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യജുർവേദം
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“സനാതന സുധ” ഗ്രന്ഥo  (പ്രസരം പബ്ി വകേഷൻസ്,  
തൃക്കേകോട്ടു സ്വാമിയാർ മഠം, വ�ാട്ടയം)]

  �ർമ്മത്ിന്റെ വേദമാണ് യജുർവേദം. മനുഷ്യ 
ജീേിതത്ിവേകേ് ആേശ്യമായ സമസ്ത �ർമ്മ പദ്ധ 
തി�ളം യജുർവേദം നമുക്കു �ാണിച്ചു തരുന്നുണ്്. 
ഇത് യജുർ വേദത്ിന്റെ ഏറ്റവം േേിയ മാഹാത്്യ 
മാണ്.  ജ്ാനം ന്�ാണ്ടു മാത്ം മനുഷ്യനു 
ജീേികോനാേില്ല. ജ്ാനന്ത്, �ർമ്മ മാകേി 
മാറ്റു�തന്നെ ന്ചവയേണ്തുണ്്. ദാഹിക്കുനെ യാൾ 
ജേന്ത്ക്കുറിച്് എത് മാത്ം പഠിച്ാലം ദാഹം 
തീരില്ല. ദാഹം തീരണന്മങ്ിൽ ന്േള്ം കുടിക്കു� 
തന്നെ വേണം. ന്േള്ം കുടിക്കു� എനെത് ഒരു 
�ർമ്മമാണ്. “�ർമ്മണി േ്യജ്യ പ്രജ്ാ” �ർമ്മ 
ത്ിൽക്കൂടി മാത്വമ നമ്മുന്ട പ്രജ്, ബുദ്ധി േ്യക്ത 
മായി പ്ര�ടമാകു�യുള്ളു. അതുന്�ാണ്് �ർമ്മാ 
നുഷ്ാനം സമസ്ത ജീേ ജാേങ്ങളന്ടയും പ്രാഥമി�മായ 
�ർത്േ്യമാകുന്നു.



 യജുർവേദത്ിൽ നാൽപ്പത് അദ്ധ്യായങ്ങളി 
ോയി ആയിരത്ിന്ത്ാള്ായിരത്ി എഴുപത്ി 
യഞ്ചു (1975) മന്ത്രങ്ങളാണുള്ത്. �ർമ്മവേദം 
എന്നും അറിയന്പ്പടുനെ യജുർവേദത്ിനു രണ്ടു 
ശാഖ�ളണ്് - ശുക്ലയജുർവേദവം കൃഷ്ണ യജുർവേ 
ദവം. യജുർവേദം അധി�വം ഗദ്യരൂപത്ിോണ്. 
േിരാമമില്ലാന്ത നീണ്ടുവപാകുനെ േരി�ളാണു 
യജുർവേദത്ിന്റെ ഗ്രന്ഥസ്വഭാേം.

 യജുസ്് എനെതിന് “ഇജ്യവത അവനന ഇതി 
യജു’’ എനൊണു നിർേചനം, “ഇജ്യവത (ആരാധി 
കേന്പ്പടുന്നു. യാഗം ന്ചയേന്പ്പടുന്നു) “അവനന’’ (ഇതു 
ന്�ാണ്് ) “ഇതി’’ (ഇപ്ര�ാരം) യജു (എന്നു േിളി 
ക്കുന്നു). യജുസ്ിന്റെ സ്വഭാേം തന്നെ എല്ലാേരും 
ഒരുമിച്ചു കൂടിവച്ർന്നു ന്ചയ്യുനെ വദേപൂജയാണ്. 
മനുഷ്യൻ കൂട്ടായി അനുഷ്ിക്കുനെ �ർമ്മപരമ്പര 
�ളാണ്. അതാണു പ്രപഞ്ചന്ത് പ്ര�ാശമാനമാ 
കേിന്കോണ്ിരിക്കുനെത്. പ്രപഞ്ചത്ിനു ന്തളിവം 
മി�വം പ്ര�ാശവം നൽകുനെത് എല്ലാ മനുഷ്യരും 
കൂട്ടായി ന്ചയ്യുനെ �ർമ്മപരമ്പരയാണ്. ഈ �ർമ്മ 
പരമ്പരന്യയാണു യജുർവേദം നമ്മുന്ട മുൻപിൽ 
അേതരിപ്പിക്കുനെത്.  �ർമ്മങ്ങൾ ന്�ാണ്ടു ശുദ്ധമാക്കു 
�യാണ് യജുസ്ിന്റെ പ്രധാനേക്്യം. മനുഷ്യ 
ജീേിതന്ത് പേിത്ീ�രിക്കുോൻ, ശുദ്ധീ�രിക്കുോൻ 
ആേശ്യമായ �ർമ്മ പദ്ധതി�ൾ മുഴുേൻ ഈ വേദം 
നമ്മുന്ട മുൻപിൽ അേതരിപ്പിക്കുന്നുണ്്. നിത്യ 
ജീേിതത്ിവേയ്ക് ഏറ്റവം ഉപയുക്തമായ വേദമാണ് 
യജുർവേദം.

    ഇേന്യ നിത്യ�ർമ്മങ്ങന്ളന്നും, ക്നമിത്ി� 
�ർമ്മങ്ങന്ളന്നും, �ാമ്യ �ർമ്മങ്ങൾ എന്നും, നിഷിദ്ധ 
�ർമ്മങ്ങൾ എന്നും തിരികോം. സന്്യാേന്ദനാദി 
�ളായ, നിവത്യന മുടങ്ങാന്ത ന്ചവയേണ് �ർമ്മ 
ങ്ങളാണു നിത്യ�ർമ്മങ്ങൾ. ഇങ്ങന്നയുള് �ർമ്മാനു 
ഷ്ാനങ്ങളന്ട ആേശ്യ�ത, എങ്ങന്ന �ർമ്മങ്ങൾ 
അനുഷ്ികേണം എന്നെല്ലാം സവന്ദഹമില്ലാത് േിധം 
യജുർവേദം നമ്മുന്ട മുൻപിൽ എത്ിക്കു�യാണ് 
ആദ്യന്ത് കുവറ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ. ഒരു ദിേസം 
വപാലം മുടങ്ങാന്ത അനുഷ്ിവകേണ്േയാണ് ഇേ.  
കുളി മുതൽ ആരംഭിച്്, ജപം, ധ്യാനം, സന്്യാേന്ദനം, 
വദേതാരാധനന്യനെ വതോരം, നാമജപം ഇേ 
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ന്യല്ലാം ഇതിൽ ഉൾന്പ്പടുന്നു. അവന�ം ജനങ്ങൾ 
അവന�ം മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂന്ടയാണ് ഇേ അനുഷ്ി 
ക്കുനെത്. അത് എന്ായിരുനൊലം കുഴപ്പമില്ല. 
ഇങ്ങന്ന നിവത്യന അനുഷ്ിക്കുനെ കുവറ അനുഷ്ാന 
പദ്ധതി�ളണ്്. അേന്യല്ലാം ആര്, എവപ്പാൾ, 
എങ്ങന്നന്യാന്കേയാണു അനുഷ്ിവകേണ്ന്തന്നും 
എന്ിനുവേണ്ിയാണ് ഇേ അനുഷ്ിക്കുനെന്തന്നും 
ഇേയുന്ട ഫേം, ഉവദേശ്യം എന്ാന്ണന്നുന്മല്ലാം 
യജുർവേദം േിസ്തരിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്നാ ന്കേ 
ഫേമുവണ്ാ എനെതാണു മന്റ്റാരു വചാദ്യം. ഈ 
ക്നമിത്ി��ർമ്മങ്ങൾകേ് അവപ്പാഴവപ്പാൾ ഫേം 
�ാണന്പ്പടണന്മനെില്ല. പവക് ഫേം ഉണ്് എനെതു 
തീർച്യാണ്. നമ്മുന്ട എല്ലാ �ർമ്മങ്ങൾക്കും 
അവപ്പാഴവപ്പാൾ ഫേമുണ്ാ�ണന്മനെില്ല. ചിേതിനു 
�ാേതാമസം ഉണ്ായിരിക്കും, ചിേവപ്പാൾ ഉണ്ായില്ല 
എന്നും േരും. ഒന്നു ക്�ന്�ാട്ടിയാൽ അവപ്പാൾ 
ത്ന്നെ ശബ്ം വ�ൾകോം. ക്�ന്�ാട്ടു� എനെ 
�ർമ്മത്ിന്റെ ഫേമായി ഉണ്ാകുനെ ശബ്ശ്രേണം 
എനെ ഫേം അവപ്പാൾത്ന്നെ ഉണ്ാകും. ഒരു ന്ചടി 
കുഴിച്ചു േച്ാൽ അതിന്റെ ഫേം അവപ്പാഴുണ്ാേില്ല. 
അതു േളർനെ് ഇേ�ളം �മ്പു�ളമുണ്ായി. ശാവഖാപ 
ശാഖ�ളായി പൂകേളായി �ായ്കളായി ഫേം തരുനെത് 
എന്നെങ്ിലം ഒരു �ാേത്ായിരിക്കും. ഇതിനു 
നിയതമായ ഒരു േ്യേസ്ഥ േയ്ക്കു� സാദ്ധ്യമല്ല തന്നെ. 
ഫേമുണ്ാകുന്മനെതു  തീർച്യാണ്.  സന്്യാേന്ദ 
നാദി�ളായ നിത്യ�ർമ്മങ്ങൾക്കു ഫേമുണ്്, അത് 
ഒരുപവക് അനെനെ് അനുഭേന്പ്പടണന്മനെില്ല, ഒരു 
ജന്ം തീരുനെതിനു മുൻപായി എവപ്പാന്ഴങ്ിലം 
ഇതിന്റെ ഫേം അനുഭേിച്ചു എന്നു േരാം, ആ ജന്ം 
തീർനൊലം നഷ്ടന്പ്പടില്ല, നമ്മുന്ട സംസ്ാരത്ിൽ 
ഇത് അേിഞ്ഞു വചർനെ് േയിച്ചു �ിടക്കും. പിനെീടു 
േരുനെ ജന്പരമ്പര�ളിൽ ഒരു പരമവയാഗിയുന്ട 
ജന്ത്ിവേക്കു നമുക്കു വപാകുോൻ സാധിച്ചു എന്നു 
േരാം. �ാരണം, �ഴിഞ്ഞ ജന്ത്ിൽ നാം 
അനുഷ്ിച് നിത്യ �ർമ്മങ്ങളന്ടയും ക്നമിത്ി� 
�ർമ്മങ്ങളന്ടയും ഫേം എന്നെങ്ിലം അനുഭേിക്കും, 
ഫേമില്ലാന്തേരില്ല.

“ഇവഷവത്വാർജ്ജ ത്വാ ോയേസ്ഥ വദവോ േ 
സേിതാ പ്രാർപതു”

“ഇവഷ തു ഊർവജ” (അനെത്ിനു വേണ്ിയും 
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ഊർജ്ജത്ിനുവേണ്ിയുമാണു സമസ്ത �ർമ്മങ്ങളം 
അനുഷ്ിച്ചു ന്�ാവണ്യിരിക്കുനെത്. എല്ലാേരുന്ടയും 
പ്രധാന �ർമ്മങ്ങളന്ട ഉവദേശ്യം അനെം ഉണ്ാകേൽ, 
അനെം �ണ്ടുപിടികേൽ, അനെം ഉപജീേനമാകേി 
കേഴിയോണ്, അതുന്�ാണ്് ഊർജം ഉണ്ാകു�യും 
വേണം. ഇതു രണ്ടും അനിോര്യമാണ്.
ത്വാ ോയേസ്ഥ വദോ: േ: സേിതാ പ്രാർപയതു

 “സേിതാ വദേ:’ (സേിതാോയ വദേൻ - 
സേനം ന്ചയ്യുനെേനായ വദേൻ - തന്റെ 
പ്ര�ാശരശ്ി�ന്ളന്കോണ്ടു പ്രപഞ്ചം മുഴുേൻ 
സേനം ന്ചയ്് നനച്ചു ന്�ാവണ്യിരിക്കുനെേനായ 
ആ വദേൻ) പ്രാർപയതു’ (കൂട്ടി വച്ർകേന്ട്ട), േ: 
(നിങ്ങൾകേ് ) ോയേ (ചേന സ്വരൂപത്ിേിരിക്കുനെ 
വദേൻ) വദേത�ൾ ചേന സ്വരൂപി�ളാണ്, 
സ്ഥിരമായി ഒരിടത്് ഇരിക്കുനെേരല്ല, അതുന്�ാണ്് 
സൂര്യന്റെ പ്ര�ാശരശ്ി �ന്ളാന്കേയും ചേന 
സ്വരൂപമാണ്. നിങ്ങളന്ട സമസ്ത �ർമ്മങ്ങന്ളയും 
അനെത്ിനും ഊർജത്ിനുമായി അതിവനാടു 
കൂട്ടിവച്ർകേന്ട്ട. ഈ പ്രാർത്ഥനവയാന്ടയാണു 
യജുർവേദം ആരംഭിക്കുനെത്.

തുടരും..

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

ജഗദ്ഗുരു ആദിശങ്രാചാര്യ 
(മാതാ അമൃതാനന്ദമയി വദേി)

 ബ്രഹ്ം, ശുദ്ധവ�ാധം - ഇതാണ് പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യം,  
വോ�ം അയഥാർത്ഥമാണ്: ഇതാണ് ശാസ്ത്രത്ിന്റെ 
ശരിയായ ധാരണന്യനെ് വേദാന്സാരം.
 ഹിന്ദുമതം ഇവപ്പാഴും ചേനാത്�വം സ�േതി 
ന്നയും ഉൾന്കോള്ളുനെതുമായ ഒരു മതമാണ്  എനെത്  
തന്നെ  ആദിശങ്രാചാര്യരുന്ട പ്രേർത്നങ്ങളന്ട 
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മതിയായ സാക്്യമായി നിേന്�ാള്ളുന്നു.  അക്ദ്വത 
തത്്വചിന്യുന്ട ചാമ്പ്യൻ എനെതിലപരി, ഹിന്ദുമത 
ത്ിനായുള് അവദേഹത്ിന്റെ േിേമതികോനാോത് 
സംഭാേന�ളിന്ോനെ് പുരാതന സനെ്യാസക്രമത്ിന്റെ 
പുനഃക്രമീ�രണവം പുനർനിർമ്മാണവമായിരുന്നു.  ഈ 
സനെ്യാസിമാർ വേദങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുനെ  
ശാശ്വതമായ ജീേിതസംഹിതന്യ നിേനിർത്തുോൻ 
സഹായിക്കുന്നു, എല്ലാ മനുഷ്യരാശിന്യയും  ഏ�ീ�രി 
ക്കു�യും ന്ചയ്തുന്�ാണ്് ചാേ� ശക്തിയായി സമാജത്ി 
നുള്ിവേകേ് പ്രേഹിപ്പിക്കുന്നു.

      ഭഗോൻ ആദിശങ്രാചാര്യന്ര ഉത്മ സനെ്യാസിയായി 
�ണകോക്കുന്നു.  ഏ�വദശം ആയിരത്ിഇരുന്നൂറ് 
േർഷങ്ങൾകേ് മുമ്പ് അവദേഹം ജീേിച്ിരുന്നുന്േനൊണ് 
ന്പാതുന്േ അംഗീ�രികേന്പ്പട്ടിട്ടുള്ന്തങ്ിലം അവദേഹം 
മുൻ�ാേഘട്ടത്ിോണ് ജീേിച്ിരുനെന്തനെ് സൂചിപ്പി 
ക്കുനെ ചരിത്വരഖ�ളം  ഉണ്്.  വ�രളത്ിന്േ �ാേടി 
യിോണ് അവദേഹം ജനിച്ത്, 32 േർഷന്ത് ഹ്രസ്വമായ 
ജീേിതത്ിനിടയിൽ, നമ്മുന്ട ആധുനി� ഗതാഗത 
സൗ�ര്യങ്ങളം മറ്റ് സൗ�ര്യങ്ങളം �ണകേിന്േടുത്ാൽ, 
അവദേഹത്ിന്റെ വനട്ടങ്ങൾ ഇന്നും ഒരു അത്ഭുതമായി 
വതാന്നും.  എട്ടാം േയസ്ിൽ, പ്രപഞ്ച രഹസ്യമറിയാനുള് 
ചിന്യിൽ ശങ്രൻ തന്റെ ഗുരുേിന്ന വതടി േീടുേിട്ടു.

 ന്തകേൻ സംസ്ഥാനമായ വ�രളത്ിൽ നിനെ്, യുേ 
ശങ്രൻ ഏ�വദശം 2000 �ിവോമീറ്റർ നടനെ് - 
ഇന്്യയുന്ട മധ്യസമതേത്ിന്േ നർമ്മദാ നദിയുന്ട 
തീരവത്കേ്, തന്റെ ഗുരു വഗാേിന്ദപാദരുന്ട അടുവത്കേ്.  
നാലേർഷം ഗുരുേിന്ന വസേിച്ചുന്�ാണ്് അേിന്ട 
താമസിച്ചു.  തന്റെ ഗുരുേിന്റെ അനു�മ്പവയാന്ടയുള് 
മാർഗ്ഗനിർവദേശത്ിൽ, യുേശങ്രൻ എല്ലാ വേദാദി 
ഗ്രന്ഥങ്ങളിലം പ്രാേീണ്യം വനടി.

  പന്ത്രണ്ാം േയസ്ിൽ, വേദാദി ഗ്രന്ഥങ്ങൾകേ് 
േ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതാൻ ശങ്രൻ പ്രാപ്തനാന്ണനെ് 
അവദേഹത്ിന്റെ ഗുരു മനസ്ിോകേി.  തന്റെ ഗുരുേിന്റെ 
നിർവദശ  പ്ര�ാരം ശങ്രൻ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരി 
ക്കുനെ സൂക്ഷ്മമായ അർത്ഥങ്ങൾ േ്യക്തമാക്കുനെ ഭാഷ്യ 
ങ്ങൾ,  േ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതി.  പതിനാറാം േയസ്ിനു 
ള്ിൽ, പ്രധാന  ഗ്രന്ഥങ്ങൾന്കേല്ലാം  േ്യാഖ്യാനങ്ങൾ 
എഴുതികേഴിഞ്ഞിരുന്നു. 
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         പതിനാറ് േയസ്് മുതൽ മുപ്പത്ിരണ്് േയസ്് േന്ര, 
ശങ്രാചാര്യർ പുരാതന ഭാരതത്ിലടനീളം സഞ്ചരിച്് 
വേദങ്ങളന്ട ജീേസ്സുറ്റ സവന്ദശം ജനഹൃദയങ്ങളിവേകേ് 
പ�ർന്നു ന്�ാടുത്തു.  “ബ്രഹ്ം, ശുദ്ധ വ�ാധം, ഇതാണ് 
പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യം.  വോ�ം അയഥാർത്ഥമാണ്.  
ഇതാണ് ശാസ്ത്രത്ിന്റെ ശരിയായ ധാരണ, വേദാന്സാരം.

 “ബ്രഹ് സത്യം ജഗൻമിഥ്യാ 
ജീവോ ബ്രക്ഹ്േ നാ പരഃ ।
അവനന വേദ്യം സച്ാസ്ത്ര-
മിതി വേദാന്�ിണ്ിമഃ”॥  
                         (ബ്രഹ്ജ്ാനാേേിമാേ)

 ചുരുകേത്ിൽ, േ്യക്തി ബ്രഹ്ത്ിൽ നിനെ് 
േ്യത്യസ്തമല്ല.  അങ്ങന്ന “ബ്രഹ് സത്യം ജഗൻ 
മിഥ്യാ, ജീവോ ബ്രക്ഹ്േ നാ പര” എനെ 
പ്രസ്താേനയിലൂന്ട അവദേഹം വേദാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളന്ട 
സാരാംശം സംഗ്രഹിച്ചു.

 അകോേത്്, പുരാതന ഭാരതം അന് 
േിശ്വാസങ്ങളന്ടയും, ശാസ്ത്രങ്ങളന്ട ദുർേ്യാഖ്യാന 
ങ്ങളന്ടയും ന്ചളിക്കുണ്ിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു. 
അനാചാരങ്ങൾ തഴച്ചുേളർന്നു.  മനുഷ്യരാശിയുന്ട 
വനേഹം, അനു�മ്പ, സാർവ്വേൗ�ി�ത തുടങ്ങിയ 
എല്ലാ സവന്ദശങ്ങളം ഉൾന്കോള്ളുനെ സനാതന 
ധർമ്മത്ിന്റെ സത് ഈ അന്േിശ്വാസങ്ങളം 
അനാചാരങ്ങളം മൂേം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടന്പ്പട്ടു.

 ശങ്രാചാര്യർ േിേിധ േിഭാഗങ്ങളിന്േ പ്രമുഖ 
പണ്ിതന്ാന്രയും,  മതവനതാകേന്ളയും ശക്തമായ 
ധർമ്മ സംോദങ്ങളിൽ/ തർകേങ്ങളിൽ ന്േല്ലുേിളിച്ചു.  
അേർ വേദശാസ്ത്രങ്ങളന്ട സ്വന്ം േ്യാഖ്യാനങ്ങൾ 
സമർത്ഥിച്ചു.  എനൊൽ പ്രഗത്ഭനായ, �ാേനായ 
ശങ്രന്നനെ മുനികേ് അേന്യല്ലാം  മറി�ടകോനും  
തന്റെ  യുക്തിസഹമായ േിശദീ�രണങ്ങളിലൂന്ട  
ശരിയായ ജ്ാനം അേന്ര മനസ്ിോകേികോനും 
�ഴിഞ്ഞു.  ക്രവമണ പ്രഗത്ഭരായ ഇേന്രല്ലാം ശങ്രാ 
ചാര്യന്ര ഗുരുോയി സ്വീ�രിച്ചു. ശങ്രാചാര്യരുന്ട 
മാർഗ നിർവദശങ്ങൾകേ് അനുസൃതമായി അേർ 
പരിശീേികോൻ തുടങ്ങി, അേരുന്ട ജീേിതത്ിന്േ 
ഈ മാറ്റം സമൂഹത്ിന്റെ എല്ലാ തേങ്ങളിൽ നിന്നു 
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മുള് അേരുന്ട അസംഖ്യം അനുയായി�ളന്ട 
ജീേിതത്ിലം ഒരു മാറ്റം ന്�ാണ്ടുേന്നു.

 അവദേഹം ഭാരതത്ിന്റെ നാേ് വ�ാണു�ളി 
ോയി 4 മഠങ്ങൾ/ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. അേ 
യിലൂന്ട അക്ദ്വതം പഠിപ്പികോനും പ്രചരിപ്പികോനും 
തന്റെ നാേ് ശിഷ്യന്ാന്ര ചുമതേന്പ്പടുത്ി.  േടകേ് 
�ദരി�ാശ്രമം, വജ്യാതിർപീഠം; പടിഞ്ഞാറ് 
ദ്വാര�യിൽ ശാരദപീഠം;  �ിഴകേ് പുരിയിൽ വഗാേർ 
ദ്ധൻ പീഠം;  �ർണാട�യിന്േ ചികേമംഗളൂരു 
ജില്ലയിന്േ ശംവഗരി ശാരദാപീഠം എനെിേയാണ് 
ഈ ചതുർധാമങ്ങൾ.

 ശങ്രന്റെ �ാേത്്, സ്വർത്ഥപൂർണമായ, സങ്കുചി 
തമായ തത്്വചിന്�ളം ആരാധനാക്രമങ്ങളം 
പിന്തുടരുനെ എണ്ണമറ്റ േിഭാഗങ്ങളണ്ായിരുന്നു. 
ഏ�ക്ദേന്മനെ അടിസ്ഥാനതത്വന്ത് ആള�ൾ 
പൂർണ്ണമായും മറന്നുവപായിരുന്നു. എനൊൽ,  പ്രധാന 
വദേത�ളായ േിഷ്ണു, ശിേൻ, ശക്തി, മുരു�ൻ, 
ഗവണശൻ, സൂര്യൻ എനെിേന്ര മുനെിൽ ന്�ാണ്ടുേനെ്, 
ശങ്രാചാര്യർ ആറ് ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ 
രൂപന്പ്പടുത്ി. ഇന്്യയിന്േ ഒട്ടുമികേ പ്രധാന 
വക്ത്ങ്ങളിലം പാേിവകേണ് ആചാരങ്ങളം 
അനുഷ്ാനങ്ങളം വക്രാ�ീ�രിച്് അവദേഹം  ഒരു 
േ്യേസ്ഥയുണ്ാകേി.

 അവദേഹത്ിന്റെ അപാരമായ �ൗദ്ധി�വം 
സംഘടനാപരമായ �ഴിവ�ളം കൂടാന്ത, ശങ്രാ 
ചാര്യർ ക്ദേി� ക്ചതന്യം നിറഞ്ഞ ഹൃദയമുള് 
ഒരു േിശിഷ്ട �േിയുമായിരുന്നു. സൗന്ദര്യേഹരി, 
ശിോനന്ദേഹരി, നിർോണശൽ�ം, മനീഷ 
പഞ്ച�ം തുടങ്ങി 72 ഭക്തിപരവം ധ്യാനാത്� 
വമായ വസ്താത്ങ്ങൾ അവദേഹം രചിച്ചു.  ബ്രഹ് 
സൂത്ങ്ങൾ, ഭഗേദ്ഗീത, 12 പ്രധാന ഉപനിഷ 
ത്തു�ൾ എനെിേയുൾന്പ്പന്ട പ്രധാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു 
18 േ്യാഖ്യാനങ്ങളം അവദേഹം എഴുതി.  ക്ദ്വത 
മല്ലാത് ബ്രഹ്തത്വങ്ങൾ േിശദീ�രിക്കുനെ അക്ദ്വത 
വേദാന് തത്്വചിന്യുന്ട അടിസ്ഥാന �ാര്യങ്ങന്ള 
ക്കുറിച്് 23 പുസ്ത�ങ്ങളം അവദേഹം രചിച്ചു.  േിവേ� 
ചൂ�ാമണി, ആത്വ�ാധ, ോ�്യവൃത്ി, ഉപവദശ 
സഹസ്ി എനെിേ ഇതിൽ ചിേതു മാത്ം.
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 ശിേന്റെ അേതാരമായി �ണകോകേന്പ്പടുനെ 
ശ്രീ ശങ്രൻ 32 േർഷന്ത് ചുരുങ്ങിയ �ാേം 
മാത്വമ ജീേിച്ിരുന്നുള്ളൂ.

 ആദിശങ്രാചാര്യ ജയന്ി ഹിന്ദു �േണ്ർ 
പ്ര�ാരം ക്േശാഖ മാസത്ിന്േ ശുക്ല പക്ത്ിന്േ 
പഞ്ചമി തിഥിയിൽ ആചരിക്കുന്നു.  ഗ്രിവഗാറിയൻ 
�േണ്ർ അനുസരിച്്, ഈ ദിേസം സാധാരണയായി 
ഏപ്രിൽ - ന്മയ് മാസങ്ങളിൽ േരുന്നു.  ഈ േർഷ 
ത്ിൽ, ശങ്രാചാര്യ ജയന്ി 2022 ന്മയ് 6, 
ന്േള്ിയാഴ്ചയാണ് ആവഘാഷിക്കു നെത്.

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

േളിതാദിത്യ - 
�ശ്ീരിന്േ ശക്തനായ മഹാരാജാേ്*

 �ാേിനിറത്ിൽ ഭൂപടത്ിൽ വരഖന്പ്പടുത്ിയിട്ടുള് 
ഭാഗം മഹാരാജാോയിരുനെ േളിതാദിത്യന്റെ േിസ്തൃ 
തമായ സാമ്ാജ്യമാണ്. ഒരുപന്ക് ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യനു 
വശഷം ഇന്്യയിന്േ ഏറ്റവം ശക്തനായ 
രണ്ാമന്ത് ചക്രേർത്ിയായിരുന്നു അവദേഹം. 
എനൊൽ അവദേഹത്ിന്റെ വപര് നമ്മുന്ട ഇടതുപക് 
ചരിത്�ാരന്ാർ ചരിത്ത്ിൽ നിനെ് സൗ�ര്യപൂർവ്വം 
ഇല്ലാതാകേി.
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 േളിതാദിത്യ എനെ മുക്തപി� (724 CE–760 
CE) ഇന്്യൻ ഉപഭൂഖണ്ത്ിന്േ �ാശ്ീർ വമഖേ 
യിന്േ �ാർവകോട രാജേംശത്ിന്േ മഹാരാജാോ 
യിരുന്നു.

      12-ാം നൂറ്റാണ്ിന്േ ചരിത്�ാരനായ 
�ൽഹണൻ േളിതാദിത്യന്ന ഒരു വോ� വജതാ 
ോയി ചിത്ീ�രിക്കുന്നു, അവദേഹത്ിന്റെ ‘രാജ 
തരംഗിണി’യിൽ - �ാശ്ീരിന്േ ഭരണാധി�ാ 
രി�ളന്ട വൃത്ാന്ങ്ങളിൽ േിപുേമായ േിജയ 
ങ്ങളം അത്ഭുത�രമായ ശക്തി�ളം അവദേഹത്ിന് 
നൽ�ി.  �ൽഹണയുന്ട അഭിപ്രായത്ിൽ, േളി 
താദിത്യൻ മധ്യഭാരത രാജാോയ യവശാേർമന്ന 
പരാജയന്പ്പടുത്ി, തുടർനെ് ഇന്്യയുന്ട �ിഴക്കും 
ന്തക്കും ഭാഗങ്ങളിവേകേ് േിജയജാഥ നടത്ി. 
�ശ്ീരിവേക്കുള് മടകേയാത്യിൽ അവദേഹം 
നിരേധി ഭരണാധി�ാരി�ന്ള �ീഴടകേി, തുടർനെ് 
നിരേധി േടകേൻ രാജാകേന്ാന്ര തന്റെ �ീഴിൽ 
ന്�ാണ്ടുേന്നു. ഇന്്യയുന്ട പ്രധാന ഭാഗങ്ങളം 
ഇനെന്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും മവധ്യഷ്യയും ഉൾ 
ന്പ്പടുനെ ഒരു ഹ്രസ്വ�ാേ സാമ്ാജ്യം സൃഷ്ടികോൻ 
േളിതാദിത്യന് സാധിച്ചുന്േനെ് ജർമ്മൻ �ോചരിത് 
�ാരനായ ന്ഹർമൻ വഗാറ്റ്സ് (1969) സിദ്ധാന്ിച്ചു.

 അവദേഹത്ിന്റെ രാജേംശത്ിന്േ ഏറ്റവം 
ശക്തനായ രാജാോയിരുന്നു േളിതാദിത്യൻ. 
ഇവപ്പാൾ നശിപ്പികേന്പ്പട്ട മാർത്ാണ്സൂര്യ വക്ത്ം 
ഉൾന്പ്പന്ട �ാശ്ീരിന്േ നിരേധി ആരാ ധനാേയങ്ങൾ 
അവദേഹത്ാൽ നിർമ്മികേന്പ്പട്ടു. പരിഹാസപുരയിൽ 
ഒരു പുതിയ തേസ്ഥാനം ഉൾന്പ്പന്ട നിരേധി 
പട്ടണങ്ങളം അവദേഹം സ്ഥാപിച്ചു, എനെിരുനൊലം 
രാജേംശത്ിന്റെ പരമ്പരാഗത തേസ്ഥാനം 
`ശ്രീനഗര’യിലം അവദേഹം നിേനിർത്ി.

 പതിന്നാനൊം നൂറ്റാണ്ിന്േ വപർഷ്യൻ 
ചരിത്�ാരനായ അൽ-�ി റൂണി, `മുട്ടായി’ എനെ് 

9



േിളികേന്പ്പടുനെ ഒരു �ാശ്ീരി രാജാേിന്ന പരാമർ 
ശിക്കുന്നു, അവദേഹം മികേോറം േളിതാദിത്യനാ 
യിരുന്നു (“മുട്ടായി” എനെത് “മുക്തപി�” യുന്ട 
അപഭ്ംശ രൂപത്ിൽ നിനെ് ഉരുത്ിരിഞ്ഞ 
താണ് ).
 `രാജതരംഗിണി’യിൽ േളിതാദിത്യന്യ 
�ാർവകോട രാജാോയ പ്രതാപാദിത്യ എനെറിയ 
ന്പ്പടുനെ ദുർേഭ�ന്റെയും രാജ്ി നവരന്ദ്രപ്രഭയു 
ന്ടയും ഇളയ പുത്നായി നാമ�രണം ന്ചയ്യുന്നു. 
േളിതാദിത്യന്റെ ഭരണം 36 േർഷവം 7 മാസവം 11 
ദിേസവം നീണ്ടുനിന്നു. തന്റെ ജീേിതത്ിന്റെ ഭൂരി 
ഭാഗവം ക്സനി� പര്യവേഷണങ്ങളിൽ ന്ചേേഴിച് 
ഒരു സാർേത്ി� രാജാോയി േളിതാദിത്യന്ന 
�ൽഹണ േിവശഷിപ്പിക്കുന്നു.

 �ീഴടകേേിലൂന്ട േഭിച് അപാരമായ സമ്പ 
ത്തുമായി േളിതാദിത്യൻ �ശ്ീരിവേകേ് മടങ്ങി.  
ജേംധര,  വോഹറ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിന്േ രാജാകേ 
ന്ാരായി അവദേഹം തന്റെ പരിചാര�ന്ര നിയമിച്ചു.

 ഇകോേയളേിൽ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നുള് 
മുസ്ീങ്ങൾകേ് പഞ്ചാ�ിന്േ മുൾട്ടാന് അപ്പുറം 
മുവനെറാൻ �ഴിഞ്ഞില്ല. ഉമയേദ് ഖിോഫത്ിന്റെ 
പതനം ഇതിന് ഒരു ഘട�മായിരുന്നെങ്ിലം, 
ഖേീഫയുന്ട ക്സന്യന്ത് ന്ചറത്തുവതാൽ പ്പികോൻ 
തകേ ശക്തിയുള് ഒരു ഇന്്യൻ സാമ്ാജ്യം 
ഉണ്ായിരുന്നുന്േന്നും വതാന്നുന്നു.

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

�ഥ: ശ്രീകൃഷ്ണൻ 
ജന� മഹാരാജാേിന്ന  പു�ഴ്ത്തുന്നു

 BCE ഏഴാം നൂറ്റാണ്ിൽ മിഥിേയിന്േ (േിവദഹം) 
ശക്തനും ജ്ാനിയും രാജർഷിയും, ആത്ജ്ാനം 
വനടിയേനുമായ മഹാരാജാവമായിരുന്നു ജന�ൻ. 
അവദേഹത്ിന്റെ മ�ളാണ് സീതാവദേി. വദേി  
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ശ്രീരാമന്ന േിോഹം �ഴിച്ചു. ശ്രീരാമന്ന േിോഹം 
�ഴിച്തിനു വശഷം സീതാ വദേി  ഒരുപാട്  �ഷ്ടത�ൾ  
അനുഭേിച്ിട്ടുണ്്. ശ്രീരാമവനാന്ടാപ്പം �ാട്ടിൽ വപായി 
ഒരുപാട് �ഷ്ടപ്പാടു�ൾ സഹിച്ചു. േർഷങ്ങൾക്കു 
വശഷം അേർ േീണ്ടും അവയാധ്യയിവേകേ് മടങ്ങിന്യ 
ത്ിയ വശഷം, സീതാവദേിന്യ േീണ്ടും േനത്ി 
വേകേ് അയച്ചു.

 മിഥിേയിൽ സീത രാജകുമാരിയായി േളന്ര 
സവന്ാഷവത്ാന്ടയാണ് േളർനെത്. ഭർത്തൃേീട്ടിൽ 
മ�ൾ േളന്രയധി�ം �ഷ്ടന്പ്പടുവമ്പാൾ ഒരു മ�ളന്ട 
പിതാേ് േളന്രയധി�ം േിഷമിക്കും. എനൊൽ 
എന്ാണ് ഇങ്ങന്ന സംഭേിക്കുനെന്തനെ് ജന�ൻ 
രാമവനാവടാ  ദശരഥവനാവടാ ഒരികേലം വചാദിച്ില്ല. 
ഒരിടത്തും സീതാമാതാേിന്റെ കുടും��ാര്യങ്ങളിൽ 
ജന�ൻ ഇടന്പട്ടില്ല.

�ഥയുന്ട ഗുണപാഠം:
 മറ്റുള്േരുന്ട �ാര്യങ്ങളിൽ, പ്രവത്യ�ിച്് 
മ�ളന്ട ഭർത്തൃകുടും��ാര്യങ്ങളിൽ നാം 
അനാേശ്യമായി ഇടന്പടരുത്. ജന�ന്റെ ഈ 
ഗുണന്ത് ശ്രീരാമൻ ആത്ാർഥമായി അഭിനന്ദി 
ക്കുന്നു. പന്ക്,. രാമനായി, ജന�ന്ന മഹത്വന്പ്പടു 
ത്ാൻ അവദേഹത്ിന് �ഴിഞ്ഞില്ല, എനൊൽ 
കൃഷ്ണനായി അവദേഹം ജന�ന്ന േളന്ര മവനാഹര 
മായി പു�ഴ്ത്തുന്നു.
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 നമ്മുന്ട �ന്ങ്ങളിൽ ആവരാടും നമ്മൾ േളന്ര 
കൂടുതൽ അടുപ്പം �ാണികേരുത്. അമിതമായ അടുപ്പം 
എവപ്പാഴും പ്രശ്നങ്ങളിൽ �ോശിക്കുന്നു. എങ്ിലം  
എല്ലാേരുമായും നമുകേ് നല്ല ഒരു �ന്ം ഉണ്ാ 
യിരിക്കു�യും വേണ്താണ്. 

   മറ്റ് ജീേജാേങ്ങളമായുള് നമ്മുന്ട �ന്ം, അടുപ്പം 
കുറഞ്ഞാൽ, പൂർണ്ണമായും േഷളായാൽ, നമ്മുന്ട 
മനസ്് അവത �ാര്യന്ത്ക്കുറിച്് ചിന്ിച്ചുന്�ാണ്ിരി 
ക്കും. സവന്ാഷം ഇല്ലാതാകും. അവപ്പാൾ നമുകേ് 
ഭക്തിനിർഭരമായ വസേനം ന്ചയോൻ ശാന്മായ 
സമയം േഭികേില്ല.

   ഒരു സാധാരണ േ്യക്തി മറ്റുള്േരുന്ട �ാര്യങ്ങളിൽ 
അനാേശ്യമായി ഇടന്പടുനെില്ല. എല്ലാേരുന്ടയും 
�ാര്യങ്ങളിൽ ന്േറന്ത ഇടന്പടാനുള് ത്വര നമുകേ് 
എവപ്പാഴും ഉണ്ാകും. എനൊൽ ഇത് മറ്റ് 
ജീേജാേങ്ങൾകേ് േളന്രയധി�ം അസ്വാസ്ഥ്യം 
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആള�ൾ ന്പാതുന്േ ഉപവദശം 
ഇഷ്ടന്പ്പടുനെിന്ല്ലനെ് നാം മനസ്ിോകേണം.

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

ശ്രീധർമ്മശാസ്തൃ വ�ശാദി പാദ േർണ്ണന 
വസ്താത്ം

(ശ്രീമദ് ശങ്കരാചാര്യർ)
ശ്ാകം - 8/10

 

कान्तं कलायकुसुमद्यु तिलोभनीय-
कान्न्प्रवाहतवलसत्कमनीयरूपमयु ।
कान्ािनूजसतहितं तनन्िलामयौघ-

शान्न्प्रद्तं प्रमथयूथपतितं नमातम  ।।८।।
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�ാന്ം �ളായ കുസുമദയുതിവോഭനീയ-
�ാന്ിപ്രോഹേിേസത്�മനീയരൂപം ।
�ാന്ാതനൂജസഹിതം നിഖിോമയൗഘ-
ശാന്ിപ്രദം പ്രമഥയൂഥപതിം നമാമി ॥ 8 II

 അർത്ഥം - �ായാമ്പൂേിൻ �ാന്ിന്യ ആ�ർ 
ഷിക്കുനെ �ാന്ി പ്രോഹത്ാൽ വശാഭിക്കുനെ 
രമണീയരൂപവത്ാട് കൂടിയേനും സ�േവരാഗ 
ങ്ങളിൽ നിന്നും ശാന്ിന്യ നൽകുനെേനും ഭൂതഗണ 
നാഥനും ഭാര്യവയാടും പുത്വനാടും കൂടിയേനും 
ഇഷ്ടവദേനുമായ ധർമ്മ ശാസ്താേിന്ന ഞാൻ നിത്യവം 
നമിയ്ക്കുന്നു..

(........തുടരും)
**************************

സുഭാഷിതം -26

ധർമ്മ ഏേ ഹവതാ ഹന്ി |
ധർവമ്മാ രക്തി രക്ിത: ||
തസ്ാത് ധർവമ്മ ന ഹന്വേ്യാ |
മാ വനാ ധർവമ്മ ഹവതാ ദ്വതീത് ||
                              ( മനുസ്മൃതി 8.15)

धम्म एव हिो हन्न्  |
धममो रक्षति रतक्षिः  || 
िस्ाद्धममो न हन्व्ो  |
मा नो धममो हिोऽवधीि  ||
                                       (मनुस्मृति 8.15)

സാരം: ധർമ്മന്ത് നശിപ്പിക്കുനെേന്ര ധർമ്മം 
നശിപ്പിക്കുന്നു.
ധർമ്മന്ത് രക്ിക്കുനെേന്ര  ധർമ്മം രക്ിക്കുന്നു. 
ധർമ്മം ഒനെിന്നയും നശിപ്പിക്കുനെില്ല,  ധർമ്മം 
നശിപ്പികേന്പ്പടു�യുമില്ല,  ധർമ്മന്ത് നശിപ്പിക്കു 
ോൻ ആർക്കും സാധ്യവമല്ല.

-----------------------------------
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ോർത്�ൾ

* ഇനെ്, 2022 ഏപ്രിൽ 15, സ്വാമി അയേപ്പന്റെ 
ജന്നക്ത്മായ  ഉത്ം. ശ�രിമേ അയേപ്പ വസോ 
സമാജത്ിന്റെ  നിർവദേശ പ്ര�ാരം വോ�ം മുഴുേനും 
ഉള് അയേപ്പ ഭക്തർ ഇവനെ ദിേസം ക്േകുവനെരം 
സ്വന്ം േീടു�ളിലം, അടുത്തുള് വക്ത്ങ്ങളിലം 
ദീപാരാധനവയാടു കൂടി “ഉത്ം പൂജ” നടത്തുന്നു. 

* പ്രസിദ്ധമായ “ഹരിേരാസനം” സ് വതാത്ത്ിന്റെ 
നൂറാം ോർഷി�ം േിേിധ പരിപാടി�വളാന്ട 2022 
ആഗസ്റ് മുതൽ 2024 ജനുേരി േന്ര 
ആവഘാഷിക്കുോൻ ശ�രിമേ അയേപ്പവസോ 
സമാജം തീരുമാനിച്ിരിക്കുന്നു. സമാജത്ിന്റെ 
േിേിധ  തുറ�ളിലള് അയേപ്പഭക്തർ, ഗുരുസ്വാമി 
മാർ, അയേപ്പന്റെ വപരിലള് സംഘടന�ൾ, മഠങ്ങൾ,  
ആധ്യാത്ി� സംഘടന�ൾ, മറ്റ് ഹിന്ദു 
സംഘടന�ൾ,   സന്യാസിേര്യർ, തുടങ്ങി യേർ 
ഉൾന്കോള്ളുനെ േിപുേമായ “ഹരിേരാസനം 
ശതാബ്ി ആവഘാഷ സമിതിയുന്ട” ആഭിമുഖ്യത്ി 
ോകും പരിപാടി�ൾ നടത്തു�. 2024 ജനുേരി 14നു, 
മ�ര േിളകേ് സമയത്് അന്ാരാഷ്ട്രതേ ത്ിൽ 
ഹരിേരാസനം സമൂഹപാരായണം ഉണ്ാകും. 2024 
ജനുേരി 20-21 തിയതി�ളിൽ, േിേിധ പരിപാടി� 
വളാന്ട “അന്ർവദശീയ അയേപ്പമഹാ സംഗമം” 
നടത്തുോനും അതിവേകേ് �ഹുമാനന്പ്പട്ട ഭാരത 
പ്രധാനമന്ത്രിടകേം സമാദരണീയ േ്യക്തിത്വങ്ങന്ള 
പന്ങ്ടുപ്പിക്കുോനും ആസൂത്ണം ന്ചയ്യുന്നു.

 2022 ജൂൺ 11നു ന്ചക്നെയിൽ ന്േച്ചു 
ഉദ്ഘാടനപരിപാടി നിശ്ചയിച്ിരി ക്കുന്നു.

***************************
�്വിസ് (േിജ്ാന പരീക്) – 11

(കുറിപ്പ്: സനാതന ധർമ്മം സം�ന്ിച്ചും, കൂടുതലം 
അയേപ്പോണിയിൽ പ്രസിദ്ധീ�രിച് േിഷയങ്ങൾ 
അടിസ്ഥാനമാകേിയുമുള് വചാദ്യ ങ്ങൾ. ഉത്രങ്ങൾ 
അയേപ്പോണിയുന്ട അടുത് േകേത്ിൽ. എല്ലാ 
േർക്കും    പന്ങ്ടുകോം.   ഉത്രങ്ങൾ 20 ദിേസത്ി 
ന�ം “9447211722” എനെ നമ്പറിവേക്കു ോട്സാപ്പ്  
അയകേണം. എല്ലാ വചാദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയായ 
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ഉത്രങ്ങൾ നൽകുനെ േ്യക്തിയുന്ട  േിേരങ്ങൾ 
അടുത് അയേപ്പോണിയിൽ പ്രസിദ്ധീ�രിക്കുനെ 
താണ് )

വചാദ്യങ്ങൾ:

1.  ദശരഥ മഹാരാജാേ് പുത് ോഭത്ിനായി 
നടത്ിയ യജ്ം ഏത്?

2. രാമായണ പ്രസിദ്ധമായ പഞ്ചേടി ഏതു 
സംസ്ഥാനത്ിൽ സ്ഥിതി ന്ചയ്യുന്നു?

3.  അഗസ്ത്യ മുനിയുന്ട പത്ിയുന്ട  വപന്രന്്?

4.  ഏത് സർപ്പത്ിന്റെ �ടിവയറ്റാണ് പരീക്ിത് 
രാജാേിന്റെ അന്്യം സംഭേിക്കുനെത്?

5.  താനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനല്ല, യഥാർത്ഥ ോസുവദേൻ 
എനെ് അേ�ാശന്പ്പട്ടിരുനെ രാജാേ് 
ആരായിരുന്നു?

6. കുവ�രന്റെ വോ�ത്ിന്റെ വപന്രന്്?

7. േേ കുശന്ാരുന്ട ജന്സ്ഥേം എേിന്ട?

8.   ന്േള്ത്ിന്റെ വദേൻ ആരാകുന്നു?

9.  രാവധയൻ എനെറിയന്പ്പടുനെതാർ?

10. ശ�രിമേ സനെിധാനത്തുള് മണിമണ്പ 
ത്ിന്റെ പ്രവത്യ�ത എന്്?

ഉത്രങ്ങൾ 
(�ഴിഞ്ഞ േകേത്ിന്േ വചാദ്യങ്ങൾ )

1.  ആശ്വിനികുമാരന്ാർ - സൂര്യന്റെയും 
സംജ്യുന്ടയും ഇരട്ട പുത്ന്ാരായ ദസ്യ, 
നാസത്യ. വദേന്ാരുന്ട ക്േദ്യന്ാരായ ഇേർ 
നിത്യയൗവ്വനമുള് സുന്ദരന്ാരായി രുന്നു.

2. പതിന്നാനൊം രുദ്ാേതാരം ഏത് വദേൻ : 
ഹനുമാൻ.

3.  അശ്വത്ഥാമാേ് അയച് ബ്രഹ്ാസ്ത്രത്ിൽ നിനെ് 
പരീക്ിത്ിന്ന രക്ിച്ത് : ശ്രീകൃഷ്ണൻ
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4.  തന്ത്രശാസ്ത്ര പ്ര�ാരമുള് ഷ�് ചക്രങ്ങളിൽ 
ഗണപതിയുന്ട സ്ഥാനം മൂോധാരത്ിൽ.

5.   ധനുർവേദം (ധനുർ േിദ്യ)യുന്ട ഉത്ഭേം എേിന്ട 
നിനെ് ? : ഭണ്ാസുരനുമായുള് യുദ്ധസമയത്് 
ശ്രീ േളിതാത്ിപുരസുന്ദരിയുന്ട മന്ത്രി ശ്യാമളാ 
വദേിയുന്ട ക്��ളിൽ ഇരുനെ തത്യിൽ 
നിനെ്.

6. ോതാപിഗണപതിം ഭവജ.. എനെ് തുടങ്ങുനെ 
�ർണാട� സംഗീതത്ിന്േ ോതാപി ഉത്ര 
�ർണാട�യിന്േ ോതാപി (ഇനെ് �ദാമി) 
എനെ സ്ഥേന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇേിന്ടയു 
ണ്ായിരുനെ ഒരു ഗണപതി േിഗ്രഹം 
പിൽകോേത്് തമിഴ്ാട്ടിൽ ഉള് 
തിരുോരൂരിവേക്കു മാറ്റു�യുണ്ായി.

 7. ഗംഗാനദി (വദേി)ന്യ സ്വർഗ്ഗത്ിൽ നിനെ് 
ഭൂമിയിവേകേ് ന്�ാണ്ടുേനെത് ഭഗീരഥൻ എനെ 
രാജാേ്. ഗംഗാനദികേ് ഭാഗീരഥി എന്നും 
വപരുണ്്.

8.  സ്വാഹാ വദേി അഗ്ി വദേന്റെ  പത്ി.

9.     മഹാേിഷ്ണുേിന് ത്ിേിക്രമൻ എന്നും വപരുണ്്. 
ോമനാേതാരത്ിൽ മൂനെ് ചുേട് ന്�ാണ്് 
സ്വർഗം, ഭൂമി, പാതാളം - മൂനെ് വോ�ങ്ങൾ 
അളന്നു. 

10. ശ�രിമേയിൽ സ്വാമി അയേപ്പന്റെ ക്�മുദ് 
എന്ാണ്? : ചിന്മുദ്. േേതു ക്�പ്പത്ിയുന്ട 
നിേർത്ിയ തള് േിരേിന്റെ മധ്യത്ിൽ ചൂണ്ടു 
േിരേിന്റെ അഗ്രം സ്പർശിച്ചു ന്�ാണ്ടും, മറ്റ് മൂനെ് 
േിരല�ൾ നിേർത്ിന്�ാണ്ടുള് മുദ്  

 
മുഴുേൻ വചാദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയുത്രം 

നൽ�ിയേർ:
ആരുമില്ല.

നിവഷധക്കുറിപ്പ് : ഇതിൽ ന്�ാടുത്ിരിക്കുനെ േിഷയങ്ങൾ 
സം�ന്ിച്്, അതിന്റെ രചയിതാകേൾകേല്ലാന്ത, ശ�രിമേ അയേപ്പ 
വസോ സമാജത്ിവനാ അംഗങ്ങൾവകോ യാന്താരു 
�ാധ്യതയുമിന്ല്ലനെ് േ്യക്തമാക്കുന്നു.

ശ�രിമേ അയേപ്പ വസോ സമാജത്ിനുവേണ്ി, അയേപ്പേിഹാർ, 
ശിേ ന്ടംപിൾ വറാ�്, േിയ്യൂർ, തൃശൂർ., വ�രളം - 680010 , നിനെ് 
നാഷണൽ അഡ്ിൻ ന്സക്രട്ടറി ശ്രീ പി ഷണ്മുഖനാന്ദൻ 
പ്രസിദ്ധീ�രിക്കുനെത്
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