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ഒരുനേരത്തെ അന്നദാേം  : 1000 രൂപ
ഒരുദിവസത്തെ അന്നദാേം  : 2500 രൂപ
ഒരാളുത്െ ഒരുവർഷത്തെ ത്െലവ്  : 20,000 രൂപ

സോതേം 
നസവാസദേം

അശരണരായ പുരുഷന്ാർക്്  
ഒരു ആശ്രയനേന്ദം

നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്ിൽ നെക്കുന്ന വിവാഹും, പിറന്നാൾ, 
ഗൃഹപ്രവവശും, ഉവ്യോഗലബ്ധി, വ�ാറൂൺ, ശ്ാദ്ധ്ിവസും, ഓണും, 
വിഷു തുെങ്ങിയ ഉത്സവ്ിനങ്ങൾ വരുവ്ാൾ ഒരുംശും �മയങ്ങളില്ാടെ 
അനാഥജീവിെങ്ങടള സഹായിക്ാൻ ധനും, ധാനയേും, വസ്തും, 
മറ്് ഉെ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ നൽകാൻ െയ്ാറായാൽ ഇടൊരു 
ഈശ്വരീയകാരയേമായിരിക്കുും. 

സംഭാവേേളും സഹായങ്ങളും 
അയയ് നക്ണ്ട വിലാസം:
ടസക്രട്ടറി,
സനാെനും വസവാസമിെി
തൃത്ാമര, പരുത്ിപ്പുള്ി
പാലക്ാെ് - 678573
ന�ാൺ: 9526409551, 9495669038

A/C No. 35574533649
വ്റേറ്് ബാങ്് ഓഫ് ഇന്യേ, വകാട്ടായി
IFFSC Code: SBIN0012889
MCR Code: 678002806

രജി. ന്ർ IV/108, തൃത്ാമര, പരുത്ിപ്പുള്ി
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പ്രസാധകൻ
പി.എസ്. കാശിവിശ്വനാഥൻ

പത്ാധിപസമിതി
വിജി തമ്ി

വി.ആർ. രാജശശഖരൻ
വി.ശ�ാഹനൻ

ശ്രീകു�ാരി രാ�ചന്ദ്രൻ
അജയ് ശ�ശനാൻ
അംബിക നായർ
ജി.ഗിരരീഷ് കു�ാർ
വിനു കിരിയത്്

അഡ്വ. അനിൽ വിളയിൽ
വിജയ ശ�ശനാൻ

കക. സുനരീഷ്  
(പത്ാധിപർ)

ഉപദേശകസമിതി
ശഡാ. എഴു�റ്റൂർ രാജരാജവർമ്മ 

ശഡാ.പൂജപ്പുര കൃഷ്ണൻ നായർ
കരൊഫ. സരള എസ്. പണിക്കർ

ഹിന്ദുവിശ്വ
ഹിന്ദു സാംസ് കാരിക ശകന്ദ്രം

കലൂർ, കകാച്ി-682 017, ശകരളം
ശഫാൺ : 0484-4046316

hinduvishwa.malayalam@gmail.com
Helpline No: 9383410118
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വിശ്വഹിന്ദുപരിഷത്് 
രെസിദ്രീകരണം

ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം
അല�ാപ്പതിയുടെ പര്യായമല്ല
ഡ�ോ. എം.എസ്. വല്യത്ോൻ / അ�്വ. അനിൽ വിളയിൽ

അൈതാരൈരിഷ്ഠനായ 
ശ്രീരാമകൃഷ്ണലദൈൻ
സദ്ഭവോനന്ദസ്വോമി പ്രസി�ന്്, ശ്രീരോമകൃഷ്ണമഠം, പുറനോട്ടുകര

ശിൈൻ ഭാരതരീയ
തത്വചിന്തയിൽ
അജരീഷ് ജി ദത്ൻ

എൈിടെ ഓടുടനെലൊ...
ഡ�ോ. പൂജപ്പുര കൃഷ്ണൻ നോയർ

ഹിന്ദുൈിടറെ 
അജ്ാന്രം മാറാൻ
എസ്. ഡകശവൻകുട്ിനോയർ

ഹിന്ദുക്കൾ അറിയാൻ
ഡ�ോ. എൻ മുരോരി ശംഭു

ശ്രീല�ാകനാർകാൈ്
ഉണ്ികൃഷ്ണൻ മനയ്ക്കൽ

സത്്രംഗ്രം 
ഹിന്ദുസ്രംസ് കാര്രം
വി.ഡമോഹനൻ

ശിൈരാത്ി
മാഹാത്്യ്രം
കഡലശൻ പൂച്ോക്കൽ

ലകരളത്ിൽ 
ഫണ്രം ൈിരിക്കുനെ 
ജിഹാദി ഭരീകരത
ജി.കക. സുഡരഷ് ബോബു

ൈിൈാഹവ്രം പ്രണയവ്രം
ശ്രീരഞ്ിനി ഇ

ബാ�പ്രംക്ി
അജയ് ഡമഡനോൻ 

1197 ക്രംഭമാസ്രം എങ്ങടന? 
ഡജ്യോതിഷോചോര്യ വിജയോ ഡമഡനോൻ
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എഡിദ്ാറിയൽ

നവമാധ്യമങ്ങളിഫല 
തീവ്രവാേപ്രവർത്തനങ്ങൾ

സാമൂഹിക�ാധ്യ�ങ്ങൾ തരീവ്രവാദരെവർത്നങ്ങളുകെ സസ്വരശകന്ദ്ര�ായികക്കാണ്ിരിക്കുന്നുകവന്നതികറെ 
ഏറ്റവം ഒടുവിലകത് ഉദാഹരണ�ാണ്, നവ�ാധ്യ�ങ്ങളികല ഏറ്റവം പുതിയ മുഖ�ായ ക്ലബ്് ഹൗസ് 

ശകന്ദ്രരീകരിച്്  വന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ. ശകരളത്ികല അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾകകാണ്ായിരിക്കാം ഇക്കാ
ര്യത്ിലം ശകരളം തകന്നയാണ് വളകര മുന്നിൽനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ശകന്ദ്ര ഇറെലിജൻസ് ഏജൻസികളകെ 
റിശ്ാർട്ടുരെകാരം �നസ്ിലാക്കാനാവന്നത്. ശകരളത്ികല കകാല്ം, കാസർശകാെ്, ശകാഴിശക്കാെ്, ആലപ്പുഴ, 
തൃശ്ശൂർ ജില്യികല കകാടുങ്ങല്ലൂർ, പാവറട്ി, വാൊന്ിള്ി എന്നിവിെങ്ങൾ ശകന്ദ്രരീകരിച്ം വലിയ തരീവ്രാവദചർ
ച്കൾ നെക്കുന്നതായാണ് രെമുഖ പത്ം ഇറെലിജൻസ് വിവരങ്ങളുകെ അെിസ്ാനത്ിൽ റിശ്ാർട്ടുകചയ്ിരി
ക്കുന്നത്. ഇത്രം ചർച്കളിൽ പകകെടുക്കുന്നവർ എൻ.ഐ.എ, ഇറെലിജൻസ് ബയൂശറാ, �ിലിട്റി ഇറെലിജൻസ് 
എന്നരീ ഏജൻസികളുകെ നിരരീക്ഷണത്ിലാകണന്നും വാർത് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിശദ്വഷരെചാരണം 
നെത്ിയ ശകസിൽ ഡൽഹിശപാലരീസ് നെത്ിയ അശന്വഷത്ിൽ ശകാഴിശക്കാെ് സ്വശദശിയായ ഒരു സ്തരീയും 
ഉൾക്ട്തായി കകണ്ത്ിയിരുന്നു. എന്ായാലം ശകരളത്ികല കാര്യങ്ങൾ ആശാവഹ�കല്ന്നുതകന്നയാണ് 
ഇത്രം സംഭവങ്ങൾ കതളിയിച്കകാണ്ിരിക്കുന്നത്. ശലാകതരീവ്രവാദചരിത്ത്ികല ഏറ്റവം �നുഷ്യത്വരഹിത�ായ 
മുഖ�ായ ഐഎസിനും അതികറെ ഉത്ഭവകാലം മുതൽ ശകരളത്ിൽ ശക്ത�ായ ശവരുകളുണ്ായിരുന്നുകവ
ന്നുള്ത് �റന്നുകൂൊ. അസഹിഷ്ണുതയുകെയും വർഗ്രീയതാത്പര്യങ്ങളുകെയും ആശയങ്ങൾ രെചരി്ിക്കുകയും 
യുവാക്കളിൽ �തവിശദ്വഷത്ികറെ ശവരുകൾ പെർത്ി അക്ര�രെവർത്നങ്ങളിശലക്കും അരാജകതയിശലക്കും 

നയിക്കുകയും അതിനുശവണ്ി എന്് രെവർത്നങ്ങൾ നെത്ാൻ തയ്ാറു
ള്വരാക്കുകയും കചയ്യുന്ന ഇത്രം സംഘങ്ങൾക്ക് വളക്കുറുള് �ണ്ായി 
ശകരളം �ാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശലാകത്ികറെ ഏതുഭാഗത്് നെക്കുന്ന 
തരീവ്രവാദരെവർത്നങ്ങളിലം ശകരളത്ിൽനിന്നുള് ഒരാകളകെിലം കാണം 
എന്ന അവസ്യികലത്ിയിരിക്കുകയാണ്. ശകരളം വിദ്യാഭ്യാസത്ികറെ 
കാര്യത്ിലം അക്കാദ�ിക് കാര്യങ്ങളിലം വായനയുകെ കാര്യത്ിലം കപാ
തുശബാധനിർണ്യകാര്യങ്ങളിലം പുശരാഗ�നതാത്പര്യങ്ങളിലം എല്ാം 
മുൻപന്ിയിലാകണന്ന് പറയക്ടുശമ്ാഴും അത്യന്ം യാഥാസ്ിതികവം 
രൊകൃതവ�ായ വിശ്വാസധാരകകളയും അതികറെ ശപരിലള് കകാലപാത
കങ്ങകളയും ന്യായരീകരിക്കുകയും രെചാരകരാവകയും കചയ്യുന്ന ഒരു വലിയ 
സംഘം ശകരളത്ിൽ വ്യാപക�ായികക്കാണ്ിരിക്കുകയാണ്. ശവാട്ടുബാകെികറെ 
ശപരിൽ തരീവ്രവാദരെവർത്നങ്ങകള ന്യായരീകരിക്കുകയും അത്രം താ
ത്പര്യങ്ങകള സംരക്ഷിക്കുവാൻ തയ്ാറാവകയും കചയ്യുന്ന ശകരളത്ികല 
ഇെതുവലതുമുന്നണിരാഷ്ടരീയക്കാർക്കുതകന്നയാണ് ഇത്രം ഹരീനസംഘങ്ങൾ 
ശകരളകത് പിെിമുറുക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുള്ത്. രാഷ്ടരീയം ഒരു കതാഴിലായി 
അധഃപതിച് രാജ്യത്് പൗരകറെ സ്വത്ിനും ജരീവനും വലിയ രൊധാന്യക�ാ
ന്നും ഉണ്ായിരിക്കുകയികല്ന്ന് �ാത്�ല്, സംഘെിത ശക്തികൾ വില്പനയ്ക്കു 
കവച്ിരിക്കുന്ന ശവാട്ടുബാകെിൽ �ാത്�ായിരിക്കും ഇവരുകെ കണ്ണുകൾ.

 ക്ലബ്് ഹൗസുകൾ ശകന്ദ്രരീകരിച്് നെക്കുന്ന തരീവ്രവാദചർച്കളിൽ അന്യ�ത 
അസഹിഷ്ണുതയും നിന്ദയും �ാത്�ാണ് രെധാന വിഷയം എന്നറിയുന്നു. 
ശക്ലാസഡ് ഗ്രൂപ്പുകളിലം അല്ാകതയും നിറയുന്ന ഇത്രം ചർച്കളുകെ രെധാന 
സ്വഭാവം തങ്ങളുകെ �തത്ികല തരീവ്രവിഭാവങ്ങകള ഏതുവിശധകനയും 
വളർത്തുകകയന്നുള്താണ്. രാജ്യശത്ാശൊ ഇവികെയുള് ഇതര�ത
വിഭാഗങ്ങശളാശൊ ഇവർക്ക് യാകതാരു താത്പര്യവ�ികല്ന്നു�ാത്�ല്, 

അത്ര�ാളുകൾ �തപരിവർത്നത്ിന് വിശധയ�ായികല്കെിൽ കകാല്ക്ടുവാൻ ശപാലം അർഹരു�ാണ്. 
വിദ്യാസമ്ന്നരായവർശപാലം ഇത്രം ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി അതികറെ രെചാരകരാവന്നുകവന്നുള്ത് 
ആശകെയുളവാക്കുന്നതുതകന്നയാണ്. പകക്ഷ, നെപെികയടുക്കാൻ ഉത്രവാദിത്ക്ട് സംസ്ാന സർക്കാ
രികറെ ഭാഗത്തുനിന്നും യാകതാരു നെപെിയും ഉണ്ാകുന്നികല്ന്നു�ാത്�ല് �ൗന�ായ അനുവാദവം ലഭിക്കുന്നു. 
ഇത്രം വിഭാഗങ്ങളിൽകപടുന്ന ചില സംഘെനകൾ നിയ�സംവിധാനങ്ങകള ശപാലം പരസ്യ�ായി കവല്ലു
വിളിച്കകാണ്് അടുത്ികെ കതരുവിലിറങ്ങുകയുണ്ായി. തങ്ങൾ ഇവിെകത് നരീതിന്യായസംവിധാനത്ിനു 
കരീഴിലൾക്ടുന്നവരകല്ന്നുശപാലം രെസ്താവിക്കുവാൻ ഇതികറെ അ�രത്ിരിക്കുന്നവർ തയ്ാറാവന്നു.

 ശകരളത്ിൽ അടുത്ികെ ഉണ്ായ ചില കകാലപാതകങ്ങൾ ഇത്രം രെവർത്നങ്ങളുകെ ഒരു ട്രയൽറൺ 
ആയി �ാത്ശ� കാണാനാവൂ. കപൺകുട്ികകള വശരീകരിച്കകാണ്ടുശപായി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ലൗ ജിഹാദ് 
അെക്കമുള് നിഗൂഢരെവർത്നങ്ങകള നമ്മുകെ ബുദ്ിജരീവികളും സാംസ് കാരികനായകരും പിന്തുണച്കകാണ്് 
രംഗകത്ത്തുശമ്ാൾ നമ്മുകെ കാൽക്കരീഴികല �ണ്ണുശപാലം നഷ്ടക്ടുത്ികക്കാണ്ാണ് നാം ഇത്രക്കാകര 
വാഴ്ത്ി്ാടുന്നകതന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. തരീവ്രവാദികൾക്കും തരീവ്രവാദരെവർത്നങ്ങൾക്കും ശകരളകത് തരീ
കറഴുതിക്കൂൊ..

ദകരളത്തിൽ അടുത്തിഫെ ഉണ്ായ 
ചില ഫകാലപാതകങ്ങൾ ഇത്തരം 
പ്രവർത്തനങ്ങളുഫെ ഒരു ട്രയൽറൺ 
ആയി മാത്ദമ കാണാനാവൂ. ഫപൺ
കുട്ികഫള വശീകരിച്ചുഫകാണ്ടുദപായി 
വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ലൗ ജിഹാേ് 
അെക്കമുള്ള നിഗൂഢപ്രവർത്തന
ങ്ങഫള നമ്മുഫെ ബുദ്ിജീവികളും 
സാംസ് കാരികനായകരും പിന്തു
ണച്ചുഫകാണ്് രംഗഫത്തത്തുദ്ാൾ 
നമ്മുഫെ കാൽക്കീഴിഫല മണ്ണുദപാലം 
നഷ്ടഫപെടുത്തിഫക്കാണ്ാണ് നാം 
ഇത്തരക്കാഫര വാഴ്ത്തിപൊടുന്ന
ഫതന്ന് ഓർമ്ിക്കണം. തീവ്രവാേി
കൾക്കും തീവ്രവാേപ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്കും ദകരളഫത്ത തീഫറഴുതിക്കൂൊ..
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ദഡാ. എം.എസ്. വല്യത്താൻ / അഡ്വ. അനിൽ വിളയിൽ

സംഭാഷണം

ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം 
അല�ാപ്പതിയുടെ പര്യായമല്ല

ഭാരതീയ വവേ്യശാ
സ്ത്രസംബന്ധമായ 
നിരവധി പുസ്ത

കങ്ങളുഫെ രചയിതാവാണ് 
അങ്ങ്. ഭാരതീയ വവേ്യശാ
സ്ത്രത്തിഫറെ ചരിത്ഫത്തക്കുറിച്് 
ഹ്രസ്വമാഫയാന്ന് വിലയിരു
ത്താദമാ? 

 ഉ: ആയുർശവദത്ികറെ 
ശവരുകൾ അഥർവശവദത്ിൽ 
(ബി.സി. 1500) ഉണ്്. അതിൽ 
പലവിധ ശരാഗങ്ങൾ, ഔഷധസ
സ്യങ്ങൾ, �നുഷ്യശരരീരഘെന, 
ശരാഗങ്ങളുകെ ചികിത്സ 
എന്നിവകകള പറ്റി പരാ�ർശിച്ി
ട്ടുണ്്. ശരാഗങ്ങൾ സദവങ്ങളുകെ 
ശിക്ഷയായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന
തിനാൽ, ചികിത്സയിൽ സാന്്വനം 
ലഭിക്കുന്നതിനുശവണ്ി ഇന്ദ്രൻ, 
അഗ്ി തുെങ്ങിയ ശദവന്ാകര 
സ്തുതിക്കുക, രൊർത്ഥന ചെങ്ങുകൾ 
നെത്തുക, ചില കചെികളുകെ 
സത്് കുെി്ിക്കുക, ശലപനചി
കിത്സ എന്നിവ ഉൾക്ടുന്നു. അെി
സ്ാനപര�ായി വിശ്വാസകത് 
ആസ്പദ�ാക്കിയുള്തായിരുന്നു 
ആദ്യകാലകത് ആയുർശവദ ചികി
ത്സാരരീതികൾ.

തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിഫറെ ഭാഗമായ മാദവലിക്കര ഫകാട്ാരത്തിൽ 1934 ൽ ജനനം. 
മാതാപിതാക്കൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്, ജാനകി വർമ്. മാദവലിക്കര ഗവ.സ് കൂളിൽ പ്രാഥമിക 
വിേ്യാഭ്യാസം. തിരുവനന്തപുരം യൂണിദവഴ് സി്ി ദകാദളജ്, ഫമഡിക്കൽ ദകാദളജ്, ലിവർപൂൾ 
സർവ്വകലാശാല എന്നിവിെങ്ങളിൽ പഠനം. ഇരുപത് വർഷക്കാലം ശ്ീ ചിത്ാ ഇൻസ്റി്്യൂട്ിഫന നയിച്ചു. 
മണിപൊൽ സർവ്വകലാശാലയുഫെ ആേ്യ വവസ് ചാൻസലർ. 1990 ൽ പേ്മഭൂഷണം 2005 ൽ 
പേ്മവിഭൂഷണം നൽകി രാഷ്ടം ആേരിച്ചു. ഫ്രഞ്് ഗവൺഫമറെിദറെതുൾപെഫെ ധാരാളം അംഗീകാരങ്ങൾ. 
ദലാകപ്രശസ്ത കാർഡിയാക് ഫതാറാസിക് സർജൻ ആഫണങ്ിലം ഭാരതീയ വവേ്യശാസ്ത്ര ദമഖലഫയ 
പ്ി ആഴത്തിൽ പഠനം നെത്തി. ആയുർദവേഫത്ത പ്ി നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു. The legacy of 
Charaka, The great three of Ayurveda എന്നിവ എടുത്തുപറദയണ് കൃതികൾ. 
ദഡാ.എം.എസ്.വല്യത്താനുമായി ഹിന്ദുവിശ്വക്കുദവണ്ി നെത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ം...

 അംദബേ്കർ ആവിഷ് ക്കരിച് ബുദ്വിഭാഗമാണ് നവയാനം.
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ചരകകറെ കാല�ായശ്ാശഴക്കും 
(ഒന്നാം നൂറ്റാണ്്), ആചാരങ്ങളും 
സ്തുതികളും രൊശയാഗികതയിൽ
നിന്ന് ഏതാണ്് അരെത്യക്ഷ�ാ
വകയും ചികിത്സ വിശ്വാസശത്
ക്കാൾ യുക്തിസഹ�ായി �ാറുകയും 
കചയ്തു. നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളായി 
രൂപംകകാണ് ഈ �ാറ്റത്ിന് 
കാരണ�ായത് ചികിത്സകരുകെ 
ഗശവഷണാത്മക�ായ പരി
ഷ് കാരങ്ങളും ബുദ്�തത്ികറെ 
ശക്ത�ായ സ്വാധരീനവ�ാണ്.

 ചരകൻ, സുശ്രുതൻ, വാഗ്ഭെൻ 
(1 മുതൽ 6 വകര നൂറ്റാണ്ടുകൾ) 
തുെങ്ങിയവരുകെ രചനകൾ 
ആയുർശവദ ചരിത്ത്ികല 
സുവർണ്കാലഘട്കത് രെതി
നിധരീകരിക്കുന്നു. യുനാനി സവ
ദ്യശാസ്തത്ികറെ ഔശദ്യാഗിക 
സമ്പ്രദായ�ായി �ാറിയശതാകെ 
ആയുർശവദത്ികറെ തകർച് 
രൂക്ഷ�ായി. പകത്ാൻപതാം 
നൂറ്റാണ്ിൽ ബ്ിട്രീഷ് ഭരണം നി
ലനിന്നശ്ാൾ പതനം കൂടുതൽ 
ഗുരുതര�ായി. സ്വാതന്ത്യലബ്ധി
ക്കുശശഷ�ാണ് ആയുർശവദം 
അതികറെ ദരീർഘകാല സ്തംഭനാവ
സ്യിൽ നിന്ന് പതുകക്കകയകെിലം 
കരകയറാൻ തുെങ്ങിയത്. ഈ 
�ാറ്റം അതിശയകര�ായിരുന്നു.

ഫകാദറാണയും അതിഫറെ 
പുതിയതരം രൂപാന്തരങ്ങളു
ഫമാഫക്കയായി ദലാകജനത 
വലിയ പ്രതിസന്ധിഫയയാണ് 
ദനരിട്ടുഫകാണ്ിരിക്കുന്നത്. 
ആധുനികവവേ്യശാസ്ത്രം 
വലിയ ഫവല്ലുവിളിഫയയാണ് 
അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ഈ 
സാഹചര്യത്തിൽ ആയുർദവേം 
ദപാലള്ള പൗരാണിക വിജ്ാ
നശാഖകൾക്ക് എഫന്തങ്ിലം 
നിർവഹിക്കാനുഫണ്ന്ന് കരുതു
ന്ദണ്ാ?

 ഉ: മുൻകാലങ്ങളിൽ 
�ഹാ�ാരികൾ ഉണ്ായിട്ടുകണ്
കെിലം, ഇന്നകത് ശകാവിഡ് 19 
അഭൂതപൂർവ്വ�ാണ്.  അതികറെ 
കാരണം ഇശ്ാഴും ചർച്കചയ്ക്
ടുന്നു, സവറസികറെ വകശഭദങ്ങൾ 
രെത്യക്ഷക്ടുന്നത് തുെരുന്നു. 
�ഹാ�ാരിയുകെ ആദ്യ രണ്ടുവർ
ഷങ്ങളിൽ, ശരാഗകത് ചികിത്സി
ക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു വാക് സിശനാ 
�റ്റു �രുന്നുകശളാ ഉണ്ായിരുന്നില്.  

�ാസ് ക് ധരിക്കുക, സാമൂഹിക 
അകലം പാലിക്കുക തുെങ്ങിയ
വയിലൂകെ ശരാഗം പെരുന്നത് 
തെയുക, ഗുരുതരാവസ്യില
ള്വകര ഐസിയുവിൽ ചികിത്സി
ക്കുക എന്നിവ �ാത്�ായിരുന്നു 
ലഭ്യ�ായ ആദ്യകാല നെപെികൾ. 
ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും 
ഫലരെദ�ായ വാക് സിശനഷൻ 
ലഭിച്തും ചികിത്സയ്കായി പുതിയ 
�രുന്നുകളുകെ വരവം കാരണം 
ശരാഗത്ികറെ ഭാരം ഇശ്ാൾ 
താരതശ�്യന കുറവാണ്.

ഭക്ഷണം, വ്യക്തിഗതശുചിത്വം, 
വ്യായാ�ം, ഉറക്കം, കാലാനു
സൃത�ായ കപാരുത്ക്െലകൾ, 
ധാർമ്മികതശയാടുള് ആദരവ് 
എന്നിവ ഉൾകക്കാള്ളുന്ന ഒരു 
കപരു�ാറ്റച്ട്ം പാലിച്കകാണ്് 
നല് ആശരാഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ 
ശ്�ിക്കുന്ന സ്വസ്വൃത്ം എന്ന 
ഒരു കപരു�ാറ്റച്ട്ം ആയുർശവദ
ത്ിലണ്്. ചട്ം പാലിക്കുന്നവർക്ക് 
ശരാഗങ്ങളിൽനിന്ന് സംരക്ഷണം 
ലഭിക്കും, അശതസ�യം ആയവ 
അവഗണിക്കുന്നവർ ശരാഗബാധി
തരാകും.  രസായനചികിത്സയും 
ഈ കപരു�ാറ്റച്ട്ത്ിൽ ഉൾക്
ടുത്ിയിട്ടുണ്്. ഒരു കപാതു കപരു

�ാറ്റച്ട്ം പാലിക്കുന്നതുകകാണ്ടു 
�ാത്ം അതിശവഗം പെരുന്നതും 
�രണനിരക്ക് കൂടുതൽ ഉള്തു�ായ 
ഒരു പകർച്വ്യാധിയിൽ നിന്ന് 
ആളുകൾക്ക് സംരക്ഷണം 
ലഭിക്കുശ�ാ എന്നത് തർക്കവിഷ
യ�ാണ്.

ആചാര്യന്ാരായ വാഗ്ഭെൻ, 
സുശ്രുതൻ, ചരകൻ ഇവഫരക്കു
റിഫച്ല്ാമുള്ള ആധികാരിക ഗ്ര
ന്ഥങ്ങൾ അങ്ങയുഫെതായുണ്്. 
ആയുർദവേം ആധുനികജീവി
തരീതിക്കും ചികിത്ാസംവി
ധാനങ്ങൾക്കും ഉതകുന്നവിധം 
എത്മാത്ം അപ്ദഡ്്ഡാണ്? 
ഒരു സുഖചികിത്ാപദ്തി 
എന്നതിനപ്പുറം ദലാകം ഈ 
ശാസ്ത്രഫത്ത ഇന്ന് എത്മാത്ം 
ഗൗരവമായി കാണന്ണ്്?

 ഉ: ചരകൻ, സുശ്രുതൻ, 
വാഗ്ഭെൻ എന്നിവരുകെ  �ികവറ്റ 
ആയുർശവദകൃതികൾ നിലവിൽ 
ആയുർശവദ ശകാശളജുകളിൽ 
പഠി്ിക്കുന്നു. പശക്ഷ, അവ 
ഭാഗങ്ങളായി പഠി്ിക്കുന്നതിനാൽ 
'അപ്ശഡറ്റ് ' എന്ന ശചാദ്യം ഉദി
ക്കുന്നില്. നൂറുകണക്കിന് വർ
ഷങ്ങൾക്ക് മുമ്് എഴുതിയ വ്യാ
ഖ്യാനങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളികല 
ഉള്െക്കം �നസ്ിലാക്കാൻ 
പഠിതാക്കകള രൊപ്തരാക്കുന്നു. 
�റുവശത്്, ലശബാറട്റി ഗശവ
ഷണത്ിലൂകെശയാ ക്ലിനിക്കൽ 
ട്രയലകളിലൂകെശയാ ലഭിച് പുതിയ 
കതളിവകൾക്ക് അനുസൃത�ായി 
മുമ്കത് ആശയങ്ങളും സമ്പ്രദാ
യങ്ങളും �ാറ്റുന്നതിൽ അപ്ശഡറ്റ് 
ഉൾക്ടുന്നു.  ഇകതാന്നും ആയുർ
ശവദത്ിൽ കചയ്ക്ടുകശയാ അം
ഗരീകരിക്കുകശയാ കചയ്ിട്ില്. ഒരു 
ക്ലാസിക്കൽഗ്രന്ഥകത് പണ്ിത
ന്ാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നവരീകര
ണ�ല്.

 ആയുർശവദകത് ശലാകാശരാ
ഗ്യസംഘെനയും പല പാശ്ാത്യ 
രാജ്യങ്ങളും ബദൽ, സംശയാജിത 
ചികിത്സക്കായി അംഗരീകരിച്ി
ട്ടുണ്്. ചില സർവ്വകലാശാലകൾ 
ആൾട്ർശനറ്റരീവ് ക�ഡിസിനിൽ 
ബിരുദങ്ങൾ നൽകുന്നു. എന്നാൽ 
പെിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ 
ആയുർശവദ സവദ്യശാസ്തത്ിശനാ 
ആശരാഗ്യസംരക്ഷണത്ിശനാ 
ഉള് പകെ് വളകര കചറുതാണ്. 

കൃഷ്ണഗാഥ രചിച് ഫചറുദശേരി ഋതുക്കളുഫെ കവി എന്നാണ് അറിയഫപെടുന്നത്.

ചരകൻ, സുശ്രുതൻ, 
വാഗ്ഭെൻ 
എന്നിവരുകെ  �ികവറ്റ 
ആയുർശവദകൃതികൾ 
നിലവിൽ ആയുർശവദ 
ശകാശളജുകളിൽ 
പഠി്ിക്കുന്നു. പശക്ഷ, 
അവ ഭാഗങ്ങളായി 
പഠി്ിക്കുന്നതിനാൽ 
'അപ്ശഡറ്റ് ' എന്ന ശചാദ്യം 
ഉദിക്കുന്നില്. നൂറുകണക്കിന് 
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്് 
എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ 
ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളികല 
ഉള്െക്കം �നസ്ിലാക്കാൻ 
പഠിതാക്കകള രൊപ്തരാക്കുന്നു.
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കൂൊകത, പാശ്ാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ 
പല ശകന്ദ്രങ്ങളിലം പഞ്ചകർ�ം 
ശപാലള് ഒരു നെപെിക്ര�ം നെ
ത്തുശമ്ാൾ, രൊചരീന ആയുർശവ
ദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന 
ശരൊശട്ാശക്കാളുകൾ പലശ്ാഴും പാ
ലിക്കുന്നില്. 'ഇതിന് ഇന്്യയു�ാശയാ 
അതികറെ ക്ലാസിക്കുകളു�ാശയാ 
യാകതാരു ബന്ധവ�ില്' എന്ന് 
പരിശരീലകർ രെതികരിക്കുന്നു!

 പാശ്ാത്യരാജ്യങ്ങളിശലക്ക് 
ആയുർശവദ�രുന്നുകൾ കയറ്റു�തി 
കചയ്യുശമ്ാൾ, അവകയ 'നയൂട്രാസയൂ
ട്ിക്കൽസ്' എന്ന് തരംതിരിക്കുന്നു, 
പാശ്ാത്യ രാജ്യങ്ങളുകെ നിയ�നി
യന്തണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷക്ൊ
നുള് ഒരു �ാർഗ്ം �ാത്�ാണിത്

വവേ്യശാസ്ത്രം എന്നാൽ 
അദലാപെതി മാത്മാഫണന്ം 
അതാണ് അവസാനവാഫക്ക
ന്ം ശാസ്ത്രീയം എന്മുള്ള 
വലിഫയാരു പ്രചാരണമുണ്്. 
ഇന്ത്യയിൽ പ്രദത്യകിച്ചും. മ്് 
യാഫതാന്നിഫനയും അംഗീകരി
ക്കുവാൻ ഇന്ത്യൻ ഫമഡിക്കൽ 
അദസാസിദയഷനും മറ്ം 
തയ്ാറുമല്. ഈ സാഹചര്യ
ത്തിൽ ആയുഷ് ദപാലള്ള 
പദ്തികൾ ചില കാര്യങ്ങൾ 
നിർവഹിക്കുന്ഫണ്ങ്ിലം 
ആധുനികവവേ്യശാസ്ത്രം 
അതിഫനതിഫരയും ശക്തമായ 
പ്രതിദരാധം നെത്തുന്ണ്്. ഈ 
സാഹചര്യത്തിൽ സമന്വയ
ത്തിഫറെ ഒരു സമഗ്രശാസ്ത്രഫത്ത
ക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എത്മാത്ം 
പ്രാദയാഗികമാണ്?

 ഉ: ആധുനിക സവദ്യശാസ്തം 
(അശലാ്തിയുകെ പര്യായ�ല്) 
ഇന്ന് ഇന്്യയികല മുഖ്യധാര സക
യെക്കുന്നുണ്് എന്നത് ശരിയാണ്. 
ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു നരീണ് ചരിത്
മുണ്്. പകത്ാൻപതാം നൂറ്റാണ്ിൽ 
ഇന്്യയിൽ ബ്ിട്രീഷ് ഭരണം സ്ാ
പിത�ായശ്ാൾ, അവർ കകാൽ
ക്കത്യിൽ ഒരു ക�ഡിക്കൽ 
ശകാശളജും നിരവധി ആശുപ
ത്ികളും അെിസ്ാന കപാതുജ
നാശരാഗ്യ സംവിധാനവം തുറന്നു.  
ഇതികന റാം ശ�ാഹൻ ശറായിയും 
�റ്റും �ാത്�ല്, കപാതുസമൂഹവം 
പൂർണ്�ായി പിന്തുണച്. കൽ
ക്കട്യിലം കചസന്നയിലം 
ആശുപത്ികൾ പണിയാൻ കപാ

ഫചസ് പാഠ്യപദ്തിയുഫെ ഭാഗമാക്കിയ സംസ്ാനമാണ് തമിഴ്നാെ്.
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തുവരിസംഖ്യ ഉണ്ായി എന്ന തര
ത്ിലായിരുന്നു ജനകരീയ പിന്തുണ. 
ഇന്്യയികല ആധുനിക സവദ്യ
ശാസ്തകത്ക്കുറിച്ള് ജഗ്ിയുകെ 
പുസ്തകത്ിൽ (OUP) ഇവകയല്ാം 
വിവരിച്ിരിക്കുന്നു. ആധുനിക സവ
ദ്യശാസ്തം 20-ാം നൂറ്റാണ്ിൽ ആൻ
റിബശയാട്ിക്കുകൾ, വിവിധ സംവി
ധാനങ്ങളികല ശരാഗങ്ങൾക്കുള് 
വിവിധതരം പുതിയ �രുന്നുകൾ, 
ക�ഡിക്കൽ സാശകെതികവിദ്യ 
എന്നിവകകാണ്് അഭൂതപൂർവ�ായ 
പുശരാഗതി സകവരിച്ശ്ാൾ, 
അത് ആശരാഗ്യസംരക്ഷണകാ
ര്യത്ിൽ വിപ്ലവകര�ായ �ാറ്റം 
ഉണ്ാക്കി. എന്നിരുന്നാലം, ഈ 
മുശന്നറ്റങ്ങളുകെകയല്ാം അറിവ് 
ബ്ിട്ൻ, യൂശറാ്്, യു.എസ്. 
എന്നിവിെങ്ങളിൽ നിന്നാണ് 
ലഭിച്ത് എന്നത് സത്യ�ാണ്. ബ്ി
ട്രീഷ്ഭരണം ഇന്്യക്കാരുകെ ശ�ൽ 
ആധുനിക സവദ്യശാസ്തം അെി
ശച്ൽ്ിച് എന്നത് ശരിയല്.

 എല്ാവർക്കും �ികച് ആശരാഗ്യ
പരിരക്ഷ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യം 
ഇരുസമ്പ്രദായങ്ങളും പകെിടു
ശമ്ാൾ ആയുർശവദവം ആധുനിക 
സവദ്യശാസ്തവം പലശ്ാഴും വഴ
ക്കിടുന്നത് വളകര ദയനരീയ�ാണ്.  
ഈ രണ്് സംവിധാനങ്ങകളയും 
'സംശയാജി്ിക്കാൻ' സ്വാതന്ത്യം 
ലഭിച്തിനുശശഷം നെത്ിയ 
ശ്�ങ്ങൾ പരാജയ�ാകണന്ന് 
ഞാൻ കരുതുന്നു. ബി.എ.എം.എസ്. 
സിലബസികറെ 70 ശത�ാനവം 
സയൻസ്, ശ�ാശഡൺ ക�ഡിസിൻ 
എന്നിവയിൽ നിന്നാകണന്ന് 
സഷലജ കമ്മിറ്റി പറയുന്നു. 
ശകരളത്ിലം കർണ്ാെകത്ിലം 
ഒഴികക, ബി.എ.എം.എസ്. ബി
രുദധാരികളിൽ ഭൂരിഭാഗവം 
നഴ് സിംഗ് ശഹാമുകളിൽ 
ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്ററൊയി ശസ
വന�നുഷ്ിക്കുകയും ഏതാനും 
വർഷങ്ങൾക്കുള്ിൽ സ്വന്�ായി 
നഴ് സിംഗ് ശഹാമുകൾ ആരംഭി
ക്കുകയും കചയ്യുന്നതായി റിശ്ാർട്് 
പറയുന്നു.  ബി.എ.എം.എസ്. ബിരു
ദധാരികൾക്ക് എം.ബി.ബി.എസ്. 
ശയാഗ്യത ശനടുന്നതിനായി ഒശന്നാ 
രശണ്ാ വർഷകത് ഹ്രസ്വകാല 
ശകാഴ്സിനുള് ഒരു പദ്തി 
സർക്കാർ രെഖ്യാപിച്ശ്ാൾ, 
എകന്ന അതിശയി്ിച്കകാണ്്, 
ആയിരക്കണക്കിന് അശപക്ഷകൾ 
ഇതികന പിന്തുണച്് ലഭിച്.

 സ�ിതികളുകെ ചർച്ക
ളിലൂകെയല് സംശയാജനം 
നെശത്ണ്ത്. രണ്് സം
വിധാനങ്ങളുകെയും സഹ
വർത്ിത്വം, ഫലരൊപ്തിക്കും 
സുരക്ഷയ്ക്കുമുള് കതളിവകളുകെ 
അെിസ്ാനത്ിലാണ് 
കചശയ്ണ്ത്. ക്ലിനിക്കൽ പരരീ
ക്ഷണങ്ങളിലൂകെ �ാത്ശ� ഇത് 
കചയ്ാൻ കഴിയൂ. വിശദശത്് 
നെത്ിയ ക്ലിനിക്കൽ ഗശവഷ
ണങ്ങളിലൂകെയും പരരീക്ഷണങ്ങ
ളിലൂകെയും ലഭിച് കതളിവകൾ 

കെക�ടുത്തുകകാണ്് ഇന്്യയികല 
ആധുനിക സവദ്യശാസ്തം 
കെക�ടുത് തൂവലകളിൽ തിള
ങ്ങുശമ്ാൾ, ആയുർശവദത്ിന് 
ആ സാധ്യതയില്. ആയുർശവദ
ത്ികല സാധാരണ ശരാഗങ്ങളുകെ 
ചികിത്സക്കായി ഒരു പദ്തി 
ഉണ്ാക്കുവാൻ ആയുർശവദസ
മൂഹശ�ാ സർക്കാശരാ ക്ലിനിക്കൽ 
ട്രയൽ നെത്തുന്നതിൽ താത്പര്യം 
കാട്ിയിട്ില്. ഇത്രം ട്രയലക
ളിലൂകെ വികസിക്കുന്ന ചികിത്സാ
പദ്തികൾ ആയുർശവദത്ികറെ 

ശക്തിയും വിശ്വാസ്യതയും വർദ്ി
്ിക്കും. അശതസ�യം, ആധുനിക 
സവദ്യശാസ്തവം സ�ാന�ായ ഒരു 
വ്യായാ�ം കചയ്യുകയും വിശദശത്് 
നെത്ിയ ക്ലിനിക്കൽ പരരീക്ഷ
ണങ്ങളിൽനിന്നും ഗശവഷണങ്ങ
ളിൽനിന്നും കതളിവകൾ കെക�
ടുക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ശവണം. 
ആയുർശവദത്ികലയും ആധുനിക 
സവദ്യശാസ്തത്ികലയും 
കതളിവകൾ അെിസ്ാന�ാക്കി
യുള് പരിശരീലനം ഇരു കൂട്ശരയും 
ഒരു കപാതുശവദിയിലം പരസ്പരധാ
രണയിലം എത്ിക്കും. ഏകതകെിലം 
സിസ്റ്റത്ികറെ ശസവനം 
ശതടുന്നതിൽ ശരാഗികൾക്ക് വിശവ
കപൂർണ്�ായ തിരകഞ്ഞടുപ്പുകൾ 
നെത്ാം. 1.3 ബില്യൺ ജനസംഖ്യ
യുള് ഒരു വലിയ ആശരാഗ്യ പരിര
ക്ഷാസംവിധാനവം ശലാകത്ികല 
ഏറ്റവം �ികച് 10 സ്ാനങ്ങളിൽ 
ഇെം പിെിക്കുകയും കചയ് സമ്ദ്വ്യ
വസ്യുള് ഈ രാജ്യത്ിന് �റ്റ് 
വഴികകളാന്നു�ില്. കതളിവകൾ 
അെിസ്ാന�ാക്കിയുള് 
സമ്പ്രദായം സ്വരീകരിച്ാൽ �ാത്ശ� 
ക�ഡിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളിൽ 
കപാതുജനങ്ങകള ഏറ്റവം �ികച് 
രരീതിയിൽ സഹകരി്ിക്കാനും സം
ശയാജി്ിക്കാനും ശസവിക്കാനും 
കഴിയൂ.

ദകരളഫത്ത കാര്യമായി ബാ
ധിച്ചുഫകാണ്ിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് 
ജീവിതവശലീദരാഗങ്ങളുഫെ 
ഗുരുതരമായ ദതാതിലള്ള 
വ്യാപനം. ജീവിതരീതിയിഫല 
വവകല്യങ്ങഫള ഒ്വാക്കിൽ 
പ്രതിസ്ാനത്ത് നിർത്താഫമ
ങ്ിലം തിരിച്ചുദപാകാനാവാത്ത 
വിധം നമ്മുഫെഫയല്ാം ജീവിതം 
േിവസം പ്രതി സങ്ീർണ്ണമാ
യിഫക്കാണ്ിരിക്കുകയാണ്. 
എന്താണ് ദപാംവഴി?

 ഉ: ശകരളത്ികല �രണനിര
ക്കികറെയും ശരാഗാവസ്യുകെയും 
രെധാന കാരണ�ായി സാംക്ര�ിക 
ശരാഗങ്ങൾക്ക് പകര�ായി 
ജരീവിതസശലി ശരാഗങ്ങൾ �ാ
റിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുകെ ശരാശരി 
ആയുർസദർഘ്യം 70 വർഷം 
കെന്നതിനാൽ ഇതിൽ അതിശയി
ക്കാനില്. എന്നാൽ കകാശറാണറി 
ആർട്റി ഡിസരീസ്, ക്യാൻസർ, 
രെശ�ഹം, �ാനസികശരാഗങ്ങൾ, 
സവറൽ പനി തുെങ്ങിയ വലിയ 

 ഭരേ്വാജമഹർഷിയുഫെ പുത്നാണ് ദരോണർ.

ശകരളത്ികല 
�രണനിരക്കികറെയും 
ശരാഗാവസ്യുകെയും 
രെധാന കാരണ�ായി 
സാംക്ര�ിക ശരാഗങ്ങൾക്ക് 
പകര�ായി ജരീവിതസശലി 
ശരാഗങ്ങൾ �ാറിയിരിക്കുന്നു. 
നമ്മുകെ ശരാശരി 
ആയുർസദർഘ്യം 70 
വർഷം കെന്നതിനാൽ 
ഇതിൽ അതിശയിക്കാനില്. 
എന്നാൽ കകാശറാണറി 
ആർട്റി ഡിസരീസ്, 
ക്യാൻസർ, രെശ�ഹം, 
�ാനസികശരാഗങ്ങൾ, 
സവറൽ പനി തുെങ്ങിയ 
വലിയ രെശ് നങ്ങൾ 
നമുക്കുണ്്.
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രെശ് നങ്ങൾ നമുക്കുണ്്. ഈ 
കവല്ലുവിളികകളല്ാം സകകാര്യം 
കചയ്യുന്നത് എങ്ങകന എന്ന് ഭര
ണാധികാരികൾ പഠിച്ിട്ടുകണ്ന്ന് 
എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്്.

പൂർവജന്കൃതം പാപം 
വ്യാധിരൂദപണ ജായദത 
എന്നാണ് പൂർവർഷിമാരുഫെ 
ദരാഗകാരണം. ഇന്നഫത്ത 
സാദങ്തികയുഗത്തിൽ ഈ 
നിർവചനത്തിഫറെ പ്രസക്തി.

 ഉ: ഈ ശ്ാകം ഒരു ജനകരീയ 
വിശ്വാസകത് രെതിധ്വനി്ിക്കുന്ന 
ഒരു കവിയുകെ വരീക്ഷണകത് 
രെതിഫലി്ിക്കുന്നു. എന്നിരു
ന്നാലം, ചരകനും സുശ്രുതനും 
വാഗ്ഭെനും ഇത് പറയുന്നില്. 
ഇന്ന് �ിക്ക ശരാഗങ്ങളുകെയും 
കാരണങ്ങൾ അറിയാം;  �റ്റു
ള്വയുകെ കാരണങ്ങൾ നെ
ന്നുകകാണ്ിരിക്കുന്ന ഗശവഷണ
ത്ിലൂകെ ഭാവിയിൽ അറിയക്ടും. 
ഗശവഷണം കാരണം സൂചി്ിക്കു
ന്നികല്കെിൽ, ആധുനിക സവദ്യശാ
സ്തം കാരണം 'അജ്ാത�ാണ്' 
എന്ന് പറയും, അത് ഗശവഷണ

ത്ിലൂകെ ഭാവിയിൽ അറിയക്ടും.

ഫകാറാണാനന്തര നാളുകളിൽ 
നൽകാനുള്ള അങ്ങയുഫെ 
ആദരാഗ്യസദദേശം?

 ഉ: ശകാവിഡ്-19 ന് ശശഷമുള്
തികനക്കുറിച്് നമുക്ക് ഇതുവകര 
രെവചിക്കാൻ കഴിയില്.  നമ്മൾ 
കുഴ്ത്ിൽ നിന്ന് രക്ഷക്ട്ിട്ില്. 
പശക്ഷ, അതിൽനിന്ന് നമ്മൾ 
പുറത്തുവരുക�ന്ന് രെതരീക്ഷിക്കുന്നു. 
നൂറുവർഷങ്ങൾക്കുമുമ്് 'സ്പാനിഷ് 
ഫ് ലൂ' എന്ന �ഹാ�ാരികയ ശനരിട് 
നമ്മുകെ പൂർവ്വികർ ശ�ധാശ
ക്തിയിൽ നശമ്മക്കാൾ ഒട്ടും പിറകി
ലല്ായിരുന്നു. 

 ഉദാഹരണം ജർമ്മൻകാരായ 
ശകാക്കും ശപാൾ എർലിക്കും. 
ഇത്രം വ്യക്തികളുകെ വളർച്ക്ക് 
കാരണ�ായത് അക്കാലത്
ണ്ായ ഇത്രം �ഹാ�ാരികളും 
അതു�ായി ബന്ധക്ട് പഠന
ങ്ങളു�ാണ്. അന്നുണ്ായിരുന്ന 
അറിവിൽനിന്ന് അവർക്ക് 
ഇശ്ാൾ ഉണ്ായതുശപാകലയുള് 
�ഹാ�ാരികയ മുൻകൂട്ി കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞില്. പരിതസ്ിതി, 
കാലാവസ്, ജരീവജാലങ്ങളുകെ 
പരിണാ�ം ഇതികലല്ാം സംഭവി
ക്കുന്ന വലിയ �ാറ്റങ്ങളാൽ നമുക്ക് 
പകർച്വ്യാധികളുകെ വരവ് 
മുൻകൂട്ി കാണാൻ കഴിയില്. 
സവറസുകളികല ദ്രുതഗതിയിലള് 
�യൂശട്ഷനുകളും ലശബാറട്റിയിൽ 
പുതിയ സവറസുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
തിനുള് സാധ്യതയും ശരാഗവ്യാപ
നത്ിന് കാരണ�ാകുന്നു. എനിക്ക് 
ഉപശദശം നൽകാൻ കഴിയില്, 
എന്നാൽ 'നമ്മുകെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുകെ 
ഉപശയാഗവർജനം, അ�ിത�ായ 
ഉപശയാഗം, ദുരുപശയാഗം' എന്നിവ 
ഒഴിവാക്കികക്കാണ്് നാം ഒരു 
ജരീവിതസശലി - സ്വസ്വൃത്ം - 
പാലിക്കണക�ന്ന് ഞാൻ പറയും;  
ഒരു �ഹാ�ാരി അകല്കെിൽ 
വലിയ പകർച്വ്യാധി നകമ്മ 
അഭിമുഖരീകരിക്കുകയാകണകെിൽ, 
ശരാഗനിയന്തണത്ിനായി കാ
ലാകാലങ്ങളിൽ വികസി്ികച്
ടുക്കുകയും ശാസ്തരീയപഠനങ്ങൾ 
അംഗരീകരിക്കുകയും കചയ്യുന്ന എല്ാ 
നെപെികളും നാം പൂർണ്ഹൃദയ
ശത്ാകെ സ്വരീകരിക്കുകയും പരിശരീ
ലിക്കുകയും ശവണം.

 സത്യവതിയാണ് വ്യാസഫറെ മാതാവ്.

 ശകാവിഡ്-19 ന് 
ശശഷമുള്തികനക്കുറിച്് 
നമുക്ക് ഇതുവകര 
രെവചിക്കാൻ കഴിയില്.  
നമ്മൾ കുഴ്ത്ിൽ 
നിന്ന് രക്ഷക്ട്ിട്ില്. 
പശക്ഷ, അതിൽനിന്ന് 
നമ്മൾ പുറത്തുവരുക�ന്ന് 
രെതരീക്ഷിക്കുന്നു. 
നൂറുവർഷങ്ങൾക്കുമുമ്് 
'സ്പാനിഷ് ഫ് ലൂ' എന്ന 
�ഹാ�ാരികയ ശനരിട് 
നമ്മുകെ പൂർവ്വികർ 
ശ�ധാശക്തിയിൽ 
നശമ്മക്കാൾ ഒട്ടും 
പിറകിലല്ായിരുന്നു. 
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ശ്രീരാ�കൃഷ്ണശദവകറെ 
ആവിർഭാവം 
ചരിത്ത്ികറെ 

ആവർത്ന�ാണ്. യുഗയുഗാന്ര
ങ്ങളിലൂകെ ആവർത്ിക്കക്ടുന്ന 
രെക്രിയയാണത്. ധർമ്മഗ്ാനി 
വന്നശ്ാകഴല്ാം ധർമ്മത്ികറെ 
പുനരുദ്ാരണത്ിനായി ഭഗവാൻ 
അവതരിക്കുന്നതു ചരിത്ത്ിൽ 
നമുക്കു കാണാൻ സാധിക്കും. ഓശരാ 
അവതാരത്ികറെയും ലക്ഷ്യം 
ധർമ്മരെതിഷ്ാപനംതകന്നയാണ്. 
ശ്രീരാ�കൃഷ്ണശദവകറെ ആവിർഭാ
വശത്ാകെ ഹിന്ദുധർമ്മത്ിന് ഒരു 
പുതുജരീവൻ ലഭിച്. സഹിഷ്ണുതയും 
ധർമ്മജിജ്ാസയും വരീണ്ടും 
ഉണർന്നു. ഭാരതം രാഷ്ടരീയ
�ായും സാംസ് കാരിക�ായും 
പരാധരീന�ായ കാലത്ാണ് ശ്രീരാ
�കൃഷ്ണാവതാരം സംഭവിച്ത്. വിശദ
ശസർക്കാർ ഇംഗ്രീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം 
നെ്ാക്കിയ അശത വർഷംതകന്ന, 
ആ വിദ്യാഭ്യാസം, അതികറെകൂകെ 
പകർന്നുനല്കുന്ന പാശ്ാത്യശഭാഗ 
സംസ് കാരം ഭാരതത്ിലണ്ാക്കി
ശയക്കാവന്ന സാംസ് കാരിക�ായ 
കകടുതികളിൽനിന്നു ഭാരതകത് 
രക്ഷിക്കാനും ആ വിദ്യാഭ്യാസകത്
തകന്ന ഉപശയാഗക്ടുത്ി ഭാര
തസംസ് കാരകത് ശലാക�ാകക 
രെചരി്ിക്കാനു�ായി ഭാരതാംബ 
ശ്രീരാ�കൃഷ്ണനു ജന്ം നല്ി.

 ഒരുദിവസം ദക്ഷിശണശ്വ
രത്് ശ്രീരാ�കൃഷ്ണശദവകറെ 
മുറിക്കകത്തു സുശരന്ദ്രനുൾക്കെ 
വളകര ഭക്തന്ാർ ഇരിക്കുന്നു. 
വിജയകൃഷ്ണശഗാസ്വാ�ി ഭഗവാകന 
ന�സ് കരിച്് അശദേഹത്ികറെ 
പാധദൂളി ശിരസ്ിലണിഞ്ഞു. 
വിജയകൃഷ്ണ ശഗാസ്വാ�ി ബ്ഹ്മ
സ�ാജം വിട്് ഇശ്ാൾത്കന്ന 

ആത്മവിദ്യ അഭ്യസിക്കുകയാണ്. 
വിജയന് അശദേഹകത് വളകര 
ബഹു�ാന�ാണ്. വിജയനിശ്ാൾ 
ഒരു നരീണ് തരീർത്ഥാെനം കഴിഞ്ഞു 
വന്നിരിക്കയാണ്. അതികന
്റ്റി ആശരാ ശചാദിച്ശ്ാൾ 

വിജയൻ പറഞ്ഞു: ''ഞാകനന്തു 
പറയാനാണ്? എല്ാം നാ�ിരി
ക്കുന്ന ഈ സ്ലത്തുതകന്നയാണ്, 
ചുറ്റിത്ിരിയകലാകക്ക കവറുകത. 
�റ്റു സ്ലങ്ങളിൽ ഇശദേഹത്ികറെ 
(ശ്രീരാ�കൃഷ്ണകറെ) രണ്്, അഞ്ച്, 
പത്്, അശങ്ങയറ്റം ഇരുപത് 
ശത�ാനശ� ആവിഷ് കരണം 
ഞാൻ കാണന്നുള്ളു. (കതാഴുതു 
കകാണ്് ശ്രീരാ�കൃഷ്ണശനാെ് ) 
അങ്ങ് ആരാകണന്ന് എനിക്കി
ശ്ാൾ �നസ്ിലായി. അവിടുന്നു 
പറശയണ്തായിട്ില്.'' ഒരു ദിവ്യാ

ശവശത്ിൽ ഗുരുശദവൻ  പറഞ്ഞു: 
''അങ്ങകനയാകണകെിൽ അതങ്ങ
കനത്കന്നയാവകട്.'' ''അകത, 
എനിക്ക് എല്ാം �നസ്ിലായിരി
ക്കുന്നു'' എന്നു പറഞ്ഞുകകാണ്ടു 
വിജയൻ ഗുരുശദവകറെ മുമ്ിൽ 
ന�സ് കരിച്, അശദേഹത്ികറെ 
പാദങ്ങൾ തകറെ �ാശറാടു ശചർത്തു 
മുറുകക പിെിച്. ശ്രീരാ�കൃഷ്ണശദവൻ 
ഗാഢസ�ാധിയിലാണ്് ഒരു ചിത്
ത്ികലന്നശപാകല നിശശ്ഷ്ടനായി 
നിന്നു. എല്ാ ഭക്തന്ാരുകെ 
ദൃഷ്ടികളും ഭഗവാനിൽ പതിഞ്ഞു. 
വികാരഭരിതരായി ചിലർ കണ്രീർ 
വാർത്തു. ചിലർ കരീർത്നങ്ങൾ 
പാെി. തങ്ങളുകെ ആദ്്യാത്മികവി
കാസ�നുസരിച്് ഓശരാരുത്രും 
ഭഗവാകന ഓശരാ രൂപത്ിൽ 
ദർശിച്. വലിയ ഭക്തനായിട്്, 
ചിലർ സിദ്നായിട്്, ചിലർ അവ
താരപുരുഷനായിട്്...

 ഓശരാശരാ കാലത്തു �നുഷ്യകര 
അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ഈശ്വരൻ 
ഭൂ�ിയിൽ അവതരിക്കുന്നു. ഈ 
യുഗത്ിൽ അവിടുന്നു ശ്രീരാ�കൃ
ഷ്ണനായി അവതരിച്. ശ്രീരാ�കൃ
ഷ്ണകന അശദേഹത്ികറെ ഉത്�ശി
ഷ്യനായ സ്വാ�ി വിശവകാനന്ദൻ 
'അവതാരവരിഷ്ൻ' എന്നാണ് 
വിശശഷി്ിച്ത്. ശ്രീരാ�കറെ 
ജരീവിതത്ികല ധർമ്മനിഷ്യും
ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്ികല സവ
വിധ്യങ്ങളിൽക്കൂെി കാണന്ന 
നിസംഗത്വവം ശ്രീബുദ്ഭഗവാകറെ 
ത്യാഗബുദ്ിയും ശയശുശദവകറെ 
ദയാവായ്പും സചതന്യശദവകറെ 
ഭക്ത്യുന്ാദവം ശ്രീശകെരകറെ 
ധിഷണയും എല്ാം ശ്രീരാ�കൃ
ഷ്ണനിൽ ഏശകാപിച്് രെശശാഭി
ക്കുന്നു. അതുകകാണ്ാണ് സ്വാ�ിജി 
'അവതാരവരിഷ്ൻ' എന്നു 

അൈതാരൈരിഷ്ഠനായ 
ശ്രീരാമകൃഷ്ണലദൈൻ

ശ്ീനാരായണഗുരുവം ചട്്ിസ്വാമിയും ആേ്യമായി സംഗമിച്ത് വാമനപുരം അണിയൂർ ദഷേത്ത്തിൽ ഫവച്ായിരുന്.

സദ്ഭൈാനന്ദസ്വാമി
പ്രസിഡറെ്, ശ്രീരാമകൃഷ്ണമഠ്രം, പുറനാട്ടുകര

സനാതനം
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വിളിച്ത്. ഭാരതത്ികല 30 ശകാെി 
ജനങ്ങൾ അയ്ായിരം വർഷ
ങ്ങളായി കചയ്തുവന്ന തപസ്ികറെ 
ഫലരൂപ�ാണ് ശ്രീരാ�കൃഷ്ണകറെ 
ആവിർഭാവം എന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് 
സാഹിത്യകാരനായ ശറാ�ൻ 
ശറാളാങ്ങ് പറഞ്ഞത്.

 ശ്രീരാ�കൃഷ്ണചരിത്ത്ികറെ 
അവതാരികയിൽ �ഹാത്മാ
ഗാന്ധി എഴുതുന്നു: 'ശ്രീരാ�കൃ
ഷ്ണകറെ ജരീവിതം ഈശ്വരകന മുഖ
ശത്ാടുമുഖം ദർശിക്കാൻ നകമ്മ 
സ�ർത്ഥരാക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ
�ാത്ം സത്യം, ബാക്കികയാകക്ക 
�ിത്ഥ്യ എന്ന് അശദേഹത്ികറെ 
ജരീവിതകഥ വായിക്കുന്നവർക്കാർ
ക്കും ശബാധ്യ�ാകാതിരിക്കയില്. 
ഈശ്വരപരതയുകെ സജരീവമൂർ
ത്ിയായിരുന്നു ശ്രീരാ�കൃഷ്ണൻ. 
ശകവലം പണ്ിതകറെ വാക്കുകളല് 
അശദേഹത്ികറെ ഉപശദശങ്ങൾ. 
അവ ജരീവിതഗ്രന്ഥത്ികറെ 
താളുകളാണ്. സ്വന്ം അനുഭൂതി
കളുകെ രെകാശനങ്ങളാണവ. 
അതിനാൽ അരെതിശരാദ്്യ�ായ 
ഒരു മുദ്ര അവ അനുവാചകനിൽ 
പതി്ിക്കുന്നു. അവിശ്വാസത്ി
ശറെതായ ഇക്കാലത്് രാ�കൃഷ്ണൻ 
സജരീവവം ഉജ്വലവ�ായ വിശ്വാസ
ത്ികറെ �ാതൃക നല്കുന്നു, അശദേഹ
ത്ികറെ സ് ശനഹത്ിന് ശദശരീയശ�ാ 
�ശറ്റകതകെിലശ�ാ തരത്ിലള് 
അതികരാന്നുമുണ്ായിരുന്നില്....'

ശ്രീരാ�കൃഷ്ണശദവകറെ �ഹത്ായ 
വ്യക്തിസവശിഷ്ട്യത്ികറെ 
അളവറ്റ ആകർഷണരഹസ്യം 
എന്ാണ്? അശദേഹം ദക്ഷിശണ
ശ്വരത്ായിരുന്നശ്ാൾ ആദ്യകാ
ലങ്ങളിൽ കുറച്ശപർ �ാത്ശ� 
അശദേഹത്ിശലക്ക് ആകർഷി
ക്കക്ട്ിരുന്നുള്ളു. �റ്റുള്വകര 
സംബന്ധിച്ിെശത്ാളം അശദേഹം 
കാളരീ�ാതാവികറെ തികച്ം 
സാധാരണനായ ഒരു പൂജാരി�ാ
ത്�ായിരുന്നു. എന്നാലരീ സാധാ
രണ�നുഷ്യൻ ക�കല് കൂടുതൽ 
കൂടുതൽ ആളുകളാൽ അസാ 
ധാരണകനന്നറിയക്ട്ടുതുെങ്ങി. 
അസാധാരണ�ായ വികാസ
ത്ികറെ പിന്നികല ശചശതാവികാരം 
എന്ാണ്?  ഇന്ന് അശദേഹത്ികറെ 
വാക്കുകളും രെവൃത്ികളും ദശല
ക്ഷക്കണക്കിനാളുകകള ഹഠാദാ
കർഷിക്കുകയും ജിജ്ാസുക്കളുകെ 
ജരീവിതകത് വളകരയധികം 

സ്വാധരീനിക്കുകയും കചയ്യുന്നു. 
തങ്ങളുകെ സൗന്ദര്യാവശബാധം
കകാണ്ടു �ാനവസവശിഷ്ട്യത്ികറെ 
അഗാധതലങ്ങളിശലക്കിറങ്ങികച്
ല്ലുവാൻ കഴിയുന്ന സാഹിത്യകുശ
ലന്ാകരയും കലാകാരന്ാകരയും 
അശദേഹത്ികറെ ജരീവിതവം 
സശന്ദശങ്ങളും വളകരയധികം 
ആകർഷിച്.

 നയൂശയാർക്കിൽ കചയ് 
ഒരു രെസംഗത്ിൽ വിശവ
കാനന്ദസ്വാ�ികൾ ഇങ്ങകന 
പറഞ്ഞു: ''എകറെ ഗുരുനാഥകറെ 
സന്നിധിയിൽ, �നുഷ്യനു പരി
പൂർണ്നാകാൻ സാധിക്കുക�ന്ന്, 
ഈ ശരരീരത്ിലിരുന്നുകകാണ്ടു 
സാധിക്കുക�ന്ന്, ഞാൻ കണ്ടു. ആ 
ചുണ്ടുകൾ ആകരയും ഒരിക്കലം 
ശപിച്ിട്ില്; ആകരയും വി�ർ
ശിക്കുകശപാലം കചയ്ിട്ില്. ആ 
കണ്ണുകൾക്കു തിന് കാണാൻ 
കഴിശവ ഉണ്ായിരുന്നില്; തിന് 
ചിന്ിക്കാനുള് ത്ാണി ആ 
ഹൃദയത്ിനു നഷ്ടക്ട്ടു. നല്തല്ാ
കതാന്നും അവിടുന്നു കണ്ില്. ആ 
അചിന്്യ�ായ പവിത്ത, തരീവ്ര�ായ 
ത്യാഗം, അതാണ് ആദ്്യാത്മിക
തയുകെ പര�രഹസ്യം. 'നികറെ 
മുതകലല്ാം വിറ്റു പാവങ്ങൾക്കു 
കകാടുത്ിട്് എകറെ പിന്നാകല 
വരൂ' എന്നു ശയശുക്രിസ്തു പറയുന്നു. 
അങ്ങകന സകലസിദ്ന്ാരും 
രെവാചകന്ാരും ഉപശദശിച്ി
ട്ടുണ്്; അതവരുകെ ജരീവിതത്ിൽ 
നെ്ാക്കുകയും കചയ്ിട്ടുണ്്. ആ 
ത്യാഗംകൂൊകത ഉത്കൃഷ്ട�ായ 
ആത്മനിഷ് എങ്ങകനയുണ്ാകും? 
എങ്ങും ഈശ്വരചിന്യുകെ 
പശ്ാത്ലം ത്യാഗ�ാണ്; ഈ 
ത്യാഗബുദ്ി കുറയുന്നിെശത്ാളം, 
�ത�ണ്ത്ിശലക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ 
നുഴഞ്ഞുകയറുന്നതും ആ ശതാതിൽ 
ആത്മനിഷ് കുറഞ്ഞുവരുന്നതും 
എവികെയും എശ്ാഴും കാണാം...''

സ്വാ�ിജി തുെരുന്നു...

''ഒരു രാജ്യത്് അത്രം �ഹ
ത്തുക്കൾ എത്യധികം ജന്ക�ടു
ക്കുന്നുശവാ, അത്യ്ക്കും ആ രാജ്യം 
ഉദ്രിക്കക്ടും. അതു�ാതിരി
യുള് �ഹാന്ാർ തരീകരയില്ാത് 
രാജ്യം മുെിഞ്ഞു; ഒന്നിനു�തികന 
കരകയറ്റാൻ വയ്. അതിനാൽ, 
�ാനവസമുദായത്ിന് എകറെ 
ഗുരുനാഥകറെ സശന്ദശ�ിതാണ്: 

'ആത്മനിഷ് ശനടുക, സത്യം സ്വയം 
സാക്ഷാത്കരിക്കുക.' നിങ്ങളുകെ 
ആർജ്ജവം രെവൃത്ികകാണ്ടു 
കതളിയിക്കാൻ അവിടുന്നാവശ്യ
ക്ടുന്നു. സർവസംഗപരിത്യാ
ഗത്ിനുള് കാല�ായിരിക്കുന്നു; 
സത്യസന്ദർശനത്ിനുള് സ�യം 
വന്നിരിക്കുന്നു; ഇശ്ാഴിനി നിങ്ങൾ 
വിശ്വത്ികല സ�സ്തസത്യാശന്വഷ
ണപഥങ്ങളിലമുള് അനുരഞ്ജന
സ�ന്വയം കകണ്ത്തും. വഴക്കും 
വയ്ാശവലിയുക�ാന്നും ആവശ്യ�ി
കല്ന്നു നിങ്ങൾക്കു �നസ്ിലാകും. 
അശ്ാശഴ നിങ്ങൾ �ാനവസമുദാ
യത്ിനു സഹായഹസ്തം നരീട്ാൻ 
സ�ർത്ഥനാകൂ. സർവ�തങ്ങളു
കെയും �ൗലിക�ായ ഐക്യംരെതി
പാദിക്കുകയും രെകാശി്ിക്കുകയും 
കചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു എകറെ 
ഗുരുനാഥകറെ ജരീവിതസശന്ദശം. 
�റ്റുള് ആചാര്യന്ാർ അവരുകെ 
ശപരു പുലർത്തുന്ന ഓശരാ രെശത്യ
ക�തങ്ങൾ രെതിപാദിച്ിട്ടുണ്്; 
എന്നാൽ പകത്ാമ്താം 
നൂറ്റാണ്ികല ഈ �ഹാനായ 
ആചാര്യൻ സ്വന്�ായി ഒരവ
കാശവാദവം ഉന്നയിച്ിട്ില്. ഒരു 
ഉലച്ിലം അവിടുന്നു വരുത്ിയില്: 
കാരണം, സർവ്വ�തങ്ങളും 
യഥാർത്ഥത്ിൽ ഏക�ായ സനാ
തനധർമ്മത്ികറെ അംശഭൂതങ്ങ
ളാകണന്ന് അവിടുന്ന് അനുഭവ
ത്ിൽനിന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു.''

 മുമ്പുണ്ായിരുന്നതിശനക്കാ
ളധികം ശ്രീരാ�കൃഷ്ണശദവകറെ 
സശന്ദശങ്ങളുകെ ആവശ്യകത 
ഇന്നു ശലാകത്ിനുണ്്. 
�തങ്ങളുകെ ശപരിൽ കലഹിച്് 
തലതല്ി കാലം കളയുന്ന 
ജനസമൂഹകത് ശനർവഴിക്കു 
നയിക്കാൻ ശ്രീരാ�കൃഷ്ണശദവകറെ 
സശന്ദശത്ിനു�ാത്ശ� സാധി
ക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്കാലത്തു 
നമ്മുകെ കണ്മുമ്ിൽ വന്ന് സ്വരെവൃ
ത്ികകളകക്കാണ്ടും ഉപശദശങ്ങ
കളകക്കാണ്ടും യഥാർത്ഥ �ാർഗ്
ദർശ്ശനം നല്ി അരെത്യക്ഷനായ 
ആ �ഹാത്മാവികറെ സർശവാത്
�ങ്ങളായ ഉപശദശങ്ങൾ ശകൾ
ക്കുവാനുള് കാതും അനുസരിക്കു
വാനുള് �നസ്ം സദ്ബുദ്ിയും 
ശ്ദ്യും ജനങ്ങളിലണ്ാവകട്! 
അങ്ങകന ശലാകം ഉത്ശരാ
ത്രം അഭിവൃദ്ിയിശലക്കുള് 
�ാർഗ്ത്ിലൂകെ പുശരാഗ�ിക്കകട് 
എന്നു നമുക്കു രൊർത്ഥിക്കാം. 

 സാമം, ദഭേം, ോനം, േണ്ഡം എന്നിവയാണ് ചതുരുപായങ്ങൾ.
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ശിൈൻ 
ഭാരതരീയ തത്്വചിന്തയിൽ

അജീഷ് ജി േത്തൻ

 മരീചി, അംഗിരസ്്, അത്ി, പുലസ്ത്യൻ, പുലഹൻ, ക്രതു, വസിഷ്ഠൻ ഇവരാണ് സപ്തർഷികൾ.

സനാതനം
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തദിദാ സശവ�ാഖ്യാതം പുരാണം 
ശവദസമ്മതം

നിർമ്മിതം തച്ിശവസനവ രെഥ�ം 
ബ്ഹ്മസമ്മതം

ആരാണ് ശിവൻ?

 ഭാരതരീയ സംസ് കൃതിയുകെ 
രണ്് വ്യത്യസ്ത ചിന്ാധാരകളാണ് 
സശവം, സവഷ്ണവം എന്നരീ 
പാരമ്ര്യങ്ങൾ. ഭാരതരീയ�ന
സ്ിൽ ഈ സകെല്പനങ്ങൾക്ക് 
ആഴത്ിൽ ശവരുകളുണ്്. 
ശിവനും വിഷ്ണുവം ആദിരൂപങ്ങൾ 
ശപാകല ഭാരതരീയപാരമ്ര്യത്ിൽ 
രൂഢമൂല�ായി തുെർന്നുശപാരുന്നു. 
ധർമ്മസംസ്ാപനം നിറശവ
റ്റുന്ന വിഷ്ണുവികറെ രെകൃതി വളകര 
ശാന്ം. സ്ിതിയുകെ ഭാഗ�ണശല്ാ 
വിഷ്ണു. സൃഷ്ടിയിൽ ഏർക്ൊകത 
സർവ്വഥാ സാത്വികഭാവത്ിൽ 
സവഷ്ണവരെകൃതി നിലകകാള്ളുന്നു. 
എന്നാൽ പര�ശിവശനാ? വളകര 
വളകര വ്യത്യസ്തൻ. ഈശ്വര
ന്ാരുകെ ഈശ്വരൻ ശിവൻ. അത്യു
ന്നത�ായ ഹി�ാലയത്ിൽ പർ
വതപുത്ിയു�ായി വിരാജിക്കുന്നു. 
ചന്ദ്രക്കലാധരനായി, ജെയിൽ 
ഗംഗകയ വഹിച് ത്ിശൂലവം 
കടുന്തുെിയു�ായി നന്ദികയ 
വാഹന�ാക്കി ചുറ്റും ഭൂതഗണ
ങ്ങളു�ായി ഇരിക്കുന്ന ശിവകറെ 
ചിത്ം നമ്മുകെ അശബാധത്ിൽ 
സുഭദ്ര�ായി വിളങ്ങുന്നു. വിഷം 
അമൃതാക്കിയവൻ. സംഹാരവം 
സംരക്ഷണവം ഒരുശപാകല 
സകകാര്യം കചയ്യുന്ന സർവ്വസ്വൻ. 
ചടുല�ാണ് ശിവകറെ വൃത്ികൾ. 
നെരാജനാണശല്ാ ശിവൻ. നാെ്യ
കലയുകെ പിതൃരൂപം. ആദിതാളവം 
കടുന്തുെിയായി ആ സകകളിൽ 
ഭദ്രം. ബ്ഹ്മാണ്ം മുഴുവൻ നി
റഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ചലനശത്ാ
കൊ്ം �റുവശത്് ആദിശയാഗി
യാവാനും ഭഗവാന് സാധ്യം. ഇത് 
രണ്ടും ഒശര സത്യുകെ ഭിന്നഭാ
വങ്ങൾ തകന്ന. ശക്തിയു�ായി 
ശചർന്നിരിക്കുന്ന ശിവൻ നന്യുകെ 
മൂർത്ിയാണ്. ശിവക�ന്നാൽ നന് 
എന്നുകൂെിയാണശല്ാ വിവക്ഷിതം. 
പരിവർത്നത്ിലൂകെ നന് 
നിലനിർത്തുന്ന മൂർത്ിയാണ് 
ശിവഭഗവാൻ. 

 ശിവൻ എന്നത് ഒരു 
കലാപം കൂെിയാണ്. സൃഷ്ടികർ

ത്ാവായ ബ്ഹ്മാവികറെതകന്ന 
തല നുള്ികയടുത്തിൽ ഈ 
കലാപം കാണാ�ശല്ാ. അങ്ങകന 
അശനകം സന്ദർഭങ്ങൾ. സൃഷ്ടി
കർത്ാവികനശ്ാലം സൃഷ്ടിക്കുന്ന 
ബ്ഹ്മശതജസ്ാണ് ശിവൻ. 
ത്ിമൂർത്ികൾ ഉൾക്കെ പഞ്ചമു
ഖങ്ങൾ ശചർന്ന ബ്ഹ്മം അഥവാ 
പരബ്ഹ്മം ശിവൻ തകന്നയാണ്. 
ചുരുക്കത്ിൽ ശിവകറെ പഞ്ച
മുഖങ്ങൾ തകന്നയാണ് സൃഷ്ടി, 
സ്ിതി, സംഹാരം, തിശരാധാനം, 
അനുഗ്രഹം എന്നിവ. അതാണശല്ാ 
ശിവന് പഞ്ചവക്ത്രൻ എന്ന 
വിളിശ്ര് വരുന്നത്. ഒശരസ�യം 
നിർഗുണപരബ്ഹ്മവം ഓംകാരവം 
സച്ിദാനന്ദസ്വരൂപവം സർശവ
ശ്വരനും ആദിശദവനും ശദവാ
ദിശദവനുക�ല്ാം ശിവനാകുന്നു 
എന്നുപറയാം. സർവ്വചരാചര
ങ്ങളും ശിവശക്തി�യ�ാകുന്നു. 
ആദിശദവനാണ് ശിവൻ എന്നു 
ശിവപുരാണം. ആദിരെരൂപങ്ങളിൽ 
ആദിപിതാവം ബലിരെരൂപവ
ക�ാകക്കയായി ശിവൻ �ാറുന്നത് 
കാണാം. കാളകൂെവിഷം പാനം 
കചയ്് ശലാകരക്ഷാർത്ഥം ബലിരെ
രൂപ�ായി ശിവൻ �ാറുന്നുണ്ശല്ാ. 
അങ്ങകന ശലാകത്ിന് ശിവൻ 
നരീലകണ്ഠനായി. സർവ്വത്ികറെയും 
മൂലഗുരു ആയതിനാൽ ദക്ഷിണാ
മൂർത്ിയായി. പിതാവം �ാതാവ
�ാണശല്ാ ശിവനും ശക്തിയും. 
നല്തും ചരീത്യുക�ല്ാം ശിവനിൽ 
ഉൾകക്കാള്ളുന്നു. ശ�ാക്ഷരൊപ്തി 
അതിനാൽ തകന്ന ശിവനിലൂകെയാ
കുന്നു എന്ന് സംശയരഹിത�ായി 
പറയാം. ശിവശക്തിശയാഗ�ായ 
അർദ്നാരരീശ്വരനാണ് സകല 
ശദവതകകളയും സർവചരാചാര
ങ്ങകളയും സൃഷ്ടിച് പരിപാലിക്കുന്ന
കതന്ന് ശിവപുരാണം പറയുന്നു. 

വശവസിദ്ാന്തം

 സശവസിദ്ാന്�നുസരിച്് 
ശിവനാണ് പര��ായ സത്യം. 
ബ്ഹ്മംതകന്ന ശിവനാണ്. 
ജരീവാത്മാവം രെപഞ്ചവം 
എല്ാം ശിവനിൽ നിന്നാരംഭി
ക്കുന്നു. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ിൽ 
'ശിവജ്ാനശബാധം എന്ന 
ഗ്രന്ഥത്ിലൂകെ ക�യ്കണ്ഠരാണ് 
സശവസിദ്ാന്ങ്ങൾക്ക് 
ആദ്യ�ായി ദാർശനിക അെിത്റ 
നൽകാൻ ശ്�ിച്കതന്ന് കക.ദാ
ശ�ാദരൻ (379: 2018, ഭാരതരീയ

ചിന്). പിന്നരീെ് അശദേഹത്ികറെ 
ശിഷ്യനായ അരുൾനന്ദി ശിവാചാ
ര്യകറെ 'ശിവജ്ാനസിദ്ിയാർ, 
ശ്രീകണ്ഠശിവാചര്യരുകെ 'ബ്ഹ്മസൂ
ത്ഭാഷ്യവം സശവസിദ്ാന്കത് 
പുഷ്ടിക്ടുത്ികയന്ന് ദാശ�ാദരൻ 
തുെരുന്നു (379: 2018, ഭാരതരീയ
ചിന്).

 സശവസിദ്ാന്രെകാരം 
പതി, പശു, പാശം എന്ന് മൂന്നു 
യാഥാർഥ്യങ്ങൾ. ശിവനാണ് പതി, 
ജരീവാത്മാവ് പശു, ജരീവാത്മാവികന 
ബന്ധി്ിക്കുന്ന കയറാണ് പാശം. 
അവിദ്യ, കർമ്മം, �ായ എന്നരീ 
മൂന്നുതരം പാശങ്ങളിൽ നിന്നും 
ശ�ാചി്ിക്കക്ട്് പതിയു�ായി ഒന്നി
ച്ശചരുശമ്ാഴാണ് ശ�ാക്ഷം ലഭി
ക്കുന്നത് എന്ന് സശവസിദ്ാന്ം 
പറയുന്നു. രെധാന�ായും സശവ
സിദ്ാന്ത്ിൽ രണ്ടു രെമുഖധാ
രകളാണള്ത്. കാശ്രീരസശവം, 
വരീരസശവം (കർണ്ാെക, 
ആന്ധ്ര, �ഹാരാഷ്ടയുകെ ചില 
ഭാഗങ്ങൾ). 

വീരവശവമതം

 വരീരസശവന്ാർ ലിംഗായ
ത്തുകൾ എന്നും അറിയക്ടുന്നു. 
പന്തണ്ാം നൂറ്റാണ്ിൽ കർണ്ാ
െകരെശദശത്് കൂടുതൽ സ്വാധരീ
നമുണ്ായിരുന്ന സജന�തവിഭാ
ഗവ�ായുള് രെശക്ഷാഭങ്ങളിൽ 
നിന്നാണ് ലിംഗായതരെസ്ാനം 
ഉയർന്നുവരുന്നത് (383: 2018, 
ഭാരതരീയചിന്). ബസവനും രാ�
യ്നു�ാണ് ഇതികറെ സ്ാപകർ 
എന്ന് കരുതുന്നു. വരീരസശവം 
ജാതിവ്യവസ്കയ അംഗരീകരി
ച്ിരുന്നില്. കർമ്മരെധാന�ായ 
സമ്പ്രദായ�ായിരുന്നു ഇത്. നി
ഷ് കാ�കർമ്മ�ായിരുന്നു ഇതികറെ 
വഴി. വരീരസശവവം പര�ശിവകന 
ആത്യന്ിക�ായി കാണന്നു. 
രെപഞ്ച ആരംഭവം അവസാനവം 
പര�ശിവനിൽ തകന്നകയന്ന് 
അവർ കരുതുന്നു. വരീരസശവ
ന്ാർ കചറിയ ശിവലിംഗം കചമ്് 
തകിെിലാക്കി ചരെിൽ ശകാർത്് 
കഴുത്ിൽ അണിയണക�ന്നത് 
നിർബന്ധ�ായിരുന്നു. ആത്യന്ി
ക�ായി ശ�ാചനത്ിനുള് വഴി 
അവകര സംബന്ധിച്് നിരന്രം 
ശിവകന ധ്യാനിക്കുക, ലിംഗപൂജ 
നെത്തുക, കഴുത്ിൽ ശിവലിംഗം 
ധരിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു. 

 ജീജാ മാധവനാണ് ആേ്യമായി ഐ.പി.എസ്. ദനെിയ മലയാളിവനിത.
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ശിവശനാടുള് പര�ഭക്തിയായി
രുന്നു ഈ ധാരയുകെ അെിസ്ാനം. 

 വരീരസശവവം മു്ത്ിയാറു 
തത്വങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 
അഗ് നിയും അതികറെ ദാഹക
ശക്തിയും ശപാകല ശിവനും 
ശക്തിയും അശഭദരൂപത്ിൽ 
വർത്ിക്കുന്നു. അതുകകാണ്് 
ശിവകനശ്ാകല ശക്തിയും നി
ത്യ�ാകണന്ന് അവർ പറയുന്നു. 
സത്വം, രജസ്്, ത�സ്് എന്ന മൂന്നു 
ഗുണങ്ങൾ ശക്തിയിൽ അെങ്ങിയി
രിക്കുന്നു. അതിൽ തശ�ാഗുണ�ാണ് 
�ായ. ശിവനിലള് വി�ർശ
ശക്തി �ായയിൽ രെതിസ്ഫുരിച്് 
സുഖം, ദുഃഖം, ശ�ാഹം എന്നിവ 
ഉളവാക്കുന്ന രെകൃതിയായിത്രീ
രുന്നു. ഇതികന ചിത്ശക്തി 
എന്നവർ വിളിക്കുന്നു. ഈ 
ചിത്ശക്തിയാൽ വിശശഷി്ി
ക്കക്ട് ശിവാംശ�ാണ് ജരീവൻ. 
ഇവികെ രെപഞ്ചവം ജരീവനും 
പര�ശിവകനശ്ാകല സത്യ�ാണ്. 
ശിവകറെ ശക്തികളിൽ നിന്നാണ് 
ജഗത്തുണ്ാകുന്നത്. ജരീവൻ 
എന്നത് ശിവകറെ അംശംതകന്ന. 
ജരീവനും ശിവനും തമ്മിൽ ശഭദവം 
അശഭദവം ഉണ്്. അതുകകാണ്ാണ് 
വരീരസശവം ശഭദാശഭദ�തം എന്നും 
അറിയക്ടുന്നത്.

 ജ്ാനശക്തിയാൽ 
പര�ശിവൻ സർവ്വജ്
നാകണന്ന് അഭി�ാനിക്കുന്ന 
അവസ്യാണ് ശിവതത്വം. 
ക്രിയാശക്തികകാണ്് ഞാൻ 
സർവ്വകർത്ാവാകണന്ന് അഭി
�ാനിക്കുന്നത് ശക്തിതത്വ�ാകുന്നു. 
അതൃപ്തകാ�നായ ശിവകറെ 
ക്രരീഡയാണ് രെപഞ്ചസൃഷ്ടിയും 
സ്ിതിയും സംഹാരവം. പര
�ശിവകറെ രെസാദം കകാണ്് 
അംഗത്ിൽ അഥവാ ജരീവനിൽ 
ഭക്തി ആവിർഭവിക്കുന്നു. 
ഗുരുവിനാൽ ദരീക്ഷിതനായി ജരീവൻ 
ആണവ �ായിക കാർമ്മിക 
�ലങ്ങകള അകറ്റി സംസാരബ
ന്ധത്ിൽ നിന്ന് മുക്തനായി 
ശിവരൂപം രൊപിക്കുന്നു. ഇതാണ് 
വരീരസശവ�തം പറയുന്ന ശ�ാക്ഷം 
എന്നു ചുരുക്കി്റയാം.

 പിന്നരീെ് ഒരു തത്വചിന് 
എന്നതിലപരി ലിംഗായത്തുകൾ 
രെശത്യക ജാതിവിഭാഗ�ായി
ത്രീർന്നു. അവരിൽതകന്ന 

രൂപംകകാണ് ജാതികളും ഉപജാ
തികളു�ായി ഒരു സമുദായ�ായി 
അവർ �ാറി. അങ്ങകന 
ഭാരതത്ികല സമുദായ-ജാതി 
വിഭാഗ�ായി അവർ പിൽക്കാലത്് 
പരിണ�ിച്. ബസവണ്കയശ്ാകല, 
അല്ാ�രെഭുവികനശ്ാകല കൂലകൂെ 
സംഗ�ശദവകന തരീവ്ര�ായി ആരാ
ധിക്കുന്ന കവികൾ, അക്കാ�ഹാശദ
വികയശ്ാകല സർവ്വവം ശിവന് 
ശവണ്ി ഉശപക്ഷിച്് ശിവകന 
ആജരീവനാന്ം രെണയിച് 
ശിവദർശനം ലഭിച് എന്നുപറയ
ക്ടുന്ന ഭക്തകവികകളാകക്ക 
വരീരസശവരുകെ �തത്ികല രെധാ
നികളായിരുന്നു. ശിവകനശത്െി 
നിരന്രം അലഞ്ഞ ഇവർ 
വചനകവിതാരെസ്ാനത്ിന് 
രൂപംകകാടുത്തു. കന്നഡസാഹി
ത്യത്ികല ഏറ്റവം രെധാനക്ട് 
ഭക്തിസാഹിത്യ�ാണ് വചനകവി
താരെസ്ാനം. ശിവസചതന്യം 
നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന, ശിവകന 
സംശബാധന കചയ്യുന്ന ഈ 
കവിതകൾ അപാര�ായ �ിസ്റ്റിക് 

അനുഭൂതി പകർന്നുതരുന്ന
വയാണ്. ഈ ഭക്തകവിതകളും 
വരീരസശവ�തത്ികറെ വളർ
ച്യ്ക് ശവഗം കൂട്ിയിട്ടുണ്് എന്നു 
കാണാൻ രെയാസ�ില്. 

കാശ്ീരവശവം

 ഭാരതരീയ തത്വചിന് സശവ
�ാർഗ്ത്ിശലക്ക് തിരിയുശമ്ാൾ 
രെധാന�ായും ചർച്കചശയ്ണ്ത് 
കാശ്രീരസശവകത്യാണ്. 
അതിന് കാരണം ദാർശനിക�ായ 
അതികറെ ആഴംതകന്നയാണ്. 
കതശക്ക ഇന്്യൻ സശവചി
ന്യിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത�ാണ് 
കാശ്രീരസശവം. രെത്യഭിജ്ാ
സമ്പ്രദായം എന്നും ഇതിന് 
വിളിശ്രുണ്്. ശസാ�നാഥകറെ 
ശിവദൃഷ്ടി, ഉല്പലകറെ സ്പന്ദരെദരീപിക, 
അഭിനവഗുപ്തകറെ തന്തസാരവം 
തന്തശലാകവം, ശക്ഷ�രാജകറെ ശി
വസൂത്വി�ർശിനി എന്നിങ്ങകന 
എട്ാം നൂറ്റാണ്ിനും ഒൻപതാം 
നൂറ്റാണ്ിനും ഇെയിൽ രൂപക്ട് 

 ഫെബ്രുവരി 13 ദേശീയ വനിതാേിനമാണ്.
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ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് കാശ്രീര
സശവത്ികറെ അെിസ്ാന രെ�ാ
ണങ്ങൾ കിെക്കുന്നത് (382: 2018, 
ഭാരതരീയചിന്).

 ശുദ്സചതന്യ�ായിട്ാണ് 
കാശ്രീരസശവം ശിവകന 
കാണന്നത്. കാശ്രീരസശവത്ിൽ 
ശിവനും ശക്തിയും വ്യത്യസ്തങ്ങളല്. 
കതശക്ക ഇന്്യൻ സശവസിദ്ാ
ന്ത്ിൽനിന്നും കാശ്രീരസശവം 
ഇവികെ ഭിന്ന�ാകുന്നു. ത�ിഴ് സശ
വസിദ്ാന്ം ശിവനിൽ ലയിക്കുന്ന 
സഹധർമ്മിയായിട്ാണ് ഉ�കയ 
കാണന്നത്. എന്നാൽ കാശ്രീര
സശവത്ിൽ രണ്ടും ഒന്നാണ്. 
സ്വതന്ത�ായ നിൽ്ില് ശക്തിക്ക്. 
'സാ ച തദഭികന്നവ" എന്ന് സ്പന്ദ
രെദരീപിക. അശനക രൂപങ്ങളിൽ 
രെകെ�ായിരിക്കുന്ന സചതന്യം 
ശിവൻ എന്ന മൂലകാരണത്ിൽ 
നിന്നാണ് രൂപക്ട്ിരിക്കുന്നത്. 
'ജ്ാതാ ശജ്യം ജ്ാനം 
ഇതി ജ്ാന സസ്വവ ത്ിധാ 
സ്ിതി:' എന്ന് സ്പന്ദരെദരീപികയിൽ 
ഇത് വിശദ�ാക്കുന്നു. ജ്ാതവം 
ശജ്യവം എല്ാം ഒന്നാകുന്ന 
അസദ്വതം. ജരീവാത്മാവ് യഥാർ
ത്ഥത്ിൽ പര�ാത്മാവ് തകന്ന. 
അവിദ്യ മൂല�ാണ് അത് രകണ്ന്നു 
ശതാന്നിക്കുന്നത്. അവിദ്യ മൂലം 
സൃഷ്ടിക്കക്ടുന്ന ആണവ, �ായിക, 
കാർമ്മിക �ലങ്ങളും ശചർന്നാണ് 
ഈ പരംകപാരുളികന �റച്നിർ
ത്തുന്നത്. ആത്മരീയജ്ാനം 
കകാണ്് അവിദ്യ അകറ്റി ശുദ്
സചതന്യത്ിശലക്ക് ലയിക്കാം. 
ഇതാണ്, ഈ ശുദ്സചത
ന്യ�ായ ആത്മാവ് തകന്നയാണ് 
നമ്മുകെ ഉള്ികല പര�ശിവൻ. 
ഈ താദാത്മ്യം രൊപിക്കൽ 
ശ�ാക്ഷക്രിയ അല്ാകത �കറ്റാ
ന്നു�ല്.

 ശനരകത് കാശ്രീരസശ
വത്ികറെ ചില അെിസ്ാന 
രെ�ാണഗ്രന്ഥങ്ങകളക്കുറിച്് 
സൂചി്ിച്ിരുന്നുവശല്ാ. എട്ടും 
ഒൻപതും നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ഈ 
ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭാഷ്യങ്ങളും വരുന്നത്. 
എന്നാൽ സശവത്ികറെ 
പാരമ്ര്യം അതിന് പിറകിശലക്ക് 
ശതശെണ്തുണ്്. അശ്ാൾ 
അകതാരു വലിയ ഗുരുപരമ്
രയുകെ ഭാഗ�ാകണന്ന് വരുന്നു. 
അതികറെ ആദിമൂലം ശിവനിൽ 
തകന്നയാണ്. ഗുരുപരമ്ര

യിശലക്ക് അത് കെക്കുന്നത് 
ദുർവ്വാസാവ് �ഹർഷിയിൽനി
ന്നാണ്. അശദേഹം സശവത
ന്തങ്ങൾ ഓതികക്കാടുക്കാൻ 
ത്യംബകൻ അഥവാ ത്യംബ
കനാഥൻ എകന്നാരു ശിഷ്യകന 
സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കചയ്ത്. ത്
യംബകനിൽ നിന്നാണ് സശവ 
ഗുരുപാരമ്ര്യം പിന്നരീെ് മുശന്നാട്് 
ശപാകുന്നത്. അങ്ങകന ചിന്ിക്കു
ശമ്ാൾ കാശ്രീരസശവം എന്ന 
വിളിശ്രുതകന്ന രെശ് നവത്കൃ
ത�ായിത്രീരുന്നു എന്നുകാണാം. 
കാശ്രീരസശവകത് ആ 
ശദശത്് രെചരിച് സശവചിന് 
എന്നു�ാത്ം �നസ്ിലാക്കുന്ന
താകും നല്കതന്ന് ശതാന്നുന്നു. 
കാരണം ഭാരതത്ികറെ എല്ാ 
രെശദശങ്ങളിലം നിലനിൽക്കുന്ന 
ഒന്നാണ് സശവചിന്ാധാര 
എന്ന് സൂക്ഷ്മശനാട്�ില്ാകത തകന്ന 
കാണാവന്നതാണ്. ഇന്്യാവി
ജ്ാനരീയത്ികറെ (Indology) 
അധരീശത്വ (Hegemony) ത്ിന് 
കവളിയിൽ നിന്നുകകാണ്് ശനാ
ക്കണക�ന്ന് �ാത്ം. നമ്മുകെ 
രൊക്- ചരിത്കാലശത്ാളം 
സശവചിന്/ശിവൻ ഉണ്്. സി
ന്ധുനദരീതെസംസ് കാരത്ികറെ 
അശന്വഷണത്ികറെ ഭാഗ�ായി 
നെന്ന ഉത്ഖനനത്ിൽ തകന്ന 
പശുപതിയുകെ സവിശശഷ ധ്യാന
നിലയിലള് രൂപം ലഭിച്ിട്ടുണ്്. ഈ 

ചരിത് കതളിവകൾ ശിവൻ എന്ന 
ആത്മശബാധത്ികറെ പാരമ്ര്യം 
കൃത്യ�ായി സൂചി്ിക്കുന്നു. നമ്മുകെ 
ആത്മശബാധം ശിവനാകണന്നു 
അറിയുന്ന തത്വചിന് �നസ്ിലാ
ക്കാൻ അതികറെ രൊക്ചരിത്ം 
കൂെി അറിയുന്നത് ഉചിത�ാകണന്ന് 
കരുതുന്നു. 

വശവതന്ത്രങ്ങളും                   
ത്ികസമ്പ്രോയവം

 ശനരകത് സൂചി്ിച്
തുശപാകല ശിവകറെ അഞ്ചു 
കൃത്യങ്ങൾ- അതായത് സൃഷ്ടി, 
സ്ിതി, സംഹാരം, തിശരാഭാവം, 
അനുഗ്രഹം എന്നിവയുള് സ്വ
ച്ന്ദസഭരവഭാവം ഓർക്കുക. 
ഈ സഭരവമുഖത്തുനിന്നാണ് 
തന്തത്ികറെ ഉത്പത്ി. ഇങ്ങകന 
ഓശരാന്നായി രൂപക്ട് തന്ത
ങ്ങളാണ് സശവതന്തങ്ങളായത്. 
സദ്വതം, സദ്വതാസദ്വതം, 
അസദ്വതം എന്നരീ സ്വഭാവ
ങ്ങളാണ് സശവതന്തങ്ങളിൽ 
നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്. ഇനി സശ
വതന്തഘെന ശനാക്കാം. രണ്ാണ് 
അവ. അതി�ാർഗ്വം �ന്ത�ാർ
ഗ്വം. അതി�ാർഗ്ം ശിവനിലാണ് 
പൂർണ്�ായും വിശ്വസിക്കുന്നത്. 
ശക്തിക്ക് ഇവികെ രൊധാന്യ�ില്. 
എന്നാൽ �ന്ത�ാർഗ്ം ശിവശക്തി
സംശയാഗത്ിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. 

 ഫെബ്രുവരി 28 ദേശീയ ശാസ്ത്രേിനമാണ്.
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ചരിത്പര�ായി ശനാക്കിയാൽ 
അമ്മശദവതാരാധനസമ്പ്രദായം 
സശവസന്യാസചിന്യിശലക്ക് 
കൂെിച്ർന്നതാകാനും വഴിയുണ്്. 
�ാർഗ്ങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉൾ
പിരിവകൾ ഉണ്ായിട്ടുണ്്. 
സാ�ാന്യ�ായി �ാത്ം അതുകൂെി 
സൂചി്ിക്കാം. അതി�ാർഗ്ം- 
പാശുപതം, ലാകുലം, �ൗസലം, 
കാളമുഖം, കരൂരകം, സവ�ലം 
എന്നിങ്ങകനയുള് �ാർഗ്
ങ്ങളാൽ സമ്ന്നം. �ന്ത�ാർഗ്ം- 
ശഭദ-ശഭദാശഭദതന്തങ്ങൾ, 
അശഭദതന്തങ്ങൾ എന്നിങ്ങകന 
പിരിയുന്നു. അതിൽനിന്നും 
വരീണ്ടും അമൃശതശ്വരം, �ന്താപരീഠം, 
വിദ്യാപരീഠം എന്നിങ്ങകന. 
വിദ്യാപരീഠം ശക്തിക്ക് രൊധാന്യ
മുള്താണ് എന്നുകാണാം. അത് 
തകന്ന മൂന്നുവിധമുണ്്. യാ�ള
തന്ത, ശക്തിതന്ത, വാ�തന്ത 
എന്നിങ്ങകന. ശക്തിതന്തയിൽ 
നിന്നാണ് കൗളത്ികവം 
കാളികുലവം രൂപക്ട്ത്. 
കൗളത്ികം പികന്നയും പൂർവ്വാ
�് നായം, ദക്ഷിണാ�് നായം, 
പശ്ി�ാ�് നായം, ഉത്രാ�് നായം 
എന്നിങ്ങകന വരീണ്ടും വികസി
ക്കുന്നു. സശവതന്തയുകെ ആഴവം 
പരപ്പും ഈ ലഘുവിശദരീകരണ
ത്ിൽ നിന്ന് തകന്ന കതളിയുന്ന
ണ്ശല്ാ.

 ഇനി എന്ാണ് ത്ികസമ്പ്ര
ദായക�ന്ന് ശനാക്കാം. അതായത് 
ശിവൻ-ശക്തി-നര എന്നിങ്ങകന 
മൂന്നും കൂെിയ ബന്ധവ്യവസ്. 
പതി-പാശം-പശു അഥവാ 
പര-പരാത്പര-അപര എന്നിങ്ങ
കനയും പറയാം. ഇതാണ് ത്ിക. 
സശവതന്തയുകെ അെിസ്ാന
�ാണിത്. ശിവൻ തകന്ന പതി. 
ശിവനാകുന്ന പതി, ശക്തിയാകുന്ന 
പാശം(കയർ) വഴി പശുവാകുന്ന 
നശമ്മാെ് എങ്ങകന ബന്ധം 
സ്ാപിച്ിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് 
തന്തത്ികറെ അശന്വഷണ 
അെിത്റ. ദാർശനിക�ായ ഈ 
അറിവിശനാകൊ്ം തകന്ന ഉപാ
സനയിലൂകെയും ശിവകനന്ന ശബാ
ധമുണർത്ാം എന്ന് സശവചിന് 
പറയുന്നു. മു്ത്ിയാറു തത്വ
ങ്ങളാണ് സശവചിന് ഇതിനായി 
അവതരി്ിക്കുന്നത്. ആഗ�
ങ്ങളുകെ അെിസ്ാനത്ിലാണ് 
ഈ മു്ത്ിയാറു തത്വങ്ങൾ 
അവതരി്ിച്ിരിക്കുന്നത്. അഭി

നവഗുപ്തൻ പര�തത്വകത് 
ശകവല യാഥാർഥ്യം (absolute 
reality)എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മു്
ത്ിശയഴാ�കത് തത്വം ശിവൻ 
തകന്നയാണ് (253: 2007, 
ചന്ദ്രദാർ ശർമ്മ). ഈ പര�തത്വം 
അഥവാ പരംകപാരുളാണ് 
പര�ശിവൻ. ചിദാനന്ദ�ാണ് 
ഈ പരംകപാരുളികറെ സ്വരൂപം. 
ശിവനാകുന്ന ചിദ്, ശക്തിയാകുന്ന 
ആനന്ദം. ഇവ ശവർപിരിക്കാനാ
വാത് വിധം ശചർന്നിരിക്കുന്നു. 
ശിവൻ എന്ന ചലനരഹിത�ായ 
സ്ിതിക്ക് ശക്തിയുകെ വി�ർശ
സ്വഭാവത്ിലൂകെ ചലനമുണ്ാ
കുന്നു. അശ്ാഴുണ്ാകുന്ന �റ്റു 
ശക്തികളാണ് ഇച്, ജ്ാനം, 
ക്രിയ എന്നിവ. ശക്തി എന്നത് 
ശിവകറെ തകന്ന ചലനസ്വഭാവ
�ാകണന്നു ഇവികെ വരീണ്ടും ഓർ
മ്മിക്കുക. ശിവനിൽനിന്ന് ശവറിട് 
ഒന്നല് അത്. ഇതാണ് രെപഞ്ച
കാരണക�ന്ന് തന്തം പറയുന്നു. 
നമ്മുകെ �നസ്ിലാണ് ഈ 
ശബാധമുദിക്കുന്നത്. നമ്മുകെ ഇന്ദ്രി
യശബാധത്ിൽ തകന്നയാണ് 
നാം രെപഞ്ചകത് അറിയുന്നത്. 
അങ്ങകന വരുശമ്ാൾ ശിവൻ 
നമ്മുകെ ഉള്ിൽ തകന്നയാകണന്ന് 
ബുദ്ി ഉറ്ിക്കണം. രൂപവം 
രൂപ�ില്ാത്തു�ായ ഓശരാന്നും 
ഒരു ജലകണ്ാെി ശപാകല തന്നിൽ
തകന്ന നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് 
അഭിനവഗുപ്തൻ പറയുന്നു (32: 
2008, തന്തശലാകം, ശ്ാകം 
65). ഈകയാരു ബിംബത്ിലൂകെ 
ശിവകറെ തകന്ന രെതിഫലന�ാണ് 
ഈ ശലാകക�ന്നും അശദേഹം വിവ
ക്ഷിക്കുന്നു.

 വിശ്വാത്മകക�ന്നും വിശശ്വാ
ത്രീർണ്ക�ന്നും രണ്ടു ഭാവങ്ങൾ 
ശിവനുണ്്. എല്ാ വസ്തുക്കളിലം 
വ്യാപിച്ിരിക്കുന്ന അവസ്യാണ് 
വിശ്വാത്മകം. എല്ാത്ികനയും 
കെന്ന് സ്വരൂപത്ിൽ വർ
ത്ിക്കുന്ന അവസ്യാണ് 
വിശശ്വാത്രീർണ്ം. കണ്ാെി രെതി
ബിംബകത് എരെകാരം രെകാ
ശി്ിക്കുശന്നാ അതുശപാകലയാണ് 
ശിവൻ രെപഞ്ചകത് തന്നിൽ രെ
തിബിംബി്ിക്കുന്നത്. പര�ശിവൻ 
സ്വയംപൂർണ്നാകയാൽ 
ബിംബത്ിന് ആധാര�ായ 
വസ്തുക്കൾ ഇല്ാകതതകന്ന രെപ
ഞ്ചത്ികല വസ്തുക്കകള രെകാശി
്ിക്കുന്നു. അതിനാൽതകന്ന ശിവ

നിൽനിന്ന് സ്വതന്ത�ായി ജരീവശനാ 
രെപഞ്ചശ�ാ ഇല്. ചിത്്, ആനന്ദം, 
ഇച്, ജ്ാനം, ക്രിയ തുെങ്ങിയ 
ശക്തികൾ പര�ശിവനിൽ വർ
ത്ിക്കുന്നു. ചിദ്രെകാശരൂപ�ായ 
അത് തനികയ വിളങ്ങുന്നു. 
ശിവനിൽ ആനന്ദം ഉളവാക്കുന്നത് 
ആനന്ദശക്തി. സ്വതന്ത�ായ ഇച് 
ശിവനിൽ ഉകണ്ന്നറിയിക്കുന്നത് 
ഇച്ാശക്തി. പദാർത്ഥങ്ങളുകെ
കയല്ാം സാധാരണ ജ്ാനം 
ഉപശയാഗിക്കുന്നത് ജ്ാനശക്തി. 
വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങളുകെ 
ആകൃതി സകകക്കാള്ാൻ 
ശവണ്താണ് ക്രിയാശക്തി. ഈ 
അഞ്ച് ശക്തികൾ വഴിയാണ് 
രെപഞ്ചത്ിൽ ശിവൻ രെതിഭാസി
ക്കുന്നത്. ശിവൻ രെകാശരൂപിയും, 
ശക്തി വി�ർശരൂപിയു�ാകണന്ന് 
ശനരകത് സൂചി്ിച്ശല്ാ. 
പൂർണ്�ായ അഹന്യുകെ 
രെകാശ�ാണ് ശിവനിൽ 
ശക്തിയായി കതളിയുന്നത്. 
അഹന്ാരൂപ�ായ വി�ർശം 

 ഓണഫത്തയ്ം പ്രചാരത്തിലള്ള ജില്യാണ് കണ്ണൂർ.
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വഴിയാണ് ശിവകറെ രെകാശം 
അനുഭൂത�ാകുന്നത്. ശിവകറെ 
ഈ രെകാശത്ിൽ അഹം എന്നും 
ഇദം എന്നും രണ്ംശങ്ങളുണ്്. 
അഹം എല്ാത്ികനയും ഗ്രഹി
ക്കുന്ന ശിവനും ഇദം ഗ്രഹിക്ക
ക്ടുന്ന ശക്തിയു�ാണ്. അഹം 
പുരുഷനും (പശു) ഇദം (രെകൃതി)
യു�ാണ്. കല, വിദ്യ, രാഗം, കാലം, 
നിയതി എന്നരീ അഞ്ച് തത്വങ്ങകള 
ഉത്പാദി്ിച്കകാണ്ാണ് �ായ 
ശിവനിൽ പശുഭാവം ഉണ്ാക്കു
ന്നത്. ശിവനിൽ എല്ാം ഗ്രഹി
ക്കുന്ന സർവ്വജ്നുണ്് എന്നു 
പറഞ്ഞശല്ാ. തകറെ അംശങ്ങളായ 
പദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ാം തന്നിൽ
നിന്ന് ഭിന്ന�ാകണന്നു �റുവശത്് 
ശിവൻ ഗ്രഹിക്കുന്നു. അശ്ാൾ 
ശിവൻ പുരുഷനായിത്രീരുന്നു. 
ഈ ശിവൻതകന്ന �ായയാൽ 
തകറെ ശിവസ്വരൂപം �റന്ന് സുഖദുഃ
ഖങ്ങൾ അനുഭവിച് ശലാകത്ിൽ 
പശുവായി �ാറുന്നു. ഈ 

പശുവികറെ ജരീവിതലക്ഷ്യം തകറെ 
സഹജ�ായ ശിവരൂപത്ിൽ 
എത്തുകകയന്നതാണ്. അതിനുള് 
വഴിയാണ് ജ്ാനവം ഭക്തിയും. 
രണ്ികറെയും സ�ഞ്ജസ�ായ 
സാകല്യ�ാണിത്. രെത്യഭി
ജ്യിൽ ഇതിന് ചിദാനന്ദലാഭം 
എന്നുപറയുന്നു. പൂർണ�ായ 
സ�ർ്ിത സാധനകകാണ്് 
അജ്ാനം നരീക്കി ഞാൻ
തകന്നയാണ് പര�ശിവൻ 
എന്ന പര�ശിവപദത്ിൽ 
എത്തുശമ്ാൾ ശ�ാക്ഷത്ിൽ 
എത്തുന്നു. ആശരാഹിണി എന്നും 
അവശരാഹിണി എന്നും ശിവന് 
രണ്് ലരീലാവസ്കളുണ്്. 
പശുഭാവം സകകക്കാണ്് ഭൗതിക
വിഷയസുഖം അനുഭവിച് സുഖദുഃ
ഖങ്ങൾക്ക് അെിക്ട്ടു ജരീവിക്കുന്ന 
അവസ്യാണ് അവശരാഹിണി. 
വിശവകവം ജ്ാനവം 
സാധനകളും വഴി തത്വങ്ങകള 
അറിഞ്ഞു ശിവസ്വരൂപത്ിൽ 

ജരീവൻ എത്തുശമ്ാൾ അത് ആശരാ
ഹിണിയാകുന്നു. ജാഗ്രദ്-സ്വ
പ് ന-സുഷുപ്ത-തുര്യാവസ്കകളയും 
കെന്ന് തുര്യാതരീതഭാവത്ിൽ 
എത്തുശമ്ാഴാണ് ശിശവാഹം എന്ന 
അനുഭൂതിയുണ്ാകുന്നകതന്ന് 
രെത്യഭിജ്ാദർശനം പറയുന്നു. 
പര�ശിവകറെ പലതരം ലരീലകൾ 
തകന്ന ഈ രെപഞ്ചത്ികറെ 
ജരീവഭാവം എന്ന് രെത്യഭിജ്ാന 
ദാർശനികർ  വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഭാരതത്ികറെ അഭി�ാനസ്തംഭം 
ശലാകത്ിന് മുന്നിൽ ഉയർത്ിയ 
�ഹത്ായ ചിന്യാണ് 
സശവദർശനം. രൊക്ചരിത്
ത്ിൽ �ാത്�ല് ഭാരതത്ികറെ 
സ�കാല രാഷ്ടരീയ-സാം
സ് കാരിക- സാഹിത്യ-കലാചിന്
കളിശലക്കും സശവ-സവഷ്ണവധാ
രകളുകെ വഴി കതളിയികച്ടുക്കാൻ 
സാധിക്കും. അതിവിപുല�ായ ഈ 
ദാർശനികവഴിയുകെ എറ്റവം 
രെധാനക്ട്ത് എന്ന് ശതാന്നിയ 
ഇെങ്ങകള കതാട്ടുശപാകാശന ഈ 
രെബന്ധത്ിൽ ശ്�ിച്ിട്ടുള്ളൂ. അത് 
തകന്ന ഒട്ടും പൂർണ്വ�ല്. അതികറെ 
ജ്ാനതന്തത്ിശലക്ക് കൂടുതൽ 
കെക്കാൻ ഇകതാരു വഴിയാകു
ക�ന്നു �ാത്ം രെതരീക്ഷിക്കുന്നു.
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ഊർജ്ജതലത്ിനപ്പുറം ഭൗതികശാസ്തം 
നാളിതുവകര കെന്നിട്ില്. അതിനുകചയ് 
ശ്�ങ്ങകളല്ാം അദ്്യാത്മശാസ്തത്ികറെ 

�ണ്ലത്ിശലക്ക് അതികന നയിക്കുന്നതിലാണ് 
ഫലിച്ത്. ഭാരതരീയ ശവദാന്ം ഊർജ്ജത്ികല 
ഏകത്വത്ിനു�പ്പുറം കുെികകാള്ളുന്ന നിശ്ല�ായ 
സർവാധാരകത് ആയിരത്ാണ്ടുകൾക്കു മുശമ് 
കവളിവാക്കി. അത് ജഡ�ല്; സചതന്യസ്വരൂപ�ാണ്. 
ശബാധ�യ�ായ ആ ഏകത്വത്ിലാണ് ഇക്കാണായ
കതല്ാം ഉണ്ായി നിലനിന്ന് വിലയംരൊപിക്കുന്നത്. 
പരബ്�ക�ന്നും പര�ാത്മാകവന്നുക�ല്ാം പരാ�ർശി

ക്കക്ടുന്ന അതിൽ ബ്ഹ്മശക്തി രെവർത്ിക്കുശമ്ാൾ 
നാനാത്വഭൂയിഷ്�ായ ജഗത് അനുഭവശവദ്യ�ാകുന്നു. 
അതിനാൽ ഈ രെപഞ്ചം പൂർണ്�ായും ബ്ഹ്മം തകന്ന. 
ബ്ഹ്മ�ല്ാകത ശവകറാരു വസ്തു നിലവിലില്. 'സർവം 
ഖല്വിദം ബ്ഹ്മ' എന്നു ഉപനിഷത്. നമ്മുകെ കണ്ണുകൾ
ക്കും �നസ്ിനും ബുദ്ിയ്ക്കും അനാദ്യന്�ായനുഭവ
ക്ടുന്ന സ്ഥൂലരെപഞ്ച�ാണ് വിരാെ്. അതിനുള്ിൽ 
അഥവാ സൂക്ഷ്മ�ണ്ലത്ിൽ അദൃശ്യശലാകങ്ങൾ. 
അത്യന്സൂക്ഷ്മ�ണ്ലത്ിൽ രെപഞ്ചകാരണ�ായ 
മൂലരെകൃതി അഥവാ ബ്ഹ്മശക്തി; പൗരാണികരുകെ 
ഭാഷയിൽ ശ്രീപാർവതി. ആ ജഗദംബികയ്ക്കു�ാധാരം 

എൈിടെ ഓടുടനെലൊ...

ദഡാ. പൂജപ്പുര കൃഷ്ണൻ നായർ

അദ്്യാത്മഹിമാലയം 2

 ഓക്ദൊർഡ് യൂണിദവഴ്സി്ിയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച് ആേ്യ വ്യക്തിയാണ് മന്നത്ത് പേ്മനാഭൻ.

ജീവചരിത്ം
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പരബ്ഹ്മക�ന്ന സാക്ഷാൽ �ഹാശദവൻ. ശിവകറെ 
�െിയിലാണ് പാർവതിക്കും ഗശണശസുബ്ഹ്മണ്യ
ന്ാർക്കും സ്ാനം. ശിവകുടുംബവർണ്നകൾക്കും 
ചിത്ങ്ങൾക്കും അവലംബം ഉപനിഷത്സാരസർവ
സ്വ�ായ ഈ ദർശന�ാണ്. ഇതാണ് സമ്പൂർണ് 
അദ്്യാത്മഹി�ാലയദർശനം. അണവിശനക്കാളണവം 
�ഹത്ികനക്കാൾ �ഹത്തു�ാണ് അത്. �നുഷ്യകറെ 
�ാംസചക്ഷുസ്കൾക്ക് അദ്്യാത്മഹി�ാലയത്ികറെ 
സൂക്ഷ്മ�ണ്ലങ്ങൾ കാണാൻ ശശഷിയില്. സ്ഥൂല
�ണ്ലം ശപാലം വളകര കുറച്�ാത്ശ� കാണക്
ടുന്നുള്ളൂ. ഭാരതത്ികറെ വെക്കുഭാഗത്് വിളങ്ങുന്ന 
ഹി�ാലയം അദ്്യാത്മഹി�ാലയത്ികറെ സ്ഥൂലാംശം 
�ാത്�ാണ്. ഹി�ാലയത്ികറെ �ഹത്വങ്ങൾക്കാ
സ്വാദവം അതാകുന്നു. സമ്പൂർണ്ഹി�ാലയദർശ
നത്ിനായി സാധനകളാൽ സ്വന്ം അകക്കണ്് 
തുറ്ികച്ടുക്കണം. അതാണ് ഋഷി�ാരുകെ അദ്്യാത്മ
വിദ്യാപദ്തി. അതികറെ ആധികാരികശരഖകളാണ് 
ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളും തപസ്ിദ്ന്ാരുകെ ജരീവചരി
ത്ങ്ങളും അദ്്യാത്മശാസ്തഗ്രന്ഥങ്ങളും.

 അത്യന്സൂക്ഷ്മവം നിശ്ലവം നിഷ് കളവം 
പരിണാ�ശ�തു�ില്ാത്തു�ായ പരബ്ഹ്മം സർവത് 
വ്യാപിക്കുന്ന വിരാട്ായി വികസിക്കുന്ന രെക്രിയയുകെ 
തത്്വശാസ്തം അനുഭൂതിയുകെ ഭാഷയിൽ ശവശദാ
പനിഷത്തുകളും കഥകളുകെ രൂപത്ിൽ ഇതിഹാ
സപുരാണാദികളും ശാസ്തയുക്തിസ�ന്വിത�ായ 
ദാർശനികഗ്രന്ഥങ്ങളായി വ്യാസനും ഗൗഡപാദനും 
ശ്രീശകെരാചാര്യസ്വാ�ികളും വ്യക്ത�ാക്കിയിട്ടുണ്്. 
അവയുകെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിശലക്ക് ഇശ്ാൾ കെക്കുന്നി
കല്കെിലം ഗുരുപാദവാക്യത്ികറെ അർത്ഥതലം വ്യക്ത
�ാക്കാൻ ശവണ്ി പൗരാണികരുകെ ലളിത�ായ കഥാ
സമ്പ്രദായം ഇവികെ സ്വരീകരിക്കുന്നു. ഭൗതികരരീത്യാ 
അപഗ്രഥിക്കുശമ്ാൾ രെപഞ്ചപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് 
മൂലകങ്ങളും ആറ്റമുകളും സബ് ആശറ്റാ�ിക്പാർട്ി
ക്കിളുകളും എനർജി അഥവാ ഊർജ്ജവം അനുക്ര�ം 
സൂക്ഷ്മസൂക്ഷ്മ�ായ നിർമ്മിതി പദാർത്ഥങ്ങളായിരിക്കു
ന്നതുശപാകല സ്ഥൂലരെപഞ്ചക�ന്ന വിരാട്ിന് താങ്ങും 
തണല�ായി സൂക്ഷ്മജഗത്തുകൾ രെവർത്ിക്കുന്നു. 
അവകയ കൂൊകത വിരാട്ിന് നിലനില്പില് എന്നതാണ് 
യാഥാർത്ഥ്യം. സൂര്യചന്ദ്രനക്ഷത്ാദികളുൾക്കെ 
വിരാട്ികറെ ഭാഗ�ായ സർവപദാർത്ഥങ്ങളും 
ഭൂശലാകത്ിൽ ഉൾക്ടുന്നു. അനന്ശഗാളങ്ങൾ 
ഇെതിങ്ങിയ ഭൂശലാകത്ികല ഒരു അംഗ�ാണ് നാം 
അധിവസിക്കുന്ന ഭൂശഗാളം. �നുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും 
പക്ഷിമൃഗാദികളുക�ല്ാം ഇതിൽ താ�സിക്കുന്നു. മുണ്ടും 
നൂലക�ന്ന ശപാകല ഭൂശലാകത്ിന് ആധാര�ായ 
സൂക്ഷ്മ�ണ്ല�ാണ് ഭുവർശലാകം. യക്ഷകിന്നരഗ
ന്ധർവകിംപുരുഷ സിദ്ചാരണ വിദ്യാധരാദികളുകെ 
വാസസ്ാന�ാണത്. ഭുവർശലാകത്ിനാധാരം സ്വർ
ശലാക�ാകുന്നു. കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മ�ായ ഈ ശലാകകത് 
നിവാസികൾ ശദവന്ാരാകണന്ന് രെസിദ്�ാണ്. 
സ്വർഗ്ശലാകത്ിനാധാര�ായ സൂക്ഷ്മ�ണ്ല�ാണ് 
�ഹർശലാകം. രെകാശപൂർണ്�ായ ശലാക�ായതുകകാ
ണ്ാണ് അതിനു ആ ശപര് വന്നത്. അവികെ സ്ിര
വാസമുറ്ിച്ാൽ സർവശലാകങ്ങളും വ്യക്ത�ായി 
കാണാം. അത്രക്കാർക്ക് അറിയാൻ കഴിയാ
ത്തായി പതിനാലശലാകത്ിലം യാകതാന്നുമുണ്ാവ
കയില്. വ്യാസനും വാല്�രീകിയും എഴുത്ച്നുക�ല്ാം 

അവികെ ഇരുന്നുകകാണ്ാണ് പാെിയിട്ടുള്ത്. അക്കാ
രണത്ാൽ അവരുകെ കാവ്യങ്ങളിൽ കാലകത് 
ശതാൽ്ിച്കകാണ്് സൗന്ദര്യജ്ാനാനന്ദങ്ങൾ 
ഏറിനിൽക്കുന്നു. �ഹർശലാകത്ിനാധാര�ായ സൂക്ഷ്മ
തലങ്ങളാണ് യഥാക്ര�ം ജനശലാകതശപാശലാകസത്യ
ശലാകങ്ങൾ. സൃഷ്ടികർമ്മത്ികറെ ചു�തല വഹിക്കുന്ന 
ബ്ഹ്മാവികറെ ആസ്ാനം സത്യശലാക�ാണ്. ഈ 
ശലാകങ്ങളിൽ ഭൂശലാകം �ാത്ശ� ജരീവരാശിയ്ക് 
ശഗാചര�യിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഭുവർശലാകവാസികൾക്കു 
ഭുവർശലാകവം ഭൂശലാകവം സ്വർശലാകത്തുള്വർക്ക് 
സ്വർശലാകവം ഭുശലാകഭുവർശലാകങ്ങളും �ഹർശലാക
വാസികൾക്ക് സർവശലാകങ്ങളും രെത്യക്ഷ�ാകണന്ന് 
ഗുരുനാഥവചനമുണ്്. സത്യശലാകത്ിനു�ാധാര�ാണ് 
മൂലരെകൃതിയും പര�ാത്മാവം. സർവവം പര�ാ
ത്മാവികന ആശ്യിച്് ഉണ്ായി നിലനിൽക്കുന്നവ
യാകയാൽ സർവാധാരം അതാകണന്ന് വ്യക്ത�ായി
ത്രീരുന്നു. ഇതാണ് അദ്്യാത്മഹി�ാലയസ്വരൂപം.

 അനാദ്യനന്�ാണ് അദ്്യാത്മഹി�ാലയം. �ഹശതാ 
�ഹരീയാൻ എന്ന് ഉപനിഷത്് അതികറെ വല്കത് 
കവളിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതികന പൂർണ്�ായി ഗ്ര
ഹിക്കുകശയാ വർണ്ിക്കുകശയാ അസാദ്്യം തകന്ന. 
അതികറെ പൂർണ്സ്വരൂപം ഗ്രഹിക്കാനും വർണ്ിക്കാനും 
പുറക്ട്് പരാജയ�െഞ്ഞ് വാക്ക് �നസ്ിശനാകൊ്ം 
തിരിച്ശപാരുന്നു. 

 യശതാ വാശചാ നിവർത്ശന് അരൊപ്യ �സാ 
സഹ എന്ന് ഉപനിഷത്്. ആദ്യന്ഹരീനക�ന്നിരി
ക്കലം ഉണ്ായി നിലനിന്ന് വിലയം രൊപിക്കുന്നതിന് 
ഒട്ടുശ� സ്ലം അതിന് ശവണ്ിവരുന്നില്. അദ്്യാത്മ
ഹി�ാലയം നിലനിൽക്കുന്നത് അതന്്യസൂക്ഷ്മ�ായ 
ബ്ഹ്മബിന്ദുവിൽ. ഉത്രദിക്കികല ഹി�ാലയവം 
ദക്ഷിണദിക്കികല ആശ്�വം വിദൂരങ്ങളിലല് ഒശര 
സ്ാനത്ാകണന്നതിന് ശവകറ കതളിവ് ആവശ്യ
മുശണ്ാ? ശദശകാലാനുഭവങ്ങകളല്ാം ബ്ഹ്മശക്തി 
ശതാന്നിക്കുന്ന താൽക്കാലികഭ്ര�ങ്ങൾ �ാത്ം. അതിൽ 
കുടുങ്ങിശ്ായവരാണ് ജരീവരാശികകളല്ാം. അവർക്ക് 

 ഭഗവത്ഗീത റിസർച്് ഇൻസ്റി്്യൂട്് നിലവിൽ വരുന്ന നഗരമാണ് മഥുര.
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ശലാകം അതിവിപുലം. കാല�ാകിലം ശദശ�ാകിലം 
അങ്ങകന തകന്ന. എന്നാൽ ഭൂശലാകത്ിൽ നിന്ന് 
സാധനകളാൽ ശബാധ�ണ്ലകത് ഉപരിശലാ
കങ്ങളിശലക്ക് പെിപെിയായി ഉയർത്തുശന്ാറും 
കാലത്ികറെ രെവാഹം �ന്ദ�ായിത്രീരും. അകലങ്ങളും 
കുറഞ്ഞുവരും. ഹി�ാലയത്ിന് മുകളിൽ സർവവം 
ലയിച്െങ്ങും. ബ്ഹ്മാനുഭൂതി �ാത്�വശശഷിക്കും. 
ശദശകാലങ്ങൾ കാശലകൂട്ി അരെത്യക്ഷ�ായിക്കഴി
ഞ്ഞിരിക്കും. അവിെവം ഇവിെവം രണ്ാണ് എന്ന 
ശതാന്നൽ ലയിച്െങ്ങും. അദ്്യാത്മസാധനയുകെ സമു
ന്നതഫല�ായ ഈ അനുഭവയാഥാർത്ഥ്യകത്യാണ് 
ഗുരുപാദരുകെ വാക്കുകൾ രെകാശി്ിക്കുന്നത്. 

ബ്ഹ്മശ്രീ നരീലകണ്ഠഗുരുപാദർ എവികെയാണ് വസി
ക്കുന്നകതന്നറിയാനും ഈ വാക്യങ്ങൾ �തി. ശചശകൊ
ട്ടുശകാണം ഗ്രാ�ത്ിൽ പതിനാല കസന്റു വിസ്തരീർണ്
മുള് ഒരു പുരയിെത്ിൽ ഒരു ഓലപ്പുരയിലായിരുന്നു 
അശദേഹത്ികറെ താ�സം. ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങൾ 
അശദേഹത്ിനുണ്ായിരുന്നു. സ�രീപവാസികൾ 
�ാത്�ല്, വളകര ദൂരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരും 
വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങളിൽ കപട്വരും ഔശദ്യാഗികവം 
സാമ്ത്ികവ�ായ ശശ്ണികളിൽ പലയിെത്ായി 
സ്ിതികചയ്യുന്നവരും അക്കൂട്ത്ിലണ്ായിരുന്നു. 
ഗുരുപാദകര കാണാനും സകവണങ്ങാനും സ്വന്ം 
കഷ്ട്ാടുകൾക്ക് പരിഹാരം കകണ്ത്ാനും അവർ 
ആശ്�ത്ികലത്തും. നിത്യവം അവികെ നെക്കുന്ന നിർ
വൃതിദായക�ായ ആരാധനയിലം അഭിശഷകത്ിലം 
പകകെടുത്തു ധന്യത സകവരിക്കുകയും ശവകറാരു 
ലക്ഷ്യ�ായിരുന്നു. ഗുരുപാദശരാടുള് ഭക്തിശരകം 
മൂലം ആശ്��ിരിക്കുന്ന ശദശത്ിന് സ്വാ�ിയാർ�ഠം 
എന്നാണ് ഏവരും പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നത്. ഇശ്ാഴും 
ആ ശപര് നിലനിൽക്കുന്നു. അത്ഭുതക�ന്നു�ാത്ം 
പറയാവന്ന അനുഭവങ്ങൾ പലർക്കുമുണ്ായിരുന്നിട്ടും 
ദിവ്യനാണശദേഹക�ന്ന് ഏവരും അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും 
സ്വാ�ിയാർ�ഠത്ികല ഹനു�ാൻസ്വാ�ി ഭജന�ഠ
ത്ിൽ അശദേഹം വസിക്കുന്നു എന്നല്ാകത ഹി�ാലയ
ത്ിലിരിക്കുന്നു എന്ന് ആരും തിരിച്റിഞ്ഞിരുന്നില്. 
ഗുരുപാദകരക്കാണാൻ പലശ്ാഴായി എത്ിയിട്ടുള് 
സിദ്പുരുഷന്ാർ �ാത്ശ� ഹി�ാലയതത്്വം അറിഞ്ഞി

രിക്കാനിെയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഋഷിരഹസ്യങ്ങൾ വ്യക്ത
�ാക്കുന്നത് അവരുകെ സമ്പ്രദായ�ല്. അറിയാൻ 
ശയാഗ്യത ശനെിയവർക്ക് അത് സ്വാഭാവിക�ായി കത
ളിഞ്ഞുകിട്ികക്കാള്ളുക�ന്നതിനാൽ പരസ്യം നൽകുന്ന 
പദ്തികളുകെ ആവശ്യം ഭവിക്കുന്നില്. അദ്്യാത്മ�ായ 
പാകത ശനെിയിട്ില്ാത്വർക്ക് ഇക്കാര്യമുപശദശിച്ിട്ടും 
ഫല�ില്. അതിനാൽ ശവണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശവണ്ടുന്ന 
സന്ദർഭത്ിൽ ശവണ്ടുന്ന ശയാഗ്യന് വ്യക്ത�ാക്കി
കക്കാടുക്കുക എന്ന നയശ� ഋഷി�ാർ സ്വരീകരിക്കാറുള്ളൂ. 
പൂർവാശ്�ത്ിൽ എം.ശശഖരൻ നായർ എന്നു ശപ
രുണ്ായിരുന്ന ആ തപസ്വികയകക്കാണ്് ശലാകകല്യാ
ണാർത്ഥം �ഹാകർമ്മങ്ങൾ കചയ്ിക്കാനാകുക�ന്ന 
ദിവ്യജ്ാനം മൂല�ാണ് ഗുരുപാദർ ആ യുവാവികന 
ആശ്�ത്ിശലക്ക് വിളി്ിച്തും ഹി�ാലയം ശതെി 
�കറ്റങ്ങും ശപശകകണ്ന്ന് വ്യക്ത�ാക്കികക്കാടുത്തും. 

''ബ്ഹ്മഹി�ാചലനിലയ ശ്രീനരീലകണ്ഠ
നിർമ്മല ഗുരുപാദ സത്യാനന്ദപാദങ്ങളായ് 
ഞങ്ങകള നയി്തും അവിെന്നശല്ാ
ആഞ്ജശനയാവതാര ശ്രീനരീലകണ്ഠഗുശരാ 
പാദങ്ങൾ കൂ്ാൻ ഭാഗ്യം തന്നിെശണ
സത്യാനന്ദപാദം ഭജി്ാൻ വരം തരശണ.''
(ഗുരുപാദകരീർത്നം, ശഡാ.പൂജപ്പുര കൃഷ്ണൻ നായർ)

ഗുരുപാദകരീർത്നത്ികറെ തുെക്കത്ിൽ പല്വിയാ
യിട്് ശരണാഗതിവാക്യം 'ബ്ഹ്മഹി�ാചനിലയാ...' 
എന്ന് ഈയുള്വൻ ആരംഭിക്കാൻ കാരണ�താകുന്നു.

ഈ ജരീവചരിത്ഗ്രന്ഥം അവികെ നിന്നുതകന്ന 
ആരംഭിക്കാൻ കാരണവം ശവകറാന്നല്.

 ഗുരുപാദർ ആരാകണന്ന് �നസ്ിലാക്കാനും യഥാർ
ത്ഥരൂപക�ന്ാകണന്ന് തിരിച്റിയാനും കൂെി ഈ 
ഹി�ാലയരെകരണം രെശയാജനക്ടുന്നു. അശദേഹകത് 
ശലാകകരല്ാം കണ്ിട്ടുള്ത് �ാനുഷാകൃതിയിലാണ്. 
സ്വാ�ിയാർ�ഠത്ിനു കതാട്ടുത്തുതകന്നയാണ് അശദേഹ
ത്ികറെ കുടുംബം. ബന്ധുക്കളശനകം ശപർ അരികത്തു
തകന്ന പല വരീടുകളിലായി താ�സമുണ്്. അവകരല്ാം 
ആശ്�ത്ിൽ നിരന്രം വരുന്നവരു�ാണ്. വല്യച്ൻ, 

 എം.എസ്.ദധാണി ക്രിക്ക്് അക്കാേമി ആരംഭിച് വിദേശരാജ്യമാണ് ദുബായ്.
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ഇളയച്ൻ, അമ്മാവൻ എന്നിങ്ങകന ബഹുവിധ�ായ 
ലൗകികബന്ധങ്ങൾ അവർശക്കാശരാരുത്ർക്കും 
അശദേഹശത്ാടുണ്്. �നുഷ്യകനശ്ാകല ഇരിക്കുന്നു 
എന്നിങ്ങകനയുള് അനുഭവങ്ങളും കൂെിശച്രുശമ്ാൾ 
അശദേഹത്ികറെ �നുഷ്യപദവികയ്റ്റി ദൂരങ്ങളിൽ 
നിന്നു വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്കുശപാലം സംശ
യിശക്കണ് ആവശ്യശ� വരുന്നില്. അശദേഹകത് 
ഗുരുവായും ആഞ്ജശനയകറെ സിദ്ി ശനെിയ �ഹാ
ത്മാവായുക�ല്ാം കരുതുന്നവർക്കും അങ്ങകന തകന്ന. 
എന്നാൽ ബ്ഹ്മശ്രീ നരീലകണ്ഠഗുരുപാദർ �നുഷ്യനല്. 
ശദവൻ ശപാല�ല്. 'ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ശദവനാകാൻ 
വകയ്ശൊ' എന്ന് ഭക്തന്ാശരാെ് അശദേഹം പറഞ്ഞിട്ടു
ള്തിൽ നിന്നുതകന്ന സ്വർശലാകശത്ക്കാൾ വളകര 
മുകളിലാണ് അശദേഹക�ന്ന് കതളിയുന്നുണ്്. ഭൂശലാകാദി 
ഏഴു ശലാകങ്ങൾക്കു�പ്പുറം �ായാബന്ധ�ില്ാത് 
പര�ാത്മാവാണശദേഹം. സച്ിദാനന്ദസ്വരൂപ�ായ 
നിർഗ്ഗുണനിരാകാരബ്ഹ്മം. തകറെ രെിയ ശിഷ്യനും 
ഭക്തജനങ്ങൾക്കും താനാകരന്ന് വ്യക്ത�ാക്കി
കക്കാടുക്കുന്ന രെഖ്യാപന�ാണത്. ശ്ദ്യുള്വർക്ക് 
�നസ്ിലായികക്കാള്ളും. സ്വന്ം ബ്ഹ്മസ്വരൂപത്ിൽ
ത്കന്ന �ാറ്റ�ില്ാകത സ്ിതികചയ്തുകകാണ്് ശലാക
കല്യാണാർത്ഥം ശരരീരം സ്വരീകരിച്് ആശ്�ത്ികറെ 
നാലതിരുകൾക്കുള്ിൽ നിന്നു പുറത്തുശപാകാകത, 
എന്നാൽ ശവണ്ിെങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള് രൂപങ്ങളിൽ 
രെത്യക്ഷദർശനശ�കി ശയാശഗശ്വരനായി വിളങ്ങിയ, 
എക്കാലവം വിളങ്ങുന്ന സചതന്യഘനനാണ് ശ്രീഗു
രുപാദർ. ആശ്യിശക്കാർക്ക് കല്പതരു. ബ്ഹ്മവിദ്യക്ക് 
അർഹകനന്ന് ഉത്�ശബാദ്്യമുള് യുവാവികന വിളി
ച്വരുത്ി താൻ കുെികകാള്ളുന്ന അസദ്വതബ്ഹ്മാനു
ഭവത്ിൽത്കന്ന രെതിഷ്ിച്. അതികറെ തുെക്ക�ായി
രുന്നു ആ വാക്കുകൾ. വളകരക്കുറച്�ാത്ശ� അശദേഹം 
സംസാരിക്കു�ായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് 
ആവർത്ിക്കുന്ന ഏർ്ാടുണ്ായിരുന്നില്. അശദേഹം 
പലശ്ാഴായി പറഞ്ഞിട്ടുള് വാക്കുകളുകെ അർത്ഥം 
�നസ്ിലാകണക�കെിൽ അദ്്യാത്മഹി�ാലശയാപരി 
കുെികകാള്ളുന്ന അശദേഹത്ികറെ ബ്ഹ്മസ്വരൂപം തിരി
ച്റിയണം. അശദേഹത്ികറെ രെവൃത്ികളുകെ തത്്വം 
ഗ്രഹിക്കണക�കെിലം അങ്ങകനതകന്ന. 

ജഗദ്ഗുരു സ്വാ�ി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃ്ാദ
ങ്ങളുകെ വാക്കുകളുകെയും കർമ്മസരണികളുകെയും 
അെിസ്ാനവം അർത്ഥ�ണ്ലങ്ങളും ശരിയായി തിരി
ച്റിയണക�കെിലം ആ �ഹാപുരുഷകറെ ബ്ഹ്മസ്വരൂപം 
ഗ്രഹിശക്കണ്ത് അനിവാര്യതയാണ്. ഏവരുകെയും 
കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ അശദേഹം ഭൂ�ണ്ലത്ിൽ 
രെവർത്ിക്കുകയാകണകെിലം �ായാതരീത�ായ ബ്ഹ്മത
ലത്ിലാണ് ആ �ഹാത്മാവികറെ സ്ിതി. അസംഖ്യം 
കർമ്മങ്ങൾ നി�ിഷ�ാത്ം കകാണ്് കചയ്് പൂർണ്�ാക്കു
ന്നതിലന്ർഭവിച് ശവഗതയും അവയുകെ നെത്യികല 
അരെതിശരാധ്യ�ായ ക്രിയാശക്തിയും സകലകർമ്മ
ങ്ങകളയും ശലാകകല്യാണത്ിൽ �ാത്ം ഫലി്ിക്കുന്ന 
സകെല്പശുദ്ിയും സകെല്പശുദ്ിയും സർവാനുഗ്രഹ
ങ്ങളും ശഭദബുദ്ി കൂൊകത ഏവരിലം വാരികച്ാരിയുന്ന 
വാത്സല്യവായ്പുക�ല്ാം രെത്യക്ഷ ബ്ഹ്മാനുഭൂതിയിൽ 
നിശന്ന ജനിക്കൂ. ആ രൂപത്ിനും ആ നില്പിനും ആ 
നെത്യ്ക്കും ആ ശബ്ദത്ിനും ആ സംഗരീതസവഭവ
ത്ിനും സമൂഹകത് ഉണർത്തുന്ന ആ രെസംഗകലാ
സവദഗ്ധ്യത്ിനും രെതിവാദികകള നി�ിഷ�ാത്ം 
കകാണ്് തകർകത്റിയുന്ന തർക്കവിചക്ഷണതയ്ക്കും 
ശരണാഗതർകക്കല്ാം അഭയ�രുളുന്ന കാരുണ്യരെവാ
ഹത്ിനും ജനസഹസ്രങ്ങകള ആകർഷിക്കുന്ന കാ
ന്ികശക്ത്യാതിശയത്ിനും ശയാശഗശ്വരത്വ�ല്ാകത 
�കറ്റന്് കാരണമുണ്ാവാൻ! 'അഹം ബ്ഹ്മാസ്ി' എന്ന 
�ഹാവാക്യത്ികറെ �ാനുഷാകാര�ായിരുന്നു ജഗദ്ഗുരു 
സ്വാ�ി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃ്ാദങ്ങൾ. 

 ബാല്യം മുതൽ അദ്്യാത്മരെവണ�ായ �ശനാബു
ദ്ികളു�ായിട്ായിരുന്നു പണിമൂല�ംഗലത്് വരീട്ികല 
ശശഖരൻ വളർന്നുവന്നത്. അത്യന്വിസ്തൃത�ായ 
നരീലാകാശവം അതിൽ പറന്നുനെന്ന് ബഹുതരാ
കാരങ്ങൾ രചിക്കുന്ന ശ�ഘ�ാലകളും കവള്ിശ�
ഘങ്ങളിൽ വർണ്രാജി ചാർത്ിക്കുന്ന ഉദയാസ്ത�
നദൃശ്യങ്ങളും ആകാശഗംഗകയ രെത്യക്ഷ�ാക്കുന്ന 
നക്ഷത്ശശാഭയും സമുദ്രധ്വാനത്ികറെ ഗാംഭരീര്യവക�
ല്ാം അവാച്യവം നിശ്ശബ്ദവ�ായ ശലാകാതിക്രാന്�
ണ്ലത്ിശലക്ക് തകന്ന ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ആ 
ബാലൻ അറിഞ്ഞു. �ഹത്തും ബൃഹത്തു�ായ ഹി�ാലയ
പർവതകത്്റ്റിയുള് പരാ�ർശങ്ങളും വർണ്നകളും 

 ബ്രഹ്ാനദേ ശിവദയാഗി ആരംഭിച് പ്രസ്ാനമാണ് ആനദേമതപ്രസ്ാനം.
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ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളിൽ കണ്ടും ശകട്ടും അവികെ 
ഓെികയത്ാൻ അക്കാലശത് കവമ്ൽപൂണ്ടു. സ്വാ�ി 
വിശവകാനന്ദകറെയും അസംഖ്യം ഋഷിവര്യന്ാരുകെയും 
ചിത്ങ്ങളും കഥകളും തശപാ�യ�ായ ഭാവിജരീവിതകത്
്റ്റിയുള് സകെല്പങ്ങൾ ആ ബാല�നസ്ിൽ അതിനകം 
കനയ്തുകൂട്ിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഹി�ാലയാഭിനിശവശം 
വർദ്ി്ിക്കുന്നതിലായിരുന്നു അവകയല്ാം ഫലിച്ത്. 
�ഞ്ഞണിഞ്ഞ  �ലനിരകളും, അതിൽ തട്ി എമ്ാടും 
ചിതറുന്ന സൂര്യകിരണങ്ങളും ഋഷി�ാർ അധിവസി
ക്കുന്ന ഗുഹകളും പുലർകാലത്് �ഞ്ഞിൻകപയ്കകളിലം 
നദികളിലം സ് നാനം കചയ്് ശയാഗമുറകളിലം കരീർ
ത്നാലാപനത്ിലം ഏകാന്ധ്യാനസ�ാധികളിലം 
മുഴുകുന്ന ഋഷരീശ്വരന്ാരും കൂകെക്കൂകെ നെക്കുന്ന സത്സം
ഗങ്ങളും അവികെ യുക്തിയുകെയും സ്വാനുഭൂതിയുകെയും 
കവളിച്ത്ിൽ നെക്കുന്ന �ഹാഗ്രന്ഥവിശകലനങ്ങളും 
ബൃഹദാരണ്യശകാപനിഷത്ികല യാജ്വല്്യകാ
ണ്കത് അനുസ്രി്ിക്കുന്ന സത്യാശന്വഷണത്വര
യാർന്ന വാദസദസ്കളും ഗംഗാതരംഗ�ാലകളിൽ 
രെതിദ്്വനിക്കുന്ന രെണവ�ന്താശഘാഷങ്ങളും 
സകലാസശിഖരത്ിൽ നിന്നുയരുന്ന ശിവതാണ്
വശ�ളധ്വനികളും ആ ബാലകറെ ഭാവനാശലാകത്് 
നിറഞ്ഞുനിന്നു. ഋഷി�ാരിൽ ഒരാളായി കഠിനതപ
സ്ിലൂകെ പര�സത്യം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുകകയന്ന 
ലക്ഷ്യം യൗവശനാദയശത്ാകെ ബലവത്ായി. മുജ്ജന്
ങ്ങളികല കർമ്മവാസനയുകെ തുെർച്യാണികതല്ാം. 
തശപാവനസ്വാ�ികളുകെ ഹി�ഗിരിവിഹാരത്ികല 
അലൗകികവർണ്നകൾ �ശനാ�ണ്ലത്ികല സർ
വചിത്ങ്ങൾക്കും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും വർണ്ക്ാലി� 
വർദ്ി്ിച്. പണിമൂലശദവരീശക്ഷത്സന്നിധിയിലം 
വരീെിന് സ�രീപമുള് കാട്ിൻരെശദശത്തും രാത്ികാല
ങ്ങളിൽ കചന്ന് ധ്യാനപരിശരീലനാദികൾ കചയ്യുക 
തുെങ്ങിയ കർമ്മപദ്തികളിശലക്ക് അത് പുശരാഗ�ിച്. 
ആ ഇെയ്കാണ് ആശ്�ത്ിൽ നിന്ന് അധികദൂകരയ
ല്ാതുള് പാങ്ങ്ാറകയന്ന സ്ലത്് ജനിച്വളർന്ന് 
അദ്്യാത്മസാധനകളാൽ മുശന്നറിയ ഒരു ധന്യാത്മാവ് 

പണിമൂലയിൽ എത്ിശച്ർന്നത്.

 ബാലകറെ �ശനാഗതി തിരിച്റിഞ്ഞ അശദേഹം, 
'കൃഷ്ണവസിഷ്ാലഗുഹ, ഋഷിശകശ്, ഹി�ാലയം' എന്ന് 
ഒരു ശ�ൽവിലാസം നൽകി അവികെ കചന്നുശചരാൻ 
ഉപശദശിക്കുകയും സന്യാസജരീവിതത്ിനു ശവണ്ടുന്ന 
സൗകര്യങ്ങൾ അവികെ ഉണ്ാകുക�ന്നറിയിക്കുകയും 
കചയ്തു. ഡിഗ്രി എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഹി�ാലയത്ി
ശലക്ക് പുറക്ടുക തകന്ന എന്ന തരീരു�ാനത്ിൽ 
ക്രശ�ണ ശശഖരൻ എത്ിശച്ർന്നു.

ജനിച് വരീെികനയും നാെികനയും സ്വന്ം ബന്ധുജന
ങ്ങകളയും സുഹൃത്തുക്കകളയും എകന്നശന്നക്കു�ായി 
ഉശപക്ഷിക്കുക എന്ന സന്ദർഭം വരുശമ്ാഴാണ് സ് ശന
ഹബന്ധങ്ങളുകെ ദാർഢ്യം ശരിക്കും അനുഭവശവദ്യ
�ായിത്രീരുക. ആരു�റിയാകത ശപാകാനായിരുന്നു 
തരീരു�ാനം. എകെിലം വാത്സല്യനിധിയായ അമ്മകയ 

 ദസ്റ്് ബാങ്് ഓെ് ഇന്ത്യയാണ് ഭാരതത്തിഫല ഏ്വം വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്്.

ജനിച് വരീെികനയും നാെികനയും സ്വന്ം 
ബന്ധുജനങ്ങകളയും സുഹൃത്തുക്കകളയും 

എകന്നശന്നക്കു�ായി ഉശപക്ഷിക്കുക 
എന്ന സന്ദർഭം വരുശമ്ാഴാണ് 

സ് ശനഹബന്ധങ്ങളുകെ ദാർഢ്യം 
ശരിക്കും അനുഭവശവദ്യ�ായിത്രീരുക. 
ആരു�റിയാകത ശപാകാനായിരുന്നു 

തരീരു�ാനം. എകെിലം വാത്സല്യനിധിയായ 
അമ്മകയ കവെിഞ്ഞുശപാകുന്ന കാര്യത്ിൽ 

കാര്യ�ായ �ാനസികസംഘർഷംതകന്ന 
അനുഭവിശക്കണ്ിവന്നു.
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കവെിഞ്ഞുശപാകുന്ന കാര്യത്ിൽ കാര്യ�ായ �ാന
സികസംഘർഷംതകന്ന അനുഭവിശക്കണ്ിവന്നു. ഹി
�ാലയത്ിശലക്ക് ശപാവകകയന്ന പര�പുരുഷസപര്യ 
നെ്ിലാക്കണക�കെിൽ അമ്മകയയും വിട്ടുപിരിയാകത 
തര�ില്. ശവദനാജനക�ാകണകെിലം അതും ഉറച്. 
തകന്ന കാണാകത വരുശമ്ാൾ അമ്മ ശവദനിക്കു�ശല്ാ 
എന്ന വിചാരം �ാത്�വശശഷിച്. ഒടുവിൽ അതിനും 
കകണ്ത്ി പരിഹാരം. താൻ പുറക്ട്ിരിക്കുന്നകത
ന്ികനന്ന് വ്യക്ത�ാക്കി. പരിഭ്ര�ിക്കരുകതന്ന അഭ്യർ
ത്ഥനശയാകെ അമ്മയ്ക് ഒരു കകത്ഴുതി ശ�ശവലി്ിനു
ള്ിൽ സൂക്ഷിച്വച്. തകന്ന അശന്വഷിച്് പുറക്ടുന്ന 
ബന്ധുജനങ്ങൾ ആദ്യശ� മുറിയും ശ�ശയുക�ല്ാം 
പരിശശാധിക്കും. അശ്ാൾ കത്് കിട്ികക്കാള്ളും. 
�കന് ആപകത്ാന്നുമുണ്ായിട്ികല്ന്ന് �നസ്ിലാക്കി 
അമ്മ ക�കല് സ�ാധാനിക്കുകയും കചയ്യും. രാത്ി രണ്ടു�
ണിക്ക് തിരുവനന്പുരം കറയിൽശവശസ്റ്റഷനിൽനിന്ന് 
പുറക്ടുന്ന ജനതാ എക് സ്സ്പസ്ണ്്. അതിൽ ശപാകാ
നായിരുന്നു പദ്തി. �ാനസിക�ായ തയ്ാകറടുപ്പുകളും 
ഭൗതിക�ായ മുൻകരുതലകളുക�ല്ാം അതരീവരഹ
സ്യ�ായി പൂർത്ിയാക്കി. എല്ാം ഭദ്രം. ഹി�ാലയയാത് 
ആരംഭിക്കാൻ ഒരുദിവസം കൂെിശയ ഇനിയുള്ളൂ.

 ആകസ്ിക�ായാണ് അത് സംഭവിച്ത്. നിശ്ി
തദിവസത്ിനു തശലന്നാൾ ശശഖരകന അശന്വഷിച്് 
ഒരാൾ �ംഗലത്് ഭവനത്ികലത്ി. ഹനു�ാൻ സ്വാ�ി 
ഭജന�ഠത്ിൽ നിന്ന് ഗുരുപാദരുകെ സശന്ദശവ�ായി 
വന്നുശചർന്ന കരിമ്പുവിള ശസാ�ശശഖരൻ നായരാ
യിരുന്നു അത്. സ്വാ�ിജി വിളിക്കുന്നു. ഉെൻ ആശ്�
ത്ിൽ എത്ണക�ന്നതായിരുന്നു ആ സശന്ദശം. ആ 
വാക്കുകളിൽ ഗുരുനാഥകറെ ഇച്ാശക്തിയും ആജ്ാ
ശക്തിയും രെതിദ്്വനിക്കുന്നതായി ആ യുവാവിന് 
ശതാന്നി. അശങ്ങാട്് തകന്ന ആകർഷിക്കുന്ന അദൃശ്യ
ശക്തികയ ആ യുവാവ് അംഗരീകരിച്. അതിനാൽ 
രണ്ാ�കതാന്ന് ആശലാചിക്കാൻ ശപാലം സവകിച്ില്. 
അമ്മശയാെ് അനുവാദം വാങ്ങി ശവഗം കരിമ്പുവി
ളശയാകൊ്ം ആശ്�ത്ിശലക്ക് പുറക്ട്ടു. ഉെശന 
ശപായ് വരാം. ഹി�ാലയയാത് പുറക്ൊൻ ഇനിയും 
സ�യമുണ്്. അവികെ എത്ിശച്രുശമ്ാൾ ഗുരുനാഥൻ 
ആരാധനയും അഭിശഷകവം നിത്യവം നെത്തുന്ന 
ശ്രീരാ�പട്ാഭിശഷകചിത്ത്ിനു മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നു
ണ്ായിരുന്നു. ശ്ദ്ാഭക്തിബഹു�ാനാദികശളാകെ 
മുകളരീകൃതപാണിയായി ആ തിരുമുമ്ികലത്ി. 
ഹി�ാലയത്ിശലക്ക് ഒരു �ഹാകാര്യലബ്ധിക്കായി 
പുറക്ടുന്നതിനു മുമ്് സകവന്ന ആ പവിത്ദർശനം 
അദ്്യാത്മസിദ്ിസൂചക�ായി ശതാന്നി. സന�ിഷി
ക�ായിശ്ാകാകത അത് സ്ായരീഭാവക�ശന്നാണം 
തുെർച്യായി നിലനിൽക്കുന്നതും അനുഭവിച്റിഞ്ഞു. 
ആശ്�ത്ികലത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾകക്കല്ാം 
പരിപാവന�ായ ആ തൃക്കരങ്ങൾകകാണ്് വിഭൂതിതി
ലക�ണിയിച്് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏവർക്കു�റിയാം. 
തകറെ കനറ്റിയിൽ വിഭൂതിയാൽ തിലക�ണിയിച്് 
കരങ്ങൾ ശിരസ്ിൽ കവച്് ഗുരുനാഥൻ അനുഗ്രഹി
ച്ശ്ാൾ ആ പാദപകെജങ്ങളിൽ ശശഖരൻ ദണ്ന
�സ് കാരം കചയ്തു. ആ യുവാവികന വാത്സല്യാതിശര
കശത്ാകെ പിെികച്ഴുശന്നല്പിച്് ശിരസ്ിൽ ചാർത്ിച് 
കരങ്ങശളാകെ ശ്രീഗുരുപാദർ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളാണ് 
ഈ അദ്്യായത്ികറെ തുെക്കത്ിൽ നാം ശകട്ത്. ... 
''എവികെ ഓടുകന്നശൊ.....''

(തുെരും)

 കബഡി െീമിൽ ഏഴ് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.
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 ഫക.സി. ഏലമ്യാണ് അർജ്ജുന അവാർഡ് ദനെിയ ആേ്യ മലയാളിവനിത.

അപ്പു: അച്ാ, ഇനി 
ഗണപതികയ
്റ്റി പറയുശ�ാ. 

എനിക്ക് ഉണ്ിഗണപതികയ വലിയ 
ഇഷ്ട�ാണ്. മുഖത്് ശനാക്കിയാൽ 
ശരിക്കും സ് ശനഹം ശതാന്നും. 
എന്ിനാണ് അച്ാ ഗണപതിയ്ക് 
ഈ ആനയുകെ മുഖം?

അമ്മ: നിനക്ക് ഞാൻ 
ഗണപതിയുകെ കഥ പറഞ്ഞുതന്നി
ട്ിശല്? പാർവ്വതരീശദവിക്ക് കാവൽ 
നിന്ന �കകന ശിവൻ കഴുത്റുത്് 
കകാന്നൂന്നും ശദവി ശകാപിച്ശ്ാൾ 
ഭഗവാൻ തകന്ന അടുത്തുകണ് 
ആനയുകെ തല മുറിച്് വച്് 
കകാടുത്തു എന്നുക�ാകക്ക.

�കൾ: അശന്ന ഉണ്ായിരുന്നു 
അശല് ഈ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാശറെ
ഷകനാകക്ക. അശല് അശമ്മ! ശിവൻ 
ഈ ഓ്ശറഷൻ മുമ്പും കചയ്ിട്ടുണ്്. 
ദക്ഷകറെ തലയ്ക്കു പകരം ആെികറെ 

തല വച്കകാടുത്ിട്ിശല്?

അച്ൻ: അകതാകക്ക പുരാണ
ങ്ങളികല കഥകളാണ്. എന്നാൽ 
അവകയാന്നും കവറും കഥകളായി 
കളയാനുക�ാക്കില്. എകന്കെിലം 
ഒകക്ക തത്്വം ഉണ്ാകും അതിനു
പുറകിൽ. ദക്ഷകറെ അഹകൊരം 
നശി്ിച്ിട്് ഏറ്റവം സൗ�്യവം 
സാത്വികവ�ായ �ശനാഭാവം ഉണ്ാ
ക്കികക്കാടുത്തു. അതികറെ കലാ
ത്മക�ായ ആവിഷ് ക്കാര�ാണ് തല 
കവട്ിക്കളഞ്ഞിട്് അവികെ ഏറ്റവം 
സാധുവായ ആെികറെ തല വച്ത്. 

അതുശപാകല, ഗണപതിയുകെ ആന
ത്ലയ്ക്കും ആഴശ�റിയ തത്്വബല
മുണ്്. ഒരച്നും �കകറെ തല കവട്ടു
കയില്. ശിവൻ �കന് നൽകിയ 
ഗുണവിശശഷങ്ങൾ സ�ന്വയി്ിച്് 
ഒരു മൂർത്ിരൂപം ആരാധനയ്കായി 
തന്നിരിക്കുന്നു. ആദ്യ�ായി ഗണപ
തിസകെല്പം എകന്ന്ന് ശനാക്കാം. 

ഭൂതഗണങ്ങകളല്ാം (കനഗറ്റരീവ് 
ശഫാർസസ്) ശിവകറെ അധരീ
നതയിലാകണന്നകല് സകെല്പം. 
അവകയ കചാല്പെിയിൽ നിർത്ാ
നുള് അധികാരം �കന് നൽകി. 
അങ്ങകന ഭഗവാൻ ഗണങ്ങളുകെ 
പതിയായി- ഗണപതി. �കന് 
ശവണ് ശക്തി നൽകി ശശ്
ഷ്നാക്കിയശ്ാൾ അശദേഹം 
വിശശഷക്ട് നായകനു�ായി- 
വിനായകൻ. രെകൃതിയികല 
ഏത് ശക്തിക്കും ഗണപതികയ 
എതിർത്് ശതാൽ്ിക്കുവാശനാ 
ഗതി തടുക്കുവാശനാ കഴിയില് എന്ന 
വിശശഷം കകാണ്് വിഘ് ശനശ്വര
നു�ായി. വിഘ് നങ്ങകള ശതാൽ്ി
ക്കുന്നവൻ.

രെപഞ്ചസചതന്യം, വിവിധ ഊർ
ജ്ജങ്ങളുകെ ഒരു സ�ന്വയരെഭാ
വ�ാകണന്ന് അച്ൻ ശനരകത് 
പറഞ്ഞുവശല്ാ. അതിൽ സാത്വി
കശക്തികകള പരിശപാഷി്ിച്് 

എസ്. ദകശവൻകുട്ി നായർ

ഹിന്ദുവിന്റെ 
അജ്ഞാനം മഞാറഞാൻ  

(തുെർച്)

സനാതനം
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 ദസാമദേവഭട്നാണ് കഥാസരിത്ാഗരം എഴുതിയത്.

നിർത്ിയാൽ കുശറശയകറ വിശരാ
ധാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽ
ക്കാൻ സാധിക്കും. ഗണപതികയന്ന 
സകെല്പകത് ആവാഹിച്ാൽ 
(ഇൻശവാക്ക്) എല്ാ രെതികൂലങ്ങ
കളയും (കനഗറ്റരീവ് ശഫാർഴ് സസ്) 
ഹരിച്് മുശന്നാട്ടു ശപാകുവാൻ ഉള് 
ഊർജ്ജവം ശക്തിയും നമുക്ക് 
ലഭിക്കും. അത്രത്ിലള് സാത്വി
കഭാവങ്ങൾ ഉൾകക്കാള്ളുവാനായി 
ഒരു ആരാധനാമൂർത്ികയ 
ഋഷി�ാർ വിഭാവന കചയ്തു. എളു
്ത്ിൽ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാനും 
അശതസ�യം �നുഷ്യനുള്തിലം 
പതിന്െങ്ങ് ശക്തിയും വിശവക
ബുദ്ിയും അവശരാധിക്കാനും 
ഉതകുന്ന രൂപ�ായ ആനയുകെ 
ശിരസ്തകന്ന �നുഷ്യശരരീര
ത്ിന് നൽകി, ഗണപതി എന്ന 
അതിവിശിഷ്ടമൂർത്ികയ സൃഷ്ടിച്. 
നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്വരീകാര്യ�ാകാൻ 
ഗണപതികയ �ംഗളമൂർത്ിയായ 
ശിവകറെയും ശക്തിസ്വരൂപ�ായ 
പാർവതിയുകെയും �കനാക്കി. 
അതിന് ഒരു കഥയും നൽകി.

�നുഷ്യ�നസ്ികറെ ശക്തി, അവൻ 
സകെല്പിക്കുന്നത് സംഭാവ്യ�ാക്കുന്നു 
എന്നതാണ്. ഒരു ശില്പി �നസ്ിൽ 
സകെല്പിക്കുന്ന സൗധങ്ങൾ 
ശപാകലശയാ, യാഥാർത്ഥ്യ�ാക്കാൻ 
�നസ്ിന് സാധിക്കുക�ന്നതിൽ 
തർക്ക�ില്ശല്ാ. ശദവതാസകെല്പം 
സ്ഥൂലതലത്ിൽ അകല്കെിൽ 
ശപാലം സൂക്ഷ്മതലത്ിൽ യാ
ഥാർത്ഥ്യ�ാകുക തകന്ന കചയ്യും. 
ഗശണശകന ആരാധിച്ാൽ ആ 
ശദവകറെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും. 
ഏത് സത്കർമ്മങ്ങൾക്കും പൂജയ്ക്കും 
മുമ്്, ആദ്യ�ായി ഗശണശകന 
ആരാധിക്കും. അശതാകെ പൂജാ
ദികർമ്മങ്ങൾ കചയ്ാനുള് 
സാത്വികഭാവം നമുക്ക് ലഭിക്കും. 
ഇതാണ് തത്്വം. 

ഗണപതിയുകെ രൂപസകെല്പത്ികറെ 
രെശത്യകതകൾ ഇനി �നസ്ിലാ
ക്കാം. സ്വാ�ി ചിന്യാനന്ദജിയുകെ 
ഈശ്വരകറെ രൂപകല്പനയികല 
ച�ൽക്കാരം (Art of God 
symbolism) എന്ന രചനയിൽ 
ഇത് ഭംഗിയായി വിവരിച്ിട്ടുണ്്. 
ശശ്ഷ്�ായ ഈശ്വരതത്്വം ഗ്രഹി
യ്കണക�കെിൽ അസാ�ാന്യബുദ്ി 
തകന്ന ശവണം. തത്്വജ്ാനകത് 
രെതിനിധാനം കചയ്് വലിയ ആന
ത്ലതകന്ന രൂപകല്പന കചയ്തു. 

വികസിച് ബുദ്ിയുള് സാധകനു 
�ാത്ശ� തത്്വം �നസ്ിലാകൂ. 
ശ്ദ്ശയാകെ ഗുരുമുഖത്് നിന്ന് 
ഒന്നും ശചാർന്നുശപാകാകത ശ്വി
ശക്കണ്ത് സാധകനാവശ്യ�ാണ്. 
ശ്വണശക്തിയുകെ രെതരീക�ായി 
ആനകച്വികൾ സ്വരീകാര്യ�ാണ്. 
ഇനി തുമ്ിസക്ക. ആനയുകെ 
തുമ്ിസക്ക രണ്് രെശത്യക ഗു
ണങ്ങളുള്താണ്. ഒന്ന്, ഏത് 
വിഘ് നകത്യും വലിയ �രമുൾ
ക്കെ പിഴുതു�ാറ്റാം. രണ്്, കചറിയ 
ക�ാട്ടുസൂചിശപാലം വലികച്ടുക്കാം. 

എല്ാ വിഘ് നങ്ങകളയും �ാറ്റി 
സൂക്ഷ്മതത്്വങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള് 
കഴിവിന് ഭഗവാകറെ തുമ്ിസക്ക 
അനുഗ്രഹ�ാകും. ഭഗവാകറെ 
കണ്ണുകൾ കചറുതും കരുണ 
നിറഞ്ഞതു�ാണ്. ചിന്കകള 
ഏകാഗ്ര�ാക്കാൻ കചറിയ കണ്്. 
അനുഗ്രഹം കചാരിയാൻ കരുണ 
നിറഞ്ഞ കണ്ണും.

ഭഗവാകറെ ഒരു കകാമ്് 
ഒെിച്് കയ്ിൽ പിെിച്ിരി
ക്കുന്നു. സദ്വതഭാവം മുറിച്് 
അസദ്വതഭാവം വന്നത് സൂചി
്ിക്കാനാണകത് ഒരു കകാമ്് 
മുറിഞ്ഞതായി ഉള് സകെല്പം. 
കയ്ിൽ പിെിച് കകാമ്ിൻകഷ്ണം 

കകാണ്ാണ് വ്യാസൻ പറഞ്ഞു
കകാടുത് �ഹാഭാരതം രചിച്കത
ന്നും സകെല്പമുണ്്.

രെപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉൾകക്കാ
ണ്താണ് ഭഗവാകറെ വലിയ 
കുെവയർ കാണിക്കുന്നകതന്നും 
അകല്കെിൽ ജരീവിതത്ികല ശു
ഭാശുഭ�ായകതല്ാം ഉൾകക്കാണ് 
പൂർണ്തയാണ് ആ ഉദരക�ന്നും 
സകെല്പിക്കാം. 

കയ്ികല ശ�ാദകം എന്നാൽ ശ�ാദം, 
ആനന്ദം രെദാനം കചയ്ാനാണ്. 
പാശശ�ാ, ദുർശ�ാഹത്ിൽ 
നിന്നും ദുർചിന്കളിൽ നിന്നും 
സാധകകന കകട്ിവലിച്് �ാറ്റാനും. 
ഏറ്റവം രസകര�ായത് ഇത് 
വലിയ ഗണപതിഭഗവാകറെ 
വാഹനം കചറിയ ഒരു എലി ആണ്. 
അതും ഒരു ശ�ാദകം സകയിൽ 
പിെിച്് തിന്നുവാൻ ഭഗവാകറെ 
അനുവാദം ശതെി ഭഗവാകന തകന്ന 
ശനാക്കി ഇരിക്കുന്നു.

കരണ്ടുതിന്ന് എല്ാം കയ്കലാ
ക്കാൻ ഉള് കഴിവാണ് എലിയ്ക്. 
�നുഷ്യനും, ശ�ാഹങ്ങകളല്ാം 
സകയിൽ പിെിച്്, അനുഭവി
ശച്ാകട്, എന്ന് ഭഗവാശനാെ് 
ശചാദിക്കണം. കരണ്ടുതിന്നുന്ന 
കാ�ങ്ങകള ഭഗവാൻ തകറെ 
കാൽക്കലാക്കി നിർത്ിയിരിക്കു
ന്നതുശപാകല ആകണം �നുഷ്യനും. 
കാ�കത് അതിജരീവിച്കഴി
ഞ്ഞാൽ പികന്ന ശ�ാഹങ്ങളും 
കാ�ങ്ങളും സാധകന് ലൗകികജരീ
വിതത്ിൽ ഒരു വാഹനം �ാത്ം 
ആകുക�ന്ന് സ�ർത്ഥിക്കാനാണ് 
എലികയ വാഹന�ാക്കിയത്.

ഇനിയും ഏകറ പറയാനുണ്്. 
കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വായിച്് �ന
സ്ിലാക്കൂ. എന്ായാലം ഗണപതി 
ഭക്തന് വിഘ് നങ്ങൾ ഉണ്ാകു
കയില് എന്നത് രെത്യക്ഷത്ിൽ 
അനുഭവ�ാണ്. എല്ാ നല് 
കാര്യങ്ങൾക്കു മുമ്പും ഭഗവാകന 
ധ്യാനിശച്ാളണം. ഒരല്പം ചാണകം 
വച്ാലം, ഒരു ശതങ്ങ എടുത്തുവ
ച്ാലം ഗണപതിയായി സകെല്പി
ക്കാക�ന്ന സ്വാതന്ത്യം തന്നിട്ടു
ണ്ടുതാനും. 

(തുെരും...

മനുഷ്യമനസ്ിഫറെ 
ശക്തി, അവൻ സങ്

ല്ിക്കുന്നത് സംഭാവ്യമാ
ക്കുന് എന്നതാണ്. ഒരു 

ശില്ി മനസ്ിൽ സങ്
ല്ിക്കുന്ന സൗധങ്ങൾ 
ദപാഫലദയാ, യാഥാർ

ത്്യമാക്കാൻ മനസ്ിന് 
സാധിക്കുഫമന്നതിൽ 

തർക്കമില്ദല്ാ. ദേവതാ
സങ്ല്ം സ്ഥൂലതലത്തിൽ 

അഫല്ങ്ിൽ ദപാലം 
സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ യാ

ഥാർത്്യമാകുക തഫന്ന 
ഫചയ്ം.
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  തെിയിൽ നിർമ്ിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന ദപരാണ് ോരുമയി.

നമസ് കാരം എന്ത്? 
എന്തിന്? 

ശക്ഷത്ങ്ങളിൽ കചന്നാൽ 
രെദക്ഷിണത്ിന് മുശമ്ാ 

രെദക്ഷിണം കവച്തിനുശശഷശ�ാ 
ന�സ് കാരം കചയ്ാവന്നതാണ്. 
ന�ത്വകത് കരണംകചയ്യുക അഥവാ 
ന�: എന്ന അർഥകത് പൂർണ്�ായി 
കചയ്തുകാണിക്കുകയാണ് ന�
സ് കാരത്ിലൂകെ. അമ്ലങ്ങളിൽ 
ന�സ് ക്കരിക്കാനായി �ണ്പങ്ങൾ 
ഉണ്്. �ണ്പങ്ങൾക്ക് സംസ് കൃ
തത്ിൽ ന�സ് കാര �ണ്പം 
എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ആ  ശക്ഷത്
ത്ികല ശദവകന ശസവിക്കാനുള് 
രെശത്യക സ്ല�ാകുന്നു. ന�
സ് ക്കരിക്കുന്നതിനും വിധികളുണ്്. 
ആദ്യം അഭിവാദ്യം കചയ്ണം 
പികന്ന നിവർന്നു നിന്നുകകാണ്്  
മുൻപറഞ്ഞ രെകാരം തലയ്ക്കു�രീ
കതയും ഹൃദയത്ിലം കതാഴുതു 
�ന്തം കചാല്ലുക. അവസാനത്ിൽ 
മൂല�ന്തവം കൂെി കചാല്ി ന�സ് കരി
ക്കുകയും കനറ്റി മുട്ിച് ന�സ് കരിച് 
വരീണ്ടും കതാഴുകയും കചയ്യുക.
ന�സ് കാരം രണ്് വിധമുണ്്. 
സാഷ്ടാംഗന�സ് കാരവം ദണ്ന
�സ് കാരവം. ഇതുകൂൊകതയാണ് 
സൂര്യന�സ് കാരവം പാദന�സ് കാര
വമുള്ത്.
സാഷ്ടാംഗ ന�സ് കാരം
'ഉരസാ ശിരസാ വാചാ*
�നസാഞ്ജലിനാ ദൃശാ*
ജാനുഭ്യാം സചവ പാദാഭ്യാം*
രെണാശ�ാ അഷ്ടാംഗ ഈരിതഃ*
എന്നാണ രെ�ാണശ്ാകം
(കനറ്റി, വാക്ക്, �നസ്്, കൂ്ിയ 
സക, കണ്്, കാൽമുട്ടുകൾ, 
കാലെികൾ ഇവയാണ സാഷ്ടാംഗ
ന�സ് കാരത്ിന് ഉപശയാഗിക്കുന്ന 
എട്് അംഗങ്ങൾ.) ന�സ് കരിച് 
കിെക്കുശമ്ാൾ രണ്ടു കാലികറെയും 
കപരുവിരലകൾ രണ്ടു കാൽമുട്ടുകൾ, 

�ാറ്, കനറ്റി എന്നരീ നാല സ്ലങ്ങൾ 
�ാത്ശ� നിലത്തു മുട്ാവൂ. സകകൾ 
നിലത്തു കുത്ാകത ഈ വിധം 
ന�സ് കരിക്കാൻ കഴിയികല്കെിലം 
അങ്ങകന ക�ിഴ്ന്നു കിെന്നുകകാണ്് 
സകകകളടുത്തു തലയ്ക്കു �രീകത നരീട്ി 
കതാടുശമ്ാഴാണ ന�സ് കാര�ാകു
ന്നത്. അങ്ങകന നിലത്തു മുട്ിയിരി
ക്കുന്ന നാലവയവങ്ങളും അഞ്ജലിയും 

കൂെി ശചർത്് അഞ്ചംഗങ്ങൾ. 
ശശഷം വരുന്ന മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ 
വാക്കും കണ്ണും �നസ്�ാകുന്നു.
വാക്കുകകാണ്് അതാത് �ന്തവം 
മൂലവം കചാല്ലുകയും കണ്ണുകകാണ്് 
ശദവകന ശനാക്കുകയും �നസ്
കകാണ്് ധ്യാനിക്കുകയും ആകുന്നു. 
ഇങ്ങകനയായാൽ സാഷ്ടാംഗ�ായി. 
ശദവരെരീതിക്കായി വിധിച്ിട്ടുള്ത് 
സാഷ്ടാംഗന�സ് കാരം തകന്ന.
സക ശിരസ്ിനുമുകളിൽ കൂ
്ികക്കാണ്് ദണ്ാകൃതിയിൽ 
(വെിശപാകല) കിെക്കുന്നതാകുന്നു. 
ദണ്ന�സ് കാരം. ഇത് രാജാക്ക
ന്ാശരയും യജ�ാനന്ാശരയും �റ്റും 
രെസാദി്ിക്കുന്നതിനായി കചയ്യുന്ന 

രരീതിയാണ്.
ശദവപൂജയുകെ ഭാഗ�ായും ശയാഗാഭ്യാ
സത്ികല ഭാഗക�ന്ന നിലയിലം സൂ
ര്യന�സ് കാരം അനുഷ്ിച്ശപാരുന്നു.
ശക്ഷത്ദർശനസ�യശത്ാ പൂജാശവ
ളകളിശലാ മുട്ടുകുത്ി (വജ്ാസനം) 
ഇരുന്നുകകാണ്് കനറ്റി തറയിൽ 
മുട്ിച്് കതാഴുന്നതാണ് പാദന�
സ് കാരം.
ആശ്യം, ശരണം, രക്ഷ, അഭയം, 
ത്ാഹി എന്നരീ പദങ്ങളാണ് ന�
സ് കാരത്ികനാ്ം ഉപശയാഗിക്കുക. 
പൂർണ് സ�ർ്ണ�ാണ് ന�സ് കാരം 
എന്നാണ് വിശ്വാസം.
സഹന്ദവവിശ്വാസരെകാരം സ്തരീകൾ 
സാഷ്ടാംഗശ�ാ, ദണ്ശ�ാ, സൂര്യശ�ാ 
കചയ്ാറില്. കാരണം സ്തരീയുകെ 
ശരരീരഘെന തകന്ന. സ്തനങ്ങൾ 
ഭൂ�ിയിൽ അ�രാൻ പാടുള്തല് 
എന്നതിനാലാണ് സാഷ്ടാംഗന�
സ് കാരം സ്തരീകൾ കചശയ്ണ്തില് 
എന്നു വിധിച്ിട്ടുള്ത്. എന്നാൽ 
ആധുനിക സവദ്യശാസ്തം സ്തരീകളുകെ 
ഗർഭപാത്ത്ിന് ഗുണകര�ല് 
സാഷ്ടാംഗ, ദണ്ന�സ് കാരങ്ങൾ 
എന്ന് വിലയിരിത്ിയിട്ടുണ്്.
സാഷ്ടാംഗം പാെികല്കെിൽ ദണ്വം 
അനുവദനരീയ�ല്. സവദികാചാ
ര�ാകയാൽ സൂര്യന�സ് കാരവം 
പാെില്.
പുരുഷന്ാർശപാലം ശരിയായ വി
ധത്ിലല് സാഷ്ടാംഗന�സ് കാരം  
കചയ്യുന്നകതന്നു ശ്ദ്ിച്ാൽ 
�നസ്ിലാകും. 
സ്തരീകൾ പാദന�സ് കാരം കചയ്ാൽ 
�തിയാകും. �നസ്ികനയും ശരരീര
ത്ികനയും അഹന്യുകെ ഉയർന്ന 
ഭാരത്ിൽ നിന്ന് അതിജരീവിക്കാനും 
ഭൂ�ിയുകെ ആകർഷണബലത്ാൽ ദു
ഷ്ടഗുണങ്ങൾ താശഴക്ക് ഒഴുകിശ്ായി 
സാത്വികഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കാനും 
ന�സ് കരിക്കുക തകന്ന ശവണം.

ഹിന്ദുക്കൾ അറിയോൻ

ദഡാ.എൻ മുരാരി ശംഭു

സനാതനം
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    മുദക്കാലഫപെരുമാൾ എന്ന ശില്ം കാനായി കുഞ്ിരാമഫറെ സൃഷ്ടിയാണ്.

ശപരും കപരു�യും 
കകാണ്് ഏകറ 
ശ്ശദ്യ�ായ 

ശ്രീശലാകനാർകാവ് ശകാഴിശക്കാെ് 
ജില്യികല വെകരനഗരത്ിൽ 
നിന്ന് 5 കി.�രീ. കിഴക്കു�ാറിയാണ് 
സ്ിതികചയ്യുന്നത്. �ഹാവിഷ്ണുശക്ഷ
ത്�ാണ് ഏറ്റവം രൊചരീനക�ന്ന് 
കരുതക്ടുന്നു. ഇത് പരശുരാ�കാ
ലഘട്ത്ിലള്താണ് എന്നാണ് 
കപാതുകവ വിശ്വസിക്കുന്നത്. 
ശലാകാംബികയായ ശദവി കകാടു
ങ്ങല്ലൂർ ശലാക�ശലശ്വരത്തുനിന്ന് 
പുറക്ട്ടുവന്നതാകണന്നാണ് 
ഭഗവതിയുകെ ശതാറ്റത്ിലള് 
വഴിവർണ്ന സൂചി്ിക്കുന്നത്. 
അതായത് ശദവ്യുപാസകർ അവികെ 
നിന്നു പുറക്ട്ടുകവന്നു സാരം. 

 അവർ രത് നം, സ്വർണ്ം മുതലാ
യവയുകെ വ്യാപാരാർത്ഥ�ാണകത് 
വെശക്കാട്് പുറക്ട്ത്. അവകര വ്യാ
പാരിനായന്ാകരന്ന് വിളിച്വരുന്നു. 
ശക്ത്യുപാസകരായ വ്യാപാരിനായ
ന്ാർ സവശ്യവിഭാഗത്ിൽ കപട്
വരാകണന്നും കരുതക്ടുന്നുണ്്. 
അവർ പശത്�ാരികളിലാണ് 
ശകാഴിശക്കാെ് കെപ്പുറകത്ത്തുന്നത്. 
അവികെ നിന്ന് തിരുവളയനാെ് 
വഴി വെശക്കാട്് നരീങ്ങി. വെകര 
പുതു്ണം വകരയുള് തരീർത്ഥസ്ാ
നങ്ങൾ വഴി നെവർണ്നയിൽ 

പരാ�ർശിക്കുന്നുണ്്. അവികെ 
നിന്നും കിഴശക്കാട്് �ാറി ശലാകനാർ
കാകവന്ന രെകൃതിര�ണരീയ�ായ 
സ്ലകത്ത്ിക്ട്ടു. അവർ അല്പ  
വിശ്�ം നെത്ിയ കൂശട്ാത്ര
യാൽത്റ ഇന്നും പഴകെഥകളയവി
റക്കികക്കാണ്് ആരാലം ശ്ദ്ിക്ക
ക്ൊകത അവികെ തകന്നയുണ്്. 

 രെശദശത്തുള് നായർകുറു്
ന്ാർ അവകര സ്വരീകരിച്. ആഗതർ 
കതാട്ടുത്തുള് കകാെക്കാടുകു
ന്നിൽ കയറി രൊർത്ഥിച്ശശഷം 
�ഹാഭക്തനായ കാരണവർ 
ഒരു ശരം അഭി�ന്തിച്യച്. അത് 
ഒരു ശപരറിയാത് �രത്ിൽ 
കചന്നുകകാണ്ടു. ആ �രത്തൂ
ണിലാണ് (�ണിത്തൂർ) ശദവികയ ദുർ
ഗ്ാസകെല്പത്ിൽ രെതിഷ്ിച്ിട്ടുള്ത്.

 ശദവി എഴുന്നള്ി ഉപവിഷ്ട
യായത് വിഷ്ണുശക്ഷത്ത്ിനകകത് 
വായവ്യശകാണിലാണ്. അത് ഇന്നും 
സംരക്ഷിച്വരുന്നുണ്്. ശക്ഷത്
്ണി തരീരുന്നതുവകര വിഷ്ണുശക്ഷത്
ത്ികറെ കിഴശക്ക നെയികല പാട്ടുപു
രയിലാണ് അമ്മ വാണരുളിയത്. 
ജന്ശാന്ിയായ തയ്ില്ം ഇന്നും 
ആ പാരമ്ര്യം തുെരുന്നു. കാ
ട്ടു�ാെ�ാണ് തന്തി. പിന്നരീൊണ് 
ശിവശക്ഷത്ം നിലവിൽ വന്നത്. 
ശിവശക്ഷത്ത്ികറെ തന്തിസ്ാനം 

ഏറാശഞ്ചരി ഇല്ത്ിനാണ്. 

 ശദവിശക്ഷത്ത്ികറെ കാല്ഴ
ക്കകത്ക്കുറിച്ള് ഒരു സൂചനയും 
ലഭ്യ�ല്. അമ്മ എഴുന്നള്ികയ
ന്നും ഒന്നുകുകറ പത്തുമൂവായിരം 
നായരും കൂകെയുകണ്ന്നും കവളി
പാടുണ്ാകയന്ന് പഴകെഥകളിൽ 
പറഞ്ഞുകാണന്നു. 

 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുശശഷം ശക്ഷ
ത്ഭരണം കെത്നാട്് വലിയ 
രാജാവികറെ നിയന്തണത്ിലായി. 
ഊരാളന്ാരായ വ്യാപാരിനായ
ന്ാർ ശക്ഷത്ഭരണം തിരിച്കിട്ാൻ 
നിയ�യുദ്ം നെത്ികയകെിലം 
വിജയിച്ില്കത്. പിന്നരീെ് എച്്.
ആർ.ആറെ് സി.ഇ. (ഹിന്ദുധർ
മ്മസ്ാപനഭരണവിഭാഗം) 
ഏകറ്റടുത്തു. ഇശ്ാൾ �ലബാർ 
ശദവസ്വം ശബാർഡികറെ കരീഴിലാണ്. 

 ഏതാണ്് എശട്ക്കർ വരുന്ന 
ശക്ഷത്ഭൂ�ിയിൽ ഭഗവതിക്കും 
ശിവനും വിഷ്ണുവിനും രെശത്യകം 
രെശത്യകം ശക്ഷത്വം ഉപശദവരെതി
ഷ്കളുമുണ്്. കചറുതും വലതു�ായി 
രണ്് തരീർത്ഥക്കുളങ്ങളും മൂന്ന് 
അരയാലകളും ഏതാണ്് 5 �രീ. 
ചുറ്റളവള് ആകർഷക�ായ പന്
്യിനും ശദവനവം പുതിശയാട്ിൽ 
എന്ന പഴയ നാലകകട്ടും ഇവികെ 

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനയ്ക്കൽ

ശ്രീല�ാകനാർകാൈ്

സംസ്കൃതി-ദഷേത്ം
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സ്ിതികചയ്യുന്നു. 

 ഭഗവതിശക്ഷത്ത്ിൽ 
ശദവിയുകെ അംഗരക്ഷകനായ 
ഭൂതശത്വകര ഉപശദവനായി 
രെതിഷ്ിച്ിട്ടുണ്്. ഓർമ്മശക്തി 
വർദ്ിക്കാനും നഷ്ടക്ട്ത് തിരിച് 
കിട്ാനും പകണ്ാകക്ക ഇവികെ 
ഭക്തർ രെശത്യകിച്് വഴിപാെ് നെ
ത്ാറുണ്്. 

 ശിവശക്ഷത്ത്ിൽ ആദി
ത്യകനയാണ് ഉപശദവനായി 
രെതിഷ്ിച്ിട്ടുള്ത്. ഗ്രഹശദാഷപരി
ഹാരത്ിന് ആദിത്യകന രെരീതിക്ടു
ത്തുന്നു.

 വിഷ്ണുശക്ഷത്ത്ിൽ ഗണപതി
ഭഗവാനാണ് ഉപശദവൻ. �തിൽപു
റത്് അരയാക്കൂൽ ഗണപതിയുണ്്. 
നിത്യപൂജ പതിവില്. പണ്ടുണ്ായി
രുന്നു, എശന്ാ. പകക്ഷ ഭക്തർ 
വിളക്കുകവച്് ശതങ്ങയുെച്് രൊർത്ഥി
ക്കാറുണ്് പകണ്ാകക്ക. ഏതാണ്് 
നാലഞ്ച് നൂറ്റാണ്് പഴക്കമുള്
തായിരുന്ന രണ്് അരയാലകൾ 
�റിഞ്ഞുവരീണശപായി. പകരം രണ്് 
അരയാലകൾ നട്ടുപിെി്ിച്ിട്ടുണ്്. 
വലിയ ചിറയ്കൽ ഉത്സവത്ിന് 
�ണി്ന്ലിശെണ്ടുന്ന അരയാൽ
ത്റയികല ഇന്നകത് അരയാൽ 
നൊൻ കാരണവസ്ാനരീയനായ 
ശ്രീ എം.കക.കുഞ്ഞിരാ�ൻ 
നായർക്കാണ് ഭാഗ്യമുണ്ായത്. 
ഗണപതിയരയാലം നഷ്ടക്ട്ടുശപാ
യിരുന്നു. അന്നകത് ശ�ൽശാന്ി 
ബ്ഹ്മശ്രീ നാരായണൻ നമ്പൂതി
രിയാണ് അവികെ അരയാൽ നട്ടു
പിെി്ിച്ത്. ശനരശത് രെസ്താവിച് 
ഭരീ�ൻ പയൻ ഒരു തമ്പുരാകറെ 
നക്ഷത്വൃക്ഷ�ായി നട്ടുപിെി്ി
ച്താണ്. രണ്് നൂറ്റാണ്ിലധികം 
പഴക്കം കാണം. 

 ശലാകനാർകാവികറെ രെശ
സ്തിക്ക് രെധാന കാരണം വെ
ക്കൻപാട്് സാഹിത്യവം അതികന 
അെിസ്ാന�ാക്കി നിർമ്മിക്കക്ട് 
ചലച്ിത്ങ്ങളും �റ്റു ദൃശ്യാവിഷ് ക്കാര
ങ്ങളു�ാണ്. 

 തശച്ാളി ഒശതനകന വിസ്രി
ച്കകാണ്് ശലാകനാർകാവികറെ 
ചരിത്ം പറഞ്ഞുകൂൊ. അശദേഹ
ത്ിന് ശലാകനാർകാവിലമ്മ 
വിളിച്ാൽ വിളിശകൾക്കുന്ന 
അമ്മതകന്നയായിരുന്നു. കചശന്നെ

കത്ാകക്ക അവിെകത് കാരുണ്യം 
കകാണ്ാണ് വിജയിച്ത്. ഒടുവിൽ 
�തിലൂർ ഗുരുക്കളു�ായി അകെം 
കുറിച്. അശ്ാൾ അമ്ലത്ിൽ 
നിന്ന് അരുള്ാടുണ്ായി, ശപാകാൻ 
പാെികല്ന്ന്. പകക്ഷ, അശദേഹം വികൃ
തിക്കുട്ികയശ്ാകല ശപാകണക�ന്ന് 
വാശിപിെിച്. കപാന്നിയത്ര
യാലിൽ ചുവന്ന പക്ഷിയായി താനും 
പച്വർണ്പക്ഷിയായി ശകാശലാ
ത്തുഭഗവതിയുമുണ്ാകുക�ന്നും 
അശ്ാൾ �ാത്ശ� അകെത്ട്ിലിറ
ങ്ങാവൂകയന്നും കല്പിച്. അമ്മയുകെ 
സാന്നിദ്്യത്ിൽ ഒശതനൻ അകെം 
ജയിച്കയറി. പകക്ഷ, പക്ഷികൾ 
പറന്നുശപായശ്ാൾ കവച്�റന്ന 
�െിയായുധക�ടുക്കാൻ ഒശതനൻ 
വരീണ്ടും അകെത്ട്ിലിറങ്ങി. അശദേ
ഹത്ിന് ഒളികവെിക്ക് ഇരയാ
ശകണ്ിയും വന്നു. ഇശതശപാകല 
പഴകെഥകളും അനുഭവകഥകളും 
ധാരാളമുണ്്. 

 വൃശ്ികത്ിൽ മുഴുവൻ 
ദിവസവം വിളക്കുത്സവവം 
�രീനത്ിൽ പള്ിശവട്യും ആറാ
ട്ടുമുള് താന്തികരെധാന�ായ 
ഉത്സവവം നെക്കുന്നു. തിരുശവാണ
ത്ിന് കാരണവന്ാർ ഓണപ്പുെവ 
എഴുന്നള്ിക്കുകയും ശതശങ്ങറ് 
നെത്തുകയും കചയ്യുന്നു. വിഷുവിനും 
ശതശങ്ങറ് നെക്കും. കണികയാ
രുക്കുകയും കചയ്യും. ഇല്ംനിറ 
ഉൾക്കെ പല ചു�തലകളും ഊരാ
യ്�ക്കാർക്കുണ്്. തൃപ്പൂത്രിക്ക് 
വിളക്കും പതിവണ്്.

 ചു�ർച്ിത്കലയിലം ശില്പത്ിലം 
ശലാകനാർകാവ്, പനയ
ന്നാർകാവ്, തൃരെയാർ, ശ്രീപത്മ

നാഭശക്ഷത്ം എന്നിവയുകെ കൂകെ 
പരിഗണിക്കക്ടുന്നു. പുരാണകഥാ
സന്ദർഭങ്ങളും പക്ഷി�ാലയും ഭൂത�ാ
ലയുക�ാകക്കയാണ് രെശ�യങ്ങൾ.

 ശലാകനാർകാവിന് തനതായ 
ഒരു പൂരക്കളിയാണള്ത്. അത് 
തികച്ം ഭക്തിനിർഭര�ാണ്. 
പണ്ടുകാലത്് തിെമ്പുനൃത്വമുണ്ാ
യിരുന്നു. മുമ്് കഥകളിരംഗത്തും 
ശലാകനാർകാവ് വ്യക്തിമുദ്ര
പതി്ിച്ിട്ടുണ്്. കെത്നാെൻ 
കഥകളിശയാഗം ശപരുശകട്തായി
രുന്നു.

 കനയ് വിളക്കുമുതൽ വലിയ 
വട്ളം പായസം വകര വിവിധ 
വഴിപാടുകൾ ഭക്തർക്ക് സ�ർ്ി
ക്കാം. ശദവസ്വം ശബാർഡം ഭക്തരും 
സഹകരിച്് ധാരാളം നിർമ്മാണ
രെവർത്നങ്ങൾ ഇശ്ാഴും നെക്കു
ന്നുണ്്. ടൂറിസവ�ായി ബന്ധക്ട്ടും 
പുശരാഗ�നരെവർത്നങ്ങൾ നെ
ന്നുവരുന്നുണ്്.

 ചരിത്വം ഐതിഹ്യങ്ങളും 
അനുഭവങ്ങളും കകാണ്് 
ശലാകനാർകാവ് വളകര സമ്
ന്ന�ാണ്. യഥാർത്ഥവം ഭാവനയും 
സകശകാർക്കുന്ന സൗന്ദര്യവരീ
ക്ഷണം സൂക്ഷ്മപരിശശാധനയിൽ 
സത്യവം ശിവവ�ാകണന്ന് ശബാ
ദ്്യക്ടും. ഇവികെ നിന്ന് കതാഴു
തു�െങ്ങുശമ്ാൾ ആനന്ദത്ികറെ 
ഒരു കചറുനിലാകവകെിലം ഭക്ത�ാ
നസത്ിൽ ഉദിച്യരും. അന്രാ
ത്മാവിൽ ആശ്വാസത്ികറെ ഒരു 
കലശാഭിശഷകക�കെിലം നെന്നിരി
ക്കും. ശലാകനാർകാവിലമ്മ സക
കവെിയുകയില്, തരീർച്. 

 ദുദര്യാധനഫറെ ഭാര്യയുഫെ ദപര് ഭാനുമതി.
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 രാജ്യസഭയിദലക്ക് മത്രിക്കാനുള്ള കുറഞ് പ്രായം 30 വയസ്ാണ്.

സുഭാഷിതം

ഗ്രാ�സ്യ ശസവയാ നൂനം
ശസവാ ശദശസ്യ സിദ്്യതി
ശദശശസവാഹി ശദവസ്യ
ശസവാfത് പര�ാർത്ഥത:

സാരം: വാസ്തവത്ിൽ ഗ്രാ�ശസവനത്ിലൂകെ �ാത്ശ� 
ശദശശസവനം സാദ്്യ�ാവൂ. അതുശപാകല ശദശശസവ
ന�ാണ് യഥാർത്ഥത്ിലള് ഈശ്വര ശസവനം

അമൃതവാണി

 �നുഷ്യർകക്കല്ാം ഒറ്റ�തമുണ്ാകണക�ന്നായിരുന്നു 
ഈശ്വശരച്കയകെിൽ ഇത്ശയകറ �തങ്ങളുണ്ായകതന്തു
കകാണ്്? എല്ാവരുകെയും ശ�ൽ ഒശര �തം അെിശച്ൽ
്ിക്കുവാൻ വാളുയർത്ിയശ്ാൾശപാലം അതികറെ 
സ്ാനത്് പത്തു �തങ്ങളുണ്ായതായിട്ാണ് ചരിത്ം 
ശരഖക്ടുത്തുന്നത്. ഒശര �തം എല്ാവർക്കും ശചരില്. 
കാരണം - രെതികരണം എന്നരീ രണ്ടു ശക്തികളുകെ 
ഫല�ാണ് �നുഷ്യൻ. ഇവ രണ്ടു�ാണ് അവകന ചിന്ി
്ിക്കുന്നത്. �നനശരീലനാണ് �നുഷ്യൻ. ചിന്ാശക്തി 
നഷ്ടക്ട്ാൽ അവനുെൻ മൃഗരൊയനാകും.

 അങ്ങകനകയാരു �നുഷ്യകന ആരിഷ്ടക്ടും? ഭാര
തത്ിലള്വർക്ക് അങ്ങകന ഒരു നിലയും ഈശ്വരൻ 
വരുത്ാതിരിക്കകട്! �നുഷ്യകന �നുഷ്യനായി കവച്പു

ലർത്ാൻ ഏകത്വത്ിൽ നാനാത്വം ആവശ്യ�ാണ്. 
എല്ാറ്റിലം നാനാത്വം നിലനിർത്ണം. ശലാകം 
നിലനിൽക്കുന്നതുതകന്ന നാനാത്വം ഉള്ിെശത്ാളം 
കാല�ാണ്. എല്ാവരും ജരീവിതത്ിൽ അവരവർക്കുള് 
സ്ാനങ്ങളിൽ അവരവരുകെ പകെ് ഒരുശപാകല ക�ച്
ക്ട് രരീതിയിൽ നിർവ്വഹിച്ാൽ ആ നാനാത്വം സുരക്ഷി
ത�ായിരിക്കും.

- സ്വാമി വിദവകാനദേൻ

ഹിന്ദുസംസ് കാരം

 രെപഞ്ചത്ിൽ �നുഷ്യസൃഷ്ടി ഉണ്ായി. �നുഷ്യനിൽ 
ചിന്കൾ രൂപക്ടുവാൻ തുെങ്ങി. കൂട്�ായി ജരീവിക്കാ
നുള് രെവണതയിശലക്ക് �നുഷ്യജരീവിതം പരിണ�ിച്. 
ആദ്യ�ായി ആ ഒരു ജരീവിതപരിണാ�ം സംഭവിച്ത് 
ഭാരതത്ിലാണ്. �നുഷ്യൻ സമൂഹജരീവിയാകണന്ന 
യാഥാർത്ഥ്യം ആദ്യ�ായി അംഗരീകരിച് ജനത 
ഭാരതരീയരാണ്. ശഗാത്സംസ് കാരം അങ്ങകന പരി
ണ�ിച്ണ്ായതാണ്. അതികനാകക്ക എത്ശയാ കാലം 
കഴിഞ്ഞാണ് ശലാകത്് സാമൂഹ്യജരീവിതക്ര�ം രൂപ
ക്ട്ടുവന്നത്. ശവദകാലഘട്ങ്ങളികല ശഗാത്സംസ് കാ
രത്ികറെ വികസിതരൂപ�ാണ് നാം ഇന്നു കാണന്ന 
സഹന്ദവസംസ് കാരം അഥവാ സനാതനധർമ്മം. 
ഓശരാ രെശദശകത്യും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ചിന്കൾ
ക്കും അനുസരിച്് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംസ് കാരങ്ങൾ 
ഉണ്ായി. മൂല്യശബാധത്ിലണ്ായിട്ടുള് സവവി
ദ്്യങ്ങൾ ഇങ്ങകന സംഭവിച്ിട്ടുള്താണ്. കാരണം 

ഹിന്ദുസംസ് കഞാരം

വി.ദമാഹനൻ

സത്ംഗം
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  ചുണ്ൻവള്ളത്തിൽ താളമെിച്് പാടുന്നവഫര വിളിക്കുന്നത് നിലയാളുകൾ എന്നാണ്.

മൂല്യശബാധവം സംസ് കാരവം പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണ്. 
ഈ സവവിദ്്യകത് അംഗരീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് 
ഹിന്ദുസംസ് കാരത്ികറെ �ഹത്വം. പാശ്ാത്യശലാകത്തു 
രൂപക�ടുത് ഒരു സംസ് കാരവം സവവിദ്്യകത് 
അംഗരീകരിക്കുന്നില്. രൊചരീനങ്ങളായ സുശ�റിയൻ 
സംസ് കാരം, ശറാ�സംസ് കാരം, ബാബിശലാണിയൻ 
സംസ് കാരം, ഗ്രരീക്ക് സംസ് കാരം, ഈജിപ്ഷ്യൻ 
സംസ് കാരം തുെങ്ങിയവയുകെകയാകക്ക ചരിത്ം പരി
ശശാധിച്ാൽ ഇതു വ്യക്ത�ാകും. നമ്മുകെ രൊപഞ്ചിക
വരീക്ഷണവം �റ്റുള്വരിൽനിന്നു വ്യത്യസ്ത�ാണ്. രെപ
ഞ്ചത്ിലള് എല്ാ ജരീവാംശത്ിലം അെങ്ങിയിട്ടുള്ത് 
ഒശര സചതന്യം തകന്നയാണ് എന്ന ചിന്യുകെ അെി
സ്ാനത്ിലാണ് നമ്മുകെ സംസ് കാരം രൂപക്ട്ടുവ
ന്നിട്ടുള്ത്. സർവ്വസംഗപരിത്യാഗികളായ ഋഷി�ാരിൽ 
നിന്നാണ് ഈ സംസ് കൃതി രൂപാന്രം രൊപിച്ത്. 
ഇവരിൽ നിന്നാണ് സഹന്ദവ ജരീവിതമൂല്യങ്ങളും ഉറവി
കയടുത്ത്.

 ഋഷിശരൊക്ത�ായ ഈ മൂല്യങ്ങൾക്കും സംസ് കാ
രത്ിനും അനുസരിച്് ജരീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം 
കാലക്ര�ത്ിൽ വളർന്നുവന്നു. അവർ ജരീവിക്കുന്ന 
ഒരു രെശദശം ക്രശ�ണ രൂപക്ട്ടു. അതികറെ 
ശപരാണ് ഹിന്ദുസ്ാനം അഥവ ഭാരതം. നാെികറെ 
സാംസ് കാരിക ഏകതകയ സൂചി്ിക്കുന്ന ഒരു 
ശബ്ദ�ാണിത്. ബൃഹസ്പതി ആഗ�ത്ിൽ - 'ഹി�ാലയം 
സ�ാരപ്യ യാവത് ഇന്ദുസശരാവരം തശദേവ നിർമ്മിതം 
ശദശം ഹിന്ദുസ്ാനം രെചക്ഷ്യശത' എന്നു ശരഖക്ടുത്ി
യിരിക്കുന്നു. ഈ രെശദശത്തു ജരീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുകെ 
ജരീവിതമൂല്യങ്ങളും ഒന്നുതകന്നയായിരിക്കും. അവരുകെ 
ചിന്യിലം വിചാരത്ിലം കാഴ്ച്ാെിലം ഈ മൂല്യശബാ
ധകത് കാണാൻ കഴിയും. ഈ മൂല്യശബാധങ്ങളുകെ 
ആകകതുകയാണ് ആ നാെികറെ സംസ് കാരം എന്നു 
പറയുന്നത്. സംസ് കാരം എന്നത് ഒരു �ത�ല്. അതിൽ 
�തമുണ്്, �തനിശഷധമുണ്്. ഭാരതത്ിലാകണകെിൽ 
ശാശക്തയം, സശവം, സവഷ്ണവം, സിക്ക്, സജന, 
ബുദ്�തങ്ങൾ തുെങ്ങിയ അശനക �തങ്ങൾ ഉണ്്. 
ഈശ്വരകറെ അസ്തിത്വകത് നിശഷധിക്കുന്ന ചാർവ്വാ
ക�തവം നമ്മുകെ സംസ് കാരത്ികറെ ഭാഗം തകന്ന
യായിരുന്നു. സംസ് കാരം എന്നത് കലയല്. എന്നാൽ 
അതിൽ കലയ്ക്കു സ്ാനമുണ്്. ഇന്നു നമ്മുകെ ശക്ഷ
ത്ങ്ങളിലം �റ്റും നെക്കുന്ന കലാ പരിപാെികകളല്ാം 
സംസ് കാരത്ികറെ തനി� ഉൾകക്കാള്ളുന്നതാശണാ? 
സംസ് കാരത്ികറെ ആവിർഭാവം ചിലതികലാകക്ക 
കാണാം എന്നു�ാത്ം. �നുഷ്യകറെ ദിനചര്യകളിൽ, 
ശവഷത്ിൽ, ഭക്ഷണത്ിൽ, വാക്കുകളിൽ, രചനയിൽ, 
കപരു�ാറ്റത്ിൽ എല്ാം നമ്മുകെ നാെികറെ, സംസ് കാര
ത്ികറെ തനി� നിഴലിച് നിൽക്കുന്നതു കാണാം. ശലാ
കത്തുണ്ായിട്ടുള് �റ്റു രൊചരീന സംസ് കാരങ്ങകളല്ാം 
രാജാധികാരവ�ായി ബന്ധക്ട്് ഉണ്ായിട്ടുള്താണ്. 
പുതിയ �തങ്ങളുകെ ആവിർഭാവശത്ാകെ രാജാധികാ
രകത് ഉറ്ിച്നിർത്ാൻ �തങ്ങകള സ�ർത്ഥ�ായ 
കരുവാക്കി.

 അങ്ങകന ആ സംസ് കാരങ്ങൾ �താധിഷ്ിത�ായി. 
നമ്മുകെ സംസ് കാരം രാജാധികാരാധിഷ്ിത�ല്, 
�താധിഷ്ിതവ�ല്. ഇത് രെകാശിക്കുന്നത് ധർമ്മ
ത്ികറെ ജ്വാലയിലാണ്. �കറ്റാരുതരത്ിൽ ചിന്ിച്ാൽ 

പാശ്ാത്യ സംസ് കാരങ്ങൾ ഭൗതിക�ാണ്. നമ്മുശെത് 
ആത്മരീയ�ാണ്. ചിരപുരാതനവം നിത്യനൂതനവ�ാണ്. 
കാരണം ഇതിൽ �ാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ായികക്കാണ്ിരിക്കുന്നു. 
ഒഴുകുന്ന ഒരു നദി ശപാകലയാണ്. ഇെയ്ക്കു ബണ്് കകട്ി 
ഒഴുക്കികന തെയുന്നില്. �നുഷ്യചിന്കയ സ്വച്ന്ദം 
വിഹരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ശ്രീനാരായണഗുരു
ശദവകന ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരി�ാർ �തം �ാറാൻ ശവണ്ി 
ശരെരി്ിച്ശ്ാൾ, �തം �ാറിയാൽ എകറെ സ്വാതന്ത്യം 
നഷ്ടക്ടും എന്നശദേഹം പറഞ്ഞു.

 നിരന്ര പരിവർത്നത്ിനു വിശധയ�ായി
കക്കാണ്ിരിക്കുന്ന നിത്യനൂതന സംസ് കൃതിയാണിത്. 
ഹിന്ദുധർമ്മം ഈശ്വര നിർമ്മിത�ാകണന്നു �ഹർഷി 
അരവിന്ദൻ രെവചിച്. ഇത് സാധാരണ �നുഷ്യനാൽ 
നിർമ്മിക്കക്ട്തല്. അശനകം ഋഷി�ാരുകെ തപ:ശ
ക്തിയാൽ രെഭാവിത�ായതാണ്. �നുഷ്യൻ ഉണ്ാ
ക്കുന്നകതല്ാം നശിക്കും. �തങ്ങളുകെ സ്ിതിയും 
അങ്ങകനതകന്ന. കസ�റ്റിക് �തങ്ങകളന്ന് ചരിത്ം 
പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ഇസാം-ക�യൂണിസ്റ്റ് �തങ്ങൾ �നു
ഷ്യവംശകത് ഭിന്നി്ിക്കാൻ രൂപംകകാണ്താണ്, 
വിശദ്വഷകത് വിതയ്ക്കുന്നതാണ്, സംഘർഷത്ിനു 
ശരെരണ നൽകുന്നതാണ്, അശാന്ി സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്, 
കച്വെക്കണ്ണുള്വരാണ്. രാജ്യത്ികറെ സുസ്ിരതയ്ക് 
ജനസംഖ്യാനിയന്തണം കകാണ്ടുവരാൻ ഗവകമെറെ് 
ശ�ിക്കുശമ്ാൾ അതികനതികര �തകത് ചട്ടുക�ാക്കുന്ന 
ഇസാ�ികശക്തികളുകെ നിലപാെിൽ വ്യക്ത�ാകുന്നതും 
ഇതുതകന്നയാണ്.

 പാശ്ാത്യ�തങ്ങളുകെ നിലപാെിൽ നിന്നും വ്യതിരി
ക്ത�ായ നിലപാൊണ് സനാതനധർമ്മത്ിന് അഥവ 
ഹിന്ദുസംസ് കൃതിക്കുള്ത്. നമ്മുകെ ചിന് 'ശലാകാ 
സ�സ്താ സുഖിശനാ ഭവന്തു' എന്നാണ്. നമ്മുകെ ധർമ്മ
ത്ികറെ വിശാലതകയ, �ാനവികതകയ �നസ്ിലാക്കിയ 
അരവിന്ദ�ഹർഷി 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 ന് ഭാരതത്ികറെ 
സ്വാതന്ത്യ രെഖ്യാപന സന്ദർഭത്ിൽ ശപാണ്ിശച്രി 
ശറഡിശയാ നിലയത്ിൽ കൂെി നെത്ിയ രെസംഗം 
ഇങ്ങകനയായിരുന്നു. 'ശലാക ജനതയുകെ നിലനിൽ
്ിന് ഭാരതം സ്വതന്ത�ാശയ �തിയാകൂ. ഭാരതത്ികറെ 
സ്വാതന്ത്യം ശലാകജനതയുകെ സ്വാതന്ത്യ�ാണ്. 
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കാരണം സനാതന ധർമ്മ�ാണ് ഭാരതത്ികറെ 
ജരീവാത്മാവ്. ആ ക്രാന്ദർശിയുകെ വാക്കുകളിൽ 
നമ്മുകെ സംസ് കാരത്ിൽ അന്ർലരീന�ായിരിക്കുന്ന 
ഹൃദയ വിശാലത ദർശിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുകെ 
അന്രാത്മാവ തുെിക്കുന്നത് ത്യാഗത്ിനും സ�ർ്
ണത്ിനും ശവണ്ിയാണ്. ആദ്്യാത്മികത കകാണ്് 
നാം ശലാകകത് കരീഴെക്കണം എന്ന സ്വാ�ി വിശവ
കാനന്ദകറെ വാക്കുകളിൽ രെതിദ്്വനിക്കുന്നതും ഇശത 
�ശനാഗതി തകന്നയാണ്.

പാശ്ാത്യ ചിന്കളും, സവരുദ്്യാത്മക 
ഭൗതികവാദവം, രാജസനതികനിലപാടുകളും രൂപ
ക്ടുത്തുന്നതിന് അെിസ്ാന രെ�ാണ�ായി സ്വരീക
രിച്ത് സമൂഹത്ിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമ്ത്ിക 
അസ�ത്വകത്യാണ്. ഉള്വകനന്നും ഇല്ാത്വകന
ന്നും എന്ന നിഗ�നത്ിൽ അവർ എത്ി. നമ്മുകെ 
ചിന് അതിനപ്പുറം കെന്ന് ഉകണ്കെിലം ശവണ് 
എന്നു പറയുന്നവരിൽ എത്ിശച്ർന്നു. അവരാണ് 
പൗരാണിക ഋഷരീശ്വരന്ാർ. ആ �ഹാത്മാക്കളായ 
ഋഷരീശ്വരന്ാരാണ് നമ്മുകെ സംസ് കാരത്ിന് 
ഊടുംപാവം നൽകിയത്. രാജാ രന്ിശദവൻ തപസ്് 
കചയ്് ഈശ്വരകന രെത്യക്ഷക്ടുത്ി. നിനക്ക് എന്തു 
വര�ാണ ശവണ്കതന്ന ശചാദ്യത്ിന് രന്ിശദവകറെ 
�റുപെി ആശ്ര്യക്ടുത്തുന്നതായിരുന്നു. 

 'ഞാൻ രാജ്യശ�ാ സ്വർഗ്ശ�ാ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്. 
എല്ാ ജരീവജാലങ്ങളുകെയും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും 
ദുരരീകരിക്കാനാണ് എനിക്കാഗ്രഹം.' �ററുള്വരുകെ 
സുഖത്ിനുശവണ്ി ജരീവിതം സ�ർ്ിക്കാനുള് 
ശരെരണ നൽകുന്നതാണ് നമ്മുകെ സംസ് കാരം. 
നാം ശഭാഗവാദികളല്, ത്യാഗവം സ�ർ്ണവ�ാണ് 
നമ്മുകെ മുഖമുദ്ര. കസ�റ്റിക് �തങ്ങളുകെയും അതികറെ 
ഉല്പന്ന�ായിട്ടുള് സംസ് കാരങ്ങളുെയും രെപഞ്ച
വരീക്ഷണം ശലാകത്തു സൃഷ്ടിക്കക്ട്ിട്ടുള്കതല്ാം 
�നുഷ്യകറെ സുഖങ്ങൾക്കുശവണ്ിയാണ് എന്നതാണ്. 
നമുക്ക് അതികന എങ്ങകന ശവണക�കെിലം ഉപശയാ
ഗക്ടുത്ാം. �റ്റുള്വകയ ശഭാഗവസ്തുക്കളായിട്ാണ് 
അവർ കാണന്നത്. സ്തരീ പുരുഷകറെ അെി�യാ
കണന്നവർ പറയുന്നു. നാം സ്തരീകയ അമ്മയായി 
കാണശമ്ാൾ അവർക്ക് സ്തരീ ഒരു ഉപശഭാഗ 
വസ്തുവാണ്. ചൂഷണം എന്ന പദരെശയാഗം അങ്ങകന 
ഉണ്ായിട്ടുള്താണ്. നാം പറയുന്നു രെകൃതിയും �റ്റു 
ജരീവികളും ഒശര ആത്മസചതന്യം തകന്നയാണ്. 
ഇവർ പരസ്പരപൂരകങ്ങളായി വർത്ിക്കണം. രെപ
ഞ്ചത്ികറെ നിലനിൽ്ിന് അത് അനിവാര്യ�ാണ്. 
ആവശ്യത്ിനു�ാത്ം എടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുകെ 
തത്വശാസ്തം. ചൂഷണത്ികറെ സ്ാനത്് ശദാഹനം 
എന്ന പദ�ാണ് നാം ഉപശയാഗിക്കുന്നത്. പാശ്ാ
ത്യസംസ് കാരത്ികറെ നരീരാളി്ിടുത്ത്ിൽ, 
ശഭാഗസംസ് കാരത്ികറെ കാന്ികവലയത്ിൽ 
കപട്ടുശപായ ജനത കാണിച് ചൂഷണത്ികറെ, 
ക്രൂരതയുകെ അനന്രഫല�ാണ് നാം ഇന്നനു
ഭവിക്കുന്ന രെകൃതിദുരന്ത്ിനും പാരിസ്ിതിക 
രെശ് നങ്ങൾക്കും കാരണം. സ്വാർത്ഥപര�ായ 
ചിന്യുകെ പരിണിതഫല�ാണ് ഈ ദുഃസ്ിതി. സഹ
ന്ദവസംസ് കാരം രെകൃതികയ ഈശ്വരനായിക്കണ്് 
ആരാധിക്കുന്നു. അമ്മയായി, ശദവതയായി കരുതുന്നു. 
അതുകകാണ്് നമുക്കു രെകൃതിശയാെ് ഒരു ഭക്തിയും 

സ് ശനഹവം ബഹു�ാനവമുണ്്. തുറന്ന �നശസ്ാകെ 
നാം കാര്യങ്ങകള ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്�ിക്കുന്നവരാണ്. 
'ഒരു കളക്ടറും കുടുംബവം വനശ�ഖലയിൽ വിശനാദ
സഞ്ചാരത്ിനു ശപായി. അശദേഹത്ികറെ കുട്ികൾ 
കാട്ിൽ കണ് ഒരു പക്ഷിക്കൂെ് തകർക്കാൻ ശ്�ിച്. 
ഇതുകണ് ഒരു വനബാലൻ കുട്ികകള ശകാരിച്് 
പറഞ്ഞയച്. കുട്ികൾ കരഞ്ഞുകകാണ്് �ാതാപിതാ
ക്കളുകെ അടുത്തുകചന്ന് സകെെം പറഞ്ഞു. അശ്ാൾ 
കളക്ടർ അവകര സ�ാശ്വാസ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു 
സ�ാധാനി്ിച്. പിന്നരീെ് കളക്ടർ ഒരു ശയാഗത്ിൽ 
പകകെടുത് സന്ദർഭത്ിൽ തനിക്കുണ്ായ ഈ 
അനുഭവം അവികെ പങ്കുകവച്. എനിക്ക് ആ വനബാ
ലനിൽനിന്നും ഒരു പുതിയ അറിവ കിട്ി എന്നശദേഹം 
പറഞ്ഞു. 'ഇകന്നന്ാണ നമ്മുകെ സംസ് കാരത്ികറെ 
കളികത്ാട്ിലിൽ നെക്കുന്നത്. 'തൃശൂരിൽ നെന്ന ഒരു 
ൊശ്ാ �ത്സരം. നിശ്ല�ായിരിക്കുന്ന ഒരു നായകയ 
അവതരി്ിച് ൊശ്ായ്കാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം 
കിട്ിയത്. �ത്സരങ്ങകളല്ാം കഴിഞ്ഞിട്ടും നായ അന
ങ്ങാതിരിക്കുന്നു. അശന്വഷിച്ശ്ാഴാണ് അറിയുന്നത് 
നായയിൽ ഒരു തരം വിഷം കുത്ികവച്ാണ് 
അതികന അങ്ങകന ഇരുത്ിയത്. �ഹാഭാരതത്ി
ശലക്ക് നമുകക്കാന്നു ശനാക്കാം.

 'രാജസുഖങ്ങകളല്ാം ഉശപക്ഷിച്് വനവാസ
ത്ിനു തിരിക്കുന്ന പാണ്വന്ാർ. അവശരാകൊ്ം 
ഒരു നായയും കൂെി. യാത്യ്കിെയിൽ സശഹാദരന്ാർ 
ഓശരാരുത്രായി വരീണ �രിച്. യുധിഷ്ിരൻ യാത് 
തുെർന്നു. ഇന്ദ്രൻ രഥവ�ായി വന്ന് ധർമ്മപുത്കര 
ശദവശലാകശത്യ്ക്കു ക്ഷണിച്. എശന്നാകൊ്മുള് 
ഈ നായകയ ഉശപക്ഷിച്് ഞാൻ വരില്. പലവിധ
ത്ിലള് ഉപശദശങ്ങളും പറഞ്ഞുശനാക്കി ഇന്ദ്രൻ. 
പകക്ഷ, ധർമ്മപുത്ർ വഴങ്ങിയില്. ഇതാണ് സഹന്ദ
വസംസ് കാരം. പാല പാമ്ിനു ശപാല�രുളി സ് ശനഹ
�യക�ൻ �ാതൃഹൃദയം.

'പണ്ടു നമ്മൾ പറ്ിച് സ�ാധാന പിറാവകൾ
പാറുന്നുശണ്ാ വിണ്ിലിന്നും ദൂരദർശന സജ്ജയ'

 �ഹാകവി അക്കിത്ത്ികറെ �ശനാമുകുര
ത്ിൽ ജ്വലിച് ആ കാവ്യശകലങ്ങൾക്ക് ഒരു പാെ് 
�ാനങ്ങൾ ഉണ്്. ഒത്ിരി അർത്ഥതലങ്ങളുണ്്. 
നമ്മുകെ സംസ് കാരത്ികറെ ശാലരീന സുന്ദര�ായ 
ഗതകാലസ്രണയുണ്്. ശാന്ിയുകെയും സ�ാധാന
ത്ികറെയും ഊഷ്മളതയുണ്്. �ധുര�ശനാഹര�ായ 
നമ്മുകെ സംസ് കാരത്ിനു സംഭവിച് ജരീർണ്തയിൽ 
ശവദനിക്കുന്ന ഒരു �നസ്തിലണ്്. �ഹാകവിയുകെ 
അന്രംഗത്തു തുെിച് രെതരീക്ഷയുകെ നാമ്പുകൾക്കു 
ജരീവൻ നൽകാൻ. ശലാകത്ിന് സ�ാധാനത്ികറെ, 
ഐശ്വര്യത്ികറെ സശന്ദശം നൽകാൻ കഴിയത്ക്ക
വിധത്ിൽ നമ്മുകെ സംസ് കാരത്ിനു ശ�ൽ പതിച് 
ചാരം നരീക്കി അതികറെ ശശാഭകയ വരീകണ്ടുക്കാൻ 
ജനങ്ങളിൽ ആദ്്യാത്മിക ഉണർവ്വ് സൃഷ്ടിശക്കണ്ിയി
രിക്കുന്നു. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നെക്കുന്ന സത്സംഗം 
അതിനുള് ഉപാധിയായി �ാറണം. നമ്മുകെ 
വരീടുകളിൽ, സമൂഹത്ിൽ സഹന്ദവസംസ് കാരം 
ഉണർത്തുപാട്ായി �ാറണം. നാളകത് ശലാകത്ികറെ 
രെതരീക്ഷ ഇതു�ാത്�ാണ്. 

ഇന്ത്യയുഫെ ആേ്യഫത്ത കൃത്ിദമാപഗ്രഹമാണ് ആര്യഭട്.
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 ദചന്നാസ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയാണ് തന്ത്രസമുച്യത്തിഫറെ കർത്താവ്.

ശിവരഞാത്ി
മഞാഹഞാത്മ്ം

കദലശൻ പൂച്ാക്കൽ

ശലാകകത് 
രക്ഷിക്കാൻ 
ശ്രീപര

ശ�ശ്വരൻ കാളകൂെം വിഴുങ്ങിയ 
രാത്ിയാണ് ശിവരാത്ി.

പാലാഴി �ഥനത്ികറെ പതിമൂന്നാം 
നാൾ പാലാഴിയിൽ നിന്നും ഉയർ
ന്നുകപാന്ിയത് ഭൂ�ികയ നശി്ി
ക്കാൻ ശക്തിയുള് കാളകൂെം 
എന്ന �ാരകവിഷ�ായിരുന്നു. 

ഈ വിഷത്ികറെ �ാരകത്വം 
അറിഞ്ഞ �ഹാശദവൻ കാളകൂെം 
എടുത്് വിഴുങ്ങിയകത്!

ഇതുകണ് പാർവ്വതരീശദവി ശിവഭ
ഗവാകറെ കഴുത്ിൽ അ�ർത്ി്ി
െിച്. ശദവന്ാരും അസുരന്ാരും 
ഭയന്നു. ശദവഗണങ്ങളും അറു
പത്ാറുശകാെി ശിവഭൂതങ്ങളും 
ഇരുപതുശകാെി അസുരന്ാരും 
അറുപത്ിനാലായിരം യക്ഷികളും 
യക്ഷഗന്ധർവകിന്നരന്ാരും ശി
വസന്നിധിയികലത്ി. അന്ന് രാത്ി 
മുഴുവൻ സ�യവം ശിവഭഗവാൻ 
ഉറങ്ങാകത കാത്തു എന്നാണ് കഥ.

വിഷം ഭുജിക്കുകശയാ വിഷം 
ബാധിക്കുകശയാ കചയ്ാൽ 
ഉറങ്ങരുത് എന്നാണ് ശാസ്തം. 

ഉറങ്ങിയാൽ വിഷത്ിന് വരീര്യം 
കൂടും. വിഷം വിഴുങ്ങാകത ശിവകറെ 
കഴുത്ിൽ കുടുങ്ങിയ വിഷത്ികറെ 
ശക്തികകാണ്് ശിവകറെ 
കഴുത്ിൽ നരീലനിറമുണ്ായി 
എന്നും കഥകളിൽ പറയുന്നു.

കുംഭ�ാസത്ികല കറുത്പക്ഷ
ത്ികല ചതുർദേശി തിഥിയിലാണ് 
ശിവഭഗവാൻ കാളകൂെവിഷം 
വിഴുങ്ങിയത് എന്നാണ് പറയക്ടു
ന്നത്. ഈ ദിവസ�ാണ് ശിവരാത്ി.

എന്നാൽ രൊചരീനസശവജ്ാന
ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത് രെകാരം 
നാം വിശ്വസിച്ശപാരുന്ന ശിവരാ
ത്ിസകെല്പം കതറ്റാണ്.

എല്ാ വിഷങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ത് 
ശിവപാർവതി�ാരിൽനിന്നാണ്. 
ഇവകകള നിലനിർത്തുന്നതും 
നശി്ിക്കുന്നതും ശിവപാർവ
തി�ാർ തകന്നയാണ്. എല്ാത്ിനും 
മൂല�ായ ശിവഭഗവാകന നശി്ി
ക്കുവാൻ കാളകൂെത്ികനന്നല് 
ഒരു വിഷത്ിനും സാദ്്യ�ല്. 
ശിവഭഗവാൻ �രിച്ശപാകും 
എന്നുള് വിശ്വാസവം സകെല്പവം 
നമ്മുകെ അജ്തയാണ് കവളിവാ
ക്കുന്നത്.

കാളകൂെവം ഹാലാഹലവം 

ഭാരതരീയപൗരാണിക സവദ്യ
ശാസ്തഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന 
ഒമ്ത് �ാരകവിഷങ്ങളിൽകപട് 
രണ്് വിഷങ്ങളാണ് കാളകൂെവം 
ഹാലാഹലവം. ഇവ ദ്രാവ
ക�ല്. രണ്ടും വൃക്ഷങ്ങളാണ്. 
അരയാൽശപാകല വളകര 
ഉയരത്ിൽ വളരുന്ന ഒരു വൃക്ഷ
ത്ികറെ കായയാണ് കാളകൂെം. 
മുന്ിരിക്കുലകൾ ശപാകല കായകളു
ണ്ാകുന്ന വൃക്ഷ�ാണ് ഹാലാഹലം. 
ഈ വൃക്ഷങ്ങളുകെ പരിസരത്് 
കചല്ലുന്നതുശപാലം �രണകാര
ണ�ാകും. ഇതികറെ സ�രീപത്് 
�റ്റു വൃക്ഷങ്ങശളാ സസ്യങ്ങശളാ 
ഉണ്ാകില്.

എന്താണ് ശിവരാത്ി?

സഹന്ദവവിശ്വാസ�നുസരിച്് 
നമ്മുകെ പിതൃക്കളുകെയും ഭൂതശരെത
പിശാചുക്കളുകെയും അഭയസ്ാനം 
ശിവസന്നിധിയാണ്. പിതൃക്കൾക്ക് 
ഒരു വർഷത്ിൽ രണ്് ഉത്സവ
മുണ്്. കന്നി�ാസത്ികല കറുത്പ
ക്ഷത്ിലം കുംഭ�ാസത്ികല കറു
ത്പക്ഷത്ില�ാണ് ഉത്സവങ്ങൾ. 
ഈ കാലത്ിന് �ഹാളയാകാലം 
എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ രണ്് 
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സാംസ്ാരികം



ഫെബ്രുവരി 2022 35
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ഉത്സവങ്ങളിലം വച്് രെധാന 
ഉത്സവം കുംഭ�ാസത്ികല �ഹാള
യാകാലകത് ഉത്സവത്ിനാണ്. 
അ�ാവാസിയുകെ തശലദിവസ�ായ 
ചതുർദശി തിഥിയിലാണ് 
�ശഹാത്സവം. ഈ തിഥി വരുന്ന 
രാത്ിയാണ് ശിവരാത്ി.

പിതൃക്കളുകെ ഉത്സവത്ിൽ പങ്കു
ശചരുന്നതിനും അവരുകെ രെരീതി 
ശനെി സൗഖ്യം ശനടുന്നതിനും 
പിതൃക്കളുകെ സശകെത�ായ സശ
വസാന്നിദ്്യമുള് �ണൽ്ര്ിശലാ 
ശക്ഷത്ങ്ങളിശലാ കചന്ന് രാത്ി 
മുഴുവൻ എല്ാവർക്കും പുണ്യവം 
അനുഗ്രഹവം ലഭിക്കുന്നതിനു
ശവണ്ി ശിവസ്തുതികളും കഥകളും 
കരീർത്നങ്ങളും പൂജകളും കചയ്് 
ഉറങ്ങാതിരിക്കും. നാം ഒരു രാത്ി 
മുഴുവൻ പിതൃക്കശളാകൊത്് ശിവ
സന്നിധിയിൽ കഴിയും.

ശിവരാത്ിവ്രതം

ശിവരാത്ിദിവസം അതിരാവികല 
ശരരീരശുദ്ി വരുത്ി ശിവ
രാത്ിവ്രതം ആചരിക്കണം. 
അശന്നദിവസം വ്രതക�ടു
ത്വർ കുളിക്കുശമ്ാൾ എണ് 
ഉപശയാഗിക്കരുത്. ശുഭ്രവസ്തം 
ധരിച്് ഭസ്ശലപനം കചയ്് ഉപ
വസിക്കണം. �നസ്ം ശരരീരവം 
ഭഗവാനിൽ അർ്ിക്കണം. കവറ്റി
ലമുറുക്ക്, പുകവലി, �ദ്യം, വിശനാദം, 
ഇവകയാന്നും പാെില്. ശിവരാ
ത്ിയുകെ പിശറ്റദിവസം ശനരം 
പുലർന്ന് കഴിഞ്ഞ് വ്രതപൂർത്ി 
വരുത്ിയിട്ടുശവണം ഭക്ഷണം 
കഴിക്കാൻ.

ശിവരാത്ിദിവസം ശിവന് അശഘാ
രഭാവ�ാണ്. അശന്നദിവസം 
ശിവഭഗവാകറെ നിറം നരീലക
ലർന്ന കറുപ്പുനിറ�ാണ് എന്നാണ് 
'അഗ്ിശയാഗം' എന്ന ശിവജ്ാന
ഗ്രന്ഥത്ിൽ തിരുമൂലർ പറയുന്നത്. 
ശിവൻ വിഷം കഴിച്ിശട്ാ വിഷം 
വ്യാപിച്ിശട്ാ അല് ഭഗവാന് നരീ
ലകലർന്ന കറുപ്പുനിറമുണ്ായത് 
എന്നാണ്.

ശിവരാത്ിദിവസം കണികക്കാന്ന
പ്പൂവ്, താ�രപ്പൂവ്, മൂന്ന് ഇതളുള് 
കൂവളത്ില ഇവകകാണ്ടു �ാത്ശ� 
ശിവഭഗവാകന പൂജിക്കാവൂ എന്ന് 
താന്തികപൂജാവിധികളിൽ 
രെശത്യകം പറയുന്നുണ്്.

ശിവരാത്ിബലി

ശിവരാത്ിദിവസം കഴിഞ്ഞ് ശനരം 
പുലരുശമ്ാൾ ബലിയിടുന്നത് 
എന്ിന് എകന്നാരു ശചാദ്യത്ിന് 
ഉത്രം ശതശെണ്തുണ്്. സഹ
ന്ദവവിശ്വാസം അനുസരിച്് ഒരു 
�നുഷ്യൻ �രിച്കഴിഞ്ഞാൽ ആ 
വ്യക്തിയുകെ ആത്മാവിന് ശരെതം, 
പിശാച്, പിതൃക്കൾ എന്നിങ്ങകന 
മൂന്ന് അവസ്കളുണ്്. ഇവകയല്ാം 
കചന്ന് അഭയംരൊപിക്കുന്നത് ശിവ
സന്നിധിയിലാണ്.

യഥാവിധി കർമ്മങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന 
ആത്മാക്കളാണ് പിതൃക്കളാകു
ന്നത്. ഈ പിതൃക്കൾക്കാണ് ഒരു 
വർഷം രണ്് ഉത്സവങ്ങളുള്ത്.

ശിവരാത്ിയുകെ പിശറ്റദിവസം 
അ�ാവാസിയാണ്. പിതൃക്കൾക്ക് 

ഏറ്റവം രെധാനവം രെിയക്ട്
തു�ായ തിഥിയാണ് അ�ാവാസി.

ഉത്സവകാലത്് നാം ശക്ഷത്
ങ്ങളിൽ നെത്തുന്ന അന്നദാന
ത്ിനു തുല്യ�ായി അ�ാവാസി
തിഥിയിൽ ഉത്സവത്ികനത്ിയ 
പിതൃക്കൾക്ക് നാം ഭക്ഷണം 
കകാടുക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മശരരീരികളായ 
പിതൃക്കൾക്ക് കകാടുക്കുന്ന ഭക്ഷ
ണത്ിന് 'ബലി' എന്നുപറയുന്നു. 
തൃപ്തിശയാകെ കകാടുക്കുന്നതിന് 
'തർ്ണം' എന്നുപറയുന്നു. അ�ാ
വാസിതിഥിയിൽ പുലർകാലത്് 
നാം കകാടുക്കുന്ന ബലിതർ്ണം 
സ്വരീകരിച്് സശന്ാഷിക്കുന്ന 
പിതൃക്കളുകെ അനുഗ്രഹത്ാൽ 
തലമുറകൾക്ക് ഐശ്വര്യവം സു
ഖസമൃദ്ിയും ലഭിക്കും എന്നാണ് 
വിശ്വാസം. 

ശിവഭഗവാകറെ സന്നിധിയിൽ 
�ാത്ശ� ബലികർമ്മം കചയ്ാവൂ. 
�റ്റുശക്ഷത്ങ്ങളിൽ ബലികർമ്മം 
കചയ്രുത്. �ഹാവിഷ്ണുവികറെ 
അവതാര�ായ ശ്രീരാ�ൻ ശിവലിം
ഗരെതിഷ് കചയ്തിനുശശഷം അശത 
ശിവസന്നിധിയിലാണ് പിതൃകർമ്മം 
കചയ്് ശ�ാക്ഷരൊപ്തി ശനെിയത്.

�ഹാവിഷ്ണുവം നരസിംഹവം 
പരശുരാ�നും ശ്രീരാ�നും 
ശ്രീകൃഷ്ണനും ഒകക്ക ശിവഭക്തരായി
രുന്നു. പരശുരാ�നും ശ്രീരാ�നും 
രചിച് കൃതികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് 
ശിവഭഗവാകന സ്തുതിച്കകാ
ണ്ാണ്.
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 പാണിനിയാണ് അഷ്ടാധ്യായി എന്ന സംസ് കൃത വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിഫറെ കർത്താവ്.

ജമ്മുകശ്രീർ പാകിസ്ാകറെ 
പിന്തുണശയാകെ
യുള് ഇസാ�ിക 

ജിഹാദി ഭരീകരരെവർത്കരുകെ 
സശകെത�ായി �ാറിയിട്് മൂന്നു 
ദശാബ്ദങ്ങളായി. 1990 കളിലാണ് 
തശദേശരീയരായ അവിെകത് 
ഹിന്ദുക്കകള ജിഹാദികൾ ആട്ി്ാ
യിച്തും അവരുകെ സ്വത്തുക്കളും 
ബിസിനസ് സ്ാപനങ്ങളും ഒകക്ക 
സകയെക്കിയതും. 30 വർഷ
ത്ിനുശശഷം നശരന്ദ്രശ�ാദി 
രെധാന�ന്തിയായി എത്ിയതി
നുശശഷം കശ്രീരികല ഹിന്ദുപണ്ി
റ്റുകളുകെ പുനരധിവാസത്ിനുള് 
ശ്�ങ്ങൾ തുെങ്ങി. അവരുകെ 
സ്വത്തും ആരാധനാലയങ്ങളും 
തിരികച്ടുത്തു. കശ്രീരിൽ ഇന്ന് 
പരിവർത്നത്ികറെ ദരീപം കത
ളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. പാക് പിന്തുണ
ശയാകെയുള് ഭരീകരാക്ര�ണങ്ങൾ 
ഉരുളയ്ക് ഉശ്രിശപാകല �റുപെി 
കകാടുത്് അവസാനി്ിക്കുന്നു. 
കശ്രീരികല ഉയർന്ന മുസരീംഭൂരിപ

ക്ഷ�ായിരുന്നു അവികെ ജിഹാദ് 
നെ്ാക്കാൻ ഇെയായകതകെിൽ, 
ശകരളത്ിൽ ഇന്നും നയൂനപക്ഷ
�ാകണകെിലം സംഘെിതശക്തി 
ഉപശയാഗിച്് കശ്രീരിശനക്കാൾ 
ശ�ാശ�ായ സാഹചര്യത്ിശലക്ക് 
ശകരളകത് �ാറ്റികക്കാണ്ിരിക്കു
കയാണ്. ഇന്ന് ഇസാ�ികഭരീകരത 
ഐഎസ്ികറെ ചാശവർരൂപത്ിൽ 
ശകരളത്ിശലക്കും കെകന്നത്തു
ശമ്ാൾ നഷ്ട�ാകുന്നത് സ�ാധാനം 
�ാത്�ല്, ശകരളരീയ സമൂഹകത് 
ഒന്നിച്് ശചർത്് നിർത്ിയിരുന്ന, 
നിർത്തുന്ന പരസ്പരവിശ്വാസത്ി
കറെയും സ് ശനഹത്ികറെയും അെി
ത്റകൂെിയാണ്. എല്ാ മുസരീങ്ങളും 
ഭരീകരരല്. പശക്ഷ, ഇതുവകര 
അറസ്റ്റിലായ എല്ാ ഭരീകരരും 
മുസരീങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യം വിസ്
രിക്കാനാകില്.  

 ശ്രീലകെയിൽ, 2019 ഏരെിൽ 
21 ഈസ്റ്റർ ദിവസം മുന്നൂശറാളം 
ശപകര കകാകന്നാടുക്കുകയും 

അഞ്ഞൂറിശലകറ ശപർക്ക് പരി
ശക്കല്പ്പിക്കുകയും കചയ് സ് ശഫാ
െനങ്ങൾ ശകരളത്ിന് ഒരു 
താക്കരീതായിരുന്നു. അപകെങ്ങൾ 
അകകലയല് എന്ന് ശകരളകത് 
ഓർമ്മി്ിക്കുന്നതായിരുന്നു ശ്രീ
ലകെയികല സംഭവ വികാസങ്ങൾ. 
ശവാട്ടുബാകെിനു ശവണ്ി ഭരീകരശരാെ് 
മൃദുസ�രീപനം സ്വരീകരിക്കുകയും 
ഭരീകരതശയാെ് സ�രസക്ടുകയും 
കചയ് ഇെതു-വലതു മുന്നണികളുകെ 
രെരീണന �ശനാഭാവത്ിനുള് 
തിരിച്െി കൂെിയാണ് ശകരളം 
ഇസാ�ിക ഭരീകരതയുകെയും തരീവ്ര
വാദത്ികറെയും കളികത്ാട്ിലായി 
�ാറിയത്. ശ്രീലകൊ സ് ശഫാെനവം 
ശകരളവ�ായുള് ബന്ധം ആദ്യം  
പുറത്തുവന്നത് ശദശരീയ സുരക്ഷാ 
ഉപശദഷ്ടാവ് അജിത് ശഡാവൽ 
നൽകിയ സൂചനകളിൽ നിന്നു 
തകന്നയായിരുന്നു. ശ്രീലകെയികല 
സ് ശഫാെനമുണ്ായി �ണിക്കൂ
റുകൾക്കകം ശകരളത്ികലയും 
ത�ിഴ് നാട്ികലയും പല ശകന്ദ്ര

 ലകരളത്ിൽ ഫണ്രം ൈിരിക്കുനെ 
ജിഹാദി ഭരീകരത

ജി.ഫക. സുദരഷ് ബാബു

സമകാലികം
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 കണ്ണകിയും ദകാവലനുമാണ് ചിലപെതികാരത്തിഫല നായികാനായകന്ാർ.

ങ്ങളും എൻ.ഐ.എ. സംഘങ്ങൾ 
കറയ്ഡ് കചയ്തു. ശ്രീലകെയിൽ 
സ് ശഫാെനം നെക്കുന്നതിന് മുമ്് 
അഞ്ചുതവണ ഇന്്യ വരാൻ 
ശപാകുന്ന ആപത്ികന കുറിച്് 
അവർക്ക് മുന്നറിയി്് നൽകി
യിരുന്നു. ആക്ര�ിക്കക്ൊൻ 
ശപാകുന്ന മൂന്നു പള്ികളുകെയും 
വിശദാംശങ്ങൾ ശപാലം ഇന്്യ 
നൽകികയകെിലം അതിനനുസരിച്് 
മുകന്നാരുക്കങ്ങൾ നെത്ാശനാ 
നെപെി സ്വരീകരിക്കാശനാ ശ്രീ
ലകെയികല ഭരണകൂെത്ിന് 
കഴിഞ്ഞില്. 

 സ് ശഫാെനം നെത്ിയ 
സഹറാൻ ഹാഷിം ഇന്്യയിൽ 
വന്നിരുന്നുകവന്നും പരിശരീലനം 
ലഭിച്ത് ശകരളത്ിലം കശ്രീരില
�ാകണന്നുമുള് വിവരം പുറത്തു
വിട്ത് ശ്രീലകെയുകെ കരശസനാ 
ശ�ധാവി ലഫ്. ജനറൽ �ശഹഷ് 
ശസനാ നായകക ആയിരുന്നു. 
ബി.ബി.സിക്ക് നൽകിയ അഭിമു
ഖത്ിലാണ് അശദേഹം ഇക്കാര്യം 
കവളിക്ടുത്ിയത്. സഹറാൻ 
ഹാഷിമും സശഹാദരനു�ാണ് 
ശ്രീലകെയിൽ രണ്ിെത്ായി 
ചാശവർ സ് ശഫാെനം നെത്ിയത്. 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ശപർ �രിച് 
നകുംശബായികല പള്ിയിൽ 
കപാട്ികത്റിച്ത് ലൗജിഹാദിൽ 
കപട്് �തം �ാറിയ ഹിന്ദു 
കപൺകുട്ി പുലസ്തരീനി രാശജന്ദ്രൻ 
ആയിരുന്നു. ചാശവറുകൾക്ക് 
ശകരളത്ിൽ പരിശരീലനം ലഭിച് 
എന്ന വിവരം പുറത്തു വന്നശതാകെ 
സഹറാൻ ഹാഷി�ികറെ 
ശകരളത്ികല കൂട്ാളികൾക്കായി 
എൻ.ഐ.എ. അശന്വഷണം 
തുെങ്ങി. ഹാഷി�ികറെ സാമൂഹ്യ 
�ാധ്യ� സുഹൃത്തുക്കകള കകണ്
ത്ാനായിരുന്നു ആദ്യ ശ്�ം. 
പാലക്കാെ് സ്വശദശി റിയാസ് 
അബൂബക്കർ, കാസർശഗാഡ് 
സ്വശദശികളായ അഹമ്മദ് 
അരാഫത്്, അബൂബക്കർ 
സിദേിഖി, കകാല്ം കരുനാഗ
്ള്ി  വവ്വാക്കാവ് സ്വശദശി 
മുഹമ്മദ് സഫസൽ എന്നിവരാണ് 
പിെിയിലായത്. 

 ശകരളത്ിലം ദക്ഷിശണ
ന്്യയുകെ പല രെശദശങ്ങളിലം 
ശക്ഷത്ങ്ങളിലം ശക്ഷശത്ാത്സ
വങ്ങളിലം അെക്കം ചാശവർ 
ആക്ര�ണം നെത്ാൻ റിയാസ് 

അബൂബക്കർ അെക്കമുള് 
ചാശവറുകകള ഐ.എസ്. സജ്ജ
രാക്കിയിരുന്നതായി എൻ.ഐ.എ. 
കകണ്ത്ിയിട്ടുണ്്. ഐ.എ
സ്ികറെ ഭാഗ�ായി ശകരളത്ിൽ 
പലയിെത്തും ഭരീകരസംഘങ്ങൾ 
ഒത്തുശചർന്നതായും സംഘെന
യിശലക്ക് ആളുകകള ശചർക്കാൻ 
ശ്�ം നെത്ിയിരുന്നതായും 
അശന്വഷണത്ിൽ വ്യക്ത�ാ
യിട്ടുണ്്. ചാശവർ സ് ശഫാെന
ത്ിന് റിയാസ് തകന്ന ഒരുങ്ങി
യിരുന്നതായും എൻ.ഐ.എ. 
സംഘത്ിന് ശബാദ്്യക്ട്ി
ട്ടുണ്്. ആക്ര�ണത്ിന് ശവണ് 
സ് ശഫാെക വസ്തുക്കൾ റിയാസിന് 
എത്ിക്കാൻ ഐ.എസ്.ശംഖലയ്ക് 
കഴിയാകത ശപായതാണ് 
ശകരളത്ിൽ ചാശവർ സ് ശഫാെനം 
ഇതുവകര നെക്കാതിരിക്കാൻ 
കാരണക�ന്നാണ് അശന്വഷ
ണസംഘം നൽകിയ സൂചന. 
റിയാസികന ശചാദ്യം കചയ്തിൽ 
നിന്നാണ് ചാശവർ ആക്ര�ണ 
സൂചനകളെക്കം ഭരീകരസംഘെന
കളുകെ രെവർത്നത്ികറെ ചിത്ം 
അശന്വഷണ ഏജൻസികൾക്ക് 
ലഭിച്ത്. സാമൂഹ്യ �ാധ്യ�ങ്ങളിൽ 
റിയാസു�ായി അടുത് ബന്ധം 
പുലർത്ിയിരുന്നവകരയും സംഘ
െനാശംഖലയിൽ രെവർത്ിച്ിരു
ന്നവകരയും കുറിച്ള് സൂചനകൾ 
ലഭിച്. ശകരളത്ികല ഉത്സവാ
ശഘാഷങ്ങളിശലാ വൻ നഗര
ങ്ങളിശലാ ചാശവർ ആക്ര�ണ
ത്ിനാണ് ഭരീകരസംഘെനകൾ 
ലക്ഷ്യ�ിട്ിരുന്നത്. ചാശവറായി 
സ്വയം കപാട്ികത്റിക്കാൻ 
ശപാലം റിയാസ് തയ്ാറായിരുന്നു. 
സ് ശഫാെകവസ്തുക്കൾ റിയാസികറെ 
അടുത്് എത്ിക്കുന്നതിലണ്ായ 
കാലതാ�സ�ാണ് ചാശവർ ആക്ര
�ണത്ികറെ സാധ്യത ഇല്ാതാ
ക്കിയത്. തലനാരിഴയ്കാണ് ശകരളം 
രക്ഷക്ട്ത്. 

 2014 മുതൽ �ലയാളി 
യുവാക്കകള ഭരീകരരെവർത്
നത്ിനായി ഐ.എസ്. റിക്രൂട്് 
കചയ്ിരുന്നു. കാസർശഗാഡ് പെന്ന 
രെശദശത്തുനിന്ന് �ാത്ം 15 ശപകര 
ഭരീകരരെവർത്നത്ിനായി വി
ശദശശത്ക്ക് കെത്ിയിരുന്നു. 
സിറിയ, കയ�ൻ, അഫ്ഗാനി
സ്ാൻ എന്നിവിെങ്ങളിശലക്കാണ് 
ഇവകര കെത്ിയത്. ഇവരിൽ 
എട്ടുശപർ �രിച്തായി സ്ിരരീക

രിച്ിട്ടുണ്്. കൂടുതൽ യുവാക്കകള 
ആകർഷിക്കാനുള് ശ്��ാണ് 
ഇവർ നെത്ികക്കാണ്ിരിക്കു
ന്നത്. മുഖ്യ രെതികളായ അബ്ദുൾ 
റാഷിദ്, അഷ്ഫാഖ് �ജരീദ്, 
അബ്ദുൾ ഖയൂം എന്നിവരാണ് 
ഇശ്ാഴും നിരന്രം ഭരീകരരെ
വർത്നത്ിനായി ആളുകകള 
ആകർഷിക്കാൻ ശ്�ിക്കുന്നത്. 
ഇവരുകെ ശംഖലയിൽക്ട്
വർക്ക് ഈ മൂന്നുശപരും നിരന്രം 
ശബ്ദസശന്ദശം അയക്കുന്നുണ്്. 
ഇവയിൽ പലതും അശന്വഷണ 
ഏജൻസികളുകെ പക്കൽ 
എത്ിയിട്ടുണ്്. സംഭവത്ിൽ 
ഏറ്റവം അവസാനം അറസ്റ്റി
ലായത് കകാല്ം വവ്വാക്കാവ് 
സ്വശദശി മുഹമ്മദ് സഫസലാണ്. 
ഖത്റിൽ ശജാലി കചയ്ിരുന്ന 
സഫസൽ റിക്രൂട്് ക�റെ് ശകസികല 
പതികനട്ാം രെതിയായിരുന്നു. 
കകാല്ം കപരു�ൺ എഞ്ചിനരീ
യറിംഗ് ശകാശളജ് വിദ്യാർത്ഥി
യായിരുന്ന സഫസൽ പഠനം 
പൂർത്ിയാക്കാകത പുറത്ിറ
ങ്ങുകയായിരുന്നു. കരുനാഗ്
ള്ിക്കടുത്് വവ്വാക്കാവികല ഒരു 
തുണിക്കെയിൽ കുകറക്കാലം 
ശജാലി കചയ്തു. പിന്നരീെ് എറണാ
കുളകത് ഒരു ഹാർഡ് കവയർ 
ശഷാ്ിൽ ശജാലി കചയ്യുശമ്ാഴാണ് 
റിയാസികന പരിചയക്ടുന്നത്. 
തുെർന്ന് റിയാസികനാ്ം ഐ. 
എസ്ികറെ ആശയങ്ങൾ രെചരി
്ിക്കാൻ മുന്നിട്് ഇറങ്ങുകയാ
യിരുന്നു. ഇതിനികെ ഖത്റിൽ 
ശജാലിക്കായി ശപാകയകെിലം 
അവികെ നിന്നും ഐ.എസ്ികറെ രെ
വർത്നങ്ങളിൽ മുഴുകി. സാമൂഹ്യ 
�ാധ്യ�ങ്ങളിലം സജരീവ�ായിരുന്നു. 
റിയാസികറെ ക�ാഴിയുകെ അെി
സ്ാനത്ിലാണ് സഫസലികറെ 
ബന്ധം തിരിച്റിഞ്ഞത്. ഇതികറെ 
അെിസ്ാനത്ിൽ സഫസലികന 
നാട്ിശലക്ക് വിളിച് വരുത്ി  
അറസ്റ്റ് ശരഖക്ടുത്തുകയാ
യിരുന്നു. 

 ശവാട്ടുബാകെ് രാഷ്ടരീയത്ി
കറെയും നയൂനപക്ഷ രെരീണന
ത്ികറെയും ശപരിൽ ഭരീകരർക്ക് 
വളരാനും സുരക്ഷിതതാവളം 
ഒരുക്കാനും സാഹചര്യം 
ഒരുക്കിയത് ശകരളം ഭരിച് 
ഇെതു-വലത് സർക്കാരുകളാണ്. 
ഇക്കാര്യത്ിൽ ഏറ്റവം വലിയ 
പിഴവ് പിണറായി വിജയകറെ 
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 കുമാരനാശാൻ ജനിച് ഗ്രാമമാണ് കായിക്കര.

ശനതൃത്വത്ിലള് ഇെതുമുന്നണി 
സർക്കാരിൽ നിന്നാണ്. തലനാ
രിഴയ്ക് രക്ഷക്ട് ചാശവർ ആക്ര
�ണത്ികറെ സൂചനകൾ എൻ. 
ഐ.എ.യും ശകന്ദ്ര അശന്വഷണ 
ഏജൻസികളും സംസ്ാന 
ശപാലരീസികല ഇറെലിജൻസ് 
വിഭാഗവം നൽകിയിരുകന്ന
കെിലം അകതല്ാം അവഗണിച്് 
നയൂനപക്ഷ രെരീണനത്ിനുള് 
സാധ്യതകൾ അശന്വഷിക്കുകയാ
യിരുന്നു പിണറായിയും ആഭ്യന്ര 
വകുപ്പും ശപാലരീസ് ശസനയും. ഇവർ 
അതരീവ ഗുരുതര�ായ വരീഴ്ചയാണ് 
കാട്ിയത്. ശകരളത്ിൽ ചാശവർ 
ആക്ര�ണത്ിനുള് സാധ്യതകൾ 
�ാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ശകരളാ 
ശപാലരീസിന് ലഭിച്ിട്ടും ശദശരീയ 
അശന്വഷണ ഏജൻസിയുകെ 
മുന്നറിയി്് അവഗണിച്് റി
ശ്ാർട്ിനു മുകളിൽ അെയിരിക്കു
കയായിരുന്നു. ഐ.എസ്ിശലക്ക് 
ശകരളത്ിൽ നിന്ന് ആകള 
റിക്രൂട്് കചയ്തികറെ വിശദാം
ശങ്ങളും ശദശരീയ അശന്വഷണ 
ഏജൻസി നൽകിയിരുന്നു. 
അബുദാബി ക�ാഡയൂൾ എന്ന 
ശപരിലള് സംഘം കയ�ൻ 
വഴിയാണ് ശകരളത്ിൽ നിന്ന് 
റിക്രൂട്് കചയ്വകര കെത്ിയത്. 
ശകരളത്ിൽ നിന്ന് ശ്രീലകെയി
കലത്ിച് സംഘകത് അവികെ 
നിന്നാണ് അഫ്ഗാനിശല
ക്കും സിറിയയിശലക്കും ഒകക്ക 
എത്ിച്ത്. മുഹമ്മദ് റാഷിദും 
മുഹമ്മദ് സജ്ജാദു�ാണ്. സംഘ
ങ്ങൾക്ക് ശനതൃത്വം നൽകിയത്. 
ഇശ്ാഴും ശകരളത്ികല ഐ. 
എസ് ശംഖലയ്ക് ശബ്ദസശന്ദശ
ത്ിലൂകെയാണ് ആക്ര�ണത്ിന് 
നിർശദേശം നൽകുന്നത്. 

 2017 ഏരെിലിൽ അഫ്ഗാ
നിസ്ാനികല നാംഗർഹാറിൽ 
അശ�രിക്ക നെത്ിയ ശബാംബാ
ക്ര�ണത്ിൽ �ലയാളികളെക്കം 
കകാല്ക്കട്കെിലം സജ്ജാദും 
റാഷിദും രക്ഷക്ട്ടു എന്നാണ് 
സൂചന. 2017 ജൂസലയിൽ തകന്ന 
വരീണ്ടും റാഷിദികറെയും സജ്ജാദി
കറെയും ശബ്ദസശന്ദശങ്ങകളത്ി. 
ശകരളകത്യും ഇന്്യകയയും 
ഇസാ�ിക രാഷ്ട�ാക്കാനുള് 
നിർശദേശശത്ാകൊ്ം അവി
ശ്വാസികകള കകാകന്നാടുക്കാനും 
നിർശദേശിച്. റാഷിദ് ആണ് 
ഏറ്റവം ക്രൂര�ായ സശന്ദശങ്ങൾ 

നൽകിയത്. കകാച്ിയിൽ വി
ശ്വഹിന്ദുപരിഷത്ികറെ ശയാഗ
സ്ലശത്ക്ക് വാഹനം ഓെിച് 
കയറ്റാനും ഹിന്ദു ഉത്സവങ്ങളി
ശലക്ക് സ് ശഫാെകവസ്തുക്കൾ നിറച് 
വണ്ി ഇെിച്കയറ്റാനും റാഷിദ് 
ആഹ്വാനം കചയ്ിരുന്നു. ശനരകത് 
അബ്ദുൾ നാസർ �ദനിയും ഉത്സ
വങ്ങൾകക്കതിരായ നിലപാെ് 
സ്വരീകരിച്ിരുന്നതാണ്. എൻ.ഐ. 
എ. നൽകിയ മുന്നറിയി്ികന 
തുെർന്ന് വിശ്വഹിന്ദുപരിഷത്ികറെ 
ശയാഗം സുരക്ഷിതസ്ാനശത്ക്ക് 
�ാറ്റിയിരുന്നു. അവിശ്വാസികളായ 
ഹിന്ദുക്കകള ദയയും ദാക്ഷിണ്യവം 
ഇല്ാകത കകാകന്നാടുക്കിയാൽ 
�ാത്ശ� ഖിലാഫത്് ഭരണം 
വരികയുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥശ
കെയ്കിെയില്ാകത റാഷിദ് പറ
ഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച് 
മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ിട്ടും ഒരു 
കചറുവിരൽ ശപാലം അനക്കാകത 
ഐ.എസ്. അനുഭാവികകളയും 
രെവർത്കകരയും കകണ്ത്ാ
നുള് നെപെികൾ സ്വരീകരിക്കാകത 
നിശ്ശബ്ദരായി, നിസ്ംഗതശയാകെ 
ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ശകരളാ 
ശപാലരീസ്. ശകരളത്ികല എല്ാ 
രാഷ്ടരീയപാർട്ികളിലം ഐ. 
എസ്ികറെ സരീ്ർകസല്ലുകൾ കെ
ന്നുകയറിയിട്ടുണ്് എന്ന കാര്യവം 
ഇറെലിജൻസികനയും ആഭ്യന്ര 
വകു്ികനയും എൻ.ഐ.എ. 
അറിയിച്ിരുന്നു. ശകരളത്ികല 
സി.പി.എം. - സംഘപരിവാർ 
സംഘർഷംശപാലം ഈ ഭരീകര 
സംഘെനകളുകെ സരീ്ർ 
കസല്ലുകൾ ഫലരെദ�ായി ഉപ
ശയാഗിക്കുന്നുകണ്ന്ന് എൻ.ഐ. 
എ.യും ശകന്ദ്ര ഏജൻസികളും 
കകണ്ത്ിയിരുന്നു. കണ്ണൂർ 
അെക്കം �ലബാറികല വിവിധ 
രെശദശങ്ങളിൽ എസ.്എഫ്.ഐ 
- ഡി.സവ.എഫ്.ഐ - സി.പി.
എം. സംഘെനയിശലക്ക് നുഴഞ്ഞു 
കയറിയ ഇത്രം രെവർത്കർ 
സംഘപരിവാർ രെവർത്ക
കരയും �റ്റും ലക്ഷ്യ�ിട്് ആക്ര�ി
ക്കുന്നത് ഇതികറെ ഭാഗ�ാകണന്ന് 
സൂചനയുണ്്. പകൽ ഡി.സവ.
എഫ്.ഐ. അകല്കെിൽ സി.പി.
എമ്മും; രാത്ിയിൽ ഇസാ�ിക 
ഭരീകരതയും പതിവാക്കിയ ഒരു 
പറ്റവം ഇതിനിെയിൽ രെവർത്ി
ക്കുന്നുണ്്. ഈ സരീ്ർ കസല്ലുകകള 
കകണ്ത്ണക�ന്ന നിർശദേശവം 
ശകരളാ ശപാലരീസ് അവഗണി

ക്കുകയായിരുന്നു. ഭരീകരർക്ക് 
ആദർശപര�ായ രെശചാദനം 
നൽകുന്ന, പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ിൽ 
പുറത്ിറങ്ങിയ പുസ്തകം നിശരാ
ധിക്കണക�ന്ന ശപാലരീസികറെ 
നിർശദേശത്ിലം സംസ്ാന 
സർക്കാർ ഇനിയും തരീരു�ാനം 
എടുത്ിട്ില്. ശകരളത്ിൽ 
നിന്ന് 14 അംഗങ്ങൾ ഉൾ
കക്കാള്ളുന്ന രണ്് കുടുംബങ്ങൾ 
കയ�നിശലക്ക് ശപായശ്ാഴും 

പാസ് ശപാർട്് നിയ�ം അനുസരി
ച്ള് അശന്വഷണം ശവണക�ന്ന 
ശകന്ദ്ര നിർശദേശവം സംസ്ാന 
സർക്കാർ കണ്ികല്ന്ന് നെിച്. 

 സട്ര അസശറ്റാൺ സട്ര 
കപശറാക് സസഡ് എന്ന സ് ശഫാ
െകവസ്തുവാണ് ശ്രീലകെയിൽ 
ഭരീകരർ ഉപശയാഗിച്കതന്ന് 
കകണ്ത്ിയിട്ടുണ്്. ഈ സ് ശഫാ
െകവസ്തു ഐ.എസ്. ഇന്്യയിലം 
ശകരളത്ിലം എത്ിച്കഴിഞ്ഞു 
എന്ന സൂചന അശന്വഷണ 
ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ിട്ടുണ്്. 
ശ്രീലകെയിൽ അക്ര�ം നെത്ിയ 
തൗഹരീദ് ജ�ാ അത്ികറെ 
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  വിശ്വഹിന്ദുപരിഷത്ത് ആരംഭിച്ത് 1969 ലാണ്.

പള്ികളും രെവർത്നവം 
ശകരളത്ിലം ത�ിഴ് നാട്ിലം 
സജരീവ�ാണ്. തിരുവനന്പുരം 
നഗരത്ിൽശപാലം ഇവരുകെ 
പള്ി രെവർത്ിക്കുന്നു. ശനരകത് 
ശകരളത്ികല ലൗ ജിഹാദ് 
അെക്കമുള് തരീവ്ര ഇസാ�ിക-
ഭരീകര രെവർത്നങ്ങൾക്കു 
ശനതൃത്വം നൽകിയ സലഫികൾ 
തകന്നയാണ് തൗഹരീദികറെയും ഐ. 
എസ്ികറെയും രെവർത്നങ്ങൾക്ക് 
പിന്നികലന്നാണ് ആശക്ഷപം. 

 ശകരളത്ികല ഇസാ�ിക 
ഭരീകരതയുകെ ശവരുകൾ പാകി
സ്ാനിലാണ്. വർഷങ്ങൾക്കു 

മുൻപുതകന്ന അരുൺകു�ാർ 
സിൻഹ ജൂനിയർ ഇതു 
സംബന്ധിച്് ശകരളാ ശപാലരീസിന് 
റിശ്ാർട്് നൽകിയതാണ്. അശദേ
ഹത്ികറെ അശന്വഷണത്ിലം 
പാകിസ്ാൻ ചാരസംഘെനയായ 
ഐ.എസ്. കാശ്രീരികനാ്ം 
ശകരളകത്യും രെശത്യക ഇസാ�ി
കരാഷ്ട�ാക്കാൻ  ആസൂത്ണം 
കചയ്ിരുന്നതായി റിശ്ാർട്് 
കചയ്ിരുന്നു. ഇന്ന് കാശ്രീർ 
കഴിഞ്ഞാൽ ഇസാ�ിക ഭരീക
രതയ്ക്കും ഐ.എസ്ിനും ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ വളക്കൂറുള് �ണ്ായി 
ശകരളം �ാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് 
പറഞ്ഞത് സംഘപരിവാർ രെ

സ്ാനങ്ങളല്. പാകിസ്ാനികല 
ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്് ശഫാർ ശകാൺഫ് ളിക്ട് 
ആൻഡ് കസകയൂരിറ്റി സ്റ്റഡരീസ് 
(ICASS) ശ�ധാവി അബ്ദു
ള്ഖാൻ അടുത്ികെ പുറത്തുവിട് 
പഠനത്ിൽ കാശ്രീർ കഴിഞ്ഞാൽ 
ഐ.എസ്ികറെ ഏറ്റവം സ്വാധരീന
മുള് രെശദശ�ായി ശകരളം �ാറി
യിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്ത�ാക്കുന്നു. 
അശദേഹത്ികറെ കണക്കനുസരിച് 
തകന്ന 54 ശപർ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു 
വർഷത്ിനികെ ഐ.എസ്ിൽ 
ശചർന്നുകഴിഞ്ഞു. അബ്ദുള് ഖാൻ 
ആണ് ഐ.എസ്ികറെ ഇന്്യയികല 
രൂപരീകരണം ആദ്യ�ായി പുറത്തു 
പറയുന്നത്. 'ഇസാ�ിക് ശസ്റ്ററ്റ് സ് 
അഥവാ ദയ്ഷികറെ രെവർത്നം 
പാകിസ്ാനിലം ബംഗ്ാശദശിലം 
�ധ്യപൂർശവ്വഷ്യ രാജ്യങ്ങളിലം ഒതു
ങ്ങിനിന്നിരുന്നതാണ്. അടുത്കാ
ലത്തുണ്ായ ഏറ്റവം വലിയ �ാറ്റം 
ഭാരതത്ിൽ ഔശദ്യാഗിക�ായി 
തുെങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. 
വിലായത്്-ഇ-ഹിന്ദ് എന്ന 
ശപരിലാണ് ഐ.എസ്ികറെ ശാഖ 
ഇന്്യയിൽ തുെങ്ങിയിട്ടുള്ത് '. 
വിദ്യാസമ്ന്നർ അെക്കമുള് 
യുവാക്കകള ഭരീകരവാദരെവർത്
നത്ിശലക്കും ആശയങ്ങളിശലക്കും 
ആകർഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് 
ഇതികറെ ഏറ്റവം വലിയ 
രെശത്യകത. 

ശ്രീലകൊ സ് ശഫാെനത്ികറെ 
മുഖ്യ സൂത്ധാരനായ സഹറാൻ 
ഹാഷിം രശണ്ാ മൂശന്നാ തവണ 
ശകരളത്ിൽ എത്ിയതായാണ് 
എൻ.ഐ.എ. അശന്വഷണ
ത്ിൽ കകണ്ത്ിയിട്ടുള്ത്. 
ശകരളത്ിശലക്കുള് ഓശരാ 
സന്ദർശനത്ിലം ഹാഷിം 
ആകരകയാകക്കയാണ് കണ്ത്? 
ഏകതാകക്ക സ്ാപനങ്ങളിലാണ് 
ശപായത്? ഈ തരീവ്ര ഇസാ�ിക 
ജിഹാദി രെസ്ാനത്ിശലക്ക് 

ശ്ീലങ്ാ സ് ദൊെനത്തിഫറെ മുഖ്യ സൂത്ധാരനായ സഹറാൻ ഹാഷിം രദണ്ാ മൂദന്നാ തവണ 
ദകരളത്തിൽ എത്തിയതായാണ് എൻ.ഐ.എ. അദന്വഷണത്തിൽ കഫണ്ത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

ദകരളത്തിദലക്കുള്ള ഓദരാ സദേർശനത്തിലം ഹാഷിം ആഫരഫയാഫക്കയാണ് 
കണ്ത്? ഏഫതാഫക്ക സ്ാപനങ്ങളിലാണ് ദപായത്? ഈ തീവ്ര ഇസ്ാമിക ജിഹാേി 

പ്രസ്ാനത്തിദലക്ക് എത്ദപർ എത്തി? 
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  മുഗൾശക്തികൾക്ക് കീഴെങ്ങാഫത ആത്മഹത്യ ഫചയ്ത രാജ്ിയാണ് ദുർഗ്ാവതി.

എത്ശപർ എത്ി? ഈ കാര്യങ്ങ
കളക്കുറികച്ാകക്ക സ�ഗ്ര�ായ 
അശന്വഷണം തുെരുകയാണ്. 
രൊഥ�ിക അശന്വഷണത്ിൽ 
നിന്നുതകന്ന ചാശവറാകാൻ 
തയ്ാറായ പത്തുശപകരകയകെിലം 
ഹാഷിമും അബ്ദുൾ റാഷിദും ഒകക്ക
യെങ്ങിയ സംഘം സജ്ജ�ാക്കിയി
ട്ടുകണ്ന്നാണ് സൂചന.  �ാത്�ല്, 
ശകരളത്ികല ഭരീകരരെവർത്ന
ത്ിന് ആയുധവം പരിശരീലനവം 
പണവം പാകിസ്ാനിൽ നിന്ന് 
എത്തുന്നുകവന്ന കാര്യത്ിലം 
ശകന്ദ്ര അശന്വഷണ ഏജൻസി
കൾക്ക് കൃത്യ�ായ കതളിവം 
സൂചനയും കിട്ിയകത്. ആയുധം 
കെത്തുന്ന വഴികളും, �യക്കു�രു
ന്നും ലഹരിയും വരുന്ന വഴികളും 
ഏതാണ്് ഒന്നുതകന്നയാണ്. ശക
രളത്ികറെ 600 കിശലാ�രീറ്റശറാളം 
വരുന്ന തുറസ്ായ കെശലാരവം 
അശറബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിശന്നാ 
പാകിസ്ാനിൽ നിശന്നാ ഉൾക്ക
െലിശലാ ക്ൽചാലിശലാ എത്തുന്ന 
യാനങ്ങളിൽനിന്ന് �രീൻപിടുത്
ത്ിന് എന്ന വ്യാശജന ശപാകുന്ന 
ശബാട്ടുകളിശലക്കുള് സക�ാറ്റവം 
ആരുകെയും ശ്ദ്യിൽക്ടുന്നില്. 
കകാച്ിയിൽ നിന്ന് ഓസ് ശട്രലി

യയിശലക്ക് ആകള കെത്ിയതു 
ശപാലം ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് 
ശകരളാ ശപാലരീസ് അറിഞ്ഞകതന്ന് 
ഓർക്കുക. �ാറാെ് കൂട്കക്കാലയിലം 
ഏതാണ്് ഇശത സാധ്യതകൾ 
തകന്നയാണ് ഉപശയാഗക്ടു
ത്ിയത്. കെൽ വഴി ആയുധങ്ങൾ 
എത്ിയതിനുള് സാധ്യത �ാറാെ് 
കലാപം അശന്വഷിച് ജസ്റ്റിസ് 
ശതാ�സ് പി ശജാസഫും തള്ിക്കള
ഞ്ഞിട്ില്. 

  ശകരളത്ിൽ നെന്ന 
വാെ് സാ്് ഹർത്ാലിന് പാക് 
രഹസ്യാശന്വഷണ ഏജൻസികളു
കെയും ഭരീകരസംഘെനകളുകെയും 
പിന്തുണയുണ്ായിരുന്നുകവന്ന് 
ശകന്ദ്ര ഇറെലിജൻസ് ബയൂശറാ 
സംസ്ാന സർക്കാരികന അറിയി
ച്താണ്. രെതിശഷധങ്ങൾ സംഘെി
്ിക്കാനും അക്ര�ം നെത്ാനുമുള് 
സാമ്ത്ികസഹായം വന്നത് 
പാകിസ്ാനിൽ നിന്നുതകന്ന 
ആയിരുന്നു. ഈ ഇറെലിജൻസ് 
റിശ്ാർട്ിലം സംസ്ാനസർക്കാർ 
തുെരശന്വഷണം നെത്ിയില്. 
ശനരകത് ശകരളാ ശപാലരീസികറെ 
ആസ്ാനത്തു നിന്ന് ഇ-ക�യിൽ 
സശന്ദശങ്ങൾ ശചാർന്നതും ഭരീ

കരർകക്കതിരായ നെപെികൾ 
ശനരകത് തകന്ന അവർക്ക് 
ലഭിക്കുന്നതും ശദശരീയ അശന്വഷണ 
ഏജൻസികൾ തകന്ന ചൂണ്ിക്കാ
ട്ിയിരുന്നു. അബ്ദുൾ നാസർ 
�ദനികയ അറസ്റ്റ് കചയ്ാൻ 
കർണ്ാെക ശപാലരീസ് നെത്ിയ 
നരീക്കങ്ങളും അതിനനുസൃത�ായി 
സ്വരീകരിച് ശപാലരീസ് നെപെികളും 
വ്യക്ത�ായും ഈ സംഘെന
കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്കത്. 
�ലയാളികൾ നിയന്തിക്കുന്ന 
ശദാഹ, സലാല, അബുദാബി 
തുെങ്ങിയ ക�ാഡയൂളുകൾ 
ശക്ത�ായി തകന്ന രംഗത്തുണ്്. 
ഇതികറെ വിശദാംശങ്ങൾ 
ശകരളാ ശപാലരീസിന് കിട്ിയിട്ടും 
അശന്വഷണശ�ാ നെപെികശളാ 
ഉണ്ായിട്ില്. എൻ. ഐ.എ.യും 
ശദശരീയ അശന്വഷണ 
ഏജൻസികളും നൽകിയ 
വിവരങ്ങകളല്ാം തകന്ന ഒരു 
നെപെിയു�ില്ാകത പൂഴ്ത്ികവ
യ്ക്കുകയാണ് ശകരളാ ശപാലരീസ് 
ഇതുവകര കചയ്ത്. �ാത്�ല്, 
ശകരളാ ശപാലരീസിന് സക�ാറിയ 
വിവരങ്ങൾ ഭരീകരസംഘെനകളി
ശലക്ക് എത്ികയന്ന സംശയവം 
അശന്വഷണ ഏജൻസികൾ

ദകരളത്തിൽ നെന്ന 
വാെ് സാപെ് ഹർത്താലിന് 
പാക് രഹസ്യാദന്വഷണ 

ഏജൻസികളുഫെയും 
ഭീകരസംഘെനകളുഫെയും 

പിന്തുണയുണ്ായിരുന്ഫവന്ന് 
ദകന്ദ്ര ഇറെലിജൻസ് ബ്യൂദറാ 

സംസ്ാന സർക്കാരിഫന 
അറിയിച്താണ്. 
പ്രതിദഷധങ്ങൾ 

സംഘെിപെിക്കാനും 
അക്രമം നെത്താനുമുള്ള 
സാ്ത്തികസഹായം 

വന്നത് പാകിസ്ാനിൽ 
നിന്തഫന്ന ആയിരുന്. ഈ 
ഇറെലിജൻസ് റിദപൊർട്ിലം 

സംസ്ാനസർക്കാർ 
തുെരദന്വഷണം നെത്തിയില്.
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 മധുവരകണ് ദചാളൻ എന്നറിയഫപെട്ിരുന്ന ദചാളരാജാവാണ് പരാന്തകൻ ഒന്നാമൻ.

ക്കുണ്്. ശകരളാ ശപാലരീസികറെ 
ആസ്ാനത്തും  ശപാലരീസ് 
ശസനയിൽ സംസ്ാനവ്യാപക
�ായും ഭരീകരസംഘെനകളുകെ 
സരീ്ർകസല്ലുകൾ രെവർത്ിക്കുന്ന 
കാര്യവം ശകന്ദ്ര അശന്വഷണ 
ഏജൻസികൾ കകണ്ത്ിയി
ട്ടുണ്്. പച്കവളിച്ം എന്ന ശപരിൽ 
രെവർത്ിക്കുന്ന വാെ് സാ്് ഗ്രൂ്് 
ഇസാ�ിക ഭരീകരസംഘെനക
ളു�ായി അടുത് ബന്ധം പുലർ
ത്തുന്നതാകണന്ന് സംസ്ാന 
ഇറെലിജൻസ് ശപാലരീസ് 
ശപാലം റിശ്ാർട്് കചയ്ിരുന്നു. 
ശകരളത്ികല �ിക്ക ജില്കളിലം 
ആർ.എസ്എസ്ി.കറെയും 
സംഘപരിവാർ രെവർത്കരു
കെയും വിശദാംശങ്ങൾ ശപാലരീസ് 
ശശഖരിച്ത് ശപാപ്പുലർ ഫ്രണ്ിന് 
കിട്ിയ കാര്യം പരസ്യ�ാണ്. 
ഇടുക്കി ജില്യികല ഒരു ശപാലരീസ് 
ഉശദ്യാഗസ്കന ഇതികറെ ശപരിൽ 
സസ് കപൻഡ് കചയ്തു. ശനരകത് 
ശകരളാ ശപാലരീസിൽ നിന്ന് ഭരീ
കരസംഘെനകൾക്ക് രഹസ്യം 
ശചാർത്ി എന്ന ആശരാപണം 
ഉയർന്നതികന തുെർന്ന് പിരി
ച്വിട്ിരുന്ന ബിജു സലരീം എന്ന 
സബ് ഇൻസ് കപക്ടകറ നെപെി 

റദോക്കി തിരികച്ടുത്ത് മുഖ്യ�
ന്തി പിണറായി വിജയനാണ്. 
ഇന്ന് ശകരളാ ശപാലരീസിലെനരീളം 
ഇസാ�ിക ഭരീകരതയുകെ സ്വാധരീനം 
ശക്ത�ായിരിക്കുന്നു. ഭരീകരർകക്ക
തിരായ കറയ്ഡ് വിവരങ്ങൾ 
പൂർണ്�ായും ശചാരുന്നു. അശന്വ
ഷണത്ികറെയും ശപാലരീസ് നരീക്ക
ത്ികറെയും വിവരങ്ങൾ ഭരീകരർ
ക്കാണ് ആദ്യം ലഭിക്കുന്നത്. 

 കശ്രീർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് 
�തഭരീകരത ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
ശക്ത�ായ നാൊയി ശകരളം 
�ാറിയിരിക്കുന്നു. ശരീലകെയിൽ 
സ് ശഫാെനം നെത്ിയ തൗഹരീദ് 
ജ�ാഅത്തു�ായി ബന്ധമുകണ്ന്ന് 
സംശയിക്കുന്നവർ ശദശരീയ 
അശന്വഷണ ഏജൻസികളുകെ 
നിരരീക്ഷണത്ിലാണ്. ഇതിൽ 60 
ശപരും �ലയാളികളാണ്. ഇവർ 
കഴിഞ്ഞ കുകറക്കാല�ായി തൗഹരീദ് 
ജ�ാഅത്ികറെ ത�ിഴ് നാെ് 
ഘെകത്ിൽ രെവർത്ിക്കുന്ന
വരാണ്. പശക്ഷ, തൗഹരീദ് ജ�ാഅ
ത്ികറെ രെവർത്നം സംബന്ധിച്് 
യാകതാരു ധാരണയും ശകരളാ 
ശപാലരീസിന് ഇകല്ന്നതാണ് 
ശ്ശദ്യം. 2016 മുതൽ പല
തവണയായി �ധുരയിലം നാ
�ക്കല്ിലം ശകായമ്ത്തൂരിലം 
ഇവർ ശയാഗം ശചർന്നിരുന്നു. 
വണ്ിക്രിയാർ, ഈരാറ്റുശപട്, 
കപരുമ്ാവൂർ, ചാവക്കാെ്, തൃശ്ശൂർ, 
പാലക്കാെ്, �ലപ്പുറം, ശകാഴിശക്കാെ്, 
കാസർശഗാഡ് എന്നിവിെങ്ങളിൽ 
നിന്നായി അറുപതിശലകറശ്ർ 
ഈ ശയാഗങ്ങളിൽ പകകെടുകത്
ന്നാണ് സൂചന. ശയാഗത്ിൽ 
പകകെടുത്വർ രെതിനിധികൾ 
�ാത്�ാകണന്നും കെലിൽ മുങ്ങി
ക്കിെക്കുന്ന �ഞ്ഞു�ലയുകെ അഗ്രം 
�ാത്�ാണ് ഇകതന്നും അശന്വഷണ 
ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്നു. 
കയ�നിശലക്കും സിറിയയിശല
ക്കും അഫ്ഗാനിസ്ാനിശല
ക്കും ഒകക്കയുള് യാത്ാ�ശധ്യ 
കാസർശഗാഡ് നിന്നുള്വർ 
അെക്കം ശ്രീലകെയിൽ എത്ിയത് 
തൗഹരീദ് ജ�ാഅത്ികറെ രെവർ
ത്നവ�ായി ബന്ധക്ട്ാകണന്ന് 
അശന്വഷണ ഏജൻസികൾ സ്ി
രരീകരിച്ിട്ടുണ്്. 

 ശകരളത്ിൽ ലൗ ജിഹാദ് 
ഉകണ്ന്ന് �ാധ്യ�രെവർത്കരും 
ഹിന്ദുസംഘെനകളും ആവർത്ി

ച്ശ്ാഴും ശകരളാ ശപാലരീസ് നിശഷ
ധിക്കുകയായിരുന്നു. പരസ്യ�ായി 
�ാത്�ല്, സഹശക്കാെതിയിലം 
നിശഷധിച്. മുൻ ഡി.ജി.പി.യായ 
െി.പി. കസൻകു�ാർ �ാത്�ാണ് 
സർവ്വരീസിലിരികക്ക ഇക്കാര്യത്ിൽ 
സത്യം പറഞ്ഞത്. ലൗ ജിഹാദ് 
സാധ്യതകൾ നിശഷധിക്കാനാവി
കല്ന്ന് അശദേഹം പറഞ്ഞു. പിന്നരീെ് 
അഖില, ആതിര, അപർണ്, 
അനുജ, നി�ിഷ തുെങ്ങി നിരവധി 
ശകസുകൾ ശകരളം കണ്ടു. ആതിര 
�ാത്�ാണ് ചതിയുകെ ആഴം �ന
സ്ിലാക്കി ജരീവിതം നഷ്ട�ാകാകത 
ലൗ ജിഹാദികറെ രെണയക്കുടു
ക്കിൽ നിന്ന് �െങ്ങിയത്. ഐ.എ. 
എസ്. ഓഫരീസറാകാൻ സ്വപ്ം 
കണ് അനുജ ഒരു നരാധ�കറെ 
സകകളിൽ കുടുങ്ങി �രിച് 
നിലയിൽ കകണ്ത്തുകയായിരുന്നു. 
നി�ിഷ സിറിയയിൽ രെവാചക 
നിർശദേശ�നുസരിച്് ആടുശ�യ്കാൻ 
ശപായവർകക്കാ്�ാണ് ശപായത്. 
നി�ിഷ ഇശ്ാൾ അഫ്ഗാനികല 
ജയിലിലാണ്. 

 ഇസാ�ിക ഭരീകരതകയ പിന്തു
ണയ്കാൻ എല്ാ വിഭാഗരീയതയും 
�ാറ്റികവച്് അണിശചരാനാണ് 
ശപാപ്പുലർ ഫ്രണ്ികറെ ആഹ്വാനവം 
പരിശ്�വം. മുസരീം ലരീഗികന 
കവള്പൂശാനും മുഖ്യധാരാരാഷ്ടരീയ
കക്ഷികളിൽ ശ്�മുണ്ായിരുന്നു. 
പാണക്കാെ് തങ്ങൾ ഉള്തു
കകാണ്ാണ് അശയാദ്്യയികല 
തർക്ക�ന്ദിരം തകർത്ശ്ാൾ 
ശകരളത്ിൽ അക്ര�ം ഉണ്ാകാതി
രുന്നത് എന്നായിരുന്നു രെചാരണം. 
അശയാദ്്യാസംഭവശത്ാെനുബ
ന്ധിച്് ശകരളം സ�ാധാനപര�ായി
രുന്നു എന്നാണ് ഇെതുമുന്നണിയും 
വലതുമുന്നണിയും രെചരി്ിച്ത്. 
പശക്ഷ, 547 സംഘർഷങ്ങൾ 
ഉണ്ായി. 17 ശപർ കകാല്ക്ട്ടു. 
ശചകന്നൂർ �ൗലവിയുകെ 
സംഭവത്ിലം ഭരീകരർക്ക് ഒത്ാശ 
കചയ്ത് മുസരീംലരീഗ് ആയിരുന്നു. 
ശചകന്നൂർ �ൗലവിയുകെ 
തിശരാധാനം സംബന്ധിച് 
ശകസ് ശിക്ഷികച്കെിലം അശദേ
ഹത്ികറെ മൃതശദഹം ഇനിയും 
കകണ്ത്ിയിട്ില്. അക്ര�ത്ിന് 
ആസൂത്ണം നെത്ിയവർ ഇന്നും 
സസ്വരവിഹാരം നെത്തുന്നു. 
എല്ാ രാഷ്ടരീയ കക്ഷികളുകെയും 
കണ്ിലണ്ിയാണ് അശദേഹം. അശത 
സാഹചര്യ�ാണ് �റ്റു സംഭവങ്ങ
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 ഭഗത്ിംഗ് 1920 ൽ സ്ാപിച് പാർട്ിയാണ് ഹിന്ദുസ്ാൻ ദസാഷ്യലിസ്റ് അദസാസിദയഷൻ.

ളിലം. �ലപ്പുറം ജില്യികല തരീശയ
റ്ററുകൾ കത്ിച്തും ഷാപ്പുകൾ 
കത്ിച്തും ഇന്നും കതളിയിക്കക്
ട്ിട്ില്. കെലണ്ിപ്പുഴയിൽ പറപ്പൂർ 
കൂ�ൻകല്് പാലത്ിനെിയിൽ 
നിന്ന് 100 സപ്് ശബാംബുകൾ 
കകണ്ത്ിയ സംഭവത്ിലം 
അശന്വഷണം എവികെയും 
എത്ിയിട്ില്. ഭാരതരീയ വി
ചാരശകന്ദ്രം ഡയറക്ടർ പി. 
പരശ�ശ്വരൻ അെക്കമുള് 
ആർ.എസ്.എസ്. ശനതാക്കകള 
വധിക്കാൻ നെത്ിയ ശ്�ത്ിലം 
അശന്വഷണം ഒന്നു�ായില്. 
ഇവകരാകക്ക ആർ.എസ്.എസ്. 
ശനതാക്കളാണ്, അതുകകാണ്് 
ഭരണകക്ഷികൾക്ക് താല്പര്യം ഇല് 
എന്നു പറയാം. മുൻ മുഖ്യ�ന്തിയും 
സി.പി.എം. ശനതാവ�ായ ഇ.കക. 
നായനാകര വധിക്കാൻ ശ്�ിച് 
ശകസിലം അശന്വഷണം നായനാർ 
�രിച്് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും 
ഇഴയുകയാണ്. നായനാകര 
വധിക്കാൻ ശ്�ിച് ശകസിൽ 
ശപാലം പിന്നരീെ് വി.എസ്. അച്യു
താനന്ദനും പിണറായി വിജയനും 
മുഖ്യ�ന്തി�ാരായിട്ടും അശന്വഷണം 
നെത്ി  രെതികകള കകണ്ത്ാൻ 
കഴിയാത്തുതകന്നയാണ് ശകരളം 
ഇസാ�ികഭരീകരതയുകെ ശക്തി
ശകന്ദ്ര�ായി �ാറാൻ കാരണം. 
മുഖ്യ�ന്തി പിണറായി വിജയകറെ 
ശനതൃത്വത്ിലള് ഇെതുമുന്നണി 
സർക്കാർ ഭരീകരസംഘെനകൾക്ക് 
ഒത്ാശ കചയ്യുകയാണ്. ഒരക്ര� 
സംഭവങ്ങളിലം ശക്ത�ായ 
ശപാലരീസ് നെപെിയില് എന്നകാര്യം 
തിരിച്റിയണം. 

 എൻ.ഐ.എ. കനക�ല 
ശകസിൽ ഹാജരാക്കിയ കഫ
യ് സ്ബുക്ക്-കെലിഗ്രാം ശപാസ്റ്റുകൾ 
അൻസാറുൽ ഖിലാഫത്ികറെ 
ശകരളത്ികല രെവർത്നം ശക്ത
�ാകണന്നതികറെ സൂചനയാണ്. 
ഐ. എസ്ികറെ ശകരളാഘെകം 
എന്ന നിലയിലാണ് ഇവർ രെവർ
ത്ിച്ിരുന്നത്. കണ്ണൂർ ജില്യികല 
കനക�ലയിൽ രഹസ്യശയാഗം 
ശചരുന്നതിനികെയാണ് ഇവർ 
പിെിയിലായത്. ഐ.എസ്. 
ശകരളത്ിൽ എത്ിയത് 
ശലാകകത് അറിയിക്കാൻ ആർ. 
എസ്.എസ്. ശനതാക്കൾകക്കതികര 
ആക്ര�ണം നെത്ാനും ഇവർ 
പദ്തിയിട്ിരുന്നു. എൻ.ഐ. 
എ.യുകെ ശരൊസികയൂട്ർ അർജ്ജുൻ 

അമ്ല്ാട്് കഫയ് സ്ബുക്കി
കലയും കെലിഗ്രാ�ികലയും ആറ് 
ഗ്രൂപ്പുകളുകെ വിശുദ്യുദ്ം 
സംബന്ധിച് ചർച് ശകാെതിയിൽ 
ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ആദ്യം 
രൂപരീകരിച്ത് 'ബാബ് അൽ 
നൂർ' (ദിവ്യരെകാശത്ിശലക്കുള് 
കവാെം) എന്ന ഗ്രൂ്ായിരുന്നു. 
25 ശപരായിരുന്നു അംഗങ്ങൾ. 
2016 ആഗസ്റ്റ്-കസപ്റ്റംബർ 
�ാസങ്ങളിൽ ഇവർ നെത്ിയ 
ചർച്യിൽ 'സ്വാതന്ത്യദിനം 
കാഫിറുകളുകെ (അവിശ്വാസി) 
ആശഘാഷ�ാകണന്നും അവർ 
ആശഘാഷത്ിന് എതിരാകണന്നും 
വ്യക്ത�ാക്കുന്നതായിരുന്നു. 
കെലിഗ്രാം �റ്റ് സാമൂഹ്യ �ാധ്യ�
ങ്ങശളക്കാൾ സുരക്ഷിത�ായതു
കകാണ്ാണ് ഈ വഴി ശതെിയത്. 
'അറിവികറെ കവാെം, കളിക്കൂട്ം, 
ദറുൽ ഫികർ, തസ് വരീബ് ' 
എന്നിവയാണ് ശകരളത്ികല ഐ. 
എസ്. വിഭാഗങ്ങൾ കെലിഗ്രാ�ിൽ 
ഉപശയാഗിച്ിരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ. 
ബാബ് അൽ നൂർ ആയിരുന്നു 
ഏറ്റവം വലിയ ഗ്രൂ്്. കഫയ് സ്ബു
ക്കിലം ഐ.എസ്. ഗ്രൂ്് വളകര 
സജരീവ�ായിരുന്നു. പതിനശഞ്ചാളം 
അക്കൗണ്ടുകളുള് ഒരാളും ഇതിൽ 
ഉണ്ായിരുന്നു. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ 
കഫയ് സ്ബുക്ക് തകന്ന കാൻസൽ 
കചയ്തു. �ൻസരീദ് മുഹമ്മദ്, 
സ്വാലിഹ് മുഹമ്മദ്, റഷരീദ് അലി, 
റംഷാദ് എൻ.കക, സഫ് വാൻ 
ജാസിം എന്നിവരാണ് കനക�ല 
ശകസിൽ ഇശ്ാൾ വിചാരണ 
ശനരിടുന്നത്. ഐ.എസ്ികറെ 
ശകരളാ ഘെകത്ികറെ ശ�ധാവി 
അഥവാ അ�രീർ ശകാഴിശക്കാെ് 
എൻ.ഐ.െിയിൽ നിന്ന് ബി 
കെക് ബിരുദം ശനെിയ ഷജരീർ 
�ംഗലശശ്ശരി ആയിരുന്നു. ബാബ്  
അൽ നൂർ കെലിഗ്രാം ഗ്രൂ്ിൽ 
അംഗ�ായിരുന്ന ഷജരീർ, അബു 
അയിഷ എന്ന ശപരിലാണ് ചാറ്റ് 
കചയ്ിരുന്നത്. വിശദശശത്ക്ക് 
കെന്ന ഷജരീർ അവികെനിന്നും വി
ശുദ്യുദ്ത്ിന് സംഘാംഗങ്ങകള 
ശരെരി്ിച്ിരുന്നു. 2004 ലാണ് 
ഷജരീർ യു.എ.ഇ.യിശലക്ക് ശപായത്. 
2016 ൽ രണ്് ദിവസകത് 
അവധിക്ക് ശകാഴിശക്കാെ് വന്നതി
നുശശഷം അഫ്ഗാനിസ്ാനിശലക്ക് 
ശപായ ഷജരീർ നംഗർഹാറികല 
അശ�രിക്കൻ ആക്ര�ണത്ിൽ 
കകാല്ക്ട്ടു എന്നാണ് കരുതുന്നത്. 

   ഏറ്റുമുട്ലിൽ കകാല്ക്ടും മുമ്് 
ഇ�ാം അലിയും സഹദർഅലിയും 
പലതവണ ശകരളത്ിൽ 
വന്നിരുന്നു. അന്ന് ഒളിവിലാ
യിരുന്ന അവർ ശകരളത്ിൽ 
പല സ്ലങ്ങളിലം പരിശരീലനം 
നൽകിയതും ശകരളാ കപാലിസ് 
�ാത്ം അറിഞ്ഞില്. കശ്രീർ റിക്രൂ
ട്് ക�റെ് ശകസിലം ഇതുതകന്നയാ
യിരുന്നു അവസ്. തെിയറെവികെ 
നസരീറും പള്ിക്കര സർഫ്രാസ് 
നവാസും അെക്കം 13 ശപർ 
ശചർന്നാണ് കാശ്രീരിൽ ഇന്്യ
കക്കതികര യുദ്ം കചയ്ാൻ ആകള 
റിക്രൂട്് കചയ്് അയച്ത്. കാശ്രീരിൽ 
ശപായി അവർ കകാല്ക്ട് 
വിവരം പുറത്തുവരുംവകര ശകരളാ 
ശപാലരീസ് ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞശത
യില്. ശകസികല 13 ശപർ ശിക്ഷി
ക്കക്കട്കെിലം ഇതിനുശവണ്ി 
ഗൂഢാശലാചന നെത്ിയവരും 
അെിസ്ാനസൗകര്യങ്ങൾ ഒരു
ക്കിയവരും ഇവകര കശ്രീരിൽ 
എത്ിക്കാൻ പങ്കുവഹിച്, ശദശരീയ 
തലത്ിലള് ശനതൃത്വവം ഇനിയും 
പുറത്തുവന്നിട്ില്. �ലപ്പുറം, കകാല്ം 
കളക് ശട്രറ്റ് സ് ശഫാെനങ്ങൾക്കു 
പിന്നിൽ ശബസ് മൂവ് ക�റെ് 
ആകണന്ന കാര്യം എൻ.ഐ. 
എ.അശന്വഷണത്ിലാണ് വ്യ
ക്ത�ായത്. എൻ.ഡി.എഫികറെ 
ആസ്ാന�ായിരുന്ന �ലപ്പുറം 
ഗ്രരീൻവാലിയിൽ നെന്ന സ് ശഫാെ
നത്ികറെ അശന്വഷണം എങ്ങും 
എത്ാകത വഴിമുട്ി. ഇത്രം 
വഴിമുട്ിയ അശന്വഷണങ്ങൾ 
തകന്ന നിരവധിയാണ്. 

 ശകരളത്ികല ഇസാ�ികഭരീക
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 സുഭാഷ് ചന്ദ്രദബാസാണ് 'ജയ് ഹിദേ് ' അഭിവാേനവാക്യമായി ആേ്യം ഉപദയാഗിച്ത്.

രതയുകെ വളർച്യും ശതാതും അറി
ഞ്ഞിരുന്ന രെഗത്ഭരായ പലരും 
ഇതികറെ അന്ാരാഷ്ട �ാനകത് 
കുറിച്ം വരാൻ ശപാകുന്ന ഭരീതി
ദങ്ങളായ ദിനങ്ങകള കുറിച്ം 
വളകര ശനരകത് തകന്ന 
വ്യക്ത�ായി പറഞ്ഞിരുന്നു. 
കാക്കിശയാെ് �ാത്ം കൂറുള് ശഡാ. 
െി.പി. കസൻകു�ാറികന ശപാലള് 
ഉന്നത ശപാലരീസ് ഉശദ്യാഗസ്രും 
ശകന്ദ്ര അശന്വഷണ ഏജൻസികളും 
ഇക്കാര്യം പലതവണ പറഞ്ഞു. 
അവർ പലതവണ പെിവാതിൽ
ക്കലിനടുകത്ത്ിയവകര കുറിച്് 
മുന്നറിയി്് നൽകി.  

  അഴി�തിയിലം അരാജ
കത്വത്ിലം മുങ്ങിത്ാണ 
യു.ഡി.എഫികറെ കെിഞ്ഞാൺ 
ലരീഗിശലക്ക് എത്ിയശതാകെയാണ് 
ഐസ് ക്രരീം ശകസ് അെക്കമുള് 
സലംഗിക അപവാദശക്കസുകളും 
കപാന്ിവന്നത്. കഴിഞ്ഞില്, 
കകാച്ി തുറമുഖത്് എത്ിച് 
പാക് നിർമ്മിത കള്ശനാട്ടു
കളുകെ മൂന്നു കകണ്യ് നറുകൾ 
ശകരളത്ിൽ ഹവാലയായി 
�ാറുകയും ബിനാ�ി സ്വത്ായും 
ശദശരീയപാതകളുകെ വശങ്ങളിൽ 
ആശുപത്ികളായും ആരാധ
നാലയങ്ങളായും ഉയരുകയും 
കചയ്തു. ശകന്ദ്രഭരണം ശകാൺ
ഗ്രസ്ിനായതുകകാണ്് ഇക്കാര്യ
ത്ിലം നെപെി ഉണ്ായില്. മുസരീം 
ലരീഗികറെ ഇസാ�ിക തരീവ്രരാഷ്ടരീയം 
ഭരീകരതകയ കകട്ിപ്പുണർന്നത് 
�ാറാെ് കൂട്കക്കാലയിലൂകെയാണ്. 
ഒന്നാം �ാറാെ് കലാപത്ിൽ 
സംഘർഷമുണ്ായി ഇരുഭാഗ

ത്തുനിന്നു�ായി അഞ്ചുശപരാണ് 
കകാല്ക്ട്ത്. അതിനു രെതി
കാര�ായി ഇസാ�ിക ഭരീകരർ 
നെത്ിയ കൂട്കക്കാലയിൽ എട്് 
നിരപരാധികളായ ഹിന്ദുക്കൾ 
കകാല്ക്ട്ടു. �ാറാെ് പള്ിയിലാണ് 
ആയുധങ്ങൾ സംഭരിച്ത്. 
എല്ാ മുകന്നാരുക്കങ്ങൾക്കും 
പിന്നിൽ മുസരീംലരീഗും സി.പി.എമ്മും 
ഉണ്ായിരുന്നു. മുസരീംലരീഗികറെ 
ശനതാക്കളുകെ നിർശദേശ�നുസ
രിച്് കാര്യങ്ങൾ ശവണ്വിധം 
കചയ്ാൻ ഒരു മുസരീം ശപാലരീസ് 
ഉശദ്യാഗസ്കന ശകാഴിശക്കാെ് 
സൗത്് അസി.കമ്മരീഷണറായി 
നിയ�ിക്കുകയും കചയ്ിരുന്നു. 
അയാളാണ് കെപ്പുറശത്ക്ക് 
ആയുധങ്ങളും പണവം �റ്റും 
എത്ിക്കാൻ ശവണ് എല്ാ സൗക
ര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയത്. അവികെയും 
കഴിഞ്ഞില്, എട്ടുശപരുകെ കകാല
പാതകത്ിനുശശഷം പള്ിയിൽ 
കയറിയ ഭരീകരവാദികകള 
രക്ഷിക്കാൻ ശകന്ദ്ര�ന്തി ഇ. 
അഹമ്മദ് ശനരിട്് രംഗകത്ത്ി. 
താശക്കാൽ ശചാദിച്വാങ്ങി 
ശചാരപുരണ് ആയുധങ്ങൾ 
കഴുകാനും തറ വൃത്ിയാക്കാനും 
ഒകക്ക �ന്തിയുകെ സാന്നിധ്യത്ിൽ 
നെപെികൾ ഉണ്ായി. ഇസാ�ിക 
ഭരീകരത അതികറെ ഏറ്റവം 
ശക്ത�ായ സംഹാരസ്വഭാവം 
കാട്ടുകയായിരുന്നു. 

 �ാറാെ് കലാപത്ികല മുസിം 
ലരീഗികറെയും ഇ. അഹമ്മദികറെയും 
ഒകക്ക പകെ് കലാപകത്ക്കു
റിച്് അശന്വഷിച് ശതാ�സ് പി 
ശജാസഫ് കമ്മരീഷൻ കൃത്യ�ായി 

വരച്കാട്ി. മുസിം ലരീഗികറെ പങ്കും 
പകൊളിത്വം �ാത്�ല്,  ആയുധം 
കെത്ിയതും ഗൂഢാശലാചനയ്ക്കുള് 
പങ്കും അർത്ഥശകെയ്കിെയില്ാകത 
അശദേഹം വ്യക്ത�ാക്കി. ഇതുസം
ബന്ധിച്് വളകര വിശദ�ായി 
ശദശരീയ അശന്വഷണ ഏജൻസി 
വിലയിരുത്ണക�ന്ന് അശദേഹം 
പറഞ്ഞു. ഇശ്ാൾ ആ വഴിക്കുള് 
അശന്വഷണം നെക്കുകയാണ്. 
ഇതിനികെയാണ് ലരീഗികറെ തരീവ്ര
വാദത്ിന് ശക്തി ശപാകരന്ന് 
പറഞ്ഞ് ഐ.എസ് .ഐ.യുകെ 
പിന്തുണശയാകെ അബ്ദുൾ 
നാസർ �ദനിയുകെ ഐ.എസ് 
രൂപംകകാണ്ത് സാധാരണ
ക്കാരായ ഹിന്ദുക്കൾകക്കതികര 
കകാലയും കകാള്ികവപ്പും 
നെത്ാനുള് ആഹ്വാന�ാ
യിരുന്നു �അ്ദനിയുകെ രെസം
ഗങ്ങൾ. വി�ാനത്ാവള �ാർച്് 
രെസംഗത്ികറെ കതാട്ടുത് 
ദിവസ�ാണ് ഉണ്ായത്. അന്ന് 
കലാപം അശന്വഷിച് അരവിന്ദാ
ക്ഷശ�ശനാൻ കമ്മരീഷൻ വളകര 
വ്യക്ത�ായി പറഞ്ഞിരുന്നു. പൂന്തുറ 
കലാപത്ിൽ തിരുവനന്പുരം 
നഗരത്ിൽ മുഴുവൻ വൻശതാതിൽ 
ആയുധങ്ങൾ വിതരണം കചയ്ത്. 
കവള് ഒ�ിനി വാനികറെ നമ്ർ 
അെക്കം കമ്മരീഷൻ റിശ്ാർട്് 
കചയ് കതകെിലം  ഇന്നുവകരയും 
വാശനാ അതികറെ ഉെ�കയശയാ 
കകണ്ത്ാൻ �ാറി�ാറിവന്ന 
ഭരണകൂെങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ില്. 

 മുസിങ്ങൾക്ക് സ്വാധരീനമുള് 
സ്ലങ്ങളിൽനിന്ന് വിട്ടു�ാറി 
�കറ്റല്ാ നഗരങ്ങളിലം ശദശരീയ 
പാതയുകെ ഇരുവശങ്ങളിലം 
രെധാന തരീർത്ഥാെനശകന്ദ്രങ്ങ
ളിലം ഒകക്ക മുസിംസമൂഹത്ികറെ 
സ്വാധരീനം വർദ്ി്ിക്കാനും 
ഏതുസ�യത്തും ആയുധക�
ടുത്് ശപാരാൊൻ തയ്ാറുള് 
ചാശവറുകകള വാർകത്ടുക്കുക
യു�ാണ് ശപാപ്പുലർഫ്രണ്് ശനതൃത്വം 
കചയ്യുന്നത്. അതുകകാണ്ാണ് 
ഷാനികറെ �രണമുണ്ായി �ണിക്കൂ
റുകൾക്കകം സംഭവവ�ായി ഒരു 
ബന്ധവ�ില്ാത് അഡ്വ. രഞ്ജിത് 
ശ്രീനിവാസകറെ വരീട്ിശലക്ക് 
ചാശവർ സംഘകത് അയക്കാൻ 
ശപാപ്പുലർ ഫ്രണ്ിന് കഴിഞ്ഞത്. 
പകൽ ഡി.സവ.എഫ് .ഐ.യും 
രാത്ിയിൽ ശപാപ്പുലർ ഫ്രണ്ടു�ായി 
നെക്കുന്ന ഇവകര തിരിച്റിയാശനാ 
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�നസ്ിലാക്കാശനാ കഴിയില്. 
സാധാരണക്കാരായ ഹിന്ദുവി
കറെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുകെയും 
ജരീവിതം അവരുകെ കാൽക്കരീഴിൽ 
നിർത്ാനാണ് ശ്�ിക്കുന്നത്. 
അഭി�ാനശബാധമുള് ഹിന്ദുവിനും 
ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ജരീവിക്കാൻ 
കഴിയാത് സാഹചര്യങ്ങളാണ് 
അവരുകെ ശക്തിശകന്ദ്രങ്ങളിൽ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇസാ�ികഭരീകരത 
ഫണമുയർത്ി വിഹരിക്കുശമ്ാൾ 
ഇല്ാതാക്കുന്നത് സാധാരണക്കാ
രകറെ �നസ്�ാധാനം �ാത്�ല്, 
അഭി�ാനവംകൂെിയാണ്. ലൗ 
ജിഹാദ്, ലാറെ് ജിഹാദ് ഫുഡ് 
ജിഹാദ്, നാർശകാട്ിക് ജിഹാദ് 
തുെങ്ങിയവയിലൂകെ ശകരളത്ികല 
സംസ് കാരവം തനി�യും സമ്
ദ് വ്യവസ്യും സക്ിെിയികലാ
തുക്കാനാണ് ഇസാ�ികഭരീകരർ 
ശ്�ിക്കുന്നത്.        

 സന്നദ്സംഘെനകൾക്ക് 
ശസവനരെവർത്നങ്ങൾക്കായി 
നൽകുന്ന തുകയിൽ നകല്ാരു 
പങ്കും ഭരീകരവാദികൾക്കാണ് ശപാ
കുന്നകതന്ന് അന്ാരാഷ്ടസമൂഹം 
കകണ്ത്ിയിട്ടുണ്്. ഇംഗ്ണ്് 
കകാണ്ടുവന്ന നിയ�ശഭദഗതികൾ 
ഏതാണ്് ഈ വഴിക്കുതകന്നയാണ്. 
അടുത്ികെ ഇംഗ്ണ്ികല ഒരു 
ബാകെിൽ കകണ്ത്ിയ തിരി�റി 
ഭരീകരർക്കുശവണ്ിയുളളതായി
രുന്നു. 12,000 പൗണ്് ശമ്ളമുളള 
ഒരാളികറെ അക്കൗണ്ിലൂകെ രണ്
രലക്ഷം പൗണ്് കെന്നുശപായത് 
ശ്ദ്യിൽക്ട്ശതാകെയാണ് 
പരിശശാധന നെത്ിയത്. പരി
ശശാധനയിൽ ഇങ്ങകന ഒരാൾ 
ജരീവിച്ിരിക്കുന്നികല്ന്നു കകണ്ത്ി. 
അക്കൗണ്് കൃത്ി��ായി തുെങ്ങി
യതാകണന്നും ഇതിശലക്ക് വരുന്ന 
പണം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് 
സന്നദ്-ശസവന രെവർത്
നങ്ങൾക്കായി അയക്കുന്നതാ
കണന്നും ഇത് ഭരീകരസംഘെന 
കളിശലക്കാണ് ശപാകുന്നകതന്നും 
കകണ്ത്ി. സർക്കാരിതരസം
ഘെനകളിലൂകെ �ദ്രസകൾക്ക് 
പണക�ത്ിക്കുന്നതികറെ വിശ
ദാംശങ്ങൾ അശ�രിക്കയികല 
കഫഡറൽ ബയൂശറാ ഓഫ് ഇൻകവ
സ്റ്റിശഗഷൻ കകണ്ത്ിയിട്ടുണ്്. 
2001 കസപ്റ്റംബർ 11 ആക്ര�
ണത്ിന് അൽ ഖ്വയ്ദക്ക് മൂന്നുല
ക്ഷത്ിനും അഞ്ചുലക്ഷത്ിനും 
ഇെയിൽ അശ�രിക്കൻ ശഡാളർ 

കചലവായതായാണ് കകണ്
ത്ിയത്. ഇശ്ാഴും അൽ ഖ്വയ്ദക്ക് 
300 ദശലക്ഷം അശ�രിക്കൻ 
ശഡാളറിശലകറ അധരീനതയില
കണ്ന്നാണ് നിഗ�നം. ഈ പണം 
പൂർണ്�ായും ചില രെശത്യകരാജ്യ
ങ്ങളികല ഭരീകരരെവർത്നത്ിനു 
തകന്നയാണ് ഉപശയാഗക്ടു
ത്തുക. 

 ഇറച്ിക്കെകളിൽ �ാത്�ാണ് 
ശകരളത്ിൽ ഹലാൽ ശബാർഡ് 
ഉണ്ായത്. അതുശപാലം രെത്യ
ക്ഷക്ട്ടു തുെങ്ങിയിട് പശത്ാ, 
പതിനശഞ്ചാ വർഷശ� ആയിട്ടുള്ളൂ. 
തരീവ്ര ഇസാ�ിക സംഘെന
കൾക്ക് ശകരളത്ിൽ ശക്തിയും 
രൊധാന്യവം സകവന്നശതാകെ 
ഇന്ന് ഒട്ടു�ിക്ക കെകളിലം ഹലാൽ 
ശബാർഡ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇസാം 
ഭൂരിപക്ഷരാജ്യങ്ങളിൽ ഹലാൽ 
ഉല്പന്നത്ികറെ നിർമ്മാതാവ് 
അഥവാ സ്ാപന ഉെ� മുസരീ�ാ
യിരിക്കണം. സ്ാപനത്ികല 
കതാഴിലാളികൾ മുഴുവനും മുസരീ
ങ്ങളായിരിക്കണം. അങ്ങകന
യുള് സ്ാപനങ്ങൾക്കു �ാത്ശ� 
ഹലാൽ സർട്ിഫിക്കറ്റ് നൽകുക
യുള്ളൂ. മുസരീം ഭൂരിപക്ഷ�ില്ാത് 
ഇന്്യകയ ശപാലള് രാജ്യങ്ങളിൽ 
സ്ാപനത്ികല ജരീവനക്കാരിൽ 
മൂന്നികലാന്ന് മുസരീങ്ങളായിരി
ക്കണം. അതായത് ഓശരാ സ്ാപ
നത്ിലം മൂന്നികലാന്ന് കതാഴിലവ
സരങ്ങൾ മുസരീംസമുദായത്ിന് 
കിട്ടുന്നു. ഇത്രം സ്ാപനങ്ങളുകെ 
വരു�ാനത്ികറെ മൂന്നികലാന്ന് 
സക്കാത്ായി നൽകണം. 
ഇങ്ങകന സക്കാത്ായി നൽകുന്ന 
തുകയിൽ ഭൂരിപക്ഷവം ഭരീകര 
വിധ്വംസക രെവർത്നങ്ങൾക്ക് 
ഉപശയാഗിക്കക്ടുന്നു എന്ന് 
അന്ാരാഷ്ട അശന്വഷണ 
ഏജൻസികൾ തകന്ന കകണ്
ത്ിയിട്ടുണ്്. ഇതര �തസ്രുകെ 
പണം ഉപശയാഗിച്്, അവരുകെ 
വരു�ാന ശസ്രാതസ്് ഉപശയാഗിച്്, 
ഇസാ�ിക �തപരിവർത്നവം 
ഇസാ�ിക ഭരണത്ിനുള് 
ശ്�വം നെത്തുന്നു എന്നതാണ് 
ഇതികറെ ശ്ശദ്യ�ായ 
പശ്ാത്ലം. ഹലാൽ സർട്ി
ഫിശക്കഷനിലൂകെ ശലാകത്് 
നെത്തുന്ന സാമ്ത്ിക 
ഇെപാടുകൾ 2018 ൽ 1140 
ദശലക്ഷം അശ�രിക്കൻ ശഡാ
ളറായിരുന്നു. 2020 ൽ ഇത് 

1200 ദശലക്ഷം ശഡാളറായി 
കൂെി എന്നാണ് കണക്ക്. 2025 
ഓകെ 1600 ദശലക്ഷം യു.എസ്. 
ശഡാളറികറെ ഇെപാെ് നെത്തുന്ന 
സംവിധാന�ായി ഹലാൽ 
�ാറണം എന്നാണ് ഇസാ�ിക 
സംഘെനകൾ ലക്ഷ്യ�ിടുന്നത്. 
ഇംഗ്ണ്ിൽ 1960 കളിൽ തുെങ്ങിയ 
ഹലാൽ ഇന്ന് ആ രാജ്യകത് ഒരു 
ഇസാ�ിക രാജ്യ�ാക്കുന്നതികറെ 
അതിർവരമ്പു വകര എത്ിച്ക
ഴിഞ്ഞു. രണ്ാംശലാക �ഹായുദ്
ത്ിനു ശശഷം ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
ആളുകൾ ഇസാ�ിശലക്ക് പരി
വർത്നം കചയ്ക്ട്ത് ഹലാൽ 
സമ്പ്രദായത്ിലൂകെയാണ്. 
ഹലാൽ സമ്ദ് വ്യവസ്യുകെ 
വിപണിമൂല്യം വർഷംശതാറും 
കൂെിവരികയാണ്. 2000 ൽ 6.9 
ശത�ാനം ആയിരുന്ന ഇത് 2020 
ആയശ്ാശഴക്കും ഇരട്ിയിശലകറ 
കൂെി എന്നതാണ് സവിശശഷശ്ദ് 
ആകർഷിക്കുന്നത്. 

 ശകരളത്ികല വിപണികളിൽ 
ഒരുവർഷം ഏതാണ്് ആറുലക്ഷം 
ശകാെി രൂപയുകെ ക്രയവിക്ര
യ�ാണ് നെക്കുന്നത്. മുസരീം വ്യാ
പാരസ്ാപനങ്ങൾ ഏതാണ്് 40 
ശത�ാനവം ഉല്പാദനശ�ഖലയിൽ 
ഏതാണ്് 60 ശത�ാനവം മുസരീ
ങ്ങളുകെ സകയിലാണ്. ഒരു�ാസം 
ശകരളത്ിൽ വിറ്റഴിയുന്നതും 
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        ഫമാസാേ് എന്നാണ് ഇസ്രദയൽ ചാരസംഘെനയുഫെ ദപര്.

കയറ്റു�തി കചയ്യുന്നതു�ായ �രീൻ 
5000-7000 ശകാെി വകരയാണ്. 
ഇതികറെ 70 ശത�ാനവം മു
സരീങ്ങളാണ് നിയന്തിക്കുന്നത്. 
ശകരളത്ിൽ നെക്കുന്ന പച്ക്കറി 
വിപണി ഏതാണ്് പതിനായിരം 
ശകാെിയ്കടുത്് വരും. ഇതികറെയും 
65 ശത�ാനം മുസരീങ്ങളുകെ 
സകയിലാണ്. �റ്റു ബിസിന
സ്കളിൽ നിന്നുള് വരു�ാനം കൂെി 
കണക്കികലടുക്കുശമ്ാൾ മുസരീം 
സമൂഹത്ികറെ �ാത്ം വരു�ാനം 
ഏതാണ്് 18,000 ശകാെി രൂപയ്ക
ടുത്് വരും. ഭരീകരതകയ ശരൊത്സാ
ഹി്ിക്കാത് നല് �നുഷ്യരായി 
ജരീവിക്കുന്ന മുസരീങ്ങൾ ഒരുഭാഗ
ത്തുണ്്. �റുഭാഗത്് ഭരീകരതകയ 
സഹായിക്കുന്നവർ വരു�ാന
ത്ികറെ മൂന്നികലാകന്നകെിലം 
സക്കാത്ികറെ ശപരിൽ ഇസാ�ിക 
ഭരീകരർക്ക് സക�ാറുശമ്ാൾ 
ഭരീകരകര ആളും അർത്ഥവം 
നൽകി ആയുധ�ണിയിക്കാൻ 
ഓശരാ �ാസവം ആയിരക്കണ
ക്കിന് ശകാെികളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 
ഇതികറെ പിന്നിൽ ഹലാലികറെ 
ആസൂത്ിതവം ചടുലവ�ായ നരീക്കമു
കണ്ന്ന് തിരിച്റിയണം.

 ശലാകത്് ഇന്ന് ഭരീകരത
യുകെയും തരീവ്രവാദത്ികറെയും 
സ്വാധരീനത്ിലൂകെയാണ് ഇസാം 

വളരുന്നത്. ശലാകം മുഴുവൻ 
ഇസാ�ിക ഭരണത്ികറെ 
കരീഴിലാക്കാൻ, ഒരു ഖലരീഫയുകെ 
കരീഴിലാക്കാനുള് ശ്��ാണ് ഓശരാ 
രാജ്യകത്യും നയൂനപക്ഷ�ായി 
എത്ിയശശഷം ആസൂത്ിത�ായ 
ജനസംഖ്യാവർദ്നവിലൂകെയും 
�തപരിവർത്നത്ിലൂകെയും 
നയൂനപക്ഷധ്വംസനത്ിലൂകെയും 
ആ രാജ്യത്് ഇസാം ഭൂരിപക്ഷ
�ാവകയും ഇസാ�ികരാജ്യം 
സ്ാപിക്കുകയും കചയ്യുന്നു. 57 
രാജ്യങ്ങളാണ് ഇശ്ാൾ ഇസാ�ിക 
ഭരണത്ിലള്ത്. ഇസാ�ികറെ ഈ 
സ്വാധരീനം സ�ാധാന ജരീവിതത്ിന് 
�ാത്�ല്, ആ നാെികറെ 
സംസ് കാരകത് കൂെി തകർക്കുന്നു 
എന്നു കാണശമ്ാൾ ഇസാ�ികന 
കചറുക്കാനും നിശരാധിക്കാനും 
പലരും തയ്ാറാകുന്നു. ജ്ാൻ 
മുസരീങ്ങൾക്ക് സ്ിരം പൗരത്വശ�ാ 
സ്ിര�ായി ജരീവിക്കാനുള് 
അനു�തിശയാ നൽകുന്നില്. കയൂബ 
ആദ്യ മുസരീംപള്ി പണിയാനുള് 
അശപക്ഷ തള്ി. അംശഗാളയെക്കം 
പല രാജ്യങ്ങളും ഇസാ�ികന 
നിശരാധിച്. ശനാർകവ രണ്ായിര
ശത്ാളം മുസരീങ്ങകളയാണ് നാടു
കെത്ിയത്. അശതാകെ, കുറ്റകൃത്യ
ങ്ങളുകെ നിരക്കിൽ 72 ശത�ാനം 
കുറവ വന്നു. ജർമ്മനിയിൽ 
�ാത്ം കഴിഞ്ഞവർഷം 81 അക്ര
�ങ്ങളാണ് ജിഹാദികളിൽ നിന്നു
ണ്ായത്.  ഓസ്ട്രിയൻ ശപാലരീസ് 13 
ശപകര ജിഹാദി രെവർത്നത്ിന് 
അറസ്റ്റ് കചയ്തു. സചനയിൽ 
ഇസാ�ിക നിയ�ം നെ്ാക്കാൻ 
ശ്�ം നെത്ിയ 18 ജിഹാദികകള 

വധിച്. 22 ഇ�ാമു�ാകര 16 മുതൽ 
20 വർഷം വകര തെവിന് ശിക്ഷിച്. 
കനതർലാൻഡികല എല്ാ മുസരീം 
പള്ികളും കപാളിച്നരീക്കാൻ 
ഡച്് പാർലക�റെ് അംഗം �ിശഷൽ 
ഡി ഗ്രാഫ് ആഹ്വാനം കചയ്തു. 
ഇസാ�ില്ാത് കനതർലാൻഡ് സ് 
ശലാകകത് ഏറ്റവം സുന്ദര�ായ 
രാജ്യ�ായിരിക്കുക�ന്ന് അശദേഹം 
പറഞ്ഞു. ഭരീകരതയുകെ നടുനാ
യകത്വം വഹിക്കുന്ന ഇസാ�ിന് 
എതികര ഇന്ന് ശലാകം മുഴുവൻ 
ഒരു മുശന്നറ്റം ഉണരുകയാണ്. 
ഭരീകരതയ്ക് �ത�ില്. പശക്ഷ, ഇസാം 
പുലർത്തുന്നത് �തഭരീകരവാദം 
തകന്നയാണ്. 

 ഇസാ�ികഭരീകരതയുകെ 
നരീരാളി്ിടുത്ം ശലാകം മുഴുവൻ 
തിരിച്റിഞ്ഞിട്ടും ഇനിയും തിരിച്റി
യാത് ഏകസമൂഹം �ലയാളികൾ 
�ാത്�ാണ്. ഹലാൽ ഭക്ഷണവം 
തു്ൽ ബിരിയാണിയും ഹലാൽ 
വ്യാപാരസ്ാപനങ്ങളും നമ്മൾ 
ഉശപക്ഷിശച് �തിയാകൂ. ഒ്ം ശവാട്ടു
ബാകെിനുശവണ്ി ഭരീകരതകയ താ
ശലാലിക്കുന്ന രാഷ്ടരീയ്ാർട്ികകള 
നിലയ്ക് നിർത്ാൻ ശകരളത്ികല 
ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും 
കഴിയണം. ഇസാ�ികഭരീകരതയ്ക് 
ചൂട്ടു പിെിക്കുന്നവർ പൂർണ്�ായും 
ഒറ്റക്െണം. അതിന് കഴിഞ്ഞാൽ 
�ാത്ശ� ശകരളത്ിൽ സ�ാധാനം 
പുലരൂ. ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്രിസ്ത്യാ
നികൾക്കും �ാത്�ല്, �തഭരീകരര
ല്ാത് ശദശസ് ശനഹികളായ മുസരീ
ങ്ങൾക്കും ഇത് അനിവാര്യ�ാണ്.

ഇസ്ാമികഭീകരതയുഫെ നീരാളിപെിടുത്തം ദലാകം മുഴുവൻ 
തിരിച്റിഞ്ിട്ടും ഇനിയും തിരിച്റിയാത്ത ഏകസമൂഹം 
മലയാളികൾ മാത്മാണ്. ഹലാൽ ഭഷേണവം തുപെൽ 

ബിരിയാണിയും ഹലാൽ വ്യാപാരസ്ാപനങ്ങളും നമ്ൾ 
ഉദപഷേിദച് മതിയാകൂ. ഒപെം ദവാട്ടുബാങ്ിനുദവണ്ി 
ഭീകരതഫയ താദലാലിക്കുന്ന രാഷ്ടീയപൊർട്ികഫള 
നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ ദകരളത്തിഫല ഹിന്ദുക്കൾക്കും 

ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും കഴിയണം. ഇസ്ാമികഭീകരതയ്ക്ക് ചൂട്ടു 
പിെിക്കുന്നവർ പൂർണ്ണമായും ഒ്ഫപെെണം.
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  ഗീതാഭാഷ്യം എഴുതിയത് രാമാനുജനാണ്.

വിവാഹവം രെണയവം 
ഒന്നികച്ാഴുകുന്ന രണ്് 
നദികളാണ്. ഒന്നിൽനി

ന്നും ഒന്നികന �ാറ്റിനിർത്ാനാ
കില്. എന്നാൽ കാലാനുസൃത�ായി 
അവയ്ക് ചില �ാറ്റങ്ങൾ സംഭവി
ക്കുന്നു. വിവാഹപൂർവ്വരെണയവം 
വിവാഹശശഷ രെണയവം 
ഏതാണ് ക�ച്ം എന്ന് ശചാദിച്ാൽ 
ഉത്രം രണ്ടും രണ്് തലങ്ങളാണ് 
എന്നതാണ്. വിവാഹശശഷമുള് 
രെണയം വിവാഹിതരായവർ 
തമ്മിൽ തുെങ്ങുന്നു. വിവാഹപൂർവ്വ
രെണയം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരാശളാെ് 
ശതാന്നുന്ന വികാര�ാണ്. അത് 
പലകാരണങ്ങളാലം ശവർകപട്ടു
ശപാകാം. ബാദ്്യതകളില്ാത്
തിനാൽ എതാനും നാളുകൾക്ക് 
ശശഷം �കറ്റാരു രെണയം 
ഉണ്ാകയന്നുംവരാം. അങ്ങകന 
പലശ്ാഴും പല സാഹചര്യത്ിലം 

ഒരു കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഉണ്ാ
കുന്നതും, ചിലശ്ാൾ �ാത്ം നില
നിന്നുശപാകുന്നതു�ാണ്. �റ്റുചില 
അപൂർവ്വസന്ദർഭങ്ങളിൽ �ാത്ം 
വിവാഹത്ിൽ കലാശിക്കുന്നു 
രെണയം. ഏല്ാ രെണയങ്ങളും 
അരെകാരം നിലനിന്നുശപാകണ
ക�ന്നില്. ഇത്രം അനുഭവങ്ങൾ 
�നസ്ികന പാകക്ടുത്ാൻ 
ചിലർകക്കകെിലം രെശയാജനക്ടും. 
ഇന്നകത് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ിതിയും 
സംസ് കാരവം പരിഷ് കാരവം 
ജരീവിതചുറ്റുപാടുകകള കാലാനുസൃ
ത�ായി �ാറ്റികയടുത്തു. രെണയ
ത്ികറെ നിർവ്വചനം ഇന്നകത് 
തലമുറ കാണന്നത് ഭൗതികതയില
കെയാണ്.

 തരീവ്രരെണയവം ആഴത്ിലള് 
ബന്ധങ്ങളും ഇന്ന് വിരളം�ാത്ം. 
�നസ്ികന സ്പർശിച്നിൽക്കുന്ന 

ബന്ധങ്ങൾ തരീവ്രതയുള്വത
കന്നയാണ്. അവികെ ഒന്നുംതകന്ന 
രെണയകത് ദുർബലക്ടുത്തു
ന്നില്. രെണയം പരിശുദ്�ായ 
സ് ശനഹ�ായി �ാറുന്നു. ഈ 
സത്യം രെണയിക്കുന്നവർ �നസ്ി
ലാക്കണം. ഒരാൾ �കറ്റാരാകള, 
ഒന്നിനും ശവണ്ി നിർബന്ധിക്കില്. 
അതികറെ അെിസ്ാനത്ിൽ 
രെണയം വഴിപിരിയുകയു�ില്, 
പികന്നന്ിനാണ് രെണയത്ി
നിെയിൽ �തവം ധനവം. ഇത് 
രണ്ടും ശബാധപൂർവ്വം അെിശച്
ല്പിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് കാണന്ന 
രെണയവിവാഹങ്ങളിൽ വിര
ളക�കെിലം ഇത്രത്ിലള് 
ജരീർണ്ത കെന്നുകൂെിയിട്ടുണ്്. 
അധികവം കപൺകുട്ികകളയാണ് 
ആൺകുട്ികൾ തങ്ങളുകെ 
�തത്ിശലയ്ക് വരണക�ന്ന് നിർ
ബന്ധബുദ്ിശയാകെ ക്ഷണിച്് 

ശ്ീരഞ്ിനി ഇ

സാമൂഹികം



ഫെബ്രുവരി 2022 47

സംഘകാലകൃതികളിൽ ഇന്ദ്രവിഴ എന് വിളിക്കഫപെടുന്ന ഉത്വമാണ് ഓണം.

�തം�ാറ്റുന്നത്. എന്നാൽ എത് 
കപൺകുട്ികൾ ആൺകുട്ികകള 
തങ്ങളുകെ �തത്ിശലയ്ക് ക്ഷണി
ക്കുന്നു? വളകര ചുരുക്കം. ഇത് 
പരസ്പരം ബാധക�ശല്? രെണയം 
അനശ്വര�ാകണകെിൽ അതിനിെ
യ്ക് എന്ിനാണ് �തം? അശ്ാൾ 
ഉശദേശ ശുദ്ികയ സംശയിശക്ക
ണ്ിവരുന്നു. �തം �ാറാൻ ആവ
ശ്യക്ട്ാൽ രെണയകത് നിങ്ങൾ 
വിശകലനം കചയ്യുക തകന്ന 
ശവണം. നിർബന്ധിച്ാൽ അർ
ഹിക്കുന്ന അവജ്ശയാകെ തള്ി
ക്കളയണം. രെണയം സ് ശനഹ�ാ
കുശമ്ാൾ �ാത്ശ� നന് നിറയു. 
നമ്മൾ ഇന്നു കാണന്ന രെണയ
ങ്ങളിൽ പലതും കകണികളാണ്. 
ഒരുകൂട്ം ആളുകൾ ശബാധപൂർവ്വം 
ഒരുക്കുന്ന കകണികൾ.

 കാലം �ാറി, ചിന്കൾ �ാറ്റി, 
�നഃസ്ിതി �ാറി, അങ്ങകന 
പലതും പറയാനുണ്ാകും. 
കപൺകുട്ികളും ആൺകുട്ികളും 
ഒരുശപാകല അന്സ്ത്യി
ല്ാകതയാണ് രെണയകത് 
കാണന്നത്. ഒരു കൗതുകത്ിനു 
ശവണ്ി�ാത്ം. പക്വത ആർജ്ജി
ക്കാകത തുെങ്ങുന്ന രെണയം 

തികച്ം സവകാരിക�ായി �ാത്ം 
ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയും അതികറെ 
ഫല�ായി ക്രൂര�ായ അനർത്ഥ
ങ്ങൾക്ക് വഴികയാരുക്കുകയും 
കചയ്യുന്നു. അശതാകെ സംഭവിക്കു
ന്നത് സദവരീകത നിറഞ്ഞ ആ 
വികാരകത് പക്വത ഇല്ാകത 
സ�രീപിക്കുകയും, ഭൗതികതയിലകെ 
�ാത്ം അളക്കാൻ ശ്�ിക്കുകയും 
കചയ്യുശമ്ാൾ ശ�ല്പറഞ്ഞ എല്ാ 
നല് ഗുണങ്ങളും �റയക്കക്ടുന്നു. 
രെണയം കഠിനാദ്്വാനംകകാണ്് 
നിലനിറുത്ാനാകുന്ന ഒന്നല്. 
രെണയം ഒരു കചറുകാറ്റിൽ 
ശപാലം വല്ാകത ആെി ഉലഞ്ഞു
ശപാകുന്നതാണ്. പകക്ഷ, ഒരു 
ഭൂകമ്ത്ിൽ ശപാലം നശി
ക്കാത്തു�ാണ്. ഇതികന നാം 
എങ്ങകന നമ്മുകെ വലയത്ി
ലാക്കുക�ന്നതാണ് രെശ് നം. ഒരു 
കചറിയ കാലയളവിൽ ഉണ്ാകുന്ന 
വികാരകത് പരിശുദ്�ായ 
ശരെ�ം അഥവാ സ് ശനഹം എന്ന 
വിശ്വസാമ്ാജ്യത്ിൽ കകാണ്ടുവ
ന്നാൽ നാം വിജയിച്. �നുഷ്യൻ 
�നുഷ്യകന സ് ശനഹിക്കാൻ 
പഠിക്കുക. �നുഷ്യ�നസ്ിൽ 
സ് ശനഹക�ന്ന വികാര�ാണ് നാം 
കാത്തുസൂക്ഷിശക്കണ്ത്. 'ശലാകാ 
സ�സ്താ സുഖിശനാ ഭവന്തു.' അത് 
തകന്നയാണ് ആത്യന്ിക�ായ 
വിശ്വവികാരം. ഇന്ന് രെണയം 
എന്ന വികാരകത് സ് ശനഹത്ിൽ 
നിന്നും അെർത്ികയടുക്കുന്നു. 
അതികറെ അടുത്പെിയാണ് 
കാ�ം. സ് ശനഹത്ിനപ്പുറ�ായി 
ഈ രണ്് വികാരങ്ങകളയും ശക്തി
ക്ടുത്ാൻ അനുവദിക്കരുത്. 
നമ്മൾ നമ്മുകെ അച്കനയും 
അമ്മകയയും രെണയിക്കുകയല് 
സ് ശനഹിക്കുകയാണ്. തിരിച്ം 
�ാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുകെ 
കുഞ്ഞുങ്ങകള എന്ിശനക്കാളും 
ഉപരിയായി സ് ശനഹിക്കുന്നു. 
ഒന്നുകൂെി ശശ്ഷ്�ായി പറഞ്ഞാൽ 
തകറെ ജരീവശനക്കാൾ ഉപരിയായി 
സ് ശനഹിക്കുന്നു. അത് തികച്ം 
നിസ്വാർത്ഥ�ാണ്. ഭക്തിയുള് 
ഒരാളിശന ഈശ്വരകന 
സ് ശനഹിക്കാൻ കഴിയൂ. 
ഓശരാന്നിനും അതിനുള് 
ശയാഗ്യത ശവണം. ഈ കുറവാണ് 
കുടുംബജരീവിതത്ിൽ അപൂർ
ണ്തകൾ ഉണ്ാക്കുന്നത്. നമ്മൾ 
സ്വയം തിരിച്റിയുന്നില്. 

 എന്ാണ് സ് ശനഹം? എകന്ന 

അയാൾ സ് ശനഹിക്കുന്നില്, 
അയാകള എനിക്ക് സ് ശനഹിക്കാൻ 
കഴിയുന്നില് എന്നരീ പഴികൾ വളകര 
ഗൗരവ�ായി കാശണണ്താണ്. 
വിവാഹജരീവിതത്ിൽ പരസ്പരം 
സ് ശനഹ�ികല്കെിൽ �ാത്ശ� 
അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിക്കൂ. 
സ് ശനഹിക്കുന്ന ഒന്നികനയും 
നാം ഉപദ്രവിക്കില്, കവറുക്കില്, 
ശവദനി്ിക്കില്. ഇത് നഷ്ടക്ടു
ശമ്ാൾ �ാത്�ാണ് രെശ് നങ്ങൾ 
ഉെകലടുക്കുന്നത്. സ് ശനഹം 
കവറു്ിനും വിശദ്വഷത്ിനും 
വഴി�ാറുശമ്ാൾ സവരാഗ്യവം 
വിശരാധവം ഉെകലടുക്കും. 
സ് ശനഹം വഴി�ാറുന്ന സ്ലത്് 
വിശരാധസവരാഗ്യങ്ങൾ കയറി്
റ്റുന്നു. തുെർന്നുള് അന്ച്ിദ്രങ്ങൾ 
വിവാഹജരീവിതകത് നരകതുല്യ
�ാക്കും. ചിലശ്ാൾ ഈ വിശരാധ
സവരാഗ്യങ്ങൾ ക്രൂരതയിശലക്ക് 
നയിക്കും. കകാലപാതകം, �രണം 
എന്നിവയുണ്ാകും. കപൺകുട്ികളും 
ആൺകുട്ികളും വിവാഹത്ിന് 
മുമ്പുതകന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്ി
ക്കുകയും ജരീവിതകത് കുറിച്ള് 
തരീരു�ാനങ്ങൾ ഒരുപരിധിവകര 
എടുത്ിരിക്കുകയും ശവണം. നിശ്
യദാർഢ്യവം ഉണ്ായിരിക്കണം. 
ഇത് അവർക്ക് അവസശരാചി
ത�ായി ഉയരുവാനും രൊശയാഗി
കബുദ്ിശയാകെ ചിന്ിക്കുവാനും 
സഹായക�ാകും.  

 ഇത്രം തിരിച്റിവകൾ 
�ാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും 
കുടുംബത്ിൽ നിന്നും കുട്ികൾക്ക് 
തരീർച്യായും ലഭിച്ിരിക്കണം. 
ജരീവിതകത് ഉപരിപ്ലവ�ായി 
ചിന്ിച്് സവകാരികതശയാകെ 
�ാത്ം സ�രീപിച്ാൽ സകെരീർ
ണ്തകളിൽ അവർ കഞട്ി 
തരിച്ശപാകും. �റിച്ായാൽ 
ഉൾകക്കാള്ാൻ വയ്ാത്വകയ 
ഉശപക്ഷിക്കാൻ ആരുകെയും 
ശരെരണ കുൊകത തകന്ന തരീരു�ാ
നക�ടുക്കും. രെശ് നങ്ങകള സ�
ചിത്തശയാകെ സ�രീപിക്കാനും, 
നകല്ാരു തരീരു�ാനക�ടുക്കാനും 
അവർ സ്വയം രൊപ്തരാകും. 
കപാന്നും പണവം വിവാഹകത് 
അളക്കാൻ ഉപശയാഗിക്കുന്ന 
അളവ് ശകാൽ ആക്കരുത്. അള
കന്നടുക്കുന്ന എന്തും അളവിൽ 
കുറഞ്ഞാൽ ശചാദ്യകചയ്ക്ടും. 
ഒരുപശക്ഷ അളവ് നികത്ിയാലം 
ആവശ്യം ഉയർശന്നക്കും, എന്നാൽ 
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വാഗ്ഭൊനദേനാണ് ആത്മവിേ്യാലയസംഘം സ്ാപിച്ത്.

ഈ �ാനദണ്ങ്ങൾ ഒഴിവാ
ക്കുശമ്ാൾ ഉണ്ാകുന്ന ഇണ
ങ്ങിശച്രലിൽ നിസ്വാർത്ഥ�ായ 
സ് ശനഹം കുെികകാള്ളും. പരസ്പരം 
സ് ശനഹിക്കാൻ �നസ്കൾ 
അറിയാകതതകന്ന തയ്ാറാകും. 
അസ്തിവാരം അരെകാരം ഉറ
്ിച്ാൽ പൂർണ്ത സകവരും. 
പിെിച്വാങ്ങലല് സ് ശനഹം, 
വിട്ടുകകാടുക്കലാണ് എന്ന വലിയ 
പാഠം പഠിക്കും. സ് ശനഹത്ിനു
ശവണ്ി കചശയ്ണ്ത് ത്യാഗ�ാണ്. 
ത്യാഗ�ാണ് സ് ശനഹം. ഇകതാന്നും 
�നസ്ിലാക്കാകത, തിരിച്റിയാകത 
വിവാഹജരീവിതത്ിശലക്ക് 
കെക്കുന്ന ആൺകുട്ികളും 
കപൺകുട്ികളും ജരീവതത്ിൽ 
കപാരുത്ക്ൊനാകാകത നിന്ന് 
വട്ംതിരിയുന്നു. മുൻകാലങ്ങകള 
അശപക്ഷിച്് ഇന്ന് വിവാഹജരീവി
തത്ിന് നകല്ാരു തയ്ാകറടു്് 
അത്യാവശ്യ�ാണ്. അതിന് കപൺ
കുട്ികളുകെ രൊയം ഒരു ഘെകം
തകന്നയാണ്. അവരുകെ രൊയം 
പുനർനിർണ്യം കചയ്ത് സ്വാഗ
താർഹവം ഉപകാരരെദവ�ാണ്. 
21 വയസ്് ഒരു കപൺകുട്ി പക്വത
യികലത്തുന്ന �ിനി�ം രൊയ�ാണ്. 
ഒശന്നാ രശണ്ാ വയസ്് കൂെിയാലം 
കുഴ്�ില്. �ാനസിക�ായി ഒരു 
നല് തയ്ാകറടു്ിന് സാധിക്കുന്ന 
സ�യ�ാണ്. പതികനട്ിനും ഇരു
പത്ികയാന്നിനും ഇെയ്ക്കുള് മൂന്ന് 
വർഷം കചറികയാരു സ�യ�ല്.

 രെണയത്ിനു കണ്ില് എന്ന 
പഴയകാല ഓർമ്മക്ടുത്ലകൾ 
നമുക്കിന്നു സ്വരീകരിക്കാനാകില്. 
നാം കണ്ണും കാതും തുറന്ന് 
കാണകയും ശകൾക്കുകയും 
ശവണം. ചുറ്റുപാടുകൾ ഭരീതിജ
നി്ിക്കുന്ന രരീതിയിൽ വിഷലി
ബ്ധ�ാണ്. അത് തിരിച്റിശഞ്ഞ 
�തിയാകു. ഇകല്കെിൽ നഷ്ട�ാകു
ന്നത് ജരീവിത�ാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ 
രക്ഷകർത്ാക്കൾ കുട്ികൾക്ക് 
�നസ്ിലാക്കി കകാടുക്കണം. 
ചില �ാരക�ായ ശരാഗങ്ങൾ 
ശപാകലയാണ്. കപട്ടുശപായാൽ 
തിരിച്വരിക കഠിന�ാണ്. 
കഴുകൻ കണ്ണുകളു�ായി സ�രീപത്തു
തകന്നയുകണ്ന്ന ശബാധത്ിൽ 
കൂെിശവണം കുട്ികൾ എന്ിശനയും 
സ്വരീകരിക്കാൻ. ആയിരം ശപർ ചുറ്റു
മുകണ്കെിലം നമ്മകള രക്ഷിശക്കണ് 
ഒന്നാ�കത് ആൾ നമ്മൾ തകന്ന 
(self help is the best help). 
ഇകതല്ാം കുട്ികൾ അറിഞ്ഞു

തകന്ന വളരണം. അവകര നമ്മൾ 
പാകക്ടുത്ി ശവണം സമൂഹ
ത്ിശലക്ക് വിട്ടുകകാടുക്കാൻ. 
ഇകതല്ാം തുെക്കത്ിൽ വളകര 
നിസ്ാര�ായി കചയ്ാൻ പറ്റുന്ന
വയാണ്. അല്പക�ാരു ദരീർഘവരീ
ക്ഷണവം ചിട്ക്ടുത്ലക�ാകക്ക 
കകാണ്് സാധികച്ടുക്കാവന്ന
വയാണ്. എന്നാൽ ശ്ദ്കുറവം 
അശ്ദ്ശയാകെ കാര്യങ്ങൾ 
ശനാക്കിക്കാണകയും കചയ്ാൽ 
വിപത്് വലതായിരിക്കും.

 വിവാഹക�ന്ന് പറയുന്നത് 
�ശനാഹര�ായ കവിതശപാ
കലയാണ്. എന്നാൽ തുെക്കത്ിൽ
തകന്ന അക്ഷരകത്റ്റ് വന്നാൽ, 
ഒരിക്കലം തിരുത്ാനാവാത്
വയാകണന്ന് ശബാധ്യക്ട്ാൽ 
ഒരിക്കലം വലിച്നരീട്ാൻ കപൺ
കുട്ികശളാെ് ആവശ്യക്െരുത്. 
വിവാഹം അവസാനകത് 
ഉപാധിയല്. ഒരു നി�ിഷംശപാലം 
അവകള ശവദനി്ിക്കരുത്. ഉപശദ
ശങ്ങൾ നൽകി കെിച്തൂങ്ങാൻ 
ശരെരി്ിക്കരുത്. അവൾക്ക് 
ശവണ്ത് കുടുംബത്ികറെ സാന്്വ
ന�ാണ്. പതറിശ്ാകരുത്. പരാ
ജയക്ടുന്ന സ�യത്് അവളുകെ 
�നസ്് ശക്ത�ായ �ാനസിക
സമ്മർദേത്ിലായിരിക്കും. കതറ്റും 
ശരിയും അറിയാക�കെിലം �ാന
സികപിരിമുറുക്കത്ിൽ വിശവചന
ബുദ്ി നഷ്ടക്ശട്യ്കാം. ആ സ�യം 
അവർക്ക് ശവണ്ത് ശക്ത�ായ 
പിൻതാങ്ങലം (support) സാന്്വ
നവ�ാണ്. അത് നിരസിക്കരുത്. 
കപൺകുട്ികൾ കഴിയുന്നതും 
ഒന്നും ഒളിച്വയ്കാൻ ശ്�ിക്കരുത്. 
അതുശപാകല അന്ധ�ായ രെണയം 
പകൊളിശയാെ് കാണിക്കരുത്. 
അത് ഗുണശത്ക്കാൾ ശദാഷം 
കചയ്യും. അത് adjustment അല്. 
ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ കതറ്റിദ്രിച്ി
ക്കുകയാണ്. പരസ്പരപുരകങ്ങൾ 
ആകുശമ്ാഴാണ് adjustment 
വരുന്നത്. ശത്രുതാ�ശനാഭാവ
ശത്ാകെ നില്ക്കുന്ന പകൊളിശയാെ് 
കരീഴ് ക്ൊശന സാധിക്കൂ. 
കരീഴ് ക്െൽ സ് ശനഹത്ികറെ 
മുന്നിൽ സ്വർഗ്�ാകണകെിൽ, 
സ�നില കതറ്റിയ വ്യക്തിക്ക് 
മുന്നിൽ നരകം തകന്നയാണ്. 
അത് ഒഴിവാക്കുക. 

 ഇരെകാരം അശനകം ഇഴകൾ 
തുന്നിശച്ർക്കുന്നതാണ് വിവാഹം. 
വരുംവരായ്കകള പറ്റി കുട്ികകള 

പറഞ്ഞു�നസ്ിലാക്കി ഊട്ിയുറ്ി
ച്ശശഷം ശവണം ആ അനർഘ 
സദവരീകനി�ിഷത്ിശലക്ക് 
ആനയിക്കാൻ. ഒ്ം കരുത്തും 
കർമ്മകുശലതയും സകമുതലായും 
കൂട്ായും ഉണ്ാകണം. 

 സ്തരീ ശക്തിയാണ്, 
ശക്തയാണ്. രെണയകത്യും 
സ് ശനഹകത്യും അന്ധ�ായി 
വിശ്വസിക്കാകത �നസ്ാന്നി
ദ്്യശത്ാകെ തിരിച്റിയാൻ 
കഴിയണം. അകലാതിരിക്കാൻ, 
ശചർത്തുപിെിക്കാൻ കഴിയുന്നത് 
സ് ശനഹമുള്ശ്ാഴാണ്. 
അതികനാരു പകരം വയ്കലില്. 
യഥാർഥവം സത്യസന്ധവം പവി
ത്വ�ായ സ് ശനഹം ഒരാൾക്ക്  
നിങ്ങശളാടുകണ്കെിൽ നിങ്ങൾ 
വിശച്ദിക്കക്െില്. അശ്ാഴും 
ഒശന്നാർക്കണം, തിരിച്് കിട്ാത് 
സ് ശനഹത്ിനുശവണ്ി ഒരിക്കലം 
കാത്ിരിക്കരുത്. യാഥാർഥ്യ
ശബാധവം രെശയാഗികതയും 
അവികെയാണ് ശവണ്ത്. ഒരു 
സ് ശനഹശത്ാടും ഒരു രെണയ
ശത്ാടും ഉപ�ിക്കാൻ �കറ്റാരു 
രെണയവം സ് ശനഹവ�ില്. 
ഒശരാന്നും വ്യത്യസ്ത�ാണ്. കപാ
രുത്ക്ൊനാകാത്തികന 
കാത്ിരുന്നു ജരീവിതം നശി്ി
ക്കരുത്. �നുഷ്യജന്ം അമൂല്യ
നിധിയാണ്. �ശനാഹര�ായ 
ജരീവിതകത് നമ്മൾ കാത്തുസൂ
ക്ഷിക്കണം. നമ്മുശെതായ ഒരു 
ജരീവിതം നമുക്കുണ്്. അവികെ 
ഏറ്റക്കുറച്ിലകൾ ഉണ്ാകാം. 
അതികന �കറ്റാരു ജരീവിതവ�ായി 
താരത�്യക്ടുത്രുത്. നമ്മുകെ 
ചിന്കൾകക്കാ്ം ആ 
ജരീവിതകത് പുഷ്ടിക്ടുത്തുക. 
തരീർച്യായും വിജയിക്കാൻ 
കഴിയും. ശയാജിക്കാൻ പറ്റാത് 
ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്കളയുക. 
അകല്കെിൽ നിങ്ങൾക്കും 
�റ്റുള്വർക്കും മുറിവകൾ 
ഉണ്ാക്കും. അശനക ജന്ങ്ങളുകെ 
സുകൃത�ാണ് �നുഷ്യജന്ം, 
അതുശപാകല സുന്ദര�ാണ് 
വിവാഹവം. സുക്ഷിച്ാൽ ദുഃഖിശക്ക
ണ്ിവരില്. നമ്മുകെ സ്വപ് നങ്ങൾ 
നമുക്കു �ാത്മുള്താണ്. ആ സ്വ
പ് നങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ാകാൻ 
നമ്മൾതകന്ന വിചാരിക്കണം. 
അങ്ങകന ആയാൽ ദാമ്ത്യം ഒരു 
�ഹാകാവ്യം തകന്ന. കരുതശലാകെ 
മുശന്നറിയാൽ ജരീവിതകത് നമുക്ക് 
ആശഘാഷ�ാക്കാം.
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സങ്െനാശന ഗണപതിസ് ദതാത്ം
രെണ�്യ ശിരസാശദവം ഗൗരരീപുത്ം വിനായകം
ഭക്താവ്യാസം സ്ശരന്നിത്യം
ആയുഷ് കാ�ാർത്ഥ സിദ്ശയ
രെഥ�ം വക്രതുണ്ശ് ഏകദന്ം ദ്വിതരീയകം
തൃതരീയം കൃഷ്ണപിംഗാക്ഷം ഗജവക്ത്രം  ചതുർത്ഥകം
ലംശബാദരം പഞ്ച�ഞ്ച ഷഷ്ം വികെം ശ�വ ച
സപ്ത�ം വിഘ് നരാജഞ്ച ദശ�ന്തു വിനായകം
ഏകാദശം ഗണപതരീം ദ്വാദശന്ം ഗജാനനം.

വത്ദലാക്യ മംഗള നമഃ ലക്ഷ്മി 
സ് ദതാത്ം
ഓം ന�ഃ കല്യാണ ശദ ശദവി
നശ�ാസ്തു ഹരിവല്ശഭ
നശ�ാ ഭക്തരെിശയ ശദവി
ലക്ഷ്മരീശദവി നശ�ാസ്തുശത
നശ�ാ �ായാ ഗൃഹിതാംഗി
നശ�ാസ്തു ഹരിവല്ശഭ
സർശവ്വശ്വരി ന�സ്തുഭ്യം
ലക്ഷ്മരീശദവി നശ�ാസ്തുശത
�ഹാ�ാശയ വിഷ്ണുധർശമ്മ

പത് നരീരൂശപ ഹരിരെിശയ
വാംഛാ ദാത്ി സുശരശാനി
ലക്ഷ്മരീശദവി നശ�ാസ്തുശത.

കുദബരമന്ത്രം 
യക്ഷായ കുശബരായ സവശ്വണായ ധന-
ധാന്യാധിപതശയ ധനധാന്യസമൃദ്ിം ശ�
ശദഹി ദദാപയ സ്വാഹ.

ദുഃഖനിവാരണത്തിന്
ഹരം ഹരിം ഹരിശ്ന്ദ്രം
ഹനു�ന്ം ഹലായുധം
പസഞ്ചതാനി സ്ശരനിത്യം
ശഘാര സകെെനാശനം.

യാത്ദപാകുദ്ാൾ
അഗ്രശതാ നരസിംശഹാ ശ�
പൃഷ്ശതാ ഗരുഡദ്്വജഃ
പാർശ്വശയാസ്തു ധനുഷ്മന്ൗ
സകരൗ രാ�ലക്ഷ്മണൗ.

വിജയമാണ് ജീവിതം പരാജയം മരണമാണ് എന്പറഞ്ത് സ്വാമി വിദവകാനദേനാണ്.

സ് ദതാത്മാലിക
നിത്യവം ഭക്തിപൂർവം കചാല്ാൻ പറ്റിയ 

സ് ശതാത്ങ്ങളും കരീർത്നങ്ങളും ഈ ലക്കം 
മുതൽ രെസിദ്രീകരിക്കുന്നു.

ഉഷാ സജീവ് (സമ്ാദക)
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ദകരളത്തിഫല പ്രവർത്തനം
1965 ഡിസംബർ 11 ാം തരീയതി ഗുരുവായൂരിൽ 
വച്് വിശ്വഹിന്ദുപരിഷത്ികറെ ശകരളഘെകം 
ഉത്ഘാെനം നിർവ്വഹിച്ത് യശഃശരരീരനായ ശ്രീ 
�ന്നത്് പത്മനാഭനായിരുന്നു. ശകരളഘെക
ത്ികറെ ആസ്ാനം എറണാകുളത്് കലൂർ ആണ്.

ശകരളത്ികല എല്ാ താലൂക്കുകളും ശകന്ദ്രരീകരിച്് രെ
വർത്നം നെന്നുവരുന്നു. എല്ാ ഹിന്ദുസംഘെനക
കളയും ഒന്നി്ിച്് ഒശര ശവദിയിൽ കകാണ്ടുവരാനും 
വിശ്വഹിന്ദുപരിഷത്ിന് സാധിച്ിട്ടുണ്്. 

ശക്ഷത്ങ്ങൾ, സന്യാസാശ്�ങ്ങൾ, ബാലസം
സ് കാരശകന്ദ്രങ്ങൾ, സത്സംഗശകന്ദ്രങ്ങൾ എന്നരീ 
ശകന്ദ്രങ്ങളിലൂകെ നമ്മുകെ സാംസ് കാരികപാരമ്ര്യം 
അടുത് തലമുറയ്ക് പകർന്നുനൽകാനുള് രെവർത്
നങ്ങൾ വിശ്വഹിന്ദുപരിഷത്് നിർവഹിച്വരുന്നു. 

ഉദദേശലഷേ്യങ്ങൾ
• ഹിന്ദുസ�ാജകത് സുസംഘെിതവം 

സുശക്തവം ആത്മാഭി�ാനവമുള്വരു�ാ
ക്കിത്രീർക്കുക.

• ഹിന്ദുധർമ്മകത്ക്കുറിച്് അജ്രായി 
കഴിയുന്ന ഹിന്ദുക്കകള സനാതനധർമ്മമൂല്യങ്ങ
കളക്കുറിച്് അവശബാധമുള്വരാക്കുക.

• ജാതിചിന്, അസ്പൃശ്യത, ഉച്നരീചത്വം എന്നിവ 
തുെച്നരീക്കുക.

• ഹിന്ദുധർമ്മത്ിൽ നിന്നും വിട്ടുശപായവകരയും 
ഹിന്ദുധർമ്മത്ിശലക്ക് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കു
ന്നവകരയും സ്വാഗതം കചയ്യുക.

• ആർത്ന്ാരും അവശരു�ായവർക്ക് 
ആശ്വാസവം ശസവനവം നൽകാൻ ജരീവകാ
രുണ്യരെവർത്നങ്ങൾ ആവിഷ് ക്കരിച്് നെ്ി
ലാക്കുക.

• അനാചാരങ്ങൾ ഇല്ായ്�കചയ്യുന്നശതാകൊ്ം 
കാലാനുസൃത�ായ �ാറ്റങ്ങൾ ഉൾകക്കാ
ള്ളുവാൻ സമൂഹകത് തയ്ാറാക്കുക.

വിശ്വഹിന്ദുപരിഷത്ത്
1964 ആഗസ്ത് 29 ാം തീയതി ജന്ാഷ്ടമിേിനത്തിൽ ദബാംഫബയിലള്ള സാദേീപനി 

സാധനാലയത്തിൽ വച്് പൂജ്യ ചിന്യാനദേസ്വാമിജിയുഫെ അദ്്യഷേതയിൽ ദഡാ.ഫക.എം. മുൻഷി, 
സർവ്വശ്ീ സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്ർ, ഗുരുജി എം.എസ്. ദഗാൾവാൽക്കർ, മാസ്റർ താരാസിംഗ്, 

വമസൂർ മഹാരാജാ ജയചാമദവാഡംയാർ, ഫജയിൻ മുനി സുശീൽകുമാർ, േവലലാമ, േ്വാരക, പുരി, 
ശംദഗരി, ബേരി ദകാമദകാെിപീഠങ്ങളിഫല ജഗേ്ഗുരു ശങ്രാചാര്യന്ാർ, എസ്.എസ്.ആപ് ദതജി 

തുെങ്ങിയ മഹാത്മാക്കൾ ഒത്തുദചർന്ന് രൂപംഫകാടുത്ത ആദഗാളവഹദേവസംഘെനയാണ് 
വിശ്വഹിന്ദുപരിഷത്ത്. 180 രാജ്യങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന 85 ദകാെിയിൽപരം ഹിന്ദുക്കഫള 

വിശ്വഹിന്ദുപരിഷത്ത് പ്രതിനിധാനം ഫചയ്ന്.
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ഏകറെ രെിയക്ട് 
കുഞ്ഞുങ്ങശള, 
എല്ാവരും വരൂ, 

സ് കൂളുകകളാകക്ക തുറന്ന് 
പഠനം തുെങ്ങിയിശല്, പികന്ന 
നിങ്ങകളല്ാവരും നന്നായി 
പഠിക്കണം. നാളകത് ഭാരത
ത്ികറെ കെിഞ്ഞാൺ നിങ്ങളുകെ 
പക്കലാണ്. ക�ാസബലിൽ 
അധികശനരം ചിലവഴിക്കരുത്. 
കണ്ണുകൾക്ക് ശദാഷം കചയ്യും. 
കചറു്ത്ിശല കണ്െകവക്കശണാ? 
ശവണ് അശല്. എന്നാൽ ശരി. 
ഇന്ന് �ാ�ൻ പറയാൻ ശപാകുന്നത് 
�ഹാശദവൻ എങ്ങകന നരീലക
ണ്ഠനായി എന്നതികന്റ്റിയാണ്. 
നിങ്ങളിൽ ചിലകരകെിലം അതി
കന്റ്റി അറിവള്വരായിരിക്കും. 
എകെിലം ആ കഥ ശകൾക്കാത്
വർക്കായി �ാ�ൻ പറശഞ്ഞാകട്. 
കഥ അറിയുന്നവർ കൂകെ ഇരി
ക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞുകകാടുത്് 
സസ് കപൻസ് കളയശല്, കൂട്ശര.

എന്ാണ് �ഹാശദവകറെ 
രെശത്യകത? ശിവൻ ക്ഷിരെരെ
സാദിയും, അതുശപാകല ക്ഷി
രെശകാപിയും ആണ്. കപകട്ന്ന് 
സശന്ാഷിച്് ഭക്തർക്ക് 
വരംകകാടുക്കും. അതുകകാണ്് പല 
വിനയും ഭവിച്ിട്ടുണ്്. ഒരിക്കൽ 
ഭസ്ാസുരനു ശിവൻ കകാടുത് 

വരം ശകൾക്കശണ്? അയാൾ 
കതാടുന്നവകരാകക്ക ഭസ്�ാകും 
എന്ന്. വരം കിട്ിയപാതി അസുരൻ 
വരദാതാവികനത്കന്ന പരരീ
ക്ഷിക്കാക�ന്നു കരുതി ശിവകറെ 
പിറകക വച്പിെിച്. വര�ശല്? 
സത്യ�ശല്? അത് ശിവനായാലം 
അനുസരിശച് �തിയാകൂ. ശിവൻ 
ഓെികച്ന്ന് �ഹാവിഷ്ണുവികന 
അഭയംരൊപിച്. �ഹാവിഷ്ണു 
ആകളാരു കുസൃതിക്കാരനാണ്. 
ഭഗവാൻ കപകട്ന്ന് ശ�ാഹിനരീരൂപം 
പൂണ്് അസുരകറെ മുന്നിൽ 
നൃത്ംകചയ്തു. അസുരശനാെ് 
തകന്നശ്ാകല നൃത്ം കചയ്ാശ�ാ 
എന്ന് കവല്ലുവിളിച്. അസുരന് 
സശന്ാഷം, ഒരു സുന്ദരിയശല് 
കവല്ലുവിളിച്ത്? അസുരൻ 
ശ�ാഹിനിയുകെ നൃത്ത്ികനാത്് 
ചുവടുകൾ കവച്. അശ്ാഴാണ് 
ശ�ാഹിനിയായ വിഷ്ണു ഒരു മുദ്ര 
കാണിച്ത്. തകറെ നിറുകിൽ 
കതാട്ടുകകാണ്് ശ�ാഹിനി നൃത്ം 
കചയ്തു. ഭസ്ാസുരൻ ആ മുദ്ര 
അനുകരിച്. ശശഷം എന്ായി? ഹ 
ഹ, ഭസ്ാസുരൻ തനിക്ക് കിട്ിയ 
വരഫലത്ാൽ സ്വയം ഭസ്�ായി. 
ശിവന് സ�ാധാന�ായി.

അങ്ങകന ശിവപാർവ്വതി�ാർ 
സകലാസത്ിൽ കഴിയുശമ്ാൾ 
എശന്ാ ഒരു കാര്യത്ിന് ശിവന് 

ശകാപം വന്നു. പാർവ്വതിശദവി 
ഭയന്നുശപായി. ശിവനു ശകാപം 
വന്നാൽ പികന്ന താണ്വ�ാണ്. 
എട്ടുദിക്കും നടുങ്ങു�ട്ഹാസവം, 
ഏഴുശലാകങ്ങളും കുലങ്ങു�ാറുള് 
താണ്വവം.

അശ്ാൾ ഭരീതിപൂണ്് പാർവ്വതി 
പറഞ്ഞു: ''എനിക്ക് അങ്ങയുകെ 
ഈ ശകാപം കണ്് ഭയ�ാകുന്നു. 
ഞാകനങ്ങകന അശങ്ങാകൊത്തു 
കഴിയും. ഈ ശകാപം ഉശപക്ഷി
ക്കണം.'' ?

ശിവന് പാർവ്വതികയന്നാൽ 
ജരീവകറെ ജരീവനാണ്. ശിവൻ ധർ
മ്മസകെെത്ിലായി. തകറെ ഈ 
ഉഗ്രശകാപം ആരികലകെിലം നി
ശക്ഷപിക്കണക�ന്ന് തരീരു�ാനിച്.

ആ സ�യത്ാണ് അത്ി 
�ഹർഷിയുകെ പത് നിയായ 
അനസൂയക്ക് പുത്ലാഭം 
ശവണക�ന്ന് ത്ിമൂർത്ികശളാെ് 
അനുഗ്രഹ�ായി ശചാദിക്കുന്നത്. ആ 
കഥ പിന്നരീെ് �ാ�ൻ പറഞ്ഞുതരാം. 
ഏതായാലം അനസൂയയുകെ 
പുത്നായി ദുർവ്വാസാവ്  ജനിച്. 
ശിവൻ തകറെ ശകാപത്ികറെ 
അംശം ദുർവ്വാസാവിന്  നൽകി. 
പിൽക്കാലത്് ദുർവ്വാസാവികറെ 
ശകാപത്ാൽ പലരും പരിതപിച്ി

അജയ് ദമദനാൻ  

പി.ജി.എൻ. ഉണ്ണിത്താനാണ് തിരുവിതാംകൂറിഫല അവസാനേിവാൻ.

ബാലപംക്തി

ശ്ീമാമൻ കഥകൾ-4
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ട്ടുണ്്. 

ദുർവ്വാസാവ് തകറെ ശദശാെനത്ി
നിെയിൽ ഒരു �ശനാഹരിയായ 
വിദ്യാധരസുന്ദരി ശചശതാഹര�ായ 
�ാല അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 
കാണാൻ ഇെയായി. �ഹർഷിക്ക് 
ആ �ാല കിട്ിശയ തരീരൂ. അശദേഹം 
സുന്ദരിശയാെ് അത് ശചാദിച്. 
ദുർവ്വാസാവകല്, കകാടുത്ി
കല്കെിൽ അശദേഹത്ികറെ 
ശകാപത്ിൽ എന്ാണണ്ാ
വകകയന്നറിയില്. സുന്ദരി 
�ാല ദുഃഖശത്ാകെ സക�ാറി. 
അശ്ാഴാണ് ശദശവന്ദ്രൻ 
തകറെ വാഹന�ായ ഐരാവത
ത്ിൽ ആ വഴി എഴുന്നള്ളുന്നത്. 
�ഹർഷി ചഞ്ചലചിത്നാണ്. 
അശദേഹം ആ �ാല ശദശവന്ദ്രനു 
സമ്മാനിച്. ശദശവന്ദ്രനാകകട് 
�ാല ഐരാവതത്ികറെ �സ്തക
ത്ിലണിയിച്. �ാലയുകെ സുഗ
ന്ധത്ാൽ അശനകം ശതനരീച്കൾ 
ഐരാവതകത് ഉപദ്രവിച്. 
കാരണം ആ �ാല കല്പവൃക്ഷ
ത്ികറെ പൂക്കൾകകാണ്് കകാരു
ത്തായിരുന്നു. അത്യധികം സുഗ
ന്ധശ�റിയത്.

ഐരാവതത്ിന് ശദഷ്യം വന്ന് ആ 
�ാല കതറി്ിച്് തറയിലിട്് ചവി
ട്ിയരച്. ഇതുകണ്് ക്രുദ്നായ 
ദുർവ്വാസാവ് ഇന്ദ്രകന ശപിച്. 
ശദവന്ാർ നശിച് ശപാകുക�
ന്നുപറഞ്ഞു. 

അത് സത്യ�ായി ഭവിച്. 
ശദവന്ാരുകെ ശക്തി ക്ഷ
യിച്ശപായി. അസുരന്ാർ 
യുദ്ത്ിൽ അവകര ശതാൽ
്ിക്കുകയും കചയ്തു. ശദവന്ാർ 
പതിവശപാകല വിഷ്ണുപാദകെൽ 
അഭയം ശതെികയത്ി. ഭഗവാൻ 
അവശരാെ് ഇരെകാരം പറഞ്ഞു: 
'ശദവന്ാശര, നിങ്ങൾ അസുരന്ാ
രു�ായി സന്ധികചയ്ണം. എന്നിട്് 
ഇരുകൂട്രും ശചർന്ന് പാലാഴി 
�ഥനം കചയ്ണം. പാലാഴിയിൽ 
അശനകം ഔഷധസസ്യങ്ങളുള് 
�ന്ഥരപർവ്വതകത്  കെശകാലം, 
വാസുകി എന്ന �ഹാസർ
്കത് കയറു�ാക്കി കെയുക. 
അതിൽനിന്ന് വഴിയുന്ന അമൃതം 
ഭക്ഷിക്കുക. പിന്നരീകൊരിക്കലം 
നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷയം ഭവിക്കയില്.''

നമ്മൾ വരീട്ിൽ പകണ്ാകക്ക 
ഭരണിയിൽ ശ�ാരു കെഞ്ഞ് 

കവണ് എടുത്ിരുന്നു. ഇശ്ാൾ 
നിങ്ങളുകെ വരീട്ികലാകക്ക സൂ്ർ 
�ാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കവണ് വാ
ങ്ങുകയശല് പതിവ്? അകല്കെിൽ 
ക്ൻഡർ ഉപശയാഗിക്കു�ായിരി
ക്കും. സാര�ില്.

അതുശപാകല പാലാഴികയ ശദ
വാസുരന്ാർ ഒത്തുശചർന്ന് 
അമൃത്  എടുക്കാനായി കെഞ്ഞു. 
�ന്ഥരപർവ്വതം പാലാഴി കെയു
ന്നതിനിെയിൽ ഇെയ്കിെക്ക് വഴുതി 
താണശപാകുശമ്ാൾ ഭഗവാൻ 
ഒരു ആ�യുകെ രൂപക�ടുത്് 
താകഴ നിന്ന് �ഹാപർവ്വതകത്  
താങ്ങിനിർത്ി. അങ്ങകനയാണ് 
ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവികറെ കൂർമ്മാ
വതാരം ഉണ്ായത്. കൂർമ്മം 
എന്നാൽ ആ�. പാലാഴി കെയു
ന്നതിനിെയിൽ വാസുകിയുകെ 
വായിൽനിന്നും ഉഗ്രവിഷം 
പുറശത്ക്ക് ഒഴുകി. അമൃതിൽ അത് 
കലർന്നാൽ എല്ാം രെയത് നവം 
കവറുകതയാവികല്. അശ്ാഴാണ് 

ശിവൻ ആ കാളകൂെവിഷം മുഴുവൻ 
തകറെ വായ്ക്കുള്ിശലക്ക് ഏറ്റുവാ
ങ്ങിയത്. അശഹാ കഷ്ടം! ശിവകറെ 
കതാണ് മുഴുവൻ വാസുകിയുകെ 
ഉഗ്രവിഷത്ാൽ നരീലനിറ�ായി. 
വാസുകികയന്നാൽ നമ്മുകെ രാ
ജകവമ്ാലശയക്കാൾ ആയിരം 
�െങ്ങ് വിഷശ�റിയത്. അത് ഒഴുകി 
ശിവകറെ വയറ്റികലത്രുകതന്ന് 
കരുതി പാർവ്വതരീശദവി ശിവകറെ 
കണ്ഠത്ിൽ മുറുക്കിപിെിച്. വിഷം 
അവികെത്കന്ന ഉറഞ്ഞുനിന്നു. 
അന്നുമുതലാണ് ഭഗവാൻ ശിവൻ 
നരീലകണ്ഠനായിത്രീർന്നത്. 

ഓം �ഹാരുദ്രായ ന�:

കഥയിഫല ദചാേ്യങ്ങൾ:
1.ആരായിരുന്നു ദുർവ്വാസാവ്?
2.ഏന്ിനാണ് പാർവ്വതരീശദവി 
ശിവകറെ കണ്ഠത്ിൽ മുറുക്കി 
പിെിച്ത്?
3.ശകാപം നല്ശരീല�ാശണാ?
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ദമെക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക 1/4) 
വൺക�റെിൽ നിന്ന് സഹായങ്ങൾ എന്നിവ ഫലം. സാ
മ്ത്ികഭദ്രതയും കച്വെത്ിൽ പുശരാഗതിയും രെതരീ
ക്ഷിക്കാം. കതാഴിൽ വിപുലരീകരിക്കും. എല്ാവരിൽ നിന്നും 
ബഹു�ാനം ലഭിക്കും എകെിലം സ്തരീകളു�ായി ഇെകപടു
ശമ്ാൾ സൂക്ഷിക്കുക. അപ�ാനിതനാവാം. ശദാഷങ്ങൾ 
കുറയ്ക്കുവാനായി അതാതു നക്ഷത്ശദവതകയ ഭജിക്കുക.

എെവക്കൂറ് (കാർത്തിക3/4, ദരാഹിണി, മകീര്യം1/2)
ഉത്രവാദിത്വമുള് നിയ�നങ്ങൾ ലഭിക്കും. സ്വന്ം 
സ്ാന�ാനങ്ങൾ ഉയർത്തുവാനുള് അഭിലാഷ�നുസ
രിച് രെവർത്ിക്കും. ധർമ്മം പരിപാലിക്കും. ആദരണരീയ
തയിലൂകെ ജരീവിതവിജയം ശനടും. പരശദശത്തു ശപാകും. 
കാര്യങ്ങൾക്ക് തെസ്ം വന്നുശചരാവന്ന സ�യവ�ാണ്. 
�ാനഹാനിയും വരീഴ്ചയും ഉണ്ാകാം. ശദാഷം കുറയ്ക്കുവാനായി 
നക്ഷത്ശദവതകയ ഭജിക്കുക

മിഥുനക്കൂറ് (മകയീര്യം1/2,തിരുവാതിര,പുണർതം3/4) 
സ�യം ശ�ാശ�ായി കാണന്നു. അഗ്ിയിൽനിന്നും 
ആയുധത്ിൽ നിന്നും അപകെസാദ്്യതയുണ്ടു്. സ�യത്് 
ആഹാരം കിട്ികയന്നുവരില്. സന്ാനങ്ങളും സശഹാദര
ങ്ങളും മൂലം ദുഃഖമുണ്ാകും. ശനത്ശരാഗത്ിനും ഉദരശരാ
ഗത്ിനും സാദ്്യത. ശദാഷം കുറയ്ക്കുവാനായി നക്ഷത്
ശദവതകയ ഭജിയ്ക്കുക.

കർക്കെകക്കൂറ് (പുണർതം 1/4, പൂയം, ആയില്യം)
ശ�ലധികാരികളിൽ നിന്ന് ശനട്ങ്ങൾ രെതരീക്ഷിക്കാം. 
ധനനഷ്ടവം ശകാെതിവ്യവഹാരങ്ങളുംകകാണ്് കഷ്ട
ത്ിലാകും. കഫസംബന്ധ�ായ ശരാഗങ്ങൾ അലട്ടും. 
പിതാവിനും സ�യശദാഷം. സഹരെവർത്കരും 
പകൊളികളും സഹായിക്കും. ശദാഷം കുറക്കുവാനായി 
നക്ഷത്ശദവതകയ ഭജിക്കുക.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകം, പൂരം, ഉത്ം 1/4)
സാമൂഹിക സാമ്ത്ിക ശനട്ങ്ങളിൽ ഗുണപര�ായ 
സ്വാധരീനമുണ്ാകും. ഉദരശരാഗമുണ്ാകും. യാത്ാശക്ലശവം 
സ്വജനവിശരാധവം രെതരീക്ഷിക്കാം. സന്ാനസുഖം 
ലഭിക്കും. പകൊളിയിൽ നിന്ന് ശനട്മുണ്ാകും. ശദാഷം കുറ
യ്ക്കുവാൻ നക്ഷത്ശദവതകയ ഭജിക്കുക.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്ം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2)
കർമ്മസിദ്ി, അഭരീഷ്ടകാര്യസാദ്്യം, ആശരാഗ്യപുഷ്ടി 
എന്നിവ രെതരീക്ഷിക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളു�ായി വാക്കുതർക്കം 
ഉണ്ാകാകത സൂക്ഷിക്കുക. ധനാഗ��ാർഗ്ം പുഷ്ട�ാകും. 
ഉൽക്കണ്ഠാകുലതയ്ക്കും ശരരീരക്ഷതത്ിനും സാദ്്യത 
കാണന്നു. അന്യസ്തരീബന്ധമുണ്ാകാകത കരുതൽ 

ശവണം. ശദാഷശാന്ിയ്കായി നക്ഷത്ശദവതകയ ഭജിക്കുക.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര 1/2, ദചാതി, വിശാഖം 3/4)
സുഹൃത്തുക്കളുകെ സഹായത്ാൽ കാര്യവിജയം, സാമ്
ത്ികലാഭം, കാര്യരൊപ്തി എന്നിവ ഫലം. സുഹൃത്ബന്ധം 
സ്ാപിക്കും. ശത്രുജനങ്ങളുകെ വിശരാധത്ിനും അധി
കച്ിലകൾക്കും സാദ്്യത. ശദാഷശാന്ിയ്കായി നക്ഷത്
ശദവതകയ ഭജിക്കുക.

വൃശ്ികക്കൂറ് (വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃദക്കട്)
ശജാലിയിൽ നല് രെകെനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. എല്ാ കാര്യത്ിലം 
അനുകൂലസാഹചര്യം വന്നുശചരും. പുഷ്പഫല രത് നാഭരണ 
ലാഭം പറയാം. ബന്ധുജനവിശരാധവം ഗൃഹസുഖക്കുറവം 
ഉണ്ാകും. ശിശരാശരാഗത്ിനും സാദ്്യത. ശദാഷശാന്ി
ക്കായി നക്ഷത്ശദവതകയ ഭജിക്കുക.

ധനുക്കൂറ് (മൂലം, പൂരാെം, ഉത്ാെം 1/4)  
ഉശദ്യാഗത്ിൽ രെശ�ാഷനും വ്യാപാരവ്യവസാദികളിൽ 
ശനട്ങ്ങളും ശുതുജയവം രെതരീക്ഷിക്കാം.
സധര്യം, ആത്മവിശ്വാസം, ഊർജ്ജസ്വലത, കലഹ
രെിയരെവണതകൾ എന്നിവ അനുഭവക്ടും. അസ്ി
രജരീവിതവം അസ്ിരഭാഗ്യവം പകൊളിത്വിജയവം 
ഉണ്ാകും.
കാലിന് മുറിവ പറ്റാം. ശദാഷശാന്ിയ്കായി നക്ഷത് 
ശദവതകയ ഭജിക്കുക.

മകരക്കൂറ് (ഉത്ാെം 3/4, തിരുദവാണം, അവിട്ം1/2)
രെവർത്നവിജയം നല് ചിന്ാശക്തി എന്നിവയാൽ 
ജരീവിതവിജയം. എന്നാൽ ബന്ധുവിശരാധത്ിനും ദുർ
ജനസംസർഗത്ിനും സാദ്്യതയുണ്്. ചതിരെശയാഗമു
ണ്ാകാകത സൂക്ഷിക്കുക. ധനവാസ്താദിലാഭമുണ്ാകും. 
അസ�യത്തുള് ആഹാരം ബുദ്ിമുട്ടുണ്ാക്കും.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ം 1/2, ചതയം, പൂരൂരുട്ാതി 3/4)
പലവിധ കഷ്ടതകളും ധനനഷ്ടവം ശരാഗാരിഷ്ടതകളും 
ഉണ്ാകും. പുശരാഗതിയിൽ വിഘ് നം, �ററുള്വരുകെ 
ചതിയിലൂകെ അപകെങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ാകും. ശ്ദ്ാല
വാകുക. നക്ഷത്ശദവതകയ ഭജിക്കുക.

മീനക്കൂറ് (പൂരൂരുട്ാതി 1/4, ഉതൃട്ാതി, ദരവതി)
സ്ാനചലനം, ധനനഷ്ടം, അപകെങ്ങൾ, ബന്ധുശക്ലശം 
എന്നിവ അനുഭവക്ടും. ജ്വരാദിശരാഗങ്ങൾക്ക് സാദ്്യ
തയുണ്്. ഭാര്യാസുഖവം വസ്തലാഭവം ഗുണങ്ങളാണ്.
എല്ാ കൂറുകാരും അവരുകെ ദശാനാഥ�ാകരയും നക്ഷത്
ശദവതകയയും ഭജിക്കുക.

tPymXn-jm-Nmcy 
hnPbm tat\m³

9447696190

1 {]-tZm-jw, Z-Kv-²-tbm-Kw. 4 ]uÀ-W-an. 5 tNm-äm-\n-¡-c a-Iw, B-äp-ImÂ s]m-¦m-e. 

9 kzm-an `-àm-\-µKp-cpP-b-´n 15 G-Im-Z-in. 16 {]-tZm-jw. 17 a-lm-in-h-cm-{Xn. 

18 A-am-hm-kn H-cn-¡Â, {im-²w, Zm-\w. 22 ]q-´m-\-Zn-\w. 23 Ipw-`-`-c-Wn. 24 j-jvTn. 

25 i-_-cn-a-e sIm-Sn-tb-äv. 30 G-Im-Z-in, Z-Kv-²-tbm-Kw.

hntijZn-hk§Ä

1197 Ipw`-amkw F§s\? 
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Ip  þ 14 aIcw
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അശന്വഷണങ്ങൾക്ക് :
വി.ആർ രോജഡശഖരൻ - 9447596013
രോധോകൃഷ്ണൻ  - 9447066172
രോജൻ  - 9400240723

അലശഞാക് സിംഗഞാൾ 
കൗശൽ വികഞാസ ല�ഞാജന

സൗജന്യ സ്വയംഫതാഴിൽ പരിശീലനം
സ്വാമി വിദവകാനദേ കൾച്റൽ ഫസാവസ്ിയും, 

VH P ( US ) KHANA യും ദചർന്ന് നെത്തുന്ന സംരഭം 

• പുതിയ ഡമോ�ൽ തയ്യൽ പരിശരീലനം
• കംപയൂട്ർ പരിശരീലനം (കതോഴിൽ സോധ്യത ഉള്ള ഡകോഴ് സ്)
• യുവതികൾക്ം, യുവോക്കൾക്ം പ്രഡത്യകം പരിശരീലനം
• വിദഗ്ദരുകെ ഡസവനം 

ബന്ധക്ശെണ് വിലാസം
ശ്രീ ശിവപോർവ്വതി ബോലികോസദനം
പുല്ോെ് (P. O) പത്നംതിട് 
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ap¸-Xv e-£w ln-µp-¡-fn-te-¡v 
kzm-`nam-\ k-tµ-i-hp-ambn hn-iz-ln-µp- ]-cn-j-¯v

a-lm-k-¼À-¡v A-`n-bm³ 
2022 amÀ-¨v 01 ap-X-Â 

B²ym-ßn-I-X-bn-eq-sS \-h-tI-c-f krãn

hn-iz-ln-µp- ]-cn-j-¯v tIcfw
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