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ക്രമ നം. 
അയ്യപ്പവാണി - 06/2022 
(ഉക്ം പ്ിപ്പപ്) 
08 ജൂൺ 2022  (25 ഇടവം 1197) 
യുഗാബ്ം 5124

സന്ദേശം : മാന്യ എസ്. ന്സതുമാധവൻ ജി.
(SASS മാർഗ്ഗദർശി, RSS ന്കന്ദരീയ കാര്യകാരി സദസ്യൻ)

   “അയ്യപ്പവാണി” അതിനറെ പ്രസിദ്രീകരണം രണ്് വർഷം 
പൂർത്തിയാക്ിയ ന്ശഷം മൂനാം വർഷത്തിന്െക്് പ്രന്വശിച്ി 
രിക്യാണന്്ാ. വരംവർഷങ്ങളിൽ അയ്യപ്പവാണിക്് വെിയ 
ദൗത്യങ്ങൾ നചയ്തു തരീർക്ാനുണ്്. എന്തുനകാനണ്നാൽ, 
ന്ദശരീയവം, സാംസ്ാരികവം, സാമൂഹ്യവമായ  രംഗങ്ങളി 
നെ്ാം, വിഘടനവാദികൾ തരീവ്രവാദികൾ, കപട മന്തതര 
വാദികൾ തുടങ്ങിയ ന്ദശന്്ാഹ ശക്ികൾ, വവന്ദശിക 
ശക്ികളുനട സഹായന്ത്താനട, നമ്മുനട നാടിനനതിനര 
ശക്മായ നവല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിനക്ാണ്ിരിക്കുകയാണ്. 
അതിന്നാട് ന്ദശന്നേഹികൾനക്്ാം അമർഷവം ഒപ്പം 
ആശങ്കയം ഉണ്ാകം. ഇതിനനാര പരിഹാരം വ്യാപകമായ 
ജനജാഗരണവം, സമാജ സംഘാടനവം മാത്മാണ്.

 ഇന് നമ്മുനട നാട്ിൽ, ഭാവിയിൽ ന്ദശ ഉനതിക് 
നുന്യാജ്യമായ, ദരീർഘ വരീഷേണന്ത്താടു കൂടിയള്ള അനവധി 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുനകാണ്ിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ 
പ്രധാനമായ ഒനാണ്  “ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി 
ആന്ഘാഷം”.

 രണ്ടു മൂന് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്്, ശബരിമെയിൽ യവതരീ 
പ്രന്വശനം സംബന്ിച്ചുണ്ായ പ്രന്ഷോഭങ്ങളിൽ, “ഹരിവരാ 
സനം”  എന ഭക്ിപരമായ കരീർത്തനം  ന്കൾക്കുന 
സമയത്ത്, ജനമനസ്സുകളിൽ നിറന്ാഴുകിയ ശ്ദ്യം 
ആദരവം, അതിലൂനട ഉയർന്നുവന സമാജ ജാഗരണവം 
ഏകരീകരണവം നാം ന്നരിൽ കണ്താണന്്ാ. ഈ 
ആന്ഘാഷന്വളയിൽ സമാജ ജാഗരണത്തിനും സാമൂഹ്യ 
പരിവർത്തനത്തിനും ന്വണ്ിയളള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
നടന്ക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു. ആധ്യാത്ികവം, സാമൂഹ്യവം, 
സാംസ്ാരികവം, കൊപരവമായ, സമൂഹത്തിനറെ വിവിധ 



തുറകളിലുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്ികൾ “ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി 
ആന്ഘാഷ” സമിതികളിൽ പങ്കാളികളാവാനും, ഉത്തരവാ 
ദിത്വങ്ങൾ ഏനറെടുത്തുനകാണ്ടു പ്രവർത്തിക്ാനും തയ്യാറായി 
നക്ാണ്് സസന്്ാഷം മുന്നാട്ടുവരനത് ഹരിവരാസന 
ത്തിനറെ മഹത്വവം, പ്രസക്ിയം എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. 

 ഭാരത സ്വാതന്ത്യത്തിനറെ എഴുപത്തഞാം (75) 
വർഷത്തിൽ - “ആസാദരീ കി അമൃത മന്ഹാൽസവ” എന 
ന്പരിൽ ഭാരതസർക്ാർതനന മുൻവകനയടുത്ത്,  
രാഷ്ട്രത്തിനറെ എ്ാ രംഗങ്ങളിലുമുള്ള പുന്രാഗതിക്ായി വിവിധ 
പദ്തികൾ നടത്തി വരന്നു. ഭാരതത്തിനറെ പരമ വവഭവം 
െഷേ്യം നവച്ചുനകാണ്്, കഴി് നതാണ്ണൂറെി ഏഴ് (97) 
വർഷങ്ങളായി, നിര്രം പ്രവർത്തിച്ചു നകാണ്ിരിക്കുന 
രാഷ്ട്രരീയ സ്വയം ന്സവക സംഘം (RSS),  അതിനറെ ശതാബ്ി 
വർഷമായ 2025 ആകന്മ്ാന്ഴക്കും, രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള 
അവസാന ഗ്ാമം വനര സംഘടനാ പ്രവർത്തനം 
വ്യാപിപ്പിക്കുവാനും, വ്യക്മായ സമൂഹ്യ പരിവർത്തനം 
െഷേ്യം നവച്ചുനകാണ്ടുള്ള വ്യാപകമായ പ്രവർത്തന 
പദ്തികളുമായി മുന്നാട്ടു ന്പായിനക്ാണ്ിരിക്കുന്നു. ഈ 
സദേർഭത്തിൽ, അയ്യപ്പവാണിക്കും ജനങ്ങൾക്് ശരിയായ 
ദിശാന്ബാധം നകാടുക്ാൻ സാധിക്ണം. അന്താനടാപ്പം, 
അവനര സമാന്ജാന്മുഖമാക്ി  സക്ിയരാക്കുവാനും കഴിയണം. 
യവ ജനങ്ങൾക്കും, മാതൃ ജനങ്ങൾക്കും, പ്രബുദ് 
വിഭാഗത്തിനും, സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കുനമ്ാം ന്പ്രരണയം, 
ദിശാന്ബാധവം നല്കുവാനുതകന വസ്തുതകൾ ഉള്ളടക്ത്തിൽ 
നകാണ്ടുവരനന്താനടാപ്പം തനന, അയ്യപ്പവാണി കൂടുതൽ 
ജനങ്ങളിന്െക്് എത്തിക്കുവാനും സംഘടിതമായി 
പ്രവർത്തിന്ക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു. 

 അയ്യപ്പവാണിയനട ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്് എ്ാ 
വിധ ആശംസകളും ന്നരനന്താനടാപ്പം സർന്വശ്വരനറെ 
അനുഗ്ഹത്തിനായി പ്രാർത്ിക്കുന്നു.

സ്വാമിന്യ ശരണമയ്യപ്പ!

സനാതന ധർമ്മപരിചയം : ന്വദങ്ങൾ 
- ഭാഗം - 5

(ന്�ാ.പി.വി. വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി, ന്കാട്യം)

 [സൂചന: ന്�ാ.പി.വി. വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി -  
സനാതനധർമ്മ പരിചയം പ്രഭാഷണ വരീ�ിന്യാകൾ: 
1 to 51:
https://youtube.com/playlist?list=PLqLVgQPkfO-
VZeHEBnemtCXpcGdGozwW7I
“സനാതന സുധ” ഗ്ന്ഥo  (പ്രസരം പബ്ിന്ക്ഷൻസ്,  
തൃവക്ക്ാട്ടു സ്വാമിയാർ മഠം, ന്കാട്യം)]

2



 

അഥർവ്വന്വദം

 അടുത്തതായി അഥർവ്വന്വദനത്തക്കുറിച്ാണ് 
ചർച് നചയ്യുനത്. ന്കരളത്തിൽ ഇതിനു പ്രചാരം 
തുന്ൊം കറവാണ്. മന്തവാദങ്ങളുനട ന്വദമാണ് ഇത് 
എന്നുകരതി ഇതിനന നികൃഷ്ടമായി കണക്ാക്ി 
അവഗണിച്ിരന ഒര കാെഘട്ം ന്കരളത്തിൽ 
ഉണ്ായിരന്നു. എനാൽ അഥർവ്വന്വദത്തിനെ പെ 
മന്തങ്ങളും സൂക്ങ്ങളും നമ്മുനട പൂജാവിധാനങ്ങളിലും, 
ശുദ്ിക്ിയ കൾക്കും അഭിന്ഷകത്തിനുനമാനക് താന്തിക 
വിധികളിൽ ഉപന്യാഗിക്ാറുണ്്. വാസ്വത്തിൽ നാലു 
ന്വദങ്ങളിനെയം മന്തങ്ങൾ നാം ഉപന്യാഗിച്ചുവരന്നു. 
അഥർവ്വത്തിനുണ്ായ പതിത്വം അതിൽ മന്തവാദ 
ക്ിയകൾ പറ്ിരിക്കുനതു നകാണ്ാകാം. എനാൽ 
ഈ ന്വദത്തിനറെ വിഷയം ഇത് എന്നു മനസ്ി 
ൊന്ക്ണ്തുണ്്. 

 ഋന്ഗ്വദത്തിനറെ വിഷയം ജ്ാനമാണ്, യജുർന്വദ 
ത്തിനറെ വിഷയം കർമ്മമാണ്, സാമന്വദത്തിനറെ 
വിഷയം ആനദേമാണ്, അഥർവ്വന്വദത്തിനറെ 
വിഷയം സംരഷേണയാണ്. മുമ്പുപറ് മൂന്നു ന്വദ 
സംഹിതകനള സംരഷേിക്ൊണ് അഥർവ്വത്തിനറെ 
െഷേ്യം. ഋന്ഗ്വദത്തിൽ കൂനട െഭിച് ജ്ാനവം 
യജുസ്ിലൂനട െഭിച് കർമ്മവം സാമത്തിലൂനട 
െഭിച് ആനദേവം ഇവിനട പരിരഷേിക്നപ്പടണം. 
നഷ്ടനപ്പട്ടു ന്പാകാനത സൂഷേിക്ണനമന്നു മാത്മ്, 
വരംതെമുറകൾക്കു ഉപന്യാഗിക്കുവാൻ പാകത്തിൽ 
ഇവിനട നിെനിർത്തുകയം ന്വണം. ഈ ഒര 
നിെനിൽപ്പിനറെന്യാ, സംരഷേണയനടന്യാ, പരി 
രഷേണത്തിനറെന്യാ ന്വദമാണു വാസ്വത്തിൽ 
ഇത് എന്നു അഥർവ്വന്വദത്തിനെ പെ മന്തങ്ങളും 
പരിന്ശാധിക്കുന്മ്ാൾ നമുക്കു ന്ബാദ്്യമാകം. 
ഒടുവിെനത്ത ഖണ്ഡത്തിൽ അനുബന്മായി 
ഇതിൽ മന്തവാദക്ിയകനളക്കുറിച്ചു പറയന്നുണ്്. 
എനാൽ സംരഷേണമാണ് അഥവാ പരിരഷേയാണ് 
ഈ ന്വദത്തിനറെ പ്രധാനനപ്പട് വിഷയം. അത് 
എപ്രകാരമാണ് എന്നു ഈ ന്വദത്തിൽക്കൂടി ഒന്നു 
സഞരിക്കുന്മ്ാൾ നമുക്കു മനസ്ിൊകം. 

ഇരപതു കാണ്ഡങ്ങളായാണ് ഈ ന്വദസംഹിതനയ 
വിഭജിച്ിരിക്കുനത്. എ്ാ കാണ്ഡങ്ങളിലും കൂടി 
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അയ്യായിരത്തിനത്താള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിന്യഴ് 
(5977) മന്തങ്ങൾ. അതായത്, ഋന്ഗ്വദം കഴി്ാൽ 
ഏറെവം അധികം മന്തങ്ങളുള്ളതു അഥർവ്വ 
ന്വദത്തിൊണ്. അഥർവ്വം എന്നു ന്പര വരവാൻ 
പെ കാരണങ്ങളും പറയാറുണ്്. ബ്രഹ്മമുഖത്തുനിന്നും 
സൃഷ്ടിച് “അഥർവ്വആംഗിരസ് ’ എന ഋഷിയാണ് ഈ 
ന്വദം കനണ്ത്തി നമ്മുനട മുമ്ിൽ അവതരിപ്പിച്ത് 
എന്നുള്ളതുനകാണ്് അങ്ങനന ഒര ന്പര വനതാകാം, 
അന്ങ്കിൽ ‘’ന ഥര്വതരീതി അഥര്വവഃ’’ ;  ‘ഥര്വതി’ എന  
ക്ിയാപദത്തിന്, ചെിക്കുക എന് അർത്ം. ‘ന 
ഥര്വതി’ എന്നു പറ്ാൽ ചെിക്ാത്തത്,  സ്ിരമായി 
നിെനില്ക്കുനത് അതായത് നിെനിൽപ്പിനറെ ന്വദം 
എന് അർത്ം. ചഞെമായിന്പ്പാകനത്, എന്പ്പാഴും 
സ്ിരമായി സ്ാപിക്നപ്പട് ന്വദം എനാണർത്ം. 

 ഇതിനറെ പ്രധാന െഷേ്യം പ്രപഞരഷേയാണ്, 
ഈ പ്രപഞത്തിനെ സകെചരാചരങ്ങളുനടയം 
നിെനിെ്പ്പാണ്. പാഞഭൗതികമാണ് ഈ പ്രപഞം 
എന്നു ഋന്ഗ്വദം പറ്ിരിക്കുന്നു. പൃഥ്വ്യന്തേന്ജാവാ
യ്വാകാശങ്ങൾനകാണ്് ഉണ്ാക്നപ്പട്താണ് ഈ 
പ്രപഞം. അഥവാ ഈ അഞ്ചു ഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നും 
ഉത്പനമായ ന്കാടിക്ണിനു പദാർത്ങ്ങനളനക്ാണ്് 
നിഷ്പനമായി നിെനില്ക്കുനതാണ് ഈ പ്രപഞം. 
ഇതിനറെ പരിരഷേ ഈ ന്വദമന്തങ്ങളിൽ 
കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുനകാണ്ാണ് ഇതു 
സംരഷേണത്തിനറെ ന്വദമായിരിക്കുനത്. ഈ ജെം 
എനിക്് ഉപന്യാഗിക്ണം എന്നു മാത്മ്, വരം 
തെമുറകൾക്് ഉപന്യാഗിക്കുവാൻ സാധിക്ണം. 
അഗ്ിയം അങ്ങനനതനന ന്വണം, വായവം 
അങ്ങനനതനന. ഈ പൃഥ്വി എനിക്കു മാത്മ് വരം 
തെമുറകൾക്് ഉപന്യാഗിക്കുവാൻ സാധിക്ണം, 
അങ്ങനന തെമുറകളായി ഉപന്യാഗിക്കുവാൻ 
പാകത്തിന് ഇവിനട സംരഷേിക്നപ്പന്ടണ്താണ് 
ഇവനയ്ാം. അതു നകാണ്് ഒന്നും മെിനമാക്ാൻ 
പാടി്. മെിനമാക്ി ദുരപന്യാഗം നചയ്് കളയരത് 
ഈ പ്രപഞത്തിനെ ഒര വസ്തുവിനനയം. ഒന്നും നമുക്കു 
നശിപ്പിച്ചു കളയവാനുള്ളത്, ഇവനയ്ാം നമുക്കു 
സംരഷേിക്ാനുള്ളവയാണ് എന മഹത്തായ സന്ദേശം 
ഈ ന്വദം ആദ്യംതനന നമ്മുനട മുമ്ിൽവയ്ക്കുകയാണ്. 
ഒന്നും ഉപന്യാഗിച്ചു വെിനച്റിഞ്ഞു കളയാനുള്ളത്, 
അവനയ തെമുറകൾക്ായി സൂഷേിച്ചു വയ്ക്കണം. ഈ 
സൂഷേിപ്പിനറെ ന്വദമാണ് അഥർവ്വം.

 ഇന്നു നാം ഏറെവം അധികം ഉപന്യാഗിക്കുന 
ചികിത്ാശാസ്ത്രമാണ് ആയർന്വദം. ആയർന്വദം 
ഋന്ഗ്വദത്തിനറെ ഒര ഉപന്വദമാനണന്നു പറയന്നു 
നണ്ങ്കിലും ആയർന്വദത്തിനെ അന്നകം മന്തങ്ങൾ 
അഥർവ്വന്വദത്തിനെ രണ്ടും മൂന്നും കാണ്ഡങ്ങളിൽ 
പ്രതിപാദിക്നപ്പടുനവയാണ്. പിനരീട് വന 
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പെ ആയർന്വദ ഗ്ന്ഥങ്ങളും ഈ മന്തങ്ങനള 
സ്വരീകരിച്ിട്ടുമുണ്്. 

  ‘’യത് ന്ഭഷജം തദമൃതം തദ്ബ്രഹ്മം’’-  യാനതാനാന്ണാ 
ന്ഭഷജം (ഔഷധം), യാനതാനാന്ണാ അമൃതം, 
അതുതനനയാണു ബ്രഹ്മം എന് ന്ഭഷജനത്തയം 
അമൃതനത്തയം ബ്രഹ്മനത്തയം ഒന്രരരീതിയിൽ കണ്് 
ആദരിക്കുന്നു ഈ ന്വദം.  

അ്രരീഷേത്തിൽ കാണനപ്പടുന ന്മഘം, മഴ, ഇടി, 
മിനൽ - ഇവനയനയ്ാം സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഇതു 
കണ്ിട്ാണു ചിെ പാശ്ാത്യർ ഭാരതരീയർ ന്മഘനത്തയം 
ഇടിനയയം മിനെിനനയനമാനക് പൂജിക്ാൻ തുടങ്ങിയി 
രിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു പരിഹസിച്ത്. ഇവിനട 
നമുക്ാകനട്, ഈ ന്മഘം ന്ദവതയാണ്, കാരണം, 
ഓന്രാ വർഷകാെത്തിലും ഒര ഇട തടവമി്ാനത 
മഴ െഭിക്ണം. വർഷകാെമ്ാത്തന്പ്പാൾ ഈ മഴ 
ഉണ്ാകാനതയിരിക്കുകയം ന്വണം. അതിനായി 
നാം മഴ നപാഴിക്കുന ന്മഘനത്ത പ്രാർത്ിച്ചു. ഈ 
ന്മഘനത്ത നാം പർജന്യൻ എന ന്ദവതയായി കണ്ടു, 
ആരാധിച്ചു. ഇതാണ് അഥർവ്വന്വദം നചയ്ത്, കാരണം 
ഇതു പരിരഷേയാണ്. ഈ ന്മഘം രഷേിക്നപ്പടണം, 
എക്ാെത്തും ഇവിനട മഴന്വണം. പർവ്വതങ്ങളും 
ന്വണം. അതുനകാണ്ടു പർവ്വതങ്ങളും ന്ദവതകളായി. 
കാരണം, ന്മഘങ്ങൾ പർവ്വതത്തിൽ തട്ിയാണ് 
മഴ നപാഴിക്കുനത്. വായവം നമുക്കു ന്വണം, ഈ 
മഴന്മഘങ്ങനള ഒരിടത്തു നിന്നു മനറൊരിടന്ത്തക്കു നകാണ്ടു 
ന്പാന്കണ് ന്ജാെി വായവിന്റെതാണ്. അങ്ങനന ഈ 
പ്രപഞപദാർത്ങ്ങനളനയ്ാം നാം ന്ദവതകളാക്ി 
സ്തുതിച്ചു. ഇവനയ്ാം നമുക്് ആവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനന 
ഈ പ്രപഞത്തിൽ ഉപന്യാഗന്യാഗ്യമായ സമസ് 
ഘടകങ്ങനളയം സ്തുതിക്ാൻ നാം തയ്യാറായി. 

 അഥർവ്വത്തിനറെ ഒന്രനയാര ബ്രാഹ്മണമായ 
“ന്ഗാപഥ ബ്രാഹ്മണ”ത്തിനെ ഒര മന്തത്തിൽ 
ഒര ഋഷികമാരൻ ദർഭ മുറിക്കുവാൻ ന്വണ്ി 
നചല്ലുന്മ്ാൾ ദർഭയനട ചുവട്ിൽ നിന്നു നചാല്ലുന ഒര 
പ്രാർത്നയണ്്. അ്ന്യാ ദർഭകന്ള, നിങ്ങളുനട 
അഗ്ങ്ങൾ മാത്ന്മ ഞാൻ നുള്ളിനയടുക്കുകയള്ളു, 
അതു മനുഷ്യരനട മുടി മുറിക്കുനതുന്പാനെന്യാ, നഖം 
മുറിക്കുനതുന്പാനെന്യാ, നിങ്ങനള ന്വദനിപ്പിക്ി്. 
ദർഭാഗ്ം നുള്ളിനയടുത്താൽ അതു വരീണ്ടും കിളിർത്തു 
വരം. അതു ദർഭയ്ക്കു നാശമുണ്ാക്ി്. മനുഷ്യനറെ 
നഖന്മാ മുടിന്യാ മുറിച്ാൽ അതു വരീണ്ടും കിളിർത്തു 
വരം, അതു മനുഷ്യനു ന്ശാഭയണ്ാക്കുനതാണ്. 
അതു നനമ്മ നശിപ്പിക്ി്. അങ്ങനന നിങ്ങനള 
ന്വദനിപ്പിക്ാനത നുള്ളിനയടുത്ത ദർഭാഗ്ം നകാണ്ടു 
പവിത്വം കൂർച്വമുണ്ാക്ി പൂജകളിലൂനട നിങ്ങൾക്കു 
ന്മാഷേം നല്കനട് എന്നു പ്രാർത്ിച്ാണു ദർഭാഗ്ം 
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നുള്ളിനയടുക്കുനത്. ഒര പുഷ്പത്തിനു മുമ്ിൽ നിന്നു 
പൂവിറുക്കുന്മ്ാൾ: “അ്ന്യാ പുഷ്പങ്ങന്ള, നിങ്ങൾ 
വിടർനതു വണ്ിനു ന്തൻ കടിക്കുവാൻ ന്വണ്ിയാണ് ”, 
ഈ പൂക്ളുനട ഉള്ളിലുള്ള ന്തൻ മാത്ന്മ വണ്ിനു 
കടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയള്ളു. മനുഷ്യൻ 
ഉണർനാൽപ്പിനന കിട്ി് എന് അറിയാവനതുനകാണ്് 
വണ്ടുകൾ അതിരാവിനെ വന് ഈ ന്തൻ കടിച്ിട്ടു 
ന്പാകം. അങ്ങനന അതു ന്തൻ കടിച്ചുകഴി്ാൽ 
പൂവിനറെ ജരീവിതം സഫെമായിക്ഴിഞ്ഞു. അതിനറെ 
ജരീവിതെഷേ്യം സാഷോത്കരിച്ചു, ഇനി അത് എന്പ്പാൾ 
ന്വണനമങ്കിലും നകാഴിഞ്ഞു ന്പാകാം. “അ്ന്യാ 
പുഷ്പങ്ങന്ള, നിങ്ങൾ വണ്ടുകൾക്് നിങ്ങളുനട ജന്മകൃത്യം 
സാധിച്് ഇനി താനഴവരീണു ന്പാകനതിനു മുമ്പു 
ഞാൻ നിങ്ങനള അടർത്തിനയടുത്ത് ന്ദവപാദങ്ങളിൽ 
പൂജയ്ക്കായി അർപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്് ന്മാഷേം നല്കനട്”. 

ഒര നചടിന്പാലും ഒര ഇെന്പാലും നശിപ്പിച്ചു കളയവാൻ 
ആഗ്ഹിക്ി്. അവയനടനയാനക് ഉപന്യാഗം ശരിക്് 
അറി്വരാണ് അഥർവ്വത്തിനറെ ഋഷിമാർ. ഒന്നും 
നശിപ്പിക്രത്, ഇവിനട എ്ാം സംരഷേിക്നപ്പടണം, 
ഈ ദർഭ വരംതെമുറകൾക്കുന്വണ്ി നില്ക്കണം, ഈ 
പൂവ് വണ്ിനു ന്തൻ കടിക്കുവാനുള്ളതാണ്, അതു 
വണ്ിനറെ ദാഹജെമാണ്. 

 ഈ ന്വദനത്തയാണ് ആഭിചാരത്തിനറെ, 
മന്തവാദത്തിനറെ ന്വദമാണ് എന അവന്ഹളനന്യാനട 
നാം മാറെി നിർത്തിയത്. വാസ്വത്തിൽ ആത്നിഷ്ഠമായ 
വെിയ ഒര നിെനിൽപ്പിനറെ വിഷയമാണ് ഇതിലുള്ളത്.

______________________

തത്ത്വമസിയനട ദർശനം : ഭാഗം - 2
(ശ്രീ. അജിത്കമാർ നനടുമ്പം)

(ശ്രീ. അജിത്കമാർ നനടുമ്പം : വവവിദ്്യമാർന 
നിെകളിൽ വ്യക്ിമു് പതിപ്പിച് ഒര പ്രധിഭാധനനാണ് 
സതേതി പിനിട് ശ്രീ അജിത്കമാർ നനടുമ്പം. ഇന്ദേഹം 
ഗുജറാത്തിനെ അഹമ്മദാബദ് മഹാനഗരത്തിൊണ് 
സ്ിരതാമസം.)

 എ്് അറി്ാൊന്ണാ എ്ാം അറിയവാൻ 
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കഴിയനത് എന ന്ചാദ്യത്തിന് ഉത്തരം 
വ്യക്മാക്കുവാൻ ജഗത്്വരൂപം എ്ാനണന് ആ 
പിതാവ് (ഉദോെകൻ)  ന്ശ്വതന്കതുവിനന ഉപന്ദശിയ്ക്കുന്നു. 
ആദ്യമായി, ജഗത്്വരൂപം എ്ാനണന് അറിയാം. 
വിവിധ രൂപഭാവങ്ങളിൽ കാണുന ഈ ജഗത്ത് 
ആദ്യത്തിൽ ഏകവം, അദ്വിതരീയവമായ (രണ്ാമത് 
ഒന്നും ഇ്ാത്ത) “സത്ത് ” മാത്മായിരന്നു. എനാൽ 
ഇതിന് വിപരരീതമായി ഈ ജഗത്ത് ആദ്യത്തിൽ 
ഏകവം അദ്വിതരീയവമായ “അസത്ത് ” മാത്മായിരന്നു 
എന് മനറൊരകൂട്ർ പറയന്നു. ആ അസത്തിൽനിനാണ് 
ഈ സത്ത് ഉണ്ായതന്ത്! (6.2.1)

       അ്ന്യാ പുത് (നസൗമ്യ), ഏതുയക്ിയ്ക്കനുസരിച്ാണ് 
ഇങ്ങനനനയാന് സംഭവിയ്ക്കുക? എങ്ങനനയാണ് 
അസത്തിൽനിന് സത്തുണ്ാവക? (ഒന്നും ഇ്ാത്ത 
അവസ്യിൽനിന് ഉണ്് എന അവസ് ഉണ്ാക 
നത്?) ഉത്പത്തിയ്ക്കു മുമ്് ഏകവം അദ്വിതരീയവമായ 
സത്തുതനന ആയിരന്നു ഉണ്ായിരനത് എന് 
ആരണിയായ ഉദോെകൻ ന്ശ്വതന്കതുവിന് പറഞ്ഞു 
നകാടുക്കുന്നു (6.2.2)

ഇ്ായ്മയിൽനിന് ഒന് ഉണ്ാവക എനത് അസംഭ 
വ്യമാനണന്നും, അത് യക്ിയ്ക്കും പ്രമാണത്തിനും 
വിരദ്മാനണന്നും ഉദോെകൻ മകനന പഠിപ്പിക്കുന്നു. 
സന്ചതനമായ ആ സത്തിനറെ സങ്കൽപ്പത്തിന് 
അനുസരിച്് അത് ന്തജസ്ിനനയം അപ്പുകനളയം 
സൃഷ്ടിക്കുകയം പെതായി നപരകകയം നചയ്തു. (6.2.3)

 ആ അപ്പ് വർഷിയ്ക്കനപ്പട്് അനം ഉണ്ായി (6.2.4). 
അവയിൽ നിന് ഉണ്ായ സ്ാവര ജംഗമങ്ങളായ 
ഭൂതങ്ങൾക്് അണ്ഡജം, ജരീവജം, ഉദ്ഭിജം എന് 
ബരീജങ്ങൾ മൂനാണ്. ആ ഈ ന്ദവത, ഈ മൂന് 
ന്ദവതകളിൽ അനുപ്രന്വശിച്് നാമരൂപങ്ങനള 
സ്പഷ്ടമാക്ിത്തരീർക്ാം എന് സങ്കൽപ്പിച്ചു.

 സൃഷ്ടിക്കു മൂെഭൂതങ്ങളായ അഗ്ി, അപ്പ്, പൃഥ്വി 
എനരീ സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങനള ത്ിവത്കരണം നകാണ്് ആദ്യം 
സ്ഥൂെങ്ങളാക്ി. (ത്ിവത്കരണം എനാൽ ഓന്രാ 
ഭൂതനത്തയം രണ്ായി മുറിച്്, അതിൽ രണ്ാമനത്ത 
കഷണനത്ത വരീണ്ടും രണ്ായി മുറിച്് മറ്റുരനണ്ണ്ണന്ത്താട് 
ന്ചർക്കുന പ്രക്ിയയാണ് ). അന്രം അവയിൽ 
ആത്പ്രതിഭാസനത്ത ആന്വശിപ്പിച്് വിഭിനങ്ങളായ 
നാമരൂപങ്ങനള വിസ്പഷ്ടമാക്ിത്തരീർത്തു.(6.3.3) 

 പിനരീട് അഗ്ി, ആദിത്യൻ, ചന്ദൻ, വിദയുത് 
പ്രവാഹം (നകാള്ളിയാൻ) എനിവയനട ഉദാഹരണം 
വിവരിച്ചുനകാണ്് ഉദോെകൻ പറയന്നു; അഗ്ി, അപ്പ്, 
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പൃഥ്വി എനരീ സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളുനട സങ്കരമാണ് ജഗത്തിൽ 
കാണാകന വസ്തുക്നള്ാം. എനാൽ ജഗത്തിനറെ 
പരമകാരണമായ “സത്ത് ” മാത്മാണ് സത്യം. 

 മുക്കൂട്ാക്ിയ ന്ദവതകളിൽ ന്തജസ്ിന് 
പ്രാമുഖ്യമുള്ള ശരരീരങ്ങനള അന്ങ്കിൽ വസ്തുക്നള 
‘ന്തന്ജാമയനമന്നും’, ജെത്തിന് പ്രാമുഖ്യമുള്ളവനയ 
‘അമ്മയനമന്നും’, അനത്തിന് പ്രാമുഖ്യമുള്ളവനയ 
‘അനമയനമന്നും’ പറയന്നു. അഗ്ിയിലും, ആദിത്യ 
നിലും, ചന്ദനിലും, വിദയുത് പ്രവാഹത്തിലും കാണനപ്പ 
ടുന ചുമന ഭാഗം ന്തജസ്ിനറെയം, നവളുത്ത ഭാഗം 
ജെത്തിനറെയം, കറുത്ത ഭാഗം അനത്തിനറെയം 
രൂപമാണ്. മകന്ന, ജഗത്തിനെ സർവ്വ വസ്തുക്ളുനടയം 
യാഥാർത്്യം ഈ രരീതിയിയിൽ അറി് ന്ശ്ാത്ിയ 
ന്മാരായിരന്നു നമ്മുനട വംശജന്മാർ. അതുനകാണ്് 
ന്കൾക്ാത്തത് ന്കട്തായം, വിചാരിയ്ക്കാത്തത് വിചാരി 
ച്തായം, അറിയാത്തത് അറി്തായം അവർ 
ഭാവിച്ിരനി്. പരമമായ സത്യം, സത്ത് (ഉണ്മ) 
മാത്മാനണന് അവർക്് അറിയാമായിരന്നു. 

 ഇനി ഈ ന്ദവതകൾ പുരഷന്നാട് ന്ചരന്മ്ാൾ 
ന്വർപിരിയകയം നചയ്യുന്നു. നാം കഴിക്കുന അനം 
മാംസവം, രക്വം, എല്ലും, മജ്ജയം, സംഭാഷണ 
സമർത്മായ വാക്കുകളും ആയിത്തരീരനത് അത് 
സ്ഥൂെമായം, മദ്്യമമായം, സൂക്ഷ്മമായം പിരിയനതു 
നകാണ്ാണ്. ശരരീരത്തിനെ മനസ്് അനമയവം, 
പ്രാണൻ ജെമയവം, വാക്് ന്തജസ്സുമാനണന് 
ഉദോെകൻ ഉപന്ദശിക്കുന്നു. ആ മന്തം ഇങ്ങിനനയാണ്:

 “അനമയം ഹി ന്സാമ്യ മനവഃ, ആന്പാമയവഃ 
പ്രാണവഃ, ന്തന്ജാമയരീ വാഗിതി, ഭൂയ ഏവ മാ ഭഗവൻ 
വിജ്ാപയിത്വിതി തഥാ ന്സാന്മ്യതി ന്ഹാവാച” 
(6.6.5)

 പിനരീട് മനുഷ്യനറെ 16 കെകനളപ്പറെിയം, 
സുഷുതേിനയപ്പറെിയം, പ്രാണനനത്തനന ആശ്യിക്കുന 
മനസ്ിനനപ്പറെിയം പറഞ്ഞു നകാടുക്കുന്നു. ജരീവികൾ 
നക്്ാം മൂെമായിട്ടുള്ളത് സത്താനണന്നും, അവ ആ 
സത്തിനന ആശ്യിച്് നിെനിൽക്കുകയം, ആ സത്തിൽ 
ത്തനന െയിച്് അവസാനിക്കുകയം നചയ്യുന്നു. അതു 
നകാണ്ാണ്, ആ സത്തുമാത്മാണ് സത്യമായിട്ടുള്ള 
നതന്നും മറെ് കാണനപ്പടുനവനയാനക് സത്തിനറെ 
വികാരങ്ങളാനണന്നും പറ്ത്.

 ശരരീരം ഒര കിളിർപ്പു (അങ്കുരം) ന്പാനെ 
ന്വരള്ളതാനണങ്കിൽ അതിന് അനത്തിെ്ാനത 
ന്വനറ എങ്ം മൂെം ഉണ്ാവകയി്. അനമാകന 
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അങ്കുരം നകാണ്് അതിനറെ മൂെമായ അപ്പുകനളയം, 
അപ്പുകളാകന അങ്കുരം നകാണ്് അതിനറെ മൂെമായ 
ന്തജസ്ിനനയം, ന്തജസ്ാകന അങ്കുരം നകാണ്് 
അതിനറെ മൂെമായ സത്തിനനയം അറിയക. അ്ന്യാ 
സൗമ്യ (മകന്ന), ഈ ജരീവികൾനക്്ാം മൂെമായിട്ടുള്ളത് 
ആ സത്താകന്നു. അവ ആ സത്തിനന ആശ്യിച്് 
നിെനിൽക്കുകയം ആ സത്തിൽത്തനന െയിക്കുകയം 
നചയ്യുന്നു (6.8.4). അനത്തിനറെ കാരണം 
അപ്പുകളായതുന്പാനെ, അപ്പുകളുനട മൂെം ന്തജസ്സും, 
ന്തജസ്ിനറെ മൂെം സത്തുമാകന്നു. ഇവനയ അറി്് 
“സത്തിനന” അറിയണം.

 ഇവിനടയാണ് ഉദോെകൻ ന്ശ്വതന്കതുവിന്നാട് 
“തത് ത്വമസി” - “അത് നരീയാകന്നു” എന് 
പറഞ്ഞുനകാടുക്കുനത്. ആ സൂക്ഷ്മഭാവം തനനയാണ് 
ഈ ജഗത്തിനറെനയ്ാം ആത്ാവായിരിയ്ക്കുനത്. 
അതുമാത്മാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളതും സർവത്തിനറെയം 
ആത്ാവായിട്ടുള്ളതും! “അ്ന്യാ ന്ശ്വതന്കന്താ, അത് 
നരീ തനനയാകന്നു.”

 ഉദോെകൻ ഇതുപറയന്മ്ാൾ ന്ശ്വതന്കതു തനറെ 
പിതാവിന്നാട് വരീണ്ടും ആവശ്യനപ്പട്ടു; “സംപൂജ്യനായ 
അങ്ങ് അത് എനിയ്ക്ക് കറച്ചു കൂടി വ്യക്മായി 
പറഞ്ഞുതനാലും”. അങ്ങനന തനന ആകനട് എന് 
ഉദോെകൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഇങ്ങനന എട്ടുപ്രാവശ്യം 
അത് വരീണ്ടും വരീണ്ടും ന്ചാദിച്് പതംവരത്തിയിട്ാണ് 
ന്ശ്വതന്കതു “തത്ത്വമസി” എനതിനറെ നപാരൾ 
പൂർണ്ണമായി ഉൾനക്ാള്ളുനത്! അതിലൂനടയാണ് 
ഭാരതരീയ തത്വചി്യനട ജാജ്വെ്യമാനമായ ആ 
അമൂെ്യരത്നനത്ത നമുക്് ദർശിക്കുവാൻ വഴിയണ്ാ 
കനത്! 
ആ മന്തം ഒന് ഉരക്ഴിച്ചു ന്നാക്കൂ: 

“സ യ ഏന്ഷാഽണിവമ തദാത്്യമിദം 
സർവ്വം, തത് സത്യം സ ആത്ാ തത് ത്വമസി 
ന്ശ്വതന്കന്താ ഇതി, ഭൂയ ഏവ മാ ഭഗവാൻ 

വിജ്ാപയത്വിതി, തഥാ ന്സാന്മ്യതിന്ഹാവാച” 
(6.8.7)

പെ മരങ്ങളിൽ നിന് സമ്ാദിച് രസങ്ങളിൽ നിന് 
ന്തനരീച് ന്തനുണ്ാക്ിക്ഴി്ാൽ അതിൽ ഏത് 
ന്തൻതുള്ളി ഏതുമരത്തിന്റെതാണ് എന് അറിയാൻ 
കഴിയകയി്. ഈ ഉദാഹരണത്തിലൂനട 
തത്ത്വമസിയനട മന്തം രണ്ാമതും ഉദോെകൻ തനറെ 
മകന് പറഞ്ഞു മനസ്ിൊക്ിനക്ാടുക്കുന്നു (6.9.4).

(തുടരം)
______________________
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കഥ 
ചാണക്യൻ

 മൗര്യ സാമ്ാട്് ചന്ദഗുതേനറെ പ്രധാന 
മന്തിയായിരന്നു ചാണക്യൻ (കൗടിെ്യൻ, വിഷ്ണുഗുതേൻ) 
(BCE 321 കാെം). ഒര പന്ഷേ ന്ൊകത്തിനെത്തനന  
ആദ്യനത്ത സാമ്ത്തിക ശാസ്ത്ര ഗ്ന്ഥമായ 
“അർത്ശാസ്ത്ര” നമഴുതിയത് ഈ ചാണക്യനാണ്... 

 സമ്ത്തുനകാണ്ടും, മനറെ്ാ പ്രൗ�ി നകാണ്ടും 
പുകൾനപറെ മൗര്യ സാമ്ാജ്യത്തിനറെ സാമ്ത്തിക 
അഭിവൃദ്ിയനട രഹസ്യം ന്തടി ഒരിക്ൽ ഒര വിന്ദശ 
സഞാരി തെസ്ാനമായ മഗധയിനെത്തി. പെന്രാടും 
പെതും ന്ചാദിച്റി് അയാൾക്് ഒര കാര്യം 
മനസ്ിൊയി. ചാണക്യൻ എന്നു ന്പരള്ള ഒര 
സമർത്നും, ബുദ്ിമാനുമായ  വ്യക്ിയനട ഭാവനാ 
പൂർണമായ പ്രവർത്തന മികവാണ് ചന്ദഗുതേനറെ 
വിജയരഹസ്യം എന കാര്യം. എങ്കിൽ ചാണക്യനന 
ഒന് ന്നരിട്് കണ്ടു കളയാം എന്നു കരതി പെന്രാടും 
വഴി ന്ചാദിച്റി്് ഒര  സന്്യ കഴി് ന്നരത്ത് 
അന്ദേഹം ചാണക്യൻ താമസിക്കുന വരീട്ിനെത്തി... 

 അന്ദേഹം നചല്ലുന സമയത്ത് ചാണക്യൻ 
കത്തിച്ചു വച് ഒര നിെവിളക്ിനറെ മുമ്ിെിരന്  
എന്ാനക്ന്യാ കണക്കുകൾ എഴുതി നകാണ്ിരിക്കു 
കയായിരന്നു. ആഗതന്നാട് ഇരിക്ാൻ ആംഗ്യം 
കാട്ിയ ന്ശഷം അന്ദേഹം ന്ജാെി തുടർന്നു... ന്ജാെി 
പൂർത്തിയാക്ിയ ന്ശഷം ചാണക്യൻ അവിനട 
അതുവനര കത്തിനക്ാണ്ിരന നിെവിളക്് നകടുത്തി 
വയ്ക്കുകയം പകരം മനറൊര വിളക്് കത്തിച്ചു വച്് 
ആഗതന്നാട് സംഭാഷണത്തിന്െർനപടുകയം നചയ്തു.

 സംഭാഷണമന്ദ്്യ ആഗതൻ ചാണക്യന്നാട് 
ന്ചാദിച്ചു: നിങ്ങൾ കണനക്ഴുതി നകാണ്ിരനന്പ്പാൾ 
ഉപന്യാഗിച്ിരന വിളക്് എ്ിനാണ് നകടുത്തി വച്് 
നമ്മൾ സംസാരിക്ാനിരനന്പ്പാൾ മനറൊര വിളക്് 
കത്തിച്ചുവച്ത്? 

 ചാണക്യൻ ചിരിച്ചു നകാണ്് മറുപടി പറഞ്ഞു:  
ആദ്യനത്ത വിളക്് എനിക്് ഔന്ദ്യാഗിക കാര്യങ്ങൾ 
നിർവഹിക്കുന്മ്ാൾ ഉപന്യാഗിക്ാനായി രാജാവ് 
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അനുവദിച്ചു തനിട്ടുള്ള വിളക്ാണ്.. ആ വിളക്ിൽ 
എണ്ണ ഒഴിക്കുനതിനുള്ള പണം രാജ ഭണ്ഡാരത്തിൽ 
നിന്നുമാണ് തരനത്. അത് ഞാൻ ഔന്ദ്യാഗിക 
കാര്യത്തിനു മാത്ം  ഉപന്യാഗിക്കുന്നു. ഇന്പ്പാൾ നമ്മൾ 
സംസാരിക്കുന്മ്ാൾ കത്തിനക്ാണ്ിരിക്കുനത് എനറെ 
സ്വ്ം വിളക്ാണ്. അതിൽ എണ്ണനയാഴിക്കുനത് 
എനറെ ശമ്ളത്തിൽ നിന്നുമാണ്, കാരണം നമ്മൾ 
തമ്മിലുള്ള ചർച്കൾ വ്യക്ിപരമായതുനകാണ്് 
രാജ്യത്തിനെ ഖജനാവിനെ പണം നകാണ്് വാങ്ങിക്കുന 
ഇന്നം നചെവഴിക്കുനത് ധാർമ്മികമ്.

 മൗര്യ സാമ്ാജ്യത്തിനറെ അഭിവൃദ്ിയനട 
രഹസ്യത്തിനറെ നപാരളിന് ഇതിലും വെിയ 
ഉദാഹരണമി്. “ഭരണാധികാരിമാരനടയം, ഉന്ദ്യാഗ 
സ്ൻമാരനടയം” ന്ദശന്നേഹവം,  സത്യസന്തയം, 
ആത്ാർത്തയം, ക്യത്യതയമാണ് ഒര നാടിനറെ 
അഭിവൃദ്ിക്് നിദാനം.

_____________________

12 രാശി സ്ംഭങ്ങളുള്ള ശംന്ഗരിയിനെ 
വിദ്യാശങ്കര ന്ഷേത്ം

 ഹിന്ദു കെണ്റിനെ 12 മാസങ്ങളുനട കൃത്യമായ 
ക്മത്തിൽ ഓന്രാ തൂണിലും സൂര്യരശ്ികൾ പതിക്കുന 
തരത്തിൽ ഒര ന്ഷേത്ത്തിനുള്ളിൽ രാശി 
ചിഹ്നങ്ങളുമായി നപാരത്തനപ്പടുന 12 തൂണുകൾ 
നിർമ്മിച്ിരിക്കുനത് ആകർഷകമന്്?  ഈ 
ന്ഷേത്നത്തക്കുറിച്് കൂടുതെറിയാൻ, ഈ ന്െഖനം 
മുഴുവൻ വായിക്കുക.

 ശംന്ഗരിയിനെ വിദ്യാശങ്കര ന്ഷേത്ം, ഗുര 
വിദ്യാശങ്കരനറെ സ്മരണയ്ക്കായി 1338 CE-ൽ പൂർണ്ണമായം 
നകാത്തുപണികളാൽ നിർമ്മിച്, മന്നാഹരമായ ഒര 
വാസ്തുവിദ്യയാണ്. പ്രധാന ന്ദവനായി ഭഗവാൻ 
പരമശിവനറെ പ്രതിഷ്ഠയള്ള ഈ ന്ഷേത്ം,   മഹത്തായ 
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വിജയനഗര സാമ്ാജ്യത്തിനറെ സ്ാപനത്തിൽ മുഖ്യ 
പങ്ക് വഹിച്ിരന, ശംന്ഗരി ശാരദാ പരീഠം അധിപതി 
കൂടിയായിരന ജഗത്ഗുര ശങ്കരാചാര്യ 
വിദ്യാരണ്യസ്വാമികളാണ്  സ്ാപിച്ത്. 

 തുംഗ നദിയനട പ്രന്വശന കവാടത്തിൊണ് 
ന്ഷേത്ം സ്ിതി നചയ്യുനത്.  1338-ൽ നഹായ്സാെ, 
ചാലൂക്യ, ്ാവി� വശെികൾ സംന്യാജിപ്പിച്് 
വിജയനഗര ഭരണാധികാരികളുനട സഹായവം 
സംന്യാജനവം നകാണ്ാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ത്.

 ന്ഷേത്ത്തിനറെ മുകൾഭാഗം വ്യത്യസ്മായ ഒര 
രൂപകല്പനനയ ഒനിച്ചു ന്ചർക്കുന്നു.  വിജയനഗര 
സാമ്ാജ്യത്തിനറെ തെസ്ാന നഗരിയായ ഹംപിയിനെ 
ന്ൊക വപതൃക ന്കന്ദത്തിനെ ന്ഷേത്ങ്ങനള ഈ 
ചുമരകൾ നിങ്ങനള ഓർമ്മിപ്പിക്കും. മനറെവിനടയം 
കാണാൻ സാധിക്ാത്ത ദഷേിന്ണ്്യൻ ന്ഷേത് 
വാസ്തുവിദ്യയനട വ്യത്യസ് വശെികളുനട സവിന്ശഷവം 
മന്നാഹരവമായ സംന്യാജനമാണ് ഇത്.

 ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിംഹങ്ങൾ, 
ആനകൾ, കതിരകൾ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുനട  ശിൽപങ്ങൾ 
പുറനത്ത ചുവരകളിൽ കാണാം.  ന്ഷേത്ത്തിനറെ 
പിൻഭാഗത്ത് ദശാവതാരം [വിഷ്ണുവിനറെ പത്ത് 
അവതാരങ്ങൾ] നകാത്തി നവച്ിരിക്കുന്നു.

 പന്തണ്് രാശികൾ നകാത്തിവച്ിരിക്കുന 
ന്ഷേത്മണ്ഡപത്തിനുള്ളിനെ അത്ഭുതകരമായ പന്തണ്് 
രാശി തൂണുകൾ (രാശി-സ്ംഭങ്ങൾ എന് വിളിക്നപ്പടുന്നു) 
പന്തണ്് രാശിചക്ങ്ങളുനടയം ക്മത്തിൽ, ഉദയസൂര്യനിൽ 
നിന്നുള്ള കിരണങ്ങൾ ഓന്രാനിലും മാറി മാറി പതിക്കുന 
വിധത്തിൊണ് ക്മരീകരിച്ിരിക്കുനത്.   ഉദാഹരണത്തിന്, 
സൂര്യൻ ഇന്പ്പാൾ മകരം രാശിയിൽ (മകര രാശി) സ്ിതി 
നചയ്യുന്നുനണ്ങ്കിൽ, മകരം ചിഹ്നമുള്ള സ്ംഭത്തിൽ സൂര്യ 
കിരണങ്ങൾ പതിക്കുന്നു.

 ന്ഷേത്ത്തിനറെ തറ ഉയർന വൃത്താകാരത്തിൊണു 
ള്ളതു്,   ഇത് നഹായ്സാെയിലും ചിെ വിജയനഗര 
വശെിയിലുള്ള ന്ഷേത്ങ്ങളിലും കാണനപ്പടുന്നു.  എനിര 
നാലും, രാശിചക്ത്തിനെ തൂണുകളിൽ സൂര്യപ്രകാശം 
പതിക്കുന്മ്ാൾ നിഴലുകളുനട ദിശ സൂചിപ്പിക്കുനതായി 
പറയനപ്പടുന ഒത്തുന്ചരൽ വരകളാൽ ഇത് 
അടയാളനപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ചുരണ് നകാത്തുപണി 
കളുള്ള ന്മൽക്കൂരയിൽ അസാധാരണമായ കരകൗശ 
െവിദ്യ പ്രകടമാണ്, ഇത് സാധാരണയായി നഹായ്സാെ 
അന്ങ്കിൽ വിജയനഗര വശെിയിലുള്ള ന്ഷേത്ങ്ങളിലും 
കാണനപ്പടുന്നു.

 ന്നനര മുനിൽ, പടി്ാറ്, ന്ഷേത്ത്തിനുള്ളിൽ, 
ഗർഭഗൃഹം അന്ങ്കിൽ പ്രധാന ശ്രീന്കാവിൽ, ഒര 
വശത്ത് വിദ്യാ ഗണപതിയം മറുവശത്ത് ദുർഗ്ഗാന്ദവിയം 
ഉണ്്.  ഈ ന്ഷേത്ം ഇന്നും നിത്യ പൂജകന്ളാനട 
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പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നിരവധി ഭക്നര ആകർഷിക്കുന്നു. 
ന്ഫാന്ട്ാഗ്ാഫി അനുവദനരീയമ്.

 നദരീതരീരത്ത് ധാരാളം മത്്യങ്ങൾ വരനത് 
കാണാം,  അവക്് അവിനട ഭക്ർ  ന്ചാറ് നൽകന്നു.  
അവ വിശുദ് മത്്യങ്ങളാനണന് പറയനപ്പടുന്നു,  
അവനയ പിടിക്ാൻ അനുവാദമി്.

 ഈ ന്ഷേത്ം വളനര ഉയർന ഒര പ്രതെത്തിൽ 
നിെനകാള്ളുന്നു, അതിനാൽ കന്നുകളിൽ നിന്നും 
അവയനട ചരിവകളിൽ നിന്നുമുള്ള കാഴ്ച മന്നാഹരമാണ്. 
മധ്യഭാഗനത്ത ന്മൽക്കൂര താമരകളും, സംസാരിക്കുന 
തത്തകളും നകാണ്ടുള്ള അതിമന്നാഹരമായ ഒര 
സൃഷ്ടിയാണ്. ഗർഭഗൃഹത്തിന് മുകളിലുള്ള വിമാനം 
ശിഖരവം മഹാപദ്മവം സ്തൂപിയം നകാണ്് ഗംഭരീരമായി 
ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. ന്മൽക്കൂരയനട ബാക്ി ഭാഗം 
ചരി് ചാനൽ സ്ാബ് നകാണ്ാണ് നിർമ്മിച്ിരിക്കുനത്.  
മൃഗങ്ങൾ, പുരാണകഥകൾ, ശിവൻ, വിഷ്ണു, ദശാവതാരം, 
കാളി, ഷൺമുഖൻ തുടങ്ങിയ ശില്പങ്ങളാൽ തറഭാ ഗം 
അെങ്കരിച്ിരിക്കുന്നു. നസൻട്രൽ ഹാളിനറെ 
ന്കാണുകളിനെ ഗുഹകളിൽ നിന് ശിൊ വളയങ്ങൾ 
തൂങ്ങിക്ിടക്കുന്നു, ഇത് വിജയനഗര കാെഘട്ത്തിനെ 
ഒര നപാതു സവിന്ശഷതയാണ്.

 വഹദേവ ശിൽപ്പകൊ വിദ്യാർത്ികനള സംബന്ി 
ച്ിടന്ത്താളം, ഈ ന്ഷേത്ം ശില്പകെയനട യഥാർത് 
സംഭരണശാെയാണ്.  ശ്രീന്കാവിെിനെ വിദ്യാശങ്കര 
െിംഗന്ത്തയം മറ്റു മൂർത്തികന്ളയം ധ്യാനിക്കുനത് ഏവ 
നരയം വദവിക സാഷോത്കാരത്തിന്െക്് നയിക്കും.

 കാർത്തിക ശുക്ല പഷേത്തിൽ വിദ്യാതരീർത് 
രന്ഥാത്വം വിപുെമായി ആന്ഘാഷിക്കുന്നു.  തൃതരീയ 
മുതൽ നവമി വനര ഏഴു ദിവസമാണ് ഉത്വം.  സതേമി 
ദിനത്തിൽ പ്രധാന പൂജാരി പ്രന്ത്യക പൂജ നടത്തുന്നു.  
കൂടാനത ഷഷ്ടി, സതേമി, അഷ്ടമി ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രീ 
വിദ്യാശങ്കരനറെ ആരാധനയം നടത്തനപ്പടുന്നു.  
വാസ്തുവിദ്യാ വിസ്മയം കാരണം ഈ ന്ഷേത്ം 
ആർക്ിന്യാളജിക്ൽ സർന്വ്വ ഓഫ് ഇ്്യയനട 
സംരഷേണത്തിൊണ്.

________________

സുഭാഷിതം -28

ജിന്ഹ്വ പ്രമാണം ജാനരീഹി /
ഭാഷന്ണ ന്ഭാജന്ന അപി ച //

അതയുക്ിരതി ഭുക്ിശ് /
സത്യം പ്രാണാപഹാരിണി //

जिह्वे  प्रमाणं िानीजि भाषणवे भोिनवेऽजि च ।
अत्युक्तिरजिभयुक्तिश्च सतं् प्राणाििाररणी ॥ 
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അർത്ം: ന്ഹ നാന്വ,  സംസാരിക്കുന്മ്ാഴും ഭഷേണം 
കഴിക്കുന്മ്ാഴും നിനറെ പരിമിതികൾ സ്വയം അറിയക.  
അമിതമായ സംസാരവം അമിതമായി ഭഷേണം 
കഴിക്കുനതും മരണത്തിന്െക്് ന്പാലും  നയിന്ച്ക്ാം.

_____________________

ശ്രീധർമ്മശാസ്തൃ ന്കശാദി പാദ വർണ്ണന ന്സ്ാത്ം
(ശ്രീമദ് ശങ്കരാചാര്യർ)
ന്്ാകം - 10/10

 

ന്ഹ ഭൂതനാഥ ഭഗവൻ, ഭവദരീയചാര-
പാദാംബുന്ജ ഭവതു ഭക്ിരചഞൊ ന്മ ।
നാഥായ സർവജഗതാം ഭജതാം ഭവാബ്ി-
ന്പാതായ നിത്യമഖിൊംഗഭുന്വ നമന്സ് ॥

िवे भूिनाथ भगवन् भवदीयचारु-
िादाम्युिवे भवियु भक्तिरचञ्चला मवे ।
नाथाय सव्विगिां भििां भवाक्धि-

िोिाय जनत्मक्िलाङ्गभयुववे नमस्वे ।।१०।।

അർത്ം :- അ്ന്യാ ഭൂതനാഥ ! ഭഗവൻ ! അങ്ങയനട 
രമണരീയമായതും താമര സദൃശമായതുമായ കാെിണ 
കളിൽ എനിക്് അചഞെമായ ഭക്ിയണ്ാകനട് ! 
സകെന്ൊകർക്കും നാഥനും സംസാര സാഗരത്തിൽ 
നൗകയായിട്ടുള്ളവനും സർവന്ൊക രഷേകനുമായ 
ധർമ്മശാസ്ാന്വ ! അങ്ങയ്ക്ക് നമസ്കാരം.

(അവസാനിച്ചു)
________________________

ക്വിസ് (വിജ്ാന പരരീഷേ) – 13

(കറിപ്പ്: സനാതന ധർമ്മം സംബന്ിച്ചും, കൂടുതലും 
അയ്യപ്പവാണിയിൽ പ്രസിദ്രീകരിച് വിഷയങ്ങൾ 
അടിസ്ാനമാക്ിയമുള്ള ന്ചാദ്യങ്ങൾ. ഉത്തരങ്ങൾ 
അയ്യപ്പവാണിയനട അടുത്ത െക്ത്തിൽ. എ്ാവർക്കും 
പനങ്കടുക്ാം. ഉത്തരങ്ങൾ 20 ദിവസത്തിനകം 
“9447211722” എന നമ്റിന്െക്കു വാട്സാപ്പ്  അയ 
ക്ണം. എ്ാ ന്ചാദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ 
നൽകന വ്യക്ിയനട  വിവരങ്ങൾ അടുത്ത അയ്യപ്പ 
വാണിയിൽ പ്രസിദ്രീകരിക്കുനതാണ് )
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ന്ചാദ്യങ്ങൾ:

1. “നവങ്കടാചെ”ത്തിനെ “നവങ്കട്് ” എനതിനറെ അർ 
ത്നമ്ാണ്?

2. ശിവനറെ ഏത് സ്വരൂപമാണ്  വിജ്ാനവമായി 
ബന്നപ്പട്ിരിക്കുനത്?

3. അമൃതത്തിനറെ അംശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന 
നചടി/ഇെ.?

4. “െരീൊവതി” ഏത് വിഷയവമായി ബന്നപ്പട് 
ഗ്ന്ഥമാണ്?

5.  കടെിനുമരീനത െങ്കയിന്െക്കുള്ള ന്സതുബന്നത്തി 
നറെ നിർമാണത്തിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച് വാനരൻ? 

6.  വിശ്വാമിത്നറെ തപസ്് മുടക്ിയ അപ്സരസ്്? 
7.  പ്രപഞത്തിനെ ഊർജ്ജത്തിനറെ പ്രാഥമിക രൂപം? 
8.  ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതിയത് ആരാണ്?
9.  ശ്രീചക്ം ഏത് ന്ദവതയമായി ബന്നപ്പട്ിരിക്കുന്നു?
10. ഭഗവത് ഗരീതയനട വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ ഇ്്യൻ 

രാഷ്ട്രപതി ആരായിരന്നു?

ഉത്തരങ്ങൾ (കഴി് െക്ത്തിനെ ന്ചാദ്യങ്ങൾ)

1.  ശ്രീരാമൻ അവതരിച്ത് ന്ത്തായഗത്തിൽ.
2. വ്യാസനും പാണ്ഡവരം തമ്മിലുള്ള ബന്ം : 

പാണ്ഡവരനട മുത്തച്ഛനായിരന്നു വ്യാസൻ.
3. സമു്ം കടക്കുന്മ്ാൾ ഭഗവാൻ ഹനുമാനറെ ശക്ി 

പരരീഷേിച് നാഗമാതാവ്: സുരസ.
4. ദ്വാപരയഗത്തിനറെ അവസാനത്തിൽ (നപാതു 

വർഷത്തിനുമുൻപു  3100-നും 3000-നും ഇടയിൽ) 
ഇനനത്ത ഹരിയാനയിനെ കരന്ഷേത്യിൽ 
നവച്ാണ് പാണ്ഡവരം കൗരവരം തമ്മിലുള്ള 
മഹാഭാരതയദ്ം എന കരന്ഷേത്യദ്ം 
നടനത്.

5. വാല്രീകി രാമായണത്തിൽ 24,000 ന്്ാകങ്ങൾ 
ഉണ്്.

6. ഗണപതിയനട നകാമ്് മുറിച്ത് : പരശുരാമൻ.
7. മഹാഭാരതത്തിൽ യഷേനറെ ന്ചാദ്യങ്ങൾക്് 

ഉത്തരം നൽകിയത്: ധർമ്മപുത്ൻ എന 
യധിഷ്ടിരൻ യഷേനറെ എ്ാ ന്ചാദ്യങ്ങൾക്കും 
ഉത്തരം നൽകി.

8. ശിവൻ തനറെ മൂനാം കണ്ണിൽ നിന് ഉത്ഭവിച് 
ശക്ിയാൽ കാമന്ദവനന ഭസ്മമാക്ി.  പിനരീട് 
കാമന്ദവന് ജരീവൻ തിരിനക െഭിച്ചു - ശാപന്മാഷേം 
- എനാൽ ശരരീരമി്ാനത, അതിനാൽ ‘അനംഗൻ’ 
എന് ന്പര്.  ഭാര്യ രതരീന്ദവിക്്ാനത മറൊർക്കും 
കാമന്ദവനന കാണാനാകി്.

9. െങ്കയിൽ തടവിൊയിരന ശനിന്ദവനന ന്മാചിപ്പി 
ച്ത്: ഭഗവാൻ ഹനുമാൻ.

15



10.  ഭൂതനാഥൻ എനത് ഭഗവാൻ സ്വാമി അയ്യപ്പ 
നാകന്നു.

  
മുഴുവൻ ന്ചാദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയത്തരം നൽകിയവർ:

ആരമി്
______________________

ഭഗവത് ഗരീത - ഒനാം ആധ്യായം : 
അർജ്ജുനവിഷാദന്യാഗം 

ന്്ാകം - 1

ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച,
ധർമ്മന്ഷേന്ത്, കരന്ഷേന്ത്, 

സമന്വതാ: , യയത്വ : ,
മാമകാ : , പാണ്ഡവാ : ,ച, ഏവ
കിം, അകർവത?, സഞ്ജയ! (1)

ധർമ്മന്ഷേന്ത് = ധർമ്മന്ഷേത്ത്തിൽ ;  കരന്ഷേന്ത് 
= കരന്ഷേത്ത്തിൽ ; യയത്വ :=  യദ്ം നചയ്യാനാ 
ഗ്ഹിക്കുനവരായി ; സമന്വതാ: = ഒരമിച്ചുകൂടിയ; 
മാമകാ: = എനറെ ആൾക്ാരം ; പാണ്ഡവാ: ച ഏവ= 
പാണ്ഡവന്മാരം ; കിം അകർവത = എന്തു നചയ്തു.

ന്്ാകം - 2
സഞ്ജയ ഉവാച:

ദൃഷ്ട്വാ, തു, പാണ്ഡവാനരീകം
വയൂഢം, ദയുന്ര്യാധന:, തദാ
ആചാര്യം, ഉപസംഗമ്യ

രാജാ, വചനം, അബ്രവരീത്. (2)

തദാ = അന്പ്പാൾ ; രാജാ = രാജാവായ ; ദുന്ര്യാധന: = 
ദുന്ര്യാധനൻ ; വയൂഢം = വയൂഹമാക്നപ്പട് ; പാണ്ഡവാ 
നരീകം = പാണ്ഡവ വസന്യനത്ത ; ദൃഷ്ട്വാ, തു = കണ്ിട്് 
; ആചാര്യം = ആചാര്യനന ; ഉപസംഗമ്യ = സമരീപിച്ിട്് 
; വചനം = വാക്ിനന ; അബ്രവരീത് = പറഞ്ഞു.
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ന്്ാകം - 3
പവശ്യതാം പാണ്ഡുപുത്ാണാം

ആചാര്യ മഹതരീം ചമൂം
വയൂഢാം ദ്രുപതപുന്ത്ണ

തവ ശിന്ഷ്യണ ധരീമതാ.   (3) 

ആചാര്യ, = ആചാര്യ (ഗുന്രാ ) ; തവ = അങ്ങയനട ; 
ശിന്ഷ്യണ = ശിഷ്യനും ; ധരീമതാ = ബുദ്ിമാനുമായ ; 
ദ്രുപതപുന്ത്ണ = ദ്രുപതപുത്നാൽ  ((ധൃഷ്ടദയുമ്നനാൽ) ; 
വയൂഢാം = അണിനിരത്തനപ്പട് ; പാണ്ഡുപുത്ാണാം= 
പാണ്ഡവന്മാരനട ; ഏതാം = ഈ ; മഹതരീം = വെിയ 
(മഹത്തായ) ; ചമൂം = ന്സനനയ ; പശ്യ = കണ്ാലും.

ന്്ാകം – 4,5,6.
അത് ശൂരാ മന്ഹഷ്വാസാ
ഭരീമാർജ്ജുനസമാ യധി
യയധാന്നാ വിരാടശ്

 ദ്രുപദശ് മഹാരഥ:  (4)

ധൃഷ്ടന്കതുന്ശ്കിതാന :
കാശിരാജശ് വരീര്യവാൻ
പുരജിത് ക്ിന്ഭാജശ്

വശബ്യശ് നരപുംഗവ: (5)

യധാമനയുശ് വിക്ാ്:
ഉത്തമൗജാശ് വരീര്യവാൻ
സൗഭന്്ാ ്ൗപന്ദയാശ്

സർവ ഏവ മഹാരഥാ:   (6)

അത് = ഇതിൽ (പാണ്ഡവന്സനയിൽ) ; ശൂരാ: = 
ശൂരന്മാരായി ; മന്ഹഷ്വാസാ: = വെിയ വി്ാളികളായി ; 
യധി = യദ്ത്തിൽ ; ഭരീമാർജുനസമാ: = ഭരീമാർജുന 
തുെ്യന്മാരായ ; യയധാന: =യയധാനനും (സത്യാ 
കിയം) ; വിരാട:,ച = വിരാടനും ; മഹാരഥ: = മഹാ 
രഥനായ ; ദ്രുപദ:, ച = ദ്രുപദനും ; ധൃഷ്ടന്കതു: =ധൃഷ്ട 
ന്കതുവം ; ന്ചകിതാന: ച= ന്ചകിതാനനും ; വരീര്യവാൻ= 
വരീര്യവാനായ ; കാശിരാജ: ച= കാശിരാജനും; പുരജിത്= 
പുരജിത്തും ; ക്ി ന്ഭാജ: ച = ക്ിന്ഭാജനും; 
നരപുംഗവ: = പുരഷ ന്ശ്ഷ്ഠനായ ; വശബ്യ:, ച = 
വശബ്യനും ; വിക്ാ്: = പരാക്മിയായ ; യധാമനയു:, 
ച=യധാമനയുവം ; വരീര്യവാൻ = വരീര്യവാനായ ; 
ഉത്തമൗജ:, ച = ഉത്തമൗജസ്സും ; സൗഭ്: = സൗഭ്നും 
(അഭിമനയുവം ) ; ്ൗപന്ദയാ:, ച = ്ൗപന്ദയന്മാരം 
(ഉണ്് ) ; സർന്വ്വ= ഇവർ എ്ാവരം ; മഹാരഥ: = 
മഹാരഥന്മാർ ; ഏവ: = തനന.

____________________
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വാർത്തകൾ

* ഇന്, 2022 ജൂൺ 08, സ്വാമി അയ്യപ്പനറെ 
ജന്മനഷേത്മായ  ഉത്ം. കൂടാനത, നാനള ശബരിമെ 
പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം കൂടിയാണ്. ശബരിമെ അയ്യപ്പ ന്സവാ 
സമാജത്തിനറെ  നിർന്ദേശ പ്രകാരം ന്ൊകം മുഴുവനും 
ഉള്ള അയ്യപ്പ ഭക്ർ ഇന്ന ദിവസം വവകന്നരം 
സ്വ്ം വരീടുകളിലും, അടുത്തുള്ള ന്ഷേത്ങ്ങളിലും 
ദരീപാരാധനന്യാടു കൂടി “ഉത്ം പൂജ” നടത്തുന്നു, പ്രതിഷ്ഠാ 
ദിനം ആന്ഘാഷിക്കുന്നു.. 

* മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ിരന ന്പാനെ പ്രസിദ്മായ 
“ഹരിവരാസനം” കരീർത്തനത്തിനറെ നൂറാം വാർഷികം 
വിവിധ പരിപാടികന്ളാനട 2022 ആഗസ്റ് മുതൽ 2024 
ജനുവരി വനര ആന്ഘാഷിക്കുവാൻ ശബരിമെ അയ്യപ്പ 
ന്സവാ സമാജം തരീരമാനിച്ിരിക്കുന്നു. സമാജത്തിനറെ 
വിവിധ തുറകളിലുള്ള അയ്യപ്പഭക്ർ, ഗുരസ്വാമിമാർ, 
അയ്യപ്പനറെ ന്പരിലുള്ള സംഘടനകൾ, മഠങ്ങൾ,  
ആധ്യാത്ിക സംഘടനകൾ, മറെ് ഹിന്ദു സംഘടനകൾ,  
സന്യാസിവര്യർ, തുടങ്ങിയവർ ഉൾനക്ാള്ളുന 
വിപുെമായ “ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആന്ഘാഷ 
സമിതിയനട” ആഭിമുഖ്യത്തിൊകം പരിപാടികൾ 
നടത്തുക. 2024 ജനുവരി 14നു,മകരവിളക്് സമയത്ത് 
അ്ാരാഷ്ട്ര തെത്തിൽ ഹരിവരാസനം സമൂഹ 
പാരായണം ഉണ്ാകം. 2024 ജനുവരി 20-21 
തിയതികളിൽ, വിവിധ പരിപാടികന്ളാനട 
“അ്ർന്ദശരീയ അയ്യപ്പമഹാ സംഗമം” നടത്തുവാനും 
അതിന്െക്് ബഹുമാനനപ്പട് ഭാരത പ്രധാനമന്തി 
നന്രന്ദന്മാദിയടക്ം സമാദരണരീയ വ്യക്ിത്വങ്ങനള 
പനങ്കടുപ്പിക്കുവാനും ആസൂത്ണം നചയ്യുന്നു.
 ആന്ഘാഷ കമ്മിറെിയനട ഉദ്ഘാടന സന്മ്മളനം 2022 
ജൂൺ 11 ശനിയാഴ്ച നചവനയിൽ വച്് പൂജ്യ സ്വാമി 
ചിദാനദേപുരി, ബഹു.  തമിഴ്ാട് ഗവർണർ ശ്രീ.  രവി, 
ബഹു.  നതെങ്കാന & ന്പാണ്ിന്ച്രി ഗവർണർ ശ്രീമതി.  
തമിഴിവസ സൗദേരരാജൻ, മുൻ മിന്സാറാം ഗവർണർ 
ശ്രീ.  കമ്മനം രാജന്ശഖരൻ, പ്ളം നകാട്ാരം 
പ്രസി�റെ് ശ്രീ.  ശശികമാരവർമ്മ രാജ, SASS ന്ദശരീയ 
നചയർമാൻ ശ്രീ.  ടി ബി ന്ശഖർ തുടങ്ങിയവരനട 
മഹനരീയ സാനിധ്യത്തിൽ നിർവഹിക്നപ്പടുന്നു.

നിന്ഷധക്കുറിപ്പ് : ഇതിൽ നകാടുത്തിരിക്കുന വിഷയങ്ങൾ 
സംബന്ിച്്, അതിനറെ രചയിതാക്ൾക്്ാനത, 
ശബരിമെ അയ്യപ്പ ന്സവാ സമാജത്തിന്നാ 
അംഗങ്ങൾന്ക്ാ യാനതാര ബാധ്യതയമിന്ന് 
വ്യക്മാക്കുന്നു.

ശബരിമെ അയ്യപ്പ ന്സവാ സമാജത്തിനുന്വണ്ി, 
അയ്യപ്പവിഹാർ, വിയ്യൂർ, തൃശൂർ., ന്കരളം - 680010, നിന് 
നാഷണൽ അഡ്ിൻ നസക്ട്റി ശ്രീ പി ഷണ്മുഖാനദേൻ 
പ്രസിദ്രീകരിക്കുനത്
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