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ഹരിവരാസനത്തിടറെ �ഹുസ്വരത
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ശ്രീശങ്കരാചാര് സംസ്കൃത സർവകലാശാല, കാലേി)
   

സംസ്കൃത ഭാ�യിൽ അതിസമ്മതാ വൃത്തത്തിൽ 
അഷ്ടകരൂപത്തിൽ എഴുതിയ ഹരിവരാസനം എന്ന 
കരീർത്തനം അയ്യപ്പടറെ ഉറക്കുപാടട്ടന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് 
്സിദ്ിയാർജ്ിച്ിരിക്കുകയാണഡല്ാ. യഥാർത്ഥ 
ത്തിൽ 1923 ൽ ഡകാന്നകത്ത് ജാനകിയമ്മ ഈ 
കരീർത്തനം എഴുതുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്യിടല 
പുറക്ാേിനടുത്തുള്ള ശിവ ഡഷേത്ത്തിടല ഭജന 
സംഘത്തിന് പാടുന്നതിനു ഡവണ്ിയുള്ള ഒരു ഭജനപാട്ട് 
എന്ന നിലക്ായിരുന്നു. അത് പിന്നരീേ് പല 
ഭജനസംഘങ്ങളം അയ്യപ്പൻ പാട്ടിഡനാേനു�ന്ിച്ചു 
നേന്നിരുന്ന ടകട്ടുനിറക്് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ 
പാേിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നരീേത് മുഴുവൻ അയ്യപ്പ 
ഭക്തന്ാരുടേയും ഹൃേയമന്ത്രമായി മാറിയ കാഴ്ചയാണ് 
നാം കണ്ത്. അതിന് കാരണം 1950-കളടേ തുേക്ം 
മുതൽ ശ�രിമല അയ്യപ്പടറെ ഉറക്കുപാട്ട് എന്ന 
സങ്കൽപ്പത്തിൽ സന്നിധാനത്ത് അത്താഴപൂജ 
നേക്കുന്ന സമയത്ത് പാോൻ തുേങ്ങിയഡതാടേയാണ്. 
നാനാജാതി മതസ്ഥർക്കും യാഡതാരു വിധിനിഡ�ധവം 
കൂോടത കലിയുഗവരേനായ അയ്യപ്പടന ഉറക്ാൻ 
ലഭിച് വലിടയാരു സൗഭാഗ്മായിരുന്നു ഇത്. 
ഭക്തന്ാരാകടട്ട കഠിനമായ വ്രതങ്ങളഡേയും 
്ാർത്ഥനകളടേയും െലമായി ലഭിച് അനുഗ്രഹടമന്ന 
നിലയിലാണ് ഈ കൃതി പാേിയിരുന്നത്. അങ്ങടന 
വരുഡ്ാൾ ഓഡരാ അയ്യപ്പടനയും സം�ന്ിച്് 
അവർക്ിത് ഉണർത്തുപാട്ട് കൂേിയായി മാറുകയാ 
യിരുന്നു. ശ്രീധർമ്മശാസ്ാവിൽ വിലയം ്ാപിച് 
അയ്യപ്പസ്വാമിയുടേ തിരുസന്നിധിയാണഡല്ാ ശ�രിമല. 
ഈ സമന്വയത്തിടറെ മൂർത്തിടയ ഉണർത്തി, 
ഡ�ാ�ഡശാപചാരങ്ങൾ നൽകി വരീണ്ം ഡയാഗ 
നിദ്രയിഡലക്് ലയിപ്പിക്കുഡ്ാൾ അവിടുടത്ത സ്വരൂപം 
ശ്രീധർമ്മശാസ്ാവിഡറെത് തടന്നയാണ് എന്ന് 
ഓർമ്മടപ്പടുത്തുന്ന ഉപഡേശ വാക്ങ്ങളാണ് ഇതിടല 



ഓഡരാ പേവം. അങ്ങടന വരുഡ്ാൾ തത്ത്വമസിടയന്ന 
മഹാവാക്ത്തിടറെ ആശയമാണ് കൃതിയിടല 
പേമലരുകഡളാഡരാന്നും എന്ന് വരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവം 
മർമ്മ്ധാനമായ പേമാണ് ഹരിവരാസനം എന്നത്. 
അതുടകാണ്് ഹരിവരാസനടത്ത ഉറക്കുപാട്ടും 
ഉണർത്തുപാട്ടും എന്നഡപാടല ഉപഡേശവാക്മായും 
കണക്ാക്ാം. ഹരിവരാസനം എന്ന സമസ് പേവം, 
ഹരിടയന്ന പേവം, ഹ എന്ന അഷേരവം ് തിനിധാനം 
ടചയ്യുന്ന അർത്ഥതലങ്ങൾ വിവരണാതരീതമാണ്. 
ആഗമത്തിടറെ രഹസ്മറിയുന്ന സജ്നങ്ങൾ 
ഇക്ാര്ം പലഡപ്പാഴായി ടവളിടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്. 
ഇതുഡപാടല തുേക്ത്തിടല ഹ-കാരവം ഒടുവിലടത്ത 
സ-കാരവം ഡചർത്തും തിരിച്ചും പറയുഡ്ാൾ ഹംസ 
ഡസാഹം എന്ന അജപാ ഗായത്ി മന്ത്രവം ഇതിൽ 
നിഗൂഹനം ടചയ്ിട്ടുള്ളതായും കാണാനാകം എന്ന് ചില 
ഉപാസകന്ാർ ചൂണ്ിക്ാട്ടിയിട്ടുണ്്.

ഇങ്ങടന വിവിധ തലങ്ങളണ്് അതിവിശിഷ്ടമായ 
ഈ കരീർത്തനത്തിന്. 1975 കാലത്ത് സ്വാമി അയ്യപ്പൻ 
എന്ന സിനിമയിൽ പാട്ടായി ഡചർക്ാൻ അതിടറെ 
അണിയറ ്വർത്തകർ തരീരുമാനിച് വി�യം 
ഏവർക്കും അറിയാവന്ന കാര്മാണ്. ശ�രിമലയിൽ 
അക്ാലത്ത് ഭക്തിപൂർവ്ം ടചാല്ിയിരുന്ന മദ്്മാവതി 
രാഗത്തിൽ തടന്ന ്സിദ് സംഗരീത സംവിധായകൻ 
ജി. ഡേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ് സ്തുത കൃതി സിനിമക്ിണങ്ങുന്ന 
തരത്തിൽ ചിട്ടടപ്പടുത്തി ഡയശുോസിടന ടകാണ്് 
പാേിപ്പിച്ത്. സിനിമയിൽ ഹരിവരാസനത്തി 
ഡനാടോപ്പം വയലാറിടറെയും ശ്രീകമാരൻ ത്ിയുടേയും 
മലയാള ഭാ�യിലുള്ള മഡനാഹരമായ അയ്യപ്പൻ 
പാട്ടുകളം ഉണ്ായിരുന്നു. സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയഡതാടേ 
മലയാളക്ര മാത്മല് ടതന്നിന്് മുഴുവൻ പുതിടയാരു 
ദൃശ്ാനുഭവത്തിന് സാഷേിയാകകയായിരുന്നു.

തമിഴിലും, ടതലുങ്കിലും, കന്നേയിലും കൂേി സിനിമ 
ഇറങ്ങിയഡതാടേ ശ�രിമലയുടേ ് സിദ്ിയും വർദ്ിച്ചു. 
ഇഡതാടേ അവിേങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം അയ്യപ്പൻമാർ 
അയ്യടന ടകാതിതരീടര കണ്് വണങ്ങുന്നതിനായി 
ഇരുമുേിയുഡമന്ി എല്ാ വർ�വം വരാൻ തുേങ്ങി. 
അങ്ങടന വന്നിരുന്ന അയ്യപ്പന്ാടരല്ാം മാലയിടുന്ന 
സമയം മുതൽ ഹരിവരാസനം കരീർത്തനമായും മന്ത്ര 
മായും ശരണഡഘാ�മായും പാട്ടുമായും ഹൃേയത്തിൻ 
ഏറ്റിയിരുന്നു.

 അങ്ങടന സിനിമ എന്ന ആധുനിക മാധ്മത്തിടറെ 
സഹായഡത്താടേ പുറത്തുവന്നഡപ്പാൾ ഭക്തിനിർഭരമായ 
ഭാവഡത്താടേ മാമലകൾക്പ്പുറത്തുള്ളവടരല്ാം പല 
നിലകളിൽ ഈ പാട്ട് സ്വരീകരിക്കുകയാണുണ്ായത്.

മലചവിട്ടാനായി ചിന്മുദ്രയണിഞ്ഞ അയ്യപ്പന് 
ഇതിടല ഓഡരാ പേങ്ങളം ശരണമന്ത്രമായിരുന്നു.
ഭൂതനായകഡന ശരണമയ്യപ്പാ, ഹരിഹരാത്മജഡന 
ശരണമയ്യപ്പാ, വിശ്വഡമാഹനഡന ശരണമയ്യപ്പാ, 
എന്നിങ്ങടനയുള്ള ശരണമന്ത്രങ്ങൾ അയ്യപ്പന്ാർക്് 
പാേ�ലവം ഡേഹ�ലവം നൽകി. കല്ം മുള്ം 
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നിറഞ്ഞ കാനനപാത കാലിനു ടമത്തയാക്ി മാറ്റുന്ന 
തരത്തിലുള്ള താരകമന്ത്രമായാണ് അനുഭവടപ്പട്ടി 
രുന്നത്.

ഇതുഡപാടല തടന്ന - ഓം ഹരിവരാസനായ നമഃ, 
ഓം വിശ്വഡമാഹനായ നമഃ, ഓം ഹരിേധരീശ്വരായ നമഃ, 
ഓം ആരാധ്പാദുകായ നമഃ - എന്നിങ്ങടന ഓഡരാ 
പേവം ഓംകാരം കൂേി ഡചർത്ത് ടചാല്ി അഷേതവം 
പൂവം സമർപ്പിച്് അർച്ന മന്ത്രങ്ങളായി ശ�രരീശടന 
പൂജിക്കുന്ന രരീതിയും അയ്യപ്പന്ാർ പിന്തുേർന്നു. വലിയ 
തന്ത്ര മന്ത്രങ്ങടളാന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്, അപാരമായ 
അയ്യപ്പഭക്തിയിൽ സർവം സമർപ്പിച് സാധാരണ 
ക്ാരായ അയ്യപ്പഭക്തരായിരുന്നു ഹരിവരാസനടത്ത 
നവധാ ഭക്തിയുടേ ഭാഗമായി ഇങ്ങടനടയല്ാം 
ഉപഡയാഗിച്ിരുന്നത്.

ചുരുക്ത്തിൽ ജാനകി അമ്മ എഴുതിയ 
“ഹരിവരാസനം സ്വാമി വിശ്വഡമാഹനം, ഹരിേധരീശ്വരം 
സ്വാമി ആരാധ് പാദുകം” എന്ന് തുേങ്ങുന്ന കരീർത്തനം 
പലനിലകളിൽ ഇന്ന് ഉപഡയാഗിച്് വരുന്നുടണ്ന്ന് 
കാണാം . ഇടതല്ാം ഹരിവരാസനടമന്ന കൃതിയുടേ 
�ഹുസ്വരതയും ജനകരീയതയും അതിനുമപ്പുറത്തുള്ള 
പേവികതഡയയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏറ്റവം 
ഒടുവിൽ ഇറങ്ങിയ മാളികപ്പുറം സിനിമയിലും ഈ കൃതി 
വളടര മഡനാഹരമായി ഡചർത്തിട്ടുണ്്. ടപാതുഡവ 
ഭക്തിഡയാേ് യാടതാരു താൽപര്വമിടല്ന്ന് പറയുന്ന 
നയൂജൻ ഡപാലും വലിയ ആഡവശഡത്താടേയാണ് ഈ 
ഗാനടത്ത ഏടറ്റടുത്തത്. ഇടതാടക് കാണിക്കുന്നത്  
ജനമനസ്സുകളിൽ ഹരിവരാസനം അന്നും ഇന്നും 
ടചലുത്തിയ സ്വാധരീനടത്തയാണ്.

2023 ഹരിവരാസനത്തിടറെ രചനാ ശതാബ്ി 
ആണഡല്ാ. ഈ കാലത്തിനിേയിൽ നാം തിരിഞ്ഞു 
ഡനാക്കുഡ്ാൾ അയ്യപ്പസ്വാമിയുമായി �ന്ടപ്പട്ട് 
വിവിധ ഭാ�കളിൽ വന്നിട്ടുള്ള അയ്യപ്പൻ പാട്ടുകളടേ 
സംഖ് അനവധിയാടണന്ന് കാണാം. ഇതിൽ 
ഒട്ടനവധി കൃതികൾ സംഗരീതത്തിഡറെയും സാഹിത്ത്തി 
ഡറെയും ോർശനികതയുഡേയും ധാർമികതയുടേയും 
ഭാ�ാ സൗഷ്ഠവത്തിഡറെയും കാര്ത്തിൽ ഉയർന്ന 
നിലവാരം പുലർത്തുന്നതാണ്. എന്നാൽ അവടക്ാന്നും 
ലഭിച്ിട്ടില്ാത്ത അംഗരീകാരവം സൗഭാഗ് വമാണ് 
ഹരിവരാസനത്തിന് ലഭിച്ിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങടന സർവ 
സമ്മതമായ രരീതിയിൽ ് സിദ്ിയാർജിക്കുന്നതിന് പല 
കാരണങ്ങളണ്്.

അതിൽ ്ധാനം അഡനക വർ�ങ്ങളായി 
വ്രതടമടുത്ത ഡകാേിക്ണക്ിന് വരുന്ന അയ്യപ്പന്ാർ 
േിവസവം പുരശ്ചരണം ഡപാടല ടചാല്ി പചതന്ം 
വരുത്തിയതാണ് ഇതിടല വരികഡളാഡരാന്നും. അതു 
ഡപാടല ഡേവഭാ�യായ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയത് 
ടകാണ്് ഇന്്യിടല ഏത് സംസ്ഥാനത്തുള്ളവർക്കും 
തങ്ങളടേ ഭാ�യിലാണിത് എടന്നാരു അനുഭവമണ് 
ഉണ്ായിരുന്നത് . വിഡശ�ിച്് തമിഴ്, കന്നേ,  ടതലുങ്ക് 
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തുേങ്ങിയ ഭാ� സംസാരിക്കുന്നവരുടേയിേയിൽ. 
മലയാളികൾ ഇന്നും ഇത് മലയാളത്തിലുള്ള 
കൃതിയാടണന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. സിനിമ പാട്ട് 
എന്ന നിലയിൽ ്സിദ്ിയാർജ്ിച്ഡതാടേ കൃതിയുടേ 
രചയിതാവ് ആടരന്ന് അഡന്വ�ണവം അനിശ്ചിതത്വവം 
ഏഡറക്ാലം ചർച്കളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. 
സംസ്കൃത വ്ാകരണവമായി ഒത്തു ഡനാക്കുഡ്ാൾ ചില 
വരികളിൽ ചൂണ്ിക്ാട്ടിയിരുന്ന പിഴവകൾ സം�ന്ിച് 
കാര്ങ്ങളം ഇതുഡപാടല കൃതിടയ സജരീവമായി 
നിലനിറുത്താൻ സഹായിച്ചു .

അയ്യപ്പടറെ ഉറക്കു പാടട്ടന്നു വിഡശ�ിപ്പിക്കുന്ന 
രചനയിൽ അയ്യപ്പനുമായി �ന്മില്ാത്ത വിഡശ�ണ 
ങ്ങളാണ് പലപേങ്ങളിലുമായി ഉൾടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
ഇത് അയ്യപ്പനുമായി �ന്ടപ്പട്ട് ഡകട്ടറിഞ്ഞ കഥകൾക്കു 
വിരുദ്മായതായിരുന്നു. അതിനാൽ ഭാ�യിലും 
സാഹിത്ത്തിലും പുരാണങ്ങളിലും ഡവണ്ത് അറിവി 
ല്ാത്ത ആഡരാ ഒരാൾ എഴുതിയതാണ് എന്ന ആഡഷേപം 
ചൂണ്ിക്ാട്ടി നിരവധി ഡപർ മുഡന്നാട്ടുവന്നിരുന്നു. 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ാവിടറെ സ്വഭാവ 
ടത്തയും സ്വരൂപടത്തയും ്തിപാേിക്കുന്നതാണ് 
ഇടതല്ാം എന്ന അേിസ്ഥാന സങ്കല്ം ഇല്ാത്തതാ 
യിരുന്നു അതിനു കാരണം.

(തുേരും)
____________________

ഹരിഹരാത്മജാഷ്ടകം  
(ഹരിവരാസനം) - 5

(ശ്രീ  P R ജനാർദ്ദനൻ നായർ, എറണാകളം)

ഡ്ാകം – 7
കളമൃദുസ്ിതം സുന്ദരാനനം

കളഭഡകാമളം ഗാത്ഡമാഹനം
കളഭഡകസരരീവാജിവാഹനം

ഹരിഹരാത്മജം ഡേവമാശ്ഡയ...
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കളമൃദുസ്ിതം: കള എന്നാൽ മഡനാഹരം, മൃദുസ്ിതം 
ടചറു പുഞ്ിരി. മഡനാഹരമായ ടചറു പുഞ്ിരിഡയാടു 
കൂേിയവൻ. ഇതിഡനാടോപ്പം അടുത്ത പേമായ 
സുന്ദരാനനം എന്നു കൂേി ഡചർത്തന്വയിച്് സൗന്ദര്ം 
നിറഞ്ഞു തുളമ്പുന്ന മുഖത്ത് മഡനാഹരമായ ടചറു 
പുഞ്ിരിഡയാടു കൂേിയിരിക്കുന്നവൻ എന്നു മനസ്ിലാ 
ക്ണം. സുന്ദരാനനം എന്ന പേം മുൻപ് നാലാമടത്ത 
ഡ്ാകത്തിൽ വിശേമായി വ്ാഖാനിച്ിട്ടുണ്്.
കളഭഡകാമളം ഗാത്ഡമാഹനം: കളഭക്കൂട്ട് എന്ന 
ചന്ദനക്കൂട്ട് ചന്ദനം, അകിൽ,  ഗുൽ ഗുലു, മാഞ്ി, കങ്കുമം, 
ടകാട്ടം, ഇരുഡവലി, രാമച്ം എന്നരീ എട്ടു സുഗന് 
ദ്രവ്ങ്ങൾ ഡചർന്ന കൂട്ടാണ്. ഇതു ചാർത്തുന്നതിടനയാണ് 
കളഭച്ാർത്ത് എന്ന് സാധാരണ പറയുന്നത്. ഇത് 
ഡേവന്ാർക്് വളടര ്ിയങ്കരമായതായി കണക്ാക് 
ടപ്പടുന്നു. ഭഗവാടറെ ശരരീരം ഈ കളഭം ഡപാടല 
സ് നിഗ്ധ സുന്ദരവം മഡനാഡമാഹനവമാണ്. അതിനാൽ 
‘കളഭഡകാമളം ഗാത്ഡമാഹനം’ എന്ന വിഡശ�ണം 
കളഭം ചാർത്തി മഡനാഹരമാക്ിയ വിഗ്രഹഡത്താടു 
കൂേിയ ഭഗവാനു നന്നായി ഡയാജിക്കും. ഭസ്ം 
പശവമാടണന്ന് കരുതുന്നതു ഡപാടല ചന്ദനം 
പവഷ്ണവമാടണന്നും കണക്ാക്ടപ്പടുന്നു. കഴിഞ്ഞ 
ഡ്ാകത്തിൽ ‘ഭൂതിഭൂ�ണം’ എന്നതിൽ നിന്ന്  
ധർമ്മശാസ്ാവ് ശിവൻ തടന്ന എന്ന് വ്ാഖാനിച്തു 
ഡപാടല ‘കളഭഡകാമളം ഗാത്ഡമാഹനം’ എന്നതിൽ 
നിന്ന് ധർമ്മശാസ്ാവ് മഹാവിഷ്ണു തടന്നയാടണന്നും 
അർത്ഥടമടുഡക്ണ്താണ്. ശിവനും വിഷ്ണുവം ഭഗവാൻ 
തടന്നടയന്നു താല്ര്ം.
കളഭഡകസരരീവാജിവാഹനം: സാധാരണയായി 
വ്ാഖ്ാനിച്ാൽ കളഭം - ആന, ഡകസരി - സിംഹം, 
വാജി - കതിര എന്നരീ വാഹനങ്ങൾ ഉള്ളവൻ 
എന്നാണർത്ഥം. അയ്യപ്പസ്വാമി ആനപ്പുറത്തു വന്ന് 
പൂഞ്ഞാർ രാജാവിടന രഷേിച്തായി ഒരു കഥയുണ്്. 
അതുഡപാടല, ടകാള്ളക്ാരനായ വാവഡരാേ് ആന 
പ്പുറത്തിരുന്നു ടകാണ്ാണു ഭഗവാൻ യുദ്ം ടചയ്ത് 
എന്നും പറയുന്നുണ്്. അതുടകാണ്് ആന വാഹനമാ 
യുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ടതറ്റില്. എന്നാൽ 
അഡദ്ദഹം സിംഹവാഹനനാടണന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന 
കഥകടളാന്നും ഡകട്ടിട്ടില്.
    പടഷേ, ഹരിവരാസനം എന്ന പേത്തിന് 
സിംഹഡശ്ഷ്ഠടറെ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവൻ, സിംഹടത്ത 
വാഹനമാക്ിയവൻ എന്നും മറ്റും വ്ാഖാനിച്ചു 
കാണുന്നുണ്്. പഡഷേ അത് അത് ്സക്തമായ 
വ്ാഖ്ാനമായി ഡതാന്നുന്നില്. എടന്ന്നാൽ, ആേ് 
ഡ്ാകത്തിൽ - ഹരിവരാസനം വിശ്വഡമാഹനം 
ഹരിേധരീശ്വരാരാധ് പാദുകം - എന്നാണഡല്ാ വിഡശ�ി 
പ്പിക്കുന്നത്. വിശ്വഡമാഹനത്വമുള്ളവനും ഡേഡവന്ദ്രനാൽ 
പൂജിക്ടപ്പടുന്നവനും എന്ന വിഡശ�ണം ഡയാജിക്കുന്നത് 
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ചക്രവർത്തി തുല്നായി ടപാന്നിൻ സിംഹാസനത്തിൽ 
വിരാജിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്, മറിച്് സിംഹവാഹനനാ 
യിരിക്കുന്ന ഭഗവാനല്. തുരഗ വാഹനൻ എന്നു മുൻഡപ 
വിഡശ�ിപ്പിച്തുഡപാടല തടന്ന വാജിവാഹനൻ എന്നതു 
സാർത്ഥകം തടന്ന.
             സിംഹവാഹനൻ എന്നതിന് ആധികാരികമായ 
സൂചനകൾ ഒന്നും കാണാത്തതിനാൽ, ഇതിടന 
മടറ്റാരർത്ഥത്തിൽ വ്ാഖാനിക്ാം. ഡകസരം എന്നാൽ 
കഞ്ിഡരാമം എന്നാണർത്ഥം, ഡകസരി - കഞ്ി 
ഡരാമമുള്ളവൻ. ഡകസരി എന്നതിന് സിംഹം എന്നും 
കതിരടയന്നും അർത്ഥമുണ്്. ഡകസരിവാജി എന്നാൽ 
കഞ്ിഡരാമമുള്ള കതിര. കളഭം എന്നതിന് അസ്പഷ്ടവം 
മഡനാഹരവമായ ശബ്ം എന്നും അർത്ഥമുണ്്. ശ്രീധർമ്മ 
ശാസ്ാവിടറെ വാഹനം അസ്പഷ്ടവം മഡനാഹരമായ 
ശബ്ം പുറടപ്പടുവിക്കുന്നതും കഞ്ിഡരാമമുള്ളതുമായ 
കതിരയാണ് എന്ന് വ്ാഖാനിക്ാവന്നതാണ്. ആന, 
സിംഹം, കതിര എന്നരീ മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ ഉള്ളവൻ 
എന്നതിഡനക്ാൾ ഈ വ്ാഖ്ാനമാകം അനുഡയാജ്ം 
എന്ന് കരുതുന്നു. ഹരിഹരാത്മജനായ ഭഗവാടന 
ഞാൻ ആശ്യിക്കുന്നു.

ഡ്ാകം - 8
ശ്ിതജന്ിയം ചിന്ിത്േം
ശ്രുതിവിഭൂ�ണം സാധുജരീവനം
ശ്രുതി മഡനാഹരം ഗരീതലാലസം
ഹരിഹരാത്മജം ഡേവമാശ്ഡയ...

ശ്ിതജന്ിയം: ആശ്ിതൻ, ഡസവകൻ എടന്നല്ാ 
മാണ് ശ്ിതപേത്തിടറെ അർത്ഥം. ശ്ിതജനങ്ങൾ 
എന്നാൽ ആശ്ിതന്ാരും ഡസവകരുമായ ജനങ്ങൾ. 
അങ്ങിടന തടന്ന ആശ്യിക്കുന്നവഡരാേ് ്ിയമുള്ള 
വനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാടന ആശ്യിക്കുന്നത് 
ഭക്തന്ാരാണഡല്ാ. അതിനാൽ ശ്ിതജന്ിയൻ 
എന്നാൽ ഭക്ത്ിയൻ എന്നർഥം.
ചിന്ിത്േൻ: എന്ന പേം അഞ്ാം ഡ്ാകത്തിൽ 
സവിസ്രം വ്ാഖാനിച്ിട്ടുണ്്. ‘ശ്ിതജന്ിയം ചിന്ിത 
്േം’ എന്നത് ഒറ്റപ്പേമായും വ്ാഖാനിക്ാവന്നതാണ്. 
ഭക്തഡരാേ് ്ിയമുള്ളവനും, അവരുടേ അഭരീഷ്ടങ്ങൾ 
അവർ ഡചാേിക്ാടത തടന്ന മനസ്ിലാക്ി സാധിച്ചു 
ടകാടുക്കുന്നവനുമാണു ഭഗവാൻ.
ശ്രുതിവിഭൂ�ണം: ശ്രുതി എന്ന പേം ഡവേങ്ങടളയാണ് 
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഡവേങ്ങടള ഭൂ�ണമാക്ിയവൻ 
എന്നാണർത്ഥം. ഡവേങ്ങൾ എന്നാൽ ജ്ാനം, 
അറിവ്. ഭഗവാടറെ ഭൂ�ണം �ാഹ്മായ അലങ്കാര 
വസ്തുക്ളല്, ജ്ാനമാണ്. അതായത്, ജ്ാനടത്ത 
ഭൂ�ണമാക്ിയവൻ ശ്രുതിവിഭൂ�ണൻ.
      നിഷ്കളബ്രഹ്മമായും സകളഡേവതകളായും ഡവേങ്ങ 
ളിൽ ഭഗവാൻ വർണ്ിക്ടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഡവേവർണിതൻ 
എന്ന് മുൻടപാരു ഡ്ാകത്തിൽ വിശേരീകരിച്തിൽ 
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നിന്ന്, ഡവേടത്ത ഭൂ�ണമാക്ിയവൻ മാത്മല്, 
ഡവേങ്ങൾക്കു ഭൂ�ണമായിട്ടുള്ളവൻ എന്നുകൂേി 
മനസ്ിലാഡക്ണ്താണ്.
സാധുജരീവനം: മനു�്ർ സച്ിന്കഡളാടേ, സേ്്വൃത്തി 
കൾ ടചയ്് സജ്നങ്ങളായി ജരീവിഡക്ണ്വരാണ്. 
അതിനു മാതൃകയാണു ഭഗവാടറെ കർമ്മങ്ങൾ. ഈ 
കരീർത്തനത്തിൽത്തടന്ന ഭഗവാടറെ അഡനകം 
സേ്ഗുണങ്ങൾ വിശേരീകരിച്ിട്ടുണ്ഡല്ാ. ഈ അഷ്ടക 
ത്തിലൂടേയും ഇതുഡപാടല ഭക്തി്ധാനങ്ങളായ മറ്റു 
കരീർത്തനങ്ങളിലൂടേയും ആ ഗുണകർമ്മസ്വഭാവങ്ങടള 
വാഴ്തിപ്പാടുകയും അവടയ സ്വാംശരീകരിച്് അതനുസരിച്ചു 
ജരീവിക്കുകയും ടചയ്യുന്ന എല്ാവരും സജ്നങ്ങളായി 
ത്തരീരും. അങ്ങിടനയുള്ള ഭക്തരുടേ എല്ാ ആവശ്ങ്ങളം 
ഭഗവാൻ നിർവഹിച്ചുടകാള്ം.

“അനന്ാശ്ചിന്യഡന്ാ മാം
ഡയ ജനാഃ പരയുപാസഡത

ഡത�ാം നിത്ാഭിയുക്താനാം
ഡയാഗഡഷേമം വഹാമ്ഹം”

– ‘യാടതാരുവർ അന്ചിന്കൾ വിട്ട് എടന്നത്തടന്ന 
ഉപാസിക്കുന്നുഡവാ അങ്ങടന ആപത്മക്ം സിദ്ിച് 
വരായ, അതായത് തനിക്കും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഡഭേം 
േർശിക്ാത്ത ആത്മാരാമന്ാരായ, അവരുടേ ഡയാഗ 
ഡഷേമങ്ങടള ഞാൻ തടന്ന വഹിക്കുന്നു.’ എന്ന് 
ഭഗവേ്ഗരീതയിൽ വാഗ്ാനം ടചയ്ിരിക്കുന്നതുഡപാടല, 
ഭക്തജനങ്ങൾക്കു ഡവണ്തായ ജരീവഡനാപാധികൾ 
നൽകി അവരുടേ സംരഷേണച്ചുമതല നിർവഹിക്കുന്ന 
വനാണു ഭഗവാൻ. സംരഷേണം മാത്മല്, അവരുടേ 
കർമ്മപഥങ്ങളിൽ ഡ്രണ നൽകന്നവൻ കൂേിയാണു 
ഭഗവാൻ.
ശ്രുതിമഡനാഹരം ഗരീതലാലസം: പരമാത്മസ്വരൂപനായ 
ഭഗവാടറെ സ്തുതികളാലും വർണ്നകളാലുമാണ് 
ശ്രുതികൾ, അതായതു ഡവേങ്ങൾ മഡനാഹരങ്ങളായി 
രിക്കുന്നത്. ഈ ആശയം തടന്നയാണ് ശ്രുതിവിഭൂ�ണൻ 
എന്ന പേം ടകാണ്ം ഉഡദ്ദശിക്കുന്നത്.
           ഭഗവാന് ബ്രഹ്മസ്വരൂപൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ 
നിർഗുണഭാവവം ഡേവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സഗുണ 
ഭാവവമുണ്്. ഇവ രണ്ം വർണ്ിക്ടപ്പടുന്നതാണു 
ശ്രുതികളടേ മഡനാഹാരിത. അങ്ങടന ശ്രുതികടള 
സുന്ദരമാക്കുന്നതിനാൽ ശ്രുതിമഡനാഹരൻ എന്ന 
വിഡശ�ണം.
    ഡകൾക്ാൻ സുഖമുള്ള, ശ്വണസുഖേമായ, 
കർണാനന്ദകരമായ ഗാനമാണ് ശ്രുതി മഡനാഹരം 
ഗരീതം. ശ്രുതിയും താളവം അനുസരിച്ചു ലയിച്ചു 
പാേിയാഡല സംഗരീതം ശ്രുതിമഡനാഹരമാകൂ. സംഗരീത 
ശാസ്ത്രത്തിടല ഒരു അവിഭാജ്ഘേകമാണഡല്ാ ശ്രുതി. 
ശ്രുതിമധുരമായ ഗാനങ്ങൾ ഡകൾക്കുന്നതിൽ ലാലസൻ, 
തല്രൻ, ്ിയമുള്ളവനാണു ഭഗവാൻ. നൃത്തലാല 
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സനാണു ഭഗവാൻ എന്ന് രണ്ാമടത്ത ഡ്ാകത്തിൽ 
നാം കണ്താണഡല്ാ. ഭഗവാടന നൃത്ത, ഗരീത, താള, 
ഡമള ലാലസനായി വർണിക്ാറുണ്്. ശ്രുതിമധുരങ്ങളായ 
ഗാനങ്ങളിൽ ഔൽസുക്മുള്ളവൻ എന്നാണ് ലാലസൻ 
എന്നതുടകാണ്് ഉഡദ്ദശിക്കുന്നത്.
 ഭഗവാടറെ ആരാധനാ രരീതികളിൽ, ഉപാസനാ 
കാര്ങ്ങളിൽ ശ്രുതിമധുരമായ അയ്യപ്പഗാനങ്ങളം 
ശരണം വിളികളം ഭജനകളം സർവസാധാരണ 
മാണഡല്ാ. ഇഡതാടോപ്പം താളഡമളങ്ങളം ഉണ്ാകം. 
ശ്രുതിമധുരമായ അയ്യപ്പഗാനങ്ങളം താളാത്മകമായ 
ശരണംവിളികളടമല്ാം ഭഗവാൻ ‘ശ്രുതിമഡനാഹരനും, 
നൃത്തഗരീതലാലസനു’ടമാടക്യായതുടകാണ്ാണ്. 
അങ്ങിടന, ഭക്തരുടേ എല്ാ അഭരീഷ്ടങ്ങളം ഡചാേിക്ാടത 
തടന്ന നൽകന്നവനും, ഡവേങ്ങൾക്് ഭൂ�ണമായിട്ടു 
ള്ളവനും സാധുജനങ്ങൾക്് അവരുടേ ജരീവഡനാപാ 
ധികൾ നൽകന്നവനും ശ്രുതിമഡനാഹരമായ ഗരീതാേി 
കളിൽ ആസക്തിയുള്ളവനും ഹരിഹാരാത്മജനുമായി 
ട്ടുള്ള ശ്രീധർമ്മശാസ്ാവിടന ഞാൻ ആശ്യിക്കുന്നു, 
്ണമിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം
അനവധി വിഡശ�ണങ്ങളിലൂടേ ഭഗവാടറെ ഗുണകർമ്മ 
സ്വഭാവങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്നതും സനാതനധർമ്മ 
ത്തിടല വിവിധ ഉപാസാനാരരീതികടളയും സാധനാ 
പദ്തികടളയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ഭക്തഡകാേികളടേ 
നാവിലും മനസ്ിലും തത്തിക്ളിക്കുന്നതും ഭക്തി 
സംവർദ്കവമായ ഈ അനശ്വര കരീർത്തനം നൂറു 
വർ�ങ്ങൾക്കു മു്്, 1923ൽ പരമഭക്തയായ സ്വർഗ്രീയ 
ഡകാന്നകത്തു ജാനകിയമ്മ എന്ന മഹതി എഴുതിയതാ 
ടണന്ന കാര്ത്തിൽ ഇന്നിഡപ്പാൾ യാടതാരു തർക്വം 
ഇല്. ഈ ഗാനം ഭക്തഡകാേികളടേ ഹൃേയത്തിൽ 
എത്തിച്ത് ഗാനഗന്ർവ്ൻ ശ്രീ ഡയശുോസിടറെ സ്വര 
മാധുരിയിലൂടേയാടണന്നതും അവിസ്രണരീയമാണ്. 
ഭക്തി്ധാനമായ ഈ കരീർത്തനടത്ത ടവറും 
ഉറക്കുപാട്ടായി കാണാടത, അതിലേങ്ങിയിരിക്കുന്ന 
തത്വമുത്തുകൾ കടണ്ത്താനും ഉൾടക്ാള്ളാനും 
്ചരിപ്പിക്ാനുമുള്ള കർമ്മപദ്തികൾ ആവിഷ്കരിഡക് 
ണ്തുണ്്. ഈ അനശ്വര കരീർത്തനം പാടുകയും 
ഡകൾക്കുകയും അനുസന്ാനം ടചയ്യുകയും ടചയ്യുന്ന 
എല്ാ ഭക്തരും കരീർത്തന്ിയനും ഗരീതലാലസനും 
സകലരുടേയും ഉള്ളിൽ നൃത്തലാലസനായി 
വിളയാടുന്നവനും അന്ര്ാമിയായി വർത്തിക്കുന്നവനും 
ഗുരു കൃപാകരനും സുന്ദരാനനുമായ ഭഗവാൻ 
ശ്രീധർമ്മശാസ്ാവിടറെ സവിഡശ� കൃപാകോഷേ 
ങ്ങൾക്കു പാത്രീഭൂതരായിത്തരീരുമാറാകടട്ട.

സ്വാമിഡയ ശരണമയ്യപ്പ..!!!
(അവസാനിച്ചു)

_______________
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ഡ�ാ�ശസംസ്ാരങ്ങൾ : ഭാഗം 2
(ഡ�ാ. പി. വി. വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി,

 റിട്ട. സംസ്കൃതം ട്ാെസർ, �ഡസലിയസ് 
ഡകാഡളജ്, ഡകാട്ടയം)

4. ജാതകർമ്മം : ശിശു ജാതമായ ഉേടന, (ജനിച് 
ഉേടന) ടചയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ജാതകർമ്മം. 
ടപാക്ിൾടകാേി ഡവർടപ്പടുത്തും മു്് ജാതകർമ്മം 
നേഡത്തണ്താണ്.
“മന്ത്രവത് ്ാശനം ചാസ് ഹിരണ് മധുസർപി�ാ”
‘മന്ത്രവത് ്ാശനം’ - മന്ത്രപൂർവ്മായ അശനം. 
ഹിരണ്ം (സ്വർണ്ം), മധു (ഡതൻ), സർപിസ് (ടനയ്യ് ) 
- ടനയ്യും ഡതനും ഡചർത്ത് സ്വർണ്ം ഉരച്ചു നാവിൽ 
ടകാടുക്കുക. ഇത് ജനിച് ഉേൻ ടചഡയ്യണ്താണ്. 
ടപാന്നും ഡതനും ടകാടുക്കുക എന്ന് പറയാറുടണ്ങ്കിലും 
പലരും ഇഡപ്പാഴിടതാന്നും ടചയ്യാറില്. ഇത് മന്ത്രപൂർവ്ം 
ടചഡയ്യണ് ചേങ്ങാണ്. ് ാശനം എന്നാൽ നാവിൽഡതച്ചു 
കഴിപ്പിക്കുക. ഗർഭാവാസഡോ�ം പരിഹരിക്ാനാണ് 
ഈ കർമ്മം. പത്തു മാസം ഗർഭത്തിൽ കിേന്നഡപ്പാൾ 
ഉണ്ാകാവന്ന ഡോ�ങ്ങൾ ധാരാളമാണ്. ഇടുങ്ങിയ 
തേവറ ഡപാടലയുള്ള ഗർഭപാത്ത്തിൽ പത്തുമാസം 
കഴിയുകടയന്നത് വലിയ ശിഷേ തടന്നയാണ്. ശിശു 
അനങ്ങാനാകാടത ജരായുവിനാൽ മൂേടപ്പട്ടു കഴിയു 
കയാണ്. ഗർഭാവാസത്തിൽ സംഭവിച് അമ്മയുടേ 
ചിന്കളടേ, ഭഷേണത്തിടറെ, മഡനാ വ്ാപാരത്തിടറെ 
ഡോ�ങ്ങൾ കഞ്ഞിടന �ാധിച്ിരിക്ാം. ഇത്തരം 
ഡോ�ങ്ങൾ വരാടത ശ്ദ്ിക്ണടമന്ന് മു്് 
പറഞ്ഞതാണ്. എങ്കിലും ചില ഡോ�ങ്ങൾ  വഡന്നക്ാം. 
അങ്ങടന വരുന്ന ഡോ�ങ്ങളടേ പരിഹാരമായി മൂന്നു 
വസ്തുക്ൾ - ഡതൻ, ടനയ്യ് എന്നിവ ഡചർത്ത് സ്വർണ്ം 
ഉരച്ചു നാവിൽ ടകാടുക്കുന്നു. ബുദ്ിയുടേയും 
യശസ്ിടറെയും �ലത്തിടറെയും ്തരീകങ്ങളാണ് ഇവ. 
ടനയ്യ് ബുദ്ിക്കും, സ്വർണ്ം യശസ്ിനും, ഡതൻ 
�ലത്തിനും ഡവണ്ിയാണ്. ഈ മൂന്നും കഞ്ഞിഡലക്് 
സംക്രമിച്് രസാനുഭൂതി നാവിൽ ഉണ്ായ ഡശ�മാകണം 
മുലപ്പാൽ കേിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് വസ്തുക്ളടേ രസം 
നാവിൽ ഒരല്ം ഡതച്ചുനുണഞ്ഞ ഡശ�ം മുലപ്പാൽ 
നലാം. ആേ്മായി മുലപ്പാല് നല്കുന്നതിനും മു്ാണ് 
ജാതകർമ്മം ടചഡയ്യണ്ത്.
5. നാമകരണം : ഡപരിേൽ ചേങ്ങ് നമുക്് പരിചിതവം 
പലരും ടചയ്തു വരുന്നതുമാണ്. ടപാതുടവ കഞ്ഞിടറെ 
ജനനഡശ�ം ആേ്മായി ടചയ്യുന്ന ചേങ്ങാണിത്. 
ഇരുപടത്തട്ടുടകട്ടുക, ഡപരിടുക എന്നരീ ചേങ്ങുകൾ 
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സാധാരണ ടചയ്യാറുണ്്. സ്മൃതികൾ വിധിച് 
രരീതിയിലാടണങ്കിൽ പത്താം േിവസം അടല്ങ്കിൽ 
പന്ത്രണ്ാം േിവസം ഡപരിേണം. പത്തു േിവസത്തിനകം 
ഗർഭാവാസ ഡോ�ങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. 
അതു കഴിഞ്ഞാൽ ഡപരിോം. പത്താം േിവസം 
അടല്ങ്കിൽ പരമാവധി പന്ത്രണ്ാം േിവസം ഡപരിോം. 
ഒരു വസ്തു നിർമ്മിച്ാൽ, പുതുതായി കണ്പിേിച്ാൽ 
ഉേടന നാം അതിനു ഡപര് ടകാടുക്കും. നൂതനമായ 
എന്് സൃഷ്ടിക്ടപ്പട്ടാലും അതിനു ഡപരിടും. 
നവജാതശിശു ഈ ്പഞ്ത്തിടല ഒരു ഘേകമായി, 
ഒരു അംഗമായി മാറുന്നു എന്നതിടറെ സൂചനയാണ് 
ഡപരിേൽ. പാര്ര്മായി ലഭിച് ഡപരാണ് ഇഡേണ്ത് 
എന്നാണ് ്മാണം. അച്ഛടറെഡയാ അമ്മയുഡേഡയാ 
മുൻതലമുറയിൽ നിന്ന് ലഭിച് ഡപര് കടും�ത്തിടറെ 
പാര്ര്ം നിലനിര്ത്തുന്നു. കൂോടത ഒരു വിളിഡപ്പരും 
നലാറുണ്്. ‘േ്വ്ഷേരം, ത്്ഷേരം, ചതുരഷേരം വാ നാമ 
വിേധ്ാത് ’ - രണ്ഷേരം, മൂന്നഷേരം, അഥവാ 
നാലഷേരം ഉള്ള ഡപരാണ് നഡലണ്ത്. ഒരഷേരം 
മാത്മുള്ള ഡപരിോൻ പാേില്. ‘ശ്രീ’ എന്ന് മാത്മായി 
ഒരാൾക്് ഡപരിോൻ പാേില്, ശ്രീമാൻ, ശ്രീമതി 
എന്നാകാം. ഇത്തരം കടറ വ്വസ്ഥകൾ 
നാമകരണത്തിനുണ്്. ബ്രാഹ്മണ, ഷേത്ിയ, പവശ്, 
ശൂദ്രാേികളടേ ഡപരുകളടേ അവസാനം ശർമ, വർമ, 
ഗുപ്ത, ോസ എടന്നാടക് ഡചർക്ാറുണ്്. ‘ശർമ്മ’ 
ബ്രാഹ്മണടനയും ‘വർമ്മ’ ഷേത്ിയടനയും ‘ഗുപ്ത’ 
പവശ്ടനയും ‘ോസ’ ശൂദ്രടനയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു 
കഞ്ഞിടറെ വ്ക്തിത്വടത്ത സ്ഥാപിക്കുന്നത് 
നാമകരണത്തിലൂടേയാടണന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.
6. നിഷ്ക്രമണം: ‘വാതിൽ പുറപ്പാേ് ’ എന്ന് പറയുന്ന ഈ 
ചേങ്ങ് ആരും ഇക്ാലത്ത് ആചരിച്ചു കാണുന്നില്. 
ജനനഡശ�ം നാലാം മാസത്തിൽ ആേ്മായി 
ശിശുവിടന വാതിലിനു പുറഡത്തക്കു ടകാണ്വരുന്ന 
ചേങ്ങാണ് നിഷ്ക്രമണം. പുറത്തിറങ്ങി ആേ്ം സൂര്ടന 
കാണിക്കുകയാണ് ഈ ചേങ്ങിൽ ടചയ്യുന്നത്. അഡപ്പാൾ 
സൂര്കിരണങ്ങൾ ഈ ശിശുവിഡലക്് സംക്രമിക്കും. 
ഇത്തരത്തിൽ സൂര്സ്പർശം മൂലം ശിശുവിടറെ ത്വക്ിൽ 
ഉണ്ാഡയക്ാവന്ന �ാഹ്മായ പവ�മ്ങ്ങടള 
മാറ്റിടയടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിടറെ ഉഡദ്ദശ്ം. ഇതു 
കൂോടത, ്കൃതിേർശനം - ്കൃതിയിടല എല്ാ 
ചരാചരങ്ങടളയും കാണിക്ാനായി, ഉത്തമ 
വൃഷേത്തിടറെ ചുവട്ടിൽ ശിശുവിടന നിർത്തുന്നു. (ഉത്തമ 
വൃഷേമായി പ്ാവിടനയാണ് കരുതുന്നത് ) ആ 
വൃഷേത്തിടറെയും ഈ ്കൃതിയുടേയും ഒരു ഭാഗമാണ് 
ഈ ശിശു.
7. അന്ന്ാശനം: ‘അന്ന്ാശനം’ അഥവാ ഡചാറൂണ് 
എന്ന ചേങ്ങ് സുപരിചിതവം ടപാതുടവ എല്ാവരും 
ആചരിക്കുന്നതുമാണ്. ഇത് എല്ാ വർണികൾക്കും 
ആകാം. അഞ്ാം മാസഡമാ ആറാം മാസഡമാ 
അതിനിേഡക്ാ അന്ന്ാശനം നേത്താം. പചനഡശ�ി 
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/ േഹനഡശ�ി വർദ്ിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ാരം എന്നാണ് 
ഈ ചേങ്ങിടറെ ്സക്തി. അതുവടര മുലപ്പാൽ മാത്ം 
കേിച്ിരുന്ന കട്ടി ഇതിനുഡശ�ം ്പഞ്ഗതങ്ങളായ 
രസങ്ങടള അന്നത്തിലൂടേ അനുഭവിക്കുകയാണ്. 
ഇതിനായി അന്നത്തിൽ മൂന്ന് തരം രസങ്ങൾ കൂട്ടി 
ഡച്ർക്കുന്നു - ഉപ്പ്, മധുരം, പുളി. പുളിക്കു പകരം 
പതരാണ് ഡചർക്കുക. ഈ മൂന്നു രസങ്ങളം അന്ന 
ത്തിലൂടേ കഞ്ഞിടറെ നാവിൽ എത്തിക്കുകയാണ്. ഈ 
മൂന്ന് രസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മറ്റു മൂന്നു രസങ്ങൾ ഉണ്ായി 
��് രസങ്ങൾ  ആകന്നത്. ഈ ��് രസങ്ങൾ 
എത്തിച്ചു ടകാടുത്തു പചനഡശ�ി വർദ്ിപ്പിക്ാൻ 
ഡവണ്ിയുള്ള മഹത്തായ സംസ്ാരമാണ് അന്ന 
്ാശനം. മാത്മല്, ്ാണൻ, അപാനൻ, ഉോനൻ, 
വ്ാനൻ, സമാനൻ എന്നരീ അഞ്ചു തരത്തിലാണ് 
്ാണൻ അകത്തുള്ളത്. ഇവയിൽ സമാനൻ 
അകടത്തത്തുന്ന ഭഷേണടത്ത പാകടപ്പടുത്തി അടുത്ത 
വഴിയിഡലക്് എത്തിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്കു തങ്ങളടേ ഡജാലി 
ശരിയായി നിർവ്ഹിക്ാൻ സാധിക്കും വിധത്തിൽ, 
അതായത് അജരീർണത ഉണ്ാകാത്ത തരത്തിലുള്ള 
ഖരപോർത്ഥങ്ങൾ കഞ്ഞിന് നലണം. അതിനുഡവണ്ി 
മന്ത്രമയമായി, ് ാർത്ഥനകഡളാടേയും സംസ്ാരഡത്താ 
ടേയും, അനുഷ്ഠാനങ്ങഡളാടുകൂേി, ഓഡരാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ 
കൂേി അന്നം ആസ്വേിക്ണം. അന്നം എന്നാൽ ഡചാറ് 
മാത്മല്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂേി അകഡത്തക്് 
സ്വരീകരിക്കുന്നടതല്ാം അന്നമാണ്. കണ്്, മൂക്്, ടചവി, 
നാക്്, ത്വക്് എന്നരീ പഡഞ്ന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂേി 
സ്വരീകരിക്കുന്നടതല്ാം അന്നങ്ങളാണ്.

‘അന്നപഡത അന്നസ് ഡനാഡേഹി 
അനവരീമസ് ശുഷ്ിണം’

ഈ മന്ത്രം ടചാല്ിയാണ് അന്നം നഡലണ്ത്. മന്ത്ര 
മിടല്ങ്കിലും മന്ത്രത്തിടറെ അർത്ഥം മനസ്ിലാക്ി 
നലിയാലും മതിയാകം. അന്നപതിഡയാടു ്ാർത്ഥിക് 
യാണ്, ‘ഡനാ അന്നം ഡേഹി ‘ ഞങ്ങൾക്് അന്നം തരൂ, 
ഡരാഗഹന്ാവായ അന്നം. ‘അനവരീമസ് ശുഷ്ിണം’ - 
ഡരാഗടത്ത നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അന്നം. ശരരീരത്തി 
നുണ്ാകന്ന ഡരാഗങ്ങൾ അന്നം ടകാണ് മാറണം.
8.ചൂ�ാകരണം: ചൂ�ാകരണം എന്നാൽ ഷേൗരം 
അഥവാ ചൗളം എന്നും പറയാം. ഇടതാരു 
മുണ്ഡനസംസ്ാരമാണ്. ഗർഭത്തിൽ നിന്നും വന്ന 
മാലിന്ങ്ങൾ ഉള്ള മുേി മുഴുവൻ കളഞ്ഞു പുതിയ മുേി 
ഉണ്ായി വരണം. ഏകഡേശം മൂന്നു വയസ്് ആകഡ്ാൾ 
മാത്ഡമ തലഡയാേ് ഉറച്ചു കത്തിടകാണ്് സ്പർശിക്ാൻ 
പാകമാവകയുള്ളൂ. അത്യുമിടല്ങ്കിലും ഏതാണ്് ഒന്ന്-
ഒന്നര വയടസ്ങ്കിലുമാകണം. ശിരസ്് ഉറച് ഡശ�ഡമ 
ഈ കർമ്മം ടചയ്യാവൂ. ഷേൗരടമന്ന ഈ മുണ്ഡന 
സംസ്ാരം പുതിയ ശുദ്മായ മുേി വളർന്നു വരാൻ 
ഡവണ്ിയാണ്.
9, 10) ഉപനയനം, വിേ്ാരംഭം:  ‘ഉപനയനം’ എന്നാൽ 
‘അടുഡത്തക്് എത്തിക്കുക’ എന്നാണ്. ‘ഉപ’ എന്നാൽ 
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സമരീപം, ‘നയനം’ എന്നാൽ എത്തിക്കുക. ആചാര്ടറെ 
സമരീപഡത്തക്കു വിേ് അഭ്സിക്ാൻ ഡവണ്ി ശി�്ടന 
എത്തിക്കുന്ന ചേങ്ങിടറെ ഡപരാണ് ഉപനയനം. 
അഞ്ചുമുതൽ എട്ടു വയസ്് വടരയാണ് ഇതിന് 
അനുവേനരീയമായ സമയം. വിേ്ാഭ്ാസത്തിനു 
ഡവണ്ിയുള്ള സംസ്ാരമാണ് ഉപനയനം.
   വിേ്ാഭ്ാസത്തിനായി ഗുരുവിനു സമരീപം 
എത്തിക്കുഡ്ാൾ അഡദ്ദഹം ഈ വിേ്ാർത്ഥിക്കു ചില 
അേയാളങ്ങൾ നല്കും. ആേ്ഡത്തത് പൂണൂൽ, അടുത്തത് 
കൃഷ്ണ മൃഗത്തിടറെ ഡതാൽ, മടറ്റാന്ന് അരഞ്ഞാണം അഥവാ 
ഡമഖല (പുല്ടകാണ്ള്ള ചരേ് ) - ഇവ മൂന്നും ധരിപ്പിക്കും. 
പണ്കാലത്ത് ഇവ മൂന്നും വിേ്ാർത്ഥിയുടേ യൂണിഡൊം 
ആയിരുന്നുടവന്ന് ഇന്നടത്ത ഭാ�യിൽ പറയാം. ഇവ 
ധരിച്ചു മാത്ഡമ വിേ്ാർത്ഥി നേക്ാവൂ. വിേ്ാലയത്തിൽ 
മാത്മല്, വരീട്ടിലും നാട്ടിലും എല്ാം ഇത് ഡവണം. ഇതിനു 
പുറടമ ഒരു വേിയും (േണ്ഡ് ) കയ്യിൽ ടകാടുക്കും. ഈ 
വേിയും വിേ്ാർത്ഥിയുടേ അേയാളമാണ്.
              ഇവടയല്ാം ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വിേ്ാർത്ഥിയായി. 
ഗുരു ആേ്മായി നല്കുന്ന മഡന്ത്രാപഡേശമാണ് ഗായത്രീ 
മന്ത്രം. ഗായത്രീമന്ത്രത്തിടറെ മഹിമയും വ്ാഖ്ാനവം 
യജുർ ഡവേടമന്ന വി�യത്തിൽ വിശേമായി 
്തിപാേിചിട്ടുണ്്. ഇതിനു ഡശ�ം ആചമനാേികഡളാടേ 
മൂന്നു ഡവളകളിലും ടചഡയ്യണ് സന്്ാവന്ദനം ശരീലിപ്പി 
ക്കുന്നു. ഇതിനുഡശ�ം ‘ഭിഷോന്നം എടുത്തു ജരീവിതം 
നേത്തൂ, എന്ന നിർഡദ്ദശം നല്കും. എട്ടു വയസ്സുള്ള ഒരു കട്ടി 
ഭിഷോേനം നേത്തി ജരീവിക്ണം എന്നത് ജരീവിതം 
എടന്ന്നറിയാനുള്ള വലിയ പാഠമാണ്. പകൽ മുഴുവൻ 
അറിവ് ഡതേി നേന്ന്, കിട്ടുന്ന ഭിഷേ പാകം ടചയ്തു്, അതിൽ 
ഒരംശം ഗുരുവിനു നലി �ാക്ി തനിക്കു കഴിക്ാം. 
വിേ്ാർത്ഥികൾ ആ കാലത്തു ‘സ്വപാകികൾ’, സ്വയം 
ഭഷേണം പാകം ടചയ്തു കഴിക്കുന്നവർ, ആയിരുന്നു. മാതാ 
പിതാക്ൾ ഭഷേണം ഉണ്ാക്ി ടകാടുത്തിട്ടല് ഭാരതത്തിൽ 
വിേ്ാർത്ഥികൾ വിേ് അഭ്സിച്ിരുന്നത്. ഇന്നടത്ത 
സാഹചര്ങ്ങളിൽ എട്ടുവയസ്സുകാരൻ ഭഷേണം പാകം 
ടചയ്യുന്നതുഡപാടലയുള്ള കാര്ങ്ങൾ ്ാഡയാഗികമല്. 
കാഡലാചിതമായി പുതിയ സ്മൃതികൾ ഉണ്ാഡകണ്തിടറെ 
ആവശ്കത ഈ ഉോഹരണം വ്ക്തമാക്കുന്നു.
11, 12) - ഔപനി�േം, മഹാനാമ്്ം: അടുത്ത രണ് 
സംസ്ാരങ്ങൾ ഔപനി�േം, മഹാനാമ്്ം എന്നിവയാണ്. 
‘ഔപനി�േം’ എന്നാൽ ഡവോന് പഠനമാണ്. 
‘മഹാനാമ്്’ടമന്നാൽ ഈ സംസ്ാരങ്ങളിൽ ടവച്് ഏറ്റവം 
മഹത്തായ സംസ്ാരടമന്നാണ്. ബ്രഹ്മചര്ത്തിൽ 
അനുഷ്ഠിഡക്ണ് ഭൗതികമായ അറിവകൾ ഡനടുന്നതിനു 
ഡവണ്ിയുള്ള യജ്മാണ് മഹാനാമ്്ം.
13. സമാവർത്തനം: ‘സമാവർത്തനം’ എന്നാൽ ‘സം 
ആവർത്തനം’ - തിരിച്ചുവിളിക്കുക എന്നാണ്. പഠനം 
പൂർത്തിയായി ജരീവിത ത്തിഡലക്് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നതാണ് 
സമാവർത്തനം. വിവാഹത്തിന് ടതാട്ടുമു്്, അതായത് 
ഗൃഹസ്ഥാശ്മത്തിഡലക്കു ്ഡവശിക്കും മു്്, ബ്രഹ്മചര്ം 
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എന്ന ആശ്മം പൂർണമാക്ി സമാവർത്തനം എന്ന 
ചേങ്ങ് നേത്തണം. മന്ത്രങ്ങളം ഡഹാമങ്ങളം ഉൾടപ്പടുന്ന 
ഒരു സംസ്ാരമാണിത്. ‘സത്ം വേ, ധർമ്മം ചര’ - 
സത്ം പറയണം, ധർമ്മം ആചരിക്ണം, ‘സ്വാധ്ായാത് 
മാ ്മേ’- സ്വാധ്ായത്തിൽ നിന്നും അണുവിേ 
വ്തിചലിക്രുത്. പഠനത്തിൽ നിന്ന് പിഴച്ചുഡപാകരുത്. 
എന്ാഡണാ പഠിച്ത്, അതിലൂടേ സഞ്രിക്ണം. 
പഠിക്കുന്നത് ജരീവിത േർശനമാണ്. അത് ടതറ്റിക്രുത്. 
ഇത്തരം മഹനരീയമായ ഉപഡേശങ്ങഡളാടേയാണ് 
വിേ്ാഭ്ാസം പൂർണമാകന്നത്. ഇത്തരം ഉപഡേശങ്ങൾ 
സ്വരീകരിച്്, ഗുരുേഷേിണ നലി, സമാവർത്തനം എന്ന 
ചേങ്ങിലൂടേ തിരിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉേൻ തടന്ന 
വിവാഹം എന്ന സംസ്ാരം ആരംഭിക്ാം, അഥവാ 
ഗൃഹസ്ഥാശ്മത്തി ഡലക്കു ്ഡവശിക്ാം. ഈ ആശ്മം 
ഇല്ാടത ജരീവിക്ാൻ ആകില്. ബ്രഹ്മചര്ം 
പൂർത്തിയായാൽ ഉേൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്മത്തിഡലക്കു 
്ഡവശിക്ണം.

 (തുേരും)
_____________________

ഡനതാജി സുഭാ�് ചന്ദ്രഡ�ാസ്  -
ധരീരനായ ഡേശരീയ ഡനതാവ്

          ശ്ി സുഭാ�് ചന്ദ്രഡ�ാസ് (23 ജനുവരി 1897 - 18 
ഓഗസ്റ്റ് 1945) ഭാരതത്തിടല എക്ാലടത്തയും  
ധരീരനായ ഡേശരീയഡനതാവായിരുന്നു. ഇന്്യിടല 
ബ്രിട്ടരീ�് അധികാരടത്ത ശക്തമായി എതിർക്കുകവഴി 
നിരവധി ഇന്്ക്ാർക്ിേയിൽ അഡദ്ദഹത്തിന് 
ധരീരനായക പരിഡവ�ം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ നാസി 
ജർമ്മനിയുമായും, ഇംപരീരിയൽ ജപ്പാനുമായും ഉള്ള 
അഡദ്ദഹത്തിടറെ യുദ്കാല സഖ്ങ്ങൾ, ഏകാധിപത്ം, 
യഹൂേ വിരുദ്ത പസനിക പരാജയം എന്നിവയാൽ 
ദുർഘേകരമായ ഒരു സാഹചര്ം സൃഷ്ടിക്ടപ്പട്ടു. 1942-
ടറെ തുേക്ത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ ടവച്് ഡനതാജി എന്ന 
�ഹുമതി ആേ്മായി നൽകിയത് ‘ഇൻ�ിട� 
ലരീജണിടല’ ഇന്്ൻ പസനികരും ട�ർലിനിടല 
ഇന്്ക്ായുള്ള ്ഡത്ക �യൂഡറായിടല ജർമ്മൻ, 
ഇന്്ൻ ഉഡേ്ാഗസ്ഥരും ഡചർന്നാണ്.  ഇഡപ്പാൾ 
ഡലാകടമ്ാടും ഡനതാജി എന്ന ഡപരിലാണ് അഡദ്ദഹം 
അറിയടപ്പടുന്നത്.
           1897 ജനുവരി 23-ന് ്ഭാവതി ഡ�ാസിടറെയും 
ജാനകിനാഥ് ഡ�ാസിടറെയും മകനായി, കട്ടക്ിടല ഒരു 
വലിയ �ംഗാളി കടും�ത്തിലാണ് സുഭാ�് ചന്ദ്രഡ�ാസ് 
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ജനിച്ത്, ഇന്ന് അത് ഭാരതത്തിടല ഒ�രീ� 
സംസ്ഥാനത്താണ്. അഡദ്ദഹത്തിടറെ അമ്മ ദുർഗ, 
കാളി എന്നരീ ഡേവതകടള ആരാധിച്ചും, മഹാഭാരതത്തിൽ 
നിന്നും രാമായണത്തിൽ നിന്നും കഥകൾ പറഞ്ഞും, 
�ംഗാളി പേവരീക ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചും മകടന 
വളർത്തി.  അനുക്ാപൂർവ്ം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന 
ആളകടള സഹായിക്ാനുള്ള ഒരു  മഡനാഭാവം 
അമ്മയിൽ നിന്ന്, സുഭാ�്  ഡനേിയിരുന്നു.  
       ടചറുപ്പത്തിൽ തടന്ന ഡകാഡളജിൽ നിന്നും മറ്റും 
ഡനേിയ ഇംഗ്രീ�് വിേ്ാഭ്ാസത്തിനുഡശ�ം ഇന്്ൻ 
സിവിൽ സർവരീസ് പരരീഷേ എഴുതാൻ അഡദ്ദഹടത്ത 
ഇംഗ്ണ്ിഡലക്് അയച്ചു. നിർണായകമായ ആേ് 
പരരീഷേയിൽ മികച് വിജയം ഡനേിടയങ്കിലും ‘ഡേശരീയത’ 
ഇതിഡനക്ാൾ ഉയർന്ന വിളിയാടണന്ന് ചൂണ്ിക്ാട്ടി 
പെനൽ പരരീഷേ എഴുതുന്നതിൽനിന്ന് അഡദ്ദഹം 
പിന്ാറി. 1921-ൽ ഇന്്യിഡലക്് മേങ്ങിയ ഡ�ാസ് 
മഹാത്മാഗാന്ിയുടേ ഡനതൃത്വത്തിലുള്ള ഡേശരീയ 
്സ്ഥാനത്തിലും ഇന്്ൻ നാ�ണൽ ഡകാൺഗ്രസിലും 
ഡചർന്നു. ജവഹർലാൽ ടനഹ്റുവിടന അനുഗമിച്് 
ഡകാൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഭരണഘേനാ പരിഷ്കരണത്തിൽ 
താൽപര്ം കറഞ്ഞതും, അഡതസമയം ഡസാ�്ലിസ 
ഡത്താേ് കൂടുതൽ തുറന്ന മഡനാഭാവവമുള്ള ഒരു 
ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഡനതൃത്വത്തിൽ. 1938-ൽ ഡ�ാസ് 
ഡകാൺഗ്രസ് ്സി�റൊയി. 1939-ൽ വരീണ്ം 
തിരടഞ്ഞടുപ്പിന് ഡശ�ം, അഡദ്ദഹവം ഗാന്ിയുൾ 
ടപ്പടേയുള്ള ഡകാൺഗ്രസ് ഡനതാക്ളം തമ്മിൽ ബ്രിട്ടരീ�് 
ഇന്്യുടേയും നാട്ടുരാജ്ങ്ങളടേയും ഭാവി ടെ�ഡറ 
�ടനടച്ാല്ി ഉണ്ായ അഭി്ായവ്ത്ാസങ്ങൾക്് 
പുറടമ അഹിംസഡയാടുള്ള ഡനതാജിയുടേ നയപരമായ 
അഭി്ായ വ്ത്ാസങ്ങളിലും ഡകാൺഗ്രസ് ഡനതൃത്വ 
ത്തിനിേയിൽ അസ്വാരസ്ം വളർന്നു. ഇതിൽ ്തിഡ� 
ധിച്് ഡകാൺഗ്രസ് വർക്ിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ 
ഭൂരിഭാഗവം രാജിടവച്തിടന തുേർന്ന് ഡനതാജി 
്സി�റെ് സ്ഥാനം രാജിടവക്കുകയും ഒടുവിൽ പാർട്ടി 
വിടുകയും ടചയ്തു.
             1941 ഏ്ിലിൽ ഡ�ാസ് നാസി ജർമ്മനിയിൽ 
എത്തി, അവിേടത്ത ഡനതൃത്വം ഇന്്യുടേ സ്വാതന്ത്ര് 
ത്തിന് അ്തരീഷേിതവം എന്നാൽ അവ്ക്തവമായ 
സഹതാപമാണ് വാഗ്ാനം ടചയ്ത്. പടഷേ 
ട�ർലിനിൽ ഒരു ‘ഫ്രീ ഇന്് ടസറെർ’ തുറക്ാൻ 
അവർ മൂലധനം നൽകി സഹായിച്ചു. ഡ�ാസിടറെ 
കരീഴിൽ ഡസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനായി എർവിൻ 
ഡറാമ്മലിടറെ ആഫ്ിക് ഡകാർപ്് പിേിടച്ടുത്ത ഇന്്ൻ 
യുദ്ത്തേവകാരിൽ നിന്ന് 3,000-ഡത്താളം വരുന്ന 
‘ഫ്രീ ഇന്്ാ ലരീജൺ’ (ആർമി) റിക്രൂട്ട് ടചയ്യാനും 
സാധിച്ചു. എന്നാൽ ജർമ്മൻകാർ, അവരുടേ ്ധാന 
ലഷേ്ങ്ങൾക്് അനു�ന്മായിട്ടാടണങ്കിലും, 1941ൽ 
ഇന്്ൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിഡന്ലുള്ള അധിനിഡവശം 
തരീരുമാനിച്ിരുന്നു. 1942-ടല വസന്കാലഡത്താടേ, 
ജർമ്മൻ പസന്ം റ�്യിൽ കടുങ്ങിയഡതാടേ, 

14



ഡ�ാസ് ടപടട്ടന്നുള്ള വിജയങ്ങൾ മാത്ം ഡനേിയ 
ജപ്പാടറെ പകവശം ഉണ്ായിരുന്ന ടതക്കുകിഴക്ൻ 
ഏ�്യിഡലക്് ഡപാകാൻ തരീരുമാനിച്ചു. 1942 ടമയ് 
അവസാനം ഡ�ാസുമായുള്ള തടറെ ഏക കൂേിക്ാഴ്ചയിൽ 
അഡ�ാൾെ് ഹിറ്റ്ലർ ഒരു അന്ർവാഹിനി ഏർപ്പാോ 
ക്ാടമന്നു വാഗ്ാനം ടചയ്തു. ഈ അച്ചുതണ്് ശക്തിക 
ഡളാടോപ്പം നിന്നുടകാണ്്, 1943 ടെബ്രുവരിയിൽ 
ഡ�ാസ് ഒരു ജർമ്മൻ അന്ർവാഹിനിയിൽ കയറി. 
മ�ഗാസ്റിന് പുറത്ത്, അഡദ്ദഹടത്ത ഒരു ജാപ്പനരീസ് 
അന്ർവാഹിനിയിഡലക്് മാറ്റി, അതിൽ നിന്ന് ജപ്പാടറെ 
അധരീനതയിലുള്ള സുമാത്യിൽ 1943 ടമയ് മാസത്തിൽ 
അഡദ്ദഹം ഇറങ്ങി.
       സിംഗപ്പൂർ യുദ്ത്തിൽ ജപ്പാനരീസ് പിേികൂേിയ 
ഇന്്ൻ പസന്ത്തിടല ഇന്്ൻ യുദ്ത്തേവകാടര 
ഉൾടപ്പടുത്തിടക്ാണ്ള്ള  ഇന്്ൻ നാ�ണൽ 
ആർമിടയ (ഐഎൻഎ), ജാപ്പനരീസ് പിന്തുണഡയാടേ, 
ഡ�ാസ് നവരീകരിച്ചു. ജാപ്പനരീസ് അധിനിഡവശ 
ആൻ�മാൻ നിഡക്ാ�ാർ േ്വരീപുകളിൽ താത്കാലി 
കമായി ഡ�ാസ് അധ്ഷേനായ “സ്വതന്ത്ര ഇന്്യുടേ” 
ഒരു താൽക്ാലിക ഗവൺടമറെ് ്ഖ്ാപിക്ടപ്പട്ടു, 
1944 അവസാനത്തിലും 1945 ടറെ തുേക്ത്തിലും 
ഇന്്ൻ പസന്ം ഇന്്ടക്തിരായി നേത്തിയ 
ജാപ്പനരീസ് ആക്രമണം സ്ഥിതിഗതികൾ മാറ്റിമറിച്ചു. 
അതിൽ ഏതാണ്് പകതിഡയാളം ജാപ്പനരീസ് ഡസനയും,  
പടങ്കടുത്ത ഭൂരിഭാഗം INA സംഘവം ടകാല്ടപ്പട്ടു. 
ഡശ�ിക്കുന്ന INA ടയ മഡല�്ൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ 
നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും, സിംഗപ്പൂർ തിരിച്ചുപിേിച്ഡതാടേ 
അവർ കരീഴേങ്ങുകയും ടചയ്തു. ഡസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ 
ബ്രിട്ടരീ�് വിരുദ്രായി മാറിടയന്ന് വിശ്വസിച് ഡ�ാസ് 
തടറെ ഭാവി ് വർത്തനങ്ങൾക്ായി  മഞ്ചൂറിയയിഡലക്് 
രഷേടപ്പോൻ തരീരുമാനിച്ചു. 1945 ആഗസ്റ്റ് 18-ന് 
ജാപ്പനരീസ് തായ ് വാനിൽ അഡദ്ദഹത്തിടറെ വിമാനം 
‘ഓവർഡലാ�് ’ കാരണം തകർന്നഡപ്പാൾ സംഭവിച് 
മാരകമായ ടപാള്ളഡലറ്റാണ് അഡദ്ദഹം മരിച്ടതന്ന് 
റിഡപ്പാർട്ട് ടചയ്യടപ്പടുന്നു. ഇന്്യുടേ സ്വാതന്ത്ര്ം 
ഉറപ്പാക്ാൻ തങ്ങളടേ ഡനതാജി മേങ്ങിവരുടമന്ന് 
്തരീഷേിച്് ചില ഇന്്ക്ാർ ഈ അപകേം 
സത്മാടണന്ന് വിശ്വസിച്ില്. ഇന്്ൻ ഡേശരീയതയുടേ 
്ധാന മുഖമായ ഇന്്ൻ നാ�ണൽ ഡകാൺഗ്രസ്, 
ഡനതാജിയുടേ ഡേശഡനേഹടത്ത ്ശംസിടച്ങ്കിലും, 
അഡദ്ദഹത്തിടറെ രാഷ്ട്ര തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ്ത് 
യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നു. ഐഎൻഎ 
ടയ ഒരു ശക്തമായ ശത്രുവായി കാണാതിരുന്ന ബ്രിട്ടരീ�് 
രാജ്, ‘ഐഎൻഎ വിചാരണ യിൽ’, 300 ഐഎൻഎ 
ഉഡേ്ാഗസ്ഥർടക്തിടര രാജ്ഡദ്രാഹക്കുറ്റം ചുമത്തി, 
പഡഷേ ഒടുവിൽ ഡകാൺഗ്ര സിടറെ എതിർപ്പിന് മുന്നിലും, 
ഇന്്യിൽ ദ്രുതഗതിയി ലുള്ള de- colonisation/ 
അപഡകാളനിവൽക്ര ണത്തിന് ബ്രിട്ടനിൽ പുതിയ 
മാനസികാവസ്ഥ ഉേടലടുത്തിരുന്നതിനാലും അവർ 
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അതിൽനിന്ന് പിന്ാറി.
പരാക്രം േിവസ്

 1897 ജനുവരി 23 ന് കട്ടക്ിൽ ജനിച് 
ഡനതാജിയുടേ ത്ാഗവം ഇന്്യുടേ സ്വാതന്ത്ര് 
സമരത്തിനുള്ള മഹത്തായ സംഭാവനയും �ഹുമാന 
പൂർവ്ം  അംഗരീകരിച്ചുടകാണ്് എല്ാ വർ�വം ജനുവരി 
23 “പരാക്രം േിവസ് ”, “പധര്ത്തിടറെ േിനം” 
അടല്ങ്കിൽ “ധരീര േിനം” ആയി ആഡഘാ�ിക്കുന്നു.
         2022 ടസപ്റ്റം�ർ 8-ന് ഇന്്ാ ഡഗറ്റിൽ 
ഡനതാജി സുഭാ�് ചന്ദ്രഡ�ാസിടറെ ്തിമ അനാച്ഛാേ 
നവം, ‘കർത്തവ് പഥിടറെ’ ഉേ്ഘാേനവം �ഹു. 
്ധാനമന്ത്രി നഡരന്ദ്ര ഡമാേി നിർവഹിച്ചു ടകാണ്്  
്ധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്: “അേിമത്തത്തിടറെ ്തരീക 
മായ കിം ഗ്സ് ഡവ അതായത് രാജ് പഥ് ഇന്ന് മുതൽ 
ചരിത് വി�യമായി മാറുകയും എടന്നഡന്നക്കുമായി 
ഇല്ാതാക്ടപ്പടുകയും ടചയ്തു”. “1947-ന് മു്് 
ആൻ�മാൻ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ത്ിവർണ് പതാക 
ഉയർത്തുകയും ടചയ് അഖണ്ഡഭാരതത്തിടറെ ആേ് 
ഡേശരീയ ഡനതാവായിരുന്നു ഡനതാജി സുഭാ�് ”. 
“അേിമത്തത്തിടറെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടരീ�് രാജിടറെ 
്തിനിധിയുടേ ഒരു ്തിമ ഉണ്ായിരുന്നുടവന്നും 
ഇന്ന് അഡത സ്ഥലത്ത് ഡനതാജിയുടേ ്തിമ സ്ഥാപി 
ച്തിലൂടേ രാജ്ം ആധുനികവം കരുത്തുറ്റതുമായ ഒരു 
ഇന്്ക്് ജരീവൻ നൽകി” എന്നും ്ധാനമന്ത്രി കൂട്ടി 
ഡച്ർത്തു. ഡനതാജിയുടേ മഹത്വം അനുസ്രിച്ചുടകാണ്് 
്ധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു, “അധികാരത്തിടറെയും സ് 
ത്തുകളടേയും ടവല്വിളികൾക്് അതരീതനായ ഒരു 
മഹാനായിരുന്നു സുഭാ�് ചന്ദ്രഡ�ാസ്. ഡലാകം മുഴുവൻ 
അഡദ്ദഹടത്ത ഒരു ഡനതാവായി കണക്ാക്കുന്ന തര 
ത്തിലായിരുന്നു അഡദ്ദഹത്തിടറെ സ്വരീകാര്ത. അഡദ്ദഹ 
ത്തിന് പധര്വം ആത്മാഭിമാനവം ആശയങ്ങളം, 
േർശനങ്ങളണ്ായിരുന്നു. ഡനതൃത്വപരമായ കഴിവകളം 
നയങ്ങളം ഉണ്ായിരുന്നു”.
   ഡനതാജി, ഇന്്യുടേ പപതൃകത്തിൽ അഭിമാനി 
ച്ിരുന്നതായും അഡത സമയം ഇന്്ടയ ആധുനിക 
മാക്ാൻ ആഗ്രഹിച്ിരുന്നതായും ്ധാനമന്ത്രി ഓർമി 
പ്പിച്ചു. “സ്വാതന്ത്ര്ത്തിനു ഡശ�ം ഇന്് സുഭാ�് �ാബു 
വിടറെ പാത പിന്തുേർന്നിരുടന്നങ്കിൽ, രാജ്ം ഇന്ന് 
എത് ഉയരത്തിലാകമായിരുന്നു! പഡഷേ, നിർഭാഗ് 
വശാൽ, സ്വാതന്ത്ര്ാനന്രം നമ്മുടേ ഈ മഹാനായ 
നായകൻ വിസ്രിക്ടപ്പട്ടു. അഡദ്ദഹത്തിടറെ ആശയ 
ങ്ങളം, അവയുമായി �ന്ടപ്പട്ട ചിഹ്നങ്ങൾ ഡപാലും 
അവഗണിക്ടപ്പട്ടു. ഡനതാജിയുടേ ഊർജം രാജ്ടത്ത 
നയിഡക്ണ്ത് ഇന്ന് നമ്മളടേ ആവശ്മാണ്.  
‘കർത്തവ്പാത’യിലുള്ള ഡനതാജിയുടേ ്തിമ 
അതിനുള്ള മാധ്മമായി മാറും,’’ അഡദ്ദഹം പറഞ്ഞു. 
ഡനതാജിക്് സമർപ്പിച്ിരിക്കുന്ന മയൂസിയടത്തക്കുറിച്ചും 
ടചഡങ്കാട്ട യിടല ‘ആസാേ് ഹിന്ദ് ൌജി’ ടന കറിച്ചും 
അഡദ്ദഹം സംസാരിച്ചു. 2019 ടല റിപ്പബ്ിക് േിന 
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പഡര�ിൽ ആസാേ് ഹിന്ദ് ൌജിടറെ ഒരു സംഘവം 
മാർച്് ടചയ്ത് അഡദ്ദഹം അനുസ്രിച്ചു, ഇത് പൂർവപസ 
നികർ േരീർഘകാലമായി കാത്തിരുന്ന �ഹുമതിയാണ്. 
അതുഡപാടല, ആൻ�മാൻ േ്വരീപുകളിടല അവരുടേ 
്വർത്തനങ്ങളം തിരിച്റിഞ്ഞ് ആേരിക്ടപ്പട്ടു. 
    ഡനതാജി സുഭാ�് ചന്ദ്രഡ�ാസിടറെ 28 അേി ഉയരമുള്ള  
ഈ കറുത്ത ഗ്രാപനറ്റ് ്തിമ,  ഇന്്ാഡഗറ്റിന് 
സമരീപമുള്ള ഡമലാപ്പിന് കരീഴിൽ സ്ഥാപിച്ിരിക്കുന്നതും 
ഇന്്യിടല ഏറ്റവം ഉയരം കൂേിയതും യാഥാർത്ഥ് 
ഡ�ാധഡത്താടേ പകടകാണ്് നിർമ്മിച്തുമായ 
ഏകശിലാരൂപത്തിലുള്ള ശിൽപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
             കൂോടത, 2023 ജനുവരി 23 ന്, ്ധാനമന്ത്രി 
ഡമാേിജി ആൻ�മാൻ നിഡക്ാ�ാർ േ്വരീപ് സമൂഹത്തിടല 
ഡപരിോത്ത ഏറ്റവം വലിയ 21 േ്വരീപുകൾക്് പരമ 
വരീരചക്രം ലഭിച് 21 പസനികരുടേ ഡപരിട്ടു. “ഡനതാജി 
സുഭാ�് ചന്ദ്രഡ�ാസ് േ്വരീപിൽ” നിർമ്മിക്ാൻ ഡപാകന്ന, 
ഡനതാജി സുഭാ�് ചന്ദ്രഡ�ാസിടറെ ഡപരിൽ സമർപ്പി 
ച്ിരിക്കുന്ന ഡേശരീയ സ്ാരകത്തിടറെ മാതൃകയും അഡദ്ദഹം 
അനാച്ഛാേനം ടചയ്തു. ഇന്്യുടേ ചരിത്ത്തിടല 
ധ്രുവനഷേത്ം ഡപാടല ഡനതാജി തിളങ്ങുടമന്ന് ചേങ്ങിൽ 
പടങ്കടുത്ത ്തിഡരാധമന്ത്രി അമിത് �ായും പറഞ്ഞു. 
“രാഷ്ട്രടത്ത ഡമാചിപ്പിക്ാൻ 45 �ിഗ്രി താപനിലയുള്ള 
ഭൂ്ഡേശത്തിലൂടേ ടകാൽക്ത്തയിൽ നിന്ന് ട�ർളിനി 
ഡലക്് കാറിൽ യാത് ടചയ് ഡനതാജി ധരീരതയുടേ മികച് 
ഉോഹരണമായിരുന്നു’ എന്ന് അഡദ്ദഹം കൂട്ടിഡച്ർത്തു. 
“2018-ൽ ‘ഡറാസ് േ്വരീപിന് ’ ഡനതാജിയുടേ ഡപരും ‘നരീൽ 
േ്വരീപിന് ’ ‘�ഹരീേ് േ്വരീപ് ’,  ‘ഹാവ് ഡലാക്് േ്വരീപിന് ’ 
‘സ്വരാജ് േ്വരീപ് ’  എന്നും ഡപരിട്ടഡപ്പാൾ അത് ആൻ�മാൻ 
നിഡക്ാ �ാർ േ്വരീപ് സമൂഹടത്ത ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു ഡേശരീയ 
സംവാേം തടന്ന സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ായി”.

._________________

നമ്മുടേ പപതൃകം - 
തിരുടനല്ി ഡഷേത്ം, വയനാേ്, ഡകരളം

 ഭാരതത്തിൽ കണ്വരുന്ന ടനല്ിക് (അംല) 
മരത്തിന് തുല്മായ `ടനല്ി’ എന്ന മലയാളം/തമിഴ് 
വാക്ിൽ നിന്നാണ് ‘തിരുടനല്ി’ എന്ന ഡപര് 
ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. ഒരിക്ൽ ബ്രഹ്മാവ് ഡലാകടമ്ാടും 
സഞ്രിക്കുഡ്ാൾ, താഴ്വരയിടല ഒരു ആംലമരത്തിൽ 
വിഷ്ണുവിടറെ വിഗ്രഹം ശയിക്കുന്നത് കണ്, അങ്ങടന ആ 
സ്ഥലത്തിന് തിരുടനല്ി എന്നഡപര് വന്നു. 
ഡവേവ്ാസനാൽ എഴുതടപ്പട്ട പത്മപുരാണത്തിൽ 
വനത്തിടറെ നടുവിലുള്ള മഡനാഹരമായ സഹ്ടറെ 
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താഴ്വരയിൽ സ്ഥിതി ടചയ്യുന്ന മഡനാഹരമായ ഒരു വിഷ്ണു 
ഡഷേത്ടത്തക്കുറിച്് പരാമർശമുണ്്. തിരുടനല്ി 
ഡഷേത്ടത്ത ̀അമലക ഡഷേത്ം’ എന്നും ̀സിദ് ഡഷേത്ം’ 
എന്നും വിളിക്കുന്നു.
      ഈ ഡഷേത്ത്തിടറെ സ്ഥാപകനായിട്ട് ഡചരരാജാവായ 
കലഡശഖരടനയാണ് ചരിത്ം ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. CE 
767 നും CE 834 നും ഇേയിലാണ് അഡദ്ദഹം ജരീവിച്ി 
രുന്നത്. ഒരു ഹ്രസ്വ ഭരണത്തിനുഡശ�ം അഡദ്ദഹം 
സിംഹാസനം ഉഡപഷേിച്് പവഷ്ണവ നിഡയാഗം 
്ചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി മി�നറി ്വർത്തനം 
ആരംഭിച്ചു. അദ്ദഹം എഴുതിയ സംസ്കൃത കൃതിയാണ് 
`മുകന്ദമാല’, അതിൽ, തന്നിൽ  ഭക്തി ് ഡചാേിപ്പിക്കുവാൻ 
വിഷ്ണുവിഡനാേ് ആത്മാർത്ഥമായി ്ാർത്ഥിക്കുന്നു.
      വേക്ൻ വയനാട്ടിൽ 900 മരീറ്റർ ഉയരത്തിൽ 
മലകളാലും മഡനാഹരമായ വനങ്ങളാലും ചുറ്റടപ്പട്ട 
താഴ്വരയിലാണ് ഡഷേത്ം സ്ഥിതി ടചയ്യുന്നത്. ഉേയഗിരി 
പർവതനിരകളിൽ സൂര്ൻ ഉേിക്കുന്നിേത്ത് കിഴഡക്ാട്ട് 
േർശനമായാണ് ഡഷേത്ം. വേക്കുഭാഗത്ത് ഡഷേത്ത്തിന് 
വളടര അടുത്തായി കാണടപ്പടുന്ന ഭരീമാകാരമായ 
ബ്രഹ്മഗിരി പർവതമുണ്്. തിരുടനല്ി ഡഷേത്ത്തിൽ 
നിന്ന് അൽപ്പം നേന്നാൽ പാപനാശിനി എന്നറിയടപ്പടുന്ന 
ടതളിഞ്ഞ പർവത നരീരുറവയിഡലക്്  എത്താൻ 
സാധിക്കും. `പഷേിപാതാളം’ എന്ന ഡപരുള്ള ഒരു 
രസകരമായ ടരെക്ിംഗ് ഡകന്ദ്രം ഇവിടേ നിന്ന് ഏകഡേശം 
10 കിഡലാമരീറ്റർ അകടലയാണ്.
      പശലരീപരമായ അേിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് 
ഡകരളത്തിടല ഒരു സാധാരണ ഡഷേത്മായി ഡതാന്നും. 
അകടത്ത ശ്രീഡകാവിലിനു ചുറ്റും പേൽ വിരിച് 
ഘേനയുണ്്. കൂോടത ശ്രീഡകാവിലിനു ചുറ്റും ഒരു തുറന്ന 
മുറ്റവമുണ്്. കിഴക്്, ് ഡവശന കവാേത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു 
കരിങ്കൽ വിളക്് തൂണുണ്്. ടകാേിമരം ഇടല്ന്നത് 
കൗതുകകരമാണ്, എങ്കിലും തറയിൽ അതുഡവണ് 
സ്ഥലത്തു ഒരു േ്വാരം കടണ്ത്താനാകം.
     പേവിക ശക്തികളമായുള്ള ്കൃതിയുടേ കൂട്ടായ്മ 
അനുഭവിച്റിയുന്ന ഒരു സവിഡശ� സ്ഥലമാണ് 
തിരുടനല്ി. അതിനാൽ ഇത് തരീർത്ഥാേനത്തിന് 
അനുഡയാജ്മായ സ്ഥലമായും ്കൃതിയുടേ 
അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വേിക്കുന്ന തിനുള്ള മഡനാഹരമായ 
സ്ഥലമായും മാറുന്നു. തിരുടനല്ി ഡഷേത്ത്തിടറെ 
പിൻഭാഗത്തുള്ള ബ്രഹ്മഗിരിയിടല സൂഡര്ാേയം ആടരയും 
ആകർ�ിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. പാപനാശിനി, 
പിന്നപ്പാറ, പഞ്തരീർഥം, ഗുണിക ഡഷേത്ം (ഒരു 
ഗുഹയിൽ ശിവനു സമർപ്പിച്ിരിക്കുന്നത് ) എന്നിവ യാണ് 
തരീവ്ര ഭക്തിഡയാടേ വരുന്ന തരീർത്ഥാേകർക്കുള്ള മറ്റ് 
്ധാന സ്ഥലങ്ങൾ.
പാപനാശിനി: ബ്രഹ്മഗിരി കന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്് 
പിന്നരീേ് കാളിന്ദി നേിയിൽ ഡചരുന്ന ഒരു കാട്ടരുവിയാണ് 
പാപനാശിനി. ഡഷേത്ത്തിൽ നിന്ന് ഏകഡേശം 400 
മരീറ്റർ അകടല, അതിടറെ പേിഞ്ഞാറ് വശത്താണ് ഇത്. 
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അഷേരാർത്ഥത്തിൽ അതിടറെ അർത്ഥം, ‘പാപങ്ങൾ 
ടകടുത്തുന്നവൾ’ എന്നാണ്. ഗംഗയും സരസ്വതിയും പാപ 
നാശിനിയിൽ ഡചരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാൽ 
പാപനാശിനിടയ േഷേിണ കാശി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 
പാപനാശിനിയിടല ആചാരപരമായ നോനം ജരീവിത 
കാലത്ത് ടചയ് എല്ാ ലൗകിക പാപങ്ങളം കഴുകിക്ളയു 
ടമന്ന് വിശ്വസിക്ടപ്പടുന്നു. മരിച്വരുടേ ചിതാഭസ്ം 
പാപനാശിനിയിൽ നിമജ്നം ടചയ്ാൽ അത് ഗയയിൽ 
കർമ്മങ്ങൾ ടചയ്തിന് തുല്മാണ്. പാപനാശിനി യിൽ 
പിന്നപ്പാറ എന്ന ഒരു വിശുദ് പാറയുണ്്, അവിടേ മരിച് 
വരുടേ ആത്മാക്ൾക്് �ലി / തർപ്പണം മുതലായ 
ആചാരപരമായ വഴിപാടുകൾ നേത്തുന്നു. മഹാവിഷ്ണുവിടറെ 
്സിദ് അവതാരമായ പരശുരാമൻ തിരുടനല്ി 
സന്ദർശിച്് തടറെ പിതാവായ ഋ�ി ജമേഗ്ിയുടേ അന്് 
കർമങ്ങൾ നേത്തി എന്നാണ് ആളകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. 
അഡദ്ദഹം ഷേത്ിയടര ഉന്മൂലനം ടചയ് പാപങ്ങൾ ഇല്ാതാ 
ക്ാൻ പാപനാശിനിയിൽ മുങ്ങി എന്നാണ് വിശ്വാസം. 
പാപനാശിനിടയകറിച്് രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്്.  
ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണുവിടറെ വിഗ്രഹം ഇവിടേ  ് തിഷ്ഠിക്കുഡ്ാൾ, 
അമൃത് കംഭവമായി വന്ന ഗരു�ൻ ്തിഷ്ഠാഡവേിക്് 
മുകളിൽ ആകാശടത്തത്തി. ഗരു�ൻ ്േഷേിണം 
ടവച്ഡപ്പാൾ ഒരു തുള്ളി അമൃത് അരുവിയിൽ വരീണു, അത് 
അരുവിയിടല ടവള്ളത്തിന് ശുദ്രീകരണ ശക്തി നൽകി. 
ആ സംഭവത്തിനു ഡശ�ം അരുവിക്് പാപനാശിനി എന്നു 
ഡപരായി. പാപനാശിനി പിന്നരീേ് ക�നി നേിയുടേ 
പകവഴിയായ കാളിന്ദി നേിയിൽ ഡചരുന്നു.
പിന്നപ്പാറ: വിഷ്ണുവിനാൽ വധിക്ടപ്പട്ട പഴന-ഡഭേി എന്ന 
അസുരടറെ അസ്ഥിയാണ് ഈ പാറടയന്ന് കരുതടപ്പടുന്നു. 
മരണസമയത്ത് തടറെ ശരരീരം തിരുടനല്ി മുതൽ ഗയ 
വടര നരീണ്കിേക്കുന്ന ഒരു പാറയാക്ി മാറ്റി, പഡരതർക്കുള്ള 
വഴിപാടുകൾ നേത്തുന്നതിന് അനുഡയാജ്മായ മൂന്ന് 
ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്ണടമന്ന് അഡദ്ദഹം വിഷ്ണുവിഡനാേ് 
്ാർത്ഥിച്ചു, (1) തടറെ പാേടത്ത ്തിനിധരീകരിക്കുന്ന 
തിരടനല്ി, (2) മധ്ഭാഗടത്ത ്തിനിധരീകരിക്കുന്ന 
ഡഗാോവരി, (3) തലടയ ്തിനിധരീകരിക്കുന്ന ഗയ. ഈ 
മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏടതങ്കിലുടമാരിേത്തുനേത്തുന്ന 
വഴിപാേ് ആത്മസഡന്ാ�ത്തിനും ആത്മാക്ളടേ ് സാേ 
ത്തിനും വളടര വിഡശ�ടപ്പട്ടതാടണന്ന് കരുതടപ്പടുന്നു. 
ശ്രീരാമനും സഡഹാേരൻ ലക്ഷ്മണനും തങ്ങളടേ പിതാവായ 
േശരഥ രാജാവിടറെ ‘പിതൃകർമ്മം’ നേത്തിയത് ഈ 
പാറയിൽ നിന്നാടണന്ന് വിശ്വസിക്ടപ്പടുന്നു.
പഞ്തരീർത്ഥം: പഞ്തരീർത്ഥം ഒരുകാലത്ത് അഞ്് 
നേികളടേ സംഗമസ്ഥാനമായിരുടന്നന്നാണ് വിശ്വാസം. 
അതിനാൽ അതിടറെ പേവരീക ്ാധാന്ം വളടര 
വലുതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം ടവള്ളവം വറ്റി, 
അവഡശ�ിക്കുന്ന ഒഡരടയാരു ആകർ�ണം വിഷ്ണുവിടറെ 
കാൽപ്പാടുകൾ (വിഷ്ണുപാേം) മാത്മാണ്. കളത്തിടറെ 
നടുവിടല ഒരു പാറടക്ട്ടിൽ കാണടപ്പടുന്ന കാൽപ്പാേിടറെ 
ചിത്മാണിത്. 
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    നാലുവശവം പർവതങ്ങളാൽ ചുറ്റടപ്പട്ട, അ്ാപ്മായ 
കാനന താഴ്വരയുടേ നടുവിലുള്ള ഒരു ്ധാന പട്ടണവം 
തരീർത്ഥാേന ഡകന്ദ്രവമായിരുന്നു തിരുടനല്ി എന്നത് 
തർക്മില്ാത്ത വസ്തുതയാണ്. പത്താം നൂറ്റാണ്് 
മുതടലങ്കിലും േഷേിഡണന്്യിടല ഒരു നഗര ഡകന്ദ്രമാ 
യിരുന്നു തിരുടനല്ിടയന്ന് പത്താം നൂറ്റാണ്ിടല ടച്് 
െലകങ്ങളം പിന്നരീടുള്ള നൂറ്റാണ്കളിടല ഏതാനും 
പുസ്കങ്ങളം ഡ�ാധ്ടപ്പടുത്തുന്നു. കൂോടത, ഡഷേത്ത്തിന് 
ചുറ്റുമുള്ള ഇേതൂർന്ന വനത്തിൽ, രണ്് പുരാതന ഗ്രാമങ്ങളടേ 
അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം. ഡറാഡുകൾ ഉണ്ാക്കുന്ന 
സമയത്ത് അടുത്തിടേ നേത്തിയ ഖനന ങ്ങളിൽ 9, 10 
നൂറ്റാണ്കളിടല നാണയങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ഇവയുടേ പഴക്ം 
പത്താം നൂറ്റാണ്ിൽ ജരീവിച്ിരുന്ന ഡചരരാജ്ത്തിടറെ 
ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഭാസ്ര രവിവർമയുടേ 
കാലഘട്ടത്തിലാടണന്നാണ് കണക്ാക് ടപ്പടുന്നത്.
ആചാരങ്ങളം വഴിപാടുകളം: തിരുടനല്ി ഡഷേത്ത്തി 
ഡലക്കുള്ള തരീർഥാേകരുടേ ഒഴുക്് ്ാർഥിക്ാൻ മാത്മല്, 
`�ലി’ എന്നറിയടപ്പടുന്ന പിതൃകർമങ്ങൾ നേത്തുവാനും 
കൂേിയാണ്. കർമ്മങ്ങൾ ടചയ്യുന്നവർ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്ണം. 
ഡകരളത്തിൽ േിവസവം ഏറ്റവം കൂടുതൽ ‘�ലി തർപ്പണം’ 
നേക്കുന്നത് തിരുടനല്ിഡഷേത്ത്തിലാണ്.
അടുത്തുള്ള മറ്റ് ഡഷേത്ങ്ങൾ: തൃശ്ിഡലരി ഡഷേത്ം: 
തിരുടനല്ി, തൃശ്ിഡലരി ഡഷേത്ങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്ത 
�ന്മുണ്്. തിരുടനല്ി ഡഷേത്ത്തിൽ പിതൃതർപ്പണം 
നേത്തുന്നവർ തൃശ്ിഡലരി ഡഷേത്ത്തിൽ ശിവടന ആരാധി 
ക്ണടമന്നതാണ് പര്രാഗത ആചാരം. തിരുടനല്ി 
ഡഷേത്വമായി ഐതിഹ്ങ്ങളമായും നാഡോേിക്ഥകള 
മായും ഇത് അഡഭേ്മായി �ന്ടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ടകാട്ടിയൂർ ഡഷേത്ം: ടകാട്ടിയൂർ, തിരുടനല്ി ഡഷേത്ങ്ങടള 
�ന്ിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ആചാരങ്ങളം വിശ്വാസങ്ങളം 
നിലവിലുണ്്. പഴയ ആചാരങ്ങളടേ സ്രണക്ായി 
ഇഡപ്പാൾ തിരുടനല്ിയിലും ടകാട്ടിയൂരിലും ടവഡവ്ടറ 
ആഡഘാ�ങ്ങൾ നേക്കുന്നു.

-------------------------------
ശ്രീലക്ഷ്മണൻ - 

ഏറ്റവം ശക്തനായ ഡയാദ്ാവ്.

 

 14 വർ�ടത്ത വനവാസത്തിനുഡശ�ം, ശ്രീരാമൻ 
അഡയാധ്യിൽ തിരിടച്ത്തിയഡപ്പാൾ, അഗസ്് ഋ�ി 
അഡദ്ദഹടത്ത കാണാൻ വന്നു, ലങ്കാ യുദ്ടത്തക്കുറിച്ചും 
സംഭാ�ണത്തിൽ പരാമർശിക്ടപ്പട്ടു.  രാവണടനയും 
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കംഭകർണ്ടനയും ഡപാലുള്ള അസുരവരീരന്ാടര താൻ 
എങ്ങടന വധിടച്ന്നും ലക്ഷ്മണൻ രാവണടറെ മക്ളായ 
ഇന്ദ്രജിത്തിടനയും അതികായടനയും ഡപാലുള്ള 
ശക്തരായ അസുരന്ാടര വധിച്ടതങ്ങടനടയന്നും 
ശ്രീരാമൻ മഹർ�ിഡയാേ് പറഞ്ഞു.  അഡപ്പാൾ അഗസ്് 
ഋ�ി പറഞ്ഞു, ‘തരീർച്യായും രാവണനും കംഭകർണ്നും 
വളടര ധരീരരായിരുന്നു, എന്നാൽ ഏറ്റവം ശക്തനായ 
അസുരൻ ഡമഘനാോയിരുന്നു (ഇന്ദ്രജിത്ത് ).  ഡമഘനാേൻ  
സ്വർഗത്തിൽ ടചന്ന്  ഡേഡവന്ദ്രനുമായി യുദ്ം  ടചയ്തു, 
ഇന്ദ്രടന ടകട്ടി ലങ്കയിൽ ടകാണ്വന്നു.  ബ്രഹ്മാവ്  
ആവശ്ടപ്പട്ടതനുസരിച്ാണ് ഡമഘനാേൻ ഡേഡവന്ദ്രടന 
ഡമാചിപ്പിച്ത്. ലക്ഷ്മണൻ ഏറ്റവം ശക്തനായ ഈ 
അസുരടനയാണ് ടകാന്നത്.  അതിനാൽ ലക്ഷ്മണൻ 
മഹാനായ ഡയാദ്ാവാണ്.
     അഗസ്് ഋ�ിയിൽ നിന്ന് സഡഹാേരടറെ ധരീരതയുടേ 
്ശംസ ഡകട്ട് ശ്രീരാമൻ അത്ധികം സഡന്ാ�ിച്ചു, 
എന്നാൽ ഇന്ദ്രജിത്തിടറെ സംഹാരം രാവണഡനക്ാൾ 
കഠിനമാടണന്ന് അഗസ്് ഋ�ി പറയുന്നത് 
എന്തുടകാണ്ാടണന്ന ജിജ്ാസ ശ്രീരാമടറെ മനസ്ിൽ 
ഉയർന്നു.  ശ്രീരാമടറെ ജിജ്ാസ ശമിപ്പിക്ാൻ അഗസ്് 
ഋ�ി പറഞ്ഞു, “12 വർ�മായി ഉറങ്ങാത്ത, 12 വർ�മായി 
ഒരു സ്ത്രരീയുടേ മുഖം കാണാത്ത, 12 വർ�മായി ഒരു 
ഭഷേണവം കഴിക്ാത്ത ഒരാൾക്് മാത്ഡമ തടന്ന 
ടകാല്ാനാകൂ എന്ന വരം  ഇന്ദ്രജിത്ത്  ഡനേിയിരുന്നു.
      അഗസ്് ഋ�ിയുടേ വാക്കുകൾ ഡകട്ട് ശ്രീരാമൻ 
പറഞ്ഞു: “വനവാസകാലത്ത് ലക്ഷ്മണടറെ വിഹിതമായ 
പഴങ്ങളം പൂക്ളം 14 വർ�ം ഞാൻ അഡദ്ദഹത്തിന് 
പതിവായി നൽകിയിരുന്നു”.  “ഞാൻ സരീതടക്ാപ്പം ഒരു 
കേിലിലാണ് താമസിച്ിരുന്നത്, ടതാട്ടടുത്ത കേിലിൽ 
ത്തടന്ന ലക്ഷ്മണനും ഉണ്ായിരുന്നു, പിടന്ന ലക്ഷ്മണൻ 
എങ്ങടന സരീതയുടേ മുഖം കാണാതിരിക്കും?” “പിടന്ന, 
12 വർ�മായി ഉറങ്ങിയിരുന്നിടല്ഡന്നാ,  ഇത് എങ്ങടന 
സാധ്മാകം?”.
              ഉേടനത്തടന്ന ലക്ഷ്മണടന വിളിച്് ഇഡതപ്പറ്റി 
ഡചാേിച്ഡപ്പാൾ  അഡദ്ദഹത്തിടറെ മറുപേി ഇതായിരുന്നു:  
“ഞങ്ങൾ ഋ�്മൂകാചലം മലയിൽ ടചന്നഡപ്പാൾ, കടറ 
ആഭരണങ്ങൾ കാണിച്് അവ സരീതാഡേവിയുഡേത് തടന്ന 
യാഡണാടയന്ന് തിരിച്റിയാൻ സുഗ്രരീവൻ ഞങ്ങഡളാേ് 
ആവശ്ടപ്പട്ടു. പഡഷേ, ഡജ്ഷ്ഠത്തിയുടേ പാേങ്ങളിൽ 
കണ്ിരുന്ന ടകാലുസ്സുകൾ (നൂപുർ) ഒഴിടകയുള്ള 
ആഭരണങ്ങടളാന്നും എനിക്് തിരിച്റിയാൻ കഴിഞ്ഞില്, 
കാരണം ഞാൻ ഒരിക്ലും ഡേവിയുടേ മുഖഡത്തക്് 
ഡനാക്ിയിട്ടില്, പഡഷേ, നിത്വം ഡേവിയുടേ പാേങ്ങളിൽ  
വണങ്ങുഡ്ാൾ ടകാലുസ്സുകൾ  കാണാറുണ്ായിരുന്നു.  
ഡജ്ഷ്ഠനും സരീതാഡേവിയും ഒരു കേിലിൽ കിേന്നുറങ്ങുഡ്ാൾ 
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ഞാൻ രാത്ി മുഴുവൻ കേിലിനുപുറത്ത് കാവൽ 
നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഉറക്ം എടറെ കണ്ണുകടള 
പിേികൂോൻ ശ്മിച്ഡപ്പാൾ ഞാൻ എടറെ അമ്പുകൾ 
ടകാണ്് എടറെ കൺഡപാളകടള തേഞ്ഞു 
നിർത്തിയിരുന്നു.” പിടന്ന,  ലക്ഷ്മണൻ 12 വർ�മായി 
പട്ടിണി കിേന്നതിടനക്കുറിച്് പറഞ്ഞു, “ഞാൻ 
ടകാണ്വന്നിരുന്ന പഴങ്ങളടേയും പൂക്ളടേയും മൂന്നിൽ 
ഒരു ഭാഗം തന്ന് അങ് എഡന്നാേ് പറയുമായിരുന്നു - ‘ഈ 
പഴം ലക്ഷ്മണൻ സൂഷേിക്കുക’, പഡഷേ, ഒരിക്ലും പഴം 
കഴിക്കുവാൻ എഡന്നാേ് ആവശ്ടപ്പട്ടിട്ടില്. - പിടന്ന 
അങ്ങയുടേ അനുവാേമില്ാടത ഞാടനങ്ങടന 
പഴംകഴിക്കും?”  
             ലക്ഷ്മണടറെ ഈ വാക്കുകൾ ഡകട്ട് ഭഗവാൻ 
ശ്രീരാമൻ അനുജടന ഡനേഹപൂർവ്ം ആഡ്�ിച്ചു. ഈ 
കഠിനമായ തപസ്സു കാരണം, ഡമഘനാേടന ടകാല്ക 
എന്ന ധരീരമായ േൗത്ം നിർവഹിക്ാൻ ലക്ഷ്മണന് 
കഴിഞ്ഞു, അതുടകാണ്് തടന്നയാണ് അഡദ്ദഹം ധരീരനായ 
ഡയാദ്ാവ് എന്ന് വിളിക്ടപ്പട്ടത്.

_____________

സ്വാമി ശ്ദ്ാനന്ദ സരസ്വതി
ഹിന്ദുത്വത്തിനുഡവണ്ി ഡപാരാേിയ ഒരു മഹാനായ 

രക്തസാഷേി

     �ൽഹി േൗൺ ഹാളിന് മു്ിലുള്ള  
                               സ്വാമി ശ്ദ്ാനന്ദിടറെ ്തിമ

മഹാത്മാ മുൻ�ി റാം വിജ് എന്നറിയടപ്പടുന്ന സ്വാമി 
ശ്ദ്ാനന്ദ് (22 ടെബ്രുവരി 1856 - 23 �ിസം�ർ 1926), 
ആര്സമാജ സന്ാസിയും േയാനന്ദ സരസ്വതിയുടേ 
അനുശാസനങ്ങൾ ്ചരിപ്പിച് ഇന്്ൻ സ്വാതന്ത്ര് 
്വർത്തകനുമായിരുന്നു. ഗുരുകൽ കാംഗ്രി യൂണിഡവഴ്ിറ്റി 
ഡപാലുള്ള വിേ്ാഭ്ാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും 
1920-കളിടല ഹിന്ദു നവരീകരണ ് സ്ഥാനമായ സംഗഠൻ 
(ഏകരീകരണവം സംഘേനയും) ശുദ്ി (ശുദ്രീകരണം) 
എന്നിവയിൽ ്ധാന പങ്കുവഹിച്ചു.

ആേ്കാല ജരീവിതം: ഇന്്യിടല പഞ്ാ�് 
്വിശ്യിടല ജലന്ർ ജില്യിടല തൽവാൻ ഗ്രാമത്തിൽ 
1856 ടെബ്രുവരി 22 ന് അഡദ്ദഹം ജനിച്ചു. അന്ന് ഈസ്റ്റ് 
ഇന്്ാ ക്നി ഭരിച്ിരുന്ന യുപണറ്റ�് ്വിശ്കളിൽ 
(ഇഡപ്പാൾ ഉത്തർ്ഡേശ് ) ഡപാലരീസ് ഇൻടസ്പക്ടറായിരുന്ന 
ലാലാ നാനക് ചന്ദിടറെ കടും�ത്തിടല ഏറ്റവം ഇളയ 
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സന്തിയായിരുന്നു അഡദ്ദഹം. അഡദ്ദഹത്തിടറെ ഡപര് 
ബൃഹസ്പതി വിജ് എന്നായിരുന്നു, എന്നാൽ പിന്നരീേ് 
അഡദ്ദഹത്തിടറെ പിതാവ് മുൻ�ി റാം വിജ് എന്ന് 
വിളിച്ിരുന്നു, 1917-ൽ അഡദ്ദഹം സന്ാസം 
സ്വരീകരിക്കുന്നത് വടര ലാലാ മുൻ�ി റാം വിജ്, മഹാത്മാ 
മുൻ�ി റാം എന്നരീ ഡപരുകഡളാടോപ്പം പിതാവ് 
വിളിച്ിരുന്ന ഡപരും അഡദ്ദഹഡത്താടോപ്പമുണ്ായിരുന്നു.

കലരീനയായ ഒരു സ്ത്രരീ ്ാർത്ഥിക്കുഡ്ാൾ ഡഷേത് 
ത്തിൽ ്ഡവശിക്കുന്നത് തേഞ്ഞത് ഡപാടലയുള്ള കറച്് 
സംഭവങ്ങൾക്് ഡശ�ം അഡദ്ദഹം നിരരീശ്വരവാേം 
സ്വരീകരിച്ചു. ഒരു കന്ാസ്ത്രരീയുമായി ഒരു സഭയുടേ പിതാവ് 
ഉൾടപ്പടുന്ന ഒരു “വിട്ടുവരീഴ്ച” സാഹചര്ം, കൃഷ്ണ 
ആരാധനയുടേ മഠാധിപതികൾ ഒരു യുവ ഭക്തടയ 
�ലാത്ംഗം ടചയ്യാൻ ശ്മിച്ത്, ഒരു മുസരീം 
അഭിഭാ�കടറെ വരീട്ടിൽ ഒരു ടചറിയ ടപൺകട്ടിയുടേ 
സംശയാസ്പേമായ മരണം എന്നിവയ്ക്കും അഡദ്ദഹം 
സാഷേിയായിരുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങടളല്ാം അഡദ്ദഹ 
ത്തിടറെ നിരരീശ്വരവാേടത്ത ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ 
അഡദ്ദഹം മുക്താരി പരരീഷേകളിൽ വിജയിക്കുകയും 
അഭിഭാ�കനാകാൻ പഠിക്കുകയും ടചയ്തു. 

 േയാനന്ദ സരസ്വതിടയ കണ്മുട്ടുന്നു: ് ഭാ�ണങ്ങൾ 
നേത്താൻ �ഡറലി സന്ദർശിച്ഡപ്പാഴാണ് േയാനന്ദ 
സരസ്വതിടയ അഡദ്ദഹം ആേ്മായി കാണുന്നത്. ചില 
്മുഖ വ്ക്തികളം ബ്രിട്ടരീ�് ഓെരീസർമാരും 
പടങ്കടുത്തതിനാൽ അഡദ്ദഹത്തിടറെ പിതാവാണ്  
പരിപാേികളിൽ ക്രമരീകരണങ്ങളം സുരഷേയും 
പകകാര്ം ടചയ്ത്. പിതാവിടറെ ആവശ് ് കാരമാണ് 
മുൻ�ിറാം ്ഭാ�ണങ്ങളിൽ പടങ്കടുത്തത്. 
ക്രമരീകരണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക എന്ന ഉഡദ്ദശഡത്താ 
ടേയാണ് അഡദ്ദഹം ആേ്ം ഡപായത്, പിന്നരീേ് േയാനന്ദടറെ 
പധര്വം പവേഗ്ധ്വം ശക്തമായ വ്ക്തിത്വവം 
തടന്ന ശക്തമായി സ്വാധരീനിച്ചുടവന്ന് സമ്മതിക്കുകയു 
ണ്ായി. പഠനം പൂർത്തിയാക്ിയ ഡശ�ം മുൻ�ിറാം 
അഭിഭാ�കനായി ്ാക്ടരീസ് ആരംഭിച്ചു.

സ്കൂളകൾ: 1892-ൽ ലാഡഹാറിടല �ിഎവി 
ഡകാഡളജിൽ ഡവേവിേ്ാഭ്ാസം ്ധാന പാഠ്പദ്തി 
യാക്ഡണാ എന്ന വിവാേടത്ത തുേർന്ന് ആര്സമാജം 
രണ്് വിഭാഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞു. അഡദ്ദഹം ആ സംഘേന 
വിട്ട് പഞ്ാ�് ആര്സമാജം രൂപരീകരിച്ചു. ആര് 
സമാജടത്ത ഗുരുകല വിഭാഗം, �ിഎവി വിഭാഗം 
എന്നായി വിഭജിച്ചു. ഗുരുകലങ്ങൾക്് ശ്ദ്ാനന്ദ് 
ഡനതൃത്വം നൽകി. 1897-ൽ ലാലാ ഡലഖ് റാം 
വധിക്ടപ്പട്ടഡപ്പാൾ ശ്ദ്ാനന്ദ് അഡദ്ദഹത്തിടറെ 
പിൻഗാമിയായി ‘പഞ്ാ�് ആര്്തിനിധി സഭ’യുടേ 
തലവനായി. അതിടറെ ്തിമാസ വാർത്താപത്ിക 
ആയ `ആര് മുസാെിർ’ ആരംഭിച്ചു.1902-ൽ അഡദ്ദഹം 
ഹരിേ്വാറിനടുത്തുള്ള കാൻഗ്രിയിൽ ഒരു ഗുരുകലം 
സ്ഥാപിച്ചു. ഈ വിേ്ാലയം ഇഡപ്പാൾ ഗുരുകൽ കാംഗ്രി 
സർവകലാശാലയായി അംഗരീകരിക്ടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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1917-ൽ മഹാത്മാ മുൻ�ിറാം “സ്വാമി ശ്ദ്ാനന്ദ് 
സരസ്വതി” ആയി സന്ാസം സ്വരീകരിച്ചു. ഹരിയാനയിടല 
െരരീോ�ാേിനടുത്തുള്ള ആരാവലിയിൽ അഡദ്ദഹം 
`ഗുരുകൽ ഇന്ദ്ര്സ്ഥ’ സ്ഥാപിച്ചു. 

ആക്ടിവിസം: 1917-ൽ, ഹിന്ദു നവരീകരണ ്സ്ഥാന 
ങ്ങളിലും ഇന്്ൻ സ്വാതന്ത്ര് സമരത്തിലും സജരീവ 
അംഗമാകാൻ ശ്ദ്ാനന്ദ് ഗുരുകലം വിട്ടു. അഡദ്ദഹം 
ഡകാൺഗ്രസുമായി ഡചർന്ന് ്വർത്തിക്ാൻ തുേങ്ങി, 
1919-ൽ അമൃതസറിൽ അതിടറെ സഡമ്മളനം നേത്താൻ 
അഡദ്ദഹം ഷേണിച്ചു. ഇത് ജാലിയൻവാല കൂട്ടടക്ാലടയ 
തുേർന്നായിരുന്നു പടഷേ ഡകാൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിടല 
ആരും അമൃതസറിൽ  ഒരു സഡമ്മളനം നേത്താൻ 
സമ്മതിച്ില്. ശ്ദ്ാനന്ദ് സഡമ്മളനത്തിന് അധ്ഷേത 
വഹിച്ചു. 1919 ഏ്ിൽ 4-ന്, തങ്ങളടേ സ്വാതന്ത്ര് 
േൗത്ത്തിൽ അണികടള ഡ്ാത്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 
മുസരീം ഡനതാക്ൾ ഷേണിച്തുടകാണ്് നയൂ �ൽഹിയിടല 
്ധാന ജുമാ മസ്ജിേിടറെ  മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസരീങ്ങൾ 
കൂടുതലായും ഉണ്ായിരുന്ന ഒരു വലിയ സഡമ്മളനടത്ത 
അഭിസംഡ�ാധന ടചയ് ഏക ഹിന്ദു സന്ാസി സ്വാമി 
ശ്ദ്ാനന്ദ് ആയിരുന്നു. ഡവേമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുടകാണ്് 
തടറെ ്സംഗം ആരംഭിച്് ഡേശരീയ ഐക്ോർഢ് 
ത്തിനായി അഡദ്ദഹം അഭ്ർത്ഥിച്ചു,  മുസിം വിഭാഗം 
ആമരീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വരീകരിച്ചു. ഇന്്ൻ 
സമൂഹത്തിടല ്ധാന വിഭാഗങ്ങൾക്ിേയിലുള്ള 
ലഷേ്ത്തിടറെയും സൗഹാർദ്ദത്തിടറെയും തികഞ്ഞ 
ഐക്മായി സഡമ്മളനത്തിൽ വന്നവർ അഡദ്ദഹടത്ത 
്കരീർത്തിച്ചു.

റൗലത്ത് നിയമത്തിടനതിരായ രാജ്വ്ാപക 
്തിഡ�ധത്തിൽ അഡദ്ദഹം പങ്കുഡചർന്നു. അഡത വർ�ം 
തടന്ന ചാന്ദ് നി ചൗക്ിടല ഡ്ാക്് േവറിൽ ഗൂർഖ 
പസനികരുടേ ഒരു സംഘത്തിന് മുന്നിൽ അഡദ്ദഹം 
്തിഡ�ധിച്ചു. 1920-കളടേ തുേക്ത്തിൽ അഡദ്ദഹം 
ഹിന്ദു സംഗഠൻ (ഏകരീകരണ) ്സ്ഥാനത്തിടല ഒരു 
്ധാന ശക്തിയായി ഉയർന്നു, അത് അഡപ്പാൾ 
പുനരുജ്രീവിപ്പിച് ഹിന്ദു മഹാ സഭയുടേ മടറ്റാരു 
വിഭാഗമായിരുന്നു.

ഹിന്ദിയിലും ഉറുദുവിലും മതപരമായ വി�യങ്ങളിൽ 
അഡദ്ദഹം എഴുതിടകാണ്ിരുന്നു. രണ്് ഭാ�കളിലും 
അഡദ്ദഹം പത്ങ്ങൾ ്സിദ്രീകരിച്ചു. ഡേവനാഗരി 
ലിപിയിൽ ഹിന്ദിടയ ഡ്ാത്ാഹിപ്പിക്കുകയും പാവടപ്പട്ട 
വടര സഹായിക്കുകയും സ്ത്രരീകളടേ വിേ്ാഭ്ാസം 
ഡ്ാത്ാഹിപ്പിക്കുകയും ടചയ്തു. 1923-ഓടേ, അഡദ്ദഹം 
സാമൂഹിക രംഗം വിട്ടു തടറെ മുൻകാല ്വർത്തനമായ 
ശുദ്ി ്സ്ഥാനത്തിഡലക്് (ഹിന്ദുമതത്തിഡലക്കുള്ള 
പുനഃപരിവർത്തനം) പൂർണ് മനഡസ്ാടേ തുനിഞ്ഞിറങ്ങി. 
അത് അഡദ്ദഹടത്ത ഹിന്ദുമതത്തിനുള്ളിടല ഒരു ്ധാന 
ശക്തിയാക്ി മാററി. 1922-ൽ ഡ�ാ. അംഡ�േ്കർ 
ശ്ദ്ാനന്ദിടന “ടതാട്ടുകൂോത്തവരുടേ ഏറ്റവം വലിയ, 
ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഡയാദ്ാവ് ” എന്ന് വിളിച്ചു.  
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1923-ടറെ അവസാനത്തിൽ, പേിഞ്ഞാറൻ 
യുപണറ്റ�് ്വിശ്യിടല മുസരീങ്ങടള, ്ഡത്കിച്് 
‘മൽക്ാന രജപുത്ടര’ പുനഃപരിവർത്തനം ടചയ്യുക 
എന്ന ലഷേ്ഡത്താടേ സൃഷ്ടിക്ടപ്പട്ട ഭാരതരീയ ഹിന്ദു 
ശുദ്ി സഭയുടേ അധ്ഷേനായി. ഇത് അഡദ്ദഹടത്ത 
അക്ാലടത്ത മുസരീം പുഡരാഹിതന്ാരുമായും 
ഡനതാക്ളമായും ഡനരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ എത്തിച്ചു. ഈ 
്സ്ഥാനം മൂലം 1,63,000 മൽക്ാന രജപുത്ർ വരീണ്ം 
ഹിന്ദു മതത്തിഡലക്് പരിവർത്തനം ടചയ്യടപ്പട്ടു. 

മഹാത്മാഗാന്ി ഉൾപ്പടേ പലരുടേയും ശക്തമായ 
എതിർപ്പ്  അവഗണിച്ചും മൽക്ാന രജപുത്രുടേ ശുദ്ി 
േൗത്ം ഗംഭരീര വിജയമായിരുന്നു. ഡമവാറിടല 
മഹാറാണയും പണ്ഡിറ്റ് മേൻ ഡമാഹൻ മാളവ്യും 
സ്വാമിജിക്് പിന്തുണയായി അണിനിരന്നു. ്സ്ഥാനം 
ശക്തി ്ാപിച്ചു. മുസരീങ്ങൾക്് അത് സഹിക്ാനായില്. 
അവർ അസഹിഷ്ണുതയിഡലക്് മാറി.

ടകാലപാതകം: ഇസാം മതത്തിടറെയും നിർ� 
ന്ിത മതപരിവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹടത്ത 
സംരഷേിക്ാൻ, അഡദ്ദഹം ്തിനിധാനം ടചയ് ആര് 
സമാജം, ക്രിസ്തുമതത്തിഡലക്കും ഇസാം മതത്തിഡലക്കും 
പരിവർത്തനം ടചയ്വടര ഹിന്ദുമതത്തിഡലക്് തിരിടക 
ടകാണ്വരാൻ ‘ശുദ്ി’  ്സ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. ഇത് 
1920-കളിൽ സാമൂഹിക ജരീവിതത്തിടറെ വർദ്ിച്ചുവരുന്ന 
വർഗരീയവൽക്രണത്തിഡലക്് നയിച്ചു, അത് പിന്നരീേ് 
ടപടട്ടന്ന് വളർന്നു വലുതായി വർഗരീയ രാഷ്ട്രരീയ 
ഡ�ാധത്തിഡലക്് മാറി. തൽെലമായി, 1926 �ിസം�ർ 
23-ന് ഇസാമിക മതഭ്ാന്ിനാൽ അന്നായ അബ്ദുൾ 
റ�രീേ് എടന്നാരാളാൽ അഡദ്ദഹം വധിക്ടപ്പട്ടു.

ഹിന്ദു മതത്തിനുഡവണ്ി രക്തസാഷേിത്വം വരിച് ആ 
മഹാഡനാടുള്ള ആേരസൂചകമായി, 1927 ജനുവരി 10-ന് 
ഡ�ാംട�യിൽ നിന്ന് ശ്ദ്ാനന്ദ് എന്ന ഡപരിൽ ഒരു 
വാരിക തുേങ്ങാൻ സവർക്റുടേ സഡഹാേരൻ 
നാരായൺറാവ തരീരുമാനിച്ചു. സവർക്ർ ഈ വാരിക 
യിഡലക്് തൂലികാനാമങ്ങളിൽ നിരവധി ഡലഖനങ്ങൾ 
സംഭാവന ടചയ്തു.

ഇന്ന്, ഹരിേ്വാറിടല ഗുരുകൽ കാംഗ്രി സർവകലാ 
ശാലയുടേ പുരാവസ്തു മയൂസിയത്തിടല ‘സ്വാമി ശ്ദ്ാനന്ദ് 
കഷേ’ അഡദ്ദഹത്തിടറെ ജരീവിതത്തിടറെ ഡൊഡട്ടാഗ്രാെിക് 
യാത്യാണ്. സ്വാതന്ത്ര്ാനന്രം �ൽഹി േൗൺ 
ഹാളിന് മുന്നിൽ വിഡക്ടാറിയ രാജ്ിയുടേ ്തിമക്് 
പകരം അഡദ്ദഹത്തിടറെ ്തിമ സ്ഥാപിച്ചു. (പഴയ 
ഡ്ാക്് േവർ 1950 വടര ഇവിടേ നിലനിന്നിരുന്നതിനാൽ 
പഴയ �ൽഹിയിടല ഈ സ്ഥലടത്ത `ഘണ്ാഘർ’ 
എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

  ധരീര രക്തസാഷേിയായ സ്വാമിജിയുടേ വാക്കുകൾ: 
“അടത, രക്തസാഷേിത്വത്തിടറെ കിരരീേം ധരിക്ാൻ 
ഡയാഗ്നായി ഞാൻ തിരടഞ്ഞടുക്ടപ്പട്ടതാണ് എനിക്് 
സംതൃപ്തിയുടേ ഉറവിേം”. സ്വർഗരീയ സ്വാമി ശ്ദ്ാനന്ദ 
സരസ്വതിയുടേ 67-ാം രക്തസാഷേിത്വത്തിൽ 



(ടെബ്രുവരി 22 ജന്േിനം) പഹന്ദവ നഡവാത്ഥാനത്തി 
നായി നമുക്് നമ്മുടേ ശ്ദ്ാഞ്ജലി സമർപ്പിക്ാം. 

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

സുഭാ�ിതം - 37
സമ്പൂർണകംഡഭാ ന കഡരാതി ശബ്ം

അർഡധാഘഡോ ഡഘാ�മുപപതി പൂനം |
വിേ്വാനം കലരീഡനാം ന കഡരാതി ഗർവ്ം
ഗുപണർവരീഹിനാ �ഹു ജല്യന്ി ||

सम्पुर्णकपु म्भो न करभोति शब्दं
अर्धोघटभो घभोषमपुपैिी पूनम |

तिद्वानदं कपु लीनभो दं न करभोति गिवं
गपुरैिवीतिनवा बहु जल्पयन्ति ||

അർത്ഥം:  പൂർണ്മായി നിറച് പാത്ം പകതി നിറച് 
പാത്ടത്തഡപ്പാടല  വലിയ ശബ്മുണ്ാക്ില്.  അതു 
ഡപാടല, ബുദ്ിയുള്ള ആളകൾക്് അഹങ്കാരം 
ഉണ്ായിരിക്ില്, അവർ വളടര വിനയാന്വിതരായിരിക്കും; 
പഡഷേ, അല്ജ്ാനികൾ,  പകതി അറിവള്ളവർ 
അഹങ്കാരഡത്താടേ കൂടുതൽ  സംസാരിക്കുകയും കൂടുതൽ 
ശബ്മുണ്ാക്കുകയും ടചയ്യും. 

___________________
ഭഗവത് ഗരീത – രണ്ാം അധ്ായം - 
സാംഖ്ഡയാഗം  – ഡ്ാകം : (1-5)

ഡ്ാകം – 1
സഞ്ജയ ഉവാച

തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടമശ്രുപൂർണ്ാകഡലഷേണം
വി�രീേന്മിേം വാക്മുവാച മധുസൂേനഃ (1)

സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു: അങ്ങടന മനസ്ലിഞ്ഞവനും, 
കണ്രീര് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകഡളാടുകൂേിയവനും ദുഃഖിക്കുന്നവനു 
മായ അർജ്ജുനഡനാടു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇ്കാരം പറഞ്ഞു.

ഡ്ാകം - 2
ശ്രീ ഭഗവാനുവാച:

കതസ്്വാ കശ്മലമിേം
വി�ഡമ സമുപസ്ഥിതം
അനാര്ജുഷ്ടമസ്വർഗ്് -
മകരീർത്തികരമർജ്ജുന!

ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു: ഡഹ അർജ്ജുന, അനാര്ന്ാർക്് 
മാത്ം സഡന്ാ�മുണ്ാകന്നതും സ്വർഗ്ഡയാഗ്മല്ാ 
ത്തതും അപകരീർത്തിടയ ഉണ്ാക്കുന്നതുമായ ഈ മൂഢത  
(ഈ) വി�മഘട്ടത്തിൽ  നിടന്ന  എവിടേ നിന്ന്  
�ാധിച്ചു.
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ഡ്ാകം - 3
പ്�്ം മാസ്ഗമഃ പാർത്ഥ!

പനതത്ത്വയ്യുപപേ്ഡത
ക്ഷുദ്രം ഹൃേയേൗർ�ല്ം

ത്ഡക്ത്വാത്തിഷ്ഠ! പരംതപ!
ഡഹ, പാർത്ഥ! ആണത്തമില്ായ്മടയ നരീ ്ാപിക്രുത്  
ഇത്  നിന്നിൽ ഡയാഗ്മല്  നരീചമായ   പവകാരികമായി 
ഉണ്ായിരിക്കുന്ന ദുർ�ലതടയ കളഞ്ഞിട്ട്  ഡഹ, 
ശത്രുതാപന! എഴുഡന്നൽക്കൂ.

ഡ്ാകം – 4
അർജ്ജുന ഉവാച

കഥം ഭരീഷ്മഹം സംഡഖ് ഡദ്രാണം ച മധുസൂേന
ഇഷുഭിഃ ്തിഡയാത്്ാമി പൂജാർഹാവരിസൂേന (4)

അർജ്ജുനൻ ഡചാേിച്ചു: ഡഹ ശത്രുഘാതകാ! മധുസൂധനാ, 
പൂജാർഹരായ ഭരീഷ്ഡരയും ഡദ്രാണടരയും മൂർച്യുള്ള 
അമ്പുകൾ ടകാണ് ഞാൻ യുദ്ത്തിൽ എങ്ങിടന 
എതിരിടും?

ഡ്ാകം - 5
ഗുരൂനഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാൻ

ഡശ്ഡയാഡഭാക്ം പഭഷേ്മപരീഹ ഡലാഡക
ഹത്വാർത്ഥകാമാംസ്തു ഗുരൂ നിപഹവ
ഭുഞ്ജരീയ ഡഭാഗാൻ രുധിര്േിഗ്ദാൻ.

 മഹാഡതജസ്വികളായ ഗുരുക്ന്ാടരയാകടട്ട, 
ടകാല്ാടത ഈ ഡലാകത്തിൽ ഭിഷോന്നടത്ത അനുഭവി 
ക്കുന്നതായാലും ഡശ്യസ്ാണ്, എന്തുടകാടണ്ന്നാൽ 
അർത്ഥാഭിലാ�ികളായ ഗുരുക്ന്ാടര ടകാലടചയ്ിട്ട്  
ഇവിടേ (ഈ  ഡലാകത്ത് ) രക്തം പുരണ്തായ സുഖാനു 
ഭവങ്ങടള തടന്ന ഞാൻ ഭുജിക്കും (ഞാൻ അനുഭവിഡക്ണ്ി 
വരും).

 (തുേരും)
________________

ക്വിസ് (വിജ്ാന പരരീഷേ) – 22
(കറിപ്പ്: സനാതന ധർമ്മം സം�ന്ിച്ചും, കൂടുതലും 
അയ്യപ്പവാണിയിൽ ്സിദ്രീകരിച് വി�യങ്ങൾ 
അേിസ്ഥാനമാക്ിയുമുള്ള ഡചാേ്ങ്ങൾ. ഉത്തരങ്ങൾ 
അയ്യപ്പവാണിയുടേ അടുത്ത ലക്ത്തിൽ. എല്ാവർക്കും 
പടങ്കടുക്ാം. ഉത്തരങ്ങൾ 20 േിവസത്തിനകം 
“9447211722” എന്ന ന്റിഡലക്കു വാേ്സാപ്പ്  അയ 
ക്ണം. എല്ാ ഡചാേ്ങ്ങൾക്കും ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ 
നൽകന്ന വ്ക്തിയുടേ  വിവരങ്ങൾ അടുത്ത അയ്യപ്പ 
വാണിയിൽ ്സിദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് )

ഡചാേ്ങ്ങൾ:
1. ‘ഗഡജന്ദ്രഡമാഷേം’ ചരിതം ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ 

(മന്വന്രം) നേന്നതാണ്?
2. വൃത്ാസുരടന വധിക്കുവാൻ ഡേഡവന്ദ്രൻ ഉപഡയാഗിച് 

വിഡശ�ടപ്പട്ട ആയുധം എന്്?
3. നാം ജരീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം - മന്വന്രം ഏത്?
4. സ്വർഗ്ഡലാകത്തിടറെ തലസ്ഥാനം ?
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5. ശ്രീകൃഷ്ണടറെ ഡേഹത്ാഗത്തിന്കാരണക്ാരനായ 
ഡവേടറെ ഡപര് ? 

6. ജനിച്ഡപ്പാൾ രണ്് ഭാഗങ്ങളായിരുന്ന മ ഗധരാജാവ് 
ജരാസന്ടന കൂട്ടി ഡയാജിപ്പിച്ത് ആര്? 

7. ഡനതാജി സുഭാ�് ചന്ദ്രഡ�ാസിടറെ ജന്േിനം ഏത് 
ഡപരിലാണ് നാം ആഡഘാ�ിക്കുന്നത് ?

8. പിതൃതർപണത്തിനും �ലി കർമ്മങ്ങൾക്കും 
്സിദ്മായ തിരുടനല്ി ഡഷേത്ം എവിടേ സ്ഥിതി 
ടചയ്യുന്നു, അവിടുടത്ത ഡേവത?

9. ഹിന്ദു ധർമ്മസംരഷേണത്തിന് ഡവണ്ി ഡപാരാേി, 
ധരീര രക്തസാഷേിയായ മഹാത്മാ മുൻ�ിറാം ഏത് 
ഡപരിലാണ് അറിയടപ്പടുന്നത്?

10. ഈ വർ�ം - 2023- ൽ ശ�രിമലയിടല ഉത്വം, 
പങ്കുനി ഉത്ം എഡപ്പാൾ ആഡഘാ�ിക്കുന്നു? 

ഉത്തരങ്ങൾ (AV 01 - ക്വിസ് 21)
1. �ബ്രുവാഹനൻ (അർജുനടറെയും ചിത്ാംഗേയുടേയും 

മകൻ) അർജ്ജുനടന പരാജയടപ്പടുത്തി, ശക്തമായ 
അസ്ത്രം ഉപഡയാഗിച്്  വധിച്ചു.  അർജ്ജുനൻ തടറെ 
പിതാവാടണന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ഡശ�ം തടറെ 
്വൃത്തിയിൽ പശ്ചാത്തപിച്്, ആത്മഹത് ടചയ്യാൻ 
തരീരുമാനിച്ചു, എന്നാൽ തടറെ രണ്ാനമ്മയായ, നാഗ 
രാജകമാരിയായ ഉലൂപിയിൽ നിന്ന് (അർജുനടറെ 
മടറ്റാരു ഭാര്) നാഗമണി എന്ന രത്ം ലഭിച്ചു, 
അതിടറെ ശക്തിയാൽ അർജുനടന ജരീവിതത്തിഡലക്് 
തിരിടക ടകാണ്വന്നു, കൃഷ്ണടറെ സഹായഡത്താടേ.

2. ‘ത്ിപുരം’ എന്നറിയടപ്പടുന്ന മയാസുരടറെ മൂന്ന് നഗര 
ങ്ങടള ഉന്മൂലനം ടചയ്യാൻ ത്ിപുരാന്കനായി തടറെ 
അവതാരത്തിൽ വില്് ്ഡയാഗിച് പരമശിവടറെ 
വിഡശ�ടപ്പട്ട വില്ാണ് പിനാകം.

3. ‘ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിടറെ സ്ഥലം, എന്നർത്ഥം 
വരുന്ന ‘പവകണ്ം’ എന്നറിയടപ്പടുന്ന 
മഹാവിഷ്ണുവിടറെ വാസസ്ഥലത്തിടറെ രണ്് 
േ്വാരപാലകന്ാരാണ് ജയനും വിജയനും.

4. രാഹുകാലം -  ഒരു നല് ്വൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് 
അനുകൂലമായി കണക്ാക്ാത്ത, േിവസത്തിടറെ 
അശുഭകാലമാണ്. എല്ാ േിവസവം 
സൂഡര്ാേയത്തിനും സൂര്ാസ്മയത്തിനും ഇേയിൽ 
ഏകഡേശം 90 മിനിറ്റ് രാഹുകാല പേർഘ്ം, 
പകലിടറെ എട്ടിടലാന്ന്.

5. അഷ്ട ലക്ഷ്മി: ലക്ഷ്മിയുടേ എട്ട് രൂപങ്ങൾ ഇവയാണ് 
- ആേി ലക്ഷ്മി,  ധന ലക്ഷ്മി,  ധാന് ലക്ഷ്മി,  ഗജ ലക്ഷ്മി,  
സന്ാന ലക്ഷ്മി, വരീരലക്ഷ്മി, വിേ്ാ ലക്ഷ്മി, വിജയ 
ലക്ഷ്മി.

6. േ്വാപര യുഗത്തിനും ഡത്തായുഗത്തിനും ഇേയിലുള്ള 
സമയത്ത്, ജമേഗ്ി ഋ�ിയുടേ പുത്നായ 
പരശുരാമൻ, ഷേത്ിയരുടേ മുഴുവൻ ഡഗാത്ടത്തയും 
ഇരുപത്തിടയാന്ന് തവണ ്തികാര നേപേിയിൽ 
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ഉന്മൂലനം ടചയ്തു. (ഒരു ഷേത്ിയടറെ, കാർത്തവരീര് 
അർജ്ജുനടറെ മകൻ ശൂരഡസനടറെ പകകളാൽ 
സംഭവിച് പിതാവിടറെ മരണത്തിന് ്തികാരം 
ടചയ്യാനാണ് അഡദ്ദഹം ഇത് ടചയ്ത് ). ഈ 
കൂട്ടടക്ാലയിൽ നിന്നുള്ള രക്തം ടകാണ്് അഞ്് 
തോകങ്ങൾ രൂപരീകരിച്ചു, അതിനാൽ ആ ്ഡേശം 
സമന്പഞ്കം എന്നറിയടപ്പട്ടു, (പിന്നരീേ് കരുഡഷേത് 
എന്നും) അഞ്് രക്ത തോകങ്ങൾ.

7. സർോർ പഡട്ടൽ സ്റ്റാചയു ഓെ് യൂണിറ്റി..  ഇത് 
ഡലാകത്തിടല ഏറ്റവം ഉയരം കൂേിയ ്തിമയാണ്, 
ഇത് ഇന്്യുടേ ഉരുക്കുമനു�്നായ, സ്വതന്ത്ര 
ഇന്്യുടേ ആേ് ആഭ്ന്ര മന്ത്രിയായ സർോർ 
വല്ഭായ് പഡട്ടലിനുള്ള ആേരാഞ്ജലിയായി നിർമ്മിച് 
താണ്. ‘റിപ്പബ്ിക് ഓെ് ഇന്്’ ടകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി 
രാജ്ടത്ത 562 നാട്ടുരാജ്ങ്ങടളയും ഒന്നിപ്പിച്ത് 
അഡദ്ദഹത്തിറെ മികവിലായിരുന്നു.

8. സ്വർഗരീയ ഏകനാഥ് റാനട� (ആർഎസ്എസ് 
്ചാരക്, രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിടറെയും മി�ടറെയും പൂർണ് 
പിന്തുണഡയാടേ) വിഡവകാനന്ദ ഡറാക്് ടമഡമ്മാറിയൽ 
കമ്മിറ്റിയുടേ ഓർഗപനസിംഗ് ടസക്രട്ടറിയായി,  ഈ 
പദ്തിക്് ഡനതൃത്വം നൽകി.

9. ഹിമാചൽ ്ഡേശിടല ജ്വാലാമുഖി പട്ടണത്തിൽ 
കാൻഗ്ര താഴ് വരയിൽ നിന്ന് 35 കിഡലാമരീറ്റർ ടതക്് 
ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ജ്വാലാമുഖി ഡഷേത്ം സ്ഥിതി 
ടചയ്യുന്നത്.  ഈ ഡഷേത്ം ജ്വാലാമുഖി ഡേവിക്് സമർ 
പ്പിച്ിരിക്കുന്നു- ്കാശത്തിടറെ ഡേവത, ജ്വലിക്കുന്ന 
ഡേവി അടല്ങ്കിൽ ‘ജ്വലിക്കുന്ന വായയുള്ളവൾ’ എന്നും 
അറിയടപ്പടുന്നു.

10. “തിരുവാഭരണം” എന്നത് അയ്യപ്പടറെ പവിത്മായ 
ആഭരണങ്ങളാണ്.  അത് പന്ളം ടകാട്ടാരത്തിൽ 
നിന്ന് എല്ാ വർ�വം മകരവിളക്് തരീർഥാേന സരീസ 
ണിടറെ അവസാനം,  ശ�രിമലയിഡലക്് ഡഘാ�യാ 
ത്യായി ടകാണ്ഡപാകകയും അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം അല 
ങ്കരിക്കുകയും ടചയ്യും.  അഡതസമയം  “തങ്ക അങ്കി” 
എന്നത് മണ്ഡലപൂജാ ഡവളയിൽ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ 
ധരിക്കുന്ന ശുദ്മായ സ്വർണ്ത്തിലുള്ള മടറ്റാരു 
ആഭരണമാണ്.
-----------------------------------------

മുഴുവൻ ഡചാേ്ങ്ങൾക്കും ശരിയുത്തരം നൽകിയവർ:
ആരുമില്

________________________
വാർത്തകൾ

* ഇന്ന്, 2023 ടെബ്രുവരി 09 ഉത്ം - സ്വാമി അയ്യപ്പടറെ 
േിവ്മായ ജന്നഷേത്ത്തിടറെ ശുഭേിനം.  SASS ടറെ 
നിർഡദ്ദശ്കാരം, ഡലാകടമ്ാടുമുള്ള അയ്യപ്പഭക്തർ 
സ്വന്ം വരീടുകളിലും സമരീപ ഡഷേത്ങ്ങളിലും 
േരീപാരാധന, ഭജന, നരീരാജനം തുേങ്ങിയവഡയാടേ 
ഉത്ം പൂജ നേത്തുന്നു.
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* മണ്ഡല - മകരഡജ്ാതി തരീർത്ഥാേനം. മകരഡജ്ാതി 
േിനത്തിൽ ഭാരതം മുഴുവൻ അനവധി ഡഷേത്ങ്ങളിലും 
വരീടുകളിലും നിലവിളക്കുകളം മൺ ടചരാതുകളം 
ജ്വലിപ്പിപ്പിച്ചു ടകാണ്് േരീപാരാധന നേത്തി.

* തരീർത്ഥാേന കാലത്ത് ഡകരളത്തിലും അയൽ 
സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി 250-ലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ 
അയ്യപ്പ ഡസവാ ഡകന്ദ്രങ്ങൾ വഴി അന്നോനം, 
വിശ്മം, ചികിത്ാ സൗകര്ം തുേങ്ങിയ ഡസവനങ്ങൾ 
നേത്തിയിരുന്നു. കൂോടത ജനുവരി 19/20 
തരീയതികളിൽ സ്വച്ഛ് എരുഡമലി, സ്വച്ഛ് ശ�രിമല 
എന്ന ഡപരിൽ 2500-ലധികം അയ്യപ്പ ഡസവകർ 
പടങ്കടുത്തു ടകാണ്് ശുചരീകരണ ്വർത്തനങ്ങൾ 
നേത്തി.

* SASS-ടറെ ‘നാ�ണൽ മാഡനജ്ടമറെ് കമ്മിറ്റി’ 
ഡയാഗം ടെബ്രുവരി 11,12 തരീയതികളിൽ �ാംഗ്ലൂരു 
ടവച്് നേക്കുന്നു. 

* ശ�രിമല അയ്യപ്പഡസവാസമാജം തൃശ്ിവഡപരൂർ 
ജില്ാഘേകം. കാലേി ശ്രീശങ്കരാചാര് സംസ്കൃത 
സർവ്കലാശാല സംസ്കൃത വിഭാഗം മുൻ ഡമധാവി  
ശ്രീ.ഡ�ാ.എം.വി.നഡേശൻ അവർകളടേ 
“ഹരിവരാസനം പാഠവം പഠനവം “ എന്ന പുസ്കം 
ഡകായ്ത്തൂർ ആര് പവേ് ൊർമസി ചരീെ് 
െിസി�്ൻ ശ്രീ.ഡ�ാ.സി.പത്മജൻ തൃശൂർ 
പാറഡമക്ാവ് ഡഷേത്നേയിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി. ജില്ാ 
്സി�റെ്  ശ്രീ പുരുഡ�ാത്തമടറെ അധ്ഷേതയിൽ, 
ശ�രിമല അയ്യപ്പ ഡസവാ സമാജത്തിൻ്ടറ മുതിർന്ന 
കാര്കർത്താവ് സ്വാമി അയ്യപ്പോസ് ഉത്ഘാേനം 
ടചയ് ചേങ്ങിൽ  ഡ�ാ. പി.സി. മുരളരീ മാധവൻ 
പുസ്ക ്കാശന കർമ്മം നിർവ്ഹിച്ചു.  

* ഹരിവരാസനം ശതാബ്ി ആഡഘാ�ഡത്താേനു 
�ന്ിച്് 2023 ടെബ്രുവരി 19 - ന് ടചപന്നയിൽ 
‘അയ്യപ്പൻ തിയ്യാട്ടും, പന്രീരായിരം ഡതങ്ങഡയറും’  
നേക്കുന്നു. തൃപ്പുണിത്തുറ തിയ്യാേി രാമൻ ന്്ാർ 
ചേങ്ങുകൾക്് ഡനതൃത്വം നൽകന്നു.

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

നിഡ�ധക്കുറിപ്പ് : ഇതിൽ ടകാടുത്തിരിക്കുന്ന വി�യങ്ങൾ 
സം�ന്ിച്്, അതിടറെ രചയിതാക്ൾക്ല്ാടത, ശ�രിമല 
അയ്യപ്പ ഡസവാ സമാജത്തിഡനാ അംഗങ്ങൾഡക്ാ യാടതാരു 
�ാധ്തയുമിടല്ന്ന് വ്ക്തമാക്കുന്നു.
ശ�രിമല അയ്യപ്പ ഡസവാ സമാജത്തിനുഡവണ്ി,  
പി. �ൺമുഖാനന്ദൻ, നാഷ്ണൽ അഡ്ിനിഡ്രേറ്റരീവ് ടസക്രട്ടറി, 
നാഷ്ണൽ അഡ്ിനിഡ്രേ�ൻ ഓെരീസ്, അയ്യപ്പവിഹാർ, വിയ്യൂർ, 
തൃശൂർ, ഡകരളം - 680010, നിന്ന് ്സിദ്രീകരിക്കുന്നത്
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