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ശബരിമലയിൽ കേിന്കാള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീ 
അയ്യപ്പൻ ധർമ്മശാസ്ാവിന്റെ അവതാരമാണ്. ധർമ്മ 
ശാസ്ാവിന്റെ അവതാര ലരീലകളം മറ്ം വിവരിക്കുന്നത് 
സ്ന്ദ പുരാണത്ിലാണ്. അയ്യപ്പന്റെ ജനനവം 
തുേർന്നുള്ള സംഭവങ്ങളം നേക്കുന്നത് ഡകരളരീയ 
പരിസരത്ാണ്. അതുസംബന്ിച് വിവരണങ്ങൾ 
്ധാനമായും ലഭിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്മായ ്ാഡദശിക 
ആഖ്യാനങ്ങളിലൂന്േയാണ്. വാന്മാഴിയായി കകമാറി 
വന്ന കഥകളം, പാട്ടുകളം, കരീർത്നങ്ങളം മറ്മായാണ് 
അവ നിലനിൽക്കുന്നത്.

അങ്ങന്ന വരുഡ്ാൾ അയ്യപ്പതത്്വന്ത് അറിയു 
ന്നതിഡലക്് നയിക്കുന്ന കഥാഭാഗത്ിനായി പുരാണ 
കഥകഡളയും മലനാട്ട് സംസ്കൃതിയുമായി ബന്ന്പ്പട്ട് 
നിൽക്കുന്ന പുരാവൃത്ങ്ങഡളയും കൂേി ആശ്യിഡക്ണ്ട 
തുണ്ട്. അങ്ങന്നയല്ാന്ത വരുഡ്ാഴാണ് ഹരിവരാസന 
ത്ിൽ പറയുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ അയ്യപ്പനുമായി ഒത്തു 
ഡചരാത്താന്ണന്ന സംശയം ചിലരിന്ലങ്കിലം 
ഉദിക്കുന്നത്.

ഡദവതാരാധനകൾക്ായി നിലവിലള്ള തന്ത്ര 
ശാസ്ത്രത്ിൽ അയ്യപ്പന്റെ പൂജാവിധാനം ്ഡത്യകം 
കാണുന്നില്. ധർമ്മശാസ്ാവിനായി പറഞ്ിരിക്കുന്ന 
രരീതി തന്ന്നയാണ് അയ്യപ്പപൂജയക്കും അനുവർത്ിച്ചു 
ഡപാരുന്നത് . തന്ത്രശാസ്ത്രത്ിൽ കശവം, കവഷ്ണവം, 
ശാഡതേയം, കൗമാരം, ഗാണപത്യം, സൗരം - എന്നി 
ങ്ങന്നയുള്ള ആറ് സമ്പ്രദായങ്ങഡളയാണ് വിസ്രി 
ച്ിരിക്കുന്നത്. ഇക്ാരണങ്ങളാൽ അയ്യപ്പൻ എന്നത് 
ഒരു ഡദവതയന്ല്ന്നും ഇഡപ്പാൾ കാണുന്നതാകന്ട്ട 



ബുദ്ധനാന്ണന്നുമാണ് ഒരു വിഭാഗം ഉയർത്തുന്ന വാദം. 
ശ്രീബുദ്ധന് ശാസ്ാന്വന്ന ഡപരുള്ളതും, ശരണം 
വിളിയും, കാട്ടിൽ ആരാധനാലയം പണിയുന്ന രരീതിയും, 
ശാസ്ാവിഗ്രഹങ്ങൾക്് ബുദ്ധ വിഗ്രഹങ്ങളമായുള്ള 
സമാനതകളം, ഡയാഗി ഭാവത്ിലള്ള ഇരിപ്ം 
സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാന്ണന്നും ഇവർ ആധികാ 
രികമായി ്സ്ാവിക്ാറുമുണ്ട്. ഇവിന്േ മനസിലാഡക് 
ണ്ടത് കഹന്ദവ സമ്പ്രദായത്ിന്ല ഡദവതാ സങ്കല്പ 
ങ്ങളിന്ല കവവിധ്യന്ത്യും അതിന്ല ഏകതയുമാണ്.

“ആകാശാത് പതിതം ഡതായം  യഥാ ഗഛതി 
സാഗരം സർവഡദവനമസ്ാരം  ഡകശവം ് തി ഗഛതി” 
- എന്ന ശ്ഡളാകത്ിൽ പറയുന്നത് ഡപാന്ല വിവിധ 
രൂപത്ിലാന്ണങ്കിലം ആത്യന്ികമായി ഒഡര 
കചതന്യത്ിന്ന തന്ന്നയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. 
ഇതാണ് ആഗമശാസ്ത്രത്ിന്റെ നിലപാേ്. സൃഷ്ി 
കചതന്യമായ ഹരിയുഡേയും, സംഹാരകചതന്യമായ 
ഹരഡറെയും ഡശ്ഷ്ഠമായ സ്വരൂപന്ത്യാണ് അയ്യപ്പ 
പൂജയുന്േ പരമമായ തത്്വന്മന്ന സഡന്ദശമാണ് 
ഹരിവരാസനം നൽകന്നത്.

മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പത്് അവതാരങ്ങൾ മാത്ഡമയുള്ളൂ 
എന്ന്നാരു വിശ്വാസമുള്ളതിനാൽ ന്പാതുഡവ മറ്് 
അവതാരങ്ങന്ള ഉൾന്ക്ാള്ളാൻ ചിലർന്ക്ങ്കിലം 
കഴിയാറില്. “അവതാഡരാ ഹ്യനന്ാ:” എന്ന ഭാഗവത 
പുരാണത്ിന്ല ഉപഡദശമാണ് ഇതിന് ഉത്രം. 
അതായത് ഓഡരാ കാലഘട്ടങ്ങളിലം പലരൂപത്ിലം 
ഭാവത്ിലമാണ് അവതാരങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. 
അന്തഡപ്പാഴം സംഭവിച്ചു ന്കാഡണ്ടയിരിക്കും. ഇങ്ങന്ന 
യുള്ള എല്ാ അവതാരപുണ്യങ്ങളഡേയും ലക്ഷ്യം 
ഭഗവാൻ ഭഗവദ്ഗരീതയിൽ പറഞ്തുഡപാന്ല ധർമ്മ 
സംരക്ഷണമാണ്. അനാചാരങ്ങഡളയും അന് 
വിശ്വാസങ്ങഡളയും ഇല്ാതാക്ാൻ സദാചാരഡത്യും 
ധാർമ്മികമായ സങ്കല്പങ്ങഡളയും പകർന്നു നൽകിയാണ് 
അവതാരങ്ങഡളാഡരാന്നും തങ്ങളന്േ ദൗത്യം നിർവഹി 
ച്ിരുന്നത്. പന്ളം മന്നൻ എടുത്തു വളർത്ിയ 
കപതൽ ആഡയാധനകലകളേക്മുള്ള വിജ്ാന 
ന്ത് അഭ്യസിച്് അക്ാലത്് നിലവിലണ്ടായിരുന്ന 
ദുരാചാരങ്ങഡളാഡരാന്നും ഇല്ാതാക്ി. അക്രമികന്ള 
അമർച് ന്ചയ്തു. ‘ജാതിഡഭദം മതഡദ്വ�ം ഏതുമില്ാന്ത 
സർവരും ഡസാദരഡത്വന വാഴന്ന മാതൃകാ സ്ാനമാണ് 
ഈ നാേ് ’ എന്ന് കാണിച്് ന്കാടുത്തു. ഇ്കാരമുള്ള 
ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിച്തിന് ഡശ�ം തന്റെ സ്വരൂപമായ 
ധർമ്മശാസ്ാ കചതന്യത്ിൽ വിലയം ്ാപിച്ചു. 
അതുന്കാണ്ട് അയ്യപ്പപൂജന്യന്നത് ശ്രീധർമ്മശാസ്ാ 
പൂജതന്ന്നയാണ്. ഈ സങ്കല്പന്ത് ്കരീർത്ിച്ചും 
വിഭൂതികന്ള വർണിച്ചും നിരവധി രചനകൾ 
പിൽക്ാലത്് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കരീർത്നം, പാട്ട്, 
സു്ഭാതം, സഹസ്രനാമം, അയ്യപ്പഭാഗവതം എന്നിങ്ങ 
ന്നയുള്ള പലതരത്ിലള്ള സാഹിത്യ സൃഷ്ികൾ 
ആധുനിക കാലത്് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങന്ന ലഭിച് 
കൃതികളിൽ അയ്യപ്പസ്വാമിയുന്േ കകന്യ്യാപ്പ് ചാർത്ിയ 
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തിരുമന്ത്രമാണ് ഹരിവരാസനം. താരാട്ട് പാട്ട് 
ഡകൾക്ാൻ ന്കാതിച് അയ്യപ്പൻ ജാനകിന്യന്ന 
അമ്മന്യ അനുഗ്രഹിച്് എഴതിച്താണിത് എന്ന് ചിലർ 
നിരരീക്ഷിക്കുന്നു. എന്ായാലം സാമഡവദം നാവില 
ണർത്ിയ അയ്യപ്പസ്വാമിയുന്േ ആത്മാംശം നിറഞ്ി 
രിക്കുന്നതിനാലാണ് ഹരിവരാസനം ഭതേഡകാേികളന്േ 
പുണ്യ കനഡവദ്യമായി തരീർന്നത് എന്നത് ഭതേ 
ജനങ്ങളന്േ അനുഭവമാണ്.

 യഥാർത്ഥത്ിൽ ഹരിവരാസനത്ിന്ല ഓഡരാ 
പദവം ്ധാനമായും വർണിക്കുന്നത് ശ്രീധർമ്മ 
ശാസ്ാവിഡനയാണ്. ആന്രികവം ആധ്യാത്മികവമായ 
വിലയിരുത്ലിലാണ് അയ്യപ്പസ്വാമിയുഡേയും ശ്രീധർമ്മ 
ശാസ്ാവിഡറെയും സ്വരൂപസമാനത അറിയാനാകന്നത്. 
ഇത്രത്ിലള്ള സമാനതന്യ അറിയാൻ ആദ്യം 
ഡവണ്ടത് സമാനതകൾ ഇല്ാത്ന്തന്ന് ഡതാന്നുന്ന 
ഘേകങ്ങന്ള ഡവർതിരിച്റിയുകയാണ്. കദ്വതത്ിൽ 
നിന്നുമാണ് അകദ്വതത്ിഡലക്് എത്തുന്നത്. 
‘ശ്രീഅയ്യപ്പസത്യങ്ങൾ’ എന്ന കൃതിയിൽ ആചാര്യൻ 
ശ്രീമദ് ഹരി സ്വാമികൾ ഇത് സംബന്ിച്് നൽകിയ 
വിവരണം ഇങ്ങന്നയാണ്.

ഇങ്ങന്ന ഡനാക്ിയാൽ ശ്രീധർമ്മശാസ്ാവിഡറെയും 
അയ്യപ്പഡറെയും ആകാരവം, വാഹനവം, ശരരീരഭാ�യും 
വ്യത്യാസന്പ്പട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നന്തന്ന് കാണാം.

      തുരഗവാഹനം, സു്ഭാഞ്ിതം, ത്ിദശപൂജിതം, 
ത്ിനയനം, ധവളവാഹനം, കളഭഡകസരരീ, വാജി 
വാഹനം തുേങ്ങിയ പദങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്ാട്ടി ഇന്താന്നും 
തന്ന്ന അയ്യപ്പസ്വാമിയുന്േ കഥകളിൽ നിന്നും അറിഞ് 
സങ്കല്പവമായി ഒത്തുഡചരുന്നതല്;  അതുന്കാണ്ട് 
ഇന്താരു ഉത്മ കൃതിയായി കണക്ാക്ാൻ കഴിയില് 
എന്നും ആഡരാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രം സംശയങ്ങളന്േ 
വസ്തുത മനസ്ിലാക്ാൻ ഈ കവവിധ്യന്ത് ശരിക്കും 
മനസിലാക്ണം.

ഇങ്ങന്ന പുറന്മ കവവിധ്യമുന്ണ്ടന്ന് ഡതാന്നുന്ന 
വയുന്േ (കദ്വതന്മന്ന് ഡതാന്നുന്ന) ആന്രികമായ 
ഏകതന്യ തിരിച്റിയുകയുകയും അനുഭവിക്കുകയും 
ന്ചയ്യുന്നതാണ് സനാതന ധർമ്മത്ിന്റെ അേിസ്ാന 
ആശയം. അതിനായി പലതരത്ിലള്ള മാർഗങ്ങളണ്ട്. 
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ശ്രീധർമ്മശാസ്ാ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ
രാജഭാവം ഡയാഗരീഭാവം
ഭസ്മക്കുറി ഡഗാപിക്കുറി
മൂന്ന് കണ്ണുകൾ രണ്ടു കണ്ണുകൾ
സ്വർണ കിരരീേം ന്കട്ടിയ മുേി
വരമുദ്ര ജ്ാന മുദ്ര
ഭാര്യാപുത്സഡമതൻ കനഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി
നരീലവസ്ത്രം കറുപ്പ് വസ്ത്രം
സിംഹാസനത്ിൽ ഇരിക്കുന്നു പരീഠത്ിൽ ഇരിക്കുന്നു
വാജിവാഹനൻ പുലിവാഹനൻ



ചുരുക്ത്ിൽ ബഹുസ്വരതയിൽ ഏകസ്വരന്ത് 
അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ആദ്ധ്യാത്മികതയുന്േ ഉള്ളേക്ം.

അതിസമ്മതമായ രചനാ ശില്പം.
‘അതിസമ്മതാ’ എന്ന വൃത്ത്ിലം അതരീവ 

ഹൃദ്യമായ ‘മധ്യമാവതി’ രാഗത്ിലം തരീർത് രചനാ 
ശില്പമാണ് ഹരിവരാസനം എന്നകാര്യം ഏവർക്കും 
അറിയാമഡല്ാ. പതിന്നാന്നു അക്ഷരങ്ങളള്ള വരിക 
ളാണ് സമ്മതാ വൃത്ത്ിലള്ളത്. ഹരിവരാസനത്ിന്ല 
മുപ്പത്ിരണ്ട് വരികളിൽ ഒരു വരി മാത്ം പന്ത്രണ്ട് 
അക്ഷരങ്ങളള്ളതാണ്. ആദ്യന്ത് ശ്ഡളാകത്ിന്ല 
രണ്ടാമന്ത് വരിയായ ‘ഹരിദധരീശ്വരം ആരാധ്യപാദുകം’ 
എന്നിേത്ാണത്. അങ്ങന്ന വരുഡ്ാൾ ഇവിന്േ 
വൃത്ഭംഗം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്താരു ആഡക്ഷപമാണ്. 
കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ശിഥിലമാക്ിയും ശിഥിലമായവന്യ 
കൂട്ടിഡച്ർത്തും വൃത്രക്ഷ ന്ചയ്യാന്മന്ന്നാരു രരീതി 
ന്പാതുഡവ പണ്ിതന്ാരുന്േ ഇേയിലണ്ട്. അതുന്കാണ്ട് 
‘ഹരിദധരീശ്വരാരാധ്യപാദുകം’ എന്ന രരീതിയിൽ വരികൾ 
ഒന്നാക്ി ഹരിവരാസനത്ിന്റെ വൃത്രക്ഷന്ചയ്യണം 
എന്നാണ് ചിലർ പരിഹാരം നിർഡദേശിക്കുന്നത്. 
ശബരിമല ഡക്ഷത്ത്ിൽ അത്ാഴപൂജയുന്േ ഭാഗമായി 
ഉറക്കുപാന്ട്ടന്ന സങ്കല്പത്ിൽ ഡകൾപ്പിച്ചു ന്കാണ്ടിരി 
ക്കുന്ന കരീർത്നം പിൻവലിച്് വൃത് ഡദാ�ം പരിഹരിച് 
പാഠം ഡയശുദാസിന്ന ന്കാണ്ട് തന്ന്ന വരീണ്ടും പാേിപ്പിച്് 
ഡകൾപ്പിക്ാനുള്ള നേപേി സ്വരീകരിക്ണന്മന്നാണ് 
മന്റ്ാരു നിർഡദശം. ‘അരിവിമർദേനം’ എന്ന പദത്ിന്റെ 
ഉച്ാരണം ശരിയാക്ാൻ ഒരുതവണ റരീന്റഡക്ാ�് 
ന്ചയ്തതാണ് ഇഡപ്പാൾ ഉപഡയാഗിക്കുന്നത്.

ഇങ്ങന്ന ഓഡരാ കാലത്തും ഉണ്ടാകന്ന സംശയങ്ങൾ 
പരിഹരിക്ാൻ തുേർച്യായി ആലാപനം മാറ്ിന്ക്ാണ്ടി 
രുന്നാൽ കൃതിയുന്േ വിശ്വാസ്യത നഷ്മാകാനും 
അതിന്റെ മന്ത്രസിദ്ധിക്് ഡലാപം വരാനും കാരണ 
മാഡയക്ിഡല്!. മാത്മല് ഇക്ാലമത്യും ഡകട്ടത് 
ന്തറ്ായിരുന്നു എന്ന കാഴ്ചപ്പാേ് ഭതേർക്് ഉണ്ടാകകയും 
ന്ചയ്യും. ഇത് ഭതേമനസിലണ്ടാക്കുന്ന മുറിവ് 
വലതായിരിക്കും.

“ന ബുദ്ധി ഡഭദം ജനഡയത് ” എന്ന ഗരീതാചാര്യന്റെ 
ഉപഡദശം ഈ സന്ദർഭത്ിൽ ഓർഡക്ണ്ടതുണ്ട്.

ഇത്രം സാഹചര്യങ്ങളിന്ലാന്ക്, ്ഡയാഗിച് 
തിന്റെ സാധുതന്യ അംഗരീകരിക്കുന്ന (സ്ിതസ്യ 
ഗതിശ്ിന്നരീയ:) ഭാ�ാ സമരീപനമാണ് പാണിനി, 
പതഞ്ജലി, ഭർത്തൃഹരി, നാഡഗശഭട്ടൻ, ഡമൽപ്പത്തൂർ 
നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാേ് തുേങ്ങിയ ആചാര്യന്ാരിലൂന്േ 
വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള വ്യാകരണശാസ്ത്രം എക്ാലവം 
സ്വരീകരിച്ചു ഡപാരുന്നത് എന്ന വസ്തുത കാണാന്ത 
ഡപാകരുത്. പാണിനി മഹർ�ിയുന്േ ‘അഷ്ാധ്യായരീ 
സൂത്ങ്ങൾക്് ’ ഇതുഡപാന്ല ചില ഇളക്ി ്തിഷ്ഠകൾ 
നേത്ണന്മന്ന കാത്യായനന്റെ വാദമുഖങ്ങൾ 
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തലനാരിഴയ്ക് വിശകലനം ന്ചയ്ത് പതഞ്ജലി മഹർ�ി 
അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചർച്കൾ ഇത്രം സംശയങ്ങൾ 
പരിഹരിക്ാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ആചാര്യന്റെയും 
ശാസ്ത്രത്ിന്റെയും താല്പര്യം മനസിലാക്ാന്ത പദങ്ങൾ 
ഒഴിവാക്കുന്നതും കൂട്ടിഡച്ർക്കുന്നതും ശരിയല് എന്നാണ് 
മഹാഭാ�്യന്മന്ന ഗ്രന്ഥത്ിന്ല ഇതുസംബന്ിച് 
അേിസ്ാന ആശയം. ഹരിവരാസനത്ിന്റെ 
കാര്യത്ിലം ഇത് തന്ന്നയാണ് ്മാണമായി 
സ്വരീകരിഡക്ണ്ടത്.

 അഡതാന്ോപ്പം ഇവിന്േ ന്തറ്് പറ്ിയതാഡണാ അഡതാ 
പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളിൽ തന്ന്ന നിലനിൽക്കുന്നതാഡണാ 
നല്ത് എന്ന് അഡന്വ�ിക്കുന്നതാവം കൂടുതൽ നന്നാ 
യിരിക്കുക. ശിഷ്ജനങ്ങൾ ഇതുഡപാന്ലയുള്ള സാഹചര്യ 
ങ്ങളിൽ സ്വരീകരിച് നിലപാടുകൾ എന്ായിരുന്നു 
എന്നതാണ് ഇവിന്േ മാതൃകയായി സ്വരീകരിഡക്ണ്ടത്.

 സാഹിത്യ നിപുണൻ ന്്ാഫ.പി.സി. വാസുഡദവൻ 
ഇളയത് ‘ശബരരീശഗരീതാഞ്ജലി’ന്യന്ന്നാരു കരീർത്നം 
(1965) സംസ്കൃത ഭാ�യിൽ അഷ്കമായി എഴതിയിട്ടുണ്ട്. 
അതിലഡദേഹം ഇഡത രരീതിയാണ് സ്വരീകരിച്ിരിക്കുന്നത്. 
“സമ്മതാ്സ്ാരം” എന്നാണതിന്ന വിഡശ�ിപ്പിച്ത്. 
‘ഹരിഹരാർച്നം’ എന്നാണ് അതിന് ഡപര്. 
കൃഷ്ണനാട്ടത്ിന് മാനഡവദൻ രചിച് കൃതിയിന്ല -

“ക്വനു ഭവാനിമാ ദാസികാരയാദ്
വ്യസനസാഗഡര പാതയന്നയാദ് ” എന്നഭാഗവം, 

ഡമൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിയുന്േ നാരായണരീയ 
ത്ിന്ല ‘ഡഗാപികാഗരീത’വം ഇതുഡപാന്ല സമ്മതാ 
്സ്രത്ിൽ രചന നിർവഹിച് കാര്യവം, ഭതേി 
ഭാവത്ിനിണങ്ങുന്ന ‘അതിസമ്മതാവൃത്ം’ ഉടുക്ിന്റെ 
താളത്ിന്നാത്് പാോൻ കഴിയുന്നതാന്ണന്ന 
അനുഭവ സാക്ഷ്യവം ഇളയത് മാസ്റ്റർ മുഖവരയിൽ 
ചൂണ്ടിക്ാട്ടുന്നുണ്ട്. അനുഡമാദന പത്ിക എഴതിയ 
കട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ, ആശംസകൾ അർപ്പിച്് മൃഢാനന്ദ 
സ്വാമികൾ, വ്യാഖ്യാനം എഴതിയ സി.പി.കൃഷ്ണൻ 
ഇളയത്, അവതാരിക എഴതിയ സാഹിത്യ നിപുണൻ 
എൻ.�ി. കൃഷ്ണനുണ്ണി തുേങ്ങിയ ്ഗത്ഭമതികൾ 
ഇതിന്ന ആദരഡവാന്േ അംഗരീകരിക്കുകയും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. 
ഇപ്പറഞ് മനരീ�ികൾ ഭാ�ാ്ഡയാഗത്ിഡറെയും 
വിജ്ാനത്ിന്റെയും കാര്യത്ിൽ ്ാമാണിക 
ന്ാരാന്ണന്നത് ്ഡത്യകം പറഡയണ്ടതില്ഡല്ാ.

ഇത് പണ്ിതന്ാരുന്േ ബൗദ്ധികവ്യവഹാരം 
മാത്മഡല്, ആദ്ധ്യാത്മികതയുന്േ കാര്യത്ിൽ 
എന്ാണ് ്സതേി എന്ന് ഡചാദിച്ാൽ ന്ചന്ന്നത്തുന്ന 
ഉത്രം ഏന്റ രസകരവം ഗൗരവഡമറിയതുമാന്ണന്നതും 
നമുക്് കാണാനാകം.

അതായത് പതിന്നാന്നു അക്ഷരങ്ങളള്ള 
“അതിസമ്മത” എന്നത് അക്ഷരവൃത്മാണ്. പന്ത്രണ്ട് 
വരികളള്ള “സമ്മതാ്സ്ാരം” മാത്ാവൃത്മാണ്. 
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അക്ഷരനിയമമായ ഗുരുലഘു വ്യവസ്കളിൽ നിന്നും 
സമ്മതന്യ ഡമാചിപ്പിച്് ഡകവലം മാത്ാ 
്ധാനമാക്കുകയാണ് ഇവിന്േ ന്ചയ്തിരിക്കുന്നത്. 
ഇവിന്േ അക്ഷരം, മാത് തുേങ്ങിയ പദങ്ങൾ വളന്ര 
്ധാനന്പ്പട്ട അർത്ഥന്ത്യാണ് കറിക്കുന്നത്. 
ആദ്യക്ഷരത്ിലളവായതും ആദ്യക്ഷരത്ിന്ലാടുങ്ങുന്ന 
തുമായ ഈ വലിയ കാര്യം ഭാ�ാ പിതാവായ 
എഴത്ച്ഛൻ ഹരിനാമ കരീർത്നത്ിൽ വിശദമാക്കു 
ന്നുണ്ട്.

 അക്ഷരവൃത്ം പുറം ഡലാകന്ത് കവവിധ്യന്ത് 
കറിക്കുന്നതാണ്. മാത്ാവൃത്മാകന്ട്ട കവവിധ്യന്ത് 
അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഏകതന്യ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 
പുറം ഡലാകത്തുനിന്നും അകം ഡലാകഡത്ക്്, 
കവവിധ്യത്ിൽ നിന്നും ഏകതയിഡലക്്, വൃത്ത്ിൽ 
നിന്നും ഡകന്ദ്രത്ിഡലക്്, ഭൂതഭവി�്യങ്ങളിൽ നിന്നും 
വർത്മാനത്ിഡലക്കുമുള്ള വഴികളാണ് ശാശ്വത 
മായത് എന്ന സഡന്ദശമാണ് “മാത്ാവൃത്ം” 
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു മണ്ലത്ിന്റെ (വൃത്ത്ിന്റെ) 
പൂർത്ി മാത്യിലാണ് കേിന്കാള്ളുന്നത്. പതിന്നാന്നു 
ചമകങ്ങളം, പതിന്നാന്നു നമകങ്ങളം അേങ്ങിയ 
‘കൃഷ്ണയജുർ ഡവദ’ത്ിൽ വരുന്ന ‘ശ്രീരുദ്രം’ പതിന്നാന്നു 
്ാവശ്യം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ്ാധാന്യം ഡവദകാല 
ഡത്യും ആധുനിക കാലഡത്യും ഋ�ിമാർ പറഞ്ി 
ട്ടുണ്ട്. ഏകാദശരുദ്രന്ാർ ഡവദത്ിൽ ്സിദ്ധമാണ്. 
അഞ്് ജ്ാഡനന്ദ്രിയങ്ങളം അഞ്് കർഡമ്മന്ദ്രിയങ്ങളം 
മനസും ഡചർന്ന പതിന്നാന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങന്ള ജയിച് 
ഡയാഗിന്യ ‘ഭൂതപതി’ന്യന്നാണ് വിഡശ�ിപ്പിക്കുന്നത്. 
ശ്രീഭൂതനാഥനായ അയ്യപ്പന്ന ഡയാഗ നിദ്രയിഡലക്് 
നയിക്കുന്ന കരീർത്നത്ിൽ പതിന്നാന്നിന്ന 
അതിക്രമിച്് ഹരിഹരാർച്നമായി മാറിയ മാത്യുന്േ 
അർത്ഥവ്യാപ്ി ഹരിഹരാത്മജഡനാളം നരീണ്ടുനിൽക്കു 
ന്നതാണ്. അതുന്കാണ്ട് ഹരിഹരാത്മജാഷ്കത്ിന്ല 
പദങ്ങന്ള രചയിതാവിന്റെ കകപ്പിഴയായല് കക 
പ്ണ്യമായാണ് ഡനാക്ി കാഡണണ്ടത്. ഇ്കാരം 
ഡനാക്ിയാൽ ഹരിവരാസനത്ിന്ല അക്ഷരക്കൂട്ടു 
കഡളാഡരാന്നും അയ്യപ്പതത്്വത്ിന്റെ സൂക്ഷ്മതയിഡലക്് 
വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാന്ണന്ന് കാണാനാകം.

ഇതുഡപാന്ല ്ഥമദൃഷ്്യാ ഭാ�ാപരമായ 
ന്തറ്കളന്ണ്ടന്ന് ഡതാന്നുന്നവയുന്േ ആന്രികമായ 
ആശയധാരന്യന്ന്ന്ന് അറിയുഡ്ാഴാണ് അക്ഷര 
ങ്ങളിൽ അേക്ം ന്ചയ്തിരിക്കുന്ന അക്ഷരതത്്വന്ത് 
തിരിച്റിയുന്നത്. ഹരിവരാസനത്ിന്റെ പാഠ 
നിർണയത്ിനും പഠനത്ിനും സ്ഥൂലവം സൂക്ഷ്മവമായ 
ഇത്രം സമരീപനം ആവശ്യമാണ്.

(തുേരും)
____________________
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ഡ�ാ�ശസംസ്ാരങ്ങൾ : ഭാഗം 3
(ഡ�ാ. പി. വി. വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി,

 റിട്ട. സംസ്കൃതം ന്്ാഫസർ, ബഡസലിയസ് 
ഡകാഡളജ്, ഡകാട്ടയം)

14. വിവാഹം:
ഡവദാധ്യയനം പൂർണമാക്ി സമാവർത്നം കഴിഞ് 
ഉേന്ന അടുത് സംസ്ാരമായ വിവാഹം നേത്ി  
ഗാർഹസ്്യം എന്ന ധർമ്മം സ്വരീകരിഡക്ണ്ടതാണ്. 
അഥവാ ഡവദാധ്യയനം പൂർണമായിന്ല്ങ്കിൽ ഡപാലം 
വിവാഹം ന്ചയ്യാവന്നതാണ്. ഗാർഹസ്്യം എന്നത് 
വളന്ര ്ധാനമായ ഒരു ധർമ്മം ആണ്. 
ഭാരതരീയസംസ്ാരത്ിൽ വിവാഹം ഡവണ്ട എന്ന്നാ 
രിേത്തും പറഞ്ിട്ടില്. വളന്ര ചുരുക്ം സന്ദർഭത്ിൽ 
ചില ഋ�ിമാർ ബ്രഹ്മചര്യത്ിനു ഡശ�ം ഡനന്ര 
സന്യാസം എന്ന ആശ്മത്ിഡലക്കു ് ഡവശിക്ാറുണ്ട്. 
ഗാർഹസ്്യം, വാന്സ്ം എന്നരീ ആശ്മങ്ങൾ 
ഇല്ാന്ത ഡനരിട്ട് സന്യാസത്ിഡലക്കു ്ഡവശിക്കുന്ന 
തിന് കനഷ്ഠികബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നു. 
ബ്രഹ്മചര്യന്ത് നിഷ്ഠയായി കരുതി ജരീവിതാവസാനം 
വന്ര ആചരിക്കുക എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ശങ്കരാ 
ചാര്യർ ഈ ഗണത്ിൽ ന്പട്ട കനഷ്ഠികബ്രഹ്മചാരി 
ആയിരുന്നു.
            ഇത്രം മഹാന്ാരായ ചിലരുന്േ ജരീവിതരരീതികൾ 
മാറ്ി നിർത്ിയാൽ വിവാഹം, ഗാർഹസ്്യം എന്നിവ 
എല്ാവർക്കും ഡവണ്ട ധർമ്മമാണ്. സന്ാഡനാത്പാദനം 
എന്നത് വളന്ര ്ധാനവം പാര്ര്യന്ത് 
നിലനിർത്ാൻ അനിവാര്യവമാണ്. സപ്ർ�ികൾ, 
മനുക്ൾ, ്ജാപതിമാർ എന്നിവന്രല്ാം തന്ന്ന 
വിവാഹിതരായി  ഗാർഹസ്്യധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്വരാണ്. 
ചുരുക്ത്ിൽ വിവാഹം എന്ന വളന്ര ്ധാനമായ 
സംസ്ാരം അനുഷ്ഠിഡക്ണ്ടത് അനിവാര്യവം വിവാഹം 
കഴിക്ാതിരുന്നാൽ അത് സംസ്ാര ഡലാപവം 
അധർമ്മവമാണ്.
വിവാഹചേങ്ങുകൾ : വിവാഹന്മന്നാൽ മഹത്ായ 
ഒരു സംസ്ാരം - മനസ്സുകന്ള നന്നാക്ിന്യടുക്കുന്ന 
ആചാരം - ആണ്. രണ്ടു ഡപരുന്േ മനസ്സും, ശരരീരവം 
വ്യാപാരങ്ങളം ഒന്നാക്ി മാറ്ന്ന സംസ്ാരമാണ് 
വിവാഹം. രണ്ട് കടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുവന്ന വ്യത്യസ് 
ആചാരങ്ങൾ, സംസ്ാരങ്ങൾ, മനസ്സുകൾ- ഇവ ഒന്നായി 
തരീരുന്ന സംസ്ാരമാണ് വിവാഹം. വിവാഹ ഡവളയിൽ 
കവവിധ്യമാർന്ന കന്റ ചേങ്ങുകൾ നമുക്കുണ്ട്. നാല 
വർണികളന്േയും വിവാഹരരീതികൾ വ്യത്യസ് 
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മാന്ണങ്കിലം ന്പാതുവായ ചേങ്ങുകൾ ഓഡരാന്നിലം 
ഉണ്ട്. ഇന്ന് പന്ക്ഷ ഇത്രം ചേങ്ങുകൾ ഡലാപിച്് 
അത്യാവശ്യം ഡവണ്ടതായ ചേങ്ങുകൾ ഡപാലം 
ഇല്ാതായി മാറിയിരിക്യാണ്.
       ഇത്രം ചേങ്ങുകളന്േ ് സതേി എന്ന്ന്ന് ചിന്ി 
ക്ാം. ഭാരതരീയസംസ്ാരത്ിൽ ആദ്യമായി ഡവണ്ട 
ചേങ്ങു് വിവാഹനിശ്യമാണ്. ഡകരളത്ിൽ ഈ ചേങ്ങ് 
‘കാപ് ന്കട്ടുക’ എന്നാണറിയന്പ്പട്ടിരുന്നത്. കാപ്ന്കട്ടുക 
എന്ന് ന്വച്ാൽ ഒരുങ്ങി ഇരിക്കുക എന്ന് പറയാം. 
ഇഡതാന്േ രണ്ടുഡപരുന്േ വിവാഹം നിശ്യിക്ന്പ്പട്ടു 
എന്നാണർത്ഥം. സംസ്കൃതത്ിൽ ഇതിനു ‘കൗതുക 
ബന്നം’ എന്ന് പറയും. ‘കൗതുകം’ എന്നാൽ ചരേ് 
എന്നാണ് അർത്ഥം. വരൻ വധുവിന്റെയും വധു 
വരഡറെയും കയ്യിൽ പരസ്പരം ന്കട്ടുകയല് ഡവണ്ടത്; 
ഇത് രണ്ടുഡപരും സ്വയം ധരിഡക്ണ്ടതാണ്. വിവാഹം 
നിശ്യിച്ഡശ�ം, വധുവം വരനും സ്വന്ം വരീട്ടിൽ 
ഇരുന്നു സ്വയം അണിയുന്ന കാപ്ന്കട്ടൽ അഥവാ 
കൗതുക ബന്നം - ഇതാണ് വിവാഹനിശ്യം.
    വധൂവരന്ാർവിവാഹത്ിനു മു്് ഒരു മണ്ലകാലം 
സ്വന്ം വരീടുകളിൽ ഇരുന്നു വിവാഹദരീക്ഷ എന്ന വ്രതം 
അനുഷ്ഠിഡക്ണ്ടതാണ്. ഒരു കാലഘട്ടത്ിൽ ഈ 
വ്രതം എല്ാവരും അനുഷ്ഠിച്ിരുന്നു. ഇന്നിഡപ്പാൾ താേി 
വളർത്ിയാൽ ദരീക്ഷയായി. വ്രതകാലത്തു തനിന്യ 
താേി വളരുന്നു എന്നല്ാന്ത ദരീക്ഷ എന്നത് താേി 
വളർത്തുകയല്.
      ഈ വ്രതകാലത്് അനുഷ്ഠിഡക്ണ്ട ആചാരങ്ങന്ള 
ക്കുറിച്് സ്മൃതികളം സംഹിതകളം വിശദമായി പറയു 
ന്നുണ്ട്. ഇരുവരും അതിരാവിന്ല കളിച്ചു നാമജപങ്ങൾ, 
മന്ത്രങ്ങൾ, ഡഹാമങ്ങൾ, ഉപാസനകൾ, സ്തുതികൾ 
(ഇന്നന്ത് കാലത്് ന്ചാല്ലുന്ന ലളിതാ / വിഷ്ണു 
സഹസ്രനാമം ഡപാലള്ളവ), ഡദവതാ ആരാധനകൾ 
എന്നിവന്ചയ്ത് ഒരുഡനരം മാത്ം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, രാത്ി 
ന്വറും നിലത്തു കിേന്നുറങ്ങുക (ഭൂശയനം) - ഇവന്യല്ാം 
ഈ വ്രതത്ിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ വ്രതകാലത്തു 
വായിഡക്ണ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, മാതാപിതാക്ൾ ഇവർക്് 
നഡകേണ്ട ഉപഡദശങ്ങൾ എന്നിവയും ദരീക്ഷയുന്േ 
ഭാഗമാണ്. ഇന്നന്ത് കാലത്്  (pre-marital coun-
selling) വിവാഹത്ിന് മുഡന്നാേിയായുള്ള ഉപഡദശങ്ങൾ 
- എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പണ്ടന്ത് കാലത്തു 
വിവാഹത്ിനു മുമ്പുള്ള ഒരു മണ്ലകാലന്ത് വ്രതം 
എന്ന രരീതിയിൽ ഭാരതരീയർ അനുഷ്ഠിച്ിരുന്നു. ഈ 
കാലയളവിൽ ന്ചയ്യുന്ന വ്രതം പരസ്പരം ന്പാരുത്ന്പ്പട്ടു 
ജരീവിക്ാനുള്ള ഒരു തയ്യാന്റടുപ്പായി കരുതാം. ഈ 
സമയം ഈശ്വരധ്യാനം മാത്മല്, വധു വരന്നയും 
വരൻ വധുവിന്നയും ധ്യാനിഡക്ണ്ടതുണ്ട്. ഒരുപന്ക്ഷ 
ഇതിനുമു്് തമ്മിൽ കാണാത് ഇവർ, ഈ തരത്ിൽ 
ഉള്ള ധ്യാനത്ിലൂന്േ / തപസ്ിലൂന്േ ലഭിക്കുന്ന 
ശതേിയാൽ പരസ്പരന്ാരായി തരീരുന്നു.
     ‘അഗ്ി സാക്ഷികമായി’ ഡവണം വിവാഹം എന്നത് 
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നമ്മുന്േ ഭാരതരീയസംസ്ാരത്ിന്റെ അേിസ്ാന 
്മാണമാണ്. ഒന്നുകിൽ ഡഹാമകണ്ത്ിൽ അഗ്ി 
ജ്വലിപ്പിച്് അതിനു മു്ിൽ വിവാഹം നേത്ാം. 
അന്ല്ങ്കിൽ ഒരു വിളന്ക്ങ്കിലം ന്കാളത്ിന്വച്് 
അതിനു മു്ിൽ ആകാം വിവാഹം. ഒരിക്ലം കള്ളം 
പറയാത് അഗ്ിയാണ് വിവാഹത്ിന്റെ ്ധാന 
സാക്ഷി.
    അതിനുഡശ�ം ‘പാണിഗ്രഹണം’ എന്ന ് ധാനമായ 
ചേങ്ങാണ്. താലിന്കട്ട് എന്നത് വാസ്വത്ിൽ 
്ധാനമായ ഒരു ചേങ്ങ് അല്. പന്ക്ഷ ഇന്ന് താലിന്കട്ട് 
മാത്മാണ് വിവാഹത്ിന്ല ്ധാനചേങ്ങു് എന്നായി 
മാറിയിട്ടുണ്ട്. താലിന്കട്ടുന്നത് ആഭരണങ്ങൾ 
അണിയിക്കുന്നതിന്റെ സൂചന മാത്മാണ്. താലി ഒരു 
ആഭരണം മാത്മാണ്. ഇത് ആരണിയിക്ണം എന്ന് 
നിർബന്വമില്. വധുവിന്റെ അച്ഛഡനാ സഡഹാദരഡനാ 
അടുത് ബന്ധുഡവാ വധുവിന്ന ന്പാന്നും ആഭരണങ്ങളം 
അണിയിക്ാം. ആഭരണങ്ങളിൽ ്ധാനം താലി 
തന്ന്ന. താലിക്കു ഡവണ്ടിയുള്ള മാല എന്നല്, താലികൾ 
ന്കാണ്ടുള്ള ഒരു മാല മാത്മാണ് താലിമാല. 
ഇന്നാകന്ട്ട, താലി എന്നത് വരന് അണിയിക്കുന്ന 
വിവാഹത്ിന്റെ സു്ധാന അേയാളം ആയി മാറി. 
വരൻ താലി അണിയിക്കുന്നതിനു വിഡരാധമില്, പന്ക്ഷ 
അത് മാത്മല് വിവാഹം എന്ന ചേങ്ങു്. താലിയുന്േ 
ബന്ത്ിൽ മാത്ം ഒതുങ്ങി നില്ക്കുന്നതല് വിവാഹം.
    പാണിഗ്രഹണം ്ധാനമായ ഒരു ചേങ്ങാണ്. 
വധുവിന്റെ കക പിേിച്ചു ന്കാടുക്കുന്ന പാണിഗ്രഹണം 
എന്ന ചേങ്ങ് മിക്വാറും എല്ാ വിവാഹങ്ങളിലം 
നേക്കുന്നുണ്ട്.
 വിശദമായി എല്ാ ചേങ്ങുകളം സാധിച്ിന്ല്ങ്കിലം, 
അഗ്ിസാക്ഷികമായി മഡന്ത്രാച്ാരണങ്ങൾ സഹിതം 
ഏറ്വം കറഞ്ത് പാണിഗ്രഹണം, സപ്പദി എന്നരീ 
ചേങ്ങുകഡളാന്േ വിവാഹം നേത്ിയാൽ, സു്ധാനവം 
പവിത്വമായ ചില കർമ്മങ്ങളിലൂന്േയാണ് ഈ ബന്ം 
സ്ാപിച്ത് എന്ന ഡബാധം, വിവാഹഡമാചനം 
എന്ന്നാരു ദുസ്ാഹചര്യത്ിൽ എത്ാതിരിക്ാൻ 
സഹായകമാകം.
15. വാന്സ്ം
 ഗാർഹസ്്യം പൂർണമായാൽ വാന്സ്ം സ്വരീകരി 
ഡക്ണ്ടതാണ്. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്്യം എന്നരീ രണ്ടു് 
ആശ്മങ്ങൾക്കുഡശ�ം വരുന്ന ആശ്മമാണ് 
വാന്സ്ം. ഗാർഹസ്്യം പൂർണമാകന്നതിന്റെ 
സമയപരിധി പൗത് ലബ്ി എന്നതാണ്. പുത്ന് പുത്ൻ 
ജനിച്ാൽ ഗാർഹസ്്യം പൂർണമായതായി 
കണക്ാക്ാം. മന്റ്ാരു കാലഗണന ജരാനരകൾ 
ബാധിക്കുക എന്നതാണ്.
 ‘ഗൃഹസ്ൻ എഡപ്പാഴാഡണാ തന്റെ ന്താലി 
ചുളിഞ്തായും മുേി നരച്തായും കാണുന്നത്, 
എഡപ്പാഴാഡണാ ജരാനരകൾ  ബാധിച്തായി 
കാണുന്നത്, അഥവാ എഡപ്പാഴാഡണാ പുത്ന്റെ പുത്ന്ന 
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കാണുന്നത്, അഡപ്പാൾ വനത്ിഡലക്് ഡപാന്്ാള്ളുക’ 
- അവിന്േയാണ് വാന്സ്ം എന്ന ആശ്മം.
 വാന്സ്ത്ിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം കവരാഗ്യം 
വളർത്ിന്യടുക്കുക എന്നതാണ്. ഭൗതികജരീവിത 
സുഖങ്ങൾ ആഡവാളം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്തുന്കാണ്ട് 
ഇനി അത്രം വി�യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം ഇന്ല്ന്ന 
വിരതേി ഡതാഡന്നണ്ട ഘട്ടമാണ് ഇത്. ഈ വിരതേി 
ഡതാന്നിക്ഴിഞ്ാൽ വാന്സ്ം സ്വരീകരിക്ാം. 
ഇതിനുഡവണ്ടി ഡപര് സൂചിപ്പിക്കുന്നഡപാന്ല വനത്ിൽ 
ഡപാകണന്മന്നില്, വനത്ിൽ ജരീവിക്കുന്നഡപാന്ല 
വരീട്ടിലം കഴിയാന്മങ്കിൽ വരീട്ടിൽ തന്ന്ന ഇരിക്ാം. 
വാന്സ്ം സ്വരീകരിച്് വരീേ് വിട്ടു ഡപാകഡ്ാൾ എല്ാം 
ഉഡപക്ഷിച്ചു ഡപാഡകണ്ടതാണ്. ഡഹാമം, ആരാധന 
എന്നിവയ്ക് ഡവണ്ട വസ്തുക്ൾ മാത്ം ന്കാണ്ടുഡപാകാം.
16. അഡന്്യഷ്ി
ഡ�ാ�ശസംസ്ാരങ്ങളിൽ അന്ിമമായ സംസ്ാരം 
അഡന്്യഷ്ിയാണ്. മരണഡവളയിൽ  ന്ചയ്യുന്ന അന്്യ 
മായ ഇഷ്ി - അഡന്്യഷ്ി. ഇഷ്ി എന്നാൽ യജ്ം 
എന്നർത്ഥം. അഡന്്യഷ്ിയിന്ല ആദ്യകർമ്മം 
മരണാസന്നനായ ആന്ള നിലത്ിറക്ി കിേത്ിയിട്ട് 
ന്ചവിയിൽ കർണമന്ത്രം ഓതുക എന്നതാണ്.
     അത്രത്ിൽ മരണസമയം അടുക്കുഡ്ാൾ 
നിലത്തു ദർഭ വിരിച്് അതിൽ കിേത്ി ഡവണം ് ാണൻ 
പിരിയാൻ എന്നായിരുന്നു സങ്കല്പം. ആ സമയം 
ന്ചവിയില് ഒരു മന്ത്രം ഉപഡദശിച്ചു ന്കാടുക്കും. 
‘’അക്ഷഡയ്യാളസി അമൃഡതാളസി’’ - യാത്ാനുവാദം 
നല്കുകയാണ്, നരീ അക്ഷയമായ വിഷ്ണുപാദത്ിഡലക്ാണ് 
ഡപാകന്നത്. ഈ മന്ത്രം ന്ചവിയിൽ രഹസ്യമായി 
ഡകൾപ്പിച്് ്ാണന്ന അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്ിഡലക്് 
എത്ിക്ാനുള്ള ചേങ്ങാണിത്.
ഡ്തസംസ്ാരം:  മരണാനന്രം ഡവണ്ടത് 
സംസ്ാരമാണ്. മരണം മൂന്ന് തരത്ിൽ ഉണ്ട് - 
‘സ്ഥൂലം’, ‘സൂക്ഷ്മം’, ‘കാരണം’. സ്ഥൂലമായി കാണുന്ന 
ഈ ബാഹ്യശരരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളന്േ സൂക്ഷ്മാംശം 
അേങ്ങുന്ന സൂക്ഷ്മശരരീരം, മന്റ്ാരു ജന്ത്ിന് 
കാരണമാകന്ന കാരണശരരീരം. ഇന്ദ്രിയം എന്നത് 
ബാഹ്യമായി കാണുന്ന കണ്ണ്, മൂക്്, ന്ചവി, ത്വക്്, 
നാക്് എന്നരീ അവയവങ്ങളല്. അവയ്കകത്തുള്ള 
ആന്രികമായ ശതേിയാണ്. ‘ചക്ഷുഃ’ അഥവാ കണ്ണ് 
എന്നത് പുറത്തു കാണുന്ന കൃഷ്ണമണിയ്കകത്തുള്ള 
ഡതജസ്ാണ്. നാവ് എന്നാൽ നാവിന്റെ അറ്ത്തുള്ള 
രസമാണ്. ഇത്രത്ിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അന്ർ 
ഗതങ്ങളാണ്. അവ സൂക്ഷ്മമാണ്. ‘ഞാൻ’ എന്ന് 
പറയുന്നത് ശരരീരവം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളം മനസ്സും ബുദ്ധിയും 
എല്ാം ഡചർന്നതാണ്. സൂക്ഷ്മമായ ഐന്ദ്രരീയമായ 
ശരരീരം സ്ഥൂലമായ ശരരീരത്ിന് മരണം സംഭവിച്ചു 
കഴിഞ് ഡശ�വം കറച്ചുഡനരം നിലനില്ക്കും. മരണം 
എന്നത് സ്ഥൂലശരരീരത്ിന്റെ മരണം മാത്മാണ്. 
അതിനു ഡശ�വം ഏതാണ്ട് നാഡലാ അഡഞ്ാ മണിക്കൂർ 
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ഡനരഡത്ക്് സൂക്ഷ്മമായ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളന്േ, സൂക്ഷ്മ 
ശരരീരത്ിന്റെ, ഡനരിയ സ്പന്ദനം ഉണ്ടാകം. 
ഇന്ദ്രിയങ്ങളന്േ അഥവാ സൂക്ഷ്മശരരീരത്ിന്റെ മരണം 
പതുന്ക്മാത്ം സംഭവിക്കുന്നതാണ്.
               ഈ സൂക്ഷ്മശരരീരന്ത്യാണ് സംസ്രിഡക്ണ്ടത്. 
സംസ്ാരം എന്നാൽ നന്നാക്ി എടുക്കുക എന്നാണ്. 
സൂക്ഷ്മശരരീരന്ത്യാണ് നന്നാക്ി എടുഡക്ണ്ടത്. 
ശരരീരം കളിപ്പിക്കുന്നതും വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്നതുന്മല്ാം 
ഈ സൂക്ഷ്മശരരീരം ഡദഹം വിട്ടു ഡപാകന്നതിനു മു്് 
ഡവണ്ടതാണ്. ഇന്തല്ം ന്ചയ്യുന്നത് ഈ 
സൂക്ഷ്മശരരീരത്ിന് ഡവണ്ടിയാണ്.

 (തുേരും)
_____________________

മഹാശിവരാത്ി

  

     മഹാശിവരാത്ി എന്നത് ശിവന്റെ ഡപരിൽ വർ�ം 
ഡതാറും ആഡഘാ�ിക്ന്പ്പടുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ഉത്സവമാണ്. 
എല്ാ മാസവം   ചാന്ദ്ര-സൗര ഹിന്ദു കലണ്ടറിന്ല 
അമാവാസിയുന്േ മുമ്പുള്ള രാത്ിയിലാണ് ശിവരാത്ി 
ആചരിക്കുന്നത്. വർ�ത്ിന്ലാരിക്ൽ, കശത്യ 
കാലത്ിന്റെ അവസാനത്ിലം ഡവനൽക്ാലത്ിന്റെ 
(ന്ഫബ്രുവരി/മാർച്് ) മുമ്പും ഈ രാത്ി “മഹാ 
ശിവരാത്ി”  ആയി ആചരിക്കുന്നു. 2023 ന്ഫബ്രുവരി 
18-നാണ് ഈ വർ�ന്ത് ശിവരാത്ി ആഡഘാ�ിച്ത്.
      “ജരീവിതത്ിന്ലയും ഡലാകന്ത്യും അജ്തന്യയും 
അന്കാരന്ത്യും മറികേക്കുക” എന്നതിന്റെ സ്മരണ 
അേയാളന്പ്പടുത്തുന്ന, ഹിന്ദുമതത്ിന്ല ഒരു 
ശ്ഡദ്ധയമായ ഉത്സവമാണിത്. ശിവന്ന സ്മരിച്ചും, 
ജപിച്ചും, ്ാർത്ഥിച്ചും, ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചും, 
ധാർമ്മികതയിലം സദ്ഗുണങ്ങളിലം ഭതേിഡയാന്േ 
ധ്യാനിച്ചും, മറ്ള്ളവന്ര ഡവദനിപ്പിക്ാന്തയും, ദാന 
ധർമ്മങ്ങൾ ന്ചയ്തും, ശിവന്ന കന്ണ്ടത്തുന്നതിലൂന്േയും 
ഇത് ആചരിക്ന്പ്പടുന്നു. ഭതേർ ഈ രാത്ി മുഴവൻ 
ഉണർന്നിരിക്കും. മറ്ചിലർ ഏന്തങ്കിലം ശിവഡക്ഷത്ങ്ങൾ 
സന്ദർശിക്കുകഡയാ ഡജ്യാതിർലിംഗങ്ങളിഡലക്് 
തരീർത്ഥാേനം നേത്തുകഡയാ ന്ചയ്യുന്നു.
       പകൽ സമയത്് ആഡഘാ�ിക്കുന്ന മിക് കഹന്ദവ 
ഉത്സവങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്മായി, മഹാശിവരാത്ി 
രാത്ിയിൽ ആഡഘാ�ിക്കുന്നു, രാത്ി മുഴവൻ 
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ഉണർന്നിരുന്നു ന്കാണ്ട് ്ാർത്ഥനയും നേത്തുന്നു. 
കൂോന്ത, സാംസ്ാരിക പരിപാേികളം  ഇതിൽ ഉൾന്പ്പടുന്നു, 
ആത്മപരിഡശാധന, ഉപവാസം, ശിവന്നക്കുറിച്ചുള്ള 
ധ്യാനം, സ്വയം പഠനം, സാമൂഹിക ഐക്യം എന്നിവയാൽ 
ശ്ഡദ്ധയമായ ഒരു മഹത്ായ ഉത്സവമാണ് മഹാ 
ശിവരാത്ി. “ഓം നമഷുഃ ശിവായ” - ശിവന്റെ പവിത്മായ 
പഞ്ാക്ഷരി മന്ത്രം രാവം പകലം ജപിക്കുന്നു.
ശിവലിംഗം.
   മിക് ശിവഡക്ഷത്ങ്ങളിന്ലയും വിഗ്രഹങ്ങൾ ലിംഗമാണ്. 
ശിവലിംഗം ്പഞ്ത്ിന്റെ ്തരീകമാണ്. ശിവലിംഗ 
ത്ിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് ലിംഗവം ഡയാനരീ 
ഭാഗവം, ജാഗ്രത്ായ ്പഞ് കചതന്യം (ശിവൻ) 
ചലനാത്മക ഊർജ്ജവമായി (ശതേി, പാർവതി) 
ഐക്യത്ിൽ - ശിവശതേി സങ്കല്പം. ലിംഗം അനന്മായ 
ഊർഡജ്ജാത്പാദനത്ിന്റെ ചിഹ്നമായി കണക്ാ 
ക്ന്പ്പടുന്നു. (സംസ്കൃതത്ിൽ: ലിംഗം =  “അേയാളം” 
അന്ല്ങ്കിൽ “ചിഹ്നം”). ഈ ്പഞ്ത്ിന്ല എല്ാ 
ജരീവജാലങ്ങളം, മനു�്യരും, ദ്രവ്യങ്ങളം, ആകാശ 
ഡഗാളങ്ങളം അണ് ആകൃതിയിലാണഡല്ാ. ക്ഷരീരപഥ 
ത്ിന്റെയും സൗരയൂഥത്ിന്റെയും ആകൃതി ഡപാലം 
അണ് രൂപമാണ്.
   ലിംഗം ഒരു മുട്ടയുന്േ ആകൃതിയിലള്ളതും ബ്രഹ്മാണ്ന്ത് 
്തിനിധരീകരിക്കുന്നതുമാണ്; അന്ല്ങ്കിൽ ഡകാസ്മിക് മുട്ട. 
ശിവൻ അനശ്വരനാണ്, തുേക്വം അവസാനവം - 
ആദിയും അന്വം അറിയാനാകില്. ഒരിക്ൽ, അഡദേഹം 
ബ്രഹ്മാവിന്റെയും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും മുന്നിൽ ്കാശ 
രശ്ികളന്േ ലിംഗ രൂപത്ിൽ ്ത്യക്ഷന്പ്പട്ടഡപ്പാൾ, 
അവർക്് താഴന്ത് അറ്വം മുകളിന്ല അറ്വം -  
തുേക്വം അവസാനവം കന്ണ്ടത്ാൻ കഴിഞ്ില്ഡത്. 
പരമശിവനാണ്, ‘കദവങ്ങളന്േ കദവം’ - 
“ഡദവാധിഡദവൻ”- ‘ഏക പരഡമാന്നത കദവം’. ശിവം 
എന്നാൽ മംഗളം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. 
ഐതിഹ്യവം ്ാധാന്യവം:
നിരവധി പുരാണങ്ങളിൽ, ്ഡത്യകിച്് സ്ന്ദപുരാണം, 
ലിംഗപുരാണം, പത്മപുരാണം എന്നിവയിൽ 
മഹാശിവരാത്ി പരാമർശിക്ന്പ്പടുന്നു.  മധ്യകാലഘട്ട 
ത്ിന്ല ഈ കശവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ ഉത്സവവം 
വ്രതാനുഷ്ഠാനവമായി ബന്ന്പ്പട്ട വ്യത്യസ് കാര്യങ്ങൾ 
വിശദരീകരിക്കുന്നു,  ലിംഗം ഡപാന്ലയുള്ള ശിവ വിഗ്രഹങ്ങ 
ഡളാടുള്ള ആദരം കാണിക്കുന്നു, കൂോന്ത വ്യത്യസ് 
ഐതിഹ്യങ്ങൾ മഹാശിവരാത്ിയുന്േ ്ാധാന്യന്ത് 
വിവരിക്കുന്നു.
              കശവ പാര്ര്യത്ിന്ല ഒരു ഐതിഹ്യമനുസരിച്്, 
ശിവൻ സൃഷ്ി, സംരക്ഷണം, സംഹാരം എന്നിവയുന്േ 
താണ്വ നൃത്ം  അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാത്ിയാണിത്. 
സ്തുതിഗരീതങ്ങളന്േ ആലാപനം, ശിവഗ്രന്ഥങ്ങളന്േ 
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വായന, ഭജന എന്നിവ ഈ ഡകാസ്മിക് നൃത്ത്ിൽ 
ഡചരുകയും എല്ായിേത്തും ശിവന്റെ സാന്നിധ്യം 
ഓർമ്മിക്കുകയും ന്ചയ്യുന്നു. മന്റ്ാരു ഐതിഹ്യമനുസരിച്്, 
ശിവനും പാർവതിയും വിവാഹിതരായ രാത്ിയാണിത്. 
മന്റ്ാന്ന്,  ശിവലിംഗ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള വഴിപാേ് 
ഭൂതകാല പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറാനും പുണ്യ 
മാർഗ്ഗത്ിൽ പുനരാരംഭിക്ാനും അതുവഴി കകലാസ 
ത്ിഡലക്കും ഡമാക്ഷത്ിഡലക്കും എത്ിഡച്രാനുമുള്ള  
അവസരവമാണ്.
         സമുദ്രമന്ഥന സമയത്് ഉയർന്നുവന്ന ഹാലാഹലം 
(വി�ം) ശിവൻ കേിച്തും, അത് ന്താണ്ടയിൽ തങ്ങി  
കഴത്് നരീലയായി മാറിയതും ഈ ദിവസമാന്ണന്നും 
വിശ്വസിക്ന്പ്പടുന്നു. അങ്ങന്നയാണ് ശിവന് നരീലകണ്ഠൻ 
എന്ന ഡപര് ലഭിച്ത്.  ഋ�ിഡകശിനടുത്തുള്ള  ് സിദ്ധമായ 
ശ്രീനരീലകണ്ഠ മഹാഡദവ ഡക്ഷത്മാണ് ഈ സംഭവം 
നേന്ന സ്ലന്മന്നും വിശ്വസിക്ന്പ്പടുന്നു.
         ഈ ഉത്സവത്ിന് ചരിത്പരമായ പര്രാഗത 
നൃത്ത്ിന്റെ ഡവരുകൾ ഉണ്ട്. ന്കാണാർക്്, 
ഖജുരാഡഹാ, പട്ടേക്ൽ, ഡമാഡധര, ചിദംബരം തുേങ്ങിയ 
്ധാന കഹന്ദവ ഡക്ഷത്ങ്ങളിൽ വാർ�ിക നൃഡത്ാ 
ത്സവങ്ങൾക്ായി മഹാശിവരാത്ി കലാകാരന്ാരുന്േ 
ചരിത്പരമായ സംഗമമായി മാറുന്നു.  ഈ പരിപാേിന്യ 
നാേ്യാഞ്ജലി എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അക്ഷരാർത്ഥത്ിൽ 
“നൃത്ത്ിലൂന്േയുള്ള ആരാധന” നേക്കുന്ന ചിദംബരം 
ഡക്ഷത്ത്ിൽ, പുരാതന ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥമായ നാേ്യ 
ശാസ്ത്രന്മന്ന ഗ്രന്ഥത്ിന്ല എല്ാ നൃത് മുദ്രകളം 
ചിത്രീകരിക്കുന്ന ശിൽപത്ിന് ഡപരുഡകട്ടതാണ്. അതു 
ഡപാന്ല, ഖജുരാഡഹാ ശിവഡക്ഷത്ങ്ങളിൽ, മഹാശിവ 
രാത്ിയിൽ ഡക്ഷത് സമുച്യത്ിൽ നേത്ന്പ്പടുന്ന ഒരു 
്ധാന ഡമളയും നൃഡത്ാത്സവവം; കശവ തരീർത്ഥാേകർ 
ഇതിനായി കമലകഡളാളം ക്യാ്് ന്ചയ്യാറുണ്ട്.
    തമിഴ്ാട്ടിൽ തിരുവണ്ണാമകല ജില്യിൽ സ്ിതിന്ചയ്യുന്ന 
അണ്ണാമലയാർ ഡക്ഷത്ത്ിൽ മഹാശിവരാത്ി  വലിയ 
ആർഭാേങ്ങഡളാന്േയാണ് ആഡഘാ�ിക്കുന്നത്.  ഈ 
ദിവസന്ത് ്ഡത്യക പൂജാ ്ക്രിയ ‘ഗിരിവലം’/ഗിരി 
്ദക്ഷിണമാണ്, മലമുകളിന്ല ശിവഡക്ഷത്ത്ിന് ചുറ്ം 
14 കിഡലാമരീറ്ർ നഗ്പാദരായുള്ള കാൽനേയാത്.  
കന്യാകമാരി ജില്യിന്ല 12 ശിവഡക്ഷത്ങ്ങളിഡലക്കുള്ള 
ശിവരാത്ി ദിനത്ിൽ ‘ശിവാലയ ഓട്ടം’ എന്ന് 
വിളിക്ന്പ്പടുന്ന ഒരു ആചാരമുണ്ട്.  സമരീപ വർ�ങ്ങളിൽ, 
ഇ�ാ ഫൗഡണ്ട�ൻ ഇന്്യയിന്ല ഇത്രം ആഡഘാ� 
ങ്ങളന്േ ഒരു ്ധാനഡകന്ദ്രമാണ്. ഡകായ്ത്തൂരിന്ല 
ബൃഹത്ായ ആദിഡയാഗിയുന്േ സ്ലത്് നേന്ന 
ആഡഘാ�ത്ിൽ ്ധാനമന്ത്രി നഡരന്ദ്ര ഡമാദി ഡപാലം 
പന്ങ്കടുത്ിട്ടുണ്ട്.  ഡകരളത്ിൽ,  മറ്് പല സ്ലങ്ങളിലം, 
്ഡത്യകിച്് ആലവയിന്ല മഹാശിവരാത്ി ഉത്സവം 
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്സിദ്ധമാണ്, ആയിരക്ണക്ിന് ഭതേർ ന്പരിയാർ 
നദരീതരീരത്് ബലി-തർപ്പണം നേത്ാനും സാക്ഷ്യം 
വഹിക്ാനും ഒത്തുകൂടുന്നു.
 ആന്ധാ്ഡദശിലം ന്തലങ്കാനയിലം, പഞ്ാരാമ 
ങ്ങളിൽ ് ഡത്യക പൂജകൾ നേക്കുന്നു - അമരാവതിയിന്ല 
അമരാരാമം, ഭരീമാവരത്ിന്ല ഡസാമാരാമം,  
ദ്രാക്ഷാരാമം, സമർലഡക്ാട്ടയിന്ല കമാരാരാമം, 
പാലന്കാല്ലുവിന്ല ക്ഷരീരാരാമം.  12 ഡജ്യാതിർലിംഗ 
സ്ലങ്ങളിൽ ഒന്നായ ശ്രീകശലത്ിൽ ശിവരാത്ിക്് 
ന്താട്ടുപിന്നാന്ലയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ബ്രഡഹ്മാത്സവങ്ങ 
ളായി ആഡഘാ�ിക്കുന്നു.  വാറങ്കലിന്ല രുഡദ്രശ്വര 
സ്വാമിയുന്േ 1000 തൂണുകളള്ള ഡക്ഷത്ത്ിലാണ് 
മഹാശിവരാത്ി ഉത്സവം നേക്കുന്നത്.  ശ്രീകാളഹസ്ി, 
മഹാനന്ദി, യാഗന്ി, അന്ർഡവദി, കട്ടമാഞ്ി തുേങ്ങിയ 
ഡക്ഷത്ങ്ങളിന്ല ്ഡത്യക പൂജകൾക്് ഭതേജനത്ിര 
ക്കുണ്ടാകം. ക്ാലപ്പള്ളിക്ടുത്തുള്ള മല്യ്യ ഗുട്ട, 
ന്റയിൽഡവ ഡകാഡൂരിനടുത്തുള്ള ഗുണ്ടകമ്മ ഡകാണ, 
ന്പഞ്ലഡക്ാണ, കഭരവഡകാണ, ഉമാ മഡഹശ്വരം 
എന്നിവിേങ്ങളിൽ ശിവരാത്ി യാത്കൾ നേക്കുന്നു.
 ഹിമാചൽ ്ഡദശിന്ല മഹാശിവരാത്ി ആഡഘാ� 
ങ്ങളന്േ ഒരു ഡവദി എന്ന നിലയിൽ ഭതേർ  ഒഴകിന്യ 
ത്തുന്ന മണ്ി ഡമള ്സിദ്ധമാണ്.  മഹാശിവരാത്ി 
ദിനത്ിൽ 200-ലധികം ഡദവരീഡദവന്ാരും ഇവിന്േ 
സഡമ്മളിക്കുന്മന്ന് വിശ്വസിക്ന്പ്പടുന്നു.  ബിയാസിന്റെ 
തരീരത്് സ്ിതി ന്ചയ്യുന്ന മണ്ി, “കത്രീഡ്രൽ ഓഫ് 
ന്േ്ിൾസ് ” എന്നും ഹിമാചൽ ്ഡദശിന്ല ഏറ്വം 
പഴക്ം ന്ചന്ന പട്ടണങ്ങളിന്ലാന്നായും അറിയന്പ്പടുന്നു, 
അതിന്റെ ചുറ്ളവിൽ വിവിധ ഡദവതകളന്േ 81 
ഡക്ഷത്ങ്ങളണ്ട്.
   മഹാശിവരാത്ി കശ്രീരിന്ല ഹിന്ദുക്ൾ വിപുലമായി 
ആഡഘാ�ിക്കുന്നു, കശ്രീരി ഭാ�യിൽ “ഡഹരത്് ” 
എന്ന് വിളിക്ന്പ്പടുന്നു, “ഹരരാത്ി” എന്ന സംസ്കൃത 
പദത്ിൽ നിന്ന് ഉരുത്ിരിഞ് ഒരു പദമാണ് “ഹരന്റെ 
രാത്ി”,ഹരം എന്നാൽ ശിവൻ.  ഈ അവസരത്ിൽ 
കഭരവനും  കഭരവിയും, അവരുന്േ ശതേി അന്ല്ങ്കിൽ 
്ാപഞ്ിക ഊർജ്ജം, താന്ത്രിക ആരാധനയിലൂന്േ 
്ാപിക്കുന്നതിനാൽ, താന്ത്രിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇതിന്ന 
കഭരഡവാത്സവം എന്ന് വിഡശ�ിപ്പിച്ിരിക്കുന്നു.
         മധ്യ ഇന്്യയിൽ കശവ അനുയായികളന്േ ഒരു 
വലിയ സംഖ്യയുണ്ട്. ഉകജ്ജനിയിന്ല മഹാകാഡളശ്വര 
ഡക്ഷത്ം,  ശിവന്റെ ഏറ്വം വലിയ ആരാധനാലയ 
ങ്ങളിന്ലാന്നാണ്, ഇവിന്േ മഹാശിവരാത്ി ദിനത്ിൽ 
്ാർഥനകൾ അർപ്പിക്ാൻ ഒരു വലിയ ഭതേജന  
സമൂഹം ഒത്തുകൂടുന്നു.  ജബൽപൂർ നഗരത്ിന്ല 
തിൽവാര ഘട്ട്, ജിഡയാനാര ഗ്രാമത്ിന്ല ഗണിതം 
ഡക്ഷത്ം എന്നിവിേങ്ങളിന്ല  ഉത്സവങ്ങളം ്സിദ്ധ 
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മാണ്.  
         പഞ്ാബിൽ, വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ വിവിധ ഹിന്ദു 
സംഘേനകൾ ഡശാഭാ യാത്കൾ സംഘേിപ്പിക്കും.  
പഞ്ാബി ഹിന്ദുക്ൾക്് ഇന്താരു മഹത്ായ 
ഉത്സവമാണ്.  ഗുജറാത്ിൽ, മഹാശിവരാത്ി ഡമള 
നേക്കുന്നത് ജുനാഗ�ിന് സമരീപമുള്ള ഭാവ്നാഥിലാണ്, 
അവിന്േ ശിവൻതന്ന്ന കളിക്ാൻ വരുന്ന മൃഗികണ്ിൽ 
കളിക്കുന്നത് പുണ്യമായി കണക്ാക്ന്പ്പടുന്നു.   പശ്ിമ 
ബംഗാളിൽ, അവിവാഹിതരായ ന്പൺകട്ടികളം 
ആൺകട്ടികളം ഡയാജിച് ഭർത്ാവിന്നഡയാ 
ഭാര്യന്യഡയാ ഡതേിന്ക്ാണ്ട് മഹാശിവരാത്ി ഭതേി 
പൂർവ്ം ആചരിക്കുന്നു. ഒ�രീ�യിൽ മഹാ ശിവരാത്ി 
‘ജാഗര’ എന്നും അറിയന്പ്പടുന്നു.  ആളകൾ ദിവസം 
മുഴവൻ തങ്ങളന്േ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ായി ഉപവസി 
ക്കുകയും ശിവഡക്ഷത്ത്ിന്റെ മുകളിൽ ‘മഹാദരീപം’ 
ഉയർന്നതിന് ഡശ�ം മാത്ം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും 
ന്ചയ്യുന്നു.   ഡപാണ്ടിഡച്രിയിന്ല കരുവാേിക്കുപ്പം 
കരുസിതാനന്ദ ഡക്ഷത്ത്ിൽ മഹാശിവരാത്ിയുന്േ 
തഡലന്ന് ശിവലിംഗത്ിന് പാലം ചന്ദനവം ഉൾന്പ്പന്േ 
വിവിധ വസ്തുക്ളമായി ്ഡത്യക അഭിഡ�കങ്ങളം 
പൂജകളം നേത്തുന്നു.  കൂോന്ത ഡക്ഷത്പരിസരത്് 
നാേ്യാഞ്ജലിയും നേക്കും.
ഡനപ്പാൾ: മഹാശിവരാത്ി ഡനപ്പാളിന്ല ഡദശരീയ 
അവധിയാണ്, രാജ്യത്തുേനരീളമുള്ള ഡക്ഷത്ങ്ങളിൽ, 
്ഡത്യകിച്് പശുപതിനാഥ് ഡക്ഷത്ത്ിൽ വിപുലമായി 
ആഡഘാ�ിക്ന്പ്പടുന്നു.  സമരീപത്തുള്ള ്സിദ്ധമായ 
ശിവശതേി പരീഠവം ആയിരക്ണക്ിന് ഭതേർ 
സന്ദർശിക്കുന്നു.  രാജ്യത്തുേനരീളം വിപുലമായ 
ചേങ്ങുകൾ നേക്കുന്നു.  തുണ്ടിഡഖലിന്ല ആർമി 
പവലിയനിൽ നേക്കുന്ന ഗംഭരീരമായ ചേങ്ങിനിേയിലാണ് 
മഹാശിവരാത്ി ഡനപ്പാളി കസനിക ദിനമായി 
ആഡഘാ�ിക്കുന്നത്.  വിവിധ ക്ാസിക്ൽ സംഗരീതങ്ങളം 
നൃത്രൂപങ്ങളം  കലാകാരന്ാർ രാത്ി മുഴവൻ 
അവതരിപ്പിക്കുന്നു.    കദവിക ജ്ാനം ഉത്ഭവിച് 
ആദി ഗുരു ആയും ശിവന്ന ആരാധിക്കുന്നു.  ഈ ദിവസം 
ആഡഘാ�ിക്കുന്നതിനും പൂജ നേത്തുന്നതിനുമായി 
ഡനപ്പാളിൽ നിന്നും അയൽരാജ്യമായ ഇന്്യയിൽ 
നിന്നും കാഠ്മണ്ഡുവിൽ സ്ിതി ന്ചയ്യുന്ന പശുപതിനാഥ 
ഡക്ഷത്ത്ിഡലക്് സന്യാസിമാരും എത്ിഡച്രുന്നു.
പാകിസ്ാൻ: ശിവരാത്ി ആഡഘാ�ിക്കുന്ന മന്റ്ാരു 
്ധാന ഡക്ഷത്മാണ് കറാച്ിയിന്ല ശ്രീ രഡനേശ്വർ 
മഹാഡദവ് ഡക്ഷത്ം, 25,000 ഡപർ പന്ങ്കടുക്കുന്നു.  
ശിവരാത്ി രാത്ിയിൽ കറാച്ിയിന്ല ഹിന്ദുക്ൾ 
ഉപവസിക്കുകയും ഡക്ഷത്ം സന്ദർശിക്കുകയും 
ന്ചയ്യുന്നു.  പിന്നരീേ്, ചഡനസർ ഡഗാത്ിൽ നിന്നുള്ള 
ഭതേർ ശിവന്റെ ധാരക്ായി പുണ്യനദി ഗംഗയിൽ 
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നിന്നുള്ള ന്വള്ളവം വഹിച്ചുന്കാണ്ട് ഡക്ഷത്ത്ി 
ന്ലത്തുന്നു.
ദക്ഷിഡണ�്യയ്ക് പുറത്്: ഡനപ്പാളിൽ നിന്നും ഇന്്യയിൽ 
നിന്നും കശവ ഹിന്ദു ്വാസികൾക്ിേയിൽ ്ധാന 
ഹിന്ദു ഉത്സവമാണ് മഹാശിവാരത്ി.  ഇൻഡ�ാ-
കരരീബിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്ികളിൽ, ആയിരക്ണക്ിന് 
ഹിന്ദുക്ൾ  നാനൂറിലധികം ഡക്ഷത്ങ്ങളിൽ ശിവന് 
്ഡത്യക ഝല്ലുകൾ (പാലം കതരും, പുഷ്പങ്ങൾ, 
കരി്്, മധുരപലഹാരങ്ങൾ എന്നിവയുന്േ വഴിപാേ് ) 
അർപ്പിച്ചുന്കാണ്ട് മഡനാഹരമായ രാത്ി ന്ചലവഴിക്കുന്നു.  
മൗറരീ�്യസിൽ, ഹിന്ദുക്ൾ ‘ഗംഗാ തലാഡവാ’ എന്ന 
ഗർത് തോകത്ിഡലക്് തരീർഥാേനം നേത്തുന്നു.
ഇന്്യയിന്ല 12 ഡജ്യാതിർലിംഗങ്ങൾ - ഡസാമനാഥ്, 
നാഡഗശ്വർ, ഭരീമശങ്കരം, ത്യംബഡകശ്വരം 
ഗൃഹ്ഡണശ്വരം, കവദ്യനാഥ്, മഹാകാഡലശ്വരം, 
ഓംകാഡരശ്വരം, കാശി വിശ്വനാഥ്, ഡകദാർനാഥ്, 
രാഡമശ്വരം, മല്ികാർജ്ജുനം എന്നിവയാണ്.  ഈ 
ഡക്ഷത്ങ്ങൾ വലിയ ഡമളകളന്േയും ്ഡത്യക 
പരിപാേികളന്േയും ഡകന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്നു.

._________________
വിക്രമാദിത്യ ചക്രവർത്ി

 സാമ്ാട്ട് വിക്രമാദിത്യൻ  ഒരു ഇതിഹാസ 
രാജാവായിരുന്നു, അഡദേഹം കബതൽ പച്ിസിയിലം 
സിംഗാസൻ ബട്ടിസിയിലം ഉൾന്പ്പന്േ നൂറുകണക്ിന് 
പര്രാഗത കഥകളിൽ ഇേം ഡനേിയിട്ടുണ്ട്. 
ഉകജ്ജനിയിൽ തലസ്ാനമുള്ള ഭരണാധികാരി 
എന്നാണ് പലരും അഡദേഹന്ത് വിഡശ�ിപ്പിക്കുന്നത്. 
വിക്രമാദിത്യൻ എന്ന പദം പല ഹിന്ദു രാജാക്ന്ാരും 
ഒരു സ്ാനഡപ്പരായും ഉപഡയാഗിക്കുന്നു.
           ജനകരീയ പാര്ര്യമനുസരിച്്, വിക്രമാദിത്യ 
ചക്രവർത്ി തന്റെ രാജ്യം സ്ാപിച്ത് 
കചത്മാസത്ിന്റെ ആദ്യ ദിവസമാണ്, 57 ബി.സി.
യിൽ ശകന്ര പരാജയന്പ്പടുത്ി വിക്രമ സംവത്സരം 
ആരംഭിച്ചു. നിലവിന്ല ന്പാതുവർ�മായ 2023-ൽ, 
പുതിയ വിക്രമ സംവത്സരം മാർച്് 22-ന് ആരംഭിക്കും. 
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ഇത് കചത് മാസത്ിന്ല ആദ്യ ദിവസമാണ് (്തിപദ 
തിഥി, ശുക് പക്ഷം), വർ�ം 2080 ആണ്. സമ്ാട്ട് 
വിക്രമാദിത്യനാഡണാ പിന്നരീേ് വിക്രമാദിത്യന്നന്ന ഡപര് 
സ്വരീകരിച് ചന്ദ്ര ഗുപ് മൗര്യനാഡണാ വിക്രമസംവത്സരം 
തുേങ്ങിയന്തന്ന് ചരിത്കാരന്ാർക്ിേയിൽ അഭി്ായ 
ഭിന്നത ഉണ്ട്. ഈ ദിവസം ഏറ്വം ശുഭകരമായ 
ദിവസമാണ്, ഈ ദിവസമാണ് ബ്രഹ്മാവ് ് പഞ്ത്ിന്റെ 
സൃഷ്ി ആരംഭിച്ന്തന്നും ഇത് ശ്രീരാമന്റെ പട്ടാഭിഡ�ക 
ദിവസമായും കണക്ാക്ന്പ്പടുന്നു.
  “വിക്രമാദിത്യൻ” എന്നത് നിരവധി ഇന്്യൻ 
രാജാക്ന്ാർ സ്വരീകരിച് ഒരു ന്പാതു സ്ാനഡപ്പരാ 
യിരുന്നു, വിക്രമാദിത്യ ഇതിഹാസങ്ങൾ വ്യത്യസ്രാജാ 
ക്ന്ാരുന്േ വിവരണങ്ങളായിരിക്ാം. എന്നിരുന്നാലം, 
ശക കാലഘട്ടത്ിന്ല പല ഗ്രന്ഥങ്ങളം ശതേനായുള്ള 
ഈ ഭരണാധികാരിന്യ പരാമർശിക്കുന്നു.
ഭവി�്യ പുരാണം
പന്ത്ാൻപതാം നൂറ്ാണ്ടിന്റെ അവസാനം വന്ര 
എ�ിറ്് ന്ചയ്യന്പ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുരാതന ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥമായ 
ഭവി�്യ പുരാണം വിക്രമാദിത്യന്ന പരമാരന്ാരുമായി 
ബന്ിപ്പിക്കുന്നു. (3.1.6.45-7.4) അനുസരിച്്, ആദ്യന്ത് 
പരമാര രാജാവ് ്മാരനായിരുന്നു (ജനിച്ത് മൗണ്ട് 
അബുവിന്ല അഗ്ികണ്ത്ിൽ നിന്നാണ്. അതിനാൽ 
അ ഗ്ിവംശം) വിക്രമാദിത്യൻ, ശാലിവാഹനൻ, ഡഭാജൻ 
എന്നിവന്ര ്മരന്റെ പിൻഗാമികളം പരമാര 
രാജവംശത്ിന്ല അംഗങ്ങളം ആയി വിവരിക്കുന്നു.
     ഭവി�്യ പുരാണമനുസരിച്്, ഡവഡദതര വിശ്വാസങ്ങളാൽ 
ഡലാകം അധഷുഃപതിച്ഡപ്പാൾ, ശിവൻ വിക്രമാദിത്യന്ന 
ഭൂമിയിഡലക്് അയക്കുകയും അവനുഡവണ്ടി 32 
രൂപകല്പനകളാൽ അലങ്കരിച് ഒരു സിംഹാസനം 
സ്ാപിക്കുകയും ന്ചയ്തു (സിംഹാസന ദ്വാത്ിംസികയുന്േ 
പരാമർശം). വിക്രമാദിത്യന്ന സംരക്ഷിക്ാനും 
കേങ്കഥകൾ പഠിപ്പിക്ാനും ശിവന്റെ ഭാര്യ പാർവതി ഒരു 
ഡവതാളന്ത് സൃഷ്ിച്ചു (കബതൽ പച്ിസി 
ഇതിഹാസങ്ങന്ളക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം). ഡവതാള 
കഥകൾ ഡകട്ട് വിക്രമാദിത്യൻ അശ്വഡമധ യജ്ം 
നേത്ി. ബലികതിരയുന്േ സ്വതന്ത്രമായ യാത് 
വിക്രമാദിത്യന്റെ സാമ്ാജ്യത്ിന്റെ അതിർത്ി 
നിർവചിച്ചു: പേിഞ്ാറ് സിന്ധു നദി, വേക്് ബദരരീനാഥ്, 
കിഴക്് കപില, ന്തക്് ഡസതുബന് (രാഡമശ്വരം). 
പരമാഡരതര മൂന്ന് വംശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാജകമാരിമാന്ര 
വിവാഹം കഴിച്ചുന്കാണ്ട് ചക്രവർത്ി നാല് അഗ്ിവംശി 
വംശങ്ങന്ള ഒന്നിപ്പിച്ചു. ചൗഹാൻ വംശത്ിൽ നിന്നുള്ള 
വരീര, ചാലൂക്യ വംശത്ിൽ നിന്നുള്ള നിജ, പരിഹാര 
വംശത്ിൽ നിന്നുള്ള ഡഭാഗവതി. ചന്ദ്ര ഒഴിന്കയുള്ള 
എല്ാ ഡദവന്ാരും അഡദേഹത്ിന്റെ വിജയം 
ആഡഘാ�ിച്ചു (പരാമർമാന്രഡപ്പാലള്ള സൂര്യവംശികളന്േ 
എതിരാളികളായ ചന്ദ്രവംശികന്ളക്കുറിച്ചുള്ള 
പരാമർശം).
         വിക്രമാദിത്യന്റെ ഭാരതവർ� സാമ്ാജ്യത്ിൽ 
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(ഇന്്യ) 18 രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കറ്മറ് ഭരണത്ിനു 
ഡശ�ം അഡദേഹം സ്വർഗത്ിഡലക്് ഉയർന്നു. 
കലിയുഗാരംഭത്ിൽ വിക്രമാദിത്യൻ കകലാസത്ിൽ 
നിന്ന് വന്ന് കനമി� വനത്ിൽ നിന്ന് മുനിമാരുന്േ ഒരു 
സഡമ്മളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി. ഡഗാരഖ്നാഥ്, ഭർതൃഹരി, 
ഡലാമഹർസൻ, സൗനക തുേങ്ങിയ മുനിമാർ പുരാണ 
ങ്ങളം ഉപപുരാണങ്ങളം പാരായണം ന്ചയ്തു. വിക്രമാദി 
ത്യന്റെ മരണത്ിന് നൂറ് വർ�ങ്ങൾക്് ഡശ�ം, 
ശകന്ാർ വരീണ്ടും ഭാരതം ആക്രമിച്ചു. വിക്രമാദിത്യന്റെ 
ന്ചറുമകനായ ശാലിവാഹനൻ അവന്രയും മറ്് 
ആക്രമണകാരികന്ളയും കരീഴേക്ി. ശാലിവാഹനൻ 
മരിച്് അഞ്ഞൂറ് വർ�ങ്ങൾക്് ഡശ�ം ഡഭാജൻ 
പിന്നരീടുള്ള ആക്രമണകാരികന്ള പരാജയന്പ്പടുത്ി.
തമിഴ് ഇതിഹാസങ്ങൾ
ഒരു മധ്യകാല തമിഴ് ഇതിഹാസത്ിൽ വിക്രമാദിത്യന്റെ 
ശരരീരത്ിൽ 32 അേയാളങ്ങളണ്ട്, ഇത് സാർവത്ിക 
ചക്രവർത്ിമാരുന്േ സ്വഭാവമാണ്. കാഞ്രീപുരന്ത് 
കാമാക്ഷി ഡദവിക്് ചക്രവർത്ി തന്റെ തല സമർപ്പിച്ാൽ 
അത് ലഭിക്കുന്മന്ന് ‘ആൽന്ക്മിക് ക്വിക്ിൽവർ’ 
ആവശ്യമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണഡനാേ് പറയുന്നു. സ്വയം 
ത്യാഗം ന്ചയ്യാൻ വിക്രമാദിത്യൻ സമ്മതിന്ച്ങ്കിലം, 
യാഗം കൂോന്ത ഡദവി അഡദേഹത്ിന്റെ ആഗ്രഹം 
നിറഡവറ്ന്നു.
     മന്റ്ാരു തമിഴ് ഇതിഹാസത്ിൽ, ഡദവന്ാന്ര 
്രീതിന്പ്പടുത്തുന്നതിനായി വിക്രമാദിത്യൻ നവഖണ്ം 
ആചാരത്ിന്റെ (ശരരീരം ഒ്ത് സ്ലങ്ങളിൽ മുറിക്കുക) 
ഒരു വകഡഭദം നേത്ാൻ വാഗ്ാനം ന്ചയ്യുന്നു. അഡദേഹം 
തന്റെ ശരരീരം എട്ട് സ്ലങ്ങളിൽ (എട്ട് കഭരവന്ാർക്് ) 
മുറിക്ാൻ വാഗ്ാനം ന്ചയ്യുന്നു, കൂോന്ത തന്റെ തല 
ഡദവിക്് സമർപ്പിക്കുന്നു. ്തയുപകാരമായി, നരബലി 
അവസാനിപ്പിക്ാൻ അഡദേഹം ഡദവിന്യ 
ഡബാധ്യന്പ്പടുത്തുന്നു.
അഡയാധ്യ ഇതിഹാസം
 അഡയാധ്യയിന്ല ഒരു ഐതിഹ്യമനുസരിച്്, 
നൂറ്ാണ്ടുകഡളാളം നഷ്ന്പ്പട്ട നഗരം വിക്രമാദിത്യൻ 
വരീണ്ടും കന്ണ്ടത്ി. വിക്രമാദിത്യൻ അഡയാധ്യയിൽ 
തിരച്ിൽ തുേങ്ങി, തരീർത്ഥരാജാവായ ്യാഗന്യ കണ്ടു. 
്യാഗയുന്േ ഡനതൃത്വത്ിൽ വിക്രമാദിത്യൻ സ്ലം 
അേയാളന്പ്പടുത്ി, പഡക്ഷ അത് എവിന്േയാന്ണന്ന് 
മറന്നു. പശുവിന്നയും കിോവിന്നയും യാത്യാക് 
ണന്മന്ന് ഒരു ഡയാഗി പറഞ്ഞു; ‘പശുവിന്റെ അകിേിൽ 
നിന്ന് പാൽ ഒഴകാൻ തുേങ്ങിയ സ്ലം 
അഡയാധ്യയായിരിക്കും’. ഈ ഉപഡദശന്ത് തുേർന്ന് 
വിക്രമാദിത്യൻ പുരാതന അഡയാധ്യയുന്േ സ്ലം 
കന്ണ്ടത്ി.
നവരനേങ്ങൾ
കാളിദാസന്ന പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമായ 
ഡജ്യാതിർവിദാഭരണത്ിൽ (22.10) വിക്രമാദിത്യന്റെ 
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ന്കാട്ടാരത്ിൽ ശ്ഡദ്ധയരായ ഒ്ത് പണ്ിതന്ാന്ര 
ഡരഖന്പ്പടുത്ിയിട്ടുണ്ട്, അവരാണ് നവരനേങ്ങൾ.
1.  വിദ്യസിംഹൻ    2. ധന്വന്രി
3. ഘേകർപ്പരൻ    4. കാളിദാസൻ
5. ക്ഷപണകൻ        6. ശങ്കു
7. വരാഹമിഹിരൻ 8. വരരുചി     
9. ഡവതാള ഭട്ടൻ
             അമർ ചിത് കഥ ഡകാമിക്-ബുക്് പര്രയിൽ 
നിരവധി വിക്രമാദിത്യ കഥകൾ കാണാം. നിരവധി 
ഇന്്യൻ സിനിമകൾ വിക്രമാദിത്യ രാജാവിന്റെ കഥന്യ 
അേിസ്ാനമാക്ിയുള്ളതാണ്. 1980-കളിൽ ദൂരദർശനിൽ 
്ത്യക്ഷന്പ്പട്ട ‘വിക്രം ഔർ ഡവതാൾ’ കബതൽ 
പച്ിസിന്യ അേിസ്ാനമാക്ിയുള്ളതാണ്. ദൂരദർശൻ 
ന്േലിവി�ൻ ഡ�ായുന്േ റരീഡമക്് ആയ ‘കഹാനിയ വിക്രം 
ഔർ ഡവതാൽ കി’, 2009-ൽ കഡളഴ്് േിവിയിൽ 
സംഡ്�ണം ന്ചയ്തു. വിക്രമാദിത്യഡനാടുള്ള 
ബഹുമാനാർത്ഥം ഇന്്യൻ നാവികഡസനയുന്േ 
വിമാനവാഹിനിക്പ്പലിന് ‘ഐഎൻഎസ് വിക്രമാദിത്യ’ 
എന്ന ഡപര് നൽകി. 2016 �ിസംബർ 22-ന് സാമ്ാട്ട് 
വിക്രമാദിത്യന്ന ആദരിക്കുന്ന ഒരു സ്മരണിക തപാൽ 
സ്റ്റാ്് ഇന്്യാ ഡപാസ്റ്റ് പുറത്ിറക്ിയിട്ടുണ്ട്.

-------------------------------
ഡക്രാധം സമാധാനത്ിന്റെ ശത്രു -

(അമൃതാനന്ദമയിഡദവി  അമ്മ)

 

മനസ്ിൽ ഡദ�്യവം പകയും നിറഞ്ിരിക്കുന്നിേഡത്ാളം 
കാലം ഒരു വ്യതേിക്് ഒരിക്ലം മനഷുഃശാന്ി കിട്ടില്.
മക്ഡള,
 ഇന്ന് ഡലാകത്് കാണന്പ്പടുന്ന യുദ്ധങ്ങളന്േയും 
ഭരീകരാക്രമണങ്ങളന്േയുന്മല്ാം മൂലകാരണം വ്യതേി 
മനസ്ിന്ല വിഡദ്വ�മാണ്. ഡക്രാധന്മന്നത് അന്കാരം 
ഡപാന്ലയാണ്. ഇരുട്ടുള്ള മുറിയിലൂന്േ നേക്ാൻ ശ്മിച്ാൽ 
നാം ഏന്തങ്കിലം വസ്തുവിൽ തട്ടിത്േഞ്ഞുവരീഴം. 
വിലപിേിച് വസ്തുക്ൾ വരീണുഡകോന്യന്നും വരാം. ആ 
നഷ്ങ്ങന്ളക്കുറിച്് നാം മനസ്ിലാക്കുന്നത് വരീണ്ടും ് കാശം 
വരുഡ്ാൾ മാത്മാണ്. ഇതുഡപാന്ല ഡക്രാധം വരുഡ്ാൾ 
നമുക്കുചുറ്ം ഇരുട്ടാണ്. നാം എന്ാണ് പറയുന്നന്തഡന്നാ 
എന്ാണ് ന്ചയ്യുന്നന്തഡന്നാ നമുക്് ഡബാധമില്. പിന്നരീേ് 
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ഡദ�്യം അേങ്ങുഡ്ാഴാണ് നമ്മൾ ന്തറ് മനസ്ിലാക്കുന്നത്. 
അഡപ്പാഡഴക്കും വളന്ര കവകിഡപ്പായിരിക്കും. നിസ്ാര 
കാര്യങ്ങൾക്് ഡദ�്യന്പ്പടുന്നത് നമ്മുന്േ ശരീലമായിത്രീരാൻ 
ഒരിക്ലം അനുവദിക്രുത്. ദുശ്രീലങ്ങൾ മാർദേവഡമറിയ 
ന്മത്ഡപാന്ലയാണ്. അതിൽ കിേക്ാൻ സുഖമാണ്. 
എഴഡന്നൽക്ാനാണ് ്യാസം.
           തനിക്് താമസിക്ാൻ ഇേംതരുന്നയാളിന്നത്ന്ന്ന 
ന്കാല്ലുന്ന നന്ദിയില്ാത് ജരീവിന്യഡപ്പാന്ലയാണ് ഡദ�്യം. 
മനസ്ിൽ വിഡദ്വ�ം പുലർത്തുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം വി�ം 
കഴിച്് ശത്രു മരിക്കുന്മന്നു ്തരീക്ഷിക്കുന്നതുഡപാന്ലയാണ്.
    ഒരു യുവാവിന്ന അയാളന്േ ബിസിനസ് പങ്കാളി 
കള്ളഡക്സ്ിൽ കടുക്ി. അയാന്ള ഡപാലരീസ് അറസ്റ്റുന്ചയ്തു. 
കരീഴ് ഡകാേതി അയാന്ള ജയിൽശിക്ഷയ്ക്കുവിധിച്ചു. എന്നാൽ, 
കഹഡക്ാേതിയിൽ അയാൾ നിരപരാധിയാന്ണന്നു 
ന്തളിഞ്ഞു. ജയിലിൽനിന്നു ഡമാചിതനായി വരീട്ടിന്ലത്ിയിട്ടും 
അയാളന്േ മനസ്് തന്റെ ശത്രുവിഡനാടുള്ള വിഡദ്വ�ംന്കാണ്ട് 
നിറഞ്ിരിക്കുകയായിരുന്നു. അയാൾ അച്ഛഡനാേ് പറഞ്ഞു: 
‘’എന്ന്ന ചതിച് എന്റെ പങ്കാളിന്യ ഒരു പാഠം 
പഠിപ്പിക്കുന്നതുവന്ര ഞാൻ വിശ്മിക്ില്. അവന്ന 
സ്വസ്തഡയാന്േ കഴിയാൻ ഞാൻ അനുവദിക്ില്.’’
     ഇതുഡകട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു: ‘’ന്പാന്നുഡമാഡന, ഞാൻ 
കരുതി, നരീ ജയിലിൽനിന്ന് ഡമാചിതനായി എന്ന്. പഡക്ഷ, 
നരീ ഇഡപ്പാഴം ജയിലിൽത്ന്ന്നയാണ്.’’ മനസ്ിൽ 
ഡദ�്യവം പകയും നിറഞ്ിരിക്കുന്നിേഡത്ാളം കാലം ഒരു 
വ്യതേിക്് ഒരിക്ലം മനഷുഃശാന്ി കിട്ടില്. അയാൾ 
ഡദ�്യത്ിന്റെയും ്തികാരത്ിന്റെയും ചിന്കളന്േ 
തേവറയിലായിരിക്കും.
      ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസന്മങ്കിലം ‘ഇന്നു ഞാൻ ആഡരാടും 
ഡകാപിക്കുകയില്’ എന്ന്നാരു വ്രതം എടുക്ാൻ 
ശ്മിക്ണം. ന്പന്ട്ടന്ന് വിജയിക്ാൻ സാധിന്ച്ന്നുവരില്. 
എന്നാൽ, പത്തു്ാവശ്യം ഡകാപിച്ിരുന്നത് ഒൻപതാക്ി 
ക്കുറയ്കാൻ കഴിന്ഞ്ന്നിരിക്കും. അത്യും നമ്മൾ ജയിച്ചു. 
ആ ദിവസം ഡദ�്യന്പ്പോൻ ഇേയായാൽ അതിനു 
്ായശ്ിത്മായി ഒരു നാണയഡമാ ഒരു പിേി അരിഡയാ 
പാവങ്ങൾക്് ന്കാടുക്ാനായി മാറ്ിന്വക്ണം. ഡദ�്യന്പ്പട്ട 
വ്യതേിഡയാേ് ഡദ�്യം മാറുഡ്ാൾ ക്ഷമഡചാദിക്ാനും 
നമ്മൾ തയ്യാറാകണം.
      ഡക്രാധമാണ് വലിയ ശത്രു. ഡക്രാധന്ത് ഇല്ാതാക്കുന്നത് 
എല്ാ ശത്രുക്ന്ളയും ഒഡരസമയം ഇല്ാതാക്കുന്നതിന് 
തുല്യമാണ്. ഡക്രാധന്ത് ജയിച്വർക്് എല്ാവരും 
മിത്ങ്ങൾതന്ന്ന.

_____________
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പൗർണമിക്ാവ് - 
അക്ഷരങ്ങളന്േ ഡക്ഷത്ം

  ഡകരളത്ിന്ല തിരുവനന്പുരം ജില്യിൽ 
ഡകാവളത്് നിന്ന് ഏകഡദശം 5 കിഡലാമരീറ്ർ അകന്ല, 
വിഴിഞ്ം ഹാർബറിൽ നിന്ന് 2.1 കിഡലാമരീറ്ർ മാറി 
ന്വങ്ങാനൂരിന്ല ചാവേിനേയിലാണ് ഈ ഡക്ഷത്ം സ്ിതി 
ന്ചയ്യുന്നത്.
          പൗർണമിക്ാവ് ഡക്ഷത്ത്ിന്ല ്ധാന ്തിഷ്ഠ 
ശ്രീ ബാല ത്ിപുര സുന്ദരി ഡദവിയാണ് (‘ആയ് 
രാജവംശത്ിന്റെ’ യുദ്ധഡദവത). ഡലാകത്ിലാദ്യമായി 
51 അക്ഷര ഡദവതകളന്േ ്തിഷ്ഠയും ആരാധനയും 
കാരണം ഈ ഡക്ഷത്ന്ത് അക്ഷര ഡദവതാ ഡക്ഷത്ം 
എന്നും വിളിക്കുന്നു. കൂോന്ത, ഏകഡദശം 25 ഉപഡദവതകൾ 
കൂേി ഇവിന്േ ഉണ്ട്. 

 പൗർണമി നാളിലം നവാഹം, ഉത്സവം, വിദ്യാരംഭം 
തുേങ്ങിയ ചില ്ഡത്യക അവസരങ്ങളിലം മാത്ം 
തുറക്കുന്ന ഡക്ഷത്മാണിത്. തുറക്കുന്ന ദിവസം, ഇവിന്േ 
ഏതാണ്ട് ഒരു ഉത്സവം ഡപാന്ലയാണ്, ഡലാകന്മ്ാടുമുള്ള 
വിവിധ സ്ലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരക്ണക്ിന് ഭതേർ 
ഡക്ഷത്ം സന്ദർശിക്കുന്നു; ഡദവിഡയാേ് ്ാർത്ഥിക്കുക വഴി 
്ധാനമായും തങ്ങളന്േ ഡരാഗങ്ങൾ ഡഭദമാക്കുന്നതിനും, 
ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്രീകരിക്കുന്നതിനും, കലഡദവതകന്ള 
(കടുംബകദവങ്ങന്ള) കന്ണ്ടത്ി ഡദാ�ം പരിഹരിക്കു 
ന്നതിനും, അതുവഴി തങ്ങളന്േ ്ശ് നങ്ങൾക്് പരിഹാരം 
കന്ണ്ടത്തുന്നു. മതവം ജാതിയും ഡനാക്ാന്ത എല്ാവർക്കും 
്ഡവശനം അനുവദിച്ിരിക്കുന്നു.

 കൃഷ്ണശിലയിൽ നിന്ന് ഒറ്ക്ല്ിൽ ന്കാത്ിന്യടുത് 
ഏറ്വം വലിയ പഞ്മുഖ (5 മുഖമുള്ള) ഗഡണശ വിഗ്രഹം 
(200 ന്സറെരീമരീറ്ർ ഉയരം), ഒറ്ക്ല്ിൽ തരീർത് ഏറ്വം 
വലിയ നാഗരാജ വിഗ്രഹം (275 ന്സറെരീമരീറ്ർ ഉയരം), 
ഡലാകത്ിന്ല ഏറ്വം വലിയ പഞ്ഡലാഹ വിഗ്രഹം 
(പൗർണമികാവ് ഡദവിയുന്േ വിഗ്രഹം 6.5 അേി ഉയരം, 
1300 കിഡലാ ഭാരം) എന്നിവയ്ക്കും ഈ ഡക്ഷത്ം 
്സിദ്ധമാണ്.

21



പൗർണമി ദിനത്ിൽ ഡക്ഷത്ത്ിൽ നേക്കുന്ന 
വിവിധ ചേങ്ങുകളിൽ മഹാഗണപതി ഡഹാമം, അക്ഷര 
ഡദവതാ പൂജ, സരസ്വതി പൂജ, സർവശാപ ഡദാ�ശാന്ി 
പൂജ, ലക്ഷ്മരീ പൂജ, പൗർണമി പൂജ, കലശ പൂജ, 
കലശാഭിഡ�കം, ശ്രീ ചക്ര പൂജ, പഞ്ശതേി പൂജ, 
കാര്യസിദ്ധി പൂജ, ചണ്ികാ ഡഹാമം, ഗുരുതി പൂജ, നാഗർ 
പൂജ, സർപ്പ ഡദാ� നിവാരണ പൂജ, കലഡദവത പൂജ, 
കാല സർപ്പ ഡദാ� ശാന്ി പൂജ, മൃതയുഞ്ജയ പൂജ 
തുേങ്ങിയവ ഉൾന്പ്പടുന്നു. ഡദവിന്യ ് ാർത്ഥിക്ാൻ വരുന്ന 
ഭതേർ ന്നയ്യ് വിളക്കും ന്കാണ്ടുവരുന്നു; അതിന്ന ‘ദരീപ 
്ദക്ഷിണം’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

പൗർണമി ദിവസം രാവിന്ല മുതൽ രാത്ി വന്ര 
എല്ാ ഭതേജനങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായി ഇഷ്ംഡപാന്ല 
ഭക്ഷണം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്് സൗജന്യ പഠഡനാ 
പകരണങ്ങൾ വിതരണം, പാവന്പ്പട്ടവർക്് പലചരക്് 
കിറ്് വിതരണം തുേങ്ങിയ ജരീവകാരുണ്യ ്വർത്നങ്ങ 
ളിലം ഡക്ഷത്ം പങ്കുഡചരുന്നു.

പൗർണമിക്ാവിന്റെ ചരിത്ം - പേകാളിയമ്മൻ 
(യുദ്ധഡദവത)

ഡകരളത്ിന്ല തിരുവനന്പുരത്് വിഴിഞ്ത്ിന് 
ചുറ്മുള്ള ്ഡദശം ആയ് രാജവംശമാണ് ഭരിച്ിരുന്നത്. 
വിഴിഞ്ം ഒരു സുസ്ിര തുറമുഖവം സ്ന്ന നഗരവ 
മായിരുന്നു. ആയ് രാജവംശത്ിന്ല യുദ്ധഡദവത 
(പേകാളിയമ്മ) ആയിരുന്നു പൗർണമിക്ാവ് ഡദവി. 
അവരുന്േ സാ്ത്ിക, വിദ്യാഭ്യാസ, വ്യാവസായിക 
അഭിവൃദ്ധിയുന്േ കാരണം ആ ഡദവി ആയിരുന്നു, കൂോന്ത 
ഡചാളന്രഡപ്പാന്ല മറ്് ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള 
ആക്രമണത്ിൽ നിന്നും ഡദവി അവന്ര സംരക്ഷിച്ചു 
ഡപാന്നു.

ആയ് രാജവംശന്ത് കരീഴേക്ാൻ ഡചാള 
രാജാക്ന്ാർ ഡദവിയുന്േ വിഗ്രഹങ്ങളം ആഭരണങ്ങളം 
കയ്യേക്ാൻ ശ്മിച്ചു. ഇത് തേയാൻ ആയ് രാജാക്ന്ാർ 
വിഴിഞ്ന്ത് ഡക്ഷത്ത്ിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹം എടുത്് 
അടുത്തുള്ള വനത്ിന്ല (ഡകരളത്ിൽ ന്വങ്ങാനൂരുള്ള 
ഇന്നന്ത് ചാവേിനേ) ഒരു മരത്ിന്റെ ചുവട്ടിൽ 
സ്ാപിച്ചു. കച്വേത്ിഡനാ യുദ്ധത്ിഡനാ ഡപാകന്നതിന് 
മു്് ആയ് രാജാക്ന്ാർ ഇവിന്േ പൂജകൾ നേത്ിയിരുന്നു. 
എന്നാൽ കാലക്രഡമണ, ആയ് രാജാക്ന്ാരുന്േ 
തുേർന്നുള്ള തലമുറകൾ ഈ പാര്ര്യം പാലിച്ില്. ഇത് 
ഡദവിയുന്േ ഡകാപം ക്ഷണിച്ചു വരുത്ി, അത് ആയ് 
രാജവംശത്ിന് ദുഷുഃഖവം ദാരിദ്ര്യവം ദുരന്ങ്ങളം വരുത്ി 
അവരുന്േ പതനത്ിഡലക്് നയിച്ചു. ഈ ് ഡദശത്ിന്റെ 
ഭരണം ഏന്റ്ടുത് പുതിയ രാജവംശങ്ങൾ ഡദവിന്യ 
ആരാധിക്ാൻ നിരവധി പുഡരാഹിതന്ാന്ര നിയമിച്ചു; 
എങ്കിലം അവരുന്േ പൂജകളിൽ ഡദവി തൃപ്യായില്.

കാലക്രഡമണ, സമരീപ ്ഡദശങ്ങൾ നിരവധി 
വ്യതേികളന്േയും കടുംബങ്ങളന്േയും കകകളിലായി, 
പഡക്ഷ ് ശ്നങ്ങൾ ഈ കടുംബങ്ങന്ളയും ചുറ്പാടുകന്ളയും 
ബാധിച്ചു. ഇത് കദവഡകാപമാന്ണന്ന് ഡജ്യാതി�ികൾ 
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മനസ്ിലാക്കുകയും ഡദവിയുന്േ കൃപയ്കായി ്ാർത്ഥിക്കു 
കയും ന്ചയ്തു. ഡദവി അവരിൽ ് സാദിച്ചു, ഡജ്യാതി�ികളന്േ 
നിർഡദേശ്കാരം ഡക്ഷത് പുനർനിർമ്മാണവം ്തിഷ്ഠാ 
്വർത്നങ്ങളം നേത്ി. ബ്രഹ്മശ്രീ പൂഞ്ാർ മിത്ൻ 
നമ്പൂതിരിപ്പാേ് (പൂഞ്ാർ ന്കാട്ടാരത്ിന്ല കലഗുരു) 
2009-ൽ പൗർണമിക്ാവ് ഡക്ഷത്ത്ിൽ ‘പേകാളിയമ്മ’ 
എന്ന ഡദവിന്യ പുനഷുഃ്തിഷ്ഠിച്ചു.

  അങ്ങന്ന പൗർണമിക്ാവ് ഡദവി തന്റെ നഷ്ന്പ്പട്ട 
്താപം വരീന്ണ്ടടുത്തുന്കാണ്ട് എല്ാ പൗർണമി 
ദിവസങ്ങളിലം ആയിരക്ണക്ിന് ഭതേജനങ്ങളന്േ 
സാന്നിധ്യത്ിൽ പൂജകൾ നേക്കുന്നു. ഡക്ഷത്ം അതിന്റെ 
ചരിത്പരമായ കപതൃകത്ാലം ഭതേരുന്േ ആത്മാർത്ഥ 
മായ ് ാർത്ഥനകൾക്് ഡദവി ഉത്രം നൽകന്നതിനാലം 
ആഡഘാ�ിക്ന്പ്പടുകയും ബഹുമാനിക്ന്പ്പടുകയും 
ന്ചയ്യുന്നു!

്പഞ് യാഗം: 2023 മാർച്് 31 മുതൽ ഏ്ിൽ 6 
വന്ര പൗർണമികാവ് ഡക്ഷത്ത്ിൽ ഏഴ ദിവസം 
നരീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ‘്പഞ്യാഗം’ നേത്തും. 
ഹിമാലയത്ിൽ നിന്നുള്ള അഡഘാരി സന്യാസിയായ 
‘1008 മഹാ മണ്ഡലശ്വർ  ശ്രീ ശ്രീ കകലാസപുരി 
സ്വാമി’യാണ് ്ധാന യാഗാചാര്യൻ. ഡനപ്പാളിന്ല 
പശുപതിനാഥ ഡക്ഷത്ം, മധുര മരീനാക്ഷി ഡക്ഷത്ം, 
തിരുവികേമരുതൂർ മഹാലിംഗ സ്വാമി ഡക്ഷത്ം 
എന്നിവിേങ്ങളിന്ല മുഖ്യ പുഡരാഹിതർ യാഗത്ിന് 
ഡനതൃത്വം നൽകം. ഈ യാഗത്ിൽ, സരസ്വതി 
ഡദവിയുന്േ 5 അേി ഉയരമുള്ള ഒറ്ക്ല്ിൽ നിർമ്മിച് 
വിഗ്രഹം ്തിഷ്ഠിക്കും. ഇതുകൂോന്ത, പഞ്ഭൂത 
ലിംഗങ്ങളന്േ (5 ശിവലിംഗങ്ങൾ) ്തിഷ്ഠാ ചേങ്ങും 
നേക്കും (ഇതിൽ, അഗ്ിലിംഗം കചതന്യവത്ാക്ിയത് 
ഡക്ഷത്ത്ിൽ കഴിഞ് വർ�ം 10 ദിവസം നരീണ്ട ‘മഹാ 
കാളികാ യാഗ’ത്ിൽ നേത്ിയ പൂജകളാൽ ആണ് ). 
ഡനപ്പാളിന്ല ഗണ്കി നദിയിൽ നിന്ന് ന്കാണ്ടുവരുന്ന 
ഏറ്വം മികച് സാളഗ്രാമങ്ങളാണ് ഈ ശിവലിംഗ 
്തിഷ്ഠയ്ക് ഉപഡയാഗിക്കുക

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

പാലം കല്യാണസുന്ദരം
(2023-ൽ പത്മശ്രീ)

  കലഡബ്രറിയനായി വിരമിച്, 82 വയസ്സുള്ള 
സാമൂഹിക ്വർത്കനായ പാലം കല്യാണസുന്ദരം, 
സാമൂഹിക ് വർത്ന ഡമഖലയിന്ല അസാധാരണമായ 
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സമർപ്പണത്ിന് പലഡപ്പാഴം ്ശംസിക്ന്പ്പോറുണ്ട്. 
ഇഡപ്പാൾ, തന്റെ ന്താപ്പിയിൽ ഒരു തൂവൽ കൂേി 
ഡചർത്തുന്കാണ്ട്, തിരുന്നൽഡവലിയിൽ (തമിഴ് നാേ് ) 
ജനിച് ഈ മനു�്യന് 2023-ന്ല പത്മശ്രീ പുരസ്ാരം 
ലഭിക്കുന്നു. 
    രാജ്യന്ത് പരഡമാന്നത സിവിലിയൻ പുരസ്ാരങ്ങളിൽ 
ഒന്നാണ് പത്മ പുരസ്ാരങ്ങൾ. ഈ വർ�ം മൂന്ന് 
വിഭാഗങ്ങളിലായി 106 അവാർ�് ഡജതാക്ന്ള 
തിരന്ഞ്ടുത്തിൽ  സാമൂഹിക ്വർത്ന ഡമഖല 
യിന്ല മികച് ്വർത്നങ്ങൾക്്, കല്യാണസുന്ദരം 
രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിൽ നിന്ന് 
അവാർ�് ഏറ്വാങ്ങും.
    മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഡനേിയ 
കല്യാണസുന്ദരം കലബ്രറി സയൻസിൽ സ്വർണന്മ�ൽ 
ഡജതാവാണ്. കൂോന്ത, ഇന്്യയിന്ല ഏറ്വം മികച് 
കലഡബ്രറിയൻ അവാർഡം അഡദേഹത്ിന് ലഭിച്ിട്ടുണ്ട്. 
വർ�ങ്ങഡളാളം ഈ ഡമഖലയിൽ ഡജാലി 
ന്ചയ്തിട്ടുന്ണ്ടങ്കിലം, ഇഡദേഹം തന്റെ മുഴവൻ ശ്ളവം 
ദരിദ്രർക്ായി സംഭാവന ന്ചയ്തു എന്നതാണ് 
അഡദേഹത്ിന്റെ മഹത്വം.
   ജനങ്ങന്ള ഡസവിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യഡത്ാന്േ 
കല്യാണസുന്ദരം അവിവാഹിതനായി തുേർന്നു, തന്റെ 
സമയവം പരിശ്മവം പണവം ദരിദ്രരുന്േ 
ഡക്ഷമത്ിനായി നരീക്ിവച്ചു. അതിന്റെ ഭാഗമായി 
അഡദേഹം `പാലം’ എന്ന ഡപരിൽ ഒരു സർക്ാരിതര 
സംഘേന (എൻജിഒ) സ്ാപിച്് സഹായം 
ആവശ്യമുള്ളവർക്ായി ധാരാളം ്വർത്നങ്ങൾക്് 
തുേക്മിട്ടു.
         കല്യാണസുന്ദരത്ിന് ന്ചറു്ായത്ിൽ തന്ന്ന 
അച്ഛന്ന നഷ്ന്പ്പട്ടു. ‘സ്വയം ്ഡചാദന’ പുസ്കങ്ങളന്േ 
രചയിതാവായ തമിഴ് വാനൻ തഡന്നാേ് പറഞ് 
വാക്കുകളിൽ കല്യാണസുന്ദരം ആകൃഷ്നായി: “നിങ്ങൾ 
എങ്ങന്ന സംസാരിക്കുന്നുന്വന്ന് വിചാരിച്ചു വി�മിക്രുത്. 
മറ്ള്ളവർ നിങ്ങന്ളക്കുറിച്് നല് രരീതിയിൽ സംസാരിക്ാൻ 
ഡവണ്ടി ശ്മിക്കുക.” മഹാനായ ആ എഴത്തുകാരൻ,  
കല്യാണസുന്ദരന്ത് തന്റെ ന്ഫമിനിസ്റ്റ് ശബ്ത്ിന്റെ 
അപകർ�താ ഡബാധത്ിൽ നിന്ന്  പുറത്് 
ന്കാണ്ടുവരാൻ ഈ വാക്കുകൾ ആണ് ഉപഡയാഗിച്ത്.
    ഒരു മാധ്യമ ചർച്യിൽ കല്യാണസുന്ദരം  പറഞ്ഞു: 
“സാധ്യമായ മൂന്ന് വഴികളിലൂന്േ ഒരാൾക്് പണം 
ഡനോം. ആദ്യം, വരുമാനത്ിലൂന്േ; രണ്ടാമതായി, 
മാതാപിതാക്ളന്േ വരുമാനത്ിലൂന്േ, മൂന്നാമതായി, 
ആന്രങ്കിലം സംഭാവന ന്ചയ്ത പണത്ിലൂന്േ. എന്നാൽ 
നിങ്ങളന്േ സ്വന്ം സ്ാദ്യത്ിൽ നിന്ന് ജരീവകാരുണ്യ 
്വർത്നങ്ങൾക്ായി പണം സംഭാവന ന്ചയ്യാൻ 
കഴിയുന്നതിഡനക്ാൾ കൂടുതൽ തൃപ്ികരമായ മന്റ്ാന്നില്”.
ഡനട്ടങ്ങളം ആദരങ്ങളം.
 അഡദേഹത്ിന് മാൻ ഓഫ് മിഡല്നിയം - 
സഹസ്രാബ്ങ്ങളന്േ മഹാൻ എന്ന ബഹുമതിയും, 
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അനാഥരുന്േ ്ഡയാജനത്ിനായി അഡദേഹം നൽകിയ 
സംഭാവനകളന്േ ഭാഗമായി 30 ഡകാേി രൂപ പുരസ്ാരവം 
ഒരു അഡമരിക്ൻ സംഘേന നൽകി; എന്നാൽ അഡദേഹം 
കിട്ടിയ ന്മാത്ം തുകയും ദാനധർമ്മമായി നൽകി. തന്റെ 
ശ്ളം മുഴവൻ ദുരിതബാധിതർക്് സംഭാവന ന്ചയ്ത 
ഡലാകത്ിന്ല ആദ്യ വ്യതേികളിൽ ഒരാളാണ് അഡദേഹം. 
ഡറാട്ടറി ക്ബ് ഓഫ് ഇന്്യ നൽകിയ “ആജരീവനാന് 
ഡസവനം” അവാർ�് മുതൽ അവാർഡകളന്േ പട്ടിക 
അവസാനിക്കുന്നില്. ഡലാകത്ിന്ല ഏറ്വം മികച് 10 
കലഡബ്രറിയൻമാരിൽ ഒരാളാണ് കല്യാണസുന്ദരം. 
ഡകന്ദ്രസർക്ാരിന്റെ ഇന്്യയിന്ല മികച് കലഡബ്രറി 
യനുള്ള പുരസ്ാരവം അഡദേഹന്ത് ഡതേിന്യത്ി.
         മുൻ ഇന്്യൻ രാഷ്ട്രപതി എപിന്ജ അബ്ദുൾ കലാം 
2000 ജൂകല 6 ന് ് സ്ാവിച്ചു, “സ്വയം ആ�ംബരമില്ാത് 
ജരീവിതമാണ് ശുദ്ധമായ ജരീവിതം.  ഈശ്വരൻ ശ്രീ.
കല്യാണസുന്ദരത്ിന് അത്രന്മാരു ജരീവിതം നൽകി.  
അഡദേഹത്ിന്റെ തണലിൽ കദവികരും നരീതിനിഷ്ഠമായ 
വഴിയിലൂന്േ സഞ്രിക്ാൻ അനുഗ്രഹിക്ന്പ്പട്ടവരുമായ 
അഡനകം ഡപരുണ്ട്.”  ഡലാകരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലള്ള 
ബന്ം ദൃഢമാക്ാൻ കല്യാണസുന്ദരം പുതിന്യാരു രരീതി 
ആവിഷ്കരിച്ിട്ടുന്ണ്ടന്നും അതിന് ‘കല്യാണസുന്ദരം 
പദ്ധതി’ എന്ന് ഡപരിട്ടിട്ടുന്ണ്ടന്നും മുൻ അഡമരിക്ൻ 
്സി�റെ് ബിൽ ക്ിറെൺ പറയുകയുണ്ടായി. മുൻ 
ദക്ഷിണാഫ്ിക്ൻ ്ധാനമന്ത്രി ന്നൽസൺ മഡണ്ടല 
കല്യാണസുന്ദരന്ത്ക്കുറിച്് പറഞ്ത്:  ഒരു 
രാജ്യത്ിന്റെ ഭാവി രാജ്യന്ത് കട്ടികന്ളയും വിദ്യാർത്ഥി 
കന്ളയും ആശ്യിച്ിരിക്കുന്നു.  കഴിഞ് 50 വർ�മായി 
സമൂഹത്ിന്റെ ഈ വിഭാഗത്ിന് യാന്താരു 
പരസ്യവമില്ാന്ത മഹത്ായ ഡസവനങ്ങൾ ശ്രീ. 
കല്യാണസുന്ദരം ന്ചയ്യുന്നു എന്നത് വളന്ര 
മഹത്രമാണ്.”
സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്ിന്റെ ദത്തു പിതാവ്.
    അന്ത, പാലം കല്യാണസുന്ദരത്ിന്റെ, ദുരിത 
ബാധിതന്ര സഹായിക്ാനുള്ള അഭിനിഡവശത്ിൽ 
സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനികാന്് ആഡവശഭരിതനായി എന്നത് 
സത്യമാണ്, രജനികാന്് അഡദേഹന്ത് പിതാവായി 
സ്വരീകരിച്ചു. സമൂഹന്ത് ഡസവിക്കുന്നതിനായി ജരീവിതം 
മുഴവൻ സമർപ്പിച്തിനാൽ അഡദേഹം ഇഡപ്പാഴം 
അവിവാഹിതനായി തുേരുന്നു.
ഡ്രകശതേി
നിങ്ങളന്േ സ്വന്ം ആത്മാവിഡനാളം വിലന്പ്പട്ട മന്റ്ാന്നും 
ഈ ്പഞ്ത്ിലില് എന്ന ശതേമായ സഡന്ദശമാണ് 
ഈ മഹനായ ഐതിഹാസികൻ ഡലാകത്ിന് 
നൽകന്നത്. മറ്ള്ളവഡരാേ് ദയ കാണിക്കുന്നതിൽ 
ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളന്േ ആത്മാവിന്ന 
സ്വാധരീനിക്ാൻ അനുവദിക്രുത്.
      ് ഡത്യക കഴിവകഡളാ ചിറകകഡളാ, ചുറ്ം മാലാഖമാഡരാ 
ഇല്ാത് ഒരു സാധാരണ മനു�്യനായ കല്യാണ 
സുന്ദരത്ിന് ന്കാച്ചുകട്ടികൾക്് പുഞ്ിരി സമ്മാനിക്ാൻ 



കഴിയുന്മങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്ിനാണ് കാത്ിരിക്കുന്നത്? 
കല്യാണസുന്ദരന്ത്ഡപാന്ല എല്ാവരും നിസ്വാർത്ഥഡരാ 
ദിവ്യന്ാഡരാ ആയിരിക്ില് എന്നതിൽ സംശയമില്; 
എന്നിരുന്നാലം, നമുക്് കറഞ്ത് പരിശ്മിക്ാൻ 
തുേങ്ങാം.

_____________________

സുഭാ�ിതം - 38
1. അനാഹൂതഷുഃ ്വിശതി 

അപൃഡഷ്ാ ബഹു ഭാ�ഡത ।
അവിശ്വഡസ് വിശ്വസിതി 

മൂഢഡചതാ നരാധമഷുഃ॥  (വിദുരനരീതി)
अनाहूतः  प्रविशवत अपृष्टो बहु भाषते।

अविश्वसे् विश्वविवत मूढचेता नराधमः ॥
ഈ സുഭാ�ിതം ഒരു വിഡ്ിയുന്േ സ്വഭാവവിഡശ�ങ്ങൾ 
വിവരിക്കുന്നു.  അവൻ ക്ഷണമില്ാന്ത എല്ായിേത്തും 
്ഡവശിക്കുന്നു (ആത്മ അഭിമാനമില്ാത്തിനാൽ 
ക്ഷണമില്ാന്തത്ന്ന്ന എല്ായിേത്തും വരുന്നു) ആവശ്യ 
മില്ാത്ഡപ്പാൾ ഡപാലം വളന്രയധികം സംസാരിക്കുന്നു 
(മറ്ള്ളവരുന്േ കാര്യങ്ങളിൽ ഇേന്പടുന്നു) വിശ്വാ 
സഡയാഗ്യമല്ാത് വ്യതേികന്ള അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു 
(ഒരു വ്യതേിന്യ ശരിയായി വിലയിരുത്തുവാനുള്ള 
കഴിവില്)

2. അഷ്ൗ ഗുണ പുരു�ം ദരീപയന്ി 
്ജ്ാ സുശരീലത്വ ദമൗ ശ്രുതം ച ।

പരാക്രമശ്ബഹുഭാ�ിതാ ച
ദാനം യഥാശതേി കൃതജ്താ ച ॥

अष्टौ गुणा पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ा िुशीलत्वदमटौ शु्तं च।
पराक्रमश्चबहुभावषता च दानं यथाशन्ति कृतज्ता च ॥

 എട്ട് ഗുണങ്ങളാണ് മനു�്യന്ന ്കാശിപ്പിക്കുന്നത്.  
അവ ബുദ്ധി, ആത്മനിയന്ത്രണം, ശാസ്ത്രജ്ാനം, 
കധര്യം, പരിമിതമായ സംസാരം, ദാനധർമ്മങ്ങൾ 
ന്ചയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത, ക്ഷമ, കൃതജ്ത 
എന്നിവയാണ്.

___________________
ഭഗവത് ഗരീത – രണ്ടാം അധ്യായം - 
സാംഖ്യഡയാഗം  – ഡ്ാകം : (6-10)
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ഡ്ാകം - 6
നകചതദ്വിദ്മഷുഃ കതരഡന്നാ ഗരരീഡയാ
യദ്വാ ജഡയമ യദി വാ ഡനാ ജഡയയുഷുഃ
യാഡനവ ഹത്വാ ന ജിജരീവി�ാമ -

ഡസ്വസ്ിതാഷുഃ ്മുഡഖ ധാർത് രാഷ്ട്രാഷുഃ
ഒരു പഡക്ഷ നാം ജയിഡച്ക്ാം   അന്ല്ങ്കിൽ  നന്മ്മ 
അവർ ജയിഡച്ക്ാം   നമുക്്  ഏതാണ്   അധികം 
നല്ത്   ഏന്തന്ന് (എന്നതിന്ന ) നാം അറിയുന്നില്. 
യാന്താരുവന്രത്ന്ന്ന   ഹനിച്ിട്ട്  നാം ജരീവിച്ിരിക്ാൻ 
ഇച്ഛിക്കുന്നില്ഡയാ  ആ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്ൻമാർ   ഡനന്ര 
മു്ിൽ  നിൽക്കുന്നു.

ഡ്ാകം - 7
കാർപ്പണ്യഡദാഡ�ാപഹതസ്വഭാവഷുഃ
പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സംമൂഢഡചതാഷുഃ

യച്ഡശ്യഷുഃ സ്യാന്നിശ്ിതം ബ്രൂഹി തഡന്
ശി�്യഡസ്ഹം ശാധി മാം ത്വാം ്പന്നം. 

അജ്ാന ഡദാ�ംന്കാണ്ട് മങ്ങിഡപ്പായ സ്വഭാവഡത്ാടു 
കൂേിയവനും ധർമ്മം ഏന്തന്ന് സംശയിക്കുന്ന മനഡസ്ാടു 
കൂേിയവനുമായ ഞാൻ അങ്ങഡയാേ് ഡചാദിക്കുന്നു. 
യാന്താന്ന് എനിക്് ഡശ്യസ്ായി ഭവിക്കുഡമാ അതിന്ന 
നിശ്യിച്് പറഞ്ഞു  തന്നാലം, ഞാൻ അവിടുന്ത് 
ശി�്യനാകന്നു, അങ്ങന്യ ശരണം ്ാപിച്ിരിക്കുന്നു,  
എന്ന്ന  ശാസിച്ാലം.

ഡ്ാകം 8
ന ഹി ്പശ്യാമി മമാപനുദ്യാദ്

യഡച്ഛാകമുഡച്ഛാ�ണമിന്ദ്രിയാണ ാം
അവാപ്യ ഭൂമാവസപനേമൃദ്ധം

രാജ്യം സുരാണാമപി ചാധിപത്യം 
ഭൂമിയിൽ ശത്രുക്ളില്ാത്തും സമൃദ്ധിയുള്ളതുമായ രാജ്യ 
വം ഡദവന്ാരുന്േ ഡമഡല്പാലം ആധിപത്യവം ലഭിച്ാലം 
ഇന്ദ്രിയങ്ങന്ള ഡശാ�ിപ്പിച്ചു ന്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ 
ദുഷുഃഖന്ത് അകറ്ന്ന യന്താന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്.

ഡ്ാകം - 9
സഞ്ജയ ഉവാച:

ഏവമുതേ്വാ ഹൃ�രീഡകശം
ഗു�ാഡകശഷുഃ പരന്പഷുഃ

ന ഡയാത്സ്യ  ഇതി ഡഗാവിന്ദ -
മുതേ്വാ തൂഷ്ണിം ബഭൂവ ഹ!

സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ശത്രുതാപകാരിയായ അർജ്ജുനൻ 
ശ്രീകൃഷ്ണഡനാേ് ഞാൻ യുദ്ധം ന്ചയ്യുകയില് എന്ന്  
പറഞ്ിട്ട്  മിണ്ടാതിരുന്നു, ആശ്ര്യം.

ഡ്ാകം - 10
തമുവാച  ഹൃശരീഡകശഷുഃ
്ഹസന്നിവ  ഭാരത!

ഡസനഡയാരുഭഡയാർമഡദ്ധ്യ
വി�രീദന്മിദം  വചഷുഃ

ഡഹ, മഹാരാജാഡവ! രണ്ട് ഡസനകളഡേയും മദ്ധ്യത്ിൽ 
വ്യസനിച്ിരിക്കുന്ന അവഡനാേ്  ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരിഹസിക്കു 
ന്നവന്നഡപാന്ല ഈ വാക്ിന്ന പറഞ്ഞു.

 (തുേരും)
________________
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ക്വിസ് (വിജ്ാന പരരീക്ഷ) – 23
(കറിപ്പ്: സനാതന ധർമ്മം സംബന്ിച്ചും, കൂടുതലം 
അയ്യപ്പവാണിയിൽ ്സിദ്ധരീകരിച് വി�യങ്ങൾ 
അേിസ്ാനമാക്ിയുമുള്ള ഡചാദ്യങ്ങൾ. ഉത്രങ്ങൾ 
അയ്യപ്പവാണിയുന്േ അടുത് ലക്ത്ിൽ. എല്ാവർക്കും 
പന്ങ്കടുക്ാം. ഉത്രങ്ങൾ 20 ദിവസത്ിനകം 
“9447211722” എന്ന ന്റിഡലക്കു വാേ്സാപ്പ്  അയ 
ക്ണം. എല്ാ ഡചാദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയായ ഉത്രങ്ങൾ 
നൽകന്ന വ്യതേിയുന്േ  വിവരങ്ങൾ അടുത് അയ്യപ്പ 
വാണിയിൽ ്സിദ്ധരീകരിക്കുന്നതാണ് )

ഡചാദ്യങ്ങൾ:

1. ശബരിമലയിന്ല ത്ിഡവണി സംഗമത്ിൽ 
സംഗമിക്കുന്ന നദികൾ ഏതാണ്?

2. കരുഡക്ഷത്യുദ്ധത്ിൽ മരിക്ാന്ത രക്ഷന്പ്പട്ട 
ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്ൻ?

3. പരരീക്ഷിത്് രാജാവിന്റെ മരണ കാരണമായ സർപ്പം 
ഏത്?

4. ശിവ-പാർവ്തിമാരുന്േ രാജകരീയ വിവാഹ ഡവളയിൽ 
ഡലാകം മുഴവൻ ഹിമാലയത്ിൽ ഒത്തുകൂേി.  ചരിഞ്ഞു 
തുേങ്ങിയ ഭൂമിയിന്ല ഭാരന്ത് സന്തുലിതമാക്ാൻ 
ന്തഡക്ാട്ട് അയച്ത് ആന്രയാണ്?

5. മൃതയുഞ്ജയ മന്ത്രം എഴതിയത് ആർ, ഏത് കദവന്ത് 
സ്തുതിച്ചുന്കാണ്ട്?

6. വിക്രമ സംവത്സരം ആരംഭിച്ത് ആരാണ്, എഡപ്പാൾ?
7. അക്ഷര ഡദവതാ ഡക്ഷത്ം എവിന്േയാണ് സ്ിതി 

ന്ചയ്യുന്നത്?
8. സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്ിന്റെ ദത്് പിതാവ് 

ആരാണ്?
9. മുൻ ജന്ത്ിൽ പൂതന ആരായിരുന്നു?
10. ശബരിമല ഡക്ഷത്ത്ിന്ല ദ്വാരപാലകർ ആരാണ്?

ഉത്രങ്ങൾ (AV 01 - ക്വിസ് 22)
1. ഗഡജന്ദ്രഡമാക്ഷം എന്ന ചരിതം താപസമന്വ 

ന്രത്ിലാണ് നേക്കുന്നത്. അഗസ്്യ മുനിയുന്േ 
ശാപത്ാൽ ഇന്ദ്രദയുമ്ന രാജാവിന് ആനയായി 
ജന്ന്മടുഡക്ണ്ടി വന്നു.

2. വൃത്ാസുരന്ന വധിക്കുവാൻ ഡദഡവന്ദ്രൻ ഉപഡയാഗിച് 
വിഡശ�ന്പ്പട്ട ആയുധം ദധരീചി മഹർ�ിയുന്േ 
വാരിന്യല്ലുകൾ ന്കാണ്ട്നിർമ്മിച് വജ്ായുധം. 

3. നാം ജരീവിക്കുന്ന മന്വന്രം എന്ന കാലഘട്ടത്ിന്റെ 
ഡപര് കവവസ്വത മന്വന്രം. അടുത്ത് സാവർണ്ണി, 
വാമനൻ ഡമാക്ഷം നൽകിയ മഹാബലിയാണ് 
ഇതിന്ല മനു. (സായംഭൂവൻ, സ്വാഡരാജി�ൻ, 
ഔത്മി, താപസൻ, കരവതൻ, ചാക്�ൻ, 
കവവസ്വതൻ, സാവർണ്ണി, ദക്ഷസാവർണ്ണി, 
ബ്രഹ്മസാവർണ്ണി, ധർമ്മസാവർണ്ണി, രുദ്രസാവർണ്ണി, 

28



രൗച്യ കദവസാവർണ്ണി, ഇന്ദ്രസാവർണ്ണി എന്നരീ 14 
മനുക്ൾ ഭൂഡലാകം മാറി മാറി ഭരിക്കുന്നു)

4. സ്വർഗ്ഗഡലാകത്ിന്റെ തലസ്ാനം - അമരാവതി. 
5. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഡദഹത്യാഗത്ിന് കാരണക്ാരനായ 

ഡവേന്റെ ഡപര് - ജരൻ. ജരന് പൂർവ്ജന്ത്ിൽ വാനര 
രാജാവായ ബാലിയായിരുന്നു. അന്ന് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ 
ബാലിന്യ അന്്യ്തതിന്റെ പകരമാണ് ജരൻ ഭഗവാൻ 
ശ്രീകൃഷ്ണന്ന അന്്യ്തത്.

6. ബൃഹദ്രഥരാജാവിന്റെ  പനേിമാർ രണ്ടുഡപരും ഒരു 
പുത്ന്റെ പപ്പാതി ്സവിക്കുകയും ഭയന്പ്പട്ടു ദൂന്ര 
എറിഞ്ഞു കളയുകയും ന്ചയ്തു. അനന്രം ജര എന്നു 
ഡപരുള്ള നരമാംസഡഭാജിനിയായ രാക്ഷസി അവന്യ 
എടുത്തു ന്കാണ്ടുഡപായി ഒന്നായി ന്വച്ചു. രാജാവ 
ശിശുവിനു ജരാസന്ൻ (ജരയാൽ ഡചർക്ന്പ്പട്ടവൻ ) 
എന്നു നാമഡധയം നൽകി.

7. ഡനതാജി സുഭാ�് ചന്ദ്രഡബാസിന്റെ ജന്ദിനം  
ആഡഘാ�ിക്കുന്നത് - പരാക്രം ദിവസ് എന്ന 
ഡപരിലാണ്, എല്ാവർ�വം ജനുവരി 23നു.

8. പിതൃ തർപണത്ിനും ബലി കർമ്മങ്ങൾക്കും ്സിദ്ധ 
മായ തിരുന്നല്ി ഡക്ഷത്ം ഡകരളത്ിൽ വയനാേ് 
ജില്യിൽ, മഹാവിഷ്ണുവാണ് ്ധാന ഡദവൻ 

9. ഹിന്ദുധർമ്മ സംരക്ഷണത്ിന് ഡവണ്ടി ഡപാരാേി, ധരീര 
രതേസാക്ഷിയായ മഹാത്മാ മുൻ�ിറാംവിജ് “സ്വാമി 
ശ്ദ്ധാനനന്ദ സരസ്വതി” എന്ന ഡപരിലാണ് 
അറിയന്പ്പടുന്നത്.

10. ഈ വർ�ം - 2023-ൽ ശബരിമലയിന്ല ഉത്സവം 
ന്കാേിഡയറുന്നത് മാർച്് 27-ന്, ആറാട്ട് & പങ്കുനി 
ഉത്ം ഏ്ിൽ 5-നു. ഉത്സവത്ിനായി മാർച്് 26-നു 
കവകരീട്ട് 5 മണിക്് ഡക്ഷത്ം തുറക്കുന്നു, ഏ്ിൽ 5-നു 
രാത്ി 10 മണിക്് നേ അേയ്ക്കുന്നു.
-----------------------------------------

മുഴവൻ ഡചാദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയുത്രം നൽകിയവർ:
ആരുമില്

________________________
വാർത്കൾ

* ഇന്ന്, 2023 മാർച്് 08, ഉത്ം - സ്വാമി അയ്യപ്പന്റെ 
ദിവ്യമായ ജന്നക്ഷത്ത്ിന്റെ ശുഭദിനം.  SASS ന്റെ 
നിർഡദേശ്കാരം, ഡലാകന്മ്ാടുമുള്ള അയ്യപ്പഭതേർ 
സ്വന്ം വരീടുകളിലം സമരീപ ഡക്ഷത്ങ്ങളിലം 
ദരീപാരാധന, ഭജന, നരീരാജനം തുേങ്ങിയവഡയാന്േ 
ഉത്ം പൂജ നേത്തുന്നു.

* SASS-ന്റെ ‘നാ�ണൽ മാഡനജ്ന്മറെ് കമ്മിറ്ി’ 
ഡയാഗം ന്ഫബ്രുവരി 11,12 തരീയതികളിൽ ബാംഗ്ലൂരു 
ന്വച്് നേന്നു. 

* ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഡഘാ�ഡത്ാേനു 
ബന്ിച്് 2023 ന്ഫബ്രുവരി 19 - ന് ന്ചകന്നയിൽ 
‘അയ്യപ്പൻ തിയ്യാട്ടും, പന്രീരായിരം ഡതങ്ങഡയറും’  
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നേന്നു. തൃപ്ണിത്തുറ തിയ്യാേി രാമൻ ന്്യാർ 
ചേങ്ങുകൾക്് ഡനതൃത്വം നൽകി.

_______________
അയ്യപ്പഡയാഗം - 

മാതൃകാ സമയക്രമം, വി�യങ്ങൾ
(ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കവകരീട്ട് 7.00 മണിക്് 
ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന സങ്കല്പത്ിൽ)
7.00 ദരീപ്ജ്വാലനം...               02 മിനുട്ട്
7.02 ്ാർത്ഥന.  08
7.10 ഭജന. 15  
7.25 ഗരീതാ ഡ്ാകം  05
7.30 വി�യം/കഥ ..... 15
7.45  ചർച്/വാർത്... 15
8.00 സുഭാ�ിതം.  .....  05
8.05 ദരീപാരാധന, ഡസ്ാത്ം . 10
(ആന്ക 1 മണിക്കൂർ 15 മിനുട്ട് - സമയം ഒരു മണിക്കൂർ 
മുതൽ ഒന്നര മണിക്കൂർവന്രയാകാം)

* ശരണ ഡഘാ�ഡത്ാന്േ ദരീപ്ജ്വാലനം. (ഗുരുസ്വാമി 
/ ഏറ്വം മുതിർന്ന വ്യതേി).

* ്ാർത്ഥന. (SASS ന്റെ ്ാർത്ഥന ഓഡരാ വരിയായി 
ഒരാൾ ന്ചാല്ലുന്നു, എല്ാവരും ഏറ് ന്ചാല്ലുന്നു).

*  ഭജന. (മറ്ള്ളവർക്് ഏറ് ന്ചാല്ലുവാൻ പറ്ന്ന രരീതിയിൽ 
ന്ചറിയ വരികൾ. ആദ്യം ഗണപതി, സരസ്വതി, 
പിന്നരീേ് അയ്യപ്പൻ, കൃഷ്ണൻ, ശിവൻ.. ഏതു ഡദവന്ന/
ഡദവിന്യ കറിച്ചും ആകാം).

* ഗരീതാഡ്ാക പാരായണം - ഓഡരാ വരിയായി ഒരാൾ 
ഈണത്ിൽ ന്ചാല്ി ന്കാടുക്ണം, മറ്ള്ളവർ 
ഏറ്ന്ചാല്ണം. ഒരു ഡ്ാകം ന്ചാല്ിക്ഴിഞ്്, 
അതിന്റെ അർത്ഥം പറയണം, ഏറ് പറഡയണ്ടതില്. 
തുേർന്ന് അടുത് ഡ്ാകം. ഒരു ഡയാഗത്ിൽ 5 
ഡ്ാകങ്ങൾ. 4 ആഴ്ച് തുേർച്യായി ഒഡര 5 ഡ്ാകങ്ങൾ 
ആകാം, അടുത് മാസം അടുത് 5 ഡ്ാകങ്ങൾ):

* ഒരു മാസത്ിന്ല 4 ഡയാഗങ്ങളിൽ ആദ്യന്ത് 
ആഴ്ചയിൽ/ ഡയാഗത്ിൽ ഒരു വി�യം :  ഒരാൾ 
ചുരുക്ി പറയുകഡയാ വായിക്കുകഡയാ ആകാം.

 രണ്ടാമന്ത് ആഴ്ച/ഡയാഗം:  രണ്ടാമന്ത് വി�യം: 
 മൂന്നാം ഡയാഗം: മന്റ്ാരു വി�യം,  ഭാരത കപതൃകം
 നാലാമത് ഡയാഗം: കഥ 
* എല്ാ ഡയാഗങ്ങളിലം ന്ചറിയരരീതിയിൽ ചർച്, 

പുതിയവന്ര പരിചയന്പ്പടുത്ൽ, ്ാഡദശിക കാര്യ 
ങ്ങൾ, ഡനേഹാഡന്വ�ണങ്ങൾ, അറിയിപ്കൾ... 
ആകാം.

* സുഭാ�ിതം: ഓഡരാ വരിയായി ഒരാൾ ഈണത്ിൽ 
ന്ചാല്ി ന്കാടുക്ണം, മറ്ള്ളവർ ഏറ്ന്ചാല്ണം. 
ന്ചാല്ിക്ഴിഞ്് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയണം, ഏറ് 
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നിഡ�ധക്കുറിപ്പ് : ഇതിൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്ന വി�യങ്ങൾ 
സംബന്ിച്്, അതിന്റെ രചയിതാക്ൾക്ല്ാന്ത, ശബരിമല 
അയ്യപ്പ ഡസവാ സമാജത്ിഡനാ അംഗങ്ങൾഡക്ാ യാന്താരു 
ബാധ്യതയുമിന്ല്ന്ന് വ്യതേമാക്കുന്നു.

ശബരിമല അയ്യപ്പ ഡസവാ സമാജത്ിനുഡവണ്ടി,  
പി. �ൺമുഖാനന്ദൻ, നാഷ്ണൽ അഡ്ിനിഡ്രേറ്രീവ് ന്സക്രട്ടറി, 
നാഷ്ണൽ അഡ്ിനിഡ്രേ�ൻ ഓഫരീസ്, അയ്യപ്പവിഹാർ, വിയ്യൂർ, 
തൃശൂർ, ഡകരളം - 680010, നിന്ന് ്സിദ്ധരീകരിക്കുന്നത്

പറഡയണ്ടതില്. വരീണ്ടും ഒരിക്ൽക്കൂേി ന്ചാല്ി 
ന്ക്ാടുക്ണം, ഏറ് ന്ചാല്ണം.

* മഹാശാസ് പഞ്രനേ ഡസ്ാത്ം ന്ചാല്ിന്ക്ാണ്ടു 
ദരീപാരാധന നേത്ി, ശരണ ഡഘാ�ഡത്ാന്േ 
ഡയാഗം അവസാനിപ്പിക്ാം.

---------------------------------------------
ഓഡരാ 27 ദിവസം കൂടുഡ്ാൾ അയ്യപ്പ വാണിയിൽ 
അടുത് 4 ഡയാഗങ്ങൾക്കുള്ള വി�യങ്ങൾ 
ന്കാടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്ിന്: ഈ അയ്യപ്പവാണിയിൽ ന്കാടുത്ി 
ട്ടുള്ള - 1. ഹരിവരാസനം, 2. ഡ�ാ�ശ സംസ്ാരങ്ങൾ, 
3. ശിവരാത്ി, 4. വിക്രമാദിത്യൻ, 5. പൗർണ്ണമിക്ാവ്, 
മുതലായവ.  ഒരു ഡയാഗത്ിൽ ക്വിസ് ചർച് ന്ചയ്യാം. 
സുഭാ�ിതം, ഗരീതാ ഡ്ാകങ്ങൾ ന്കാടുക്കുന്നുണ്ട്.
കൂോന്ത, ധർമ്മശാസ്ാ അഡഷ്ാത്രം, വിഷ്ണുസഹസ്ര 
നാമം, ശിവ പഞ്ാക്ഷരം, ഡദവരീ ഡസ്ാത്ങ്ങൾ തുേങ്ങിയ 
വയും, നമ്മുന്േ ്ാർത്ഥന, മഹാശാസ് പഞ്രനേ 
ഡസ്ാത്ം എന്നിവയും അച്േിച്് അംഗങ്ങൾക്ിേയിൽ 
വിതരണം ന്ചയ്യാവന്നതാണ്, പാരായണം ന്ചയ്യാവന്ന 
താണ്.
്ാഡദശികമായ സൗകര്യങ്ങൾക്നുസരിച്് 
അനുഡയാജ്യമായ മാറ്ങ്ങൾ വരുത്ാവന്നതാണ്.

ശബരിമല ഡക്ഷത്ം തുറക്കുന്ന / അേയ്ക്കുന്ന 
തരീയതികൾ. 

അടുത് 27 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ. 

തുറക്കുന്നത് : മാർച്് 14-ന് കവകരീട്ട് 5 മണിക്് - 
മരീനമാസ പൂജയ്ക്. 

അേയ്ക്കുന്നത്:  19-ന് രാത്ി 10 മണിക്്. 
വരീണ്ടും, തുറക്കുന്നത് : മാർച്് 26-ന് കവകരീട്ട് 5 

മണിക്് - ഉത്സവത്ിന്. 
അേയ്ക്കുന്നത്:  ഏ്ിൽ 5-ന്  രാത്ി 10 മണിക്്.

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


