിയതായി പറയന്പ്പടുന്നു.  
�ാരണമറിയാൻ പശുവിന്ന പിന്െർന്നു.  പശുവിൻ 
പാൽ കുെിക്കുന്ന ഒരു ന്പൺകുട്ടി �ാട്ടിൽ നിന്നദ് 
വരുന്നതദ് അവൻ �ണ്, എന്നിട്ടദ് ഒരു മിന്നലിൽ 
അപ്ത്ഷേയായി.  ഷഗാപാലൻ രാജാവിന്റെ അടുത്തദ് 
ന്ചന്നദ് വിവരരം പറഞ്ഞു.  സതിയുന്െ നാവദ് ഈ 
പ്ഷദശത്തദ് വരീണുന്വന്ന ഐതിഹ്രം രാജാവിനദ് 
അറിയാമായിരുന്നു.  ആ പുണ്സ്ലരം �ന്ണ്ത്താൻ 
രാജാവദ് ശ്മിന്ച്ങ്ിലരം വിജയിച്ില്ല.  വരീണ്രം, കുറച്ദ് 
വർ�ങ്ങൾക്ദ് ഷശ�രം, പർവതങ്ങളിൽ ഒരു തരീജ്വാല 
�ത്തുന്നതദ് താൻ �ണ്തായി ഈ ഷഗാപാലൻ 
രാജാവിന്ന അറിയിച്.  രാജാവദ് സ്ലരം �ന്ണ്ത്തി, 
വിശുദ്മായ ജ്വാല�ൾ ദർശിച്.  അഷദ്ദഹരം അവിന്െ 
ഒരു ഷഷേത്രം പണിയു�യുരം, പൂജാരിമാർക്ദ് പതിവായി 
ആരാധന�ൾ നെത്താനുള്ള ഏർപ്പാടു�ളുരം ന്ചയ്തു.  
പിന്നരീെദ് പാണ്ഡവർ വന്നദ് ഷഷേത്രം പുതുക്ി 
പണിന്തന്നാണദ് വിശ്വാസരം.  “പഞ്ചൻ പഞ്ചൻ 
പാണ്ഡവൻ ഷതരാ ഭവൻ ബനായ” എന്ന ഇവിെന്ത്ത  
നാെൻ പാട്ടദ് ഈ വിശ്വാസത്തിനദ് സാഷേ്രം വഹിക്കുന്നു.  
രാജാ ഭൂമി ചന്ദ് ആണദ് ആദ്രം ഷഷേത്രം നിർമ്മിച്തദ്.  
ആയിരക്ണക്ിനദ് തരീർഥാെ�ർ അവരുന്െ ആത്മ 
സാഷോതദ്�ാരത്തിനായി വർ�രം മുഴുവനുരം ഷദവാലയരം 
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സന്ർശിച് വരുന്നു.
           ജഗതദ്ഗുരു ശങ്രാചാര്ർ ഇവിെരം സന്ർശിക്കു�യുരം 
ഷദവിന്യ ദർശിക്കു�യുരം ന്ചയ്ിരുന്നു.  ഇവിന്െ വിഗ്രഹ 
പ്തിഷ്ഠ ഇല്ല, എഷപ്പാഴുരം ജ്വലിക്കുന്ന ജ്വാല�ളിലൂന്െ 
ഷദവി ദർശനരം നൽ�ന്നു.  മഹാ�ാളി, അന്നപൂർണ,  
ചണ്ഡി, ഹിരംഗ്ലജദ്, വിന്ധ്ാവാസിനി, മഹാലക്ഷ്മി, മഹാ 
സരസ്വതി, അരംബി�, അഞ്ജനാ ഷദവി എന്നരീ 
ഷദവത�ളുന്െ ഷപരിലാണദ് ഈ ഒമ്പതദ് അഗ്ിജ്വാല�ൾ 
അറിയന്പ്പടുന്നതദ്, ഇന്ധനഷമാ മറ്റു സരംവിധാനഷമാ 
ഇല്ലാന്ത പാറയിന്ല 9 വിെവ�ളിലൂന്െ എഷപ്പാഴുരം 
ജ്വലിക്കുന്നതദ് �ാണാരം. ജിഷയാളജിക്ൽ സർഷവ ഓഫദ് 
ഇന്്യിന്ല ശാസ്ത്രജ്ർ വിശദമായ പഠനത്തിനദ് 
ഷശ�രം ഇതദ് അത്ഭുതമാന്ണന്നദ് സ്ിരരീ�രിച്ിരുന്നു.  
ദിവസവരം 5 ഷനരരം നെക്കുന്ന ‘ആരതി’ ആണദ് പ്ധാന 
പൂജ, രാത്ി വിഷശ�ാൽ ആരതിക്ദ് ഷശ�രം 
ആദിശങ്രാചാര്രുന്െ ‘സൗന്ര്ലഹരി’യിന്ല 100 
ഷ്ാ�ങ്ങളുരം പാരായണരം ന്ചയ്യുന്നു. ഷഷേത്ത്തിനദ് 
മുന്നിൽ എഷപ്പാഴുരം തിളയ്ക്കുന്ന ന്വള്ളമുള്ള ഒരു ന്ചറിയ 
കുളവരം ഒരു അത്ഭുതമാണദ്.
ഭക്തനായ ധ്ാനു ഭഗത്തിന്റെ �ഥ.
  മുഗൾ ചക്രവർത്തി അ�ദ്ബർ ഇന്് ഭരിച് 
�ാലന്ത്ത സരംഭവമാണിതദ്.  നദൗൺ വിഷല്ലജിന്ല 
താമസക്ാരനായ ഒരു  ധ്ാനുഭഗതദ് ആയിരരം ഭക്തർ 
ന്ക്ാപ്പരം  ജ്വാലാമാതാ ദർശനത്തിനദ് ഷപാവ�യാ 
യിരുന്നു.  ഇത്യുരം വലിയ ഒരു സരംഘരം �ണ്ഷപ്പാൾ 
ചക്രവർത്തിയുന്െ പെയാളി�ൾ അവന്ര ഡൽഹിയിന്ല 
ചാന്ദ്നി ചൗക്ിൽ തെഞ്ഞുനിർത്തി, ധ്ാനു ഭഗത്തിന്ന 
ന്�ാണ്വന്നദ് അ�ദ്ബറിന്റെ ഷ�ാെതിയിൽ ഹാജരാക്ി.
    അ�ദ്ബർ ഷചാദിച്, “എവിന്െയാണദ് നിങ്ങൾ 
ഇത്യധി�രം ഷപന്ര ന്�ാണ്ഷപാകുന്നതദ്?”  ധ്ാനു 
ഭഗതദ് കൂപ്പുപ��ഷളാന്െ മറുപെി പറഞ്ഞു, “ഞാൻ മാ 
ജ്വാലാ ഷദവിയുന്െ ദർശനത്തിനദ് ഷപാകുന്നു.  എന്റെ 
കൂന്െയുള്ള ഇവരുരം അമ്മയുന്െ ഭക്തരാണദ്, 
തരീർത്ാെനത്തിനദ് ഷപാകുന്നു.”
     ഇതദ് ഷ�ട്ടദ് അ�ദ്ബർ പറഞ്ഞു, “ആരാണദ് ഈ 
ജ്വാലാ മാ?  അവിന്െ സന്ർശിച്ാൽ എന്ദ് സരംഭവിക്കുരം?  
ഭക്തൻ മറുപെി പറഞ്ഞു, “ജ്വാലാ മാ ഷലാ�ത്തിന്റെ 
സ്രഷ്ടാവരം സരംരഷേ�യുമാണദ്, അമ്മ ഭക്തരുന്െ 
യഥാർത്  പ്ാർത്ന�ൾ സ്വരീ�രിക്കു�യുരം അവരുന്െ 
എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുരം നിറഷവറ്റു�യുരം ന്ചയ്യുന്നു.  
അമ്മയുന്െ മഹത്വരം ആ സ്ാനത്തദ് എഷപ്പാഴുരം ജ്വലിച് 
ന്�ാഷണ്യിരിക്കുന്നു.  ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുരം എല്ലാ 
വർ�വരം ആ ഷഷേത്ത്തിൽ അമ്മയുന്െ ദർശനത്തി 
നായി ഷപാ�ാറുണ്ദ്. ”
    അ�ദ്ബർ ഷചാദിച്, “നിങ്ങളുന്െ ജ്വാലാമാതാവിനദ് 
ഇത് ശക്തിയുന്ണ്ന്നദ് ഞാൻ എങ്ങന്ന വിശ്വസിക്കുരം?  
എല്ലാത്തിനുമുപരി, നിങ്ങൾ ആ അമ്മയുന്െ ഭക്തരാണദ്. 
നിങ്ങൾ എന്ന്ങ്ിലരം അത്ഭുതരം �ാണിച്ാൽ ഞങ്ങളുരം 
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അതദ് സ്വരീ�രിക്കുരം.  ധ്ാനു ഭഗതദ് വളന്ര ശാന്മായാണദ് 
മറുപെി പറഞ്ഞതദ്.  “മഹാത്മൻ, ഞാൻ അമ്മയുന്െ 
ഒരു ന്ചറിയ ഷസവ�നാണദ്, എനിക്ദ് എന്ദ് 
അത്ഭുതങ്ങൾ �ാണിക്ാൻ �ഴിയുരം?
   അ�ദ്ബർ പറഞ്ഞു, “നിങ്ങളുന്െ ഭക്തി 
സത്മാന്ണങ്ിൽ, ആ മാതാ തരീർച്യായുരം നിങ്ങളുന്െ 
അഭിമാനരം സരംരഷേിക്കുരം.  നിങ്ങന്ളഷപ്പാലള്ള ഭക്തന്ര 
അവർ ശ്ദ്ിക്കുന്നിന്ല്ലങ്ിൽ, അവന്ര ആരാധിച്ിട്ടദ് 
എന്ദ് പ്ഷയാജനരം?  ഒന്നു�ിൽ അവർ ഒരു 
ഷദവതയാ�ാൻ അർഹയല്ല, അന്ല്ലങ്ിൽ നിങ്ങളുന്െ 
ഭക്തി വ്ാജമാണദ്.  ഒരു പരരീഷേണത്തിനായി ഞങ്ങൾ 
നിങ്ങളുന്െ കുതിരയുന്െ �ഴുത്തദ് ന്വട്ടുന്നു. നിങ്ങളുന്െ 
ഷദവിഷയാെദ് പ്ാർത്ിച്ദ് അവന്റെ  ജരീവൻ തിരിച് 
ന്�ാണ്വരു�.” അങ്ങന്ന കുതിരയുന്െ �ഴുത്തദ് ന്വട്ടി 
മാ്ി.  ഒരു മാസഷത്തക്ദ് യാന്താരു ഷദാ�വരം വരാന്ത 
കുതിരന്യയുരം കുതിരയുന്െ തലന്യയുരം സരംരഷേിക്ണ 
ന്മന്നദ് ധ്ാനു ഭഗതദ് അഭ്ർത്ിച്.  അ�ദ്ബർ ധ്ാനു 
ഭഗത്തിന്റെ അഭ്ർത്ന സ്വരീ�രിക്കു�യുരം, തുെർന്നദ് 
യാത്യ്കദ് അനുമതി നൽകു�യുരം ന്ചയ്തു.
      അവിന്െ നിന്നദ് പുറന്പ്പട്ട ഷശ�രം ധ്ാനു ഭഗതദ് മ്ദ് 
ഭക്തർന്ക്ാപ്പരം ജ്വാലാമാതാ ഷഷേത്ത്തിന്ലത്തി. 
കുളി�ഴിഞ്ഞദ് വന്നദ്, ഭക്തർ രാത്ി മുഴുവൻ ഭജനയുരം 
ആരതി�രീർത്തനങ്ങളുരം ന്ചാല്ലി ഷദവിന്യ ആരാധിച്. 
അടുത്ത ദിവസരം രാവിന്ല ധ്ാനുഭഗതദ് പറഞ്ഞു, 
“അല്ലഷയാ ഷദവി!  അവിടുന്നദ് അന്ര്ാമിയാണദ്. രാജാവദ് 
എന്റെ ഭക്തി പരിഷശാധിക്കുന്നു, ദയവായി എന്റെ 
അഭിമാനരം സരംരഷേിച്ാലരം. അവിടുന്ത്ത അത്ഭുത 
ശക്തിയാൽ എന്റെ കുതിരന്യ ജരീവിപ്പിഷക്ണഷമ. 
ഷദവരീ, എന്റെ പ്ാർത്ന സ്വരീ�രിച്ിന്ല്ലങ്ിൽ, ഞാൻ 
എന്റെ തല ന്വട്ടി അവിടുന്ത്ത പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുരം, 
�ാരണരം അവമാനിതനായി ജരീവിക്കുന്നതിഷനക്ാൾ 
മരിക്കുന്നതാണദ് നല്ലതദ്.  ഇതാണദ് എന്റെ പ്തിജ്.  
ദയവായി മറുപെി പറയു.”  കുറച് ഷനരരം അവിന്െ 
നിശബ്ത തളരം ന്�ട്ടി നിന്നു.  ഉത്തരരം ഒന്നുരം �ിട്ടിയില്ല.  
തുെർന്നദ് ധ്ാനു ഭഗതദ് തന്റെ തല വാൾ ന്�ാണ്ദ് ന്വട്ടി 
ഷദവിക്ദ് സമർപ്പിച്...
      ആ നിമി�രം, ജ്വാലാമാതാ പ്ത്ഷേന്പ്പട്ടു, ധ്ാനു 
ഭഗത്തിന്റെ തല അവന്റെ ശരരീരത്തിൽ തിരിന്� ന്വച്, 
അവൻ ജരീവഷനാന്െ എഴുഷന്നറ്റു.  അമ്മ ഭക്തഷനാെദ് 
പറഞ്ഞു, “ഡൽഹിയിൽ കുതിരയുന്െ തലയുരം അതിന്റെ 
ശരരീരത്തിൽ തിരിന്� ന്വച്ദ് ജരീവൻ നൽ�ിയിട്ടുണ്ദ്. 
എല്ലാ ആശങ്�ളുരം ഉഷപഷേിച്ദ് ഡൽഹിക്ദ് ഷപാകൂ. 
നാണഷക്െിന്റെ �ാരണരം എല്ലാരം പരിഹരിച് �ഴിഞ്ഞു, 
നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നന്തന്രം ഷചാദിക്കു�.”
          ധ്ാനു ഭഗതദ് അമ്മയുന്െ പാദങ്ങളിൽ വണങ്ങി 
അഷപഷേിച്, “ഷഹ ജഗദരംഷബ, അവിടുന്ന്നല്ലാവരുരം 
ശക്തരാണദ്, ഞങ്ങൾ മനു�്ർ അജ്രാണദ്, ഭക്തി 
പ്�െിപ്പിഷക്ണ് രരീതി ഷപാലരം അറിയില്ല. എന്നാലരം, 
അഷമ്മ!  അവിടുന്ത്ത ഭക്തന്ര ഇത്തരത്തിൽ 
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�ഠിനമായി പരരീഷേിക്രുതദ്. എല്ലാവർക്കുരം അവരുന്െ 
ശിരസ്ദ് സമർ പ്പിക്ാൻ �ഴിയില്ല.  മാതാഷവ, സാധാരണ 
വഴിപാടു�ൾ ന്�ാണ്ദ് അവിടുന്ത്ത ഭക്തരുന്െ 
ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറഷവ്ിയാലരം.” ഷദവി: 
“അങ്ങന്നയാ�ന്ട്ട!  ഇനി മുതൽ ശിരസ്ിനു പ�രരം 
നാളിഷ�രസമർപ്പണവരം ആത്മാർത്മായ 
പ്ാർത്നയുരം നെത്തിയാൽ മതിയാകുരം.”   ഇത്യുരം 
പറഞ്ഞദ് ഷദവി അപ്ത്ഷേയായി.
       ഇഷത സമയരം, ഡൽഹിയിൽ ഷദവിയുന്െ കൃപയാൽ 
കുതിരയുന്െ തല ശരരീരഷത്താെദ് ഷചർന്നു, ജരീവഷനാന്െ 
എഴുഷന്നറ്റു.  ഇതു�ണ് രാജാവരം മന്ത്രിമാരുരം ന്ഞട്ടി 
ഷപ്പായി.  രാജാവദ് തന്റെ പസനി�ന്ര ജ്വാലാജിയിഷലക്ദ് 
അയച്.  പട്ടാളക്ാർ തിരിന്� വന്നദ് അ�ദ്ബറിഷനാെദ് 
പറഞ്ഞു, “മലയിൽ നിന്നദ് അഗ്ിജ്വാല�ൾ ഉയർന്നു 
വരുന്നു, ഒരുപഷഷേ ഈ തരീജ്വാല�ൾ �ാരണമാ�ാരം 
അത്ഭുതരം സരംഭവിക്കുന്നതദ്.  അങ്ങദ് ഉത്തരവിട്ടാൽ, 
ഞങ്ങൾ ഈ തരീജ്വാല�ൾ ന്�ടുത്തിക്ളയാരം, ഇതുവഴി 
ഒരു ഹിന്ദു ആരാധനാലയവരം നശിപ്പിക്ന്പ്പടുരം.”
  അ�ദ്ബർ ഇതദ് അരംഗരീ�രിച്.  രാജഭെമോർ ആദ്രം 
ഷദവിയുന്െ തരീജ്വാല�ൾ പരന്ന ഇരുമ്പദ് ഡിസ്കു�ൾ 
ന്�ാണ്ദ് മൂെി ന്വച്.  എന്നാൽ പദവി�മായ ജ്വാല�ൾ 
പുറത്തുവന്നദ് ഇരുമ്പദ് ഡിസ്കു�ൾ ത�ർത്തു �ളഞ്ഞു.  
ഇതിനുഷശ�രം, ഒരു �നാലിന്റെ ഒഴുക്ദ് തിരിച്വിട്ടദ് 
�നാലിന്ല ന്വള്ളരം തുെർച്യായി തരീജ്വാലയിഷലക്ദ് 
ഒഴുക്ി വിട്ടു.  എന്നിട്ടുരം തരീ ആളിക്ത്തുന്നതദ് നിലച്ില്ല.  
അഗ്ിജ്വാല�ൾ �ത്തുന്നതദ് തെയാൻ �ഴിയിന്ല്ലന്നുരം 
തങ്ങളുന്െ എല്ലാ ശ്മങ്ങളുരം പരാജയന്പ്പട്ടുന്വന്നുരം  
പസനി�ർ അ�ദ്ബറിന്ന അറിയിച്.  ഇതറിഞ്ഞ 
അ�ദ്ബർ രാജസദസ്ിന്ല പണ്ഡിതമോരുമായി 
ആഷലാചിച്.  അവിന്െ ഷനരിൽ ന്ചന്നദ് ആ ദിവ്ാത്ഭുതങ്ങൾ 
�ാണാനുരം, ഷവണ്വിധരം വഴിപാടു�ൾ നെത്തി ഷദവിന്യ 
പ്രീതിന്പ്പടുത്താനുരം പണ്ഡിതമോർ നിർഷദ്ദശിച്.
      പണ്ഡിതമോരുന്െ നിർഷദ്ദശരം അ�ദ്ബർ അരംഗരീ�രിച്.  
ഒരു വലിയ സ്വർണ്ക്കുെ ഉണ്ാക്ി.  എന്നിട്ടദ് അതദ് തന്റെ 
ഷതാളിൽ ന്വച്ദ് �ാൽനെയായി ജ്വാലാജിയുന്െ 
സവിധത്തിൽ എത്തി.  ആ പദവരീ� ജ്വാല�ളുന്െ 
ദർശനരം നെത്തി, ഭക്തിഷയാന്െ തല കുനിച്,  
കു്ഷബാധഷത്താന്െ പറഞ്ഞു തുെങ്ങി:  “അഷമ്മ, ഞാൻ 
അവിടുഷത്തക്ദ്ഒരു മഹത്തായ സ്വർണ്ക്കുെ സമർപ്പി 
ക്കുന്നു.  ഇന്നുവന്ര, ഒരു രാജാവരം ഇത്യുരം മഹത്തായ 
സ്വർണ്ക്കുെ നൽ�ിക്ാണില്ല. ദയവായി എന്റെ വഴിപാെദ് 
സ്വരീ�രിക്കു�”. അ�ദ്ബർ ഇത്തരത്തിൽ ന്പാങ്ങച്രം 
പറഞ്ഞുന്�ാണ്ിരുന്നഷപ്പാൾ, സ്വർണ്ക്കുെയിൽ ഒരു 
ദിവ് ജ്വാല പ്ത്ഷേന്പ്പട്ടു, തുെർന്നദ് അതദ് അ�ദ്ബറിൽ 
നിന്നദ് താഷഴക്ദ് വരീണു.  സ്വർണ്കുെ താന്ഴ വരീണയുെന്ന 
അതദ് ഒരു വിചിത്മായ ഷലാഹമായി മാറി, അതദ് ഇരുഷമ്പാ 
പിച്ളഷയാ ന്ചഷമ്പാ മഷ്ന്തങ്ിലരം ഷലാഹഷമാ അല്ല, 
ഒരു അജ്ാത ഷലാഹരം. അങ്ങിന്ന ഷദവി ആ വഴിപാെദ് 
നിരസിച്.
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    ഈ അത്ഭുതരം �ണ് അ�ദ്ബർ ഷദവിന്യ പലതരത്തിൽ 
സ്തുതിക്കു�യുരം, അമ്മഷയാെദ് ഷേമ ഷചാദിക്കു�യുരം, 
നിരവധി പ്ാർത്ന�ളുരം നെത്തിയ ഷശ�രം ഡൽഹി 
യിഷലക്ദ് മെങ്ങു�യുരം ന്ചയ്തു.  ഡൽഹിയിന്ലത്തിയ 
ഷശ�രം എല്ലാ ഭക്തഷരാടുരം ഇനിമുതൽ  ഷനേഹഷത്താന്െ 
ന്പരുമാറുവാൻ അഷദ്ദഹരം തന്റെ പസനി�ഷരാെദ് 
ആജ്ാപിക്കു�യുരം ന്ചയ്തു. 
    ഇന്നുരം, ജ്വാലാമാതാ ഷഷേത്ത്തിൽ, അ�ദ്ബർ 
സമർപ്പിച് ഛിന്നഭിന്നമായ ആ കുെ ഇഷപ്പാഴുരം 
പ്ദർശിപ്പിച്ിരിക്കുന്നു, അതദ് �ാഴ്ചയിൽ സ്വർണ്രം ഷപാന്ല 
ഷതാന്നുരം, ഭാരവരം സ്വർണ്ത്തിഷറെതദ് തന്ന്ന. എന്നാൽ 
ഈ ഷലാഹരം ഇഷപ്പാഴുരം ഷലാ�ത്തിനദ് അജ്ാതമാണദ്.  
പുരാതന �ാലരം മുതൽ ജ്വാലാമുഖി ഒരു വലിയ 
തരീർത്ാെന ഷ�ന്ദ്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ദ്.  ജയദ് മാതാ ദരീ..

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

വിഷ്ണുസഹസ്രനാമരം

 

 ഒരിക്ൽ  ആഷരാ മഹാ ന്പരിയവാർ@�ാഞ്ചി 
പരമാചാര് ചന്ദ്രഷശഖര സരസ്വതിയുമായി അഭിമുഖരം 
നെത്തു�യായിരുന്നു.. ആ മാന്ൻ ഒരു ഷെപ്പദ് 
ന്റഷക്ാർഡർ ഉപഷയാഗിച്ദ് അഭിമുഖരം ന്റഷക്ാർഡദ് 
ന്ചയ്തു.  ന്പരിയവാർ അഷപ്പാൾ ഒരു ഷചാദ്രം ഉന്നയിച്: 
“അറിയന്പ്പടുന്ന ഏ്വരം പഴയ ഷെപ്പദ് ന്റഷക്ാർഡർ 
ഏതാന്ണന്നദ് ആർന്ക്ങ്ിലരം അറിയാഷമാ?”.
        ആർക്കുരം ഉത്തരരം പറയാൻ �ഴിഞ്ഞില്ല.  അഷപ്പാൾ 
മഹാ ന്പരിയവാ മന്്ാരു ഷചാദ്രം ഷചാദിച്: 
“വിഷ്ണുസഹസ്ര നാമരം എങ്ങന്ന വന്നു?” “ഭരീഷ്മ 
പിതാമഹൻ ഇതദ് നമുക്ദ്തന്നു” എന്നദ് ആഷരാ പറഞ്ഞു. 
അഷപ്പാൾ മഹാ ന്പരിയവാ മന്്ാരു ഷചാദ്രം ഉന്നയിച്: 
“എല്ലാവരുരം കുരുഷഷേത്ത്തിൽ യുദ്ക്ളത്തിൽ ഭരീഷ്മർ 
പറയുന്നതദ് ഷ�ൾക്കുഷമ്പാൾ, ആരാണദ് കുറിന്ച്ടുത്തതദ്?”
          വരീണ്രം നിശബ്ത.  മഹാന്പരിയവാർ വിശദരീ�രിച്: 
“ഭരീഷ്മർ മഹാവിഷ്ണുവിന്ന സഹസ്രനാമരം ന്�ാണ്ദ് സ്തുതിക്കു 
ഷമ്പാൾ, എല്ലാവരുരം അഷദ്ദഹന്ത്ത ഷനാക്ിയിരിക്കു�യുരം 
കൃഷ്ണനുരം വ്ാസനുമെക്രം ശ്ദ്ാപൂർവരം ഷ�ൾക്കു�യുരം 
ന്ചയ്തു.  അഷദ്ദഹരം 1000 നാമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്ിയ 
ഷശ�രം ആദ്രം പ്തി�രിച്തദ് യുധിഷ്ഠിരർ ആയിരുന്നു.  
അഷദ്ദഹരം പറഞ്ഞു, ‘പിതാമഹൻ വാസുഷദവന്റെ 1000 
മഹത്തായ നാമങ്ങൾ ന്ചാല്ലിക്ഴിഞ്ഞു.  ഞങ്ങൾ 
എല്ലാവരുരം ശ്ദ്ിച്, പഷഷേ ഞങ്ങളാരുരം അതദ് 
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എഴുതിന്യടുത്തിയിട്ടില്ല.’ അഷപ്പാൾ എല്ലാവരുരം കൃഷ്ണന്റെ 
ഷനന്ര തിരിഞ്ഞു അഷദ്ദഹത്തിന്റെ സഹായരം അഭ്ർത്ിച്.  
പതിവഷപാന്ല അഷദ്ദഹരം പറഞ്ഞു, ‘നിങ്ങന്ളഷപ്പാന്ല 
ഞാനുരം ഷ�ൾക്കു�യായിരുന്നു.  നമുക്ദ് എന്ദ് ന്ചയ്യാൻ 
�ഴിയുരം?’
           അമൂല്മായ ആ സഹസ്രനാമങ്ങൾ വരീന്ണ്ടുക്ാൻ 
സഹായിക്ണന്മന്നദ് എല്ലാവരുരം കൃഷ്ണഷനാെദ് അഷപഷേിച്.  
അഷപ്പാൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ‘അതദ് സഹഷദവനദ് മാത്ഷമ 
ന്ചയ്യാൻ �ഴിയൂ, വ്ാസൻ അതദ് എഴുതിന്യടുക്കുരം.’
      സഹഷദവനദ് അതദ് എങ്ങന്ന സാധിക്കുന്മന്നദ് അറിയാൻ 
എല്ലാവർക്കുരം ആഗ്രഹമുണ്ായിരുന്നു.  കൃഷ്ണൻ മറുപെി 
പറഞ്ഞു: ‘സഹഷദവൻ മാത്മാണദ് ശുദ്സ്പെി�രം 
ധരിച്ിരിക്കുന്നതദ്.  അഷദ്ദഹരം ശിവന്ന പ്ാർത്ിക്കു�യുരം 
ധ്ാനിക്കു�യുരം ന്ചയ്ാൽ സ്പെി�ന്ത്ത ശബ് തരരംഗങ്ങ 
ളാക്ി മാ്ാനുരം വ്ാസനദ് അതദ് എഴുതിന്യടുക്ാനുരം 
�ഴിയുരം.  തുെർന്നദ് സഹഷദവനുരം വ്ാസനുരം സഹസ്രനാമ 
പാരായണരം ന്ചയ് ഭരീഷ്മരുന്െ സമരീപരം താന്ഴ ഇരുന്നു.  
സ്പെി�ത്തിൽ നിന്നദ് ശബ്തരരംഗങ്ങൾ വരീന്ണ്ടുക്ാൻ 
സഹഷദവൻ ധ്ാനരം ആരരംഭിച്.
        ഷശ്വതാരംബരനുരം ശുദ്സ്പെി�വമാണദ് മഷഹശ്വരൻ. 
ശാന്മായ അന്രരീഷേത്തിൽ ശബ്ങ്ങൾ പിെിന്ച്ടുക്കു�യുരം 
ശരിയായ ധ്ാനത്തിലൂന്െ അവ തിരിന്� ലഭിക്ാവന്നതു 
മാണദ്  സ്പെി�ത്തിന്റെ സ്വഭാവരം.  അതിനാൽ, ഷലാ�ത്തിന്ല 
ഏ്വരം ആദ്�ാല ഷെപ്പദ് ന്റഷക്ാർഡർ നമുക്ദ് അത്ഭുത� 
രമായ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമരം നൽ�ിയ ഈ സ്പെി�മാണദ്.  
മഹാ ന്പരിയവാർ ഇതദ് വിശദരീ�രിച്ഷപ്പാൾ എല്ലാവരുരം 
സ്രംഭിച്ിരുന്നുഷപായി... സ്പെി� ന്റഷക്ാർഡിരംഗിൽ നിന്നദ്, 
വ്ാസനിലൂന്െ അമൂല്മായ  വിഷ്ണുസഹസ്രനാമരം  
നമ്മിഷലക്ദ് വന്നു.
        മഹാഭാരതത്തിന്ല അനുശാസന പർവത്തിന്ല 
135-ാരം അധ്ായത്തിലാണദ് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ 1,000 
ഷപരു�ൾ ഉൾന്ക്ാള്ളുന്ന സരംസ്കൃതത്തിലള്ള വിഷ്ണുസഹസ്ര 
നാമരം �ാണുന്നതദ്. പത്മപുരാണരം, സ്ന്പുരാണരം, 
ഗരുഡപുരാണരം എന്നിവയിലരം ന്ചറിയ മാ്ങ്ങഷളാന്െ 
ഇതദ് �ാണുന്നുണ്ദ്.  കുരുഷഷേത് യുദ്ക്ളത്തിൽ 
ശരശയ്യയിൽ �ിെന്നു ന്�ാണ്ദ് കുരുവരംശത്തിന്ല 
മുത്തഛനായ ഭരീഷ്മർ  യുധിഷ്ടിരനദ് ഉപഷദശിച്താണദ്  
മഹത്തായ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമരം. 
         യുധിഷ്ടിരൻ ഭരീഷ്മഷരാെദ് ഇനിപ്പറയുന്ന ഷചാദ്ങ്ങൾ 
ഷചാദിക്കുന്നു: “ഈ ഷലാ�ത്തിൽ എല്ലാവർക്കുരം ഒഷരന്യാരു 
അഭയരം ആരാണദ്?  ഷലാ�ത്തിന്ല ഏ്വരം വലിയ പദവി 
�ശക്തി ആരാണദ്?  ആന്ര സ്തുതിക്കുന്നതിലൂന്െ ഒരാൾക്ദ് 
ഐശ്വര്ത്തിൽ എത്തിഷച്രാനാകുരം?   അങ്ങയുന്െ 
അഭിപ്ായത്തിൽ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളിലരം വച്ദ് ഏ്വരം 
വലിയ ധർമ്മരം എന്ാണദ്?  ആരുന്െ നാമരം ജപിച്ന്�ാണ്ദ്, 
ഒരു ജരീവിയ്കദ് സരംസാര/ജരീവിതചക്രത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾക് 
പ്പുറഷത്തക്ദ് ഷപാ�ാൻ �ഴിയുരം?”
          എല്ലാ ഷലാ�ങ്ങളുന്െയുരം അധിപനുരം, പരമമായ 
പ്�ാശവരം, പ്പഞ്ചത്തിന്റെ സത്തയുമായ, സർവ 
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വ്ാപിയായ പരമ ഈശ്വരനായ വിഷ്ണുവിന്റെ ആയിരരം 
നാമങ്ങളായ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമരം ജപിച്ന്�ാണ്ദ് മനു�് 
രാശിക്ദ്എല്ലാ ദുുഃഖങ്ങളിൽനിന്നുരം മുക്തരാ�ാൻ സാധിക്കു 
ന്മന്നദ് പ്സ്ാവിച്ന്�ാണ്ദ് ഭരീഷ്മർ ഉത്തരരം നൽകുന്നു: 
“ആരാണദ് ബ്രഹ്മൻ.  എല്ലാ പദാർത്ങ്ങളുരം, ഷചതനവരം 
അഷചതനവരം, അവനിൽ വസിക്കുന്നു, അവൻ എല്ലാ 
പദാർത്ങ്ങളിലരം വസിക്കുന്നു”.
             തുെർന്നദ് ഭരീഷ്മർ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമരം ന്ചാല്ലുന്നു. 
അതദ് പിന്നരീെദ് സഹഷദവൻ ഓർമ്മിന്ച്ടുത്തു  ന്ചാല്ലു�യുരം 
വ്ാസൻ എഴുതിന്യടുക്�യുരം ന്ചയ്തു.

വിഷ്ണുസഹസ്രനാമത്തിന്റെ ശക്തി.
(ശ്രീ.  ദു�്ന്ദ് ശ്രീധർ)

(ശ്രീ.  ദു�്ന്ദ് ശ്രീധർ : ചലച്ിത്സരംവിധായ�ൻ, 
എഴുത്തു�ാരൻ,  തമിഴദ്, ഇരംഗ്ലരീ�ദ് ഭാ��ളിൽ പബ്ി�ദ് 
സ്പരീക്ർ;  രാമായണരം, ശ്രീ ഭാ�്രം, ഗരീതാ ഭാ�്രം, രഹസ്-
ത്യ സാരരം, ഭഗവദദ് വി�യരം എന്നിവ അെിസ്ാനമാക്ി 
പ്ഭാ�ണങ്ങൾ നെത്തുന്നു.  ബി്ദ്സദ് പിലാനിയിൽ നിന്നദ് 
ന്�മിക്ൽ എഞ്ചിനരീയറിരംഗിലരം രസതന്ത്രത്തിലരം സ്വർണ് 
ന്മഡഷലാന്െ ബിരുദരം.)
           

          ഗന്ധർവ്വ രാജകുമാരിയായ �ാദരംബരിയുന്െയുരം 
ചന്ദ്രപിഡ എന്ന രാജകുമാരന്റെയുരം പ്ണയ�ഥ 
വിവരിക്കുന്ന,  ബാണഭട്ടൻ എഴുതിയ സരംസ്കൃതത്തിന്ല 
ഏ്വരം പഴയ ഷനാവലാണദ് “�ാദരംബരി”.
           ബാണഭട്ടൻ �ാദരംബരിയിൽ ഒരു സൂതി�ാഗൃഹരം 
/  പ്സവ വാർഡിന്നക്കുറിച്ദ് വിവരിക്കുന്നു.  പ്സവ 
വാർഡിന്റെ ഒരു ഭാ ഗത്തദ് ഒരു കൂട്ടരം ആളു�ൾ തുെർച്യായി, 
24x7, വിഷ്ണുസഹസ്രനാമരം ന്ചാല്ലിന്ക്ാണ്ി രിക്കുരം, 
�ാരണരം, ഗർഭിണി�ൾ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമരം ശ്വിച്ാൽ 
അവർക്ദ് സുഖ പ്സവരം ഉറപ്പാണദ് എന്നതദ് അക്ാലന്ത്ത 
അരംഗരീകൃത സത്മായിരുന്നു. “ബാണഭട്ടുഃ സൂതി� ഗൃഹ 
വർണ്ഷന അവിചിന്ന പട്ട്മാന നാരായണ നാമ 
സഹസ്രരം...”
   ‘ബൃഹതദ് പരാശര ഷഹാര ശാസ്ത്രരം’ എന്നതദ് 1700 വർ� 
ങ്ങൾക്ദ് മുമ്പദ് രചിക്ന്പ്പട്ട, പവദി� ഷജ്ാതി�ത്തിൽ, 
പ്ഷത്�ിച്ദ് ഷഹാര ശാഖയിൽ (പ്വചന ഷജ്ാതി�രം, 
ഉദാ: ജാത�രം) സരംസ്കൃതത്തിൽ �ാണുന്ന ഏ്വരം സമഗ്ര 
മായ ശാസ്ത്രമാണദ്.  ഷഹാരാശാസ്ത്രത്തിൽ, ഇങ്ങന്ന വിവരിച്ി 
രിക്കുന്നു: ആളു�ൾ വൃക് സരംബന്ധമായ / മൂത് സരംബന്ധ 
മായ, അണുബാധയുമായി ബന്ധന്പ്പട്ട അസുഖങ്ങൾക്ദ് 
ഒരു ഷഡാക്ടറുന്െ അടുത്തദ് ഷപാകുഷമ്പാൾ ഷഡാക്ടർ മരുന്നു 
�ൾനിർഷദ്ദശിക്ാറുണ്ായിരുന്നു, ഒടുവിൽ അവർ പ്ഷത്�രം 
നിർഷദശിക്കുരം: “ജപ്രം പുരു� സൂക്തരം ഇത്ാരബ് 
തപഥവ ഭഗവാൻ നാമ സഹസ്രരം – ഇവ �ഴിഞ്ഞദ്  
വിഷ്ണുസഹസ്രനാമരം മൂന്നു പ്ാവശ്രം പാരായണരം”.
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           ചര� സരംഹിത (ചര� മഹർ�ിയുന്െ സമാഹാരരം) 
എന്നതദ് ആയുർഷവദന്ത്തക്കുറിച്ള്ള ഒരു സരംസ്കൃത 
ഗ്രന്ഥമാണദ്, ബിസി 100-നടുത്തദ് എഴുതന്പ്പട്ട സർവ 
വിജ്ാനഷ�ാശരം.  “വിഷ്ണു സഹസ്ര മൂർധാനാരം 
ചരാചരപതിരം വിഭുരം   നാമ സഹഷസ്രണ ജ്വരൻ ശ്ാവൺ 
വ്ഷഭാ ഗതിരം”.  ചര� സരംഹിത ഷരാഗങ്ങന്ളക്കുറിച്രം 
അതിന്റെ ചി�ിത്സ�ന്ളക്കുറിച്രം വിശദരീ�രിക്കുന്നു.  
അക്ാലത്തദ് പനിയുരം മ്ദ് അസുഖങ്ങളുമായി ഒരു ഷരാഗി 
ഷഡാക്ടറുന്െ അടുത്തദ് ഷപാകുഷമ്പാൾ ഷഡാക്ടർ �ഴിഷക്ണ് 
മരുന്നു�ളുന്െ ലി്റേദ് എഴുതി അവസാനരം “വിഷ്ണുസഹസ്ര 
നാമരം മൂന്നദ് തവണ ന്ചാല്ലു�” എന്നദ് എഴുതുമായിരുന്നു.
      ഷപ്റെദ് എന്ന സമ്പ്രദായരം അക്ാലത്തദ് ഉണ്ായിരുന്നില്ല 
എന്നദ് ഷതാന്നുന്നു.  എന്നിരുന്നാലരം, ജഗദദ്ഗുരു 
ശ്രീചന്ദ്രഷശഖഷരന്ദ്ര സരസ്വതി മഹാസ്വാമി�ൾ @ �ാഞ്ചി 
(മുൻഷപ സൂചിപ്പിച് അഷത സന്ാസി) ,  അന്ല്ലങ്ിൽ 
മഹാന്പരിയവാർ (1894-1994) എന്നുരം അറിയന്പ്പടുന്നു, 
വിഷ്ണുസഹസ്രനാമത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ ഏ്വരം പുതിയ 
ഉദാഹരണമായി �ണക്ാക്ാരം.  1960-�ളിൽ ന്ചപന്ന 
യിന്ല ഷറായഷപ്പട്ടയിൽ �്ാമ്പദ് ന്ചയ്യുന്നതിനിന്െ അഷദ്ദഹ 
ത്തിനദ് 104 ഡിഗ്രി പനി പിെിന്പട്ടു.  അഷദ്ദഹത്തിന്റെ 
ശി�്മോർ പരിഭ്ാന്രായി ഒരു ഷഡാക്ടന്റ ന്�ാണ്വന്നു.  
പഷഷേ, സ്വാമി�ൾ വിനയപൂർവ്വരം ചി�ിത്സ നിരസിച്. 
ശി�്ഷരാെദ് ഷവദങ്ങൾ പഠിച് 150 ഷപന്ര 
വിളിച്ന്�ാണ്വന്നദ്  തനിക്ദ് ചുറ്റുരം ഇരുന്നു വിഷ്ണുസഹസ്ര 
നാമരം ന്ചാല്ലാൻ പറഞ്ഞു... പാരായണത്തിന്നാടുവിൽ 
സ്വാമി�ളുന്െ പനി മാറി, ശരരീഷരാഷ്മാവദ് സാധാരണ 
നിലയിലായതായി �ണ്.
            വിഷ്ണുസഹസ്രനാമരം നമ്മുന്െ എല്ലാ പ്ശ്നങ്ങൾക്കുരം 
പരിഹാരമാണദ് - ശ്വാസഷ�ാശ സരംബന്ധമായ പ്ശ്നങ്ങൾ, 
നവഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധന്പ്പട്ട പ്ശ്നങ്ങൾ. ശാരരീരി�വരം 
മാനസി�വമായ പ്ശ്നങ്ങൾക്ദ്   വിഷ്ണുസഹസ്രനാമരം 
പാരായണരം ന്ചയ്യുന്നതദ് ഫലപ്ദമാണദ്.  അഷത,  വിഷ്ണു 
സഹസ്രനാമരം ഒട്ടുരം പണച്ിലവില്ലാത്തതുരം, അഷതസമയരം 
വിലമതിക്ാനാവാത്തതുമായ ഒരു പ്ായശ്ചിത്തരം/ 
പരിഹാരമാണദ്.!”

_____________
വിഷവ�ാനന് ഷറാക്ദ് ന്മഷമ്മാറിയൽ -  

�ന്ാകുമാരി
(ഷദശരീയ യുവദിനരം -  ജനുവരി 12,  

സ്വാമി വിഷവ�ാനന്ന്റെ ജമേദിനരം  : 1863-1902).

      ഇന്്യുന്െ ന്തഷക് അ്ത്തുള്ള �ന്ാകുമാരിയിന്ല 
ഒരു സ്ാര�വരം പ്ശസ്മായ ടൂറി്റേദ് ആ�ർ�ണവമാണദ് 
വിഷവ�ാനന് ഷറാക്ദ് ന്മഷമ്മാറിയൽ.  �രയിൽ 
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വാവത്തുപറയിൽ നിന്നദ് 500 മരീ്ർ അ�ന്ല സ്ിതി 
ന്ചയ്യുന്ന രണ്ദ് പാറ�ളിൽ ഒന്നിലാണദ് സ്ാര�രം നില 
ന്�ാള്ളുന്നതദ്.  സ്വാമി വിഷവ�ാനന്ന്റെ ബഹുമാനാർത്രം 
1970-ലാണദ് ഇതദ് നിർമ്മിച്തദ്, അഷദ്ദഹരം ഈ പാറയിൽ 
നിന്നദ് ഷബാഷധാദയരം ഷനെിയതായി പറയന്പ്പടുന്നു.  1970 
ന്സപദ്്രംബർ 2-നദ് ഷറാക്ദ് ന്മഷമ്മാറിയൽ ഉദദ്ഘാെനരം 
ന്ചയ്തുന്�ാണ്ദ് ഇന്്ൻ രാഷ്ട്രപതി ശ്രീ വി.വി. ഗിരി രാജ് 
നമേക്ായി ഉണർന്നു പ്വർത്തിക്ാൻ ജനങ്ങഷളാെദ്  
ആഹ്വാനരം ന്ചയ്തു.  
         ഐതിഹ്ങ്ങൾ അനുസരിച്ദ്, ഈ പാറയിലാണദ് 
�ന്ാകുമാരി ഷദവി (പാർവ്വതി) ശിവഭക്തിയിൽ തപസ്ദ് 
ന്ചയ്തദ്.  സന്ർശ�ർക്ദ് ധ്ാനിക്കുന്നതിനായി ‘ധ്ാന 
മണ്ഡപരം’ എന്നറിയന്പ്പടുന്ന ഒരു ധ്ാന ഹാളുരം സ്ാര� 
ഷത്താെദ് അനുബന്ധിച് നിർമ്മിച്ിരിക്കുന്നു.  മണ്ഡപത്തിന്റെ 
രൂപ�ൽപ്പനയിൽ ഇന്്യിന്ലമ്പാടുമുള്ള ഷഷേത് 
വാസ്തുവിദ്യുന്െ വ്ത്സ് പശലി�ൾ ഉൾന്ക്ാള്ളുന്നു.  
ബരംഗാൾ ഉൾക്െൽ, ഇന്്ൻ മഹാസമുദ്രരം, അറബി 
ക്െൽ എന്നരീ മൂന്നദ് മഹാസമുദ്രങ്ങൾ സരംഗമിക്കുന്ന 
ത്ിഷവണിയിൽ ലഷേദ്വരീപദ് സമൂഹങ്ങളാൽ ചു്ന്പ്പട്ടിരി 
ക്കുന്നു. ഈ സ്ാര�ത്തിന്റെ രണ്ദ് പ്ധാന ഘെ�ങ്ങളാണദ് 
വിഷവ�ാനന് മണ്ഡപവരം   ശ്രീപാദ മണ്ഡപവരം. സ്വാമി 
വിഷവ�ാനന്ൻ, തമിഴ്ാട്ടിന്ല �ന്ാകുമാരിയിന്ല �െൽ 
നരീന്ിക്െന്നദ് നടുക്െലിന്ല പാറയിൽ എത്തിഷച്രു�യുരം 
അവിന്െ അഷദ്ദഹരം ഷബാഷധാദയരം ഷനടുന്നതുവന്ര 
പാറയിൽ മൂന്നദ് രാവരം പ�ലരം ധ്ാനിക്കു�യുരം ന്ചയ്തു.

 തുെക്രം.
  1962 ജനുവരിയിൽ, സ്വാമി വിഷവ�ാനന്ന്റെ 
ജമേശതാബ്ിഷയാെനുബന്ധിച്ദ്, ഒരു കൂട്ടരം ആളു�ൾ 
�ന്ാകുമാരി �മ്മി്ി രൂപരീ�രിച്, പാറയിൽ ഒരു 
സ്ാര�വരം പാറയിഷലക്ദ് ഒരു നെപ്പാലവരം സ്ാപിക്കു� 
എന്നതായിരുന്നു അവരുന്െ ലഷേ്രം.  ഏതാണ്ദ് ഇഷത 
സമയരം, മദ്രാസിന്ല രാമകൃഷ്ണ മി�നുരം ഈ സ്ാര�രം 
ആസൂത്ണരം ന്ചയ്യാൻ തുെങ്ങിയിരുന്നു.    
  എന്നിരുന്നാലരം, പ്ാഷദശി� �ഷത്താലിക് മത്സ് 
ന്ത്താഴിലാളി�ളുന്െ ഗണ്മായ വിഭാഗരം ഈ വാർത്ത 
നല്ല രരീതിയിൽ എടുത്തില്ല.  അവർ ഈ പാറയിൽ �രയിൽ 
നിന്നദ് �ാണാവന്ന രരീതിയിലള്ള ഒരു വലിയ കുരിശദ്  
സ്ാപിച്,  ഇതദ് ഹിന്ദു ജനതയുന്െ പ്തിഷ�ധത്തിനദ് 
ഇെയാക്ി, പാറ ഹിന്ദുക്ളുന്െ ആരാധനാലയമാന്ണന്നദ് 
അവർ പറഞ്ഞു.  മദ്രാസദ് (ഇഷപ്പാൾ ന്ചപന്ന) സർക്ാർ 
ഉത്തരവിട്ട ഒരു ജുഡരീ�്ൽ അഷന്വ�ണത്തിൽ പാറ 
വിഷവ�ാനന് പാറയാന്ണന്നുരം കുരിശദ് ഒരു അതിക്രമമാ 
ന്ണന്നുരം അസന്ിഗദ്ധമായി പ്സ്ാവിച്.  ഈ പ്ശ്നങ്ങൾ 
ക്ിെയിൽ, രാത്ിയിൽ, ഷ�ാഴിഷക്ാട്ടുനിന്നദ് RSS  
നിഷയാഗിച് തിരന്ഞ്ഞടുത്ത 12 ഷപരുന്െ മത്സ്ന്ത്താഴി 
ലാളി സരംഘരം ശ്രീ.  ലക്ഷ്മണൻജിയുന്െ (ഇഷപ്പാൾ 
ജരീവിച്ിരിക്കുന്ന ഏ� വ്ക്തി) ഷനതൃത്വത്തിൽ ഈ കുരിശദ് 
പാറയിൽ നിന്നദ് എടുത്തു �ളഞ്ഞദ് അവിന്െ �ാവിന്ക്ാെി 
ഉയർത്തി.  സ്ിതിഗതി�ൾ ഗുരുതരമായഷപ്പാൾ ഗവ 
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ന്മെറെദ് പാറന്യ നിഷരാധിത  പ്ഷദശമായി പ്ഖ്ാപിച്, 
സായുധരായ ഗാർഡു�ൾ പഷ്ാളിരംഗദ് നെത്തി.
         ഇതദ് വിഷവ�ാനന് പാറയാന്ണന്നദ് ഹിന്ദുക്ളുരം 
ന്സറെദ് ഷസഷവ്ഴ്ദ് പാറയാന്ണന്നദ് ക്രിസ്്ാനി�ളുരം അവ 
�ാശന്പ്പട്ടഷതാന്െ പാറ ഒരു തർക്ഭൂമിയായി മാറു�യാ 
ന്ണന്നദ് സർക്ാർ മനസ്ിലാക്ി.  ആ പാറ വിഷവ�ാനന് 
പാറയാന്ണങ്ിലരം അതിഷമേൽ ഒരു സ്ാര�വരം നിർമ്മി 
ക്ാൻ പാെിന്ല്ലന്നദ് വിധിച്.  അന്നന്ത്ത തമിഴ്ാെദ് മുഖ്മന്ത്രി 
എരം. ഭക്തവത്സലരം പറഞ്ഞു: ‘ഈ പാറ സ്വാമി വിഷവ�ാ 
നന്നുമായി ബന്ധന്പ്പട്ടിരിക്കുന്നു ന്വന്നദ് പ്ഖ്ാപിക്കുന്ന 
ഒരു ഫല�രം മാത്ഷമ സ്ാപിക്ാൻ �ഴിയൂ, മന്്ാന്നുരം 
അനുവദിക്ില്ല’. സർക്ാരിന്റെ അനുമതിഷയാന്െ, 1963 
ജനുവരി 17 നദ് ഫല�രം പാറയിൽ സ്ാപിച്.  

 ഏ�നാഥദ്റാനന്ഡയുന്െ പ്വർത്തനരം:

       ആദ് പെിയായി, രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിന്റെയുരം മി�ന്റെയുരം 
പൂർണ് പിന്ണഷയാന്െ  ഏ�നാഥദ് റാനന്ഡന്യ (ഈ 
പ്ഷത്� ഉഷദ്ദശ്ത്തിനായി നിഷയാഗിക്ന്പ്പട്ട ഒരു 
ആർഎസദ്എസദ് പ്ചാര�ദ് ) വിഷവ�ാനന് ഷറാക്ദ് സ്ാര� 
സമിതിയുന്െ ഓർഗപനസിരംഗദ് ന്സക്രട്ടറിയാക്ി, 
അതിനാൽ ഷറാക്ദ് ന്മഷമ്മാറിയൽ മി�ന്റെ ഔഷദ്ാഗി� 
ചുമതലയുരം അഷദ്ദഹത്തിനായിരുന്നു.
      സ്ാര�രം പണിതാൽ പാറയുന്െ പ്കൃതിഭരംഗി 
നശിക്കുന്മന്നദ് അന്നന്ത്ത ഷ�ന്ദ്ര സാരംസ്ാരി� വകുപ്പദ് 
മന്ത്രി ഹുമയൂൺ �ബരീർ തെസ്രം പറഞ്ഞതിനാൽ സ്ാര�രം 
ഉയരാൻ അനുവദിക്ിന്ല്ലന്നദ് മുഖ്മന്ത്രി ഭക്തവത്സലവരം 
പ്ഖ്ാപിച്. അതിനാൽ, ഇതിന്ന മറി�െക്കുവാനായി 
ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുന്െ ഉപഷദശപ്�ാരരം റാനന്ഡ 
ഡൽഹിയിൽ �്ാമ്പദ് ന്ചയ്തു.  വിഷവ�ാനന് ഷറാക്ദ് 
ന്മഷമ്മാറിയലിനദ് എല്ലാവിധ പിന്ണയുരം പ്�െിപ്പിച്ദ് 
ന്�ാണ്ദ് 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അഷദ്ദഹരം 323 പാർലന്മറെദ് 
അരംഗങ്ങളുന്െ ഒപ്പദ് ഷശഖരിച്, പ്ധാനമന്ത്രിക്ദ് നിഷവദനരം 
സമ്മാനിച്. ഭക്തവത്സലത്തിനദ് ഷറാക്ദ് സ്ാര�രം 
നിർമ്മിക്ാൻ അനുവദിക്കു�യല്ലാന്ത മന്്ാരു 
മാർഗവമില്ലാതായി.
     ഭക്തവത്സലരം 15 × 15 അെി വിസ്രീർണ്മുള്ള ഒരു 
ന്ചറിയ ശ്രീഷ�ാവിലിനദ് മാത്മാണദ് അനുമതി നൽ�ിയതദ്. 
�ാഞ്ചി �ാമഷ�ാെി പരീഠത്തിന്ല പരമാചാര്ഷരാടുള്ള 
അഷദ്ദഹത്തിന്റെ ആദരവദ് മനസ്ിലാക്ിയ റാനന്ഡ, 
ഷറാക്ദ് സ്ാര�ത്തിന്റെ രൂപ�ൽപന നിർഷദശിക്കുന്നതി 
നായി പരമാചാര്ന്ര സമരീപിച്.  പരമാചാര്ർ അരംഗരീ� 
രിച് വലിയ ഡിപസനദ് (130 അെിയുരം 1+1⁄2 ഇഞ്ചദ് × 56 
അെിയുരം) ഭക്തവത്സലരം മെികൂൊന്ത സമ്മതിച്.
       രാഷ്ട്രരീയ തെസ്ങ്ങന്ളല്ലാരം നരീങ്ങിയഷതാന്െ നിർമ്മാണരം 
പുഷരാഗമിക്കു�യായിരുന്നു.  തന്റെ വഴി വന്ന എല്ലാ 
ന്വല്ലുവിളി�ന്ളയുരം അഭിമുഖരീ�രിച്ദ് റാനന്ഡ മുഷന്നറി 

23



24

ന്�ാണ്ിരുന്നു: പാറ ഘെനാപരമായി ശക്തമാ ന്ണന്നുരം 
അതിഷമേൽ ഇത്യുരം വലിയ സ്ാര�രം സ്ാപി ക്ാൻ  
�ഴിയുന്മന്നുരം ശാസ്ത്രരീയമായി സ്ാപിക്ൽ,  ദൂരങ്ങളിൽ 
നിന്നുരം �െൽതരീരഷത്തക്കുരം അവിന്െനിന്നദ് പാറയിഷലക്കുരം 
വലിയ �ല്ലു�ൾ ന്�ാണ്വരുന്ന ഭാരിച് ഷജാലി�ൾ, 
ന്വള്ളരം, പവദയുതി വിതരണരം;  വിദഗദ്ധരായ �ര�ൗശല  
ന്താഴിലാളി�ൾ എന്നിവരുന്െ വർദ്ിച് വരുന്ന 
ആവശ്രം;  പാറയിലരം �രയിലരം ന്ജട്ടി പ്ാ്ദ്ഷഫാമു 
�ളുന്െ നിർമ്മാണരം, (പാറയിഷലക്കുള്ള നെപ്പാലരം എന്ന 
ആശയരം ഉഷപഷേിച്);  വലിയ �ര�ൗശലവസ്തുക്ൾ 
എത്തിക്ൽ, ന്ജട്ടി, പ്ാ്ദ്ഷഫാരം പ്ഷദശങ്ങൾക്ദ് ചുറ്റുമുള്ള 
മണ്ദ് നരീക്രം ന്ചയ്യൽ, തുെങ്ങിയവന്യല്ലാരം റാനന്ഡയുന്െ 
ഷനതൃത്വത്തിൽ പൂർത്തിയാക്ി.
          എന്നിരുന്നാലരം, മുഴുവൻ പ്വർത്തനത്തിനുരം 
ഷവണ് ധനസമാഹരണരം എന്നതായിരുന്നു ഏ്വരം 
വലിയ ന്വല്ലുവിളി.  ഷറാക്ദ് ന്മഷമ്മാറിയൽ മി�ന്റെ 
വിജയത്തിൽ റാനന്ഡയുന്െ വിശ്വാസരം വളന്ര ശക്തമാ 
യിരുന്നു, ഫണ്ദ് കുറവായിരുന്നഷപ്പാൾഷപ്പാലരം അഷദ്ദഹരം 
ഒരിക്ലരം ഷജാലിയുന്െ ഷവഗത കുറച്ില്ല.  ആർഎസദ്എസദ് 
പ്വർത്ത�രുന്െ പൂർണ പിന്ണഷയാന്െ അഷദ്ദഹരം 
മുഷന്നാട്ടുഷപായി.     
      വിഷവ�ാനന് പാറ സ്ാര�രം ഒരു ഷദശരീയ സ്ാര� 
മാന്ണന്നദ് റാനന്ഡ വിശ്വസിച്; അതിനാൽ ഓഷരാ 
ഇന്്ക്ാരന്നയുരം അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനദ് 
സരംഭാവന ന്ചയ്യാൻ ഷേണിച്.  അഷദ്ദഹരം മിക്വാറുരം 
എല്ലാ സരംസ്ാന സർക്ാരു�ഷളയുരം സമരീപിക്കു�യുരം 
അവരുന്െ സരംഭാവന  സ്വരീ�രിക്കു�യുരം ന്ചയ്തു, വെക്കു 
�ിഴക്ൻ സരംസ്ാനങ്ങളായ നാഗാലാൻഡിഷലക്കുരം 
അരുണാചൽ പ്ഷദശിഷലക്കുരം ഷനരിൽ ഷപായി,  
അതിലൂന്െ അവർക്കുരം ഈ മഹത്തായ ഷദശരീയ ഉദ്മ 
ത്തിന്റെ ഭാഗമാ�ാൻ �ഴിഞ്ഞു. �മ്മ്യൂണി്റേദ് മുഖ്മന്ത്രി 
ഇ എരം എസ്ിന്റെ ഷ�രളന്മാഴിന്� എല്ലാ സരംസ്ാനങ്ങളുരം 
സരംഭാവന നൽ�ി. (പിന്നരീെദ് അചയുതഷമഷനാൻ 
മുഖ്മന്ത്രിയായഷപ്പാൾ ആ ന്ത്ദ് തിരുത്തു�യുണ്ായി). 
സരംഭാവന�ളിൽ ഭൂരിഭാഗവരം വന്നതദ് ന്പാതുജനങ്ങളിൽ 
നിന്നാണദ്.  റാനന്ഡ രാജ്ത്തുെനരീളരം ‘ഒരു രൂപ‘ കൂപ്പണു 
�ളുന്െ പ്ചാരണരം നെത്തി, ഇതദ് സാധാരണക്ാരന്റെ 
സരംഭാവന�ൾ സമാഹരിക്ാൻ ഉപഷയാഗിച്. 
      വിഷവ�ാനന് ഷ�ന്ദ്രരം - ഷറാക്ദ് സ്ാര�ത്തിന്റെ 
ശിലാനിർമിതമായ സ്ാപനഷത്താന്ൊപ്പരം ഒരു ലിവിരംഗദ് 
ന്മഷമ്മാറിയൽ ഷവണന്മന്നദ് 1964-ൽ ത്തന്ന്ന 
പരാമർശിക്ന്പ്പട്ടിരുന്നു. ഏ�ഷദശരം ഒമ്പതദ് വർ�ന്ത്ത 
അെിസ്ാന പ്വർത്തനങ്ങൾക്ദ് ഷശ�രം, സ്വാമി 
വിഷവ�ാനന്ന്റെ 108-ാരം ജമേവാർ�ി�ത്തിൽ,  1972 
ജനുവരി 7-നദ് ‘വിഷവ�ാനന് ഷ�ന്ദ്രരം’ ഔഷദ്ാഗി�മായി 
പ്ഖ്ാപിക്ന്പ്പട്ടു.  ആ ദിവസരം, സൂര്ൻ ഉദിച്ഷപ്പാൾ, 
വിഷവ�ാനന് പാറ സ്ാര�ത്തിൽ ‘ഓരം’ ആഷലഖനരം 
ന്ചയ് ഒരു �ാവി പതാ� ഉയർത്തി വിഷവ�ാനന് ഷ�ന്ദ്ര 
ത്തിന്റെ സ്ാപനരം ആഷഘാ�ിക്ന്പ്പട്ടു. സന്ാഷസതര 
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ക്രമത്തിന്റെ മന്്ാരു ആത്മരീയാധിഷ്ഠിത ഷസവന 
ദൗത്മാണിതദ്.  പശ്ചിമ ബരംഗാൾ, തമിഴ്ാെദ് വാസ്തുവിദ് 
�ളുന്െ സരംഷയാജനവരം പശ്ചിമ ബരംഗാളിന്ല ഷബലൂരിലള്ള 
രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിന്റെ രൂപ�ൽപ്പനയുമാണദ് സ്ാര� 
നിർമാണത്തിൽ ഉപഷയാഗിച്ിരിക്കുന്നതദ്.
        സ്വാമി വിഷവ�ാനന്ന്റെ  തപസ്ിന്റെ  പാരമ്പര്രം 
തുെർന്നു ന്�ാണ്ദ്, വിഷവ�ാനന് ഷ�ന്ദ്രത്തിന്റെ �ാര് 
�ർത്താക്ളായി വരുന്ന യുവതി യുവാക്ൾ അഷദ്ദഹ 
ത്തിന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന സഷന്ശരം പ്ചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി 
പ്വർത്തിച്ന്�ാണ്ിരിക്കുന്നു. 
          “വിശുദ്ിയുന്െ തരീക്ഷ്ണതയാൽ പ്ഷചാദിതരായ, 
ഈശ്വരനിലള്ള ശാശ്വത വിശ്വാസത്താൽ ദൃഢരീ�രിക് 
ന്പ്പട്ട മനഷസ്ാടുകൂെിയ, ദരിദ്രഷരാടുരം വരീണുഷപായവഷരാടുരം 
അധുഃസ്ിതഷരാടുരം ഉള്ള സഹതാപത്താൽ സിരംഹ 
ത്തിന്റെ ശൗര്ഷത്താന്െ  ഒരു ലഷേരം പുരു�മോരുരം 
സ്ത്രരീ�ളുരം രാജ്രം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുരം; രഷേയുന്െ, 
സഹായത്തിന്റെ, സാമൂഹി� ഉന്നമനത്തിന്റെ, സമത്വ 
ത്തിന്റെ, ഷമാഷേത്തിന്റെ സഷന്ശരം പ്സരംഗിച് ന്�ാണ്ദ് 
യാത് ന്ചയ്യുരം”.
             വിഷവ�ാനന് ഷ�ന്ദ്രത്തിന്റെ  ഇരട്ട ലഷേ്ങ്ങൾ 
മനു�്നിർമ്മാണവരം രാഷ്ട്രനിർമ്മാണവമാണദ്. 
വിഷവ�ാനന് ഷ�ന്ദ്രരം ഷ�ഡർ അെിസ്ാനമാക്ിയുള്ള 
ഒരു സരംഘെനയായിരിക്ണന്മന്നദ് റാനന്ഡ തരീരുമാനിച്.  
രാഷ്ട്രന്ത്ത ഷസവിക്ാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്ൾക്കുരം 
യുവതി�ൾക്കുരം മനു�്നിൽത്തന്ന്ന പദവന്ത്ത�ണ്ദ് 
ഷസവിക്ാനുള്ള അവസരവരം ഇവിന്െ ലഭിക്കുന്നു. 
           മൂന്നദ് സമുദ്രങ്ങളുന്െ സരംഗമരം (ത്ിഷവണി) ന്�ാണ്ദ് 
പവിത്മായ �ന്ാകുമാരിയിന്ല മ്ദ് രണ്ദ് അത്ഭുതങ്ങൾ 
ഷദവി �ന്ാകുമാരി ഷഷേത്വരം, തമിഴദ് ചിന്�നുരം 
�വിയുരം, ‘തിരുക്കുറൾ’ എന്ന തമിഴദ് ധാർമ്മി� ഗ്രന്ഥ 
ത്തിന്റെ രചയിതാവമായ തരീരുവള്ളുവരുന്െ പ്തിമയുമാണദ്. 
        തന്റെ �ാലഷശ�വരം  തന്റെ ഈ  ഷജാലി 
തുെരുന്മന്നുരം തന്റെ പൂർത്തിയാ�ാത്ത ഷജാലി തുെരാൻ 
വരുരം തലമുറ�ന്ള പ്ഷചാദിപ്പിക്കുന്മന്നുരം സ്വാമി 
വിഷവ�ാനന്ൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ദ്.  സ്വാമിജി അതദ് അസരംഖ്രം 
വഴി�ളിലൂന്െ ന്ചയ്തു ന്�ാണ്ിരിക്കുന്നു. �ന്ാകുമാരിയിന്ല 
വിഷവ�ാനന് ശിലാ സ്ാര�രം അത്തരത്തിലള്ള 
പ്ഷചാദനത്തിന്റെ അനശ്വരമായ ഉറവിെമാണദ്.

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

സുഭാ�ിതരം - 36
അദദ്വഷ�ദ്ൊ സർവദ്വഭൂതാനാരം 

പമത്ുഃ �രുണുഃ ഏവ ച;
നിർമ്മഷമാ നിരഹങ്ാരുഃ 
സമ-ദുുഃഖ-സുഖുഃ ഷേമരീ.

(ഗരീത 12.13).
अद्वेष्टा सर्वभूतटानटंा    मैत्रः  करुण एर च ।

ननम्वमो ननरहङ्टाररः      समदुरः खसुखरः  क्षमी ।।
                   (गीतटा 12.13)



അർത്രം:  സർവഭൂതങ്ങഷളാടുരം ന്വറുഷപ്പാ വിഷദ്വ�ഷമാ 
ഇല്ലാത്തവനുരം, പമത്രീഭാവവരം �ാരുണ്വരം മനസ്ിൽ 
ഉള്ളവനുരം, നിർമ്മമത്വരം പുലർത്തുന്നവനുരം (ഒന്നിലരം 
എഷറെന്തന്ന സ്വാർത് വിചാരരം ഇല്ലാത്തവൻ നിർമ്മ 
മൻ) അഹങ്ാരമില്ലാത്തവനുരം, സുഖദുുഃഖങ്ങൾ സമമായി 
�ാണുന്നവനുരം, ഷേമയുള്ളവനുരം ആണദ് യഥാർത് 
ഭക്തൻ. ഒരു ഭക്തന്റെ ഏ്വരം വലിയ ലഷേണമാണദ് 
ഒരാഷളാടുരം ന്വറുഷപ്പാ വിഷദ്വ�ഷമാ ഇല്ലാന്ത ന്പരുമാറു� 
എന്നതദ്. �ാരണരം, എല്ലാവരുന്െയുരം ഉള്ളിലരം ഭഗവാൻ 
തന്ന്നയാണദ്. ഞാൻ ഒരാന്ള ന്വറുക്കുന്നുന്വങ്ിൽ, 
അയാളിലള്ള ഭഗവാഷനയുരം ന്വറുക്കുന്നു എന്നർത്രം. 
അഷപ്പാൾ അവിന്െ ഭക്തിക്ദ്സ്ാനമില്ല. അതുഷപാന്ല 
തന്ന്ന ഭക്തിയുന്െ ലഷേണങ്ങളാണദ് �ാരുണ്രം, 
പമത്രീഭാവരം,  നിർമ്മമത്വരം, നിരഹങ്ാരരം, സുഖദുുഃഖങ്ങ 
ഷളാടുള്ള സമഭാവന, ഷേമ എന്നരീ ഗുണങ്ങളുരം. 

___________________
അണിമാദി അഷ്ട ഐശ്വര് സിദ്ി�ൾ

അണിമാ മഹിമാ പചവ 
ലഘിമാ ഗരിമാ തഥാ

ഈശിത്വരം ച വശിത്വരം ച
പ്ാപ്ി പ്ാ�ാശ്ഷമവച.

1.അണിമാവദ് = ഇഷ്ടപ്�ാരരം ന്ചറുതാകുവാനുള്ള �ഴിവദ്
2.മഹിമാവദ് = വലതാ�ാനുള്ള �ഴിവദ്
3.ലഘിമാവദ് = ഭാരരം കുറയു�
4.ഗരിമാവദ് = ഭാരരം കൂട്ടു�
5.ഈശിത്വരം = തന്റെ �ല്ന�ൾക്കുരം നിശ്ചയങ്ങൾക്കുരം 

തെസ്മില്ലായ്മ.
6. വശിത്വരം= ആന്രയുരം സ്വാധരീനിക്ാനുള്ള �ഴിവദ്
7. പ്ാപ്ി = സാധാരണക്ാർക്ദ് മനസ്സുന്�ാണ്ഷപാലരം 

ദുർഗ്രാഹ്ങ്ങളായ ചന്ദ്രാദി�ന്ള പ്ാപിക്ാനുള്ള 
�ഴിവദ്

8. പ്ാ�ാശ്രം = ഇഷ്ടപ്�ാരരം എവിന്െയുരം പ്�ാശിക്ാൻ/
പ്ത്ഷേന്പ്പൊനുള്ള സിദ്ി.

ഇവ ഈശ്വരനദ് സ്വതസിദ്മാണദ്. ഷയാഗരീശ്വരമോർ 
�ഠിന തപസ്ിലൂന്െ ഓഷരാന്നായി ഷനടുന്നു, തപശ്ശക്തി 
ക്നുസരിച്ദ് സ്വായത്തമാകുന്നു. പുരാണങ്ങളിൽ ഋ�രീശ്വ 
രമോരുന്െ ഈ അണിമാദി സിദ്ി�ളുന്െ വർണന�ൾ 
�ാണാരം.  

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

ഭഗവതദ് ഗരീത - ഒന്നാരം ആധ്ായരം -
അർജ്ജുനവി�ാദഷയാഗരം – (ഷ്ാ�രം : 41-47)

ഷ്ാ�രം - 41 
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അധർമ്മാഭിഭവാതദ് കൃഷ്ണ! 
പ്ദു�്ന്ി കുലസ്ത്രരീയുഃ 

സ്ത്രരീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷഷ്ണയ! 
ജായഷത വർണ്സങ്രുഃ.  

അല്ലഷയാ കൃഷ്ണാ, അധർമ്മരം ബാധിച്ാൽ കുലസ്ത്രരീ�ൾ 
ദു�ിച്ഷപാകുരം,  ഷഹ കൃഷ്ണാ, സ്ത്രരീ�ൾ ദുഷ്ട�ളായിരിക്കു 
ഷമ്പാൾ ജാതിസങ്രരം ഉണ്ാകുന്നു.

ഷ്ാ�രം - 42
സങ്ഷരാ നര�ാപയവ 
കുലഘ്ാനാരം കുലസ് ച 

പതന്ി പിതഷരാഷഹ്�ാരം 
ലപ്പിഷണ്ഡാദ�ക്രിയാ:

വർണ് സങ്രരം  കുലത്തിനുരം കുലനാശ�മോർക്കുരം നര� 
�ാരണമായി തന്ന്ന തരീരുന്നു, അക്ാരണത്താൽ  
ഇവരുന്െ പിതൃക്ൾ പിഷണ്ഡാദ�ക്രിയ�ൾ ഷലാപിച്ദ്  
അധ:പതിക്കുന്നു.

ഷ്ാ�രം - 43 
ഷദാപ�ഷരപതുഃ കുലഘ്ാനാരം 

വർണ്സങ്ര �ാരപ�ുഃ 
ഉത്സാദ്ഷന് ജാതിധർമ്മാുഃ 
കുലധർമ്മാശ്ച ശാശ്വതാുഃ

വർണ് സങ്രമുണ്ാക്കുന്ന കുലനാശ�രുന്െ ഈ പാപ 
ങ്ങളാൽ  നിത്ങ്ങളായ ജാത്ാചാരങ്ങളുരം  കുലധർമ്മങ്ങളുരം 
നശിപ്പിക്ന്പ്പടുന്നു.

ഷ്ാ�രം – 44
ഉത്സന്നകുലധർമ്മാണാരം
മനു�്ാണാരം ജനാർദ്ദന!
നരഷ� നിയതരം വാഷസാ

ഭവതരീത്നുശുശ്രുമ
ഷഹ കൃഷ്ണാ,  കുല ധർമ്മങ്ങൾ നശിച്ാൽ മനു�്ർക്ദ്  
നര�ത്തിൽ  എഷപ്പാഴുരം വാസരം  ആകുന്നുന്വന്നദ്  നമ്മൾ 
ഷ�ട്ടിട്ടുണ്ദ്.

ഷ്ാ�രം - 45
അഷഹാ ബത! മഹതദ്പാപരം 
�ർത്തുരം വ്വസിതാ വയരം 

യദ്രാജ്സുഖഷലാഷഭന 
ഹന്രം സ്വജനമുദ്താുഃ

ഏതദ് �ാരണത്താൽ  ഞങ്ങൾ  രാജ് സുഖത്തിലള്ള 
അത്ാഗ്രഹത്താൽ  ബന്ധുജനങ്ങന്ള  ന്�ാല്ലുവാൻ  
തുനിഞ്ഞവരാകുന്നുഷവാ  (അക്ാരണത്താൽ)  മഹാ 
പാപന്ത്ത  ന്ചയ്യുവാൻ  നിശ്ചയിച്വരാകുന്നു,  ആശ്ചര്രം 
(അഷയ്യാ)  മഹാ�ഷ്ടരം.

ഷ്ാ�രം - 46 
യദി മാമപ്തി�ാര - 

മശസ്ത്രരം ശസ്ത്രപാണയുഃ 
ധാർത്തരാഷ്ട്രാ രഷണ ഹനയു - 

സ്ഷമേ ഷഷേമതരരം ഭഷവതദ്.
ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ിരിക്കുന്ന  ദുഷര്ാധനാദി�ൾ ആയുധരം 
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എടുക്ാത്തവനുരം  എതിർക്ാത്തവനുമായ  എന്ന്ന  
യുദ്ത്തിൽ  ന്�ാല്ലുന്നുന്വങ്ിൽ  അതദ്  എനിക്ദ്  ഏ്വരം 
ഷഷേമമായി  ഭവിക്കുരം.

ഷ്ാ�രം - 47
സഞ്ജയ ഉവാച: 

ഏവമുക്ത്വാർജ്ജുനുഃ സരംഷഖ് 
രഷഥാപസ് ഉപാവിശതദ് 
വിസൃജ് സശരരം ചാപരം 
ഷശാ�സരംവിഗ്മാനസുഃ

സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു: അർജ്ജുനൻ ഇപ്�ാരരം പറഞ്ഞിട്ടദ് 
വ്സനരം നിമിത്തരം �ലങ്ങിയ മനഷസ്ാെദ് കൂെിയവനായിട്ടദ് 
ശരഷത്താെദ് കൂെിയ  വില്ലിന്ന എറിഞ്ഞദ്  യുദ്ക്ളത്തിൽ  
ഇരുന്നു. 

(ഒന്നാരം അധ്ായരം അവസാനിച്)         
(തുെരുരം)

________________

�്വിസദ് (വിജ്ാന പരരീഷേ) – 21
(കുറിപ്പദ്: സനാതന ധർമ്മരം സരംബന്ധിച്രം, കൂടുതലരം 
അയ്യപ്പവാണിയിൽ പ്സിദ്രീ�രിച് വി�യങ്ങൾ 
അെിസ്ാനമാക്ിയുമുള്ള ഷചാദ്ങ്ങൾ. ഉത്തരങ്ങൾ 
അയ്യപ്പവാണിയുന്െ അടുത്ത ലക്ത്തിൽ. എല്ലാവർക്കുരം 
പന്ങ്ടുക്ാരം. ഉത്തരങ്ങൾ 20 ദിവസത്തിന�രം 
“9447211722” എന്ന നമ്പറിഷലക്കു വാെദ്സാപ്പദ്  അയ 
ക്ണരം. എല്ലാ ഷചാദ്ങ്ങൾക്കുരം ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ 
നൽകുന്ന വ്ക്തിയുന്െ  വിവരങ്ങൾ അടുത്ത അയ്യപ്പ 
വാണിയിൽ പ്സിദ്രീ�രിക്കുന്നതാണദ് )
ഷചാദ്ങ്ങൾ:
1. അർജുനനുരം ബബ്രുവാഹനനുരം ഉലൂപിയുരം തമ്മിലള്ള 

ബന്ധരം എന്ാണദ്?  
2. പിനാ�രം എന്ന ദിവ്മായ വില്ലദ് ആരുന്െ പ�വശരം 

ഉണ്ായിരുന്നതാണദ്?
3. പവകുണ്ഠത്തിന്ല ദ്വാരപാല�ർ ആരാണദ്?  
4. രാഹു�ാലത്തിന്റെ ഏ�ഷദശ �ാലയളവദ് എത്യാണദ്?  
5. ലക്ഷ്മിയുന്െ പ്ധാന രൂപങ്ങൾ ഏന്താന്ക്യാണദ്?  
6. മഹാഭാരത യുദ്രം കൂൊന്ത കുരുഷഷേത് എന്ിനദ് 

പ്സിദ്മാണദ്?  
7. ഗുജറാത്തിന്ല സർദാർ പഷട്ടൽ പ്തിമ  ഷവന്റ ഏതു 

ഷപരിലാണദ് അറിയന്പ്പടുന്നതദ്?
8. വിഷവ�ാനന് ഷറാക്ദ് ന്മഷമ്മാറിയൽ മി�ന്റെ 

പിന്നിൽ പ്വർത്തിച് മഹദദ് വ്ക്തി?  
9. പ്സിദ്മായ ജ്വാലാമുഖി ഷഷേത്രം എവിന്െയാണദ് 

സ്ിതി ന്ചയ്യുന്നതദ്?  
10. “തിരുവാഭരണവരം” “തങ്അങ്ിയുരം” തമ്മിലള്ള 

വ്ത്ാസരം എന്ാണദ്?
ഉത്തരങ്ങൾ (AV 12 - ഹരിവരാസനരം �്വിസദ് 20)
1. നൂറു യജ്ങ്ങൾ നെത്തിയതിനാൽ ഇന്ദ്രന്ന 

ശതക്രതു എന്നു വിളിക്കുന്നു.
2. ഇന്്യിന്ല ബ്രിട്ടരീ�ദ് ഭരണന്ത്ത എതിർത്ത 
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ധരീരനായ ഇന്്ൻ വിപ്വ�ാരി, സ്വാതന്ത്ര്സമര 
രക്തസാഷേി,  ശഹിദദ് ഖുദിറാരം ഷബാസദ് ആയിരുന്നു.  
മുസാഫർപൂർ ഗൂഢാഷലാചന ഷ�സിൽ,  വധശിഷേയ്കദ് 
വിധിക്ന്പ്പട്ടദ്, 1908 ഓഗ്റേദ് 11-നദ്, 18 വയസ്സുരം 8 
മാസവരം മാത്രം പ്ായമുള്ളഷപ്പാൾ, അഷദ്ദഹന്ത്ത 
ഇന്്ൻ സ്വാതന്ത്ര് സമരത്തിന്ല ഏ്വരം പ്ായരം 
കുറഞ്ഞ രക്ത സാഷേി�ളിൽ ഒരാളായി മാ്ി. 

3. അഷശാ� ചക്രരം ‘സമയ ചക്രരം’ എന്നുരം അറിയന്പ്പടുന്നു, 
അതിൽ 24 അഴി�ൾ (spokes) ദിവസത്തിന്റെ 24 
മണിക്കൂറു�ന്ള പ്തിനിധരീ�രിക്കുന്നു, അതദ് സമയ 
ത്തിന്റെ  ചലനത്തിന്റെ പ്തരീ�മാണദ്.  സ്വാതന്ത്ര്ത്തിനു 
മുമ്ള്ള പതാ�യിന്ല ചർക്യ്ക്കു പ�രരം ന്വള്ള 
പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഷനവി ബ്ലൂ നിറത്തിലാണദ് അഷശാ� 
ചക്രരം ചിത്രീ�രിച്ിരിക്കുന്നതദ്.

4. �ന്ാകുബ്ജ രാജാവായിരുന്നു വിശ്വാമിത്ൻ.
5. ഗരംഗയുരം യമുനയുരം കൂൊന്ത പ്യാഗിന്ല ത്ിഷവണി 

സരംഗമത്തിന്ല മൂന്നാമന്ത്ത നദിയാണദ് സരസ്വതി.
6. ഋ�ി ദുർവാസാവദ് ശകുന്ളന്യ ശപിച്.
7. ലങ്യിൽ തെവിലായിരുന്ന ശനിഷദവന്ന ശ്രീ ഹനുമാൻ 

ഷമാചിപ്പിച്.
8. അശ്വത്ാമാവദ് പ്ഷയാഗിച് ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നദ്  

പരരീഷേിത്തിന്ന രഷേിച്തദ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. 
9. എല്ലാ വർ�വരം മ�ര - സരംക്രമ സന്ധ്യിൽ, ശബരി 

മല  ശ്രീഷ�ാവിലിൽ ദരീപാരാധന �ഴിഞ്ഞയുെന്ന 
ന്പാന്നമ്പലഷമട്ടിൽ നിന്നദ് മ�രഷജ്ാതി ദർശിക്ാൻ 
�ഴിയുരം.

10. യുവരാജാ മണി�ണ്ഠൻ ഷ�രളത്തിന്ല ആലപ്പുഴ 
ജില്ലയിന്ല മുഹമ്മയിന്ല ചരീരപ്പൻചിറ �ളരിയിൽ 
നിന്നാണദ് �ളരിപ്പയ്ദ് / ആഷയാധന �ല�ൾ പഠിച്തദ്.  
മണി�ണ്ഠന്ന (സ്വാമി അയ്യപ്പൻ)  �ളരി പ്പയ്ദ് 
പഠിപ്പിച് ഗുരുവാണദ് ‘ചരീരപ്പൻചിറ പണിക്ർ’. 
-----------------------------------------

മുഴുവൻ ഷചാദ്ങ്ങൾക്കുരം ശരിയുത്തരരം നൽ�ിയവർ:
ആരുമില്ല

________________________
വാർത്ത�ൾ

നാന്ള മ�രരം 01, (ജനുവരി 14) - മ�രവിളക്ദ്
* ഇന്നദ്, 2023 ജനുവരി 13 - ഉത്രം - സ്വാമി അയ്യപ്പന്റെ 

ദിവ്മായ ജമേനഷേത്ത്തിന്റെ ശുഭദിനരം.  SASS-
ന്റെ നിർഷദ്ദശപ്�ാരരം, ഷലാ�ന്മമ്പാടുമുള്ള അയ്യപ്പ 
ഭക്തർ സ്വന്രം വരീടു�ളിലരം സമരീപ ഷഷേത്ങ്ങളിലരം 
ദരീപാരാധന, ഭജന, നരീരാജനരം തുെങ്ങിയവഷയാന്െ 
ഉത്രം പൂജ നെത്തുന്നു.

* മണ്ഡല - മ�രഷജ്ാതി തരീർത്ാെനരം:  ശബരിമല 
ഷഷേത്രം മ�രഷജ്ാതി ഉത്സവത്തിനായി ഡിസരംബർ 
30 നദ് പവ�ിട്ടദ് 5 മണിക്ദ് തുറന്നു.  എല്ലാ ദിവസവരം 
പുലർന്ച് 3:00 മുതൽ രാത്ി 11:00 വന്ര ദർശനരം 
ലഭ്മാണദ്.  എല്ലാ ദിവസവരം രാവിന്ല 11.30 വന്ര 
ന്നയ്യഭിഷ��രം നെക്കുരം.  2023 ജനുവരി 19 നദ് 
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മാളി�പ്പുറരം ഷഷേത് സമുച്യത്തിൽ ഗുരുതി �ഴിഞ്ഞദ് 
14 നദ് മ�രഷജ്ാതിക്ദ് ഷശ�രം ജനുവരി 20 നദ് 
രാവിന്ല 6.00 നദ് ഷഷേത്രം അെയ്ക്കുരം.

* മ�രവിളക്ദ് �ാലത്തദ് പമ്പ മുതൽ സന്നിധാനരം 
വന്രയുള്ള 15 ഓളരം ഷ�ന്ദ്രങ്ങളിൽ ഓക്ിജൻ പാർലറു 
�ളുള്ള പ്ഥമ ശുശ്രൂ�ാ ഷ�ന്ദ്രങ്ങളുരം �്യൂവിൽ 
നിൽക്കുന്ന ഭക്തർക്ദ് കുെിന്വള്ള വിതരണവരം 
മാളി�പ്പുറരം ഷഷേത്ത്തിനദ് സമരീപമുള്ള SASS 
ന്�ഡിൽ കുെിന്വള്ള വിതരണവരം SASS നെത്തുന്നു.
*  ഹരിവരാസനരം ശതാബ്ി ആഷഘാ�ങ്ങൾ

* ഹരിവരാസനരം ശതാബ്ി ആഷഘാ�ങ്ങളുന്െ പശ്ചിമ 
മഹാരാഷ്ട്ര സരംസ്ാനതല ഉദദ്ഘാെനരം ഡിസരംബർ 
31-നദ് പൂന്നയിൽ നെന്നു.  സർവശ്രീ എൻ. രാജൻ, 
എൻ.മുത്തുകൃഷ്ണൻ, പ്�ാശദ് ജി.പപ, അഡ്വ.  കുമാർ 
പവദ് നാഥൻ, നന്കുമാർ എന്നിവർ ഷ�ന്ദ്ര/
ഷഷേത് �മ്മി്ി�ളിൽ നിന്നദ് പന്ങ്ടുത്തു.  ബ്രഹ്മശ്രീ 
ഷഗാശാല വിഷ്ണു വാസുഷദവൻ നമ്പൂതിരിയുന്െ 
�ാർമി�ത്വത്തിലാണദ് എല്ലാ പൂജ�ളുരം നെന്നതദ്.  
�പലമാമണി ശ്രീ ന്�.വരീരമണി രാജു & െരീരം അയ്യപ്പ 
ഭജന സന്ധ് അവതരിപ്പിച്, തുെർന്നദ് നൃത്ത 
പരിപാെിയുരം ഉണ്ായിരുന്നു.

* കൂൊന്ത, SASS പശ്ചിമ മഹാരാഷ്ട്ര സരംസ്ാന 
വാർ�ി� “അയ്യപ്പ ഷജ്ാതി പ്യാണരം” ഡിസരംബർ 
26 നദ് പൂന്ന ഉത്തരംനഗർ അയ്യപ്പ ഷഷേത്ത്തിൽ 
നിന്നദ് ആരരംഭിച്ദ്, 18 ഷഷേത്ങ്ങൾ സന്ർശിച്ദ്, 27 നദ് 
ഷബാസാരി അയ്യപ്പ ഷഷേത്ത്തിൽ സമാപിച്.  ശ്രീ. 
നന്കുമാർ - ഷഷേത്രീയ സരംഘെനാ ന്സക്രട്ടറി, ശ്രീ.  
രാജൻബാബു - സരംസ്ാന പ്സിഡറെദ്, ശ്രീ.  മനു 
രാജൻ - സരംസ്ാന ജനറൽ ന്സക്രട്ടറി തുെങ്ങിയ 
വരുന്െ ഷനതൃത്വത്തിലാണദ് പരിപാെി സരംഘെിപ്പിച്തദ്.

* ഹരിവരാസനരം ശതാബ്ി ആഷഘാ�ങ്ങളുന്െ ഭാഗ 
മായി ഉത്തര തമിഴ്ാട്ടിന്ല ഈഷറാഡിൽ വിപുലമായ 
പരിപാെി�ൾ നെത്തി.  തൃപ്പുണിത്തുറ തിയ്യാെി രാമൻ 
നമ്പ്ാരുന്െ ഷനതൃത്വത്തിൽ നെന്ന “പന്രീരായിരരം 
ഷതങ്ങഷയറുരം അയ്യപ്പൻ തിയ്യാട്ടുരം”, ഗുരുസ്വാമി 
സരംഗമവരം ചെങ്ങിന്റെ പ്ഷത്�ത�ൾ ആയിരുന്നു. 

* തൃശ്ശിവഷപരൂർ ജില്ലാസമിതിയുന്െ ആഭിമുഖ്ത്തിൽ 
�ാലെി സരംസ്കൃത സർവ്വ�ലാശാല മുൻ അദ്്ാപ�ൻ 
ഷഡാ. എരം.വി. നഷെശൻ രചിച് ഹരിവരാസനരം - 
പാഠവരം പഠനവരം എന്ന കൃതി ജനുവരി 14നദ് രാവിന്ല 
10.30നദ് പാറഷമക്ാവദ് ഷരാഹിണി �ല്ാണ 
മണ്ഡപത്തിൽ ന്വച്ദ് പ്�ാശനരം ന്ചയ്യുന്നു.

****************

നിഷ�ധക്കുറിപ്പദ് : ഇതിൽ ന്�ാടുത്തിരിക്കുന്ന വി�യങ്ങൾ 
സരംബന്ധിച്ദ്, അതിന്റെ രചയിതാക്ൾക്ല്ലാന്ത, ശബരിമല 
അയ്യപ്പ ഷസവാ സമാജത്തിഷനാ അരംഗങ്ങൾഷക്ാ യാന്താരു 
ബാധ്തയുമിന്ല്ലന്നദ് വ്ക്തമാക്കുന്നു.
ശബരിമല അയ്യപ്പ ഷസവാ സമാജത്തിനുഷവണ്ി, നാഷ്ണൽ 
അഡ്ിനിഷ്രേ�ൻ ഓഫരീസദ്, അയ്യപ്പവിഹാർ, വിയ്യൂർ, തൃശൂർ, 
ഷ�രളരം - 680010, നിന്നദ് പ്സിദ്രീ�രിക്കുന്നതദ്
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