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SASS ോഷണൽ മാദേജ്മമന്് കമ്മിറ്മി 
(NMC) മീറ്മിംഗ്

@ ദകാഴമിദ്ാട്, ദകരളം

   ശബരമിമല അയ്യപ്പ ദസവാ സമാജത്മിമന് ദേശീയ 
മാദേജ്മമന്് കമ്മിറ്മി ദയാഗം 2022 ജൂലല 30,31 
തീയതമികളമിൽ ദകരളത്മിമല  ദകാഴമിദ്ാട് ദകസരമി 
ഭവേമിൽ േടന്നു.  ട്രസ്റമി ദബാർ�് - ദേശീയ േമിർവാഹക 
സമമിതമി അംഗങ്ങൾ,  ദഷേത്ീയ (ദസാണൽ) കമ്മിറ്മി 
ഭാരവാഹമികൾ - എന്മിവർ രണ്് േമിവസമത് 
പരമിപാടമികളമിൽ പമകെടുത്തു.

 മകാല്ലൂരമിൽ, കഴമിഞ്ഞ NEC ദയാഗത്മിൽ തീരുമാേമിച്ച 
തനുസരമിച്ച് ഹരമിവരാസേം ശതാബ്മി ആദ�ാഷങ്ങ 
ളുമായമി ബന്ധമപ്പട്ട പ്രവർത്േങ്ങൾ േല്ലരീതമിയമിൽ 
േടക്കുന്നു.  ഈ ആദ�ാഷങ്ങൾ പരമാവധമി പ്രദയാ 
ജേമപ്പടുത്മി, േമ്മുമട സം�ടേയുമട വളർച്ചയ്കായമി, 
പുതുതായമി ബന്ധമപ്പടുന് ഭക്തമരയും മപാതുജേ 
ങ്ങമളയും സം�ടേയുമായമി ബന്ധമിപ്പമിക്കുന്തമിനും, 
അവമര േമ്മുമട പ്രവർത്േങ്ങളമിൽ ഉൾമപ്പടുത്തു 
ന്തമിേ് അനുദയാജ്യമായ പരമിപാടമികൾ ആവമിഷ്കരമി 
ക്കുന്തമിനും േമ്മുമട പ്രവർത്കരുമട മേസ്മിൽ 
വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ാകണമമന്് ദേശീയ 
മെയർമാൻ ശ്രീ. ടമി.ബമി.ദശഖർ േമിർദദേശമിച്ചു.  

സമൂഹത്മിമന്, ‘അയ്യപ്പ ധർമ്ത്മിൽ അധമിഷ്മിതമായ  
സാമൂഹമിക ഉന്മേം’ ലഷേ്യം മവച്ചുമകാണ്ടുള്ള 
െമിട്ടയായ പ്രവർത്േങ്ങമളക്കുറമിച്ച് വമിശേമായ 
െർച്ചകൾ േടന്നു.   േമു്് ഇദപ്പാൾ 14 സംസ്ാേങ്ങളമിൽ 
പ്രവർത്േങ്ങളുണ്്, സം�ടോ വമികാസത്മിമന് 



ഭാഗമായമി, ഝാൻസമിയമിൽ േമിന്് ആരംഭമിച്ച് 
ഉത്ർപ്രദേശമിലം േമ്മുമട പ്രവർത്േങ്ങൾ 
തുടങ്ങുകയാമണന്് ദേശീയ ജേറൽ മസക്രട്ടറമി ശ്രീ.  
ഈദറാ�് രാജൻ അറമിയമിച്ചു. 

 േമിലവമിമല സാഹെര്യത്മിൽ SASS-മന് പ്രസക്തമിയും, 
മുഴുവൻ രാജ്യത്മിമന്യും ദഷേമത്മിോയമി േമ്മുമട 
സം�ടേയുമട ആത്ീയവം സാംസ്ാരമികവം 
സാമ്പത്മികവമായ വളർച്ചയുമട ആവശ്യകതയും, 
SASS-മന് പ്രദത്യക ഷേണമിതാവം ഉപദേഷ്ാവമായ 
മാേ്യ എസ്. ദസതുമാധവൻ വമിശേീകരമിച്ചു.

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

ശ്രദ്ാഞ്ജലമി

അഖമില ഭാരത അയ്യപ്പ ദസവാ സം�ം (ABASS) 
ദേശീയ ജേറൽ മസക്രട്ടറമി കാലടമി എൻ. 
ദവലായുധൻ ോയർ (83),  വമിഷ്ണുപാേത്മിൽ വമിലയം 
പ്രാപമിച്ചു. തമിരുവേന്തപുരം കമിംസ് ആശുപത്മിയമിൽ 
െമികമിത്സയമിൽ കഴമിയദവ 22 ജൂലല 2022-നു  
ലവകുദന്രം 4.40-ോയമിരുന്നു അന്ത്യം. കഴമിഞ്ഞ 
ോല് പതമിറ്ാണ്ടുകളമിലായമി അഖമില ഭാരത അയ്യപ്പ 
ദസവാസം�ത്മിൽ പ്രവർത്മിച്ചു വരമികയായമിരുന് 
ശ്രീ. എൻ. ദവലായുധൻ ോയർ,  ജേറൽ മസക്രട്ടറമി 
പേവമിയമിൽ 2010 മുതൽ തുടർന്നു വരമികയായമിരുന്നു.

സ്വർഗ്ീയ കാലടമി ദവലായുധൻ ോയർ്് ശബരമിമല 
അയ്യപ്പ ദസവാ സമാജം ശ്രദ്ാഞ്ജലമി അർപ്പമിക്കുന്നു, 
സേ്ഗതമി്ായമി പ്രാർത്മിക്കുന്നു.. 

ഓം ശാന്തമി ശാന്തമി ശാന്തമി !

______________________
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ഹരമിഹരാത്ജാഷ്കം 
(ഹരമിവരാസേം)

രെേ : ദകാന്കത്് ജാേകമിയമ്
(വ്യാഖാേം: ദ�ാ. പമി. വമി. വമിശ്വോഥൻ േമ്പൂതമിരമി, 

റമിട്ട. സംസ്കൃതം മപ്രാഫസർ ബദസലമിയസ് ദകാദളജ്, 
ദകാട്ടയം)

 (ദ്ാകം 3)
പ്രണയ സത്യകം പ്രാണോയകം
പ്രണതകല്പകം സുപ്രഭാഞ്ജമിതം..
പ്രണവമന്മിരം കീർത്േപ്രമിയം
ഹരമിഹരാത്ജം ദേവമാശ്രദയ...

ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമമി ശരണമയ്യപ്പാ..
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമമി ശരണമയ്യപ്പാ..

അർത്ം: സത്യകമയ പ്രണയമിച്ചവനും അവളുമട 
പ്രാണോയകനും േമസ്രമിക്കുന്വർ്് കല്പവൃഷേം 
ദപാമല ഉള്ളവനും സുപ്രഭ എന് പത്മിയാൽ 
ദശാഭമിക്കുന്വനും ഓകൊരസ്വരൂപനും കീർത്േ 
പ്രമിയനുമായ ഹരമിഹരപുത്നുമായ ദേവമേ ഞാൻ 
ആശ്രയമിക്കുന്നു. 
ഈ ദ്ാകത്മിൽ ബ്രഹ്മൊരമിയായ അയ്യപ്പമേയല്ല 
ഗൃഹസ്ാശ്രമമിയായ ശാസ്ാവമിമേയാണ് സ്തുതമിക്കുന്ത്. 
തന്ത്രശാസ്ത്രത്മിൽ പറയുന് ഹരമിഹരപുത്ോയ 
ശാസ്ാവ് ധർമ്ം അനുശാസമിക്കുന്വോണ്. മമറ്ല്ലാ 
ദേവന്ാമരദപ്പാമലയും സപത്ീകോണ്, പ്രഭാ 
സത്യകാ എന് പത്മിമാദരാടുകൂടമിയവോണ്. 
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ശബരമിമല അയ്യപ്പൻ ആ ശാസ്ാവമിമന് അവതാരം 
തമന്. 
 ഈ ദ്ാകത്മിൽഅയ്യപ്പ പരമായ അർത്വമുണ്്. 
സമസ് സത്യങ്ങമളയും പ്രണയമിച്ചവൻ. സോ 
േമിറഞ്ഞുേമില്ക്കുന് ബ്രഹ്മലെതേ്യം. േമസ്രമിക്കുന് 
വർ്് കല്പവൃഷേം ദപാമല എന്ത് അഭീഷ്വം 
േല്കുന്വൻ. ഉല്കൃഷ്മായ പ്രഭമകാണ്് തമന് ശമിരസ്മിേ് 
ചുറ്ം േമിറഞ്ഞുേമില്ക്കുന് പ്രഭാവലയം മകാണ്് 
ദശാഭമിക്കുന്വൻ, ഓകൊരത്മിേ് മന്മിരമാണ്. പരബ്രഹ്മ 
സ്വരൂപത്മിമന് ശബ്രൂപമായ ആേമിമ പ്രതീകമാണ് 
ഓകൊരം. അതമിൽ എല്ലാ ദേവതകളുദടയും സാന്മിധ്യ 
വമുണ്്. ശരണകീർത്േങ്ങളമിൽ സ്വയം ആേന്മിക്കു 
ന്വോണ്. അങ്ങമേയുള്ള ഹരമിഹരാത്ജോയ ആ 
ശാസ്തൃദേവമേ ഞാൻ ആശ്രയമിക്കുന്നു. ഇവമിമട 
ശാസ്ാമവന് ഈ ദേവമേ ബ്രഹ്മലെതേ്യമായമി 
സകെൽപ്പമിച്ച് സ്തുതമിക്കുന്നു.

(ദ്ാകം 4)
തുരഗവാഹേം സുന്രാേേം

വരഗോയുധം ദേവവർണ്മിതം..
ഗുരുകൃപാകരം കീർത്േപ്രമിയം
ഹരമിഹരാത്ജം ദേവമാശ്രദയ...

ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമമി ശരണമയ്യപ്പാ..
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമമി ശരണമയ്യപ്പാ..

അർത്ം: കുതമിരമയ വാഹേമാ്മിയവനും, സുന്രമായ 
മുഖം ഉള്ളവനും, ദശ്രഷ്മായ ഗേ എന് ആയുധമുള്ളവനും, 
ദേവന്ാരാൽ വർണ്മി്മപ്പടുന്വനും, വർദ്മിച്ച കൃപ 
യുള്ളവനും, കീർത്േപ്രമിയനും, ഹരമിഹരാത്ജനുമായ 
ശാസ്ാവമിമേ ഞാൻ ആശ്രയമിക്കുന്നു.
സപ്തദേവതകളമിൽ അന്തർഭവമിക്കുന് ശാസ്ാവമിമന് 
വാഹേം കുതമിരയാണ്. ശബരമിമലയമിമല ശാസ്ാ 
വമിഗ്രഹത്മിൽ അയ്യപ്പ ലെതേ്യം ലയമിച്ചതാണ്. 
പുലമിപ്പാലമായമി പുലമിപ്പുറ ദമറമി വന് അയ്യപ്പൻ പുലമി 
വാഹേനുമാണ്.  ദേവന്ാമര വഹമിച്ച് േമില േമിലേമിർത്തു 
ന്ത് മൃഗങ്ങളാണ്. എല്ലാ ദേവീദേവന്ാർക്കും 
മൃഗങ്ങളാണ് വാഹേം. െരാെരാത്കമായ വമിശ്വപ്രതീ 
കമാണത്. ബ്രഹ്മ ലെതേ്യം േമിറഞ്ഞു േമില്ക്കുന്മിടദത് 
സൗന്ര്യമുള്ള ഏതുവസ്തുവം സുന്രമാകുകയുള്ളൂ. 
ഈശ്വരഭാവം മകാണ്ാണ് ശാസ്ാവമിലം ഈ 
ലെതേ്യത്മിമന് സൗന്ര്യം പ്രകടമാകുന്ത്. 
ദശ്രഷ്മായ ഗേയാണ് ആയുധം, അമ്ംവമില്ലുമല്ല. അത് 
അയ്യപ്പോണ്. ആയുധം രഷേയ്ക്കുദവണ്മിയാണ്. 
സംഹാരത്മിേല്ല. ഗോയുധം മകാണ്് സകലദരയും 
രഷേമിക്കുന് രഷോെതുരോണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ 
ദേവന്ാരാലം വർണ്മിച്ച് കീർത്മി്മപ്പടുന് ശക്തമി 
ദരോതസ്ാണ് ഭഗവാൻ. ഗുരു എന്ാൽ വർദ്മിച്ചത് 
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എന്ർത്ം. വലപ്പദമറമിയ കൃപ ഉൾമ്ാള്ളുന്വോയ 
കാരുണ്യമൂർത്മിയാണ് ശാസ്തൃദേവൻ. ഭക്തജേങ്ങ 
ദളാട് സോ കരുണ കാണമിച്ച് അവർ്് ദവണ്ത് 
േല്കുന്തമിൽ ബദ് ശ്രദ്ോണ്. ലദഷോപലഷേം 
ഭക്തന്ാരും ദേവന്ാരും അർപ്പമിക്കുന് കീർത്േങ്ങളമിൽ 
പ്രമിയമുള്ളവോണ്. തമന് സ്തുതമിക്കുന്തുമകാണ്ടുള്ള 
സദന്താഷം മാത്മല്ല, ആര് സ്തുതമിക്കുന്നുദവാ അവമര 
രഷേമിക്കുന്തമിലമുള്ള സദന്താഷമാണ്. അപ്രകാരമുള്ള 
ഹരമിഹരപുത്ോയ ശാസ്തൃദേവമേ ഞാൻ 
ആശ്രയമിക്കുന്നു.

(തുടരും)
______________________

തത്്വമസമിയുമട േർശേം : ഭാഗം - 4
(ശ്രീ. അജമിത്കുമാർ മേടുമ്പം)

 (ശ്രീ. അജമിത്കുമാർ മേടുമ്പം : ലവവമിദ്്യമാർന് 
േമിലകളമിൽ വ്യക്തമിമുദ്ര പതമിപ്പമിച്ച ഒരു പ്രതമിഭാധേോണ് 
സപ്തതമി പമിന്മിട്ട ശ്രീ അജമിത്കുമാർ മേടുമ്പം. ഇദദേഹം 
ഗുജറാത്മിമല അഹമ്ോബേ് മഹാേഗരത്മിലാണ് 
സ്മിരതാമസം.)

(തുടർച്ച…)

കുറച്ചുകൂടമി വ്യക്തമാ്മിത്രണം എന് 
ദശ്വതദകതുവമിമന് അദപഷേ വീണ്ടും ഇവമിമട 
ആവർത്മി്മപ്പടുന്നു.

പണ്ടുകാലത്് ദമാഷണം മതളമിയമിക്കുവാൻ ഇരുമ്പമിമന് 
ചുട്ടുപഴുപ്പമിച്ച മഴു (ദകാടാലമി) ദമാഷണം ആദരാപമിയ്കമപ്പട്ട 
വ്യക്തമിമയമ്ണ്് പമിടമിപ്പമിച്ച് കുറ്ം മതളമിയമിക്കുന് രീതമി 
ഉണ്ായമിരുന്നു. ആദരാപമിതോയ വ്യക്തമി കുറ്ം 
മെയ്മിട്ടുമണ്കെമിൽ ലകയ്യ് മപാള്ളുമമന്നും അമല്ലകെമിൽ 
മപാള്ളുകയമില്ലന്നും വമിശ്വസമിച്ചമിരുന്നു. 

കളവ മെയ്മിട്ടുള്ളവനും മെയ്യാത്വനും ഇരുമ്പമിമന് 
ചുട്ടുപഴുപ്പമിച്ച ദകാടാലമിയുമട േണ്ഡ് പമിടമിക്കുന്ത് 
ഒരുദപാമലയാണ്. എന്ാൽ കള്ളമന് ലകയ്യ് 
മപാള്ളുകയും സത്യസന്ധമന് ലകയ്യ് മപാള്ളാതമി 
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രമിയ്ക്കുകയും മെയ്യുന്നു. ഇതുദപാമല ജ്ാേമിയും 
അജ്ാേമിയും മരണാേന്തരം ഒരുദപാമലയാണ് 
സത്മിൽ ഏകീഭവമിയ്ക്കുന്ത് എകെമിലം ജ്ാേമി വീണ്ടും 
ജേേം ആവർത്മിയ്കാതമിരമിയ്ക്കുകയും അജ്ാേമിയ്ക് 
ജേേം വീണ്ടും ആവർത്മിദയ്കണ്മിവരമികയും മെയ്യുന്നു. 
പഴുപ്പമിച്ച ഇരുമ്പമിമന് മഴു പമിടമിക്കുദമ്പാൾ വ്യത്യസ്മായ 
അനുഭവമാണ് കള്ളനും സത്യസന്ധനും ഉണ്ാകുന്ത് 
എന്തുദപാമല ജ്ാേമിയ്ക് സത്ായ ബ്രഹ്മമാണ് 
താമേന് അറമിവണ്ാകുകയും, അജ്ാേമിയ്ക് സത്ായ 
ബ്രഹ്മമാണ് താമേന് അറമിവ് ഉണ്ാകാതമിരമിയ്ക്കുകയും 
മെയ്യുന്നു എന്് ഉദോലകൻ പറഞ്ഞുമകാടുക്കുദമ്പാൾ 
ദശ്വതദകതുവമിേ് അത് േന്ായമി മേസ്മിലായമി. 
“വമിജജ്ാവമിതമി, വമിജജ്ാവമിതമി” എന്് രണ്ാവർത്മി 
പറയുകയാൽ അത് മശരമിയ്ക്കും അവൻ മേസമിലാ്മി 
എന്നുതമന് ോം അറമിയണം. 

ജ്ാേമിയും അജ്ാേമിയും മരണാേന്തരം സത്മിൽ 
ഏകീഭവമിക്കുന്ത് ഒരുദപാമല ആമണകെമിലം, ജ്ാേമി 
േമിത്യമുക്തോയമിത്ീരൂകയും അജ്ാേമി വീണ്ടും 
വീണ്ടും ജേമിയ്ക്കുകയും മെയ്യുന്നു. ദമാഷ്ാവമിനും 
സത്യസന്ധനും ചുട്ടുപഴുപ്പമിച്ച ഇരുമ്മഴു പമിടമിയ്ക്കുദമ്പാൾ 
വ്യത്യസ്മായ അനുഭവം ഉണ്ാകുന്തുദപാമലയാണ് 
സത്ായ ബ്രഹ്മമാണ് താമേന്് അറമിഞ്ഞമിട്ടുള്ള 
ജ്ാേമിയ്ക്കും അത് അറമിയാത് അജ്ാേമിയ്ക്കും 
ഉണ്ാകുന്ത് എന്് ദശ്വതദകതു മേസ്മിലാ്മി.

“ഏതമിമേ ആത്ാവ് എന്് വമിശ്വസമിക്കുകദയാ വമിശ്വസമി 
്ാതമിരമിയ്ക്കുകദയാ മെയ്തുമകാണ്് ദമാഷേത്മിനും 
ബന്ധത്മിനും കാരണമായമിത്ീരുന്നുദവാ, ഏതാദണാ 
ജഗത്മിേ് മൂലമായമിട്ടുള്ളത്, ഏതാദണാ എല്ലാ 
പ്രജകൾക്കും ആശ്രയവം പ്രതീഷേയുമായമിട്ടുള്ളത്, 
ഏതാദണാ സർവ്വത്മിനും ആത്ാവായമിരമിയ്ക്കുന്ത്, 
ഏതാദണാ അജവം അമൃതവം അഭയവം ശമിവവം 
അേ്വമിതീയവം ആയമിട്ടുള്ളത്, അതാണ് തമന് ആത്ാവ് ” 
എന്് ദശ്വതദകതുവമിേ് ദബാദ്്യം വരുന്നു. അത് 
േീതമന്യാകുന്നു എന്് സ്വയം ദബാദ്്യമാക്കുവാൻ 
ദശ്വതദകതു എട്ടു പ്രാവശ്യമാണ് ഉദോലകദോട്, 
‘പൂജ്യോയ അങ്ങ് അത് എേമി്് കുറച്ചുകൂടമി 
വ്യക്തമാ്മിത്രണം’ എന്് ആവശ്യമപ്പടുന്ത്. 
ഒൻപതാമമത് തവണയാണ് അത് താോമണന്് 
ദശ്വതദകതുവമിേ് ദബാദ്്യമാകുന്ത്! 

“തത്്വമസമി” എന്് ദബാധ്യമാകുന് ആ മന്ത്രം ഒന്് 
മൊല്ലമി ദോ്ാം:

“സ യഥാ തത് ോേഹ്യത, ഐതോത്്യമമിേം സർവ്വം 
തത് സത്യം, സ ആത്ാ തത്്വമസമി ദശ്വതദകദതാ 
ഇതമി, തദ്ാസ്യ വമിജജ്ാവമിതമി, വമിജജ്ാവമിതമി” 
(6.16.3)

എപ്രകാരമാദണാ അതമിൽ (ആ ശമിഷോരീതമിയമിൽ) ആ 
കുറ്ാദരാപമിതേ് മപാള്ളാതമിരുന്ത്, അപ്രകാരം 
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ജ്ാേമി വീണ്ടും ജേമിയ്ക്കുന്മില്ല. ഈ കാണുന് 
ജഗമത്ല്ലാം, ആ ആത്ാവമിദോടു കൂടമിയതാകുന്നു. 
അത് സത്യമാകുന്നു. എല്ലാറ്മിമന്യും ആത്ാവാകുന്നു. 
അല്ലദയാ ദശ്വതദകദതാ, േീ അതുതമന്യാകുന്നു. 
തമന് അച്ഛമന് വാ്് - ദശ്വതദകതു അത് 
പരമിപൂർണ്മായമി മേസ്മിലാ്മി!

തത്്വമസമിയുമട േർശേം:

കാര്യകാരണ ബന്ധത്മിമന് അദേ്വഷണത്മിലൂമട 
എല്ലാറ്മിമന്യും മൂലകാരണമായമി മതളമിയമി്മപ്പട്ട 
“സത്് ” എന് അതമിസൂഷ്മമായ പ്രതമിഭാസം 
തമന്യാണ് ഈ ജഗത്മിമന്മയല്ലാം ആത്ാവായമി 
വർത്മിക്കുന്ത്. ആ സൂക്ഷ്മഭാവം യാമതാന്ാദണാ, 
അത് ഈ ജഗത്മിമന്മയല്ലാം ആത്ാവാണ്. 
“അതാണ് സത്യം; അതാണ് ആത്ാവ്; ദശ്വതദകദതാ, 
അത് േീയാകുന്നു - “തത്്വമസമി”. ആ തത്്വം 
േമിന്കത്തും, എന്കത്തും പരംമപാരുളായമി 
േമിലേമിൽക്കുന്നു.”

കലമിയുഗത്മിൽ ‘ദപട്ടതുള്ളമിയുറയുന്’ മനുഷ്യൻ ആ 
അറമിവമിമന് പ്രതമിസ്ഫുരണമമന് േമിലയമിൽ പാടുന്നു: 

“അയ്യപ്പത്മിന്തകദത്ാം ദതാം,  
സ്വാമമി തമിന്തകദത്ാം ദതാം”

(അയ്യപ്പൻ േമിന്കത്് ‘ഓം’ ‘ഓം’   
സ്വാമമി േമിന്കത്് ‘ഓം’ ‘ഓം’)

 അയ്യപ്പനും സ്വാമമിയും ഒന്ാകുന്നു; ദേവനും 
ഭക്തനും ഒന്ാകുന്നു; ഈശ്വരനും െരാെരങ്ങളും 
ഒന്ാകുന്നു! മനുഷ്യൻ മനുഷ്യമേമയന്ല്ല, സർവ്വ 
െരാെരങ്ങമളയും ദനേഹമിക്കുവാൻ ഇതമിൽക്കൂടുതൽ 
എന്താണവനു മകാടുദ്ണ്ത്?

 ഉദോലകൻ മുൻപുതമന് അറമിഞ്ഞമിരുന്തും 
ഇത്രുണത്മിൽ മകേ് ഉപദേശമിച്ചു മകാടുത്തുമായ 
ആ ‘അതമിസൂക്ഷ്മാംശം’ സർവ്വത്മിമന്യും ആത്ാവാണ്; 
അത് േീയാകുന്നു. അണമിമയും, സത്യവം, ആത്ാവം, 
േീയും ദഭേമമില്ലാത്തും ഒന്നും ആകുന്നു!

 “അസീദേകദമവാേ്വമിതീയം” എന് മന്ത്രത്മിൽ 
അണമിമയായമിട്ടുള്ളതമിമേ “യഃ” (യാമതാന്് ) “സഃ” 
(ആ) “ഏഷഃ” (ഈ) എന്ീ സർവ്വോമങ്ങളാലാണ് 
വമിളമി്മപ്പടുന്ത്. അതമിേ് ഒരു ദപരുമകാടുത്് 
വമിളമിച്ചാൽ, അതും മറ്ള്ളവമയദപ്പാമല “വാൊരംഭണം 
ോമദധയം” എന്ായമിദപ്പാകും. അദപ്പാൾ അതമിമേ 
“മൂലകാരണം” എന്നു പറയാൻ കഴമിയുന്തല്ല. 

 അത് യാമതാരു ഭാഷയമിമലയും ോമരൂപ 
ക്രമിയാവമിദശഷണങ്ങളാദലാ, ശബ്ത്മിോദലാ, ോേ-
ബമിന്ദു-ലയത്മിോദലാ അറമിയമപ്പടാദോ, അറമിയമി് 
മപ്പടാദോ അസാദ്്യമാണ്. അതുമകാണ്് 
“തത്്വമസമിയുമട” േർശേപുണ്യം മകാടുക്കുന് ഈ 

7



മന്ത്രത്മിൽ (6.8.7) ആ “അതമിമേ” യാമതാരു 
വാക്കുമകാണ്ടും വമിളമി്ാതമിരുന്ത് ആ പരമ 
സത്യത്മിമന് േമിവ്യത്്വം ശ്രവ്യമാക്കുവാോണ് - 
യഥാതഥമായമി വമിളമിദച്ചാതുവാോണ്! 

ഭാരതീയ േർശേത്മിൽ മമിഴമിവറ് േമിൽക്കുന് 
മഹേീയമായ ആശയമാണ് ആത്ാവമിമന് േമിവ്യത്വം. 
ജീവാത്ാവം പരമാത്ാവം ഒന്നുതമന്യാമണന്് 
ഓദരാരുത്മരയും മതാട്ടുണർത്മി കാതമിദലാതുന് 
മഹാമന്ത്രവാക്യമാണ് “തത്്വമസമി”. 

“സ യ ഏദഷാഽണമിലമ തോത്്യമമിേം സർവ്വം, 

തത്സത്യം, സ ആത്ാ തത് ത്വമസമി 

ദശ്വതദകദതാ ഇതമി, ഭൂയ ഏവ മാ ഭഗവൻ 

വമിജ്ാപയത്വമിതമി, തഥാ ദസാദമ്യതമി ദഹാവാെ 
(6.8.7).

സർദവ്വാത്കൃഷ്മായ സാമദവേത്മിമന് ഭാഗമായ 
ഛാദന്ാദഗ്യാപേമിഷത്മിമല ആറാം അദ്്യായ 
ത്മിലള്ള പതമിോറു ഖണ്ധങ്ങൾ ഉൾമ്ാള്ളുന് 68 
മന്ത്രങ്ങളാണ് “തത്്വമസമിമയ” ഉപാസകനു മുൻപമിൽ 
ഉന്ീലേം മെയ്യുന്ത്. 

ഭാരതീയ തത്വെമിന്തമയ വളമരയധമികം സ്വധീേമിച്ചമിട്ടുള്ള 
ദശ്രഷ്മായ ഉപേമിഷത്തുകളമിൽ ഒന്ാണ് ഛാദന്ാ 
ദഗ്യാപേമിഷത്്. ഏതാണ്് 130 വമിഷയങ്ങൾ 
പ്രതമിപാേമിച്ചമിട്ടുള്ള ഈ ഉപേമിഷത്് ഏതുഭാഷയമിദലയും 
സാഹമിത്യ കൃതമികദളാട് കമിടപമിടമിയ്ക്കുന് ഒരു മഹേീയ 
കാവ്യം കൂടമിയാണ്.

തത്്വമസമിമയന് പരമസത്യം ദശ്വതദകതുവമിമേ 
പഠമിപ്പമിക്കുവാൻ എട്ടുപ്രാവശ്യമാണ് ഉദോലകൻ വളമര 
ഷേമദയാമട പലവമിധത്മിൽ ആവർത്മിച്ച് 
ആവർത്മിച്ച് അത് വമിവരമിയ്ക്കുന്ത്.

ആത്ാദേ്വഷണത്മിമന് വഴമിയമിൽ കമണ്ത്തുന് 
ഏതമിദേയും പരമിദശാധമിച്ച് പരമിപക്വമാ്മി, 
ദവർതമിരമിച്ചും, പരീഷേമിച്ചും “ദേതമി, ദേതമി” (ഇതല്ല, 
ഇതല്ല) എന്് തള്ളമി്ളഞ്ഞ് അവസാേം “അഹം 
ബ്രഹ്മാസ്മി” - ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് എന്് ബൃഹോരണ്യ 
ദകാപേമിഷത്് ഉൽദ�ാഷമിയ്ക്കുന് ആ സൂത്വാക്യം 
ദപാമലയാണ് “തത്്വമസമി” എന് സൂത്വാക്യം 
ഛാദന്ാദഗ്യാപേമിഷത്് േമമ് ഉപദേശമിക്കുന്ത്. 

---------

കുറമിപ്പ്:-

 ഛാദന്ാദഗ്യാപേമിഷത്മിമല ആറാം അദ്്യായ 
ത്മിലള്ള പതമിോറു ഖണ്ഡങ്ങൾ എമന് കഴമിവമിേനുസരമിച്ച് 
മേസ്മിലാ്ാൻ പലദപ്പാഴായമി സാധമിച്ചതനുസരമിച്ച് 
എഴുതമിതയ്യാറാ്മിയ ഒരു ദലഖേമാണ് ഇത്. ഈ 
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ദലഖേം സംഗതമായമിരമിക്കുമമന്് കരുതമട്ട. ഇത് 
കുറമച്ചാന്് സംഷേമിപ്തമാ്ാൻ ശ്രമമിച്ചദപ്പാൾ 
ഉപേമിഷത്് ഗ്രന്ഥത്മിലള്ള െമില പരാമർശങ്ങൾ 
വമിട്ടുകളദയണ്മി വന്മിട്ടുണ്്. ആയത് അറമിവള്ളവർ 
സേയം ഷേമമിയ്ക്കുമമാന്് കരുതുന്നു . ഇതമിേ് അവലംബം 
ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠം പ്രസമിദ്ീകരമിച്ച മൃ�ാേന്സ്വാമമി 
വ്യാഖ്യാേമിച്ച ഛാദന്ാദഗ്യാപേമിഷത്ാണ്.

(അവസാേമിച്ചു

_____________________

രാമായണ മാസം

  മലയാളമിയുമട മേസമിൽ കള്ള്ർ്ടകം ഇദപ്പാൾ 
രാമായണമാസമായമി മാറമി.  മഴയുമട ഇരമ്പലമിനുള്ളമിൽ, 
ദകരളം മാത്മല്ല, ദലാകമമമ്പാടും, മലയാളമികളുള്ള 
ഭവേങ്ങളും ദഷേത്ങ്ങളും  അദ്്യാത് രാമായണ 
ശീലകളുമട ഭക്തമിസാന്ദ്രമായ വായേ മകാണ്്  
മുഖരമിതമാവന്നു. 

      1930കളമിൽ ദകരളത്മിൽ മുഴങ്ങമിയ ‘രാമായണം 
കത്മിക്കുക’ എന് ആഹ്വാേത്മിൽ േമിന്നും 
രാമായണമാസത്മിദലക്കുളള ദകരള സമൂഹത്മിമന് 
സംക്രമണത്മിേ് പമിന്മിൽ ദസാദദേശ്യപൂർവ്വം പരമിശ്രമം 
േടത്മിയ ഒരു കൂട്ടം സാമൂഹ്യ പരമിഷ്കർത്ാ്ളുമട 
തപസമിമന് ബലമാണുള്ളത്. ‘ഒരു ജാതമി, ഒരു മതം, 
ഒരു ലേവം മനുഷ്യേ് ’ എന് ശ്രീോരായണ 
ഗുരുദേവമന് മഹാേർശേത്മിേ് മുകളമിൽ 
കുതർ്ത്മിമന് കരമിമ്പടം ൊർത്മിമ്ാണ്് “ജാതമി 
ദവണ്, മതം ദവണ്, ലേവം ദവണ് മനുഷ്യേ് ” എന് 
ആഹ്വാേം മുഴങ്ങമിയ ദകരളം! ‘രാമായണവം 
മഹാഭാരതവം ചുമട്ടരമിക്കുക, ദഷേത്ങ്ങൾ തട്ടമിേമിരത്മി 
കപ്പമവക്കുക’ എന് കമ്്യൂണമിസ്റ് കാപട്യത്മിേ് ദവരു 
കമിളമിർത് ദകരളം. ആ ദകരളത്മിലാണ് 
ആധ്യാത്മികതയുമട തമിരത്ളളൽ ദപാമല ഇന്് 
രാമായണ മാസം ആെരമിക്കുന്ത്!

     1982ൽ ഏപ്രമിൽ 4,5 തമിയ്യതമികളമിൽ എറണാകുളത്് 
േടന് ഐതമിഹാസമികമായ ഒരു സദമ്ളേത്മിമന് 
െരമിത്ത്മിദല്ാണ് രാമായണമാസത്മിമന് 
ദവരുകൾ േീണ്ടു മെല്ലുന്ത്. ലഹന്വ ഐക്യത്മിമന് 
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ഗംഗാപ്രവാഹം ദപാമല എറണാകുളത്് േടന് 
വമിശാലഹമിന്ദുസദമ്ളേം ദകരളെരമിത്ത്മിമല ഒരു 
ോഴമിക്ല്ലാണ്. സ്വാമമി െമിന്യാേന്നും, സ്വാമമി 
വമിദശ്വശതീർത്യും ദ�ാ.കരൺസമിം ഗും, ആർ. എസ്. 
എസ്. സർകാര്യവാഹ് ശ്രീ. രജുഭയ്യയും പമകെടുത് 
സദമ്ളേത്മിൽ ‘ഹമിന്ദു്ൾ ോമമാന്ാദണ’ എന് 
ഈരടമികളുമായമി ലഷേങ്ങളാണ് അണമിദെർന്ത്. 
വമിശാലഹമിന്ദു സദമ്ളേത്മിമന് ഭാഗമായമി േടന് 
പ്രതമിേമിധമിസദമ്ളേ ദവേമിയമിൽ േടന് മംഗളപൂജയമിൽ 
ശ്രീോരായണപരമ്പരയമിമല തന്ത്രമി മുഖ്യോയ പറവൂർ 
ശ്രീധരൻ തന്ത്രമിയായമിരുന്നു കാർമമികത്വം വഹമിച്ചത്. 
പാരമ്പര്യ തന്ത്രമിമുഖ്യരമിൽ പ്രമുഖോയ സൂര്യ കാലടമി 
സൂര്യഭട്ടതമിരമിപ്പാടും, തന്ത്രമിമുഖ്യോയ മപരുവേം 
മക.പമി.സമി.അനുജൻ ഭട്ടതമിരമിപ്പാടും പരമികർമ്മികളായമി 
രമിക്കുമമന്്  പ്രഖ്യാപമിച്ചു മുദന്ാട്ടുവന്നു. ഭ്ാന്താലയത്മിൽ 
േമിന്നും തീർത്ാലയത്മിദലക്കുള്ള ദകരളത്മിമന് 
തീർത്യാത്യമിമല അവമിസ്രണീയ സംഭവമായമിരുന്നു 
അത്.  തുടർന്് 1982 ജൂൺ 6 േ് എറണാകുളം 
േഷേമിണഭാരത ഹമിന്മി പ്രൊരസഭാ ഹാളമിൽ റമിട്ട. 
ജസ്റമിസ്  എ. ആർ. ശ്രീേമിവാസമന് അധ്യഷേതയമിൽ 
ദെർന് വമിശാലഹമിന്ദു സദമ്ളേ േമിർവ്വാഹ ക സമമിതമി 
ദയാഗത്മിലാണ് കർ്ടകമാസം രാമായണ 
മാസമായമി ആെരമി്ാൻ തീരുമാേമിച്ചത്. ശ്രീോരായണ 
ഗുരുദേവൻ, െട്ടമ്പമിസ്വാമമികൾ, മഹാത്ാ അയ്യകൊളമി 
എന്മിവരുമട ജയന്തമി േമിേങ്ങൾ “ആൊര്യ ത്യം “ 
എന് രീതമിയമിൽ ആദ�ാഷമി്ാനും ദയാഗം 
തീരുമാേമിച്ചു.

         മുേമിഞ്ഞുകത്തുന് േമിലവമിളക്കു മവട്ടത്മിൽ 
മുത്ശ്മിമാർ ഒരു െടങ്ങുദപാമല വായമിച്ചു തീർത്മിരുന് 
രാമായണം ഗ്രാമ-േഗര-ദഭേമമദേ്യ മപാതുദവേമികളമിൽ 
വായമി്ാൻ തുടങ്ങമി. രാമായണ േർശേത്മിമന് ഗരമിമ 
വമിളംബരം മെയ്യുന് വമിേ്വൽ സേസ്സുകള് ആരംഭമിച്ചു. 
മസമമിോറുകളും വമിൊരസേസുകളും രാമായണ 
പ്രഭാഷണപരമ്പരകളും ആരംഭമിച്ചു. കാലഹരണമപ്പ 
ടാത് ആൊരരീതമികമള കാലത്മിമന് മാറ്ത്മിമോത്് 
പരമിഷ്കരമിച്ചു മകാണ്് ദകരള സമൂഹം രാമായണ 
മാസാെരണമത് ഏറ്വാങ്ങമി.

       എന്ാൽ എളുപ്പമായമിരുന്മില്ല ഈ സംക്രമണേശ. 
രാമായണ മാസാെരണമത് എതമിർ്ാൻ 
പതമിവദപാമല ദകരളത്മിലം െമിലരുണ്ായമി. മാർക്മിസ്റ് 
പാർട്ടമിയും പുദരാഗമേ കലാസാഹമിത്യസം�വം 
രാമായണ മാസാെരണമത് ശക്തമായമി എതമിർത്തു 
മകാണ്് രംഗത്തുവന്നു. രാമായണമല്ല രാവണായ 
േമാണ് ദവണ്മതന് ആഹ്വാേവം ശ്രീരാമമേയും 
സീതമയയും രാമായണമത്യും പുച്ഛമിച്ചുമകാണ്ടും 
എഴുത്തും പ്രഭാഷണവം അരദങ്ങറമി. തമിരുേല്ലൂർ 
കരുണാകരൻ മുതൽ ഇഎംഎസ് വമര അണമിേമിരന് 
ഈ എതമിർപ്പമിേ്കരുത്ായമി സമിപമിഎം പാർട്ടമിയന്ത്രവം 
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പ്രവർത്മിച്ചു. സുേീർ�മായ സംവാേങ്ങൾ, മറുപടമികൾ 
മകാണ്് ദകരളത്മിമന് ലവൊരമിക രംഗം ചൂടുപമിടമിച്ചു.

        എന്ാൽ ഇത്രം ദുർവ്യാഖ്യാേങ്ങൾ്് മറുപടമി 
പറഞ്ഞുമകാണ്് ഇതമിഹാസ സമാേമായ ലവൊരമിക 
മുദന്റ്മാണ് ദകരളത്മിൽ േടന്ത്. പരദമശ്വർജമിയു 
മടയും, മാധവ്ജമിയുമടയും ദേതൃത്വത്മിൽ േടത്മിയ 
ലവൊരമിക മഥേത്മിൽ രാവണപഷേം ദതാമറ്ാടു 
ങ്ങമിമയന്് െരമിത്ം. ദകരളം കർ്ടകമത് രാമായണ 
മാസമാ്മി മാറ്മി.  ഒരു വർഷം കഴമിയുദമ്പാദഴക്കും 
ഇഎംഎസ്ട്ം അടവമാറ്മി. രാമായണം ദപാമലയുള്ള 
ക്ാസമിക് കൃതമികൾ ഇന്ത്യൻ ജേതയുമട മപാതു 
സ്വത്ാമണന്നും ഒരു കാര്യവമിൊരവമമില്ലാമത 
മാർക്മിസ്റ് വമിമർശകർ അത്രം കൃതമികമള വമിമർശമിച്ചത് 
പ്രാകൃതമായ മാർക്മിസമാമണന്നും േമ്പൂതമിരമിപ്പാടു 
ചുവടുമാറ്മി.

 രാമായണ മാസാെരണമത്ക്കുറമിച്ച് ഭാരതീയ 
വമിൊരദകന്ദ്രം �യറക്ടർ പമി.പരദമശ്വരമന് വാക്കുകൾ: 
“കർ്ടകമാസത്മിൽ രാമായണ വായേ 
ദകരളത്മിൽ പതമിവണ്ായമിരുന്നു. എന്ാൽ രാമായണ 
മാസാെരണം അതമിേ് സാമൂഹമികമായ മാേം േല്മി. 
രാമായണമത്ക്കുറമിച്ചും അതമിമല കഥാപാത്ങ്ങമള 
ക്കുറമിച്ചും പ്രബുദ്മായ െർച്ചകൾ േടന്നു. രാമായണം 
സമൂഹ ജീവമിതത്മിനുപയുക്തമായ രീതമിയമിൽ പ്രദയാജ 
േമപ്പടുത്തുക എന്താണ് രാമായണ മാസാെരണം 
ലഷേ്യംമവച്ചത്. ഇന്് ദഷേത്സദകെതങ്ങൾ മുതൽ 
സർവ്വകലാശാലകൾ വമര രാമായണ െർച്ചകൾ 
േടക്കുന്നു. മാധ്യമങ്ങളമിൽ രാമായണമാസേമിോെരണ 
ങ്ങളുമട വാർത്കൾ മകാണ്് േമിറയുന്നു.  വീടുകളമിലം 
ദഷേത്ങ്ങളമിലം രാമായണ പാരായണം േടക്കുന്നുണ്്. 
എന്ാൽ രാമായണത്മിമന് പ്രാധാ േ്യവം പ്രസക്തമിയും 
സമൂഹമത് ദബാദ്്യമപ്പടുത്തുന് പരമിപാടമികൾ 
മപാതുദവ കുറവാണ്. 

        രാമായണത്മിമന് പ്രസക്തമി ഇന്നു കൂടമിവരമികയാണ്. 
ഉത്മ ഭരണാധമികാരമിയുമടയും ഉത്മ 
ഭർത്ാവമിമന്യും ഭാര്യയുമടയും സദഹാേര 
ദനേഹത്മിമന്യും ഉോത് മാതൃകകൾ രാമായണം 
കാണമിച്ചുതരുന്നു. രാമായണ കഥാപാത്ങ്ങൾ 
ആേർശമാതൃകകളാണ്. ശ്രീരാമമേ മാതൃകാ 
പുരുഷോയാണ് വാല്ീകമി അവതരമിപ്പമിക്കുന്ത്. 
ആനുകാലമിക സമൂഹത്മിമന് ധാർമ്മിക അപെയത്മിേ് 
േമ്മുമട പാരമ്പര്യത്മിൽ േമിന്നും പരമിഹാരം 
കമണ്ത്ണം. അതമിേ് രാമായണ മാസാെരണം 
ഉപയുക്തമാ്ണം.

________________
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ദകരളത്മിമല തമിരുവമിതാംകൂർ 
ഭരണാധമികാരമിയായമിരുന് 

മാർത്ാണ്ഡവർമ്യുമട രസകരമായ 
െരമിത്ം

 ദകരളത്മിൽ തമിരുവമിതാംകൂർ രാജവംശ 
സ്ാപകോയ പ്രഗൽഭോയ രാജാവായമിരുന്നു, 
കമിളമിമാന്നൂർ  രാജമകാട്ടാരത്മിൽ കാർത്മിക തമിരുോൾ 
മഹാറാണമിയുമടയും രാ�വ വർമ് തമ്രാമന്യും 
പുത്ോയമി, 1705ൽ പമിറന് അേമിഴം തമിരുോൾ 
മാർത്ാണ്ഡ വർമ്.
 ദലാക െരമിത്ത്മിമല ഏറ്വം വലതും സമ്പന്വമായ 
കമ്പേമിമയ ഭാരതത്മിൽ േമിന്നുള്ള  മലയാളമിയായ ഒരു 
രാജാവ് താമഴയമിറ്മിയദപ്പാഴാണ് രസകരമായ ആ 
െരമിത്ം  സൃഷ്മി്മപ്പട്ടത്. 
 മവമറേമിഗ്മ� ഊസ്റ്-ഇൻ�മിമഷ കമ്പേമി (VOC) 
അമല്ലകെമിൽ �ച്ച് ഈസ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പേമി ദലാകത്മിമല 
ഏറ്വം മമികച്ച ബമിസമിേസ്്, ലസേമിക, ോവമിക 
ശക്തമിയായ ഒരു  െരമിത്ം ഉണ്ായമിരുന്നു. 1602-ൽ 
സ്ാപമിതമായ ഇതമിേ് 17-ാം നൂറ്ാണ്മിമന് ഭൂരമിഭാഗവം 
ആദഗാള സുഗന്ധവ്യഞ്ജേ വ്യാപാരത്മിമന് 
മമാത്ത്മിലള്ള കുത്കയുണ്ായമിരുന്നു, െരമിത്ത്മിമല 
ആേ്യമത് യഥാർത് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പേമി ആയമിരുന്നു 
ഇത്. അത് മമികച്ച ദേട്ടം ലകവരമിച്ച, അ്ാലമത് 
ആപ്പമിദളാ, ഗൂഗമിദളാ ആയമിരുന്നു എന്് ദവണം പറയാൻ 
- പമിമന് കൂടുതൽ വമിജയകരവം, ലാഭകരവം - ഏകദേശം 
200 വർഷദത്്് ശരാശരമി 18% ലാഭവമിഹമിതവം 
മകാടുത്മിരുന്നു. 
 �ച്ചുകാർ അവരുമട സ്വത്മിമന് ഭൂരമിഭാഗവം 
ഇന്ത്യയമിൽ േമിന്ാണ് സമ്പാേമിച്ചത് - പതമിമേട്ടാം 
നൂറ്ാണ്മിമന് തുട്ത്മിൽ, േഷേമിദണന്ത്യയമിമല 
�ച്ചുകാരുമട സാമ്പത്മിക രാഷ്ട്രീയ ശക്തമി, അതമിമന് 
ഉച്ചസ്ായമിയമിലായമിരുന്നു. �ച്ചുകാർ ദപാർച്ചുഗീസുകാമര 
പുറത്ാക്കുകയും ദകാഴമിദ്ാമട്ട ശക്തരായ 
സാമൂതമിരമിമാമര പരാജയമപ്പടുത്തുകയും ദുഖകരമമന്നു 
പറയമട്ട, മകാച്ചമി എന് ശക്തമായ രാജ്യമത് ഒരു 
അടമിമ സംസ്ാേമാ്മി മാറ്കയും മെയ്തു. VOC യുമട 
�ച്ച് െമിഹ്ം അവമിടമത് കമിരീടത്മിൽ ദപാലം 
ഉണ്ായമിരുന്നു. എന്ാൽ, �ച്ച് ഈസ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പേമി 
ഇന്മിദപ്പാൾ ഇല്ല. അതമിനു കാരണ്ാരോയ 
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ദകരളത്മിൽ േമിന്നുള്ള ഈ ദേശദനേഹമിയും ശക്തനുമായ 
ഭാരതീയേ് േമ്ൾ േന്മി ദരഖമപ്പടുദത്ണ്താണ്.
 1739ൽ, മകാച്ചമിയമിമല �ച്ച് താൽപ്പര്യങ്ങൾ 
സംബന്ധമിച്ച് ഗവർണർ ഗുസ്ാഫ് വമില്യം ഇംദഹാഫം 
തമിരുവമിതാംകൂർ ഭരണാധമികാരമി മാർത്ാണ്ഡവർമ്യും 
തമ്മിലള്ള െർച്ചകൾ്മിമട, ഗവർണർ ഇംദഹാഫ്, 
തമന് ലസേ്യം തമിരുവമിതാംകൂറമിമേ ആക്രമമിച്ച് 
തവമിടുമപാടമിയാക്കുമമന്് പറഞ്ഞുമകാണ്് മാർത്ാണ്ഡ 
വർമ്മയ ഭീഷണമിമപ്പടുത്മി. എന്ാൽ വർമ്, 
പരമിഹാസം കലർന് അദദേഹത്മിമന് മറുപടമിയമിൽ : 
“സർ േമിങ്ങദളാടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാേദത്ാടും കൂടമി 
പറയമട്ട, ഞാൻ തീർച്ചയായും ദഹാളണ്മിമേ 
ആക്രമമിക്കും, എമന് വാക്കുകൾ കുറമിച്ചു മവച്ചു മകാള്ളുക” 
എന്് പറഞ്ഞു.
 ശക്തരായ �ച്ച് സാമ്ാജ്യത്മിമന് ഗവർണർ 
ഇതുദകട്ട്, ഇന്ത്യയമിമല ഒരു മെറമിയ രാജ്യത്മിമന് ഈ 
പ്രാദേശമിക രാജാവമിമേ ഒരു പാഠം പഠമിപ്പമി്ണം എന് 
ദൃഢ േമിശ്ചയദത്ാമട, ദയാഗത്മിൽ േമിന്് പമിണങ്ങമി 
ഇറങ്ങമിദപ്പായമി. താമസമിയാമത, ക്യാപ്റ്ൻ യുസ്ാ്മിയൂസ് 
മ� മലദോയുമട ദേതൃത്വത്മിൽ �ച്ച് പീരകെമിപ്പടയുമട 
ഒരു വലമിയ സം�ം കുളച്ചലമിൽ ഇറങ്ങമി. എത്യും 
ദവഗത്മിൽ തമിരുവമിതാംകൂറമിമന് തലസ്ാേമായ 
പത്ോഭപുരം പമിടമിമച്ചടുക്കുക എന്തായമിരുന്നു 
അവരുമട ഉദദേശം.
 അങ്ങമേ 1741 ആഗസ്് 10 േ്, ഇദപ്പാൾ 
പ്രസമിദ്മായ “കുളച്ചൽ യുദ്ത്മിൽ” ഇരു ലസേ്യങ്ങളും 
ഏറ്മുട്ടമി. ചുരുങ്ങമിയ സമയത്മിനുള്ളമിൽ, �ച്ചുകാർ്് 
േമിർണ്ായകമായ ഒരു പരാജയം ദേരമിദടണ്മി വന്നു. 
അവരുമട ലസേമികരമിൽ ഭൂരമിഭാഗവം പലായേം മെയ്തു, 
അവരുമട കമാൻ�ർ യുസ്ാ്മിയൂസ് മ� മലദോയ് 
അദദേഹത്മിമന് മ�പ്യൂട്ടമിമ്ാപ്പം ബന്മിയാ്മപ്പട്ടു. 
മാർത്ാണ്ഡ വർമ്യുമായമി സമാധാേ ഉടമ്പടമിയമിൽ 
ഒപ്പുമവ്ാൻ �ച്ചുകാർ േമിർബന്ധമിതരായമി.  കൂടാമത 
ഇന്ത്യയമിമല മലബാർ ദമഖലയമിമല മമി് �ച്ച് 
ദകാട്ടകളും  ഏമറ്ടുക്കുകയും ഇന്ത്യയുമായുള്ള സുഗന്ധ 
വ്യഞ്ജേ വ്യാപാരത്മിലള്ള �ച്ച് കുത്ക 
അവസാേമിപ്പമിക്കുകയും മെയ്തു. അതുവഴമി തമിരുവമിതാംകൂർ 
രാജ്യം ഏറ്വ വലമിയ സമ്പത്മിമന് ഉടമകളായമി മാറമി, 
അന്നും ഇന്നും. 
 എന്തമിേധമികം, മാർത്ാണ്ഡ വർമ് യുസ്ാ്മിയൂസ് 
മ� മലദോയമിമയ പരമിശീലകോയമി തമന് ദസേയമിൽ 
ദെർക്കുകയും തമിരുവമിതാംകൂർ ലസേ്യമത് 
േവീകരമി്ാൻ ഉപദയാഗമിക്കുകയും മെയ്തു - അത് 
പമിന്ീട് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്മിമന് മദ്രാസ് മറജമിമമന്ായമി 
മാറമി.
 തമിരുവമിതാംകൂർ എത് സമ്പന്രാമണന്് 
െമിന്തമിച്ചാൽ - മാർത്ാണ്ഡവർമ് പത്ോഭസ്വാമമിയുമട 
ഒരു പഴയ ദഷേത്ം പുേഃപ്രതമിഷ്മിക്കുകയും തമന് 
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ജീവമിതകാലം മുഴുവൻ പതമിവായമി സംഭാവേ 
േൽകുകയും മെയ്തു. അടുത് കാലത്്,  ഈ 
ദഷേത്ത്മിമന് സീൽ മെയ് 8 അറകളമിൽ 5 എണ്ം 
അധമികാരമികൾ തുറന്നു- ഇവയമിൽ േമിന്് സ്വർണ്ത്മിലം 
ആഭരണങ്ങളമിലമായമി ഒരു “മെറമിയ” േമിധമി ലഭമിച്ചു. ഇത് 
ഏകദേശം 22 ബമില്യൺ ദ�ാളറമിലധമികം 
വമിലമതമി്മപ്പടുന്നു (അത് ഇതമിമേ ദലാകത്മിമല 
ഏറ്വം സമ്പന്മായ സ്ാപേവം ആരാധോലയ 
വമാ്മി മാറ്ന്നു). ദശഷമിക്കുന് സീൽ മെയ് 
േമിലവറകളമിൽ ഒരു ട്രമില്യൺ ദ�ാളർ (മൂന്നു ലഷേം 
ദകാടമി രൂപ) വമിലമതമിക്കുന് േമിധമികൾ ഉമണ്ന്ാണ് 
വമിേഗ്ധർ അനുമാേമിക്കുന്ത്.
 മാർത്ാണ്ഡ വർമ് എന് ഭാരതീയേ് ദലാക 
െരമിത്ത്മിൽ തമന് ജീവമിത മുഹൂർത്ം ആദലഖേം 
ഉണ്ാമയകെമിലം,  േമു്് അവമാേകരമായ ഇന്ത്യൻ 
െരമിത്കാരന്ാർ േമ്മുമട സ്കൂൾ പാഠപുസ്കങ്ങളമിൽ 
ദപാലം, തകെലമിപമികളമിൽ പരാമർശം അർഹമിക്കുന് 
അദദേഹത്മിമന് ദേട്ടങ്ങമള, ഉൾമപ്പടുത്മിയമില്ല. ഓദരാ 
ദേശദനേഹമിയും മേസ്മിലാ്മിയമിരമിദ്ണ്ടുന്തും, 
അതമിൽ അഭമിമാേം മകാദള്ളണ്തുമാണ് ഈ ധീര 
ദേശാഭമിമാേമിയുമട മഹത്ായ െരമിത്ം

_____________________

സുഭാഷമിതം -30

उदयति सतििा िाम्र: ,
िाम्रश्चैि अस्तमयेति च।
सम्ातदिौ च तिपत्ौ ,
महिाम् एकरूपिा ।।

                                        (महाभारि) 

ഉദയ്ി സവി്ാ ്ാകമ:,
്ാകമശ്ചൈവ അസപ്്മയയ്ി ച /

സമ്ാദി്ൗ ച വിപത്ൗ ,
മഹ്ാം ഏ്രരൂപ്ാ ||

                                             (മഹാഭാര്ം)

അർത്ം: ഉേയത്മിലം അസ്മയത്മിലം സൂര്യൻ 
അരുണ ദശാഭദയാമട തമന് കാണമപ്പടുന്നു.  
അതുദപാമല, മഹേ് വ്യക്തമികൾ സദന്താഷത്മിലം  
ദുഃഖത്മിലം മേ:ശ്ചാഞ്ചല്യം ഇല്ലാമത സ്വസ് 
െമിത്രായമി  കാണമപ്പടുന്നു.

-----------------------------
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ഭഗവത് ഗീത - ഒന്ാം ആധ്യായം 
അർജ്ജുേവമിഷാേദയാഗം  

(ദ്ാകം – 11-15)

അയദേഷു െ സർദവ്വഷു   യഥാഭാഗമവസ്മിതാ:
ഭീഷ്മദമവാഭമിരഷേന്തു   ഭവന്ത: സർവ ഏവ ഹമി        (11)

അർത്ം: ഭവാന്ാർ എല്ലാവരും തമന് എല്ലാ വ്യൂഹ 
മാർഗ്ങ്ങളമിലം അവരവരുമട സ്ാേത്് േമിന്നു മകാണ്് 
ഭീഷ്മമര തമന് എല്ലാ ഭാഗത്തും കാത്തുമകാള്ളണം.

തസ്യ സഞ്ജേയൻ ഹർഷം   കുരു വൃദ്ഃ പമിതാമഹഃ
സമിംഹോേം വമിേദേ്യാെ് ലെഃ    ശംഖം േദ്മൗ 

പ്രതാപവാൻ.   (12)

അർത്ം: പ്രതാപവാോയമി  കുരുവൃദ്ോയ  
മുത്ച്ഛോയ ഭീഷ്മർ   അവനു് (ദുദര്യാധേൻ)   
സദന്താഷമത്  ഉണ്ാ്മിമകാണ്്  സമിംഹമത്ദപ്പാമല 
അലറമിയമിട്ട്  ശംഖമിമേ  ഉച്ചത്മിൽ  വമിളമിച്ചു.

തതഃ ശംഖാശ്ച ദഭര്യശ്ച  പണവാേ കദഗാമുഖാഃ
സഹലസവാഭ്യഹേ്യന്ത  സശബ് സ്തുമുദലാ/ഭവത്  (13)

അർത്ം: അേന്തരം ശംഖുകളും  ദഭരമികളും  
പണവങ്ങളും (മദേളം) ആേകങ്ങളും (തപ്പട്ട), 
ദഗാമുഖങ്ങളും ഉടമേ ഒന്മിച്ച്  മുഴ്മിതുടങ്ങമി  ആ ശബ്ം 
എല്ലാ േമി്മിലം േമിറഞ്ഞതായമി  ഭവമിച്ചു.

തതഃ ദശ്വലതർഹലയരയുദക്ത  മഹതമി സ്യന്ദേ 
സ്മിമതൗ

മാധവഃ പാണ്ഡവലശ്ചവ  േമിമവൗ ശംഖൗ പ്രേദ്ധ്മതുഃ   
(14)

അർത്ം: അദപ്പാൾ മവളുത് കുതമിരകദളാട് കുടമിയ  
വലമിയ ദതരമിൽ ഇരമിക്കുന് ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുേനും 
േമിവ്യങ്ങളായ ശംഖുകമള ഉറമ് വമിളമിച്ചു.
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പാഞ്ചജേ്യം ഹൃഷീദകദശാ  ദേവേത്ം ധേഞ്ജയഃ
മപൗണ്ഡം േധ്ൗ മഹാശംഖം   ഭീമകർമ്ാ 

വൃദകാേരാഃ   (15)

അർത്ം: ശ്രീകൃഷ്ണൻ  പാഞ്ചജേ്യമമന് ശംഖമിദേയും 
അർജ്ജുേൻ ദേവേത്മമന് ശംഖമിദേയും 
ഭീഷണവൃത്മിയായ  ഭീമദസേൻ  പൗണ്ഡമമന്  
മഹാശംഖമിദേയും വമിളമിച്ചു (മുഴ്മി).

(തുടരും)
-----------------

ക്വമിസ് (വമിജ്ാേ പരീഷേ) – 15

(കുറമിപ്പ്: സോതേ ധർമ്ം സംബന്ധമിച്ചും, കൂടുതലം 
അയ്യപ്പവാണമിയമിൽ പ്രസമിദ്ീകരമിച്ച വമിഷയങ്ങൾ 
അടമിസ്ാേമാ്മിയുമുള്ള ദൊേ്യങ്ങൾ. ഉത്രങ്ങൾ 
അയ്യപ്പവാണമിയുമട അടുത് ല്ത്മിൽ. എല്ലാവർക്കും 
പമകെടു്ാം. ഉത്രങ്ങൾ 20 േമിവസത്മിേകം 
“9447211722” എന് േമ്പറമിദലക്കു വാട്സാപ്പ്  അയ 
്ണം. എല്ലാ ദൊേ്യങ്ങൾക്കും ശരമിയായ ഉത്രങ്ങൾ 
േൽകുന് വ്യക്തമിയുമട  വമിവരങ്ങൾ അടുത് അയ്യപ്പ 
വാണമിയമിൽ പ്രസമിദ്ീകരമിക്കുന്താണ് )

ദൊേ്യങ്ങൾ:

1. േശരഥ രാജാവമിമന് രാജപുദരാഹമിതൻ 
ആരായമിരുന്നു?

2. കൃഷ്ണ ലേ്വപായേൻ ആരാണ്?
3. വരുണ നോേം എന്റമിയമപ്പടുന്ത്?
4. മത്് േമി്മിമന് കാവൽ ദേവൻ ആരാണ്?
5. മഹർഷമിയാകുന്തമിേ് മുമ്പ് വമിശ്വാമമിത് മുേമിയുമട 

ദപമരന്തായമിരുന്നു?
6. ഭഗവാൻ കാർത്മിദകയമന് വാഹേം ഏതാണ്?
7. പൂജയുമട ഭാഗമായമി േൽകുന് േമിദവേ്യം എന്തമിമേ 

പ്രതമിേമിധീകരമിക്കുന്നു?
8. ഹരമിവരാസേം ശതാബ്മി ആദ�ാഷങ്ങളുമട ദേശീയ 

സമമിതമിയുമട മെയർമാൻ ആരാണ്?
9. ഉത്രായേ കാലത്മിമന്യും േഷേമിണായേ 

കാലത്മിമന്യും കാല�ട്ടം?
10. ശബരമിമലയമിൽ തീപമിടമിത്ം ഉണ്ായത് 

എദപ്പാഴാണ്, ആരാണ് അദേ്വഷണം േടത്മിയത്? 

ഉത്രങ്ങൾ
(കഴമിഞ്ഞ ല്ം, AV07/2022 മല ദൊേ്യങ്ങളുമട 
ഉത്രങ്ങൾ)
1. ഒരു വർഷത്മിൽ ആറ് ഋതു്ൾ ഉണ്്.  വസന്തം, 

ഗ്രീഷ്മം, വർഷം, ശരത്, ദഹമന്തം, ശമിശമിരം.
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2. പാകമിസ്ാേമിമല പഞ്ചാബ് പ്രവമിശ്യയമിലാണ് 
പ്രസമിദ്മായ “കടാസ് രാജ് ശമിവദഷേത്ം” സ്മിതമി 
മെയ്യുന്ത്.  സതമിദേവമി ആത്ത്യാഗം മെയ് 
ദുഃഖത്മിൽ ശമിവമന് കണ്ണുേീരമിൽ േമിന്ാണ് ഈ 
ദഷേത്ത്മിേ് സമീപം ഒരു കുളം ഉണ്ായത്.  
മഹാഭാരതത്മിമല പ്രസമിദ്മായ യഷേപ്രശ്ം ഇവമിമട 
േടന്നു.

3. ദയാഗ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം, അഹമിംസ പരമിശീലമിക്കു 
ന്തമിലൂമട, അത് സ്വാഭാവമികമായും ആ വ്യക്തമി്് 
ചുറ്ം സമാധാേം സ്ാപമിക്കും.

4. െന്േത്മിേ്  പ്രശസ്മി ദേടമിയ മലയഗമിരമി 
(മലയാെലം),  ഒ�ീസ സംസ്ാേത്ാണ്.

5. പ്രശസ് തമമിഴ് ഗ്രന്ഥമായ  തമിരുക്കുറളമിമന് 
രെയമിതാവാണ് തമിരുവള്ളുവർ.

6. ശ്രീകൃഷ്ണമന് ശംഖാണ് പാഞ്ചജേ്യം
7.  രാജസ്ാേമിൽ സ്മിതമി മെയ്യുന് പുഷ്കർ ദഷേത്ത്മിമല 

ദേവൻ ബ്രഹ്മാവ്.  ബ്രഹ്മാവ് പ്രതമിഷ്യുള്ള ദഷേത്ങ്ങൾ 
വമിരളമാണ്.

8. കാമദേവമേ അേംഗൻ എന്് വമിളമിക്കുന്നു.  
പരമശമിവോണ് അദദേഹമത് േഹമിപ്പമിച്ചത്.  പമിന്ീട് 
ജീവൻ േൽകമി, പദഷേ ശരീരമമില്ലാമത.  
ശരീരമമില്ലാത്വൻ = അേംഗൻ.

9. ആേമിശകെരാൊര്യരുമട ശമിഷ്യന്ാരമിൽ ഒരാളായ 
ദതാട്ടകാൊര്യൻ തമന് ഗുരുവമിമേ സ്തുതമിച്ചുമകാണ്് 
‘ദതാടകാഷ്കം’ രെമിച്ചു.

10. ബകെമിം െന്ദ്രൊറ്ർജമി  1870-ൽ എഴുതമിയ ‘വദന്മാതരം’, 
1881-മല തമന് ബംഗാളമി ദോവലായ 
‘ആേന്മഠ’ത്മിൽ ദെർത്മിട്ടുണ്്.

  
മുഴുവൻ ദൊേ്യങ്ങൾക്കും ശരമിയുത്രം േൽകമിയവർ:
ശ്രീമതമി. ദരഷ്മ, ദടാറസ് ക്രമിദയറ്ീവ് ഹബ്, ദകാട്ടപ്പുറം, 

തൃശൂർ
_____________________

വാർത്കൾ

* ഇന്്,  02 ഓഗസ്റ് 2022 -  ഉത്ം - സ്വാമമി അയ്യപ്പമന് 
േമിവ്യ ജന്േഷേത്ത്മിമന് ശുഭേമിേം.  SASS-മന് 
േമിർദദേശപ്രകാരം,  ദലാകമമമ്പാടുമുള്ള അയ്യപ്പ 
ഭക്തർ, സ്വന്തം വീടുകളമിലം സമീപ ദഷേത്ങ്ങളമിലം 
േീപാരാധേദയാമട ഉത്ം പൂജ േടത്തുന്നു.

* അയ്യപ്പ ഭക്തരുമടയും ഝാൻസമിയമിമല അയ്യപ്പദഷേത് 
ഭാരവാഹമികളുമടയും ദയാഗം 2022 ജൂലല 12-േ് 
ഝാൻസമി(UP)യമിമല ദഹാട്ടൽ തുളസമിയമിൽ 
സം�ടമിപ്പമിച്ചു.  ദേശീയ ജേറൽ മസക്രട്ടറമി ശ്രീ.  
ഈദറാ�് രാജൻ, ട്രഷറർ ശ്രീ.  പ്രകാശ് ലപ 
എന്മിവർ ദയാഗത്മിൽ പമകെടുക്കുകയും UPയമിൽ 
SASS പ്രവർത്േങ്ങൾ ആരംഭമിക്കുന്തമിമേക്കുറമിച്ച് 
െർച്ച േടത്തുകയും മെയ്തു.  പമിന്ീട് ദകാഴമിദ്ാട് 
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NMCയമിൽ SASS – UP യുമട ഒരു അ�്ദഹാ്് 
സംസ്ാേ കമ്മിറ്മി രൂപീകരമിച്ചു.
ഹരമിവരാസേം ശതാബ്മി ആദ�ാഷങ്ങൾ

* 2022 ജൂലല 17-േ്, ആദ�ാഷങ്ങൾ്ായുള്ള 
േഷേമിണ തമമിഴ്ാട് സംസ്ാേ കമ്മിറ്മി റമിട്ട.  ജസ്റമിസ് 
ദസാ്ലമിംഗം മെയർമാോയും  ശ്രീ.  ബാലാജമി 
(േമിേമലർ േമിേപത്ം) വർ്മിംഗ് മെയർമാോയും  
ദ�ാ.  ഗദണശൻ ജേറൽ കൺവീേറായും 
രൂപീകരമിച്ചു. ദകായമ്പത്തൂരമിൽ മവച്ച് േടന് 
ദയാഗത്മിൽ ദേശീയ ജേറൽ മസക്രട്ടറമി ശ്രീ.  
ഈദറാ�് രാജനും ദജാ.  ജേറൽ മസക്രട്ടറമി ശ്രീ.  
എസ്.വമിദോേ്കുമാറും പമകെടുത്തു.

* 2022 ഓഗസ്റ് 29-േ് പന്തളത്് മവച്ച് േടത്ാൻ 
േമിശ്ചയമിച്ച,  ആദ�ാഷങ്ങളുമട ദേശീയ ഉേ്�ാടേ 
ത്മിമന് വമിജയകരമായ േടത്മിപ്പമിോയമി, വാണമിജ്യ 
വ്യവസായ രംഗമത് പ്രമുഖ വേമിത, ശ്രീമതമി.  റാണമി 
ദമാഹൻോസ് മെയർദപഴ്സണും ശ്രീ.  പൃഥ്വമിപാൽ 
ജേറൽ കൺവീേറായും സ്വാഗതസം�ം 
രൂപീകരമിച്ചു.  ബ്രഹ്മശ്രീ അ്ീരമൺ കാളമിോസൻ 
ഭട്ടതമിരമിപ്പാടമിമന് (സംസ്ാേ പ്രസമി�ന്് ) അധ്യഷേ 
തയമിൽ  ദെർന് ദയാഗത്മിൽ പ്രശസ് െലച്ചമിത് 
േടൻ ഉണ്മി മുകുന്ൻ ഉേ്�ാടേം േമിർവഹമിച്ചു. പൂജ്യ 
സ്വാമമിേമി ജ്ാോഭേമിഷ്, ശ്രീ.  ശശമികുമാര വർമ്, 
(പന്തളം മകാട്ടാരം) എന്മിവർ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം 
േടത്മി.

* ദകരളത്മിമല ആദ�ാഷങ്ങൾക്കു ദവണ്മിയും, 2022 
ആഗസ്റ് 29-േ് പന്തളത്് േടക്കുന് ദേശീയ തല 
ഉേ്�ാടേ പരമിപാടമിക്കു ദവണ്മിയും ആവശ്യമായ 
ഫണ്് ദശഖരണം,  2022 ജൂലായ് 16-േ് തൃശൂർ േടന് 
െടങ്ങമിൽ ദകരള സംസ്ാേ കമ്മിറ്മി ജേറൽ 
കൺവീേർ സ്വാമമി അയ്യപ്പോസ്, ശ്രീ. മുരളീധരേമിൽ 
(പൂദത്ാൾ, തൃശൂർ) േമിന്് ആേ്യ സംഭാവേ 
സ്വീകരമിച്ചുമകാണ്്,  ഉേ്�ാടേം മെയ്തു. ദേശീയ 
അഡ്മിൻ മസക്രട്ടറമി ശ്രീ. പമി. ഷൺമുഖാേന്ൻ, 
സംസ്ാേ ഉപാധ്യഷേൻ ശ്രീ. രാമോസ് ദമദോൻ, 
ദജാ. ജേറൽ മസക്രട്ടറമി ശ്രീ മുരളമി മകാളങ്ങാട്ട് 
എന്മിവർ സന്മിഹമിതരായമിരുന്നു.

***********************
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േമിദഷധക്കുറമിപ്പ് : ഇതമിൽ മകാടുത്മിരമിക്കുന് വമിഷയങ്ങൾ 
സംബന്ധമിച്ച്, അതമിമന് രെയമിതാ്ൾ്ല്ലാമത, 
ശബരമിമല അയ്യപ്പ ദസവാ സമാജത്മിദോ 
അംഗങ്ങൾദ്ാ യാമതാരു ബാധ്യതയുമമിമല്ലന്് 
വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ശബരമിമല അയ്യപ്പ ദസവാ സമാജത്മിനുദവണ്മി, 
അയ്യപ്പവമിഹാർ, വമിയ്യൂർ, തൃശൂർ., ദകരളം - 680010, േമിന്് 
ോഷണൽ അഡ്മിൻ മസക്രട്ടറമി ശ്രീ പമി ഷണ്മുഖാേന്ൻ 
പ്രസമിദ്ീകരമിക്കുന്ത്


