
ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഘ�ാഷങ്ങളുടെ ഉദ്�ാെനം
ഹരിവരാസനം  വ്ാഖ്ാനം: ഭാഗം 3 -  ഘ�ാ.വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി.
SASS പ്ാർത്ഥന, അർത്ഥം.         1855ടെ സന്ാൽ കൊപം
ജന്മങ്ങളിടെ മാനവികത.. പഴമ്പുഴ ഘമാഹനൻ
കഥ - വന്ദനത്ിടറെ  മഹത്വം      സുഭാഷിതം - 31         
 ഗീതാ ഘ്ാകങ്ങൾ 16 - 21      ക്വിസ് - 16 (ഹരിവരാസനം)      വാർത്കൾ

ക്രമ നം. അയ്യപ്പവാണി - 
09/2022 (ഉക്ം പ്ിപ്പപ്) 
29 ആഗസ്റപ്  2022.
(13 ചിങ്ം 1198) 
യുഗാബ്ം 5124

ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഘ�ാഷങ്ങൾ 
- ഉദ്�ാെനം ഇന്്

   ശബരിമെ സ്വാമി അയ്യപ്പടറെ സന്ിധാനത്് 
ശ്ീഘകാവിൽ തുറന്് ദർശനമരുളുന് ദിവസങ്ങളിടെലാം, 
രാത്ിയിൽ പാെിവരുന് ‘ഹരിവരാസനം’ എന് 
കീർത്നത്ിടറെ ശതാബ്ി ആഘ�ാഷങ്ങൾ 
സമാരംഭിക്കുകയായി.

1923-ൽ സ്വർഗ്ീയ ഘകാന്കത്് ജാനകിയമ്മയാൽ 
വിരചിതമായ ഹരിവരാസനം, ഗാനഗന്ധർവ്വൻ 
പദ്മശ്ീ ഘയശുദാസിടറെ ഭക്ിമധുര സംഗീതത്ിൽ 
ഘകാെിക്കണക്കിന് അയ്യപ്പഭക്ർക്ക് ആനന്ദ 
നിർവൃതിയരുളുന്നു.
ശബരിമെ അയ്യപ്പ ഘസവാ സമാജഘത്ാടൊപ്പം 
ആചാര്വൃന്ദവം, ആദ്്ാത്ിക പ്സ്ാനങ്ങളും, 
ഹഹന്ദവ സം�െനകളും, വിവിധ അയ്യപ്പ ഭക് 
സമിതികളും ഘചർന്നു ടകാണ്ടു, പതിടനട്ടു മാസഘത്ാളം 
നീണ്ടു നിൽക്കുന് വിവിധ പരിപാെികഘളാടെ, 
വിശ്വവ്ാപകമായി ഹരിവരാസനത്ിടറെ   ശതാബ്ി 
ആഘ�ാഷിക്കുന്നു.
ശബരിമെയുമായി ബന്ധടപ്പട്് പ്വർത്ിച്ചവരും, മറ്് 



സംസ്ാനങ്ങളിലം വിഘദശ രാജ്ങ്ങളിലം സ്വാമി 
അയ്യപ്പടനയും, ശബരിമെടയയും, അയ്യപ്പ 
ധർമ്മടത്യും പ്ചരിപ്പിച്ചവരുമായ ധാരാളം 
മഹദ് വ്ക്ികടള സ്മരിക്കുന്നു,  സംപൂജ്രായ 
സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദൻ,  നവാബ് രാജമാണിക്ം, 
വിഘമാചനാനന്ദ സ്വാമി, കമ്ംകുെി സുന്ദരം അയ്യർ, 
എം.എൻ.നമ്്ാർ, പി.െി.രാജൻ മുതൊയവടര  
ഹരിവരാസനം രചയിതാവ് ഘകാന്കത്് 
ജാനകിയമ്മഘയാടൊപ്പം, ഈ ആഘ�ാഷ ഘവളയിൽ 
ഘൊകസമക്ം യഥാവിധി പരിചയടപ്പടുത്തുന്നു.

ഇന്്,  2022 ആഗസ്് 29-ന്  പന്ളത്് നിന്ാരംഭിക്കുന് 
ആഘ�ാഷപരിപാെികൾ  2024 ജനുവരിയിൽ, രാജ് 
ത്ിടറെ പ്ധാനമന്തിയും മറ്് പ്മുഖ വ്ക്ികളും 
പടകെടുക്കുന് “ആഘഗാള അയ്യപ്പ മഹാസംഗമ” 
ഘത്ാടെ സമാപിക്കുന്നു. 

ആഘഗാള തെത്ിൽ നെക്കുന് ഹരിവരാസനം 
ശതാബ്ി ആഘ�ാഷങ്ങളുടെ ഔപചാരികമായ 
ഉദ്�ാെനം, ഇന്്,  സ്വാമി അയ്യപ്പടറെ അവതാരം 
ടകാണ്് പുണ്മായ പന്ളത്തു ടവച്ചു  ആചാരാ 
നുഷ്ാനങ്ങഘളാടെയുള്ള പൂജകളും,  വർണ്ണശബളമായ 
ഘ�ാഷയാത്യും, തുെർന്് പ്മുഖർ പടകെടുക്കുന് 
ടപാതുസഘമ്മളനഘത്ാടും കൂെി നിർവഹിക്കടപ്പടുന്നു. 

ഉദ്�ാെന മഘഹാത്സവം - കാര്പരിപാെികൾ

പൂജാദി കർമ്മങ്ങൾ
* രാവിടെ 5.00 മണിക്ക് അഷ്ടദ്രവ് മഹാഗണപതി 

ഘഹാമം.
* 8.00 മണി മുതൽ 10.00 മണി വടര 

പുണ്തീർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജെം ടകാണ്ടു സ്വാമി 
അയ്യപ്പന് അഭിഘഷകം.

* 10.00 മണി മുതൽ സമൂഹ നീരാജന പൂജ; ഘവദിയിൽ 
ശാസ്ാം പാട്്, 

ഘ�ാഷയാത്
ഉച്ചയ്ക് ഘശഷം 2.00 മണി മുതൽ 4.00 മണി വടര വാദ് 
ഘ�ാഷങ്ങൾ, അനുഷ്ാന കെകൾ, നാെൻ കൊ 
പ്ദർശനങ്ങൾ എന്ിവയുടെ അകമ്െിഘയാടെ വർണ്ണ 
ശബളമായ  ഘ�ാഷയാത്. (പന്ളം NSS ടമ�ിക്കൽ 
മിഷൻ ടസറെറിൽ നിന്ാരംഭിച്ച് പന്ളം വെിയ 
ഘകായിക്കൽ ഘക്ത്ത്ിൽ സമാപിക്കുന്നു.)

ടപാതുസഘമ്മളനം
(ഹവകീട്് 4.00 മണി മുതൽ 7.00 മണി വടര)
*ദീപപ്ജ്വാെനം (ശരണഘ�ാഷഘത്ാടെ).
* പ്ാർത്ഥന: ശ്ീ. ശബരീഷ് വിശ്വനാഥൻ, റാണിടപ്പട്്, 
തമിഴ്ാെ്
* സ്വാഗതം, പരിചയം: ശ്ീ.  എസ്. വിഘനാദ്കുമാർ 
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(ഹരിവരാസനം ഘദശീയ സമിതി ഘജായിറെ് ജനറൽ 
കൺവീനർ).
* അധ്ക് പ്സംഗം : ജസ്റിസ് (റിട്) ഘ�ാ. എം. 
ജയചന്ദ്രൻ (ഹരിവരാസനം ഘദശീയ സമിതി വർക്കിങ് 
ടചയർമാൻ)
* ഉദ്�ാെനം: ശ്ീമൂെം തിരുനാൾ ശശികുമാര വർമ്മ 
(പന്ളം രാജ പ്തിനിധി ) & ബ്രഹ്മശ്ീ കണ്ഠരര് 
രാജീവര് (ശബരിമെ തന്തി).
* ആമുഖം : ശ്ീ. എ. ആർ. ഘമാഹനൻ (RSS പ്ാന്ീയ  
കാര്കാരി സദസ്ൻ).

* അനുഗ്രഹഭാഷണം:
…സ്വാമി വിവിക്ാനന്ദ സരസ്വതി (ചിന്മയ മിഷൻ 
ഘകരള �െകം ഘമധാവി).
…സ്വാമി സത് സ്വരൂപാനന്ദ സരസ്വതി (മാർഗ് 
ദർശക മണ്ഡെം ജനറൽ ടസക്രട്റി)
…സ്വാമിനി ജ്ാനാഭനിഷ് (ഋഷിജ്ാന 
സാധനാെയം, പത്നംതിട്)
…സ്വാമി ഗീതാനന്ദജി, (ശുഭാനന്ദാശ്മം, ടചറുഘകാൽ)
…സ്വാമി ഹകവെ്ാനന്ദജി, (ശിവഗിരി മഠം, വർക്കെ).

*മുഖ് ഭാഷണം : ശ്ീ. ടജ. നന്ദകുമാർ (നാഷണൽ 
കൺവീനർ, പ്ജ്ാപ്വാഹ്, RSS അഖിെ ഭാരതീയ 
കാര്കാരി സദസ്ൻ)

*ആശംസകൾ:
..ശ്ീമതി. റാണി ഘമാഹൻദാസ് (സ്വാഗത സം�ം 
അധ്ക്)
...ഘ�ാ. പി.െി. ഉഷ (പദ്മശ്ീ, എംപി., ഹരിവരാസനം 
ഘദശീയ സമിതി  ഉപാധ്ക്)
..ശ്ീ. സുഘരഷ് ഘഗാപി (മുൻ രാജ്സഭാംഗം, സിനിമാ 
താരം)
..റിട്. ജസ്റിസ് ഘതാട്ത്ിൽ ബി. രാധാകൃഷ്ണൻ 
(ഹരിവരാസനം സംസ്ാന സമിതി അധ്ക്ൻ)
.. ഘ�ാ. ടക. എസ്. ചിത് (പദ്മഭൂഷൺ,  സിനിമ 
പിന്ണി ഗായിക)
.. ശ്ീ ജയറാം (പദ്മശ്ീ,  സിനിമ നെൻ)
.. ശ്ീ. ടക. ടക. മുഹമ്മദ് (ആർക്കിഘയാളജിക്കൽ 
സർഘവ ഓഫ് ഇന്് റിട്. റീജിയണൽ �യറക്ടർ)
...ആചാര് എം. ടക. കുഘ്ാൽ (പദ്മശ്ീ, 
സാമൂഹ് പ്വർത്കൻ)
..ശ്ീ. അനൂപ് ജഘൊട്. മുംഹബ, (പദ്മശ്ീ, 
ഘബാളിവ�് ഗായകൻ, ഭജൻ സമ്ാെ് )
..ശ്ീ. നിഖിൽ കാമത്്, മുംഹബ, (ഘബാളിവ�് 
ഗീതസംവിധായകൻ)
... അ�്വ. ടക.ടക. ബാെറാം ( RSS ഘകരള പ്ാന് 
സം� ചാെക് )
... പൂയം തിരുനാൾ ഗൗരിഭായ് പാർവ്വതി  തമ്പുരാട്ി 
(കവെിയാർ ടകാട്ാരം, തിരുവനന്പുരം)
...അ�്വ. ടക. അനന്ഘഗാപൻ (തിരുവിതാംകൂർ 
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ഘദവസ്വം ഘബാർ�് പ്സി�റെ് )
... ശ്ീ. െി. ബി. ഘശഖർ (ഹരിവരാസനം ഘദശീയ 
സമിതി  ഉപാധ്ക്ൻ)
... ശ്ീ. എം. ആർ. വീരമണി രാജു (ഗായകൻ, 
ടചഹന്)
...ശ്ീ. ടക. ജി. ജയൻ (ജയവിജയ) (പദ്മശ്ീ, 
ഗായകൻ, സംഗീത സംവിധായകൻ)
... ബ്രഹ്മശ്ീ അക്കീരമൻ കാളിദാസൻ ഭട്തിരിപ്പാെ് 
(ഹരിവരാസനം സംസ്ാന സമിതി രക്ാധികാരി).
.. ശ്ീ. രാമൻ രാജ മണ്ണാൻ (ഘകാവിൽ മെ രാജാവ്,  
ഇടുക്കി)
..ശ്ീമതി ആർ.നഞ്ിയമ്മാൾ (ഗായിക, 2022 
ഘദശീയ ചെച്ചിത് പുരസ്ാരം)
.. ശ്ീ. വി.ജയചന്ദ്രൻ (ഹരിവരാസനം ഉത്ര 
തമിഴ്ാെ് സംസ്ാന സമിതി കൺവീനർ)
.. ശ്ീ. ബി. പ്ഭാകരൻ ( ഹരിവരാസനം ദക്ിണ 
തമിഴ്ാെ് സംസ്ാന സമിതി കൺവീനർ).
... ഘ�ാ.എൻ. ജയറാം (ഹരിവരാസനം കർണാെക 
സംസ്ാന സമിതി കൺവീനർ)
...  ശ്ീ. നായിനി ബുച്ചിടറഡ്ി (ഹരിവരാസനം 
ടതലകൊന സംസ്ാന സമിതി കൺവീനർ)
... ശ്ീ. പ്കാശ് ജി. ഹപ (ഹരിവരാസനം മഹാരാഷ്ട്ര 
സംസ്ാന സമിതി കൺവീനർ)
.. ശ്ീമതി. സീമ (സിനിമ താരം)
...ശ്ീ. വിജി തമ്ി (സിനിമ സംവിധായകൻ, 
ഹരിവരാസനം ഘകരള സംസ്ാന സമിതി 
ഉപാധ്ക്ൻ)
.... ൾീ. വിജയ് ഘയശുദാസ് (സിനിമ പിന്ണി  
ഗായകൻ)
…ശ്ീമതി. ഹവക്കം വിജയെക്ഷി (സിനിമ 
പിന്ണിഗായിക)
.. ശ്ീ. സന്ിധാനന്ദൻ (സിനിമ പിന്ണി ഗായകൻ)
... ശ്ീമതി സുശീെ സഘന്ാഷ് (പന്ളം മുനിസിപ്പൽ 
ടചയർഘപഴ്സൻ)

*സൂചനകൾ: ശ്ീ. മുരളി ഘകാളങ്ങാെ് ( ഹരിവരാസനം 
സംസ്ാന സമിതി ഘജായിറെ് ജനറൽ  കൺവീനർ)
*ഭാവി പരിപാെികൾ വിശദീകരണം : ശ്ീ. പി. 
ഷണ്മുഖാനന്ദൻ (ഹരിവരാസനം ഘദശീയ സമിതി 
കൺവീനർ).
*നന്ദി : ശ്ീ. ജി. പൃഥ്വീപാൽ
(സ്വാഗതസം�ം ജനറൽ കൺവീനർ)
*ഹരിവരാസനം ആൊപനം: ഘ�ാ. ടക. എസ്. ചിത്.
(ദീപാരാധനഘയാടെ)
(ഘപ്ാഗ്രാം ഘകാർ�ിഘനറ്ർ: സ്വാമി അയ്യപ്പദാസ് )

---------------------------------
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ഹരിഹരാത്ജാഷ്ടകം 
(ഹരിവരാസനം) ഭാഗം - 3

(ഘ�ാ. പി. വി. വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി, റിട്. സംസ്കൃതം 
ടപ്ാഫസർ, ബഘസെിയസ് ഘകാഘളജ്, ഘകാട്യം)

 (ഘ്ാകം 5)

ത്ിഭുവനാർച്ചിതം ഘദവതാത്കം
ത്ിനയനം പ്ഭും ദിവ്ഘദശികം..

ത്ിദശപൂജിതം ചിന്ിതപ്ദം
ഹരിഹരാത്ജം ഘദവമാശ്ഘയ...

അർത്ഥം: ത്ിഭുവനങ്ങളിലമുള്ള ജനങ്ങളാൽ 
അർച്ചിക്കടപ്പടുന്വനും ഘദവതാ സ്വരൂപത്ിൽ  
ഘശാഭിക്കുന്വനും പരമശിവൻ പ്ഭുവായിട്ടുള്ളവനും 
ദിവ്ന്മാർക്ക് ഗുരുവായുള്ളവനും ഘദവന്മാരാൽ 
പൂജിക്കടപ്പടുന്വനും ഭക്ന്മാരുടെ ചിന്ിതങ്ങൾ 
സാധിക്കുന്വനും ഹരിഹരാത്ജനുമായ ആ ഘദവടന 
ഞാൻ ആശ്യിക്കുന്നു. സ്വർ ഗം, ഭൂമി, പാതാളം - ഈ 
ഘൊകങ്ങളിലള്ള ഘദവന്മാർ, മനുഷ്ർ, രാക്സന്മാർ 
ഇവരാൽ ആരാധിക്കുന്വനാണ് ഭഗവാൻ. 
മാനുഷഘവഷത്ിൽ അവതരിച്ചവനാടണകെിലം ഘദവ 
ഹചതന്ം നിറ്ിരിക്കുകയാൽ ഘദവാത്കനാണ്. 
അതുടകാണ്ടുതടന് ഈശ്വരീയ ഭാവത്ിൽ സകെരും 
ആരാധിക്കുന്നു. മുക്കണ്ണനായ പരമശിവൻ പിതാവം 
ഗുരുവമാകയാൽ പ്ഭുവാണ്. അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് എലാ 
വിധ ശക്ിയും പ്ദാനം ടചയ്യുന് ഗുരുവാണ് 
പരമശിവൻ. ഘദവന്മാർക്ക് ഘപാലം ഗുരുവായി 
വർത്ിക്കുന്വനാണ്. പഠിപ്പിക്കുന് ഗുരു മാത്മല 
മഹിഷീ നിഗ്രഹം ടകാണ്് ദുഷ്ടശക്ികടള അമർച്ചടചയ്് 
ഘദവന്മാരുടെ രക്ിതാവാണ്. രക്ിതാക്കൾ 
ഗുരുക്കന്മാരാണ്. മാതാ പിതാ ഗുരു ഹദവം 
എന്ാണഘലാ നമ്മുടെ വിശ്വാസം. ആ രക്ാചാതുര്ം 
ടകാണ്് ഘദവന്മാർ സദാ ശാസ്ാവിടന ആരാധിക്കുന്നു. 

5



ധർഘമ്മാപഘദശം ടചയ്യുന് രക്ാചതുരനായ 
ഗുരുവാണഘലാ ധർമ്മശാസ്ാവ്. വിഷ്ണുമഘഹശ്വരന്മാരുടെ 
ഹചതന്മായതുടകാണ്് ഘദവന്മാടരലാം ശാസ്ാവിടന 
പൂജിക്കുന്നു. ആരാധിക്കുന്നു. ഭക്ന്മാരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ 
സാധിച്ചു ടകാടുക്കുന് ഭക്വത്സെനായ ആ 
ഹരിഹരപുത്ടന ഞാൻ ശരണമായി പ്ാപിക്കുന്നു.

(ഘ്ാകം 6)
ഭവഭയാവഹം ഭാവകാവഹം
ഭുവനഘമാഹനം ഭൂതിഭൂഷണം..
ധവളവാഹനം ദിവ്വാരണം
ഹരിഹരാത്ജം ഘദവമാശ്ഘയ

അർത്ഥം: സംസാരദുുഃഖം ഇലാതാക്കുന്വനും ഭക്ന്മാടര 
രക്ിക്കുന്വനും ഘൊകങ്ങടള ഘമാഹിപ്പിക്കുന്വനും 
ടവള്ളക്കുതിരടയ വാഹന മാക്കിയവനും ദിവ്മായ 
പെച്ചട് ധരിച്ചവനുമായ ഹരിഹരാത്ജനായ ഘദവടന 
ആശ്യിക്കുന്നു. ജനനമരണങ്ങൾ, ബാെ്കൗമാര 
യൗവ്വന വാർദ്ക്ാദികളായ സംസാര ഘലേശങ്ങൾ 
ആർക്കുമുണ്.് അത ് നിത്ദുുഃഖവമാണ.് അങ്ങടനയുള്ള 
ദുുഃഖങ്ങൾക്ക ്അറുതിവരുത്ി ഘമാക്ാവസ് നല്കുന്വനാണ് 
അയ്യപ്പസ്വാമി. ഭക്ന്മാരായ ഭാവകന്മാർക്ക് 
അവരാഗ്രഹിക്കുന് ഐഹികവം ആമുഷ്ികവമായ എലാ 
കാമനകളും സാധിച്ചു ടകാടുക്കുന്വനാണ ്അങ്ങ.് തടറെ 
കമനീയ സ്വരൂപവം ശക്ിസാമർത്ഥ്വം 
ഘൊകങ്ങളിലള്ള എലാവഘരയും ഘമാഹിപ്പിക്കുന്താണ്. 
ഐശ്വര്ം ഭൂഷണമാക്കിയ വനാകയാൽ എലാവർക്കും 
ഐശ്വര്ം പ്ദാനം ടചയ്യുവാൻ അഘങ്ങയ്ക്കു കഴിയും. 
ടവള്ളക്കുതിരടയ വാഹനമാക്കിയതിനാൽ സത്വഗുണം 
നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന് ഉത്കൃഷ്ടമായ ഘദവാംശമാണ് അങ്ങ്. 
പരമ സാത്വികനാടണകെിലം രക്ാതത്പരനാകയാൽ 
മാറിെത്ിൽ പെച്ചട് ധരിച്ചവനാണ്. യുദ്ൗത്സുക്ം 
പ്കെമാകുന്താണഘലാ പെച്ചട്. ശത്രുനിഗ്രഹം 
മാത്മല രക്യും ആയുധ ധർമ്മമാണ്. അധർമ്മടത് 
നശിപ്പിക്കലം ധർമ്മരക്യുമാണഘലാ അവതാരകൃത്ം. 
ഇങ്ങടനയുള്ള ഹരിഹരപുത് ഘതജസ്ിടന ഞാൻ 
ആശ്യിക്കുന്നു.

(തുെരും)
______________________

ശബരിമെ അയ്യപ്പ ഘസവാ സമാജം 
പ്ാർത്ഥന, അർത്ഥം

1.  ശ്ീധർമ്മശാസ്ർ നമസ്ഘരാമ്ദ് ഘത
പാദാരവിന്ദം ശരണം ഹി മാദൃശാം
ഉച്ംഖെം മമ പഘഞ്ന്ദ്രിയം ഭവാൻ

പാവനമാർഘഗ്ണ ചാെഘയത് സർവ്വദാ
സ്വാമിൻ ശരണ മയ്യപ്പാ   !
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=ശ്ീധർമ്മശാസ്ാഘവ ! എടന്ഘപ്പാടെ ഉള്ളവർക്ക് 
ശരണം (ആശ്യം) തടന് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ 
പാദാരവിന്ദം ഞാൻ നമസ്രിക്കുന്നു. നിയന്തണമിലാത് 
എടറെ പഘഞ്ന്ദ്രിയങ്ങടള അങ്ങ് പാവനമായ 
മാർഗത്ിലൂടെ എഘപ്പാഴം സഞ്രിപ്പിച്ചാലം. സ്വാമിഘയ 
ശരണമയ്യപ്പാ.. !

2.അയ്യപ്പഘസവാസമാജസ് സ്ാമഹൻ
നമ്: സദസ്ശ്ചരൻ  ധർമ്മഘമവ ഹി

ഭൂമൗ തു ഘലേഘശന ജീവതാം പ്ാണിനാം
ഘസവഘന ഘദഹിഘമ ശക്ിം ദയാനിഘധ

സ്വാമിൻ ശരണ മയ്യപ്പാ  !
=ധർമ്മം തടന് ആചരിച്ചുടകാണ്ടു ഞാൻ അയ്യപ്പ 
ഘസവാ സമാജത്ിടറെ വിനീതനായ അംഗം 
(സദസ്ൻ) ആകുന്നു. ദയാനിഘധ, ഭൂമിയിൽ ഘലേശിച്ചു 
ജീവിക്കുന് പ്ാണികടള ഘസവിക്കുന്തിനു എനിക്കു 
ശക്ി നൽഘകണഘമ. സ്വാമിഘയ ശരണമയ്യപ്പാ..!

3. മാരുഘതർ മാനഘസ ഭക്ിർ യഥാതഥാ
ഭൂയാതചഞ്ൊ ഭക്ിശ്ച ഘമ ഹൃദീ

കർമ്മനിഷ്ാ വയം ഭൂയാസ്മ ഘസവകാ
ഹൃത്ഘെ ദംഭവിഹീനാ ഭഘവമ ച

സ്വാമിൻ ശരണ മയ്യപ്പാ  !

=മാരുതിയുടെ(ഹനുമാടറെ) മനസ്ിൽ ഉള്ള ഭക്ി 
എവ്വിധഘമാ, അടത വിധത്ിൽ എടറെ മനസ്ിലം 
അങ്ങഘയാെ് അചഞ്െമായ ഭക്ി ഉണ്ായിരിഘക്കണഘമ. 
ഞങ്ങൾ കർമ്മനിഷ്രായ ഘസവകരായി തീഘരണഘമ. 
ഞങ്ങളുടെ ഹൃത്െത്ിൽ (ഹൃദയത്ിൽ) െവഘെശം 
അഹകൊരമിലാതിരിഘക്കണഘമ. സ്വാമിഘയ 
ശരണമയ്യപ്പാ..!

4. ഭദ്രാണി ദ്രഷ്ം സുദൃഷ്ടിം ച ഘദഹിന:
ഘദാഷാപഹാരായ ശക്ിം ച ഘദഹിന:

അയ്യപ്പതത്്വസ് ജ്ാനം ഹി ഘദഹിന:
പ്ാപ്നുയാഘമാ വയം ശീഘ്ം ഹി ത്വത്പദം

സ്വാമിൻ ശരണ മയ്യപ്പാ  !
 =മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകൾ മാത്ം കാണാനുതകുന് 
സുദൃഷ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയാലം. (സമൂഹത്ിൽ 
ഉള്ള) ഘദാഷങ്ങടള അകറ്റുവാൻ തക്കതായ ശക്ിയും 
ഞങ്ങൾക്ക് നൽകൂ. അയ്യപ്പടറെ തത്്വടത് കുറിച്ചുള്ള 
ജ്ാനവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയാലം. അങ്ങയുടെ 
പദടത് ഞങ്ങൾ ശീഘ്ം പ്ാപിഘക്കണഘമ. സ്വാമിഘയ 
ശരണമയ്യപ്പാ…!

5.ജന്മപ്ാപ്ാ ജനാ പുണ്ഭൂ ഭാരഘത
സുവ്രഹതർഘദവ ഘത  ഘസവയാ നിർമ്മൊ

താമസഭാവം പരിത്ജ് സദ്ഗതിം
സാധഘയയുസ്ത് ഭൂയാസ്മ സാധനം

സ്വാമിൻ ശരണ മയ്യപ്പാ  !
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=ഘദവാ (ഭഗവാഘന), പുണ്ഭൂമിയായ ഭാരതത്ിൽ 
ജന്മം ഘനെിയ എലാ ജനങ്ങളും, നല വ്രതങ്ങൾ ടകാണ്ടും 
അങ്ങയുടെ ഘസവ ടകാണ്ടും നിഷ്കളകെരായി തീർന്നു, 
അവരുടെ താമസ ഭാവം ടവെിഞ്ഞു സദ്ഗതിടയ 
സാധിക്കടട് (ഘനെടട്). അക്കാര്ത്ിൽ ഞങ്ങൾ 
ഉപകരണമായി തീരടട്. സ്വാമിഘയ ശരണമയ്യപ്പാ..!

6. തത്്വമസീതി യ(ജ് )ജ്ാനം പ്കാശിതം
തഘന്മ ഹൃദഘന് പ്കാശതാം സർവ്വദാ

സ്വാർത്ഥഘൊഭാദിഭിർബദ്ം തു ജന്മ ഘമ
വ്ർത്ഥം ന ഭൂയാദിതീഹഘമ പ്ാർത്ഥന

സ്വാമിൻ ശരണ മയ്യപ്പാ  !    -(3)
=തത്്വമസി എന്നുള്ളത് ടകാണ്്  (എന് വാക്ം 
ടകാണ്് ) ഏതു ജ്ാനമാഘണാ പ്കാശിക്കടപ്പട്ത്, 
അത് എടറെ ഹൃദയത്ിനുള്ളിൽ എഘപ്പാഴം 
പ്കാശിക്കടട്. എടറെ ഈ ജന്മം സ്വാർത്ഥത്ിനാലം 
ഘൊഭത്ിനാലം (അത്ാഗ്രഹത്ിനാലം) ബന്ധിക്ക 
ടപ്പട്ടു വ്ർത്ഥമായിത്ീരരുഘത എന്താണ് ഇവിടെ 
എടറെ പ്ാർത്ഥന.

സ്വാമിഘയ ശരണമയ്യപ്പാ ..!

शबरीमल अय्यप्प सेवा समाजम ( SASS )  
प्ार्थना (संस्कृ त)

श्ीधम्थशास्तन्थमस्रोम्यद्य ते
पादारववनं् शरणं वि मादृशाम् ।
उच्कृ ङ्खलं मम पञे्न्द्रियं  भवान्

पावनमार्गेण चालयेत् सव्थदा ।।       1
स्ावमन् शरणम् अय्यप्प  //

अय्यप्पसेवासमाजस्य स्यामिं
नम्रः  सदस्यश्चरन् धम्थमेव वि ।

भूमौ तु के्शेन जीवतां प्ावणनां
सेवने देवि मे शन्द्ंत दयावनधे ।।      2

स्ावमन् शरणम् अय्यप्प //

मारुतेमा्थनसे भन्द्तय्थरा तरा
भूयादचञ्ला भन्द्तश्च मे हृवद ।
कम्थवनष्ा वयं भूयास्म सेवकारः

हृत्तटे दम्भवविीना भवेम च ।।     3
स्ावमन् शरणम् अय्यप्प //
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भद्ावण द्षटु सुदृव्ंट च देवि नरः
दोषापिाराय शन्द्ंत च देवि नरः  ।
अय्यप्पतत्त्वस्य ज्ानं वि देवि नरः

प्ापु्यामो वयं शीघं् वि त्वत्पदम् ।।   4
स्ावमन् शरणम् अय्यप्प //

जन्म प्ाप्ा जनारः   पुण्यभू भारते
सुव्रतैदगेव ते सेवया वनम्थलारः  ।
तामसभावं पररत्यज्य सद्गवतं

साधयेयुस्तत्र भूयास्म साधनम् ।।5
स्ावमन् शरणम् अय्यप्प //

तत्त्वमसीवत यज्जानं प्कावशतं
तने्म हृदने् प्काशतां सव्थदा ।
स्ार्थलोभावदवभब्थदं् तु जन्म मे

व्यरथं न भूयाद् इतीि मे प्ार्थना ।। 6
स्ावमन् शरणम् अय्यप्प (३)

_____________________

1855-ടെ മറന്നുഘപായ 
സന്ാൽ കൊപം

  സന്ാൽ കൊപം (ഘസാന്ാൽ കൊപം അടലകെിൽ 
സന്ാൽ ഹൂൾ എന്നും അറിയടപ്പടുന്നു), ഇന്ടത് 
ജാർഖണ്ഡിലം പശ്ചിമ ബംഗാളിലം കിഴക്കൻ 
ഇന്്യിൽ ബ്രിട്ീഷ് ഈസ്റ് ഇന്്ാ കമ്നിക്കും (BEIC) 
സന്ാളിടറെ ജമീന്ദാരി സമ്പ്രദായത്ിനും എതിടര 
നെന് ഒരു കൊപമായിരുന്നു. ഇത് 1855 ജൂൺ 30 ന് 
ആരംഭിച്ചു, 1855 നവംബർ 10 ന് ഈസ്റ് ഇന്്ാ കമ്നി 
ഹസനിക നിയമം പ്ഖ്ാപിച്ചു, ഇത് 1856 ജനുവരി 3 
വടര നീണ്ടുനിന്നു, ഹസനിക നിയമം 
താൽക്കാെികമായി നിർത്ിവയ്ക്കുകയും കൊപം 
ഒടുവിൽ പ്സി�ൻസി ഹസന്ം അെിച്ചമർത്തുകയും 
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ടചയ്തു. സിദ്ദു, കൻഹു, ചന്ദ്, ഹഭരവ് എന്ീ നാെ് 
സഘഹാദരങ്ങളായിരുന്നു കൊപത്ിന് ഘനതൃത്വം 
നൽകിയത്.

ബ്രിട്ീഷ് ഈസ്റ് ഇന്്ാ കമ്നിയുടെ (BEIC) റവനയൂ 
സമ്പ്രദായം, പെിശ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ഇന്്യിടെ 
ജമീന്ദാരി സമ്പ്രദായം എന്ിവ അവസാനിപ്പിക്കു 
ന്തിനുള്ള പ്തികരണമായാണ് സാന്ാളുകളുടെ 
കൊപം ആരംഭിച്ചത്. അന്് ബംഗാൾ പ്സി�ൻസി 
എന്റിയടപ്പട്ിരുന് ഘഗാത്ഘമഖെയിൽ, ബ്രിട്ീഷ് 
ഈസ്റ് ഇന്്ാ കമ്നി സ്ാപിച്ച നിയമവ്വസ്യുടെ 
പ്ാഘദശിക ജമീന്ദാർമാരും ഘപാെീസും ഘകാെതികളും 
നെപ്പിൊക്കിയ വികെമായ റവനയൂ സംവിധാനത്ിലൂടെ 
പ്ചരിപ്പിച്ച ടകാഘളാണിയൽ ഭരണത്ിടറെ 
അെിച്ചമർത്െിടനതിരായ കൊപമായിരുന്നു അത്.  

സാന്ാളുകൾ വനങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും അവടയ 
ആശ്യിക്കുന്വരും ആയിരുന്നു. 1832-ൽ, BEIC 
ഇന്ടത് ഝാർഖണ്ഡിടെ �ാമിൻ-ഇ-ഘകാ 
ഘമഖെയുടെ അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ഈ 
പ്ഘദശത്് സ്ിരതാമസമാക്കാൻ സാന്ാളുകടള 
ക്ണിക്കുകയും ടചയ്തു. ഭൂമിയുടെയും സാമ്ത്ിക 
സൗകര്ങ്ങളുടെയും വാഗ്ാനങ്ങൾ കാരണം ധൽഭും, 
മൻഭും, ഹസാരിബാഗ്, മി�് നാപൂർ തുെങ്ങിയ 
സ്െങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം സന്ാളുകൾ 
സ്ിരതാമസമാക്കി. താമസിയാടത, മഹാജനുകളും 
ജമീന്ദാർമാരും, BEIC നിയമിച്ച നികുതി പിരിക്കുന്  
ഇെനിെക്കാരായി, സമ്ദ് വ്വസ്യിൽ ആധിപത്ം 
സ്ാപിച്ചു. പെ സാന്ാളുകളും അഴിമതി പണമിെപാെ് 
രീതികൾക്ക് ഇരയായി. ഇവർക്ക് അമിതവിെയ്ക് പണം 
കെം നൽകിയിരുന്നു. കെം തിരിച്ചെയ്കാൻ കഴിയാടത 
വന്ഘപ്പാൾ അവരുടെ ഭൂമി ബെം പ്ഘയാഗിച്ച് 
തട്ിടയടുക്കുകയും അവടര കൂെിപ്പണിക്ക് നിർബ 
ന്ധിക്കുകയും ടചയ്തു. ഇത് കൊപസമയത്് 
സാന്ാളുകടള നയിച്ച രണ്് സഘഹാദരന്മാരായ 
സിദ്ധുവം, കൻഹു മുർമുവം ഘചർന്് സന്ാൽ 
കൊപത്ിന് തുെക്കമിട്ടു.

1855 ജൂൺ 30-ന് രണ്് സന്ാൽ വിമത ഘനതാക്കളായ 
സിദ്ധുവം കൻഹു മുർമുവം ഏകഘദശം 60,000 
സാന്ാളുകടള അണിനിരത്ി ഈസ്റ് ഇന്്ാ 
കമ്നിടക്കതിടര ഒരു കൊപം പ്ഖ്ാപിച്ചു. കൊപ 
കാെത്് ഒരു സമാന്ര സർക്കാർ നെത്തുന്തിനായി 
സിദ്ധു മുർമു പതിനായിരഘത്ാളം സാന്ാളുകടള 
ഘശഖരിച്ചിരുന്നു. സ്വന്ം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ാക്കി 
നെപ്പിൊക്കി നികുതി പിരിക്കുക എന്തായിരുന്നു 
അെിസ്ാന െക്്ം.

പ്ഖ്ാപനത്ിന് ടതാട്ടുപിന്ാടെ സന്ാളുകൾ 
ആയുധടമടുത്തു. പെ ഗ്രാമങ്ങളിലം ജമീന്ദാർമാരും 
പണമിെപാടുകാരും അവരുടെ പ്വർത്കരും 
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വധിക്കടപ്പട്ടു. തുറന് കൊപം കമ്നി ഭരണകൂെടത് 
ടഞട്ിച്ചു. തുെക്കത്ിൽ, വിമതടര അെിച്ചമർത്ാൻ 
ഒരു ടചറിയ സം�ടത് അയടച്ചകെിലം അവർ 
വിജയിച്ചില, ഇത് കൊപത്ിടറെ ഉത്സാഹത്ിന് 
ആക്കം കൂട്ി. ക്രമസമാധാന നിെ ഹകവിട്ടുഘപായഘപ്പാൾ, 
കമ്നി ഭരണകൂെം ഒടുവിൽ കൊപം അെിച്ചമർത്ാൻ 
പ്ാഘദശിക ജമീന്ദാർമാരുടെയും മുർഷിദാബാദിടെ 
നവാബിടറെയും സഹായഘത്ാടെ ഒരു വെിയ 
ഹസനിക സം�ടത് തടന് അയച്ചു. കൂൊടത 
സിദ്ധുവിടനയും സഘഹാദരൻ കൻഹു മുർമുവിഘനയും 
പിെികൂൊൻ ഈസ്റ് ഇന്്ാ കമ്നി 10,000 രൂപ 
ഇനാമും പ്ഖ്ാപിച്ചു.

ഇതിന് ഘശഷം നിരവധി ഏറ്റുമുട്ലകൾ ഉണ്ായി, ഇത് 
സന്ാൽ ഘസനയിൽ വെിയ ഘതാതിലള്ള മരണത്ിന് 
കാരണമായി. ഈസ്റ് ഇന്്ാ കമ്നി ഹസന്ത്ിടറെ 
ടവെിമരുന്് ആയുധങ്ങളുമായി ടപാരുത്ടപ്പൊൻ 
സാന്ാളുകളുടെ പ്ാകൃത ആയുധങ്ങൾക്ക് കഴിയിടലന്് 
ടതളിഞ്ഞു. 7-ആം ഘനറ്ീവ് ഇൻഫൻട്ി ടറജിടമറെ്, 
40-ആം ഘനറ്ീവ് ഇൻഫൻട്ി, തുെങ്ങിയവയിൽ നിന്നുള്ള 
ട്രൂപ്പ് �ിറ്ാച്ച്ടമന്റുകൾ  പ്വർത്നത്ിനായി വിളിച്ചു. 
1855 ജൂഹെ മുതൽ 1856 ജനുവരി വടര കഹൽഗാവ്, 
സൂരി, രഘുനാഥ്പൂർ, മുൻകഘതാറ തുെങ്ങിയ 
സ്െങ്ങളിൽ വെിയ ഏറ്റുമുട്ലകൾ നെന്നു.

സിദ്ദുവം കൻഹുവം ആക്രമണത്ിൽ ടകാലടപ്പട്തിടന 
ത്തുെർന്് കൊപം ഒടുവിൽ അെിച്ചമർത്ടപ്പട്ടു. 
കൊപകാെത്് സന്ാൽ കുെിലകൾ ടപാളിക്കാൻ 
മുർഷിദാബാദ് നവാബ് വിതരണം ടചയ് യുദ് 
ആനകടള ഉപഘയാഗിച്ചു. ഈ സംഭവത്ിൽ 
15,000-ത്ിെധികം ഘപർ ടകാലടപ്പട്ടു, പതിനായിര 
ക്കണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങൾ നശിപ്പിക്കടപ്പട്ടു.

കൊപകാെത്് സന്ാൾ ഘനതാവിന് ഏകഘദശം 
60,000 ഘപരുടെ സന്ാൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കാനും 
ഓഘരാ ഗ്രൂപ്പിലം 1500 മുതൽ 2000 വടര ആളുകടള 
കൂട്ാനും കഴിഞ്ഞു. ദരിദ്രരായ ഘഗാത്വർഗക്കാരും 
ഘഗാവാെകളും ഘൊഹർമാരും (അവർ കറവക്കാരും 
തട്ാന്മാരു മായിരുന്നു) വിവരങ്ങളും ആയുധങ്ങളും 
നൽകുന് രൂപത്ിൽ കൊപടത് പിന്തുണച്ചു. 
സന്ലകൾക്ക്പുറടമ, മഹാഘതാസ്, കമാർ, ബാഗ്ിസ്, 
ബാഗൽസ് തുെങ്ങിയ മറ്് ആദിമ നിവാസികളും 
കൊപത്ിൽ പടകെടുത്തായി രണബീർ സമദ്ദർ 
എന് രാഷ്ട്രീയ ശാസ്ത്രഞ്ജൻ വാദിക്കുന്നു.

ഒരു ബ്രിട്ീഷ് ആർമി ഓഫീസർ, ഘമജർ ടജർവിസ്, 
കൊപടത് അെിച്ചമർത്ിയതിടനക്കുറിച്ച് അഭിപ്ായ 
ടപ്പട്ത്: “അത് യുദ്മായിരുന്ില; കീഴെങ്ങൽ അവർക്ക് 
അറിയില. അവരുടെ ഘദശീയ ഡ്ം അെിക്കുന്തുവടര, 
മുഴവൻ ഘസനാവിഭാഗവം നിൽക്കുകയും തങ്ങടള 
ടവെിടവച്ച് വീഴ്താൻ അനുവദിക്കുകയും ടചയ്യും. 
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അവരുടെ അസ്ത്രങ്ങൾ പെഘപ്പാഴം ഞങ്ങളുടെ ആളുകടള 
ടകാന്നു, അതിനാൽ അവർ നിൽക്കുന്ിെഘത്ാളംകാെം 
ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഘനടര ടവെി വയ് ഘക്കണ്ി വന്നു. 
അവരുടെ ടചണ് നിെച്ചാൽ, അവർ കാൽ ഹമൽ നീങ്ം; 
അഘപ്പാൾ അവരുടെ ടചണ് വീണ്ടും അെിക്കും. ഞങ്ങൾ 
മുകളിഘെക്ക് വന്നു കുടറ ടവെിയുണ്കൾ അവരിഘെക്ക് 
വർഷിക്കുന്തുവടര അവർ ശാന്രായി നിൽക്കും. 
യുദ്ത്ിൽ പടകെടുത് ഒടരാറ് ശിപായിക്കും ഇതിൽ 
െജ്ജഘതാന്ിയിരുന്ില”.  

മിഥുൻ ചക്രവർത്ിടയ നായകനാക്കി 1976 ൽ മൃണാൾ 
ടസന്ിടറെ സിനിമയായ `മൃഗയാ’ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ത് 
സന്ാൽ കൊപത്ിടറെ പശ്ചാത്െത്ിൊണ്.

വിസ്മയകരടമന്നു പറയടട്, ഘമൽപ്പറ് സന്ാെി 
ഘഗാത്ത്ിടറെ പിൻഗാമികളിൽ ഒരാടള ഇഘപ്പാൾ 
ഇന്്ൻ സായുധ ഘസനയുടെ പരഘമാന്ത കമാൻ�റായി 
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

അത് മറ്ാരുമല, നമ്മുടെ ഘശ്ഷ്യായ രാഷ്ട്രപതി ശ്ീമതി 
ദ്രൗപതി മുർമു. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാെിടറെ മഹത്വം.

________________

ജന്മങ്ങളിടെ മാനവികത
(രാമായണയജ്ാചാര്ൻ  

പഴമ്പുഴ ടക.സി. ഘമാഹനൻ, തൃശ്ിവഘപ്പരൂർ)

 മാതാപിതാക്കൾ പുണ്ാത്ാക്കളാകുഘമ്ാഴാണ് 
അവർക്ക് ജനിക്കുന് മക്കൾ സെ്സന്ാനങ്ങളാകുന്ത്.  
ഇത്രം ബാെ്ങ്ങൾ വളർന്് സമൂഹത്ിന് നല 
മാതൃകകളാകുഘമ്ാഴാണ് അവിടെ വെിടയാരു മാനവികത 
നിെനില്ക്കുന്ത്. ഇതിന് ആത്ന്ികമായി മാതാ 
പിതാക്കളും, കൂടെ സമൂഹവം കൂട്ായി പരിശ്മിഘക്ക 
ണ്തുണ്്.   
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രാവണടറെ ജനനടത്ക്കുറിച്ച് ഉത്രരാമായണം 
വിവരിക്കുന്തിങ്ങടന. രാക്സന്മാരുടെ ഉപദ്രവം 
സഹിക്കവയ്യാടത ഘദവന്മാർ ആദിനാരായണടന കണ്് 
സകെെം പറ്ഘപ്പാൾ; ഭഗവാൻ യുദ്ംടചയ്് 
രാക്സന്മാരിൽ പെഘരയും നിഗ്രഹിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവർ 
ഭയന്് പാതാളത്ിടൊളിച്ചു. വളടര നാൾകഴി്് 
രാക്സ പ്മുഖനായ സുമാെി തടറെ മകൾ 
ഹകകസിഘയയും കൂട്ി ഭൂമിയിടെ വിഘശഷങ്ങൾ 
എടന്ാടക്കയായിരിക്കും എന്റിയാൻ പുറടപ്പട്ടു. 
തങ്ങളുടെ പഴയ വാസസ്െത്് വന്ഘപ്പാൾ കണ് 
കാഴ്ച; െകെയിൽ നിന്്, സിദ്-ഘദവ-കിന്ര 
-അപ്സരസ്സുകളാൽ പ്കീർത്ിതനായ ഹവശ്വണൻ 
സർവ്വാെകൊരങ്ങഘളാടെ, മുനിയും സ്വപിതാവമായ 
വിശ്വസ്ിടന കാണാൻ  പുഷ്പകവിമാനത്ിൽ യാത് 
ടചയ്യുന്താണ്. ഈ കാഴ്ച സുമാെിയുടെ ഹൃദയത്ിൽ 
ദുരാഗ്രഹവം അസൂയയവം ജനിപ്പിച്ചു. അയാൾ മകഘളാെ് 
പറഞ്ഞു. ശത്രുക്കടള ഭയന്് ബന്ധുക്കളാരും നിടന് 
വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ തയ്യാറാവകയില. അതിടെനിക്ക് 
ദുുഃഖമുണ്്. ഹവശ്വണൻ പിതാവിടന വന്ദിക്കുവാൻ 
പരിവാരസഘമതം ഘപാകുന്ത് നീ കണ്ിഘല?  നിനക്ക് 
സാമർത്ഥ്മുടണ്കെിൽ വിശ്വസ്ിടന ഘസവനരൂഘപണ 
ടചന്് പ്ാപിച്ച് അവന് തുെ്നായ ഒരു പുത്ടന ഘനൊം. 

ഇത് പറയുന് ആ പിതാവിടറെ വാക്കുകൾ എത് 
അധുഃപതിച്ചതാണ്. മൂെ്ഘബാധമുള്ള ഒരാൾക്ക് തടറെ 
മകഘളാെ് ഇങ്ങടന പറയാൻ കഴിയുഘമാ? 
സത്സ്വാഭാവിയായ ഒരു വരടന കടണ്ത്ി 
ബന്ധുമിത്ാദികഘളാടൊന്ിച്ച് സർവ്വാെകൊര 
വിഭൂഷിതയായ മകടള പ്തിശ്രുതവരടന ഏെ്പ്പിച്ച് 
കന്ാദാനം നെത്തുകടയന്നുള്ളതാണ് പിതൃധർമ്മം. 
മറിച്ചുള്ളടതലാം അമംഗളകരമാണ്.   

രാവണ ജനനത്ിടെ മാനവികതയിലായ്മ ഇവിടെ 
തുെങ്കയാണ്. അച്ഛടറെ വാക്ക് ഘകട്് ഹകകസി 
വിശ്വസ്ിടറെ തഘപാവനത്ിൽ  എത്ിഘച്ചർന്്  
അഘദ്ദഹടത് പരിചരിച്ചു. ഒരു നാൾ വിശ്വസ്് 
സന്ധ്ാവന്ദനത്ിന് ഒരുങ്ഘമ്ാൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം 
അഘദ്ദഹടത് വരിച്ച് സന്ാനടത് ആവശ്ടപ്പട്ടു. 
തത്സമയം മുനി പറഞ്ഞു : ഈ ഘ�ാരസന്ധ്ാ സമയ 
ത്തുണ്ാകുന് മക്കൾ ക്രൂരന്മാരും, ദുഷ്ടബുദ്ികളു 
മായിരിക്കും. അതുടകാണ്ിതരുത്.  ഇവിടെ മുനി 
വെിടയാരു  സഘന്ദശമാണ് നല്കുന്ത്. ഗ്രഹങ്ങളാകുന് 
സൂര്ചന്ദ്രന്മാരുടെ സ്വാധീനം ഭൂമിയിൽ കുറവള്ള 
സമയടത്യാണ് ഘ�ാരസന്ധ്ാഘവളടയന്് പറയു 
ന്ത്. ആ കാെടത് അധിപനായി നാം കാണുന്ത് 
പഞ്ഭൂതങ്ങളിൽ അശുദ്മാക്കാൻ കഴിയാത് 
അഗ്ിടയയാണ്. ഋഗ് ഘവദത്ിടെ ആദ്മന്തം : 
‘അഗ്ിമീഘള പുഘരാഹിതം യജ്സ്’ എന്ാകുന്നു. 
അതായത് സത്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർടപ്പടുഘമ്ാൾ 
അഗ്ിയാണ് നമുക്ക് പുഘരാഹിതൻ. സന്ധ്ാസമയത്് 
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വീടുകളിലം ആശ്മങ്ങളിലം ഘക്ത്ങ്ങളിലം 
സ്ാപനങ്ങളിലം അഗ്ി ജ്വെിപ്പിച്ച് ദീപാരാധന 
നെത്തുന്ത് ഇതിടറെ ഓർമ്മടപ്പടുത്ലകളാണ്. ഈ 
സമയങ്ങളിൽ നാമജപം, ഈശ്വരപൂജ, സദ്ഗ്രന്ഥ 
പാരായണം, മറ്റു സത്സംഗങ്ങൾ എന്ിവയാണ് 
നെഘത്ണ്ടതന്നും, ആഹാരം നിദ്ര ഹമഥുനം 
ഇത്ാദികൾ വർജ്ജിക്കണടമന്നും പൗരാണികർ  
നഘമ്മാെ് പറയുന്നു.

ദുഷ്ടസന്ാനങ്ങളുണ്ാകുന്ത് വിശ്വമാനവികതയ്ക് 
ഘകാട്മുണ്ാക്കും എന്തിനാൊണ് വിശ്വസ്് മുനി 
അസമയടത് ഹമഥുനം അരുടതന്് ഹകകസിഘയാെ് 
പറ്ത്.  തൻകാര്ം ഘനടുന്തിന് സമൂഹത്ിന് 
ഗുണകരമായ ജ്ാനടത് മറച്ചു പിെിച്ച് മറ്റു പെ 
അറിവിഘനയും മുഘന്ാട്ടുവയ്ക്കുന് പെ സ്വാർത്ഥ 
മതികഘളയും നമ്മുടെയിെയിൽ കാണാറുണ്്. ഇത് 
മാനവികതയിലായ്മയാണ്.  ഈ അവസ്യാണ് 
ഹകകസിയും സ്വീകരിക്കുന്ത്. അല്ം ഭീഷണിയുടെ 
സ്വരത്ിൽ ശ്ംഗരിച്ചുടകാണ്് അവൾ പറയുന്ത്: 
മഹാതപസ്വിയായ അഘങ്ങയ്ക്കുണ്ാകുന് പുത്ന്മാർ 
ദുഷ്ടരായിത്ീർന്ാൽ അത് അവിടുടത് 
സൽകീർത്ിടയ കളകെടപ്പടുത്തും! അതായത് പുെസ്് 
പുത്നായ വിശ്വസ്് ത്ാഗം ടചയ്തുണ്ാക്കിയ തഘപാ 
ബെംടകാണ്്; തനിക്കുണ്ാകുന് നീചസന്ാനങ്ങടള 
സല്പുത്രാക്കി മാറ്ണടമന്് സമ്മർദ്ദതന്തത്ിലൂടെ 
ആവശ്ടപ്പടു കയാണ് അവൾ ടചയ്യുന്ത്.  
കഷ്ടടപ്പൊടത മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കൗശെത്ാൽ 
കാര്ം ഘനൊനുള്ള ദുരാഗ്രഹമാണ് ഹകകസിയിൽ 
കാണുന്ത്. ഇത് മാനവികതയ്ക് കളകെമാണ്. 

ഹകകസിക്ക് വശംവദനാഘകണ്തായ അവസ് 
അവടളാരുക്കിടയന്റി് മുനി പറഞ്ഞു. നിനക്ക് 
ഒടുവിൽ ജനിക്കുന് പുത്ൻ മഹാവിഷ്ണുവിന് അത്ന്ം 
പ്ിയടപ്പട്വനും ദീർ�ദൃഷ്ടിയുള്ളവനും, ഗുണവാനും, 
ദീർ�ായുഷ്ാനും ആയിരിക്കും. അതായത് വിഭീഷണ 
ടനാഴിച്ച്  ബാക്കിവരുന് ദശമുഖനും കുംഭകർണ്ണനും 
ശൂർപ്പണഖയും ദുഷ്ടരായി പിറക്കും. അങ്ങടന തടന് 
സംഭവിച്ചു. ഗൃഹസ്ാശ്മികൾക്ക് മാനവികതയുടെ 
വെിടയാരു സഘന്ദശമാണ് ഇത് നല്കുന്ത്. ഭാര്യും 
ഭർത്ാവം ഒരുഘപാടെ സംസ്ാരസമ്ന്രായില 
എകെിൽ രാവണടനഘപ്പാടെ മാനവികത തകർക്കുന് 
നികൃഷ്ടജനങ്ങൾ ഗൃഹങ്ങളിലണ്ാകും. തായ് വഴി 
പിഴവായതിനാൽ രാവണഘറെത് മാനവികതയിലാത് 
ഒരു ജന്മമായി പരിണമിച്ചു.  

എന്ാൽ, ശ്ീരാമടറെ ജനനം ഘൊകമാനവികതയുടെ 
പൂർണ്ണതയാണ്. അതിന് മകുഘൊദാഹരണമാണ് 
അഘദ്ദഹത്ിടറെ മാതാപിതാക്കളുടെ പൂർവ്വ വൃത്ാന്ം. 
ഭൂമിയിൽ അധർമ്മം ടപരുകിയഘപ്പാൾ ബ്രഹ്മാദി 
ഘദവന്മാർ മഹാവിഷ്ണുവിടനക്കണ്് സകെെമുണർത്ിച്ചു. 
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അവഘരാെ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു: പണ്് കശ്പടനന് 
പ്ജാപതി ധർമ്മപത്ിഘയാടൊപ്പം പുത്ൊഭത്ിനായി 
എടന് തപസ്സു ടചയ്തു. അഘപ്പാൾ ഞാനവടര 
അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഘദവാദികളുടെ പിതാവായ 
കശ്പനും വലഭ അദിതിയും വീണ്ടും ദമ്തികളായി 
ദശരഥ-കൗസെ്മാടരന്ഘപരിൽ ഇഘപ്പാൾ 
അഘയാദ്്യിലണ്്. അവരുടെ പുത്ൻ രാമനായി 
ഞാൻ ജനിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദുുഃഖത്ിന് അറുതി വരുത്ാം. 
ഇതിനുമുമ്പും പിന്ീടും കശ്പദമ്തികൾക്ക്  
തഘപാബെം ടകാണ്് ഭഗവാൻ സൽസന്ാനങ്ങടള 
നല്ിയിട്ടുണ്്. ചാക്ഷുഷു മന്വന്രത്ിൽ സുതപസ്് - 
പൃശ്ി നാമഘധയത്ിൽ വന് ഇവരുടെ മകനാണ് 
വാമനൻ. ദ്വാപരയുഗത്ിൽ ഇവർ വസുഘദവരും 
ഘദവകിയുമായഘപ്പാൾ കൃഷ്ണൻ മകനായി പിറന്നുടവന്നും 
പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. ചിത് ശുദ്ിഘയാടെ തപസ്സു 
ടചയ്ാൽ കിട്ടുന് പുണ്ം എത്ഘയാ വലതാണ്. 
ചിത്ത്ിടറെ പ്ാഥമികാവസ് ഓർമ്മയാണ്. നല 
ഓർമ്മകൾ ജീവിതത്ിൽ ഘബാധപൂർവ്വം ഉണ്ാകു 
ഘമ്ാഴാണ് ചിന്കൾ നന്ാവന്ത്. പരിശ്മംടകാണ്് 
ചിത്ം ശുദ്മായാൽ അതു തടന്യാണ് പ്ജ്ാനം 
അഥവ ശുദ്ഘബാധം. ഇതിനുെമകളാകുന് 
ദമ്തികൾക്കാണ് പുണ്ാത്ാക്കളായ സന്ാനങ്ങൾ 
ഉണ്ാകുന്ത്.   

ഈ കാെ�ട്ത്ിടെ തപടസ്ന്നു പറയുന്ത് മനസ്ാ 
വാചാ കർമ്മണാ ടചയ്യുന്ടതലാം ധാർമ്മികമാവക 
എന്താണ്. ഇത്ടയാടക്ക പവിത്ീകൃതമായിട്ടും 
രാമടറെ മാതാപിതാക്കൾ പുത്ൊഭത്ിനായി വീണ്ടും 
യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ിച്ചു. സൽസന്ാന 
ങ്ങളുണ്ാകുവാനുള്ള മനസ്ിടറെ, തീവ്രമായ ചിന്യുടെ 
മാനവികതയാണിടതന്് കാണാം. അതുടകാണ്് 
യജ്ാനന്രം അഘയാദ്്ാ പ്ജകൾടക്കലാം 
ആനന്ദം പകർന്നുടകാണ്്, അഞ്് ഗ്രഹങ്ങൾ 
ഉച്ചത്ിൽ നില്ക്കുന് ഗുരുദിനത്ിൽ ഘൊകനായകനായ 
ശ്ീരാമചന്ദ്രൻ ജനിച്ചു. തുെർന്് ഭരത െക്ഷണ 
ശത്രുഘ്നന്മാരും ഘൊകനന്മയ്കായി പിറന്നു. ഈ നല 
ജനനങ്ങൾക്ക് കാരണം മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്ിടെ 
മാനവികതയാണ്. 

രാവണാദികൾ ഘനെിയ വിദ്ാഭ്ാസം സ്വാർത്ഥ 
താല്ര്ങ്ങൾ സംരക്ിക്കുവാനുള്ള കഠിനതപസ്സും, 
വരഫെങ്ങളും ആയിരുന്നു. ദശമുഖന് സാമഘവദ 
പാണ്ഡിത്മുണ്ായിട്ടും, മഘഹശ്വരൻ ഘനരിൽ 
വന്നുഗ്രഹിച്ച് ഉപഹാരം നല്ിയിട്ടും അഘദ്ദഹം 
നന്ാകാതിരുന്തിനു പ്ധാന കാരണം സ്വജനനി 
യുടെ മഘനാഹവകെ്മാണ്. ഇത് സമൂഹം ശ്ദ്ഘയാടെ 
വീക്ിഘക്കണ്താണ്.  ബാെ്ത്ിൽ രാമാദികൾക്ക് 
നല്ിയ വിദ്ാഭ്ാസം കുറ്മറ്തായിരുന്നു. രാജനീതി, 
ധനുർവിദ്, ആയുർഘവദം, ശില്കഹവദഗ്ധ്ം, 
ഘജ്ാതിഷം, ഗണിതം, ഭാഷ തുെങ്ങി എലാ ഭൗതിക 
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ശാസ്ത്രങ്ങളും ശ്രുതികളും സ്മൃതികളും പുരാഘണതി 
ഹാസങ്ങൾ ഉൾടപ്പടെ എലാ അദ്്ാത്ികശാസ്ത്രങ്ങളും 
പഠിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്ം മാതാപിതാക്കളും 
ഗുരുക്കന്മാരും ഘചർന്് അവർടക്കാരുക്കിടക്കാടുത്തു. 
അതിലൂടെ മാനവികത എടന്ന്റിയുന് ജീവിതപാഠം 
അവർ കരസ്മാക്കി. 

രാവണൻ വളർന്് വലതായഘപ്പാൾ എലാ 
മാനവികതയും തകർടത്റി്് സകെഘരയും 
ഘദ്രാഹിച്ചു. പ്ഘത്കിച്ച് സ്ത്രീജനങ്ങടള. അവസാനം 
സ്വന്ം കുടുംബത്ിടെ സഘഹാദരപുത്വധുവിടന 
ബൊല്കാരം ടചയ്തു. രാവണടറെ കരവെയത്ിെമർന് 
ആ ടപൺകുട്ി കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു: അരുത്, എടന്വിടൂ. 
ഞാൻ അങ്ങയുടെ സഘഹാദരൻ കുഘബരടറെ മകൻ 
നളകൂബരടറെ ഭാര് രംഭയാണ്. അങ്ങയുടെ പുത്ിക്ക് 
തുെ്യാണ് ഞാൻ. എന്ിട്ടും അവടള പ്ാപിച്ച 
രാവണൻ, മാനവികതയുടെ സകെസീമകഘളയും 
െം�ിച്ച മഹാപരാധിയായിമാറി.  

രാമൻ തടറെ ജീവിതപന്ഥാവിലൂടെ എലാ ധർമ്മവം 
വിശ്വമാനവികതയും സംരക്ിച്ചു. തടന് കാട്ിഘെയ്കയച്ച 
ഹകഘകയി മാതാവിടന ഒരു പരിഭവവമിലാടത 
ആനയിച്ച് ആദരിച്ചു. ശിൊതത്വത്ിൽ നിന്്  
അഹെ്ടയ ഭർത്തൃസന്ിധിയിടെത്ാനുള്ള മാനവിക 
തയിഘെയ്ക്കുയർത്ി. സഘഹാദരപത്ിടയ പ്ാപിച്ച 
ബാെി വധിക്കടപ്പട്ഘപ്പാൾ; ജീവത്ാഗത്ിനു ശ്മിച്ച 
വിധവയായ താരടയ ആഘത്ാപഘദശം നല്ി 
ആത്ീയതയിഘെയ്ക്കുയർത്ി. വൃദ്യും വനവാസിയുമായ 
ശബരിക്ക് അറിവിടറെ പ്കാശം നല്ി മുഘന്ാട്ടു നയിച്ചു. 
എന്ിഘനടറ താെകാവധത്ിലം, സീതാപരിത്ാഗ 
ത്ിലം, പണ്ഡിഘതാചിതമായ സംവാദം സൃഷ്ടിക്കുഘമ്ാൾ 
അതിടെ ധാർമ്മികതയുടെ ടപാരുളും വിശ്വ 
മാനവികതയുടെ അനിവാര്തയാടണന്് കാണാം. 
രാമടറെ എലാ ജീവിത മുഹൂർത്ങ്ങളിലം മാനവിക 
തയുടെ വിശ്വരൂപം നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. 
അതുടകാണ്് മാനവരാശിയുടെ നീതിഘബാധത്ിനും 
ധാർമ്മികതയ്ക്കും സഘന്ാഷത്ിനും ഘവണ്ി എലാ 
ജന്മങ്ങളിഘെയും മാനവികതയ്കായി  മാതാപിതാക്കളും 
ഗുരുക്കന്മാരും സമൂഹവം ഒടത്ാരുമിച്ച് 
പ്യത്ിക്കണം.

_____________________
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കഥ: വന്ദനത്ിടറെ (പ്ാർത്ഥനയുടെ) 
മഹത്വം!

പാണ്ഡുരംഗ ഭഗവാൻ
മഹാരാഷ് ട്യിടെ പണ്ഡരിപുരത്് ചന്ദ്രഭാഗ നദിയുടെ 
തീരത്് ഘയാഗ പരമാനന്ദൻ എന് ഘപരിൽ പാണ്ഡുരംഗ 
ഭഗവാടറെ ഒരു മഹാഭക്ൻ താമസിച്ചിരുന്നു.
എലാ ദിവസവം രാവിടെ അഘദ്ദഹം നദീതീരത്് വന്് 
ഭഗവദ് ഗീതയിടെ 700 ഘ്ാകങ്ങളും പാരായണം 
ടചയ്യുകയും ഓഘരാ ഘ്ാകത്ിടറെ അവസാനവം 
അഘദ്ദഹം - ഓം പാണ്ഡുരംഗായ നമുഃ - എന്് 
പറഞ്ഞുടകാണ്് മണെിൽ പ്ണമിക്കുകയും 
ടചയ്യുമായിരുന്നു.
അഘദ്ദഹം ഇത് എലാ ദിവസവം, മുെങ്ങാടത ടചയ്തുഘപാന്നു. 
ഒരു ദിവസം നഗരത്ിൽ കനത് മഴ ടപയ്തു. 
അങ്ങടനയിരിടക്ക, ഒരു ഷാൾ വ്ാപാരി ആ 
നഗരത്ിലൂടെ കെന്നു ഘപാകാൻ ഇെയായി. തടറെ 
വിെപിെിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ നനയാൻ 
ആഗ്രഹിക്കാത്തിനാൽ രാത്ിയിൽ അഭയം ഘതെി 
വീടുവീൊന്രം കയറി. എന്ാൽ അയാൾക്ക് 
താമസിക്കാൻ ഒരിെം നൽകാൻ ആരും തയ്യാറായില. 
ഒടുവിൽ അയാൾ ഘയാഗ പരമാനന്ദടറെ ടചറിയ 
വസതിയുടെ വാതിലകളിൽ മുട്ി.
ഘയാഗ പരമാനന്ദൻ ഉെടന അയാടള അകത്തുവരാൻ 
അനുവദിച്ചു. മഴ നനയാതിരിക്കാൻ പര്ാപ്മായ ഒരു 
കുെിൽ ആയിരുന്ില അത്. അഘദ്ദഹം ഉറങ്ങിയിരുന് 
ഒരു ടചറിയ ഘകാണിൽ ഒഴിടക ബാക്കി കുെിടെലാം 
നന്ിരുന്നു.
കച്ചവെക്കാരടറെ കയ്യിൽ സാധനങ്ങൾ ഉള്ളത് കണ് 
പരമാനന്ദൻ അയാടള അത് സംരക്ിച്ചുടകാണ്് ആ 
മൂെയിൽ തടന് ഉറങ്ങാൻ അനുവദിച്ചു. തടറെ 
സുഖസൗകര്ങ്ങൾ ശ്ദ്ിക്കാടത നന് തറയിൽ 
പരമാനന്ദനും ഉറങ്ങി.
ഇതാണ് ഒരു ഭക്ടറെ ഗുണം. അവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ 
ഘക്മത്ിൽ ശ്ദ്ിക്കുന്നു, എന്ാൽ സ്വന്ം കാര്ം 
ആഘൊചിച്ച് വിഷമിക്കില.
പിഘറ്ന്് അതിരാവിടെ കച്ചവെക്കാരൻ സ്െം വിൊൻ 
ഒരുങ്ങി. അയാൾ ഘയാഗ പരമാനന്ദഘനാെ് വളടര 
നന്ദിയുള്ളവനായിരുന്നു, അഘദ്ദഹഘത്ാെ് തടറെ നന്ദി 
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പ്കെിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അയാൾ ഏറ്വം 
വിെകൂെിയതും മഘനാഹരവമായ ഷാൾ തിരട്ടുത്് 
ഘയാഗ പരമാനന്ദനു സമ്മാനിച്ചു. അഘദ്ദഹം അത് 
സ്വീകരിച്ച് പിഘറ്ന്് രാവിടെ നദിക്കരയിൽ ഭഗവദ്ഗീത 
പാരായണം ടചയ്യാൻ ഘപാകുഘമ്ാൾ അത് അരയിൽ 
ധരിച്ചു.
പടക് ഓഘരാ തവണ സാഷ്ടാംഗം പ്ണമിക്കുഘമ്ാഴം, 
അഘദ്ദഹം ഉടുത്ിരുന് ഷാളിടനക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ 
ഘബാധവാനായി അത് നനയാടതയും മെിനമാകാ 
ടതയും ക്രമീകരിക്കാൻ തുെങ്ങി. ഇക്കാരണത്ാൽ, 
അഘദ്ദഹത്ിന് ഘ്ാകങ്ങളിൽ ശ്ദ് ഘകന്ദ്രീകരിക്കാൻ 
കഴിയാതായി. ഇത് മനസ്ിൊക്കിയഘപ്പാൾ അഘദ്ദഹം 
വളടര അധികം നിരാശനാവകയും, കുറ്ഘബാധം 
ഘതാന്ി, ഈ കുറ്ത്ിന് സ്വയം ശിക്ിക്കാൻ 
തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങടന അഘദ്ദഹം സ്വയം ഒരു കെപ്പയിൽ 
ടകട്ി അത് ടനൽവയെിലൂടെ വെിക്കാൻ തുെങ്ങി, 
അഘപ്പാൾ ഒരു ടകാച്ചുകുട്ി അഘദ്ദഹടത് തെഞ്ഞുനിർത്ി 
കെപ്പയിൽ ബന്ധിച്ച കയർ അഴിക്കാൻ തുെങ്ങി.
അഘപ്പാൾ ഘയാഗ പരമാനന്ദൻ പറഞ്ഞു, “അങ്ങടന 
ടചയ്യരുത് കുട്ി, ഇത് മടറ്ാരാളും എഘന്ാെ് ടചയ്തല, 
ഞാൻ ടചയ് ഗുരുതരമായ കുറ്ത്ിന് ഞാൻ സ്വയം 
ശിക്ിക്കുന്നു.” അഘദ്ദഹം അവഘനാെ് മുഴവൻ കഥയും 
പറഞ്ഞു.
അഘപ്പാൾ ബാെൻ, താൻ സാക്ാൽ ഭഗവാൻ 
പാണ്ഡുരംഗനാടണന്് സ്വയം ടവളിടപ്പടുത്ി 
പരിഭ്ാന്നായ ഘയാഗ പരമാനന്ദഘനാെ് പറഞ്ഞു, 
“ഞാൻ നിടന് ഇത് ടചയ്യാൻ അനുവദിക്കില, നീ എടറെ 
ഭക്നാണ്, അതിനാൽ നിടറെ ശരീരം എനിക്കുള്ളതാണ്, 
അതിന് ഒരു ഘദാഷവം വരുത്ാൻ ഞാൻ നിടന് 
അനുവദിക്കില”. അതുഘകട് ഘയാഗ പരമാനന്ദൻ ഭഗവാൻ 
പാണ്ഡുരംഗടറെ/കൃഷ്ണടറെ കാൽക്കൽ വീണ് ക്മ 
യാചിച്ചു.
ഭഗവദ് ഗീത 9.31-ൽ ഇപ്കാരം പ്സ്ാവിച്ചിരിക്കുന്നു, 
“കൗഘന്യ പ്തിജാനിഹി ന ഘമ ഭക് പ്ണസ്തി” - 
ഓ, കുന്ിപുത്ാ, എടറെ ഭക്ൻ ഒരിക്കലം 
നശിക്കുന്ിടലന്് ഹധര്ഘത്ാടെ പ്ഖ്ാപിക്കുക- ഈ 
കഥയിൽ ഇത് വളടര പ്കെമാണ്.
രണ്് + രണ്് = നാെ് എന്ത് ശാസ്ത്രമാണ്. രണ്് + രണ്് 
= അഘഞ്ാ മൂഘന്ാ ആടണന്് ഞാൻ 
വിശ്വസിക്കുന്നുടവകെിൽ, അത് സത്മാകുഘമാ? ഇല.
അതുഘപാടെ ഹദവത്ിടറെ നിയമങ്ങളുണ്്, ‘ധർമ്മസ് 
ഗ്ാനിുഃ - ഈ നിയമങ്ങളിൽ നിന്് വ്തിചെനം’ 
ഉണ്ാകുഘമ്ാൾ, നാം കഷ്ടടപ്പടുന്നു. ഭരണകൂെത്ിടറെ 
നിയമങ്ങൾ െം�ിച്ചുടകാണ്് നാം 
കഷ്ടടപ്പടുന്തുഘപാടെ, നാം ഹദവത്ിടറെ നിയമങ്ങൾ 
െം�ിച്ചാൽ എത്യും ഘവഗം വളടരയധികം 
കഷ്ടതകൾക്ക് വിഘധയരാകും.
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ഇനി, ഈ കഷ്ടതകളിൽ നിന്് നമുക്ക് എങ്ങടന ഘമാചനം 
െഭിക്കും എന്ത്, ഭഗവാൻ ഭക്ിഘയാഗം നൽകി നടമ്മ 
ഉദ് ഘബാധിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഉപഘദശം നൽകുന്ത്, “ഇത് 
ടചയ്യുക, നമ്മൾ അത് ടചയ്ാൽ നമുക്ക് ആശ്വാസം 
െഭിക്കും”.
ശ്ീമദ് ഭാഗവതം അനുസരിച്ച്, പ്ഹ്ളാദ മഹാരാജാവ് 
ഈ ഭക്ിഘയാഗത്ിൽ ഒമ്ത് ഇനങ്ങൾ 
അെങ്ങിയിരിക്കുന്തായി പരാമർശിക്കുന്നു:
“ശ്വണം കീർത്നം വിഘഷ്ണാ: സ്മരണം പാദഘസവനം
അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്ം സഖ്ം ആത് നിഘവദനം”

(श्वणं कीत्थनं ववषोरः  स्मरणं पादसेवनम्।
अच्थनं वन्नं दासं्य सख्यमात्मवनवेदनम्।।)

മഹാവിഷ്ണുവിടറെ അതീന്ദ്രിയമായ തിരുനാമം, രൂപം, 
ഗുണങ്ങൾ, അെകൊരങ്ങൾ, വിഘനാദങ്ങൾ എന്ിവടയ 
ക്കുറിച്ച് ഘകൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ടചയ്യുക, അവടയ 
സ്മരിക്കുക, ഭഗവാടറെ പാദകമെങ്ങടള ഘസവിക്കുക, 
പതിനാറ് തരം സാമഗ്രികളാൽ ഭഗവാടന ആദരപൂർവം 
ആരാധിക്കുക, ഭഗവാടന പ്ാർത്ഥിക്കുക, അവടറെ 
ദാസനാകുക, ഭഗവാടറെ ഏറ്വം നല സുഹൃത്ായി 
കണക്കാക്കുക, എലാം അവനിൽ സമർപ്പിക്കുക (മടറ്ാരു 
രീതിയിൽ പറ്ാൽ, ശരീരം, മനസ്്, വാക്കുകൾ 
എന്ിവടകാണ്് അവടന ഘസവിക്കുക) - ഈ ഒമ്ത് 
പ്ക്രിയകളും ശുദ്മായ ഭക്ി ഘസവനമായി 
അംഗീകരിക്കടപ്പടുന്നു. ഈ ഒമ്ത് മാർഗ്ങ്ങളിലൂടെ 
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണടറെ ഘസവനത്ിനായി തടറെ ജീവിതം 
സമർപ്പിച്ച ഒരാൾ പൂർണ്ണമായ അറിവ് ഘനെിയതിനാൽ 
ഏറ്വം പാണ്ഡിത്മുള്ളവനായി എന്് മനസ്ിൊക്കാം. 
(ഭാഗവതം 7.5.23).

__________

സുഭാഷിതം - 31 

प्ाप्ापदं न व्यरते कदावचत् 
उद्योर्मन्दविच्वत चाप्मत्तरः । 
दुरः खं च काले सिते मिात्मा

धुरन्धरस्तस्य वजतारः  सप्नारः ।।
   (मिाभारत)  

പ്ാപ്ാപദം ന വ്ഥഘത കദാചിത്
ഉഘദ്ാഗമന്വിച്ഛതി  ചാപ്മത്: |

 ദുുഃഖം ച കാഘെ സഹഘത മഹാത്ാ
ധുരന്ധരസ്സ് ജിതാ: സപ്നാ: || 

(മഹാഭാരതം)

അർത്ഥം: ബുദ്ിമുട്ടുകൾ ഘനരിടുഘമ്ാഴം മനസ്ാനിധ്ം 
നഷ്ടടപ്പൊതിരിക്കുകയും, അവ മറികെക്കാൻ പരിശ്മി 
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ക്കുകയും, ഘവദനയും കഷ്ടപ്പാടും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാവ 
കയും,  ഉത്രവാദിത്ങ്ങൾ കൃത്മായി നിറഘവറ്റുകയും 
ടചയ്യുന് ഒരു വ്ക്ിക്ക് ശത്രുക്കളുടെ ഘമൽ വിജയം 
ഉറപ്പാണ്.

-----------------------------
ഭഗവത് ഗീത - ഒന്ാം ആധ്ായം 

അർജ്ജുനവിഷാദഘയാഗം  
(ഘ്ാകം : 16-21)

അനന്വിജയം രാജാ  കുന്ീപുഘത്ാ യുധിഷ്ിരുഃ
നകുെുഃ സഹഘദവശ്ച  സുഘ�ാഷമണി പുഷ്പകൗ  (16)

അർത്ഥം: കുന്ിയുടെ പുത്നായ രാജാവായ യുധിഷ്ിരൻ 
അനന്വിജയം എന് ശംഖിഘനയും നകുെനും 
സഹഘദവനും സുഘ�ാഷം, മണി പുഷ്പകം എന്ീ 
ശംഖുകഘളയും മുഴക്കി.

കാശ്ശ്ച പരഘമഷ്വാസുഃ  ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥുഃ
ധൃഷ്ടദയുഘ്ാ വിരാെശ്ച  സാത്കിശ്ചാപരാജിതുഃ (17)

ദ്രുപഘതാ ടദ്രൗപഘദയാശ്ച  സർവശുഃ പൃഥിവീപഘത!
സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹുുഃ  ശംഖാൻ ദധ്ുഃ പൃഥക് പൃഥക്. (18)

അർത്ഥം: മഹാരാജാഘവ വെിയ വിലാളിയായ 
കാശിരാജാവം മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ധൃഷ്ടദയു്നും 
വിരാെനും ഘതാൽവി പറ്ാത് സാത്കിയും ദ്രുപദനും  
പാഞ്ാെീതനയന്മാരും മഹാബാഹുവായ അഭിമനയുവം 
എലായിെത്തുനിന്നും പ്ഘത്കം പ്ഘത്കം  ശംഖങ്ങടള 
വിളിച്ചു (മുഴക്കി).

സ ഘ�ാഘഷാ ധാർത്രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്ദാരയത്
നഭശ്ച പൃഥിവീം ഹചവ  തുമുഘൊ വ്നുനാദയൻ. (19)

അർത്ഥം: എങ്ം നിറ്തായ ആശബ്ം 
ആകാശഘത്യും ഭൂമിഘയയും മാടറ്ാെി ടകാള്ളിച്ചുടകാണ്് 
ദുഘര്ാധനാദികളുടെ ഹൃദയങ്ങടള പിളർന്നു.

അഥ വ്വസ്ിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ  ധാർത്രാഷ്ട്രാൻ കപിധ്വജുഃ
പ്വൃഘത് ശസ്ത്രസംപാഘത  ധനുരുദ്മ് പാണ്ഡവുഃ (20)
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ഹൃഷീഘകശം തദാവാക്മിദമാഹ മഹീപഘത!
ഘസനഘയാരുഭഘയാർമഘദ്്  രഥം സ്ാപയഘമ/ചയുത (21)

അർത്ഥം: അലഘയാ മഹാരാജാഘവ, അതിനു ഘശഷം 
ആയുധ പ്ഘയാഗം തുെങ്ങാൻ തയ്യാറായഘപ്പാൾ 
ഹനുമാടറെ ധ്വജഘത്ാെ്  കൂെിയവനായ അർജുനൻ  
യുദ്ം ടചയ്യാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്വരായ 
ദുഘര്ാധനാദികടള കണ്ിട്് വിലിടന ഉയർത്ിപിെിച്ചിട്് 
അഘപ്പാൾ ശ്ീകൃഷ്ണഘനാെ് ഈ വാക്ടത് പറഞ്ഞു - 
അലഘയാ അചയുത! എടറെ ഘതരിടന രണ്് ഘസനകളുഘെയും 
നടുവിൽ നിറുത്ിയാലം.

(തുെരും)
-----------------

ക്വിസ് (വിജ്ാന പരീക്) – 16 
ഹരിവരാസനം

(കുറിപ്പ്: സനാതന ധർമ്മം സംബന്ധിച്ചും, കൂടുതലം 
അയ്യപ്പവാണിയിൽ പ്സിദ്ീകരിച്ച വിഷയങ്ങൾ 
അെിസ്ാനമാക്കിയുമുള്ള ഘചാദ്ങ്ങൾ. ഉത്രങ്ങൾ 
അയ്യപ്പവാണിയുടെ അടുത് െക്കത്ിൽ. എലാവർക്കും 
പടകെടുക്കാം. ഉത്രങ്ങൾ 20 ദിവസത്ിനകം 
“9447211722” എന് നമ്റിഘെക്കു വാെ്സാപ്പ്  അയ 
ക്കണം. എലാ ഘചാദ്ങ്ങൾക്കും ശരിയായ ഉത്രങ്ങൾ 
നൽകുന് വ്ക്ിയുടെ  വിവരങ്ങൾ അടുത് അയ്യപ്പ 
വാണിയിൽ പ്സിദ്ീകരിക്കുന്താണ് )

ഘചാദ്ങ്ങൾ:

1. ഹരിവരാസനം എഴതിയത് ആരാണ്?
2. ഹരിവരാസനം രചിക്കടപ്പട് വർഷം?
3. ഹരിവരാസനത്ിടറെ യഥാർത്ഥ ഘപര്?
4. ഹരിവരാസനം എഴതിയിരിക്കുന് ഭാഷ?
5.  ഹരിവരാസനം ഗാനത്ിൽ എത് ഘ്ാകങ്ങൾ ഉണ്്?
6. ജാനകിയമ്മയുടെ, അടുത്യിടെ 2022-ൽ 

ദിവംഗതയായ മകളുടെ ഘപര് ?
7. ഹരിവരാസനം പ്സിദ്ീകരിച്ച,  ജയചന്ദ്ര ബുക്ക് 

�ിഘപ്പാ 1961-ൽ പുറത്ിറക്കിയ പുസ്കത്ിടറെ 
ഘപര്?

8. 1975-ൽ പുറത്ിറങ്ങിയ ‘സ്വാമി അയ്യപ്പൻ’ എന് 
മെയാള സിനിമയിടെ ഹരിവരാസനം ഗാനം 
ആെപിച്ച ഗായകൻ,  സംഗീത സംവിധായകൻ,  
ഏത് രാഗം?

9. ഹരിവരാസനം ഗാനം അനുസരിച്ച് ധർമ്മശാസ്ാ 
എന് അവതാരത്ിൽ ഭഗവാടറെ ഭാര്മാരുടെ 
ഘപരുകൾ?

10.  അയ്യപ്പടറെ വാഹനം എന്ാണ്?
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11. എന്തുടകാണ്ാണ് നമ്മൾ അയ്യപ്പടന പുെിവാഹനൻ 
എന്് വിളിക്കുന്ത്?

12. ഹരിവരാസനം ഗാനത്ിടെ ‘ഹരിദദീശ്വരം’ 
എന്തിടറെ അർത്ഥടമന്ാണ്?

ഉത്രങ്ങൾ
(കഴി് െക്കം, AV08/2022 ടെ ഘചാദ്ങ്ങളുടെ 
ഉത്രങ്ങൾ)

1. ദശരഥ രാജാവിടറെ രാജപുഘരാഹിതൻ മഹർഷി  
വസിഷ്നായിരുന്നു.

2. വ്ാസൻ എന്ത് ഒരു സ്ാനമാണ്, ഓഘരാ 
മഹായുഗത്ിനും അതിഘറെതായ വ്ാസനുണ്്.  
ഇന്ടത് മഹായുഗത്ിടെ വ്ാസൻ കൃഷ്ണ 
ഹദ്വപായനനാണ്.

3. നദിയിലം തൊകത്ിലം മറ്റും കുളിക്കുന്തിടന 
വരുണ സ്ാനം എന്നു പറയുന്നു.

4.  ദക്ിണദിക്കിടറെ കാവൽ ഘദവനാണ് യമൻ.
 (ഘൊകത്ിടറെ എട്ടുദിക്കുകളുടെ കാവല്കാരാണ് 

അഷ്ടദിക്പാെകർ. കിഴക്ക് ഇന്ദ്രനും, ടതക്കുകിഴക്ക് 
അഗ്ിയും, യമൻ ടതക്കും, ടതക്കുപെി്ാറു 
നിര്ർതിയും, വരുണൻ പെി്ാറും, വായു 
വെക്കുപെി്ാറും, കുഘബരൻ വെക്കും, ഈശാനൻ 
വെക്കുകിഴക്കുഭാഗവം  കാത്തുസൂക്ിക്കുന്നു.)

5. വിശ്വാമിത്ൻ മഹർഷിയാകുന്തിന് മുമ്് വിശ്വരഥൻ 
എന് രാജാവായിരുന്നു

6.  കാർത്ിഘകയ ഭഗവാടറെ വാഹനമാണ് മയിൽ.
7.  പൂജയുടെ ഭാഗമായി നൽകുന് നിഘവദ്ം 

പരബ്രഹ്മടത് പ്തിനിധീകരിക്കുന്നു.  ഘവദം പറയുന്നു 
– ‘അന്ം ബ്രഘഹ്മതി വ്ജനാത് ’.

8. ഇഹശജ്ാനി ഇളയരാജ (പത്വിഭൂഷൺ, പ്ശസ് 
സംഗീത സംവിധായകൻ, ഗാനരചയിതാവ്, 
ഗായകൻ) ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഘ�ാഷങ്ങളുടെ 
ഘദശീയ സമിതിയുടെ ടചയർമാൻ.

9.  ഉത്രായന കാെത്ിനും ദക്ിണായന കാെത്ിനും 
6 മാസങ്ങൾ വീതമുണ്്.  ഉത്രായനം മെയാള 
മാസം മകരം 1 നും ദക്ിണായനം കർക്കെകം 1 നും 
ആരംഭിക്കുന്നു.

10.1950 ടമയ് മാസത്ിൽ ശബരിമെ ഘക്ത്ം  
കത്ിക്കുകയും അയ്യപ്പവിഗ്രഹം ഘകടുവരുത്തുകയും 
ടചയ്തായി കണ്ടു. അഘന്വഷണത്ിനായി ഘപാെീസ് 
�ിഐജി ടക.ഘകശവഘമഘനാടന നിഘയാഗിച്ചു. 
ഇതുവടരയും ഔഘദ്ാഗികമായി റിഘപ്പാർട്് സമർപ്പിച്ച് 
പ്സിദ്ീകരിച്ചിട്ില.

  
മുഴവൻ ഘചാദ്ങ്ങൾക്കും ശരിയുത്രം നൽകിയവർ:

ആരുമില
_____________________
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വാർത്കൾ

* ഇന്്,  29 ഓഗസ്റ് 2022 -  ഉത്ം - സ്വാമി അയ്യപ്പടറെ 
ജന്മനക്ത്ത്ിടറെ ശുഭദിനം.  SASS-ടറെ 
നിർഘദ്ദശപ്കാരം,  ഘൊകടമമ്ാടുമുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്ർ, 
സ്വന്ം വീടുകളിലം സമീപ ഘക്ത്ങ്ങളിലം 
ദീപാരാധനഘയാടെ ഉത്ം പൂജ നെത്തുന്നു.

* ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഘ�ാഷങ്ങളുടെ 
ഘദശീയതെത്ിലള്ള ഉദ്�ാെനം ഇന്് പന്ളത്് 
നെക്കുന്നു. വിശദമായി ഒന്ാം ഘപജിൽ.

* കർണാെക സംസ്ാനതെ ഹരിവരാസനം 
ആഘ�ാഷങ്ങളുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്�ാെനം, 
വിപുെമായ പരിപാെികഘളാടെ  ഒഘക്ടാബർ 16നു 
ബാംഗ്ലൂർ ടൌൺ ഹാളിൽ.

* ഹരിവരാസനം ആഘ�ാഷങ്ങളുടെ ദക്ിണ തമിഴ് 
നാെ് സംസ്ാനതെ ഉദ്�ാെനം തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ 
മഹാസഘമ്മളനഘത്ാടെ നവംബറിൽ.

* ഗുജറാത്് ശബരിമെ അയ്യപ്പഘസവാ സമാജത്ിടറെ 
സഹകരണഘത്ാടെ അഘസാസിഘയഷൻ ഓഫ് 
ഘകരള  ടെമ്ിൾസ് ഇൻ ഗുജറാത്് (AKTG) ടറെ ആദ് 
ഘയാഗം ആഗസ്റ് 21നു  ഗാന്ധിനഗറിൽ നെന്നു. 
സർവശ്ീ സി. പ്ഭാകരൻ, െക്ഷിനാരായണൻ, സി.വി. 
നാരായണൻ, ഘ�ാ. മുരളി തുെങ്ങിയ SASS ഘദശീയ/
സംസ് ഥാന സമിതി ഭാരവാഹികളും ഘയാഗത്ിൽ 
പടകെടുത്ിരുന്നു. ഓഘരാ ഘക്ത്വം ഘനരിടുന് 
താൽക്കാെിക പ്ശ്ങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഘതടുന്ഘതാ 
ടൊപ്പം ഘക്ത്ങ്ങളുടെ ഭാവി പ്വർത്നങ്ങൾക്കായി 
പുതിയ തെമുറടയ വാർടത്ടുക്കാനുതകുന് 
പദ്തികളും ആസൂത്ണം ടചയ്യുന്നു. ഭാവി 
പ്വർത്നങ്ങൾക്കായി രൂപീകരിച്ച അ�് ഘഹാക്ക് 
കമ്മിറ്ിയിൽ SASS ഭാരവാഹികളായ ശ്ീ. 
െക്ഷിനാരായണൻ, ശ്ീ. പ്ഭാകരൻ എന്ിവടരയും  
അംഗങ്ങളായി തിരട്ടുത്ിരിക്കുന്നു.

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

നിഘഷധക്കുറിപ്പ് : ഇതിൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന് വിഷയങ്ങൾ 
സംബന്ധിച്ച്, അതിടറെ രചയിതാക്കൾക്കലാടത, 
ശബരിമെ അയ്യപ്പ ഘസവാ സമാജത്ിഘനാ 
അംഗങ്ങൾഘക്കാ യാടതാരു ബാധ്തയുമിടലന്് 
വ്ക്മാക്കുന്നു.

ശബരിമെ അയ്യപ്പ ഘസവാ സമാജത്ിനുഘവണ്ി, 
അയ്യപ്പവിഹാർ, വിയ്യൂർ, തൃശൂർ., ഘകരളം - 680010, നിന്് 
നാഷണൽ അഡ്ിൻ ടസക്രട്റി ശ്ീ പി ഷണ്മുഖാനന്ദൻ 
പ്സിദ്ീകരിക്കുന്ത്
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