
നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യ�ാഗം പൂനന�സിൽ
ഹരസിവരാസനം  വ്ാഖ്ാനം: ഭാഗം 1 -  ന്ാഫ. ജനാർദ്ദനൻ നാ�ർ
നനയ്യഭസിയഷക്ത്സിനറെ തത്ം - ബ്രഹ്മശ്ടീ ലാൽ്സാദ് ഭട്തസിരസി
ജപത്സിനറെ മഹത്ം - താന്തസിക്ദൃഷ്സി�സിൽ
ക്ഥ: യ�ാഗയഷേമം വഹാമ്ഹം
ഭക്സിയം സംഘടനാശക്സിയം - ഗുരുജസി യഗാൾവാൾക്കർ
സുഭാഷസിതം - 33     ഗടീതാ യ്ാക്ങ്ങൾ 26 - 31
ക്്സിസ് -18      വാർത്ക്ൾ, ശ്ദ്ാഞ്ജലസി.

ക്രമ നം. അയ്യപ്പവാണസി - 
11/2022 (ഉത്ം പതസിപ്പ് ) 
23 ഒയ്ാബർ  2022 
(06 തുലാം 1198) യഗാബ്ം 124

യദശടീ� നസിർവാഹക് സമസിതസി യ�ാഗം 
@ പൂനന

   ശബരസിമല അയ്യപ്പ യസവാ സമാജത്സിനറെ (SASS) 
യദശടീ� നസിർവാഹക് സമസിതസി യ�ാഗം 2022 ഒയ്ാബർ 
01-02 തടീ�തസിക്ളസിൽ പൂനന�സിനല ആലന്സി�സിൽ നവച്് 
നടന്നു, അതസിൽ വസിവസിധ സംസ്ാനങ്ങളസിൽ നസിന്നുള്ള 
്യത്ക് ഷേണസിതാക്കളം പനകെടുത്തു. 
  പശ്സിമ മഹാരാഷ്ട്ര�സിനല ് മുഖരുനട സാന്സിധ്ത്സിൽ 
നപാതുപരസിപാടസി�ാ�ാണ് യ�ാഗത്സിനറെ ഉദ്ഘാടനം 
നടന്ത്.   ശ്ടീ. ടസി.ബസി.യശഖർ (യദശടീ� നെ�ർമാൻ) 
ദടീപ്ജ്ലനം നടത്സി, അധ്ഷേത വഹസിച്ചു.  പശ്സിമ 
മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ാന ക്മ്സിറ്സി  ്സസിഡറെ് ശ്ടീ. എൻ. 
രാജൻ ബാബു യ�ാഗത്സിൽ പനകെടുത് ട്രസ്റസിമാനരയം 
മറ്് ഷേണസിതാക്കനളയം  സ്ാഗതം നെയ്തു.
   യഡാ.�യശാധൻ സാന്ഖ മഹാരാജ്  (ട്രസ്റസി,  
സാധക്ാശ്മം, അലന്സി) യ�ാഗത്സിൽ  മുഖ്ാതസിഥസി�ാ�സി 
പനകെടുത്തു.  SASS-നറെ ്വർത്നയത്യം വസിവസിധ 
യസവന ്വർത്നങ്ങയളയം അഭസിനന്സിച്ചുനക്ാണ്ടു 
സംസാരസിച്ചു. ഇക്കാലത്തു നല്ല മനുഷ്ർ ഒരുമസിക്കു 
ന്സിനല്ലന്നും, അയതസമ�ം ധർമ്ത്സിനും രാഷ്ട്രത്സിനും 
എതസിരാ�സി ്വർത്സിക്കുന്വർ എയപ്പാഴം ഒരുമസിച്ചു 
വരുന്താ�സി ക്ാണുന്നുനവന്നും,  അതസിനാൽ നല്ല 
മനുഷ്ർ ഒന്സിയക്കണ്ടത് സമൂഹനന്മക്ക് വളനര 
ആവശ്മാനണന്നും അയദ്ദഹം വസിശദടീക്രസിച്ചു.
        ശ്ടീ.  ടസി.ബസി. യശഖർ അധ്ഷേ ്സംഗത്സിൽ, 
NEC-�സിൽ വസിവസിധ യമഖലക്ളസിനല സാമൂഹസിക് 
്വർത്ക്നര ആദരസിക്കുന്ത് ഒരു നല്ല ക്ടീഴ് 
വഴക്കമാനണന്് സൂെസിപ്പസിച്ചു.  കൂടാനത, NEC-�സിൽ 
വസിശദമാ�സി െർച് നെയയ്യണ്ട വസിഷ�ങ്ങളം, മണ്ഡല - 
മക്രവസിളക്ക് ക്ാലത്് വസിവസിധ സ്ലങ്ങളസിൽ SASS 
നൽകുന് അന്ദാന സൗക്ര്ം യപാലുള്ള വസിഷ�ങ്ങളം 
വസിശദടീക്രസിച്ചു. 
      ശ്ടീ.  നാനാ ജാദവ്, (ആർഎസ്എസ് ്ാന് 



സംഘൊലക്് ), യഡാ. ശസിവാജസി റാവു ക്ദം (ൊൻസലർ, 
ഭാരതസി വസിദ്ാപടീഠം), ശ്ടീ.  മയഹഷ് സൂര്വംശസി (ട്രസ്റസി, 
ശ്ടീമന്് ദഗദുയഷത് ഹൽവാ�് സാർവ്വജനസിക്് ഗയണഷ് 
മണ്ഡലം), ശ്ടീ.  ശകെരനാരാ�ണൻ (ട്രസ്റസി, അയ്യപ്പ 
ഭക്സമാജം ൊരസിറ്ബസിൾ ട്രസ്റ്, വാനൗരസി), ശ്ടീ.  
സുഭാഷ് തയലര (തയലര ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യഹാട്ൽസ്, 
പൂനന), ശ്ടീ.  സയന്ാഷ് സദാശസിവ് ക്ദം (ട്രസ്റസി, ശ്ടീ 
ത്�ംബയക്ശ്ർ, യദവസ്ാനം ട്രസ്റ്, നാസസിക്് ) 
തുടങ്ങസി� വസിശസിഷ് വ്ക്സിക്ളം പനകെടുത്തു. അവനര 
നപാന്ാട�ണസി�സിച്് സമ്ാനങ്ങൾ നൽക്സി ആദരസിച്ചു.
     SASS രഷോധസിക്ാരസിയം ് യത്ക് ഷേണസിതാവുമാ� 
ശ്ടീ. എ.ആർ. യമാഹനൻ തനറെ മുഖ്്ഭാഷണത്സിൽ 
SASS-നറെ ്ാധാന്നത്ക്കുറസിച്ചും അതസിനറെ 
്വർത്ന ശശലസിന�ക്കുറസിച്ചും സംസാരസിച്ചു.  
ഹരസിവരാസനം ശതാബ്സി ആയഘാഷങ്ങനളക്കുറസിച്ചും 
അയ്യപ്പ ധർമ്ത്സിനറെ സയന്ശം രാജ്ത്തും വസിയദശത്തും 
എത്സിക്കാൻ ഈ അവസരം എങ്ങസിനന 
്യ�ാജനനപ്പടുത്ണനമന്നും അയദ്ദഹം വസിശദടീക്രസിച്ചു.  
കൂടാനത, SASS യപാനലയള്ള സംഘടന�സിയലക്ക് 
കൂടുതൽ അർപ്പണയബാധമുള്ള ആളക്നള നക്ാണ്ടുവന്് 
സംഘടന എങ്ങനന വസിപുലടീക്രസിക്കാം  എന്് 
്വർത്ക്ർ െസിന്സിക്കുക്യം ആസൂത്ണം നെയ്യുക്യം 
യവണം.
     പശ്സിമ മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ാനത്സിനറെ ജനറൽ 
നസക്രട്റസി ശ്ടീ. മനു രാജൻ, യ�ാഗത്സിൽ പനകെടുത് 
എല്ലാ വസിശസിഷ് വ്ക്സിക്ൾക്കും NEC മടീറ്സിംഗസിൽ 
പനകെടുത് എല്ലാ ്തസിനസിധസിക്ൾക്കും  നന്സി 
യരഖനപ്പടുത്സി.      
  ഉദ്ഘാടന സയമ്ളനത്സിന് യശഷം വസിവസിധ 
സംസ്ാനങ്ങളസിൽ നസിന്നുള്ള ്തസിനസിധസിക്ളമാ�സി NEC 
യ�ാഗം ആരംഭസിച്ചു.  ഓയരാ സംസ്ാനത്സിനറെയം 
ജനറൽ നസക്രട്റസിമാർ സംസ്ാനാടസിസ്ാന ത്സിലുള്ള 
റസിയപ്പാർട്സിംഗ് നടത്സി.  യദശടീ� ജനറൽ നസക്രട്റസി ശ്ടീ. 
ഈയറാഡ് രാജൻ രണ്ട് ദസിവസനത് യ�ാഗത്സിനറെ 
അജണ്ടയനട സംഷേസിപ്ത വസിവരണം നൽക്സി.  ഹരസി 
വരാസനം ശതാബ്സി ആയഘാഷങ്ങൾ 2022 ആഗസ്് 
മുതൽ 2024 ജനുവരസി വനര, സംഘടനാപരമാ� 
വസിക്സനം മുൻനസിർത്സി, വസിജ�ക്രമാ�സി പൂർത്ടീക്രസി 
ക്കുന്തസിനുള്ള ് വർത്ന പദ്തസിന�ക്കുറസിച്് അയദ്ദഹം 
വസിശദടീക്രസിച്ചു. 
   ഹരസിവരാസനം ആയഘാഷങ്ങളനട സഹാ�യത്ാനട 
സംഘടനയനട വസിക്സനം സംബന്സിച്് ഗ്രൂപ്പ് തസിരസിച്ചുള്ള 
(ദഷേസിണ ഇന്്, ഉത്യരന്്) െർച്ക്ൾ നടന്നു.  ശ്ടീ.  
എസ്. വസിയനാദ്കുമാർ, (യജാ. ജനറൽ നസക്രട്റസി) 
വരുന് മണ്ഡല-മക്രവസിളക്ക് സടീസണസിൽ 
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സന്സിധാനത്തും എരുയമലസി�സിലും ദഷേസിണയമഖല�സിനല 
മറ്് സ്ലങ്ങളസിലും അന്ദാനവും മറ്് യസവനങ്ങളം 
(അയ്യപ്പ യസവായക്ന്ദം - ASK) നടത്തുന്തസിനനക്കുറസിച്് 
വസിശദമാ� െർച്യ്ക്  യനതൃത്ം നൽക്സി.
    ശ്ടീ.  ദുശരശകെർ  (ട്രസ്റസി)  ഗ്ാമ/വാർഡ് തലങ്ങളസിനല 
അടസിസ്ാന യൂണസിറ്ാ�     ് തസിവാര  അയ്യപ്പയ�ാഗത്സിനറെ 
�ഥാർത്ഥ നടത്സിപ്പസിനറെ ്ദർശനം (DEMO) 
നടത്തുക്യം, ്യത്ക് ്വർത്ന യമഖലക്ളനട 
ആവശ്ക്ത അനുസരസിച്് യ�ാഗങ്ങളസിൽ ഉൾനപ്പടു 
യത്ണ്ട വസിഷ�ങ്ങനളക്കുറസിച്് വസിശദടീക്രസിക്കുക്യം 
നെയ്തു.
     അയ്യപ്പവാണസി�സിനല ഉള്ളടക്കം /വസിഷ�ം 
അയ്യപ്പയ�ാഗങ്ങളസിൽ െർച്ക്ൾക്കാ�സി ഉപയ�ാഗസിക്കാ 
നമന്്  അഡ്സിനസിയ്രേറ്ടീവ് നസക്രട്റസി ശ്ടീ.  പസി. 
ഷൺമുഖാനന്ൻ നസിർയദ്ദശസിച്ചു. അയ്യപ്പവാണസിയനട 
വസിജ�ക്രമാ� ്സസിദ്ടീക്രണത്സിനും ഗുണപരമാ� 
പുയരാഗതസിക്കും യവണ്ടസി എല്ലാ സംസ്ാനങ്ങളം 
അയ്യപ്പവാണസി എഡസിയറ്ാറസി�ൽ ക്മ്സിറ്സി�സിയലക്ക് ഓയരാ 
്തസിനസിധസിന� വടീതം നസിർയദ്ദശസിക്കണം.  കൂടാനത, 
നസിലവസിൽ ഇംഗ്ടീഷ്, ഹസിന്സി, തമസിഴ്, നതലുകെ്, ക്ന്ഡ, 
മല�ാളം എന്ടീ 6 ഭാഷക്ളസിൽ ഫടീനസിക്് മടീഡസി� 
ക്മ്യൂണസിയക്കഷനുമാ�സി സഹക്രസിച്് SASS  
സംയക്മാ�സി നസിർമ്സിക്കുന് ഒരു ഹ്രസ്െസിത്മാ� 
‘തത്മസസിനപ്പാരുളസി’നന കുറസിച്് അയദ്ദഹം വസിശദടീക്രസിച്ചു.  
വരുന് തടീർത്ഥാടന ക്ാലത്് െസിത്ം റസിലടീസ് 
നെയ്യാനാകുനമന്ാണ് ്തടീഷേസിക്കുന്ത്.
     ശ്ടീ.  വസിശ്നാഥൻ വസി നക് (ട്രസ്റസി),  SASS-നറെ 
സംഘടനാ ക്ാര്ങ്ങനള കുറസിച്ചും, അയ്യപ്പ സ്ാമസിയനട 
ഭക്നര എങ്ങനന തസിരസിച്റസി�ണനമന്നും, അവനര 
ഐക്്നപ്പടുത്സി അതസിനന ഒരു യദശടീ� ശക്സി�ാക്ക 
ണനമന്നും വസിശദടീക്രസിച്ചു.  എല്ലാ വസിഭാഗം ആളക്നളയം 
�ാനതാരു വസിയവെനവുമസില്ലാനത ഉൾനപ്പടുത്ണം.  
പഞ്ാ�ത്് തലം മുതൽ താലൂക്ക്, ജസില്ല, സംസ്ാന, 
യദശടീ� തലങ്ങളസിൽ ക്മ്സിറ്സിക്ൾ രൂപടീക്രസിയക്കണ്ടതാണ്. 
എല്ലാ�സിടത്തും സംഘടസിപ്പസിക്കുന്, പതസിവ് ്തസിവാര 
അയ്യപ്പയ�ാഗങ്ങളനട നടത്സിപ്പസിനന കുറസിച്ചും അയദ്ദഹം 
വസിശദടീക്രസിച്ചു.
   സംസ്ാനതല െർച്ക്ൾക്ക് യശഷം, സംസ്ാന 
ജനറൽ നസക്രട്റസിമാർ സംഘടനയനട വസിക്സന 
ത്സിലും ഹരസിവരാസനം ആയഘാഷങ്ങളസിലും തങ്ങളനട 
ഇയപ്പാഴനത് സ്സിതസി വസിവരങ്ങളം,  ഭാവസി�സിൽ 
എത്സിയച്യരണ്ടതാ� ലഷേ്വും സമർപ്പസിച്ചു.
   സമാപന ്സംഗത്സിൽ ശ്ടീ. T. B. യശഖർ രണ്ട് 
ദസിവസനത് മടീറ്സിംഗസിൽ െർച് നെയ്ത എല്ലാ വസിഷ�ങ്ങളം 
ഓയരാന്ാ�സി  ഓർമ്നപ്പടുത്സി, പൂനന�സിൽ NEC മടീറ്സിംഗ് 
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വസിജ�ക്രമാ�സി നടത്തുന്തസിനുള്ള ക്രമടീക്രണങ്ങൾക്ക് 
പശ്സിമ മഹാരാഷ്ട്ര�സിനല എല്ലാ ് വർത്ക്ർക്കും നന്സി 
പറഞ്ഞു.
    ശ്ടീ.  എ. ആർ. യമാഹനൻ തനറെ സമാപന സയന്ശ 
ത്സിൽ ടടീം വർക്കസിനനക്കുറസിച്ചും ഒരു നല്ല യനതാവസിന് 
ആവശ്മാ� ഗുണങ്ങനളക്കുറസിച്ചും വസിശദടീക്രസിച്ചു.  
കൂടുതൽ  അർപ്പണയബാധമുള്ള ്വർത്ക്നര സംഘ 
ടന�സിയലക്ക് യെർയക്കണ്ടതുനണ്ടന്് അയദ്ദഹം ആവർ 
ത്സിച്ചു.  ഏനതാരു സംഘടനയനടയം വസിജ �ക്രമാ� 
്വർത്നത്സിനും ആഗ്ഹസിച് ലഷേ്ങ്ങൾ ശക്വരസി 
ക്കുന്തസിനും  അർപ്പണയബാധവും അച്ടക്കവും,  
നസിശ്�ദാർഢ്യത്ാടും സമർപ്പണയത്ാടും കൂടസി� 
്വർത്നവും ആവശ്മാനണന്് അയദ്ദഹം 
വസിശദടീക്രസിച്ചു.   ‘സമ്പർക്ക ്വർത്ന’ ത്സിന് 
്യത്ക് ശ്ദ് നൽക്ണനമന്നും യദശടീ�/സംസ്ാന, 
ജസില്ലാ തലങ്ങളസിൽ സമ്പർക്ക ചുമതലക്ൾക്കാ�സി 
്യത്ക്ം ്വർത്ക്നര നസിയ�ാഗസിക്കണനമന്നും 
അയദ്ദഹം നസിർയദ്ദശസിച്ചു.  അയ്യപ്പനറെ കൃപയ�ാനട 
എല്ലാവർക്കും യഷേമത്സിനാ�സി ്ാർത്ഥസിച്ചുനക്ാണ്ട് 
അയദ്ദഹം തനറെ വാക്കുക്ൾ ഉപസംഹരസിച്ചു, 
എല്ലാവർക്കും നവരാത്സി ആശംസക്ൾ അറസി�സിച്ചു.
 ശരണയഘാഷം, ‘യലാക്വടീര്ം മംഗളയ്ാക്ം’ 
എന്സിവയ�ാനട സയമ്ളനം സമാപസിച്ചു.

---------------------------------
ഹരിഹരാത്മജാഷ്ടകം 

(ഹരസിവരാസനം) - 1
( ശ്ടീ. P R ജനാർദ്ദനൻ നാ�ർ, എറണാകുളം)

(ശ്ടീ.  പസി.ആർ. ജനാർദ്ദനൻ നാ�ർ, (Ph.9446859615)

 കുട്സിക്കാലം മുതൽ ആത്ടീ�വും സാമൂഹസിക്വുമാ� 
ക്ാര്ങ്ങളസിലും മറ്് അനുബന് ക്ാര്ങ്ങളസിലും 

4



താൽപ്പര്മുണ്ട്.  സംസ്കൃതത്സിൽ പണ്ഡസിതനാ� 
അയദ്ദഹം നല്ല വാഗ്സിയം എഴത്തുക്ാരനുമാണ്. നസിരവധസി 
യലഖനങ്ങളം,  ‘്ദഷേസിണതത്്ം’, ‘സമസിതസി ്ാർത്ഥന’, 
ഇംഗ്ടീഷസിൽ ‘സംസ് കൃതം സ്�ം പഠനം’ തുടങ്ങസി�  
പുസ്ക്ങ്ങളം എഴതസി�സിട്ടുണ്ട്. നടലസിയക്ാം 
ഡസിപ്പാർട്് നമറെസിൽ നസിന്് എഞ്സിനടീ�റാ�സി വസിരമസിച് 
അയദ്ദഹം സംസ് കൃത ക്ളരസി വാട്് സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുക്ൾ, 
യൂടയൂബ് ൊനലുക്ൾ, രഘുവംശം, ഭഗവത്ഗടീത 
ക്ാസുക്ൾ എന്സിവ�സിലൂനട സംസ് കൃത ഭാഷാ 
്െരണത്സിൽ 2016 മുതൽ വ്ാപൃതനാ�സിരസിക്കുന്നു.)

 ഹരസിവരാസനം ശതാബ്സി ആയഘാഷയവള�സിൽ 
ഹരസിഹരാത്ജാഷ്ക്ത്സിലൂനട ഒന്നു ക്യ്ാടസിക്കാൻ 
സാധസിക്കുന്ത് ഭഗവാനറെ അനുഗ്ഹജന്മാ� ഒരു 
സൗഭാഗ്ം തനന്. ഏറ്വും സരളലളസിതമാ� ഭാഷ�സിൽ, 
സുന്രസുഭഗ വൃത്ത്സിൽ ആർക്കും എളപ്പം 
മനസ്സിലാക്കാവുന് രടീതസി�സിൽ ശ്ടീധർമ്ശാസ്ാവസിനറെ 
സവസിയശഷ ഗുണഗണങ്ങനള വർണസിക്കുന് യക്ാമള 
പദങ്ങൾ യക്ാർത്സിണക്കസി� മയനാഹരമാ� ഒരു 
മണസിമാല�ാണ് ഈ ക്ടീർത്നം. ഓയരാ പദവും, 
ആസ്ാദ്ക്രം, അർത്ഥ സമ്പുഷ്ം. ഓയരാ വരസി 
നൊല്ലുയമ്പാഴം ഭക്മാനസം ആനന് ലഹരസി�സിൽ 
മുഴകുന്നു. ഭക്സി മാധുര്ം ഇത്യം വഴസിന്ാഴകുന് 
മനറ്ാരു ക്ടീർത്നം ഉയണ്ടാ എന്് തനന് സംശ�ം. 
ഭഗവാൻ ഗടീതലാലസനും നസിത് നർത്നനുമാണ്.  
ആ ഭഗവാനറെ നൃത് ഗടീത താളത്സിനനാപ്പം ആടസിപ്പാടസി 
തസിമർക്കുന്നു ഇതസിനല ഓയരാ യ്ാക്വും. ശബരസിമല�സിൽ 
രാത്സി നട�ടയ്ക്കുന് യവള�സിൽ നൊല്ലസി വരുന് ഈ 
ക്ടീർത്നം യക്ൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്ം, ആദ്ക്ാലത്് ആ 
സമ�ത്് അവസിനടയള്ള ഭക്ർക്കു മാത്മാ�സിരുന്നു. 
എന്ാൽ സ്ാമസിഭക്നും അനുഗൃഹടീത ക്ലാക്ാരനുമാ� 
ശ്ടീ യ�ശുദാസസിനറെ ഗന്ർവ്വ സ്രത്സിൽ ആലപസിക്ക 
നപ്പട്യതാനട ഈ ക്ടീർത്നം സാർവ്വലൗക്സിക്മാ�സി 
ത്ടീർന്നു. യക്ാടാനുയക്ാടസി ഭക്രുനടയം, ഭക്രല്ലാത് 
വരുനടതനന്യം നാവുക്ളസിൽ ഈ ക്ടീർത്നം 
അല�ടസിക്കുന്നു, അവർ അതസിനറെ മാധുര്ം നുണ്് 
ആസ്ദസിക്കുന്നു. ശബ്മാധുരസി�സിൽ മാത്ം ഒതുങ്ങുന്തല്ല 
ഇതസിനറെ സവസിയശഷത. ഒയരാ വരസിയം അർത്ഥസമ്പുഷ്ം. 
ഓയരാ പദവും ഭഗവാനറെ ഗുണഗണങ്ങനള വർ്സിക്കുന്നു. 
അർത്ഥയബാധയത്ാനട ഭക്സിപൂർവ്വം ഈ ക്ടീർത്നം 
പാടുന് ഭക്ൻ ആ ഗുണങ്ങനള അറസി�ാനതതനന് 
തന്സിയലക്ക് ആഗടീരണം നെയ്യുന്നു, ആവാഹസിക്കുന്നു. 
ഭഗവാനറെ ഗുണങ്ങൾ ഭക്നസിലും സംജാതമാകുന്നു. 
ഭഗവാനും ഭക്നും തമ്സിലുള്ള ദൂരം കുറയന്നു, ക്രയമണ 
ആ ദൂരം കുറഞ്ഞുകുറ്് അവർ ഒന്ാ�സിത്ടീരുന്നു. 
ഭഗവാനും ഭക്നും ഒന്് , സ്ാമസിയം യസവക്നും ഒന്്, 
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മാത്മല്ല, ‘എല്ലാം എല്ലാം അയ്യപ്പൻ’ എന് അശദ്ത 
അനുഭൂതസി�സിയലക്ക്  ഭക്ൻ അ�ത്നലളസിതമാ�സി 
ഉ�ർത്നപ്പടുന്നു. ഈ അശദ്തതത്മാണ് ശബരസിമല 
ധർമ്ശാസ്ാവു നൽകുന് മുഖ്മാ� സയന്ശം. ഈ 
സയന്ശം അനുഭൂതസിതലത്സിയലക്ക് എത്സിക്കുവാൻ 
ഈ ക്ടീർത്നം ഭക്ർക്കു സഹാ�ക്മാ�സി ഭവസിക്കുന്നു.

 വളനര സംഷേസിപ്തമാ�സി ഓയരാ യ്ാക്വും 
വസിശക്ലനം നെയ്ത് ഇതസിനല ഓയരാ പദത്സിനറെയം 
അർത്ഥപുഷ്സി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു എളസി� ശ്മം 
നടത്ാം.

അഷ്ക്ം. 1

ഹരസിവരാസനം വസിശ്യമാഹനം
ഹരസിദധടീശ്രാരാധ്പാദുക്ം

അരസിവസിമർദ്ദനം നസിത്നർത്നം
ഹരസിഹരാത്ജം യദവമാശ്യ�.

ഈ അഷ്ക്ത്സിനല ഓയരാ യ്ാക്ത്സിനറെയം 
താല്പര്ം:

 ‘ഹരസിഹരാത്ജം യദവമാശ്യ�’, ഹരസിഹരാത്ജനാ� 
യദവനന ഞാൻ ആശ്�സിക്കുന്നു, ഞാൻ ശരണം 
്ാപസിക്കുന്നു എന്ാണ്. ബാക്കസി പദങ്ങനളല്ലാം ആ 
യദവനറെ വസിയശഷങ്ങളാണ്. ഓയരാ പദത്സിനറെയം 
അർത്ഥവസിൊരം നെയ്യുയമ്പാൾ ഇക്കാര്ം മനസ്സിലു 
നണ്ടകെസിൽ  അർത്ഥഗ്ഹണം സുക്രമാ�സിരസിക്കും.

 ഉദാഹരണമാ�സി ഹരസിവരാസനം എന് 
ആദ്പദത്സിനറെ അർത്ഥം വസിശദമാ�സി മനസ്സിലാക്കാൻ 
ശ്മസിക്കാം.

യശ്ഷ്ഠമാ� ഇരസിപ്പസിടമാണു വരാസനം. ഹരസി = സസിംഹം.

ഹരസിവരാസനം = യശ്ഷ്ഠമാ� സസിംഹാസനം. 
െക്രവർത്സിമാരും മറ്ം ഇരസിക്കുന് നവരത്നഖെസിതമാ�, 
വസിശാലമാ�, യശ്ഷ്ഠമാ� ഇരസിപ്പസിടം. പയഷേ ഇവസിനട 
സസിംഹാസനം എന് അർത്ഥം യപാരാ. 
സസിംഹാസനത്സിന് ഭഗവാനറെ വസിയശഷണം ആക്ാൻ 
പറ്സില്ലയല്ലാ. ഹരസിവരാസനം എന് പദം ഭഗവാനറെ 
വസിയശഷണം ആക്ണം. അതസിനാൽ മനറ്ാരു തരത്സിൽ 
വ്ാഖ്ാനസിക്കണം.

ക്മലാസന:  എന്ാൽ ക്മലാസനൻ,  ക്മലാസനത്സിൽ 
ഇരസിക്കുന്വൻ, ബ്രഹ്മാവ്. ക്മലാസനം = ബ്രഹ്മാവസിനന.

അതുയപാനല ഹരസിവരാസന: എന്ാൽ 
ഹരസിവരാസനത്സിൽ ഇരസിക്കുന്വൻ, െക്രവർത്സി. 
ഇവസിനട ഭഗവാൻ ധർമ്ശാസ്ാവ്.

ഹരസിവരാസനം = ധർമ്ശാസ്ാവസിനന. ശത്യലാക്് 
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െക്രവർത്ടീഭാവത്സിൽ നവരത്നഖെസിതമാ� നപാന്സിൻ 
സസിംഹാസനത്സിൽ നപാന്മ്പലയമട്സിനല നപാന്മ്പല 
ത്സിൽ വസിരാജസിച്രുളന് ശ്ടീധർമ് ശാസ്ാവസിനന (ഞാൻ 
ആശ്�സിക്കുന്നു) എന്നു താല്പര്ം.

വസിശ്യമാഹനം = വസിശ്നത് യമാഹസിപ്പസിക്കുന്വനന.

ഭഗവാൻ തനറെ മാ�ാവസിലാസം നക്ാണ്ട് അസത്മാ� 
ഈ ്പഞ്നമല്ലാം സത്മാനണന്് നനമ് 
യമാഹസിപ്പസിച്സിരസിക്കുന്നു.

യമാഹനൻ എന്ാൽ ആനരയം സ്സൗന്ര്ം നക്ാണ്ടു 
വ്ായമാഹസിപ്പസിച്ചു തന്സിയലക്ക് ആക്ർഷസിക്കുന്വൻ 
എന്നും അർത്ഥം പറ�ാം. ശബരസിമല 
ധർമ്ശാസ്ാവസിനനയപ്പാനല ഭക്യക്ാടസിക്നള ആണ്ടു 
യതാറം തന്സിയലക്ക് ആക്ർഷസിക്കുന് മനറ്ാരു യദവനസില്ല.

“ഹരസിദധടീശ്രാരാധ്പാദുക്ം”. ശ്ടീ യ�ശുദാസും മറ്ം 
പാടുന്തു യപാനല “ഹരസിദധടീശ്രം ആരാധ്പാദുക്ം” 
എന്് നൊല്ലസി�ാൽ, വ്ാഖ്ാനസിച്ാൽ ഈ വരസിയനട 
അർത്ഥപുഷ്സി നവളസിനപ്പടുത്ാൻ ക്ഴസിയനമന്നു 
യതാന്നുന്സില്ല. ഹരസിത് എന്ാൽ ദസിക്ക്. ഹരസിദധടീശ്രൻ 
എന്ാൽ ദസിക്കുക്ളനട ഈശ്രന്മാരാ� 
ദസിക്്പാലക്രുനടയം ഈശ്രൻ, അതാ�ത് യദയവന്ദൻ. 
‘യദവന്ദനന ശരണം ്ാപസിക്കുന്നു’ എന്ാണു 
വ്ാഖ്ാനം വരസിക്. ഇവസിനട ‘ഭഗവാനന ആശ്�സിക്കുന്നു’ 
എന്ാണ് അർത്ഥം വയരണ്ടത്. ഭഗവാനന 
ദസിക്്പാലക്രുനടയം ഈശ്രൻ എന്നും െസിലർ 
വ്ാഖാനസിച്ചു ക്ാണുന്നുനണ്ടകെസിലും ആ വ്ാഖ്ാനം 
പൂർണതൃപ്തസിന� നൽകുന്സില്ല.

ആരാധ്പാദുക്ം = ആരാധ്ങ്ങളാ� പാദുക്ങ്ങൾ, 
പൂജനടീ�ങ്ങളാ� നമതസി�ടസിക്യളാടു കൂടസി�വൻ 
എന്ർത്ഥം. ആരാൽ ആരാധസിക്കനപ്പടുന്വൻ? 
എല്ലാവരാലും ആരാധസിക്കനപ്പടുന് പാദുക്ങ്ങയളാടു 
കൂടസി�വൻ എന്് അർത്ഥം പറ�ാനമകെസിലും, ഇവസിനട 
അതസിനുള്ള കൃത്മാ� സൂെന ക്ാണുന്സില്ല. മുക്ളസിൽ 
എഴതസി�തു യപാനല “ഹരസിദധടീശ്രാരാധ്പാദുക്ം” 
എന്്  ഒന്സിച്് നൊല്ലുയമ്പാൾ, ഹരസിദധടീശ്രനാൽ 
അതാ�ത് യദയവന്ദനാൽ ആരാധസിക്കനപ്പടുന് 
പാദുക്ങ്ങയളാടു കൂടസി�വൻ എന് ്സക്മാ� 
അർത്ഥം ലഭസിക്കുന്നു.

പനഷേ, ഭഗവാൻ യദയവന്ദനാൽ 
ആരാധസിക്കനപ്പടുന്വനാനണന്് എവസിനടന�കെസിലും 
ഏനതകെസിലും പണ്ഡസിതന്മാർ യരഖനപ്പടുത്സി�സിട്ടുയണ്ടാ 
എന്്  സംശ�ം യതാന്ാം, “ഉണ്ട് ”. ഉണ്ട് എന്തസിന് 
ധാരാളം നതളസിവുക്ളം ഉണ്ട്. ഭൂതനാഥസർവസ്ം എന് 
ഗ്ന്ഥത്സിൽ ശബരസിമല യഷേത് നസിർമ്ാണവുമാ�സി 
ബന്നപ്പട്് അയ്യപ്പയനാനടാപ്പം പന്ളരാജാവും 
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ശസന്ങ്ങളം യെർന്് വനത്സിൽ യപാകുന് വസിവരണം 
ക്ാണാം. ഒരു രാത്സി�സിൽ സ്ാമസിയനട ഒരു 
മുഖ്യസവക്നാ� വാപുരൻ വന്നു പന്ളരാജാവസിനന 
നപാന്മ്പലയമട്സിയലയ്ക്കു കൂട്സിനക്കാണ്ടു യപാ�സി. അവസിനട 
മയനാഹരമാ� ഒരു യഷേത്ത്സിൽ, സസിംഹാസനത്സിൽ 
വസിരാജസിച്രുളന് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരാലും - യദയവന്ദൻ, 
മറ് യദവന്മാർ, മുനസിമാർ, അഷ്ദസിക്് പാലക്ർ 
തുടങ്ങസി�വരാൽ ഭഗവാൻ ആരാധസിക്കനപ്പട്ടു 
നക്ാണ്ടസിരസിക്കുന് മയനാഹരദൃശ്ം വർണസിക്കുന്നുണ്ട് .

     മനറ്ാന്് ശസിഷ്്യ�ാഗം - യശ്ഷ്ഠന്മാരാ� 
ആനരകെസിലും  ഇത്രത്സിൽ  ഈ  പദം  ്യ�ാഗസിച്സി 
ട്ടുയണ്ടാ എന്് യനാക്കസി�ാൽ ഉനണ്ടന്നു തനന് ക്ാണാം. 
സു്സസിദ്മാ� ഒരു അയ്യപ്പയ്ാക്ം ഉദ്രസിക്കുന്നു.

“യലാക്ാനാം പരയമശ്രം നസിഗമസയന്ാശഹക്സംയവദസിതം,

 ശ്ടീക്ണ്ാെയുതയദവസംഭവമനന്ാനന്വാരാന്സിധസിം,

ആർത്ാനാമഭസിരഷേക്ം പദനമയദ്ദയവന്ദമുഖ്ാമരം,

െസിദ്രൂപം ശബരസിഗസിരടീശമനസിശം ശാസ്ാരമടീശം ഭയജ”.

ഇതസിനല ‘പദനമയദ്ദയവന്ദമുഖ്ാമരം’ എന് പദത്സിന് 
തൃപ്പാദങ്ങളസിൽ നമസിക്കുന്താ� യദയവന്ദമുഖ്ന്മാരാ� 
യദവക്യളാടു കൂടസി�വനന എന്ർത്ഥം.

         ശബരസിമലതടീർത്ഥാടനക്ാലത്് നപാതുയവ പാടസി 
യക്ൾക്കുന് ഒരു ശരണാവലസി�സിൽ “വാസവയസവസിത 
ശരണം നപാന്യ്യപ്പാ” എന്് നൊല്ലാറണ്ട്. 
വാസവനാൽ, അതാ�ത് യദയവന്ദനാൽ 
യസവസിക്കനപ്പടുന് ഭഗവാൻ അയ്യപ്പാ എന്ർത്ഥം. 
അതുയപാനല ‘ഭൂതനാഥജപം’ എന് ക്ടീർത്നത്സിൽ 
- ‘ഇന്ദവന്നടീ�പാദസുന്രാ മയനാഹരാ..” ഇന്ദനാൽ 
വന്സിക്കനപ്പടുന് പാദങ്ങയളാടുകൂടസി� സൗന്ര്ധാമയമ 
എന്്  സംയബാധന നെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരസിവരാസനം 
ക്ടീർത്നത്സിലും ഈ അർത്ഥം തനന്�ാണ് 
വയരണ്ടത്. യദവന്ദനന ആശ്�സിക്കുന്നു എന്ല്ല, 
യദയവന്ദനാൽ വന്സിക്കനപ്പടുന് പാദുക്ങ്ങയളാടു കൂടസി� 
ഭഗവാനന ശരണം ്ാപസിക്കുന്നു എന്താണ് ഏറ്വും 
അനുയ�ാജ്മാ� വ്ാഖ്ാനം.

           മനറ്ാരു ക്ാര്വും ശ്യദ്�മാണ്. സംസ്കൃതത്സിൽ 
സമ്താവൃത്ത്സിലാണ് ഇതസിനറെ രെന. 11 
അഷേരങ്ങൾ വടീതം യവണം ഓയരാ വരസി�സിലും. പനഷേ 
ഈ യ്ാക്ത്സിനല രണ്ടാം പാദം വസിഭജസിച്ചു നൊല്ലുയമ്പാൾ 
12 അഷേരങ്ങൾ വരുന്നു, വൃത് ഭംഗം. അതസിനാൽ 
“ഹരസിദധടീശ്രാരാധ്പാദുക്ം” എന്താകും കൂടുതൽ 
ശരസി. അങ്ങനന തനന്�ാകും ഇതസിനറെ രെ�സിതാവ് 
എഴതസി�സിട്ടുള്ളത്.

അരസിവസിമർദ്ദനം: അരസി എന്ാൽ ശത്രു, അധർമ്ം 
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നെയ്യുന്വർ, സനാതന ധർമത്സിനനതസിനര 
്വർത്സിക്കുന്വർ ധർമ്സംസ്ാപക്നാ� ഭഗവാനു 
ശത്രുക്കൾ, അങ്ങസിനനയള്ള ശത്രുക്കനള നശസിപ്പസിക്കുന് 
വനാണ് ഭഗവാൻ. ധർമ് സംസ്ാപനമാണയല്ലാ 
ഭഗവാനറെ അവതാരലഷേ്ം. വരബലത്ാൽ മദസിച്ചു 
സ്ർഗ്ഗസസിംഹാസനം ശക്യ്യടക്കസി ധർമ്വ്വസ്ന� 
തക്സിടം മറസിച് അജ്ാന സ്രൂപസിണസി�ാ� മഹസിഷസിന� 
വധസിച്ചു ധർമ്ം പുന: സ്ാപസിക്കാനാ�സിരുന്യല്ലാ 
ഹരസിഹരാത്ജനറെ ജനനം തനന്. ആദ്്ാത്സിക്ദൃഷ്്ാ 
നമ്മുനട ഉള്ളസിനല ക്ാമയക്രാധാദസിക്ളം അജ്ാന 
വുമാണു നമ്മുനട ശത്രുക്കൾ. അവന� ഇല്ലായ്മ നെയ്യുന് 
അരസിവസിമർദ്ദനനാണു ഭഗവാൻ.

നസിത്നർത്നം: നടരാജനന യപ്പാനല എയപ്പാഴം 
നൃത്ം നെയ്യുന്തസിൽ തല്പരനാ�വൻ. ജഡമല്ലാത്, 
െലനാത്ക്മാ� ഈ ്പഞ്ത്സിനറെ ൊലക് 
ശക്സി�ാ� സ്പന്നമാണ് ഈ നസിത്നർത്നം. 
അനുസയുതമാ� ഈ സ്പന്നം നക്ാണ്ടാണ് ്പഞ്ം 
നസിലനസിൽക്കുന്ത്. അതസിനാൽ ഭഗവാൻ നസിത് 
നർത്നൻ. അഖണ്ഡബ്രഹ്മാനന്സ്രൂപനാ�, 
അഖസിലാണ്ഡയക്ാടസി ബ്രഹ്മാണ്ഡനാ�ക്നാ� ഭഗവാനറെ 
ആനന്നൃത്മാണ് ്പഞ്വ്വസ്ക്ൾക്ക് 
ആധാരവും അടസിസ്ാനവും.

ഹരസിഹരാത്ജം: ഹരസിയനടയം ഹരനറെയം അതാ�ത് 
വസിഷ്ണുവസിനറെയം ശസിവനറെയം പുത്ൻ. വസിഷ്ണു 
യ�ായഗശ്രനും ശസിവൻ ജ്ായനശ്രനുമാനണന്തു 
്സസിദ്ം . വസിഷ്ണുവസിനറെ യ�ായഗശ്രത്വും മയഹശ്രനറെ 
ജ്ായനശ്രത്വും ശ്ടീധർമ്ശാസ്ാവസിൽ ഒരുയപാനല 
സയമ്ളസിച്സിരസിക്കുന്നു.. യ�ാഗത്സിനറെയം ജ്ാന 
ത്സിനറെയം സമന്�മാണു ഭഗവാൻ.

യദവമാശ്യ�: യദവം ആശ്യ�. അങ്ങസിനനയള്ള 
യദവനന ഞാൻ ശരണം ്ാപസിക്കുന്നു.

യ്ാക്ാർത്ഥം: മയനാഹരമാ� സസിംഹാസനത്സിൽ 
ഇരുന്രുളന്, എല്ലാവനരയം യമാഹസിപ്പസിക്കുക്യം 
അയതസമ�ം തന്സിയലക്ക് ആക്ർഷസിക്കുക്യം 
നെയ്യുന്, യദയവന്ദനാൽ ആരാധസിക്കനപ്പടുന് 
തൃപ്പാദങ്ങയളാടു കൂടസി�, ബാഹ്വും ആന്രസിക്വുമാ� 
ശത്രുക്കനള നശസിപ്പസിക്കുന്, നസിത്നർത്നനാ�, 
ഹരസിഹരപുത്നാ� ശ്ടീധർമ്ശാസ്ാവസിനന ഞാൻ 
ശരണം ്ാപസിക്കുന്നു.

           ഇതസിൽ “ഹരസിദധടീശ്രാരാധ്പാദുക്ം” എന്തസിനറെ 
വ്ാഖ്ാനവും പാഠയഭദവും അയ്യപ്പഭക്രായള്ള 
പണ്ഡസിതന്മാർക്ക് വസിെസിന്നം നെയ്യുവാൻ വസിട്ടുനക്ാടു 
ക്കണനമന്നും അതസിന് അയ്യപ്പവാണസി സൗക്ര്ം 
ഒരുക്കണനമന്നും, യവണ്ടസി വന്ാൽ ശ്ടീ യ�ശുദാസസിനന 
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നക്കാണ്ടു തനന് തസിരുത്സി നൊല്ലസിക്കണനമന്നും 
ഒരഭസി്ാ�മുണ്ട്. ഇങ്ങസിനന തസിരുത്തുയമ്പാൾ ഒരു വസിഷമം 
വരുന്നുണ്ട്. ഇതസിനല എല്ലാ വരസിക്ളസിലും രണ്ടു പദങ്ങൾ 
യവർനപട്ടു നസിൽക്കുന്താ�ാണു ക്ാണുന്ത്, പയഷേ, 
തസിരുത്തുയമ്പാൾ ഇതു മാത്ം ഒരു സമസ്പദമ�സി 
മാറന്നു. മനറ്ാന്് , ഓയരാ വരസി�സിയലയം 
പദങ്ങൾക്കസിട�സിൽ െസിലർ ‘സ്ാമസി’ എന്് യെർത്് 
പാടാറണ്ട്. ഇവസിനട ‘ഹരസിദധടീശ്രാ – സ്ാമസി - ആരാധ് 
പാദുക്ം’ എന്് പായടണ്ടസി വരും എനന്ാരു ശവഷമ്ം 
ഉണ്ടാകും.  എകെസിലും മുക്ളസിൽ വസിവരസിച് രടീതസി�സിൽ 
ശരസി�ാ� അർത്ഥം ലഭസിക്കണനമകെസിൽ, യശ്ഷ്ഠമാ� 
അർത്ഥസമ്പുഷ്സി ലഭസിക്കുന്തസിന് സമസ് പദമാ 
ക്കുക്�ാണു യവണ്ടത്. അത് പരസിഗണസിക്കുക്തനന് 
യവണം എന്നുതനന്�ാണ്  എനറെ എളസി� അഭസി്ാ�ം.

(തുടരും).

____________________

ശബരസിമല�സിനല നനയ്യഭസിയഷക്ത്സിറെ 
മഹത്ം

(ബ്രഹ്മശ്ടീ ലാൽ്സാദ് ഭട്തസിരസി, യക്ാഴയഞ്രസി.
-  ശബരസിമല അയ്യപ്പയസവാ സമാജം യക്രള 

സംസ്ാന ഉപാധ്ഷേൻ)

 സ്ാമസിഅയ്യപ്പനു ഏറ്വും ്സി�കെരമാ� 
വഴസിപാടാണു നനയ്യഭസിയഷക്ം. ഭക്രുനട സക്ലദുരസിത 
ശാന്സിക്കാ�സി നടത്നപ്പടുന് മുഖ്വഴസിപാടും 
ഇതുതനന്. ക്ാ�സിക്വും വാെസിക്വും മാനസസിക്വുമാ� 
സമസ് പാപങ്ങയളയം അക്റ്ന്തസിനാണു 
നനയ്യഭസിയഷക്ം. ശബരസിമല�സിയലക്കു വരുന് ഭക്ൻ 
നനഭസിയഷക്ം നടത്സിയ� മടങ്ങാവൂ എന്ാണു ആൊരം. 
ഇരുമുടസി�സിൽ നന�് യതങ്ങക്ളമാ�സി പതസിനനട്ാം 
പടസിക്�റസി അയ്യപ്പനന ദർശസിച്യശഷം യതങ്ങയ്ക്കുള്ളസിനല 
നനയ്യ് ഭഗവാനന അഭസിയഷക്ം നെയ്യാനാ�സി നല്കുന്നു. 
അഭസിയഷക്യശഷം ആ നനയ്യ് സ്ടീക്രസിക്കുക്യം 
യതങ്ങാമുറസിക്ൾ ആഴസി�സിൽ ക്ത്സിച്ചു ൊമ്പലാക്കുക്യം 
നെയ്യുന്നു.
        ശബരസിമല�ാത് ആരംഭസിക്കുന്ത് നക്ട്ടുനസിറയ്കൽ 
െടയങ്ങാടുകൂടസി�ാണ്. ഇരുമുടസിനക്കട്സിൽ ക്രുയതണ്ട 
ഏറ്വും ് ധാനവസ്തു നന�്  യതങ്ങക്ളാണ്. ഉത്മമാ� 
നാളസിയക്രം വൃത്സി�ാക്കസി ഉള്ളസിനല നവള്ളം ക്ളഞ്ഞു 
ഉണക്കസി�ാണ് നന�് യതങ്ങ തയ്യാറാക്കുന്ത്. യതങ്ങ 
�സിൽ നനയ്യ് നസിറയ്ക്കുയമ്പാൾ ജപസിയക്കണ്ട മന്തം ഇതാണ്.
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യക്രമൂയലസ്സിയതാ ബ്രഹ്മാാഃ
യക്രമയദ്്തു മാധവാഃ

യക്രക്യണ്സ്സിതാഃ ശംഭു
യക്രായഗ് സർവ്വയദവതാാഃ
യക്രമൂയലസ്സിതാവാണടീ
യക്രമയദ്് രമാ സ്സിതാ
യക്രക്യണ് സ്സിതാഗൗരടീ
യക്രായഗ് സർവ്വയദവതാാഃ
ക്ർമ്ണാ മനസാ വാൊ
ശുദ്്ാ ഭക്്ാ ജഗദ്ഗുയരാ
ഗുപ്തസ് യദവക്ാര്ാർത്ഥം

പൂര�ന്ക്പസിലാഘൃതം
ഗന്പുഷ്ാഷേശതര്ഭക്്ാ

കുശായഗ് പൂജസിശതരപസി
ഘൃതം പൂര�താം ശുദ്ം
യക്യരയക്യര �ഥാവസിധസി.

മന്തത്സിനറെ അർത്ഥം ഇ്ക്ാരമാണ്: യതങ്ങയനട 
ക്ടീഴ്ഭാഗത്തു ബ്രഹ്മാവും സരസ്തസിയം, മദ്്ത്സിൽ 
വസിഷ്ണുവും ലക്ഷസിയം ക്ണ്ത്സിൽ ശസിവനും പാർവ്വതസിയം 
മുക്ളസിൽ സർവ്വ യദവസി യദവക്ളം കുടസി�സിരസിക്കുന്നു. 
മനസാവാൊ ക്ർമ്ണാ നെയ്ത സർവ്വ ക്ർമ്ങ്ങയളയം 
ശുദ്ടീക്രസിച്വനാ�സി ഭക്സിയ�ാനട ജഗദ്ഗുരുവും 
ഗുപ്തനുമാ� (രഹസ്ാത്ക്നാ�) യദവനു യവണ്ടസി 
ഞാൻ നനയ്യ് ഈ യതങ്ങ�സിൽ നസിറയ്ക്കുന്നു.
      ഗന്പുഷ്ാഷേതങ്ങളാൽ കുശാഗ്ം(ദർഭ) നക്ാണ്ട് 
പൂജസിക്കനപ്പട് നനയ്യ് നാളസിയക്രങ്ങളസിൽ �ഥാവസിധസി 
നസിറയ്ക്കുന്നു’. ശരണംവസിളസിയ�ാനടയം നന� ്യതങ്ങ നസിറയ്കാം. 
ദുഷ്െസിന്ക്ളം ആഗ്ഹങ്ങളം മൂലം ക്ാഠസിന്യമറസി� 
ശരടീരനത് (സ്ഥൂലശരടീരനത്) സൂെസിപ്പസിക്കുന്താണു 
യതങ്ങയനട പുറയന്ാട്. ക്ാഠസിന്യമറസി� ശരടീരത്സി 
നുള്ളസിനല ഉൾക്കാമ്പസിൽ (മനസ്സിനുള്ളസിൽ) നസിറ്സി 
രസിക്കുന് വസിഷ�ാസക്സിക്നള ഒഴക്കസിക്കള്് 
ഭക്സി�ാകുന് നനയ്യ് നസിറച്് ആ നനയ്യാൽ ഭഗവാനന 
അഭസിയഷക്ം നെയ്യുന്നു എന് സകെല്പ്പവും 
നനയ്യഭസിയഷക്ത്സിനു പസിന്സിലുണ്ട്.
         അഭസിയഷക്ത്സിനുള്ള നനയ്യ് പരസിശുദ്മാ�സിരസിക്കണം 
എന്തസിനർത്ഥം നമ്മുനട ഭക്സിയം പരസിശുദ്മാ 
�സിരസിക്കണം (നസിഷ്കാമഭക്സി�ാ�സിരസിക്കണം) എന്ാണ്. 
നന�് യതങ്ങ�സിനല നനയ്യ് ജടീവാത്ാവസിനന സൂെസിപ്പസി 
ക്കുന്നു. ജടീവാത്ാവസിനന പരമാത്ാവാ� അയ്യപ്പനസിൽ 
സംഗമസിപ്പസിക്കുന്താണു നനയ്യഭസിയഷക്ം. അഭസിയഷക് 
ത്സിനു നനയ്യ് എടുത്യശഷമുള്ള യതങ്ങാ മുറസിക്ൾ 
ജടീവാത്ാവ് യവറസിട് ശരടീരം എന്നു ക്രുതുന്തസി നാൽ 
പതസിനനട്ാം പടസിക്കു താനഴയള്ള ആഴസി�സിനല അഗ്സി�സിൽ 
സമർപ്പസിച്് ഭസ്ടീക്രസിക്കുന്നു.
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       ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്സിൽ നസിന്നും അമൃതധാര നപാഴസിക്കുന് 
മഹായ�ാഗസിന� ് തടീക്വല്ക്കരസിക്കുക്�ാണു ഘൃതാഭസിഷസിക് 
നാ� ശാസ്ാവസിലൂനട. യദവാദസിക്ൾ പാലാഴസി ക്ട്യപ്പാൾ 
ഉണ്ടാ�ത് അമൃതാണ്. ആ അമൃതസിനറെ സംരഷേക്നാണു 
ശാസ്ാവ്. മനുഷ്രാ� നമ്ൾ രൂപമാറ്ം സംഭവസിച് 
പാലസിനന ക്ട്് നനനയ്യടുക്കുന്നു. അതസിനാൽ ഭക്ർ  
ഭഗവാന് നനയ്യ് സമർപ്പസിക്കുന്നു. അയ്യപ്പവസിഗ്ഹത്സിൽ 
ആടസി� നനയ്യ് അമൃതസമമാ�സി ശക്നക്കാള്ളുക്യം 
നെയ്യുന്നു.    
          നസിയവദ്ാദസിക്ൾ സമർപ്പസിക്കുയമ്പാൾ അതസിനറെ രസം 
ഭഗവാൻ സ്ടീക്രസിക്കുക്യം നസിയവദ്ം ഭക്ർക്ക് ്സാദ 
മാ�സി ലഭസിക്കുക്യം നെയ്യുന്തുയപാനല, അഭസിയഷക്ം 
നെയ്യുയമ്പാൾ നനയ്യസിനല ഭക്സിരസം ഭഗവാൻ 
സ്ടീക്രസിക്കുക്യം തനറെ ശെതന്ം നനയ്യസിയലക്കു 
പക്രുക്യം നെയ്യുന്നു. ്സാദമാ�സി നനയ്യ് യസവസിക്കുന് 
ഭക്ർ അയ്യപ്പശെതന്ം നസിറയന്വരാവുക്യം 
സംസാരജടീവസിതനത് കൂടുതൽ ക്രുയത്ാനട യനരസിടാൻ 
ക്ർയമ്ാത്സുക്രാവുക്യം നെയ്യുന്നു.
           അഭസിയഷക്ത്സിനു നക്ാണ്ടുയപാകുന് നനയ്യസിനറെ 
വസിശുദ്സി അയ്യപ്പന്മാർ ഉറപ്പുവരുത്ണം. അയതയപാനല 
അഭസിയഷക്ം ക്ഴസിഞ്ഞുക്സിട്ടുന് നനയ്യും പരമപവസിത് 
മാ�സിയവണം ശക്ക്ാര്ം നെയ്യുവാൻ. ദസിവ്ൗഷധയസവ 
യപാനല ക്രുതസി നനയ്യ് യസവസിക്കുക്. ഈ നന�് ്സാദം 
പാെക്ത്സിയനാ വസിളക്കുക്ത്സിക്കുന്തസിയനാ ഉപയ�ാഗസി 
ക്കാതസിരസിക്കുക്...

_______________
ജപം -  താന്തസിക് ദൃഷ്സി�സിൽ

ജപസിക്കാൻ തുടങ്ങസി�ാൽ ക്രയമണ മറ് െലനങ്ങനളല്ലാം 
മാറസി, നമ്മുനട മനസ്് നസിശ്ലമാ�സി വരുന്തായം ഈ 
്ക്രസി��സിൽ ഒരു ല�ം അനുഭവനപ്പടുക്യം നെയ്യും. 
സാധാരണഗതസി�സിൽ നാം നെയ്യുന് ശ്ായസാച്ാസം 
ക്രയമണ യനർത്തു യനർത്തു വരസിക്യം അങ്ങനന 
അവസാനം സ്ാഭാവസിക്മാ�സി ശ്ാസെലനം 
നസില് ക്കുന്തായം സാധക്ന്മാർക്ക് അനുഭവനപ്പടാറണ്ട്. 
ജപത്സിനറെ ഉച്യക്ാടസി�ാണസിത്. ശ്ാസവും ജപവും 
തമ്സിൽ ബന്മുണ്ട്. സാധാരണ ശ്ാസത്സിൽ നാം 
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യബാധവന്മാരല്ല. നമ്മുനട ഇച്ക്കതടീതമാ�സി, നമ്മുനട 
യദഹത്സിനറെ സ്ാഭാവസിക്സ്പന്നത്സിനനുസൃതമാ�സി 
അത് നടന്നുനക്ാള്ളും. ഈ ശ്ാസവും മന്ത ജപക്ാലവും 
ഏക്താനമാ�സി വരുവാനും ശ്ദ്സിയക്കണ്ടതാണ്. ശ്ാസ 
െലനയത്ാനടാത്തുയവണം ജപസിക്കുവാൻ. ജപത്സിനറെ 
ഇട�സിൽ ശ്ാസം മുറസി�രുത്. ശ്ാസം ഇല്ലാനതയള്ള 
അവസരത്സിൽ ജപം നടത്തുക്ന�ന്ത് എത്യ�ാ 
കൂടുതൽ അഭ്ാസത്സിന് യശഷം വയരണ്ട ഒരു 
അവസ്�ാണ്. പരസിശടീലനത്സിനറെ ആദ്ക്ാലത്്, 
അതസിനാൽ ഒരു ്ാവശ്നത് മന്തജപത്സിൽ ശ്ാസം 
മുറസി�ാനത യനാക്കണം. ശവദസിക് ഋക്കുക്ൾ ഒനരാറ് 
ശ്ാസത്സിൽ തനന് നൊല്ലസിത്ടീരണനമന്നും, ഒരു ഋക്ക് 
നൊല്ലുന്തസിനസിടയ്ക് മനറ്ാരു ശ്ാസെലനം വരാൻ 
പാടസിനല്ലന്നും പഴ� ആളക്ൾക്ക് നസിർബന്മുണ്ടാ 
�സിരുന്തസിനറെ രഹസ്ം ഇതാണ്.
            അയപ്പാൾ സാധാരണ ഉച്ജപം (ശബ്യത്ാനട) 
അഥവാ ശവഖരടീജപം നമ്മുനട നസിശ്ാസത്സിൽ(ശ്ാസം 
നവളസി�സിയലക്കു വസിടുയമ്പാൾ)  മാത്യമ സാധസിക്കുക്യള്ളു 
നവന്നും ഉച്്ാസത്സിൽ(ശ്ാസം യമയലാട്് വലസിക്കു 
യമ്പാൾ) സാധ്മനല്ലന്നും ്ായ�ാഗസിക്മാ�സി നെയ്തു 
യനാക്കസി�ാൽ അറസി�ാം. മാനസസിക് ജപത്സിനസിത് 
ബാധക്മല്ല. ഉച്്ാസത്സിലും നസിശ്ാസത്സിലും 
അതാ�ത് യരെക്ങ്ങളസിലും കുംഭക്ങ്ങളസിലും മാനസസിക് 
ജപത്സിന് ്സക്സിയണ്ട്. അത് ശവഖരസിക്ക് 
സാധ്മല്ല. 
          ജപത്സിനറെ ഉച്ാരണത്സിൽ നാം ശ്ദ്സിയക്കണ്ട 
െസില അവസരങ്ങളണ്ട്. ജപസിക്കുയമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന് 
ശബ്ം ശവഖരടീ, മാധ്മാഃ പശ്ന്സി, പരാ എന്ടീ 
തട്ടുക്ളസിൽ നെനന്ത്തുന്നു. ഈ ശബ്തത്ങ്ങൾ ആത് 
തത്ത്സിൽ ്ക്മ്പനം സൃഷ്സിക്കുന്നു. നാം സ്�ം ആ 
യദവത�ാ�സി തടീരുയമ്പാൾ, ഒപ്പം മന്തം ജപസിക്കുക് കൂടസി 
നെയ്യുയമ്പാൾ അസാധാരണമാ� ഊർജ്ജമണ്ഡലം 
സൃഷ്സിക്കനപ്പടുന്നു. ഇത് നമ്മുനട നാഡടീശക്സിയം ്ാണ 
ശക്സിയം ഉണർത്തുന്നു. ഈ അസാധാരണ 
്വൃത്സി�ാണ്  ജപം.
         പലരും ഒരു യദവതന� ക്്ടച്് ഉള്ളസിൽ ക്ാണാൻ 
പരസിശ്മസിക്കാറണ്ട്. പയഷേ അങ്ങനന ആർക്കും 
ഏനറയനരം ക്ാണാനുള്ള ഏക്ാഗ്ത ഉണ്ടാവസില്ലതാനും. 
അയപ്പാൾ പസിനന് ഈ സ്ഥൂല യദവതാസകെല് പം നക്ാണ്ട് 
എന്ാണ് ്യ�ാജനം? വാസ്വത്സിൽ ഇങ്ങനന�ല്ല 
ജപസിയക്കണ്ടത്. മന്തസ്പന്നത്സിൽ രൂപംനക്ാള്ളുന് 
സ്ഥൂലയദവതാരൂപം താൻ തനന്�ാനണന്് ഓയരാരു 
ത്രും ഉൾനക്കായള്ളണ്ടതുണ്ട്. അതാ�ത് ശസിവനന 
ജപസിക്കുന്വൻ സ്�ം ധ്ാനസ്രൂപത്സിലുള്ള 
ശസിവനായക്ണ്ടതുണ്ട്. ഗണപതസിന� ഉപാസസിക്കുന്വൻ 
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സ്�ം ഗണപതസി�ായക്ണ്ടതുണ്ട്. ഭദ്രക്ാളസിന�  
ജപസിക്കുന്വൻ സ്�ം ഭദ്രക്ാളസി�ായക്ണ്ടതുണ്ട്. 
ഇങ്ങനന ഏതു യദവതന� ഉപാസസിക്കുന്വനും സ്�ം 
ആ യദവത�ാ�സി തടീയരണ്ടതുണ്ട്.
           യദവതന� മനുഷ്നറെ രൂപത്സിൽ ക്ൽപ്പസിക്കുന്തും 
തസിക്ച്ചും മനാഃശാസ്ത്രപരമാ� ഒരു താന്തടീക് 
സമടീപനമാണ്. യദവത യക്വലം ജഡമാ� ഒന്നല്ലന്നും 
മറസിച്് നമ്മുനട ഓയരാരുത്യരയം യപാനല സ്ന്ം 
ജടീവനും ശെതന്വുമുള്ള ശക്സി�ാനണന്നുമുള്ള അറസിവ് 
സംജാതമാകും. മാത്മല്ല, നാം ബാഹ്രൂപം 
മാത്മല്ലയല്ലാ. കൃഷ്ണൻ എന്നുയപരുള്ള ഒരാൾ അ�ാളനട 
ഭൗതസിക്ശരടീരം മാത്മല്ലയല്ലാ. കൃഷ്ണൻ എന്�ാളനട 
ജടീവൻ യവറസിട്ടുയപാ�ാൽ കുറച്ചുയനരം മാത്യമ ആ 
ശരടീരം എന് നസില�സിൽ നസിലനസിൽക്കുക്യള്ളൂ. എന്ാൽ 
�ഥാർത്ഥ കൃഷ്ണൻ ഇതസിനനല്ലാം ഉപരസി�ാണ്. നസിരവധസി 
സദ്ഗുണങ്ങളം ദുർ ഗുണങ്ങളം അതസിനുള്ളസിലുണ്ട്. ഈ 
ഗുണങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപം നൽകുക്�ാനണകെസിൽ അത് 
കൃഷ്ണൻ എന്�ാളസിനറെ ഭൗതസിക്രൂപത്സിന് സമാനമാ 
�സിരസിക്കും. ഇങ്ങനന ആന്രസിക്മാ� ശക്സിയനട 
്തസിരൂപമാണ് ഭൗതസിക്മാ� രൂപനമന് തസിരസിച്റസിവസിനറെ 
അടസിസ്ാനത്സിലാണ് മന്തസാധനയ്ക് ഋഷടീശ്രന്മാർ 
പദ്തസി തയ്യാറാക്കസി�ത്. ഈ ആന്രസിക്യൊദന 
വ്ത്സ്മാ�സിരസിക്കാം. അതുനക്ാണ്ടാണ് ശസിവൻ, 
ഗണപതസി, സുബ്രഹ്മണ്ൻ, വസിഷ്ണു, ഭദ്രക്ാളസി എന്ടീ 
യദവതക്ൾനക്കാനക്ക വ്ത്സ്സ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാ�ത്. 
ഈ വ്ത്സ് സ്പന്നങ്ങളാണ് യദവതക്ളനട വ്ത്സ് 
രൂപങ്ങൾ. ഇങ്ങനന മന്തം നൊല്ലുയമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന് 
സ്പന്നവസിയശഷമാണ് രൂപമാ�സി മാറന്ത്.
      ജപം ്ധാനമായം മൂന്് തരത്സിലാനണന്് തന്ത 
ശാസ്ത്രങ്ങളസിൽ വസിശദടീക്രസിച്സിട്ടുണ്ട്. വാെസിക്ം, ഉപാംശു, 
മാനസസിക്ം എന്സിങ്ങനന. വാെസിക്ം എന്ാൽ ഉച്ത്സിൽ 
ഉച്രസിച്ചുനക്ാണ്ടുള്ളത്. വാെസിക്യത്ക്കാൾ യശ്ഷ്ഠം 
ഉപാംശുവാണ്. ഉപാംശു ശബ്ം പുറയത്യ്ക് വരാനത 
ചുണ്ടുമാത്ം െലസിപ്പസിച്ചുനെയ്യുന് ജപമാണ്. ഉപാംശുവസിയന 
ക്കാൾ ഉത്മം  മാനസസിക്മാണ്. ശാരടീരസിക്മാ� 
െലനങ്ങൾ ക്രയമണ അവസാനസിപ്പസിക്കണം. തുടർന്്  
മനസ്സുമാത്ം െലസിക്കുന് ഒരു ക്രമം രൂപനപ്പടും.
  മനസ്സിനന ഏക്ാഗ്മാക്കസി ധ്ായനാക്മാ� 
യദവതാരൂപനത് മനസ്സിലുറപ്പസിച്ചു ജടീവനറെ 
ശ്ായസാച്്ാസനത്  മന്തസ്പന്നരൂപത്സിലാക്കസിത്ടീ
ർക്കലാണ് �ഥാർത്ഥജപം. ഇതു നസിരവധസി തവണ 
ആവർത്സിക്കു യമ്പാൾ സ്ാഭാവസിക്മാ�സി നാം 
യക്വലകുംഭക്ാവസ്, അഥവാ ശ്ാസനസിയരാധം എന് 
അവസ്�സിനലത്തും. യ�ാഗസൂത്ത്സിൽ പതഞ്ജലസി 
പറയന്നു:
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“യ�ാഗശ്സിത്വൃത്സി നസിയരാധാഃ” എന് അവസ്.
യ�ാഗം െസിത്വൃത്സിക്നള നസിയരാധസിക്കലാനണ 
ന്ർത്ഥം. അയപ്പാൾ സുഷുമ്ന�സിലുള്ള ശെതന്ം 
യനരാ� വഴസിക്ക് െലസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
            മന്തജപം എന്ത് യക്വലം മൗഖസിക്മാ� ഒരു 
വ്ാ�ാമമനല്ലന്നുകൂടസി നാം മനസ്സിലാക്കണം. 
കുണ്ഡലസിനടീശക്സി ഉണരുന്യതാനട ഇഡപസിംഗള 
നാഡസിക്ളസിയലക്കുള്ള െലനങ്ങൾ അവസാനസിക്കും. 
അയപ്പാൾ സുഷുമ്ന തുറന്് കുണ്ഡലസിനടീശക്സി വസിവസിധ 
ആധാരങ്ങളസിലൂനടയം പത്ങ്ങളസിലൂനടയം െലസിക്കുവാൻ 
തുടങ്ങും. ഈ അവസ്�സിൽ യക്വലകുംഭക്ം ഉണ്ടാകും. 
അതാ�ത് ശ്ാസം നസിലയ്ക്കുന് അഥവാ ശ്ാസനസിയരാധം 
സംഭവസിക്കുന് ഘട്ം സമാഗതമാകുനമന്നു സാരം.
  മന്തശാസ്ത്രസംബന്മാ� കൃതസിക്ളസിൽ ഇഡ 
�സിലൂനടയള്ള സ്ാഭാവസിക്െലനം “സാഃ” എന് 
അഷേരമാനണന്നും പസിംഗള�സിലൂനടയള്ളത് ‘ഹം’ എന് 
അഷേരമാനണന്നും വ്ക്മാ�സി പറയന്നുണ്ട്. സമസ് 
ജടീവസിക്ളം സദാസമ�വും ഈ തരത്സിൽ ജപസിച്ചു 
നക്ാണ്ടസിരസിക്കുക്�ാനണന്് ശസിവസൂത്ം എന് ഗ്ന്ഥ 
ത്സിൽ  പറയന്ത് ക്ാണാം. നാം യബാധപൂർവ്വമല്ല 
ഈ ജപം നടത്തുന്ത്. ഇതാണ് ഹംസാഃജപം. അഥവാ 
‘അജപാമന്തജപം’ ഇത് ആർക്കും ആരും 
ഉപയദശസിക്കുന് ഒന്ല്ല. സ്ാഭാവസിക്മാ�സി നാം 
അനുവർത്സിച്ചു വരാറാണ്  പതസിവ്. ഉറങ്ങസിക്കസിടക്കുന് 
കുണ്ഡലസിനടീശക്സിയനട യനരസി� െലനങ്ങൾ 
മാത്മാണസിവ. ഈ െലനങ്ങൾ ശ്ാസ്ാച്്ാസം 
നടത്സിക്കുന്നു. ഇത് അവസാനസിക്കുന്യതാനട നാം 
ഇഹയലാക്വാസം നവടസിയക്യം നെയ്യുന്നു. ഉറങ്ങസി 
ക്കസിടക്കുന് ഈ അനന്ശെതന്നത് ഉണർത്ാൻ 
ഹംസ മന്തയത്ാടുകൂടസി മൂലമന്തം ജപസിക്കണനമന്നു 
പറ�ാറണ്ട് .

നാമംനൊല്ലസി നമസ്കരസിക്കൽ
      കുട്സിക്കാലത്് രാവസിനലയം ശവകുയന്രവും നാമം 
നൊല്ലസി നമസ്കരസിക്കുന് പതസിവ് നസിർബന്മാ�സിരുന്നു. 
ഇന്നും െസില കുടുംബങ്ങളസിൽ അത് തുടർന്് വരുന്നുണ്ട്. 
സടീരസി�ലസിനറെയം ടസി.വസി. യ്ാഗ്ാമുക്ളയടയം സ്ാധടീനം 
അതസിനന ദുർബലനപ്പടുത്തുന്നുനണ്ടകെസിലും ക്ാലത്സിന് 
അനുസരസിച്ചുള്ള മാറ്ം ഉൾനക്കാണ്ടുനക്ാണ്ട് സന്്ക്ക്  
ഒരു നസിശ്സിതസമ�ം അതസിന് നടീക്കസിനവയ്ക്കുന്ത് 
ശഹന്വ സംസ്കാരം നസിലനസിർത്തുന്തസിനും ഈശ്രടീ� 
െസിന് കുട്സിക്ളസിൽ വളർത്തുന്തസിനും വളനര ഉപക്ാര 
്ദമാകുന്നു. അക്കാര്ത്സിൽ മാതാപസിതാക്കളനട 
സഹക്രണം വളനര ്ധാനമാണ്. ഇന്നത് 
സാഹെര്ത്സിൽ രാവസിനല അതസിന് സമ�ം 
ക്നണ്ടത്ാൻ വളനര ബുദ്സിമുട്ടുണ്ടാകും. അതുനക്ാണ്ട് 
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ശവകുയന്രനമകെസിലും കുറച്് സമ�ം ക്ണ്ടയത് 
ണ്ടതാകുന്നു.
           നാമംനൊല്ലസി നമസ്കരസിക്കുന് ക്ാര്ത്സിൽ 
എല്ലാവർക്കും ്ാ�യഭദമയന് പനകെടുക്കാം. അതസിൽ 
ആൺകുട്സിക്ൾ എയന്ാ നപൺകുട്സിക്ൾ എയന്ാ 
തരംതസിരസിവും ആവശ്മസില്ല. എന്ാൽ നപൺകുട്സിക്ൾ 
അല്പം വലുതാ�ാൽ മുട്ടുകുത്സി തല ഭൂമസി�സിൽ മുട്സിച്് 
നമസ്കരസിച്ാൽ മതസി.
            ശസിവൻ, വസിഷ്ണു തുടങ്ങസി� ഇഷ്യദവതക്യളയം, 
പരയദവതക്യളയമാണ് നമസ്കരസിയക്കണ്ടത്. ഓയരാ 
കുടുംബത്സിലും ഓയരാ പരയദവതക്ൾ ഉണ്ടാകും. അത് 
ആ കുടുംബത്സിൽ തലമുറക്ളാ�സി ആരാധസിച്ചുവരുന് 
യദവത�ാണ്. സ്തുതസിക്ൾ നൊല്ലുന്തസിനും ഈ 
മാനദണ്ഡംതനന് സ്ടീക്രസിക്കാവുന്താണ്.

_____________________

യ�ാഗയഷേമം വഹാമ്ഹം - ഭക്സിയനട 
മാഹാത്്ം

അനുഗ്ഹത്സിനാ�സി നാം ക്ാത്സിരസിക്കണം. ശരസി�ാ� 
സമ�ത്സിൽ നമുക്കു അതു ക്സിട്ടും. എന്സിനും ക്ാലം 
ആവശ്മാണ്. അതസിയലക്കാ�സി ഒരു ക്ഥ പറ�ാം.

         ഒരു ഗ്ാമത്സിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടാ�സിരുന്നു. 
അയദ്ദഹം നസിത്വും ഭഗവത്ഗടീത പാരാ�ണം നെയ്യും. 
അതു ഒരു നസിഷ്ഠ�ാ�സി അയദ്ദഹം ആെരസിച്ചു വന്നു. 
ദാരസിദ്ര്ം ക്ാരണം വളനര ബുദ്സിമുട്സി�ാണ് ജടീവസിതം 
നപാനയ്കാണ്ടസിരുന്ത്. എന്ാൽ അയദ്ദഹം വസിശ്ാസ 
യത്ാടു കൂടസി തനറെ പാരാ�ണം മുടങ്ങാനത നടത്സി 
�സിരുന്നു. അയദ്ദഹത്സിനറെ ഭാര് ഒരസിക്കൽ 
അയദ്ദഹയത്ാട് ‘അങ്ങ് മുടങ്ങാനത ഭഗവത് ഗടീത 
വാ�സിക്കുന്ത് നക്ാണ്ടു എന്തു ഫലം? ആ പുസ്ക്ം 
തട്സിൻപുറത്തു നക്ാണ്ടു വയ്ക്കു. എന്സിട്് അടുത്തുള്ള 
ഗ്ാമത്സിൽ യപാ�സി ഉഞ്വൃത്സി (ഭസിഷേ) എടുക്കു. 
ക്സിട്ടുന്ത് നക്ാണ്ടു നമ്മുനട വസിശനപ്പകെസിലും അടക്കാം. 
അല്ലാനത നസിത്വും ഇതു പാരാ�ണം നെയ്തസിട്ടു നമുക്കു 
എന്തു ലാഭം? എന്നും അങ്ങ് ‘അനന്ാശ്സിന്�യന്ാ 
മാം..’ എന്നു വാ�സിക്കുന്തു യക്ട്ടു മടുത്തു.  നമ്മുനട 
യ�ാഗവും യഷേമവും നാം തനന് യനാക്കണം!’ 
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എന്സിങ്ങനന പറഞ്ഞു.

            എന്തു നക്ായണ്ടാ,  അന്നു അയദ്ദഹത്സിന് അവൾ 
പറയന്തസിൽ നതറ്സില്ല എന്നു യതാന്സി. താൻ ഇത്യം 
നാളാ�സിട്് ഭഗവത് ഗടീതന� ആശ്�സിച്ചു. എന്സിട്് തനസിക്കു 
എന്തു ക്സിട്സി? ഗ്ാമവാസസിക്യളാട് ഇരന്ാണ് നസിത്വൃത്സി 
ക്ഴസി്സിരുന്ത്. അതും ഇയപ്പാൾ എല്ലാവർക്കും 
നന്ാ�സി അറസി�ാം. അതുനക്ാണ്ടു ദൂനര നസിന്നു തനന് 
അയദ്ദഹനത് ക്ാണുയമ്പാൾ എനന്കെസിലും യൊദസിക്കും 
എന്നു ക്രുതസി ക്തക്ടക്കുക്�ാണ്. ഇനസി ഇയപ്പാൾ തനറെ 
പത്നസി പറയന്ത് യപാനല അടുത് ഗ്ാമത്സിൽ യപാ�സി 
ഉഞ്വൃത്സി എടുത്ാൽ വല്ലതും ക്സിട്ടും. ഗടീത വാ�സിച്ചു 
സമ�ം ക്ള്ത് നക്ാണ്ടു ്യ�ാജനം ഒന്നുമസില്ല 
എന്നു യതാന്സിയപ്പാ�സി… നപനട്ന്നു ബ്രാഹ്മണൻ താൻ 
വാ�സിച്ചു നക്ാണ്ടസിരുന് പുസ്ക്ം എടുത്തു. അതസിനല 
‘യ�ാഗ യഷേമം വഹാമ്ഹം’ എന്് എഴതസി�സിരസിക്കുന് 
ഭാഗം ക്രസിക്കട് നക്ാണ്ടു വരച്ചു. എന്സിട്് പുസ്ക്ം തട്സിൻ 
പുറയത്ക്കു വലസിനച്റസിഞ്ഞു. അയദ്ദഹം എഴയന്റ് 
അടുത് ഗ്ാമത്സിയലക്കു നടന്നു. 

    അയദ്ദഹം യപാ� ഉടനന ആയരാ ഒരാൾ വടീട്സിനലത്സി. 
അ�ാളനട ശക്വശം ധാരാളം പലവ്ഞ്ജനങ്ങൾ 
ഉണ്ടാ�സിരുന്നു. കുനറക്കാലത്സിനു ആവശ്മാ� സക്ല 
സാധനങ്ങളം നക്ാണ്ടാണ് അ�ാൾ വന്സിരുന്ത്. താൻ 
ബ്രാഹ്മണനറെ അക്ന് ബന്ധുവാനണന്നും, അവർ വളനര 
ക്ഷ്നപ്പടുന്നുണ്ട് എന്് ഇയപ്പാഴാണ് താൻ അറസി്ത് 
എന്നും, അവനര സഹാ�സിക്കാൻ എല്ലാം വാങ്ങസിനക്കാണ്ടു 
വരസിക്�ാനണന്നും, സ്ല്പം താമസസിച്ചു യപാ�സി എന്നും 
മറ്ം പറഞ്ഞു. എന്സിട്് സാധനങ്ങൾ എല്ലാം അവസിനട 
ഇറക്കസി�സിട്ടു അ�ാൾ യപാ�സി.

              ബ്രാഹ്മണനറെ ഭാര്യ്ക് ആശ്ര്ം ഉണ്ടാ�സി. 
അന്് ഒരു വസിഭവ സമൃദ്മാ� സദ് തനന് അവർ 
ഒരുക്കസി. ഉച്യ�ാനട ബ്രാഹ്മണൻ വടീട്സിയലക്കു മടങ്ങസി 
വന്നു. അക്ത്തു നനയ്യസിനറെയം മറ്ം നല്ല മണം. അയദ്ദഹം 
ആശ്ര്നപ്പട്ടു. അയപ്പാൾ അയദ്ദഹത്സിനറെ പത്നസി 
നടന്നതല്ലാം പറഞ്ഞു. അയദ്ദഹത്സിന് അങ്ങനന ഒരു 
ബന്ധു ഉള്ളതാ�സി ഒട്ടും  ഓർമ്�സില്ലാ�സിരുന്നു. അതസിനാൽ 
ആശ്ര്യത്ാനട വന് ആളസിനനക്കുറസിച്് യൊദസിച്ചു. 
അതസിന് അവർ: ‘വന്�ാൾ ഒരു നെറപ്പക്കാരനാ�സിരുന്നു 
എന്നും, നല്ല ക്റത് നസിറമാ�സിരുന്നു എന്നും, അ�ാളനട 
ശക്ക്ളം, ക്ണ്ം, ക്ാലും നല്ല ചുവപ്പാ�സിരുന്നു എന്നും, 
തല�സിൽ തലപ്പാവ് നക്ട്സി�സിരുന്നു എന്നും, അര�സിൽ 
ഒരു മ് വസ്ത്രം ഉടുത്സിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു….. 
നപനട്ന്്, ബ്രാഹ്മണനറെ പത്നസി എയന്ാ ഓർത്സിനട്ന് 
യപാനല ‘ ഒരു ക്ാര്ം മാത്ം വളനര വസിെസിത്മാ�സി 
എനസിക്കു യതാന്സി’ എന്നുകൂടസി പറ് ഉടനന ബ്രാഹ്മണൻ’ 
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അനതന്ാണ് ’ എന്് വളനര ആക്ാംഷേയ�ാനട 
യൊദസിച്ചു. ‘അ�ാളനട വാ� ക്രസി വരച്ത് യപാനല 
ക്റത്സിരുന്നു’ എന്് പറഞ്ഞു. ഇതു യക്ട് ബ്രാഹ്മണൻ 
എയന്ാ ഓർത്സിനട്ന് യപാനല ഒന്് നഞട്സി. ഉടനന, 
അയദ്ദഹം പരസിഭ്രമയത്ാനട തട്ടുമ്പുറത്തു ക്�റസി, 
വലസിനച്റസി് തനറെ ഭഗവത് ഗടീത പുസ്ക്ം തപ്പസിന�ടുത്തു. 
അയദ്ദഹം അതു തുറന്നു,  അതസിൽ വരുന് 
‘അനന്ാശ്സിന്�യന്ാ മാം...’ എന് യ്ാക്ം ഒരു 
െകെസിടസിയപ്പാനട യനാക്കസി. അതസിൽ അയദ്ദഹം വരച് 
ക്രസി�ട�ാളം ക്ാണ്ാനസില്ലാ�സിരുന്നു...

    ബ്രാഹ്മണനാ�സി വന്ത് ഭാഗവാനാനണന്് 
മനസ്സിലാ�സി. അയദ്ദഹം നപാട്സിക്കരഞ്ഞു. ‘യ�ാഗയഷേമം 
വഹാമ്ഹം എന്് ഭഗവാൻ പറ്ത് സത്ം 
തനന്�ാണ്. നമുക്കു ഇന്് ഇന്ത് ഇന് സമ�ത്തു 
തരണം എന്് അയദ്ദഹം സകെല്പ്പസിച്സിരുന്നു. പനഷേ 
അതുവനര ക്ാത്സിരസിക്കാനുള്ള ഷേമ നമ്ൾക്കസില്ലാനത 
യപാ�സി’ എന്യദ്ദഹം പറഞ്ഞു. അതസിന് മുമ്പ് ധൃതസി കൂട്സി 
ക്രസി വാരസി യതച്സിയല്ല? ഭഗവാൻ നമുക്കു ഒരു ജന്മത്സിനു 
മുഴവനും യവണ്ട കൃപ നെയ്യാൻ ക്ാത്സിരസിക്കുന്നു. പയഷേ 
നാം അപ്പയപ്പാൾ ഉള്ള ആവശ്ത്സിനനുസരസിച്ചു ഫലം 
ആഗ്ഹസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണനു യവണ്ടനതല്ലാം 
എടുത്തു നക്ാണ്ടു പുറനപ്പട്ടു നസില്ക്കുയമ്പാഴാണ് അയദ്ദഹം 
ഭഗവാനറെ മുഖത്് ക്രസി വാരസിയത്ച്ത്. ഭഗവത് ഗടീത 
കൃഷ്ണ സ്രൂപമാനണന്നു അയദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കസി�സില്ല.

 തനറെ നതറ് മനസ്സിലാക്കസി� ബ്രാഹ്മണൻ 
പത്നസിയ�ാട് പറഞ്ഞു: ‘നടീ പറ്സിയല്ല ഭഗവത് ഗടീത 
പാരാ�ണം നെയ്താൽ ്യ�ാജനം ഒന്നുമസില്ല എന്്? 
ഇതാ യനാക്കു! ഇതാണ് ്ത്ഷേ ്യ�ാജനം.’ 

പത്നസി:- അങ്ങ് എന്ാണ് പറയന്ത്? എനസിക്കു 
മനസ്സിലാ�സില്ലയല്ലാ.

ബ്രാഹ്മണൻ:- യനാക്കു! ഇവസിനട വന്�ാൾ 
ഭഗവാനാ�സിരുന്നു. ഇത്യം ദസിവസം ഗടീത വാ�സിച്ത് 
നക്ാണ്ടു ഭഗവാൻ ബന്ധുവസിനറെ രൂപത്സിൽ നമുക്കു 
എല്ലാം നക്ാണ്ടു തന്നു. ഭഗവാനറെ ക്ാരുണ്ം 
മനസ്സിലാക്കാനത നാം നവറനത സംശ�സിച്ചു.

            ബ്രാഹ്മണനറെ പത്നസിക്ക് ഇത് യക്ട്് ആശ്ര്മാ�സി. 
സത്ം മനസ്സിലാക്കസി� അവർ തനറെ ഭർത്ാവസിയനാടും 
ഭാഗവായനാടും മാപ്പയപഷേസിച്ചു. അതസിനു യശഷം രണ്ടു 
യപരും പൂർവ്വാധസിക്ം വസിശ്ാസയത്ാനട ഭഗവത് 
ഭക്സിയ�ാനട ജടീവസിതം ന�സിച്ചു! അവസാനം അവർ 
ഇരുവരും ഭഗവത് പദം ്ാപസിച്ചു.

            ഭഗവത് അനുഗ്ഹത്സിനും ക്ാലം ആവശ്മാണ്. 
ധ്രുവൻ, ഭരതൻ, തുടങ്ങസി� ഭക്ർ ഭഗവാനറെ 
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അനുഗ്ഹത്സിനാ�സി ക്ാത്സിരുന്നു. നാം നാമജപം നെയ്തു 
നക്ാണ്ടു ക്ാത്സിരസിക്കണം. ശരസി�ാ� സമ�ത്് ഭഗവാൻ 
അനുഗ്ഹസിക്കുന്നു. ക്ാത്സിരസിക്കാനുള്ള ഷേമ നമുക്കു 
ആവശ്മാണ്. ഭഗവാനസിൽ പൂർ് വസിശ്ാസം നമുക്കു 
യവണം... ദൃഢമാ�, അെഞ്ലമാ� വസിശ്ാസം.

      യ�ാഗവൃത്സിയനട വസിഭൂതസിക്ളാ� പല അനുഭവങ്ങളം 
ഭക്ജനങ്ങൾക്ക്  പറയവാനുണ്ടാകും. സ്ന്ം ക്ാര്ങ്ങനള 
(ഭൗതസിക്ദൃഷ്സി�സിൽ) കുറസിയച്ാ അവയനട ധാരണായപാഷണ 
ങ്ങനളക്കുറസിയച്ാ െസിന്സിക്കാനത പരമാത്ാവസിൽ സമർപ്പസിത 
മാ� െസിത്യത്ാനട ക്ഴസിയന് യ�ാഗസിയനട ആ വസിധ 
ക്ാര്ങ്ങൾ ശക്സിയക്പരമാത്ാവാ� ഭ ഗവാൻ തനന് 
നസിർവ്വഹസിക്കും. ഈ തത്്ം ഭഗവാൻ  ഗടീത�സിൽ 
്സ്ാവസിച്സിട്ടുണ്ട്.

”അനന്ാശ്സിന്�യന്ാ മാം
യ�ാ ജനാാഃ പരയുപാസയത

യതഷാം നസിത്ാഭസിയക്ാനാം
യ�ാഗയഷേമം വഹാമ്ഹം”

– ‘�ാനതാരുവർ അന്െസിന്ക്ൾ വസിട്് (എനന് അന്നനന്നു 
െസിന്സിക്കാനത എന്നുമാക്ാം) എനന്ത്നന് 
ഉപാസസിക്കുന്നുയവാ അങ്ങനന ആശത്ക്്ം സസിദ്സിച്വരാ�, 
അതാ�ത് തനസിക്കും ഭഗവാനും തമ്സിൽ യഭദം ദർശസിക്കാത് 
ആത്ാരാമന്മാരാ�,  അവരുനട യ�ാഗയഷേമങ്ങനള 
ഞാൻ തനന് വഹസിക്കുന്നു.’ 

_________________
ഭക്സിയം സംഘടസിത ശക്സിയം 

- ഗുരുജസി

രാഷ്ട്രടീ�ം സ്�ംയസവക് സംഘത്സിനറെ രണ്ടാമനത് 
സർസംഘൊലക്് ആ�സിരുന് പൂജനടീ� ഗുരുജസിയ�ാട് 
(മാധവ സദാശസിവ  യഗാൾവാൾക്കർ) ഒരു സംഘ ബന്ധു 
യൊദസിച്ചു: നമ്മുനട സമാജത്സിൽ തസിന്മ വളരുന്ത്  
നല്ല�ാളക്ൾ കുറഞ്ഞു യപാ�തുനക്ാണ്ടായണാ ന�ന്്. 

         ഗുരുജസി മറപടസി പറ്ത് : “നമ്മുനട നാട്സിൽ 
യദശഭക്രാ� ജനങ്ങൾ നസിസ്ംഗരും നസിഷ് ക്രസി�രുമാ�സി 
ഇരസിക്കുന്തസിനറെ പരസിണസിത ഫലമാണ് ്ശ്ം. അതു 
നക്ാണ്ടുതനന് രാഷ്ട്ര വസിരുദ് ശക്സിക്ൾ വളനര തടീവ്രമാ�സി 
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്വർത്സിച്ചുനക്ാണ്ടസിരസിക്കുന്നു. രാവണനനക്കുറസിച്ചു 
ആയലാെസിച്ചു യനാക്കൂ. അയദ്ദഹം വളനര ഊർജ്ജസ്ലനാ�സി 
യദ്ം നെയ്തു മൂന്നു യലാക്വും ക്ടീഴടക്കസി. എന്ാൽ ധർമ് 
വാദസിക്ളാ� ജനക് മഹാരാജാവും കൂട്രും  ബ്രഹ്മനത് 
ക്കുറസിച്് െസിന്സിച്ചുനക്ാണ്ടസിരസിക്കുക്യം തപസ്നുഷ്സിക്കാൻ 
യപാവുക്യമാണ് നെയ്തത്. ധർമ് പുന:സ്ാപനത്സിന് 
മഹാവസിഷ്ണു മനുഷ്നാ� ശ്ടീരാമനാ�സി അവതാരനമടു 
യക്കണ്ടസി വന്നു. അയദ്ദഹം വനവാസംനെയ്തു, രാജ്ം മുഴവൻ 
ചുറ്സി സഞ്രസിച്ചു, യവണ്ടത് ശസന്നത് സംഭരസിച്ചു, യദ്ം 
നെയ്ത് രാവണനന പരാജ�നപ്പടുത്സി. നമ്മുനട നാട്സിനല 
ശ്ടീരാമ ഭക്ർ ഈ മാതൃക് സ്ടീക്രസിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. 
അ്ാറക്ക്നും തന്ാലാ�ത് നെയ്ത ക്ഥക്ളം ഈ 
ഭക്ർ ഭക്സിയ�ാനട ഓർക്കുന്നുണ്ട്. പയഷേ, 
തസിന്മക്ൾനക്കതസിനര നപാരുതാൻ ഭഗവാനറെ അവതാരം 
ക്ാത്സിരസിക്കുന്വരാണസിവർ. “സംയഘ ശക്സി ക്ലൗ 
യയഗ” - ക്ലസിയഗത്സിൽ സംഘടസിത  ശക്സി�ാണ് 
ശദവാവതാരം എന്ാണ് ഋഷസി വെനം. 
         യക്വലം നല്ലവരാ�സി സാത്സിക്തയ�ാനട ജടീവസിച്ാൽ 
മതസിന�ന്് ക്രുതരുത്. അനുദസിനം വളർന്നുവരുന് 
തസിന്മന� ജ�സിക്കാനുള്ള ശക്സി സംഭരസിക്കാൻ ക്ഴസി�ണം. 
നമ്മുനട ഭാവസി നാമാണ് നസിശ്�സിയക്കണ്ടത്,  ഇനല്ലകെസിൽ  
തസിന്മയനട ശക്സി നസി�ന്തണാതടീതമാ�സി വളർന്നുവരും.  
തസിന്മക്ൾ ഇല്ലാതാവണയമ എന്നു ്ാർത്ഥസിച്തുനക്ാണ്ട് 
മാത്മാ�സില്ല. ്�ത്നസിക്കണം, ്�ത്നസിച്ായല 
ഫലമുണ്ടാവുക്യള്ളൂ. നമ്മുനട രാഷ്ട്രത്സിന് ഉജ്ജ്ലമാ� 
ഒരു ഭാവസിയനണ്ടന്തസിൽ എനസിക്ക് �ാനതാരു 
സംശ�വുമസില്ല. എല്ലാ ്ശ്ങ്ങളം തരണം നെയ്ത് നാം 
സംഘടസിതവും ഉജ്ജ്ലവുമാ� രാഷ്ട്രമാ�സി യലാക്ത്സിനറെ 
യനേഹവും, ആദരവും പസിടസിച്ചു പറ്ം”. 
       ക്ാലസിക് ്സക്സിയള്ള ഗുരുജസിയനട ഈ  വാക്കുക്ൾ 
നമുക്ക് വഴസിക്ാട്സി�ാവനട്.

__________________

സുഭാഷസിതം - 33

स जीवति गुणाः  यस्य
यस्य धर्म्मो स जीवति ।

गुणधर्मम्मतवतिनो यो
तनष्फलं िस्य जीतविम् ।।

              (चाणक्य नीति)
സ: ജടീവതസി ഗുണാ: �സ്

�സ് ധർയമ്ാ സ ജടീവതസി  ।
ഗുണ ധർമ് വസിഹടീയനാ യ�ാ
നസിഷ്ഫലം തസ് ജടീവസിതം ।।

                      (ൊണക്് നടീതസി).
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അർത്ഥം: നല്ല ഗുണങ്ങളള്ളവരും സന്മാർഗം പസിന്തുടരുന് 
വരുമാണ് �ഥാർത്ഥത്സിൽ ജടീവസിക്കുന്ത്.  ഗുണങ്ങളസി 
ല്ലാത്വനറെ ജടീവസിതം നസിഷ്ഫലമാണ്.
 വസിന�ം, സ് യനഹം, ബഹുമാനം, ക്രുണ, 
ഔദാര്ം, ദ� എന്ടീ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരും അവരുനട 
സ്ധർമ്ം പസിന്തുടരുന്വരുമാ�വർയക്ക �ഥാർത്ഥ 
ത്സിൽ ജടീവസിക്കാൻ ക്ഴസിയൂ.  ഒരു ഗുണവും 
ധർമ്യബാധവുമസില്ലാത് ഒരു വ്ക്സിക്ക് ജടീവസിച്സിരസിക്കാൻ 
ഒരു അർഹതയമസില്ല (മറസിച്് അ�ാൾ ശരസിക്കും 
സമൂഹത്സിന് ഒരു ഭാരമാണ് ).

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

ഭഗവത് ഗടീത - ഒന്ാം ആധ്ാ�ം -
അർജ്ജുനവസിഷാദയ�ാഗം – 

(യ്ാക്ം : 26-31)

യ്ാക്ം -26, 27 
തത്ാപശ്ത്സസിതാൻ പാർത്ഥ: 

പസിതൃനഥ പസിതാമഹൻ 
ആൊര്ാൻ മാതുലാൻ ഭ്രാതൃൻ 
പുത്ാൻ പൗത്ാൻ സഖടീം സ്ഥാ  

ശ്ശുരാൻസുഹൃദശശ്വ
   യസനയ�ാരുഭയ�ാരപസി            (26)

താൻ സമടീഷേ് സ ക്ൗയന്�: 
സർവാൻ ബന്ധൂനവസ്സിതാൻ  

 കൃപ�ാ പര�ാവസിയഷ്ാ
   വസിഷടീദന്സിദമബ്രവടീത്      (27) 

 അനന്രം അർജുനൻ ആ യദ്ക്കളത്സിൽ രണ്ട് 
യസനക്ളസിലും നസിൽക്കുന്വരാ� പസിതാക്കൻമാനരയം 
മുത്ച്ന്മാനരയം ആൊര്ൻമാനരയം അമ്ാവന്മാനരയം  
സയഹാദരന്മാനരയം പുത്ന്മാനരയം പൗത്ൻമാനരയം 
യനേഹസിതന്മാനരയം അ്ക്ാരം ഭാര്ാപസിതാക്കന്മാനരയം 
സുഹൃത്തുക്കനളയം ക്ണ്ടു.
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യ്ാക്ം -28, 29
അർജുന ഉവാെ 

ദൃയഷ്്മം സ്ജനം കൃഷ്ണ! 
യയൽസും സമുപസ്സിതം    (28) 

സടീദന്സി മമ ഗാത്ാണസി 
മുഖം െ പരസിശുഷ്തസി 
യവപഥുശ് ശരടീയര യമ 

യരാമഹർഷശ് ജാ�യത   (29)
അല്ലയ�ാ കൃഷ്ണാ, യദ്ം നെയ്യാൻ ആഗ്ഹസിച്ചുനക്ാണ്ട് 
മുമ്പസിൽ നസിൽക്കുന് ഈ സ്ജനനത് ക്ണ്ടസിട്് എനറെ 
ശരടീരം തളരുന്നു, വാ�് വരളക്യം നെയ്യുന്നു. എനറെ 
ശരടീരത്സിൽ  യരാമാഞ്വും വസിറ�ലും ഉണ്ടാകുന്നു. 
ആ, അർജുനൻ  അണസിയറച്ചു നസിൽക്കുന് എല്ലാ 
ബന്ധുക്കനളയം  നല്ലവ്ം ക്ണ്ടസിട്്  പരമമാ� ക്ാരുണ് 
ത്ാൽ ആയവശസിക്കനപ്പട്വനാ�സി വ്സനസിച്ചുനക്ാണ്ട്  
ഇ്ക്ാരം പറഞ്ഞു.

യ്ാക്ം - 30
ഗാണ്ഡടീവം സ്ംസയത ഹസ്ാത് 

ത്ക്്ശെവ പരസിദഹ്യത 
ന െ ശയ്ാമ്വസ്ാതും 

   ഭ്രമതടീ െ യമ മന:  (30) 
  
ഗാണ്ഡടീവം (അർജുനനറെ വസില്ല് ) ക്യ്യസിൽ നസിന്നും ഊർന്നു 
യപാകുന്നു, നതാലസി തനന് നവന്തു നടീറന്നു,  ഉറച്ചുനസിൽക്കാനും  
ശക്നാകുന്സില്ല എനറെ മനസ്് ഭ്രമസിക്കുന്തായം 
യതാന്നുന്നു.

യ്ാക്ം - 31 
നസിമസിത്ാനസി െ പശ്ാമസി 
വസിപരടീതാനസി യക്ശവ! 

ന െ യശ്യ�ാനുപശ്ാമസി 
           ഹത്ാ സ്ജനമാഹയവ.        (31) 

അല്ലയ�ാ  യക്ശവാ,  അനുകൂലമല്ലാത്  നസിമസിത്ങ്ങളം  
ഞാൻ ക്ാണുന്നു,  യദ്ത്സിൽ  ബന്ധുജനനത്  നക്ാന്സിട്് 
പസിനന് യശ്�സ്സും  ഞാൻ ക്ാണുന്സില്ല.

(തുടരും.)

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

ക്്സിസ് (വസിജ്ാന പരടീഷേ) – 18

(കുറസിപ്പ്: സനാതന ധർമ്ം സംബന്സിച്ചും, കൂടുതലും 
അയ്യപ്പവാണസി�സിൽ ്സസിദ്ടീക്രസിച് വസിഷ�ങ്ങൾ 
അടസിസ്ാനമാക്കസിയമുള്ള യൊദ്ങ്ങൾ. ഉത്രങ്ങൾ 
അയ്യപ്പവാണസിയനട അടുത് ലക്കത്സിൽ. എല്ലാവർക്കും 
പനകെടുക്കാം. ഉത്രങ്ങൾ 20 ദസിവസത്സിനക്ം 
“9447211722” എന് നമ്പറസിയലക്കു വാട്സാപ്പ്  അ� 
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ക്കണം. എല്ലാ യൊദ്ങ്ങൾക്കും ശരസി�ാ� ഉത്രങ്ങൾ 
നൽകുന് വ്ക്സിയനട  വസിവരങ്ങൾ അടുത് അയ്യപ്പ 
വാണസി�സിൽ ്സസിദ്ടീക്രസിക്കുന്താണ് )
യൊദ്ങ്ങൾ:

1. വസിയദഹൻ എന്റസി�നപ്പടുന്താർ ?
2. നൊവാഴ്ച്യമാ�സി  ബന്നപ്പട് ഗ്ഹം ഏത്?
3. ഗുഡായക്ശൻ എന്് ഭഗവത് ഗടീത�സിൽ 

വസിളസിക്കുന്താനര�ാണ്?
4. ആദസിശകെരനും ഭർതൃഹരസിയമായള്ള ബന്ം?
5. ആറന്മുള എന് യപരസിനറെ പസിന്സിനലന്ാണ്?
6. അഗസ്് മുനസിയനട പത്നസിയനട യപര്?
7. ഗംഗന� കുടസിച്ചു വറ്സിച് ഋഷസി?
8. പുണ്തടീർത്ഥമാ� ഗ�യനട യപര് എവസിനട നസിന്ാണ് 

ലഭസിച്ത്?
9. ശംയഗരസി�സിനല വസിദ്ാശകെര യഷേത്ത്സിനറെ 

്യത്ക്ത എന്ാണ്?

10. ‘പാണ്ഡവരാജ്’ ത്സിനറെ യപനരന്്?

ഉത്രങ്ങൾ
(ക്ഴസി് ലക്കം, AV10/2022 നല യൊദ്ങ്ങളനട 
ഉത്രങ്ങൾ)
1. വസിഷ്ണുവസിനറെ യസനാനാ�ക്ൻ : വസിഷ്യക്നൻ
2. മഹാവസിഷ്ണുവസിനറെ ക്യ്യസിലുള്ള  ഗദ : ക്ൗയമാദക്സി.
3. മഹാഭാരതത്സിനല ശകുനസിയനട യദശം : ഗാന്ാരം. 

(നക്ാല്ലത്് ശകുനസിയനട ഒരു യഷേത്മുണ്ട് ).
4. കുരുയഷേത് യദ്ം മുഴവനും ക്ണ്ടത് : സഞ്ജ�ൻ.
5. ഗണപതസിയനട ്ധാന അവതാരങ്ങൾ എട്ാണ് (8). 

അവ: ക്ാമം, യക്രാധം, യലാഭം,  മദം,  മാത്്ര്ം, 
യമാഹം, അഹകൊരം, അജ്ത.

6. ശ്ടീരാമനും ലക്ഷണനും ഋഷ്മൂക്ാെലത്സിനറെ 
മുക്ളസിനലത്സി�ത് ഹനുമാനറെ യതാളസിലസി രുന്നു നക്ാണ്ട്. 

7. ആര്കൊവസിനല ശാസ്ാ ്തസിഷ്ഠ ക്ൗമാര 
അവസ്�സിലാണുള്ളത്.

8. ഭൂതനാഥനനന്ാൽ പഞ് ഭൂതങ്ങളനട അധസിപൻ എന്് 
അർത്ഥം.

9. ദുർഗാ സപ്തശതസി - യദവസി മാഹാത്്ം - ഒന്ാം 
െരസിതത്സിൽ പരാമർശസിക്കുന് രണ്ട് ്ധാന 
അസുരന്മാർ: മധു, ശക്ടഭൻ.

10. ഡൽഹസി�സിനല രാജ്  പഥസിനറെ പുതസി� യപര് : 
ക്ർത്വ്പഥ്. സ്ാതന്ത് സമര യസനാനസി യനതാജസി 
സുഭാഷ് െന്ദയബാസസിനറെ ്തസിമ�ാണ് നസപ്റ്ംബർ 
8നു ഇവസിനട അനാച്ാദനം നെയ്തത്. 
-----------------------------------------

മുഴവൻ യൊദ്ങ്ങൾക്കും ശരസിയത്രം നൽക്സി�വർ:
ആരുമസില്ല

________________________
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വാർത്ക്ൾ
* ഇന്്, 23, ഒയ്ാബർ 2022 - ഉത്ം - സ്ാമസി അയ്യപ്പനറെ 

ദസിവ്മാ� ജന്മനഷേത്ത്സിനറെ ശുഭദസിനം.  SASS നറെ 
നസിർയദ്ദശ്ക്ാരം, യലാക്നമമ്പാടുമുള്ള അയ്യപ്പഭക്ർ 
സ്ന്ം വടീടുക്ളസിലും സമടീപ യഷേത്ങ്ങളസിലും 
ദടീപാരാധനയ�ാനട ഉത്ം പൂജ നടത്തുന്നു.

• SASS-നറെ യദശടീ� നസിർവാഹക് സമസിതസി യ�ാഗം 
2022 ഒയ്ാബർ 01-02 തടീ�തസിക്ളസിൽ പൂനന�സിനല 
ആലന്സി�സിൽ (പശ്സിമ മഹാരാഷ്ട്ര) നടന്നു.  വസിശദമാ� 
റസിയപ്പാർട്് ഇതസിനറെ തുടക്കത്സിൽ നക്ാടുത്സിരസിയ്ക്കുന്നു.

• ശബരസിമല യഷേത്ം “ശ്ടീ െസിത്സിര ആട്ത്സിരുനാൾ” 
പൂജക്ക് നാനള, 2022 ഒയ്ാബർ 24-ന് ശവക്ടീട്് 
5-ന് തുറന്്  25-ന് രാത്സി 10 മണസിക്ക് അടയ്ക്കും. 

മണ്ഡല മക്രയജ്ാതസി തടീർത്ഥാടനം.
 മണ്ഡലപൂജയ്കാ�സി ശബരസിമല യഷേത്ം നവംബർ 
16ന് ശവക്സിട്് 5.00 PM ന് തുറക്കും.  എല്ലാ ദസിവസവും 
4:00 AM മുതൽ 10:00 PM വനര ദർശനം ലഭ്മാണ്.  
എല്ലാ ദസിവസവും ഉച്യ്ക് 12.00 വനര നനയ്യഭസിയഷക്ം 
നടക്കും.  ഡസിസംബർ 27-ന് മണ്ഡലപൂജ ക്ഴസി്് 
രാത്സി 10 മണസിക്ക് യഷേത്ം അടയ്ക്കും.  വടീണ്ടും, 
മക്രയജ്ാതസി മയഹാത്വത്സിനാ�സി ഡസിസംബർ 
30ന് ശവകുയന്രം 5.00 മണസിക്ക് തുറക്കുക്യം 2023 
ജനുവരസി 14 ന് മക്രയജ്ാതസി, 19 ന് മാളസിക്പ്പുറം 
യഷേത്ത്സിൽ ഗുരുതസി - യശഷം 20 ന് രാവസിനല 6.00 
ന് അടയ്ക്കുക്യം നെയ്യുന്നു.

ഹരസിവരാസനം ശതാബ്സി ആയഘാഷങ്ങൾ

 ഹരസിവരാസനം ശതാബ്സി ആയഘാഷങ്ങളനട 
ക്ർണാടക് സംസ്ാനതല ഉദ്ഘാടനം ഒയ്ാബർ 
16-ന് നബംഗളൂരു പുട്്നെട്സി ടൗൺ ഹാളസിൽ നടന്നു.  
ശ്ടീ. കുമ്നം രാജയശഖരൻ (മസിയസാറാം മുൻ ഗവർണർ), 
യഡാ. സസി. യസാമയശഖരൻ, ഐഎഎസ് (റസിട്), 
ജസ്റസിസ് (റസിട്) എൻ. കുമാർ, ഗാ�ക്ൻ വടീരമണസി രാജു 
(എംപസി) തുടങ്ങസി�വരുനട സാന്സിധ്ത്സിൽ സംപൂജ് 
അട ്വസി ശസിവലസിംഗ സ്ാമസി മഹാരാജ് െടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം 
നെയ്തു.   യദശടീ� നെ�ർമാൻ ശ്ടീ.  ടസി ബസി യശഖർ, 
ജനറൽ നസക്രട്റസി  ശ്ടീ.  ഈയറാഡ് രാജൻ, രഷോ 
ധസിക്ാരസി ശ്ടീ.  എ.ആർ.യമാഹനൻ, മറ്് യദശടീ� 
ഭാരവാഹസിക്ളാ� സർവശ്ടീ വസിയനാദ്കുമാർ, 
ഷൺമുഖാനന്ൻ, ജ�റാം, കൃഷ്ണപ്പ, കൃഷ്ണയ്യ, 
ദുശരശകെർ, ബുച്സിനറഡ്സി തുടങ്ങസി�വർ പനകെടുത്തു.
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• ഹരസിവരാസനം ആയഘാഷങ്ങളനട ദഷേസിണ തമസിഴ്ാട് 
സംസ്ാനതല ഉദ്ഘാടനം നവംബർ 27ന് 
മഹാസയമ്ളനയത്ാനട തസിരുച്സിറപ്പള്ളസി�സിൽ 
നടക്കും.

• ഇന്്, ഒയ്ാബർ 23നു മാൾവാ സംസ്ാന 
(മധ്്യദശ് ) ഹരസിവരാസനം ശതാബ്സി ആയഘാഷ 
ഉദ്ഘാടനം  യദവാസ് അയ്യപ്പയഷേത്ത്സിൽ നവച്് 
നടക്കുന്നു. ‘ക്ലശ�ാത്’,  ശ്ടീ ദ്ാരക്ാ മന്തസി 
അവതരസിപ്പസിക്കുന് അയ്യപ്പ െരസിതം  ‘ഭജൻ സന്്’ 
(ഹസിന്സി�സിൽ ക്ഥാ്സംഗം) തുടങ്ങസി� വസിവസിധ 
പരസിപാടസിക്ൾ. യദശടീ� ജനറൽ നസക്രട്റസി ശ്ടീ. 
ഈയറാഡ് രാജൻ, നസക്രട്റസി (സംഘടന) ശ്ടീ. 
്ഭാക്രൻ എന്സിവർ പനകെടുക്കുന്നു. 

• യക്രള സംസ്ാന അയ്യപ്പമഹാസംഗമവും, 
ഗുരുസ്ാമസി സയമ്ളനവും നവംബർ 6-നു മലപ്പുറം 
ജസില്ല�സിനല ്സസിദ്മാ� ക്ാടാമ്പുഴ ഭഗവതസി യഷേത് 
ആഡസിയറ്ാറസി�ത്സിൽ നവച്് നടക്കുന്നു.

------------------------------------
2022-23 നല ശബരസിമല യമൽശാന്സി

   നക്. ജ�രാമൻ നമ്പൂതസിരസി     ഹരസിഹരൻ നമ്പൂതസിരസി
 ശബരസിമല അയ്യപ്പയഷേത്ത്സിനല പുതസി� 
യമൽശാന്സി�ാ�സി ക്ണ്ണൂർ ജസില്ല�സിനല തളസിപ്പറമ്പ് സ്യദശസി 
ബ്രഹ്മശ്ടീ നക്. ജ�രാമൻ നമ്പൂതസിരസിന� തസിരന്ടുത്തു.  
18നു, നൊവ്വാഴ്ച രാവസിനല ശബരസിമല അയ്യപ്പയഷേത് 
സന്സിധാനത്സിന് മുന്സിൽ നടന് നറനക്കടുപ്പസിലൂനട�ാണ് 
അയദ്ദഹനത് തസിരന്ടുത്ത്. നവംബർ 16 മുതൽ 41 
ദസിവസനത് മണ്ഡല ഉത്വത്സിനാ�സി യഷേത്ം തുറന് 
യശഷം  അടുത് ഒരു വർഷയത്ക്കുള്ള യഷേത് ആൊര 
ങ്ങളനട ചുമതല പുതസി� യമൽശാന്സിക്കാ�സിരസിക്കും.
  സമാനമാ� െടങ്ങസിൽ യക്ാട്�ം ജസില്ല�സിനല 
ശവക്കം ഇണ്ടംതുരുത്സി മന�സിനല ബ്രഹ്മശ്ടീ ഹരസിഹരൻ 
നമ്പൂതസിരസിന� മാളസിക്പ്പുറം യഷേത്ത്സിനല യമൽശാന്സി 
�ാ�സി തസിരന്ടുത്തു.
 ക്ഴസി് ഞാ�റാഴ്ച, ഒയ്ാബർ 16-ന് നബംഗളൂരുവസിൽ 
നടന് ഹരസിവരാസനം ശതാബ്സി ആയഘാഷത്സിനറെ 
്ൗഢഗംഭടീരമാ� െടങ്ങസിൽ ബ്രഹ്മശ്ടീ നക്. ജ�രാമൻ 
നമ്പൂതസിരസിന� ശബരസിമല അയ്യപ്പയസവാസമാജം 
യവദസി�സിൽ ആദരസിച്സിരുന്നു.
 സ്ാമസി അയ്യപ്പനും മാളസിക്പ്പുറത്മ് യദവസിയം 
നൽക്സി� ഈ അപൂർവ സൗഭാഗ്ത്സിൽ ശബരസിമല 
അയ്യപ്പ യസവാ സമാജം ഇരു യമൽശാന്സിമാർക്കും 
ആശംസക്ൾ യനരുന്നു.

സ്ാമസിയ� ശരണമയ്യപ്പാ..!!!
________________________
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ശ്ദ്ാഞ്ജലസി

ശ്ടീ.  വസി.ആർ.  രാജയഗാപാൽ നദാശര രാജ, 
 SASS ദഷേസിണ തമസിഴ്ാടസിനറെ ഓണററസി ് സസിഡറെ്, 
2022 ഒയ്ാബർ 11-ന് വസിഷ്ണുപാദങ്ങളസിൽ വസില�ം 
്ാപസിച്ചു. ആയരാഗ്വാനാ�സിരുന്നുനവകെസിലും, തനറെ 
73-ാം ജന്മദസിനത്സിൽ ഒരു വലസി� ഹൃദ�ാഘാതത്സിന് 
ക്ടീഴടങ്ങസി നനമ് വസിട്ടുപസിരസിഞ്ഞു.  SASSനറെ 
്വർത്നങ്ങളസിൽ വളനര സജടീവമാ�സിരുന് അയദ്ദഹം 
5 വർഷം ്സസിഡന്ം  ക്ഴസി് ഒരു വർഷമാ�സി 
അയദ്ദഹം ഓണററസി ്സസിഡന്ം ആ�സിരുന്നു.
     പയരതനാ� രാജ്കുമാർ വസിആർബസിആർ നദാശര 
രാജയനടയം രാജ്കുമാരസി ക്മലാമ്പാൾ രാജയനടയം 
(പുതുയക്കാട്�സിനല പയരതനാ� രാജയനട സയഹാദരസി) 
ഇള� മക്നാ�സിരുന്നു.  ട്രസിച്സി�സിൽ നസിന്ാണ് അയദ്ദഹം 
തനറെ  സ്കൂൾ പഠനവും ബസിരുദവും പൂർത്സി�ാക്കസി�ത്. 
വസിവാഹസിതനാ�സിരുന്നു, ഒരു മക്നുമുണ്ട്.
   നട്രക്കസിംഗസിലും ശവൽഡ് ശലഫ് യഫായട്ാ 
ഗ്ാഫസി�സിലും താൽപ്പര്മുള്ള ഒരു ക്ാ�സിക്താരമാ 
�സിരുന്നു അയദ്ദഹം.  ഡസിണ്ടസിഗൽ, ക്രൂർ ജസില്ലക്ളസിനല 
ശവൽഡ് ശലഫ് വാർഡനാ�സി യസവനമനുഷ്ഠസിച്സിട്ടുണ്ട്.  
സാമൂഹസിക് ്വർത്നങ്ങളസിൽ അതടീവ തല്പരനും 
അത്രം നസിരവധസി സംഘടനക്ളനട തലവനുമാ 
�സിരുന്നു.  നക്ാശടക്കനാൽ ശവൽഡർനസ് ക്ബ്, 
ദസിണ്ടസിഗൽ ജസില്ലാ അത് ലറ്സിക്് അയസാസസിയ�ഷൻ, 
യശണറ്ഡ് സസിറ്സിസൺസ് ക്ൗൺസസിൽ ഓഫ് 
നക്ാശടക്കനാൽ, യറാവസിംഗ് ആൻഡ് യബാട്് ക്ബ് 
ഓഫ് നക്ാശടക്കനാൽ, യമഴ്സി യഹാം എന്സിവയനട 
്സസിഡറെ്,  പളനസി ഹസിൽസ് ക്ൺസർയവഷൻ 
ക്ൗൺസസിലസിനറെ മുൻ ്സസിഡറെ്, ഇന്്ൻ നാഷണൽ 
ട്രസ്റ് യഫാർ ആർട്് ആൻഡ് ക്ൾച്റൽ നഹറസിയറ്ജസിനറെ 
ആജടീവനാന് അംഗവുമാ�സിരുന്നു.
    യദശടീ� ജനറൽ നസക്രട്റസി ശ്ടീ ഈയറാഡ് രാജനും 
SASS നറെ മറ്് മുതസിർന് ഭാരവാഹസിക്ളം സംസ്കാര 
െടങ്ങസിൽ പനകെടുത്തുനക്ാണ്ട് ആദരാഞ്ജലസി അർപ്പസിച്ചു.  
സ്ർഗടീ� രാജയഗാപാൽ നദാശര രാജാജസിക്ക്  
ശബരസിമല അയ്യപ്പ യസവാ സമാജം ശ്ാദ്ാഞ്ജലസി 
അർപ്പസിക്കുക്യം  യമാഷേത്സിനാ�സി ്ാർത്ഥസിക്കുക്യം 
നെയ്യുന്നു. ഓം ശാന്സി, ശാന്സി, ശാന്സി!

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

26

നസിയഷധക്കുറസിപ്പ് : ഇതസിൽ നക്ാടുത്സിരസിക്കുന് വസിഷ�ങ്ങൾ 
സംബന്സിച്്, അതസിനറെ രെ�സിതാക്കൾക്കല്ലാനത, ശബരസിമല 
അയ്യപ്പ യസവാ സമാജത്സിയനാ അംഗങ്ങൾയക്കാ �ാനതാരു 
ബാധ്തയമസിനല്ലന്് വ്ക്മാക്കുന്നു.

ശബരസിമല അയ്യപ്പ യസവാ സമാജത്സിനുയവണ്ടസി, 
അയ്യപ്പവസിഹാർ, വസിയ്യൂർ, തൃശൂർ., യക്രളം - 680010, നസിന്് 
നാഷണൽ അഡ്സിൻ നസക്രട്റസി ശ്ടീ പസി ഷണ്മുഖാനന്ൻ 
്സസിദ്ടീക്രസിക്കുന്ത്


