
2023 :ശബരിമല നട തുറക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ, ഉത്രം പൂജാ ദിവസങ്ങൾ, പൂജാ സമയങ്ങൾ
ഹരിവരാസനരം  വ്ാഖ്ാനരം: ഭാഗരം 2 -  ശ്രീ. ജനാർദ്ദനൻ നായർ
ധർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, മനുസ്മൃതി : ഡ�ാ. വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി
ഇരുമുടി തയ്ാറാക്കൽ - തന്തി കണ്ഠരര് രാജരീവര്.     നമ്മുടട പൈതൃകരം - ൈാലിത്ാന ഡഷേത്ങ്ങൾ
കഥ: കർമ്മഫലരം         സാധന - ഗുരുൈഡദശരം: മാതാ അമൃതാനന്ദമയി അമ്മ
സുഭാഷിതരം - 34      ഗരീതാ ഡ്ാകങ്ങൾ 31-35        ക്വിസ് -19         വാർത്കൾ

ക്രമ നരം. അയ്പ്പവാണി - 
12/2022 (ഉത്രം ൈതിപ്പ് ) 
19 നവരംബർ  2022 
( 03 വൃശ്ികരം 1198) 
യുഗാബ്രം 5124

ശബരിമല ഡഷേത്രം - 
തുറക്കുന്ന/അടക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ  - 2023

*20.01.2023 ന് രാവിടല 6.00 മണിക്ക് ഡഷേത്രം അടയ്കരം, 
ടൈാതുദർശനമില്ല.  
19-ന് രാത്ി മാളികപ്പുറരം ഡഷേത്ൈരിസരത്് ഗുരുതി. 
19, 20 തരീയതികളിലരം ടനയ്ഭിഡഷകരം ഇല്ല.

ഉത്രം പൂജ തരീയതികൾ - 2023
നരം ആഴ്ച ഇരംഗ്രീഷ്

തരീയതി/ മാസരം മലയാളരം തരീയതി/മാസരം

1 ടവള്ിയാഴ്ച 13 ജനുവരി 29 ധനു - 1198  

2 വ്ാഴാഴ്ച 09 ടഫബ്രുവരി 26 മകരരം

3 ബുധനാഴ്ച 08 മാർച്് 24 കരംഭരം

4 ബുധനാഴ്ച 05 ഏപ്ിൽ 22 മരീനരം

5 ടചാവ്ാഴ്ച 02 ടമയ് 18 ഡമടരം

പൂജ
തുറക്കുന്ന തുറക്കുന്ന 

സമയരം 5.00സമയരം 5.00
അടയ്കന്ന 

സമയരം 10.00
മകരവിളക്ക് ഉത്സവരം (മകരഡജ്ാതി 
ദർശനരം -14/01/2023 പവകഡന്നരരം)

30/12/2022 20/01/2023*

പ്തിമാസ പൂജ (കരംഭരം/ടഫബ്രുവരി) 12/02/2023 17/02/2023
പ്തിമാസ പൂജ (മരീനരം/ മാർച്് ) 14/03/2023 19/03/2023
ഉത്സവരം(ടകാടിഡയറ്് - 27/03/2023, 
ആറാട്് & ൈങ്കുനി ഉത്രം - 05/04/2023)

26/03/2023 05/04/2023

പ്തിമാസ പൂജ – ഡമടരം/ഏപ്ിൽ
 (വിഷു - 15/04/2023)

11/04/2023 19/04/2023

പ്തിമാസ പൂജ (ഇടവരം/ടമയ് ) 14/05/2023 19/05/2023
പ്തിഷ്ാ ദിനരം 29/05/2023 30/05/2023
പ്തിമാസ പൂജ (മിഥുനരം/ജൂൺ) 15/06/2023 20/06/2023
പ്തിമാസ പൂജ (കർക്കടകരം/ജൂപല) 16/07/2023 21/07/2023
പ്തിമാസ പൂജ (ചിങ്ങരം/ഓഗസ്റ് ) 16/08/2023 21/08/2023
ഓണരം ഉത്സവരം (തിരുഡവാണരം - 
29/08/2023)

27/08/2023 31/08/2023

പ്തിമാസ പൂജ (കന്നി/ടസൈ്റ്രംബർ) 17/09/2023 22/09/2023
പ്തിമാസ പൂജ (തുലാരം/ഒഡ്ാബർ) 17/10/2023 22/10/2023
ശ്രീ ചിത്ിര ആട് തിരുനാൾ 10/11/2023 11/11/2023
മണ്ഡല പൂജ ഉത്സവരം (മണ്ഡല പൂജ 
-27/12/2023)

16/11/2023 27/12/2023

മകരവിളക്ക് ഉത്സവരം (മകരവിളക്ക്  
-14/01/2024)

30/12/2023 20/01/2024



6 തിങ്കളാഴ്ച 29 ഡമയ് 15 ഇടവരം

7 തിങ്കളാഴ്ച 26 ജൂൺ 11 മിഥുനരം

8 ഞായറാഴ്ച 23 ജൂപല 07 കർക്കടകരം

9 ശനിയാഴ്ച 19 ഓഗസ്റ് 03 ചിങ്ങരം-1199

10 ടവള്ിയാഴ്ച 15 ടസൈ്റ്രംബർ 30 ചിങ്ങരം
11 ടവള്ിയാഴ്ച 13 ഒഡ്ാബർ 27 കന്നി

12 വ്ാഴാഴ്ച 09 നവരംബർ 23 തുലാരം

13 ബുധനാഴ്ച 06 �ിസരംബർ 20 വൃശ്ികരം

  ദിവഡസനയുള് പൂജാ സമയങ്ങൾ
 പൂജാ വിഡശഷങ്ങൾ സാധാരണ കാലരം  തരീർത്ാടനകാലരം
ശ്രീഡകാവിൽ തുറക്കൽ രാവിടല  5.00  രാവിടല  3.00 

നിർമാല് ദർശനരം രാവിടല 5.05  രാവിടല 3.05 

ഗണൈതി ഡഹാമരം രാവിടല 5.30  രാവിടല   3.30 

ടനയ്ഭിഡഷകരം രാവിടല 5.15 - 6.45  രാവിടല 3.15 - 6.45 

ഉഷ പൂജ രാവിടല 7.30  രാവിടല 7.30

ഉദയാസ്തമന പൂജ രാവിടല 8.00 സാധാരണ ഇല്ല

ടനയ്ഭിഡഷകരം രാവിടല 9.00 -11.15 രാവിടല 8.00 -11.15 

ഉച് പൂജ ഉച്യ്ക്  12.00  ഉച്യ്ക് 12.00 

ശ്രീഡകാവിൽ അടയ്കൽ  ഉച്യ്ക് 1.00  ഉച്യ്ക് 1.00

ശ്രീഡകാവിൽ തുറക്കൽ പവകിട്്   5.00  പവകിട്്    4.00

ദരീൈാരാധന പവകിട്്    6.30 പവകിട്്      6.30

പുഷ്ാഭിഡഷകരം പവകിട്് 6.45 - 9.00 പവകിട്് 6.45 - 9.00

ൈടി ൈൂജ പവകിട്് 7.00 ഇല്ല

 അത്ാഴ പൂജ രാത്ി   9.15 രാത്ി   9.15

ഹരിവരാസനരം രാത്ി   9.55 രാത്ി   9.55

 ശ്രീഡകാവിൽ അടയ്കൽ രാത്ി   10.00 രാത്ി   10.00

*സമയങ്ങൾ ടൈാതുവായ അറിവിന് മാത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു.  
ഡഷേത് ആവശ്ങ്ങൾക്കനുസരിച്് ഇവ മാറിഡയക്കാരം.  
കൃത്മായ വിവരത്ിന്  ദയവായി ഡഷേത് അധികാരികഡളാട് ഡനരിട്് 

ൈരിഡശാധിക്കുക.
---------------------------------

ബ്രഹ്മമുഹൂർത്രം - മണ്ഡലവ്രതരം

           ബ്രഹ്മമുഹൂർത്രം അഥവാ, പ്ഭാതത്ിനുമുമ്്,  
രാത്ിയുടട അവസാന കാൽഭാ ഗരം. ഈ സമയരം നമുക്ക് 
ബ്രഹ്മരം അഥവാ സൃഷ്ാവ് തടന്ന ആയിത്രീരാനുള് 
സാധ്ത പ്ധാനരം ടചയ്യുന്നുടവന്ന് ഋഷിമാർ 
കടടെത്ിയിരുന്നു. ഈ സമയരം നമുക്ക് നമ്മുടട 
ജരീവിതടത്ത്ടന്ന നമുക്കിഷ്മുള് രരീതിയിൽ  
രൂൈടപ്പടുത്ാൻ കൂടിയുള്താണ്.
        ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത്ിടറെ സമയരം: 
1 (ഒരു) മിനിറ്് = 2.5 വിനാഴിക. 1 മണിക്കൂർ= 2.5 നാഴിക. 
1 ദിവസരം = 1ൈകൽ + 1 രാത്ി = 24 മണിക്കൂർ = 60 
നാഴിക. 30 ദിവസരം = 1 മാസരം. 360 ദിവസരം =  6 
മാസരം വരീതമുള് ഉത്രായന കാലവരം ദഷേിണായന 
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കാലവരം ഡചർന്ന 12 മാസരം = 1 വർഷരം.
       മടറ്ാരു കാലഗണനയനുസരിച്്: ഒരു ദിവസടത് 
8 യാമങ്ങളായി തിരിച്ിരിക്കുന്നു.  1 യാമരം = 7.5 നാഴിക 
= 3 മണിക്കൂർ. ൈകൽ 4 യാമരം, രാത്ി 4 യാമരം. ഇതിൽ 
രാത്ിയിടല നാലാമടത് യാമരം, അതായത് ഏകഡദശരം 
രാത്ി 3.30 മണി മുതൽ സൂഡര്ാദയരം വടരയുള് 3 
മണിക്കൂർ സമയമാണ് ൈവിത്മായ സരസ്വതിയാമരം 
അഥവാ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്രം എന്നറിയടപ്പടുന്നത്.
          സദ്ഗുരു (ജഗ്ിവാസുഡദവ് ) വിശദരീകരിക്കുന്നു:  
ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത്ിൽ എന്് സരംഭവിക്കുന്നു.. ഈ 
സമയത്് സൂര്നുരം ചന്ദ്രനുമായുള് ഭൂമിയുടട 
ബന്ധത്ിടറെ സ്വഭാവരം കാരണരം മനുഷ്നിൽ 
(മറ്്ജരീവജാലങ്ങളിലരം) ചില ശാരരീരികമായ മാറ്ങ്ങൾ 
സരംഭവിക്കുന്നു - ശരരീരത്ിടല വിസർജ് വസ്തുക്കൾക്ക് 
വടര - ഉദാഹരണമായി മൂത്ത്ിന് ഈ സമയങ്ങളിൽ 
ചില പ്ഡത്ക ഗുണങ്ങളുടടെന്ന് ആധുനിക 
പവദ്ശാസ്ത്രരം കടടെത്ിയിരിക്കുന്നു. 
             ഒരുൈാടു ഗഡവഷണങ്ങൾ ഇതിൽ നടന്നിട്ടുടെ്. 
ൈരീനിയൽ  ഗ്രന്ിയിൽ നിന്നുള് ടമലാഡടാണിടറെ 
ഉത്ൈാദനരം ഈ സമയത്് നടക്കുകയുരം ശരരീരരം 
മുഴുവൻ ഒരു അനുകൂലമായ സാഹചര്ത്ിലാവകയുരം 
ടചയ്യുന്നു. ൈരീനിയൽ  ഗ്രന്ി ൈരമാവധി ടമലാഡടാണിൻ 
ഉത്ൈാദിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ായതിനാൽ, നമ്മൾ 
ബ്രഹ്മമുഹൂർത്രം ൈരമാവധി ഉൈഡയാഗടപ്പടുത്ണരം, 
എടന്ന്നാൽ ഈ സമയത്് നമുക്ക് സ്ിരത 
പകവരുത്ാനുതകന്നതാണ്.
   ‘നിങ്ങൾ സൗഖ്ത്ിലാണ് ’ എന്നാൽ 
നിങ്ങളുടടയുള്ിൽ, മനസ്ിന് ചാഞ്ാട്ങ്ങളില്ല 
എന്നാണർത്രം. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത്ിൽ വളടര 
അനായാസമായി സൗഖ്ത്ിടലത്ാനാകരം. 
ആധുനിക പവദ്ശാസ്ത്രത്ിടല ടമലാഡടാണിൻ 
വികാര സ്ിരതയ്ക് സഹായിക്കുന്നതാടണന്ന് ൈറയുന്നു. 
              ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത്ിൽ ഉണരുന്നത് ഒരാളുടട 
ആയുസ്് വർദ്ിപ്പിക്കുകയുരം ഡരാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ 
സഹായിക്കുകയുരം ടചയ്യുന്നു എന്ന് ആയുർഡവ്ദടത് 
ക്കുറിച്ചുള് ഒരു ഗ്രന്മായ അഷ്ാരംഗ ഹൃദയത്ിൽ 
കാണുന്നു. ബ്രഹ്മ എന്നാൽ അറിവ്, മുഹൂർത്രം എന്നാൽ 
കാലാവധി. അറിവടൊക്കാൻ അനുഡയാജ്മായ 
സമയമാണ് ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്രം.
        ‘ഇറെർനാഷണൽ ഡജണൽ ഓഫ് ഡയാഗ ആറെ് 
അപല�് സയൻസസ് ’ ൈറയുന്നതനുസരിച്്, പ്ഭാത 
ത്ിനു മുമ്പുള് സമയത്തു് അന്രരീഷേത്ിൽ ഓക്ിജടറെ 
ലഭ്ത കൂടുതലടെ്. ഈ പുതിയ ഓക്ിജൻ ഹരീഡമാഡഗ്ാബി 
നുമായി എളുപ്പത്ിൽ കൂടിഡച്ർന്ന് ഓക്ിഹരീഡമാഡഗ്ാബിൻ 
രൂൈടപ്പടുന്നു, ഇതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന ഗുണങ്ങളുടെ്: 
ഡരാഗപ്തിഡരാധ ഡശഷി വർദ്ിപ്പിക്കുന്നു. ഊർജനില 
വർദ്ിപ്പിക്കുന്നു. രക്തത്ിടറെ ൈിഎച്് ബാലൻസ് നില 
നിർത്ാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഡവദന, മരവിപ്പ്, വ്രണരം 
എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നു. ധാതുക്കളുടടയുരം വിറ്ാമിനു 
കളുടടയുരം ആഗിരണരം ടമച്ടപ്പടുത്തുന്നു..
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       ഈ സമയത്് നിങ്ങൾ എഴുഡന്നറ്റു ആത്രീയ 
സാധനകൾ ടചയ്യുകയാടണങ്കിൽ ഏറ്വമധികരം 
ഗുണരം ലഭിക്കുരം. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്രം എന്നാൽ സ്രഷ്ാവിടറെ 
സമയരം എന്നാണർത്രം.  ഇത് നമുക്ക് നമ്മടളത്ടന്ന 
സൃഷ്ിടച്ടുക്കാനുള് സമയമാണ്. നമുക്ക് അതിരാവിടല 
സ്വയരം ബ്രഹ്മമാകാരം, അങ്ങടനയടല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രരീതിയിൽ നിങ്ങടള 
സൃഷ്ിടച്ടുക്കാരം.
മണ്ഡലക്കാലരം - വ്രതരം.
 മുൻൈ് വിശദരീകരിച് കാലഗണന മനുഷ്രുമായി 
ബന്ധടപ്പട്താണ്. ഡദവതാ സങ്കല്പമനുസരിച്് മനു 
ഷ്ടറെ ഒരു വർഷരം എന്നത് ഡദവന്ാർക്ക് ഒരു ദിവസരം 
മാത്രം. മനുഷ്ടറെ അർദ്വർഷരം - ഉത്രായന 
കാലരം (മലയാളവർഷ കാലഗണനയനു സരിച്് മകര 
മാസരം മുതൽ മിഥുനരം വടര) ഡദവടറെ ൈകലരം, അടുത് 
അർദ്വർഷരം - ദഷേിണായന കാലരം (കർക്കടകരം 
മുതൽ ധനു വടര) രാത്ിയുരം. ഡദവന്ാരുടട ൈകൽ 
സമയമായ ഉത്രായന കാലരം  മനുഷ്ർക്ക് 
സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കു ഏറ്വരം ഉത്മമായി കണക്കാ 
ക്കുന്നു. (ഭരീഷ്മർ സ്വർഗ്പ്ഡവശനത്ിനായി ഉത്രായന 
ത്ിടറെ സമാരരംഭരം വടര ശരശയ്യിൽ കിടന്നു).
     മനുഷ്ടറെ രാത്ിയിടല അവസാനയാമരം 
(രാത്ിയുടട  കാൽഭാഗരം)  ബ്രഹ്മമുഹൂർത്രം  ആടണങ്കിൽ 
ഡദവന്ാരുടട രാത്ി - ദഷേിണായന കാലത്ിടറെ 
അവസാന കാൽഭാഗരം,  അതായത ്ഏകഡദശരം വൃശ്ികരം, 
ധനു മാസങ്ങൾ, ൈരിൈാവനമായ, ബ്രഹ്മ 
മുഹൂർത്സമാനമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇതിൽ വൃശ്ികരം 
1 മുതൽ 41 ദിനങ്ങൾ ‘മണ്ഡലക്കാലരം’ എന്നറിയടപ്പടുന്നു.
              മടറ്ാരു വ്ാഖാനരം: പ്ധാനമായി സൂര്ഡനയുരം 
ചന്ദ്രടനയുരം അടിസ്ാനമാക്കി രണ്ടു തരരം കലടെറുകൾ 
പ്ചാരത്ിലടെ്. സൗരകലടെർ (solar calendar), 
ചാന്ദ്രകലടെർ (lunar calendar). സൗരകലടെർ 
പ്കാരരം ഒരു വർഷത്ിന് 365 ദിവസവരം ചാന്ദ്രകലടെർ 
അനുസരിച്് 12x27 =  324 ദിവസവമാണ്. ഇവ 
തമ്മിലള് വ്ത്ാസരം 365-324 = 41 ദിവസരം 
പദവരീകമായ മണ്ഡലക്കാലമായി കണക്കാക്കുന്നു.
                     ഈ മണ്ഡലക്കാലമാണ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത്ിന് 
തുല്രം ഈശ്വഡരാന്മുഖമായ സദ്കർമ്മങ്ങൾക്കു ഏറ്വരം 
ഉത്മമായി കണക്കാക്കി ശബരിമല തരീർത്ാടകർ 
വ്രതരം അനുഷ്ിക്കുന്നത്. ‘സ്വാമിടയ കടൊൽ ഡമാഷേരം 
കിട്ടുരം’ - അനവധി ശരണ മന്തങ്ങളിടലാന്നായ ഇതിടറെ 
ലഷേ് പ്ാപ്ിക്ക് നമ്മുടട ശരരീരഡത്യുരം മനസ്ിടനയുരം 
സരംസ്കരിക്കാനായി, ഗുരുസ്വാമിയുടട നിർഡദ്ദശങ്ങൾ 
അനുസരിച്് ഭക്തിഭാവഡത്ാടട അനുഷ്ിക്കുന്ന 
വ്രതമാണ് മണ്ഡലവ്രതരം. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത്ിൽ 
എഴുഡന്നറ്്, കളിച്്, ശുദ്ി വരുത്ി, ശരണരം 
വിളികഡളാടട സ്വാമിടയ ടതാഴുത്, ഈശ്വര ഭജനരം. 
(ഡഷേത്ക്കുളത്ിൽ കളിച്് ഡഷേത് ദർശനരം 
നടത്തുന്നത് ഉത്മരം). എല്ലാവിധ ദുശ്രീലങ്ങളിൽ നിന്നുരം 
അകന്ന്,   ലഘുവായി സസ്ാഹാരരം മാത്രം കഴിക്കുന്നു. 
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നല്ല വാക്കുകൾ, നല്ല ചിന്കൾ മാത്രം. ഏത് പ്വൃത്ി 
ടചയ്യുഡമ്ാഴുരം ഈശ്വര ചിന്ഡയാടട ഈശ്വരാർപ്പണ 
മായി ടചയ്യുന്നു. സന്ധ്യ്കരം പ്ഭാതത്ിഡലതുഡൈാടല 
കളിച്്, ശരണരം വിളികഡളാടട, സ്വാമി ഭജനരം. 
പൂർണ്ണമായുരം ബ്രഹ്മചര്രം അനുഷ്ാനരം. കഴിയുന്നത് 
സമയരം ഈശ്വര ചിന്ക്കുരം, ഭജനത്ിനുരം, ഈശ്വര 
ജ്ാന ത്ിനുരം ഉൈഡയാഗിക്കുക…. ദിവസങ്ങൾ കഴിയു 
ഡന്ാറുരം, ക്രഡമണ നമ്മുടട മനസ്ിന് കൂടുതൽ 
സമാധാനവരം സഡന്ാഷവരം പകവരുന്നതായി 
അനുഭവടപ്പടുരം.. ഈ രരീതിയിൽ മുഡന്നാട്് ഡൈാകഡമ്ാൾ, 
41 ദിവസങ്ങളിടല വ്രതാനുഷ്ാനവരം കഴിഞ്് ആ ൈരമ 
ൈവിത്മായ ശബരിമല സാന്നിധാനത്ിൽ എത്ി 
ശബരരീശടന ദർശിക്കുഡമ്ാൾ, ആ ൈരമാത്ാ 
പചതന്ത്ിൽ സ്വയരം ലയിക്കുന്നു...
             സ്വാമി ദർശനരം കഴിഞ്് തിരിടക വരുന്ന 
ഭക്തൻ തികഞ് സാത്വികനായ ഒരു പുതിയ 
മനുഷ്നായി മാറുന്നു.. ശിഷ് കാലരം സമാധാനവരം 
സഡന്ാഷവരം അനുഭവിച്് ജരീവിക്കാൻ ഈ മണ്ഡല 
വ്രതവരം സ്വാമി അയ്പ്പദർശനവരം സഹായകമാവന്നു..

സ്വാമിഡയ ശരണമയ്പ്പാ..!
____________________

ഹരിഹരാത്ജാഷ്കരം  
(ഹരിവരാസനരം) - 2

(ശ്രീ  P R ജനാർദ്ദനൻ നായർ, എറണാകളരം)

അഷ്കരം - 2
ശരണകരീർത്നരം ശക്തമാനസരം,
ഭരണഡലാലൈരം നൃത്ലാലസരം,
അരുണഭാസുരരം ഭൂതനായകരം,
ഹരിഹരാത്ജരം ഡദവമാശ്ഡയ.

 ഹരിഹരാത്ജാഷ്കത്ിടല 8 ഡ്ാകങ്ങ 
ളിടലയുരം എല്ലാ ൈദങ്ങളുരം ഭഗവാടറെ ഗുണ-കർമ്മ- 
സ്വഭാവങ്ങടള വിവരിച്ചു നടമ്മ ഡബാധ്ടപ്പടുത്ി 
ത്രുന്ന ൈദങ്ങളാണ്. ഭഗവാടറെ ഗുണ-കർമ്മ- 
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സ്വഭാവങ്ങളിൽ ചിലവടയങ്കിലരം അനുകരിക്കാനുരം 
നമ്മിൽ വളർത്ിടയടുക്കാനുരം നമുക്കു കഴിയണരം.
      രടൊമടത് ഈ ഡ്ാകത്ിൽ ശരണ 
കരീർത്നൻ, ശക്തമാനസൻ, ഭരണ ഡലാലൈൻ, 
നൃത്ലാലസൻ, അരുണ ഭാസുരൻ, ഭൂതനായകൻ 
എന്നരീ ൈദങ്ങളാണ് മനസ്ിലാക്കാനുള്ത്. 
‘ഹരിഹരാത്ജരം ഡദവമാശ്ഡയ’ എന്ന നാലാമടത് 
വരി എല്ലാ ഡ്ാകങ്ങളിലരം ആവർത്ിക്കുന്നതാണ്. 
അതിടറെ അർത്രം ഒന്നാമടത് ഡ്ാകത്ിറെ 
വ്ാഖ്ാനത്ിൽ നൽകിയിട്ടുടെ്. അതിനാൽ വരീണ്ടുരം 
ആവർത്ിക്കുന്നില്ല. ബാക്കിയുള് ആറു ൈദങ്ങടളക്കുറിച്് 
നമുക്കു ചിന്ിക്കാരം.
             ശരണകരീർത്നരം എന്നാൽ ശരണകരീർത്നഡന.. 
എന്നർത്രം. ശരണമന്തങ്ങൾ ടകാണ്ടു കരീർത്ിക്ക 
ടപ്പടുന്നവൻ ശബരിമല ശ്രീധർമ്മശാസ്താവ്, അതായത് 
അയ്പ്പസ്വാമിയാണ്. ശരണമന്തങ്ങൾ എന്നതിന് 
പ്ഡത്കരം വ്ാഖ്ാനരം ആവശ്മില്ല. ശബരിമല 
തരീർത്ാടനകാലമായ, മണ്ഡല-മകരവിളക്കു കാലത്്, 
ഡകരളത്ിൽ എവിടടയുരം, മാത്മല്ല ടതഡക്ക ഇന്്യിൽ 
ടൈാതുടവയുരം, ഭാരതത്ിലഡങ്ങാളമിഡങ്ങാളരം ൈല 
സ്ലങ്ങളിലരം ഭഗവാടറെ ശരണമന്തങ്ങൾ, ൈല 
തരത്ിലള് ശരണമന്തങ്ങൾ മുഴങ്ങിടക്കാടെിരി 
ക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കുരം അറിയാവന്നതാണ്. അവ 
ടകാടടെല്ലാരം കരീർത്ിക്കടപ്പടുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ.
      മറ്റു ഡദവരീഡദവന്ാടരക്കുറിച്ചുരം ശരണ കരീർത്നങ്ങൾ 
ഉടടെങ്കിലരം, അയ്പ്പടറെ ശരണമന്തങ്ങൾക്ക് 
സവിഡശഷമായ പ്ഡത്കതകളുടെ്. പവദിക മന്ത 
ങ്ങളുരം പുരാണമന്തങ്ങളുരം മിക്കവാറുടമല്ലാരം മൗനമാഡയാ 
ഒറ്ക്കു വ്ക്തിൈരമാഡയാ ഉച്രിക്കുന്നവയാണ്. മറിച്് 
ധർമ്മശാസ്താവിടറെ ശരണമന്തങ്ങൾ ഉറടക്ക, 
‘പവഖരി’യിൽ ഉച്രിക്കുന്നവയാണ് എന്നു കാണാരം. 
മാത്മല്ല, അവടയാന്നുരം വ്ക്തിൈരമായ പ്ാർത്നകൾ 
മാത്മല്ല, കൂട്മായി ടചാല്ലുന്ന സാമൂഹിക പ്ാധാന്മുള് 
കരീർത്നങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്ിന്, ‘സ്വാമിഡയ 
ശരണമയ്പ്പ’ എന്ന ഏറ്വരം പ്സിദ്മായ മന്തരം, 
ഓഡരാരുത്ർക്കുരം തനിടയ ഉച്രിക്കാവന്നതാടണ 
ങ്കിലരം, ടൈാതുടവ എല്ലാവരുരം ഡചർന്ന്, ഒരു അയ്പ്പൻ 
‘സ്വാമിഡയ’ എന്ന് ഉച്രിക്കുഡമ്ാൾ മടറ്ല്ലാവരുരം 
ഡചർന്ന് “ശരണമയ്പ്പ” എന്ന് ഉച്രിച്് മന്തരം 
പൂർത്രീകരിക്കുകയാണ് ൈതിവ്. അങ്ങിടന വളടര 
സാമൂഹിക പ്ാധാന്മുള്തുരം കൂടുതൽ വ്ാഖാനങ്ങൾ 
അർഹിക്കുന്നവയുമാണ് അയ്പ്പടറെ ശരണമന്തങ്ങൾ. 
അങ്ങിടനയുള് മന്തങ്ങൾ ടക്കാടെ് കരീർത്ിക്കടപ്പടുന്ന 
ഭഗവാടന ഞാൻ ആശ്യിക്കുന്നു.
                ശക്തമാനസരം എന്നാൽ ശക്തമാനസടന, 
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ശക്തമായ മനസ്സുള്വടന എന്നർത്രം. ഭഗവാടറെ 
മനസ്ിടറെ ശക്തി എടുത്തു ൈറയുന്നത് എന്തു 
ടകാടടെന്നാൽ, നമ്മുടടടയല്ലാരം മനസ്്ഏറ്വരം 
ദുർബലമാണ്, അടതാരിക്കലരം ഒരു സ്ലത്് 
ദൃഢമായി ഉറച്ചു നിൽക്കില്ല. എഡപ്പാഴുരം ചഞ് 
ലമായിരിക്കുരം. ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മടറ്ാരു 
ശാഖയിഡലക്ക് ചാടിക്കളിക്കുന്ന വാനരടന ഡൈാടല 
എഡപ്പാഴുരം ഒരു വിഷയത്ിൽ നിന്നു മടറ്ാന്നിഡലക്ക് 
മാറിമാറിഡപ്പാകന്നതാണു മനസ്്. മനസ്ിൽ സരംശയരം 
ഒഴിഞ് ഒരുസമയരം കാണില്ല. നിശ്യാത്ികമായ 
ബുദ്ിയിൽ നിന്നുരം വ്ത്സ്തമായി സരംശയാ ത്കമാണു 
മനസ്്. അതായത് ഉറച് തരീരുമാനങ്ങ ടളടുക്കാനുള് 
കഴിവില്ലായ്മ മനസ്ിടറെ സ്വഭാവമാണ്. ഡനഡരമറിച്് 
ഭഗവാടറെ മനസ്്ശക്തമാണ്, അതിന് ചഞ്ല്മില്ല, 
അവിടട സരംശയഡമാ സഡന്ദഹഡമാ ഇല്ല. നമ്മുടട മനസ്് 
നമ്മുടട നിയന്തണത്ിലല്ല, നാരം നമ്മുടട മനസ്ിടറെ 
ൈിന്നാടല ഡൈാകന്നു. മറിച്് ഭഗവാടറെ മനസ്് ഭഗവാടറെ 
പൂർണ്ണ നിയന്തണത്ിൽ, സ്ിരമായി നിൽക്കുന്ന 
താണ്. എടറെ മന:ശക്തിയുടട വർദ്നവിനായി 
അൈരിഡമയമനശ്ക്തിക്കുടമയായ ശ്രീധർമ്മ 
ശാസ്താവിടന ഞാൻ ആശ്യിക്കുന്നു.
       ഭരണഡലാലൈരം – ആഗ്രഹഡത്ാടട, ഇഷ്ടപ്പട്ടു 
ഭരണരം നടത്തുന്നതിനാൽ ഭഗവാൻ ഭരണഡലാല 
ൈനാണ്. ‘അഖിലാണ്ഡഡകാടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ നായകനായ 
ഭഗവാൻ ഈ പ്ൈഞ്ടത് മുഴുവൻ ഭരിച്ചു ടകാടെി 
രിക്കുന്നു. ധർമ്മടത് അനുശാസിച്ചു ടകാടെിരിക്കുന്ന 
ധർമ്മശാസ്താവാണു ഭഗവാൻ. അഡദ്ദഹരം പ്ൈഞ് 
ത്ിടറെ എല്ലാ നിയമങ്ങളുരം അനുശാസിക്കുന്നു. സൂര് 
ചന്ദ്രന്ാടരല്ലാരം എങ്ങിടന സഞ്രിക്കണടമന്ന് 
നിശ്യിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തടന്ന. അഥവാ പ്ൈഞ് 
നിയന്ാവായ ൈരമാത് പചതന്രം തടന്ന ഭഗവാൻ.
കഡ�ാൈനിഷത്ിൽ ൈറയുന്നു,

“ഭയാദസ്ാഗ്ിസ്തൈതി ഭയാത്ൈതി സൂര്:
ഭയാദിന്ദ്രശ് വായുശ് മൃതയുർ ധാവതി ൈഞ്മ:”.

  ഭരണഡലാലൈനായ ഭഗവാടറെ അനുശാസനരം 
ടതറ്ിച്ാൽ അഡദ്ദഹരം ഡകാൈിച്ാഡലാ എന്ന ഭയരം 
ടകാടെ് അഗ്ി ചൂടു നൽകന്നു, സൂര്ൻ ചൂടു നൽകന്നു, 
ഇന്ദ്രനുരം വായുവരം അവരവരുടട ധർമ്മരം അനുഷ്ിക്കുന്നു, 
അഞ്ാമതായി കാലരം ഓടിടക്കാടെിരിക്കുന്നു.
      അതായത് ഈ പ്ാൈഞ്ിക ശക്തികടള മുഴുവൻ 
ഭരിച്ചുടകാടെിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഏകഡദശരം 
ഇഡത അർത്രം തടന്ന വരുന്ന ഒരു മന്തരം 
പതത്ിരരീഡയാൈനിഷത്ിലരം കാണാരം:

“ഭരീഷാസ്ാദ് വാത: ൈവഡത ഭരീഡഷാഡദതി സൂര്:
ഭരീഷാസ്ാദഗ്ിസ്ഡചന്ദ്രശ് മൃതയുർ ധാവതി ൈഞ്മ:.”
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     ഇഡദ്ദഹത്ിലള് ഭയരം ടകാടെ് കാറ്റു വരീശുന്നു, 
സൂര്ൻ ഉദിക്കുന്നു, അഗ്ിയുരം ഇന്ദ്രനുരം അവരവരുടട 
ധർമ്മരം അനുഷ്ിക്കുന്നു, അഞ്ാമതായി കാലരം 
ഓടിടക്കാടെിരിക്കുന്നു.
      ഇതിൽ നിടന്നല്ലാരം നാരം മനസ്ിലാഡക്കടെത് ഈ 
പ്ൈഞ്ത്ിടറെടയല്ലാരം നിയന്ാവ്, ശാസകൻ, 
ശാസിതാവ്, ശാസ്താവാണ്. ശബരിമലയിൽ കടി 
ടകാള്ളുന്ന ശ്രീധർമ്മശാസ്താവ് എന്നാണ്. അങ്ങിടന 
യുള് ഹരിഹരാത്ജനായ ആ ഡദവടന ഞാൻ 
ആശ്യിക്കുന്നു. നടമ്മ സരംബന്ധിച്ിടഡത്ാളരം 
സമർത്മായ കർത്വ്ൈാലനമാണു ഭരണഡലാല 
ൈത്വരം. ഭരണഡലാലൈനായ ഭഗവാടന ആശ്യിക്കുന്ന 
വർ കർത്വ്ൈാലനത്ിൽ കശലന്ാരായി ഭവിക്കുരം.
        അടുത് ൈദരം ‘നൃത്ലാലസരം’. നാരം സാധാരണ 
ഡകട്ടു ൈരിചയിച്ിട്ടുളളത് ‘നർത്നാലസരം’ എന്നാണ്. 
ആ ൈദത്ിന് ആലസ്ഡത്ാടട, അലസമായി നൃത്രം 
ടചയ്യുന്നവൻ എന്നാണർത്രം. ഭഗവാൻ അങ്ങിടന 
അലസമായി, ലാഘവഡത്ാടട നൃത്രം ടചയ്യുന്നവ 
നാടണന്നു സങ്കല്പിക്കാൻ സാദ്്മല്ല. വളടര 
ശ്ദ്ഡയാടടടയഡന്നാണരം, ഒരു ചുവടുരം ൈിഴക്കാടത 
സദാ നൃത്രം ടചയ്യുന്നവനാണ്. നിത്നർത്നനാണു 
ഭഗവാൻ എന്ന് കഴിഞ് ഡ്ാകത്ിൽ കടെത് 
അനുസ്രിക്കുക. ആനന്ദചിത്നായി, സഡന്ാഷ 
ഡത്ാടട, ഉല്ലാസഡത്ാടട ആനന്ദനൃത്രം ടചയ്യുന്ന 
ഭഗവാടന അലസമായി നൃത്രം ടചയ്യുന്നവനായി 
വ്ാഖാനിക്കുന്നതിടനക്കാൾ എത്ഡയാ ഉത്മമാണ്, 
ഭഗവാടന ഏറ്വരം ശ്ദ്ഡയാടട, ആനന്ദഡത്ാടട, 
പൂർണമായുരം ലയിച്് ഉല്ലസിച്ചു നൃത്രം ടചയ്യുന്നവനായി 
കാണുന്നത്. അങ്ങിടനയുള് ഭഗവാടന ഞാൻ 
ആശ്യിക്കുന്നു. അതിനാൽ നമുക്ക് ‘നർത്നാലസരം’ 
എന്നതു തിരുത്ി ‘നൃത്ലാലസരം’ എന്നു ൈാടാരം. ഈ 
അഷ്കത്ിൽ തടന്ന ഗരീതലാലസരം എന്ന പ്ഡയാഗരം 
വരുന്നുടെ്. ‘ശ്രീഭൂതനാഥജൈരം’ എന്ന കരീർത്നത്ിൽ 
ഭഗവാടന “നൃത്ഗരീതവാദ്താളലാലസാ” എന്നു 
സരംഡബാധന ടചയ്ിട്ടുമുടെ്.
               ഭഗവാൻ നൃത്ലാലസൻ ആയിരിക്കുന്നതു 
ഡൈാടല നമ്മുടട ഓഡരാ കർമ്മവരം യാടതാരു 
പവക്ലബ്വമില്ലാടത, പൂർണ്ണമനഡസ്ാടട ആസ്വദിച്് 
ഉല്ലാസഡത്ാടട ടചയ്ാൻ കഴിഞ്ാൽ, അതായതു 
കർമ്മലാലസന്ാരായാൽ നാരം കർമ്മകശലന്ാരാകരം. 
എല്ലാരം വിജയത്ിടലത്ിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയുരം. 
അതിനു ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കടട്.
  അരുണ ഭാസുരരം - ഭാസുരൻ എന്നാൽ പ്കാശിക്കു 
ന്നവൻ, അരുണഭാസുരൻ അരുണ വർണ്ണത്ിൽ 
പ്കാശിക്കുന്നവൻ. അരുണ വർണ്ണത്ിന് ൈല 
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അർത്ങ്ങൾ കാണാരം. ഇളരംചുവപ്പ്, കങ്കുമരം, 
സ്വർണ്ണനിറരം, അഗ്ിവർണ്ണരം എടന്നാടക്ക. എല്ലാരം 
ഏകഡദശരം ഒഡര തരത്ിലളള നിറങ്ങൾ തടന്ന. 
അങ്ങിടനയുള് അഗ്ിവർണ്ണനാണു ഭഗവാൻ. അരുണ 
ടനന്നാൽ സൂര്ടറെ ഡതരാളി. ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്നിൽ 
നിന്നുരം ആദ്രം ഭൂമിയിൽ ൈതിക്കുന്നത് അരുണകിരണ 
ങ്ങളാണ്. പ്ഭാതാകാശത്ിടറെ നിറരം അരുണവർണ്ണരം. 
മഹാവിഷ്ണുവിനു നരീലനിറരം, ശിവനു ഡശ്വതവർണ്ണരം, 
ഡദവിക്ക് ചുവപ്പു നിറരം എടന്നാടക്ക സങ്കൽപ്പങ്ങൾ 
ഉടെ്. ഭഗവാനു സ്വർണ്ണ നിറരം എന്ന് ഈ ഡ്ാകരം 
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങിടന അരുണ ഭാസുരനായ 
ഭഗവാടന ഞാൻ ആശ്യിക്കുന്നു. (ടവളുപ്പ്, നരീല 
തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളിലരം ഭഗവാടറെ ചിത്രീകരണങ്ങൾ 
ചില അയ്പ്പസാഹിത്ങ്ങളിൽ കാണടപ്പടുന്നുടെ് ).
      ഭൂതനായകരം: ശിവൈാർഷദന്ാടര ശിവഭൂതങ്ങൾ 
എന്നു പശവസാഹിത്ത്ിൽ വ്വഹരിക്കടപ്പട്ിരിക്കു 
ന്നു. അവർ പകലാസവാസിയായ ശ്രീധർമ്മ ശാസ്താവി 
ടനയുരം ഡസവിക്കുന്നു. അതിനാൽ അഡദ്ദഹടത് 
അവരുടട നായകനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു.
    ഭൂതരം എന്ന ൈദത്ിന് ഭവിച്ത്, ഉടൊയത് 
എന്നർത്രം. അതായത് സഡചതനങ്ങഡളാ അഡചത 
നങ്ങഡളാ ആയ എല്ലാ സൃഷ്ികളുരം ഭൂതങ്ങളാണ്. ഭൂത 
നായകൻ അവരുടടടയല്ലാരം നായകനാണ്. ആകാശരം, 
വായു, അഗ്ി, ജലരം, പൃഥ്വി എന്നരീ ൈഞ് ഭൂതങ്ങഡള 
ടക്കാടൊണ് ഈ പ്ൈഞ്രം സൃഷ്ി ക്കടപ്പട്ിരിക്കുന്നത്. 
അതിനാലാണതിനു പ്ൈഞ്രം എന്ന ഡൈരുടൊയത്. 
അതിനാൽ ഭൂതനായകന് പ്ൈഞ്നായകൻ, 
ൈരമാത്ാവ് എന്നർത്രം.
       സകലശരരീരങ്ങളുരം ൈഞ്ഭൂതനിർമ്മിതമാണ്. 
അതിനാൽ ഡദഹത്ിടറെ നാഥനായി ശരരീരത്ിൽ 
വസിക്കുന്ന ജരീവാത്ാവരം ഭൂതനായകൻ തടന്ന. 
ഭൂതനായകനായ ഭഗവാൻ തടന്നയാണ് ജരീവാത്ാവരം 
ൈരമാത്ാവരം എന്ന അറിവ് ജരീവാത്ൈരമാത് ഐക്രം 
എന്ന അപദ്വതസിദ്ാന്ത്ിഡലയ്ക് നടമ്മ നയിക്കുന്നു. 
ശ്രീഭൂതനായകസമാശ്യത്ിലൂടട നമുക്ക് ഈ 
അപദ്വതജ്ാനപ്ാപ്ിയിടലത്ാൻ കഴിയടട്!
        ആശ്യരം, രഷേയുരം രഷോസഡങ്കതവമാണ്. 
ഭഗവാനാണു നമുക്കു രഷേയുരം ആശ്യസ്ാനവരം. 
ശരണ കരീർത്നങ്ങൾ ൈാടുന്ന നാരം ഭൂതനായകനുരം 
ഹരിഹരാത്ജനുമായ ഭഗവാടറെ സരംരഷേണത്ിൽ 
ശക്തമാനസന്ാരുരം ഭരണഡലാലൈന്ാരുരം കർമ്മലാല 
സന്ാരുരം അപദ്വതജ്ാനികളുമായി പ്ഡശാഭിക്കു 
ന്നവരായി ഭവിക്കടട്!

(തുടരുരം)
_______________
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ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ (സ്മൃ്രികൾ)
(ഡ�ാ. പി. വി. വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂ്രിരി,

 റിട്ട. സംസ്കൃ്രം പതപാഫസർ, 
ബഡസലിയസ ്ഡകാഡേജ്, ഡകാട്ടയം)

 ധർമ്മടത്ക്കുറിച്ചുള്  അഡനകരം നിർവചനങ്ങൾ 
ൈലയിടത്തുരം നമ്മൾ ഡകട്ിട്ടുടെ്. ഇടതാടക്ക 
ധർമ്മത്ിടറെ സ്വാഭാവിക ഭാവമാണ്.  ‘ധൃഞ് ’  ധാരണ 
ഡൈാഷണഡയാഃ. ‘ധൃഞ് ’ എന്ന ധാതുവിന്  ‘ധാരണ 
ഡൈാഷണങ്ങൾ’ എന്നാണ് അർത്രം. ധാരണ - 
ധരിക്കുക / നിലനിർത്തുക. ഡൈാഷണരം 
ൈരിഡൈാഷിപ്പിക്കുക / വളർത്തുക. ഈ പ്ൈഞ്ത്ിടറെ 
നിലനില്രം ൈരിഡൈാഷണവരം യാടതാന്നു ടകാടൊഡണാ 
ഉടൊകന്നത് അതാണ് ധർമ്മരം.
     “ധ്ിയഡത പുണ്ാത്ഭരീരിതി ധർമ്മ:” - 
പുണ്ാത്ാക്കളാൽ ധർമ്മരം ധരിക്കടപ്പടുന്നു (നില 
നിർത്ടപ്പടുന്നു). പ്ൈഞ്ത്ിടറെ നിലനിൽപ്പുരം 
(ധാരണ) ൈരിഡൈാഷണവരം (ഡൈാഷണ)  - അതിടറെ 
സത്ടയ, ഉണ്മടയ നിലനിർത്തുന്നതുരം ൈരിഡൈാഷി 
പ്പിക്കുന്നതുരം - ധർമ്മമാണ്. ഇതിനുഡവടെി ടചയ്യുന്ന 
ടതല്ലാരം ധർമ്മരം തടന്ന. അതു ടകാടൊണ് ‘ധാരണ 
ഡൈാഷണങ്ങൾ’ എന്നരീ അർത്ങ്ങളിൽ ധർമ്മരം എന്ന 
ൈദരം പ്ഡയാഗിക്കുന്നത്. പ്ൈഞ്ടത് നില നിറുത്തു 
ന്നത് ധർമ്മവരം, നശിപ്പിക്കുന്നത് അധർമ്മ വടമന്നു 
ൈറയാരം. ഇവിടടയാണ് ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ തമ്മിലള് 
വ്ത്ാസരം പ്കടമാകന്നത്.  
  ഡവദങ്ങളിൽ നിന്നുരം ഉരുത്ിരിഞ്ഞു വന്നതാണ് 
ധർമ്മാചരണങ്ങടളല്ലാരം.  ഡവദങ്ങളിടല ൈല സൂക്ത 
ങ്ങളിലരം മന്തങ്ങളിലരം പ്ത്ഷേമായുരം ൈഡരാഷേമായുരം 
ഇവയുടട സൂചനകളുടെ്. വളടര ബൃഹത്ായ 
നാലഡവദങ്ങളിൽ ൈലയിടത്തുരം ധർമ്മാചാരടത് 
ക്കുറിച്ചുരം അനുഷ്ാനങ്ങടള കറിച്ചുരം ധാരാളരം 
ൈരാമർശിച്ിട്ടുടെ്. ൈടഷേ ഡവദങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിച്്  
ധർമ്മസരംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കുക 
വളടര പ്യാസമാണ്. അതിനാൽത്ടന്ന ൈില്കാല 
ഋഷിമാർ ഡവദങ്ങളിലള് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഡതടിടയടുത്്, 
എളുപ്പരം മനസ്ിലാകന്ന രരീതിയിൽ അടുക്കിലരം ചിട്യിലരം 
ഗ്രന്രൂൈരം നല്ിയ താണ് ധർമ്മശാസ്ത്രരം. ഡവദങ്ങൾ 
മുഴുവൻ ൈ�ിക്കാടത തടന്ന ധർമ്മങ്ങടളക്കുറിച്് 
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എളുപ്പത്ിൽ മനസ്ിലാ ക്കാൻ ധർമ്മശാസ്ത്രരം ൈ�ിച്ാൽ 
മതി എന്നതാണ് ഇതിടറെ പ്ധാന ഡനട്രം. 
പ്ൈഞ്ത്ിടറെ നിലനില്പിന് ഡവടെി നിത്ജരീവിതത്ിൽ 
മനുഷ്ർ അനുഷ്ിഡക്ക ടെതായ പുണ്ാത്കമായ 
ൈദ്തികളാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ.
        ധർമ്മങ്ങൾ മൂന്നു വിധത്ിലാണ് നമുക്ക് 
ലഭിച്ിട്ടുള്ത്: ‘ശ്ൗതരം, ഗൃഹ്രം, ധർമ്മരം’. ധർമ്മ 
ശാസ്ത്രങ്ങൾ ൈലയിടത്തുനിന്നുരം ൈല വിഷയങ്ങൾ 
ഡക്രാ�രീകരിച്വയാണ്. അതുടകാടൊണ് ബഹുവ 
ചനമായി ‘ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ’. എന്നു ൈറയുന്നത്. 
‘ശ്ൗതരം’ എന്നാൽ ശ്രുതിയായി ലഭിച്ത് എന്നർത്രം. 
ഡവദങ്ങളിൽ ൈറഞ്ിട്ടുള് യജ്ാദി അനുഷ്ാനങ്ങ 
ടളയാണ് ശ്ൗതരം എന്ന് ൈറയുന്നത്. ഗൃഹത്ിൽ 
അനുഷ്ിഡക്കടെ ആചാരങ്ങളുരം അനുഷ്ാനങ്ങളുരം 
എടന്ന്ന് വ്ക്തമാക്കുന്നതാണ് ‘ഗൃഹ്രം’. 
ശ്ൗതസൂത്രം, ഗൃഹ്സൂത്രം, ധർമ്മസൂത്രം, ശുല്ബസൂത്രം 
എന്നിങ്ങടന ഇവടയ നാലായി വിഭജിച്ിരിക്കുന്നു. 
ഇവയിൽ ധർമ്മടത് കറിച്ചു മാത്മാണ് ഇവിടട 
ൈറയുന്നത്. 

സ്മൃതികൾ   
 ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ വ്ാഖ്ാനിച്ചു നല്കുന്ന 
കൃതികൾക്ക് മടറ്ാരു ഡൈരുടെ് - സ്മൃതികൾ. ൈല 
കാലങ്ങളിൽ ൈല സ്മൃതികൾ ഉടൊയിട്ടുടെ്. കാലഘ 
ട്ത്ിനനുസരിച്ചു ഡവദങ്ങളിൽ ൈറഞ്ിരിക്കുന്ന ആചാര 
ങ്ങളുരം, അനുഷ്ാനങ്ങളുരം എങ്ങടന നിലനിർത്ണരം 
എന്നാണ് സ്മൃതികൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. 
ഡവദാർത്ങ്ങൾക്കു വിഡരാധമായടതാന്നുരം സ്മൃതികളിൽ 
കാണില്ല എന്ന് നിശ്യമാണ്.  ഡവദങ്ങൾ ഒരിക്കലരം 
മാറ്മുടൊകിടല്ലങ്കിലരം, സ്മൃതികൾ എക്കാലവരം 
നിലനില്ക്കുന്നവയല്ല. ആചാരങ്ങളുരം അനുഷ്ാനങ്ങളുരം 
കാലാനുസൃതമായി ൈരിഷ്കരിഡക്കടെി വരുഡമ്ാൾ, 
അവയ്കനുസരിച്ചു പുതിയ സ്മൃതികളുരം ഉടൊകാറുടെ്. 
യുഗങ്ങൾ മാറിവരുഡമ്ാൾ, അതിൽ തടന്ന, 
കാലഘട്ങ്ങൾ മാറുഡമ്ാൾ, ഡവദങ്ങളിൽ ൈറഞ് 
ആചാരാനുഷ്ാനങ്ങൾ അഡതഡൈാടല അനുഷ്ിക്കുക 
എന്നത് സാധ്മല്ലാടത വരുരം. അവയ്ക ഡവടെതായ 
ഉൈകരണങ്ങൾ, സാഹ ചര്ങ്ങൾ, ജരീവിതസൗകര്ങ്ങൾ 
എന്നിവടയാടക്ക കാലഡമടറ കഴിയുഡമ്ാൾ കിട്ിടയന്നു 
വരില്ല. അങ്ങടന വരുഡമ്ാൾ, ഡവദങ്ങളുടട 
മഹനരീയമായ ചിന്കൾക്ക് ഡകാട്രം വരാടത, 
അനുഷ്ാനങ്ങടള സ്മൃതികൾ നവരീകരിക്കുന്നു. 
ഉദാഹരണമായി ഡവദരം ശൗചത്ിനായി വിധിച് ഒരു 
വസ്തു കാലഡമടറ കഴിയുഡമ്ാൾ കിട്ാഡനയില്ല എങ്കിൽ 
അതിനുൈകരരം ഏതു വസ്തു ശൗചത്ിനായി ഉൈഡയാഗി 
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ക്കാടമന്ന  കാഡലാചിതമായ ൈരിഹാരരം സ്മൃതി 
നിർഡദ്ദശിക്കുന്നു. ശൗചരം എന്ന ആചാരരം മാറ്ാൻ 
ൈറ്റുകയില്ല. അത് ഡവദവിധിയാണ്. ൈടഷേ അതിനുഡവടെ 
ഉൈകരണങ്ങളിൽ കാഡലാചിതമായ മാറ്രം വരുത്ാൻ 
സ്മൃതികൾക്ക് അധികാരമുടെ്. സ്മൃതികൾ എഡപ്പാഴുരം 
ശ്രുതികൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കണരം. ഒരിക്കലരം പ്തി 
കൂലമായി ഭവിക്കരുത്.  ഡവദങ്ങളില്പറഞ് ആചാരാനുഷ്ാ 
നങ്ങൾ ഡവദത്ിടറെ വിധിയുരം ലഷേ്വരം നഷ്ടപ്പടാടത 
ഇന്നുരം ൈിന്തുടരണടമങ്കിൽ എന്തുഡവണരം എന്ന 
ഡചാദ്ത്ിന് ഉത്രമായാണ് ഋഷിമാർ സ്മൃതികളിൽ 
വിഭാവനരം ടചയ്ത്.
     നിത്ജരീവിതത്ിൽ പ്ാഡയാഗികമായി ശ്രുതികടള 
(ഡവദങ്ങടള) ആചരിക്കാൻ സ്മൃതികൾ നടമ്മ പ്ാപ്രാ 
ക്കുന്നു. ആധുനിക ജരീവിതരരീതിയിൽ ഡവദാചരണരം 
എങ്ങിടന പ്ാഡയാഗികമാക്കാടമന്ന് സ്മൃതികൾ നടമ്മ 
ൈ�ിപ്പിക്കുന്നു. ഡവദങ്ങൾ ൈ�ിച്ാലരം സ്മൃതികൾ കൂടി മനസ്ി 
ലാക്കിഡവണരം ഇവയിടല ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ിഡക്കടെത്. 
ഡവദാർത്ങ്ങൾ ൈലതുരം ഇന്നടത് മാറിയ കാലഘട് 
ങ്ങളിൽ പ്ാവർത്ികമാക്കാൻ സാധിക്കാടത വരാരം. ഈ 
സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്മൃതികളിൽ നല്ലന്ന വിധിക്കനുസരിച്ചു 
പ്വർത്ിക്കാൻ സാധിക്കുരം. ഓഡരാഡരാ കാലഘട്ങ്ങളിൽ 
ഇത്രത്ിൽ ൈല സ്മൃതികളുരം ഉടൊയിട്ടുടെ്. ഇവയിൽ 
ൈലതുരം നമുക്ക് ലഭ്മല്ല. ൈടെ് ഒഡട്ടറ സ്മൃതികൾ 
ഉടൊയിരുന്നു എന്നത് ൈില്കാല സ്മൃതികളിൽ കാണുന്ന 
ൈരാമർശങ്ങൾ ടകാണ്ടുമാത്രം അറിയാനിടവന്നിട്ടുടെ്. 
ൈടഷേ അത്രത്ിൽ ൈരാമർശിക്കടപ്പട് ൈല സ്മൃതികളുരം 
ഇഡപ്പാൾ ലഭ്മല്ല.
    നമുക്ക് ലഭ്മായ സ്മൃതികളിൽ ഏറ്വരം പ്ധാനരം 
മനുസ്മൃതിയാണ്. ഭാരതരീയർക്ക് ഏറ്വരം ൈരിചിതവരം 
മനുസ്മൃതി തടന്ന. മനുവിനാൽ രചിക്കടപ്പട്തുടകാടെ്  
മനുസ്മൃതി എന്ന് അറിയടപ്പടുന്നു. മനുസ്മൃതി അല്ലാടത 
മറ്ഡനകരം  സ്മൃതികൾ വിവിധ കാലഘട്ങ്ങളിൽ 
ഉടൊയിട്ടുടെ്. യാജ്വല്്ൻ, വിഷ്ണു, അത്ി, ഹാരരീതൻ, 
അരംഗിരസ്, യമൻ, ആൈസ്തരംഭൻ, വസിഷ്ൻ, 
കാത്ായനൻ, ബൃഹസ്പതി, ൈരാശരൻ, വ്ാസൻ, 
ഗൗതമൻ എന്നിങ്ങടന ൈല ഋഷിമാരുരം സ്മൃതികൾ 
രചിച്ിട്ടുടെ്. ൈടഷേ ഇവയിൽ ൈലതുരം ഇന്ന് ലഭ്മല്ല. 
ഇവയിൽ യാജ്വല്്സ്മൃതി ലഭ്മാണ്. ഗൗതമസ്മൃതിയി 
ടലയുരം ആൈസ്തരംഭസ്മൃതിയിടലയുരം ചില ഭാഗങ്ങൾ 
ലഭ്മാണ്.  ഇങ്ങടന ഏതാടെ് ൈന്തഡടൊളരം 
സ്മൃതികാരന്ാരുടട ഡൈരുകൾ ലഭ്മാടണങ്കിലരം ഇവർ 
രചിച് മിക്ക സ്മൃതികളുരം ഇന്ന് ലഭ്മല്ല. മനുസ്മൃതി 
പൂർണമായുരം ലഭ്മാണ്. നമ്മുടട നിത്ജരീവിതവമായി 
ഏടറ ബന്ധമുള്, അഡതസമയരം “മനുസ്മൃതി കത്ിച്ചു 
കളയണരം” എന്നുവടര വിമർശനങ്ങൾ വന്ന 
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മനുസ്മൃതിയിടല ചില ഭാഗങ്ങൾ അടുത് ലക്കത്ിൽ 
ൈരിചയടപ്പടുത്ാരം..

(തുടരുരം)
_____________________

ഇരുമുടിപകെട്ട്
(്രതത്ി തബഹ്മതശരീ കണ്ഠരരു രാജരീവരരു)

  ‘ഇരുമുടിടക്കട്് ” തയ്ാറാക്കുഡമ്ാൾ താടഴ 
ൈറയുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്ഡമ ഉൈഡയാഗിക്കാവൂ 
എന്നാണ് ശബരിമല തന്തിയുടട നിർഡദ്ദശരം.
 ഇരുമുടിടക്കട്ിന് മുൻടകട്്, ൈിൻടകട്്   എന്നരീ 
രടെ് ഭാഗങ്ങളുടെ്.  മുൻഭാഗരം പൂജാ സാധനങ്ങളുരം, 
ൈിൻഭാഗരം തരീർഥാടനഡവളയിൽ ഭക്തർക്ക് 
അത്ാവശ്മായ സാധനങ്ങൾ സൂഷേിക്കുന്നതിനു 
മുള്താണ്.
      ഇരുമുടിടക്കട്ിടറെ മുൻഭാഗത്് മുദ്ര / ടനയ്് നിറച് 
നാളിഡകരരം, (ടനയ ് ഡതങ്ങ), ൈായസരം/ പ്സാദരം 
തയ്ാറാക്കാൻ ഡവടെി  ടചറിയ അളവിൽ അരിയുരം 
ശർക്കരയുരം ടകാണ്ടുഡൈാകാരം. ൈിൻഭാഗത്് ടചറിയ 
അളവിൽ അരിയുരം ഒരു ഡതങ്ങയുരം ടകാണ്ടുഡൈാകാരം.
        ശബരിമലയിൽ ടകാണ്ടുവന്ന് ഡഷേത്ത്ിന് ചുറ്റുരം 
വലിടച്റിയുന്ന മടറ്ല്ലാരം, ഒരു പ്ഡയാജനവമില്ലാടത 
ആത്ന്ികമായി കത്ിച്് കളയുന്നു.  അതിനാൽ 
മുകളിൽ ൈറഞ്വ ഒഴിടകയുള് അത്രരം വസ്തുക്കൾ 
ഒഴിവാക്കാൻ ശ്മിക്കുക.
         ശബരിമലയിൽ ഒട്ടുരം ഉൈഡയാഗിക്കാത്, മുകളിൽ 
ൈറഞ്വ ഒഴിടകയുള് ൈല വസ്തുക്കളുരം അടങ്ങിയ 
ഇരുമുടിടക്കട്് ൈാഡക്കജായി വിൽക്കുന്ന കടകളുടെ്.  
അതുടകാടെ് ഇത്രരം കാര്ങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ 
ശ്മിക്കുക.  ശബരിമലയിഡലക്ക് മടറ്ടന്ങ്കിലരം ടകാണ്ടു 
ഡൈാകകയാടണങ്കിൽ, സന്നിധാനഡത്ാ സമരീൈ 
പ്ഡദശങ്ങളിഡലാ വലിടച്റിയാടത എല്ലാ സാധനങ്ങളുരം 
തിരിടക ടകാണ്ടുഡൈാകന്നുടവന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
          ൈനിനരീർ, കർപ്പൂരരം, മഞ്ൾടപ്പാടി മുതലായവ 
പ്ാസ്റിക് കവറുകളിൽ ഭക്തർ ടകാണ്ടുവരുന്ന 
പ്വണതയുമുടെ്. ഇരുമുടിയിൽ ടകാണ്ടുവരുന്ന 
ഇവടയാന്നുരം അവിടട ഉൈഡയാഗിക്കുന്നില്ല. ഇത്രരം 
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വസ്തുക്കളുരം ഒഴിവാക്കണരം, ശബരിമലയിലരം 
ൈരിസരങ്ങളിലരം വസിക്കുന്ന വന്മൃഗങ്ങൾക്കുരം, 
ൈരിസ്ിതിക്കുരം ആത്ന്ികമായി ഡദാഷരം വരുത്തുന്ന 
പ്ാസ്റിക് വസ്തുക്കടളാന്നുരം ശബരിമലയിഡലക്ക് 
ടകാണ്ടുഡൈാകന്നിടല്ലന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
         അതിനാൽ ശബരിമല ഡഷേത്ത്ിടറെയുരം 
പൂങ്കാവനമുൾടപ്പടടയുള് ൈരിസരങ്ങളുടടയുരം ൈവിത്ത 
കാത്തുസൂഷേിക്കുന്നതിന്, അനാവശ്മായ 
സാധനങ്ങൾ, പ്ഡത്കിച്് പ്ാസ്റിക് വസ്തുക്കൾ 
ടകാണ്ടുഡൈാകാതിരിക്കാൻ ശ്ദ്ിക്കുക.  ശബരിമല 
ഡഷേത്ത്ിടറെ ൈവിത്ത സരംരഷേിക്കാൻ നമുക്ക് 
സഹകരിക്കാരം.. സ്വാമി ശരണരം...

_________________
നമ്മുപട പപ്രൃകം - 

പാലി്രാന ഡഷേത്രങ്ങൾ

 ഇന്്യിൽ ഗുജറാത്ിടല ഭാവ്നഗർ ജില്ലയിൽ 
ൈാലിതാനയ്കടുത്തുള് ശത്രുഞ്ജയ കന്നുകളിൽ സ്ിതി 
ടചയ്യുന്ന  പജന  ഡഷേത്ങ്ങളുടട വലിയ  സമുച്ഛയങ്ങ 
ളാണ് ൈാലിതാന ഡഷേത്ങ്ങൾ. ചരിത് ഗ്രന്ങ്ങളിൽ 
‘കത്ിയവാ�ിടല ൈദ ്ലിപ്ാപൂർ’ എന്നുരം അറിയടപ്പ 
ടുന്നു, ഇവിടടയുള് ഏകഡദശരം 1000 ഡഷേത്ങ്ങളുടട 
ഇടതൂർന്ന ഡശഖരരം മൂലരം ൈാലിതാനടയ “ഡഷേത്ങ്ങളുടട 
നഗരരം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു.       
     പജനമതത്ിടല ഡശ്വതാരംബര ൈാരമ്ര്ത്ിടറെ 
ഏറ്വരം ൈവിത്മായ സ്ലങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. CE  
11-ആരം നൂറ്ാടെിലരം അതിനുഡശഷവരം നിർമ്മിച്താണ് 
ഈ ഡഷേത്ങ്ങൾ.
        ഒമ്ത് കൂട്ങ്ങളിലായി ൈരന്നുകിടക്കുന്ന കന്നുകളിൽ 
ഏകഡദശരം 1000 ഡഷേത്ങ്ങൾ ൈാലിതാന പസറ്ിലടെ്. 
ആദ്ടത് തരീർത്ങ്കരനായ ഋഷഭ നാഥനാണ് 
പ്ധാന ഡഷേത്രം സമർപ്പിച്ിരിക്കുന്നത്; ഡശ്വതാരംബര 
മൂർത്ിപൂജക വിഭാഗത്ിടറെ ഏറ്വരം ൈവിത്മായ 
ഡഷേത്മാണിത്. ഇതിടറെ നിർമ്മാണത്ിന് അസരംസ്കൃത 
ൈദാർത്മായി ഏറ്വരം കൂടുതൽ ഉൈഡയാഗിച്ിരിക്കുന്നത് 
മാർബിൾ ആണ്. ലഷേക്കണക്കിന് തരീർഥാടകടര 
ആകർഷിക്കുന്ന മലമുകളിടല വിവിധ വരമ്പുകളിലായി 

14



ഡടാങ്ക്സ് (ടക്് ) എന്ന് വിളിക്കടപ്പടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളായി 
മലമുകഡളാട് ഡചർന്നാണ് ൈാലിതാന ഡഷേത് 
സമുച്ഛയരം.
      ഡനമിനാഥൻ ഒഴിടകയുള് 24 പജന 
തരീർത്ങ്കരന്ാരിൽ 23 ഡൈരുരം തങ്ങളുടട സന്ദർശന 
ത്ിലൂടട ൈാലിതാന കന്നുകടള വിശുദ്രീകരിച്തായി 
പജനമതരം വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുടകാടെ് ഈ 
ൈരിസരരം പജനൈാരമ്ര്പ്കാരരം പ്ാധാന്രം 
അർഹിക്കുന്നു. ഏകഡദശരം 3500 ൈടികളുള് മലഡയാര 
ൈാതയിലൂടട കൽപ്പടികൾ കയറിയാണ് മിക്ക 
തരീർത്ാടകരുരം സന്ദർശകരുരം ഈ ഡഷേത്ങ്ങളിൽ 
എത്ിഡച്രുന്നത്. ചിലർ ഡഷേത് സമുച്ഛയത്ിഡലക്ക് 
ഡൈാകന്നതിനായി കന്നുകളുടട അടിവാരത്തുള് 
ൈട്ണത്ിൽ ൈല്ലക്ക് വാടകടയ്കടുക്കുന്നു. 
ഝാർഖണ്ഡിടല ശിഖർജിഡയാടടാപ്പരം ൈാലിതാന 
ഡഷേത്ങ്ങളുരം എല്ലാ തരീർഥാടന സ്ലങ്ങളിലരം ടവച്് 
ഏറ്വരം ൈവിത്മായി പജന സമൂഹരം കരുതുന്നു. 
നിർവാണഡമാ ഡമാഷേഡമാ ഡനടാൻ ജരീവിതത്ി 
ടലാരിക്കലള് അവസരടമന്ന നിലയിൽ ഈ 
ഡഷേത്ങ്ങളുടട സന്ദർശനരം അനിവാര്മാടണന്ന് 
പജനർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
    ദിഗരംബര പജനന്ാർക്ക് ഇവിടട മലമുകളിൽ ഒരു 
ഡഷേത്രം മാത്ഡമയുള്ളൂ. മലയുടട അധിഡദവതയായി 
പജന യഷേിണി (ൈരിചരണ ഡദവത) ആയ ഹിരംഗ്രാജ് 
അരംബികാഡദവിടയ കണക്കാക്കുന്നു. ഡഷേത്നഗരരം 
പദവരീക വാസസ്ലമായി നിർമ്മിച്തിനാൽ, 
പുഡരാഹിതന്ാർ ഉൾടപ്പടട ആർക്കുരം രാത്ി അവിടട 
തങ്ങാൻ അനുവാദമില്ല.
    ൈരമ്രാഗത ഗ്രന്ങ്ങളിലരം വിശ്വാസങ്ങളിലരം, ദശ 
ലഷേക്കണക്കിന്   വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്്, ആദിനാഥടറെ 
(പ്ാഡദശികമായി ആദരീശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കടപ്പടുന്ന) 
കാലരം മുതൽ ഈ ൈവിത്മായ ൈർവ്തരം പജന 
മതത്ിന് പ്ാധാന്മർഹിക്കുന്നു. ആദിനാഥൻ തടന്ന 
8.4 ദശലഷേരം വർഷങ്ങൾ ജരീവിച്ിരുന്നു, തടറെ 
ദരീർഘായുസ്ിൽ ൈലതവണ ഈ ശത്രുഞ്ജയ മലനിര 
കടള സരംരഷേിക്കുകയുരം ടചയ്തു. ഏകഡദശരം 700 
ദശലഷേരം തവണ അഡദ്ദഹരം ശത്രുഞ്ജയ കന്നുകൾ 
സന്ദർശിച്ിട്ടുടടെന്ന് വിശ്വസിക്കടപ്പടുന്നു. അതിനു 
ഡശഷരം, ഋഷഭനാഥനുരം അഡദ്ദഹത്ിടറെ മകൻ 
ഭരതനുരം ഉൾടപ്പടടയുള് പജനമതത്ിടല മറ്് 
തരീർത്ങ്കരന്ാരാൽ ശത്രുഞ്ജയ കന്നുകടള വിലമതിക്കു 
കയുരം സരംരഷേിക്കുകയുരം ടചയ്തു. ഈ കന്നുകളുരം 
ൈാലിതാനയുരം ആദിനാഥടറെ പ്ധാന ഡഷേത്ത്ിന് 
ആതിഥ്രം വഹിക്കുന്നു.
       CE 14-ആരം നൂറ്ാടെിടല സരംസ്കൃത പജന 
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ഗ്രന്മായ ധഡനശ്വരയുടട ശത്രുഞ്ജയ മാഹാത്്രം 
അനുസരിച്്, ശത്രുഞ്ജയനിൽ ടവച്് നടന്ന ഒരു 
സഡമ്മളനത്ിൽ ഇന്ദ്രൻ അഭ്ർത്ിച്ഡപ്പാൾ, 
മഹാവരീരൻ, ഋഷഭടറെ ഐതിഹ്ങ്ങൾ ൈറഞ്ഞു 
ടകാടുത്തു. ഏകഡദശരം 300 ഡ്ാകങ്ങൾക്ക് ഡശഷരം, 
പുസ്തകത്ിൽ ഭാരത വർഷത്ിടറെ വിവരണരം 
ആരരംഭിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ശത്രുഞ്ജയടറെ മഹത്വവരം. 
ഗ്രന്ത്ിൽ അതിടന വളടര വിശുദ്മായി 
പ്ഖ്ാൈിക്കുന്നു എന്ന് മാത്മല്ല, അതിടനക്കുറിച്് 
ചിന്ിക്കുന്നത് ഡൈാലരം “അഡനകരം ൈാൈങ്ങൾ 
ടൈാറുക്കുന്നു” എന്നാണ്. പുണ്ഡരിക, സിദ്ിഡഷേത്രം, 
മഹാബല, സുരപശല, വിമലാദ്രി, പുണ്രശി, സുഭദ്ര, 
മുക്തിഡഗഹരം, മഹാതരീർത്രം, ൈാതാളമൂല, പകലാസരം 
തുടങ്ങി 331 മുതൽ 335 വടരയുള് ഡ്ാകങ്ങളിൽ ഈ 
സ്ലത്ിന് 108 ഇതര ഡൈരുകൾ നൽകന്നു. ഈ 
ഡൈരുകളിൽ രടടെണ്ണരം: ശത്രുഞ്ജയൻ, വിമലാദ്രി  
എന്നിവടയ ൈതിടനാന്നാരം നൂറ്ാടെിടല പജന 
ൈണ്ഡിതനായ ഡഹമചന്ദ്രൻ ൈരാമർശിക്കുന്നു.
        പജന വിശ്വാസത്ിൽ, ആദ്ടത് 
തരീർത്ങ്കരനായ ഋഷഭൻ തടറെ ആദ് പ്ഭാഷണരം 
നടത്ിയ ഈ മലടയ വിശുദ്രീകരിച്ചു. അഡദ്ദഹത്ിടറെ 
ആദ് ശിഷ്നായ പുണ്ഡരികനാണ് ശത്രുഞ്ജയനിൽ 
നിർവാണരം ഡനടിയത്, അതിനാൽ ഈ കന്ന് 
യഥാർത്ത്ിൽ “പുണ്ഡരികഗിരി” എന്നാണ് 
അറിയടപ്പട്ിരുന്നത്. വിദ്ാധര കലത്ിൽ ടൈട് ഒരു 
മുനിയുടട സഡല്ലഖനത്ിടറെ സ്രണയ്കായി സരംവത് 
വർഷരം 1064-ൽ (1120 CE) ‘ഡഷർസ്തി അഡമ്മയക’ 
പ്തിഷ്ിച് പുണ്ഡരക സ്വാമിയുടട ഒരു മാർബിൾ ചിത്രം 
നിലവിലടെ്.
      പുണ്ഡരികടറെ ൈിതാവരം ബാഹുബലിയുടട 
അർദ്സഡഹാദരനുമായ ഭരത ചക്രവർത്ി നിരവധി 
തവണ ശത്രുഞ്ജയൻ സന്ദർശിച്തായി പജന 
പുരാണങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കടപ്പടുന്നു. ചില പജന 
സാഹിത്ങ്ങളിൽ, ദശലഷേക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് 
മുമ്് ആദ്ടത് പജനഡഷേത്രം ഇവിടട 
ഉടൊയിരുന്നതായി അവകാശടപ്പടുന്നു.
         CE 14-ആരം നൂറ്ാടെിൽ ജിനപ്ഭ സൂരി രചിച് 
“വിവിധതരീർത്കൽൈ”ത്ിൽ, ൈാലിതാന ഡഷേത്ങ്ങ 
ളിടല  ആരാധനാമൂർത്ികടളയുരം ഐതിഹ് 
ങ്ങടളയുരം വിവരിക്കുന്നു. “വിവിധ തരീർത് കൽൈ” 
പ്കാരരം കന്ിടക്കാപ്പരം ൈാണ്ഡവരുരം ഡമാഷേരം 
ഡനടിയത് ഇവിടടയാണ്. ഡശ്വതാരംബര പജനരുടട 
കാഡനാൻ ഗ്രന്ങ്ങളിൽ ശത്രുഞ്ജയ ൈർവ്തങ്ങടള 
ക്കുറിച്ചു സൂചിപ്പിക്കുന്നുടെ്. ഋഷഭടറെ ടചറുമകനായ 
പുണ്ഡരികടന, ശത്രുഞ്ജയ കന്നുകളുടടയുരം ൈാലിതാന 
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ഡഷേത്ങ്ങളുടടയുരം ൈശ്ാത്ലത്ിൽ ൈരാമർശിക്ക 
ടപ്പടുന്നു, അതുഡൈാടല ഹിന്ദുമതത്ിടല രാമനുരം, 
സരീതയുരം, ൈാണ്ഡവ സഡഹാദരന്ാരുരം, ഇവിടട 
തരീർത്ാടനരം നടത്ിയതായി ൈറയടപ്പടുന്നു. അങ്ങടന, 
ഡശ്വതാരംബര പജനരുടട ഏറ്വരം പ്ധാനടപ്പട് ഗ്രന് 
ങ്ങളിൽ ൈാലിതാന ഡഷേത്ങ്ങളുടട സമുച്യ ൈരിസരരം 
അരംഗരീകരിക്കടപ്പട്ടു, കൂടാടത CE 11-ാരം നൂറ്ാടെിൽ 
ഗുജറാത്ിടല പജന ൈവിത്മായ ഭൂമിശാസ്ത്രത്ിടറെ 
ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്.
     പജന ഗ്രന്ങ്ങൾ പ്കാരരം ൈാലിതാന ഡഷേത് 
സമുച്യത്ിടറെ മുൻ ൈതിപ്പുകളുടട ഷേതങ്ങളുരം 
നാശങ്ങളുരം തുർക്കികളാലാണ് (വിവിധ സുൽത്ാഡനറ്റു 
കളുടട മുസരീരം പസന്ങ്ങളുടട ഡൈര് ) സരംഭവിച്ത് എന്ന് 
ൈറയുന്നു. ഹിരവിജയസൂരിയുടട ഡനതൃത്വത്ിൽ പജന 
സമൂഹത്ിടല ഡശ്വതാരംബര മൂർത്ിപൂജകന്ാരാൽ 
(വിഗ്രഹാരാധകർ) ‘തൈഗച്ഛ’ ൈാരമ്ര്ങ്ങൾക്കനു 
സൃതമായി, വരീണ്ടുരം ൈാലിതാന ഡഷേത്ങ്ങൾ 
പുനഃസ്ാൈിക്കാനുരം പുതിയ വലിയ ഡഷേത്ങ്ങൾ 
പൂർത്രീകരിക്കാനുരം 1593 CE-ൽ തുടങ്ങി. ഇവിടട 
ൈതിവായി നവരീകരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുടെ്, അവയിൽ 
ൈലതുരം ൈതിനാറാരം നൂറ്ാടെിഡലതാണ്. ഇവിടട പുതിയ 
ഡഷേത്ങ്ങളുടട നിർമ്മാണരം തുടരുന്നു. 16 തവണടയങ്കിലരം 
നവരീകരണരം നടന്നിട്ടുടെ്.
    മഹാവരീരടറെ ജന്ദിനമായ “മഹാവരീർ ജന് 
കല്ാണക് ” ഡഷേത് സമുച്യത്ിൽ ആഡഘാഷിക്കുന്ന 
ഒരു ശ്ഡദ്യമായ ഉത്സവമാണ്. അലങ്കരിച് കൂറ്ൻ 
രഥങ്ങളിൽ  തരീർത്ങ്കരടറെ  ചിത്ങ്ങളുരം  വഹിച്ചു 
ടകാണ്ടുള് ഒരു ഡഘാഷയാത് ഡഷേത്ങ്ങളിൽ 
മതൈരമായ ചടങ്ങുകഡളാടടാപ്പരം നടത്തുന്നു. 
ഉത്സവകാലത്് വ്രതാനുഷ്ാനരം മാത്മല്ല 
ൈാവടപ്പട്വർക്ക് ദാനധർമ്മവരം നൽകന്നു.
__________________

കഥ: കർമ്മഫലങ്ങൾ

 കരംസടന വധിച്തിന് ഡശഷരം ശ്രീകൃഷ്ണൻ തടറെ 
അച്ഛനുരം അമ്മയുമായ വസുഡദവടനയുരം ഡദവകിടയയുരം 
ഡമാചിപ്പിക്കാൻ ജയിലിഡലക്ക് ഡൈായഡപ്പാൾ മാതാവായ 
ഡദവകി, കൃഷ്ണഡനാട് ആകാരംഷേഡയാടട ഡചാദിച്ചു, 
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“മകഡന, നരീ തടന്ന പദവമാണ്, നിനക്ക് 
ദിവ്ശക്തിയുമുടെ്; ൈിടന്ന, ദുഷ്നായ കരംസടന ടകാന്ന് 
ഞങ്ങടള ഡമാചിപ്പിക്കാൻ നരീ എന്ിനാണ് ൈതിനാല് 
വർഷരം കാത്ിരുന്നത് ”?
 ശ്രീകൃഷ്ണൻ മറുൈടി ൈറഞ്ഞു, ‘’ബഹുമാനടപ്പട് 
അഡമ്മ, എഡന്നാട് ഷേമിക്കൂ. ൈഡഷേ, അഡമ്മ, കഴിഞ് 
ജന്ത്ിൽ എന്ിനാണ് എടന്ന ൈതിനാല വർഷരം 
കാട്ിഡലക്ക് അയച്ടതന്ന് ൈറയാഡമാ?
 അഡപ്പാൾ ഡദവകി വളടര ആശ്ര്ടപ്പട്്, “കൃഷ്ണാ, 
ഇത് എങ്ങടന സാധ്മാകരം? എന്തുടകാടൊണ് നരീ 
ഇത് ൈറയുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്ിലാകന്നില്ല.”
 ശ്രീകൃഷ്ണൻ മറുൈടി ൈറഞ്ഞു, “അഡമ്മ, നിങ്ങളുടട 
മുൻ ജന്ടത്ക്കുറിച്് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുരം ഓർമ്മ 
ഉടൊവില്ല, ൈഡഷേ എനിക്ക് കഴിയുരം. കഴിഞ് 
ജന്ത്ിൽ നിങ്ങൾ പകഡകയി ആയിരുന്നു, നിങ്ങളുടട 
ഭർത്ാവ് അഡയാദ്്യിടല ദശരഥ രാജാവായിരുന്നു. 
കൗസല്യുടടയുരം, ദശരഥടറെയുരം പുത്നായ രാമടന 
നിങ്ങൾ ൈതിനാല വർഷരം  വനവാസത്ിനായി 
കാട്ിഡലക്ക് അയച്ചു”.
 ഡദവകി വരീണ്ടുരം വളടര ആശ്ര്ടപ്പട്് 
കൗതുകഡത്ാടട ഡചാദിച്ചു, “ൈിടന്ന, ആരാണ് ഇഡപ്പാൾ 
കൗസല്, അവർ എവിടടയാണ്?”
 ശ്രീകൃഷ്ണൻ മറുൈടി ൈറഞ്ഞു, “കൗസല് ഇഡപ്പാൾ 
ഡഗാകലത്ിടല യഡശാദ അമ്മയാണ്. ൈതിനാല 
വർഷടത് മാതൃഡനേഹരം കഴിഞ് ജന്ത്ിൽ നഷ്ടപ്പട് 
ഡപ്പാൾ അത് ഈ ജന്ത്ിൽ ഡഗാകലത്ിൽ ടവച്് 
കിട്ി.’’
 ഓഡരാരുത്രുരം അവരവരുടട കർമ്മഫലരം 
അനുഭവിക്കണരം, പദവങ്ങൾക്ക് ഡൈാലരം അതിൽ നിന്ന് 
രഷേടപ്പടാൻ കഴിയില്ല. ഏത് തരരം കർമ്മമാണ് നിങ്ങൾ 
സ്വരൂൈിച്ചുടവക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നടതന്ന് സ്വയരം 
നിരരീഷേിച്ചു തരീരുമാനിക്കുക. ധാർമ്മികമായ രരീതിയിൽ 
നിങ്ങളുടട കർമ്മരം ശ്ദ്ാപൂർവ്രം ടചയ്യുക.

_________________
സാധനയിൽ മാർഗ്ദർശനരം 
നൽകാൻ  ഗുരു ആവശ്രം

(അമ്മ - സദ്ഗുരു ശ്രീ മാതാ അമൃതാനന്ദമയരീ ഡദവി )

 എങ്ങടന ധ്ാനിക്കണരം, എത് സമയരം 
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ധ്ാനിക്കണരം എടന്നാടക്ക ഒരു ഗുരുവിൽനിന്നു 
മനസ്ിലാക്കുന്നതാണു് ഉത്മരം. ധ്ാനരം എന്നതു് ഒരു 
ഡടാണിക്കു ഡൈാടലയാണു്. ഡടാണിക്കു കഴിക്കുന്നതിനു് ഒരു 
ക്രമമുണ്ടു്. ക്രമരം ടതറ്ിച്ചു കടിച്ാൽ അൈകടമാണു്. 
ശരരീരപുഷ്ിക്കുള്താടണങ്കിലരം മിക്ക ഡടാണിക്കുരം 
ഡ�ാ്റുടട നിർഡദ്ദശമനുസരിഡച് കഴിക്കുവാൻ ൈാടുള്ളൂ. 
അതുഡൈാടല ഗുരുവിടറെ നിർഡദ്ദശമനുസരിച്ചു ഡവണരം 
ധ്ാനരം ടചയ്ാൻ.  ഗുരു നമ്മുടട ശാരരീരികവരം മാനസികവ 
മായ നില എങ്ങടനയുടടെന്നു ഡനാക്കി യതിനു ഡശഷമാണു 
സാധനാക്രമങ്ങൾ നിർഡദ്ദശിക്കുന്നതു്. ചിലർക്ക് എത് 
ധ്ാനിച്ാലരം ഡദാഷമില്ല. എന്നാൽ എല്ലാവരുടടയുരം 
സ്ിതി അങ്ങടനയല്ല. ചിലർ ടൈടട്ന്നുള് ആഡവശത്ിൽ 
വളടര സമയരം തുടർച്യായി ധ്ാനിക്കുരം, അടല്ലങ്കിൽ 
ജൈിക്കുരം. ഉറങ്ങാൻകൂടി കൂട്ാക്കുകയില്ല. യാടതാരു 
നിയന്തണവരം ൈാലിക്കില്ല. ശാസ്ത്രരം മനസ്ിലാക്കിയുരം 
അറിവള്വരുടട നിർഡദ്ദശപ്കാരവരം ആയിരിക്കില്ല 
അവരുടട ഈ അഭ്ാസരം. ടൈടട്ന്നുള് ഒരാഡവശരംടകാണ്ടു 
ടചയ്യുന്നതാണു്. ഇങ്ങടനയാകഡമ്ാൾ ഉറക്കരം കറയുരം. 
തല ചൂടാകരം. കാരണരം ശരരീരത്ിനു താങ്ങാവന്നതിലരം 
അധികമാണിതു്.

 ഒഡരാരുത്രുടടയുരം ശരരീരത്ിടറെയുരം മനസ്ിടറെയുരം 
നിലയനുസരിച്ചു്, അവർക്ക് താങ്ങാവന്നതിനു് ഒരു ൈരിധി 
യുണ്ടു്. നൂറുഡൈർ കയറുന്ന വടെിയിൽ അഞ്ഞൂറു ഡൈടര 
കയറ്ിയാൽ, അതിനു വലിക്കാൻ പ്യാസമാണു്. കറച്ചു 
ധാന്ങ്ങൾ ടൈാടിക്കാനുള് ടചറിയ മിക്ിയിൽ ഇരട്ി 
ധാന്രം ടൈാടിക്കാനിട്ാൽ ഡമാഡട്ാർ ചൂടായി അതു 
ഡകടാകരം. തുടർച്യായി വരീണ്ടുരം ഓടിച്ാൽ അതു കത്ി 
നശിക്കുരം. ഇതുഡൈാടല തുടക്കത്ിലള് ആഡവശത്ിൽ 
നിയന്തണരം വിട്ടു, ജൈധ്ാനവരം മറ്റുരം ശരീലിച്ാൽ, തല 
ചൂടാകരം. മറ്റു അസ്വസ്തകൾ ഉടൊകരം. അതിനാലാണു് 
ഇടതല്ലാരം ഗുരുമുഖത്തുനിന്നുരം മനസ്ിലാക്കിടച്യ്ണരം 
എന്നു ൈറയുന്നതു്.  ”നമ്മിൽ എല്ലാരം ഉണ്ടു്. നമ്മൾ 
ഈശ്വരൻ തടന്ന” എന്നു് എല്ലാവരുരം ൈറയുരം. ഇതു 
വാക്കുടകാണ്ടുള് ൈറച്ിൽ മാത്മാണു്. അനുഭവത്ിൽ 
നിന്നുള്തല്ല. ഓഡരാ ഉൈാധിക്കുരം താങ്ങാൻ ൈറ്റുന്ന ഒരു 
അളവണ്ടു്. സരീഡറാ വാട്് ബൾബിനു നൂറു വാട്ിടറെ പ്കാശരം 
കിട്ില്ല. ഓഡരാരുത്രുടടയുരം ഉൈാധിയനുസരിച്ചു്, ശരരീര 
മനസ്സുകളുടട കഴിവനുസരിച്ചു്, സാധനാനുഷ്ാനങ്ങൾക്ക്    
ഒരു ക്രമമുണ്ടു്. ജനഡററ്ർ കറണ്ടു തരുരം. ൈഡഷേ, അതിനു 
താങ്ങാവന്നതിലരം അധികരം ഡലാഡു ടകാടുത്ാൽ അതു 
കത്ിഡപ്പാകരം. ഇതുഡൈാടല സാധന അനുഷ്ിക്കുഡമ്ാൾ, 
തടറെ ശരരീരമനസ്സുകൾക്കു താങ്ങാവന്നതിനപ്പുറരം 
ഡൈാകന്നുഡടൊ എന്നു ശ്ദ്ിക്കണരം.
 ഒരു വടെി വാങ്ങിയാൽ, തുടക്കത്ിൽ, അമി 
തഡവഗതയിൽ ഓടിക്കാൻ ൈാടില്ല. ഡവഗത കൂട്ടുന്നതിനു 
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ചില നിയന്തണങ്ങൾ ഉണ്ടു്. അതനുസരിഡച് ഡൈാകവാൻ 
ൈാടുള്ളൂ. മറിച്ായാൽ അധികകാലരം അതുൈഡയാഗി 
ക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഇതുഡൈാടലയാണു സാധനയുടട 
കാര്വരം. ഒരു സാധകൻ തുടക്കത്ിൽ, അമിതമായുരം 
ഉറക്കരം തരീടര ഡവടടെന്നു വച്ചുരം ധ്ാനിക്കാനുരം ജൈിക്കാനുരം 
ൈാടില്ല. ധ്ാനവരം ജൈവരം കർമ്മവരം സ്വാദ്്ായവരം 
എല്ലാരം ക്രമമായി, ചിട്ഡയാടട ടകാണ്ടുഡൈാകണരം. 
മാനസികവിഭ്ാന്ിയുള്വരുണ്ടു്. അവർ അമിതമായി 
ധ്ാനിച്ാൽ ശരരീരരം ചൂടാകരം. അങ്ങടനയായാൽ 
മനസ്ിടറെ ഭ്മരം വർദ്ിക്കുകഡയയുള്ളൂ. അവർക്കു 
കർമ്മമാണു മുഖ്മായി ഡവടെതു്. മനസ്ിടറെ വിഭ്ാന്ിയ 
കറ്റുവാൻ ശ്ദ് കർമ്മത്ിഡലക്കു തിരിച്ചുവിടണരം. 
ഡജാലികളിൽ ശ്ദ്ിക്കുഡമ്ാൾ മനസ്സു്, അവിടട 
ഡകന്ദ്രരീകരിക്കുരം. ക്രഡമണ നിയന്തണത്ിലാകരം. അവടര 
ഡജാലി ടചയ്ിക്കാടത ടവറുടത ഇരുത്ിയാൽ ഒന്നുകൂടി 
കഷ്മാവകഡയയുള്ളൂ. അവർക്കു ടടൻഷൻ അധികമി 
ടല്ലങ്കിൽ ൈത്തുൈതിനഞ്ചു മിനിട്ടു ധ്ാനിക്കാരം. 
അതുമതിയാകരം.
 ഇങ്ങടന, ൈല സ്വഭാവക്കാരുണ്ടു്. ഓഡരാരുത്ർക്കുരം 
ഓഡരാ രരീതിയാണു നിർഡദ്ദശിഡക്കടെതു്. ടവറുടത പുസ്തകരം 
ഡനാക്കി ധ്ാനരം ശരീലിച്ാൽ, ഇഡത രരീതിയിലള് 
നിയന്തണങ്ങൾ സാധിക്കാടത വരുരം. അതു കൂടുതൽ 
പ്ശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുരം. നമ്മൾ ഒരു വരീട്ിൽ ടചന്നു. അവിടട 
കടിക്കുന്ന ൈട്ിയുടടെന്നു മനസ്ിലായി. നമ്മൾ  ഡഗറ്ിനു 
ടവളിയിൽ നിന്നു യജമാനടന വിളിക്കുരം. യജമാനനൻ 
വന്നു ൈട്ിടയ ടകട്ിയതിനുഡശഷരം നമ്മടള വിളിക്കുന്ന 
തുവടര, ടവളിയിൽ കാത്തുനില്ക്കുരം. മറിച്ചു്, ഇത്യുരം ഷേമ 
കാട്ാടത, ഡനടര ഡഗറ്റു തുറന്നു അകഡത്ക്കു കയറിടച്ന്നാൽ 
ൈട്ിയുടട കടി ടകാഡള്ടെി വരുരം. അറിവള്വരുടട 
നിർഡദ്ദശങ്ങൾ സ്വരീകരിക്കാടത, സ്വയരം മുഡന്നാട്ടു ഡൈായാൽ,  
ഇതുഡൈാടലയുള് അൈകടങ്ങ ളിൽ ടചന്നു ടൈഡടടെിവരുരം. 
സാധകഡറെത് ഒരു യാത്യാണു്. ക്രൂരജന്തുക്കൾ നിറഞ് 
അൈകടങ്ങൾ നിറഞ്, ഒരു വനത്ിൽ കൂടിയുള് 
യാത്യാണിതു്. വഴിയറിയാവന്ന ഒരാൾ ആവശ്മാണു്. 
ഇന്നയിടത്തു് ഇന്നതുണ്ടു് എന്നു ൈറഞ്ഞുതരാൻ ഒരാളു 
ഡവഡടെ? ‘അഡങ്ങാട്ടു ഡൈാകണരം, ഇഡങ്ങാട്ടു ഡൈാകരുതു് ’ 
എന്നിങ്ങടന, ശരിയായ വഴി കാട്ിത്രാൻ ഒരാളു ഡവഡടെ? 
തന്നിഷ്പ്കാരരം നരീങ്ങിയിട്ടു് ഈശ്വരടന കറ്രം ൈറഞ്ിട്ടു 
കാര്മില്ല.
 ഒരാൾ മദ്ൈിച്ചു വടെി ഓടിച്ചു. നിയന്തണരം വിട്ടു 
വടെി ഒരാടള ടചന്നിടിച്ചു. പരൈവടറ ഡൈാലരീസു് അറസ്റ്റു 
ടചയ്ഡപ്പാൾ, അയാൾ ൈറയുകയാണു്, ”സാഡറ, വടെി 
ടചന്നിടിച്തു് എടറെ  കറ്മല്ല. ടൈഡ്ാളിടറെ  കറ്മാണു്.” 
ഇതുഡൈാടലയാണു്, നമ്മുടട അശ്ദ് ടകാണ്ടുടൊവന്ന 
ഭവിഷ്ത്തുകൾക്കു ഈശ്വരടന കറ്രം ൈറയുന്നതു്. ഏതിനുരം 
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ഒരു ധർമ്മമുണ്ടു്. അതനുസരിച്ചു ഡവണരം നമ്മൾ 
നരീങ്ങുവാൻ. ധ്ാനത്ിനുരം അതിഡറെതായ രരീതിയുണ്ടു്. 
ഓഡരാ സാധനയ്കരം ഡവടെ നിയമങ്ങളുരം മാർഗങ്ങളുരം 
ഗുരുക്കന്ാർ ൈറഞ്ിട്ടുണ്ടു്. സാധനാക്രമരം നിശ്യി 
ഡക്കടെതു് ഓഡരാരുത്രുടടയുരം ശരരീരത്ിടറെയുരം 
മനസ്ിടറെയുരം സ്ിതി ഡനാക്കിയാണു്. എല്ലാവർക്കുരം ഒഡര 
മാർ ഗരം ഡയാജിക്കില്ല. തിയറി ആർക്കുരം വായിച്ചു ൈ�ിക്കാരം; 
എന്നാൽ പ്ാഡയാഗിക ൈരിശരീലനരം കിട്ാൻ 
അതറിയാവന്ന ഒരാൾ കൂടടയുടൊകണരം. തനിടയ 
ൈ�ിക്കാൻ പ്യാസമാണു്. അതുഡൈാടല സാധനയിൽ 
മാർ ഗദർശനരം നല്ാൻ ഒരു ഗുരു ആവശ്മാണു്.

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

ഗുരു അനിവാര്രം
( ജഗദ്ഗുരു ചന്ദ്രഡശഖഡരന്ദ്ര സരസ്വതി സ്വാമികൾ, 

കാഞ്ി മ�രം )

 ൈ�നരം, വിദ്ാസമ്ാദനരം യഥാർത്മാകണ 
ടമങ്കിൽ, അഹരംഭാവരം നരീക്കരം ടചയ്ണരം. അഹരംഭാവരം 
കളയാടത ഡനടുന്ന വിദ് അപൂർണ്ണമാണ്, ലഷേ്രം 
ഡനടുവാൻ സഹായകമാവകയുമില്ല. അതുടകാടൊണ് 
ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, സ്വയരം ൈ�ിക്കുക, സ്വയരം മന്തദരീഷേ 
എടുക്കുക, സ്വയരം പുണ് കർമ്മരം നടത്തുക എന്നിവ 
നിഡരാധിക്കുകയുരം ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഉൈഡദശരം സ്വരീകരിച്് 
ഇവ ടചയ്ണടമന്ന് വിധിക്കുകയുരം ടചയ്ിരിക്കുന്നത്.

----------------------------------------
ഭഗവത് ഗരീത - ഒന്നാരം ആധ്ായരം -
അർജ്ജുനവിഷാദഡയാഗരം – (ഡ്ാകരം : 31-35)
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ഡ്ാകരം - 31 
നിമിത്ാനി ച ൈശ്ാമി 
വിൈരരീതാനി ഡകശവ! 

ന ച ഡശ്ഡയാനുൈശ്ാമി 
ഹത്വാ സ്വജനമാഹഡവ.

 അല്ലഡയാ  ഡകശവാ,  അനുകൂലമല്ലാത്  നിമിത് 
ങ്ങളുരം  ഞാൻ കാണുന്നു,  യുദ്ത്ിൽ  ബന്ധുജനടത്  
ടകാന്നിട്് ൈിടന്ന ഡശ്യസ്സുരം  ഞാൻ കാണുന്നില്ല.

ഡ്ാകരം -32 
ന കാരംഡഷേവിജയരം കൃഷ്ണ! 
ന ച രാജ്രം സുഖാനി ച 

കിരം ഡനാ രാഡജ്ന ഡഗാവിന്ദ 
കിരം ഡഭാപഗർ ജരീവിഡതന വാ?

 അല്ലഡയാ കൃഷ്ണ, വിജയരം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, 
രാജ്ഡത്യുരം സുഖങ്ങഡളയുരം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഡഹ, 
ഡഗാവിന്ദ,  ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്രംടകാടെ് എന്തു ഫലരം. 
സുഖാനുഭവങ്ങൾ ടകാഡടൊ,  ജരീവിതരംടകാടെ്  
തടന്നയാകടട് എന്തു  (പ്ഡയാജനരം)?

ഡ്ാകരം - 33 
ഡയഷാമർഡത് കാരംഷേിതരം  ഡനാ 

രാജ്രം ഡഭാപഗസ്സുഖാനി  ച 
ത  ഇഡമവസ്ിതാ യുഡദ് 

പ്ാണാരംസ്ത്ക്ത്വാ ധനാനി  ച
 ഞങ്ങൾക്ക് യാടതാരുവർക്ക്  ഡവടെിയാഡണാ 
രാജ്വരം ഡഭാഗങ്ങളുരം സുഖങ്ങളുരം ആഗ്രഹിക്കടപ്പട്ത്, 
അങ്ങടനയുള് ഇവടരല്ലാരം പ്ാണങ്ങഡളയുരം സമ്ത്തു 
കഡളയുരം ഉഡൈഷേിച്ിട്് യുദ്ത്ിൽ അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു.

ഡ്ാകരം - 34
ആചാര്ാഃ ൈിതരഃ പുത്ാ - 
സ്തപഥവ ച ൈിതാമഹാഃ 
മാതുലാഃ ശ്വശുരാഃ ൈൗത്ാഃ 
സ്ാലാസ്രംബന്ധിനസ്തഥാ.

  ഗുരുക്കന്ാർ ൈിതാക്കന്ാർ പുത്ന്ാർ 
അപ്കാരരം തടന്ന മുത്ച്ഛന്ാർ അമ്മാവന്ാർ 
ഭാര്ാ ൈിതാക്കന്ാർ ൈൗത്ന്ാരുരം അളിയന്ാരുരം അതു 
ഡൈാടല മറ്റു ബന്ധുക്കളുരം (ഒടക്ക അണി നിരന്നിരിക്കുന്നു).

ഡ്ാകരം - 35 
ഏതാന്ന ഹന്തുമിച്ഛാമി
ഘ്നഡതാൈി മധുസൂദന

അൈി പത്ഡലാക്രാജ്സ്
ഡഹഡതാഃ കിരം നു മഹരീകൃഡത

 മധുസൂദനാ, എടന്ന ടകാന്നാൽ ഡൈാലരം മൂന്നു 
ഡലാക ത്ിടറെയുരം ആധിൈത്ത്ിനു ഡവടെിഡപ്പാലരം 
ഇവടര ടകാല്ലാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 
ൈിടന്നയാഡണാ ഈ ഭൂമിക്കു ഡവടെി?

________________
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സുഭാഷിതരം - 34
उद्योगे नास्ति दारिद्र ््र

जपतयो नास्ति पातक ््र ।
्ौनेन च कलहयो नास्ति

नास्ति जागरितयो भय ््र ।।
                 (चाणक्य नीतत)

ഉഡദ്ാഡഗ നാസ്തി ദാരിദ്രരം
ജൈഡതാ നാസ്തി ൈാതകരം.

മൗഡനന ച കലഡഹാ നാസ്തി
നാസ്തി ജാഗരിഡതാ ഭയരം..

                           (ചാണക് നരീതി)
അർത്രം: ക�ിനാധ്വാനരം ടചയ്യുന്നവന് ദാരിദ്ര്മില്ല, 
പ്ാർത്ിക്കുന്നവനു ൈാൈമില്ല, നിശബ്ത ൈാലിക്കുന്നവനു 
കലഹമില്ല, ജാഗരൂകനു ഭയമില്ല.  

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

ക്വിസ് (വിജ്ാന ൈരരീഷേ) – 19
(കറിപ്പ്: സനാതന ധർമ്മരം സരംബന്ധിച്ചുരം, കൂടുതലരം 
അയ്പ്പവാണിയിൽ പ്സിദ്രീകരിച് വിഷയങ്ങൾ 
അടിസ്ാനമാക്കിയുമുള് ഡചാദ്ങ്ങൾ. ഉത്രങ്ങൾ 
അയ്പ്പവാണിയുടട അടുത് ലക്കത്ിൽ. എല്ലാവർക്കുരം 
ൈടങ്കടുക്കാരം. ഉത്രങ്ങൾ 20 ദിവസത്ിനകരം 
“9447211722” എന്ന നമ്റിഡലക്കു വാട്സാപ്പ്  അയ 
ക്കണരം. എല്ലാ ഡചാദ്ങ്ങൾക്കുരം ശരിയായ ഉത്രങ്ങൾ 
നൽകന്ന വ്ക്തിയുടട  വിവരങ്ങൾ അടുത് അയ്പ്പ 
വാണിയിൽ പ്സിദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് )
ഡചാദ്ങ്ങൾ:
1. കഡബരടറെ വിമാനത്ിടറെ ഡൈടരന്ായിരുന്നു?
2. പകഡകയിടയ ശ്രീരാമടറെ വനവാസത്ിന് ഡപ്രിപ്പിച് 

ൈരിചാരികയുടട ഡൈടരന്ാണ്?
3. ‘തിരുമലഡഷേത്’വമായി എത് മലകൾ ബന്ധടപ്പട്ി 

രിക്കുന്നു, അവ ഏടതാടക്കയാണ്?
4. പുരാതന ഇന്്യിൽ എത് തരത്ിലള് 

കലാരൂൈങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു?
5. ഇഡപ്പാഴടത് മന്വന്രത്ിൽ ഇന്ദ്രടറെ ഡൈര് 

എന്ാണ്?
6. ശ്ാദ്രം അനുഷ്ിക്കാൻ ഏറ്വരം അനുഡയാജ്മായ 

സമയരം ഏതാണ്?
7. ശബരിമലയിടല ഇഡപ്പാഴടത് ഡമൽശാന്ി ആരാണ്?
8. ഡലാകത്ിടല ഏറ്വരം കൂടുതൽ ഡഷേത്ങ്ങളുടട 

സാന്ദ്രത ഉള് സ്ലരം/ൈർവ്തരം ഏതാണ്? 
9. “സ്വതന്ത ഇന്്യുടട ഡദശരീയ മുദ്രാവാക്രം” 

എന്ാണ്, ഏത് ഹിന്ദു ഗ്രന്ത്ിൽ നിന്നാണ് ഇത് 
എടുത്ത്?

10. ശബരിമലയിൽ ആചാരൈരമായ ഗുരുതിതർപ്പണരം 
നടത്തുന്നടതഡപ്പാൾ?  ഏത് പദവത്ിനുഡവടെി 
സമർപ്പിക്കുന്നു ?
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ഉത്രങ്ങൾ (AV 11 - ഹരിവരാസനരം ക്വിസ് 18)
1. വിഡദഹൻ എന്നറിയടപ്പടുന്നത് ജനക മഹാരാജാവ് 

– വിഡദഹരാജാവ്.
2. ടചാവാഴ്ച്യുമായി ബന്ധടപ്പട് ഗ്രഹരം - കജൻ.
3. ഗു�ാഡകശൻ എന്ന് ഭഗവത് ഗരീതയിൽ വിളിക്കുന്നത് 

അർജ്ജുനടന. (ഗു�ാകങ്ങൾ = ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, 
അവയുടട ഈശൻ )

4. ആദിശങ്കരടറെ ഗുരുപുത്നാണ് ഭർതൃഹരി.
5. ആറന്മുള ഡഷേത്ത്ിടല വിഗ്രഹരം ആറ് മുളകൾ 

കൂട്ിടക്കട്ിയ ചങ്ങാടത്ിലാണ് ടകാണ്ടുവന്നത്. 
6. അഗസ്ത് മുനിയുടട ൈത്ിയുടട ഡൈര് - ഡലാൈാമുദ്ര.
7. ഭഗരീരഥടറെ അഭ്ർത്നപ്കാരരം ഗരംഗ ഭൂമിയിഡലക്ക് 

വരുകയുരം ഋഷിയുടട ആശ്മരം മുങ്ങുകയുരം ടചയ്ഡപ്പാൾ 
ഋഷി ജഹ്നു ഗരംഗടയ കടിച്ചു.  ൈിന്നരീട് മുനി ഗരംഗടയ  
ടചവിയിലൂടട പുറത്് വിടുകയുരം ഗരംഗയ്ക് ജാഹ്നവി 
എന്ന മടറ്ാരു ഡൈര് ലഭിക്കുകയുരം ടചയ്തു.

8. ഗയാസുരൻ എന്ന അസുരനിൽ നിന്നാണ് പുണ് 
തരീർത്മായ ഗയ എന്ന ഡൈര് ലഭിച്ത്.

9. CE 1338-ൽ ൈണികഴിപ്പിച് വിദ്ാശങ്കര ഡഷേത്ടത് 
ഡജ്ാതിഷഡഷേത്രം എന്നുരം വിളിക്കുന്നു, കർണാടക 
യിടല ചിക് മരംഗളൂർ ജില്ലയിടല പുണ്നഗരമായ 
ശരംഡഗരിയിലാണ് ഈ ഡഷേത്രം സ്ിതി ടചയ്യുന്നത്.  
രാശിചക്രത്ിടറെ ചിഹ്നങ്ങളായ 12 രൂൈങ്ങളുള് 
(Zodiac signs) 12 സ്തരംഭങ്ങൾ ഡഷേത് മണ്ഡൈടത് 
ചുറ്ടപ്പട്ിരിക്കുന്നു. 12 മാസടത് കാലക്രമത്ിൽ 
ഓഡരാ തൂണിലരം സൂര്കിരണങ്ങൾ വരീഴുന്ന തരത്ിൽ 
അവ അതിമഡനാഹരമായി നിർമ്മിച്ിരിക്കുന്നു.

10.  ‘ൈാണ്ഡവരാജ്’ത്ിടറെ ഡൈര് ഇന്ദ്രപ്സ്രം 
(ഇന്നടത് �ൽഹി). 
-----------------------------------------

മുഴുവൻ ഡചാദ്ങ്ങൾക്കുരം ശരിയുത്രരം നൽകിയവർ:
ആരുമില്ല

________________________

വാർത്കൾ
• ഇന്ന്, 19 നവരംബർ 2022 - ഉത്രം - സ്വാമി അയ്പ്പടറെ 

ദിവ്മായ ജന്നഷേത്ത്ിടറെ ശുഭദിനരം.  SASS ടറെ 
നിർഡദ്ദശപ്കാരരം, ഡലാകടമമ്ാടുമുള് അയ്പ്പഭക്തർ 
സ്വന്രം വരീടുകളിലരം സമരീൈ ഡഷേത്ങ്ങളിലരം 
ദരീൈാരാധനഡയാടട ഉത്രം പൂജ നടത്തുന്നു.

• മണ്ഡല - മകരഡജ്ാതി തരീർത്ാടനരം: ശബരിമല 
ഡഷേത്രം മണ്ഡലപൂജയ്കായി നവരംബർ 16 ന് പവകിട്് 
5 മണിക്ക് തുറന്നു.  എല്ലാ ദിവസവരം രാവിടല 4:00 
മുതൽ രാത്ി 10:00 വടര ദർശനരം ലഭ്മാണ്.  എല്ലാ 
ദിവസവരം ഉച്യ്ക് 12.00 വടര ടനയ്ഭിഡഷകരം നടക്കുരം.  
�ിസരംബർ 27-ന് മണ്ഡലപൂജ കഴിഞ്് രാത്ി 10-ന് 
ഡഷേത്രം അടയ്കരം.  വരീണ്ടുരം,  മകരഡജ്ാതി മഡഹാത്സവ 
ത്ിനായി �ിസരംബർ 30 ന് പവകഡന്നരരം 5 മണിക്ക് 
തുറക്കുകയുരം, 2023 ജനുവരി 14-ന് മകരഡജ്ാതി 
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ദർശനരം, 19-ന് മാളികപ്പുറരം ഡഷേത് മുറ്ത്് 
ഗുരുതിതർപ്പണരം എന്നിവക്ക് ഡശഷരം 20 ന് രാവിടല 
6.00 മണിക്ക് ഡഷേത്രം അടയ്കകയുരം ടചയ്യുന്നു.

ഹരിവരാസനരം ശതാബ്ി ആഡഘാഷങ്ങൾ

 ഹരിവരാസനരം ശതാബ്ി ആഡഘാഷങ്ങളുടട ഡകരള 
സരംസ്ാനതല ഉദ്ഘാടനരം, അയ്പ്പ സരംഗമരം, ഗുരുസ്വാമി 
സരംഗമരം എന്നിവ നവരംബർ ആറിന് മലപ്പുറരം ജില്ലയിടല 
കാടാമ്പുഴ ഭഗവതി ഡഷേത്രം ഓ�ിഡറ്ാറിയത്ിൽ നടന്നു.  
ഡ�ാ.ൈി. മാധവൻകട്ി വാര്ർ (മാഡനജിരംഗ് ്സ്റി, 
ഡകാട്ക്കൽ ആര്പവദ്ശാല) ഉദ്ഘാടനരം ടചയ്തു. 
ശബരിമല അയ്പ്പഡഷേത്രം ഡമൽശാന്ി ബ്രഹ്മശ്രീ ടക. 
ജയരാമൻ നമ്പൂതിരി അനുഗ്രഹ ഭാഷണരം നടത്ി. SASS 
സരംസ്ാന പ്സി�റെ് ബ്രഹ്മശ്രീ അക്കരീരമൻ കാളിദാസൻ 
ഭട്തിരിപ്പാട് അധ്ഷേത വഹിച് ഡയാഗത്ിൽ, ഡദശരീയ 
ജനറൽ ടസക്രട്റി ശ്രീ.  ഈഡറാ�് രാജൻ, രഷോധികാരി 
ശ്രീ.  എ.ആർ. ഡമാഹനൻ, ്സ്റിമാരായ സ്വാമി 
അയ്പ്പദാസ്, ശ്രീ.  വി.ടക. വിശ്വനാഥൻ, ഡഷേത്രീയ 
ജനറൽ ടസക്രട്റി ശ്രീ.  എരം.ടക. അരവിന്ദാഷേൻ, 
സരംസ്ാന ഭാരവാഹികളായ സർവശ്രീ ലാൽപ്സാദ് 
ഭട്തിരി, ടക.ൈി. മാധവൻ, അഡമ്ാറ്ി ഡകാഴഡഞ്രി, മുരളി 
ഡകാളങ്ങാട്, രതരീഡദവി, ജയശ്രീ തുടങ്ങിയവർ ൈടങ്കടുത്തു.
ഹരിവരാസനരം സുവനരീർ: 
ഹരിവരാസനരം ശതാബ്ി ആഡഘാഷങ്ങളുടട ഭാഗമായി 
ശബരിമല അയ്പ്പ ഡസവാ സമാജരം, ഡകരളത്ിടല 
ഡദശരീയ ദിനൈത്മായ ജന്ഭൂമിയുടട മാധ്മ ൈങ്കാളിത് 
ഡത്ാടട ആറ് ഭാഷകളിൽ (മലയാളരം, തമിഴ്, കന്ന�, 
ടതലങ്ക്, ഹിന്ദി, ഇരംഗ്രീഷ് ) സുവനരീർ പ്സിദ്രീകരിക്കുന്നു.
സുവനരീറിടറെ താരിഫ് ഡബ്രാഷർ ഉദ്ഘാടനരം,  മണ്ഡല-
മകരഡജ്ാതി തരീർത്ാടന കാലത്ിടറെ ആദ്ദിവസമായ 
നവരംബർ 17-ന് (വൃശ്ികരം 1) - സ്വാമി അയ്പ്പദാസ് 
ഡബ്രാഷറിടറെ ഡകാപ്പി ശബരിമല സന്നിധാനത്് 
അയ്പ്പസ്വാമിക്ക് സമർപ്പിച്ചു ടകാടെ്, നിർവഹിച്ചു.

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

നിഡഷധക്കുറിപ്പ് : ഇതിൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ 
സരംബന്ധിച്്, അതിടറെ രചയിതാക്കൾക്കല്ലാടത, 
ശബരിമല അയ്പ്പ ഡസവാ സമാജത്ിഡനാ 
അരംഗങ്ങൾഡക്കാ യാടതാരു ബാധ്തയുമിടല്ലന്ന് 
വ്ക്തമാക്കുന്നു.

ശബരിമല അയ്പ്പ ഡസവാ സമാജത്ിനുഡവടെി, 
അയ്പ്പവിഹാർ, വിയ്യൂർ, തൃശൂർ., ഡകരളരം - 680010, നിന്ന് 
നാഷണൽ അഡ്ിൻ ടസക്രട്റി ശ്രീ ൈി ഷണ്മുഖാനന്ദൻ 
പ്സിദ്രീകരിക്കുന്നത്


