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തിരുവാഭരണം

“തിരുവാഭരണം” എന്നാൽ ശബരിമേ സ്വാമി 
അയ്യപ്പടറെ ൈവിത്മായ ആഭരണങ്ങൾ.  സ്വർണ്ം 
ടകാണ്ാണ് ഈ ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ി രിക്കുന്നത്.  
ഈ ആഭരണങ്ങൾ, മണികണ്ഠടറെ (അയ്യപ്പടറെ) 
ൈിതാവ് ൈന്ളം രാജാവിടറെ നിർഡദ്ദശ പ്രകാരമാണ് 
നിർമ്മിച്ിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്ക ടപ്പടുന്നു.  
ൈന്ളം ടകാട്ാരത്തിനടുത്ത് വേിയ ഡകായിക്കൽ 
ഡഷേത്ത്തിന് സമരീൈമുള്ള സ്ാമ്ിക്കൽ 
ടകാട്ാരത്തിോണ് തിരുവാഭരണം സൂഷേിച്ിരിക്കുന്നത്.

 എല്ാ വർഷവം മണ്ഡേ - മകരവിളക്ക് 
തരീർഥാെനകാേം അവസാനിക്കുഡമ്ാൾ ഈ 
തിരുവാഭരണം ( 3 ടൈട്ികളിോയി ആഭരണങ്ങൾ, 
രാജവസ്ത്രം, മറ്് വസ്തുക്കൾ ഡ�ാഷയാത്യായി 
ശബരിമേയിഡേക്ക് ടകാണ്ടുഡൈാകുകയും ഈ 
ആഭരണങ്ങളാൽ അേങ്കരിച് വിഗ്രഹത്തിൽ പൂജകൾ 
നെത്തുകയും ടെയ്യുന്നു.  ഡഷേത്ത്തിനു മുകളിൽ 
പ്രദഷേിണം വയ്ക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ൈരുന്് / ഗരു�ടന 
കണ്ഡശഷമാണ് ഡ�ാഷയാത് 
ആരംഭിക്കുക.   ൈന്ളം രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള 
ഒരു പ്രതിനിധി ൈല്ക്കിൽ  ഡ�ാഷയാത്ടയ 
അനുഗമിക്കുന്നു.  ഡ�ാഷയാത് ൈരമ്രാഗത 
ൈാതകളിലൂടെ,  കാടുകൾ, കുന്നുകൾ, നദികൾ 
എന്നിവയിലൂടെ 83 കിഡോമരീറ്ർ  കാൽനെയായി 
സഞ്ചരിച്ചുടകാണ്ാണ് സന്നിധാനത്ത് എത്തിഡച്രുക.

     മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി,  12 അംഗ 
സം�ം, അവരുടെ തേയിഡേറ്ി, 3 ദിവസടത്ത 
കാൽനെയായുള്ള ഡ�ാഷയാത്യായിട്ാണ്, അഡനകം 
ഭക്രുടെ അകമ്െിഡയാടെ ശബരിമേയിഡേക്ക് 
തിരുവാഭരണം ടകാണ്ടുഡൈാകുന്നത്.  ഇത് മകര 
സംക്രമ ദിനത്തിൽ സൂര്ാസ്തമയ സമയത്താണ് 
ശബരിമേ ഡഷേത്ത്തിടേത്തുന്നത്.  ആഭരണങ്ങൾ 



അെങ്ങിയ ആദ്ടത്ത ടൈട്ി ശ്രീഡകാവിേിഡേക്ക് 
ടകാണ്ടുഡൈാകുകയും ആഭരണങ്ങൾ ടകാണ്് 
അേങ്കരിച്് വിഗ്രഹത്തിൽ പൂജകൾ നെത്തുകയും 
ടെയ്യുന്നു.  പൂജകൾ കഴിഞ്ാൽ, ശ്രീഡകാവിൽ 
“ദരീൈാരാധന”യ് ടക്കാപ്പം ദർശനത്തിനായി തുറക്കും, 
നിമിഷങ്ങൾക്കകം ടൈാന്നമ്േഡമട്ിൽ നിന്ന് “മകര-
ഡജ്ാതി” ദൃശ്മാകും.

       തിരുവാഭരണത്തിടറെ മറ്് രണ്് ടൈട്ികളിൽ, 
ഒടരണ്ം സ്വർണ്ം ടകാണ്് നിർമ്മിച് ഒരു ൈാത്ം 
(കേശം/കുംഭം) അെങ്ങിയതാണ്, അഞ്ചാം ദിവസം 
ഭഗവാന് കളഭാഭിഡഷകം നെത്താനായി 
ഉൈഡയാഗിക്കുന്നു. മഡറ് ടൈട്ിയിൽ 5 തരം വർണ് 
ടൈാെികൾ (സ്വാഭാവിക നിറങ്ങൾ ടകാണ്് നിർമ്മിച്വ:  
1. മഞ് - മഞ്ൾ, 2.  കറുപ്പ് - ഉമിക്കരി, 3. ടവള്ള - 
അരിടപ്പാെി, 4. തവിട്് നിറം - വാക എന്ന ഔഷധ 
വൃഷേത്തിടറെ ടതാേി, 5. ചുവപ്പ് നിറം - കുമ്മായം, 
മഞ്ൾ എന്നിവയുടെ മിശ്ിതം) -  മണിമണ്ഡൈത്തിൽ 
കളടമഴുത്തിന് ഉൈഡയാഗിക്കുന്നു.  ൈന്ളം 
ടകാട്ാരത്തിടേ ഏറ്വം മുതിർന്ന തമ്പുരാട്ി/അമ്മ 
തയ്യാറാക്കി ടകാടുത്തയക്കുന്നവയാണ് ഇവ. കൂൊടത 
മരീശയും,  മരതകം ടകാണ്് തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുമുള്ള  
അയ്യപ്പടറെ  തിെമ്്,  തേപ്പാറ ഡകാട്യുടെയും 
ഇഞ്ചിപ്പാറ ഡകാട്യുടെയും രണ്് ൈതാകകൾ 
എന്നിവയും ഉണ്ാകും. ഇവടയല്ാം, മാളികപ്പുറത്തമ്മ 
യുടെ  ഡഷേത് സമുച്യത്തിൽ സ്ിതി ടെയ്യുന്ന 
മണിമണ്ഡൈത്തിഡേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. തുെർന്ന് 5 
ദിവസങ്ങളിൽ ഇവ ഉൈഡയാഗിച്് കളടമഴുത്തും ഭ 
ഗവാൻ അയ്യപ്പടറെ എഴുടന്നള്ളത്തും നെക്കുന്നു. 

            തരീർഥാെനകാേം കഴിഞ്് തിരുവാഭരണങ്ങൾ 
സുരഷേിതമായി സൂഷേിക്കുന്നതിനായി സ്ാമ്ിക്കൽ 
ടകാട്ാരത്തിഡേക്ക് തിരിടക ടകാണ്ടുഡൈാകും.  
തിരുവാഭരണവം ഡൈെകങ്ങളും തരീർഥാെന കാേത്ത്, 
സാധാരണയായി നവംബർ 2-ാം ആഴ്ച മുതൽ 
ഡ�ാഷയാത്യുടെ തഡേദിവസം വടര, 
ദർശനത്തിനായി സ്ാമ്ിക്കൽ ടകാട്ാരത്തിലം,  
ഡ�ാഷയാത്യുടെ ദിവസം   വേിയഡകായിക്കൽ 
ഡഷേത്ത്തിലം സജ്ജമാക്കി ടവക്കാറുണ്്. 

കുറിപ്പ്: തങ്ക അങ്കി:  മണ്ഡേ പൂജാ ഡവളയിൽ സ്വാമി 
അയ്യപ്പടന  അേങ്കരിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ സ്വർണത്തിലള്ള 
(തങ്കം) മടറ്ാരു ആഭരണമാണ് “തങ്ക അങ്കി”.  
തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിടേ ൈഡരതനായ െിത് 
തിരുനാൾ ബാേരാമ വർമ്മ രാജാവാണ് 1973-ൽ 
ശബരിമേ അയ്യപ്പന് 420 ൈവൻ തൂക്കമുള്ള ‘അങ്കി’ 
സമർപ്പിച്ത്. ഡകരളത്തിടേ ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള 
പ്രമുഖ ഡഷേത്ങ്ങളിടോന്നായ ആറന്മുള ൈാർത്ഥസാരഥി 
ഡഷേത്ത്തിോണ് ഇത് സൂഷേിച്ിരിക്കുന്നത്.  
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മണ്ഡേക്കാേത്തിടറെ അവസാന ദിവസം മണ്ഡേ 
പൂജ സമയത്ത് സ്വാമി അയ്യപ്പടന അേങ്കരിക്കുന്നതി 
നായി ആറന്മുളയിൽ നിന്ന് ‘തങ്കഅങ്കി’ പ്രഡത്ക 
വാഹനത്തിൽ,  രഥത്തിൽ ആൊരൈരമായ ഡ�ാഷ 
യാത്ഡയാടെ ശബരിമേയിഡേക്ക് ടകാണ്ടുഡൈാകും.

____________________

ഹരിഹരാത്മജാഷ്ടകം  
(ഹരിവരാസനം) - 3

(ശ്രീ  P R ജനാർദ്ദനൻ നായർ, എറണാകുളം)

ഡ്ാകം - 3

പ്രണയസത്കം പ്രാണനായകം
പ്രണതകല്പകം സുപ്രഭാഞ്ചിതം
പ്രണവമന്ിരം കരീർത്തനപ്രിയം
ഹരിഹരാത്മജം ഡദവമാശ്ഡയ...

പ്രണയസത്കം: അവതാരപുരുഷനായ അയ്യപ്പസ്വാമി 
നിത്ബ്രഹ്മൊരിയാണ്. എന്നാൽ ശ്രീധർമ്മശാസ്താവ് 
ഗൃഹസ്ാശ്മിയാണ്, പൂർണ്, പുഷ്കേ എന്നരീ രണ്ടു 
ഭാര്മാഡരാടും സത്കൻ എന്ന പുത്ഡനാടുടമാപ്പം 
ശ്രീപകോസത്തിൽ വസിച്രുളുന്നുടവന്നാണ് 
സങ്കല്പം. ഗൃഹസ്ാശ്മിയായ ശ്രീധർമ്മശാസ്താവി 
ടനയാണ് അച്ൻഡകാവിൽ ഡഷേത്ത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ി 
ട്ടുള്ളത്. പുത്നായ സത്കടന വത്സേ്പൂർവ്ം ഡനേഹി 
ക്കുകയും ൈരിൈാേിക്കുകയും ടെയ്യുന്ന ഭഗവാടനയാണ് 
പ്രണയസത്കൻ എന്ന് വിഡശഷിപ്പിക്കുന്നത്.
          സത്കൻ എന്നാൽ ഡനരുള്ളവൻ എന്നർത്ഥം. 
സത്ധർമ്മാദികൾ ൈാേിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ 
പ്രരീതിയുള്ളവൻ. പ്രണയനം എന്നാൽ പ്രവർത്തി 
പ്പിക്കൽ, നിറഡവറ്ൽ, അനുഷ്ഠിക്കൽ എടന്നല്ാം 
അർത്ഥം. സത്ടത്ത നെപ്പാക്കുകയും നിറഡവറ്റുകയും 
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ടെയ്യുന്നവനാണ് പ്രണയസത്കൻ. സത്ധർമ്മൈരി 
ൈാേകനും സത്ധർമ്മപ്രവർത്തകനുമാണഡല്ാ 
ഭഗവാൻ.
           പ്രണയസത്കൻ എന്നതിന് സത്കാമൻ, 
സത്ടത്ത കാംഷേിക്കുന്നവൻ എന്നും അർത്ഥം 
ൈറയാം. ‘ഏകമായ സത്ം ബ്രഹ്മം’ എന്ന് എല്ാവരും 
ഡകട്ിട്ടുണ്ഡല്ാ. ആ ബ്രഹ്മം എന്ന സത്ടത്ത 
കാംഷേിക്കുന്ന ജരീവാത്മാവ് എന്നും ഇതിന് അർത്ഥം 
കല്പിക്കാവന്നതാണ്. അങ്ങിടന ഏത് നാമങ്ങൾ 
എടുത്താലം ഭഗവാൻ ജരീവാത്മാവം ൈരമാത്മാവം 
ആടണന്നതിനുള്ള സൂെനകൾ ധാരാളം കാണാൻ 
കഴിയും.
            ബുദ്ധിയും സിദ്ധിയും ശ്രീഗണൈതിഭഗവാടറെ 
ഭാര്മാരാണ് എടന്നാരു സങ്കൽപ്പമുണ്്. അഡദ്ദഹ 
ത്തിടറെ ഗുണപവശിഷ്ട്ങ്ങളാണു ബുദ്ധിയും സിദ്ധിയും. 
ആ ഗുണപവശിഷ്ട്ങ്ങടള ഭാര്മാരായി സങ്കല്പിക്ക 
ടപ്പടുന്നു. അതുഡൈാടേ പൂർണ്ത്വം, പുഷ്കേത്വം, 
സത്ത്വം എന്നിവ ശ്രീധർമ്മശാസ്താവിടറെ ഗുണ 
പവശിഷ്ട്ങ്ങളാണ്. അവടയ ആകാം ഭഗവാടറെ 
ഭാര്മാരും പുത്നുമായി കല്പിക്കടപ്പട്ിരിക്കുന്നത്.
പ്രാണനായകം:  പ്രാണൻ, അൈാനൻ, വ്ാനൻ, 
സമാനൻ, ഉദാനൻ എന്നരീ ൈഞ്ചപ്രാണന്ാരും അഞ്ച് 
ഉൈപ്രാണന്ാരും കൂെി പ്രാണന്ാർ ൈത്ത്. ഈ 
ൈത്തിഡറെയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഡൈരും പ്രാണൻ എന്നുതടന്ന. 
എല്ാ പ്രാണന്ാരുടെയും നിയന്ാവായ ജരീവാത്മാവായി, 
അവടയ യഥാവിധി നിയന്ത്രിച്്  ശരരീരത്തിടറെ 
ആഡരാഗ്സ്ിതി സംരഷേിക്കുന്നത് പ്രാണനായകനായ 
ഭഗവാനാണ്. പ്രാണൻ എന്നാൽ ജരീവൻ എന്നും 
അർത്ഥമുണ്്, ഡദഹത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജരീവൻ, 
അതായത് ജരീവാത്മാവ തടന്ന യാണ് ഭഗവാൻ. 
കൂൊടത എല്ാ ജരീവാത്മാക്കളുടെയും നായകനായ 
ൈരമാത്മാവം കൂെിയാണ് ഭഗവാൻ. അതായത്, 
ഭൂതനായകൻ എന്നതിടറെ വ്ാഖ്ാനത്തിൽ 
കണ്തുഡൈാടേ ജരീവാത്മാവം ൈരമാത്മാവം 
പ്രാണനായകനായ ഭഗവാൻ തടന്ന, രണ്ടും 
ഒന്നുതടന്നടയന്ന് താല്പര്ം.
പ്രണതകല്പകം: പ്രണതൻ എന്നാൽ പ്രണമിച്വൻ, 
നമിച്വൻ എന്നർത്ഥം. ഭക്ന്ാരാണഡല്ാ ഭഗവാടന 
പ്രണമിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കല്പ വൃഷേമായവനാണ് 
പ്രണതകല്പകൻ. ഡദവഡോകടത്ത കല്പതരു ഭക്ടറെ 
ഏത് ആവശ്വം സാധിച്ചു ടകാടുക്കുവാൻ 
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കഴിവള്ളതാടണന്നത് പുരാണ പ്രസിദ്ധമാണഡല്ാ. 
അതുഡൈാടേ ഭഗവാൻ ഭക്ാനുഗ്രഹത്തിന് സദാ 
സന്നദ്ധനാണ് എന്ന് പ്രണതകല്പകൻ എന്ന 
നാമത്തിലൂടെ വ്ക്മാക്കുന്നു.
സുപ്രഭാഞ്ിതം: പ്രഭടയന്നാൽ ഡശാഭ. അഡനകം 
സഹസ്കിരണന്ാർ (സൂര്ന്ാർ) ഒരുമിച്് ഉദിച്ചുയരുന്ന 
ടൈാടേ ഡശാഭിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാടറെ ഡദഹകാന്ി. 
അങ്ങിടന ഡശാഭിക്കുന്നതിനാൽ സുപ്രഭാഞ്ചിതൻ എന്ന് 
വിഡശഷണം. മനുഷ്ശരരീരത്തിനുചുറ്റും, മനുഷ്ടറെ 
പ്രാണശരരീരം തടന്നയായ, അസ്പഷ്ടമായ ഒരു 
പ്രഭാവേയം - AURA ഉടണ്ന്നാണ് ൈറയടപ്പടുന്നത്. 
ൈടഷേ, അത് പ്രകെമല്ാത്തതിനാൽ പ്രഭാഞ്ചിതൻ 
എന്ന് മനുഷ്ടന വിളിക്കാറില്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ 
സുപ്രഭാഞ്ചിതനാണ് - സുപ്രഭടകാണ്് അേങ്കരിക്ക 
ടപ്പട്വൻ എന്നർത്ഥം. ശ്രീഡകാവിേിൽ ഭഗവാടറെ 
വിഗ്രഹത്തിടന വേയം ടെയ്് ൈിന്നിൽ അർദ്ധ 
വൃത്താകൃതിയിൽ ‘പ്രഭ’ എന്ന ഒരു അേങ്കാരവസ്തു 
ടവക്കുന്നത് അറിവള്ളതാണഡല്ാ. സുപ്രഭാഞ്ചിതമായ 
ഭഗവത്സ്വരൂൈത്തിടറെ പ്രതരീകമാണ് ശ്രീഡകാവിേിടേ 
പ്രഭാമണ്ഡിതമായ വിഗ്രഹം. അഥവാ വിഗ്രഹടത്ത 
സുപ്രഭാഞ്ചിതമാക്കുന്നതിനാണ് ആ പ്രഭടകാണ്് 
അേങ്കരിക്കുന്നത്.

പ്രണവമന്ിരം: പ്രണവം എന്നാൽ ഓംകാരമാടണന്നും 
അത് ൈരബ്രഹ്മടത്ത സൂെിപ്പിക്കുന്നതാടണന്നും അറി 
യാമഡല്ാ. നമ്മുടെയുള്ളിൽ ആത്മ സ്വരൂൈമായി 
വർത്തിക്കുന്നത് പ്രണവപ്രതരീകമായ ജരീവാത്മാവാണ്. 
ഭഗവത് ഗരീതയിൽ “ഇദം ശരരീരം കൗഡന്യ ഡഷേത് 
മിത്ഭിധരീയഡത” എന്ന് ൈറയുന്നു. അതിനാൽ മനുഷ് 
ശരരീരടത്തഡപ്പാലം പ്രണവമന്ിരം എന്ന് വിഡശഷിപ്പിക്കാ 
വന്നതാണ്. ൈഡഷേ, മനുഷ് ശരരീരത്തിടേ ജരീവാത്മാവ് 
അവിഡദ്ാൈാധിയാൽ ബദ്ധനാകയാൽ ശരരീരത്തിൽ 
വിരാജിച്രുളുന്നുടവന്ന് ൈറയാനാകില്. എന്നാൽ 
അവിദ്ാരഹിതമായ ഭഗവത്ശരരീരം ഓംകാര 
സ്വരൂൈമായ ൈരമാത്മാവ വിരാജിച്രുളുന്ന പ്രണവ 
മന്ിരം തടന്നയാണ്. സർവം ബ്രഹ്മമയം ആയതിനാൽ 
ഭഗവാൻ സദാ ബ്രഹ്മത്തിൽ വസിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മടത്ത, 
പ്രണവടത്ത തടറെ ആേയ മാക്കി അതായത് 
മന്ിരമാക്കി വസിക്കുന്നു. പ്രണവം മന്ിരമായിട്ടുള്ളവൻ 
പ്രണവമന്ിരൻ. അതായത് പ്രണവത്തിനു 
മന്ിരമായവൻ എന്നും പ്രണവടത്ത മന്ിരമാക്കിയവൻ 
എന്നും രണ്ടു തരത്തിലം ഈ ൈദടത്ത വ്ാഖ്ാനിക്കാം.
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കരീർത്തനപ്രിയം: കരീർത്തനം സ്തുതിയാണ്. ഭഗവാടന 
സ്തുതിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കരീർത്തനങ്ങൾ. അതിൽ 
സഡന്ാഷിക്കുന്നവനാണു ഭഗവാൻ. അതിനാൽ 
കരീർത്തനപ്രിയൻ. ഭക്രുടെ സ്തുതികളിലൂടെ ഭഗവാന് 
എന്ാണ് ഡനടുവാനുള്ളത്? ഒന്നുമില്. അഡദ്ദഹം 
പൂർണ്കാമനാണ്. ൈിടന്നടയന്ിന്, സ്തുതികൾ ഡകട്ടു 
സഡന്ാഷിക്കണം? ഭഗവാടറെ സഡന്ാഷം 
ഭക്ന്ാഡരാടുള്ള കാരുണ്ത്തിടറെ പ്രകെനമാണ്. 
കരീർത്തനങ്ങളിലൂടെ സ്തുതിക്കുന്നത് ഭഗവാടറെ 
ഗുണകർമ്മസ്വഭാവങ്ങടളയാടണന്ന് അറിയാമഡല്ാ. 
സ്തുതികൾ ഭഗവാടറെ ഗുണകർമ്മസ്വഭാവങ്ങടള 
തിരിച്റിയാനും അവടയ സ്വായത്തമാക്കുവാനും 
ഭക്ടന സഹായിക്കുന്നു. ക്രഡമണ അവൻ ഈശ്വരത്വ 
ത്തിഡേക്ക് ഉയർത്തടപ്പടുന്നു. ഈ ഉയർച്തടന്നയാ 
ണഡല്ാ മനുഷ്ടറെ ജരീവിതേഷേ്വം. ഈ 
കരീത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭക്ർ ജ്ാനികളായി മാറുന്നു 
എന്നർത്ഥം. അതിോണു ഭഗവാടറെ സഡന്ാഷം. 
അതായത് ഭഗവാടറെ കരീർത്തനപ്രിയത്വം ഭക്ടന 
ജ്ാനിയാക്കി അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഡവണ്ി മാത്മാണ്. 
അല്ാടത ഭഗവാനു ഡവണ്ിയിട്ല്.
    സത്ൈരിൈാേകനും, പ്രാണനായകനും, ഭക്ാ 
ഭരീഷ്ടദായകനും, സുപ്രഭാഞ്ചിതനും, പ്രണവമന്ിരനും, 
കരീർത്തനപ്രിയനും, ഹരിഹരാത്മജനുമായ ശ്രീധർമ്മ 
ശാസ്താവിടന ഞാൻ ആശ്യിക്കുന്നു എന്ന് ഈ 
ഡ്ാകത്തിറെ താൽപ്പര്ം. ആ ഭഗവാടറെ കരുണാ 
കൊഷേത്താൽ എന്നിടേ സത്നിഷ്ഠയും, ഡദഹത്തിടറെ 
ആഡരാഗ്വം, അഭരീഷ്ടസിദ്ധിയും, ഓജസ്ം, ഡതജസ്ം, 
‘സർവം ഖേ്വിദം ബ്രഹ്മ’ എന്ന ഭാവനയും, ഭഗവാടറെ 
ഗുണകർമ്മസ്വഭാവങ്ങടളക്കുറിച്ചുളള അറിവം ഉത്തഡരാ 
ത്തരം അഭിവൃദ്ധി പ്രാൈിക്കടട്.

(തുെരും)
_______________

ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ - മനുസ്മൃതി : ഭാ ഗം-2
(ഡ�ാ. ൈി. വി. വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി,

 റിട്. സംസ്കൃതം ടപ്രാഫസർ, ബഡസേിയസ് 
ഡകാഡളജ്, ഡകാട്യം)
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  മനുസ്മൃതിയിൽ ൈന്ത്രണ്് അദ്ധ്ായങ്ങളാണുള്ളത്. 
ൈേ വിഷയങ്ങൾ െർച് ടെയ്യുന്നു.  ഒന്നാം അദ്ധ്ായം 
സൃഷ്ടിക്രമടത്തക്കുറിച്ചു തടന്നയാണ്. സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കു 
ന്നത് കാരണജേത്തിൽ ഡയാഗനിദ്ര ടെയ്യുന്ന 
മഹാവിഷ്ണുവിടന അവതരിപ്പിച്ചു ടകാണ്ാണ്. 
‘കാരണജേം’ എടന്നാരു ജേം പ്രത്ഷേത്തിൽ ഇല്. 
സമസ്ത പ്രൈഞ്ച�െകങ്ങളും സൂക്ഷ്മസ്വരൂൈമായി 
തടറെ ഉള്ളിടോതുക്കി ഭഗവാൻ എവിടെയാഡണാ 
ഡയാഗനിദ്ര അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അതിടന കാരണജേം 
എന്ന് ൈറയുന്നു. എടന്ന്നാൽ ഇനിയും നെഡക്കണ് 
സൃഷ്ടിക്കുള്ള ‘കാരണങ്ങൾ’ മുഴുവൻ വിഷ്ണുവിടറെ 
ഉള്ളിലണ്്. കാരണടത്ത വഹിച്ചുടകാണ്്, കാരണ 
സ്വരൂൈനായ വിഷ്ണു എവിടെയാഡണാ ഡയാഗനിദ്രയിൽ 
സ്ിതി ടെയ്യുന്നത്, ആ ജേടത്ത “കാരണജേം’ 
എന്ന് ൈറയുന്നു. ഈ ഡയാഗനിദ്രടയ വിവരിച്ചു 
ടകാണ്ാണ് മനുസ്മൃതി ആരംഭിക്കുന്നത്. 
         കാരണജേത്തിൽ അധിവസിക്കാൻ ഇെയായതു 
ടകാണ്ടു്  “നാരായണൻ’ എന്ന ഒരു നാമം 
മഹാവിഷ്ണുവിനുടണ്ന്ന് മനുസ്മൃതി സൂെിപ്പിക്കുന്നു. 
കാരണജേത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശ്മിക്കുഡമ്ാൾ 
കാേത്താൽ പ്രഡൊദിതനായി സൃഷ്ടി നെത്തണം എന്ന 
ഇച്ഛ ഉണ്ായി. അഡപ്പാൾ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രതരീകമായി 
ഭഗവാടറെ നാഭിയിൽ നിടന്നാരു താമരയും, 
താമരക്കുള്ളിൽ നിന്നു ബ്രഹ്മാവമുണ്ായി. ബ്രഹ്മാവിടറെ 
ഉള്ളിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കാവശ്മായ സമസ്ത 
ഉൈകരണങ്ങളും - മഹത്, മായ, പ്രകൃതി, ത്ിഗുണങ്ങൾ, 
ൈഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, ൈഞ്ചതന്ാത്കൾ, അന്തഃകരണങ്ങൾ, 
എന്നിവയും - അവയിൽ നിന്ന് മനുക്കൾ, പ്രജാൈതിമാർ, 
ഡദവന്ാർ, മനുഷ്ർ, ൈശുൈഷേികൾ, വൃഷേങ്ങൾ, 
മൃഗാദികൾ എന്നിവയും ഉണ്ായി. 
      അതിനുഡശഷം മഹാപ്രളയടത്തക്കുറിച്ചും, 
െതുർയുഗങ്ങടളക്കുറിച്ചും അതാതു യുഗങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠി 
ഡക്കണ് ധർമ്മങ്ങടളക്കുറിച്ചും (യുഗധർമ്മങ്ങൾ) ഓഡരാ 
യുഗത്തിലമുള്ള വർണങ്ങൾ, വർണധർമ്മങ്ങൾ (കൃത- 
ഡത്ത- ദ്വാൈര- കേിയുഗ ധർമ്മങ്ങൾ) മുതോയ 
വിഷയങ്ങടളക്കുറിച്ചും വിസ്തരിച്ചു ൈറയുന്നു.

വർണങ്ങൾ
   അടുത്തതായി വർണങ്ങടളക്കുറിച്ചു െിന്ിക്കാം. 
“വരിക്കുന്നടതന്ാഡണാ അതാണ് വർണം’ - വരിക്കുക 
എന്നാൽ സ്വയം സ്വരീകരിക്കുക എന്നാണ്. (ഇതിടന 
യാണ് ൈിൽക്കാേത്തു നമ്മൾ “ജാതി’ എന്ന രരീതിയിൽ 
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മാറ്ിയത്. വർണവം ജാതിയും രണ്ാണ് - ൈടഷേ, 
നമുക്കിന്നു വർണമില്, ജാതിടയ ഉള്ളൂ). കർമ്മവം  
ഗുണവം ഡനാക്കിയാണ് വർണം അറിഡയണ്ത്. ഏത് 
വംശത്തിൽ, ജാതിയിൽ ജനിച്ാലം ഏതു വർണവം 
തിരടഞ്ടുക്കുവാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്്, 
വ്വസ്യുമുണ്്. 
         നാലവിധം വർണങ്ങടളക്കുറിച്ാണ് ഡവദങ്ങളിൽ 
ൈറയുന്നത് - ബ്രാഹ്മണ, ഷേത്ിയ, പവശ്, ശൂദ്രന്ാർ. 
ഇവ നാലം നമ്മൾ ധാരാളം ഡകട്ടു ൈരിെയിച് 
ൈദങ്ങളാണ്. കേിയുഗത്തിൽ ഈ നാല വർണങ്ങളുടെ 
ധർമ്മങ്ങൾ എന്ാടണന്ന്  മനു നടമ്മ ഡബാധ്ടപ്പ 
ടുത്തുന്നു. ഇത് മനുസ്മൃതിയിടേ പ്രധാനടപ്പട് ഒരു 
വിഷയമാണ്. മനുസ്മൃതി ഉദാഹരണമാക്കാനും 
അതുതടന്നയാണ് പ്രധാനകാരണം. 
ബ്രാഹ്മണധർമ്മം
എന്ാണ് ബ്രാഹ്മണധർമ്മടമന്ന് മനു താടഴ കാണുന്ന 
ഡ്ാകത്തിലൂടെ നടമ്മ ഡബാധ്ടപ്പടുത്തുന്നു. ധാരാളം 
ഡ്ാകങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്ന് മാത്ം ഉദാഹരിക്കു 
കയാണ്. 

“അദ്ധ്ാൈനം അദ്ധ്യനം യജനം യാജനം തഥാ 
         ദാനം പ്രതിഗ്രഹം പെവ ബ്രാഹ്മണാനാമകൽപ്പയത് ” 
അദ്ധ്ാൈനം, അദ്ധ്യനം, യജനം, യാജനം, ദാനം, 
പ്രതിഗ്രഹം എന്നരീ ആറു ഗുണങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മണർക്കു 
കല്പിച്ിരിക്കുന്നത്. ഈ ആറു ഗുണങ്ങൾ / കർമങ്ങൾ 
ആരിൽ കാണുന്നുഡവാ അവൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്. ജന്ം 
ഇവിടെ വിഷയമല്. ഇതാണ് മനുസ്മൃതി ൈറയുന്ന 
യുഗധർമ്മത്തിടേ ബ്രാഹ്മണേഷേണം.
“അദ്ധ്യനം’, “അദ്ധ്ാൈനം’ - സ്വയം ൈഠിക്കുകയും 
മറ്റുള്ളവടര ൈഠിപ്പിക്കുകയും ഡവണം.
“യജനം’, “യാജനം’ - യജ്ം ടെയ്യുകയും 
ടെയ്യിക്കുകയും ഡവണം. 
ബ്രാഹ്മണന് ദാനവം പ്രതിഗ്രഹവം ആകാം. “ദാനം’ 
എന്നാൽ ദാനം ടകാടുക്കുക, “പ്രതിഗ്രഹം’ എന്നാൽ 
ദാനം സ്വരീകരിക്കുക. വാങ്ങിയാൽ മാത്ം ഡൈാരാ, 
ടകാടുക്കുകയും ഡവണം. 
          ഈ ആറു കർമങ്ങൾ - അദ്ധ്ാൈനം, അദ്ധ്യനം, 
യജനം, യാജനം, ദാനം, പ്രതിഗ്രഹം എന്നിവ 
ആരാഡണാ ടെയ്യുന്നത് അവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ, അത് 
ബ്രാഹ്മണ ധർമ്മം.
ഷേത്ിയധർമ്മം
ഷേത്ിയടനന്നാൽ “ഷേതാത് കിേ ത്ായത ഇതി 
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ഷേത്ിയതഃ’’- ഷേതിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവടര 
രഷേിക്കുന്നവൻ ഷേത്ിയൻ. ഷേതി എന്നാൽ നാശം. 
      “പ്രജാനാം രഷേണം ദാനം ഇജ്ാദ്ധ്യനഡമവ െ 
          വിഷഡയഷ്വപ്രസക്ിശ്ച ഷേത്ിയസ് സമാസതതഃ” 
ഷേത്ിയടറെ പ്രധാനധർമ്മം രഷേയാണ്. ബ്രാഹ്മണനു 
സ്വരഷേയും ൈരരഷേയും ധർമ്മമാണ്. ഷേത്ിയന് 
രാജ്ടത്തയും പ്രജകടളയും രഷേിക്കുന്നതാണ് 
ധർമ്മം. “പ്രജാനാം രഷേണം’ - പ്രജകളുടെ 
സംരഷേണം, ഇതാണ് രാജാവിടറെ ൈരമപ്രധാനമായ 
ധർമ്മം. സ്വജരീവനുഡൈാലം വിേ ടകാടുക്കാടത രാജാവ് 
തടറെ കെമ ടെയ്യണം. ഷേത്ിയന് ദാന 
പ്രതിഗ്രഹങ്ങളിൽ ദാനം മാത്മാണ് ധർമ്മം, 
പ്രതിഗ്രഹം എന്നതില്. 
“ഇജ്, അദ്ധ്യനം’ - ‘ഇജ്’ എന്നാൽ യാഗം - 
ഷേത്ിയന് യാഗം ടെയ്യാം, ൈടഷേ മറ്റുള്ളവടരടക്കാണ്് 
ടെയ്യിക്കാൻ അധികാരമില്. അദ്ധ്യനം ഡവണം, 
ൈടഷേ അദ്ധ്ാൈനം ഇല്. 
പവശ്ധർമ്മം
     “ൈശൂനാം രഷേണം ദാനം ഇജ്ാദ്ധ്യനഡമവ െ
     വണിക്ൈഥം കുസരീദം െ പവശ്സ് കൃഷിഡമവ െ” 
“ഡഗാരഷേ’ - ൈശുൈരിൈാേനം ആണ് പവശ്ടറെ 
ഒരു ധർമ്മം. അതുഡൈാടേ ദാനവം ആകാം. ഇജ്, 
അദ്ധ്യനം - ഇവ രണ്ടും ഡവണം. യാഗം ടെയ്യാം, 
ൈഠിക്കാം, ൈടഷേ മറ്റുള്ളവടര ടക്കാണ്് യാഗം 
ടെയ്യിക്കാനും ൈഠിപ്പിക്കാനും അധികാരമില്. അത് 
ബ്രാഹ്മണർക്കുള്ളതാണ്. “വണിക്ൈഥം’ - കച്വെം 
ജരീവിതമാർഗമായി തിരടഞ്ടുത്തവൻ. “കുസരീദം’  - 
ൈണം വായ്പ നൽകുന്നതിടന കുസരീദം എന്ന് ൈറയുന്നു. 
വായ്പ നൽകുന്ന ടതാഴിൽ പവശ്ടറെ ധർമ്മമാണ്. 
പവശ്ൻ കൃഷി ടെയ്യുന്നവനുമാകാം. കൃഷി, ഡഗാരഷേ, 
കച്വെം, കച്വെത്തിന് അടല്ങ്കിൽ കൃഷിക്ക് ഡവണ്ി 
വായ്പ നൽകൽ ഇടതല്ാമാണ് പവശ്േഷേണം. 
കച്വെത്തിനും കൃഷിക്കും ൈണം ആവശ്മുള്ളഡപ്പാൾ 
വായ്പ വാങ്ങുന്നതും നൽകുന്നതും പവശ്ധർമ്മം 
തടന്ന.
ശൂദ്രധർമ്മം 
     “ഏകഡമവ തു ശൂദ്രസ് പ്രഭതഃ കർമ സമാദിശത് 
ഏഡതഷാഡമവ വർണാനാം ശുശ്രൂഷാം അനസൂയയാ”.
പ്രഭ / ഈശ്വരൻ ശൂദ്രനായിടക്കാണ്് ഒരു കർമ്മം 
മാത്ം ഉൈഡദശിക്കുന്നു. 
“ഏഡതഷാഡമവ വർണാനാം ശുശ്രൂഷാമനസൂയയാ” - 
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ഈ മൂന്ന് വർണികളുടെ ശുശ്രൂഷ - അസൂയ കൂൊടതയുള്ള 
ശുശ്രൂഷ - ഇതു മാത്മാണ് ശൂദ്രടറെ കർമ്മം, ഇതാണ് 
ശൂദ്രടറെ േഷേണം. മറ്റുള്ളവരുടെ സമൃദ്ധിയും 
ഐശ്വര്വം കാണുഡമ്ാൾ നമുക്ക് അസൂയ ഉണ്ാകും. 
“അനസൂയയാ’ - അസൂയ കൂൊടത ശുശ്രൂഷിക്കാൻ 
സാധിക്കണം. മറ്റു മൂന്നു വർണികളും ൈറയുന്നതനുസരിച്്, 
അസൂയ കൂൊടത, അവർക്കു ഡവണ്ടതാരുക്കി 
ടക്കാടുക്കാൻ ൈറ്റുന്നവനാകണം ശൂദ്രൻ. 
        ഈ നാല വർണവം നമുക്ക് ഡവണ്താണ്. ഇവർ 
നാല ഡൈരും ഒത്തു കൂടുഡമ്ാൾ മാത്ഡമ ഈ 
പ്രൈഞ്ചത്തിടറെ ഗതി സുഗമമാകൂ എന്നതുറപ്പാണ്.  
ഇതിൽ മുഖ്മായി ബ്രാഹ്മണ്ടത്ത ൈറഞ്ത്, 
ഈശ്വരപൂജയും യജ്വം ഡൈാലള്ള കർമങ്ങൾ 
മാത്ഡമ ഈ പ്രാൈഞ്ചികജരീവിതത്തിൽ നിന്നും 
സംസാരിക ജരീവിതത്തിൽ നിന്നും മറുപുറടത്തത്താൻ 
നടമ്മ സഹായിക്കൂ എന്നതുടകാണ്ാണ്. ഇവ മുഖ്മായി 
കാണടപ്പട്ടു എന്നത് ടകാണ്ാണ് ബ്രാഹ്മണൻ 
മുഖമാണ് എന്നു പുരുഷസൂക്ം ൈറയുന്നത്.
     നമ്മുടെ ആൊരങ്ങൾക്ക് സ്മൃതികൾ നൽകുന്ന ഒരു 
ശാസ്ത്രരീയ അെിത്തറ ഉണ്്. ഈ സ്മൃതികളുടെ ആധാരം 
ശ്രുതി/ഡവദങ്ങളാണ്. ഇത്തരം സ്മൃതികൾ ഉടണ്ന്നും, 
ഇവ അന്ധവിശ്വാസവം, അനാൊരവമല്, ശ്ദ്ധഡയാടെ 
ടെഡയ്യണ് സദാൊരമാണ് എന്ന തിരിച്റിവ് നമുക്ക് 
ഉണ്ാകണം. നാടമല്ാം അറിഞ്ിരിഡക്കണ്തും 
ആെരിഡക്കണ്തുമായ, ഗർഭാധാനം മുതൽ അഡന്്ഷ്ടി 
വടരയുള്ള ഡഷാ�ശ(16) സംസ്ാരങ്ങടളക്കുറിച്് 
അടുത്ത േക്കങ്ങളിൽ ൈരിെയടപ്പടുത്താം..

(തുെരും)
_____________________

ഭഗവദ്ഗരീത എന്ിന്?

ഭഗവദ്ഗരീതയ്ക് എങ്ങടന യുവമനസ്കടള 
ശുെരീകരിക്കാനും ശുദ്ധരീകരിക്കാനും കഴിയും?
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ഭാരതത്തിടറെ ആത്മരീയ ജ്ാനത്തിടേ രത്നടമന്ന 
നിേയിൽ ഭഗവദ്ഗരീത സാർവത്ികമായി പ്രസിദ്ധമാണ്. 
ഈശ്വരടറെ ൈരഡമാന്നത വ്ക്ിപ്രഭാവമായ ഭഗവാൻ 
കൃഷ്ണൻ തടറെ അടുത്ത ശിഷ്നായ അർജ്ജുനന് 
ഉൈഡദശിച്ത് ആത്മസാഷോത്കാര ശാസ്ത്രത്തിന് 
കൃത്മായ മാർഗ്ഗനിർഡദ്ദശം നൽകുന്ന ഗരീതയുടെ 
എഴുനൂറ് സംഷേിപ്ത ഡ്ാകങ്ങളാണ്. മടറ്ാരു 
തത്ത്വശാസ്ത്രൈരഡമാ മതൈരഡമാ ആയ ഒരു കൃതിയും 
അന്ർഡബാധത്തിടറെ സ്വഭാവം, ജരീവാത്മാവ്, 
ൈരമാത്മാവ്, പ്രൈഞ്ചം, എന്നിവടയ ഇത് വ്ക്വം 
അഗാധവമായ രരീതിയിൽ ടവളിടപ്പടുത്തുന്നില്.
 
         ISKON (ഇറെർനാഷണൽ ടസാപസറ്ി ഡഫാർ 
കൃഷ്ണ ഡകാൺഷ്സ് ടനസ് ) എന്ന കൃഷ്ണഭാവനാമൃത 
ആത്മരീയ പ്രസ്ാനം ഓഡരാ മനുഷ്നും ജരീവിതത്തിടറെ 
യഥാർത്ഥ തത്വശാസ്ത്രവം സാഷോത്കാരത്തിഡേക്കുള്ള 
ൈാതയും മനസ്ിോക്കാൻ ഡോകടമമ്ാടുമുള്ള കൃഷ്ണ 
പ്രസ്ാനടത്ത നയിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ഇസ് ഡകാണിടേ 
ഒരു പ്രശസ്ത ആത്മരീയ പ്രഭാഷകനായ സ്വാമിജിഡയാെ് 
ഭാരതത്തിടേ യുവജനങ്ങഡളാടുള്ള അഡദ്ദഹത്തിടറെ 
പ്രഭാഷണത്തിനിടെ ഡമാ�ഡററ്ർ ഡൊദിച്ചു.
        “സ്വാമിജി, എന്തുടകാണ്ാണ് ഇസ് ഡകാൺ 
ഡൈാലള്ള ആത്മരീയ പ്രസ്ാനങ്ങൾ യുവാക്കടള 
ഭഗവദ്ഗരീത വായിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത്? 
എന്ിനാണ് ഈ നിർബന്ധം? എന്തുടകാണ്ാണ് 
യുവാക്കൾ ഭഗവദ്ഗരീത സ്വരീകരിക്കുകയും വായിക്കുകയും 
ടെഡയ്യണ്ത്? ഈ ആത്മരീയ ഗ്രന്ം നമ്മുടെ 
രാജ്ത്തിടറെ ഭരണ�െനഡയാ നിയമഡമാ അല്, 
ൈിടന്ന എന്ിനാണ് സമൂഹത്തിടേ യുവമനസ്കടള 
മസ്തിഷ്ക പ്രഷോളനം/ ടബ്രയിൻ വാഷ് ടെയ്യുന്നത്?”
     സ്വാമിജി മറുൈെി ൈറഞ്ഞു:  “അടത ഇത് ഇന്്യിടേ 
യുവാക്കടള മസ്തിഷ്ക പ്രഷോളനം ടെയ്യാനുള്ള  ശ്മം 
തടന്നയാണ്. ദുഷിപ്പിക്കടപ്പട്ിരിക്കുന്ന യുവമനസ്കൾ 
അശുദ്ധമാണ്, അതിന് ശുദ്ധമായ കഴുകി വൃത്തിയാക്കൽ 
ആവശ്മാണ്. ഞങ്ങൾ യുവമനസ്കടള ശുെരീകരി 
ക്കാനും, ശുദ്ധരീകരിക്കാനും സ്വയം നിഡയാഗിക്കടപ്പട് 
അേക്കുകാരാണ്, കൂേി വാങ്ങാടത. വിനയപൂർവം 
ഞങ്ങൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വരീകരിക്കുന്നു. ഗുണഡഭാ 
ക്ാവിന് യാടതാരു വിേയും നൽഡകണ്ിവരാത്ത ഒരു 
ആത്മരീയ ഡസവനമാണിത്. 
     സ്വാമിജി തുെരുന്നു: എന്തുടകാണ്ാണ് ഭഗവദ് ഗരീത 
നന്നായി വായിഡക്കണ്ത് എന്നതിന് നിരവധി 
കാരണങ്ങളുണ്്, ഇത് വായനക്കാരടന മികച് 
വ്ക്ിയായും, സംസ്രിക്ക രിക്കടപ്പട്, ആത്മ ഡബാധം 
ഡനെിയ ആത്മാവായും മാറാൻ സഹായിക്കുന്നു. “അതി 
പ്രഭാവമുള്ള ആളുകളുടെ ഏഴ് ശരീേങ്ങൾ” (The Seven 
Habits of highly effective people) എന്ന 
പുസ്തകത്തിടറെ രെയിതാവ് ‘സ്റരീഫൻ ഡകാവി’ താൻ 
ഭഗവദ്ഗരീത വായിച്ിട്ടുടണ്ന്നും അതിടേ ഉൈഡദശങ്ങൾ 
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തടന്ന വളടരയധികം സ്വാധരീനിച്ചുടവന്നും തുറന്ന് 
സമ്മതിച്ിട്ടുണ്്. അങ്ങടന അഡദ്ദഹത്തിന് 
ജ്ാഡനാദയമുണ്ായി. ISKON-ൽ നിന്നുള്ള പ്രഡൊദന 
ഭാഷകനായ വിഡവക്   ബിന്ദ്ര, അഭിമാനഡത്താടെ “ഞാൻ 
ഭഗവദ് ഗരീതയിൽ നിന്ന് ൈഠിക്കുകയും അത് 
പ്രസംഗത്തിലൂടെ പ്രെരിപ്പിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു, ആ 
സമർപ്പണം ടകാണ്് എനിക്ക് അംഗരീകാരം േഭിക്കുന്നു. 
എന്നാൽ യഥാർത്ഥ അംഗരീകാരം കിഡട്ണ്ത് ഭഗവദ് 
ഗരീതയ്കാണ്, ഞാൻ ഒരു ‘ഡമാഷ്ടാവ് ’ 
മാത്മാണ് ”- എന്നാണ് അഭിമാനഡത്താടെ ൈറയുന്നത്
         മിക്കവർക്കും തങ്ങളുടെ മുന്നിടേ മുഖ്ദുഷ്ടകഥാൈാത്ം 
സ്വന്ം മനസ്ാണ്. നമ്മുടെ മനസ്ിടന നിയന്ത്രിച്ാൽ 
നമ്മൾ വിജയിക്കും. ഭഗവദ് ഗരീതയ്ക് മാത്ഡമ ഈ അത്ഭുതം 
നമുക്കായി ടെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഭഗവദ് ഗരീതയിടേ 
ൈതിഡനഴാം അധ്ായത്തിൽ നാം എന്് കഴിക്കണം, 
സാത്വിക ഭഷേണം, എത്മാത്ം കഴിക്കാം, എഡപ്പാൾ 
കഴിക്കണം, ആഡരാഗ്കരമായ ഭഷേണം, ൈഴങ്ങൾ, 
ൈച്ക്കറികൾ, താമസിക - രാജസിക ഭഷേണം, എന്നിവ 
എന്ാടണന്ന് മനസ്ിോക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. 
എഡപ്പാൾ, എത്മാത്ം ഉറങ്ങണം, ഈശ്വരനുമായി 
എങ്ങടന ബന്ധടപ്പൊം, ഇടതല്ാം ഭഗവദ്ഗരീതയിടേ 
അനുശാസനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. 
          അഗ്ിജ്വാേകൾ അഗ്ിയുടെ സമരീൈമാടണങ്കിൽ 
അവ തിളങ്ങുന്നു, അഗ്ിയിൽ നിന്ന് അകന്നാൽ അവ 
മങ്ങുന്നു, അതുഡൈാടേ പദവഡത്താെ് അടുക്കുഡമ്ാൾ 
നമുക്ക് ഡതജസ് ഉണ്ാകും, പദവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നാൽ 
നശിക്കും. നാം ഭഗവദ്ഗരീത സ്വരീകരിച്ാൽ ഡതജസ്വിയും 
ഭഗവദ്ഗരീതയിൽ നിന്ന് അകന്നുഡൈായാൽ മഹത്വമില്ാ 
ത്തവനും ആകും, ഈ അവസ് അപൂർണ്മാണ്. 
  ഇന്നടത്ത യുവജനങ്ങൾ ഭഗവദ്ഗരീതടയ 
അവഗണിക്കുകയാടണങ്കിൽ അതിടറെ ഫേം 
അശുഭകരമാണ്. ഭാരതത്തിൽ വിവാഹഡമാെന നിരക്ക് 
14% ആണ്, അതായത് ഡോകത്തിടേ ഏറ്വം ഉയർന്നത്. 
റരീഡ�ഴ് സ് പ�ജസ്റ് മാഗസിൻ പ്രസിദ്ധരീകരിച് റിഡപ്പാർട്് 
പ്രകാരം 2025 ഓടെ മഡറ്ടതാരു രാജ്ഡത്തക്കാളും 
ഏറ്വം കൂടുതൽ യുവാക്കളുടെ ആത്മഹത്ാ നിരക്ക് ഉള്ള 
രാജ്മായി ഭാരതം മാറും !? ഭഗവദ്ഗരീത 
സ്വരീകരിക്കാത്തതിടറെ ഡദാഷങ്ങളാണിവ. 
          ഭഗവദ്ഗരീത വായിക്കുന്നഡതാടെ ആളുകൾ നല് 
രരീതിയിൽ മാറുന്നു. ഈ ഗരീതാ അദ്ധ്യനത്തിൽ നിന്നാണ് 
ഡനതൃത്വ സൂത്ങ്ങൾ ൈഠിക്കുന്നത്. എങ്ങടന 
സംസാരിക്കണം, എങ്ങടന ശരിയായ വാക്കുകൾ 
സംസാരിക്കണം, നല് വാക്കുകൾ, എല്ാവർക്കും നല്ത് 
മാത്ം നൽകുന്ന മധുരമുള്ള വാക്കുകൾ എന്നിവ ഇത് 
നടമ്മ ൈഠിപ്പിക്കുന്നു. മനസ്് പ്രക്ഷുബ്ധമാകുഡമ്ാൾഡൈാലം 
എങ്ങടന ശാന്മായി സംസാരിക്കണം എന്നുതുെങ്ങി 
എല്ാം ഭഗവദ്ഗരീതയിൽ ൈഠിപ്പിക്കുന്നു. 
     ഡനതൃത്വ സൂത്ങ്ങൾ, വ്ക്ിബന്ധങ്ങൾ എങ്ങടന 
ടമച്ടപ്പടുത്താം, ജരീവിതത്തിടേ ഈ നിഗൂഢതകടളല്ാം 
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വായിക്കാനും മനസ്ിോക്കാനുമുള്ള പൂർണമായ,  വൺ 
ഡസ്റാപ്പ് മാനുവോണ് ഭഗവദ്ഗരീത. ഇന്നടത്ത ഡോകത്ത് 
യുവാക്കൾ സമ്മർദ്ദത്തിോകുഡമ്ാൾ എന്ാണ് 
ടെയ്യുന്നത്? അവർ ഡൊളിവ�്, ഡബാളിവ�്, ഡഹാളിവ�് 
എന്നുഡവണ് എല്ാത്തരം സംഗരീതവം ശ്വിക്കുന്നു. 
എന്നാൽ യഥാർത്ഥ മനതഃഡലേശം കുറയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തി 
കൃഷ്ണതത്വം ഡകൾക്കുന്നതാണ്. അടത, ഈ ഗാനം / 
ഗരീതം ൈാെിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തടന്ന 
യാണ്, പ്രബുദ്ധതയുടെയും സമാധാനത്തിടറെയും 
ഗരീതം. അതുടകാണ്ാണ് ജ്ാനികൾ ഭഗവദ്ഗരീത 
വായിക്കുന്നതും, ഭഗവദ്ഗരീതടയക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി 
വ്ാഖ്ാനങ്ങളും, പ്രഭാഷണങ്ങളും, ഗാനങ്ങളും നാം 
കാണുന്നത്.
            സ്വാമിജി ഉൈസംഹരിക്കുന്നു: സമ്മർദരഹിതരായി, 
മനശ്ാന്ിഡയാടെയിരിക്കാനും, മികച് രരീതിയിൽ 
െിന്ിക്കാനും, സ്വതന്ത്രവം ഡശ്ഷ്ഠവമായ ആശയങ്ങൾ 
ഉള്ളവരായിരിക്കാനും ഗുണഡമന്യുള്ള ജരീവിതം 
നയിക്കാനും ഭഗവദ്ഗരീത വായന, ൈഠനം നടമ്മ 
സഹായിക്കുന്നു. ബുദ്ധിജരീവികൾ, പ്രബുദ്ധരായ 
ആത്മാക്കൾ, രെയിതാക്കൾ, ഇവടരല്ാം  ഭഗവത് 
ഗരീതാ ൈഠനത്തിടറെ ആവശ്കത ഉറപ്പിച്ചു 
ൈറയുന്നു. കൂൊടത ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കാണിച്ചുതരുന്ന 
ജരീവിതരരീതിയും സ്വരീകരിഡക്കണ്ത്  അനിവാര്മാണ്.”

_________________
നമ്ുടെ പൈതൃകം - 

ഡഹായ്സാഡേശ്വര ഡഷേത്ം, കർണാെക

ഡഹായ്സാഡേശ്വര ഡഷേത്ം (ഇത് ഹഡേബിഡു ഡഷേത്ം 
എന്നും അറിയടപ്പടുന്നു) ഭഗവാൻ ൈരമശിവന് 
സമർപ്പിച്ിരിക്കുന്ന ൈന്ത്രണ്ാം നൂറ്ാണ്ിടേ ഒരു ഹിന്ദു 
ഡഷേത്മാണ്. ടബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് 210 കിഡോമരീറ്ർ 
അകടേ കർണാെകയിടേ ഹാസൻ ജില്യിടേ 
ഹഡേബിഡുവിടേ ഏറ്വം വേിയ സ്ാരകമാണിത്. 
ടഹായ്സാേ സാമ്ാജ്ത്തിടേ രാജാവായ 
വിഷ്ണുവർദ്ധനടറെ കാേത്ത് ൈണിത ഒരു വേിയ 
മനുഷ്നിർമ്മിത തൊകത്തിടറെ തരീരത്താണ് ഈ 
ഡഷേത്ം നിർമ്മിച്ത്.
           ൈത്താം നൂറ്ാണ്ിനും ൈതിനാോം നൂറ്ാണ്ിനും 
ഇെയിൽ ഇന്നടത്ത കർണാെകയുടെ ഭൂരിഭാഗവം 
ഭരിച്ിരുന്ന ഒരു കന്ന�ിഗ ശക്ിയായിരുന്നു 
ഡഹായ്സാേ സാമ്ാജ്ം. ഡഹായ്സാേരുടെ 
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തേസ്ാനം ആദ്ം ഡബലൂരിോയിരുന്നുടവങ്കിലം 
ൈിന്നരീെ് ഹഡേബിഡുവിഡേക്ക് മാറ്ി. ൈതിമൂന്നാം 
നൂറ്ാഡണ്ാടെ അവർ കർണാെകയുടെ ഭൂരിഭാഗവം, 
തമിഴ്ാെിടറെ ടെറിയ ഭാഗങ്ങളും, ട�ക്കാൻ 
ൈരീഠഭൂമിയിടേ ൈെിഞ്ാറൻ ആന്ധാപ്രഡദശ്, 
ടതേങ്കാന എന്നിവയുടെ െിേ ഭാഗങ്ങളും ഭരിച്ചു. 
ദഷേിഡണന്്ൻ കേ, വാസ്തുവിദ്, മതം എന്നിവയുടെ 
വികാസത്തിടേ സുപ്രധാന കാേ�ട്മായിരുന്നു 
ഡഹായ്സാേ യുഗം. ഡഹായ്സാേ വാസ്തുവിദ്യുടെ 
ഡൈരിോണ് ഈ സാമ്ാജ്ം ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കടപ്പടുന്നത്. 
അതിൽ അവഡശഷിക്കുന്ന 100 ഡഷേത്ങ്ങൾ 
കർണാെകത്തിലെനരീളം െിതറിക്കിെക്കുന്നു.
            ഡഹായ്സാഡേശ്വര ഡഷേത്ം ഒരു പശവ 
ൈാരമ്ര് സ്ാരകമാണ്, എന്നിട്ടും ഹിന്ദുമതത്തിടേ 
പവഷ്ണവം, ശാഡക്യ മതം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള 
നിരവധി പ്രഡമയങ്ങളും പജനമതത്തിൽ നിന്നുള്ള 
െിത്ങ്ങളും ഭക്ിപൂർവ്ം ഉൾടക്കാള്ളുന്നു. 
ഡഹായ്സാഡേശ്വര, ശാന്ഡേശ്വര ശിവേിംഗങ്ങൾ 
ക്കായി സമർപ്പിച്ിരിക്കുന്ന ഇരട്-ഡഷേത്മാണിത്, 
“ഡഹായ്സാഡേശ്വര” (രാജാവ് ), മടറ്ാന്ന് 
“ശാന്ഡേശ്വര” (രാജ്ി, ശാന്ളാ ഡദവി) 
എന്നിവടരയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറത്ത് 
രണ്് ‘നന്ി’ ഡഷേത്ങ്ങളുണ്്, അവിടെ  ഇരിക്കുന്ന ഓഡരാ 
നന്ിയും അതാത് ശിവേിംഗടത്ത അഭിമുഖരീകരിച്ി 
രിക്കുന്നു. സൂര്ഡദവടറെ ഒരു ടെറിയ ശ്രീഡകാവിലം ഈ 
ഡഷേത്ത്തിൽ ഉൾടപ്പട്ിരിക്കുന്നു. ഒരു കാേത്ത് 
ഡഷേത്ത്തിടറെ മുകൾവശത്തു വേിയ ഡഗാപുരങ്ങൾ 
ഉണ്ായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇഡപ്പാൾ കാണടപ്പടുന്ന 
ഡഷേത്ം ൈരന്നതാണ്. പ്രധാന ഡഷേത്ങ്ങളും നന്ി 
ഡഷേത്ങ്ങളും െതുരാകൃതിയിലള്ള മാതൃകയിോണ് 
നിർമ്മിച്ിരിക്കുന്നത്. ഡസാപ്പ് ഡസ്റാണിൽ (മാക്കല്് ) 
ടകാത്തിടയടുത്തതാണ് ഡഷേത്ം. ശിൽൈങ്ങൾ, ഉൈരി 
തേത്തിൽ നിന്നും ടൈാന്ിനിൽക്കുന്ന സങ്കരീർണ്മായ 
ടകാത്തുൈണികൾ, വിശദമായ കതകുകളുടെ അ 
ഗ്രങ്ങളിടേ തൂണിെെിത്ങ്ങൾ, െരിത്ം, വിഗ്രഹൈഠനം, 
ഉത്തഡരന്്ൻ, ദഷേിഡണ ന്്ൻ േിൈികളിടേ 
േിഖിതങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ഇത് ശ്ഡദ്ധയമാണ്. 12-ാം 
നൂറ്ാണ്ിടേ ദഷേിഡണന്്യിടേ ജരീവിതത്തിഡേക്കും 
സംസ്ാരത്തിഡേക്കും ഈ ഡഷേത് കോസൃഷ്ടികൾ ഒരു 
െിത്ജാേകം പ്രദാനം ടെയ്യുന്നു. ഏകഡദശം 340 
വേിയ തൂണിെെിത്ങ്ങൾ ഹിന്ദു പദവശാസ്ത്രടത്തയും 
അനുബന്ധ ഐതിഹ്ങ്ങടളയും െിത്രീകരിക്കുന്നു. 
നിരവധി ടെറിയ തൂണിെെിത്ങ്ങൾ രാമായണം, 
മഹാഭാരതം, ഭാഗവത പുരാണം തുെങ്ങിയ ഹിന്ദു 
ഗ്രന്ങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. വേിയ തൂണിെ െിത്ങ്ങൾക്ക് 
താടഴയുള്ള െിേ െിത്ങ്ങൾ അതിടറെ ആഖ്ാന 
സംഭവകഥകൾ െിത്രീകരിക്കുന്നു.
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      ഡഹായ്സാേ സാമ്ാജ്വം അതിടറെ തേസ്ാനമായ 
ഡദാരസമുദ്രയും 14-ാം നൂറ്ാണ്ിടറെ തുെക്കത്തിൽ 
അോവദ്ദരീൻ ഖിൽജിയുടെ �ൽഹി സുൽത്താഡനറ്് 
പസന്ം ആക്രമിക്കുകയും ടകാള്ളയെിക്കുകയും 
നശിപ്പിക്കുകയും ടെയ്തു. അഡതഡൈാടേ CE 1326-ൽ 
ഡബലൂരും, ഹഡേബരീഡും സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ 
തുഗ്ലക്കിടറെ മടറ്ാരു �ൽഹി സുൽത്താഡനറ്് 
പസന്ത്തിടറെ ടകാള്ളയുടെയും നശരീകരണത്തി 
ടറെയും േഷേ്മായി മാറി. ഈ പ്രഡദശം ൈിന്നരീെ് 
വിജയനഗര സാമ്ാജ്ം ഏടറ്ടുത്തു. 14-ആം 
നൂറ്ാണ്ിടറെ മധ്ത്തിൽ മധുര സുൽത്താഡനറ്ിടേ 
മുസരീം പസന്വമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ബല്ാേ 
മൂന്നാമൻ രാജാവ് ടകാല്ടപ്പട്ഡതാടെ ഡഹായ്സാേ 
സാമ്ാജ്ം അവസാനിച്ചു.
               ദഷേിഡണന്്ൻ െരിത്ത്തിടേ ഡഹായ്സാേ 
കാേ�ട്ം ഏകഡദശം CE 1000 -ൽ ആരംഭിച്് CE 
1346 വടര തുെർന്നു. ഇക്കാേയളവിൽ 958 
ഡകന്ദ്രങ്ങളിോയി 1500 ഓളം ഡഷേത്ങ്ങൾ അവർ 
നിർമ്മിച്ചു. ഡഹായ്സാഡേശ്വര ഡഷേത്ത്തിടേ 
കോസൃഷ്ടികൾക്ക് ഡകടുൈാടുകൾ സംഭവിച്ിട്ടുടണ് 
ങ്കിലം  ഡഷേത്ത്തിടറെ ഏതാനും കിഡോമരീറ്റു 
കൾക്കുള്ളിൽ ഡഹായ്സാേ വാസ്തുവിദ്യുടെ നിരവധി 
അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണടപ്പടുന്നുണ്്. ഈ ഡഷേത്വം 
അടുത്തുള്ള പജന ബസദി സമുച്ഛയവം ഡകദാഡരശ്വര 
ഡഷേത്വം ഡബലൂരിടേ ഡകശവ ഡഷേത്വം 
യുടനഡസ്ായുടെ ഡോക പൈതൃക ആസ്ാനങ്ങളുടെ 
ൈട്ികയിൽ ഉൾടപ്പടുത്താൻ നിർഡദ്ദശിച്ിട്ടുണ്്.

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

ഈശ്വരാർപ്പണമായി കർമ്മം ടെയ്യുക

 ൈാണ്ഡവന്ാർ രാജ്ം നഷ്ടടപ്പട്് വനത്തിൽ 
കഴിയുന്ന കാേം. സഡഹാദരന്ാർ കൂൊരത്തിനുള്ളിൽ 
നല് ഉറക്കത്തിോണ്. ഭരീമഡസനനാണ് കാവൽ. ഒരു 
ദിവസം ഒരു രാഷേസൻ അവിടെ പ്രത്ഷേടപ്പട്ടു. 
അയാൾ കൂൊരത്തിനു ഡനടര വരുന്നതുകണ്് ക്രുദ്ധനായ 
ഭരീമൻ രാഷേസടന മുഷ്ടിചുരുട്ി ആഞ്ിെിച്ചു. അദ്ഭത 
ടമന്നു ൈറയടട്, ടൈാടുന്നടന രാഷേസടറെ വലപ്പം 
ഇരട്ിയായി. ശക്ിയും ഇരട്ിച്ചു. ഭരീമൻ ഓഡരാ തവണ 
ഇെിക്കുഡമ്ാഴും രാഷേസടറെ വലപ്പവം ശക്ിയും 
ഇരട്ിച്ചു ടകാഡണ്യിരുന്നു. രാഷേസടന കരീഴ്ടപ്പടുത്താൻ 
സാധിക്കിടല്ന്നു മനസ്ിോക്കിയ ഭരീമൻ കൂൊരത്തിൽ 
ടെന്ന് യുധിഷ്ഠിരടന വിളിച്ചുണർത്തി. യുധിഷ്ഠിരൻ 
പുറഡത്തക്കുവന്ന് രാഷേസഡനാടു ൈിന്ാറാൻ ആവശ് 
ടപ്പട്ടു. ൈഡഷേ, രാഷേസൻ വരീണ്ടും യുദ്ധത്തിനു 
തയ്യാറായി. യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാടന മനസ്ിൽ ധ്ാനിച്ചു, 
‘സർവ്ശക്നായ ഭഗവാഡന, അവിടുടത്ത ശക്ി 
ടകാണ്് എനിക്കരീ രാഷേസടന ജയിക്കാൻ 
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കഴിഡയണഡമ...’ ഈ പ്രാർത്ഥനഡയാടെ അഡദ്ദഹം 
രാഷേസടന ഡനരിട്ടു. ടൈാടുന്നടന രാഷേസടറെ വലപ്പം 
ൈകുതിയായി. യുധിഷ്ഠിരടറെ ഓഡരാ ഇെിഡയല്ക്കുഡമ്ാഴും 
രാഷേസടറെ വലപ്പവം ശക്ിയും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു 
വന്നു. ഒടുവിൽ രഷേയിടല്ന്നു കണ് രാഷേസൻ 
ഓെിമറഞ്ഞു.
       ഈ കഥയിടേ രാഷേസൻ എല്ാ മനുഷ്രിലമുള്ള 
അഹന്യാണ്, അഹങ്കാരമാണ്. ഭരീമഡസനൻ 
ഞാടനന്ന ഭാവഡത്താടെയാണു രാഷേസടന ഡനരിട്ത്. 
‘ഞാൻ’ എന്ന ഭാവഡത്താടെ കർമ്മം ടെയ്യുഡമ്ാൾ 
അഹങ്കാരം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരും. അതു നടമ്മക്കാൾ 
ശക്ിപ്രാൈിക്കും. ഒടുവിൽ അതിടറെ ൈിെിയിൽ നിന്നു 
രഷേടപ്പൊൻ കഴിയാടത, അതിടറെ അെിമയായി 
തരീരും. അങ്ങടന നാം ബന്ധനത്തിലം ദുതഃഖത്തിലം 
അകടപ്പടുന്നു. എന്നാൽ വിഡവകിയായ യുധിഷ്ഠിരൻ 
ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പിച്ാണ് കർമ്മം ടെയ്ത്. 
അതുടകാണ്് അഹങ്കാരമാകുന്ന രാഷേസടറെ ശക്ി 
ഷേയിച്ചുവന്നു. അത്തരം മനസ്ിൽ ഈശ്വരടറെ 
അനന്ശക്ി നിറയുന്നു. അങ്ങടനയുള്ള കർമ്മം 
നടമ്മ ദുതഃഖത്തിൽ നിന്ന് ഡമാെിപ്പിക്കുന്നു.
 കർണ്ടറെയും അർജ്ജുനടറെയും ഉദാഹരണവം 
ഇതുതടന്നയാണ് കാണിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ 
അസ്ത്രവിദ്യിൽ കർണൻ അർജുനഡനക്കാൾ ഡകമനാ 
യിരുന്നു. എന്നാൽ, കർണൻ എഡപ്പാഴും അഹംഭാവ 
ഡത്താടെയാണ്  യുദ്ധംടെയ്ത്. അതിനാൽ 
എല്ായിെത്തും ൈരാജയംതടന്ന സംഭവിച്ചു. എന്നാൽ 
അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ എല്ാം സമർപ്പിച്ാണ് 
യുദ്ധംടെയ്ത്. അതിനാൽ എല്ായിെത്തും വിജയിക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞു. അഹന്യില്ാടത കർമ്മം ടെയ്യുഡമ്ാൾ 
അവിടുടത്ത കൃൈയ്ക്കു നമ്മൾ ൈാത്മാകുന്നു.
   സാധാരണയായി നമ്മൾ ഏടതങ്കിലം ആഗ്രഹ 
പൂർത്തിക്കായിട്ാണ് കർമ്മം ടെയ്യാറുള്ളത്. നമ്മുടെ 
ശ്മം െിേഡപ്പാൾ ൈരാജയടപ്പൊം, െിേഡപ്പാൾ 
വിജയിക്കാം. ൈരാജയടപ്പട്ാൽ നമുക്കു ദുതഃഖമായി. 
വിജയിച്ാൽ വിജയം ആവർത്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം 
ബാക്കിയാകുന്നു. രണ്ായാലം നമുക്കു സമാധാനമില്. 
എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ചുടകാണ്് അവിടുടത്ത 
പകയിടേ ഒരു ഉൈകരണം എന്ന നിേയിൽ കർമ്മം 
ടെയ്യുഡമ്ാൾ, വിജയിച്ാലം ൈരാജയടപ്പട്ാലം അത് 
നമ്മൾ അവിടുടത്ത പ്രസാദമായി സഡന്ാഷഡത്താടെ 
സ്വരീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ജരീവിതത്തിടേ ഒരു 
പ്രതിസന്ധിക്കും നടമ്മ തളർത്താനാകുന്നില്. മാത്മല്, 
ക്രഡമണ അഹന്ടയ പൂർണമായി ജയിച്്, നമ്മുടെ 
യഥാർത്ഥ സ്വരൂൈമായ ആനന്ം അനുഭവിക്കുവാൻ 
കഴിയുന്നു.
     അഹങ്കാരടത്ത മറികെന്നാൽ ൈിടന്ന, ‘ഞാൻ, നരീ’, 
‘എഡറെത് ’, ‘നിഡറെത് ’ എന്ന വ്ത്ാസങ്ങടളാന്നുമില്. 
എല്ാം ഒഡര ആത്മാവിടറെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ. ഈ 
അവസ്യിടേത്തിയവർ എല്ാവടരയും എല്ാത്തി 
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ടനയും ഒരുഡൈാടേ സ്വാഗതംടെയ്യുന്നു; ഡനേഹിക്കുകയും 
ആദരിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. അടത, ഭഗവത്ഗരീതയിൽ  
ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനഡനാെ് ൈറയുന്നത് നഡമ്മാടു 
കൂെിയാണ്: “എല്ാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്്, അഹന് 
കളഞ്്, ഫഡേച്ഛ കൂൊടത സ്വന്ം കർമ്മം ടെയ്യുക.!”

_____________

മന്ത്ര ശക്ി

എങ്ങിടനയാണ് മന്ത്രങ്ങളുടെ ശക്ി നിങ്ങളുടെ 
ജരീവിതത്തിൽ   ഗുണൈരമായ (ഡൈാസിറ്രീവ് ) മാറ്ങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ?
      നിങ്ങളുടെ ജരീവിതത്തിടേ െിേ �ട്ങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ 
100% ശ്മിച്ിട്ടും വിജയിക്കാത്തത് എന്തു ടകാണ്ാടണന്ന് 
നിങ്ങൾ എഡപ്പാടഴങ്കിലം െിന്ിച്ിട്ടുഡണ്ാ ?  ഉദാഹരണം:
1. ഞാൻ ഒരു ഇറെർവയൂവിൽ ൈടങ്കടുത്തു, എടറെ ഏറ്വം 

മികച്ത് നൽകിടയങ്കിലം ഫേം കിട്ിയില്..
2.  ഞാൻ വിവാഹത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്, 

ൈഡഷേ ആഡോെനകൾ ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്.
3.  ഞാൻ ൈഠനത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ശ്മിക്കുന്നു, 

ൈഡഷേ ഉയർന്ന മാർക്ക് ഡനൊൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്.
4.  ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് കരാർ ഒപ്പിൊൻ ശ്മിക്കുന്നു, 

ൈഡഷേ അവസാന നിമിഷം അത് യാഥാർത്ഥ് 
മാകുന്നില്.

      എടന്ങ്കിലം ഡനൊനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവില്ായ്മടയ 
നിർഭാഗ്ത്തിഡന്ൽ ആഡരാൈിക്കുന്നു, പൂർണ്മായ, 
ശരിയായ  വിശകേനം കൂൊടത നമ്മൾ അഡത ൊക്രിക 
പ്രക്രിയ വരീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു.  െിേഡപ്പാൾ നമ്മൾ 
വിജയിഡച്ക്കാം, െിേഡപ്പാൾ വരീണ്ടും വരീണ്ടും 
ൈരാജയടപ്പൊം.  േഷേ്ം ഡനെിടയടുക്കുന്നതിലള്ള 
നമ്മുടെ കഴിവില്ായ്മടയ, നമ്മുടെ ദൗർഭാഗ്ത്തിഡന്ൽ 
ആഡരാൈിക്കുകയും, ഭാഗ്ഡദവതയുടെ അനുഗ്രഹ 
ത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു.
             ഡവദഭാഷയിൽ ഇതിടന *അദൃഷ്ടം* അടല്ങ്കിൽ 
“കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒന്ന് ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു.  
അതിനാൽ ഒരു കർമ്മം വിജയിക്കുന്നതിന്, ‘നിങ്ങൾ’ 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്്, തുെർന്ന് അതിൽ 
‘അദൃഷ്ടം’ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  ഡൈാസിറ്രീവായി 
െിന്ിക്കുന്നത് തരീർച്യായും നല്താണ്, ൈഡഷേ 
ഭാഗ്മാക്കി മാറ്ാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് 
എടന്ങ്കിലം ശ്മം നെത്തുന്നുഡണ്ാ?  ഇത് 
സാധ്മാഡണാ?  നിങ്ങൾ ടെയ്യുന്ന ഏടതാരു പ്രയത്നവം 
പദവഹിതത്താൽ ൈിന്തുണയ്കടപ്പെണം.
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          4 ഡവദങ്ങളിലം, ‘ഭഗ’ എന്ന ഡൈരിൽ ഡദവതടയ 
സ്തുതിക്കുന്ന ഭാഗ്ഡദവതാ മന്ത്രങ്ങൾ  കാണാം.  ഈ 
“ഭഗ” എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഭാഗ്വാൻ അടല്ങ്കിൽ 
ഭാഗ്ം എന്നരീ വാക്കുകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ത്.  ഡവദസംഹിത 
യിൽ, നിങ്ങൾ ടെയ്യുന്ന എല്ാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലം 
നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്ം നൽകുന്നതിനായി ഈ ഡദവതടയ 
അഭിസംഡബാധന ടെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുണ്്.
          ഡവദമന്ത്രങ്ങളാൽ ഭാഗ്ഡദവതടയഡയാ മഡറ്ടതങ്കിലം 
ഡദവതടയഡയാ സ്തുതിക്കുന്നതിലൂടെ  എടറെ അവസ് 
എങ്ങടന മാറുടമന്ന് നിങ്ങൾ അത്ഭുതടപ്പടുന്നുണ്ാകും!
          ഓഡരാ ശബ്ത്തിനും ഓഡരാ ഫേമുണ്്, ഒന്നുകിൽ 
ശ്ദ്ധഡയാ പ്രതികരണഡമാ ഉണ്ാക്കുന്നു.  അത് നമ്മൾ 
ഡകൾക്കുന്ന ശബ്ടത്ത ആശ്യിച്ിരിക്കുന്നു.  കരയുന്ന 
ഒരു ടകാച്ചു കുഞ്ിടറെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം.  
കരയുഡമ്ാൾ കുട്ി ഒന്നും ൈറയുന്നിടല്ങ്കിലം കുട്ി 
കരയുന്നത് എന്ിനാടണന്ന് അമ്മ മനസ്ിോക്കുന്നു.  
സ്വരവം ശബ്ത്തിടറെ രരീതിയും തരീവ്രതയും അനുസരിച്്, 
കുഞ്ിന് അമ്മഡയാെ് അത് അെിയന്ിരമാഡണാ അല്ഡയാ 
എന്ന് ൈറയാൻ കഴിയും, അങ്ങടന അമ്മയിൽ ഉെടന, 
ടൈടട്ന്നുള്ള അടല്ങ്കിൽ കാേതാമസമുള്ള പ്രതികരണം 
ഉണർത്തുന്നു.  ഇവിടെ കുഞ്്,നടമ്മ സംബന്ധിച്ിെ 
ഡത്താളം,  അർത്ഥശൂന്മായ ഒരു ശബ്ം പുറടപ്പടുവി 
ക്കുന്നു, (വാക്കുകളില്, ഒരു ശബ്ം മാത്ം),  എന്നാൽ 
അത് അമ്മയിൽ ഒരു പ്രഭാവം ഉണ്ാക്കുന്നു, അത് 
അവടര ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് ഡപ്രരിപ്പിക്കുന്നു.  മുതിർന്ന 
വടര സംബന്ധിച്ിെഡത്താളം, ശബ്ത്തിലൂടെ നമ്മളും 
െിേ പ്രവർത്തനങ്ങളിഡേക്ക് നരീങ്ങുന്നു.  ആഡരാ 
ഡ�ാർടബൽ അെിക്കുന്നു, വാതിൽ തുറക്കുന്നതിനുള്ള 
പ്രവർത്തനത്തി ഡേക്ക് നാം നരീങ്ങുന്നു.  ഡഫാൺ റിംഗ് 
ടെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ഡഫാൺ എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു.  
റിംഗ്ഡൊണിലൂടെ നിങ്ങടള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിഡേക്ക് 
ഡപ്രരിപ്പിക്കുന്നു.  അതായത്, ശബ്ം ഒരു വ്ക്ിടയ 
പ്രവർത്തനത്തിഡേക്ക് ഡപ്രരിപ്പിക്കുന്നു.  സംസാരിക്കാൻ 
കഴിയാത്ത ആളുകളുടെ കാര്ടമന്ാടണന്ന് നിങ്ങൾ 
ഡൊദിഡച്ക്കാം, അവർ ശബ്മില്ാത്ത, െിേ പ്രവർത്തന 
ങ്ങളിലൂടെ മാത്ഡമ ആശയവിനിമയം നെത്തുന്നുള്ളൂ. 
   ഇനി നമുക്ക് ഇവടയ ഒരു പൂജയിഡോ ഡഹാമത്തിഡോ 
ൈരസ്പരം ബന്ധടപ്പടുത്തി ഡനാക്കാം.   നാം വാെികമായി 
മന്ത്രങ്ങൾ ജൈിക്കുകയും കർമ്മങ്ങൾ ടെയ്യുകയും 
ടെയ്യുന്നു (അഗ്ിയിൽ ടനയ്യ്, ഹവിസ്്  അർപ്പിക്കൽ 
മുതോയവ).  അതായത്ഡദവതകഡളാെ് നാം രണ്് 
വഴികളിലം ആശയവിനിമയം നെത്തുന്നു.  മന്ത്രങ്ങ 
ടളാന്നും ൈറയാടത കർമ്മം മാത്ം ടെഡയ്യണ് െിേ 
പ്രഡത്ക ഭാഗങ്ങൾ െിേ ആൊരങ്ങളിൽ ഉണ്്.  അങ്ങടന 
ഉെിതമായ ഡവദമന്ത്രങ്ങൾ ജൈിച്ചും ആവശ്മുള്ളിെത്ത് 
ഉെിതമായ കർമ്മങ്ങൾ ടെയ്തും നമുക്ക് ആവശ്മുള്ള 
കാര്ങ്ങൾ ഡദവതകളിഡേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് 
കഴിയും.  ശബ്ം എന്നാൽ ശബ് ബ്രഹ്മം, അതായത് 
പ്രൈഞ്ച സ്പന്നം.
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       അതുഡൈാടേ ഡവദമന്ത്രങ്ങളുടെ ഉച്ാരണവം, 
ആവൃത്തിയും, സ്വരവം, അതിടറെ രരീതിയും തരീവ്രതയും 
നമ്മുടെ പവദിക ഋഷിമാർ കൃത്മായി സംരഷേിക്കുകയും 
ഗുരു ശിഷ് ൈരമ്രയിലൂടെ,  തേമുറകളിലൂടെ നമുക്ക് 
ൈകർന്നു നൽകുകയും ടെയ്ിട്ടുണ്്, അതിന് ‘ഭഗവാടന’ 
മാത്മല്,  മന്ത്രം അഭിസംഡബാധന ടെയ്യുന്ന മഡറ്ടതങ്കിലം 
ഡദവതകടളയും പ്രരീതിടപ്പടുത്താനുള്ള ശക്ിയുണ്്. 
മാത്മല് അതിന് നിങ്ങളുടെ ൈരിസ്ിതി ടയയും നിങ്ങൾക്ക് 
അനുകൂേമാക്കുവാൻ സാധിക്കും.
            ഡദവതകളുടെ ഭാഷയായ ഡദവവാണിയിോണ് 
ഡവദമന്ത്രങ്ങൾ.  ശ്ദ്ധ, ഭക്ി, മന്ത്രങ്ങൾ ജൈിക്കുന്ന / 
ടൊല്ലുന്ന ശരിയായ നെൈെിക്രമം എന്നിവടയല്ാം 
ൈരിസ്ിതിടയ ബാധിക്കുകയും കാര്ങ്ങൾ നമുക്ക് 
അനുകൂേമാക്കുകയും ടെയ്യുന്നു.  നിർഭാഗ്വശാൽ 
കേിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ൈണവം അധികാരവമുണ്്, നമുക്ക് 
ഡവണ്ി െിേ കാര്ങ്ങൾ ടെയ്യാൻ ഡവടറ ആളുകടള 
നിയമിക്കാം.  എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് സ്വയം ടെയ്യാൻ 
തയ്യാറാഡണാ ? (ശ്ദ്ധ ആവശ്മുള്ള കുഞ്ിടന 
ഡൈാടേയാണ് നിങ്ങൾ).  താങ്കൾക്ക് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 
പൂർണ വിശ്വാസമുഡണ്ാ?  നിങ്ങളുടെ ൈരിശ്മത്തിൽ 
നിങ്ങടള ൈിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നിത്കർമ്മങ്ങൾ 
ൈഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാഡണാ?  നിങ്ങളുടെ ഡബാധം 
ൈരമാത്മാഡബാധവമായി ബന്ധടപ്പടുന്നുഡണ്ാ?
     പുരാതന ഇന്്യിൽ, ഡവദങ്ങളിൽ ൈരാമർശിച്ിരിക്കുന്ന 
ആൊരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്ടറെ എല്ാ 
ആഗ്രഹങ്ങളും ഡനെിടയടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.  ‘കരരീര 
ഇഷ്ടി’ എന്ന ഡൈരിൽ ഒരു യജ്ം നെത്തിയാൽ എങ്ങടന 
മഴ ടൈയ്യുടമന്നതിന് നിയമങ്ങളുണ്്,  ഡരഖകളുണ്്.
 കുറുക്കുവഴികളില്ാടത, ശരിയായ രരീതിയിൽ ഈ ഇഷ്ടി 
(യജ്ം) നെത്തിയാൽ തരീർച്യായും മഴടൈയ്യുക തടന്ന 
ടെയ്യും.
         50% (ൈകുതി) എന്നത് േഷേ്ം ഡനടുന്നതിനുള്ള 
നമ്മുടെ ശ്മമാണ്, എന്നാൽ നിർഭാഗ്ടമന്ന് നാം 
ൈറയുന്ന മഡറ് 50% (ൈകുതി),  നമ്മുടെ ഉന്നതമായ 
ജരീവിതത്തിനായി നമ്മുടെ ഋഷിമാർ ഡരഖടപ്പടുത്തിയ 
കാര്ങ്ങളിൽ നാം പൂർണ്മായി വിശ്വസിക്കുകയാടണങ്കിൽ, 
നമുക്ക് അനുകൂേമായ അന്രരീഷേത്തിഡേക്ക് ൈരിവർത്തനം 
ടെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും!
(കെപ്പാെ് - ഡവദഡ�ാഷം - vedaghosham@gmail.com)

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

സുഭാഷിതം - 35
മാതാ ശത്തഃ ൈിതാ പവരരീ 

യാഭ്ാൻ ബാേ ന ൈാഥിതാതഃ /
സഭാമഡധ് ന ഡശാഭഡന് 

ഹംസമഡധ് ബഡകാ യഥാ //
                                                 (ൊണക് നിതി)
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माता शत्रुः  पिता वैरी 
याभाां बाला न िापिताुः  ।

सभामध्ये न शोभन्ये 
हांसमध्ये बको यथा ॥

                                                 (चाण्क्य नीपत)
അർത്ഥം: കുട്ികടള ൈഠിപ്പിക്കാത്ത മാതാൈിതാക്കൾ 
അവരുടെ ശത്ക്കളാണ്;  എടന്ന്നാൽ, ഹംസങ്ങളിൽ 
ടകാക്ക് എന്ന ഡൈാടേ, അറിവില്ാത്തവർ ടൈാതുജന 
മധ്ത്തിൽ അജ്രായിത്തടന്ന നിേനിൽക്കും.  

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

ഭഗവത് ഗരീത - ഒന്നാം ആധ്ായം -
അർജ്ജുനവിഷാദഡയാഗം – (ഡ്ാകം : 36-40)

ഡ്ാകം - 36 
നിഹത് ധാർത്തരാഷ്ടാൻ നാതഃ 
കാ പ്രരീതിതഃ  സ്ാജ്ജനാർദ്ദന! 

ൈാൈഡമവാശ്ഡയദസ്ാൻ 
ഹപത്വതാനാതതായിനതഃ

ഡഹ, ജനാർദ്ദന  ദുഡര്ാധനാദികടള  ടകാന്നിട്്  ഞങ്ങൾക്ക്  
എടന്ാരു  സഡന്ാഷം  ഉണ്ാകും.  ടകാല്ാൻ 
വന്നവരാടണങ്കിലം  ഇവടര ടകാന്നിട്്  ഞങ്ങടള  ൈാൈം 
തടന്ന ആശ്യിക്കും  (ൈിെികൂടും).
                           ഡ്ാകം - 37

തസ്ാന്നാർഹാ വയം ഹന്തും 
ധാർതരാഷ്ടാൻ സ്വബാന്ധവാൻ

സ്വജനം ഹി കഥം ഹത്വാ 
സുഖിനതഃ സ്ാമ മാധവ 

അതുടകാണ്് നമ്മൾ സ്വന്ം ബന്ധുക്കളായ ധൃതരാഷ്ട 
പുത്ന്ാടര ടകാല്ാൻ ൈാെില്ാത്തതാണ്. മാധവാ! 
സ്വജനങ്ങടള ടകാന്നിട്് ന ാം എങ്ങിടന സുഖികളായിതരീരും?

ഡ്ാകം - 38,39
യദ്ഡൈ്ഡത ന ൈശ്ന്ി 
ഡോഡഭാൈഹതഡെതസതഃ 
കുേഷേയകൃതം ഡദാഷം 

മിത്ഡദ്രാഡഹ െ ൈാതകം //       
കഥം ന ഡജ്യമസ്ാഭിതഃ 
ൈാൈാദസ്ാന്നിവർത്തിതും 
കുേഷേയകൃതം ഡദാഷം 

പ്രൈശ്ത്ിർ ജനാർദ്ദന //
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അല്ഡയാ കൃഷ്ണാ, ഡോഭം ടകാണ്് ദുഷിച് മനസ്ള്ളവരായ 
ഇവർ വംശനാശം ടകാണ്് ഉണ്ാക്കുന്ന ഡദാഷഡത്തയും  
മിത്ഡദ്രാഹത്തിലള്ള  ൈാൈഡത്തയും  കാണുന്നില്. 
എങ്കിലം കുേനാശം ടകാണ്ടുണ്ാകുന്ന ഡദാഷടത്ത നല് 
വണ്ം കാണുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ ൈാൈത്തിൽ നിന്നും 
ൈിന്ിരിയണടമന്ന് മനസ്ിോഡക്കണ്തഡല്?

ഡ്ാകം - 40 
കുേഷേഡയ പ്രണശ്ന്ി 
കുേധർമ്മാതഃ  സനാതനാതഃ 

ധർഡമ്മ നഡഷ്ട കുേം കൃത്സം
അധർഡമ്മാഭിഭവതയുത.   

കുേനാശത്തിൽ നിത്ങ്ങളായ കുേധർമ്മങ്ങൾ 
നശിക്കുന്നു ധർമ്മം  നശിച്ാൽ കുേടത്ത മുഴുവനും 
അധർമ്മം  ബാധിക്കും.

(തുെരും)
________________
ക്വിസ് (വിജ്ാന ൈരരീഷേ) – 20

(കുറിപ്പ്: സനാതന ധർമ്മം സംബന്ധിച്ചും, കൂടുതലം 
അയ്യപ്പവാണിയിൽ പ്രസിദ്ധരീകരിച് വിഷയങ്ങൾ 
അെിസ്ാനമാക്കിയുമുള്ള ഡൊദ്ങ്ങൾ. ഉത്തരങ്ങൾ 
അയ്യപ്പവാണിയുടെ അടുത്ത േക്കത്തിൽ. എല്ാവർക്കും 
ൈടങ്കടുക്കാം. ഉത്തരങ്ങൾ 20 ദിവസത്തിനകം 
“9447211722” എന്ന നമ്റിഡേക്കു വാെ്സാപ്പ്  അയ 
ക്കണം. എല്ാ ഡൊദ്ങ്ങൾക്കും ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ 
നൽകുന്ന വ്ക്ിയുടെ  വിവരങ്ങൾ അടുത്ത അയ്യപ്പ 
വാണിയിൽ പ്രസിദ്ധരീകരിക്കുന്നതാണ് )
ഡൊദ്ങ്ങൾ:

1. എന്തുടകാണ്ാണ് ഇന്ദ്രടന ശതക്രതു എന്ന് 
വിളിക്കുന്നത്?

2. ബ്രിട്രീഷ് ഭരണത്തിടനതിടര 1908 ഓഗസ്റ് 11-ന് 
വധിക്കടപ്പട് ഏറ്വം പ്രായം കുറഞ് ഇന്്ൻ 
സ്വാതന്ത്ര്സമര രക്സാഷേി?

3. നമ്മുടെ ഡദശരീയ ൈതാകയിടേ അഡശാകെക്രത്തിടേ 
24 അഴികൾ (spokes) എന്ാണ ്അർത്ഥമാക്കുന്നത ്?

4. വിശ്വാമിത്ൻ ഏത് രാജ്ടത്ത രാജാവായിരുന്നു?
5. ഗംഗയും യമുനയും കൂൊടത പ്രയാഗിടേ ത്ിഡവണി 

സംഗമത്തിടേ മൂന്നാമടത്ത നദി ഏതാണ്?
6. ശകുന്ളടയ ശൈിച്ത് ആരാണ്?
7. േങ്കയിൽ തെവിോയിരുന്ന ശനിഡദവടന 

ഡമാെിപ്പിച്താര്?
8. അശ്വത്ഥാമാവ് പ്രഡയാഗിച് ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് 

ൈരരീഷേിത്തിടന രഷേിച്ത് ആരാണ്?
9. മകരസംക്രമ നാളിൽ ശബരിമേയിൽ മകരഡജ്ാതി 

കാണുന്ന സ്േത്തിടറെ ഡൈര്?
10. യുവരാജാ മണികണ്ഠൻ ആഡയാധനകേ - കളരിപ്പയറ്് 

എവിടെ നിന്ന്, ആരിൽ നിന്നാണ് ൈഠിച്ത്?
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ഉത്തരങ്ങൾ (AV 11 - ഹരിവരാസനം ക്വിസ് 19)
1. കുഡബരടറെ വിമാനം പുഷ്പകമായിരുന്നു.
2. പകഡകയിടയ ഡപ്രരിപ്പിച് ദാസിയാണ് മന്ര.
3. തിരുമേയുമായി (തിരുപ്പതി) ബന്ധടപ്പട്് 7 കുന്നുകൾ 

ഉണ്്, അവ വൃഷഭദ്രി, അഞ്നാദ്രി, നരീോദ്രി, ഗരു�ാദ്രി, 
ഡശഷാദ്രി, നാരായണാദ്രി, ടവങ്കൊദ്രി എന്നിവയാണ്.

4. പുരാതന ഇന്്യിൽ 64 കോരൂൈങ്ങൾ 
നിേനിന്നിരുന്നു.

5. നിേവിടേ പവവസ്വത മന്വന്രത്തിടേ ഇന്ദ്രടറെ 
ഡൈരാണ് പുരന്ര.

6. ഉച് സമയം, സൂഡര്ാദയം മുതലള്ള എട്ാമടത്ത 
മുഹൂർത്തം (1 മുഹൂർത്തം= 48 മിനിറ്്), കുതൈ കാേ 
(അർത്ഥം - ൈാൈങ്ങടള നശിപ്പിക്കുന്ന) എന്ന് 
വിളിക്കുന്ന സമയമാണ് ശ്ാദ്ധം അനുഷ്ഠിക്കാൻ 
ഏറ്വം അനുഡയാജ്മായ സമയം.

7. ബ്രഹ്മശ്രീ ടക.ജയരാമൻ നമ്പൂതിരിയാണ്  ശബരിമേ 
ഡമൽശാന്ി/ മുഖ് പൂജാരി.  ബ്രഹ്മശ്രീ ഹരിഹരൻ 
നമ്പൂതിരിയാണ് മാളികപ്പുറം ഡദവരീഡഷേത്ത്തിടേ 
ഡമൽശാന്ി.

8. 900-േധികം പജനഡഷേത്ങ്ങളുള്ള ഡോകത്തിടേ 
ഏക ൈർവതമാണ് ഗുജറാത്തിൽ സ്ിതി ടെയ്യുന്ന 
ൈാേിതാന എന്ന ൈർവ്തം.

9. “സത്ഡമവ ജയഡത” എന്നത് ഹിന്ദു ഗ്രന്മായ 
മുണ്ഡക ഉൈനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രത്തിടറെ 
ഭാഗമാണ്.  ഇന്്യുടെ സ്വാതന്ത്ര്ടത്തത്തുെർന്ന്, 
1950 ജനുവരി 26-ന് ഇന്് ഒരു റിപ്പബ്ിക്കായി 
മാറിയ ദിവസം ഇത് “ഇന്്യുടെ ഡദശരീയ മുദ്രാവാക്ം” 
ആയി അംഗരീകരിക്കടപ്പട്ടു.

10. ഗുരുതി തർപ്പണം എന്നത് ഒരു ആൊരമാണ്, ഗുരുതി 
(ചുവപ്പ് നിറത്തിലള്ള ദ്രാവകം ചുണ്ാമ്പും മഞ്ളും 
ടവള്ളത്തിൽ കേർത്തുന്നത)്, ൈരമ്രാഗത രരീതിയിൽ 
പൂജയ്ക് ഡശഷം ഭദ്രകാളി ഡദവിക്ക് / കാനനഡദവത 
കൾക്ക് വഴിൈാൊയി എല്ാ വർഷവം പെതന്ം / 
ഊർജ്ജം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, നെത്തുന്നത്.  2023 
ജനുവരി 19-ന് മകരസംക്രമം കഴിഞ്് ആറാം 
ദിവസം അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്് മാളികപ്പുറം 
ഡഷേത്മുറ്ത്ത് ഗുരുതി തർപ്പണം നെത്തുന്നു. 
-----------------------------------------

മുഴുവൻ ഡൊദ്ങ്ങൾക്കും ശരിയുത്തരം നൽകിയവർ:
ആരുമില്

________________________

വാർത്തകൾ
ഇന്ന്, 2022 �ിസംബർ 16 - ഉത്ം - സ്വാമി അയ്യപ്പടറെ 
ദിവ്മായ ജന്നഷേത്ത്തിടറെ ശുഭദിനം.  SASS ടറെ 
നിർഡദ്ദശപ്രകാരം, ഡോകടമമ്ാടുമുള്ള അയ്യപ്പഭക്ർ 
സ്വന്ം വരീടുകളിലം സമരീൈ ഡഷേത്ങ്ങളിലം ദരീൈാരാധന, 
ഭജന, നരീരാജനം തുെങ്ങിയവഡയാടെ ഉത്ം പൂജ 
നെത്തുന്നു.
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*മണ്ഡേ - മകരഡജ്ാതി തരീർത്ഥാെനം.
മണ്ഡേപൂജയ്കായി ശബരിമേ ഡഷേത്ം നവംബർ 16-ന് 
പവകുഡന്നരം 5 മണിക്ക് തുറന്നു.  എല്ാ ദിവസവം 
പുേർടച് 3:00 മുതൽ രാത്ി 11:00 വടര ദർശനം 
േഭ്മാണ്.  എല്ാ ദിവസവം ഉച്യ്ക് 12.00 വടര 
ടനയ്യഭിഡഷകം നെക്കും.  �ിസംബർ 27-ന് മണ്ഡേപൂജ 
കഴിഞ്് രാത്ി 11-ന് ഡഷേത്ം അെയ്ക്കും.  വരീണ്ടും, 
മകരഡജ്ാതി മഡഹാത്സവത്തിനായി �ിസംബർ 30-ന് 
പവകുഡന്നരം 5 മണിക്ക് തുറക്കുകയും 2023 ജനുവരി 
20-ന് രാവിടേ 6.00 മണിക്ക് അെയ്ക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. 
2023 ജനുവരി 14-ന് മകരഡജ്ാതിദർശന ഡശഷം, 5 
ദിവസങ്ങളിടേ കളം ൈാട്്, എഴുടന്നള്ളത്ത്,    19-ന് 
മാളികപ്പുറം ഡഷേത് സമുച്യത്തിൽ ഗുരുതി എന്നിവയും 
ഉണ്ാകും.

* SASS ഗുജറാത്ത്, ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള 44 
‘അയ്യപ്പ’മാരുടെ ഒരു സം�ത്തിടറെ ശബരിമേ 
തരീർത്ഥാെനം നവംബർ 21 മുതൽ 26 വടര ൈരമ്രാഗത 
രരീതിയിൽ സം�െിപ്പിച്ചു.  
  സം�ത്തിൽ മേയാളികൾ മാത്മല്,  ൈഞ്ചാബികൾ,  
ഗുജറാത്തികൾ, സിന്ധികൾ, മറാത്തികൾ, തമിഴർ 
എന്നിവരും ഉണ്ായിരുന്നു.  സർവശ്രീ സി.പ്രഭാകരൻ 
(ഡദശരീയ ടസക്രട്റി), എസ്. േക്ഷ്മിനാരായണൻ 
(ഡഷേത്രീയ പ്രസി�റെ് ), സി.വി.നാരായണൻ 
(സംസ്ാന പ്രസി�റെ് ) എന്നിവരായിരുന്നു തരീർഥാെനം 
മാതൃകാൈരമായി സം�െിപ്പിച് പ്രധാന സം�ാെകർ.

*മണ്ഡേ-മകരവിളക്ക് തരീർത്ഥാെന കാേത്ത്  അന്നദാനം, 
കുെിടവള്ളം, ടമ�ിക്കൽ സൗകര്ങ്ങൾ, വിരി, മാർഗ്ഗ 
നിർഡദശങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ നൽകിടക്കാണ്്, SASS  
ഡകരളത്തിലം സമരീൈ സംസ്ാനങ്ങളിലം വിവിധ 
സ്േങ്ങളിൽ അയ്യപ്പ ഡസവാ ഡകന്ദ്രങ്ങൾ (ASK) 
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.  സന്നിധാനം, എരുഡമേി, കൂനംകര,  
വിഴിക്കിഡത്താെ്, കാളടകട്ി, ൈത്തനംതിട്, ൈന്ളം, 
ടെങ്ങന്നൂർ, മുണ്ക്കയം, ടകാടുങ്ങല്ലൂർ, തൃപ്രയാർ 
തുെങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ASK-കൾ. ഈ ASK-കളിൽ 
ഭൂരിഭാഗവം SASS- ഡനരിട്ടും മറ്റുെിേത് ഡസവാഭാരതി, 
ഡഷേത് സംരഷേണ സമിതി, വിശ്വ ഹിന്ദു ൈരിഷത് 
എന്നിവരുമായി ഡെർന്നുമാണ് സം�െിപ്പിച്ിരിക്കുന്നത്. 
*ൈത്തനംതിട് ജില്യിടേ കൂനംകരയിടേ “ശബരി 
ശരണാശ്മം ട്രസ്റിടറെ” ഒരു സ്ാൈനമായ “മണികണ്ഠ 
ഗുരുകുേത്തിടറെ” പുതിയ ടകട്ിെം 2022 �ിസംബർ 
4-ന് ബഹുമാനടപ്പട് ഡഗാവ ഗവർണർ
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ശ്രീ.  ൈി എസ് ശ്രീധരൻ ൈിള്ള ഉദ്�ാെനം ടെയ്തു.  ശ്രീ.  
കുമ്മനം രാജഡശഖരൻ (മിഡസാറാം മുൻ ഗവർണറും 
ട്രസ്റിടറെ രഷോധികാരിയും), ശ്രീ.  വി.ടക.വിശ്വനാഥൻ 
(പ്രസി�റെ് ), ശ്രീ. വി.എൻ. രാമെന്ദ്രൻ  (ടസക്രട്റി), 
ശ്രീ. എ.ആർ. ഡമാഹനൻ (ട്രഷറർ) തുെങ്ങിയവരും 
െെങ്ങിൽ ൈടങ്കടുത്തു. ഇവിടെത്തടന്ന ട്രസ്റിടറെ കരീഴിലള്ള  
“SASS അയ്യപ്പ ഡസവാഡകന്ദ്രം - കൂനംകര”, ടസൈ്റ്ംബർ 
16 മുതൽ ഡസവനം നെത്തി വരുന്നുണ്്. 
ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഡ�ാഷങ്ങൾ
* ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഡ�ാഷങ്ങളുടെ ദഷേിണ 
തമിഴ്ാെ് സംസ്ാനതേ ഉദ്�ാെനം നവംബർ 27-ന് 
തിരുച്ിറപ്പിള്ളി ജില്യിടേ ശ്രീരംഗത്തുടവച്് നെന്നു. 

    

രണ്് രഥയാത്കളും ഫ്ാഗ് ഓഫ് ടെയ്തു.  പ്രഡത്കം 
നിർമ്മിച്, ഡഷേത് മാതൃകയിൽ അേങ്കരിച് ഈ രഥങ്ങൾ 
2024 ജനുവരി വടര തുെർച്യായി സംസ്ാനത്ത് 
ൈര്െനം നെത്തി അയ്യപ്പധർമ്മ സഡന്ശം പ്രെരിപ്പിക്കും.  
ഡകന്ദ്ര/ഡഷേത് കമ്മിറ്ികളിൽ നിന്ന് സർവശ്രീ െി.ബി. 
ഡശഖർ, (ടെയർമാൻ), എൻ. രാജൻ (ജനറൽ 
ടസക്രട്റി), എസ്. വിഡനാദ്കുമാർ, എൻ. മുത്തുകൃഷ്ണൻ, 
എം.ടക. അരവിന്ാഷേൻ, എൻ. ജയറാം  എന്നിവർ 
ൈടങ്കടുത്തു.  ൈന്ളം ടകാട്ാരം പ്രസി�റെ് ശ്രീമൂേം 
തിരുനാൾ  ശശികുമാരവർമ്മ,  ഡഗാശാേ വിഷ്ണു 
വാസുഡദവൻ നമ്പൂതിരി, ൈിപച് ഗുരുക്കൾ ധർമ്മപുരം 
അഥരീനം, ഡ�ാ. ൈി.െി.ആർ.വിജയരാ�വൻ, ദിനമേർ 
രാമസുബ്ബു, റിട്. ജ�്ജി ഡസാക്കേിംഗം തുെങ്ങിയവർ 
െെങ്ങിൽ ൈടങ്കടുത്തു.  സർവ്ശ്രീ ൈി.ഗഡണശൻ, 
പ്രഭാകരൻ,   ൈന്നരീർടസൽവൻ, നരീേകണ്ഠൻ തുെങ്ങിയ 
വരായിരുന്നു മുഖ് സം�ാെകർ.
* “യുടക - ഹരിവരാസനം 100 ആഡ�ാഷം” �ിസംബർ 
3-ന് േണ്ൻ അയ്യപ്പഡഷേത്ം (ഹാഡരാ)വിലം,  4-ന് 
ബർമിങ്ഹാം ബാോജി ഡഷേത്ത്തിലം ടവച്് 
ൈരമ്രാഗത രരീതിയിൽ നെന്നു. 



25

പ്രശസ്ത ൈിന്നണി ഗായകൻ ‘കപേമാമണി’ ശ്രീ.  
വരീരമണി രാജുവം ‘ഭക്ിഗാനഗന്ധർവ്ൻ’ ശ്രീ.  അഭിഡഷക് 
രാജുവം രണ്ിെത്തും മറ്റു െിേ സ്േങ്ങളിലം പ്രഡത്ക 
ഭക്ിഗാന കഡച്രികൾ നെത്തി.  ബ്രഹ്മശ്രീ ഡഗാശാേ 
വിഷ്ണു വാസുഡദവൻ നമ്പൂതിരി (ശബരിമേ മുൻ ഡമൽശാന്ി) 
എല്ാ പൂജാ െെങ്ങുകളും നെത്തി.  ശ്രീ.  ഈഡറാ�് രാജൻ 
(SASS ഡദശരീയ ജനറൽ ടസക്രട്റി) മുഖ്ാതിഥിയായി 
ൈരിൈാെികളിൽ ൈടങ്കടുത്തു.  വിശിഷ്ടാതിഥികൾ: ശ്രീ.  
എം. ഡഗാൈാേകൃഷ്ണൻ (പ്രസി�റെ് ഓഫ് ഹിന്ദു (പശവ) 
ടെംൈിൾസ്, യുടക), ശ്രീ.  സുന്രൻൈിള്ള കിരുഭാകർ 
ഗുരുസ്വാമി (സ്ാൈക ട്രസ്റി േണ്ൻ അയ്യപ്പൻ ഡഷേത്ം), 
ഡ�ാ. എസ്. കനഗരത്നം (ട്രസ്റി ബർമിംഗ്ഹാം ബാോജി 
ഡഷേത്ം), ശ്രീ.  കുഡവന്ിരൻ സരീതാമ്രനാഥൻ സ്വാമി 
(അയ്യപ്പ പൂജാ ഓർഗപനസർ) എന്നിവർ െെങ്ങുകൾക്ക് 
ഡനതൃത്വം നൽകി.

* ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഡ�ാഷം” 2022 നവംബർ 
20-ന്  (യുഎഇ) അജ്മാനിൽ ടവച്് “ആദ്ധ്ാത്മിക 
സമിതി: അയ്യപ്പ ദർശനം 2022 - മണ്ഡേ മഡഹാത്സവം” 
ത്തിറെ ആഭിമുഖ്ത്തിൽ നെത്തി.  ബ്രഹ്മശ്രീ ൈരഡമശ്വരൻ 
നമ്പൂതിരി (ശബരിമേ ഡമൽശാന്ി 2021-22) ആയിരുന്നു 
മുഖ് പുഡരാഹിതൻ.  

നവംബർ 19, 20 തരീയതികളിടേ രണ്് ദിവസടത്ത 
ൈരിൈാെികളിൽ സർപവശ്വര് പൂജ, ൈെിപൂജ, 
പുഷ്പാഭിഡഷകം, ൈഞ്ചവാദ്ം, തായമ്ക, ‘ഹരിവരാസനം 
ശതാബ്ി ആഡ�ാഷ സദസ്് ’ തുെങ്ങിയ വിവിധ 
ൈരിൈാെികൾ ഉൾടപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ശ്രീ. A. R. ഡമാഹനൻ 
(SASS രഷോധികാരി), ശ്രീ.  വി.ടക.വിശ്വനാഥൻ (SASS 
സ്ാൈക ട്രസ്റി) എന്നിവർ വിശിഷ്ട അതിഥികളായി 
ൈരിൈാെികളിൽ ൈടങ്കടുത്തിരുന്നു.

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

നിഡഷധക്കുറിപ്പ് : ഇതിൽ ടകാടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ 
സംബന്ധിച്്, അതിടറെ രെയിതാക്കൾക്കല്ാടത, 
ശബരിമേ അയ്യപ്പ ഡസവാ സമാജത്തിഡനാ 
അംഗങ്ങൾഡക്കാ യാടതാരു ബാധ്തയുമിടല്ന്ന് 
വ്ക്മാക്കുന്നു.

ശബരിമേ അയ്യപ്പ ഡസവാ സമാജത്തിനുഡവണ്ി, നാഷ്ണൽ 
അഡ്ിനിഡ്രേഷൻ ഓഫരീസ്, അയ്യപ്പവിഹാർ, വിയ്യൂർ, 
തൃശൂർ, ഡകരളം - 680010, നിന്ന് പ്രസിദ്ധരീകരിക്കുന്നത്


