योिगनः सवरसेवकाः
ഹരിപസാദ്,വി.ടി.കടമര്.
(പതാം കാസിെല സംസതപാഠപസകതിെല
പതാമെത പാഠതിെന മലയാളവിവരതനം)

हसतपुसतकमधयेिसत पाठसयासय िववतरनम्।
अधयापकानां सवेषाम् उपकाराय िनिमरतम्।।१।।
तथापयहं करोमयत हसतेन लघुना परम्।
छाताणामुपकाराय हनयदेकं िववतरनम्।।२।।
अतोनवयमुखेनैव वाकयानामथरपतू रये।
अधयाहारािदना सवर िविलखािम यथामित।।३।।
...िववतरकः

सवािमनः तपोवनसय तीथरयातापसङे िविभनबुिदगतयः िविभनशेणीकाः
बहवः जनाः सनदशरनािथरनः (सनतः) ततािप सिममिलताः आसन्।
തോപാവനസവാമിയെട തീരതയാതാോവളയില വിഭിനരീതിയില
ചിനികനവരം
നാനാതരതിലളവരമായ
ധാരാളം
ജനങള
സനരശനമാഗഹിചെകാണ് അവിെട വനോചരനിരന.

ततः अत किशत् सवािमनं धृषतया िनससङोचम् (एवम्) अपाकीत्।

അനനരം അവിെടെവച് ഒരാള സവാമിോയാട് അഹങാരോതാടകടി
നാണമിലാെത ഇങെന ോചാദിച.

िवजनपदेशेषु िनवसनतः भवादशाः िकम् कु वरिनत?

ആളപാരപിലാത പോദശങളില താമസിചെകാണ്താങെളോപാലളവര എനാണ് െചയനത്?

जनबहुलेषु अधसतनदेशेषु यत कु तिचद अवसथाय
कु तः न कु वरिनत?-इित।

देशशुशूषणपरं

कमर

ജനങള ധാരാളമള താെഴകിടയിലള പോദശങളില എവിെട
െയങിലം
താമസിച്
ോദശോസവനപരമായ പവതി എനെകാണ്

െചയനില?

सवािमनः िवनमं पितवचनम् एवम् आसीत्।

സവാമിയെട വിനയാനവിതമായ മറപടി ഇപകാരമായിരന.

भवता समयक् समािरतम्।

താങള ോവണവണം ഓരമിപിച.

वयम् अत िसथतवा एव असमदेशं सेवामहे ।

ഞങള ഇവിെട നിനെകാണതെന നമെട നാടിെന ോസവികന.

अधयातमानुभविनषाभयासः अधयातमिवदोपदेशः च यत कु तािप
िसथतवा सवानुभवमुखेन शासमुखेन च यितकिञत् असमािभः िकयते ,
(तदा) तेन यादशी देशोपकृ ितः (िसदधयिनत), तादशी (देशोपकृ ितः)
के निचद अनयेन कमरणा न िसदधयिनत।
ആതീയാനഭവങളകോവണിയള നിഷെതറാെതയള അഭയാസവം
ആതവിോദയാപോദശവം,
എവിെടെയങിലം
വസിചെകാണ്
സവനം
അനഭവതിലെടയം ശാസതില പറഞിരികനരീതിയിലം
അലം
എങിലം ഞങളാല അനഷികെപടന; അോപാള അതെകാണ്
ഏെതാരവിധതിലള ഉപകാരം നാടിന ലഭികനോവാ അപകാരമള
ഉപകാരം മെറാര പവതിെകാണം നാടിന ലഭികനില.

दःु खािगसनतपे अिसमन् सं सारे महान् सुरनदीहदः आतमशािनतः एव ।

ദഃഖതീയില ചടനീറന ഈ പാപഞികജീവിതതില, ഗംഗയിെല
വലിയകയം (എന വിോശഷിപികാവനത്) ആതശാനിെയ മാതമാണ്.

(पतयके) िवतपदािदसमपादनिवषयका अिप लौिककपाजैः शासीयपाजैः
च सवे पुरषाथारः तदथरम ् एव िकयनते ।

(പതയകതില) ധനം, സാനം എനിവ സമാദികക എന
(ഭൗതിക) വിഷയങളിലനിയിടാെണങില ോപാലം, ലൗകികകാരയങളില
അറിവളവരാലം
ശാസീയകാരയങളില
അറിവളവരാലം
എലാ
പരഷാരതങളം അനഷികെപടനത് (ആതയനികമായി) ആതശാനി
കോവണി മാതമാകന.

अहो! आतयिनतकी आतमशािनतः कु तािप अलभयमाना अमूलयिनिधः
इव सवरसपृहणीया (भवित)।

(എനാല) ആതയനികമായിരികന (ആ ) ആതശാനി ഒരിടതം
ലഭികാതതം
അമലയനിധിെയനോപാെല എലാവരാലം അോങയറം

ആഗഹികെപടനതമാണ് (എനത് ) ആശരയം തെന!

देववनदेन िनजशानतोपरतजीवनमातेण अनायासेन (सा आतमशािनतः)
यिद जनैःलभयते तिहर तेभयः महातमभयः लोकानां अिधकतरकलयाणकािरणः लोके के भवनती इित न वयं जानीमहे ।
ോദവനാരോപാലം മാനികനതം ശാനവം വിരകിവനതമായ തെന
ോകവലജീവിതംെകാണമാതം
അനായാസമായി ആ ആതശാനി
ജനങളക് ൈകവരികാനാവകയാെണങില ആ മഹാതാകോളകാ
ളധികം ോലാകരക് ഹിതകാരികളായി മറാരണ് ഈ നാടിെലന് ഞങള
അറിയനില.

आतमकीडाः आतमरतयः तादशाः महषरयः पवरतमसतके , िविवके, गुहायां
वा कु तािप िनवसनतु, ते खलु भुवनसय अनघरम ्, अितशोभनम्
िवभूषणम् इित िवजानीिह-इित।।
ആതവിഷയതില വിോനാദികനവരം ആതാവിലതെന അഭിര
മികനവരമായ അതരം മഹരഷിമാര കനിനമകളിോലാ ആളപാരപിലാ
തിടോതാ ഗഹയിോലാ എവിെടെയങിലം കഴിഞെകാളെട, അവരാണ്
ോലാകതിെന
അമലയവം
അതിോശാഭനവമായ
അലങാരെമന്
അറിഞാലം.

**

**

**

**

(കറിപ്- പാഠഭാഗതള ഒര പദംോപാലം വിടകളയാെത
അനവയപരതികോവണി പദങള യഥാതഥം കമീകരിചെകാണാണ്
പാഠപസകതിെല
വാകയങള
ഉദരിചിരികനത്.
ആശയപരതികോവണി
മലപാഠതിലം
വിവരതനതിലം
അദയാഹരിചോചരതഭാഗങളാണ്
ബാകറില പചനിറതിലള
അകരതില െകാടതിരികനത്. )

ഹരിപസാദ്,വി.ടി.കടമര്
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