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തുംപാരമ്പര്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായവിശ്വാസ
ങ്ങളെക്കാൾ കാലംഅടയാളപ്പെടുത്തിയ
അചഞ്ചലവിശ്വാസങ്ങളാണ.് ഫ്രാൻസി
ലെവൈറീനിയൻമലനിരകളുടെഹരിത
ഭംഗിയിൽഒഴുക്കുനിറഞ്ഞനദിക്കരയിലാ
ണ് ലൂർദ് നഗരംസ്ഥിതിചെയ്യുന്നത.് യൂറ�ോ
പ്പിലെഏറ്റവുംവലിയതീർത്ഥാടനകേന്ദ്ര
മാണ് ലൂർദ.് ഗ്രാമീണസൗന്ദര്യംനിറഞ്ഞ
തടാകങ്ങളുംഉദ്യാനങ്ങളുംമലനിരകളുംന
ഗരത്തേക്കാൾഫ്രാൻസിന്റെ ഹൃദയതാ
ളംതന്നെയാണ.് പ്രകൃതിയുടെഏത് പ്രതി
കൂലാവസ്ഥയിലുംരാത്രിയുടെയാമങ്ങളിൽ
ആകാശത്ത് മണിദീപങ്ങളുടെ
 പ്രഭാകിരണ
ങ്ങൾപ�ോലെനക്ഷത്രവിളക്കുകൾതെളി
ഞ്ഞുനിൽക്കും.ലൂർദ് മാതാവിന്റെ ദേവാല
യത്തിനുള്ളിൽമംഗളദീപമായിമെഴുകുതിരി
എരിഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരിക്കും.അവിടെഎപ ്പോ
ഴുംപ്രാർത്ഥനാനിരതമാണ.് 1844ജനുവരി
ഏഴിനാണ് ബ�ോളിവില്ല് ഗ്രാമത്തിൽഒരുദ
രിദ്റകുടുംബത്തിൽ പതിനാല് വയസുകാരി
യായഒരുഇടയപെൺകുട്ടിബെർണറുത്ത് 
ജനിച്ചത.് ചെറുപ്പംമുതലെആസ്തമ പ�ോലു
ള്ളപലവിധര�ോഗങ്ങളാൽ അവൾഭാരപ്പെ
ട്ടിരുന്നു.അവൾകന്യാമറിയത്തോട് ച�ോദി
ക്കുംഎന്റെര�ോഗങ്ങളാൽഞാൻഭാരപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്നു.എന്റെര�ോഗങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം
തരില്ലേ.
ലൂർദ് നഗരത്തിൽനിന്നുംവളരെയക
ലത്തിലുള്ളമസബിയേൽകാടുകളിൽസ
ഹ�ോദരിയുംകൂട്ടുകാരിയുമ�ൊത്ത് വിറക് ശേ
ഖരിക്കാൻപ�ോകുകപതിവായിരുന്നു.ഒരു
അരുവികടന്ന് അക്കരെയെത്തിയാൽധാ
രാളംവിറക് ലഭിക്കും.അവൾര�ോഗിയായ
തിനാൽബെർണദറുത്ത് ഒപ്പംപ�ോകാതെ
ഇവിയെയുള്ളഗുഹയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളകാടുക
ളിൽനിന്ന് ഉണങ്ങിയകമ്പുകൾശേഖരി
ക്കും.വളരെപഴക്കമുള്ളഈപാറയെവിളി
ക്കുന്നത് പുരാതനപാറയെന്നാണ.് അവൾ
വിറകുകൾശേഖരിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കെകാറ്റി
ലാടിക്കൊണ്ടിരുന്നചെടികളുംമരങ്ങളുംനി
ശ്ചലമായി.അവൾദൃഷ്ടികളുറപ്പി
 ച്ചുന�ോക്കി.
മുന്നിൽകണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നഒരുകാഴ്ചയവൾ
കണ്ടു.ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായിശിര�ോവസ്ത്രവുമ
ണിഞ്ഞ് കൈയിൽഒരുജപമാലയുമായിപു
ഞ്ചിരിതൂകിഒരുസുന്ദരിനിൽക്കുന്നു.ആജ
പമാലയ്ക്ക് സ്വർണ്ണത്തിന്റെനിറമായിരുന്നു.
സ്വർണ്ണദീപ്തിയ�ോടുകൂടിയആപ്രകാശംഅ
ടുത്തേയ്ക്കുവന്നു.ത്രിത്വസ്തുതിഎന്നുരുവിട്ടു.
അവർതമ്മിൽപരിചയപ്പെട്ടു.പെട്ടെ
 ന്ന് 
 അ
പ്രത്യക്ഷയാവുകയുംചെയ്തു.  1858ഫെബ്രുവ

ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽഎപ്പോഴുംമെഴുകു
തിരിഎരിഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരിക്കും.നമ്മുടെഋ
ഗ്വേദത്തിൽപ�ോലുമുണ്ടായിരുന്നത് അഗ്നി
യെസ്തുതിച്ചുക�ൊണ്ടാണ.് മെഴുകുതിരിയിൽ
നിന്നുവരുന്നജ്വാലകളെപ�ോലെഎല്ലാറ്റി
ലുംപ്രകാശിക്കുന്നത് ദൈവമെന്നസത്യമാ
ണ്.ലൂർദ്നഗരംകന്യാമറിയത്തിന്റെആയി
രംശരീരങ്ങളെനെയ്തുണ്ടാക്കിയതാണ.് സ്
നേഹവുംകരുണയും
 ശാന്തിയുംര�ോഗസൗ
ഖ്യവുംനൽകുന്നല�ോകമാതൃത്വത്തെയാണ്
ലൂർദ് മാതാവിൽകാണുന്നത.് ല�ോകത്തെ
യഥാർത്ഥനായകന്മാർആരെന്നറിയാൻ

ലൂർദ്മാതാവിന്റെ  ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽമംഗളദീപമായി
മെഴുകുതിരിഎരിഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരിക്കും. പ്രകൃതിയുടെ
ഏത്  പ്രതികൂലാവസ്ഥയിലുംരാത്രിയുടെ  യാമങ്ങളിൽ
ആകാശത്ത്     മണിദീപങ്ങളുടെപ്രഭാകിരണങ്ങൾ പ�ോലെ
നക്ഷത്ര
 വിളക്കുകൾതെളിയും.  
മാതാവിനെനന്ദിയ�ോടെ
 ഓർത്തുഉറവതേ
ടിനടന്നു.എങ്ങുംഉറവകണ്ടില്ല.അവൾനി
രാശയായിനിൽക്കുമ്പോൾമാതാവ് പ്രത്യ
ക്ഷപ്പെട്ട് ഒരുഭാഗംകാണിച്ചുക�ൊടുത്തിട്ടു
പറഞ്ഞു.'അവിടുത്തെ മണ്ണിളക്കൂ."അവൾ
പെട്ടെന്ന് കരിയിലകളകറ്റിമണ്ണ് മാന്തിയ
പ്പോൾഒരുഉറവപുറപ്പെട്ടു.അവൾആശ്ച
ര്യപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുന�ോക്കിയെങ്കിലും മാതാ
വിനെകണ്ടില്ല.ഇതുപ�ോലുള്ളഒരുഉറവ
യാണ് മക്കയിലെജലമായസംസംഎന്ന
റിയപ്പെടുന്നത.് അബ്റാഹാമിന്റെമകൻ
യിസ്മയേൽഅമ്മയായഹാഗാറിന�ൊപ്പം
മരുഭൂമിയിൽദാഹജലത്തിനായിവാവിട്ടു
കരഞ്ഞപ്പോൾദൈവംമരുഭൂമിയിൽനീരു
റവക�ൊടുത്തു.ആഉറവഇന്നുംലക്ഷക്കണ
ക്കിന് ജനങ്ങൾകുടിച്ച് ദാഹമകറ്റുന്നു.ഞാ
നുംകുടിച്ചിട്ടുണ്.ട് ഇവതമ്മിലുള്ളവിശ്വാസം
എന്തെന്ന് 
 ച�ോദി
 ച്ചാൽഇവിടുത്തെവിശുദ്ധ
ജലത്താൽഅന്ധന്മാർക്ക് കാഴ്ചയുംര�ോഗി
കൾക്ക് സൗഖ്യവുംലഭിക്കുന്നു.സവർണ്ണരും
അവർണ്ണനും
 ഇവിടെപ്രവേശനമുണ്.ട്  ദൈ
വത്തെഅറിയാൻഒരുമാർഗ്ഗമേയുള്ളൂ.അ
ത് അനുഭവിച്ചറിയുക.ഈപ്രപഞ്ചംദൈവ
ത്തേയറിയാനുംവായിക്കാനുള്ളഒരുതുറ
ന്നപുസ്തകമെന്ന് ഗുരുദേവൻപറഞ്ഞിട്ടുണ്.ട് 
ദൈവത്തിന്റെമഹത്വമറിയാത്തമനുഷ്യർ!
ല�ോകത്തെമരിയൻതീർത്ഥാടനകേ
ന്ദ്രങ്ങളിൽഒന്നാംസ്ഥാനമുള്ളത് ലൂർദിനാ
ണ്.നിത്യവുംഅവിടെദിവ്യകാരുണ്യപ്രദ
ക്ഷിണവുംജപമാലപ്രദക്ഷിണവുംനടക്കും.

അമ്മമാരുടെനേർക്ക് ന�ോക്കുകയെന്ന് പീ
റ്റർഹെഗ്ഗുംരക്തസാക്ഷിയെക്കാൾവലുതാ
ണ് രക്തസാക്ഷിയുടെഅമ്മയെന്ന് ഹെർ
മൻഹെസ്സെപിയറുംപറഞ്ഞിട്ടുണ്.ട് ബെർ
ണറുത്തറുടെജീവിതകഥഫ്രാൻസ് വെർ
ഫൻ1941ൽഒരുന�ോവലാക്കുകമാത്രമല്ല
വിശ്വാസംചരിത്രമായിമാറിയപ്പോൾസ�ോ
ങ്ഓഫ്ബെർണറുത്തഎന്നസിനിമയുണ്ടാ
യി.ബെർണറുത്തയെഅവതരിപ്പിച്ചനടിയ്ക്ക് 
നിരവധിഅന്താരാഷ്ട്രപുരസക
് ാരങ്ങൾലഭി
ച്ചു.ബെർണറുത്തയുടെ ഗാനങ്ങൾക്കുംഓ
സ്കാർഅവാർഡുകളുംലഭിക്കയുണ്ടായി.
ഈനഗരംഎപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങുന്നതെ
ന്നുംഉണരുന്നതെന്നുംആർക്കുമറിയില്ല.
പാതിരാവിലുംമെഴുകുതിരിപ്രദക്ഷിണംനട
ന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.ആകൂട്ടത്തിൽവാർദ്ധ
ക്യമുള്ളവരുംര�ോഗബാധിതരുമുണ്.ട് ലൂർദ്റ
യിൽവേസറ്റേ
് ഷനിൽര�ോഗികൾക്കായുള്ള
പ്രത്യേകട്രെയിനുകളുമുണ്.ട് ഇരുമ്പ് പാല
ത്തിൽനിന്ന്പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നാൽകന്യാ
മറിയംപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടഗുഹ
 യിലേയ്ക്കുംഉറ
വയിലേയ്ക്കുംഎത്താൻകഴിയും.ഗാവ്നദി
യിൽസ്ത്രീപുരുഷന്മാർയാത�ൊരുമറയുമില്ലാ
തെയാണ് കുളിക്കുന്നത.് നമ്മുടെപുണ്യനദി
കളില�ൊന്നുംഈകാഴ്ചകാണാറില്ല.ജപമാ
ലക�ൊണ്ടുള്ള ഇവരുടെ
 സന
് ാനംഭക്തിനിർ
ഭരമാണ.്  ര�ോഗികളെകൽപ്പടവുകളിലിരു
ത്തിയാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത.് നഗരത്തിലെ
ശുദ്ധിപ�ോലെതന്നെ ഈജലവുംസ്ഫടികം
പ�ോലെനഗ്നവുംശുദ്ധ
 വുമാണ.്

കാലത്തിനരികെ ഒരു

ഇടയപെൺകുട്ടി
ഗുഹയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ളമലനിരകളിലെ
പാറകളിൽവേദപുസ്തകത്തിലെപ
ലവാക്യങ്ങൾനിരവധിഭാഷകളിൽ
എഴുതിയിട്ടുണ്.ട് അതിൽമലയാള
വുമുണ്.ട് ഗുഹയുടെമുകളിലുള്ളനില
വറപള്ളിപണിയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് അ
പ്പർബസലിക്ക.അത് അമല�ോദ്ഭ
വമാതാവിന്റെപേരിലാണ.് ലൂർദ്ദേ
വാലയസമുച്ചയത്തിൽമൂന്ന് ബസ
ലിക്കകളുണ്.ട് അതില�ൊന്ന് ഭൂഗർഭ
ബസിലിക്കയാണ.് ദേവാലായത്തി
ന്റെഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ളവിശാല
മായരണ്ട് കൈവഴികളിലേക്കാണ്
മെഴുകുതിരിപ്രദക്ഷിണംഎത്തിച്ചേ
രുന്നത.്

ലൂർദ് മാതാവിന്റെ ഒരുസ്വർണ്ണ
ശില്പംഅൾത്താരയിലുണ്.ട് സ്വർണ്ണ
 
ത്തിലെങ്കിലുംനഗ്നപാദയായിഒരു
ഗ്രാമീണസുന്ദരിയുടെവസ്ത്രധാരണ
യിൽകൈകൂപ്പിനിൽക്കുന്നഎളിമ
യുടെരൂപമാണത.് അതിനുള്ളിൽ
വീൽചെയറിൽവരുന്നര�ോഗികൾ
ക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളസൗകര്യമുണ്ട്.
ആവേമരിയഗാനംപാടികുരിശി
ന്റെവഴിയെസഞ്ചരിക്കുന്നവർധാ
രാളമാണ.് ഇറ്റലികഴിഞ്ഞാൽഏറ്റ
വുംകൂടുതൽവിശുദ്ധരുള്ളരാജ്യമാ
ണ് ഫ്രാൻസ.് ബ്രിട്ടനിലെനാല് രാ
ജ്യങ്ങൾവിശുദ്ധന്മാരുടെപേരിലാ
ണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽഫ്രാൻ

സിലെഓര�ോനഗരങ്ങളുംഗ്രാമങ്ങ
ളുടെവിശുദ്ധന്മാരുടെ പേരിലാണ്
അറിയപ്പെടുന്നത്,ബെർണറുത്ത
യുംഒരുപുണ്യവതിയാണ.് അവിടെ
സന്ദർശിക്കുന്നവർബെർണറുത്ത
യുടെഗ്രാമവുംസന്ദർശിക്കാറുണ്.ട് 
അവളുടെഭവനംഒരുമ്യൂസിയമായി 
സൂക്ഷിക്കുന്നു.പ്രാർത്ഥനയുംഭക്തി
യുംഒരുസന
് ാനകർമ്മമാണ.് ബെർ
ണറുത്തവഴിആയിരങ്ങൾക്ക് ര�ോഗ
ശാന്തിലഭിച്ചെങ്കിലുംബെർണറുത്ത
യ്ക്ക് ര�ോഗശാന്തിലഭിക്കാഞ്ഞത് ഒരു
ച�ോദ്യചിഹ്നമായിനിലനിൽക്കുന്നു.

പുസ്തക

പരിച യം

ശല്യപ്പെടുത്തരുത്

◗സ്വാ
◗
മിഅശ്വതിതിരുനാൾ

ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽഒരുയന്ത്ര
വുമായിഎത്തുന്നആദ്യകാലസി
നിമാക്കാരനെനിങ്ങൾബാല്യ
കാലത്ത് കണ്ടിരിക്കാം.ഞാനും
കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തില�ൊരാ
ളെ.പാലക്കാടൻഉൾഗ്രാമങ്ങളി
ല�ൊന്നിൽവച്ച് ഈയിടെവീണ്ടും
കണ്ടു.ആയന്ത്രത്തിൽപലജാല
കങ്ങളുമുണ്.ട് അതിലെഒരുചക്രം
പിടിച്ചുതിരിക്കുമ്പോൾഓര�ോജാ
ലകത്തിലായിഓര�ോസ്റ്റില്ലുകൾ
പ്രത്യക്ഷപ്പെടും
 .ഉള്ളി
 ൽസജ്ജീക
രിച്ചിരിക്കുന്നലൈറ്റിന്റെപ്രഭയിൽ
ആസ്റ്റില്ലുകൾതെളിയുമ്പോൾന
മ്മൾ അന്തംവിട്ടുന�ോക്കി നിൽ
ക്കും.പഴയഓര�ോമലയാളിയുടെ
യുംആദ്യത്തെസിനിമാനുഭവംഅ
തായിരുന്നിരിക്കണം.ഓര�ോസ്റ്റി
ല്ലുംതെളിയിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ആ
സ്റ്റില്ലിൽകാണുന്നചിത്രത്തെഅ
ടിസ്ഥാനമാക്കിആപ്രാചീനസി
നിമാക്കാരൻഒരുചെറുപ്രസംഗം
നടത്തും.മലയാളവുംതമിഴുംഹി
ന്ദിയുംകലർന്നഭാഷയിൽതാജ്
മഹൽനിർമ്മിച്ചഷാജഹാനുംമും
താസുംതാജ്മഹൽഇനിനിർമ്മി
ക്കാതിരിക്കാൻഹസ്തഛേദനശി
ക്ഷഏറ്റുവാങ്ങിയഅജ്ഞാതനാ
യശില്പിയുമെല്ലാംകഥാപാത്രങ്ങ
ളാകുന്നകഥകൾ.പിന്നെഅയാൾ
യന്ത്രത്തിന്റെചക്രംപിടിച്ച് ഒരുക
റക്കുകറക്കും.അപ്പോൾജാലക
ത്തിൽതാജ്മഹലിന്റെഅത്ഭുത
കരമായചിത്രംതെളിയും.ജനങ്ങ
ളുടെകൈയിൽനിന്നുകിട്ടുന്നചി
ല്ലറനാണയങ്ങളുമായിഅയാൾമ
ടങ്ങുമ്പോൾഏത�ോഅജ്ഞാതക
രംനമ്മെപിടിച്ച് ഒരുമരത്തിന്റെചു

പ്ലീസ്

വട്ടിൽക�ൊണ്ടിരുത്തും.''ഇനിഅല്പ
നേരംമൂകനായിരുന്ന് ചിന്തിക്കൂ""ആ
ര�ോനമ്മോടാജ്ഞാപിക്കും.
ഈഅടുത്തകാലത്ത് ബസ് ന
മ്പർ44എന്നജാപ്പനീസ് ഹ്രസ്വചി
ത്രംകണ്ടപ്പോൾഎനിക്ക് ഇതേഅ
നുഭവംഉണ്ടായി.കാൻഫെസ്റ്റിവ
ലിൽനിരവധിസമ്മാനങ്ങൾവാരി
ക്കൂട്ടിയആഹ്രസ്വചിത്രംഇന്നോളം
ഉണ്ടായഏതുഇന്ത്യൻചിത്രത്തെ
ക്കാളുംമികച്ചചിത്രമാണ.് 'സൈലൻ
സ് ഓഫ്ദിഗുഡ്പീപ്പിൾഈസ്മ�ോർ
ഹാംഫുൾദാൻദിവയലൻസ് ഓഫ്
ദിബാഡ് പീപ്പിൾ"എന്നനെപ്പോളി
യൻവചനത്തെ
 സാക്ഷാത്ക്കരിക്കു
ന്നതാണ് ആചിത്രം.അല്പനിമിഷ
ങ്ങൾമാത്രമുള്ളആചിത്രംകണ്ടുക
ഴിയുമ്പോൾകാലംനമ്മള�ോര�ോരു
ത്തര�ോടുംപറയും''കയറിക്കൊള്ളൂ,
ല�ോകത്തെനശിപ്പിച്ചപ്രതികളെ
നിർത്തിയിരിക്കുന്നപ്രതിക്കൂട്ടിലേ
ക്ക് നിങ്ങളും
 ""
ഉഷച്ചേ
 ച്ചിയുടെ'മനസ്സിന്റെഭക്ഷ
ണം"എന്നപുസ്തകംവായിച്ചപ്പോൾ
ഇതേഅനുഭവംവീണ്ടുംഉണ്ടായി.

ഈജീവിതപാഠശാലയിൽഒരു
സീനിയർസ്റ്റുഡന്റാണ് ഞാനെന്ന
അഹങ്കാരത്തോടെജൂനിയേഴ്സി
നെവാചകകസർത്തുകൾക�ൊ
ണ്ട് റാഗുചെയ്തിരുന്നഎന്നെഉഷ
ച്ചേച്ചിഒരുവടിയുമായിവന്ന് തല്ലി
വീണ്ടുംഒന്നാംക്ളാസിൽക�ൊണ്ടി
രുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈപുസ്ത
കത്തിലൂടെ.അവരുടെഓര�ോലേ
ഖനവുംമനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെഒ
രുപ�ോരായ്മയെയ�ോ
 സവിശേഷത
യെയ�ോനമുക്കുകാണിച്ചുതരുന്ന
താണ.് മുമ്പിലുണ്ടായിട്ടുംഇന്നോ
ളംനാംകാണാതെപ�ോയഒന്നി
നെപൂരപ്പറമ്പിലെയന്ത്രകലാകാ
രൻനമ്മളെനിശബ്ദനാക്കുന്നതു
പ�ോലെഅതുനമ്മെനിശബ്ദനാ
ക്കുന്നു.വായനക്കാരനെനിശബ്ദ
നാക്കുകഅതല്ലേസർഗാത്മകത
യുടെയഥാർത്ഥലക്ഷണം?ഞാനു
മിരിക്കട്ടെജീവിതപാഠശാലയുടെ
ഒന്നാംക്ലാസിലെബഞ്ചിൽനിശ
ബ്ദനായിവീണ്ടും.ഈപുസ്തകത്തി
ലെഓര�ോഅദ്ധ്യായവുംവായിച്ചു
ക�ൊണ്ടും,പിന്നെക്ലാസ്മുറിയുടെ
ജാലകത്തിലൂടെവിദൂരതയിലേക്ക് 
വാചാലമായകണ്ണുകള�ോടെഅല്പ
നേരംന�ോക്കിയിരുന്നുക�ൊണ്ട് പ
റയും.'ശല്യപ്പെടുത്തരുത് പ്ലീസ.് ..
അല്പനേരംഈഏകാന്തതഎന്റെ
ജന്മാവകാശമാണ.് "ഗ്രീൻബുകസ
് ്  
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസത
് കത്തിന്റെ
വില₹135
(ലേഖകന്റെഫ�ോൺനമ്പർ:
9847331178)

അശ്വതി: സന്താനങ്ങളാൽമാന

സികസന്തോഷംപ്രതീക്ഷിക്കാം.
പൊതുമേഖലാരംഗത്ത് പ്രതീക്ഷി
ച്ചനേട്ടംകൈവരിക്കും..ഗൃഹംനിർ
മ്മിക്കും.നിലം,വസ്തുക്കൾതുടങ്ങിയ
വയിൽനിന്ന് ആദായം.
ഭരണി:കരാർചെയ്യുന്നവർക്ക് മി
കച്ചനേട്ടംകൈവരിക്കും,പെൺസ
ന്താനങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും.
ആരാധനാലയങ്ങൾസന്ദർശിക്കും.
കാർത്തിക:മാതാവിന്റെആര�ോ
ഗ്യംതൃപ്തികരമാകും.വാഹനം,വ
സ്തുക്കൾസ്വന്തമാക്കും.ഉയർന്നജീ
വിതസൗകര്യംലഭിക്കും.ബന്ധുക്ക
ളുമായിസഹകരിക്കും.
ര�ോഹിണി:വിദ്യാഭ്യാസപരമായി
പുര�ോഗതി.സദ്പ്രവർത്തികളിലേ
ക്ക് മനസ് ചെല്ലും.സന്താനങ്ങൾമു
ഖേനമനസിന് ക്ലേശം.കുടുംബാഭി
വൃദ്ധിയുണ്ടാകും.വ്യവസായത്തിൽ
നിന്ന് ലാഭംപ്രതീക്ഷിക്കാം.
മകയിരം:പിതൃസ്വത്ത് വിൽക്കാ
നുംമറ്റുവസ്തുക്കൾക്ക് അഡ്വാൻസ്
കൊടുക്കാനുംസാധിക്കും.ശത്രുക്ക
ളാലുംസഹ�ോദ രങ്ങളാലുംമതിപ്പുകു
റയും.പഠനത്തിൽശ്രദ്ധയും
 താത്പ
ര്യവുംപ്രകടിപ്പിക്കും.
തിരുവാതിര:ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ
പ്രതീക്ഷിക്കാം.മാതാവിന�ോട് സ്നേ
ഹമായിരിക്കും.സ്വയംതൊഴിൽചെ
യ്യുന്നവർപ്രതീക്ഷിച്ചനേട്ടംകൈവ
രിക്കും.വിവാഹംആഗ്രഹിക്കുന്ന
വർക്ക് നടക്കാനുള്ളസാദ്ധ്യത.
പുണർതം:വിദേശത്ത് ജ�ോലി
ക്കായിപരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭി
ക്കും.സഹ�ോദരങ്ങളുമായുള്ളപിണ
ക്കംമാറും.ശത്രുക്കളെപരാജയപ്പെ
ടുത്തും.വിവാഹംനടക്കാനുള്ളസാ
ദ്ധ്യതകാണുന്നു.
പൂയം:കുടുംബാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും.
ധാന്യവ്യാപാരത്തിലേർപ്പെട്ടിരി
ക്കുന്നവർക്ക് അധികലാഭം.റിയൽ
എസ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് ബിസിനസിൽപു

യിപിണക്കമുണ്ടാകും.ഗൃഹത്തിൽ
ര�ോഗതി.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്ന
മംഗളകർമ്മംനടക്കും.
തനിലവാരത്തിലുള്ളവിജയപ്രാ
 പ്തി.
ആയില്യം:കുടുംബാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാ
ച�ോതി:പട്ടാളത്തില�ോപൊലീ
കും.സന്താനങ്ങൾക്ക് വിവാഹംനട
സില�ോചേരാൻഅനുയ�ോജ്യമാ
ക്കുക,ഉദ്യോഗംലഭിക്കുകഎന്നിവ
യസമയം.ധനലാഭമുണ്ടാകും.എ
യ്ക്കുള്ളസന്ദർഭംകാണുന്നു.വിദ്യാ
ല്ലാഅഭിലാഷങ്ങളുംപൂർത്തീകരി
ഭ്യാസപുര�ോഗതി.പഠനത്തിൽശ്ര
ക്കും.വിദ്യാർത്ഥികൾമികച്ചവിജ
ദ്ധയുംതാത്പര്യവുംപ്രകടിപ്പിക്കും.
യംകൈവരിക്കും.
യാത്രചെയ്യേണ്ടതായിവരും
 .
വിശാഖം:പ്രവാസിമലയാളികൾ
മകം:ജീവിതപുര�ോഗതിക്കുള്ളസ
ക്ക് പലവിധനേട്ടങ്ങളുമുണ്ടാകും.ആ
മയം.സാമർത്ഥ്യവുംകഴിവുംമൂലംപ
ത്മാർത്ഥതയുള്ളസുഹൃത്തുക്കളെല
ലമേഖലകളിലുംവിജയംകൈവരി
ഭിക്കും.പഠനത്തിൽശ്രദ്ധയുംതാ
ക്കും.പുത്രലബ്ദ്ധിക്കുള്ളസന്ദർഭം
ത്പര്യവുംപ്രകടിപ്പിക്കും.
കാണുന്നു.വാക് സാമർത്ഥ്യംഉണ്ടാ അനിഴം:ധനപരമായിനല്ലകാ
യിരിക്കും.
ലം.സത്യസന്ധമായപ്രവൃത്തിക
പൂരം:നൃത്ത,സംഗീതക്ളാസുകൾ
ളാൽഅയൽവാസികൾക്ക് പ്രിയ
നടത്തുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചനേട്ടം
മുള്ളവരായിരിക്കും.മാതാപിതാക്ക
പ്രതീക്ഷി
ളെഅനുസ
ക്കാം. അ
രിക്കും. വ്യാ
യൽവാസി
പാര വ്യവ
കൾക്ക് പ്രി
സായമേഖ
പ്രൊഫ. ദേശികം രഘുനാഥ്
യമുള്ളവരാ
ലകൾഅഭി
പത്താം കല്ല്, നെടുമങ്ങാട്
യിരിക്കും.
വൃദ്ധിപ്പെടും.
വിന�ോദയാ
കാർഷിക
ഫ�ോൺ:0472-2813401
ത്രയ്ക്കുളള
രംഗത്ത് നേ
ജൂലായ്  17 - 23
അവസരം.
ട്ടംകൈവരി
ക്കും.
ഉത്രം:സാ
മ്പത്തികനേട്ടംപ്രതീക്ഷിക്കാം.സ
തൃക്കേട്ട: സാങ്കേതിക മേഖല
ത്യസന്ധമായപ്രവൃത്തികളാൽഅ
യിൽപ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അത്ര
യൽവാസികൾക്ക് പ്രിയമുള്ളവരാ
നല്ലസമയമല്ല.വിദേശത്ത് ജ�ോലി
കും.അനുസരണയുള്ളഭൃത്യൻമാരെ
ക്കായി  ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യ
ലഭിക്കും.സന്താനങ്ങളാൽപലനേ
സാദ്ധ്യത.വ്യാപാര,വ്യവസായമേ
ട്ടങ്ങളുംലഭ്യമാകും.
ഖലകൾഅഭിവൃദ്ധിപ്പെടും.
അത്തം:ധാരാളംസമ്പാദിക്കും.
മൂലം:പുണ്യകർമ്മങ്ങൾചെയ്യും.
വിന�ോദയാത്രയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാ
വിദ്യാഭ്യാസപുര�ോഗതിയുണ്ടാകും.
കും.വിദേശത്ത് ജ�ോലിക്ക് സാധ്യ
വ്യാപാരവ്യവസായ മേഖലകളിൽ
ത.കലകളിൽകൂടുതൽതാത്പര്യ
അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും.ദൈവഭക്തി
മുണ്ടാകും.റിയൽഎസ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് 
യുണ്ടാകും.സന്താനപ്രാപ്തിക്കുള്ള
തൊഴിൽതടസംഅനുഭവപ്പെടും.
സന്ദർഭംകാണുന്നു.
ചിത്തിര:സാമ്പത്തികനേട്ടംപ്ര
പൂരാടം:വിദ്യാഭ്യാസപുര�ോഗതി
തീക്ഷിക്കാം.ചിട്ടിനടത്തുന്നവർക്ക് 
യുണ്ടാകും.ദൈവഭക്തിയുണ്ടാകും.
ആദായംകൂടും.പെട്ടെന്നുള്ളക�ോ
ഭാര്യയാലുംസന്താനങ്ങളാലുംനന്മ
പംനിമിത്തംഅയൽവാസികളുമാ
വരും.സ്വന്തം
 പ്രയത്നത്താൽജീവി

ജാതകഫലം

തപുര�ോ
 ഗതിയ്ക്കുള്ളസന്ദർഭം.അ
തിഥികളെസത്ക്കരിക്കും.
ഉത്രാടം:സർക്കാർഉദ്യോഗത്തി
നായിപരിശ്രമിക്കും.പുണ്യക്ഷേത്ര
ദർശനത്തിനുള്ളസന്ദർഭം.അപ്രതീ
ക്ഷിതമായിധനനഷ്ടംഉണ്ടാകും.വി
വാഹംഅന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് തട
സംവരാനിടയുണ്.ട് 
തിരുവ�ോണം:കലാവാസനയു
ണ്ടാകും.കാർ,വാഹനംമുതലായ
വ്യാപാരംചെയ്യുന്നവർക്ക് മികച്ച
ലാഭംലഭിക്കും.അധികമായിയാത്ര
ചെയ്യേണ്ടതായിവരും.പഠനത്തിൽ
താത്പര്യക്കുറവ് ഉണ്ടാകും.
അവിട്ടം:തൊഴിൽപരമായിഅഭി
വൃദ്ധി.സുഹൃത്തുക്കൾക്കായിധനം
ചെലവഴിക്കും.ജ�ോലിഅന്വേഷി
ക്കുന്നവർക്ക് അല്പംഅകലെലഭി
ക്കും. വാഹനം,വസ്തുക്കൾവാങ്ങും.
ചതയം:ധനാഭിവൃദ്ധിയുടെയുംമാ
നസികസന്തോഷത്തിന്റെയുംഅ
വസരം.സർക്കാർഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 
പദവിഉയർച്ചയുംസ്ഥലംമാറ്റവുംപ്ര
തീക്ഷിക്കാം.
പൂരുരുട്ടാതി:ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ
ഉണ്ടാകും.ഉന്നതസ്ഥാനപ്രാപ്തിക്കു
ള്ളസന്ദർഭം.ബന്ധുക്കളാൽമാന
സികവിഷമംഉണ്ടാകും.വേദാന്ത
ചിന്തകൾഉണ്ടാകും.
ഉതൃട്ടാതി:ധാരാളംധനംസമ്പാ
ദിക്കും.വലിയകാര്യങ്ങൾനിർവ
ഹിക്കാൻകഴിയാതെവരും.അടി
ക്കടിമന�ോചാഞ്ചല്യംവരുന്നതാ
യിരിക്കും.ആര�ോഗ്യപരമായിനല്ല
കാലം.
രേവതി:പലമേഖലകളിലൂടെയും
വരുമാനമുണ്ടാകും.സ്വതന്ത്രചിന്ത
കൾഉണ്ടാകും.പഠനത്തിൽശ്രദ്ധ
യുംതാതപ
് ര്യവുംപ്രകടിപ്പിക്കും.വി
വാഹംനടക്കാനുള്ളസാദ്ധ്യത.ആ
ത്മാർത്ഥതയുള്ളസുഹൃത്തുക്കൾവ
ന്നുചേരും.

CMYk

ലൂർദ് ദേവാലയത്തിലെ കാഴ്ചകൾ

യാത്ര

CMYk

ല�ോ
കത്ത് അനശ്വരങ്ങളായധാരാളം
തീർത്ഥാടകകേന്ദ്രങ്ങളുണ്.ട് അതിൽപല

രിപതിനഞ്ചിനാണ്ഈദർശനമുണ്ടായത.് 
അവൾപലര�ോടുംപറഞ്ഞു.ആരുമത്വിശ്വ
സിച്ചില്ല.മകൾക്ക് മാനസികര�ോഗമാണ�ോ
യെന്ന് വീട്ടുകാർഭയപ്പെട്ടു.കന്യാമറിയംദർ
ശനത്തിനിടയിൽഅവള�ോട് പറഞ്ഞു.നീ
ഗേവുനദിക്കരയിലേക്കുപ�ോകുക.അവിടെ
നിനക്കായിഒരുഉറവതുറന്നിരിക്കും.ആഉറ
വയിൽനിന്ന്,കുടിക്കുക,കുളിക്കുക.അവൾ
ഉറവതേടിനടന്നു.അതിലെജലംകുടിച്ചാൽ
എനിക്കുമാത്രമല്ലസൗഖ്യംലഭിക്കുകഎല്ലാ
ര�ോഗികൾക്കുംസൗഖ്യംലഭിക്കുമെന്നവൾ
വിശ്വസിച്ചു.ജലദേവതയായിമുന്നിൽവന്ന
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