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ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഘ�ാഷങ്ങൾ
നചപനൈ, 11 ജൂൺ 2022

ഹരിവരാസനം ഘദശരീയ ശതാബ്ി ആഘ�ാഷസമിതി രൂപരീകരിച്ചു. 
ഘദശരീയ സമിതി നചയർമാൻ : പത്മവിഭൂഷൻ ഇപശജ്ാനി 
ഇളയരാജ, വർകിംഗ് നചയർമാൻ റിട്ട. ജസ്റിസ് ജയചന്ദ്രൻ & 

ജനറൽ കൺവരീനർ :ശ്രീ. ഈഘറാ�് എൻ.രാജൻ.

   2022 ജൂൺ 11നു നചപനൈയിൽ നവച്് നടനൈ 
ഘയാഗത്തിൽ, “ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി 
ആഘ�ാഷങ്ങളുനട” ഘദശരീയ കമ്ിറ്ി നചയർമാനായി 
പത്മവിഭൂഷൺ ഇപശജ്ാനി ഇളയരാജ അവർകളും  
(പ്രശസ്ത സംഗരീത സംവിധായകൻ, ഗാന രചയിതാവ്, 
ഗായകൻ),  വർകിംഗ് നചയർമാനായി റിട്ട. ജസ്റിസ് 
ജയചന്ദ്രൻ അവർകളും നാമനിർഘദേശം നചയ്യനപെട്ടു. 
  സംപൂജ് കാഞ്ചി മഠാധിപതി ശ്രീശ്രീ വിജഘയന്ദ്ര 
സരസ്വതി സ്വാമികൾ, കാഞ്ചരീപുരം; സംപൂജ് മാതാ 
അമൃതാനന്ദമയി ഘദവി (അമ്), നകാല്ം;  സംപൂജ് 
ശ്രീശ്രീ വിശ്വപ്രസനൈ തരീർഥസ്വാമിജി, നപജാവർ മഠം 
ഉഡുപെി;  പത്മവിഭൂഷൺ ഘ�ാ.�ി.വരീഘരന്ദ്ര നഹഗ്ഗന�, 
ധർമ്സ്ഥല; സംപൂജ് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി, 
നകാളത്തൂർ അപദ്വതാശ്മം, ഘകാഴിഘകാട്;  സംപൂജ് 
സ്വാമി മിത്ാനന്ദ, ചിന്മയ മിഷൻ, നചപനൈ, തുടങ്ങിയ  
സ്വാമിജിമാർ, ആത്മരീയ ഘനതാകൾ, വിശിഷ്ട 
വ്ക്ികൾ ഉൾനപെനട ഭാരതത്തിനല വിവിധ സംസ്ഥാ 
നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള  ആദരണരീയ ആചാര്ന്മാരുനട 
രക്ാകർതൃത്ത്വത്തിലം മാർഗനിർഘദശത്തിലം 
ആഘ�ാഷങ്ങൾ സം�ടിപെിക്കുനൈതാകും. 
കൂടാനത, താനഴ നകാടുത്തിരിക്കുനൈ മഹദ് വ്ക്ികൾ 
പവസ് നചയർമാൻമാരായം നാമനിർഘദേശം 
നചയ്യനപെട്ടിട്ടുണ്്:
1. പത്മഭൂഷൺ ശ്രീമതി.  നക.എസ്. ചിത് (പിനൈണിഗായിക)
2. പദ്മശ്രീ ശ്രീ ജയറാം. (നചപനൈ,  സിനിമാനടൻ)
3. പദ്മശ്രീ ഘ�ാ. നക.നക.മുഹമ്ദ് (ഘകരളം, പുരാവസ്തു ഗഘവഷകൻ)

4. പദ്മശ്രീ  അജയ് ഘദവ്ഗൺ (മുംപൈ, സിനിമാനടൻ)
5. ശ്രീ.  എസ്.ഗുരുമൂർത്തി (നചപനൈ, മാധ്മപ്രവർത്തകൻ)
6. ജസ്റിസ്.(റിട്ട.) എൻ.കുമാർ (നൈംഗളൂരു)
7. ശ്രീ. പി.വാസു (നചപനൈ, ചലച്ിത് നിർമ്ാതാവ്, സംവിധായകൻ)

പത്മവിഭൂഷൻ 
ഇളയരാജ

റിട്ട. ജസ്റിസ് ജയചന്ദ്രൻ എൻ.രാജൻ



8. ഘ�ാ.ജി. നാച്ിയാർ (മധുര, അരവിന്ദ് കണ്ണാശുപത്ി)
9. ശ്രീ.ടി.ൈി.ഘശഖർ (കർണാടക, SASS ഘദശരീയ നചയർമാൻ)
10. ശ്രീ.  വിജി തമ്ി (ഘകരളം, ചലച്ിത് സംവിധായകൻ)
കൂടാനത, ഘ്ാൈൽ കമ്ിറ്ിയിൽ ഇനിപെറയനൈ വിശിഷ്ട 
വ്ക്ികനളയം പവസ് നചയർമാൻമാരായി 
നാമനിർഘദേശം നചയ്ിട്ടുണ്്.
1. ശ്രീ.  അരുൺ മുത്തുസ്വാമി (യ.നക., ഘസാളിസിറ്ർ)
2. ക്ാപ്റ്ൻ.  സനിൽ ഘഗാപിനാഥ് (യ.എസ്.എ.)
3. ശ്രീ.  എം.ഘഗാപാലകൃഷ്ണൻ (ലണ്ൻ)
4. ശ്രീ.ജയ് ശങ്കർ ഉണ്ണിത്താൻ (നചപനൈ)
5. ശ്രീ.ജയകൃഷ്ണൻ (ദുൈായ് )

  ആഘ�ാഷസമിതിയനട ജനറൽ കൺവരീനറായി ശ്രീ.  
ഈഘറാ�് എൻ. രാജനും (ഘകരളം);  ശ്രീ.  എസ്.വിഘനാ 
ദ്കുമാർ (ഘകരളം), ശ്രീ.  ദുപരശങ്കർ (നചപനൈ), 
അ�്വ.കുമാർ പവദ്നാഥൻ (മുംപൈ) എനൈിവനര 
ഘജായിന്് ജനറൽ കൺവരീനർമാരായം തരീരുമാനി 
ച്ിരിക്കുന്നു.  

 നചപനൈ ‘ശ്രീ വാരു നവങ്കടാചലപതി 
മണ്ഡപത്തിൽ’ നവച്ചു  ശൈരിമല അയ്യപെ ഘസവാ 
സമാജം  വിവിധ പഹന്ദവ, സാമൂഹ് സം�ടനകൾ 
നകാപെം ഇനൈ് സം�ടിപെിച് മഹത്തായ ഉദ്�ാടന 
ഘയാഗത്തിൽ,  SASS ഘദശരീയ നചയർമാൻ ശ്രീ. ടി.
ൈി.ഘശഖർ അധ്ക്ത വഹിച്ചു.  ൈഹുമാനനപെട്ട 
തമിഴ്ാട് ഗവർണർ ശ്രീ. ആർ.എൻ. രവി ഘയാഗം 
ഉദ്�ാടനം നചയ്തു. തുടർനൈ്, വിശിഷ്ട അതിഥി,  
നതലങ്കാന - ഘപാണ്ിഘച്രി സംസ്ഥാനങ്ങളുനട 
ചുമതലയള്ള ൈഹുമാനനപെട്ട ഗവർണർ  ശ്രീമതി.  
തമിഴിപശ സൗന്ദരരാജൻ ആശംസകൾ ഘനർന്നു.
 അനാദികാലം മുതൽ ആയിരകണകിന് 
ഋഷരീശ്വരന്മാരാൽ പരിഘപാഷിപെികനപെട്ട സനാതന 
ധർമ്ം ജഗത്ഗുരു ആയിരുന്നു നവന്നും, ഇടകാലത്ത് 
നിരന്തരമായ പവഘദശിക അക്രമങ്ങളുനടയം മറ്ം 
ഫലമായി അല്ം ക്രീണം സംഭവിച്ചുനവങ്കിലം, പിനൈരീട് 
പല മഹദ് വ്ക്ികളുനടയം ശ്മ ഫലമായി ഉണർനൈ് 
വരുന്നുനണ്ന്നും ൈഹുമാനനപെട്ട തമിഴ്ാട് ഗവർണർ 
ശ്രീ. ആർ.എൻ. രവി വിശദമാകി. വ്ക്മായ 
ആധ്ാത്മിക അടിത്തറയള്ള സനാതന ധർമ്ത്തിനന് 
നിലനിൽപ്ം ഉയർച്യം, ഭാരതത്തിനു മാത്മല്, ഘലാക 
നന്മക്കു തനനൈ അത്ന്താഘപക്ിതമാനണന്നും 
അഘദേഹം യക്ിയക്ം സമർത്ിച്ചു. ശൈരിമല 
അയ്യപെ ഘസവാ സമാജത്തിനന് ആഭിമുഖ്ത്തിൽ 
നടത്തുനൈ, 18 മാസം നരീണ്ടുനിൽക്കുനൈ ഹരിവരാസനം 
ആഘ�ാഷ പരിപാടികൾക് ആശംസകൾ ഘനരുനൈ 
ഘതാനടാപെം, എല്ാവിധ സഹകരണങ്ങളും അഘദേഹം 
വാഗ്ാനം നചയ്തു. 
     ആത്മരീയാചാര്ന്മാരായ, ഘകരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 
പൂജ് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിജി, നചപനൈയിൽ  നിന്നുള്ള 
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പൂജ് സ്വാമി മിത്ാനന്ദജി എനൈിവർ ഘചർനൈ് ദരീപ 
പ്രജ്വാലനം നടത്തി, അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണങ്ങളും 
നടത്തുകയണ്ായി.  ശ്രീ.  പി.ജി. ശശികുമാർവർമ്രാജ 
(പന്തളം  നകാട്ടാരം  പ്രസി�ന്് ), ബ്രഹ്മശ്രീ മുല്പെള്ളി 
കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി (തന്ത്രവിദ്ാപരീഠം, ആലവ), അ�്വ.  
നക. അനന്തഘഗാപൻ, (പ്രസി�ന്്, തിരുവിതാംകൂർ 
ഘദവസ്വം ഘൈാർ�് ) എനൈിവരും ഘവദിയിൽ 
ഉപവിഷ്ടരായിരുന്നു, അനുഗ്രഹ ഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി.
  
      ശൈരിമലക്കും അയ്യപെധർമ്ത്തിനും ഘവണ്ി 
ജരീവിതം തനനൈ ഘഹാമിച്, ഘകരളത്തിന് പുറഘത്തക് 
അയ്യപെധർമ്ം പ്രചരിപെിച്       സ്വർഗരീയരായ സ്വാമി 
ചിന്മയാനന്ദ, നവാൈ് രാജമാണികം, വിഘമാചനാനന്ദ 
സ്വാമി, കമ്ക്കുടി കുഴത്തൂർ അയ്യർ, എം.എൻ.നമ്്ാർ, 
പി.ടി.രാജൻ, 1923ൽ ഹരിവരാസനം രചിച് 
ഘകാനൈകത്ത് ജാനകിയമ് മുതലായവരുനട ഛായാ 
ചിത്ങ്ങൾ, ഘവദിയിൽ അയ്യപെ വിഗ്രഹത്തിന് ചുറ്മായി 
അലങ്കരിച്ചു നവച്് ദരീപാരാധന നടത്തിയത് ഏനറ 
ശ്ഘധേയമായി.

   ശ്രീ. കുമ്നം രാജഘശഖരൻ (മിഘസാറാം മുൻ 
ഗവർണർ), ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഘ�ാഷങ്ങളുനട 
പ്രാധാന്വം, പ്രസക്ിയം വിശദരീകരിച്ചു.  SASS 
ഘദശരീയ ജനറൽ നസക്രട്ടറി ശ്രീ.  ഈഘറാ�് രാജൻ, 
വിശിഷ്ടാതിഥികനള പരിചയനപെടുത്തുകയം സ്വാഗതം 
നചയ്യുകയം നചയ്തു.  തമിഴ്ാട് സംസ്ഥാന വർകിംഗ് 
പ്രസി�ന്് ശ്രീ. വി. ജയചന്ദ്രൻ നന്ദി പറഞ്ഞു.

 ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഘ�ാഷങ്ങൾ
  ആഘ�ാഷകമ്ിറ്ിയനട ഔപചാരികമായ 
പ്രഖ്ാപനഘശഷം, കമ്ിറ്ിയനട  ജനറൽ കൺവരീനർ 
ശ്രീ.എൻ.രാജൻ മാധ്മങ്ങനള കാണുകയം 
ഹരിവരാസനം ആഘ�ാഷ പരിപാടികനള കുറിച്് 
വിശദരീകരിക്കുകയം നചയ്തു.
  ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഘ�ാഷങ്ങൾ 2022 
ആഗസ്ത് 29-ന് ഘകരളത്തിനല പന്തളത്ത് നവച്ചു 
മഹത്തായ ഒരു നപാതു സഘമ്ളനഘത്താനട ആരംഭിച്്, 
2024 ജനുവരിയിൽ സമാപിക്കും. 18 മാസം നരീണ്ടു 
നിൽക്കുനൈ  ആഘ�ാഷ സമയത്ത്, രാജ്ത്തുടനരീളമുള്ള 
വ്ത്സ്ത പ്രായവിഭാഗങ്ങളിലള്ള കുട്ടികൾ, 
യവതരീയവാകൾ എനൈിവർകിടയിൽ  കലാ, കായിക, 
സാംസ്ാരിക, ആധ്ാത്മിക വിഷയങ്ങളിൽ മത്സരങ്ങൾ, 
എല്ാ വിഭാഗകാനരയം ഉൾനകാള്ളിച്ചു നകാണ്് 
നസമിനാറുകൾ, ആത്മരീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ധാർമ്ിക 
ക്ാസ്സുകൾ, നപാതുസഘമ്ളനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ, 
അയ്യപെധർമ് പ്രചാരണം ലക്്മാകിയള്ള വിവിധ 
പരിപാടികൾ സം�ടിപെിക്കുന്നു. കൂടാനത, ആഘ�ാഷ 
കാലത്ത് തുടർച്യായ രഥയാത്കളും രാജ്ത്തുടനരീളം 
ആസൂത്ണം നചയ്ിരിക്കുന്നു.
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   ആഘഗാള, ഘദശരീയ തലത്തിൽ നടത്തുനൈ പ്രധാന 
നപാതു പരിപാടികൾ ഇവയാണ്:
* 2022 ആഗസ്റ് 29നു പന്തളത്തു നവച്ചു ഒരു മഹാ 

സഘമ്ളനഘത്താനട ആഘ�ാഷ പരിപാടികളുനട 
സമാരംഭം കുറിക്കുന്നു.  

* 2024 ജനുവരിയിൽ, ആഘഗാളതലത്തിൽ, ഒരു 
നിശ്ിത ദിവസം, നിശ്ിത സമയത്ത് സമർപെിക 
നപെടുനൈ  “സമൂഹ ഹരിവരാസനം പാരായണ 
യജ്ം” - ഘകാടികണകിന്  ഭക്ർ ഘക്ത്ങ്ങളിലം 
ഭജന മണ്ഡലങ്ങളിലം വരീടുകളിലമായി പനങ്കടുക്കുന്നു.                 

* 2024 ജനുവരി 20, 21 തരീയതികളിൽ, 2 ദിവസങ്ങ 
ളിലായി, രാജ്ത്തിനന് പ്രധാനമന്ത്രിയം മറ്് പ്രമുഖ 
വ്ക്ികളും പനങ്കടുക്കുനൈ,  തിരുവനന്തപുരത്ത് 
നവച്് നടക്കുനൈ “ആഘഗാള അയ്യപെ മഹാസംഗമം”.

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

സനാതനധർമ്ം
പ്രഭാഷണം - ൈഹു. തമിഴ് നാട് ഗവർണർ         

ശ്രീ.  ആർ എൻ രവി

  (ശൈരിമല അയ്യപെ ഘസവാ സമാജം 
സം�ടിപെിച് ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഘ�ാഷ 
സമിതിയനട ഉദ്�ാടനസഘമ്ളനം - 2022 ജൂൺ 11ന് 
നചപനൈയിനല ശ്രീവാരു നവങ്കിടാചലപതി ഹാളിൽ)

  ൈഹു.  തമിഴ് നാട്  ഗവർണർ ശ്രീ. ആർ എൻ 
രവി, തികച്ചും ഭാരതരീയ സംസ്ാരത്തിനന് പതിവ് 
രരീതിയിൽ ഘവദിയിലം സദസ്ിലമുള്ള എല്ാവഘരാടും 
വണകം പറഞ്ഞ് ആദരവ് പ്രകടിപെിച്ാണ്  പ്രസംഗം 
ആരംഭിച്ത്.

  “1977-ൽ, നാഷണൽ ഘപാലരീസ് 
അകാദമിയിനല പരിശരീലനം കഴിഞ്ഞ് ഘകരളത്തിനല 
തിരുവനന്തപുരത്ത് യവ ഘപാലരീസ് ഓഫരീസറായി 
നിയമിതനായഘപൊൾ തുടങ്ങിയതാണ് അയ്യപെനുമായള്ള 
എനന്  ൈന്ം. ഞാൻ അയ്യപെഭക്നായ വർഷം. 
1977 �ിസംൈറിൽ ശൈരിമല തരീർഥാടന 
കാലത്തിനന് തുടകത്തിലായിരുന്നു അത്.  
ഘകരളത്തിനല മലനിരകളിലം ശൈരിമല വനത്തിലം 
വസിക്കുനൈ അയ്യപെനനക്കുറിച്് സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് 
ഘകട്ടിട്ടുണ്്, കൂടുതൽ അറിയാൻ ഉൽസുകനായിരുന്നു. 
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അതിനാൽ ശൈരിമലയിൽ �യൂട്ടിക് ഘപാകാൻ 
എനനൈ അനുവദികണനമനൈ് ഞാൻ എനന് മുതിർനൈ 
ഉഘദ്ാഗസ്ഥഘരാട് അഭ്ർത്ിച്ചു.  പഘക്, ഭക്ണവം 
പാർപെിടവം ഉൾനപെനട അനുകൂലമായ ജരീവിതാന്തരരീക്ം 
ഇല്ാത്ത കാട്ടിൽ ഒരു മാസഘത്താളം  തങ്ങുനൈത് വളനര 
ബുധേിമുട്ടാകുനമനൈ് പറഞ്ഞു മുതിർനൈ ഉഘദ്ാഗസ്ഥർ  
എനനൈ നിരുത്സാഹനപെടുത്തി.  എങ്കിലം, ഞാൻ 
നിർൈന്ിച്ചു, ഞാൻ ശൈരിമലയിൽ ഘപായി ഒരു 
മാസഘത്താളം താമസിച്ചു, അന്നുമുതൽ ആ അനുഭവം 
എനൈിൽ കാര്മായ സ്വാധരീനം നചലത്തിയിട്ടുണ്്. 
ഞാൻ ഘകരളത്തിൽ ഉണ്ായിരുനൈിടഘത്താളം കാലം 
എല്ാ വർഷവം ശൈരിമല ദർശനം മുടങ്ങാനത 
നടത്തിയിരുന്നു. കഠിനമായ കാനനപാതയിൽ 
തരീർഥാടകനര സഹായികാനും, അവർക് ഘവണ് 
നിർഘദേശങ്ങൾ നകാടുകാനും, പവദ്സഹായം 
ഉൾനപെനട സാധ്മായ എല്ാ രരീതികളിലം അവനര 
സഹായികാനും അനൈ് എനിക് അവസരങ്ങൾ 
ലഭിച്ിരുന്നു. ആ നിലയ്ക് 45 വർഷമായി ഞാൻ 
അയ്യപെഭക്നാണ്. 
   അയ്യപെഘയാഗങ്ങളിലൂനട സമൂഹനത്ത 
ഒനൈിപെികാനും, ഹരിവരാസന ഗാനത്തിനന് ശതാബ്ി 
ആഘ�ാഷികാനുമുള്ള ദൗത്ം ഏനറ്ടുത്ത ശൈരിമല 
അയ്യപെഘസവാസമാജത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ 
അറിയികാനും നന്ദി അറിയികാനും ഞാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
       അയ്യപെഘസവ രാഷ്ട്രഘസവയാണ്, അതിൽ സംശയമില്, 
കാരണം ഈ രാഷ്ട്രം, ഭാരതം, സൃഷ്ടികനപെട്ടത് നമ്മുനട 
ഋഷിമാരും, ആചാര്ന്മാരാലമാണ്. അവരാണ് 
നമ്മുനട ഘവദങ്ങളിൽ  പ്രതിപാദിച്ിരിക്കുനൈ സത്നത്ത 
വിശദരീകരിക്കുകയം,  വിപുലരീകരിക്കുകയം നചയ്ത്. 
അതാണ് ക്രഘമണ നമ്മുനട സനാതന ധർമ്മായി 
വികസിച്ത്.  ഈ സനാതന ധർമ്മാണ് ഭാരതനത്ത 
നിർമ്ിച്ത്.  

 നമ്മുനട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ിരിക്കുനൈ വിവിധ 
സിധോന്തങ്ങളിലം ആശയങ്ങളിലം, നമ്മുനട ഋഷിമാർ 
വിശദരീകരിച് മൂനൈ് അടിസ്ഥാന സത്ങ്ങൾ ഇവയാണ്: 
1. ഒഘരനയാരു പദവം മാത്ഘമയള്ളൂ - പരഘമശ്വരൻ.  
2. ഈ “പരഘമശ്വരൻ” മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളിഘലക്കും 
വ്ാപിക്കുന്നു, അതായത്.  “സൃഷ്ടിയനട ഐക്ം”.  
ദശലക്കണകിന് സൃഷ്ടികളിൽ, ഒന്നുഘപാലം 
മനറ്ാനൈിനനഘപൊനലയല്.  ഒരു മരത്തിനല നിരവധി 
ഇലകളിൽ, രണ്് ഇലകൾ ഘപാലം ഒരുഘപാനലയല്, 
എനൈാൽ എല്ാ ഇലകളും മരവമായി ൈന്നപെട്ടിരിക്കുന്നു, 
മരത്തിനപ്റം ഇലകൾക് അസ്തിത്വവമില്.  “സർഘവ 
ഭവന്തു സുഖിനഃ, സർഘവ സന്തു നിരാമയ, സർഘവ 
ഭദ്ാണി പശ്ന്തു,  മാ കശ്ിത് ദുഃഖ മാപ്നു യാത് ” 
എനൈ് പ്രാർത്ികാൻ നമ്മുനട ഋഷിമാനര ഘപ്രരിപെിച് 
സൃഷ്ടിയനട ഈ ഏകത്വം. - മനുഷ്ൻ മാത്മല്, 
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എല്ാ ജരീവജാലങ്ങളും സന്തുഷ്ടരായിരികണം, 
ഘരാഗങ്ങളില്ാത്തവരായിരികണം.  “നാനാത്വത്തിൽ 
ഏകത്വം” എനൈാണ് ഇതിനർത്ം.  ഇത് ഭരണ 
�ടനാപരമായ ഒരു  നിർമ്ിതിയാനണനൈ് ആളുകൾ 
പലതവണ നതറ്ിധേരിച്ിട്ടുണ്്, പനക്, വാസ്തവം 
അതല്. ഭരണ�ടന ഭരണത്തിനുഘവണ്ിയള്ളതാണ്, 
അതിൽ രാഷ്ട്രത്തിനന് ആത്മാവിനന ദർശികാൻ 
കഴിയില്. ഭാരതം ജനിച്ത്, ഇന്ത്ൻ ഭരണ�ടന 
എഴുതനപെടുനൈതിന്, വളനരകാലം,  ആയിരകണകിന് 
വർഷങ്ങൾക് മുമ്ാണ്.
          മൂനൈാമഘത്തത് … ‘ഏകം സത്, വിപ്രാ: ൈഹുധാ: 
വദന്തി” - സത്ം ഒനൈാണ്, ജ്ാനികളായ ആളുകൾ 
അത് പലവിധത്തിൽ പ്രകടിപെിക്കുന്നു.  ഇതാണ് 
എല്ാം ഉൾനകാള്ളുനൈ, “വസുപധവ കുടുംൈകം” 
- പ്രപഞ്ചം ഒരു കുടുംൈം.  ആയിരകണകിന്, 
8500ഓ അതിലധികഘമാ വർഷങ്ങൾക് മുമ്് നമ്മുനട 
ഋഷിമാർക് നവളിനപെട്ടതാണ് ഈ പ്രകാശം.  ഇത് 
നവളിനപെടുത്തിയത് ഒഘനൈാ  രഘണ്ാ ഋഷികളല്, ആയിര 
കണകിന് ഋഷികളിലൂനട, ഒനൈിച്്, തലമുറകളിലൂനട 
പ്രവഹിച് ഈ തിരിച്റിവ് ഒരു പ്രകാശമായി 
പ്രസരിച്ഘപൊൾ, ഈ യാഥാർത്്നത്ത വ്ത്സ്ത 
രരീതികളിൽ പ്രകടിപെിച്ചുനകാണ്്, ഘലാകത്തിനന് വിവിധ 
ഭാഗങ്ങളിൽ അത് വ്ാപിച്ചു.  എനൈാൽ അടിസ്ഥാന 
പരമായി ഇവനയല്ാം സനാതന ധർമ്ത്തിൽ നിനൈ് 
ഉത്ഭവിച്താണ്.
     സനാതനം എനൈത് ഒരു “ധർമ്ം” ആണ്, “മതം” 
അല്.  അതിനന ഒരു മതം എനൈ് വിളിക്കുനൈതിൽ എനിക് 
ശക്മായ വിഘയാജിപെ് ഉണ്്.  മതം അനുഷ്ാനപരവം, 
അനുശാസനാപരവം, അടിഘച്ൽപെിക്കുനൈതുമാണ്.  
എനൈാൽ, എല്ാവനരയം ഉൾനകാള്ളുനൈ    ഒനൈാണ് 
ധർമ്ം. ധർമ്ം ഓഘരാ വ്ക്ിനയയം, കുടുംൈനത്തയം, 
സമൂഹനത്തയം, രാജ്നത്തയം, ഘലാകനത്തയം 
ഒരുമിച്് നിർത്തുന്നു.  ധർമ്ത്തിന് ശരിയായ പദം 
ഇനല്ങ്കിൽ നമ്ൾ എന്തിനാണ് ‘മതം’ എനൈ വാക് 
കടനമടുക്കുനൈത്?  നാഗരികതയനട ൈൗധേികഘമാ 
ആത്മരീയഘമാ ആയ പരിണാമത്തിനന് പ്രതിഫലനമാണ് 
ഭാഷ.  മറ്ള്ളവർ വരുനൈതിന് ആയിരകണകിന് 
വർഷങ്ങൾക് മുമ്് നമ്മുനട സംസ്ാരം വികസിച്ചു.  
ധർമ്ത്തിനന് അർത്ത്തിന് തുല്മായ ശരിയായ 
വാക് നൽകാൻ ഇം്രീഷ് ഭാഷയ്ക് കഴിവില്, പിനനൈ 
എന്തുനകാണ്് അതിനന ധർമ്ം എന്നുതനനൈ 
വിളിക്കുനൈില്.  “ധർമ്ം” എനൈ ഈ വാക് മറ്് ഭാഷകൾ 
സ്വരീകരിച്് ഉൾനപെടുത്തനട്ട.
           ആയിരകണകിന് വർഷങ്ങൾക് മുമ്്, 
ഘവദകാലത്ത് ഈ സനാതന ധർമ്ം, ഈ രാഷ്ട്രം 
- ഭാരതനത്ത സൃഷ്ടിച്ചു.  ആ കാല�ട്ടത്തിൽ 
ഋഷിമാർ ഉദ്ഘ�ാഷിച്ചു - “ഉത്തരം യത് സമുദ്സ്, 
ഹിമാഘദ്പശ്വ ദക്ിണം, വർഷം തത് ഭാരതം നാമ, 
ഭാരതരീയത് സന്തതി”.  ‘ഹിമാലയം’ നമ്ൾ ഇഘപൊൾ 
കാണുനൈതല്, കിഴക് അത് ബ്രഹ്മഘദശത്തിനപ്റം 
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- ൈർമ്, തായ് ലാൻ�് ഭാഗങ്ങളിൽ വ്ാപിച്ചു, 
പടിഞ്ഞാറ് ഹിന്ദുക്കുഷിനപ്റം. ‘സമുദ്ം’ നവറും 
ഇന്ത്ൻ മഹാസമുദ്ം മാത്മല്, ഭൂപ്രഘദശത്തിനു 
താനഴയള്ള എല്ാ സമുദ്ങ്ങളും, അതാണ് പ്രബുധേമായ 
ഭൂമി - ഭാരതം.  സംസ്കൃതത്തിൽ ‘ഭ’ എനൈാൽ ‘പ്രകാശം’ 
എനൈാണ് അർത്ം.  ഈ ഭാരതരാഷ്ട്രം സൃഷ്ടിച്ത് 
- മറ്് രാജ്ങ്ങനളഘപൊനല രാജാകന്മാഘരാ, ചില 
ഘസനാനായകഘരാ, ചില പസനികഘരാ അല്.  നമ്മുനട 
ഋഷിമാർ അവരുനട ആത്മരീയ പചതന്ത്തിൽ 
നിനൈ്, ജ്ാനപ്രകാശത്തിൽ നിനൈാണ് ഈ രാജ്ം 
സൃഷ്ടിച്ത്, സനാതന ധർമ്ത്തിനന് ആദർശങ്ങൾ 
പിന്തുടർനൈവരാണ് ഇത് നിലനിർത്തിയത്.  
         നമ്മുനട ഋഷിമാർ നാം പിന്തുടഘരണ് വിവിധ 
മാർഗങ്ങൾ നിർഘദേശിച്ചു, പ്രാഥമികമായി കർമ്ഘയാഗം, 
ഭക്ിഘയാഗം, ജ്ാനഘയാഗം എനൈിങ്ങനന മൂനൈ് 
വഴികൾ.  സാധാരണകാനര സംൈന്ിച്ിടഘത്താളം, 
ഭക്ി, പദവികതയമായി ൈന്ിപെിക്കുക, പരസ്പരം 
ൈന്ിപെിക്കുക - രാജ്നമമ്ാടും നാം കാണുനൈ 
ഏറ്വം എളുപെമുള്ള മാർഗം ഇതാണ്.  ഈ ഭക്ി 
മാർഗ്ഗത്തിൽ അയ്യപെ ധർമ്ം അനല്ങ്കിൽ അയ്യപെ 
ആരാധന വളനര പ്രധാന്മുള്ളതാണ്.  നമ്മുനട 
നാട്ടിൽ നിനൈ് സനാതന സംസ്ാരം നരീകം നചയ്ാൽ 
അത് നവറും ജനക്കൂട്ടമായി മാറും.  വ്ത്സ്ത ഭാഷകളും, 
പ്രഘദശങ്ങളും, കാലാവസ്ഥകളും, പാചകരരീതികളും ഉള്ള 
ഒരു രാജ്മാണ് നമ്മുഘടത്. ഇത്തരത്തിലള്ള നനമ് 
ൈന്ിപെിക്കുനൈതും, കുടുംൈമായി നിലനിർത്തുനൈതും 
സനാതന ധർമ്മാണ്. അത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ 
പലതരത്തിൽ പ്രകടിപെിക്കുന്നു, പഘക് അടിസ്ഥാനം 
ഒനൈ് തനനൈ.  വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിലം ആദിവാസി 
ഘമഖലകളിലം ഘപായാൽ ഘപാലം രാമനന്യം 
കൃഷ്ണനന്യം കഥകൾ ഘകൾകാം.  ആദിവാസികൾ, 
പ്രാകൃത പ്രഘദശങ്ങൾ, എനനൈാനക ഭരണാധികാരികൾ 
വിളിച്ചു വരുനൈ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ ഘപാലം ആരാധനാ 
രരീതികളും ജരീവിതവം സനാതന ധർമ്മല്ാനത 
മനറ്ാന്നുമല്.

    ഇത് അബ്രഹാമിക് മതങ്ങളിൽ നിനൈ് 
വ്ത്സ്തമാണ്, അവിനട, അവർക് മനുഷ്നാണ് 
സൃഷ്ടിയനട ഘകന്ദ്രം, ൈാകിയള്ള സൃഷ്ടികൾ മനുഷ്നന് 
ആസ്വാദനത്തിനുള്ളതാണ്.  എനൈാൽ സനാതന 
ധർമ്ം പറയന്നു: നമ്ൾ സൃഷ്ടികളുനട അവിഭാജ് 
�ടകമാണ്, മനുഷ്ന് മനറ്ാരു സൃഷ്ടിഘയകാളും 
കൂടുതൽ ഘശ്ഷ്തയില്.  നമ്മുനട ധർമ്ം - 
അതിനന് അന്തർലരീനമായ ശക്ി കാരണം, അത് 
നശിപെികാനാവാത്തതാണ്.  പഘക് അത് ഒരുപാട് 
സഹിച്ിട്ടുണ്്, ഏഴാം നൂറ്ാണ്് വനര, നിരവധി 
ആക്രമണകാരികൾ ഭാരതത്തിഘലക് വനൈിരുന്നു, ചില 
പ്രാഘദശിക ഭരണാധികാരികനള പരാജയനപെടുത്താൻ 
കഴിഞ്ഞിരുന്നു, എനൈിരുനൈാലം, അവർ ക്രഘമണ 
സനാതന ധർമ്ത്തിനന് ഭാഗമായി മാറി, അതാണ് 
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നമ്മുനട ധർമ്ത്തിനന് സ്വാംശരീകരണ ശക്ി.  അഘനകം 
സംഭവങ്ങൾ..  ഒരു ഉദാഹരണം ഉധേരികാൻ, ൈിസി 
രണ്ാം നൂറ്ാണ്ിൽ, ൈാക്ടിയയിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രരീക് 
രാജാവായ നമനാൻ�ർ കാശ്രീർ ആക്രമിച്ചു.  അകാലത്ത് 
കാശ്രീർ ബുധേമതം, പജനമതം മുതലായ നിരവധി 
സംസ്ാരങ്ങൾ പിന്തുടർനൈിരുന്നു. എല്ാം ഘവദങ്ങളിൽ 
നിനൈ് ഉത്ഭവിച്വതനനൈ.  പ്രൈലമായ സംസ്ാരം 
ബുധേമതമായിരുന്നു.  മഹാപണ്ഡിതനായിരുനൈ  
“നാഗഘസന”നനക്കുറിച്് നമനാൻ�ർ ഘകട്ടിരുന്നു, 
മഹത്തായ സംസ്ാരനത്തക്കുറിച്് കൂടുതൽ അറിയാൻ 
ആഗ്രഹിച്ചു.  പ്രസിധേമായ ബുധേഗ്രന്ഥമായ മിലിന്ദ-
പൻഹയിൽ ഘരഖനപെടുത്തിയിരിക്കുനൈ ദരീർ�വം, 
പനക് ബുധേിപരവമായ ചർച്യ്ക് ഘശഷം, നമനാൻ�ർ 
ബുധേമതം സ്വരീകരിക്കുകയണ്ായി.  ഘസാമനാഥഘക്ത്ം  
തകർകനപെട്ടു.  നപഷവാറായി മാറുനൈതുവനര 
‘ഗാന്ാരം’ ഒരുകാലത്ത് സനാതന ധർമ്ത്തിനന് 
നാടായിരുന്നു.  പ്രസിധേമായ ‘നളന്ദ സർവ്വകലാശാല’ 
ഭക്്ാർ ഖിൽജി കത്തിച്ചു.  ഒരു വർഷത്തിഘലനറകാലം 
പലബ്രറി മുഴുവൻ കത്തിനകാണ്ിരുന്നു. 
ആയിരകണകിന് സന്ാസിമാരും, അധ്ാപകരും, 
വിദ്ാർത്ികളും, ക്രൂരമായി കൂട്ടനകാല നചയ്യനപെട്ടു.  
നമ്മുനട രാജ്ം ആയിരം വർഷത്തിഘലനറ ദുരിതം 
അനുഭവിച്ചു.  നമ്മുനട ധർമ്ം സനാതനമാനണങ്കിലം, 
നാം ഇതിനന ഒരു സം�ടിതശക്ിയാകി 
മാറ്ാതിരുനൈതിനാൽ നമുക് കുനറ കഷ്ടതകൾ 
സഹിഘകണ്ി വന്നു. സ്വാമി വിഘവകാനന്ദൻ 
ശക്ിനയ ആരാധികാൻ പറഞ്ഞു.  ശുക്രാചാര്ർ 
ശുക്രനരീതിയിൽ പറയന്നു: ‘നിങ്ങൾ ശക്നാനണങ്കിൽ 
നിങ്ങൾക് ചുറ്ം സുഹൃത്തുകളുണ്ാകും, എനൈാൽ 
നിങ്ങൾ ദുർൈലനാനണങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശത്രുകളാൽ 
വലയം നചയ്യനപെടും’ ഇതാണ് നമ്മുനട രാജ്ത്തിന് 
സംഭവിച്ത്.  നമ്മുനട രാജ്ത്തിന് പുറത്തുള്ള, 
സനാതന ധർമ്ഘത്താട് ശത്രുത പുലർത്തിയ ഘലാകം, 
വളനരയധികം നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി, നാം 
വളനരയധികം കഷ്ടനപെടുകയണ്ായി. 
 ഭാരതം സമൃധേമായ ഒരു ഘദശമായിരുന്നു.  
വിദ്ാർത്ികളായ നമ്ൾ പപതഘഗാറസ് സിധോന്ത 
നത്തക്കുറിച്് പഠിച്ിട്ടുണ്ാകണം, എനൈാൽ ഈ 
അറിവ് ഭാരതത്തിൽ നിനൈ് ലഭിച്തായി അഘദേഹം 
തനനൈ തനന് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു.  
ഗ്രരീക് തത്ത്വചിന്തകനായ ഘലേഘറ്ാ തനന് എല്ാ 
അറിവകളും ഭാരതത്തിൽ നിനൈാണ് ലഭിച്നതനൈ് 
വ്ക്മാകിയിട്ടുണ്്. പഘക്, ഇകാലത്ത്, ഗ്രരീക് 
തത്ത്വചിന്തകർ ശാസ്തം, സാഘങ്കതികവിദ്, ഗണിത 
ശാസ്തം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക് മഹാന്മാർ,  
ഭാരതം അപരിഷ്കൃതവം ! നമുക് ഒരു വലിയ പാഠം 
പഠികാനുണ്്.  ഭാരതം ശക്മാകണം, ഉണർനനൈഴു 
ഘനൈൽഘകണ്തുണ്്, ഭാരതത്തിനുഘവണ്ി മാത്മല്, 
മുഴുവൻ ഘലാകത്തിനും ഘവണ്ി. ഘലാകത്തിനന് 
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നിലനിൽപെ് ഭാരതനത്ത ആശ്യിച്ിരിക്കുന്നു.  ഭാരതം 
ശക്മാകണം, പസനികമായം സാമ്ത്തികമായം 
മാത്മല്, അത് ആത്മരീയമായം ശക്മായിരികണം.  
ആത്മരീയതയില്ാനത ഭാരതമില്. ഇഘപൊൾ 
നാം ഒരു യാത്യിലാണ,് നമുക ് ഒരു ലക്്ം 
നിശ്യികണം.  നമ്മുനട രാജ്ം സ്വാതന്ത്ര്ത്തിനന് 
100 വർഷം ആഘ�ാഷിക്കുഘമ്ാൾ ഇന്ത് ഘലാക 
ഘനതൃത്വത്തിനലത്തണം, ജഗത്ഗുരുവാകണം.  ഘലാകം 
അരാജകത്വത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പരസ്പരം 
ഘപാരടിക്കുന്നു, കാരണം ഘലാകരാജ്ങ്ങളിൽ വസുപധവ 
കുടുംൈകത്തിനന് - ഘലാകം ഒരു കുടുംൈനമനൈ 
നിലയിൽ കാഴ്ചപൊഘടാ സാക്ാത്കാരഘമാ ഇല് - 
ഘലാകഘനതാവ് എനൈ് പറയഘമ്ാൾ,  ശുക്രനിതിയിൽ 
പറയനൈതുഘപാനല, നമ്ൾ ശക്രായിരികണം, 
നമ്മുനട വാക്കുകൾക് ഘലാകം കാഘതാർക്കും വിധം 
കഴിവള്ളവരായിരികണം.  എങ്കിൽ മാത്ഘമ സനാതന 
ധർമ്ം നിലനിൽക്കൂ.  അതിജരീവിക്കുക മാത്മല്, 
സനാതന ധർമ്ം ഘലാകത്തിനുഘവണ്ി, മാനവികതയ്ക് 
ഘവണ്ി നിലനിൽഘകണ്ത് അത്ാവശ്മാണ്.
            ഈ ചടങ്ങിനന് ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ 
എനിക് അതിയായ സഘന്താഷമുണ്്.  ശൈരിമല 
അയ്യപെഘസവാ സമാജം അതിനന് വിവിധ 
“ഘയാഗ”ങ്ങളിലൂനട അയ്യപെധർമ്ം പ്രചരിപെികാനുള്ള 
മഹത്തായ പ്രവർത്തനം ഏനറ്ടുത്തത്തിനും 
ഹരിവരാസനത്തിനന് ശതാബ്ി ആഘ�ാഷിക്കുനൈതിനും 
ഞാൻ അഭിനന്ദികനട്ട.  മഹത്തായ ഈ ദൗത്ത്തിനന് 
വിജയത്തിനായി ആശംസിക്കുന്നു,  എനിക് സാധ്മായ 
രരീതിയിലള്ള ഘസവനങ്ങൾ വാഗ്ാനം നചയ്യുന്നു.
         നമ്മുനട രാജ്ത്തിനും സനാതന ധർമ്ത്തിനും 
എതിനര രാജ്ത്തിനകത്തും പുറത്തും നിരവധി 
നവല്ലുവിളികൾ ഉണ്്, നമ്ൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയം 
എഘപൊഴും ജാഗ്രത പാലിക്കുകയം ഘവണം.  
നനമ് സംൈന്ിച്ിടഘത്താളം ഭൂമി നമ്മുനട 
ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ഒരു ഭൗതിക വിഭവം മാത്മല്, 
അത് നമ്മുനട അമ്യാണ്.  കുറച്് വർഷങ്ങൾക് മുമ്് 
വനര ഭാരതം മൂനൈാം ഘലാക രാജ്ങ്ങളിൽ ഒനൈായി 
മാത്ം കണകാകനപെട്ടിരുന്നു, എനൈാൽ ഇഘപൊൾ 
ഘലാകം മുഴുവൻ ഭാരതനത്ത ഒരു ഘലാകഘനതാവായി 
കാണുന്നു.  നാം ശക്രായിരികണം, ആത്മരീയമായി 
ശക്രായിരികണം, അതാണ് നമ്മുനട പ്രഘത്കത, 
സ്വത്വം.  നമ്ൾക്കു വിജയികണം, തരീർച്യായം 
വിജയം നമ്മുഘടത്തനനൈ.  എല്ാവിധ ആശംസകളും 
ഘനരുന്നു ! നന്ദി.

______________________
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ഹരിഹരാത്മജാഷ്ടകം 
(ഹരിവരാസനം)

(ഘ�ാ. പി. വി. വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി, റിട്ട. സംസ്കൃതം 
നപ്രാഫസർ, ൈഘസലിയസ് ഘകാഘളജ്, ഘകാട്ടയം)

ഘകരളത്തിൽ മാത്മല് ഭാരതനമമ്ാടും മുഴങ്ങി 
ഘകൾക്കുനൈ ഘശ്ഷ്മാനയാരു കരീർത്തനമാണ് 
ഹരിവരാസനം. കലിയഗവരദനായി ശൈരിമലയിൽ 
അധിവസിക്കുനൈ അയ്യപെസ്വാമിയനട ‘സ്വാമിഘയ 
ശരണമയ്യപൊ’ എനൈ ലളിതമായ മന്ത്രം ഭരതത്തിനല 
ഭക്ിഘകാടികളുനട ഉള്ളിൽ എന്നും അലയടിയ്ക്കുന്നു. 
ഇത്യധികം പ്രശസ്തിയം ഭക്ജനങ്ങളുനട അനുഭവം 
നകാണ്് ഏതു വിധത്തിലം ദുഃഖിക്കുനൈ തപ്ത 
ഹൃദയങ്ങൾക് ശാന്തിപകരുനൈ ആശ്വാസ മന്ത്രമാണത്. 
പവകുണ്ഠ വാസിയായ വിഷ്ണുഭഗവാനന്യം പകലാസ 
വാസിയായ മഹാഘദവനന്യം രണ്് പചതന് 
ധാമങ്ങൾ ഒത്തു ഘചർനൈ് ഘതജഘസ്ാനട പ്രഘശാഭിക്കുനൈ 
ഘദവനാണ് ഹരിഹരപുത്നായ സ്വാമി അയ്യപെൻ. 
പില്കാലത്ത് ശൈരിമലയിനല ശാസ്തൃ ഘക്ത്ത്തിൽ 
മഹാഘദവനന് അനുഗ്രഹം നകാണ്് അവതരിച് പന്തളം 
കുടുംൈാംഗമായ അയ്യപെൻ ലയിച്ചുഘചർനൈഘതാനട ആ 
ഘക്ത്ത്തിൽ പചതന്ം ദ്വിഗുണരീ ഭവിച്ചു സമ്പൂർണ്ണമായ 
ഘതജസ്ായി. മറ്ള്ള ശാസ്തൃ ഘക്ത്ങ്ങഘളയം അയ്യപെ 
ഘക്ത്ങ്ങഘളയം അഘപക്ിച്് ശൈരിമലയ്ക്കുള്ള 
പ്രാധാന്ം ഇതുതനനൈയാണ്.

ഹരിവരാസനം എനൈ ഈ അഷ്ടകത്തിൽ ധർമ് 
ശാസ്താവിനന്യം അയ്യപെ സ്വാമിയനടയം ശക്ി 
പചതന്മാണ് സ്തുതിയ്ക്കുനൈത്. ഉത്കൃഷ്ട വാഹനമായ 
കുതിരപ്റത്തിരിക്കുനൈ ഹരിവരാസനനനയാണ് സ്തുതി 
ക്കുനൈത്. അയ്യപെനാകുഘമ്ാൾ പുലിവാഹനമാകാം. 
ഈ കരീർത്തനം ആനരഴുതി എനൈ് ആധികാരികമായ 
നതളിവില്. എങ്കിലം ഇതുവനര ലഭിച് വിവരങ്ങളുനട 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വർഗരീയ ഘകാനൈകത്ത് 
ജാനകിയമ്യാണ് രചയിതാവ് എനൈ് അനുമാനികാം. 
ആനരഴുതി എനൈറിയനൈതിലം മഹത്വം എനന്തഴുതി 
എന്നുള്ളതാണ്. ‘ഉഘണ്ാഗുണം ഘകൾപെിനനതാന്നുമാത്ം 
ഉത്പത്തിയം വംശവമാരുകണ്ടു’ എനൈ കവിവാക്ം 
സ്മരിച്ാൽ മതി. ശൈരിമലയിൽ അത്താഴപ്പൂജയ്ക്കു 

10



ഘശഷം ഘദവനന് ഘയാഗസമാധിക് നചാല്ിവരുനൈ 
കരീർത്തനമാണിത.് സംഗരീതസമ്ാട്ടായ ഘയശുദാസ് 
മഘനാഹരമായി ഭക്ിനിർഭരമായി ആലപിച്ഘപൊൾ 
അനുഭവിക്കുനൈ ഒരു ലയമാണ ്ഈ കരീർത്തന മാധുരി. 
ഇനൈ ് ഘകാടികണകിന ് ഭക്ന്മാരും സംഗരീത 
ജ്ന്മാരും അനസയൂതമായി പാടുനൈ ഈ കരീർത്തനം 
അനശ്വരമാണ.് ഭക്ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അവാച്മായ 
ഒരനുഭൂതിയം ലയവം ഉണ്ാക്കുവാന ്ഈ കരീർത്തനത്തിന് 
കഴിയം. അർത്ം അറിയനൈതിലം പ്രധാനം എല്ാം 
മറനൈ ്ഈ കരീർത്തനം പാടിപൊടി മനം അയ്യപെനിഘലക് 
ലയിച്ചു ഘചരനട്ട. ആ ബ്രഹ്മ സാക്ാതക്ാരത്തിൽ ജന്മ 
പരമ്രകൾ ഒടുങ്ങനട്ട. അതിന ് ഈ കരീർത്തനം 
ഉതകനട്ട…..സ്വാമിഘയ ശരണമയ്യപൊ..!

ഹരിഹരാത്മജാഷ്ടകം
(4 വരികൾ വരീതമുള്ള 8 ഘ്ാകങ്ങൾ, ആനക 32 

വരികൾ, 108 വാക്കുകൾ).

1. ഹരിവരാസനം വിശ്വഘമാഹനം
ഹരിദധരീശ്വരം ആരാധ്പാദുകം..
അരിവിമർദേനം നിത്നർത്തനം
ഹരിഹരാത്മജം ഘദവമാശ്ഘയ…

സ്വാമി ശരണമയ്യപൊ     സ്വാമി ശരണമയ്യപൊ
സ്വാമി ശരണമയ്യപൊ     സ്വാമി ശരണമയ്യപൊ

അർത്ം: ഹരി എനൈാൽ സിംഹം. സിംഹനത്തനകാണ്് 
നിർമ്ിച് ഘശ്ഷ്മായ ആസനം, സിംഹാസനം അതിൽ 
ഇരിയ്ക്കുനൈവൻ, പന്തളം രാജകുമാരനന് ഘശ്ഷ്തയം 
പദവിയം സൂചിപെിക്കുന്നു. വിശ്വനത്ത മുഴുവനും 
ഘമാഹിപെിക്കുനൈ പദവികമായ ശക്ിയനട ഉടമസ്ഥ 
നാണ്. രാജകുമാരനാനണങ്കിലം ധർമ്ശാസ്താവിനന് 
അവതാരമാണഘല്ാ. ഹരിത് എനൈാൽ ദിക് 
എനൈർത്ം. സർവ്വദികിനും ഈശനാണ്, നിയന്താ 
വാണ്, ദിഗ്പാലകന്മാർ അഘങ്ങയ്ക് അധരീനരാണഘല്ാ? 
ആരാധികനപെടുനൈ പാദുകഘത്താടു കൂടിയവൻ. 
ഘദവന്മാർ സർവ്വദാ അങ്ങയനട പാദങ്ങനള നമസ്രിച്് 
ആശ്യിക്കുന്നു. അരി എനൈാൽ ശത്രുകൾ എനൈർത്ം. 
ശത്രുകനള നിഗ്രഹിക്കുനൈവനാണ് അങ്ങ്. ക്ാത് 
ഘതജസ്ിവിനട  പ്രകടമാണ്.  കാമ ഘക്രാധാദികളായ 
ശത്രുകനള നിഗ്രഹിക്കുനൈ അങ്ങ് ഭൗതികമായം 
പദവികമായം രാജാവാണ്. നിത്മായി ആനന്ദനൃത്തം 
നചയ്യുനൈ അങ്ങയനട ചുവടുകളും ഭാവങ്ങളും എല്ാവർക്കും 
ആശ്യം നകാടുക്കുനൈതാണ്. അങ്ങനനയള്ള ഹരിഹര 
പുത്നായ ആ ഘദവനന ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. 
വിഷ്ണുവിനന്യം ശിവനന്യം ഘതജസ്സുകൾ ഒനൈിച്ചുഘചർത്ത് 
അവതരിച് അഘങ്ങയ്ക് എല്ാവരും ഒരുഘപാനലയാണ്. 
ഈ ഐക്തയം സമാനതയം പകവിടാനത കാത്തു 
സൂക്ിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹികണനമന്നു പ്രാർത്ന.
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2. ശരണകരീർത്തനം ശക്മാനസം
ഭരണഘലാലപം നർത്തനാലസം

അരുണഭാസുരം ഭൂതനായകം
ഹരിഹരാത്മജം ഘദവമാശ്ഘയ...

സ്വാമി ശരണമയ്യപൊ     സ്വാമി ശരണമയ്യപൊ
സ്വാമി ശരണമയ്യപൊ     സ്വാമി ശരണമയ്യപൊ

അർത്ം: ശരണമന്ത്രത്താൽ കരീർത്തികനപെടുനൈവനും 
ശക്മായ മനഘസ്ാടുകൂടിയവനും ഭരണത്തിൽ 
സമർത്നും അലസമായി നടിക്കുനൈവനും അരുണ 
വർണം നകാണ്് ഘശാഭിക്കുനൈവനും ഭൂതനായകനുമായ 
ഹരിഹരപുത്നന ആശ്യിക്കുന്നു. ലക്കണകിനു 
ഭക്ജനങ്ങൾ ശരണമന്ത്രമുച്രിച്് കരീർത്തിക്കുനൈവനാണ് 
ഭഗവാൻ. ശരണം ആശ്യമാണ്. ഈശ്വരനന 
ആശ്യികലാണ് ജരീവിതലക്്ം. അഭയവം ആശ്യവം 
ലഭിക്കുവാനായി ജനങ്ങൾ അങ്ങനയ സ്തുതിച്ചു പാടുന്നു. 
ക്ാത് ഘതജസ്ിനന് ശക്മായ മനസ്് അങ്ങയ്ക്കുണ്്. ഏതു 
വനാന്തരത്തിലം ഏതു സമയത്തും ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളുമായി 
വസിക്കുവാനുള്ള നിർഭരീതമായ മനസ്് അങ്ങയനട 
കരുത്താണ്. സർവ്വശക്നായ ഒരരീശ്വരനന മാത്ഘമ 
നമുക് ആശ്യമാക്കുവാൻ കഴിയകയള്ളൂ. രാജ്ഭരണം 
മാത്മല് പ്രപഞ്ചഭരണത്തിനല സകല സംവിധായകനും 
അങ്ങാണ്. സമസ്ത ജരീവജാലങ്ങഘളയം കർമ്നിരതരാ 
ക്കുനൈ ഭരണകൗശലം അങ്ങയ്ക്കുണ്്. നൃത്താചാര്നായ 
പരമശിവനന് അർത്ശക്ിനകാണ്് ഈ പ്രപഞ്ചം 
മുഴുവനും നിറഞ്ഞുനില്ക്കുവാനും അലസമായി നടിക്കുവാനും 
അങ്ങയ്ക്കു കഴിയം. സൂര്നന് നചങ്കിരണങ്ങൾ ഘപാനല 
അരുണവർണ്ണത്താൽ ഘശാഭിക്കുനൈവനുമാണ് അങ്ങ്. 
ഭൂതങ്ങളുനട നായകനനനൈാൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളായ പ്രപഞ്ച 
വിഭൂതികനള നിയന്ത്രിക്കുനൈവനാണ് അങ്ങ്. അഖിലാണ്ഡ 
ഘകാടി ബ്രഹ്മാണ്ഡനായകനായ അങ്ങ് സമസ്ത 
ജരീവജാലങ്ങളിലം കുടിനകാണ്് അവനയ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. 
വിഷ്ണുവിനന്യം ശിവനന്യം സംരക്ണയം സംഹരികലം 
അങ്ങയനട ധർമ്മാണ്. രണ്് ഐശ്വര് ശക്ികളുനട 
സമഞ്ജസരൂപമാണ് അങ്ങ്. അങ്ങനന പ്രപഞ്ച 
നിയന്താവായ ഹരിഹരാത്മജനായി അവതരിച് 
ബ്രഹ്മസ്വരൂപനത്ത ഞങ്ങൾ ആശ്യിക്കുന്നു.

(തുടരും)
______________________
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തത്ത്വമസിയനട ദർശനം : ഭാഗം - 3
(ശ്രീ. അജിത്കുമാർ നനടുമ്പം)

 (ശ്രീ. അജിത്കുമാർ നനടുമ്പം : പവവിധേ്മാർനൈ 
നിലകളിൽ വ്ക്ിമുദ് പതിപെിച് ഒരു പ്രതിഭാധനനാണ് 
സപ്തതി പിനൈിട്ട ശ്രീ അജിത്കുമാർ നനടുമ്പം. ഇഘദേഹം 
ഗുജറാത്തിനല അഹമ്ദാൈദ് മഹാനഗരത്തിലാണ് 
സ്ഥിരതാമസം.)

        ജലാശയങ്ങളിൽനിന്നും, നദികളിൽനിന്നും, കടലിൽ 
നിന്നും നരീരാവിയായി നപാങ്ങിവനൈ് ഘമ�ങ്ങളായ 
ഘശഷം വർഷിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതു ജലം ഏതു 
ജലാശയത്തിഘലതാനണനൈ് അറിയാൻ കഴിയകയില്. 
അതുഘപാനല ഞങ്ങൾ സത്തിൽനിനൈ് വനൈിരിയ്ക്കുനൈ 
വരാനണനൈ ഘൈാധം ജരീവികൾക് ഉണ്ാകുനൈില്. സർവ്വ 
പ്രജകളം സത്തിൽനിനൈ് ഉണ്ാകുന്നു എനൈിരുനൈിട്ടും 
“ഞങ്ങൾ സത്തിൽനിനൈ് വനൈിരിക്കുന്നു” എനൈ 
സൂക്ഷ്മഭാവം അവ അറിയനൈില്!

           മൂനൈാമതും, ആ ഈ സൂക്ഷ്മ ഭാവംതനനൈയാണ് 
ഈ ജഗത്തിനന്നയല്ാം ആത്മാവായിരിയ്ക്കുനൈത്, 
അതുമാത്മാണ് സത്മായിട്ടുള്ളതും സർവത്തിനന്യം 
ആത്മാവായിട്ടുള്ളതും; അല്ഘയാ ഘശ്വതഘകഘതാ, അത് 
നരീ തനനൈയാകുന്നു. (6.10.3).

           അല്ഘയാ സൗമ്, ഈ വൃക്ത്തിനന് ഒരു ശാഖ 
ഘരാഗംവനൈ് ഉണങ്ങുകഘയാ, ആനരങ്കിലം മുറിയ്ക്കുകഘയാ 
നചയ്ാൽ ആ ശാഖയിൽ വ്ാപരിയ്ക്കുനൈ ജരീവൻ വൃക്ം 
ഉപസംഹരിയ്ക്കുകയം ആ ശാഖ ഉണങ്ങിഘപൊവകയം 
നചയ്യുന്നു. അത് ഘവരുനകാണ്് വലിനച്ടുക്കുനൈ അനൈം, 
പ്രാണൻ ഉൾനകാള്ളുനൈ ജരീവനനനകാണ്് രസമായി 
പരിണമിപെിച്് ജരീവിയ്ക്കുകയം ഘപാഷിപെിയ്ക്കുകയം നചയ്യുനൈത് 
വൃക്ത്തിന് ജരീവൻ നിലനിൽക്കുനൈതുനകാണ്ാണ്. 
പലകാരണങ്ങളാൽ മരത്തിനന് ഓഘരാനകാമ്ിൽനിന്നും 
ജരീവൻ വിടുഘമ്ാൾ അവ ഓഘരാന്നും ഉണങ്ങിഘപൊകുന്നു. 
മുഴുവൻ മരനത്തയം ജരീവൻ വിടുഘമ്ാൾ അത് നമാത്തം 
ഉണങ്ങിഘപൊകുന്നു! അല്ഘയാ സൗമ്, ഇതുഘപാനല 
ജരീവൻ ഇല്ാതായിത്തരീരുനൈ ശരരീരമാണ് യഥാർത് 
ത്തിൽ മരിയ്ക്കുനൈത്. എനൈാൽ ജരീവനാകനട്ട മരിയ്ക്കുനൈില്. 
ആ സൂക്ഷ്മഭാവംതനനൈയാണ് ഈ ജഗത്തിനന്നയല്ാം 
ആത്മാവായിരിയ്ക്കുനൈത്. അതുമാത്മാണ് സത്മായിട്ടു 
ള്ളതും സർവത്തിനന്യം ആത്മാവായിട്ടുള്ളതും. അല്ഘയാ 
ഘശ്വതഘകഘതാ, അത് നരീ തനനൈയാകുന്നു.
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 ഉദോലകൻ നാലാമതും ഇതുപറഞ്ഞഘപൊൾ 
ഘശ്വതഘകതു തനന് പിതാവിഘനാട് വരീണ്ടും ആവശ്നപെട്ടു; 
“സംപൂജ്നായ അങ്ങ് അത് എനിയ്ക് കുറച്ചു കൂടി 
വ്ക്മായി പറഞ്ഞു തരണം” അങ്ങനന തനനൈ എനൈ് 
ഉദോലകൻ സമ്തിക്കുന്നു. 

 “ഏവഘമവ ഖല ഘസാമ് വിധേരീതി ഘഹാവാച, 
ജരീവാഘപതം വാവ കിഘലദം മ്ിയഘത, ന ജരീഘവാ മ്ിയത 
ഇതി. സ യ ഏഘഷാഽണിപമതദാത്മ്മിദം സർവ്വം, 
തത് സത്ം സ ആത്മാ തത് ത്വമസി ഘശ്വതഘകഘതാ 
ഇതി, ഭൂയ ഏവ മാ ഭഗവൻ വിജ്ാപയത്വിതി, തഥാ 
ഘസാഘമ്തി ഘഹാവാച” (6.11.3).

 ജരീവന് നാശമിനല്നൈ് ദൃഷ്ടാന്തസഹിതം ഉദോലകൻ 
തനന് മകഘനാട് ഉപഘദശിക്കുഘമ്ാൾ ഘശ്വതഘകതുവിന് 
മനറ്ാരു സംശയം. നാമഘമാ, രൂപഘമാ ഇല്ാത്തതും 
അത്ന്തം സൂക്ഷ്മമായതുമായ ഈ സത്ത് 
എങ്ങനനയാണ് അത്ന്തം സ്ഥൂലവം ൈഹുവിധ 
നാമഘത്താടും രൂപഘത്താടും കൂടിയ ഈ ജഗത്തായി 
ത്തരീരുനൈത്? മനറ്ാരു ദൃഷ്ടാന്തംനകാണ്് ഉദോലകൻ 
വരീണ്ടും മകന് അത് വ്ക്മാകി നകാടുക്കുന്നു. ഒരു 
ഘപരാൽമരത്തിനന് കായ നകാണ്ടുവരുവിച്ിട്ട് അത് 
നപാളിയ്ക്കുവാൻ ഘശ്വതഘകതുവിഘനാട് അഘദേഹം 
ആവശ്നപെടുന്നു. അഘപൊൾ, എന്ത് കാണുന്നു എനൈ 
ഘചാദ്ത്തിന് ഉത്തരമായി, അണുകനളഘപൊനല 
നചറിയ നചറിയ ൈരീജങ്ങൾ കാണുന്നുനവനൈ് ഘശ്വതഘകതു 
ഉത്തരം നകാടുക്കുന്നു. അതിനലാനൈ് വരീണ്ടും നപാളികാൻ 
പറയഘമ്ാൾ അതിൽ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയനൈില് 
എനൈായിരുന്നു അവനന് ഉത്തരം. 

 ഉദോലകൻ തനന് മകഘനാട് പറയന്നു: ആൽമര 
ത്തിനന് വിത്തിനുള്ളിൽ നരീ ഒന്നും കാണുനൈിനല്ങ്കിലം 
അതിൽ അണുവായ ഒരു അംശമുണ്്. വളനര നചറിയ 
ആ അംശത്തിൽ നിനൈാണ് ഈ വടവൃക്ം ഉണ്ായി 
ഇത് വലതായി വളർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുനൈത്. 
അപ്രകാരം അത്ന്തസൂക്ഷ്മമായ ആ സത്തിൽനിനൈ് 
നാമരൂപാത്മകമായ ഈ വിശാലപ്രപഞ്ചം 
ഉണ്ായിരിയ്ക്കുന്നു. ൈാഹ്മായ വിഷയങ്ങളിൽ 
ആസക്രായ മനസ്സുള്ളവർക് അത് മനസ്ിലാകാൻ 
കഴിയാനത വരുന്നു. (6.12.2).

 ഉദോലകൻ വരീണ്ടും അഞ്ചാമനത്ത പ്രാവശ്ം 
തത്ത്വമസിയനട മന്ത്രം മകന് ഉപഘദശിച്ചു നകാടുക്കുന്നു 
(6.12.3). സത്താണ് ഈ ജഗത്തിനന് മൂലകാരണ 
നമങ്കിൽ പ്രഘത്കമായി അതിനന തിരിച്റിയവാൻ 
സാധികാത്തത് എന്തുനകാണ്ാണ് എന്നുള്ള അവനന് 
സംശയത്തിന് ഉദോലകൻ പിനനൈയം കൃത്മായി 
വ്ക്ത വരുത്തുകയാണ്. കുറച്് ഉപെ് എടുത്ത് 
നവള്ളത്തിൽ ഇടുവിച്ിട്ട്, അടുത്ത ദിവസം അത് 
തനന്യടുത്ത് എടുത്തു നകാണ്ടുവരുവാൻ ഉദോലകൻ 
മകഘനാട് പറയന്നു. അടുത്ത ദിവസം തനന്യടുത്ത് 
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നകാണ്ടുവനൈ ഉപ്നവള്ളപാത്ത്തിൽ നിനൈ് ഉപെ് എടുത്തു 
നകാടുകാൻ ഉദോലകൻ മകഘനാട് ആവശ്നപെടുന്നു. 
നവള്ളത്തിൽ ലയിച്ചുഘചർനൈ ഉപെ് അവന് എങ്ങനന 
കിട്ടാനാണ്! ആ ഉപ്നവള്ളം മുകളിൽ നിന്നും, ഇടയ്ക്കു 
നിന്നും, അടിയിൽ നിന്നും എടുത്ത് രുചിച്ചു ഘനാകാൻ 
ആവശ്നപെടുഘമ്ാൾ ഉപ്രസം ആ ജലത്തിനലല്ാം 
ഒഘരഘപാനല അനുഭവനപെടുന്നുണ്് എനൈാണ് 
ഘശ്വതഘകതു തനന് പിതാവിഘനാട് പറഞ്ഞത്. 
തഘലദിവസം നവള്ളത്തിൽ ഇട്ട ആ ഉപെ് ഇഘപൊഴും 
അതിനുള്ളിൽ ഉണ്്; എനൈാൽ അത് നിനക് 
ദർശനംനകാഘണ്ാ, സ്പർശനം നകാഘണ്ാ അറിയവാൻ 
കഴിയനൈിനല്ന്നു മാത്ം. അതുഘപാനല ജഗത്തിന് 
മൂലകാരണമായ സത്തിനന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നകാണ്് 
അറിയവാൻ കഴിയനൈിനല്ങ്കിലം മറ്പായങ്ങൾ നകാണ്് 
അറിയാവനൈതാണ് എനൈ് ഉദോലകൻ പറയന്നു.

           ഉദോലകൻ വരീണ്ടും ഇവിനട ആറാമനത്ത തവണ 
തത്ത്വമസിയനട മന്ത്രം മകന് ഉപഘദശിക്കുന്നു (6.13.3). 
മനറ്ന്തുപായംനകാണ്ാണ് അത് അറിയവാൻ കഴിയക 
എനൈത് വ്ക്മാകിനകാടുകാൻ ഘശ്വതഘകതു 
പിതാവിഘനാട് ആവശ്നപെടുന്നു. എപ്രകാരമാഘണാ, 
ഗാന്ാരഘദശത്തു നിനൈ് ഒരുവനന കണ്ണുനകട്ടി 
മനറ്ാരുഘദശത്തു നകാണ്ടുവനൈ് കണ്ണുനകട്ടിയ 
അവസ്ഥയിൽത്തനനൈ ഘമാചിപെിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇനി നരീ 
നിനന് ഘദശത്ത് നപാനയ്കാള്ളാൻ പറയകയം, ‘അഘയ്യാ, 
തനനൈ കണ്ണുനകട്ടി ഇവിനട വിട്ടിരിക്കുകയാഘണ’ എനൈ് 
ൈഹളം നവച്് ആഘരനയങ്കിലം വരുത്തി കണ്ണിനന് 
നകട്ട് അഴിപെിച്്, ഈ ദിശയിലാണ് ഗാന്ാരം ആ 
ദിശയിഘലക് നപായ്ള്ളുക എനൈ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു 
നകാടുക്കുകയം, അറിവള്ളവനും ബുധേിമാനുമായ 
അവൻ ഗ്രാമങ്ങൾഘതാറും വഴിഘചാദിച്റിഞ്ഞ് 
ഗാന്ാരത്തിൽ എത്തിഘച്രുകയം നചയ്യുനൈത്, 
അതുഘപാനല ‘ആചാര്നുള്ള’ ഒരു പുരുഷന് പല 
ഉപായങ്ങളിലൂനട ആ സൂക്ഷ്മാംശം അറിയവാൻ 
കഴിയന്നു. ആ ബുധേിമാന് ഈ ഘദഹം 
നവടിയനൈതുവനരയള്ള കാലതാമസഘമ ഉള്ളു; 
അതിനുഘശഷം അവൻ സത്തിൽ ഏകരീഭവിക്കുന്നു. 

         ഉദോലകൻ വരീണ്ടും ഇവിനട ഏഴാമനത്ത തവണ 
തത്ത്വമസിയനട മന്ത്രം മകന് ഉപഘദശിച്ചു നകാടുക്കുന്നു 
(6.14.3). മാം ജാനാസി - എനനൈ അറിയന്നുഘവാ, എനൈ് 
ഘരാഗിയായി മരിയ്കാൻ കിടക്കുനൈ ഒരുവനന് ചുറ്ം കൂടി 
നിനൈ് ൈന്ധുജനങ്ങൾ ഘചാദിച്ചുനകാണ്ിരിയ്ക്കും. എനൈാൽ 
ആ കിടക്കുനൈ വ്ക്ിയനട വാക് മനസ്ിലം, മനസ്് 
പ്രാണനിലം, പ്രാണൻ ഘതജസ്ിലം, ഘതജസ്് പരയായ 
ഘദവതയിലം ഘചർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്ക്ി അവിനട 
കൂടിനിൽക്കുനൈവനര തിരിച്റിയനൈില്. അവൻ സത്തി 
ഘലകാണ് കുടിഘയറുനൈത്.  ആ ഈ സൂക്ഷ്മഭാവമാണ് 
ഈ ജഗത്തിനന്നയല്ാം ആത്മാവായിരിയ്ക്കുനൈത്. 
അതുമാത്മാണ് സത്മായിട്ടുള്ളതും സർവത്തിനന്യം 
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ആത്മാവായിട്ടുള്ളതും. ഉദോലകൻ ഇവിനട വരീണ്ടും 
എട്ടാമനത്ത തവണ തത്ത്വമസിയനട മന്ത്രം മകന് 
ഉപഘദശിച്ചു നകാടുക്കുന്നു (6.15.3).

 (തുടരും)

_____________________

കഥ - അചഞ്ചലമായ ഭക്ി
(മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ഘദവി - അമ്)

 യമുനാതരീരത്ത് ഘഗാപികമാഘരാനടാപെം ഭഗവാൻ 
കൃഷ്ണൻ നടത്തിയ നൃത്തം രാസലരീലയായി മാറി. 
പരമാനന്ദത്തിനന് മൂർത്തരീഭാവമായ ഭഗവാൻ 
കൃഷ്ണനുമായി ഒത്തുഘചർനൈഘപൊൾ ഘഗാപികമാർ എല്ാ 
ശരരീരഘൈാധവം മറനൈ് സ്വയം പരിശുധോത്മാവിൽ 
ലയിച്ചു. അവിനട സംഭവിച്ത് പുരുഷനന്യം 
പ്രകൃതിയനടയം ലയനമാണ് - സ്രഷ്ടാവം സൃഷ്ടിയം, 
ശുധേമായ ഘൈാധവം പ്രകൃതിയം. ശുധേമായ 
ഘനേഹത്തിൽ അവർ എല്ാം മറനൈഘപൊൾ, 
ഘഗാപികമാരുനട ഉള്ളിനല കൃഷ്ണൻ ഉണർന്നു. 
അതുനകാണ്ാണ് ഘഗാപികമാർക് ഓഘരാരുത്തർക്കും 
ഒഘരാ പ്രഘത്ക കൃഷ്ണനന അനുഭവികാൻ സാധിച്ത്.

 സൃഷ്ടി ആസ്വദിക്കുഘമ്ാൾ സ്രഷ്ടാവിനന 
ഓർകണം. ഭക്ണം ആസ്വദിക്കുനൈ ഒരാൾക് 
അമ്നയഘയാ, ഭക്ണം ഉണ്ാകിയ ആനളഘയാ 
ഓർകാൻ കഴിയണം. ഇത് അത് എളുപെമല്. 
അതിനായി ഘവദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അറിവണ്ായിരികണം.

 സർകസിൽ, ജിംനാസ്റ്റുകൾ ഞാണിഘന്മൽ 
മുറുനകപെിടിച്് ൈാലൻസ് നചയ്യുഘമ്ാൾ തലയ്ക് മുകളിൽ 
ഒരു പാത്ം സ്വയം ൈാലൻസ് നചയ്യുനൈത് നമുക് 
കാണാം. ചിലഘപൊൾ അവർ നൃത്തവം നചയ്യാറുണ്്. 
തലയിനല പാത്ം എങ്ങനന സന്തുലിതമാകാനമന്നും 
കയറിൽ തങ്ങനളത്തനനൈ നിലനിർത്താനും അവർ 
അറിഞ്ഞിരികണം. ഒരുപാട് അഭ്ാസത്തിനു ഘശഷഘമ 
ഇത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഘലാകത്തിൽ നമ്മുനട ജരീവിതവം 
അങ്ങനനയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ജരീവിതം എനൈത് 
തലയിൽ ഒരു പാത്ം ൈാലൻസ് നചയ്യുനൈ ഘപാനല 
ആയിരുന്നു. ഇഘപൊൾ ഞാണിഘന്മലം നടകണം.
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 ഇനൈനത്ത ഘലാകം ആകർഷകമായ കാഴ്ചകളും 
ശ്ധോപശഥില്ങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു സൂപെർമാർകറ്് 
ഘപാനല തുറനൈിരിക്കുന്നു. എല്ാ ആകർഷണങ്ങൾ 
കിടയിലം വിട്ടുനിൽകൽ / പവരാഗ് ജരീവിതം 
വികസിപെിക്കുക എളുപെമല്. പധര്ശാലികൾക് 
മാത്ഘമ അത് സാധ്മാകൂ. വായിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് 
നാവിഘനാട് ഉമിനരീർ വരരുനതനൈ് ആവശ്നപെടുനൈത് 
ഘപാനലയാണിത്. ഇങ്ങനന ജരീവികാൻ ശ്മിക്കുനൈ 
ഇത്തരം ധരീരന്മാരുനട ജരീവിതം അവർക്കു മാത്മല്, 
ഘലാകത്തിനും ഉപകാരപ്രദമാണ്. അവർ ഘലാകത്തിൽ 
നിനൈ് അവർക് ആവശ്മുള്ളത് മാത്ം എടുക്കുന്നു.

 100 രൂപയനട വാച്ചും 10,000 രൂപയനട വാച്ചും 
ഒഘര സമയം കാണിക്കുന്നു. ഒരാൾക് 100 രൂപയനട 
വാച്് നകാണ്് തൃപ്തിയടയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ൈാകി 
പണം പാവനപെട്ടവനരയം അശരണനരയം സഹായി 
കാൻ ഉപഘയാഗികാം. ഇങ്ങനന ജരീവിക്കുനൈവരുനട 
ഘനാട്ടവം വാക്കുകളും ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും 
ഘലാകത്തിന് ഗുണകരമാണ്. 

 പരിശ്മിക്കുനൈ ഓഘരാ 100,000 അഘന്വഷകരിലം 
ഒരാൾ പൂർണതയിനലത്തുനമനൈ് ഭഗവദ്ഗരീത പറയന്നു. 
വിതച് എല്ാ വിത്തുകളും മുളയ്കില്. ഇനൈ് കാര്ങ്ങൾ 
വ്ത്സ്തമാണ്: ലക്കണകിന് ആളുകളിൽ, 
ആത്മരീയതനയക്കുറിച്് അൽപെനമങ്കിലം അറിയാവനൈവർ 
ചുരുകം ചിലർ മാത്ഘമ ഉണ്ാകൂ. അഘപൊഴും അവരുനട 
ധാരണ ഘക്ത്ാരാധനയിൽ ഒതുങ്ങിഘയകാം എനൈാണ്. 
അവർക് ആഴത്തിലള്ള ആത്മരീയ ധാരണയണ്ാവില്. 
അതിനാൽ, രണ്രലക്ത്തിൽ ഒരാൾ മാത്ഘമ ആത്മരീയ 
പാതയിഘലക് വരുന്നുള്ളൂ. അതിൽ വളനര നചറിനയാരു 
ശതമാനം മാത്മാണ് ലക്്ത്തിനലത്തുനൈത്. 
കാലങ്ങൾ അങ്ങനനയാണ്. 

 എനൈിരുനൈാലം, ഈ പാതയിൽ നടത്തിയ 
പരിശ്മം ഒരികലം പാഴാവില്. അത് എഘപൊഴും 
അഘന്വഷകഘനാനടാപെം നിൽക്കും. അത് വരീണ്ടും 
ഉണർത്തുകയം വ്ക്ിനയ കൂടുതൽ മുഘനൈാട്ട് നയികാൻ 
ഉതകുനൈ ഉൽഘൈാധനം നൽകുകയം നചയ്യുന്നു. 
ലക്കണകിനാളുകൾ ആണ് സിവിൽ സർവരീസ് 
പരരീക് എഴുതുനൈത്! അതിൽ ചിലർ മാത്മാണ് 
ഐ.എ.എസുകാരാകുനൈത്. പിനനൈയം, നിരവധി 
നചറുപെകാർ അതിനുഘവണ്ി ശ്മിക്കുന്നു. അതിനാൽ, 
ആത്മരീയതയിലം ഉയർച് കിട്ടാൻ നാം 
പരിശ്മിഘകണ്തുണ്്.

________________
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കുംഭൽഗ�് (കുംഭൽ ഘകാട്ട) 
ഇന്ത്യനട വൻമതിൽ - ഘലാക മഹാത്ഭുതം

ഇന്ത്യനട വൻമതിൽ എനൈറിയനപെടുനൈ കുംഭൽഗ�് 
(അക്രാർത്ത്തിൽ “കുംഭൽ ഘകാട്ട”) പടിഞ്ഞാറൻ 
ഇന്ത്യിനല രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്തിനല ഉദയ് 
പൂരിനടുത്തുള്ള രാജ് സമന്ദ് ജില്യിൽ ആരവല്ി 
മലനിരകളുനട പടിഞ്ഞാറൻ നിരയിലള്ള ഒരു ഘമവാർ 
(ഘമവാ�് ) ഘകാട്ടയാണ്. രാജസ്ഥാനിനല ഹിൽ 
ഘഫാർട്ടുകളിൽ ഉൾനപെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഘലാക പപതൃക 
സ്ഥലമാണിത്. പതിനഞ്ചാം നൂറ്ാണ്ിൽ റാണ 
കുംഭനാണ് ഇത് നിർമ്ിച്ത്.
2013-ൽ, കംഘൈാ�ിയയിനല ഘനാം നപനൈിൽ നടനൈ 
ഘലാക പപതൃക സമിതിയനട 37-ാമത് നസഷനിൽ, 
രാജസ്ഥാനിനല മറ്് അഞ്ച് ഘകാട്ടകൾനകാപെം 
കുംഭൽഗ�് ഘകാട്ടയം, രാജസ്ഥാനിനല ഹിൽ ഘഫാർട്ട്സ് 
ഗ്രൂപെിന് കരീഴിൽ യനനഘസ്ായനട (UNESCO) ഘലാക 
പപതൃക ആസ്ഥാനമായി പ്രഖ്ാപിച്ചു. ഘലാകത്തിനല 
ഏറ്വം വലിയ ഘഫാർട്ട് ഘകാംലേക്സുകളിൽ ഒനൈാണ് ഈ 
ഘകാട്ട.
നതളിവകളുനട അഭാവം മൂലം ഘകാട്ടയനട ആദ്കാല 
ചരിത്ം കനണ്ത്താനായിട്ടില്. റാണ കുംഭൻ പുതിയ 
ഘകാട്ട പണിയനൈതിന് മുമ്്, മൗര് രാജാവായ സംപ്രതി 
നിർമ്ിച്നതനൈ് വിശ്വസികനപെടുനൈ ഒരു നചറിയ 
കുനൈിൻ പ്രഘദശഘത്തക് പരിമിതനപെടുത്തിയിരുനൈ 
നചറിയ ഘകാട്ട ഉണ്ായിരുന്നു. ഇത് മഘത്സ്ന്ദ്ര ദുർഗ് 
എനൈാണ് അറിയനപെട്ടിരുനൈത്. 14-ാം നൂറ്ാണ്ിനന് 
അവസാനത്തിൽ നാഘ�ാലിനല ചൗഹാൻ രജപുത്രിൽ 
നിനൈ് ഘഗാദ്വാറിനന് ഈ പ്രഘദശവം സമതലങ്ങളും 
റാണാ ലഖൻ ഘനടിനയടുത്തു.
സിഘസാദിയ രജപുത് വംശത്തിൽനപെട്ട ഘമവാറിനല 
റാണ കുംഭനാണ് കുംഭൽഗ�് ഘകാട്ട പണിതത്. ആ 
കാല�ട്ടത്തിനല പ്രശസ്ത വാസ്തുശില്ിയായ “മന്ദൻ” 
നന് സഹായം റാണ കുംഭൻ സ്വരീകരിച്ചു. റാണ കുംഭൻനറ 
ഘമവാർ സാമ്ാജ്ം രൺതംഘൈാർ മുതൽ ഗ്വാളിഘയാർ വനര 
നരീണ്ടുകിടക്കുകയം ഇനൈനത്ത മധ്പ്രഘദശ,് രാജസ്ഥാൻ 
എനൈിവയനട വലിയ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾനകാള്ളുകയം നചയ്തു. 
അഘദേഹത്തിനന് ആധിപത്ത്തിലള്ള 84 ഘകാട്ടകളിൽ, 
റാണ കുംഭൻ 32 എണ്ണം നിർമ്ിച്തായി പറയനപെടുന്നു, 
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അവയിൽ ഏറ്വം വലതും വിശാലവമായത് 
കുംഭൽഗഢാണ്.
കുംഭൽഗ�് ഘമവാറിനനയം മാർവാറിനനയം പരസ്പരം 
ഘവർനപടുത്തുകയം അപകടസമയത്ത് ഘമവാറിനല 
ഭരണാധികാരികൾ അഭയഘകന്ദ്രമായി ഉപഘയാഗിക്കു 
കയം നചയ്തു. 1535-ൽ ചിഘത്താർ ഉപഘരാധത്തിലായിരു 
നൈഘപൊൾ ഘമവാറിനല ശിശുരാജാവായ ഉദയ് 
രാജകുമാരനന ഇവിനട കടത്തിനകാണ്ടുവനൈതാണ് 
ശ്ഘധേയമായ ഒരു സംഭവം. ഉദയ് രാജകുമാരൻ പിനൈരീട് 
സിംഹാസനത്തിൽ എത്തി. ഘനരിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തിന് 
ഘകാട്ട അഘഭദ്മായി തുടർന്നു.
1457-ൽ ഗുജറാത്തിനല അഹമ്ദ് ഷാ ഒനൈാമൻ ഘകാട്ട 
ആക്രമിച്ചു, പഘക് ആ ശ്മം നിഷ്ഫലമായി. ഘകാട്ടയിനല 
ൈൻമാതാ പ്രതിഷ് അതിനന സംരക്ിച്ചുനവന്നും 
അതിനാൽ അഘദേഹം ഘക്ത്ം നശിപെിച്ചുനവന്നും ഒരു 
പ്രാഘദശിക വിശ്വാസം ഉണ്ായിരുന്നു. 1458-59-ലം 
1467-ലം മുഹമ്ദ് ഖിൽജിയനട തുടർശ്മങ്ങൾ ഉണ്ായി, 
പഘക് അതും നിഷ്ഫലമായി. അക്ൈറിനന് ജനറൽ, 
ഷഹൈാസ് ഖാൻ 1577 ഒഘ്ാൈറിൽ ഈ ഘകാട്ട 
ആക്രമിച്ചു, 6 മാസനത്ത ഉപഘരാധത്തിന് ഘശഷം, 1577 
ഏപ്രിലിൽ ഘകാട്ട പിടിനച്ടുകാൻ അഘദേഹത്തിന് 
കഴിഞ്ഞു. എനൈാൽ 1578-ൽ മഹാറാണാ പ്രതാപ് ഇത് 
തിരിച്ചുപിടിച്ചു. 1818-ൽ ബ്രിട്ടരീഷുകാർ ഘകാട്ട കരീഴടകി, 
പിനൈരീട് ഉദയപൂർ സംസ്ഥാനത്തിനു മടകി നൽകി. 
ഘമവാറിനല മഹാറാണകൾ ഘകാട്ടയിൽ കൂട്ടിഘച്ർക 
ലകൾ നടത്തിയിരുന്നുനവങ്കിലം മഹാറാണ കുംഭൻ 
നിർമ്ിച് യഥാർത് �ടന നിലനിൽക്കുന്നു. 
അവിടനത്ത വാസഘയാഗ്മായ നകട്ടിടങ്ങളും 
ഘക്ത്ങ്ങളും നനൈായി സംരക്ികനപെട്ടിരിക്കുന്നു.  
ആരവല്ി പർവതനിരകളിൽ സമുദ്നിരപെിൽ നിനൈ് 
1,100 മരീറ്ർ (3,600 അടി) ഉയരമുള്ള ഒരു കുനൈിൻ 
മുകളിൽ നിർമ്ിച് കുംഭൽഗഢിനല ഘകാട്ടയ്ക് 36 
കിഘലാമരീറ്ർ (22 പമൽ) ചുറ്ളവണ്,് അത ്ഘലാകത്തിനല 
ഏറ്വം നരീളം കൂടിയ മതിലകളിൽ ഒനൈാണ.് മുൻ വശനത്ത 
ചുവരുകൾക ് പതിനഞ്ചടി കനമുണ്.് കുംഭൽ ഗഢിൽ 
ഏഴ ്ഉറപ്ള്ള കവാടങ്ങളുണ്.് ഘകാട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ  70-ലധികം 
പജന, ഹിന്ദു ഘക്ത്ങ്ങളുണ്.് നകാട്ടാരത്തിനന് മുകളിൽ 
നിനൈ ് ആരവല്ി പർവത നിരകളിഘലക് 
കിഘലാമരീറ്റുകഘളാളം കാണാൻ സാധിക്കും.
 ആനരറ്് ഘപാൾ (ആനരറ്് കവാടം) ആണ് 
ഘകാട്ടയനട ആദ് പ്രഘവശന കവാടം. പ്രഘവശന 
കവാടത്തിൽ നിനൈ് താഘഴക്കുള്ള ചരിവിലാണ് ഹല് 
ഘപാൾ. ഹല് ഘപാളിന് നതാട്ടുപിനൈാനലയാണ് 
ൈാദ്ഷാഹി ൈവ്�ി, പടികളുള്ള ഒരു ടാങ്ക്, ഹനുമാൻ 
ഘപാൾ. അടുത്ത കവാടം അഷ്ടഘകാണാകൃതിയിലള്ള 
നകാത്തളങ്ങളുള്ള ഒരു ഇരുനില ഘഗറ്ാണ്. മഹാറാണ 
കുംഭൻ നകാണ്ടുവനൈ, ഹനുമാൻ കവാടത്തിന് മുനൈിൽ 
സ്ഥിതിനചയ്യുനൈ ഹനുമാനന് ശിലാചിത്ത്തിൽ നിനൈാണ് 
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ആ ഘഗറ്ിന് ഈ ഘപര് ലഭിച്ത്. റാം ഘപാൾ, ഘകാട്ടയനട 
പ്രധാന കവാടമാണ്, കിഴഘകാട്ട് മനറ്ാരു കവാടമുണ്്, 
അതിനന വിജയ് ഘപാൾ എനൈ് വിളിക്കുന്നു. പഭഘറാൺ 
ഘപാൾ, നിംബൂ ഘപാൾ, ചൗഗൻ ഘപാൾ, പഗ്� ഘപാൾ, 
ഗഘണഷ് ഘപാൾ എനൈിങ്ങനന അഞ്ച് ഘഗറ്കൾ 
കൂടിയണ്്.
ഭൂപ്രകൃതിയനട പ്രഘത്കത, അപ്രാപ്തയം ശത്രുവിന് 
അനുഘയാജ്മല്ാത്തതും, ഘകാട്ടയ്ക് അജയ്യതയനട 
പരിഘവഷം നൽകുന്നു. യധേ കാലത്ത് ഇത് ഘമവാറിനല 
ഭരണാധികാരികളുനട ഒരു അഭയസ്ഥാനമായി ഭവിച്ചു. 
ഘമവാറിനല ഇതിഹാസ രാജാവായ മഹാറാണ 
പ്രതാപിനന് ജന്മസ്ഥലമായതിനാൽ ജനങ്ങൾക് അത് 
വളനര പവകാരിക പ്രാധാന്മുള്ളതാണ്. നരീണ്ടു 
നിൽക്കുനൈ ഉപഘരാധനത്ത നചറുകാൻ എല്ാ അർത് 
ത്തിലം ഘകാട്ട സ്വയം സുരക്ിതമായിരുന്നു. കുടിനവള്ള 
ദൗർലഭ്ം കാരണം, മുഗൾ, ആംൈർ എനൈിവരുനട 
സംയക് പസന്ത്തിന് ഒരികൽ മാത്ഘമ അതിനന് 
പ്രതിഘരാധം തകർകാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു.

_____________________

സുഭാഷിതം -29

 ക: കാല: കാനി മിത്ാണി ഘകാ ഘദശ: ഘകാ വ്യാഗഘമാ,
കസ്ാഹം കാ ച ഘമ ശക്ിരിതി ചിന്ത്ം മുഹൂർമുഹുഃ॥

(ചാണക്നരീതി)

कः  कालः  कानि नित्ानि को देशः  को व्ययागिोः ।
कस्ाहं का च िे शक्तिरिनि नचनं्त िुहुिुमुहुः ॥

അർത്ം: ജരീവിതത്തിൽ, പ്രതിസന്ി �ട്ടങ്ങളിൽ, 
എന്ത് നചയ്യണനമനൈ് ഒരു തരീരുമാനം എടുഘകണ്ി 
വരുഘമ്ാൾ; അതുഘപാനല ഘജാലി, ൈിസിനസ്്, 
കുടുംൈം, ആഘരാഗ്ം എനൈിങ്ങനനയള്ള ഏത് 
കാര്ത്തിലം ഓഘരാ വ്ക്ിയം ഈ 5 കാര്ങ്ങൾ 
പ്രഘത്കം ശ്ധേികണം: 
1. ഇഘപൊൾ എനന് സമയം എങ്ങനനയാണ്. 
2. ആരാണ് എനന് സുഹൃത്തുകൾ, എനനൈ പിന്തുണയ്ക്കുനൈ 

ആളുകൾ (അതുഘപാനല ശത്രുകളും), എത്ഘപർ 
ഉണ്്….

3. തനന് രാജ്ം, താൻ താമസിക്കുനൈ സ്ഥലം, 
ഘജാലിനചയ്യുനൈ സ്ഥലം, എവിനട നിൽക്കുന്നു….

4. എനന് വരുമാനം എത്, ഉറവിടം ഏത്, അതുഘപാനല 
നചലവ് എത്?.... 

5. എനന് ശക്ി, ഘയാഗ്ത, കഴിവകൾ (ൈലഹരീനത 
കളും) എന്താണ്…ഇത്യം കാര്ങ്ങൾ, സ്വസ്ഥമായി, 
വികരങ്ങൾകധരീനമാകാനത, വിശദമായി ചിന്തിച്്, 
വിശകലനം നചയ് ഘശഷം മാത്ം തരീരുമാനനമടുകണ 
നമനൈാണ് ചാണക്ൻ പറയനൈത്.

-----------------------------
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ഭഗവത് ഗരീത - ഒനൈാം ആധ്ായം 
അർജ്ജുനവിഷാദഘയാഗം  

(ഘ്ാകം – 7-10)

അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടാ ഘയ താൻ നിഘൈാധ ദ്വിഘജാത്തമ!
നായകാ മമ പസന്സ് സംജ്ർത്ം താൻ ബ്രവരീമിഘത (7)

അർത്ം: ബ്രാഹ്മണഘശ്ഷ്ട! ഇനി നമുക്കു വിശിഷ്ടന്മാരായി 
ആഘരാനകയഘണ്ാ അവനര അറിഞ്ഞുനകാൾക. എനന് 
പസന്ത്തിൽ നായകന്മാരായ അവരുനട ഘപരുകൾ 
അങ്ങനയ ഓർമ്ിപെിക്കുവാനായി ഞാൻ പറയ ാം.

ഭവാൻഭരീഷ്മശ് കർണശ് കൃപശ് സമിതിഞ്ജയഃ ।
അശ്വത്ാമാ വികർണശ് സൗമദത്തിസ്തപഥവ ച ॥ 1-8

അഘന് ച ൈഹവഃ ശൂരാ മദർഘഥ ത്ക്ജരീവിതാഃ ।
നാനാശസ്തപ്രഹരണാഃ സർഘവ യധേവിശാരദാഃ ॥ 1-9

അർത്ം: ഭവാനും, ഭരീഷ്മരും, കർണ്ണനും, ജയശാലിയായ 
കൃപരും, അശ്വത്ാമാവം, വികർണ്ണനും, ഭൂരിശ്വസ്സും, 
ജയദ്ഥനും മറ്ഘനകം ശൂരന്മാരും എനിക്കുഘവണ്ി 
ജരീവനുഘപക്ികാൻ സനൈധേരാണ്. എല്ാവരും 
പലവിധം ആയധങ്ങൾ പ്രഘയാഗിക്കുനൈവരും യധേം 
നചയ്യാൻ സമർത്രുമാണ്

അപര്ാപ്തം തദസ്മാകം ൈലം ഭരീഷ്മാഭിരക്ിതം
പര്ാപ്തം ത്വിദഘമഘതഷാം ൈലം ഭരീമാഭിരക്ിതം  (10)

അർത്ം: അതുനകാണ്് ഭരീഷ്മരക്ിതമായ നമ്മുനട 
പസന്ം അപരിമിതനമങ്കിലം അപര്ാപ്തവം, ഭരീമൻ 
രക്ിക്കുനൈ അവരുനട പസന്ം പരിമിതനമങ്കിലം 
പര്ാപ്തവം ആണ്.

-----------------
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ക്വിസ് (വിജ്ാന പരരീക്) – 14

(കുറിപെ്: സനാതന ധർമ്ം സംൈന്ിച്ചും, കൂടുതലം 
അയ്യപെവാണിയിൽ പ്രസിധേരീകരിച് വിഷയങ്ങൾ 
അടിസ്ഥാനമാകിയമുള്ള ഘചാദ്ങ്ങൾ. ഉത്തരങ്ങൾ 
അയ്യപെവാണിയനട അടുത്ത ലകത്തിൽ. എല്ാവർക്കും 
പനങ്കടുകാം. ഉത്തരങ്ങൾ 20 ദിവസത്തിനകം 
“9447211722” എനൈ നമ്റിഘലക്കു വാട്സാപെ്  അയ 
കണം. എല്ാ ഘചാദ്ങ്ങൾക്കും ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ 
നൽകുനൈ വ്ക്ിയനട  വിവരങ്ങൾ അടുത്ത അയ്യപെ 
വാണിയിൽ പ്രസിധേരീകരിക്കുനൈതാണ് )

ഘചാദ്ങ്ങൾ:

1. ഒരു വർഷത്തിൽ എത് ഋതുകൾ ഉണ്്?
2. പ്രസിധേമായ “കടാസ് രാജ് ശിവഘക്ത്ം” ഏത് 

രാജ്ത്താണ്?
3. ഘയാഗ ശാസ്ത പ്രകാരം, അഹിംസ പരിശരീലിക്കുനൈതിനന് 

പ്രഘയാജനം എന്താണ്?
4. ചന്ദനത്തിന്  പ്രശസ്തി ഘനടിയ മലയഗിരി (മലയാചലം) 

ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
5. പ്രസിധേ തമിഴ് ഗ്രന്ഥമായ  തിരുക്കുറളിനന് രചയിതാവ് 

ആരാണ്?
6. എന്താണ് പാഞ്ചജന്ം?
7. പുഷ്കർ ഘക്ത്ത്തിനല ഘദവൻ?
8. അനംഗൻ എനൈറിയനപെടുനൈ ഘദവൻ?
9. ‘ഘതാടകാഷ്ടകം’ ആർ, ആനരക്കുറിച്ചു രചിച് 

സ്തുതിയാണ്?
10. വഘന്ദമാതരം എഴുതിയത് ആരാണ്?

ഉത്തരങ്ങൾ (കഴിഞ്ഞ ലകത്തിനല ഘചാദ്ങ്ങൾ)
(കഴിഞ്ഞ ലകം, AV062022 നല ഘചാദ്ങ്ങളുനട 
ഉത്തരങ്ങൾ)
1. “നവങ്കടാചല”ത്തിനല നവങ്കട്ട് എനൈതിനന് അർത്ം, 

പാപനത്ത നശിപെിക്കുനൈ അഗ്ി.  ‘നവൺ’ എനൈാൽ 
പാപം, ‘കട’ എനൈാൽ തരീ.

2. ശിവനന് ‘ദക്ിണാമൂർത്തി’ സ്വരൂപമാണ്  
വിജ്ാനവമായി ൈന്നപെട്ടിരിക്കുനൈത്.

3. അമൃതത്തിനന് അംശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുനൈ നചടി/
ഇല- നവറ്ിലകൾ.

4. ലരീലാവതി ഗണിതശാസ്തവമായി ൈന്നപെട്ട 
ഗ്രന്ഥമാണ്.

5. കടലിനുമരീനത ലങ്കയിഘലക്കുള്ള ഘസതുൈന്ന 
ത്തിനന് നിർമാണത്തിൽ മുഖ് പങ്ക് വഹിച്ത് വാനര 
ഘസനയിനല നളൻ, നരീലൻ എനൈ എഞ്ചിനരീയർമാർ.

6. വിശ്വാമിത്നന് തപസ്് മുടകിയ അപ്സരസ്് : ഘമനക.
7. പ്രപഞ്ചത്തിനല ഊർജ്ജത്തിനന് പ്രാഥമിക രൂപം - 

താപ ഊർജ്ജം, അഗ്ി.  മനറ്ല്ാ തരത്തിലള്ള 
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ഊർജ്ജങ്ങളും താപ ഊർജ്ജത്തിൽ 
നിന്നുത്ഭവിച്വയാണ്. 

8. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതിയത് ഘവദവ്ാസൻ.
9. ശ്രീചക്രം ലളിതാപരഘമശ്വരി ഘദവതയമായി 

ൈന്നപെട്ടിരിക്കുന്നു.
10. ഭഗവത് ഗരീതയനട വ്ാഖ്ാനം എഴുതിയ ഇന്ത്ൻ 

രാഷ്ട്രപതി - ഘ�ാ.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ.
  
മുഴുവൻ ഘചാദ്ങ്ങൾക്കും ശരിയത്തരം നൽകിയവർ:

ആരുമില്
______________________

വാർത്തകൾ

• ഇനൈ്, 2022 ജൂപല 06, സ്വാമി അയ്യപെനന് 
ജന്മനക്ത്മായ  ഉത്ം.  ശൈരിമല അയ്യപെ ഘസവാ 
സമാജത്തിനന്  നിർഘദേശ പ്രകാരം ഘലാകം മുഴുവനും 
ഉള്ള അയ്യപെ ഭക്ർ ഇഘനൈ ദിവസം പവകുഘനൈരം 
സ്വന്തം വരീടുകളിലം, അടുത്തുള്ള ഘക്ത്ങ്ങളിലം 
ദരീപാരാധനഘയാടു കൂടി “ഉത്ം പൂജ” നടത്തുന്നു,

• ശ്രീമതി. ൈാലാമണിയമ്, 82 വയസ്്, 
(ഹരിവരാസനം രചയിതാവ് സ്വർഗരീയ ഘകാനൈകത്ത് 
ജാനകിയമ്യനട മകൾ), ആലപ്ഴ ജില്യിനല 
തുറവൂരിൽ താമസം, ജൂൺ 20നു വിഷ്ണുപദം പൂകി. 
ശൈരിമല അയ്യപെഘസവാ സമാജം ഘദശരീയ, 
സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ വരീട് സന്ദർശിച്് 
അനുഘശാചനം അറിയിച്ചു, ശ്ധോഞ്ജലി അർപെിച്ചു.

ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി  ആഘ�ാഷങ്ങളുനട ഘകരള 
സംസ്ഥാന  സമിതി നചയർമാനായി റിട്ട. ജസ്റിസ് 
ഘതാട്ടത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ, വർകിങ് നചയർമാൻ - 
ശ്രീ. വിശ്വരൂപൻ (ജനം ടി വി)അവർകളും നാമനിർഘദേശം 
നചയ്യനപെട്ടു. 
  സംപൂജ് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി, നകാളത്തൂർ 
അപദ്വതാശ്മം, ഘകാഴിഘകാട്;  സംപൂജ് സ്വാമി 
വിവിക്ാനന്ദ, ചിന്മയ മിഷൻ, തുടങ്ങിയ  ആധ്ാത്മിക  
ആചാര്ന്മാർ, വിശിഷ്ട വ്ക്ികൾ ഉൾനപെനട 
ഘകരളത്തിനല വിവിധ ജില്കളിൽ നിന്നുള്ള  ആദരണരീയ 
മഹദ് വ്ക്ികളുനട രക്ാകർതൃത്ത്വത്തിലം 
മാർഗനിർഘദശത്തിലം ആഘ�ാഷങ്ങൾ സം�ടിപെിക്കു 
നൈതാകും.      
         ആഘ�ാഷസമിതിയനട ജനറൽ കൺവരീനറായി 
സ്വാമി അയ്യപെദാസ്;  ഘജായിന്് ജനറൽ കൺവരീനർ 
മാരായി ശ്രീ. എം.നക. അരവിന്ദാക്ൻ, ശ്രീ. മുരളി 
ഘകാളങ്ങാട് എനൈിവനരയം   തരീരുമാനിച്ിരിക്കുന്നു.  
       എറണാകുളം കലൂർ പാവക്കുളം മഹാഘദവ ഘക്ത്ം 
ഓ�ിഘറ്ാറിയത്തിൽ നവച്്, ശൈരിമല അയ്യപെ ഘസവാ 
സമാജം,  വിവിധ പഹന്ദവ, സാമൂഹ് സം�ടനകൾ 
നകാപെം ഇനൈ് സം�ടിപെിച് മഹത്തായ ഉദ്�ാടന 
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ഘയാഗത്തിൽ,  SASS സംസ്ഥാന അധ്ക്ൻ ബ്രഹ്മശ്രീ 
അകരീരമൺ കാളിദാസൻ ഭട്ടതിരിപൊട് അധ്ക്ത 
വഹിച്ചു.  ൈഹുമാനനപെട്ട റിട്ട.ജസ്റിസ് ഘതാട്ടത്തിൽ 
രാധാകൃഷ്ണൻ ഘയാഗം ഉദ്�ാടനം നചയ്തു.  പൂജ് സ്വാമി 
ദർശനാനന്ദജി, റിട്ട. ജസ്റിസ് ഘതാട്ടത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ 
എനൈിവർ ഘചർനൈ് ദരീപപ്രജ്വാലനം നടത്തി, അനുഗ്രഹ 
പ്രഭാഷണം നടത്തുകയണ്ായി.  സ്വാമി അയ്യപെദാസ്, 
ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഘ�ാഷങ്ങളുനട പ്രാധാ 
ന്വം, പ്രസക്ിയം വിശദരീകരിച്ചു. ഹരിവരാസനം 
ശതാബ്ി ആഘ�ാഷ ഘദശരീയ സമിതി ജനറൽ 
കൺവരീനർ ശ്രീ ഈഘറാ�് രാജൻ, സംസ്ഥാന സമിതി 
ഭാരവാഹികനള പ്രഖ്ാപിച്് പരിചയനപെടുത്തി. 
       ശ്രീ.  എസ്. നജ ആർ. കുമാർ (SASS ഘദശരീയ 
ഉപാധ്ക്ൻ),  ശ്രീ. വിശ്വരൂപൻ (ജനം ടി വി) 
എനൈിവർ ആശംസകൾ ഘനർനൈ് പ്രസംഗിച്ചു. 
സമാജത്തിനന് ഘദശരീയ ഭാരവാഹികളായ ശ്രീ. വി. 
നക. വിശ്വനാഥൻ, ശ്രീ വിഘനാദ്കുമാർ, ശ്രീ പി. 
ഷണ്മുഖാനന്ദൻ എനൈിവരും, ശൈരിമലയിനല മുൻ 
ഘമൽശാന്തിമാരായ ബ്രഹ്മശ്രീ വിഷ്ണു വാസുഘദവൻ 
നമ്പൂതിരി, മഘനാജ് എംബ്രാന്തിരി, അമ്ലപ്ഴ, 
ആലങ്ങാട് ഘയാഗം നപരിഘയാന്മാർ എനൈിവരും 
ഘവദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരുന്നു, പ്രശസ്ത സിനിമ 
പിനൈണി ഗായകൻ ശ്രീ. സനൈിധാനന്ദൻ സ്വന്തം 
അനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്് നകാണ്് ചില ഭക്ിഗാനങ്ങളും, 
അവസാനം ഹരിവരാസനവം ശ്രുതി മധുരമായി 
ആലപിച്ചു നകാണ്് അന്തരരീക്ം ഭക്ിമയമാകി. 
തദവസരത്തിൽ, SASS നന് ആഭിമുഖ്ത്തിൽ, 
ശൈരിമലയനട യഥാർത് ചരിത്ം വിശദരീകരിച്ചു 
നകാണ്് നിർമ്ിക്കുനൈ “തത്വമസിനപൊരുൾ” എനൈ 
ഹ്രസ്വചിത്ത്തിനന് ആമുഖമായള്ള ടരീസറിനന് 
ഉദ്�ാടനവം നിർവഹികനപെട്ടു.  
          SASS-നന് പ്രാർത്നാ ഗാനം കുമാരി ആര് 
ആലപിച്ചു. സംസ്ഥാന ജനറൽ നസക്രട്ടറി ശ്രീ.  
അഘമ്ാറ്ി ഘകാഴഘഞ്ചരി വിശിഷ്ടാതിഥികനള  സ്വാഗതം  
നചയ്തു.  സംസ്ഥാന ഘജായിന്് ജനറൽ നസക്രട്ടറി ശ്രീ. 
മുരളി ഘകാളങ്ങാട് നന്ദി പറഞ്ഞു.

നിഘഷധക്കുറിപെ് : ഇതിൽ നകാടുത്തിരിക്കുനൈ വിഷയങ്ങൾ 
സംൈന്ിച്്, അതിനന് രചയിതാകൾകല്ാനത, 
ശൈരിമല അയ്യപെ ഘസവാ സമാജത്തിഘനാ 
അംഗങ്ങൾഘകാ യാനതാരു ൈാധ്തയമിനല്നൈ് 
വ്ക്മാക്കുന്നു.

ശൈരിമല അയ്യപെ ഘസവാ സമാജത്തിനുഘവണ്ി, 
അയ്യപെവിഹാർ, വിയ്യൂർ, തൃശൂർ., ഘകരളം - 680010, നിനൈ് 
നാഷണൽ അഡ്ിൻ നസക്രട്ടറി ശ്രീ പി ഷണ്മുഖാനന്ദൻ 
പ്രസിധേരീകരിക്കുനൈത്
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