
നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്മ്സിറ്സി @കക്ാല്ലൂർ
സനാതന ധർമ് പരസിചയം - സാമവവദം ഭാഗം -4: വ�ാ.വസിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതസിരസി.
തത്വമസസിദർശനം - ഭാഗം 1: ശ്ടീ അജസിത് കനടുമ്പം.     ഏക്വ്ാക്സി - ആദസി ശങ്കരാചാര്യർ        
അഹം ബ്രഹ്ാസ്സി - സ്വാമസി ചസിന്മയാനന്ദൻ      സുഭാഷസിതം - 27     
 ശ്ടീ ധർമ് ശാസ്ാ വക്ശാദസി പാദ വർണ്ണന വസ്ാത്ം - 9: ശങ്കരാചാര്യർ     
 ക്്വസിസ് - 12         വാർത്തക്ൾ

ക്രമ നം.:
അയ്യപ്പവാണി - 05/2022
(ഉക്ം പ്ിപ്പപ്) 
12 മമയപ് 2022 (29 മമടം 1197) 
യുഗാബ്ം 5124

ശബരസിമല അയ്യപ്പവസവാ സമാജം
വദശടീയ നസിർവാഹക് സമസിതസി വയാഗം

     ശ്ടീ.  ടസി.ബസി. വശഖർ           ശ്ടീ.  എൻ. രാജൻ
        കചയർമാൻ   ജനറൽ കസക്രട്റസി

2022 ഏപ്സിൽ 23-24 തസിയതസിക്ളസിൽ നടന്ന ശബരസിമല 
അയ്യപ്പ വസവാ സമാജത്തസികറെ വദശടീയ നസിർവാഹക് 
സമസിതസി വയാഗത്തസിൽ,   ക്ർണാടക്യസികല തംകുരസിൽ 
നസിന്നുള്ള ശ്ടീ. ടസി.ബസി.വശഖർ വദശടീയ കചയർമാനം 
വക്ാഴസിവ്ാട് സ്വവദശസി ശ്ടീ എൻ. രാജൻ. വദശടീയ 
ജനറൽ കസക്രട്റസിയായം വടീണ്ം തസിരകഞെടു്കപ്പട്ടു. 

വദശടീയ നസിർവാഹക് സമസിതസിയകട മറ്് ഭാരവാഹസിക്ൾ : 
ശ്ടീ.  എസ്. കജ. ആർ. കുമാർ (എറണാകുളം) - വവസ് 
കചയർമാൻ, ശ്ടീ.  എസ്.വസിവനാദ് കുമാർ (കക്ാല്ം) - 
വജായസിറെ് ജനറൽ കസക്രട്റസി, ശ്ടീ.  പ്ക്ാശ്. ജസി.വപ 
(മംവബ) - ട്രഷറർ, ശ്ടീ.  പസി.ഷൺമഖാനന്ദൻ (തൃശൂർ) 
- അഡ്സിനസിവ്രേറ്ടീവ് കസക്രട്റസി.  മറ്് കസക്രട്റസിമാരുകടയം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്മ്സിറ്സി അംഗങ്ങളുകടയം വപരുക്ളും 
കചയർമാൻ പ്ഖ്യാപസിച്ചു. മാനനടീയ എസ്. 
വസതമാധവൻ ജസി, സർവശ്ടീ കക്. പത്മകുമാർ ജസി, 
സ്വാമസി അയ്യപ്പദാസ് ജസി, വസി. കക്. വസിശ്വനാഥൻജസി   
എന്നസിവർ മാർഗ്ഗ നസിർവദശങ്ങൾ നൽക്സി.  അടുത്ത മൂന്ന് 
വർഷത്തസിനള്ളസിൽ സംഘടനകയ പുതസിയ ഉയരങ്ങളസി 
വല്് നയസിക്കുന്നത് ഈ പുതസിയ ടടീം ആയസിരസിക്കും. 

പ്വർത്തനസൗക്ര്യം ക്ണ്സികലടുത്ത് ഭാരതകത്ത 
6 വമഖലക്ളാ്സി തസിരസിച്് ഭാരവാഹസിക്കള നസിശ്ചയസിച്ചു. 
എല്ാ സംസ്ാന സമസിതസിക്ളും പുന: സംഘടസിപ്പസിച്ചു, 
അടുത്ത 3 വർഷവത്തക്കുള്ള പ്വർത്തന പദ്ധതസിക്ളും 
ആസൂത്ണം കചയ്സിട്ടുണ്്.



ക്ർണാടക് സംസ്ാനകത്ത കക്ാല്ലൂർ മൂക്ാംബസിക്ാവദവസി 
വഷേത് സമച്യത്തസിൽ നടന്ന പ്വത്യക് വദശടീയ 
നസിർവാഹക് സമസിതസി വയാഗത്തസിൽ 20 സംസ്ാനങ്ങളസിൽ 
നസിന്നുള്ള പ്തസിനസിധസിക്ൾ പകങ്കടുത്തു.  വയാഗം ഉദ്ഘാ 
ടനം കചയ്ത്  ക്ർണാടക് സംസ്ാന സാമൂഹ്യവഷേമ 
മന്തസിയായ ബഹു.  ശ്ടീ വക്ാട് ശ്ടീനസിവാസയായസിരുന്നു.
കചയർമാൻ ശ്ടീ.  ടസി ബസി വശഖർ അദ്ധ്യഷേത വഹസിച്ചു.  
കക്ാല്ലൂർ മഹാലക്ഷസി ശ്ടീവഷേത്ത്തസികല പരമപൂജ്യ 
ശ്ടീശ്ടീ വമാഹൻദാസ് പരമഹംസ സ്വാമസിജസിയകട 
അനഗ്രഹ പ്ഭാഷണത്തസിൽ, നമ്മുകട ഭാരതത്തസികറെ 
നസിലനസിൽപ്പസിനം വളർച്യ്കം വവണ്സി വഹന്ദവ 
ഐക്്യത്തസികറെയം, നഷ്ടകപ്പട് ആത്മടീയത  വടീകണ്ടു 
ത്തുകക്ാണ്് പ്ചരസിപ്പസിക്കുക്യം കചവയ്യണ്തസികറെയം 
ആവശ്യക്ത അവദേഹം വസിശദമാ്സി.

ഹരസിവരാസനം ശതാബ്സി ആവഘാഷങ്ങൾ

ദസിവ്യവം, പ്സസിദ്ധവമായ ഹരസിവരാസനം ഗാനത്തസികറെ 
നൂറാം ജന്മവാർഷസിക്വത്താടനബന്സിച്് രാജ്യത്തുട 
നടീളവം, ആവഗാള തലത്തസിൽ വപാലം, വസിവസിധ പരസി 
പാടസിക്വളാകട വസിപുലമായ ആവഘാഷങ്ങൾ സംഘടസിപ്പസി 
്ാൻ തടീരുമാനസിച്ചു.  എല്ാ അയ്യപ്പ ഭക്ത സംഘടന 
ക്ളുവടയം, മറ്് ഹസിന്ദു സംഘടനക്ളുവടയം പങ്കാളസിത്ത 
വത്താകട, വദശടീയ തലത്തസിൽ  “ഹരസിവരാസനം ശതാ 
ബ്സി ആവഘാഷ ക്മ്സിറ്സി”,  2022 ജൂൺ 11 ന് കചവന്നയസിൽ 
വചരുന്ന പ്വത്യക് വയാഗത്തസിൽ പ്ഖ്യാപസി്ാൻ 
തടീരുമാനസിച്സിരസിക്കുന്നു.  ശതാബ്സി ആവഘാഷങ്ങൾ 2022 
ഓഗസ്റസിൽ ആരംഭസിച്്, 2024 ജനവരസിയസിൽ സമാപസിക്കുന്ന 
രടീതസിയസിലാണ് ആസൂത്ണം കചയ്സിരസിക്കുന്നത്.

 പസി.ഷൺമഖാനന്ദൻ,  (വദശടീയ അഡ്സിൻ കസക്രട്റസി)

2



3
ശബരിമല അ��േസവാ സമാജം 

�ട�ികൾ, േദശീയ/ േ��തീയ ഭാരവാഹികൾ  2022-2025 
േപര ് ഉ�രവാദി�ം േഫാൺ 

ര�ാധികാരിമാർ 
സംപൂജ� �ശീ വിജേയ�� സരസ�തി ശ�രാചാര� സ�ാമികൾ, കാ�ീപുരം മഠം 

സംപൂജ� േഡാ.വീേര�� െഹഗ്െഡ, ധർ��ല 
ഇൈശ�ാനി �ശീ ഇളയരാജ,  െചൈ� 

 1.�ശീ.  ടി.ബി.േശഖർ 
തുമാകുരു, കർണാടക 

�ട�ി,  െചയർമാൻ  94484 04722 
tbshekhar@gmail.com 

 2. �ശീ.  എസ.്െജ.ആർ.കുമാർ 
െകാ�ി, േകരളം 

ൈവസ ്െചയർമാൻ  93886 16117 
sjrkumar@gmail.com 

3. �ശീ.  ഈേറാഡ്.എൻ.രാജൻ, 
േകാഴിേ�ാട,് േകരളം 

 �ട�ി, 
 ജനറൽ െസ�ക�റി 

94430 20118 
sass.rajan@gmail.com 

4. �ശീ.  എസ.്വിേനാദ ്കുമാർ 
െകാ�ം, േകരളം 

  �ട�ി, േജായിനറ് ് 
ജനറൽ െസ�ക�റി 

99618 19639  
vinodkumarktr009@gmail.com 

 5. �ശീ.  പി.ഷൺമുഖാന�ൻ 
തൃശൂർ, േകരളം 

�ട�ി,  
അഡമ്ിൻ െസ�ക�റി  

 94472 11722 
 shanmug1956@gmail.com 

6. �ശീ.  സി.�പഭാകരൻ 
കർണാവതി, ഉ�ർ 
ഗുജറാ� ്

െസ�ക�റി 
(ഓർഗൈനേസഷൻ) 

 92282 55410 
prabhakaran10@yahoo.co.in 

7. �ശീ.  �പകാശ.് ജി. ൈപ  
മുംൈബ 

 �ട�ി, �ടഷറർ 93243 00002  
pakkavan@yahoo.com 

8. സ�ാമി അ��ദാസ ്
െതാടുപുഴ, േകരളം 

 �ട�ി,  
(സാഹിത�ം) 

94473 30363 
ayyappadasswami@gmail.com 

  9. �ശീ.  വി.െക.വിശ�നാഥൻ 
തൃശൂർ, േകരളം 

�ട�ി, 
(അ��  േയാഗം) 

 99476 35700 
viswanpappa102@gmail.com 

 10. �ശീ.  വി.പി.മ�ഥൻ 
നായർ പ�നംതി�,  േകരളം 

�ട�ി,  
(ഗുരുസ�ാമി) 

94471 37323 
manmadhanpta@gmail.com 

11. �ശീ.  വി.കൃ��� 
െബംഗളൂരു, കർണാടക. 

 �ട�ി 93413 73739 
krishnappa.v2012@gmail.com 

 12. �ശീ.  എൻ.ജയരാമൻ 
െബംഗളൂരു, കർണാടക 

�ട�ി 73395 69999  
gnjeyaram@gmail.com 

13. �ശീ.  ദുൈരശ�ർ 
െചൈ�, ഉ�ർ തമി��ാട് 

 �ട�ി 94442 40927 
duraishankar2013@gmail.com 

 14. �ശീ.  എൻ.മു�ുകൃ��ൻ 
മുംൈബ 

െസ�ക�റി (�പചാര് 
വിഭാഗ്) 

98337 00599   
nmuthukrishnann@gmail.com 

15. �ശീ.  ആർ.െക.നായർ 
സിൽവാസ, സൗ� ്
ഗുജറാ� ്

െസ�ക�റി 
(അഭിവർ�ൻ 
സമിതി)  

96010 01100 
rknair.sil@gmail.com 

 16. �ശീ.  ജി.നാരായണൻ 
തൃശൂർ, േകരളം 

െസ�ക�റി(െസൻ�ട
ൽ അ��ിൻ ഓഫീസ്) 

94472 23366 
narayanan.g123@gmail.com 

 17. 
�ശീ.  എസ.്േസതുമാധവൻ 
തിരുവന�പുരം, േകരളം 

�പേത�ക 
�ണിതാവ ്

94444 13838 
sethukerala2014@gmail.com 

18. �ശീ.  െക.പ�കുമാർ 
ഈേറാഡ്, ഉ�ർ തമി��ാട്. 

 �പേത�ക 
�ണിതാവ ്

94433 64417 
padmakumar.krishna@gmail.com 

  േ��തീയ സമിതികൾ 
1.ദ�ിണ േ��തം: (െത�ൻ േമഖല)(േകരളം, ദ�ിണ തമി��ാട,് ഉ�ര തമി��ാട്, 

പുതുേ�രി, ആൻഡമാൻ നിേ�ാബാർ, ല�ദ�ീപ്) 
േപര ് ഉ�രവാദി�ം േഫാൺ 

�ശീ.  ദുൈരശ�ർ 
െചൈ�, ഉ�ർ തമി��ാട ്

�പസിഡ� ് 94442 40927 
duraishankar2013@gmail.com 

 �ശീ.  എം.െക.അരവി�ാ�ൻ 
മല�ുറം, േകരളം. 

ജനറൽ 
െസ�ക�റി 

98470 13651  
mkaravindarchana@gmail.com 

േഡാ.പി.ഗേണശൻ 
േതനി, ദ�ിണ തമി��ാട ്

 ഓർഗൈനസിങ ്
െസ�ക�റി 

97893 00838 
karunyaganesh@gmail.com 

2.ദ�ിണ മധ� േ��തം: (ദ�ിണ മധ� േമഖല) 
(കർ�ാടക, െതല�ാന, ആ��) 

�ശീ.  വി.കൃ��� 
 െബംഗളൂരു, കർണാടക 

  �പസിഡ� ് 93413 73739 
krishnappa.v2012@gmail.com 

�ശീ.  എസ.്എൻ.കൃ��� 
തുമാകുരു, കർണാടക 

ജനറൽ 
െസ�ക�റി 

97407 73625 
krishnaiahsn@gmail.com 

 �ശീ.  നായിനി ബു�ി െറ�ി 
ഭാഗ�നഗര, െതല�ാന 

 ഓർഗൈനസിങ ്
െസ�ക�റി 

9133173456 

3.പ�ിം േ��തം: (പടി�ാറൻ േമഖല) 
(േഗാവ, െകാ�ൺ, പ�ിമ മഹാരാഷ്�ട, വിദർഭ, േദവഗിരി) 

�ശീ.  കരാെ�. ആർ.മുരുഗൻ 
മുംൈബ,  
 

 �പസിഡ� ്  93213 41431 

അഡ�. കുമാർ ൈവദ�നാഥൻ 
മുംൈബ, െകാ�ൺ 

 ജനറൽ 
െസ�ക�റി 

98209 82710 
 

 �ശീ.  ന�കുമാർ 
പൂെന, പ�ിമ മഹാരാഷ�്ട. 

ഓർഗൈനസിങ ്
െസ�ക�റി 

 98224 12132 
nandakumarthekkat73@gmail.com 

4.മധ� േ��തം: (മധ�േമഖല) 
(മധ�ഭാരത്, മാൾവ, മഹാേകാശൽ, ഛ�ീ��ർ, ജാർഖ�)് 

 �ശീ.  വിജയകുമാർ 
േഭാ�ാൽ, മധ�ഭാരത് 

 �പസിഡ� ് 90399 40382 

�ശീ.  കൃ��കാ� ്പേ�ൽ 
ഛ�തപൂർ, മഹാേകാശൽ. 

ജനറൽ 
െസ�ക�റി 

88177 72162 
krishna.ca06@gmail.com 

 �ശീ.  ഷാജി 
ഇൻേഡാർ, മാൾവ 

േജായിനറ് ് 
ജനറൽ 
െസ�ക�റി 

94245 66436  
 shajimlogistics@gmail.com 

5. പ�ിേമാ�ര േ��തം: (പടി�ാറൻ വട�ൻ േമഖല) 
(ദ�ിണ ഗുജറാ�്, ഉ�ർ ഗുജറാ�,് സൗരാഷ്�ട, രാജ�ാൻ, ഡൽഹി, ഹരിയാന) 

�ശീ.  എസ.്ല��ി നാരായണൻ 
വേഡാദര, ഉ�ർ ഗുജറാ�്. 

�പസിഡ� ്  90999 44801 
lekshmis2002@yahoo.co.uk 

�ശീ.  േവണുേഗാപാൽ 
 ഡൽഹി. 

 ജനറൽ 
െസ�ക�റി 

98712 26665 
Vgopal789@yahoo.co.in 

 �ശീ.  വി.ആർ.രാമൻ 
ഡൽഹി 

േജായിനറ് ് 
ജനറൽ 
െസ�ക�റി 

  98685 12581 
ramanvr11@gmail.com 

 �ശീ.  �ശീനിവാസൻ 
ഡൽഹി 

ഓർഗൈനസിംഗ് 
െസ�ക�റി 

 98111 80429 

 
 



സനാതന ധർമ്പരസിചയം : വവദങ്ങൾ 
- ഭാഗം - 4

(വ�ാ.പസി.വസി. വസിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതസിരസി, വക്ാട്യം)

 [സൂചന: വ�ാ.പസി.വസി. വസിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതസിരസി -  
സനാതനധർമ് പരസിചയം പ്ഭാഷണ വടീ�സിവയാക്ൾ: 
1 to 51:
https://youtube.com/playlist?list=PLqLVgQPkfO-
VZeHEBnemtCXpcGdGozwW7I
“സനാതന സുധ” ഗ്രന്ഥo  (പ്സരം പബ്സിവ്ഷൻസ്,  
തൃവ്്ാട്ടു സ്വാമസിയാർ മഠം, വക്ാട്യം)]
 

സാമവവദം
ഋവഗ്വദം യജുവര്വദം എന്നടീ രണ് വവദങ്ങകളക്കുറസിച്ചു 
ചർച് കചയ്തു. അടുത്തത സാമവവദമാണ്. ഋവഗ്വദത്തസികറെ 
സവന്ദശം ജ്ാനവം യജുസ്സിവറെത ക്ർമ്വം ആണ്.  
ജ്ാനപൂർവ്വക്മായസി ക്ർമ്ം അനഷ്സിച്ാൽ ജ്ാന 
ക്ർമ്ങ്ങളുകട കൂടസിവച്രലസിലൂകട ആനന്ദം ഉണ്ാകുന്നു. 
അങ്ങകന, മൂന്നാമകത്ത വവദത്തസികറെ ലഷേ്യം ആനന്ദാ 
നഭൂതസിയാണ്. ഈ ആനന്ദമണ്ാവക്ണ്ത് അറസിഞ്ഞു 
ക്ർമ്ം കചയ്യുന്നതസിലൂകടയാണ്. അവപ്പാൾ ജ്ാനം 
ആർജ്സിക്കുക്, അതസിനനസരണം ക്ർമ്ം കചയ്യുക്, 
അങ്ങകന ജ്ാനവം ക്ർമ്വം പൂർണ്ണമാകുവ്ാൾആ 
ക്ർമ്ത്തസിൽ നസിന്നും ഉളവാകുന്ന ആനന്ദാനഭൂതസിയാണ് 
സാമവവദം നമ്മുകട മ്സിൽ അവതരസിപ്പസിക്കുന്നത്.
ഈ ആനന്ദം നസിത്യാനന്ദം ആണ്. സാന്ദാനന്ദം എന്നു 
വമൽപ്പത്തൂർ അതസികനക്കുറസിച്ചു പറഞെസിരസിക്കുന്നു. സാന്ദ 
മായ, ഇടതൂർന്ന, നസിത്യമായ ആനന്ദം. മൂന്നു ക്ാല 
കത്തയം ബാധസി്ാത്തതാണ് അത്. ത്സിക്ാലാ ബാദ്ധ്യ 
മായതസികനയാണു നസിത്യം എന്നു പറയന്നത്. ഇങ്ങകന 
യള്ള ക്ാലാതസിശായസിയായ ആനന്ദാനഭൂതസി ബ്രഹ്ാനന്ദം 
മാത്മാണ്. മകറ്ല്ാ ആനന്ദാനഭൂതസിക്കും അതസിരുണ്്, 
പരസിധസിയണ്് അത ക്ഴസിയവ്ാൾ അത് അവസാനസിക്കും. 
എന്നാല് ബ്രഹ്ാനന്ദാനഭൂതസി അങ്ങകനയല്, ഒരസി്ലം 
വസിട്ടുവപാക്ാകത നകമ് ലഷേ്യത്തസിവല്് എത്തസിക്കും. 
ഇന്ദസിയങ്ങളസിൽ കൂടസി നാം അനഭവസിക്കുന്ന ഓവരാ സുഖ 
ത്തസിനം ആനന്ദത്തസിനം സമയപരസിമസിതസിയണ്്, കുറ 
കഞൊരു സമയം കക്ാണ്തകന്ന ആ ആനന്ദം ഇല്ാ 
കതയായസി വടീണ്ം ദുഃഖത്തസിവലക്കുതകന്ന നാം എത്തസി 
വച്രുന്നു. ഭൗതസിക്വസിഷയങ്ങളസിൽ ആസക്തരായ 
മനഷ്യർ്് ഇത്തരം സുഖദുഃഖങ്ങൾ വന്നുംവപായമസി 
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രസിക്കും. ഇതസിന ക്ാര്യമായ യജ്ങ്ങളും ആവശ്യമസില്. 
ഇങ്ങകനയള്ള വനമസിഷസിക് സുഖങ്ങകളയല് സാമവവദം 
മൻപസിൽ ക്ണ്ത്. ജടീവസിതക്ാലം മഴുവനം യത്സിക്കുന്നത് 
ആത്യന്സിക്മായ, അനശ്വരമായ സുഖാനഭൂതസി്ാണ്. 
അതതകന്നയാണു സാമവവദത്തസികറെ ലഷേ്യം.
‘സാമം’ എന്നാൽ സ്തുതസിയാണ്. നസിരാശ്യമായ 
ബ്രഹ്കത്ത സ്തുതസിച്് ‘’ആനന്ദാംവഭാധസിം അയതസി’’ 
ആനന്ദസാഗരത്തസിൽ എത്തസിക്കുന്നു. സാമവവദത്തസികറെ 
ലഷേ്യവം ഈ ആനന്ദാനഭവം തകന്നയാണ്. വളകര 
യധസിക്ം ദാഹസിക്കുന്നയാള് കവള്ളകത്തക്കുറസിച്് അവന്വ 
ഷസിച്ചു, പലതരം കവള്ളകത്തക്കുറസിച്ചു പഠസിച്ചു, അതസികന 
ക്കുറസിച്ചുള്ള വസിജ്ാനം വനടസി, അത ക്ർമ്മാ്സി, 
കവള്ളം കുടസിച്ചു, അവപ്പാഴുണ്ാകുന്ന ഒരു അനഭവം, 
അത ഭൗതസിക്മാണ്. അത് അവപ്പാൾ തടീരുന്നതാകണ 
ങ്കസിൽ സാമവവദത്തസികറെ അനഭവം അനന്മാണ്. അത 
നമ്് എന്നും അനഭവസിച്ചു കക്ാവണ്യസിരസി്ാം.
സാമം എന്ന പദം, സാമം, ദാനം, വഭദം, ദണ്ം എന്ന 
ചതരുപായങ്ങളസിൽ ഉപവയാഗസിച്സിട്ടുണ്്. സാമം എന്ന 
തസിന രമ്യതയസിലാക്കുക്, സമാധാനസിപ്പസിക്കുക്, രഞ്സിപ്പസി 
ക്കുക്, ആശ്വസസിപ്പസിക്കുക് എകന്നല്ാം പല അർത്ഥങ്ങൾ 
ഉണ്്. അതകക്ാണ് സാമം എന്നുള്ളത നകമ് 
രഞ്സിപ്പസി്ാവനാ സമാധാനസിപ്പസിക്കുവാവനാ ആശ്വസസി 
പ്പസിക്കുന്നതസിവനാ ഒക് ഉള്ളതാണ്. ഈ ആശ്വാസമാണ് 
ആനന്ദാനഭൂതസിക്കു ക്ാരണമായസിത്തടീരുന്നത്. വദനം 
ദസിന ദുഃഖങ്ങളസിൽ നസിന്നും മാറസി നസില്ക്കലാണ് സാമവവദ 
ത്തസികറെ ലഷേ്യം. അങ്ങകന നമ്മുകട നസിത്യജടീവസിതവമായസി 
സാമവവദത്തസിന് അവഭദ്യബന്മണ്്.
‘സമം’ എന്ന വാ്സികറെ അർത്ഥം ഒന്ന് എന്നാണ്. 
ഒന്ന് എന്നാൽ അതസിനപ്പുറം ഒന്നും ഇല്ാത്തത് 
എന്നാണ്. ഒന്നസിവലക്കുള്ള വപാ്ാണു സമം, സമ 
ത്തസിൽ്നസിന്നും സംഭവസിക്കുന്നതാണു സാമം. അങ്ങകന 
സാമം അവദ്വതമായ ഒരു ആനന്ദാനഭൂതസിയസിവലക്കു 
നകമ് എത്തസിക്കുന്നുകവന്നു ഈ വാ്് നമക്കു വബാദ്ധ്യ 
മാ്സിത്തരുന്നുണ്്. ആനന്ദാനഭൂതസിയാണ് ഏറ്വം 
പ്ധാനം എന്നതകക്ാണ്് നാലവവദങ്ങളസിലം വച്് 
സാമമാണു പ്ധാനം - ‘’വവദാനാം സാമവവവദാളസ്സി’’  
എന്നു ഭഗവദ് ഗടീതയസിൽ ശ്ടീകൃഷ്ണഭഗവാൻ ഉദ്വഘാഷസി 
ക്കുന്നുണ്്. സാമവവദത്തസികറെ ഏറ്വം വലസിയ 
മാഹാത്മ്യം, നസിരതസിശയമായ ബ്രഹ്ാനഭൂതസിയസിവലക്കു 
നകമ് എത്തസിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതകക്ാണ്ാണ് 
ഗടീത സാമവവദത്തസിന് എവപ്പാഴും മൻതൂ്ം കക്ാടു 
ക്കുന്നത്.
സാമവവദത്തസിൽ അഞ്ചു ക്ാണ്ങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 
താരതവമ്യന നാല വവദങ്ങളസിൽ ഏറ്വം കചറസിയ 
വവദമാണു സാമം. ആയസിരത്തസി എണ്ണൂറ്സി എഴുപത്തഞ്ചു 
(1875) മന്തങ്ങവള അതസിലള്ളു. അതസിൽത്തകന്ന ഇതസിന 
മ്് പറഞെ ഋ്സിലം യജുസ്സിലമള്ള പല മന്തങ്ങളും 
ഇതസിലണ്്. ഇതസികറെ സ്വന്ം എന്ന് അവക്ാശകപ്പടുവാൻ 
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നൂറസിൽപ്പരം മന്തങ്ങവളയള്ളു, ബാ്സികയല്ാം മറ്റു 
വവദങ്ങളസിൽ നസിന്ന് അടർത്തസികയടുത്തവയാണ്. 
വസിഭാഗസിച്് ഓവരാരുത്തരുകട ക്യ്യസിൽ കക്ാടുത്തവപ്പാൾ 
ഇങ്ങകന സംഭവസിച്താക്ാം. ആവനേയം, ഐന്ദം, 
പവമാനം, ദ്വാദശാഹം, ഉത്തരം എന്നസിങ്ങകന അഞ്ചു 
ക്ാണ്ങ്ങളായസിത്തസിരസിച്് അഞ്ചു വസിഷയങ്ങളസിലൂകട 
നകമ് ലഷേ്യത്തസികലത്തസിക്കുക്യാണ്.
ഇവസികട ‘അനേസി’ എന്നുപറയന്നത് പരമാനന്ദ 
സ്വരൂപമായ ആത്മവചതന്യകത്തയാണ്, ബ്രഹ്കത്ത 
ത്തകന്നയാണ്. വഹ, പരമാനന്ദസ്വരൂപമായ ബ്രഹ് 
വചതന്യവമ, ഞങ്ങളുകട ഹൃദയാന്ർഭാഗത്തു വന്ന് 
ഇരസിക്കൂ, ഈ ബ്രഹ്വചതന്യം ഉള്ളസിലസിരസിക്കുവ്ാൾ 
മാത്വമ ആനന്ദം അനഭവസിക്കുവാന് സാധസിക്കൂ. അത് 
ഉള്ളസിൽനസിന്നു വപാകുന്നതാണു ദുഃഖത്തസിന ക്ാരണം. 
അങ്ങകനകയാരു ദുഃഖം ഞങ്ങൾക്കു ഉണ്ാക്ാകതയസിരസി 
ക്കുന്നതസിനായസി അനേസി സ്വരൂപനായ പരമാത്മ വചത 
ന്യകമന്ന ഈശ്വരസത്തകയ, ഞങ്ങളുകട ഹൃദയാന്ർ 
ഭാഗത്തു നസിത്യമായസി കുടസികക്ാള്ളൂ എന്ന് ആവശ്യകപ്പടു 
വ്ാൾ, സാമവവദത്തസികല ആദ്യക്ാണ്ത്തസികല ആദ്യ 
മന്തംകക്ാണ്തകന്ന ഋഷസി വസിവഷേസിക്കുന്നത് ഈ ഒരു 
പരമാനന്ദാനഭൂതസിയാണ് എന്നു ക്ാണാം. അത് 
ഉണ്ാക്ണകമങ്കസില് ഈശ്വരൻ ഉള്ളസിലണ്ാക്ണം. 
ഈശ്വരകന ഉള്ളസിൽനസിന്നും മാറ്സി നസിർത്തുവ്ാഴാണു 
ദുഃഖം ഉണ്ാകുന്നത്. ഈശ്വരന് ഉള്ളസിൽ നസിറഞ്ഞു 
നസില്ക്കുവ്ാൾ ദുഃഖം അനഭവകപ്പടസില്, നസിരതസിശയമായ 
ആത്മാനന്ദാനഭൂതസികയന്ന സുഖം മാത്വമ അനഭവ 
കപ്പടുക്യള്ളു. ഇതാണവല്ാ മനഷ്യജടീവസിതത്തസികറെ 
ലഷേ്യം. ഈ ലഷേ്യത്തസിവലക്കു നകമ് പസിടസിച്ചുകക്ാ 
ണ്വപാകുന്ന അതസിമവനാഹരമായ സൂക്തംകക്ാണ്ാണു 
സാമവവദം ആരംഭസിക്കുന്നത്.

(തടരും)
______________________

തത്ത്വമസസിയകട ദർശനം : ഭാഗം - 1
(ശ്ടീ. അജസിത്കുമാർ കനടുമ്പം)

(ശ്ടീ. അജസിത്കുമാർ കനടുമ്പം : ക്വസി, സാഹസിത്യക്ാരൻ, 
ഭാഷാനസിപുണൻ, നാടക് ക്ലാക്ാരൻ, പ്ഭാഷക്ൻ, 
ആത്മടീയാചാര്യൻ, വവദസിക്-താന്തസിക്ാചാരക്രമ 
പ്വയാക്താവ്, വജ്യാതസിഷസി, സാമൂഹസിക്-സാംസ്ാരസിക് 
പ്വർത്തക്ൻ, വാണസിജ്യ-വ്യാവസായസിക് വ്യവസ്ാപ 
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ക്ൻ, കതാഴസിൽ-വാണസിജ്യ നസിയമ പ്വയാക്താവ് 
എന്നസിങ്ങകന വവവസിദ്ധ്യമാർന്ന നസിലക്ളസിൽ വ്യക്തസിമദ്ര 
പതസിപ്പസിച് ഒരു പ്തസിഭാധനനാണ് സപ്തതസി പസിന്നസിട് ശ്ടീ 
അജസിത്കുമാർ കനടുമ്പം. വക്രളവമായസി സ്സിരവം 
ഊഷ്മളവമായ ബന്ം ക്ാത്തു സൂഷേസിക്കുന്ന ഇവദേഹം 
ഗുജറാത്തസികല അഹമ്ദാബാദ് മഹാനഗരത്തസിലാണ് 
സ്സിരതാമസം. (വ�ാൺ : +91 9429205435 /+91 
7984468758)
ക്ലസിയഗത്തസിൽ ‘വപട്തള്ളസിയറയന്ന’ മനഷ്യൻ ആ 
അറസിവസികറെ പ്തസിസ്ഫുരണകമന്ന നസിലയസിൽ പാടുന്നു: 

“അയ്യപ്പത്തസിന്ക്വത്താം വതാം, 
സ്വാമസി തസിന്ക്വത്താം വതാം”

(അയ്യപ്പൻ നസിറെക്ത്ത് ‘ഓം’ ‘ഓം’ 
സ്വാമസി നസിറെക്ത്ത് ‘ഓം’ ‘ഓം’)

അയ്യപ്പനം സ്വാമസിയം ഒന്നാകുന്നു; വദവനം ഭക്തനം 
ഒന്നാകുന്നു; ഈശ്വരനം ചരാചരങ്ങളും ഒന്നാകുന്നു! 
മനഷ്യൻ മനഷ്യകനകയന്നല്, സർവ്വ ചരാചരങ്ങകളയം 
വനേഹസിക്കുവാൻ ഇതസിൽക്കൂടുതൽ എന്ാണവന കക്ാടു 
വ്ണ്ത്?
തത്ത്വമസസിയകട ശ്ടീവക്ാവസിലസിവല്് പടസികതാട്് ക്യറു 
വാകനത്തുന്ന ഉപാസക്ന് അറസിവസികറെ സുചസിന്സിതമായ 
പടവക്ൾ പലതം ചവസിട്സി്യവറണ്തണ്്. ക്രസിനടീല 
മലക്ളുകട നസിവ്ാന്നതങ്ങളസിൽ പുത്നായ വശ്വതവക്തവസി 
വനാകടാപ്പം നവമ്യം വക്പസിടസിച്ചു ക്യറ്റുക്യാണ് 
“ഛാവന്ദാവഗ്യാപനസിഷത്തസികല” ആറാം അദ്ധ്യായ 
ത്തസിലൂകട ഉദോലക്ൻ കചയ്യുന്നത്. അവധാനതവയാകട 
കതാട്ടുവന്ദസിച്് ആ പടവക്ൾ നമക്ാരുമസിച്് ചവസിട്ാം!
അരുണകറെ കചറുമക്നായസി വശ്വതവക്ത എന്നു വപരായ 
ഒരു ബ്രാഹ്ണകുമാരൻ ഉണ്ായസിരുന്നു. ഋഷസിയായ 
ഉദോലക്ൻ അവകറെ അച്ഛനായസിരുന്നു. 
വവദപഠനത്തസിന് യഥാസമയം ഗുരുകുലത്തസിവല്് 
വപാവക്ണ്സിയസിരുന്ന അവകന അച്ഛനായ ഉദോലക്ൻ 
അവകറെ പന്തണ്ാം വയസ്സിൽ നസിർബ്ബന്പൂർവ്വം 
ഗുരുകുലത്തസിവല്് പറഞെയയ്കക്യായസിരുന്നു. ഇരുപ 
ത്തസിനാലാം വയസ്സിൽ വവദംപഠസിച്ചു മടങ്ങസികയത്തസിയ 
മക്നസിൽ, താൻ വവദംപഠസിച്് വശ്ഷ്നായസിത്തടീർകന്നന്ന 
അഹംഭാവവം ഗർവ്ം നസിറഞ്ഞു നസിൽക്കുന്നതായാണ് 
അച്ഛനായ ഉദോലക്ൻ ക്ണ്ത്.
തകറെ മക്നായ വശ്വതവക്തവസികറെ സ്വഭാവത്തസിൽ 
ക്ണ് വദാഷങ്ങൾ മനസ്സിലാ്സിയ ഉദോലക്ൻ മക്വനാട് 
വചാദസിച്ചു: “അല്വയാ മക്വന, നടീ എന്ാണസിങ്ങകന 
വസിനയമസില്ാത്തവനായസി ക്ാണകപ്പടുന്നത്?” “വക്ൾ്ാ 
ത്തത് വക്ട്തായം, വസിചാരസിയ്കാത്തത് വസിചാരസിച്തായം, 
അറസിയാത്തത് അറസിഞെതായം ഭാവസിയ്കന്നതസികറെ 
ക്ാരണകമന്നാണ്?”
അവകറെ സ്വഭാവ വവക്ല്യത്തസികറെ ക്ാരണം മനസ്സി 
ലാ്സിയ ഉദോലക്ൻ അവവനാട് വടീണ്ം വചാദസിച്ചു: 
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“മക്വന, അറസിവസികറെ ക്ാതലായ ‘ആ ആവദശകത്ത’ നടീ 
നസികറെ ഗുരുവസിവനാട് വചാദസിച്റസിഞെസില്വയാ?” 
അവൻ അവപ്പാൾ തകറെ അച്ഛവനാട് അവപഷേസിച്ചു : 
“ക്ഥം ന ഭഗവുഃ സ ആവദവശാ ഭവതടീതസി” (6.1.3) 
ഭഗവാവന, ആ ആവദശം എങ്ങകനയള്ളതാകുന്നു? 
അങ്ങ് എനസിയ്കത് പറഞ്ഞു തന്നാലം!
ആർഷഭാരതം വലാക്ത്തസിന സമ്ാനസിച് വവദ-വവദാന് 
ങ്ങളും, ശാസ്ത്രങ്ങളും, പുരാണങ്ങളുകമാക് ജസിജ്ാസു 
വായ വശ്വതവക്തവസികനവപ്പാകലയള്ള വടു്ളുകടയം, 
ഋഷസിമാരുകടയം കവടസി മരുന്ന് നസിറച് വചാദ്യശരങ്ങൾ്് 
ഉത്തരമായസി ഒഴുക്സികയത്തസിയ ആക്ാശഗംഗക്ളാണ്. 
വലാക്ഗുരു്ന്മാരായ ഋഷടീശ്വരന്മാരുകട മനടീഷകയ 
മഥസിച്് കവണ്ണകയടുത്ത അത്തരം വചാദ്യക്ാരന്മാരസിൽ 
ഒരാളായസിരുന്നു ആരുണസിയായ വശ്വതവക്തകവങ്കസിൽ 
എയ്തുവസിട് അവരുകട അത്തരം വചാദ്യങ്ങളസിൽ 
മഹനടീയമായ ഒന്നാണ് “ക്ഥം ന ഭഗവുഃ സ ആവദവശാ 
ഭവതടീതസി” എന്നത്! 
അണുവസികറെ അണുവായസി എല്ാറ്സിലം കുടസികക്ാള്ളുന്ന 
ഉണ്മയകട വസിജ്ാനം ഉൾക്ാള്ളുവാൻ 
വശ്വതവക്തവസികന തയ്യാകറടുപ്പസിക്കുക്യാണ് ഉദോലക്ൻ 
ആദ്യമായസി കചയ്യുന്നത്. 
“ക്ഥം ന ഭഗവുഃ സ ആവദവശാ ഭവതടീതസി”. ആ ആവദശം 
(ആ അറസിവ് ) എന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങളസിൽ നസിന്നും ഗുരുവസികറെ 
ഉപവദശങ്ങളസിൽ നസിന്നും ക്സിട്ടുന്ന ജ്ാനവം; അതകല് 
ങ്കസിൽ, ഏത മാദ്ധ്യമം ഉപവയാഗസിച്ാവണാ ബ്രഹ്ം 
ഉപവദശസിയ്കകപ്പടുന്നത്, ആ ജ്ാനവം ആകുന്നുകവന്ന് 
പറയാം. അകല്ങ്കസിൽ, വവദങ്ങൾ മഴുവനം പഠസിച്സിരു 
ന്നാവലാ, മറ്റുള്ള സർവ്വ വസിഷയങ്ങളസിലം അവഗാഹം 
വനടസിയസിട്ടുണ്ായസിരുന്നാവലാ ആത്മതത്വം എന്നത് 
അറസിയാതസിരുന്നാൽ വസിനയാദസി ഗുണശടീലങ്ങൾ വസിദ്യാ 
ഭ്യാസ പൂർത്തടീക്രണത്തസിന വശഷവം വ്യക്തസിയസിൽ 
ഉണ്ാവക്യസികല്ന്ന് വശ്വതവക്തവസികറെ ദൃഷ്ടാന്ം 
കക്ാണ്് നാം മനസസിലാ്ണം.
ആ ആവദശം അകല്ങ്കസിൽ വസിജ്ാനം എപ്ക്ാര 
മാകണന്ന് ഉദോലക്ൻ തകറെ മക്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാ 
്സിക്ാടുക്കുന്നു.
“യഥാ വസാവമ്യവക്ന മൃത്പസിവണ്ന സർവ്വം മൃണ്മയം 
വസിജ്ാതം സ്യാദ് 
വാചാരംഭണം വസിക്ാവരാ നാമവധയം മൃത്തസിവക്വത്യവ 
സത്യം” (6.1.4)
ഒരു മൺക്ട്കയ അറസിഞൊൽ മണ്ണുകക്ാണ്് ഉണ്ാക്കുന്ന 
ക്ലം, ചട്സി, കുടം, പ്തസിമക്ൾ എന്നസിങ്ങകന എല്ാ 
വസ്തു്കളയം അറസിയവാൻ ക്ഴസിയന്നു. ക്ലം, ചട്സി, 
കുടം, പ്തസിമക്ൾ എന്നടീ ശബ്ങ്ങൾ വാ്സികന 
ആശ്യസിച്ചുള്ള വപരുക്ൾ മാത്മാകുന്നു. അതസിൽ 
മണ്ണുമാത്വമ സത്യമായസിട്ടുള്ളു. 
‘യഥാ വസാവമ്യവക്ന വലാഹമണസിനാ സർവ്വം 
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വലാഹമയം വസിജ്ാതം സ്യാദ് വാചാരംഭണം വസിക്ാവരാ 
നാമവധയം വലാഹമസിവത്യവ സത്യം” (6.1.5)
ഒരു സുവർണ്ണ്ട്സികയ അറസിഞൊൽ സ്വർണ്ണത്തസികറെ 
വസിക്ാരങ്ങകളകയല്ാം, അതായത് മാല, വള, വമാതസിരം, 
ക്ാൽത്തള എന്നസിവകയ ഒക്യം അറസിയവാൻ 
ക്ഴസിയം. വസിക്ാരകമന്നു പറയന്നത് വാ്സികന 
ആശ്യസിച്ചുള്ള വപരുമാത്മാകുന്നു. അതസിൽ സ്വണ്ണം 
മാത്വമ സത്യമായസിട്ടുള്ളു. 
“യഥാ വസാവമ്യവക്ന നഖനസികൃന്വനന സർവ്വം 
ക്ാർഷ്ണായസം വസിജ്ാതം സ്യാദ് വാചാരംഭണം 
വസിക്ാവരാ നാമവധയം കൃഷ്ണായ സമസിവത്യവ സത്യം, 
ഏവം സൗമ്യ സ ആവദവശാ ഭവതടീതസി” (6.1.6)
ക്ാരസിരുമ്പുകക്ാണ്ള്ള ഒരു നഖംകവട്സികയ അറസിഞൊൽ 
ക്ാരസിരു്സികറെ വസിക്ാരങ്ങകളകയല്ാം അറസിയവാൻ 
ക്ഴസിയം. വസിക്ാരകമന്നു പറയന്നത് വാ്സികന 
ആശ്യസിച്ചുള്ള വപരു മാത്മാകുന്നു. കവട്ടുക്ത്തസി, 
ക്റസി്ത്തസി, ക്ഠാര, വാൾ, കുന്ം എന്നടീ ഇരു്സികറെ 
വസിക്ാരങ്ങളസിൽ ക്ാരസിരു്് എന്നതമാത്മാണ് 
സത്യമായസിട്ടുള്ളത്. 
ഇപ്ക്ാരമാണ് ആ ആവദശകമന്ന് വസിജ്ാനസിയായ 
ആ പസിതാവ് വശ്വതവക്തവസിന് പറഞ്ഞു കക്ാടുക്കുന്നു. 
ഇവസികട മണ്ണ്, സ്വർണ്ണം, ക്ാരസിരു്് എന്നസിവ ക്ാരണവം 
അവ മാത്ം സത്യവം ആകുന്നു. വസിക്ാരമായസിട്ടുള്ള 
ക്ാര്യം മസിഥ്യയമാണ്.

ആ ആവദശം അകല്ങ്കസിൽ വസിജ്ാനം എപ്ക്ാര 
മാകണന്ന് തകറെ സംപൂജ്യരായ ആചാര്യന്മാർ്് 
അറസിവസില്ാതസിരുന്നതകക്ാണ്ാവാം തനസിയ്ക് അവർ ആ 
അറസിവ് പക്ർന്നുതരാതസിരുന്നത് എകന്നാരു മടന്ൻ 
ന്യായമാണ് വശ്വതവക്ത പസിതാവായ ഉദോലക്കറെ 
മൻപസിൽ അവതരസിപ്പസിയ്കന്നത്. ആ മടന്ൻ ന്യായ 
ത്തസികറെ അവതരണം എങ്ങകനയാകണന്നു വനാക്കൂ:

“ന വവ നൂനം ഭഗവന്സ് ഏതദവവദസിഷുർയ്യവദ്ധ്യത 
ദവവദസിഷ്യൻ ക്ഥം വമ നാവഷേ്യന്നസിതസി, ഭഗവാം വസ്്വവ 
വമ തദ് ബ്രവടീത്വസിതസി, തഥാ വസാവമ്യതസി വഹാവാച” 
(6.1.7)

അതകക്ാണ്് അങ്ങുതകന്ന തനസിയ്ക് ആ ആവദശം 
സവസിസ്രം ഉപവദശസിച്ചുതന്നാലം എന്ന് വശ്വതവക്ത 
തകറെ പസിതാവായ ഉദോലക്വനാട് അവപഷേസിക്കുന്നു. ആ 
പസിതാവ് അതസിന തയ്യാറാകുന്നസിടത്താണ് ദടീപാരാധ  
നയ്കായസി നമക്കുമ്സിൽ “തത്ത്വമസസിയകട” ശ്ടീവക്ാവസിൽ 
തറ്കപ്പടുന്നത്!

(തടരും)
______________________
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ഏക് വ്ാക്സി
(ശ്ടീ ശങ്കരാചാര്യ കൃതം)

ക്സിം വജ്യാതസിസ്വ 
ഭാന ഹാനമനസി വമ രാത്റൗ പ്ദടീപാദസിക്ം I
സ്യാ വദവം രവസിദടീപദർശനവസിധൗ ക്സിം
വജ്യാതസി രാഖ്യാഹസി വമ ||
ചക്ഷുസ്സ്യ നസിമടീലനാദസി സമവയ ക്സിം ധടീർധസിവയാ ദർശവന |
ക്സിം തത്ാ ഹമവതാ ഭവാൻ പരമക്ം
വജ്യാതസിസ്ദസ് മസി പ്വഭാ ||

एक श्लोकी-श्ी शङ्कराचार्य कृतम्

ककं ज्लोकतस्तव? भानुमानहकन मे रात्रौ प्रदीपाकदकं ।
स्ादेवं रकवदीपदश्यनकवधरौ ककं ज्लोकतराख्ाकह? मे  ॥
चकु्स्तस् कनकमलनाकदसमरे ककं धीकध्यरलोदश्यने ।
ककं तत्ाहमतलो भवान्परमकं ज्लोकतस्तदस्मि प्रभलो ॥

ഒരു വ്ാക്ത്തസിൽ വവദാന് സംഭാഷണം. ഒരു ഗുരുവം 
ശസിഷ്യനം തമ്സിലള്ള സമഗ്രവം എന്നാൽ വ്യക്തവമായ 
സംഭാഷണം. ഒരു വ്ാക്ത്തസിൽ മാത്ം ചുരു്സി 
പ്തസിപാദസിച്സിരസിക്കുന്നു. ശസിഷ്യൻ, താൻ തകന്നയാണ് 
ആത്യന്സിക്കമന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു.  ഇതസികന 
ഏക് വ്ാക്സി എന്ന് വസിളസിക്കുന്നു.  ഈ വ്ാക്ം 
“അതസിധൃതസി ഛന്ദസ് ” എന്നതസിന് ക്ടീഴസിലള്ള “ശാർദ്ദുല 
വസിക്രടീ�സിതം” മടീറ്റസിൽ. ഇത്  രചസിച്ത് പതസിവവപാകല, 
ജഗത്ഗുരു ആദസിശങ്കരൻ തകന്ന. അതസിലപരസിയായസി 
അവദേഹത്തസികറെ ജടീവസിതത്തസിൽ നസിന്നുള്ള ഒരു ക്ഥ 
കൂടസിയണ്്.

ഐതസിഹ്യം: ഒരു ഗൃഹസ്ൻ ആചാര്യകന സമടീപസിച്്, 
ഗൃഹസ്നായ തനസി്് “ആത്മസ്വരൂപം” മനസ്സി 
ലാ്ാവനാ അനഭവസി്ാവനാ ക്ഴസിയന്നസികല്ന്ന് പരാതസി 
കപ്പടുന്നു. ആചാര്യനം ഗൃഹസ്നം തമ്സിലള്ള 
സംഭാഷണം ഈ ഒരു വ്ാക്ത്തസിൽ ചുരു്സിയസിരസിക്കുന്നു.  
നമ്് ഈ വ്ാക്കത്ത സാധാരണ സംഭാഷണ 
ത്തസിവല്് വസിഭജസിച്് ഗുരു ശസിഷ്യകന ആത്മസാ 
ഷോത്ക്ാരത്തസിവല്് നയസിക്കുന്നകതങ്ങകനകയന്ന് 
മനസ്സിലാ്ാം.
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ഗുരു വചാദസിക്കുന്നു : ക്സിം വജ്യാതസിുഃ തവ?  = നസിങ്ങളുകട 
കവളസിച്ം എന്ാണ്?

 ശസിഷ്യൻ മറുപടസി പറയന്നു:  ഭാന ഹാനമനസി വമ രാത്റൗ 
പ്ദടീപാദസിക്ം:  എനസി്് (വമ) സൂര്യൻ (ഭാനമാൻ) 
പക്ൽ സമയത്തും (അഹനസി)  വസിളക്കുക്ൾ മതലായവ 
(ദടീപാ) രാത്സിയസിലം.

ഗുരു വചാദസിക്കുന്നത് തടരുന്നു: സ്യാത് ഏവം 
രവസിദടീപദർശനവസിധൗ = അങ്ങകനകയങ്കസിൽ, സൂര്യനം 
വസിളക്കുക്ളും വസ്തു്കള ക്ാണസിക്കുന്നുകവങ്കസിൽ, (ക്സിം 
വജ്യാതസിുഃ) = ഏതാണ് പ്ക്ാശം?  (അഖ്യാഹസി? ) = 
എവന്നാട് പറയൂ?  (സൂര്യനം വസിളക്കുമാണ് 
ഉറവസിടകമങ്കസിൽ, പ്ക്ാശം ഏതാണ്?

ശസിഷ്യൻ മറുപടസി പറയന്നു: വമ ചക്ഷു:  = എകറെ 
ക്ണ്ണുക്ൾ.  സൂര്യനം വസിളക്കുക്ളും പ്ക്ാശ വ്ാതസ്സുക് 
ളാകണങ്കസിലം, അന്നായ മനഷ്യന് രണ്ം 
വ്യത്യാസമസില്.  അതസിനാൽ, ക്ണ്ണുക്ൾ പ്ക്ാശസിപ്പസിക്കുന്ന 
വസ്തുവസികന ക്ാണാൻ സാധ്യതമാകുന്നത് നമ്മുകട 
ക്ണ്ണുക്ൾ കക്ാണ്ാണ്.

ഗുരു വചാദ്യം തടരുന്നു :തസ്യ നസിമസിലനാദസിസമവയ?  = 
അവ അടഞെസിരസിക്കുവ്ാൾ?  ക്സിം ധസി:?  = ആരാണ് 
നസിരടീഷേക്ൻ? ശസിഷ്യൻ മറുപടസി പറയന്നു: 

 ധസിയ ദർശവന = അതായത്, നമ്മുകട ക്ണ്ണുക്ൾ 
അടഞെസിരസിക്കുവ്ാൾ വപാലം, ആവരാ അക്ത്ത് 
ക്ടന്നത്, ഏവതാ നായവയാ പൂച്വയാ അകല്ങ്കസിൽ 
മകറ്കന്ങ്കസിലം വസ് ത്ൾ നടീങ്ങുക്വയാ വമശയസിൽ 
നസിന്ന് എവന്ാ വടീണതാവണാ എന്ന് നാം തസിരസിച്റസിയന്നു.  
അതസിനാൽ, ക്ാഴ്ച എന്നത് വക്വലം ദൃശ്യപ്ക്രസിയ 
മാത്മല്.  ഏത് ഇന്ദസിയ അവയവങ്ങളാകണങ്കസിലം 
ആവശ്യമായ അറസിവ് വനടാനള്ള ക്ഴസിവാണസിത്.

 ഗുരു തടരുന്നു : ക്സിം തത്? = എന്ാണ് ആ ബുദ്ധസി?

 ശസിഷ്യൻ മറുപടസി പറയന്നു:  സംശയം കൂടാകത, അഹം,  
ഇത് ഞാനാണ്, ഞാൻ തകന്ന.  അതസിനാൽ, ഞാൻ 
ഉകണ്ങ്കസിൽ മാത്വമ ബുദ്ധസിയം ഉള്ളൂ.  

അവപ്പാൾ ആരാണ് ആ അഹം?  അത് ആത്മാവാണ്. 
അങ്ങസികന ഗുരു ഉപസംഹരസിക്കുന്നു: 

 അതുഃ ഭവാൻ പരമക്ം വജ്യാതസിുഃ.  = അതസിനാൽ, അങ്ങ് 
പരമമായ പ്ക്ാശമാണ്.

 ശസിഷ്യൻ സമ്തവത്താകട തല കുനസിക്കുന്നു: തത് അസ്സി 
= പ്വഭാ, അത്  ഞാനാണ്.

_____________________
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അഹം ബ്രഹ്ാസ്സി
(സ്വാമസി ചസിന്മയാനന്ദൻ)

ക്ല്സികനയം മരകത്തയം മൃഗങ്ങകളയം ആരാധസിക്കുന്ന 
ഭാരതടീയകര ക്ളസിയാക്കുന്നവർ്് ചസിന്മയാനന്ദ സ്വാമസി 
കക്ാടുത്ത നല് മറുപടസി.

എവസികട നസിന്ന് വന്നുവവാ അവസിവട്് ഒരു മട്യാത്.

നസിങ്ങളുകട എല്ാ ചസിന്ക്ളും ആകുലതക്ളും കവടസിഞെ് 
ശാന്നായസി ഈ യാത് പുറകപ്പടാം. വരൂ….!

ക്ണ്ണടച്ചു. മനസ്സിൽ വരുന്ന ആദ്യകത്ത വചാദ്യം. ഞാൻ 
എവസികട നസിന്ന് വന്നു?

മനസ്് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അമ്യകട വയറ്സിൽ നസിന്ന്. 
വരൂ….! നമ്് അവങ്ങാട്് വപാക്ാം. യാത്യകട തട്ം 
അമ്യകട വയറ്സിൽ നസിന്നാണ്.

ഇതസിന് മ്് ഞാൻ എവസികടയായസിരുന്നു? അമ്യകട 
വയറ്സിവല്് ഞാൻ എങ്ങകനയാണ് എത്തസികപ്പട്ത്?

മനസ്് അതസിനം ഉത്തരം നല്സി. നടീ നസികറെ പസിതാവസികറെ 
ശരടീരത്തസിലായസിരുന്നു. ജലരൂവപന ശുക്ലമായസി മാതാവസികറെ 
ഉദരത്തസിൽ പതസിച്ചു. അത് വളർന്ന് നടീ ഇന്ന് മാതാവസികറെ 
പൂർണ്ണ  ഗർഭത്തസിലസിരസിക്കുന്നു..

അവപ്പാൾ യാത് വടീണ്ം പുറവക്ാട്് വപാക്ണം.

അച്ഛകറെ ശരടീരത്തസിൽ ഞാൻ എങ്ങകന വന്നു? അച്ഛൻ 
ക്ഴസിച് ഭഷേണത്തസിൽ നസിന്നാണ് ഞാൻ അച്ഛകറെ 
രക്തത്തസിലം ശുക്ലത്തസിലം പ്വവശസിച്ത്. അവപ്പാൾ 
അതവകര ഞാൻ വസസിച്സിരുന്നത് അച്ഛൻ ക്ഴസിച് ഏവതാ 
ഒരു ഭഷേണപദാർത്ഥത്തസിലാണ്. ശരസി. അകതാരു 
പഴമാകണന്ന് നമ്് സങ്കല്പ്പസി്ാം. അച്ഛൻ  ക്ഴസിച് ആ 
പഴത്തസിനള്ളസിൽ ഞാൻ ഉണ്ായസിരുന്നസിരസി്ണം.

അങ്ങകനകയങ്കസിൽ ഞാൻ അതസിനം മ്് പഴം ക്ായ്ച 
മരത്തസിലാവണം വസസിച്സിരുന്നത്. അകതവയാ? ഞാകനാരു 
മരമായസിരുവന്നാ? അവപ്പാൾ ആ മരത്തസിവല്് ഞാൻ 
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എങ്ങകനയാണ് പ്വവശസിച്ത്?

ആ മരം വലസികച്ടുത്ത ജലലവണ ക്ണസിക്ക്ളസിൽ 
ഞാനണ്ായസിരുവന്നാ? അങ്ങകന വനാക്കുവ്ാൾ ഞാൻ 
കവള്ളമായസിരുവന്നാ?

കവള്ളം ഭൂമസിയസിൽ നസിന്നും ഭൂമസി പഞ്ചഭൂതങ്ങളസിൽ നസിന്നു 
മവല് ഉണ്ായത്? അങ്ങകനകയങ്കസിൽ ഞാൻ പഞ്ചഭൂത 
ങ്ങളസിലം വസസിച്സിരുവന്നാ? ഈ വലാക്ത്ത് ഉള്ളകതാ 
ക്യം  പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നസിർമ്സി്കപ്പട്തവല്?

അവപ്പാൾ എകറെ ഈ യാത്യസിൽ ഞാൻ പലപല 
ശരടീരങ്ങളസിൽ വസസിച്സിട്ടുണ്ാവണം. ക്ല്ായം, പുല്ായം, 
നായായം, നരസിയായം, എത്കയത് ജന്മങ്ങകളടുത്തസിട്ടു 
ണ്ാവം ഈ മനഷ്യ ശരടീരം ലഭസിക്കുന്നതസിന് മ്്.

ഒരു ശരടീരത്തസിൽ ജനസിച്് അത് ചത്ത് പഞ്ചഭൂതത്തസിൽ 
ലയസിക്കുവ്ാൾ വടീണ്ം അവസികട നസിന്ന് മകറ്ാരു 
ശരടീരത്തസിവല്്. അവയ്യാ ഓർക്കുവ്ാൾ തകന്ന ഭയം 
വതാന്നുന്നു. ഈ ജന്മാന്രങ്ങളായള്ള യാത്ക്ാടുവസിൽ 
പുണ്യം വപാകല ക്സിട്സിയ ഈ മനഷ്യജന്മത്തസിലാവണാ 
ഞാനടീ ക്രൂരതക്ളും പാപങ്ങളും കചയ്് കൂട്ടുന്നത്?

ഇന്നടീ വലാക്ത്ത് ക്ാണകപ്പടുന്ന ജടീവജാലങ്ങകളാക് 
ഒരുക്ാലത്ത് എകറെ വാസസ്ലങ്ങളായസിരുന്നസിവല്. 
ഞാൻ അവ്് അന്നവം അവ എനസി്് അന്നവം 
നല്സിയസിട്സിവല്…!

ഒരു വനരകത്ത ഭഷേണവം ക്സിട്ാൻ ഒരസിത്തസിരസി 
സ്ലവം തന്ന ഒരാവളാട് നസിങ്ങൾ്് എത്മാത്ം 
ഭക്തസിയം വനേഹവമണ്ാക്ണം അവല്. അതകക്ാണ്ാ 
വണം ഋഷസിവര്യന്മാർ ക്ണ്ണസിൽ ക്ാണുന്ന സക്ലജടീവ 
ജടീലങ്ങവളയം, പുഴക്വളയം, മരങ്ങവളയം, മലക്വളയ 
കമാക് വക്കൂപ്പസി വന്ദസി്ാനം ആരാധസി്ാനം 
പഠസിപ്പസിച്ത്.

ഈ വലാക്ത്ത് വവർതസിരസിവക്കളാന്നുമസില്. ഇവസികടയള്ള 
കതാക്യം ഞാൻ തകന്നയവല്.. എല്ാം എവറെത് 
തകന്നയവല്…! ഞാൻ നാകള ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളസിൽ 
തകന്ന ലയസി്സിവല്.. പസികന്ന എന്സിന് ഞാൻ എല്ാം 
കവട്സിപ്പസിടസി്ാൻ ആഗ്രഹസിക്കുന്നു? ഇവസികട ജാതസിയവണ്ാ, 
മതമവണ്ാ എന്സിന് മനഷ്യകനന്നുള്ള വവർതസിരസിവ 
വപാലമസില്വല്ാ. ഒരു മനഷ്യനള്ള അവത അവക്ാശമവല് 
ഇവസികട ഒരു ഉറു്സിനമള്ളത്.

ഞാൻ ജനനമരണക്കുരു്സിൽ നസിന്ന് രഷേവതടസി 
സ്വർഗ്ഗത്തസിൽ വപാവക്ണ്തവണ്ാ? അല്. ഇവസികട 
സ്വർഗ്ഗം എകന്നാന്നുവണ്ാ? ഇല്. അങ്ങസികനാന്ന് ഇകല്ന്ന് 
ഞാനസിന്ന് അറസിഞ്ഞു. ഞാൻ ബന്സിതനാകണന്ന് 
ക്രുതന്നവൻ ബന്നത്തസിൽ തകന്ന ഇരസിക്കുന്നു. 
എന്നാൽ ബന്നസ്നകല്ന്ന് ഞാൻ അറസിയന്നു. ഞാൻ 
എല്ാമാണ്. ഞാനാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കും   സാഷേസിയാ 
യവൻ. ഞാൻ ഉള്ളത് കക്ാണ്ാണ് ഈ വലാക്ത്ത് 
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എല്ാം ചലസിക്കുന്നത്. ഞാനാണ് ഈ വലാക്ത്തസികറെ 
സ്പന്ദനം. ഞാനാണ് ഈ വലാക്ത്തസികറെ ഊർജ്ം.

സക്ലചരാചരങ്ങളും ഞാനാണ്. ഞാൻ ഈ ബ്രഹ്ം 
തകന്നയാണ്.

അകത. അഹം ബ്രഹ്ാസ്സി!!!!

________________

സുഭാഷസിതം -27
അഗുണസ്യ ഹതം രൂപം
അശടീലസ്യ ഹതം കുലം
അസസിദ്ധ്യസ്തു ഹതാ വസിദ്യാ
അവഭാഗസ്യ  ഹതം ധനം

अगुणस् हतं रूपं
अशीलस् हतं कुलम्।
अकसद्धसु्त हता कवद्ा
अभलोगस् हतं धनम्॥

 സാരം : വമാശം സ്വഭാവം ഒരു വ്യക്തസിയകട 
സൗന്ദര്യകത്ത അപ്സക്തമാകുന്നു. 
അരുതാത്ത ശടീലങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തസികറെ സൽ 
വപരസിന ക്ളങ്കവമൽപ്പസിക്കുന്നു. 
സസിദ്ധസി വരുത്താത്ത അറസിവ് ഉപവയാഗകപ്പടാകത 
വപാകുന്നു. 
ധാരാളസിത്തം കക്ാണ്് ധനം നശസിക്കുന്നു.

_____________________

ശ്ടീധർമ്ശാസ്തൃ വക്ശാദസി പാദ വർണ്ണന വസ്ാത്ം
(ശ്ടീമദ് ശങ്കരാചാര്യർ)

വ്ാക്ം - 9/10

 

ഭൂവതശ ഭൂരസിക്രുണാമൃതപൂരപൂർണ്ണ
വാരാന്നസിവധ, വരദ, ഭക്തജവനക് ബവന്ാ ।
പായാദ് ഭവാൻ പ്ണതവമനമപാരവഘാര-
സംസാരഭടീതമസിഹമാമഖസിലാമവയഭ്യുഃ ॥ 9 ||

भूतेश भूररकरुणामृतपूरपूण्य-
वाराकनिधे वरद भक्तजनैकबन्लो ।
पाराद् भवान् प्रणतमेनमपारघलोर
संसारभीतकमह मामस्िलामरेभ्यः  ।।९।।
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അർത്ഥം :- ഭൂതങ്ങളുകട ഈശാ! ക്രുണയാകുന്ന 
അമൃതസിനാൽ പൂർണ്ണമായ സമദ്രവമ ! വരം നൽകുന്നവവന! 
ഭക്തജനങ്ങൾ്് ഒവര ഒരു ബന്ധു ആയവവന ! 
അങ്ങകയ പ്ണമസിക്കുന്നവനായ ഈയ്യുള്ളവകന 
സർവ്വവരാഗങ്ങളസിൽ നസിന്നും സർവ്വവലാക്ഭയങ്ങളസിൽ 
നസിന്നും രഷേസി്വണ !

(........തടരും)
________________________

ക്്വസിസ് (വസിജ്ാന പരടീഷേ) – 12

(കുറസിപ്പ്: സനാതന ധർമ്ം സംബന്സിച്ചും, കൂടുതലം 
അയ്യപ്പവാണസിയസിൽ പ്സസിദ്ധടീക്രസിച് വസിഷയങ്ങൾ 
അടസിസ്ാനമാ്സിയമള്ള വചാദ്യങ്ങൾ. ഉത്തരങ്ങൾ 
അയ്യപ്പവാണസിയകട അടുത്ത ല്ത്തസിൽ. എല്ാവർക്കും 
പകങ്കടു്ാം. ഉത്തരങ്ങൾ 20 ദസിവസത്തസിനക്ം 
“9447211722” എന്ന ന്റസിവലക്കു വാട്സാപ്പ്  അയ 
്ണം. എല്ാ വചാദ്യങ്ങൾക്കും ശരസിയായ ഉത്തരങ്ങൾ 
നൽകുന്ന വ്യക്തസിയകട  വസിവരങ്ങൾ അടുത്ത അയ്യപ്പ 
വാണസിയസിൽ പ്സസിദ്ധടീക്രസിക്കുന്നതാണ് )

വചാദ്യങ്ങൾ:

1.  ഏത് യഗത്തസിലാണ് ശ്ടീരാമൻ അവതരസിച്ത്?
2. വ്യാസനം പാണ്വരും തമ്സിലള്ള ബന്ം 

എന്ായസിരുന്നു?
3. സമദ്രം ക്ടക്കുവ്ാൾ ഭഗവാൻ ഹനമാൻ്കറ ശക്തസി 

പരടീഷേസിച് ആ നാഗമാതാവസികറെ വപകരന്ാണ്?
4. ഏത് യഗത്തസിലാണ് കുരുവഷേത്യദ്ധം നടന്നത്?
5. വാല്ടീക്സി രാമായണത്തസിൽ എത് വ്ാക്ങ്ങൾ ഉണ്്?
6. ഗണപതസിയകട കക്ാ്് മറസിച്ത് ആരാണ്?
7.  മഹാഭാരതത്തസികല യഷേകറെ വചാദ്യങ്ങൾ്് 

ഉത്തരം നൽക്സിയത് ആരാണ്?
8.  ക്ാമവദവകന ദഹസിപ്പസിച്താര്?
9. ലങ്കയസിൽ തടവസിലായസിരുന്ന ശനസിവദവകന വമാചസിപ്പസി  

ച്താര്?
10. ഭൂതനാഥൻ എന്നത് ഏത് ഭഗവാകറെ വപരാണ്?

ഉത്തരങ്ങൾ (ക്ഴസിഞെ ല്ത്തസികല വചാദ്യങ്ങൾ)

1. ദശരഥ രാജാവ് കുട്സിക്കള ലഭസി്ാൻ നടത്തസിയ 
യജ്ം : പുത്ക്ാവമഷ്ടസി

2. രാമായണ പ്സസിദ്ധമായ പഞ്ചവടസി  സ്സിതസി കചയ്യുന്നത്:  
മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ാനകത്ത നാസസി്സിനടുത്ത്.

3. അഗസ്്യ മനസിയകട ഭാര്യ ആരായസിരുന്നു: വലാപാമദ്ര.
4. പരടീഷേസിത്ത് രാജാവസികറെ മരണക്ാരക്നായ സർപ്പം: 

തഷേക്ൻ.
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5. ശ്ടീകൃഷ്ണനല്, യഥാർത്ഥ വാസുവദവകനന്ന് ഒരസി്ൽ 
അവക്ാശകപ്പട്സിരുന്ന രാജാവ് ആരായസിരുന്നു: 
പൗണ്ഡ്രക്ൻ

6. കുവബരകറെ വലാക്ം ഏതാണ്: അളക്ാപുരസി
7. ലവ- കുശന്മാരുകട ജന്മസ്ലം എവസികടയാണ്: 

ക്ാൺപൂർ ജസില്യസികല ഒരു പട്ണമായ ബസിതൂർ, 
വാത്മടീക്സി ആശ്മത്തസിൽ. 

8.  ജലത്തസികറെ വദവം ആരാണ്: വരുണൻ
9. രാവധയൻ എന്നറസിയകപ്പടുന്നത്: പാണ്വരുകട 

വജ്യഷ്സവഹാദരനായ, കുന്സിമാതാവസികറെ ആദ്യ 
പുത്ൻ ക്ർണ്ണൻ.  ക്ർണ്ണകറെ വളർത്തമ്യകട 
വപര് രാധ  എന്നായസിരുന്നു, അതസിനാൽ രാവധയൻ 
എന്ന വപര് ലഭസിച്ചു.

10. ശബരസിമല സന്നസിധാനകത്ത ‘മണസിമണ്പത്തസികറെ’ 
പ്ാധാന്യം എന്ാണ് : ശബരസിമല സന്നസിധാനകത്ത 
മണസിമണ്പത്തസിൽ സ്വാമസി അയ്യപ്പൻ “ജടീവസമാധസി” 
യസിൽ  കുടസികക്ാള്ളുന്നു.

 
മഴുവൻ വചാദ്യങ്ങൾക്കും ശരസിയത്തരം നൽക്സിയവർ:

ആരുമസില്
______________________

വാർത്തക്ൾ

*ഇന്ന്, 12 കമയ് 2022, സ്വാമസി അയ്യപ്പകറെ 
ജന്മനഷേത്മായ  ഉത്ം. ശബരസിമല അയ്യപ്പ വസവാ 
സമാജത്തസികറെ  നസിർവദേശ പ്ക്ാരം വലാക്ം മഴുവനം 
ഉള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തർ ഇവന്ന ദസിവസം വവകുവന്നരം 
സ്വന്ം വടീടുക്ളസിലം, അടുത്തുള്ള വഷേത്ങ്ങളസിലം 
ദടീപാരാധനവയാടു കൂടസി “ഉത്ം പൂജ” നടത്തുന്നു. 

 *2022 ഏപ്സിൽ 23,24 തടീയതസിക്ളസിൽ കക്ാല്ലൂരസിൽ 
നടന്ന വദശടീയ നസിർവാഹക് സമസിതസി 
വയാഗകത്തക്കുറസിച്ചുള്ള വാർത്തക്ളും “ഹരസിവരാസനം”  
നൂറാം  വർഷത്തസികറെ നസിർദസിഷ്ട ആവഘാഷങ്ങളുകട 
വസിശദാംശങ്ങളും ആദ്യ വപജസിൽ നൽക്സിയസിരസിക്കുന്നു. 
“ഹരസിവരാസനം ശതാബ്സി ആവഘാഷ സമസിതസിയകട” 
ഉദ്ഘാടന വയാഗം 2022 ജൂൺ 11 ശനസിയാഴ്ച 
കചവന്നയസിൽ നടക്കും.
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നസിവഷധക്കുറസിപ്പ് : ഇതസിൽ കക്ാടുത്തസിരസിക്കുന്ന വസിഷയങ്ങൾ 
സംബന്സിച്്, അതസികറെ രചയസിതാ്ൾ്ല്ാകത, ശബരസിമല 
അയ്യപ്പ വസവാ സമാജത്തസിവനാ അംഗങ്ങൾവ്ാ യാകതാരു 
ബാധ്യതയമസികല്ന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ശബരസിമല അയ്യപ്പ വസവാ സമാജത്തസിനവവണ്സി, അയ്യപ്പവസിഹാർ, 
വസിയ്യൂർ, തൃശൂർ., വക്രളം - 680010, നസിന്ന് നാഷണൽ അഡ്സിൻ 
കസക്രട്റസി ശ്ടീ പസി ഷണ്മുഖാനന്ദൻ പ്സസിദ്ധടീക്രസിക്കുന്നത്


