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ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി 
ആഘ�ാഷങ്ങളുടട 

ആഘഗാള തെ ഉദ്�ാടനം

   ശബരിമെ സ്വാമി അയ്യപ്പടറെ  പ്രസിദ്ധമായ 
‘ഹരിവരാസനം’ എന്ന കീർത്തനത്തിടറെ, ആഘഗാള 
തെത്തിൽ നടക്കുന്ന ശതാബ്ി ആഘ�ാഷങ്ങളുടട 
ഉദ്�ാടനം,  ആഗസ്റ് 29,  തിങ്കളാഴ്ച ഉത്ം 
നക്ഷത്ത്തിൽ, പരിപാവനമായ പന്തളത്ത് ടവച്് 
ഉദ്�ാടനം ടചയ്തു. 1923ൽ സ്വർഗ്ീയ ഘകാന്നകത്ത് 
ൊനകിയമ്മയാൽ വിരചിതമായ, ശബരിമെ 
സന്നിധാനത്ത്  ശ്ീഘകാവിൽ തുറക്കുന്ന എല്ാ 
ദിവസങ്ങളിലം രാത്ി നട അടക്കുന്നതിന് മുൻപായി 
പാടി വരുന്ന ഈ ദിവ് ഗാനത്തിടറെ ശതാബ്ി 
ആഘ�ാഷങ്ങളുടട സമാരംഭം കുറിച്ിരിക്കുകയാണ്. 
 ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഘ�ാഷ സമിതിയടട 
അന്തർഘദശീയ വർക്ിങ് ടചയർമാൻ റിട്ട. െസ്റിസ് 
ഘ�ാ. എം. െയചന്ദ്രടറെ ( ടചന്ന്ന) അധ്ക്ഷതയിൽ 
നടന്ന പ്രരൗഢ ഗംഭീരമായ ഉദ്�ാടന സഘമ്മളനത്തിൽ, 
സ്വാമി അയ്യപ്പടറെ പിതൃ സ്ാനീയരായ പന്തളം 
ടകാട്ടാരത്തിടെ ശ്ീമൂെം തിരുനാൾ ശശികുമാർ വർമ്മ 
ഭദ്ദീപം ടകാളുത്തി ഉദ്�ാടനം നിർവഹിച്ചു. 
 തുടർന്ന് സംപൂെ് സ്വാമി വിവിക്ാനന്ദ 
സരസ്വതി (ചിന്മയ മിഷൻ ഘകരള �ടകം ഘമധാവി), 
സ്വാമി സത് സ്വരൂപാനന്ദ സരസ്വതി (മാർഗ് ദർശക 
മണ്ഡെം െനറൽ ടസക്രട്ടറി), സ്വാമിനി ജ്ാനാഭനിഷ്ഠ 
(ഋഷിജ്ാന സാധനാെയം, പത്തനംതിട്ട), സ്വാമി 
ഗീതാനന്ദ (ശുഭാനന്ദാശ്മം, ടചറുഘകാൽ),  മുതൊയ 
ആധ്ാത്ിക ആചാര്ന്മാർ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ 
ഘനർന്നു ടകാണ്് സംസാരിച്ചു. ആഘ�ാഷ സമിതി 
രക്ഷാധികാരി ശ്ീ. എ. ആർ. ഘമാഹനൻ ഹരിവരാസനം 
ആഘ�ാഷങ്ങളുടട പ്രസക്ി, ആവശ്കത, െക്ഷ്ം 
എന്നിവ സംബന്ിച്് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
 പ്രജ്ാപ്രവാഹ് ഘദശീയ കൺവീനർ ശ്ീ. ടെ. 



നന്ദകുമാർ (പന്തളം) മുഖ് പ്രഭാഷണം നടത്തി. 
(പ്രഭാഷണം പൂർണ്ണമായി താടെ ടകാടുത്തിരിക്കുന്നു.)
 തുടർന്ന്, റിട്ട.െസ്റിസ് ഘതാട്ടത്തിൽ 
ബി.രാധാകൃഷ്ണൻ,  നിഖിൽ കാമത്ത് (മുംന്ബ), എം. 
ആർ. വീരമണി രാജു (ടചന്ന്ന), ടക. െി. െയൻ 
(െയവിെയ), റാണി ഘമാഹൻദാസ്, സിനിമ ഗായിക 
ന്വക്ം വിെയെക്ഷി;   ആചാര് എം. ടക. കുഘ്ാൽ 
(പദ്മശ്ീ), RSS പ്രാന്തകാര്വാഹ് ശ്ീ. പി. എൻ. 
ഈശ്വരൻ,  ടി. ബി. ഘശഖർ (ശബരിമെ അയ്യപ്പഘസവാ 
സമാെം ഘദശീയ അധ്ക്ഷൻ), പന്തളം നഗര സഭാ 
അധ്ക്ഷ ശ്ീമതി സുശീെ സഘന്താഷ്, മുല്പ്പള്ി കൃഷ്ണൻ 
നമ്പൂതിരി, കുളത്തിനാൽ ഗംഗാധരൻ പിള് ഗുരുസ്വാമി  
-  എന്നിങ്ങടന ഭാരതത്തിടറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്, കൊ-സാമൂഹ്- സാംസ്ാരിക രംഗത്ത് 
പ്രശസ്തരായവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു ടകാണ്് 
സംസാരിച്ചു. 
 മരുതവന ശിവൻ പിള് ഗുരുസ്വാമിയടട 
ഘനതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ശരണഘ�ാഷഘത്താടട പൂെ് 
സ്വാമി അയ്യപ്പദാസ് ദീപ പ്രെ്വാെനം നടത്തിയാണ് 
ഘയാഗം ആരംഭിച്ത്.  ശ്ീ. എസ്. വിഘനാദ്കുമാർ 
സ്വാഗതവം ശ്ീ. െി. പൃഥ്വിപാൽ നന്ദിയം ഘരഖടപ്പടുത്തി. 
 ശ്ീ. പി. ഷണ്മുഖാനന്ദൻ 18 മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന 
വിവിധ പരിപാടികൾ വിശദീകരിക്കുകയണ്ായി. 
അയ്യപ്പധർമ്മപ്രചാരണം െക്ഷ്മാക്ി ദക്ഷിഘണന്ത്ൻ 
സംസ്ാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന രഥയാത്കൾ, എല്ാ 
വിഭാഗം ഭക്ടരയം പടങ്കടുപ്പിച്ചുടകാണ്ടുള് വിവിധ 
സംഗീത- സാഹിത് -ചിത്-കൊ മത്സരങ്ങൾ, 
അധ്ാല്ിക പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ധർമ്മ സംവാദങ്ങൾ, 
ഗുരുസ്വാമി ആദരണ പരിപാടികൾ, അയ്യപ്പ 
സംഗമങ്ങൾ, സത്ങ്ങൾ,  വിശ്വവ്ാപകമായി നടത്തുന്ന 
സമൂഹ ഹരിവരാസന പാരായണ യജ്ം, 2024 
െനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ആഘഗാള അയ്യപ്പ മഹാസംഗമം 
തുടങ്ങിയ വിപുെമായ പരിപാടികൾ ആസൂത്ണം 
ടചയ്ിരിക്കുന്നു.
 പന്തളം മണികണ്ഠനാൽത്തറ പരിസരത്ത് 
പ്രഘത്കം സജ്ജമാക്ിയ ഘവദിയിൽ രാവിടെ 5.00 
മണി മുതൽ അഷ്ടദ്വ് ഗണപതി ഘഹാമം, നാടിടറെ 
നാനാ ദിക്കുകളിടെ നദികളിൽ നിന്ന് ടകാണ്ടുവന്ന 
തീർഥ െെം ടകാണ്ടു സ്വാമി അയ്യപ്പന് അഭിഘഷകം, 
തുടർന്ന് സമൂഹ നീരാെന പൂെ, ശാസ്താംപാട്ട് എന്നിവ 
നടക്കുകയണ്ായി. 
 ടചറിയ ചാറ്റൽ മെഘയാടട അന്തരീക്ഷം 
പ്രതികൂെമായിരുന്നീട്ം,  ഉച്ക്കു ഘശഷം 2.00 മണി 
മുതൽ പന്തളം NSS ടമ�ിക്ൽ മിഷൻ ടസറെറിൽ 
നിന്ന് ആരംഭിച്ചു, വാദ് ഘ�ാഷങ്ങഘളാടട, പെ 
സംസ്ാനങ്ങളിൽ നിന്നും, പ്രഘത്കം തമിെ് നാട്ടിൽ 
നിന്ന്,  പടങ്കടുത്ത ന്വവിധ്മാർന്ന പാരമ്പര് - 
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സാംസ്ാരിക - ഘക്ഷത് - കൊ പ്രകടനങ്ങഘളാടട, 
നിരവധി അമ്മമാരടക്ം ആയിരക്ണക്ിന് ഭക് 
െനങ്ങൾ അണിനിരന്ന, വർണ്ണ ശബളമായ 
സാംസ്ാരിക ഘ�ാഷയാത് മണികണ്ഠനാൽത്തറയിൽ  
സജ്ജമാക്ിയ സഘമ്മളനഘവദിയിൽ സമാപിച്ചു. 
 സ്വാമിനി ജ്ാനാഭനിഷ്ഠ നയിച് 
ദീപാരാധനഘയാടട, അനുഗ്രഹീത സിനിമാ പിന്നണി 
ഗായകർ ശ്ീ സന്നിധാനന്ദനും വീരമണി രാജുവം, യവ 
ഗായകൻ ശബരീഷം ഘചർന്ന് കാണികടള 
ഭക്ിയിൊറാടിച് ഹരിവരാസനം ആൊപനഘത്താടട 
ഉദ്�ാടനസഘമ്മളനം സമാപിച്ചു.
 സർവശ്ീ. എസ്. ഘസതുമാധവൻ, കുമ്മനം  
രാെഘശഖരൻ, ഈഘറാ�് രാെൻ തുടങ്ങിയവരുടട 
മാർഗ്നിർഘദേശങ്ങഘളാടട, ശ്ീമതി. റാണിഘമാഹൻ 
ദാസ് അധ്ക്ഷയം ശ്ീ. െി. പൃഥീപാൽ െനറൽ 
കൺവീനറുമായള് സ്വാഗത സം�ത്തിടറെ ഘനതൃത്വ 
ത്തിൊയിരുന്നു ഉദ്�ാടന സഘമ്മളനം സം�ടിപ്പിച്ത്.

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

ഹരിവരാസന ശതാബ്ി ആഘ�ാഷം 
ഉദ്�ാടനം 

- മുഖ് ഭാഷണം ശ്ീ. ടെ. നന്ദകുമാർ
[2022 ആഗസ്റ് 29ന് പന്തളത്ത് ടവച്് നടന്ന ഉദ്�ാടന 
സഘമ്മളനത്തിൽ ശ്ീ. ടെ. നന്ദകുമാർ (പ്രജ്ാപ്രവാഹ് 

നാഷണൽ കൺവീനർ, RSS അഖിെ ഭാരതീയ കാര്കാരി 
സദസ്ൻ) നിർവഹിച് മുഖ് ഭാഷണം]

“ശ്ീ ശബരിമെക്് ഘമൽ ഘമവന്ന ഘകശവശിവ 
ഘപ്രമവിഭാഗഘമ

ഹാ ശരണമീ ഏെകൾക്യ്യപ്പാ പാശഘമാചനം നിൻ 
പദം ഒന്നുതാൻ”

മെയാളത്തിടറെ പ്രിയങ്കരനായ കവി, മഹാകവി 
വള്ഘത്താൾ, അയ്യപ്പടന കുറിടച്ഴുതിയ ഒരു 
പ്രാർത്ഥനാ കവിതയിടെ ഒരു ഘ്ാകമാണ് ഞാൻ 
ഇവിടട ഉദ്ധരിച്ത്. അയ്യപ്പടന വള്ഘത്താൾ 
നാരായണ ഘമഘനാൻ കാണുന്നത് ‘ഘകശവ ശിവ ഘപ്രമ’ 
വിഭാഗമായിട്ടാണ്. നമ്മടളല്ാം അകടപ്പട്ഘപായിട്ള്, 
ടകട്ടടപ്പട്ടിട്ള് സംസാരഭാഷ്ത്തിൽ നിന്നും ഘമാചനം 
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അരുളുന്ന ഏക ശക്ിയായിട്ടാണ് അതിൽ പ്രാർത്ഥി 
ക്കുന്നത്. അങ്ങടന ശരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുടകാണ്് 
എഴുതടപ്പട്ട ഇത്തരം എത്ഘയാ കവിതകൾ 
മെയാളത്തിൽ നമുക്് വായിക്ാനും പഠിക്ാനും 
ഘവണ്ി കിട്ം. അങ്ങടനയള് ആ പരംടപാരുളിടറെ, 
പ്രണവസ്വരൂപടറെ ഏറ്റവം പ്രധാനടപ്പട്ട ഒരു മന്ത്ര 
ഗീതകത്തിടറെ, അതിടന ഞാൻ ഇവിടട ഘനരടത്ത 
സ്വാമിെി  സൂചിപ്പിച്തുഘപാടെ ഉറക്കുപാട്ടായി 
കാണുന്നില്; അത് സനാതനധർമ്മ വിശ്വാസികളുടട 
ഒരു ഉണർത്തുപാട്ടായിട്ട് ഘവണം നാം കാണാൻ. 
ഈശ്വരൻ ഉറങ്ങുന്നില്, ഉറങ്ങിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും 
എടന്നാടക് ഘനരടത്ത പറഞ്ഞുഘകട്.  ചിെ ആളുകളുടട 
അഭിപ്രായപ്രകാരം 1951 മുതൽ പാടിത്തുടങ്ങിടയന്നും 
ചിെർ 55 മുതൽ പാടിത്തുടങ്ങിടയന്നും പറയന്നു. 
പടക്ഷ അതിനുമുൻപ് അയ്യപ്പൻ ഉറങ്ങാറില്ായിരുഘന്നാ 
എന്ന് ചിെർ പരിഹാസരൂഘപണ ഘചാദിക്ാറുണ്്. ഈ 
കാര്ത്തിൽ അഘപ്പാൾ അടതാരു lullabyഘയാ 
ഉറക്കുപാടട്ടാ എന്നതിഘനക്ാൾ ഉപരി നമുക്ായി 
ടക്ാണ്് രചിക്ടപ്പട്ട ഒരു ഉണർത്തുപാട്ടായിട് ഘവണം 
കരുതാൻ. അതിടറെ മഹാശക്ി, ആ ഉണർത്താനുള് 
കരുത്ത് ഈ ഗീതകത്തിടറെ ഉള്ിലണ്് എന്നതാണ് 
ഇതിടറെ പ്രാധാന്ം.
       ചിെടരങ്കിലം അറിയാടത പറഞ്ഞു ഘപാകാറുള്ത് 
ഒരു സിനിമാ ഗാനമായി വന്നതുടകാണ്് മാത്മാണ് 
പ്രസിദ്ധമായത് എന്ന്. എത് സിനിമകളിൽ ഘദവരാെൻ 
മാഷ് സംഗീതം പകർന്നിട്ണ്്? മദ്ധ്മാവതിയിലം 
അഘനകം ഗാനങ്ങൾ അഘദേഹം രചിച്ിട്ണ്്. അത് 
ഘയശുദാസിടറെ ഗന്ർവ സ്വരത്തിൽ നമ്മടളാടക് 
ഘകട്ടിട്മുണ്്. അത്തരം എത് ഗീതങ്ങളാണ് നമ്മൾ 100 
വർഷം ആഘ�ാഷിക്കുന്നത്? ശരിയാണ്, ഒരു വെിയ 
പ്രചാരം കിട്ടാൻ, ഒരു പടക്ഷ ഘദവരാെൻ മാഷടട 
സംഗീതത്തിഘനാ മഹാനായ ഘയശുദാസിടറെ ആ 
ഗന്ർവ സ്വരത്തിഘനാ സഹായകമായിട്ണ്ാവാം. 
അടതാരു അപൂർവ്വ സംഘയാഗം കൂടിയാണ്. അയ്യപ്പടറെ 
ഈ ഗീതം എഴുതിയത് ഒരു മഹിള, അതിനു സംഗീതം 
പകർന്നത് യക്ിവാദിയായ ഒരു വ്ക്ി, 
പാടിയതാകടട്ട ന്ക്രസ്തവമത അനുയായി. ഇടതാരു 
വളടര മഘനാഹരമായ, സുന്ദരമായ സംഘയാഗം 
കൂടിയാണ്. അടതല്ാം ശരിതടന്നയാണ്. പടക്ഷ അത് 
നിെനിൽക്കുന്നത്, ഘൊകത്തിടറെ ഒരു വെിയ ഘപ്രരണാ 
ഗാനമായി മാറിയതിടറെ പിന്നിൽ അതയുജ്ജെമായ 
ഒരു തപസ്ിടറെ സിദ്ധിയണ്്. ഘയാഗസാധനയിലൂടട 
മാത്ം എത്തിഘച്രാൻ കെിയന്ന, അനുഭൂതിയടട 
തെത്തിൽ നിന്ന് രചന നിർവഹിച്തുടകാണ്ടുമാത്മാണ് 
ഇത് ചിരന്തനമായി നിെനിൽക്കുന്നത്. ഇത് 
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സമൂഹടത്ത, ഘൊകടത്ത ഉണർത്താൻ കരുത്തുള് 
തായി മാറുന്നത്.  
    ഇതിടെ പദങ്ങടള പരിഘശാധിച്ാൽ, ആ പദങ്ങളുടട 
ഘചരുവ പരിഘശാധിച്ാൽ, അതിടറെ അർത്ഥം 
പരിഘശാധിച്ാൽ, ആ അർത്ഥഗരിമയിഘെടക്ത്താൻ 
ശ്മിച്ാൽ, പദം പദഘത്താടു ഘചരുഘമ്പാൾ അവിടട 
അഗ്ിസൂര്ടറെ ശിഖകൾ ഉയരണം എന്നാണ് ഘവദം 
പറയന്നത്. എങ്കിൽ മാത്ഘമ അത് കവിതയാകുന്നുള്ളു. 
ഇവിടട അത് സമഞ്ജസമായി ഘമളിക്കുന്നതു നമുക്് 
കാണാം. അഘതഘപാടെ ഭാഷയടട ഒരു പരിമിതിഘയാ, 
പരിധിഘയാ ഇല്ാടത എല്ാവർക്കും സ്വീകരിക്ാനും 
പാടാനും പറ്റുന്ന ഗീതമാണ്. ഇത് എഴുതിയത് ഒരു 
മെയാളിയാണ്. സംസ്കൃതത്തിൽ, സമ്മത എന്ന 
വൃത്തത്തിൽ, ഒരു വരിയിൽ 11 അക്ഷരങ്ങൾ വീതമുള് 
4 വരികൾ- ഘ്ാകം, 8 ഘ്ാകങ്ങൾ - അഷ്ടകം. പടക്ഷ 
അതിഘപ്പാൾ ഘൊകത്തിന് മുഴുവൻ മനസ്ിൊകുടമന്ന 
താണ് ശരി.  ഭാരതടത്ത ഉണർത്താൻ ഘവണ്ി 
ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർെി എഴുതിയ വഘന്ദമാതരം അതിടറെ 
ടതാണ്ണൂറു ശതമാനം പദങ്ങളും ബംഗാളി ഭാഷയാണ.് 
പടക്ഷ അത ് ബംഗാളിഭാഷയായിക്ണ്ടു, പ്രാഘദശിക 
ഭാഷയായി ക്ണ് ്ഭാരതത്തിൽ ആരും മാറ്റി നിർത്തിയില്. 
അരവിന്ദ മഹർഷിടയാടക് പറയന്നതു ഘപാടെ 
ഭാരതടത്ത ഉണർത്താനുള് കരുത്തിടന ഗർഭം ധരിച് 
ഒരു മഹാശക്ിമന്ത്രമായി വഘന്ദമാതരം മാറിയതുഘപാടെ, 
ഭക്ിയടട നഘവാത്ഥാനത്തിലൂടട, ഘൊകത്തിന ് ഒരു 
നല് പുെരി സംഭാവന ടചയ്യാൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ 
രചിക്ടപ്പട്ട ഈ ഗീതകം എല്ാ ഭാഷയ്കം ഒരുഘപാടെ, 
പ്രഘത്കിച്ചും ഭാരതീയ ഭാഷ കളിൽടപ്പട്ട ഒരാൾക്കുഘപാലം 
ഇത ് മനസ്ിൊ കാടത വരുന്നില്.  എല്ാപദവം 
അഘതഘപാടെ മനസ്ിൊക്ാൻ കെിയന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ.് 
ഇതിടെ പ്രഘയാഗങ്ങളിൽ, ഘയാഗസാധനയടട 
ഉന്നതപദത്തിടെത്തിനിന്ന ഒരു അനുഭൂതിയിൽ 
നിന്നാണ ്ഈ കവിത രചിച്ത,് എന്ന ്കാണാം.
          എങ്ങടനയാണ് അക്ഷരങ്ങടള ചിട്ടടപ്പടുത്തിയത്? 
ഞാൻ ഘനരടത്ത ഇവിടട സൂചിപ്പിച്ചു, പതിടനാന്ന് 
അക്ഷരങ്ങൾ വരുന്ന പാദങ്ങൾ, അത്തരം നാെ് 
പാദങ്ങൾ, അത്തരം എട്ട് ഘ്ാകങ്ങൾ, അതാണ് 
അഷ്ടകം. ഈ പതിടനാന്നും നാലം എട്ടമാടക് 
നമ്മുടട ഘവദാന്ത ചിന്തയിൽ ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം 
വളടര പ്രാധാന്മുള് പദങ്ങളാണ്, അക്ങ്ങളാണ്. 
അക്ങ്ങൾക്കു വെിയ പ്രാധാന്മുണ്്. 11 എന്ന് 
പറയന്നത് 11 രുദ്ന്മാടര സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, 4 
പാദങ്ങടളന്നത് മഹാവിഷ്ണുവിടന സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്, 
8 മഹാഘദവിടയ സൂചിപ്പിക്കുന്നുടവന്നതാണ് ഈ 
അഷ്ടകം ആദ്ന്തം വായിച്ചുവന്നാൽ നമുക്് 
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മനസ്ിൊകുന്നത്. ഞാൻ 11 അക്ഷരടമന്ന് പറയഘമ്പാൾ 
ചിെടരാടക് അതിടറെ ഇടയിൽ ഘചർത്തിട്ള് സ്വാമി 
കൂടി കൂട്ടിഘച്ർത്തു ചിന്തിക്കുഘമ്പാൾ ചിെഘപ്പാൾ 13 എന്ന് 
ഘതാന്നാം. പടക്ഷ അക്ഷരം 11ആണ് ഓഘരാ 
പാദത്തിലം.  പിടന്ന ഏറ്റവം പ്രധാനടപ്പട്ട നമ്മുടട 
ആചാരം, അഘതഘപാടെ പ്രകൃതിയടട, വിശ്വത്തിടറെ 
�ടനയടടയം ആധാര സംഖ്യായ 108 പദങ്ങൾ, 
ഇടതല്ാം ഘചരുന്ന ഒരു മന്ത്രം, അത് അഘങ്ങയറ്റം 
ശക്ിമത്തായ ഒന്നാണ്. അതാണ് ഇതിടറെ 
നിെനിൽപ്പിടറെ പ്രധാനടപ്പട്ട കാരണം.
          ഇഘപ്പാൾ ചിെടരങ്കിലം ഇതിടന വിശകെനം 
ടചയ്തുടകാണ്്, അറിയാടത പറഞ്ഞു ഘപാകാറുണ്്... 
എത് വാഹനമാണ് ഭഗവാന് ഉണ്ായിരുന്നത് എന്ന്? 
“കളഭ, ഘകസരി, വാെി വാഹനം”. അഘപ്പാൾ കളഭമുണ്്, 
ഘകസരിയണ്്, വാെിയമുണ്്. കളഭം എന്ന് പറയഘമ്പാൾ 
ആന, ഘകസരി എന്ന് പറയഘമ്പാൾ സിംഹം, വാെി 
എന്ന് പറയഘമ്പാൾ കുതിര. ഇതിൽ ഏത് 
വാഹനത്തിൊണ് ഘകറിയിരുന്നത്? ശബ്താരാവെി 
ടയടുത്ത് അതിൽ കളഭത്തിടറെ അർത്ഥം ഘനാക്ിയാൽ, 
വാെിയടട അർത്ഥം ഘനാക്ിയാൽ അങ്ങനടത്ത 
ടതറ്റായ നിഗമനത്തിഘെയ്ക് എത്തിഘച്രും. ഇത് 
സത്ത്തിൽ ത്ിഗുണങ്ങടള സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 
ത്ിഗുണങ്ങടള സൂചിപ്പിക്ാനാണ് ഈ പ്രതീകങ്ങൾ 
ഉപഘയാഗിച്ിട്ള്ത്. നമ്മുടട ഭാരതീയമായ ചിത് 
സഘങ്കതങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പരിഘശാധിച്ാൽ സാധനടയ 
ക്കുറിച്്, തന്ത്ര, ചിത്രചന നടത്തുന്ന ഘമഖെകളിഘെക്് 
ഘപായാൽ ഈ പ്രതീകങ്ങടള മഘനാഹരമായി അത്തരം 
പണ്ഡിതന്മാർ ഉപഘയാഗിച്ിട്ള്ത് കാണാം. ആനടയ 
തമസ്ിടറെ പ്രതീകമായം, വാെിടയ അടല്ങ്കിൽ 
കുതിരടയ രെസ്ിടറെ പ്രതീകമായം, സിംഹടത്ത  
സാത്വിക ഗുണത്തിടറെ പ്രതീകമായം, അങ്ങടന 
സത്വരെസ്തഘമാ ഗുണങ്ങടളയാണ് അവിടട 
വർണിച്ിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം.  അതിടറെ മുഴുവൻ 
അർത്ഥതെങ്ങളിഘെടയ്കാന്നും ഘപാകുന്നില്. 
 എ ആർ ഘമാഹൻെി ഈ ടമാത്തം പരിപാടിയടട 
ഉഘദേശങ്ങടളക്കുറിച്ചു നമുടക്ല്ാവർക്കും പറഞ്ഞുതന്ന് 
കെി്ിരിയ്കയാണ്. അയ്യപ്പടറെ മഹത്വം,  ഈ 
ഭാരതത്തിൽ, ഘൊകത്ത്, ടചയ്യാനുള് കർമ്മ 
ടമന്താണുള്തും, അതിന് നമുടക്ല്ാവർക്കും എങ്ങടന 
ഹരിവരാസനടമന്ന ഈ ഹരിഹരാത്െ അഷ്ടകടത്ത 
ഉപഘയാഗിക്ാൻ കെിയം എന്നതിടനക്കുറിടച്ാടക് 
പറഞ്ഞു കെിഞ്ഞു. ഇന്നിവിടട നടന്ന ആ ഉജ്ജ്വെമായ, 
ആ ഘശാഭാ യാത്, കാണുഘമ്പാൾ മനസ്ിൽ വന്ന ഒരു 
ചിത്ം  - ‘ശ്ീ ശബരിമെ വിളക്് ’ എന്ന് പറ്് 
മഹാകവി പി. അയ്യപ്പടനക്കുറിച്് ഒരു സുന്ദരമായ 
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കവിത എഴുതിയിട്ണ്്. ആ കവിതയിൽ പറയന്നുണ്്:
“അന്കാരഘമന്തിവന്ന വൻതിമിരം മാറ്റി

കണ്ണുകളിൽ തൂടവളിച്ം തൂകിഘടണം ഘപാറ്റി”
അന്കാരഘമന്തിവന്ന ആ വൻതിമിരടത്ത അകറ്റിയിട്ട് 
നമ്മുടടടയല്ാം ഉൾക്ണ്ണിൽ ടവളിച്ം തൂകുന്ന 
ഗുരുവായി നീ മാറണഘമ അയ്യപ്പാ...
    അതിനുഘശഷം പറയന്ന ഒരു പ്രധാനടപ്പട്ട 
കാര്മുണ്്. ഇവിടട പന്തളം തമ്പുരാനും, അഘതഘപാടെ 
സ്വാമിെിയടമാടക് പറ് ആ കാര്ടത്തകുറിച്ാണ് 
ഓർമ്മ വരുന്നത്, പി. കു്ിരാമൻ നായർ പത്ത് 
എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് എഴുതിയ ഈ കവിത 
വായിക്കുഘമ്പാൾ -  “നിൻ മുടിഘമൽ കാലടവയ്കം 
തിന്മടയ ടചറുക്ാൻ”.. ചിെടരാടക് നിടറെ മുടിയിൽ 
കാെ് ടവക്ാൻ ശ്മിഘച്ാണ്ിരിയ്കയാണ്. ഇടതത്ഘയാ 
വർഷം മുൻഘപ പറഞ്ഞു പി.
“നിൻ മുടിഘമൽ കാലടവയ്കാൻ തിന്മടയ ടചറുക്ാൻ
ടപാന്മെയിൽ കടല്റിയം തിന്മടയ തകർക്ാൻ”.

 ശബരിമെയിലം കടല്റിയാൻ ......  ചിെർ 
ചിെടരടയാടക് അയച്് അയ്യപ്പടറെ ഘമടെ 
കടല്റിയാൻ ശ്മിച്് ഘനാക്കുകയാണ്, ശ്മിച്ചുടകാണ്ി 
രിയ്കയാണ് ഇഘപ്പാഴും. അതിടറെ പിന്നിടൊരു വെിയ 
ഗൂ�ാഘൊചനയമുണ്്.  ഈ ഘകരളത്തിൽ നിന്ന്,  
ഭാരതത്തിൽ മുഴുവൻ പടർന്നു ഉയഘരണ്,  ഭക്ിയടട 
അടിസ്ാനത്തിനുള് ആ മഹാനഘവാഥാനടത്ത 
തടയാനും നമ്മുടടടയാടക് മനസ്ിടന ശൂന്മാക്ി 
ത്തീർത്തു അതിഘെക്് പാെ് വസ്തുക്ടള നിറക്കുകയം 
ടചയ്യുവാനുള് ഒരു ഗൂഢപരിശ്മം അതിന് പിന്നിലണ്് 
എന്ന് നാം തിരിച്റിയണം. ‘അമ്പെങ്ങൾ ടകാത്തി 
ക്ിളച്് കപ്പയിട്ടാഘെ നാട് നന്നാവൂ’ എന്ന് പറഞ്ഞു 
പ്രത്യശാസ്ത്രക്ാർ, സിദ്ധാന്തക്ാർ, കുടറ കാെമായി 
പരിശ്മിക്യാണ്, ഈ ന്ഹന്ദവ സനാതന ധർമ്മ 
വിശ്വാസത്തിെധിഷ്ഠിതമായ ഘക്ഷത്ങ്ങടളയം അതിടറെ 
പരിപാവനതഘയയം നശിപ്പിക്ാൻ. അത്തരക്ാടര 
ക്കുറിച്ാണ് പി. പറ്ത് “നമുടക്ാടത്താരുമിച്് 
നിൻ മുടിഘമൽ കാലടവയ്കം തിന്മടയ തകർക്ണം”. 
നിടറെ മെയിൽ കടല്റിയാൻ ശ്മിക്കുന്ന ആ തിന്മടയ 
ഇല്ാടത ആക്ണം. ഇത് ടചഘയ് മതിയാവൂ. “അങ്ങടന 
വന്നാൽ മാത്ഘമ ഈ നാട്ടിൽ ആരിയൻ ടനല്് 
വിളയകയള്ളു” എന്നാണ് പി. പാടുന്നത്. ആ 
പറ്തിടറെ അർത്ഥം - ഇവിടട ഐശ്വര്മുണ്ാകണം 
എന്നുടണ്ങ്കിൽ അതിടറെ അടിസ്ാനം ഭക്ിയടട, 
പ്രഘത്കിച്് അയ്യപ്പ ഭഗവാൻ മുഘന്നാട്ടവക്കുന്ന അതി 
മഹത്തരമായ സഘന്ദശത്തിഘറെതാകണം.
   ശബരിമെ തീർത്ഥാടനം നമ്മളിഘെക്് പകർന്നു 
തരുന്ന മഹത്തായ ചിെ സഘന്ദശങ്ങളുണ്്. സാധാരണ 
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എല്ാ ഘക്ഷത്ത്തിടെയം ആരാധനയ് ക്കും തീർത്ഥാടന 
ത്തിനും മഹത്വമുണ്്. എങ്കിലം, ഒരു ഷട് ‘സ’ 
കാരതത്വങ്ങടള നമ്മുടട ഉള്ിഘെക്് നൽകുന്നതാണ് 
ശബരിമെ തീർത്ഥാടനം, എന്നാണ് എനിക്് 
ഘതാന്നുന്നത്.
1. ഒന്നാമഘത്തത് സം�ടനാ തത്വമാണ്.
അയ്യപ്പധർമ്മത്തിടറെ മൂെം ഒന്നുഘചർന്ന് വ്രതടമടുത്ത് 
മെ കയറുന്നതിൊണ് കുടിടകാള്ളുന്നത്. സാക്ഷാൽ 
അയ്യപ്പൻ തടറെ െീവിതകാെത്ത് ധർമ്മ 
സംസ്ാപനത്തിനായി സ്വീകരിച് പന്ാവം ഇതു 
തടന്നയായിരുന്നു. നാട്ടിടെമ്പാടും കളരികൾ സ്ാപിച്് 
ധർമ്മ ഘയാദ്ധാക്ളുടട കൂട്ടായ്മകൾ അഘദേഹം സ്ാപിച്ചു. 
അയ്യപ്പനിഘെക്കുള് നമ്മുടട യാത്യം ഒരു 
ഗുരുസ്വാമിയടട ഘനതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടം ഘചർന്നാണ്. 
ഇതാണ് സം�ഫെം.
2. സംസ്ാരം:ചിട്ടയായ വ്രതാനുഷ്ടാനത്തിലൂടടയം 
ആചാര പാെനത്തിലൂടടയം നാം ആർെിക്കുന്നത് 
ഘശ്ഷ്ഠമായ സംസ്ാരമാണ്. മനുഷ്ടന അവടറെ 
പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് , വികൃതിയിഘെക്്  വീണുഘപാകാടത 
കാത്ത്  സംസ്കൃതിയിഘെക്് അഥവാ ഘദവത്വത്തിഘെക്് 
നയിക്കുന്നത്  സംസ്ാരങ്ങളാണ്. അതാണ് 
തീർത്ഥാടന കാെം നമുക്് നല്കുന്നത്. 
3.സമന്വയം: ഹിന്ദുത്വത്തിടെ ഏറ്റവം മഹത്തരമായ 
സമന്വയ ദർശനവം മണ്ഡെകാെം നമുക്് പറഞ്ഞു 
തരുന്നു. “ഏകം സത് വിപ്രാ: ബഹുധാ വദന്തി” എന്ന 
ആർഷ പ്രമാണടത്തയാണ്  ഹരിഹരപുത് സങ്കൽപ്പ 
ത്തിലൂടട നാം സ്വാംശീകരിക്കുന്നത്. ന്വഷ്ണവ ന്ശവ 
വിശ്വാസങ്ങടള പ്രതീകമാക്ിടക്ാണ്് ഇവിടട 
സർവഘയാഗ സമന്വയമാണ്  സാധ്മാക്കുന്നത്.
4. സമരസത: അയ്യപ്പനുമുന്നിൽ ൊതി വർണ്ണ 
വ്ത്ാസങ്ങൾ ഇല്. നമ്പൂതിരി മുതൽ നായാടി വടര 
അവിടട ഒന്നാണ്. മതപരിവർത്തന വാദികളുടട 
കണ്ണിടെ കരടായി ശബരിമെ മാറുന്നതിടറെ കാരണവം 
മടറ്റാന്നല്. വർഗീയതയടട മതിൽ ടകട്ടി ഉയർത്തി 
ൊതി വിഭെനത്തിടറെ സം�ർഷമുണ്ാക്ാൻ ശബരി 
മെടയ ഒരു ഘവദിയാക്കുകയാണ് കപട മഘതതര 
വാദികൾ. സമരസത - എല്ാറ്റിലം ഉൾടക്ാള്ളുന്നത് 
ഒഘര ന്ചതന്മാണ് എന്ന ഘവദാന്ത ചിന്ത. നമ്മിലം 
അയ്യപ്പനിലം എല്ാവരിലം  ഒഘര ന്ചതന്ം. നാം 
അയ്യപ്പനായി മാറുകയാണ്. ഹിന്ദു ധർമ്മമനുസരിച്ചുള് 
ആരാധനാ രീതി പരിപൂർണ്ണതയിടെത്തുന്നത് : “ശിഘവാ 
ഭൂത്വാ ശിവം യഘെത് ” - ശിവനായിത്തീർന്ന് ശിവടന 
ഭെിക്ണം - എന്ന്  സങ്കൽപ്പിക്ാൻ കെിയഘമ്പാൊണ്. 
താരതഘമ്ന പുതിയതായ മതങ്ങളിൽ - അവിടട 
ഈശ്വരടന കാണാടനന്നല്, കണ്ടു എന്ന് പറയാൻ 
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ഘപാലം അവകാശമില്. പഘക്ഷ, ഏടറ സംസ്രിക്ടപ്പട്ട 
സനാതന ധർമ്മത്തിടറെ  വിശ്വാസം, ഈശ്വരനായി 
തീർന്ന് ഈശ്വരടന ഭെിക്കുക എന്നുള്താണ്. 
ഈശ്വരൻ തടന്നയാകാനുള് അവസരം തരുന്ന 
ഘൊകത്തിടെ ഒഘരടയാരു ധർമ്മം സനാതന ധർമ്മം 
മാത്മാണ്. നടമ്മ സംബന്ിച്ിടഘത്താളം, ഈ 
ആകാശ ഘമൊപ്പിടറെ ഘമഘെ അടിടച്ാതുക്ാനും അടിച്് 
നയിക്ാനുമുള്,  ചമ്മട്ടിയമായിരിക്കുന്ന ഏകാധിപതി 
യല് ഈശ്വരൻ.. നമുക്് ഈശ്വരൻ നമ്മുടടയിടയിൽ 
ത്തടന്നയള് വ്ക്ിയാണ്. ഈ ഭാവന ഏറ്റവം 
സുന്ദരമായി നമ്മിഘെക്് പകർന്ന് നൽകുന്ന 
ഈശ്വരനാണ് അയ്യപ്പൻ. അതാണ് സമരസത എന്നതു 
ടകാണ്് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 
5. സമത്വം: സമരസതയിലൂടട സൃഷ്ടിക്ടപ്പടുന്നതാണ് 
സമത്വ ചിന്ത. തീർത്ഥാടന കാെം നമുക്് പകർന്നു 
തരുന്ന പുണ്മാണ് ഉദാത്തമായ സമത്വ ഘബാധം. 
ആ ടപാൻ നടയിൽ നാടമല്ാം അയ്യപ്പന്മാരാകുന്നത്, 
മാളികപ്പുറങ്ങളാവന്നത്. ശബരിമെ ഘസവനത്തിടന 
ത്തുന്ന ഘപാെീസുകാടരടയല്ാം അയ്യപ്പന്മാരാക്കുന്ന 
അത്ഭുതകരമായ ആധ്ാത്ിക രാസ പ്രക്രിയയാണ് 
ഈ തീർത്ഥാടനത്തിലൂടട സംഭവിക്കുന്നത്.
6. സായൂെ്ം: അയ്യപ്പദർശനത്തിലൂടട നാം എത്തി 
ഘച്രുന്നത് തത്വമസിടപ്പാരുളിഘെക്ാണ്. സായൂെ്ം 
ഘനടാനാണ് നാം വ്രതം ഘനാൽക്കുന്നത്. അതീവ 
െളിതമായ ഈ ശരണമന്ത്രം ഘനാക്കൂ:  “ ടകട്ം ടകട്ടി..  
ശബരിമെക്് ; ആടര കാണാൻ... സ്വാമിടയ കാണാൻ; 
സ്വാമിടയ കണ്ാൽ... ‘ഘമാക്ഷം’ കിട്ം.”… ഒരു കാര്ം 
ഇതിൽനിന്ന് വ്ക്മാണ്. ശബരിമെ തീർത്ഥാടനം 
അതയുന്നതങ്ങളായ ഘവദാന്ത ദർശനങ്ങടള അതിെളിത 
മായി നടമ്മ പഠിപ്പിക്ാനുള്താണ്. അത് ഘകവെം 
തത്വങ്ങളായി അവഘശഷിപ്പിക്ാനല്, സ്വെീവിതത്തിൽ 
അനുഷ്ഠിക്ാനുള്താടണന്നും മണ്ഡെവ്രതം നടമ്മ 
പരീശീെിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഘനടുന്ന മനസ്ിടറെ 
പരിപാകത്തിലൂടട പരമ പുരുഷാർത്ഥപ്രാപ്ി, അതാണ് 
അയ്യപ്പധർമ്മം. ഈ മഹത്തരമായ സഘന്ദശമാണ് 
അയ്യപ്പടറെ ആരാധനയിലൂടട നമുക്് ഉൾടക്ാള്ളുവാൻ 
സാധിഘക്ണ്ത് , അതാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും. 
 ഘൊകത്തിഘെക്് മുഴുവൻ ഈ സഘന്ദശം പകർത്തുന്ന 
തിനായിരിക്ണം നാം ഇത്തരം പരിപാടികൾ 
നടത്തുന്നത്. അതിനുള് കരുത്ത്  ഈ ദിവ് മന്ത്ര 
ത്തിലണ്്. കാരണം, ഈ മന്ത്രടമഴുതിയത് ഇങ്ങടന 
ടയാന്ന് എഴുതണടമന്നു മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു 
ടകാണ്ാകില്, അങ്ങിടന എഴുതിയാൽ അത് കവിതയ 
മാകില്. രാമായണത്തിടറെ സൃഷ് ടി എങ്ങിടനയായി 
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രുന്നു? നാരദനിൽ നിന്ന് രാമകഥ ഘകൾക്കുന്നു, അത് 
ഘകട്ട സഘന്താഷത്തിൽ വാത്ീകിയം ശിഷ്നായ 
ഭരദ്വാെനും കൂടി തമസാ നദിയിൽ സന്്ാ കർമ്മങ്ങൾ 
ക്ായി ഘപാകുന്നു. ആത്ീയാനന്ദത്തിൽ ഘപാകുന്ന മുനി 
കാണുന്നത് കഘഠാര ദൃശ്ം.. ക്രരൗഞ്ച മിഥുനങ്ങളിൽ 
ആൺപിടടയ ഒരു കാട്ടാളൻ അടമ്പയ്തു വീഴ്ത്തുന്ന 
ഘവദനാെനകമായ കാഴ്ച. ഇത് കണ് ടപൺപിട 
തെതല്ി കരയന്നു. ആ സമയത്ത് വാത്ീകിയടട 
ഉള്ിൽ നിന്ന് ടപടട്ടടന്നാരു കവിത പുറത്തു വന്നു: “മാ 
നിഷാദ പ്രതിഷ്ഠാo ത്വമകം..” അതിനുഘശഷം, 
‘താടനന്താണ് പറഞ്ഞു ടവച്ത് ’ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന 
വാത്ീകി  ഘചാദിക്കുന്നു: “ പാദബഘദ്ധാശ്ചെ തന്ത്രീെയ 
സമന്വിതാ ഘശാകാർത്തസ് പ്രവൃഘത്താടമ ഘ്ാഘകാ 
ഭവതു നാന്ത”. എടറെ മനസ്ിൽ നിന്ന്  വീണാനാദം 
ഘപാടെ പുറത്തു വന്ന ഏട്ടക്ഷരം വീതമുള് ഈ 
വരികളാഘണാ, ഘശാകം ടകാണ്് ആർത്തനായ ഞാൻ 
എഴുതിയ ഇതിടനയാഘണാ ഘ്ാകം എന്ന് പറഘയണ്ത് 
എന്ന്  അത്ഭുതടപ്പടുന്നു. ഇതാണ് കവിത, ഇതാണ് 
മന്ത്രം, അങ്ങിടനയാകുഘമ്പാഘെ അത് മന്ത്രമാവകയള്ളൂ.
          കവിതടയന്നത് അപൂർവങ്ങളായ മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ 
പിറന്ന് വീഴുന്ന  അമൃത ബിന്ദുക്ളാണ്. അത്തരടമാരു 
അമൃത ബിന്ദുവാണ് നടമ്മടയാടക് അമരത്വത്തിഘെക്കു 
നയിക്ാൻ ഘപാന്ന ഹരിവരാസനം. അതയുജ്ജെമായ 
ഈ മന്ത്ര െപത്തിലൂടട അയ്യപ്പന്ചതന്ടത്ത, ധർമ്മ 
ഘബാധടത്ത നമ്മളിഘെക്കു ആവാഹിച്ചു വരുത്താം…
”വീണ്ടും വരടട്ടയാ ടചമ്പുെിപ്പുറഘമറി ടപാൻ ചുരിക 
ത്തെപ്പുമായി വൻ പതനത്തിൽ നിന്നീ ഘൊകടത്ത 
രക്ഷിക്ാൻ” .. അങ്ങിടനടയത്തി ‘അരി- വിമർധനം’ 
(ശത്രു നാശനം) നടത്തുഘമ്പാൊണ് ‘നിത് നർത്ത 
നാെസത്തിഘെക്കു’ അയ്യപ്പൻ എത്തിഘച്രുന്നത്. 
ധർമ്മ രക്ഷക്കു ഘശഷം നടത്തുന്നതാണ് ‘നിത് 
നർത്തനം”. ആ നിത് നർത്തനം ഇവിടട 
ഉണ്ാഘവണ്ിയിരിക്കുന്നു. ഒട്ം ന്വകാടത നമുക്ത് 
കാണുമാറാകും എന്നതിൽ ഒരു സംശയവമില്. 
  ഈ പന്തളത്ത് നിന്നാണ് ഒരു വെിയ പരിവർത്ത 
നത്തിന് തുടക്ം കുറിച്ിട്ള്ത്. 2018ൽ നടന്ന ആ 
പരിവർത്തനത്തിനു ഘനതൃത്വം ടകാടുത്ത വടരല്ാം 
ഇവിടടയണ്്. ആ നാമെപഘ�ാഷയാത് പന്തള 
ത്തിടറെ മണ്ണിലൂടട നടന്നതിടന അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന, 
അതിന് പിന്തുണ നൽകാൻ തമിെകം, ആന്ധ്ര, 
കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ് ഥാനങ്ങളിൽ 
നിന്ന് പ്രതിനിധികൾ എത്തിഘച്ർന്നിരിക്കുന്നു. 
ഇവടരല്ാം പടങ്കടുത്ത ഈ മഹാ ഘശാഭായാത് നാടള 
ഘകരളത്തിലം, ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലം നടക്ാൻ 
ഘപാകുന്നു... നാഘമടറയായി സഹിക്കുന്നു, ഈ 
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സഹനത്തിനും ഒരതിരുണ്്.  പുതിടയാരു ധാർമ്മിക, 
സാംസ്ാരിക നഘവാത്ഥാനം സംഭവിക്ാൻ ഘപാകുന്നു. 
അതിടറെ ദിവ് സ്പന്ദനങ്ങളാണ് അയ്യപ്പടറെ ദിവ്മായ 
ഈ പന്തള നഗരിയിൽ നാം കണ്ത്. ഘനരാംവണ്ണം 
ടചവിഘയാർക്ാൻ കെിയടമങ്കിൽ ഏടതാരാൾക്കും 
അത് അനുഭവിച്റിയാൻ കെിയം. അഘത, അയ്യപ്പൻ 
നമ്മുടട മുന്നിഘെക്് എത്തുകയാണ്, ടവറും പുള്ിപ്പുെി 
ഘമടെയല്, പി. കു്ിരാമൻ നായർ പറ്തു ഘപാടെ 
ഒരു ടചമ്പുെിപ്പുറത്താണ് എഴുടന്നള്ളുന്നത്. ശരവമായി, 
ചുരികത്തെപ്പു വീശി അയ്യപ്പൻ  എത്തി, ഈ മണ്ണിടനയം 
നാടിടനയം സമ്പൂർണ്ണമായം രക്ഷിക്കും. 
   ഇഘപ്പാൾ നമ്മുടട സ്വാതന്ത്ര്െബ്ിയടട 
എഴുപത്തഞ്ചാം വർഷം ആഘ�ാഷിക്കുന്ന ഘവളയാണ്. 
ഈ സ്വാതന്ത്ര്െബ്ിക്കു പിന്നിലം പ്രവർത്തിച്ത് 
യഥാർത്ഥ ഭക്ിയടട ഉയർച്യാടണന്ന ് കാണാം. 
അതിനുള് ഘപ്രരണ നൽകിയത ്ഭക്ിയടട നായകരാണ,് 
ഋഷീശ്വരന്മാരാണ,് കവികളാണ,് അതിലൂടടയാണ് 
മുഘന്നാട് ഘപായത.് ഇവിടട നാം കാത്തുനിൽക്കുന്ന ഒരു 
വെിയ പരിവർത്തനവം ഘകാന്നകത്തു ൊനകിയമ്മടയന്ന 
ആ മഹാസാധ്വി, മഹാഘയാഗിനി, അയ്യപ്പഭക് രചിച് ഈ 
മഹാമന്ത്രം ഉയർത്തി വിടുന്ന തരംഗങ്ങളിലൂടടയാകും.  
ഒരു വെിയ നഘവാത്ഥാനം ഘകരളത്തിൽ മാത്മല് 
ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിടറെയം, മുഴുവൻ ഭാരതത്തിടറെയം, 
അതിലൂടട സ്വാഭാവികമായം മുഴുവൻ ഘൊകത്തിടറെയം 
ഘമാചനത്തിന ് കാരണമായിത്തീരണം. അതിനു 
ഘവണ്ിയള് പ്രവർത്തനത്തിഘെക് ് നമുടക്ല്ാവർക്കും 
അഹമഹമികയാ- ഞാൻ മുൻഘപ ഞാൻ മുൻഘപ എന്ന 
മട്ടിൽ, വരാൻ ഘപാകുന്ന 18 മാസങ്ങളും പ്രവർത്തിക്ാൻ 
സാധിക്ടട്ടടയന്ന ്പ്രാർഥിച്ചുടകാണ്ടു, എടറെ വാക്കുകൾ 
അയ്യപ്പടറെ, ആ പ്രണവടപ്പാരുളിടറെ പാദങ്ങളിൽ 
സമർപ്പിച്ചുടകാള്ളുന്നു..

സ്വാമിഘയ ശരണമയ്യപ്പ
__________________

ഹരിഹരാത്ൊഷ്ടകം 
(ഹരിവരാസനം) - 4

(ഘ�ാ. പി. വി. വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി, റിട്ട. സംസ്കൃതം 
ടപ്രാഫസർ, ബഘസെിയസ് ഘകാഘളെ്, ഘകാട്ടയം)
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(ഘ്ാകം 7) 
കളമൃദുസ്മിതം സുന്ദരാനനം

കളഭഘകാമളം ഗാത്ഘമാഹനം..
കളഭഘകസരി വാെിവാഹനം

ഹരിഹരാത്െം ഘദവമാശ്ഘയ...
മഘനാഹരമായി പുഞ്ചിരിക്കുന്നവനും, സുന്ദരമായ 
മുഖമുള്വനും, ചന്ദനം ഘപാടെ ഘകാമളനും, ആടരയം 
ഘമാഹിപ്പിക്കുന്ന ശരീരം ഉള്വനും, കുട്ടിക്കുതിരടയ 
വാഹനമാക്ിയവനും ആയ ഹരിഹരാത്െടന ഞാൻ 
ആശ്യിക്കുന്നു. ‘കള’ടമന്നാൽ മഘനാഹരം. അന്തരംഗം 
ശാന്തസ്വരൂപമായതിനാൽ മുഖത്ത് എഘപ്പാഴും പുഞ്ചിരി 
കളിയാടുന്നവനും, അതുടകാണ്ടു തടന്ന സുന്ദരമായ 
മുഖഘശാഭയള്വനുമാണ് അങ്ങ്. കളഭടമന്നാൽ 
മഘനാഹരമായി ഭാഷണം ടചയ്യുന്ന ശിശു എന്നർത്ഥം. 
ഘകസരി എന്നാൽ കുഞ്ചി ഘരാമങ്ങൾ ഉള്ടതന്നർത്ഥം. 
ഇവിടട ഇതുരണ്ടും വാഹനമായ കുതിരയടട വിഘശഷ 
ണമാണ്. കുട്ടിയായ, ഘവഗതയള് കുതിരടയ 
വാഹനമാക്ി സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണ്. വനാന്തരത്തിലള് 
ഈ കുതിര സവാരി ദുഷ്ട നിഗ്രഹത്തിനാണ്. കളഭത്തിന് 
ചന്ദനടമന്നർത്ഥമുണ്്. ചന്ദനം ഘപാടെ ശീതളിമയം 
മാർദേവവം സുഗന്വം ആകർഷണീയവമായ ഒരു 
ശരീരത്തിടറെ ഉടമസ്നാണങ്ങ്. ഘദവന്മാർക്് സുന്ദരമായ 
ശരീരവം ആടയാഭരണങ്ങളും അവർക്കു ഘവണ്ിയല്. 
ഭക്ന്മാടര ആകർഷിക്കുവാൻ ഘവണ്ിയാണ്. ഭക്ിയടട 
ആദ്പടിയാണ് ഭഗവദ് വിഗ്രഹത്തിഘെക്കുള് 
ആകർഷണം. എങ്കിൽ മാത്ഘമ മനസ്് അന്ചിന്ത 
കൂടാടത ആ വിഗ്രഹത്തിലറക്കുകയള്ളൂ. സാവധാനം ആ 
വിഗ്രഹത്തിലള് പരമാത് ന്ചതന്ടത്ത 
ധ്ാനിച്ചുറപ്പിക്ണം.  ഈ െക്ഷ്സാക്ഷാത്കാര 
ത്തിനുതകുന്ന ഘകാമളഗാത്നായ ഹരിഹരാത്െടന 
ഞാൻ ആശ്യിക്കുന്നു.

(ഘ്ാകം 8) 
ശ്ിതെനപ്രിയം ചിന്തിതപ്രദം

ശ്രുതിവിഭൂഷണം സാധുെീവനം..
ശ്രുതി മഘനാഹരം ഗീതൊെസം
ഹരിഹരാത്െം ഘദവമാശ്ഘയ...
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 ആശ്യിക്കുന്നവർക്് പ്രിയങ്കരനും ചിന്തിക്കുന്ന 
ടതല്ാം നല്കുന്നവനും ഘവദങ്ങൾ ഭൂഷണമാക്ിയവനും 
ഉത്കൃഷ്ടമായ െീവിതചര്യള്വനും ശ്രുതികളിൽ 
മഘനാഹരനും കീർത്തനങ്ങൾ ടകാണ്് ഘശാഭിക്കുന്നവനും 
ആയ ഹരിഹരാത്െടന ഞാൻ ആശ്യിക്കുന്നു. 
ഭക്ന്മാടരല്ാം ഭഗവാടന ആശ്യിക്കുന്നവരാണ്. 
െീവിതരക്ഷക്് മറ്റാരും ആശ്യമല്. ഈശ്വരൻ 
മാത്മാണ് ആശ്യം. ഇങ്ങടന വിചാരിക്കുന്നവർക്് 
അയ്യപ്പസ്വാമി പ്രിയങ്കരനാണ്. അതുടകാണ്ടുതടന്ന 
ഭക്െനഹൃദയം നന്നായി തിരിച്റി്് അവർക്് 
ഹിതമായത് സാധിച്ചുടകാടുക്കുന്നവനാണ് അങ്ങ്. ഘവദ 
മന്ത്രങ്ങൾ അങ്ങയ്ക് ഭൂഷണമാണ്. ഘവദ സ്വരൂപനാണ്. 
ഘവദമന്ത്രങ്ങളുടട സാരാംശം ആ ന്ചതന്സ്വരൂപടത്ത 
അറിയകയാണ്. ആ അറിവ് അങ്ങയ്ക് ഭൂഷണമാണ്. 
സജ്ജനങ്ങടളഘപ്പാടെയള് െീവിതചര്യിലൂടട അങ്ങ് 
എല്ാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്.  സദാചാരം 
പഠിപ്പിക്കുന്ന െീവിതചര്യാണ് അങ്ങയഘടത്. സംഗീത 
ശാസ്ത്ര പ്രയക്മായ ശ്രുതികളിൽ മഘനാഹരമായി 
പ്രഘയാഗിക്കുവാൻ കെിയന്നതാണ് അങ്ങയടട 
നാമങ്ങൾ. സംഗീതസദസ്ിലം ഭെനകളിലം അങ്ങയടട 
നാമ സങ്കീർത്തനം അനിവാര്മാണ്. ഈ കീർത്ത 
നങ്ങളിൽ രസിക്കുന്നവനാണ് അങ്ങ്. ഭക്െനങ്ങൾ 
എവിടട ശരണകീർത്തനം മുെക്കുന്നുഘവാ അവിടട 
അങ്ങയടട സാന്നിധ്മുണ്്. കെിയഗത്തിടറെ വര 
പ്രദായകനായ അങ്ങ് കെിയഗ ധർമ്മമായ കീർത്തനം 
ടകാണ്് സന്തുഷ്ടനായി മനുഷ്െന്മം സാക്ഷാത്കൃ 
തമാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഘശാഭിക്കുന്ന ഹരിഹരപുത്ടന 
ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു.

സ്വാമിഘയ ശരണമയ്യപ്പാ ..!
(അവസാനിച്ചു)

____________________

പുരാണങ്ങളിടെ ശാസ്ത്രം
(ടപ്രാഫ. പി. സി. ഘതാമസ് )

(െക്ഷക്ണക്ിന്  യവ മനസ്സുകടള കെിവറ്റ 
എഞ്ചിനീയർമാരും, ഘ�ാക്ടർമാരും മറ്റു ഉഘദ്ാഗസ്രു 
മാക്ി മാറ്റുന്ന വിദ്ാഭ്ാസ സ്ാപനങ്ങളിഘെക്കുള് 
പ്രഘവശനത്തി നുതകുന്നതരത്തിൽ പരിശീെനം നൽകി 
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വരുന്ന, കെി് അറുപതിഘെടറ വർഷങ്ങളായി 
തൃശ്ശൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘൊഘകാത്തര നിെവാരമുള് 
സ്ാപനമായ “ടപ്രാഫ. പി. സി. ഘതാമസ് ക്ാസ്സ് ” 
എന്ന എൻട്രൻസ് ഘകാച്ിങ് ടസറെറിടറെ  സ്ാപക 
ടചയർമാൻ.)
 പ്രാചീന ഭാരതത്തിടെ ഗ്രന്ങ്ങളിൽ ഒരുപാട് 
ശാസ്ത്ര സത്ങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്്. അഭിനവ 
ശാസ്ത്രത്തിടറെ ഏതു കണ്ടുപിടുത്തടമടുത്താലം 
അതിടനകുറിച്ചുള് അറിവ് നമ്മുടട പരൗരാണിക 
ഗ്രന്ങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി കാണാം. 
ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ എടറെ ഓർമ്മയിഘെക്് 
വരുന്നത് വിവരിക്ാം.
1. ന്ററ്റ് സഘഹാദരന്മാർ വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ത് 

1903ൊണ്. അതിഘനക്ാൾ എത്ഘയാ ആയിരം 
ടകാല്ങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എഴുതടപ്പട്ട ഇതിഹാസമായ 
രാമായണത്തിടെ പുഷ്പകവിമാനം എന്താണ് 
നമ്മഘളാട് പറയന്നത്? ഒരു വിമാനത്തിടറെ 
പ്രവർത്തനടത്തപ്പറ്റിയള് താത്വികമായ അറിടവ 
ങ്കിലം വാത്ീകിയടട രാമായണത്തിലണ്ായിരുന്നു 
എന്നാണ്.

2.  കൃത്ിമ മെടയ പറ്റിയള് അറിവ് ഇന്നു ഘൊകടമമ്പാടും 
ഉണ്്. പടക്ഷ കൃത്ിമ മെ ടപയ്യിക്കുന്ന 
വരുണാസ്ത്രടത്തപ്പറ്റിയള് അറിവ് പ്രാചീന 
ഭാരതത്തിൽ മാത്ഘമ ഉണ്ായിരുന്നുള്ളു.

3. ഘബാംബ് വീഴുന്ന സ്െത്ത് ഘ്ാടനം മാത്മല് 
തീപിടുത്തവമുണ്ാകും. ആഘഗ്യാസ്ത്രടത്തപ്പറ്റിയള് 
ഭാരതത്തിടറെ അറിവ് എത്ടയാ ആയിരം വർഷം 
പെക്മുള്താണ്.

4. ടടസ്റ് ടയൂബ് ഘബബി കുറച്് വർഷങ്ങൾക്് മുമ്പ് ഒരു 
കരൗതുക വാർത്തയായിരുന്നു. അതിഘനക്ാൾ 
എത്ഘയാ ആയിരം വർഷം മുമ്പ് തടന്ന ഇങ്ങടന 
ഒരാശയം ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ായിരുന്നു. ഒന്നാമടത്ത 
ഉദാഹരണം ഘദ്ാണാചാര്ർ. ഘദ്ാണ (കുടം)ത്തിൽ 
െനിച്വൻ എന്നാണർത്ഥം. രണ്ാമടത്ത 
ഉദാഹരണം കരൗരവന്മാർ 101 ഘപര് . ഈ 101 ഘപർക്് 
ഘശഷമാണ് നമ്മൾ ടകാട്ടിഘ�ാഷിക്കുന്ന 
ആദ്ടത്ത ടടസ്റ് ടയൂബ് ഘബബി ലൂയിസ് ബരൗൺ 
(1978) ഉണ്ാകുന്നത്.

5. മാരകമായ പ്രഹരഘശഷിയള് ഒന്നാണ് ആറ്റം 
ഘബാംബ്. അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ടചയിൻ 
റിയാക്ഷൻ എന്ന തത്വമനുസരിച്ാണ്. ഒരു 
നയൂഘട്രാൺ ഒരു യഘറനിയം നയൂക്ിയസിടന 
ഘഭദിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഊർജ്ജവം 3 നയൂഘട്രാണുകളും 
ഉണ്ാകുന്നു. ഈ 3 നയൂഘട്രാണുകൾ ഘവടറ 3 
നയൂക്ിയസ്സുകടള പിളർക്കുന്നു. ഒപ്പം 9 നയൂഘട്രാ 
ണുകളും 3 ഇരട്ടി ഊർജ്ജവം. ഈ 9 നയൂഘട്രാണുകൾ 
27 നയൂഘട്രാണുകളും 27 ഇരട്ടി ഊർജ്ജവം 
ഉണ്ാക്കുന്നു. ഇങ്ങടന ഒരു നയൂഘട്രാൺ 3 ആകുന്നു. 
3 ഒമ്പതാകുന്നു. 9 ഇരുപത്തിഘയൊകുന്നു. 27 
എൺപടത്താന്നാകുന്നു ഇതാണ് ടചയിൻ 
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റിയാക്ഷൻ. ഇതു തടന്നയാണ് ആറ്റംഘബാംബ് 
സാധ്മാക്കു ന്നത്. ഈ ആശയം മഹാഭാരതടമന്ന 
ഇതിഹാസത്തിലണ്്.  അർജുനന് ഒരു പ്രഘത്ക 
അസ്ത്രം ഉണ്ായിരുന്നു. ഘപര് കൃത്മായി 
ഓർക്കുന്നില്. അത് ആവനാെിയിൽ നിന്നും 
എടുക്കുഘമ്പാൾ  1, ടതാടുക്കുഘമ്പാൾ  10, ഘപാകുഘമ്പാൾ 
100, ടകാള്ളുഘമ്പാൾ 1000 എന്നിങ്ങടനയാണ് 
വർദ്ധിക്കുന്നത്. ടചയിൻ റിയാക്ഷൻ തടന്ന. ഒന്ന്, 
മൂന്ന്, ഒമ്പത്, ഇരുപത്തിഘയെ്...... എന്നതിന് 
പകരം ഒന്ന്, പത്ത്, നൂറ്, ആയിരം എന്നിങ്ങടന 
അതിഘവഗം പ്രാപിക്കുന്നു.

6. വെിയ ആറ്റടത്ത വിഭെിച്് ഊർജ്ജം ഉണ്ാക്കു 
ന്നതാണ് ആറ്റംഘബാംബിടറെ തത്വം. എന്നാൽ 
ടചറിയ ആറ്റങ്ങടള സംഘയാെിപ്പിക്കുന്ന 
പ്രക്രിയയിലൂടട ഊർജ്ജം ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് 
ന്ഹഡ്രെൻ ഘബാംബിൽ ടചയ്യുന്നത്. ആദ്ഘത്തത് 
നയൂക്ിയർ ഫിഷൻ, രണ്ാമഘത്തത് നയൂക്ിയർ 
ഫയൂഷ്നും. നയൂക്ിയർ ഫയൂഷ്നും നമുക്കു ഒരു 
ഉദാഹരണം ഉണ്്. ശ്ീകൃഷ്ണനും കൂട്കാരും മുറ്റത്ത് 
കളിക്കുകയായിരുന്നു. കളിഘക്ാപ്പ് ടപടട്ടന്ന് 
കിണറ്റിൽ വീണു. എങ്ങടന എടുക്കും. വെിയ ഘതാട്ടി 
ഘപാലം കളിഘക്ാപ്പിൽ എത്തുകയില്. ശ്ീകൃഷ്ണൻ 
ഒരു ടചറിയ പുൽടക്ാടി എടുത്ത് അസ്ത്രമാക്ി 
എയ്തു കളിഘക്ാപ്പിൽ ബന്ിച്ചു. ഇഘത തുടർന്നു 
അഘനകം പുൽടക്ാടികൾ ഒന്നിനു പുറടക 
മടറ്റാന്നായി എയ്തു പിടിപ്പിച്് വെിയ ഒരു ഘതാട്ടി 
ഉണ്ാക്ി കളിഘക്ാപ്പ് കിണറ്റിൽ നിന്നും വീടണ്ടു 
ത്തതായി ടചറിയ ക്ാസ്ിടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ 
വായിച്ിട്ള്ത് ഓർക്കുന്നു. തത്വത്തിൽ നയൂക്ിയർ 
ഫയൂഷൻ തടന്നയഘല്?

7.  ആഘറ്റാമിക് റിയാക്ടറിടറെ രൂപം ശ്ദ്ധിച്ിട്ഘണ്ാ?  
അതിശക്മായ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 
റിയാക്ടറിൽ എല്ാവിധ മുൻകരുതലകളും 
എടുത്താണ് അതു രൂപകല്പന ടചയ്ിട്ള്ത് എന്ന്  
കാണാം.  ശിവെിംഗത്തിനും  ആഘറ്റാമിക് 
റിയാക്ടറിനും ഒഘര ടഷയ്പ്പ് അഘല്. അത്ധികമായ 
ഊർജ്ജ ഉൽപാദനം മൂെമുണ്ാകുന്ന അതി 
ശക്മായ ചൂടിടന നിയന്ത്രിക്ാൻ ഏറ്റവം 
അനുഘയാെ്മായ രൂപം. (പരമശിവടറെ  ഘകാടി 
സൂര്പ്രഭക്് സമാനമായ ഘതെസ്ിടന സംഭരിക്കുന്ന 
ശിവെിംഗ രൂപം, ചൂട് കുറയ്കവാനാണ് ശിവെിംഗ 
ത്തിനു ഘമടെയള് െെധാര). 

8. ബാെിസ്റിക് മിന്സൽ എന്നു ഘകട്ടിട്ടിഘല്? ഒരു 
ദിക്ിൽ നിന്നും മടറ്റാരു ദിക്ിഘെക്് ടതാടുത്തു 
വിടുന്ന ഒരു നശീകരണ ഉപകരണമാണ് അത്. 
ഉദാഹരണത്തിന് ഘബാംബുകൾ. പ്രാചീന 
ഗ്രന്ങ്ങളിടെ അസ്ത്രങ്ങൾ മിന്സലകൾക്് 
സമാനമാണ്.

9.  ന്ഗ��് മിന്സൽ എന്നു ഘകട്ടിട്ടിഘല്? സാധാരണ 
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മിന്സൽ െക്ഷ്ത്തിടെത്താം,  എത്താതിരിക്ാം. 
എന്നാൽ  ന്ഗ��് മിന്സൽ അങ്ങടനയല്. 
ഒരിക്ലം െക്ഷ്ം ടതറ്റില്. കാരണം ആ 
മിന്സെിടന നയിക്കുന്നത് െക്ഷ്ം തടന്നയാണ്. 
െക്ഷ്ത്തിൽ നിന്നും പുറടപ്പടുന്ന ഇൻഫ്ാ ടറ�് 
തരംഗങ്ങൾ ടസൻസ് ടചയ്് മുഘന്നറുന്ന മിന്സൽ. 
മണം പിടിച്് െക്ഷ്ത്തിടെത്തുന്ന നായടയ 
ഘപ്പാടെ. അർജുനന് പെതരം അസ്ത്രങ്ങളുണ്ായി 
രുന്നു. അതിടൊന്ന് ന്ഗ��് മിന്സൽ ഘപാടെ 
യാണ്. അർജ്ജുനൻ ആടര ധ്ാനിച്് ടതാടുത്തു 
വിടുന്നുഘവാ ആ ആടള കടണ്ത്തി പ്രഹരഘമൽപ്പി 
ക്ാൻ ടകല്പുള്വ. അസ്ത്രത്തിടറെ ഘപര് കൃത്മായി 
ഓർമ്മയില്. ടതറ്റ് വരാതാരിക്ാൻ ഘപര് 
പറയന്നില്.

10. ആറെിബാെിസ്റിക് മിന്സൽ എന്നു ഘകട്ടിട്ണ്ാവം. 
ഒരു മിന്സൽ െക്ഷ്സ്ാനത്ത് എത്തുന്നതിന് 
മുമ്പ് മാർഗമഘദ്ധ അതിടന നശിപ്പിക്കുന്ന മടറ്റാരു 
മിന്സൽ. ആഘഗ്യാസ്ത്രം - ബാെിസ്റിക് മിന്സൽ, 
വരുണാസ്ത്രം - ആറെിബാെിസ്റിക് മിന്സൽ. ഒരാൾ 
ആഘഗ്യാസ്ത്രം അയച്് തീപിടിപ്പിക്ാൻ ശ്മിക്കുന്നു. 
ഘവടറാരാൾ വരുണാസ്ത്രം ടകാണ്ടു മെ ടപയ്യിച്് തീ 
ടകടുത്തുന്നു.

11. ടടെിവിഷൻ പ്രചരിച്ിട് കൂടിയാൽ 100ൽ താടെ 
ടകാല്ങ്ങൾ മാത്ം. Television  എന്നാൽ Vision 
at a distance എന്നാണർത്ഥം. ഇതിനു 
സമാനമായി എടന്തങ്കിലം ആശയം ഭാരതത്തിൽ 
ഉണ്ായിരുന്നുഘവാ?. തീർച്യായം. മഹാഭാരത 
യദ്ധം നടക്കുന്ന സ്െത്തു നിന്നും വളടര അകടെ 
യായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർ. ധൃതരാഷ്ട്രർ അന്നായിരു 
ന്നത് ടകാണ്ടു സഞ്ജയടറെ വിവരണത്തിലൂടട 
യാണ് യദ്ധടത്ത പ്പറ്റിയള് തത്സമയ വിവരണം 
ഘകട്ടിരുന്നത്. സഞ്ജയനാകടട്ട ഒരു സ്കീനിൽ 
ഘനാക്ിയാണ് വിവരിച്ിരുന്നത്. അതു ടിവി 
തടന്നയഘല്.

12. Cold pasteurisation - പാൽ ഉയർന്ന ഊഷ്ാവിൽ 
എത്തിച്് അതിടെ ബാക്ടീരിയകടള എല്ാം 
നശിപ്പിച്് ഇനി ബാക്ടീരിയ ഘകറാടത സംരക്ഷിക്കുന്ന 
പ്രക്രിയയാണ് pasteurisation.  Cold 
pasteurisation എന്നു പറ്ാൽ gamma rays 
ടകാണ്ടു ഗ്രയിൻസിലം ഫ്രൂട്ട്സിലം ഉള് 
ബാക്ടീരിയകടള നശിപ്പിച്് ഗ്രയിൻസിഘനയം 
ഫ്രൂട്ട്സിഘനയം സംരക്ഷിക്കു്ന്ന രീതിയാണ് Cold 
pasteurisation.  ഇതിന് സമാനമായ ഒരാശയം 
മഹാഭാരതത്തിലണ്്. ഗാന്ാരി തടറെ മകടന 
യദ്ധത്തിൽ ടകാല്ടപ്പടാടത സംരക്ഷിക്ാൻ ഒരു 
പായം പ്രഘയാഗിച്ചു. അന്നായ തടറെ ഭർത്താവ് 
ധൃതരാഷ്ട്രഘരാടുള് ആത്ബന്ം പ്രഖ്ാപിക്ാൻ 
അവൾ തടറെ കണ്ണുകൾ തുണിടകാണ്് മൂടി 
ടകട്ടിയിരുന്നു. ഈ ത്ാഗപ്രവർത്തി മൂെം അവളുടട 

16



ആത്ീയശക്ി വളടര വർദ്ധിച്ിട്ണ്് എന്ന് അവൾ 
മനസ്ിൊക്ി. യദ്ധത്തിനിടയ്ക അവൾ ദുഘര്ാധനടന 
വിളിച്ചു തടറെ മുമ്പിൽ പൂർണ്ണനഗ്നായി വന്നു 
നില്കാൻ ആവശ്ടപ്പട്. ദുഘര്ാധനൻ  ഗാന്ാരിയടട 
മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നു,  OK പറ്ഘപ്പാൾ  ഗാന്ാരി 
കണ്ണിടറെ ടകട്ടെിച്ചു കണ്ണുതുറന്നു ദുഘര്ാധനടന 
ഘനാക്ി. ഗാന്ാരി തടറെ കണ്ണിൽ ഘശഖരിച്ിരുന്ന 
തപശ്ശക്ി ദുഘര്ാധനടറെ ഘമൽവർഷിച്ചു. 
ഗാന്ാരിയടട കണ്ണിൽ നിന്നും പുറടപ്പട്ട ഊർജ്ജം 
വീണ ദുഘര്ാധനടറെ ശരീരഭാഗടമല്ാം വജ്രസമാനം 
സംരക്ഷിക്ടപ്പട്. പടക്ഷ ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചു. 
ദുഘര്ാധനൻ ഒരു ഘതാർത്തു മുണ്ടു ഉടുത്താണ് 
അമ്മയടട മുമ്പിൽ പ്രത്ക്ഷടപ്പട്ടത്. അതുടകാണ്ടു 
തുടഭാഗത്ത് ഗാന്ാരിയടട കണ്ണിൽ നിന്നും പുറടപ്പട്ട 
ഘറ�ിഘയഷൻ വീണില്. സംരക്ഷണവം െഭിച്ില്. 
ദുഘര്ാധനടന തുടയ്കടിച്ചു മാത്ഘമ പരാെയടപ്പടു 
ത്താൻ കെിയമായിരുന്നുളളു എന്ന് അറിയാമഘല്ാ. 
Protection due to Irradiation ന് ഉദാഹരണമാണ് 
ഇത്.

13. ഘെസറിടനപ്പറ്റി എല്ാവർക്കും അറിയാമഘല്ാ. ചുട് 
ചാമ്പൊക്ാൻ വടര കെിവള് ഒന്നു ഇതിന് 
സമാനമായി എടന്തങ്കിലം ഉഘണ്ാ.?.. ഉണ്ഘല്ാ...! 
ശിവടറെ മൂന്നാമടത്ത കണ്ണിൽ നിന്നും പുറടപ്പട് 
കാമഘദവടന ഭസ്മാക്ിയ ആ രശ്ികൾ തടന്നയാണ് 
ഒന്നാമടത്ത ഘെസർ. ഇത് മനസ്ിൊക്ിയ സായ്് 
അഘമരിക്ിയിടെ ഏറ്റവം വെിയ ഘെസർപ്ാറെിന്
ഘപരിട്ടിരിക്കുന്നത് THE SIVA എന്നാണ്.

14. ടമാന്ബൽ ഘഫാണിനു സമാനമായി ഏടതങ്കിലം 
ആശയം ഭാരതത്തിലണ്ായിരുഘന്നാ? ഒരു 
മീ�ിയത്തിടറെ സഹായം കൂടാടത രണ്ടു ഘപർ 
തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന 
ഒന്നാണഘല്ാ ടമാന്ബൽഘഫാൺ. ഇതിന് സമാന 
മായി എടന്തങ്കിലം കടണ്ത്താൻ കെിയഘമാ? 
തീർച്യായം,  ടടെിപ്പതി എന്ന് ഘകട്ടിട്ടിഘല്? Mind 
to mind communication എന്നാണതിടറെ അർത്ഥം. 
മനസ്് എന്നു പറയന്നത് ബ്രയിനിടറെ ഒരു ടെയർ 
ആണ്. ഒരു വ്ക്ി ചിന്തിക്കുഘമ്പാൾ അയാളുടട 
ബ്രയിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Thought Waves 
ഉണ്ാക്കുന്നു. ഇതു ഘറ�ിഘയാ, ടടെവിഷൻ ഘവവ്സ് 
ഘപാടെയാണ്. ഇടയ്ക ഒരു മീ�ിയത്തിടറെ സഹായം 
കൂടാടത മടറ്റാരാളുടട അടുത്തു എത്താൻ കെിയം. 
അയാൾ, ഈ thought waves പുറടപ്പടുവിച് 
വ്ക്ിഘയാട് tuned ആടണങ്കിൽ, അയാൾക്് ഈ 
thought waves ടന സ്വീകരിക്ാൻ കെിയം. 
ഇതാണ് ടടെിപ്പതിയടട അടിസ്ാനതത്വം.

 ശങ്കരാചാര്ടരക്കുറിച്് ഇങ്ങടന ഘകട്ടിട്ണ്് 
സന്സിക്ാൻ ഘപാകുഘമ്പാൾ അമ്മയ്ക ഇങ്ങടന വാക്് 
ടകാടുത്തിട്ണ്ായിരുന്നു. “അമ്മയ്ക എടന്ന കാണണ 
ടമന്ന് എഘപ്പാൾ ഘതാന്നുന്നുഘവാ അഘപ്പാൾ എഘന്നടയാന്നു 
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ചിന്തിച്ാൽ മതി,  ഉടടന ഞാനവിടട എത്തിടക്ാള്ാം.”  
അമ്മയ്ക പ്രായമായി, മരിക്ാറായി. മകടന കാണണ 
ടമന്ന കെശൊയ ആഗ്രഹം. അനുഗ്രഹിക്ണം, 
അനുഗ്രഹം വാങ്ങണം. അമ്മ മനസ്ിൽ ശങ്കരടന 
ചിന്തിച്ചു.... നിമിഷഘനരം ടകാണ്ടു ശങ്കരൻ അമ്മയടട 
അടുടത്തത്തി. അണിമാദി അഷ്ടഐശ്വര് സിദ്ധി 
ഘനടിയവർക്് ഇത് നിഷ്പ്രയാസം.  ശബ്വം രൂപവം 
മാത്മല്, ആൾ തടന്ന (matter) ഇതാ മുമ്പിൽ, 
പ്രകാശഘവഗത്തിൽ. ഇന്നും ശാസ്ത്രത്തിന് കെിയാത്ത 
ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം.. ടടഘ്ാളെി ഇന്നുവഘരയം 
കടണ്ത്തിയിട്ടില്. ഭാരതത്തിൽ അതിശക്മായ ഒരു 
ശാസ്ത്രാവഘബാധം നിെനിന്നിരുന്നു എന്നു ഞാൻ 
വിശ്വസിക്കുന്നു.

_______________

മുക്കുവടറെ കയ്യിടെ അത്ഭുതടപ്പട്ടിയം 
ഭഗവത് ഗീതയം

 ഒരിക്ൽ ഒരു മുക്കുവടറെ    വെയിൽ   ഒരത്ഭുത 
ടപട്ടി കുരുങ്ങി..  കാണാൻ നല് ചന്തമുളള  ടപട്ടിയം 
കിട്ടിയ മീനുകളും ടതാട്ടിയിൊക്ി  അയാൾ വീട്ടിഘെക്കു 
തിരിച്ചു.  
മഘനാഹരമായ ടപട്ടിക്കുള്ിൽ എന്താടണന്നറിയാനുള് 
െിജ്ാസഘയാടട  മുക്കുവൻ തടറെ പങ്കായം ടകാണ്് 
പൂട്ട് അടിച്ചു ടപാളിച്ചു. ഏടറ അറകളുള് ടപട്ടിക്കുള്ിൽ 
അടക്ിടവച് താളിഘയാെകളും തൂവലകളും കണ്് 
മുക്കുവനും ഭാര്യം ഏക മകനും പരസ്പരം അന്തം 
വിട്   ഘനാക്ിയിരുന്നു.
 പിഘറ്റ ദിവസം തടന്ന ഒരു ജ്ാനിടയ കൂട്ടിടക്ാണ്ടു 
വന്നു മുക്കുവൻ ടപട്ടി പരിഘശാധിപ്പിച്ചു.  ടപട്ടിയിൽ 
ഭദ്മായി അടക്ടപ്പട്ട  താളിഘയാെകൾ  വായിച്് 
ഘനാക്ിയിട്ട് ജ്ാനി പറഞ്ഞു: “ഇടതാരു അത്ഭുത 
ടപട്ടിയാണ്,  ഇത് ഭദ്മായി ടകട്ടിപ്പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കുക,  
ഐശ്വര്ം വന്നു ഘചരും.” 
എഴുത്തും വായനയം അറിയാത്ത മുക്കുവൻ.. ടപട്ടി 
നടല്ാരു തുണിയിൽ ടപാതിഞ്ഞു ടകട്ടി ആർക്കും 
ന്കടയത്താത്ത ഉത്തരത്തിന് മുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു 
ടവച്ചു.
കാെങ്ങൾ കടന്നു ഘപായി.. മുക്കുവന് ഈ ടപട്ടി ടകാണ്് 
ഒരു ഐശ്വര്വം വന്നു ഘചർന്നു കാണാ്തിനാൽ 
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അയാൾ വീണ്ടും ജ്ാനിടയ ഘതടി ഘപായി.  പടക്ഷ, ആ 
ജ്ാനി വർഷങ്ങൾക്്മുൻപ് തടന്ന നഗരത്തിഘെക്് 
താമസം മാറി ഘപായിരുന്നു.  
 മുക്കുവൻ തടറെ  ടപട്ടി മടറ്റാരു ജ്ാനിടയ 
കാണിച്ചു. ടപട്ടി തുറന്ന് താളിഘയാെകൾ വായിച്് ഘനാക്ിയ 
രണ്ാം ജ്ാനിയം  പറഞ്ഞു..  ഇടതാരു അത്ഭുത ടപട്ടി 
തടന്നയാണ്.  ഇത് ഭദ്മായി സൂക്ഷിച്ചു ടവഘച്ാളൂ 
ഐശ്വര്ം വന്ന്ഘചരും.
 മുക്കുവൻ ടപട്ടിയമായി മടങ്ങി. മാസങ്ങൾക്് 
ഘശഷവം ഐശ്വര്ടമാന്നും വന്നുഘചരാ്തിനാൽ, 
മുക്കുവൻ രണ്ാമടത്ത ജ്ാനിടയ അഘന്വഷിച്ചു 
ഘപായഘപ്പാൾ, ആ  ജ്ാനിയം സ്െം മാറിഘപ്പായ 
വിവരമാണ് അറിയാൻ കെി്ത്.
 നിരാശ ന്കവിടാടത മുക്കുവൻ മൂന്നാമടതാരു 
ജ്ാനിടയ കണ്ടു പിടിച്ചു ടപട്ടിയിടെ താളിഘയാെകൾ 
വീണ്ടും പരിഘശാധിപ്പിച്ചു.. അഘദേഹവം പറഞ്ഞു:  ഇടതാരു 
അത്ഭുത ടപട്ടിയാണ്.  ഐശ്വര്ം വരും.. മുക്കുവന് ഘദഷ്ം 
വന്നു. ഇതിന് മുൻപ് മറ്റു രണ്ടു ജ്ാനിമാരും ഇത് 
തടന്നയാണ് പറ്ത്..  ഇത്യം കാെമായിട്ം തനിക്് 
ഒരു  ഐശ്വര്വം  വന്നു ഘചർന്നിട്ടില്.. മുക്കുവൻ തടറെ 
സങ്കടം ഘബാധിപ്പിച്ചു. കുറച്ചു ഘനരടത്ത ആഘൊചനക്് 
ഘശഷം.. ജ്ാനി,  മുക്കുവഘനാട് രണ്ാഴ്ച കെിഞ്ഞു വരാൻ 
പറഞ്ഞു. 
മുക്കുവനും ഭാര്ക്കും വാർദ്ധക് സഹെമായ അസുഖങ്ങൾ 
പിടിടപട് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇനിയം ഈ ഒരു െന്മത്തിൽ 
എന്ത് ഐശ്വര്ം വരാൻ?..  മുക്കുവൻ ടനടുവീർപ്പിട്..
ജ്ാനി പറ്ത് പ്രകാരം രണ്ാഴ്ചയം പിന്നിട്.. 
മുക്കുവൻ തടറെ മകടന ജ്ാനിയടട അടുഘത്തക്് 
പറഞ്ഞു വിട്..  ആ ജ്ാനിയം സ്െം മാറിഘപ്പായ 
വിവരമറി് മുക്കുവൻ ഘരാഷഘത്താടട  മകഘനാട്,  ടപട്ടി 
കടെിൽ ടകാണ്് ഘപായി കളയാൻ പറഞ്ഞു. 
 ആ സമയത്താണ് അത്ാവശ്ം എഴുത്തും 
വായനയം  പഠിച്  മകൻ ടപട്ടി  തുറന്ന് താളിഘയാെകൾ 
വായിച്് ഘനാക്ിയത്. അവൻ അച്ഛഘനാട്പറഞ്ഞു: 
“ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ കിെക്് ഭാഗത്തുള് 
മെയടട മുകളിടെ കാന്തൻ പാറക്കുള്ിടെ മൂന്നു 
സ്െങ്ങളിൊയി ഗുഹയിൽ സ്വർണ്ണ നിധിയള് 
വിവരങ്ങളാണ്.  ഇതിടെ മൂന്ന് അറകളിലം മൂന്ന് 
സ്െത്തിടറെയം വെി അടയാളങ്ങളുമുണ്്.”
 അച്ഛനും മകനും മെമുകളിടെ  കാന്തൻപാറ കയറി 
ത്തുടങ്ങി.  ഘരഖയിൽ പറ്ത് പ്രകാരം മൂന്ന് വെികളിലള് 
അറകളും പരിഘശാധിച്ചു. കഷ്ടം,  നിധികടളല്ാം ആഘരാ 
കവർന്നതായി ഇരുവർക്കും  ഘബാധ്ടപ്പട്.
 തങ്ങൾ ജ്ാനിമാരാൽ വഞ്ചിക്ടപ്പട്ടതും...  
താളിഘയാെകളിൽ എഴുതിയത് സ്വന്തമായി ഒന്ന് വായിച്് 
ഘനാക്ാൻ ശ്മിക്ാടത ജ്ാനിമാടര  അന്മായി 
വിശ്വസിച്ചു   ഘപായതാണ് തങ്ങൾക്കു ന്കവന്ന 
സരൗഭാഗ്ം നഷ്ടടപ്പട്ടടതന്ന കുറ്റഘബാധവം സങ്കടവം 
വിഷമവം മുക്കുവടറെ ഹൃദയാ�ാതത്തിനു കാരണ 
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മായി. ചെനമറ്റ ശരീരവം ഘതാളിഘെറ്റി മകൻ മെയിറങ്ങി..
സർവ്വ സരൗഭാഗ്ങ്ങളും ഘനടാനുള് വചനങ്ങൾ അടങ്ങിയ, 
ഉത്തരത്തിൽ  ടകട്ടിപ്പൂട്ടി ടവച് ഗ്രന്വം,.. സത്വം 
നീതിയം ധർമ്മവം കർമ്മവം പഠിപ്പിച്ചു തഘരണ് 
ജ്ാനിമാടര ഘപാടെയള് പണ്ഡിതന്മാരും... സ്വയം 
വായിച്ചു പഠിച്ചു സത്ം മനസ്ിൊക്ാടത അന്മായ 
െീവിതം നയിക്കുന്ന മുക്കുവനും... നമ്മുടട കണ്ണ് 
തുറപ്പിക്ടട്ട...
 അതിന്ന് നമ്മൾ ടചഘയ്യണ്ത് നമ്മുടട അെമാരയിൽ 
സൂക്ഷിച്  ഗ്രന്ം (ഭഗവത് ഗീത) ഒരു തവണടയങ്കിലം 
അർത്ഥസഹിതം വായിച്ചു ഘനാക്കുവാൻ, മനസ്ിൊക്കുവാൻ 
ശ്മിക്കുക. ഈ മുക്കുവടറെ ഗതി നമുക്് വരാതിരിക്ാൻ.
ഭഗവത് ഗീത: 
മനസ്ിൽ ടകാളുത്തി വയ്കന്ന   വിളക്ാണത് ......
അറിയംഘതാറും പ്രകാശം കൂടുന്ന  വിളക്് ..... ന്ഹന്ദവ
ധർമ്മം   സ്വീകരിയ്കന്ന   വിഘദശികളുടട  എണ്ണം  ദിനം 
പ്രതി   കൂടാൻ കാരണം   അവർ   ഭഗവത് ഗീത  
വായിയ്കന്നത്  ടകാണ്ാണ് ......
അതുഘപാടെത്തടന്ന ഘവദങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ, 
ഇതിഹാസങ്ങൾ, മുതൊയ അമൂെ് ഗ്രന്ങ്ങളും....
ഘൊകത്തിന്   സമാധാനം  നല്ാൻ   കെിവള് 
ഒഘരടയാരു    പ്രത്യശാസ്ത്രം  ……. 
സനാതന ധർമ്മമാണ് 

_____________________
സുപ്രീം ഘകാടതിയിൽ ഒരു അത്ഭുതം –

െഗദ്ഗുരു രാമഭദ് ആചാര്

ശ്ീരാമെന്മഭൂമി വിഷയം സുപ്രീം ഘകാടതി ടബഞ്ച് 
പരിഗണിക്കുന്നിടത്താണ് രസകരമായ ഈ രംഗം!  
ഇരുപക്ഷടത്തയം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകർ 
ഉണ്ായിരുന്നു, ഓഘരാ കക്ഷിക്കും ഘകാടതിയിൽ 
ടതളിവകൾ നൽകാൻ അവരവരുടട സാക്ഷികളു 
ണ്ായിരുന്നു!
 സീനിയർ അ�്വ.  പരാശരൻ അഘയാധ് 
തടന്നയാണ് ശ്ീരാമ െന്മഭൂമി എന്നതിനുള് ന്ായീകര 
ണങ്ങൾ നിരത്തിടക്ാണ്് വാദിച്ചുടകാണ്ിരുന്നഘപ്പാൾ 
ബഹുമാനടപ്പട്ട െ�്െി ഇടടപട്ട് ഘചാദിച്ചു: “ശ്ീരാമൻ 
ഉണ്ായിരുന്നുടവന്ന് ടതളിയിക്ാൻ ഘവദങ്ങളിൽ നിന്നും 
മറ്റും പ്രസക്മായ വിവരങ്ങൾ താങ്കൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. 
എങ്കിൽ,   ശ്ീരാമടറെ െന്മസ്െം ഏടതന്ന്  വ്ക് 
മാക്കുന്ന എടന്തങ്കിലം ടതളിവകൾ ആധികാരികമായ 
ഏടതങ്കിലം ഗ്രന്ങ്ങളിലഘണ്ാ?” സാക്ഷികളുടട 
കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വൃദ്ധൻ എഴുഘന്നറ്റു.  അഘദേഹം 
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മുഖ്സാക്ഷികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു, ഘപര് ഗിരിധർ.
  അഘദേഹം പറഞ്ഞു, “ബഹുമാനടപ്പട്ട സർ, 
ഋഘഗ്വദത്തിടെ  ഒരു ഘ്ാകത്തിഘെക്കു ഞാൻ അങ്ങയടട 
ശ്ദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു”. തുടർന്ന് അഘദേഹം ആ അധ്ായവം 
ഘ്ാകവം  ടചാല്ിഘക്ൾപ്പിച്ചു:  “ഋഘഗ്വദത്തിൽ, 
ന്െമിനീയ സംഹിതയിൽ ഇത് വ്ക്മാക്ിയിരിക്കുന്നു!  
ഇതനുസരിച്് സരയൂ നദിയടട തീരത്തുള് ഒരു പ്രഘത്ക 
ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ശ്ീരാമടറെ െന്മസ്െത്ത് 
എത്തുന്നതിനുള് ദിശകളും ദൂരങ്ങളും വ്ക്മാക്കുന്നു.  
ഒരാൾ ഈ നിർഘദേശങ്ങൾ പാെിച്ചു യാത് ടചയ്ാൽ 
അഘദേഹം അഘയാധ്യിടെ ഒരു പ്രഘത്ക സ്െത്ത്, 
ശ്ീരാമൻ െനിച് സ്െത്തുതടന്ന എത്തും!” 
ഉടടനത്തടന്ന ഇതിടറെ സ്ിരീകരണത്തിനായി ഘകാടതി 
ഉത്തരവിട്. അത്ഭുതടമന്ന്പറയടട്ട - ശ്ീ ഗിരിധർ 
പറ്ത് വളടര കൃത്വം ശരിയം ആയിരുന്നുടവന്ന് 
ടതളിയിക്ടപ്പട്. 
 ഋഘഗ്വദത്തിൽ നിന്നുള് ഈ പ്രഘത്ക ഘ്ാകം  
ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് കൃത് സമയത്ത് വളടര വ്ക്മായി 
ഉദ്ധരിച് അഘദേഹടത്ത ചൂണ്ിടക്ാണ്് െ�്െി അഭിപ്രായ 
ടപ്പട്: “നാം ഇന്നിവിടട കണ്ത് ഒരു അത്ഭുതമാണ്!”
 എന്നാൽ, ശ്ീ ഗിരിധർ എന്ന ഈ സാക്ഷി വളടര 
സരൗമ്നും ശാന്തനുമായിരുന്നു, ഇത് ഒരു സാധാരണ 
പ്രവൃത്തി ഘപാടെ!  ന്ായാധിപൻ പ്രകടിപ്പിച് അത്ഭുതം 
മനസ്ിൊക്ാൻ, ഒരു പുനഃപരിഘശാധന 
അത്ാവശ്മായിട്ള്, നമ്മുടട ഇന്നടത്ത ഇന്ത്ൻ 
ചരിത്ത്തിഘെക്് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു ഘനാക്ണം.
 വർഷം 1950, െനുവരി മാസത്തിടെ 14-ാം തിയതി.  
ഉത്തർപ്രഘദശിടെ െരൗൻപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ!  പണ്ഡിറ്റ് 
രാെ് ഘദവ് മിശ് - ശചീഘദവി ദമ്പതികൾക്് അന്ന് വളടര 
നല് ആഘരാഗ്മുള് ഒരു കുട്ടി െനിച്ചു, അവർ അവന് 
ഗിരിധർ എന്ന് ഘപരിട്.
 ഗിരിധർ മിശ്യ്ക് ഘകവെം 2 മാസം പ്രായമുള്ഘപ്പാൾ 
വിധിയടട ക്രൂരമായ ന്കകൾ അവടന വളടര 
വിഷമിപ്പിച്ചു.   ട്രാഘക്ാമ കാരണം അഘദേഹത്തിന് 
കാഴ്ചശക്ി പൂർണ്ണമായം നഷ്ടടപ്പട്!  അത് മാതാ 
പിതാക്ളുടടയം കുട്ടിയടടയം െീവിതം തടന്ന മാറ്റിമറിച്ചു!
 കൂടുതൽ അറിവ് സമ്പാദിക്ാനും ടമച്ടപ്പടുത്താനും 
ഉൽസുകനായ, എന്നാൽ വായിക്ാനും എഴുതാനും 
അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടിടയ സങ്കൽപ്പിച്ചു ഘനാക്കൂ. പണ്ഡിറ്റ് 
രാെ്ഘദവ് കുട്ടിയടട അരികിൽ ഇരുന്നുടകാണ്് 
ഘവദങ്ങളിൽ നിന്നുള് ഘ്ാകങ്ങൾ ടചാല്ി, ഓഘരാ 
ഘ്ാകത്തിടെയം ഓഘരാ വാക്കും വിശദീകരിച്ചു ടകാടുത്തു 
ടകാണ്ിരുന്നു. ഗിരിധറിന് മികച് ഗ്രാഹ്വം ഓർമശക്ി 
നിെനിർത്താനുള് ഘശഷിയം ഉടണ്ന്നും, വാടമാെിയായി 
പഠിപ്പിച് ഓഘരാ വാക്കും മനഃപാഠമാക്ാൻ കെിയടമന്നും 
മനസ്ിൊക്ിയ അഘദേഹം സഘന്താഷിച്ചു! തനിക്് 
കെിയന്ന രീതിയിൽ അറിവകൾ പകർന്നു നൽകിയ 
ഘശഷം, രാെ്ഘദവ് തടറെ മകടന രാമാനന്ദ 
സമ്പ്രദായത്തിടെ ഒരു മഠത്തിൽ പ്രഘവശിപ്പിച്ചു, അവിടട 
അഘദേഹത്തിന് അവർ പുതിയ ഘപര് നൽകി - രാമഭദ്!
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 രാമഭദ്ൻ, അറിവിടറെ പ്രപഞ്ചടത്ത പര്ഘവക്ഷണം 
ടചയ്യാനുള് െിജ്ാസയിൽ, ഏതാനും പുരാതന 
ഭാഷകൾ ഉൾടപ്പടട 22 ഭാഷകൾ പഠിക്കുകയം അവയിൽ 
പ്രാവീണ്ം ഘനടുകയം ടചയ്തു!  പെടരയം പറഞ്ഞു 
പഠിപ്പിച്ചു, പെരിൽ നിന്നും പെതും ഘകട്ട് പഠിച്ചു. എഴുതാനും 
വായിക്ാനും അറിയാത്ത അഘദേഹത്തിന് തടറെ ഗ്രാഹ്-
ഓർമ്മ  ശക്ികടള മാത്ം പൂർണമായം ആശ്യിഘക്ണ്ി 
വന്നു!
 അഘദേഹം പുരാതന ഗ്രന്ങ്ങളും ആധുനിക 
ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചു!  അഘദേഹം സന്ത് തുളസീദാസിടറെ 
ആരാധകനായി, “രാമ ചരിതമാനസ്ി” ൽ അഗാധമായ 
പാണ്ഡിത്ം ഘനടി.
 38-ആം വയസ്ിൽ, 1988-ൽ, രാമാനന്ദാശ്മത്തിടെ 
നാെ് െഗദ്ഗുരുമാരിൽ ഒരാളായി “െഗദ്ഗുരു രാമഭദ് 
ആചാര്നായി” അവഘരാധിക്ടപ്പട്. മധ്പ്രഘദശിൽ 
സത് നയിലള് ചിത്കൂടം ആശ്മമാണ് അഘദേഹത്തിടറെ 
ആസ്ാനം.
 അഘദേഹത്തിടറെ ഘനട്ടങ്ങടളക്കുറിച്് അറിയന്നത് 
ശരിക്കും അത്ഭുതടപ്പടുത്തുന്നതാണ്:
* അന്നായ െഗദ്ഗുരു, 22 ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്ം 

ഘനടിയതിനു പുറഘമ, ആത്ീയ ഘനതാവ്, അദ്ധ്ാപകൻ, 
സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ, ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതൻ, കവി, 
ഗ്രന്കർത്താവ്, ഗ്രന് നിരൂപകൻ, തത്ത്വചിന്തകൻ, 
സംഗീതസംവിധായകൻ, ഗായകൻ, നാടകകൃത്ത്, 
കഥാകാരൻ (കഥാ പ്രവചനം) എന്നീ നിെകളിലം 
പ്രശസ്തനാണ്.  

* ഗീതാരാമായണം, ശ്ീ ഭാർഗവ രാ�വീയം, അരുന്തി, 
അഷ്ടാവക്രൻ, കാക വിദുരൻ തുടങ്ങി 100-െധികം 
പുസ്തകങ്ങൾ അഘദേഹം രചിച്ിട്ണ്്!

* ശ്ീ സീതാരാമ സുപ്രഭാതം രചിച്ചു!
* ഒരു   കവിടയന്ന നിെയിൽ, നാെ് ഇതിഹാസങ്ങൾ 

ഉൾടപ്പടട 28 പ്രശസ്തമായ കവിതകൾ (സംസ്കൃതവം 
ഹിന്ദിയം) അഘദേഹം രചിച്ചു.

* വിവിധ ഗ്രന്ങ്ങൾ സംബന്ിച്് സന്ത് തുളസീദാസിടറെ 
പ്രസിദ്ധമായ രാമ ചരിതമാനസ് ഉൾടപ്പടട 19 
വ്ാഖ്ാനങ്ങൾ രചിച്ിട്ണ്്, 

* 5 സംഗീത ആൽബങ്ങളുടട കഘമ്പാസർ!
*  കൂടാടത വളടര െനപ്രിയമായ 9 പ്രഭാഷണങ്ങളും!
* വികൊംഗർക്ായള് “െഗദ്ഗുരു രാമഭദ്ാചാര്” 

സർവകൊശാെയടട സ്ാപകൻ!
* സന്ത് തുളസീദാസിടറെ ഘപരിലള് തുളസി പീഠത്തിടറെ 

ആെീവനാന്ത ചാൻസെർ!.........
2015-ൽ അഘദേഹടത്ത പദ്മവിഭൂഷൺ നൽകി രാഷ്ട്രം 
ആദരിച്ചു.
 അറിവിടറെയം വിദ്ാഭ്ാസത്തിടറെയം അതയുന്നത 
ങ്ങളിടെത്താൻ അന്നായി ഘപാരാടിയ ഒരു കുട്ടി!- 
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എല്ാവഘരയം പ്രഘചാദിപ്പിക്ാൻ എടന്താരു അത്ഭുതകര 
മായ ഉദാഹരണം. പടക്ഷ,   ഈ മഹാനായ അന്ടന 
ക്കുറിച്് നമ്മളിൽ എത്ഘപർക്് അറിയാമായിരുന്നു?
 ടഹെൻ ടകല്ർ -  അന്യായ, വിഘദശിയായ 
അവരുടട ഘനട്ടങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയം അവടരക്കുറിച്ചുള് 
പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയം ടചയ്യുഘമ്പാൾ, സ്വഘദശിയായ 
െഗദ്ഗുരു രാമഭദ് ആചാര്ന് നമ്മുടട വിദ്ാഭ്ാസ 
സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു സ്ാനവമില്, പരാമർശം 
ഘപാലമില്!  നമ്മൾ അങ്ങടനയാണ്, പഘക്ഷ നമ്മൾ 
മാറ്റം ടകാണ്ടുവരണം!
 നമ്മുടട ചരിത്ത്തിടെ അമൂെ്മായ നിധികൾ 
കടണ്ത്തി പുറത്തു ടകാണ്ടുവന്ന്, നമ്മുടട 
രാെ്ടത്തക്കുറിച്് അഭിമാനിക്കുകയം, നമ്മുടട രാെ്ടത്ത 
വീണ്ടും “െഗദ്ഗുരു സിംഹാസനത്തിഘെക്് ” 
ഉയർത്തുവാൻ അത്തരം പ്രഘചാദനാത്കമായ 
വിവരങ്ങൾ വരും തെമുറകൾക്് ന്കമാറുകയം 
ടചഘയ്യണ്ിയിരിക്കുന്നു.

_________
സുഭാഷിതം - 32
ശിവ സങ്കല്പ സൂത്ം

(യജുർ ഘവദം, അധ്ായം 34, മന്ത്രം 1-6 )(താടെ മന്ത്രം 6)

ഓം യെൊഗ്രഘതാ ദൂര മുന്ദതി ന്ദവം,
തദു സുപ്സ്  തന്ഥന്വതി,

ദൂരംഗമം ഘെ്ാതിഷാം ഘെ്ാതിഘരകം,
തൻഘമ മന: ശിവ സങ്കല്പ മസ്തു.

शिव संकल्प सूक्त
(यजुववेद अध्याय 34 मंत्र 1-6) (नीचे मंत्र 6)

यज्याग्रतो दूरमुदैशत दैवं
तदु सुप्तस्य तथैवैशत ।

दूरंगमं ज्ोशतषयंा ज्ोशतरेकं
तने् मनः  शिवसंकल्पमसु् ।।

അർത്ഥം: യാടതാന്നാഘണാ ഉണർന്നിരിക്കുഘമ്പാൾ 
ദൂടരയള് ബാഹ് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, 
അതുതടന്ന ഉറങ്ങുഘമ്പാഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 
അങ്ങിടനയള് എടറെ മനസ്് പ്രകാശമുള്താണ്. 
മനസ്ിൽ ശുഭ ചിന്തകൾ(ശിവം) മാത്ം ഉണ്ാവടട്ട.
 ശിവസങ്കല്പ സൂത്ം നിഘത്ന അല്പ ഘനരടമങ്കിലം 
െപിക്കുന്നത് മഘനാ നിയന്ത്രണം, ശരിയായ ചിന്താധാര 
എന്നിവക്് ഉത്തമം. ഇത് െപിച്ചുടകാണ്ടു ഉറങ്ങാൻ 
കിടന്നാൽ ഉപഘബാധ മനസ്ിടന നിയന്ത്രിക്ാനും സുഖ 
നിദ്ക്കും സഹായകമാകും

-----------------------------
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ഭഗവത് ഗീത - ഒന്നാം ആധ്ായം 
അർജ്ജുനവിഷാദഘയാഗം  

(ഘ്ാകം : 22-25)

ഘ്ാകം - 22 
യാവഘദതാൻ നിരീഘക്ഷഹം 
ഘയാദ്ധുകാമാനവസ്ിതാൻ 

ന്കർമയാസഹ ഘയാദ്ധവ്ം 
അസ്മിൻ രണസമുദ്ഘമ.

ഈ പടടയാരുക്ത്തിൽ ആഘരാടടാടക്യാണ് 
എന്നാൽ യദ്ധം ടചയ്യടപ്പഘടണ്ത്, യദ്ധം ടചയ്യാൻ 
ആഗ്രഹമുള്വരായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന അവടര ഞാൻ 
ഘനാക്ി  കാണുന്നതുവടര (രഥം ഘസനാമധ്ത്തിൽ 
നിറുത്തണം). 

ഘ്ാകം - 23 
ഘയാൽസ്മാനാനഘവഘക്ഷഹം 
യ ഏഘത അത് സമാഗതാഃ 
ധാർത്തരാഷ്ട്രസ് ദുർബുഘദ്ധഃ 

യഘദ്ധ പ്രിയ ചികീർഷവഃ
ഈ യദ്ധത്തിൽ ദുഷ്ട ബുദ്ധിയായ ദുഘര്ാധനന് പ്രിയം 
ടചയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്് യാവ ചിെർ (ഏവർ) ഇവിടട 
വന്നുനിൽക്കുന്ന യദ്ധം ടകാതിക്കുന്ന അവടര ഞാൻ 
ഘനാക്ിക്ാണടട്ട.

ഘ്ാകം - 24, 25
ഏവമുഘക്ാ ഹൃഷീഘകഘശാ 

ഗു�ാഘകഘശന ഭാരത! 
ഘസനഘയാരുഭഘയാർമഘദ്ധ് 
സ്ാപയിത്വാ രഘഥാത്തമം 

ഭീഷ്ഘദ്ാണ പ്രമുഖത: 
സർഘവക്ഷം ച മഹീക്ഷിതാം 

ഉവാച പാർത്ഥ! പന്ശ്താൻ 
സമഘവതാൻ കുരൂനിതി.

ഭരതവംശത്തിൽ  െനിച് രാൊഘവ, അർജുനനാൽ 
ഇപ്രകാരം പറയടപ്പട്ട ശ്ീകൃഷ്ണൻ രണ്് ഘസനകളുഘടയം 
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മദ്ധ്ത്തിൽ ഭീഷ്ർ, ഘദ്ാണർ തുടങ്ങി മറ്റു  എല്ാ 
രാൊക്ന്മാരുഘടയം  മുന്നിൊയി ഉത്തമമായ രഥടത്ത 
നിറുത്തിയിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. “അർജുനാ, വന്നു 
ഘചർന്നിരിക്കുന്ന ഈ കരൗരവന്മാടര കാണ്ാലം.”

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

ക്വിസ് (വിജ്ാന പരീക്ഷ) – 17

(കുറിപ്പ്: സനാതന ധർമ്മം സംബന്ിച്ചും, കൂടുതലം 
അയ്യപ്പവാണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച് വിഷയങ്ങൾ 
അടിസ്ാനമാക്ിയമുള് ഘചാദ്ങ്ങൾ. ഉത്തരങ്ങൾ 
അയ്യപ്പവാണിയടട അടുത്ത െക്ത്തിൽ. എല്ാവർക്കും 
പടങ്കടുക്ാം. ഉത്തരങ്ങൾ 20 ദിവസത്തിനകം 
“9447211722” എന്ന നമ്പറിഘെക്കു വാട്സാപ്പ്  അയ 
ക്ണം. എല്ാ ഘചാദ്ങ്ങൾക്കും ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ 
നൽകുന്ന വ്ക്ിയടട  വിവരങ്ങൾ അടുത്ത അയ്യപ്പ 
വാണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് )
ഘചാദ്ങ്ങൾ:

1. വിഷ്ണുവിടറെ ഘസനാനായകൻ ?
2. മഹാവിഷ്ണുവിടറെ കയ്യിലള് ചക്രം സുദർശനം, 

എങ്കിൽ ഗദ?
3. മഹാഭാരതത്തിടെ ശകുനി ഏത് ഘദശക്ാരനാ 

യിരുന്നു?
4. കുരുഘക്ഷത് യദ്ധം മുഴുവനും കണ്താര്?
5. ഗണപതിയം 8 എന്ന സംഖ്യമായള് ബന്ം?
6. ശ്ീരാമനും െക്ഷണനും ഋഷ്മൂകാചെത്തിടറെ 

മുകളിടെത്തിയടതങ്ങടന?
7. ആര്ങ്കാവിടെ ശാസ്താ പ്രതിഷ്ഠ ഏത് അവസ്യിൊ 

ണുള്ത്?
8. ഭൂതനാഥടനന്നാൽ അർത്ഥടമന്താണ്?
9. ദുർഗാ സപ്ശതി - ഘദവി മാഹാത്്ം - ഒന്നാം ചരിത 

ത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന രണ്് പ്രധാന അസുരന്മാർ?
10. �ൽഹിയിടെ രാെ്പഥിടറെ പുതിയ ഘപര്, ഏത് 

സ്വാതന്ത്ര് സമര ഘസനാനിയടട പ്രതിമയാണ് 
ഇവിടട ടസപ്റ്റംബർ 8-നു അനാച്ഛാദനം ടചയ്ത് ?

ഉത്തരങ്ങൾ
(കെി് െക്ം, AV09/2022 ടെ ഘചാദ്ങ്ങളുടട 
ഉത്തരങ്ങൾ)

1. ഹരിവരാസനം എഴുതിയത് സ്വർഗീയ ടകാന്നകത്ത് 
ൊനകി അമ്മ. (ആനഘന്ദശ്വരം, പുറക്ാട് വിഘല്െ്, 
ആെപ്പുെ െില്, ഘകരളം.)

2. ഹരിവരാസനം രചിക്ടപ്പട്ടത് 1923 ൽ.
3. ഹരിവരാസനത്തിടറെ യഥാർത്ഥ ഘപര് : 

ഹരിഹരാത്ൊഷ്ടകം.
4. ഹരിവരാസനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഷ: സംസ്കൃതം. 

(സമ്മത വൃത്തം). 
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5. ഹരിവരാസനം ഗാനത്തിൽ 8 ഘ്ാകങ്ങൾ ഉണ്്. (8 
ഘ്ാകങ്ങൾ, 32 വരികൾ, ഒരു വരിയിൽ 11 
അക്ഷരങ്ങൾ വീതം, ആടക 352 അക്ഷരങ്ങൾ 
കൂടാടത ‘ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ’ 
എന്നതിടെ 14 അക്ഷരങ്ങൾ - ആടക 366 
അക്ഷരങ്ങൾ).

6. ൊനകിയമ്മയടട, അടുത്തയിടട 2022-ൽ 
ദിവംഗതയായ മകൾ: ബാൊമണി അമ്മ.

7. ഹരിവരാസനം പ്രസിദ്ധീകരിച് തിരുവനന്തപുരം 
ചാെയിടെ െയചന്ദ്ര ബുക്് �ിഘപ്പാ 1961-ൽ 
പുറത്തിറക്ിയ പുസ്തകത്തിടറെ ഘപര്: ധർമ്മ ശാസ്തൃ 
കദംബം”.. കമ്പംകുടി സുന്ദരം അയ്യർ സമാഹരിച്ത്.

8. 1975-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘സ്വാമി അയ്യപ്പൻ’ എന്ന 
മെയാള ചിത്ത്തിടെ ഹരിവരാസനം ഗാനം 
ആെപിച് ഗായകൻ: ഗാനഗന്ർവൻ ഘ�ാ. ടക. ടെ. 
ഘയശുദാസ,് സംഗീത സംവിധായകൻ: ഘദവരാെൻ 
മാസ്റർ,  രാഗം: മധ്മാവതി.

9. ഹരിവരാസനം ഗാനം അനുസരിച്് ധർമ്മശാസ്താവ് 
എന്ന അവതാരത്തിൽ ഭഗവാടറെ ഭാര്മാരുടട 
ഘപരുകൾ: പ്രഭയം സത്കയം (മൂന്നാം ഘ്ാകം)

10.  അയ്യപ്പടറെ വാഹനം : കുതിര (തുരഗ വാഹനം - 
നാൊമടത്ത ഘ്ാകം).

11. നമ്മൾ അയ്യപ്പടന പുെിവാഹനൻ എന്ന് 
വിളിക്കുന്നതിന് കാരണം : അസുരയായ മഹിഷിയടട 
സംഹാരത്തിനുഘശഷം, രാെകുമാരൻ മണികണ്ഠൻ 
(അയ്യപ്പൻ) പുെിപ്പുറത്താണു് ടകാട്ടാരത്തിഘെക്് 
മടങ്ങിയത്.

12. ഹരിവരാസനം ഗാനത്തിടെ ‘ഹരിദദീശ്വരം’ 
എന്നതിടറെ അർത്ഥം:  ഹരിത് എന്നാൽ ‘ദിശ’.. 
കിെക്്, പടി്ാറ്, വടക്്, ടതക്്, വടക്കുകിെക്്, 
ടതക്കുകിെക്്, ടതക്കുപടി്ാറ്, വടക്് പടി്ാറ് 
- 8 ദിശകൾ - അഷ്ടദിക്് - 8 ദിക്കുകൾക്് ടവഘവ്വടറ 
ന്ദവങ്ങളുണ്് - ‘അഷ്ടദിക്കുകളിടെ 8 ഘദവന്മാരുടട’/ 
‘അഷ്ടദിക്പാെകരുടട’ ഈശ്വരൻ 
-----------------------------------------

മുഴുവൻ ഘചാദ്ങ്ങൾക്കും ശരിയത്തരം നൽകിയവർ:
ആരുമില്

_____________________

വാർത്തകൾ
* ഇന്ന്, 25, ടസപ്റ്റംബർ 2022 - ഉത്ം - സ്വാമി 

അയ്യപ്പടറെ ദിവ്മായ െന്മനക്ഷത്ത്തിടറെ ശുഭദിനം.  
SASS ടറെ നിർഘദേശപ്രകാരം, ഘൊകടമമ്പാടുമുള് 
അയ്യപ്പഭക്ർ സ്വന്തം വീടുകളിലം സമീപ 
ഘക്ഷത്ങ്ങളിലം ദീപാരാധനഘയാടട ഉത്ം പൂെ 
നടത്തുന്നു.

*  SASS-ടറെ ഘദശീയ നിർവാഹക സമിതി ഘയാഗം 
2022 ഒഘക്ടാബർ 01-02 തീയതികളിൽ പൂടനയിടെ 
ആെന്ദിയിൽ (പശ്ചിമ മഹാരാഷ്ട്ര) നടക്കും.  
ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഘ�ാഷങ്ങൾക്കും 
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സം�ടനയടട വളർച്യ്കം ഘവണ്ിയള് വിശദമായ 
ചർച്കൾ നടത്തി തന്ത്രങ്ങൾ രൂപടപ്പടുത്തുന്ന രണ്് 
ദിവസടത്ത സഘമ്മളനത്തിൽ രാെ്ത്തിടറെ എല്ാ 
ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നൂഘറാളം പ്രതിനിധികൾ 
പടങ്കടുക്കുടമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

*  ശബരിമെ ഘക്ഷത്ം പ്രതിമാസ പൂെയ്കായി - തുൊമാസ 
പൂെ - ഒഘക്ടാബർ 17 ന് ന്വകുഘന്നരം 5 മണിക്് 
തുറന്ന് 22 ന് രാത്ി 10 മണിക്് അടയ്കം;  കൂടാടത, 
“ശ്ീ ചിത്തിര ആട്ടത്തിരുനാൾ” പൂെക്്:  2022 
ഒഘക്ടാബർ 24-ന് ന്വകീട്ട് 5-ന് തുറന്ന്  25-ന് രാത്ി 
10 മണിക്് അടയ്കം. 

* മണ്ഡെ - മകരവിളക്് തീർത്ഥാടനകാെത്ത് 
വണ്ിടപ്പരിയാർ, പുൽഘമട് അടക്ം എല്ാ പരമ്പരാ 
ഗത നടപ്പാടതകളും തുറക്കുന്നു. കൂടാടത ടവർച്്വൽ 
കയൂ വിനായിട്ള് sabarimalaonline.org ടവബ്ന്സറ്റ് 
ഘദവസ്വം ഘബാർ�് ഘനരിട് നടത്തുന്നു. 12 ഘകന്ദ്രങ്ങളിൽ 
spot booking ഉണ്ാകും.

ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഘ�ാഷങ്ങൾ
* ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഘ�ാഷങ്ങളുടട 

ഘദശീയതെ ഉദ്�ാടനം ഓഗസ്റ് 29-ന് ഘകരളത്തിടെ 
പന്തളത്ത് നടന്നു.  വിശദാംശങ്ങൾ ആദ് ഘപെിൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

* കർണാടക സംസ്ാനതെ ഹരിവരാസനം 
ആഘ�ാഷങ്ങളുടട ഔപചാരികമായ ഉദ്�ാടനം 
വിപുെമായ പരിപാടികഘളാടട ഒഘക്ടാബർ 16-ന് 
ബാംഗ്ലൂർ ടരൗൺ ഹാളിൽ ആസൂത്ണം ടചയ്ിരിക്കുന്നു.

*  ഹരിവരാസനം ആഘ�ാഷങ്ങളുടട ദക്ഷിണ തമിെ് നാട് 
സംസ്ാനതെ ഉദ്�ാടനം നവംബറിൽ 
മഹാസഘമ്മളനഘത്താടട തിരുച്ിറപ്പള്ിയിൽ നടക്കും.

* ഹരിവരാസനം ആഘ�ാഷങ്ങളുടട ഉത്തര തമിെ് നാട് 
സംസ്ാനതെ സമിതി 2022 ടസപ്റ്റംബർ 18-ന് 
ടചന്ന്നയിൽ ടവച്് രൂപീകരിച്ചു. റിട്ട. െസ്റിസ് 
വള്ിനായകം പ്രസി�ണ്് , പ്രശസ്ത സിനിമാ 
സംവിധായകൻ ഘപരരശു വർക്ിംഗ് പ്രസി�ണ്്,  
ശ്ീ.  G. N. െയറാം െനറൽ കൺവീനർ.  SASS 
ഘദശീയ െനറൽ ടസക്രട്ടറി ശ്ീ.  ഈഘറാ�് രാെൻ,  
ഘൊയിറെ്  െനറൽ ടസക്രട്ടറി ശ്ീ.  എസ്. 
വിഘനാദ്കുമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പടങ്കടുത്തു. 

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

നിഘഷധക്കുറിപ്പ് : ഇതിൽ ടകാടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ 
സംബന്ിച്്, അതിടറെ രചയിതാക്ൾക്ല്ാടത, 
ശബരിമെ അയ്യപ്പ ഘസവാ സമാെത്തിഘനാ 
അംഗങ്ങൾഘക്ാ യാടതാരു ബാധ്തയമിടല്ന്ന് 
വ്ക്മാക്കുന്നു.

ശബരിമെ അയ്യപ്പ ഘസവാ സമാെത്തിനുഘവണ്ി, 
അയ്യപ്പവിഹാർ, വിയ്യൂർ, തൃശൂർ., ഘകരളം - 680010, നിന്ന് 
നാഷണൽ അഡ്ിൻ ടസക്രട്ടറി ശ്ീ പി ഷണ്മുഖാനന്ദൻ 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്
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