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2015 August Volume 5 Issue 5 

“നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിടെ ാതാത്തശിഷിട്യങ്ങളെടപ നുനരുജീവിിിപികികുമുപോളാ മാത്രപോമ 

ജനങളെ നമ്മുടെ പോതഷിയ ജിിിരടത്ത സംബന്ധിച്ച ിിക്ഷണത്താല് ത്നപോ ാതിരരായി 

ിയക്തിനരിും കുെുംബനരിും മറ്റുമായ സങ്കു ിര ത്നാപോതഷിക നരിഗണനകപുടെ ടരാണ്ട് 

ടിട്ടിപോപികാപിച്ച് സവഭാിഷുദ്ധി, പോസിനം, രയാഗം എന്നി കാരയങളെപില് ായര്ന്ന്നു 

ിരികയുപപൂ. നമ്മുടെ  ുറ്റുനാെും ിിഷകുമുന്നിരും നിരാലംബരുമായി ജിിിരത്തിടെ 

ത്നാഥമികാിഷയങളെ പോനാലും നിപോേധികുമ ടപികട്ടിരായി, കലലുപോനാലുള്ള ഹൃതയടത്തപോപികാലും 

അലിയികുമുന്ന തയനിയ കഥകപോപാട് കൂെിയ ലപോക്ഷാനലക്ഷം മനുേയജിിികപുണ്ട്. 

തരിത്തരുടെയും അനാഥരുടെയും യാരനകുമാരുടെയും ആ രൂനങളെ ശകടകാണ്ടിട്ടുള്ളത് 

യഥാര്ന്ഥത്തില് ശതിം രടന്നയാണ്.” 

ØáÍÞ×ßÄ¢ 

RØÄc¢ ÎÞÄÞ ÉßÄÞ¼í¾ÞÈ¢ 

ÇVçÎÞ dÍÞÄÞ ÆÏÞØ¶Þ 

Öµñß£ Éø Èà fÎÞ ÉádÄ£ 

×çÁçÄ ÎÎ ÌÞtÕÞR  

 

¥Vj¢  

 

ØÄcæÎK ¥N, ¥ùßÕÞµáK ÉßÄÞÕí, ÇVNÎÞµáK 

ØçÙÞÆøX, ÆÏÏÞµáK µâGáµÞøX, ÖµñßÏÞµáK ÍÞøc, 

fÎÏÞµáK ÉádÄX, §ÕÏÞùá¢ ®æa ÌtáA{ÞµáKá. 

 

¥ÎãÄÕºÈ¢  
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 Its Onam once again. Kuwait is getting ready for a month long celebration. After a long vacation, the 

families are coming back. Many of them would miss celebrating this Onam back home due to the early opening 

of schools. Nevertheless, we are sure many would make the best of it in Kuwait. Seva Darshan Kuwait units are 

also celebrating Onam together this time. The theme is ‘Onam For Everyone’. The members would be prepar-

ing the sadya and programs themselves and the contributions will be send to the various ‘Seva Sadanams’, back 

in India for the welfare of the children there. Here lies the true spirit of celebration. Onam is and should not be 

about grandeur in celebration but in simplicity and ensuring all    sections of our society remain happy. New 

clothes and good food are part of the celebration and it would make everyone happier when a thought is 

spared for the people in need too. 

 Like our dear A.P.J Kalam always professed, corruption and poverty is a disease of society. A doctor 

would never back away from treating the patient even if he knew the chances of survival are low. We must 

keep working on eradicating these issues. And the best way would be to ensure that the society is also a part of 

our happiness and moments of despair. When the society on the whole feels the same way and work together 

for the prosperity of our nation, we would reach the true state of ‘Param Vaibhavam (Supreme Glory)’ of our 

Nation.  

 Festivals like Raksha Bandhan reiterate our commitment of service to the society.  It stresses on the         

importance of family bonding, and stronger families are the foundation of our nation. The festival which brings 

a message of love and respect between a brother and sister is today being celebrated as a festival of bonding 

between all citizens of the society to one another. Like Yoga, the concept of a society based on family values is 

another important contribution of our Nation to the world. While celebrating festivals like Onam and Raksha 

Bandhan, we must be aware of the changing face of celebrations in our society. Excessive influence of today’s 

changing culture influenced by new age thoughts and other medium like films, is leading to an excess of law 

breaking and incidents where even precious life is lost. 

 And this bonding of society as a family was visible this month at the mammoth gathering of over 50000 

people in the UAE, of the Indian community, to honour our Prime Minister, Shri. Narendra Modi. Cutting 

across caste, religion and language, the community came together to welcome him. Seva Darshan had good     

fortune of representing Kuwait at the venue. We hope the visit, and many more to come in the Middle East         

regions, will improve relationships between our country and pave way for a greater feeling of mutual respect 

between its citizens.  

 The coming month will witness major path breaking programmes from the Seva Darshan family. A 

comprehensive website has been launched which brings forward the contributions by the organization since its 

inception. The site also keeps its members and well-wishers up to date of its activities and programmes. A two 

day workshop is being held for Yuva Darshan students by various expert facilitators. Seva Darshan will       

support the effort of Science International Forum to launch its next session of Sastra Prathiba examinations in 

Kuwait and also the first effort to send a representation from Kuwait to the National Children’s Science        

Congress being held in Hyderabad at the end of the year. 

 

We wish you all a prosperous Onam and wish you a year of happiness.   Vande Mataram !!! 
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³Ã¢ æÉÞçKÞÃ¢ 

øÖíÎß µã×íÃµáÎÞV 

] 
ª¡À¡nSIw s]bvsXmgnªv kar²nbpambn h¶ Nn§]pecníp hgnamdn. aëjy\pw {]IrXnbpw 

Hêt]mse {]Xo£bpsS ]mXbnembn. BÀ¸phnfnItfmsS HmWw HmSnsb¯pt¼mÄ temIsa¼mSpapÅ 

aebmfnIÄ¡v Xnct¡dpIbmWv. kzÀ®hÀ®amÀ¶ Cfwshbnepw 

Nn§\nemhv \qä shÅn\qengIfpw tNÀ¶v DuSpw]mhpw 

s\bvsXSpç¶ Zn\cm{X§Ä. Hê tZiotbmÕhambn \nesI-

mÅpt¼mgpw, "HmWw' F¶ sImbvXpÕhw tIcf¯nsâ                         

hnhn[ `mK§fnÂ amthen X¼pcmsâ Fgps¶Å¯mbpw, Bp]

nd¸mbpw, "ImÂ¡c' cmPm¡·mêsS `cWImes¯ "Xr¡mÂ¡c' 

DÕhambpw, km£mÂ almhnjvéhnsâ ]nd¶mfmtLmjambpsaÃmw 

temIsa¼mSpapÅ aebmfn a\ÊpIfnÂ \ndªp \nevçì. "HmWw' 

F¶ hm¡v GsXmê aebmfnbpsSbpw I®nepw a\Ênepw DWÀ¯p¶ 

Imgv¨IfmWv ]q¡f§fpw, HmW¡fnIfpw, A¯¨abhpw, h©n¸m«pw, 

hÅwIfnbpsaÃmw.  

hma\aqÀ¯nbpsS ]mZ§fpsS cq]¯nepÅ ]qhmbXp sIm

mWv Xp¼]qhn\v ]q¡f§fnÂ {]m[m\ytadnbXv. sXmSnbnse ]q¡fndp¯p apä¯v NmWIw sagpIn 

IfwXoÀç¶ æ«nIsf Cì Iméhm³ km[n¡mdnsÃ¦nepw HmW¡me¯p kPohamæ¶ ]qhn]Wn 

kqNn¸nç¶Xv HmWsa¦nÂ ]q¡fw thWw F¶ k¦å¯në tIm«w X«nbn«nÃ F¶mWv. C¶v Xp¼bptSbpw 

Im¡¸qhntâbpw Øm\w Acfnbpw Pa´nbpw hmSmaÃnbpw ISsaSp¯ncnçìsh¦nepw, ]q¡f§Ä ]e 

hÀ®§fmÂ at\mlcw Xs¶.  

I®pw a\Êpw \ndbp¶ tLmjbm{Xm Nn{XamWv C¶v 

kÀ¡mÀ Xe¯nÂ \S¯n t]mê¶ Hê Sqdnkw kwcw`amb 

Xr¸qWn¯pd A¯¨ab¯ntâXv. kmaqXncn X¼pcm¡·mÀ 

DÄs¸sS \m«pcmPm¡·mscÃmw sIm¨n cmPhnsâ £W{]

Imcw F¯nt¨À¶nê¶ NS§mWv CXv. A]qÀÆ§fmb 

hma\aqÀ¯o t£{X§fnsem¶mb "Xr¡m¡c' t£{Xhpambn 

_Ôs¸«p InSç¶p Xr¸qWn¯pd A¯¨ab tLmjbm

{XbpsS Ncn{Xw. Icn§m¨nd I¯\mêw, sN¼nÂ Acbëw, 

s\«qÀ X§fpw DÄs¸sS kÀÆaXØêw ]s¦Sp¡Ww F¶v 

cmPIå\bpv A¡me¯v. ChnsS PmXnaXtZis`Zat\y 

GhêtSbpw BtLmjambn HmWw amdp¶p. kÀÆm`cW hn`qjnX\mb, kÀÆk¶ml ktaX\mb X§fpsS 

almcmPmhns\ FÃmhn[ {]uUntbmSpw IqsS ASp¯pIméhëÅ {]PIfpsS GImhkchpw A¯¨ab\mÄ 

hê¶ Cu bm{Xbnembnêì. Xr¡m¡cb¸sâ DÕhsImSntbäp Ip sXmgmëÅ sIm¨n almcmPmhnsâ 

Cu Fgps¶Å¯mWv \mw Cì Imé¶ coXnbnÂ cq]m´cw `hn¨ A¯¨ab tLmjbm{X. cmP`cWw 

Ahkm\n¨tXmsS \nì t]mb Cu NS§v 1960Â A¶s¯ `cWIqSw GsäSp¯p \S¯m³                              

Xoêam\nçIbmbnêì.  
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Bd·pf F¶ ss]XrI {Kmaw hÅ¸m«nëw hÅwIfnípw hÅkZyípw  {]m[m\yw Iån¨p h¶n«pÅ 

\mSmWv. {io ]mÀ°kmcYn t£{X{]XnjvTbpsS HmÀ½]pXp¡embn hÀjwtXmdpw \S¯nt]mê¶ DXr«mXn 

hÅwIfn temI{i²t\Snbncnçì. Htcm hÅ¯ntâbpw 

Xpg¡msc Xmes¸menbpw \nd]dbpambn kzoIcn¨v 

Xnêhmd·pfb¸sâ ap¶nÂ \Âæ¶ {]kmZ Du«mWv hÅkZy 

F¶ t]cnÂ Adnbs¸Sp¶Xv. h©n¸m«nsâ CuW¯nÂ 

`Khmsâ IYIÄ ]mSnbpw, X§Äç thp¶ hn`h§Ä ]m«p 

cqt]W Xs¶ {Iaaëkcn¨v tNmZn¨v hm§p¶ coXnbpw hfsc 

ckIcamWv.  "\dps\bv \apç th, sh® Xs¶ 

\ÂIntSWw' F¶v sNdp ]p©ncntbmsS ]mSpt¼mÄ 

\ndbp¶ ækrXnbpw , hn`h§Ä Hmtcm¶nëw Ae¦mc§fpw 

hntijW§fpw sImSp¯v AhXcn¸nç¶Xnse HuNnXyhpw, 

"]mfssXcv' Xs¶ thWw F¶v CuW¯nÂ ]mSpt¼mÄ 

DWê¶ ]gatbmSpÅ Bß_Ôhpw, Ahkm\w `Khmsâ Cu 

{]kmZw X§Ä¡mbn Hê¡nb æSpw_¯n\v, hbdpw a\Êpw \ndª kwXr]vXnbnÂ Cuizc\ma¯nÂ \Âæ¶ 

AëKrlminÊpIfpw, t£{X¡ShnÂ \nìw BtLmjt¯msSbpÅ bm{Xbb¸pw Hs¡ \½psS ss]XrI 

aqey§fmWv. \mhp sImp am{Xw êNnç¶ kZybÃ, adn¨v I®pw ImXpw a\Êpw sImv BkzZnç¶  

hÅkZy \½psS HmWk¦å§fnÂ am{XapÅXmWv.  

\½psS kmwkvImcnI XeØm\w Fì Adnbs¸Sp¶ Xriqcnsâ \nc¯pIfnÂ \mSns\ ImSm¡n ]penIÄ 

Cd§p¶ "]penIfn'bpw {]kn²amWv. sIm¨n cmPmhmbnê¶ ià³ X¼pcmsâ B{Kl{]Imcw GItZiw cp 

iXmÐ§Äç aps¶ XpS§n h¨ Hê \mS³ Iemcq]amWv CXv. ]penIfpsSbpw th«¡mêtSbpw thj¯nÂ 

Cd§p¶hÀ \mbm«ns\ HmÀ½s¸Sp¯p¶ NphSpIfpambn \memw HmW¯n\v \nc¯nend§pì. 

HmWmtLmj§fpsS amäp Iq«m³ Imem´c¯nÂ A\nhmcyamb cq]amä§tfmsS Cìw ]penIfnd§pì.    

tIcf¯nsâ k¼¶amb kmwkvImcnI ss]XrIw 

hnfnt¨mXp¶ HmWmtLmj¯nÂ, tZit`Z§fëkcn¨v 

æ½m«n¡fn, \´pWn¸m«v, ssIsIm«n¡fn XpS§n hn`h§Ä 

C\nbpw  Gsdbpv. HmW¡me¯nsâ  Xp¼¸qaWtadp¶ 

Imäpw, ]nSnXcmsX ]d¶Iep¶ Xp¼nIfpw, 

HmWt¡mSnbpsS   ]pXpaWhpw, Xqi\nebnse kar²amb 

kZybpw, BImis¯ sXmSm³ Bthiamb DuªmepsaÃmw, 

Hmtcm aebmfnípw hêw hÀj§fnteív HmÀ½s¨¸nÂ 

kq£n¡mëÅ kphÀ® \nanj§fmWv. 

³Ã¢ æÉÞçKÞÃ¢ 
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നാ ര്ന്വരി-നരപോമഷവര നുത്രനായ മഹാ ഗണനരിയുടെ 
ജന്മതിനമാണ് ിിനായക  രുര്ന്ഥിയായി ടകാണ്ടാെുന്നത്. 

 ിങളെമാസത്തിടല ടിപുത്തനക്ഷ രുര്ന്ഥിയിലാണ് ഗപോണഷടെ ജനനം. 
അരിനാല് ഗപോണഷ  രുര്ന്ഥിടയന്നും ദ തിിസം അയിയടപികെുന്നു.  

എലലാ ഷുഭകാരയങളെകുമും മു ് ഗണനരിടയ നൂജികുമുന്നത് രെസങ്ങളെ 
ഒഴിിാകുമാ  സഹായികുമുടമന്നാണ് ശഹന്ദി ിിഷവാസം. ഇപോന്ന തിിസം ഭക്തജനങളെ 
ഗണനരി ിിത്ഗഹങളെ ിാങളെി അലങ്കരികുമുകയും നൂജികുമുകയും ട യ്യുന്നു. നൂജകുമായി 
രാമരയും കയുകപികുലലും പോമാതകം എന്ന മധുരനലഹാരിും ാനപോയാഗികുമുന്നു. 
ഭക്ഷണത്നിയനായ ഗപോണഷന് ടകാഴുകുമട്ടക നിപോിതികുമുന്നത് ദ തിനത്തിടെ 
സിിപോഷേരയാണ്. സിദ്ധി ിിനായക നൂജ, താനം, സതയ, കലാനരിനാെിക, ിിത്ഗഹ 
നിമഞ്ജനം ഇങളെടന പോനാകുന്നു ആപോ ാേങളെ. പോകരപത്തില് ിിനായക  രുര്ന്ഥി 
ആപോ ാേങളെ പോക്ഷത്രങളെപില് ഒരുങളെുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാല്  ില ഗണനരി പോക്ഷത്രങളെപില് 
ആനടയ നൂജികുമുകയും ആനയൂട്ട് നെത്തുകയും ട യ്രുിരുന്നു. ഷുക്ല രുര്ന്ഥികുമ് രുെങളെുന്ന 
ിിനായക ാത്സിം നത്തുതിിസം നിണ്ടു നില്കുമുന്ന .ു അനചതു  രുര്ന്തഷികുമ് ആപോ ാേങളെകുമ് 
ഷുഭനരയിസാനമാകും.  

ിിനായക  രുര്ന്ഥി തിിസം  ത്ന്ദടന കാണുന്നത് പോതാേമാടണന്നും ശഹന്ദിര്ന്കുമിെയില് 
ിിഷവാസമുണ്ട് . നിയന്നാ തിിസം സതയ കഴിഞ്ഞു എഴുപോനല്കുമാ  രുനിഞ്ഞ ഗണനരി 
ിിഴുകയും അരുകണ്ട് കപിയാകുമി  ിരിച്ച  ത്ന്ദടന ഗണനരി ഷനിച്ചരായുമാണ് നുരാണം. 
ദ തിിസം നിടന്ന കാണുന്ന ആരും കള്ളടനന്ന പോനരുപോതാേം പോകകുമാനിെിരടട്ട 
എന്നായിരുന്നു ഗപോണഷ ഷാനം. ദ തിിസം  ത്ന്ദടന കണ്ടരിടെ മലമാണ് ഭഗിാ  
ത്ഷികൃഷ്ണനു പോനാലും സയമചതുകം പോമാട്യങ്െിടച്ചന്ന പോനരുപോതാേം പോകകുമാ  ഇെിന്നടരന്നും 
നുരാണത്തില് നയയുന്നു. ഗണനരി നൂജയും പോഹാമിും നെത്തി ത്ഷികൃഷ്ണ  അരിനു 
നരിഹാരം കണ്ടരായും നയയുന്നുണ്ട്.  

നാനൂറ്റി മുപികത്തിരണ്ട് പോതിന്മാരുടെ ശ രനയം ാടകുമാള്ളുന്ന മഹാപോതിനാണ് ഗണനരി. 
ഗണനരി എന്നത് ത്നനഞ്ച സങ്കല്പികമാണ്. എലലാ പോതിരകടപയും പോനാടല ഗപോണഷനും രൂന 
കല്നനയുണ്ട്. ത്നപോരയകമായ ഭാിങളെപുണ്ട്. അട്യങഗണനരിടയന്നു നയയടപികെുന്നു. ിാഹനം 
മൂേിക  , ഷിരസങ്് ആനയുടെ പോനാടല– ത്നണിാകാരത്തിടനയും, ബുദ്ധി ഷക്തിടയയും, 
അയിിിടനയും അത് സൂ ിപികികുമുന്നു. ഒറ്റടകുമാള്-അശതവര  ിചതുാ ഷക്തിടയ സൂ ിപികികുമുന്നു. 
ഷരിരം-ത്നനഞ്ചത്തിടന സൂ ിപികികുമുന്നു. നാല് ശകക -  ിത്തം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, മനസ് 
എന്നിിടയ സൂ ിപികികുമുന്നു. ഓം കാരമായി കണകുമാകുമുന്ന ിിനായകടന സ്രുരികുമുക 
എന്നത് ത്നനഞ്ചടത്ത സ്രുരികുമുക എന്നത് രടന്നയാണ്. 

ഓം ഗജാനനായ നമഃ   ***   ഓം ഗണാദ്ധ്യക്ഷായ നമഃ 
ഓം വിഘ്നരാജായ നമഃ   ***   ഓം വിനായകായ നമഃ 

ÕçwÙ¢ ·ÃÈÞÏµ¢ 

വിനായക ചതുര്ഥി 
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ÇVNÈß×íÀÎÞµæG ³ÃÞç¸Þ×¢ 

ÕßÍà×í ÄßçAÞ¿ß 

മ 
ധുരമായ ഗരകാല സ്മരണകപുടെ പോിലിപോയറ്റത്താല് മടറ്റാരു ഓണം കൂെി നമ്മുടെ നെിിാരില്കുമല് എത്തിനില്കുമുന്നു.  
നൂകുമപുടെയും, നക്ഷികപുടെയും, ിൃക്ഷലരാതികപുടെയുമാണ് ഓണം. രുളയും, മുകുമൂറ്റിയും ത്നകൃരികുമ് രിലകം  ാര്ന്ത്തി മാപോിലി 

മന്നടന ിരപോില്കുമാ  കാത്തു നില്കുമുന്ന നിമിേം. നമ്മുടെ നൂര്ന്ിികര്ന് അനുഭിിച്ച ആഹ്ലാതത്തിടെയും, ആപോ ാേത്തിടെയും 
ഓണനാപുക ആപോണാ ഇന്ന് നാം അനുഭിിയ്കുമുന്നത്. ആധുനികരയുടെ അനചതുിിഹായിസിപോലകുമ് നയന്നു ായരുന്ന നമ്മുടെ നയൂ 
ടജടനപോയേ   മലയാപികകുമ്  ത്നകൃരിയുടെ  ഗന്ധമുണര്ന്ത്തുന്ന  ഓണം എങളെിടനപോയാ നട്യങടപികട്ടു ടകാണ്ടിരികുമുന്നു.  

രിരകുമിനിെയില് സവചതും മാരാനിരാകുമപുടെയും, കുട്ടികപുടെയും കാരയം പോനാകുമാ  സമയം കിട്ടാത്തിര്ന്. സംസകാരടത്ത സ്പോനഹികുമാടര  
സളത്തിടന മാത്രം സ്പോനഹിച്ചു മു പോനാട്ടു പോനാകുപോളാ നമ്മുകുമ് അനയമാിുന്നത് നമ്മുടെ ശനത്രകം ആണ്. അെിടനാപി ആപോ ാേങളെ 
സിനിമാ കഥകപിടല രംഗങളെ ആിുംപോബാ ടനാലിയുന്നത് ജിി . ആപോ ാേങളെ നിയത്ചതുികുമടപികടെണ്ട ിര്ന്ത്തമാനകാലത്തില് ഓണത്തിടെ 
താര്ന്ഷനികസങ്കല്പികങളെ  ാടകുമാണ്ടു പോിണം ആപോ ാേികുമടപികടെണ്ടത് . കാണം ിിറ്റും ഓണം ാണ്ണുക എന്ന് നഴടമാഴി ഇന്നും 
ജവലികുമുകയാണ്. നടക്ഷ ഇന്ന്  കെകപോളാപങളെപിടല ിില്പികന രകുമുക ിാങളെികുമുട്ടുിാനും ിില്കുമടപികെുിാനും ാള്ള ഒരു ിാണിജയതിനം 
മാത്രമായി മായിടകുമാണ്ടിരികുമയാണ്.  

ÍìÄßµÕá¢ ¦icÞvßµÕáÎÞÏ ÉáçøÞ·Äß ØÎÞ¼JßæÜ ®ÜïÞ ¥¢·BZAá¢ ÜÍcÎÞAÞÈáU ¦ºÞøÈá×íÀÞÈB{ßÜá¢, 

ØCWMB{ßÜá¢ ØOKÎÞÃí ÈNáæ¿ ©rÕBZ. µÅµ{ßÜâæ¿Ïá¢ ÉÞGáµ{ßÜâæ¿Ïá¢ dÉºøßAáK æ®ÄßÙcJßÈáÉøß,    

dÖàÎÆíåÍÞ·ÕÄJßW Í·ÕÞX Õß×íÃáÕßæa ÕÞÎÈÞÕÄÞøæJÏá¢, ÎÙÞÌÜß ºdµÕVJßçÏÏá¢ dÉÄßÉÞÆßAáK ÉáøÞÃµÅ 

ÈÞ¢ ÄàVºîÏÞÏá¢ ¥ùßEßøßçAIÄÞÃí. ¥ÄßæÈAáùßºîí ¦ÝJßW ºßLßAáµÏá¢ ÉÀßAáµÏá¢ çÕÃ¢. ¥Õßæ¿ÏÞÃí 

³ÃJßæa ÎÞÙÞvc¢.  

dÖàÎÙÞÍÞ·ÕÄJßæÜ µÅÞØwVÍÎÈáØøßºîí ÎÙÞÌÜßºdµÕVJßæÏ ÕÞÎÈÎâVJß ÉÞÄÞ{JßçÜAí ºÕßGßJÞÝíJßÏßGßÜï. 

ÕÞÎÈÈÞÏß ¥ÕÄøßºî ØÞfÞW ÎÙÞÕß×íÃó µÞWÉÞÆ¢ ÎÙÞÌÜßÏáæ¿ ÖßøTßW Õºîí ¥Èád·ÙßºîßGí, ÎÙÞÌÜßæÏ 

ÉßÄÞÎÙÈÞÏ ÍµñdÉÙïÞÆçÈÞ¿á¢ Îxá ¥ÈáÏÞÏßµç{Þ¿á¢ µâ¿ß ØbVPçJAÞZåØáwøÎÞÏ ØóÄÜJßW ØµÜ 

Øá¶çJÞ¿áµâ¿ß ÕØßAÞX ¥ÈáÕÆßºîóæÕKá¢ ÎæxÜïÞ dÉÖíÈB{ßW ÈßKá¢å¥Õæø Ø¢øfßºîá Í·ÕÞX ØáÄÜÆbøJßW 

µÏîßW ·ÆÏá¢ Çøßºîá¢ µÞÕWAÞøÈÞÏßåÈßÜæµÞIá ®KíåÍÞ·ÕÄ¢ ©Æíç¸Þ×ßAáKá. Äæa Íµñæa ÏÖTí, Õàøc¢, 

ÇVNÈß×íÀ ®KßÕ ®AÞÜÕá¢ ÈßÜÈßVJÞÈÞÃí Í·ÕÞX ¨ µãÄc¢ ÈßVÕîÙßºîÄí. ØOJí, ÉÆÕß,åæ®Öbøc¢ 

§ÕåÕVißAá çOÞZåØbÞÍÞÕßµÎÞÏß ÕKáçºøáK ¥ÙCÞøæJ §ÜïÞÏíÎ æºÏ¡ÄÞW ÎÞdÄæÎ ÖbÞÖÄÎÞÏ Øì¶c¢ 

©IÞÕáµÏáUá ®Kí ¨ µÅÏßÜâæ¿ ÈæNåÉÀßMßAáKá,  ®æLÞæA dÉÄßØtßµZ ÕKÞÜá¢ ÇVN¢ µÞJí 

ØâfßAÃæÎK¡ ¨µÅ ÈæN ³VNæM¿áJáKá. ¥ØÄcæJAÞZ ÕÜßÏ ¥ÇVN¢ ÎæxÞKßÜï ®Kí ©ùæA 

dÉ¶cÞÉßºîáæµÞIí ØµÜÄßæÈÏó¢ ©çÉfßºîí, ÉùE ÕÞAí ÉÞÜßAÞX ÄÏîÞùÞÕáK ØÄcØtÈÞÏ ÇVNò×í¿ÈÞÏ 

ÎÞÄãµÞÍøÃÞÇßµÞøßÏÞÃ¡ ÎÙÞÌÜß.  

Øá¶çÍÞ·Bæ{ µÞÜ¢ ¥ÉÙøßAá¢ ®KÞW Äæa ÏÖTí ®Ká¢ ÈßÜÈßWAá¢ ®KùßEá æµÞIá ÄæKÏÞÃ¡ 

ØÄcJßW ÈßKá ²Gâ¢ ÕcÄßºÜßAÞæÄ ÆÞÈ ØCWM¢ ÎÙÞÌÜß ÈßùçÕxßÏÄí. §Jø¢ ÎÙJÞÏ ØCWMÕá¢ ØçwÖÕá¢ 

dÉÆÞÈ¢ æºÏîáK ³Ã¢ §Kí ®BßæÈÏÞÃí ÈÞ¢ ¦ç¸Þ×ßAáKÄí?. µçOÞ{ÕWAøßºî ¦ÇáÈòµ ¼àÕßÄdµÎJßW ®ÜïÞ¢ 

æÕùá¢ ²øá º¿Bá ÎÞdÄÎÞÕáKá. ¥ÄßÜáÉøß ¦VÍÞ¿BZ µÞGÞÈáU ¥ÕØøÎÞÏß ÎÞùáKá ³ÃÞç¸Þ×BZ. ÄßøAí Éß¿ßºî 

¦ÇáÈßµ Ïá·JßW µá¿á¢ÌBZ ¥Ãáµá¿á¢ÌB{ÞÏß ¦VAá¢ ²KßÈá¢ ØÎÏÎßÜïÞÄÞÏß. ®ÜïÞÕøá¢ ÎÞVAxßæÈ ÎÞdÄ¢ 

¥dÖÏßºîí ³Ã¢ ¦ç¸Þ×ßAáK ¥ÕØíÅÏÞÃí §Kí ©UÄí. µHFßMßAáK, ÕVHÉµßGÞVK æ¿ÜßÕß×X ÉøØcB

{áç¿Ïá¢, ÉøßÉÞ¿ßµ{áæ¿Ïá¢ ©rÕÎÞÏß ÎÞùß ³Ã¢. ®µíØíçºFí ³Ëùáµ{áæ¿Ïá¢ ³Ãµßxáµ{áæ¿Ïá¢ µÞÜ¢. ÉÃ¢ 

æÉÞ¿ßæÉÞ¿ßAÞÈáU ²øá ¥ÕØø¢. çÕIÄá¢ çÕIÞJÄá¢ ÕÞBß µàÖ µÞÜßÏÞAÞÈáU ¥ÕØø¢. ®KÞW §ÄßW ÈßKí 

ÈÎáAí ÉÝÏ dÉÄÞÉ µÞÜ¸GJßæa ³ÃØ¢ÄãÉñß ÜÍßAáçÎÞ?. ®ÜïÞÕøá¢ ºßLßçAI ØÎÏÎÞÃßÄí. 

¦ç¸Þ×¢ çÕÃ¢, Éçf ¦ç¸Þ×BZAí çÕIß ÎÞdÄÎÞÕøáÄí ©rÕ¢. ³ÃJßæa ØçwÖÕá¢, æ®ÄßÙcÕá¢, 

ÆVÖÈÄJbÕá¢ ÎÈTßÜÞAß æµÞIí Ü{ßÄÎÞÏß ¦ç¸Þ×ßAáÕÞX ÈÞ¢ ÄÏîÞùÞÕÃ¢. ¥¿ßºîáæÉÞ{ß ¦ç¸Þ×Bæ{AÞZ 

ÈÜïÄí ÇÞVNÇß×íÀßÄÎÞÏ Ø¢ØíµÞøJßW ªKßÏ ¦ç¸Þ×B{ÞÃí. ³Ã¢ ÈWµáKÄí ØíçÈÙJßæaÏá¢, 

ÄcÞ·JßæaÏá¢ ØçwÖÎÞÃí. ¥Äí ©ZæAÞIó æµÞIí ÈÞ¢ ÈNáæ¿ ¦ç¸Þ×çÕ{µ{ßW ØÎâÙJßæÜ ¥ÕÖÄ 

¥ÈáÍÕßAáK ¼ÈÕßÍÞ·æJÏá¢ ÏÅÞÖµñß ØÙÞÏßAÞX ÄÏîÞùÞÕÃ¢. ÉøÎÞÕÇß ®ÜïÞÕVAá¢ ØçLÞ×¢ ÉµøÞX ÈNáæ¿ 

dÉÕãJßµ{ßÜâæ¿ ØÞÇßAÃ¢.  

²øÞÏßø¢ ÈzÏáæ¿ ÉâA{BZ ²øáAß æµÞI¡ ÈÎóA¡ ¨ ³ÃæJ ÕøçÕWAÞ¢....  
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 e£vao -tZ-hn, Akp-c -cm-Pm-hmb _en-bpsS ssIbnÂ "cmJn' sI«n, _ensb tZhn -bpsS ktlmZc 

\mbn Iv, `K -hm³ \mcm -b-Ws\ (km-£mÂ alm-hn-jvWphns\) tamNn-¸n-¨p, F-¶mWv sFXn -lyw. B 

Znhkambncp¶p "{imhWamk ]qÀWna'. 

 

""Cu c£m-/cmJn ssIbnÂ sI«n F{]ImcamtWm _e -imenbpw Zm\ioe\pamb 

_en-cm-Pm-hns\ _Ô\¯nÂ AIs¸Sp¯nbXv, AtXt]mse Xs¶ Rm³ 

\ns¶bpw _Ôn¡pIbmWv. Cu cmJn (_Ôw) s]m«n t]mIcpXv.”   

 

"`hn-jy-]p-cmWw' A\pkcn¨v c£m -_-Ô\w cmPm -¡-·mcpsS CSbnemWv 

IqSpXembn A\pjvTn¨ncp¶Xv. AXn{]mNo\ Imew apXÂ Xs¶ cmJn ssIbnÂ 

sI«p¶Xv Iphcp¶p. ktlm -Z-csâ ssIbnÂ ktlm -Zcn sI«n-s¡m-Sp-¡p-¶ -

XmWv "cmJn'. CXn\p ]n¶nÂ ktlmZc\v A`nhr²n DmIWsa¶ B{Klhpw 

ktlmZcnsb kwc£nt¡Xv Ahsâ ISabmsW¶pÅ Imcyw Ahs\ 

HmÀ½s¸Sp¯pIbpw sN¿pI F¶ Dt±iyhpapv.  

 

{]mÀY\ : ktlm-Z-csâ \· -bv¡mbn ktlm -Z-cn-bpw, ktlm-Z-cn-bpsS c£-bv¡mbn ktlm -Z-c\pw {]mÀYn -

¡pI. C¶s¯ Ime¯nsâ BhiyambXn\mÂ Ccphcpw cmjv{Sw, [Àaw ChbpsS kwc£W¯n\mbn 

iàn e`n¡p¶Xn\pthnbpw {]mÀYn¡pI.  

 

c£m_Ô\¯nsâ al¯zhpw Dt±iyhpw  

ktlm-Z-c³, ktlm -Z-cn-sb FÃm P·§fnepw kwc£n¡p -sa¶ {]Xn -Ú-sb-Sp-¡p-¶p. CXnsâ {]Xo -I-

ambn Xsâ ssIbnÂ cmJn sI«phm³ ktlmZc³ ktlm -Zcnsb A\p-h-Zn-¡p¶p. ktlm-Zcn Xsâ 

ktlm-Z-csâ B{K-l-¯n -\-\p-kr-X-ambn {]hÀ-¯n -¡p-Ibpw ktlm-Z-cs\ Xsâ hmKvZm\w \nÀh -ln-

¡m³ {]m]vX-\m-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. ]pcm -X-\-Im-ew ap-XÂt¡ Cu BNmcw ktlmZcnþktlm -Z-c 

_Ô -s¯ \ne\nÀ¯pambncp¶p. ]hn{Xamb ktlmZcnþktlm -Z-c -_-Ô-̄ nsâ {]Xo -I-amWv cmJn. 

cmJn sI«p-¶-Xn-eqsS ktlm-Z-cn-bpsS kwc-£-Ww ktlm-Z-c³ hmKvZm\w sN¿p-Ibpw ktlm-Z-csâ c£-

bv¡mbn ktlm -Z-cn {]mÀYn -¡p-Ibpw sN¿p-¶p. 

A[ymßnIamb hiw þ Cu Znhkw KW -]-Xn -̀ -K-hm-sâbpw kc -kz-Xo-tZ-hn-bp-sSbpw X¯zw `qan -bnÂ 

IqSp-Xembn F¯p¶p.  

cmJn ssIbnÂ AWn -bn-¡p¶ kabw ktlm -Z-cn-bnÂ tZhoX¯zw {]ISamIpIbpw AXv ktlmZcsâ 

aWn_Ô¯nte¡v hym]n¡pIbpw sN¿p¶p. A§s\ ktlmZc\v 5 aWn¡qtdmfw CXnsâ 2 % 

KpWw e`n¡p¶p.  

ktlm-Z-cn-bnÂ `àn`mhw, Cuizc{]m]vXnbpsS Xo{hamb B{Klw, Kpcp -I-Sm£w F¶nh F{X 

IqSpXemtWm, A{Xbpw Xs¶ ktlmZcn ktlmZc\v thn sN¿p¶ {]mÀY\bpsS KpWw Ah\v 

e`n¡pIbpw ktlmZcsâ Bßob DbÀ¨bv¡v KpWIcamIpIbpw sN¿pw.  

 

sImSp¡Âþhm§Â IW¡v : ktlmZcoþktlmZc·mÀ X½nepÅ sImSp¡Âþhm§Â IW¡v cmJn 

sI«p¶XneqsS Ipdbp¶p. 

 

cmJn F§s\ -bpÅ -Xmbn-cn-¡Ww? 

 cmJn-bn-eqsS ssZhoI KpWw e`n¡p¶p. AXn -\mÂ BIÀjIhpw ]e \nd§fnepÅXpamb 

cmJnIÄ D]tbmKn¡msX km¯znIambn cmJn D]tbmKn¡pI. cmJn km¯znIasÃ¦nÂ cPþXtam 

KpW§fpsS ]cnWmaw hyànbnepmIpIbpw AbmfpsS at\m`mhw cPþXa ]qcnXamIpIbpw sN¿p¶p.  

øfÞÌtX 

 ØOÞÆÈ¢: ¥ÆßÄß ØáµíÄÞXµV 
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രിര്ന്കുമുന്നു വാനിിിധടമാത്തനതങളെപാപോല 
ഓര്ന്കുമാ  തിനാധിനടരയാ തഷനാപിലായി 
അത്തം രുെങളെി രിരുപോിാണമരാം ിപോരകുമും 
ഭക്തയാ ഭജികുമ തിനനാഥടര, ിൃദ്ധിയുണ്ടാം 
 
അത്തത്തിപോലാണമുണരുന്നിരിലാതയനാപില് 
ടമത്തും ഹൃതത്തിലുമുണര്ന്ന്നിെുമാോപോമാതം 
 ിത്തത്തിലരയധികഭക്തിടയാപോൊര്ന്കുമ നമ്മ 
‘ിിഘ്പോനഷവര‘ന്ടയ ിരനാതമനാരമാരയം 
 
 ിത്രത്തിടലത്തുടമാരു  ിത്തിരടയന്ന നാപില് 
ിൃത്തികുമുരടന്ന ‘ഷിിഷക്തി‘ടയപോയാര്ന്ത്തിപോെണം 
ടമച്ചത്തില് രണ്ടു ിലയങളെപിലായി നൂകുമ 
ടിച്ചാലരില് ടരപിയുമുത്തമമായി ഭാഗയം 
 
പോമാെികുമു മൂന്നുിലയങളെപരിന്ടയയുള്ളില് 
പോ ാരികുമിപോെണമരിരമയസുമങളെ ഭംഗയാ 
ആരങ്കടമാടകുമടയാഴിിാകുമിെുമാ‘ ത്രിപോനത്ര ‘ 
ഭൂപോരഷവരന്ടയ തിനമാണരുപോമാര്ന്കുമ ഭക്തയാ. 
 
അന്നാ ിിഷാഖടമാരു നാപുിരുന്നനാപില് 
നന്നായി നാലുകപമങളെടന രിര്ന്ത്തിപോെണം 
അപോന്നാപമുള്ള തുരിരങളെടപാഴിഞ്ഞിൊനായ് 
‘ത്ബഹ്മാ‘ിിപോനാെു ിരമര്ന്ഥന ട യ്രിപോെണം. 
 
അടന്നന്നു ിന്നിരനിഴം മിഴിരന്നിടലലലാം 
മിന്നുന്ന നൂകുമപമരില് ിലയങളെപഞ്ചും 
അപോന്നാര്ന്ത്തു ‘നഞ്ചഷരപോതി‘നു നൂജടയലലാം 
നന്നായ് നെത്തിെുക,ബന്ധുരബന്ധമുണ്ടാം 
 
ആട്ടംകപഞ്ഞു ിലയങളെപിലായിലായി 
പോകട്ടയ്കുമു നൂകുമപിെുകില് ിരുമാോഹര്ന്േം 
മുട്ടാടര ഭാഗയിരടമാടകുമ ലഭിപികരിന്നായ് 
മുട്ടിെു ‘േണ്മുഖ‘നതത്തില്, ഭിം ഭിികുമും 
 
മൂലയങളെപായ സുമടമാടകുമ നിരത്തിടിച്ചു 
മൂലംതിനത്തില് ിലയങളെടപാപോരഴു രിര്ന്കുമാം 
മൂലയങളെ നമ്മിലുരുിാകുമിയ പോയാഗയനാകു- 
മാരാദ്ധയനായ ‘ഗുരുനാഥനു‘ നൂജ ട യ്യാം 
 

മായാത്ത ‘തികുമുകപിടലട്ടുമരിന്ടയ നാഥര്ന്‘ 
നൂരാെനാപിടലാരു നൂജയിര്ന്കുമു നല്കാ  
പോനരായിടയട്ടുിലയങളെപിലുള്ളില് രമയം 
രാടരാടകുമ ടിച്ചിെുക,ഭാഗയമരാം മലം പോക 
 
പോനത്രത്തിപോനറ്റമനുഭൂരി സുമങളെ നല്കാ  
ാത്രാെനാപില് ിലയങളെപുടമാളരാകും 
‘ിൃത്രാരി‘യാണു തിനനാഥനിന്ടയ നാമം 
 ിത്തത്തിപോലാര്ന്കുമിലരു നന്മ നമുകുമു നല്കും 
 
ിൃത്തികുമുരടന്ന രിരുപോിാണതിനത്തിലന്നു 
ിൃത്തത്തില് ടിച്ചിെുക നത്തുകപങളെ ഭംഗയാ 
‘രൃകുമാകുമപോരഷ‘ ിരബിംബമരിന്ടയ മപോദ്ധയ 
ടിയ്പോകുമണപോമാര്ന്കുമ,ഭഗിാ  രരുമാോടസൌഖയം 
 
രൃകുമാകുമപോരഷ,ഭഗിാടന ജഗത്തിടലങളെും 
ിായ്കുമടട്ട ഷാചതുി,യഭിിൃദ്ധിയഭൂരനൂര്ന്വം 
എകുമാലിും മനുജരുദ്ഗരി പോനെിപോെണം 
രൃകുമാല്കുമടലന്നുമരിനായി നമിച്ചിെുപോന്ന . 

 

വൃത്തം:വസന്തതിലകം 
 

dÖàÜµ¢ çÕÃáç·ÞÉÞW 

¥JMâA{¢ 

(ഓപോരാ പോലാകത്തിന്ടയയും മൂന്നാമടത്ത ിരിയിടല ആതയടത്ത അക്ഷരത്തില് അെുത്ത പോലാകം എഴുരിയിരികുമുന്നു) 
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A ugust marks the founding of Madras and is therefore an excellent 

opportunity to survey the temples of Madras. Although Madras 

was the creation of the British with Fort St. George at its centre, the indi-

vidual villages it slowly subsumed have ancient histories and temples. 

The temples of Madras can be classified into three categories – ancient, 

Colonial and later additions. 

 

Temples in Mylapore, Tiruvallikeni (that has our city’s oldest inscription 

from the 9th century), Tiruvanmiyur, Tiruvottriyur (that has the maxi-

mum inscriptions), Tiruvalithayam (Padi) are important since they are 

not only ancient but find mention in the Thevaram and Prabhandam 

hymns. In these hymns, the saints extol the beauty of the villages, the 

bounty of nature manifested by groves of trees that made such a thick 

canopy that sunlight did not penetrate, Vedic chants and bird/bee 

sounds that rivalled the roar of the ocean, wide streets filled with pious 

and respectable people.  

 

We know that Mylapore had a trade guild but the 

inscriptions of Tiruvottriyur lead us to conclude 

that it had the most prosperous business communi-

ty. The hymns speak of traders who traded in gems, 

inscriptions mention taxes on trade, salt pans, etc... 

The location of the Kapali temple, Chennai, was 

much closer to the shore and the hymns tell us of 

how there were grand festivals held every month 

and even mentions of food offerings for some of 

them that are still celebrated. 

 

Tiruvottriyur deserves greater attention especially 

from students learning the pre-colonial history of 

Madras. The range of inscriptions the temple has is diverse and gives us many clues to daily life in medieval 

Madras. We hear of its gold plated doors, a woman ascetic, who caused the Cholas to bequeath riches to the tem-

ple, how it lent money at 10 per cent interest, taxes on looms, drummers, dyers and oil mongers. Tirumazhisai is 

another temple that finds a place in the hymns.  

 

Madambakkam and Velachery find no mention in the hymns but have inscriptions on local administration. Vela-

chery has the rare Saptamatrika temple, now called the Chelli Amman temple, one of the few in the state. 

Madras, land of the Lords 
Pradeep Chakravarthy 
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The British quickly realized the need to patronize temples to gain the support of the local popula-

tion. Their financial support was limited but their agents built and renovated lavishly. Many of these temples are 

in the vicinity of the Fort and give us an indication of style and craftsmanship when traders emerged as the tem-

ple sponsors, firmly replacing kings. Madras’s “official temple” will be the Chenna (which means red/beautiful) 

Kesava Temple built in the 1760s to replace the one that was where the High Court is now.  

 

For many years, processions in this temple were accompanied by a representative of the East India Company 

with their staff. This and the Malliswara temple are simple structures and share a temple tank. Perhaps their 

most important feature is to provide some quiet amidst the busy Devaraja Mudali Street. Built in 1673 the Kan-

dasamy temple on Rasappa Street has been extensively renovated but still has some fine sculptures and icons.  

 

Ekambareswara temple that is in old records called “Allingall’s 

Pagod” was renovated or constructed by Alangattan Pillai as a 

way to compensate for his inability to go to the temple with the 

same name in Kanchi. Chintadripet’s Adipuriswara temple 

shares a lovely tank with the Siva temple and is one more of the 

beautiful colonial temples. 

 

In addition to these are temples of more recent times – the Ashta 

Lakshmi temple, the Aiyappan temple, and of course the ubiq-

uitous roadside Pillayar temple, most of which are sadly illegal 

structures. Deserving greater study are the scores of 

‘Ellaiamman’ and Amman temples and the economy and community around them. 

Madras, land of the Lords 

ഓണം ആഘ ാഷമാകുഘപാൾ... 
ഘരഖവവളളത്തൂവൽ 
കാര്ടൂണിറ് 
 

ഓണം മലയാപികുമ് സവരവപോബാധം രരുന്ന പോതഷിയ ാത്സിമാണ്. എലലാ മലയാപിയും സവകാരയമായി സൂക്ഷിച്ച് 

ഓമനിച്ചു ിരുന്ന ഒരു ഓണമുണ്ട്. ിാസ്രിത്തില് ആ ഓണ രു ിയിപോലകുമും അനുഭിങളെപിപോലകുമും 

എത്തിപികിെികുമാനുള്ള അെങളൊത്ത പോമാഹമാണ് ഓപോരാ ിര്ന്േിും നാം ആപോ ാേികുമുന്നത്. അത്തരം ആപോ ാേങളെപില് 

നടമ്മ ബാലയകാല ഓണ ഓര്ന്മ്മക ടരാട്ടുരപോലാൊയുണ്ട്. ഒരര്ന്ഥത്തില് പോനായകാല ഓര്ന്മ്മകപുടെ ഓണമാണ് നാം 

ആപോ ാേികുമാ  ത്ഷമികുമുന്നടരന്നു നയയാം. ഓണം ശകമാപോയണ്ട ാത്സിമാണ്. നമ്മുടെ മാരാനിരാകുമ അിരുടെ 

ബാലയത്തില് അനുഭിിച്ച ഓണഓര്ന്മ്മകപാണ് നമുകുമു രന്നത്. നമ്മ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങളെകുമ് ഓണം ശകമായുന്നു. 

അത്തനൂകുമപിും, ഊഞ്ഞാലാട്ടിും ഓണസതയയും സ്പോനഹിും സൌഹൃതിും സാപോഹാതരയിും നമുകുമ് ശകമായണം. 

അരിന് നാം എചതുു ിില ടകാെുത്തും ഓണം ആപോ ാേിച്ചാപോല നറ്റു. നലല സംഗരികടപ പോിണം ശകമായുിാ . 

അരിനായി നമുകുമ് ബാലയകാല ഓണങളെപുടെ നലല അനുഭിങളെപുടെ പോനര്ന്നകര്ന്പിക് ശകമായാം.  

 

ഏിര്ന്കുമും ഓണാഷംസക    

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJfGwZD5vscCFQq6FAodiHcARw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAshtalakshmi_Temple%2C_Chennai&ei=vJnZVZf4DYr0UojvgbgE&psig=AFQjCNH4lYS4aJfh
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³ÃØíÎãÄß 

ÜÞW¼ß µÞGßMùOX 

ടര 
പിഞ്ഞ ആകാഷം കണ്ട്, നായി ിിഴുന്ന ടിയില്  ൂപോെറ്റ്, കൂട്ടം പോ ര്ന്ന്ന് രുള്ളുന്ന ഓണത്തുംബികടപ 
ിരപോില്കുമാ  പോിണ്ടി ഓപോരാ മഴകുമാലിും, ആര്ന്ത്തു ടനയ്യുന്ന കര്ന്കിെകത്തിനു പോഷേം ഇെയ്കുമു ഒന്ന് മായി 

നില്കും. കാലം മായിയപോരാടെ, ഓണം എന്നുള്ളത് നലര്ന്കുമും ടിയും ഒരു തിിസടത്ത ആപോ ാേമായി മായുപോളാഴും, 
രൃപികൂണിത്തുയകുമാരന് അന്നും ഇന്നും അത്തം മുരല് ഓണം രുെങളെും. രിരപോകുമയിയ രാജനഗരിയില്, ടകാട്ടും പോമപിും 
ഒടകുമയായി അത്താപോ ാേം രുെങളെുപോളാപോഴ ഓണം ിരിായി. 
 
ഏഴു ിര്ന്േം മു ് ിടര കപിമണ്ണ്  ടകാണ്ടുണ്ടാകുമിയ രൃകുമാകുമരയപികടനയും ടകാണ്ട് ിിട്ടില് എത്തുന്നത് ലക്ഷ്മി 
മൂപികത്തി ആയിരുന്നു. മരികുമും ിടര ട ചതുമിഴ് ( അപോരാ ടകാെും രമിപോഴാ ) മാത്രം സംസാരിച്ചിരുന്ന മൂപികത്തിയ്കുമ് ഒരു 
നൂയു ിയസങ്് കഴിഞ്ഞു കാണണം. രലയില് ടിച്ച കുട്ടയില്, കപി മണ്ണില് ടമനഞ്ഞ രൃകുമാകുമരയപികപോനയും ടകാണ്ട് ിിട്ടില് 
ിന്നു പോകയും. " പോിപോണാ" എന്ന പോ ാതയം ഇലല. രലയിടല കുട്ട രാടഴ ഇയകുമാടര ശക എത്തിച്ച് അരില് നിന്ന് ഏഴു 
ഓണത്തപികടന ഇയയത്ത്  ടിച്ചിട്ട് നെന്നു പോനാകും അെുത്ത ിിട്ടിപോലകുമ്. 
നിടന്ന ിരുന്നത് ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആിും, ശനസ ിാങളൊ . 
ലക്ഷ്മി മൂപികത്തി മരിച്ചിട്ടും ഓണത്തപിക  ിിെിടലകുമ് ിരുന്ന രിരികുമ് 
മാത്രം മാറ്റം ഇലല, സരസു മൂപികത്തിയുടെ രലയിടല നുരിയ നനള് 
കുട്ടയില് പോകയി വങളെ ഓണത്തപിക എന്ന് ിിപികുമുന്ന 
രൃകുമാകുമരയപിക  ിരും. 
 
ഇടപികാ മുറ്റത്തും നാെത്തും നൂകുമപിലല, ാപോണ്ടല് രടന്ന നൂകുമ 
നയികുമാ  ആര്ന്കുമും സമപോയാം ഇലല. അത് ടകാണ്ട് രടന്ന അത്തം 
മുരല് ാത്രാെം ിടര ഒ നരു തിിസം നൂകുമപം ഇൊ  വങളെകുമ് 
നൂ രരുന്നത് രമിഴ് പോനഷും നൂകുമാരിക രടന്ന. അത്തം മുരല് 
എിിടെ പോനാകുമിയാലും നൂകുമൂനകപും കല നില പോനഷുന്ന 
നൂകുമാരികപും ാണ്ടാകും.  
 

രൃപികൂണിരുയയ്കുമ്, രുപസിയുടെയും, രാമരയുടെയും ഗന്ധമാണ്... 
നിഷവാസത്തിന് ഷാസ്ത്രിയ സംഗിരത്തിന്ടയ മാധുരയിും. 
നൂരാെത്തിനും, ാത്രാെത്തിനും ആ നഗര ിിഥിയിലൂടെ ഒന്ന് 
നെകുമുപോളാ നമ്മിപോലകുമ്  ഓണം ിന്നു നിയയും. ഇെയ്് എങ്കിലും 
കഴിഞ്ഞു പോനായ ബാലയത്തിന്ടയ ഓര്ന്മയില് ഒരു ട യു സങ്കെിും. 
 
അരിമാവ് അച്ചില് മുകുമി രിപച്ചു മയിയുന്ന ടിപിടച്ചണ്ണയില് 
ടനാരിച്ചു പോകാരുന്ന അച്ചപികം. അരാണ് രുെകുമം. നലഹാരത്തിടല 
ആതയ ഇനം  ഇലലായ്മകകുമിെയിലും നത്തു നാെ  കായ ാപോപികരി 
ാണ്ടാകാടര എചതു് ഓണം എന്ന് നയഞ്ഞിരുന്ന വങളെപും ഇടപികാ 
നലഹാരങളെകുമ് പോബകുമയിടയ ആത്ഷയിച്ചു രുെങളെി. എങ്കിലും 
നൂരാെത്തിനു മുപോന്ന കായ ാപോപികരി, ഷര്ന്കുമര ിരട്ടി, അിപോലാസ് 
ടനാെി രുെങളെിയ ില നലഹാരങളെ ാണ്ടാകുമും. ഓണമപോലല എപോചതുലും 
ാണ്ടാകുമപോണ്ട എന്ന് നയഞ്ഞു ടകാണ്ട് ( ഭാഗയം ). 

 
കാലം മായിയിട്ടും മായാത്ത ഒന്ന് രടന്ന ആണ് ാത്രാെ നാച്ചില്. അന്നും ഇന്നും ാത്രാെം ാച്ച രിരിഞ്ഞാല് വങളെ 
രിരകുമില് ആയിരികുമും. രൃപികൂണിത്തുയയില് നിയടഞ്ഞാഴുകുന്ന ജനങളെപില്കുമിെയില് ഒരാപായി നൂകുമപും, രുളയും 
അെകുമം ിില പോനഷി ിാങളെുന്നരിനിെയിലും നരി യം ാള്ളിടര കാണുപോളാ ഒന്ന്  ിരികുമാനും "ഓണം എിിടെ 
ിടരയായി" എന്ന് പോ ാതികുമാനും സമയം കിട്ടും. അത് ടകാണ്ട് രടന്ന ആണ് ദ ാത്രാെ നാച്ചില് വങളെ 
രൃപികൂണിത്തുയകുമാര്ന് ഇത്രപോയടയ ഇട്യങടനെുന്നരും. 
 
 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIaxo66nxscCFcnbGgodVr0E0w&url=http%3A%2F%2Fmajbooribrothers.blogspot.com%2F2013%2F09%2Fonam-special-ethakka-upperi-kaya.html&ei=vHXdVYbjM8m3a9b6kpg
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ിിട്ടില് ശനകുമ ാടണ്ടങ്കില് അിയ്കുമുള്ള നുലലു മുരല്, നിപോറ്റ തിിസം 
ാണ്ണാ  ാള്ള ഇല ിടര ാത്രാെത്തിന് മുയിച്ചു ടിയ്കുമും. 
രിരുപോിാണത്തിന് ഒരു നൂപോിാ, ഇലപോയാ നുള്ളാ  നാെിലല. നുലലിനും 
നൂിിനും ിടര അന്ന് ഓണം ആണ്. 
 
ാത്രാെ രാത്രിയില് ഒരു ട യു മഴ ാണ്ടാകും. ഒരു രൂില് മഴ. മണ്ണ് 
ടകാണ്ട് (നണ്ട് കുപത്തിടലപോയാ, നുഴയിടലപോയാ മണ്ണ്  ആണ് അരിനു 
ാനപോയാഗിച്ചിരുന്നത്) എരിപോരല്പിക് രയ ാണ്ടാകുമുന്ന സമയം ട യുരായി 
നനച്ചു ടകാണ്ട് ഒരു  ാറ്റല് മഴ.  
 

കുരുപോത്താലയും ടരങളെി  
നൂകുമുലയും ടകാണ്ട് എരിപോരല്പിക് രയ അലങ്കരിച്ചു ഒരു മയകുമത്തിനായി 
ാത്രാെ നാ ിലിനു ിിരാമം ഇെുപോളാ അര്ന്ദ്ധ രാത്രി കഴിഞ്ഞിെുണ്ടാകും. 
അെുകുമപയില് അപോപികാപോഴകുമും നായസിും, പോ ായും, അിിയലും സാളായും, 
നരിപികും ഒഴിടക ബാകുമി എലലാം രയ്യായായി കാണും.  
 
നുലര്ന്ടച്ച, കുപിച്ചു നുത്തനുെുത്ത്, അഞ്ചു രിരിയിട്ടു ിിപകുമു ടരപിച്ച്. 
ആര്ന്പോപികാ ിിപിച്ച്, നൂിിരയി, നെിഴി അരികിലും, രയയിലും ായുളിനു സതയ 
ഒരുകുമി അരിമാവ് കലകുമി ഒഴിച്ച്, നൂമുഖ ിാരിലില് അരിടപികാെി ശകപികാട് 
നരിപികിച്ച് രൃകുമാകുമരയപികന് നൂിെ പോനതിച്ച്, ഏഴു ഓണത്തപികന്മാരില് 
ഒടരണ്ണം ിിട്ടിപോലകുമ് കെന്നു ിരുന്ന ിഴി രുെകുമത്തിലും, ഒടരണ്ണം അകടത്ത 
മുയിയിലും ബാകുമി അടഞ്ചണ്ണം എരിപോരല്നു രയയിലും ടിച്ച് കഴിയുപോളാ 

പോനരം നുലര്ന്ന്നു രുെങളെും. ഇന്നും മാറ്റമിലലാത്ത എരിടരല്പിക്. 
 
പോഷേം, ത്നാരല്. നലല നുട്ടും, കെലയും നപികെിും വാലിപികൂി  നഴിും. അരിനു മുപോന്ന മുപോന്ന ടരാഴുത്തില് ശനകുമ 
ാപോണ്ടല് അിടയ കുപിപികിച്ച്, ടനറ്റിയില് സിന്ദൂരം അണിയിച്ച്, ഭക്ഷണം ടകാെുകുമും. നിടന്ന അെുകുമപയിപോലകുമ്. അന്നടത്ത 
തിിസം " നപ" നാ കം ആണ് കൂെുരല് ിിട്ടിലും. സ്ത്രിക ടനാരുപോി ട യു സഹായത്തിനു കൂടെ നില്കുമും. ിിപകുമ് 
ടിച്ച് രൂഷനിലയില് എലലാ ിിഭിങളെപും ിിപളി അല്ന പോനരം കഴിഞ്ഞു ജലം കുെഞ്ഞ്  ഇല ിലിച്ച പോഷേം മാത്രം സതയ 
രുെങളെൂ . ിിപകുമ് ടിച്ച് പോനതിച്ച ഇല, ിിട്ടിടല മുരിര്ന്ന്ന സ്ത്രിയുടെ അികാഷം ആണ്.  
 
ിിണ്ടും ഒരു രിരുപോിാണ നുലരി. ഓപോരാ ഓണകുമാലിും, കെന്നുിരുന്ന ജിിിരത്തിന്ടയ ഓപോരാ നിമിേത്തിനും പോിണ്ടി 
സമ്മാനികുമുന്നത് ഒരായിരം ഓര്ന്മ്മക ആണ്. ഓര്ന്മ്മക ...   എചതുിനു പോിണ്ടി ജിിിച്ചു എന്ന് എപോപികാടഴങ്കിലും 
 ിചതുിയ്ടകുമണ്ടി ിന്നാല്, ഓര്ന്മ്മക നപോമ്മാെു നയയും ഇരിടനാടകുമ പോിണ്ടി രടന്ന. അടര. ജിിിച്ചു എന്നും, ജിിിച്ചു 
ടകാണ്ടിരികുമുന്നു എന്നും പോരാന്നിപികുന്നത് ഇത്തരം ഓര്ന്മ്മക രടന്ന. ഓണകുമാല ഓര്ന്മകകുമ് ഇത്രയും നിയം 
 ാര്ന്ത്തിയരാിടട്ട രാജനഗരിയും. ിിണ്ടും ഒരായിരം ഓര്ന്മകപുമായി ഒരു ഓണകുമാലം. എലലാി്കുമും ഹൃതയം നിയഞ്ഞ 
ഓണാഷംസക. 

"If there is one place on the face of earth where all the dreams of living men have found a home 

from the very earliest days when man began the dream of existence, it is India." 

 
Romain Rolland 

French scholar 
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കുറുക്കുകാളന് 
  

നുപിയുള്ള കട്ടശത്ത് – 1 ലിറ്റര്ന് 
 നച്ചമുപ് – 12-15 എണ്ണം. 

 മഞ്ഞടനാെി – അര െിസ്നൂണ് 
 ജിരകം – അര െിസ്നൂണ് 

 പോരങളെ  ിരകിയത് – 2 കപിക് 
 ാലുി – അര െിസ്നൂണ് 
 കെു് – 1 പോെബ്ള്സ്നൂണ് 
 ിറ്റല്മുപ് മുയിച്ചത് – 2 

 ടിപിടച്ചണ്ണ – 1 പോെബ്ള്സ്നൂണ്                                                                                                               
കയിപോിപികില – 2 കരിര്ന്പിക്                                                                                                            
ാലുിടപികാെി – അര െിസ്നൂണ്                                                                                                            
ാപിക് – 3 െിസ്നൂണ് 

 
നച്ചമുപ് കഴുകി മഞ്ഞടനാെിയും ഒരു കപിക് ടിള്ളിും 

പോ ര്ന്ത്ത് പോിിികുമുക. ടിള്ളം ിറ്റായാകുപോളാ കലകുമിയ 

ശര് ഇരിപോലടകുമാഴിച്ച്  ൂൊകുമുക. രുെര്ന്ച്ചയായി ഇപകുമി 

ിറ്റികുമുക. പോിണ്ടത്ര കുയുകികുമഴിഞ്ഞാല് പോരങളെയും 

ജിരകിുംകൂെി മിനുസമായി അരച്ചരു പോ ര്ന്കുമുക.  

ഒരു  ിനച്ചട്ടിയില് ടിപിടച്ചണ്ണ ഒഴിച്ച് കെു്, മുപ് 

മുയിച്ചത്, ാലുി ഇിയിട്ട് മൂപികിച്ച് കെുകു ടനാട്ടിയാലുെ  

കയിയിപോലടകുമാഴികുമുക. കയിപോിപികിലയുമിട്ട് ാലുിടപികാെി 

രൂകി ഇപകുമിടികുമുക. അല്നംകൂെികഴിഞ്ഞ് ാപികിട്ട് നന്നായി 

ഇപകുമുക. നുപിപോയാട് അത്ര ത്നരിനത്തി ഇലലാത്തിര്ന്കുമ് 

ഏത്തപികഴം, ശകരച്ചകുമപികഴം, മാളഴം ഇിയിപോലടരങ്കിലും 

ഒന്ന് നച്ചമുപകിന്ടയ കൂടെ കേണമായി പോ ര്ന്ത്താല് മരി. 

പരിപ്പുകറി 

ട യുനരിപിക് – 1 കപിക് 
 ടിള്ളം – 2 കപിക് 
 പോരങളെ – 1 കപിക് 
 ജിരകം – ഒരു നുള്ള് 
  

മൂപികിച്ച് നച്ച  ുി മാറ്റിയ 
ട യുനരിപിക് നന്നായി കഴുകി 
ിൃത്തിയാകുമി ടിള്ളിും പോ ര്ന്ത്ത് 
പോിിികുമുക. നരിപിക് ടിചതു് ാെഞ്ഞാല് 
പോരങളെയും ജിരകിും ടിണ്ണപോനാടല 
അരച്ചു പോ ര്ന്ത്തു  ൂൊകുമി ിാങളെുക. 
കയിപോിപികിലയിട്ട് അെച്ചുടികുമുക. 

മത്തങ്ങ ഓലന് 

നഴുകുമാത്ത മത്തങളെ അരിഞ്ഞത് അര കിപോലാ 
ി നയര്ന് – അരകപിക് 
ാപിക് – അര റ്റിസ്നൂണ് 
നച്ചമുപ് – 3-5 എണ്ണം 
പോരങളെ  ുരണ്ടിയത് – 2കപിക് 
കയിപോിപികില – 3 കരിര്ന്പിക് 
 
ി നയര്ന് ത്നേര്ന് കുകുമയില് പോികാ  ടികുമണം. ടിചതു 
ി നയയിപോലകുമ് മത്തങളെ അരിഞ്ഞരും ാപികും നച്ചമുപകു 
കിയിയരും പോ ര്ന്കുമുക. പോനരിയ രിയില് പോിിികുമുക. 
ടിചതു് ടിള്ളം ിറ്റുപോളാ പോരങളെയില്നിടന്നെുത്ത ഒരു 
കപിക് രണ്ടാം നാല് പോ ര്ന്കുമുക. രിപച്ചാലുെടന കയി 
നാത്രപോത്താടെ ഒന്നു  ുറ്റിച്ച് അര കപിക് ഒന്നാം നാല് 
പോ ര്ന്ത്ത് ിിണ്ടും നാത്രം  ുറ്റിച്ച് ിാങളെുക. 
നച്ചകുമയിപോിപികില പോ ര്ന്ത്ത് ഇപകുമി അെച്ചുടികുമുക. 

ഇഞ്ചിക്കറി 
  

ഇഞ്ചി – 100 ത്ഗാം 
നച്ചമുപ് – 6 എണ്ണം 
ടിപിടച്ചണ്ണ – 1/4 കപിക് 
മുപകുടനാെി – 1 െിസ്നൂണ് 
മഞ്ഞടപികാെി – 1/4 െിസ്നൂണ് 
നുപി – ട യുനാരങളൊിലിപികം 
ാപിക് – നാകത്തിന് 
ഷര്ന്കുമര – 1/4 ാണ്ട 

  

 
ഇഞ്ചിയും നച്ചമുപകും ിട്ടത്തില് കനം കുയച്ച് പോിടയ 
പോിടയ അരിയുക.  ിനച്ചട്ടിയില് എണ്ണ  ൂൊകുമി നച്ചമുപ് 
അരിഞ്ഞത് ിാട്ടി പോകാരിടയെുകുമുക. ഇപോര എണ്ണയില് ഇഞ്ചി 
അരിഞ്ഞത് നന്നായി ിയുത്ത് പോകാരണം. ഒരു കല്ച്ചട്ടിയില് 
നുപി കഴുകി നിഴിഞ്ഞ് അരിച്ച രണ്ടു കപിക് ടിള്ളം 
ഒഴികുമുക. ഇരില് മുപകുടനാെിയും, മഞ്ഞടപികാെിയും, 
നാകത്തിന് ാപികും ഇഞ്ചി ിയുത്തരും നച്ചമുപ് 
ിഴറ്റിയരും പോ ര്ന്കുമുക. നന്നായി രിപച്ചാല് ഷര്ന്കുമര 
പോ ര്ന്കുമുക. നലലിണ്ണം രിപച്ചു രൂകായായാല് ിാങളെുക. 
ടിപിടച്ചണ്ണയില് കെു് ിയുത്ത് പോ ര്ന്കുമുക. 
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   അവിയൽ 
 
 ടിള്ളരികുമ അരിഞ്ഞത് – 3 കപിക് 
 ഏത്തകുമായ് അരിഞ്ഞത് – 1 കപിക് 
 അച്ചിങളെ അരിഞ്ഞത് – 1 കപിക് 
 നെിലങളെ അരിഞ്ഞത് – 1 കപിക് 
 മുരിങളെകുമ അരിഞ്ഞത് – 2 കപിക് 
 നച്ചമുപ് നിപത്തില് നിപര്ന്ന്നത് – 12-15 എണ്ണം 
 ാപിക് – 1 െിസ്നൂണ് 
 മഞ്ഞടപികാെി – 1 െിസ്നൂണ് 
 നുപി – ട യുനാരങളെ ിലിപികം 
 പോരങളെ  ുരണ്ടിയത് – 2 കപിക് 
 ജിരകം – െിസ്നൂണ് 
  ുിന്നുള്ളി- 4 എണ്ണം 
 ടിപിടച്ചണ്ണ – 2 പോെബ്ള്സ്നൂണ് 

  
 
കേണങളെടപലലാം കഴുകി നച്ചമുപ് ടനെുടക നിപര്ന്ന്ന് ാപികും 
മഞ്ഞടപികാെിയും പോ ര്ന്ത്ത് നന്നായി ഇപകുമി ട യുരിയില് 
പോിിികുമുക. പോരങളെ ഒരുനുള്ളു മഞ്ഞടപികാെിയും പോ ര്ന്ത്ത് 
ട യുരായി അരയ്കുമുക. കൂെുരല് അരയരുടരന്നര്ന്ഥം. 
ജിരകിും ാള്ളിയും കയിപോിപികിലയും അിസാനം ഇരിപോനാെു 
പോ ര്ന്ത്ത്  രയ്കുമണം. ഇത് മാറ്റിടികുമുക. 
 
കേണങളെ രിപച്ച് ഏകപോതഷം നത്തു മിനിറ്റു കഴിഞ്ഞ് നുപി 
കഴുകി അല്നം ടിള്ളത്തില് നിഴിഞ്ഞരിച്ചു പോ ര്ന്ത്തപോഷേം 
അെയ്കുമുക. നന്നായി രിപച്ചാല് ിാങളെിിച്ച് അരപികു 
പോ ര്ന്ത്ത് ടിപിടച്ചണ്ണയും കയിപോിപികിലയും പോ ര്ന്ത്ത് ഇപകുമി 
അെച്ചു മാറ്റിികുമുക.  

ബീറ്് റൂട് കിച്ചടി 

ബിറ്റ് യൂട്ട് – 1 ിലുത് ടരാലി കപഞ്ഞ് 
രണ്ടായി മുയിടച്ചെുകുമുക 
പോരങളൊ  ിരിിയത് – 1 കപിക് 
നച്ചമുപ് – 4 എണ്ണം 
ാപിക് – നാകത്തിന് 
കട്ടശത്ത് – 11/2 കപിക് 
ടിപിടച്ചണ്ണ – 1 പോെബി സ്നൂണ് 
കെു് – 3/4 െിസ്നൂണ് 
കയിപോിപികില – 2 രണ്ട് 
ിറ്റല്മുപ് – 3 എണ്ണം 
 
ബിറ്റ് യൂട്ട് കേണങളെ ടിള്ളത്തില് 
പോിിിച്ച് മാറ്റി ഒരു പോത്ഗറ്ററ് ാനപോയാഗിച്ച് 
ാരടച്ചെുത്ത് ിയ്കുമുക. ഇനി പോരങളൊ 
നച്ചമുപ് എന്നിി ഒന്നിച്ചാകുമി പോനസ്റ്റ് 
രൂനത്തില് അരടച്ചെുകുമുക. ഒരു 
നാത്രത്തില് ാരടച്ചെുത്ത ബിറ്റയൂട്ടും 
പോരങളൊ അരച്ചരും ആിഷയത്തിന് ാപികും 
അധികം നുപിയിലലാത്ത കട്ടശര് 
ാെച്ചരും ഒന്നിച്ചാകുമി പോയാജിപികിച്ച് കിച്ചെി 
രയ്യായാകുമുക. ഒരു  ിനച്ചട്ടിയില് എണ്ണ 
 ൂൊകുമി കെു്, ിറ്റല്മുപ്, 
കയിപോിപികില എന്നിിയിട്ട് രാപിച്ച് 
കിച്ചെിയുടെ മുകപില് ഒഴിച്ച് ിിപളുക. 

സാപാര് 
  
 രുിരപികരിപിക് – 1 കപിക് 
 നച്ചമുപ് – 5-8 
 ട യിയ ാള്ളി – 50 ത്ഗാം (20-25 എണ്ണം) 
 സിാപ – 1 
 ാരുപകുമിഴങളെ് – 1 
 രകുമാപികുമ – 1 
 ടിള്ളരികുമ – 100 ത്ഗാം 
 ടിണ്ടയ്കുമ – 4 
 നുപി – ട യുനാരങളെ ിലിപികം 
 സാളാര്ന്ടനാെി അരകപിക് 
 മഞ്ഞടപികാെി – 3 െിസ്നൂണ്  
 ാപിക് – നാകത്തിന് 
 ടിപിടച്ചണ്ണ – 1 പോെബ്ള് സ്നൂണ് 
 കെു് – 2 െിസ്നൂണ് 
 ിറ്റല് മുപ് – 2 
 മലലിയില അരിഞ്ഞത് – 2 പോെബ്ള്സ്നൂണ് 
 കയിപോിപികില – കുയച്ച് 
 
ിൃത്തിയാകുമിയ രുിരപികരിപിക് മൂന്നു കപികു ടിള്ളിും 
പോ ര്ന്ത്ത് പോിിികുമുക. നകുരി ടിചതുാലുെ  ടിണ്ടയ്കുമ 
ഒഴിടകയുള്ള എലലാ കേണങളെപും ാപികും അല്നം 
മഞ്ഞടപികാെിയും പോ ര്ന്കുമുക. എലലാ കേണങളെപും 
നന്നായി ടിചതുാല് നുപി കഴുകി അല്നം ടിള്ളത്തില് 
നിഴിഞ്ഞരിച്ചു പോ ര്ന്കുമുക. ടിണ്ടയ്കുമകുമേണങളെ 
അല്നം ടിപിടച്ചണ്ണയില് നന്നായി ിഴറ്റി അരും 
നുപിപോയാടൊപികം പോ ര്ന്കുമണം. എലലാംകൂെി നന്നായി 
രിപച്ചാല് സാളാര്ന്ടനാെി അല്നം ടിള്ളത്തില് കലകുമി 
പോ ര്ന്കുമുക. പോനാരാത്ത ടിള്ളിും പോ ര്ന്ത്ത്  രിപച്ചാല് 
ിാങളെിിച്ചരിനുപോഷേം അരിഞ്ഞ മലലിയില പോ ര്ന്കുമുക. 
 
 ിനച്ചട്ടി  ൂൊകുമി ഒരു പോെബ്ള്സ്നൂണ് 
ടിപിടച്ചണ്ണടയാഴിച്ച് ിറ്റല്മുപ് മുയിച്ചിെുക. അരു 
മൂകുമുപോളാ കെുകിട്ട് ടനാട്ടുപോളാ കയിയിടലാഴിച്ച് 
ഇപകുമണം. കെുകു ിയകുമുന്ന കൂട്ടത്തില് രണ്ടു 
 ുിന്നുള്ളി ടരാലി കപഞ്ഞ് കഴുകി പോലാലമായി 
ിട്ടത്തിലരിഞ്ഞ് അരുംകൂെി മൂപികിച്ചു പോ ര്ന്കുമാം. 
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മാപഴപ്പഥമന് 
 

മാളഴംഒരു കിപോലാ 
ഷര്ന്കുമര മുകുമാല് കിപോലാ 
പോരങളെ അഞ്ച് 
ടനയ്യ് 50ത്ഗാം 
അണ്ടിപികരിപിക് 50ത്ഗാം 
കിസ്മിസ് 50ത്ഗാം 
ജിരകടപികാെി ഒരു െിസ്നൂണ് 
 
നാപിപോകരം നിഴിഞ്ഞ് ഒന്നാം നാലും 
രണ്ടാം നാലും രയ്യായാകുമുക. ടരാലി 
നികുമി കേണങളെപാകുമിയ മാളഴം 
നാകത്തിനു ടിള്ളിും പോ ര്ന്ത്തു  ുിെു 
കട്ടിയുള്ള സ്റ്റില് നാത്രത്തില് പോിിികുമുക. 
ഇരിപോലകുമ്  ുരണ്ടിയ ഷര്ന്കുമര പോ ര്ന്ത്തു 
ഇപകുമി നന്നായി ിരണ്ടുിരുപോളാ 
രണ്ടാംനാല് പോ ര്ന്ത്ത് രിപപികിച്ചപോഷേം 
ഒന്നാം നാല് ഒഴിച്ച് ിാങളെുക. ടനയ്യില് 
അണ്ടിപികരിപിക്, കിസ്മിസ് എന്നിി 
മൂപികിച്ചരു പോ ര്ന്കുമുക. ഒപികം 
ജിരകടപികാെിയും പോ ര്ന്ത്ത് ഇപകുമുക. 

എരിഘേരി 
 

പോ ന കേണങളെപാകുമിയത് -4 കപിക് 
മുപകുടനാെി -ഒരു ട യിയ സ്നൂണ് 
ജിരകം -അല്നം 
മഞ്ഞ ടനാെി -ഒരു ട യിയ സ്നൂണ് 
പോരങളൊ  ിരണ്ടിയത്- ഒരു കപിക് 
ടിപിടച്ചണ്ണ -നാല് ിലിയ സ്നൂണ് 
കെു് -രണ്ടു ിലിയ സ്നൂണ് 
ിറ്റല് മുപ് -രടണ്ടണ്ണം മുയികുമണം. 
കയിപോിപികില -ആിഷയത്തിന് 
 
 
പോ നകുമേണങളെ നാത്രത്തിലാകുമി നാകത്തിന് 
ടിള്ളിും, പോ ര്ന്ത്ത് അെിയില് നിെികുമാടര നന്നായി 
പോിിിച്ചുെകുമുക. പോരങളെ,  മുപകുടനാെി,  ജിരകം,  
മഞ്ഞടനാെി ഇി പോനര്ന്മ്മയായി അരടച്ചെുത്തരും 
നാകത്തിന് ാപികുനിരും പോ ര്ന്ത്ത് ഇപകുമി ിാങളെുക. 
ടിപിടച്ചണ്ണ  ൂൊകുപോളാ, 4 ിലിയ സ്നൂണ് പോരങളൊ 
 ിരണ്ടിയരും കെു്, ിറ്റല്മുപ്, കയിപോിപികില 
ഇിയും ത്കമത്തില് ഇട്ട് മൂപികിച്ചു അരപിക പുോ ര്ന്ത്ത് 
രിപപികിച്ചു ിച്ചിരികുമുന്ന പോ നകുമയിയില് കുെഞ്ഞിട്ട് 
പോയാജിപികിച്ച് ഇപകുമി ിാങളെി എെുകുമുക.  
കുയിപിക്: കേണം ടിചതുപോഷേം മാത്രപോമ ാപിക് 
പോ ര്ന്കുമാിൂ. 

പാൽപായസം 
 

ാണകുമലരി 500 ത്ഗാം 
നാല് 1 ലിറ്റര്ന് 
നഞ്ചസാര 250 ത്ഗാം 
ടനയ്യ് 100 ത്ഗാം 

കിസ്മസ്, അണ്ടിനരിപിക്10 ത്ഗാം 
ഏലകുമായ് 5 ത്ഗാം 
കുങ്കുമനൂവ് 5 ത്ഗാം 

 
ാണകുമലരി കഴുകി ിൃത്തിയാകുമുക. 
ഏലകുമായ് ടരാലികപഞ്ഞ് 
ടനാട്ടിടച്ചെുത്തുടികുമുക. നാല് 

നലലരുപോനാടല രിപപികിച്ച പോഷേം കഴുകി 
ിൃത്തിയാകുമിയ ാണകുമലരി അരിലിട്ട് 
പോിിികുമുക. നഞ്ചസാരയും ടനയ്യും 
കുപോയടെ ിിരം അരിലിട്ട് ഇപകുമണം. 
നാല് കുയുകണം. അരിടിചതുു കഴിഞ്ഞാല് 
അണ്ടിപികരിപികും കിസ്മസും കുങ്കുമനൂിും 
ഏലകുമായും ദ മിത്ഷിരത്തില് ഇട്ട് 
ഇപകുമിിച്ച് 10 മിനിട്ട് അെച്ചു ികുമണം. 

ഘതാരന്  
(ഒട്ടുമികുമ നച്ചകുമയിക ടകാണ്ടും എപുപികം ാണ്ടാകുമാിുന്ന 
ിിഭിമാണു് പോരാര ) 
 
നച്ചകുമയി (നയര്ന്, കാപോബജ്, ബി സ്, കാരറ്റ്,  ിര, നപികായ 
രുെങളെിയ നച്ചകുമയിക അരിഞ്ഞുനപോയാഗികുമാം) 
പോരങളെ  ിരിിയത് 
മുപകു് അരിഞ്ഞത് 
ാള്ളി അരിഞ്ഞത് 
ാപിക്, ടിള്ളം ആിഷയത്തിനു് 
കെു് 
കയിപോിപികില 
 
 ുിെുകട്ടിയുള്ള  ിനച്ചട്ടിയില് എണ്ണടയാഴിച്ചു 
 ൂൊിുപോളാ കെുകിെുക. കെുകുടനാട്ടികുമഴിയുപോളാ 
ാള്ളി അരിഞ്ഞരും കയിപോിപികിലയും പോ ര്ന്ത്തു ിഴറ്റുക. 
ാള്ളി ിാെികുമഴിഞ്ഞ് പോരങളെ  ിരിിയരും പോ ര്ന്ത്തിപകുമുക. 
നച്ചകുമയി അരിഞ്ഞത് മഞ്ഞപും ാപികും ആിഷയത്തിനു 
ടിള്ളിും പോ ര്ന്ത്ത് മൂെിിയ്കുമുക. (ടിള്ളം രപിച്ചാല് 
മരിയാകും). ട യുരിയില് പോിിികുമുക. ഇെയ്കുമിെയ്കുമു 
ഇപകുമിടകുമാെുകുമണം. നന്നായി ടിചതുപോഷേം മൂെി മാറ്റി 
ാലര്ന്ത്തിടയെുകുമുക.  
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Do you really need a credit card? 

 

Today, every other person with a decent income has a credit card in the 

pocket. Twenty years ago, this was a novelty! Of course, credit cards offer 

convenience over cash but there is also an alarming danger of paying high 

interest and fees, if the user is careless.  

 

The benefits of using credit cards are convenience and credit limit. 

The term ‘credit’ means that you are taking a temporary loan from the issu-

ing bank while shopping with the card. There is a limit given for this 

‘credit’. Bills are raised monthly. If the bill is paid before the due date, there 

is no charge to the card user. But if the bill is settled after the due date, cred-

it card companies will charge annual interest of 20-30 per cent on total 

amount outstanding. This is how the companies make money. There are more options now available to con-

vert a large bill outstanding into short-term (six-12 month) EMIs. 

Convenience is the amazing benefit offered by credit cards. As a replacement for cash, it is a convenient way 

to shop and transact. 

 

Unhealthy practices 

The bad side of credit cards is its misuse. People tend to splurge on their credit limit simply because it is there! 

Then they can’t pay the bills from their monthly salaries. So they start revolving on the card and end up pay-

ing huge interest. Sometimes, we have seen people paying twice the price of goods they purchased (after add-

ing interest cost). In some rare cases, people even have six or seven cards and they are constantly shuffling 

their credit between these cards! These are not financially healthy practices. 

So, is there an alternative to credit cards that provides the same convenience? All major banks provide ATM-

cum-debit-cards to their saving bank customers. Debit cards merely use the cash in your account; the amount 

is simply debited from your savings bank account and the bill is settled immediately with the shopkeeper. 

 

Benefits of debit cards 

Debit cards offer three benefits. First, they are as convenient as credit cards and save you the hassle of having 

to carry physical cash. Second, you don’t have to worry about interest payments - banks don’t charge interest 

on debit card usage. Third, debit cards help inculcate financial discipline as you cannot spend beyond what is 

available in your bank account. 

 

Point To Ponder 
Rajiv Jamkhedkar 
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ØOÞÆÈ¢: ÎÞÄãÍâÎß çÜ¶ÈBZ 

ത്രിപോലാകനാഥനായിരുന്ന മഹാബലി, ിാമനന് ടകാെുത്ത ിാകുമ് നാലികുമാ  
സവയം നാരാപത്തിപോലകുമ് പോനാിുകയായിരുന്നു. ബലി എന്നാല് രയാഗം 
എന്നാണര്ന്ഥം. അരുടകാണ്ട് അപോതഹത്തിന് മഹാബലിടയന്ന പോനരു ിന്നു. 
പോരാറ്റിടര ആതരികുമുന്ന ാത്സിം ഓണംപോനാടല മടറ്റാന്നിലല. 
ടനാകുമകുമുയിുള്ളിനും ിലിയ നാതങളെപോപാെു കൂെിയിനുമാണ് ിാമന . 
പോതിന്മാരും അസുരന്മാരും രമ്മിലുള്ള പോ ാര യുദ്ധമാണ് ിാമനം. 
ടിട്ടിപികിെികുമലിന്ടയ ത്നരികമായിട്ടാണ് ിാമന  ത്നരയക്ഷടപികെുന്നത്. 
ിിജയിച്ചത് ിാമനടനങ്കിലും മഹാബലികുമാണ് ആരാധകര്ന് കൂെുരലുള്ളത്. 
മഹത്തായ ആഷയങളെ കാത്തുസൂക്ഷികുമുന്നിര്ന് മരിച്ചാലും നില്കുമാലത്ത് 
ആതരികുമടപികെുടമന്നരിന്ടയ ടരപിിാണ് ഓണത്തിന്ടയ  രിത്രം. ിാമനന് 
രാത്കാലിക ിിജയമാണ് ലഭിച്ചത്. മാപോിലിയുടെ ഖയാരി നാകുമുനാ 
ഏയി ിരുന്നു. 
  
നിപോന്നാട്ടു പോനാകുന്നിര്ന് ിിജയികുമുന്ന കായിക മത്സരം 
ിെംിലിയാടണന്നരും ദ ഓണകുമാലത്ത് ഓര്ന്മികുമണം. ഓണാപോ ാേത്തില് 
ാടപികട്ട കായിക കലാ ിിപോനാതങളെപില്  ാരുര്ന്ിര്ന്ണയ ിയി  
ബാധകമായിരുന്നിലല. കല ആഢ്യന്മാരുടെ മാത്രം ശകിഷമായിരുന്ന 
കാലത്തും ഓണത്തിന് 'മാനുേടരലലാരും ഒന്നുപോനാടല' ആയിരുന്നു. 
കായികാധവാനത്തിന്ടയ ത്നാധാനയം ാദ്പോ ാേികുമുന്ന ിിപോനാതങളെപാണ് 
ഓണിട്ടത്തിടനന്നരും ത്നപോരയകരയാണ്. 
  
ദച്ചയ്കുമും ായുളിനും ഓണമുണ്ട് എടന്നാരു ട ാലലുണ്ട്. ത്നകൃരിയിടല സര്ന്ി  രാ രങളെപും ഓണം ടകാണ്ടാെുന്നു. 
ിിട്ടില് ിപര്ന്ത്തുന്ന കന്നുകാലികകുമ് ഓണമൂട്ട് നല്കുന്ന നരിിുണ്ട്. നയയില, പോ നയില, ഇലലിയില, ടനല്കുമരിര്ന്, 
നുലലുക എന്നിി രൂഷനിലയില് ിിപളിയാണ് നല്കുക. കാലികടപ കുപിപികിച്ച്,  ന്ദനം ടരാെുിിച്ച്, നിലിിപകുമു 
ടകാപുത്തി, ഒരു നാപിപോകരമുെച്ച് അരിന്ടയ ഒരു മുയി ടകാത്തിടയെുത്ത് ഇലയില് ിിപളും. ടരാഴുത്തിന്ടയ ത്നധാന 
കിാെത്തിലാണ് ഓണമൂട്ട്. 
  
മഴയും ടിയിലും ഇെകലര്ന്ന്ന ത്നകൃരിയാണ് ഓണനാപുകപില് അനുഭിടപികെുക. അത്തം കയുത്താല് ഓണം 
ടിപുകുമുടമന്ന ട ാലല് സമ്മിത്ഷ കാലാി ടയ സൂ ിപികികുമുന്നു. രിരുിാരിരയ്കുമു കയയിയ ടിള്ളം ഓണം കപോണ്ട 
ഇയങളെൂ എന്നും നഴടഞ്ചാലല് നയയുന്നു. ഓണടിയിലിന്  ൂെിലല. ഓണ നിലാിിന് സവര്ന്ണ ത്നഭയാണ്.  ിങളെമാസത്തില് 
നൂര്ന്ണ  ത്ന്ദ  ത്ഷാിണ നക്ഷത്രത്തില് സഞ്ചരികുമുന്ന സുതിനമാണ് ഓണം. നൂകുമകുമ് ിിെരാ  ടിയിലും മഴയും 
പോിണം. ിിപടിെുപികിനും ിിത്തു നാകലിനും ഇി രണ്ടും കൂെിപോയ രിരൂ. ഓണം ിരാടനാരു മൂലം പോിണം എടന്നാരു 
നഴടഞ്ചാലലുണ്ട്. ഓണടമത്താത്ത  ലമിലല. 'ഓണംപോകയാമൂല' എന്ന ത്നപോയാഗം അങളെടന ിന്നരാണ്. 
  
ഓണിട്ടങളെ ഒരുകുമാനുള്ള രത്രപികാൊണ് ാത്രാെപികാച്ചില്. കലിയ നിയയ്കുമല്, രുളകുമുെമയുകുമല്, ാപോപികരി നിര്ന്മാണം, 
ഓണത്തപികടന ത്നരിഷ്ഠികുമല് എന്നിങളെടന ിിെുക ആപോ ാേത്തിരകുമിലാകും. ാത്രാെം ത്നരിക്ഷയുടെ നക്ഷത്രമാണ്. 
കുട്ടിക ഓണപോകുമാെിയുടെയും ഓണകുമപികപുടെയും പോലാകത്ത് രിരകുമിലായിരികുമും. മു കാലങളെപില് സാളത്തിക 
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ിിെുകപില് പോനാലും ഓണാപോ  ാേത്തിന് കുയിുണ്ടാകിലല. ടരാഴിലാപികപും മറ്റും നൂരാെത്തിന് നണി 
നിര്ന്ത്തി, ാത്രാെ നാപിലാണ് ഓണാപോ ാേത്തിനുള്ള രയ്യാടയെുപിക് നെത്തുക. 
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'ഒന്നാം ഓണം രണ്ടിം നിണ്ടിം' എന്നാണ് നയയുക. ിാഴപികിണ്ടി, 
കായടത്താണ്ട് രുെങളെിയി യപോഥട്യങം ിിഭിമാകുന്നത് ാത്രാെ 
നാപിലാണ്. രണ്ടാപോമാണം രിരുപോിാണം, മൂന്നാം ഓണം മുകുമിം 
മൂപിം എന്നാണ് നഴമകുമാരുടെ കമന്റ്. രിരുപോിാണം 
കഴിയുന്നപോരാടെ അെുകുമപ കാലിയാകും. ഓണം കഴിഞ്ഞാല് 
ഓട്ട ിിട് എന്നാണ്. അിിട്ടത്തി  നാ ബാകുമിയുള്ളരു കഴിച്ച് 
രൃ്രിടപികട്ടു ടകാള്ളണം. 'ഓണമുണ്ട ിയപോയ  ൂപയും 
നാെിടകുമെ' എന്നുമുണ്ട് ിായ്ടമാഴി. 

 
ഓണമുണ്ടരപോലല, ഇനി ഒരാഴ് പോത്തകുമ് ഒന്നും കഴിച്ചിടലലങ്കിലും 
കുഴപികമിലല എന്നു സാരം. 'കിട്ടുപോളാ രിരുപോിാണം, 
കിട്ടാഞ്ഞാല് ഏകാതഷി' എന്നും കാരണിന്മാര്ന് 
നയഞ്ഞുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓണിുമായി ബന്ധടപികട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് 
അര്ന് ഥിത്തായ ട ാലലുകപോപടയ. അിയില്  ിലത് ഇരാ... 

  
അത്തം നത്തിന് ടനാപോന്നാണം.  

അത്തം ടിപുത്താല് ഓണം കയുകുമും.  

അത്തപികപോത്താണം ിന്നെുടത്തപോൊ നായപോര, പോ ാരി നുഴുങളൊനും ടനലലു രാപോയാ. 

അിിട്ടകുമട്ട  ിിട്ടി ടനാട്ടികുമണം. 

ാടണ്ടങ്കിപോലാണം പോനാടല അടലലങ്കിപോലകാതഷി. 

ാത്രാെമുച്ച കഴിഞ്ഞാല് അച്ചിമാര്ന്ടകുമാടകുമയും ടിത്നാപം. 

ാള്ളരുടകാണ്ട് ഓണം പോനാടല. 

ാള്ളി ടകാണ്ട് നരമാിധി നലലരായി കഴിയുക / കാരയം സാധികുമുക. 

ായുളു ഓണം കരുരും പോനാടല. 

ഒന്നാപോമാണം നപോലലാണം, രണ്ടാപോമാണം കപോണ്ടാണം, മൂന്നാപോമാണം മുകുമിം മൂപിം, നാലാപോമാണം നകുമിം രുെച്ചും, 

അഞ്ചാപോമാണം നിപോഞ്ചാണം, ആയാപോമാണം അരിിാപും ിള്ളിയും. 

ഓണം കഴിഞ്ഞാല് ഓലപികുര ഓട്ടപികുര. 

ഓണം പോനാടലയാപോണാ രിരുിാരിര? 

ഓണം മുഴപോകുമാലുപോനാടല. 

ഓണം ിന്നാലും ാണ്ണി നിയന്നാലും പോകാരനു കുളിപില് കഞ്ഞി. 

ഓണം ിരാടനാരു മൂലം പോിണം. 

ഓണത്തപികാ കുെിയയാ എന്നു രിരും രിരുപോിാണം. 

ഓണത്തിനെയ്കുമാപോണാ നുട്ടു കപോച്ചാെം? 

ഓണത്തിനലലടയാ ഓണപികുെി. 

ഓണപോത്തകുമാ ിലിയ ിാിിലല. 

ഓണമുണ്ട ിയപോയ  ൂപ നാെുകയുള്ളൂ. 

കാണം ിിറ്റും ഓണമുണ്ണണം. 

രിരുപോിാണം രിരുരകൃരി. 

രിരുപോിാണത്തിനിലലാത്തത് രിരുിാരിരയ്കുമ്. 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLqks7qyxscCFUfbGgodCEEI0Q&url=http%3A%2F%2Fdopepicz.com%2F13624415-grass-with-yellow-flower-looks-like.html&ei=X4HdVfr4A8e2a4iCoYgN&psig=AFQjCNEc8s
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അയിയുകിടലനികുമിന്നും മനസങ്ിന്ടയ  

അജ്ഞാരമാം ിിിിധ സഞ്ചാര നഥങളെ 

ിിെരുന്ന നൂിിര ടനാടല മൃതുലം എന്നാകിലും 

ിിരല് പോരാൊനാകിലല ഒന്നു മാപോത്ര  

 

അെരുന്ന കായ്കനിയില് ഹിമ കണം ടമാട്ടിട്ടു 

അരു  ിന്നിത്തകരുന്ന നപുങ്കു പോനാടല  

ിഴി ിിട്ടു നായുന്ന കുരിരകുമുപളെി 

ടരരുപോിാരം മയയിട്ടു ധൂമ പോമ ം 

  

അകടല ിിപിപോച്ചാരും ഒരു കാല നക്ഷി ര   

കുയുകലില് ഷവാസം നിലകുമപോി  

ഒരു ിാകുമു മുഴുകുമാടര മുയിയുന്ന  ിചതുലി   

ഷകലങളെ നായുന്ന മയിിര  രിരം പോനാടല 

 

ടകാരിയൂയും ിാകുമുക ഇെ ടരാൊരനുസങ്്ൂരം 

ത്നണയത്തി  മഴയായി ടനയ്യികുമടി 

ാെയുന്ന  ിലലുക മുയി കൂൊരങളെിടന, 

മുയിപോിറ്റു നിെയുന്ന കുയുടമാഴിയായ് 

 

ടരാട്ടിലല  വാനരില് ശക ടരാട്ടാല് ടനാള്ളുന്നു 

സൂരയ കാചതുത്തി  ത്നഭാിം പോനാടല  

നാതുകം നിശ്ചലം പോനാലടി നില്പികരു, 

മനപോമ നി  ലക്ഷ്മണ പോരഖ രാണ്ടാ   

ÎßÈß dÉçÎÞÆí 

 ÎÈ£Tí  
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ഘപാക്കുമൂസാപുരവത്ത പൂവാറാക്കിയ സമുപ്രക്കായ് വിസ്മൃതിയിഘലക്ക്  
 
പോനാകുമുമൂസാനുരടത്ത നൂിായാകുമിയ പോകാിപമരം 
(സമുത്തകുമായ്) ഓര്ന്മ്മയിപോലകുമ് മയയുന്നു. ഇരിന്ടയ 
അിസാനകണ്ണി രലടയെുപോപികാടെ എ.ിി.എം. കനാലിന്ടയ 
രിരത്ത് നില്കുമുന്നു. കെയ്കുമല് ഏരുസമയത്തും കത്തി 
ിിഴാടമന്ന ഭിേണിയിലാണ് ഇരിന്ടയ നിലനില്്. 
രിരുിിരാംകൂര്ന്  രിത്രത്തില് ഇെം പോനെിയ മരമാണ് 
ിംഷനാഷ ഭിേണിയിലായിട്ടുള്ളത്. 
 
 രിത്രം നയയുന്നത് രിരുിിരാംകൂര്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന 
മാര്ന്ത്താണ്ഡവര്ിര്ന്മ്മ ഒപിിില് കപിഞ്ഞ കാലം. എട്ടുിിട്ടില് 
നിള്ളമാരില് നിന്ന് രക്ഷപോരെി അപോതഹം അയബികുമെലിന്ടയ രിരടത്ത പോനാകുമുമൂസാനുരടത്തത്തി. ഇന്നടത്ത 
നൂിാര്ന് അന്ന് പോനാകുമുമൂസാനുരമായിരുന്നു. ഇിിടെ കലലയ്കുമല് ിിട്ടില് അപോതഹം അഭയംപോരെി. 
ഇിിെടത്ത മാരാവ് കുമാരടന രിരടഞ്ഞത്തിയ എട്ടുിിട്ടില് നിള്ളമാരുടെ അനു ര മാടര നയത്തില് 
തിഷടരറ്റിച്ച് മാര്ന്ത്താണ്ഡവര്ിര്ന്മ്മയുടെ ത്നാണ  രക്ഷിച്ചു. ഇിിടെനിന്ന് നന്ദിനയഞ്ഞ് പോനാകുന്നരിനിടെ 
മാര്ന്ത്താണ്ഡവര്ിര്ന്മ്മ ആയിന്ടയ രിരടത്തത്തി. ആയിടല കാഴ്  അപോതഹടത്ത ിിസ്മയിപികിച്ചു. കരയിടല 
മരത്തില് നിന്ന് ിിണ നൂകുമ ടകാണ്ട് നതിയാടക മൂെിയിരുന്നു. ഇരുകണ്ട അപോതഹം നയഞ്ഞു ഇത് 
നൂിായാണപോലലാ. നൂിിണ് ഭംഗിയില് ഒഴുകുന്ന ദ നാെും നൂിാടയന്ന പോനരില് അയിയണടമന്നും അപോതഹം 
നയഞ്ഞരായി കഥകപുണ്ട്. ഇടരത്തുെര്ന്ന്നാണ്  ലത്തിന് നൂിാര്ന് എന്ന് പോന് ിന്നടരന്ന് നഴമകുമാര്ന് 
നയയുന്നു.  
 
ഇത്തരത്തില്  രിത്രത്തില് ഇെംപോനെിയ മരമാണ് നുരുരലമുയകുമ് അനയമായിടകുമാണ്ടിരികുമുന്നത്. 
അെുത്തകാലത്ത് ശജി ശിിിധയ ികുപിക് നെത്തിയ നഠനത്തില് ആലപികുഴയിലും സമുത്തകുമായ് കടണ്ടത്തി. 
നൂകുമകുമ് ഭംഗിയുടണ്ടങ്കിലും  ിലയിെങളെപില് മി  നിെികുമാനുള്ള ിിേകുമായായി ഇത് 
ാനപോയാഗിച്ചിരുന്നരായും നയയടപികെുന്നു. 
 
നശ്ചിമ ട്ടത്തില് അനൂര്ന്ിമായി മാത്രം കാണുന്ന സസയമാണ് 'സമുത്തകുമായ് മരം'. ട യുട െിയായി 
ിപരുന്ന ഇിയുടെ ഇലകകുമ് ഇെത്തരം ിലിപികിും നൂകുമ കുലകപായി രൂങളെികുമിെകുമുന്ന 
സവഭാിമുള്ളരാണ്. 'ബായിങ് പോറ്റാണിയ ടയയിസ്പോമാസ' എന്ന ഷാസ്ത്രനാമമുള്ള സമുത്തകുമായ് മരത്തിന്ടയ 
ഇംഗ്ലിഷ്പോന് 'മിഷ്പോനായിസണ് ത്െി' എന്നാണ്.  
 
നൂരാെം നക്ഷത്രകുമാരുടെ നാിൃക്ഷമായികുമരുരുന്ന ഇിയ്കുമ് 'ിഞ്ചുപ' എന്ന പോനരുമുണ്ട്. ിര്ന്േംമുഴുി  
നൂകുമാലടമാരുകുമുന്ന ദ ട െിയില് പോനരകുമാപോയാെു സാമയമുള്ള ധാരാപം കായ്ക കാണായുടണ്ടങ്കിലും 
ഭക്ഷയപോയാഗയമലല. രെികുമ് കാഠിനയം കുയിാണ്. സമുത്തകുമായ് മരത്തിന്ടയ കായ്, ടരാലി രുെങളെിയി 
അരച്ചുനുരട്ടിയാല് ടരാലിപികുയത്തുണ്ടാകുന്ന അധികിപര്ന്ച്ച, ടരാണ്ട ിികുമം, മുഴ രുെങളെിയി 
ഷമികുമുടമന്ന് കരുരുന്നു.  

That’s News!!! 
Compiled by: Reshmy Krishnakumar 
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കുശിറ്റിടല പോനരുപോകട്ട ഒരു കളനിയിടല നര്ന്ട യ്സ് മാപോനജര്ന് ആയിരുന്ന സിദ്ധാര്ന്ഥ  ഓമിസ് ടസടത്കട്ടയി 
നാട്ടില് നിന്നും ിന്നപോപികാ ടകാണ്ട് ടകാെുത്ത ടനാരി രുയന്നു പോനാകുമിയരും ഒരു ടവട്ടപോലാെു ശകിലിച്ചു. 
ാണ്ണിയപികം. ാണ്ണിയപികം കഴികുമുപോളാ മധുരടത്തകുമാ ഒരു കയ്് അനുഭിടപികൊയുണ്ട്. ഒരു നിമിേം 
ഓര്ന്മ്മക ിലലാടര ഒന്ന് നിയകിപോലകുമ് മാെി ിിപിച്ചു. 
 
കയ്യുടെ ിിയയില് മായുന്നത് ിടര അന്ന് അമ്മ അെിച്ചുടകാണ്ടിരുന്നു. ടരങളെിന്ടയ നുയകില് ിലിച്ചുടകട്ടിയ 
കയ്യില് ടവരിഞ്ഞു അമര്ന്ന്ന കയയിനു പോനാലും കരച്ചില് ിന്നുകാണും സിദ്ധാര്ന്ഥന്ടയ നിലിിപി പോകട്ട്. ആ 
നിലിിപിടയകുമാപും അിിടെ നിയഞ്ഞത് അമ്മയുടെ പോ ാതയം ആയിരുന്നു.  
 
നി കെയില് നിന്നും ാണ്ണിയപികം പോമാട്യങ്െിപോച്ചാ?. 
 
തിിസിും ടിള്ളം ഒഴിച്ചു നനച്ച ടരറ്റികളിനു പോനാലും കരച്ചില് ിന്നു കാണും ഓപോരാ നിമിേിും പോതഹത്ത് 
നരിച്ചപോപികാ. അമ്മയുടെ പോ ാതയത്തിനു കണ്ണുനിരിന്ടയയും, സങ്കെത്തിന്ടയയും, പോതേയത്തിന്ടയയും അപവ് 
കൂെി ിന്നു. സിദ്ധാര്ന്ഥന്ടയ പോരങളെലുകകുമു ഇെയില് ടരയിച്ചു ിിണ ിാകുമുക അമ്മയുടെ കാരില് 
രുപച്ചു കയയിയ പോനാടല പോരാന്നി.  
 
അപോര വാ  ാണ്ണിയപികം പോമാട്യങ്െിച്ചു. ടകാരിടകാണ്ടാണപോമ്മ. എത്രപോയാ ടിട്ടം വാ  അമ്മപോയാട് പോ ാതിച്ചു 
അരു ിാങളെി രരാ  നപോക്ഷ അമ്മ ിാങളെി രന്നിലലപോലലാ? അമ്മയും അങളെനാപോണല് ഇന്നടല പോമാട്യങ്െിച്ചപോരാ? 
ഇന്നടല നഷുിിനു പോനാച്ചനയികുമാ  പോനായപോപികാ പോനാച്ചനിയച്ച ിലലത്തിനകത്ത് നുഞ്ചയില്നിന്നും ടനല്കരിര്ന് 
അയത്തു ഇട്ടരു വാ  കണ്ടരാണപോലലാ? അരായിരുന്നപോലലാ അമ്മ ിിട്ടില് ടകാണ്ട് ിന്നു നുഴുങളെി ിിഷന്നു 
കരഞ്ഞു രപന്ന എനികുമ് കഞ്ഞി ടിച്ചുരന്നരും?  
 
ഒരു ടവട്ടപോലാടെ അമ്മ മുറ്റത്തു കഴുകി ടിച്ച അരി നാത്രത്തിടല ഷൂനയരയിപോലകുമ് ഒന്ന് പോനാകുമി. ായി 
ിറ്റിയ കണ്ണുനിരിന്ടയ അിസാന രുള്ളിയും താരിത്തയത്തിന്ടയ നാെുിിണു  ുകുമി  ുപിഞ്ഞ ആ മുഖത്തു 
കൂെി ഒഴുകി. ഒെിഞ്ഞു രൂങളെിയ ടരറ്റികള് ിലിടച്ചയിഞ്ഞു ശക 
അഴിച്ചു ിിട്ടു ഒരു പോരങളെപോലാടെ മെിയില് ഇരുത്തി മുെിയില് 
രഴുകി ടകാണ്ട് നയഞ്ഞു  
 
പോമാപോന രണ്ടു തിിസമായി നമ്മ നട്ടിണി കിെന്നിപോലല. ഒട്ടിയ നിന്ടയ 
ിയയു കണ്ടു വാ  ട യ്രരാണ്. സ്കൂ അിധി ആയരിനാല് 
അിിടെ നിന്നുമുള്ള കഞ്ഞിയും നിനകുമ് കിട്ടിയിലലപോലലാ. പോമാ  
ഒരികുമലും ഇനി ഇങളെടന ട യ്യരുത്, ഒന്നും ആരുപോെയും അനുിാധം 
ഇലലാടര എെുകുമരുത്. 
 
ഇലലപോമ്മ വാ  ഇനി ട യ്യിലല. അെിയുടെ പോിതനയലലായിരുന്നു 
സിദ്ധാര്ന്ഥടന അങളെടന നയയിപികിച്ചത്. ഒഴിഞ്ഞ അമ്മയുടെ 
ിയയിന്ടയ  ൂൊയിരുന്നു. 
 
ടനട്ടന്നായിരുന്നു ടമാശബലിന്ടയ ഷബ്ദം സിദ്ധാര്ന്ഥടന 
ഓര്ന്മ്മയില്നിന്നും ാണര്ന്ത്തിയത്. നനഞ്ഞ കണ്ണാെി രുെച്ചു ടകാണ്ട് 
സിദ്ധാര്ന്ഥ  പോമാണ്പോകാപിന്  മയുനെി നയഞ്ഞു.  
 
വാ  നലടിട്ടം നയഞ്ഞിപോലല ഒരു ഓമയും എനികുമ് പോിണ്ട. ഒരു കള്ളത്തിനും വാ  കൂട്ടുനില്കുമിലല ഒരു 
മയലും വാ  ഒപികിെിലല. 
 
ഒരു നപോക്ഷ ആ ടരറ്റികളി  അനുഭിം സിദ്ധാര്ന്ഥപോന .....  



August 2015  |  Sopanam  24 

 

 

The juice from lemon is rich in potassium, antioxidants, flavonoids, B and 

C vitamins and proteins. Also it holds potent antivirus immune building 

skills. 

Drinking lemon water will increase your immune system, and it will give 

the needed boost with fighting against infections with its high level of bio-

flavonoids, such as magnesium, calcium, pectin and citric acid. 

Also this method will cleanse your body and flushes out your system, and 

it’s great for maintaining your body’s pH balance and weight loss. It is a 

big help with digestive problems. 

So, do you need more reasons to start drinking lemon water? 

 

Weight loss 

Lemon water will keep you with a normal healthy weight with regulating your blood sugar. Lemon water has 

pectin that fight of cravings, and because of that you will eat less during the day. 

Immune System 

We know that lemon water also supports the lymphatic system, which works in combination with our immune 

system. 

Flu and Cold 

Lemon is rich in vitamin C. It improves the immune system and has a lot of antibacterial and antiviral effects. 

That’s why it is a great medicament for flu and colds. 

Acne 

Consummation of lemon water in the morning will metabolize the acidic temperature in your body, and it will 

prevent acne. 

Constipation 

Lemon water will get rid and prevent you of constipation, because it regulates the movements of the bowel. 

Without any doubts, lemon water is awesome for your digestive track. 

Kidney Stones 

Lemon has potassium which rises the citrates in your urine, and thus prevents the creating of oxalate, as well as 

flushes out kidney stones. 

Joint Pain and Swelling 

Lemon water is reducing the amount of uric acid in our joints, and decreases inflammations. It can also reduce 

the pain from arthritis. 

Inflammation 

The leading cause for tissue’s inflammation is acidity. This fruit has anti-inflammatory properties that can neu-

tralize acidity. 

Finger Nail Health 

Lemon water cleans up the white spots on your nails and increases the hardness of them. 

Muscle Soreness 

Lemon water can reduce the pain in sore muscles, so don’t forget to consume it after hard work out. 

Lemon Water Helps Your Health  
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നരി: ഓര്മ അനുഭവം സംസ്കൃതി അതിജീവനം 
എഡിറ്് : പി സുഘരപ്രന്, പി സുധാകരന്  
 

എ 
കുമാലപോത്തകുമും സൂക്ഷിച്ചു 
ിയ്കുമാ  ഒരു നതി നുസ്രകം 

എന്ന രലടകുമട്ടിലാണ് നതി എന്ന് പോനരിട്ട 
ദ നുസ്രകം ശകരപി ബു്സ് 
നുയത്തിയകുമിയിരികുമുന്നത്.  
  
ആമുഖം :  
  

ഓപോരാ നതിയും മഹാ 
അഖയാനങളെപാണ്.ഭൂനരപികിലൂടെ മാത്രമലല 
നതിടയാഴുകുന്നത്,സംസ്കൃരിയിലൂടെയാണ്.പോലാകടത്ത  ില നതിക 
സൌമയത്നിാഹമാണ്.  ിലത് ആസുരിും. ഋരുമാറ്റത്തിലൂടെ ത്നക്ഷുബ്ധമാിുന്ന നതിക 
രിരപോതഷനിിാസികപോപാട് ഒരു കരുണയും കാണികുമിലല. നുയപോമയ്കുമു സൌമയടമങ്കിലും 
ആഴകുമയങളെ ാള്ളിടലാപിപികികുമുന്ന നതികപുമുണ്ട്. ജിിികുലങളെപുടെ നിലനില്പികിന് 
ആധാരമായ പോ ാരവരളുക മലിനമാിുന്ന കാലത്താണ് ഇങളെടനടയാരു 
നുസ്രകടത്തകുമുയിച്ച് വങളെ ആപോലാ ിച്ചത്. നിപയും, ടനരിയായും ടരാട്ട് ഗംഗയും 
ത്ബഹ്മനുത്രയും ശനലും മിസിനിപികിയുടമാടകുമ ടരാട്ടുപോനാകുന്ന നുസ്രകമാണിത്. 
പോലാകടത്ത നല നതികപോപയും അയിഞ്ഞും അനുഭിിച്ചും കെന്നുപോനായിരുടെ 
ിിിരങളെ ദ നുസ്രകത്തിലുണ്ട്.  
 
നാലുഭാഗങളെപായാണ് ദ നുസ്രകം സംിിധാനം ട യ്രിരികുമുന്നത്. ഓര്ന്മടയന്ന 
ഭാഗത്തിലുള്ളത് നതിപോയാര്ന്മകപാണ്. മലയാപത്തിന്ടയ നുണയമായ എം.െിയും , 
സി.രാധാകൃഷ്ണനും, എം.മുകുന്ദനുടമാപികം ിിനയ ത്ന്ദനും, അയ്മനം പോജാണും, 
നായകുമെിും, െി.ടക.ഷങ്കരനാരായണനും, ബിപോജായ് ത്ന്ദനും, രാജ  കരുിാരകുമുണ്ടും, 
പോമാഹനകൃഷ്ണ  കാലെിയും, ഇ.ിി.ടയജിയും ഹൃതയം ടരാട്ട നതിയനുഭിങളെ 
നങ്കുടികുമുന്നു. 
 
 

¥ÕÜ¢Ì¢: ÕÞÏÈÎáùß 

ÕÞÏÈÖÞÜ 
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The Bird with Two Heads  

Once upon a time, there lived a great bird named 

Bharunda, on the banks of a lake. It was strange 

because he had two necks with two heads, but 

shared the common body. One day, as the bird 

was wandering, it found a delicious looking red-

golden fruit. 

One of the heads mumbled, "Oh, what a delicious 

looking fruit. I am lucky to have found it. I am sure the fruit is sent from heavens only for 

me". On saying so, it started eating the fruit with utmost pleasure. While eating, it kept on 

praising how it was the most delicious fruit he had ever eaten.. 

Hearing and seeing all this, the other head re-

quested, "Oh dear, please also allow me to 

taste the fruit that you are praising with all 

your heart".  The first head did not want to 

share it, so it laughed and said, "We share the 

same stomach. Whoever amongst us eats the 

fruit, it goes to the same stomach. It makes no 

difference on who eats the fruit. Moreover, 

since I am the one who found this fruit in the 

first place, I have the right to eat it myself."   

This selfishness of the first head hurt him very much, and he went silent with disappoint-

ment on hearing the first head's reply. Few days later, as they were wandering the second 

head found some fruits. The fruits were from a poisonous tree. He declared to the first 

head, "You are a deceitful person. The other day you had insulted me by not sharing the 

delicious fruit. Now I am going to eat this fruit and avenge your insult".  
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The first head pleaded, "Please don't eat this fruit, it is a poisonous one. We share 

the same stomach. If you eat it, we will both die". Mocking at the first head, the sec-

ond head replied, "Shut up! Since I am the one who found this fruit in the first place, 

I have the right to eat it myself".   

Knowing what would happen, the first head began to cry. The second head ate the 

poisonous fruit without bothering the first head's requests. As a consequence of this 

action, as soon as the poison reached the stomach, the bird died. Thus, both of the 

heads lost their lives.  

The wise indeed say: Union is strength. 

The Story of Onam - King Mahabali and Vamana  
 

Long long ago, an asura king named Mahabali was ruling some parts of the 
present Kerala. He was very wise, powerful and a judicious king who loved 
his people.  Soon his popularity and rule spread over many more places, but 
when he extended his rule to heavens, the Gods felt challenged and began to 
fear his growing powers. 
 
Fearing that Mahabali might soon become over-powerful, the Devas pleaded 
to Lord Vishnu to control the growth and power of Mahabali. Lord Vishnu transfored himself into 
a dwarf brahmin called Vamana and approached Mahabali and asked for alms. 
 
Pleased with the dwarf brahmin, Mahabali granted him a wish. Immediately, Vamana asked for 
some land that he covers with his three steps. The King, not knowing about Lord Vishnu disguised 
as Vamana, agreed to this. 
 
Lord Vishnu then increased his stature and with the first step covered the sky and with the second 
step he covered the heaven. Realising that the Vamana's third step would destroy the earth, King 
Mahabali offered his head for the last step. Now when Lord Vishnu kept his third step over Ma-
habali's head, he was pushed inside the earth. 
 
Before banishing him into the underworld, Lord Vishnu granted him a boon. Since he was at-
tached to his kingdom and the people, he would return once a year from exile. And that time will 
be celebrated as Onam. Thus the people of Kerala celebrate Onam every year to mark the home-
coming of their king Mahabali.  
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ദ സവാരത്ചതുയ തിനത്തില് നാല്നത് ിിജയ ിര്ന്േങളെ 
നിന്നിട്ട് 'പോോടല'. അമിരാഭ് ബച്ചനും ധര്ന്പോമത്ന്ദയും 
പോഹമമാലിനിയും രകര്ന്ത്തഭിനയിച്ച എകുമാലപോത്തയും 
മികച്ച ഹിറ്റ്  ിത്രം. ടിള്ളിത്തിരയില് നുരു 
 രിത്രടമഴുരി ഇചതുയ  ക്ലാസികുമായി മായിയ പോോടല, 
1975 ആഗസ്ത് 15-നാണ് ത്നതര്ന്ഷനത്തിടനത്തിയത്. 
 
ിര്ന്േങളെപിത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും ിിരു-ജയ് സൌഹൃതിും 
കുസൃരികുമാരിയായ ബസചതുിയും ഠാകുമൂയിന്ടയ 
നകയും ഗബ്ബര്ന് സിംഗിന്ടയ അലര്ന്ച്ചയും ഇപോപികാഴും 
പോത്നക്ഷകടര ആപോിഷം ടകാള്ളികുമുകയാണ്. 
സലിംഖാന്ടയയും ജാപോിദ് അക്തയിന്ടയയും 
രിരകുമഥയില് അത്ഭനാപികപിടലത്തിയ പോോടല ഇചതുയ  
സിനിമാ സങ്കല്നങളെടപ അപികാടെ മാറ്റി മയിച്ചു. നല 
ത്നമുഖ നിര്ന്മാരാകുമപും സംിിധായകരും പോിടണ്ടന്നു 
ടിച്ച കഥയില് സിനിമയുടെ കനല് കടണ്ടത്തിയത് 
സംിിധായക  രപോമഷ് സിപികിയാണ്. 
 
ബംഗപൂരുിിടല രാമനഗയിടല നായടകുമട്ടുകപില് രണ്ടര 
ിര്ന്േം നിണ്ട  ിത്രികരണം. നല രംഗങളെപും രൃ്രി ിരാടര സിപികി ിിണ്ടും ിിണ്ടും 
 ിത്രികരിച്ചു. 'പോയ പോതാസ്രി' എന്ന ഗാനരംഗം നൂര്ന്ത്തിയാകുമിയത് 21 തിിസം ടകാണ്ടായിരുന്നു. 
സിനിമ രിപോ യറ്റയുകപിടലത്തിയപോപികാ ആതയ തിിസങളെപില് രണുത്ത ത്നരികരണമായിരുന്നു. 
നിരൂനകരും ആതയം പോോടലയ്കുമ് പോനടര ടനറ്റി ുപിച്ചു. നരിടയ നരിടയ പോോടല പോത്നക്ഷക 

ത്ഷദ്ധ പോനെി. നിന്നിട് മുംശബ മിനര്ന്ി രിപോ യറ്റയില് 
അെകുമം 5 ിര്ന്േം രുെര്ന്ച്ചയായി ഓെി പോോടല 
നുരു  രിത്രടമഴുരി. 
  
സൌഹ തൃിംു ത്നണയിംു ിയല സംു 
ഒത്തുപോ ര്ന്ന്ന  ിത്രത്തിന് ആര്ന്.ഡി. ബര്ന്മന്ടയ 
സംഗിരിും കരുത്തു നകര്ന്ന്നു. ത്രിഡിയില് പോോടല 
യിലിസ് ട യ്രപോപികാഴും പോത്നക്ഷകര്ന് ഇരുശ കയും 
നിട്ടിയാണ് സവികരിച്ചത്. 40 ിര്ന്േത്തിനുള്ളില് 
ഇചതുയ  സിനിമാ സങ്കല്നങളെ മായി മയിഞ്ഞു. 
പോബാ്സ് ഓമിസില് നുരിയ ടയപോകുമാഡുക 
നിയകുമുകയും നഴകുകയും ട യ്രു. നപോക്ഷ 
പോോടല ഇപോപികാഴും പോത്നക്ഷക ഹൃതയത്തില് നിയം 
മങളൊടര നിലടകാള്ളുന്നു. 
 

ÈÞÜá ÉÄßxÞIí ÉßKßGí 'ç×ÞæÜ" 
 

Movie 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ_q_srdvscCFYGhFAodcTwAWQ&url=https%3A%2F%2Fml.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B4%25B7%25E0%25B5%258B%25E0%25B4%25B2%25E0%25B5%2586&ei=2nzZVZ-VKYHD
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNnHlZbevscCFUhAFAodtXQHkQ&url=http%3A%2F%2Fmovies.ndtv.com%2Fbollywood%2Fbasantis-jungle-scene-in-sholay-hard-to-convert-to-3d-615265&ei=eH3ZVdmrFM
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Sevadarshan Conducted PRANAM-APJ 

Seva Darshan Kuwait held a condolence and tribute 

programme in memory of Late Dr. A.P.J Abdul Kalam, 

India’s 11th President, prominent scientist and thinker, 

on 31stof July 2015, at the Indian Embassy auditorium. 

The function was attended by representatives of more 

than 25 Indian associations and members of the public. 

The chief guest of the function was Indian Ambassador 

to Kuwait, H. E. Shri. Sunil Jain and was presided by 

Seva Darshan president Shri. Ajayakumar.  

Shri. Subashish Goldar (DCM, Indian Embassy, Ku-

wait), Shri. Tony Jashanmmal( Indian Business Coun-

cil ), Shri. Dr. Vinod Grover ( Indian Doctors Forum ), 

Shri. Anil Kumar (KuwaitEngineers Forum), Shri. C. A. 

Mathew (Indian Institute of Chartered Accountants, 

Kuwait Chapter ), Shri. Satishchandra Shetty ( Art of 

Living ), Shri. Dr, Biji Thomas ( Santhwanam Kuwait), 

Shri. Sharafudeen Kannoth ( Kerala Muslim Cultural 

Center ), Shri. Hamza Payannur ( Kuwait Kerala Mus-

lim Association ), Shri. Dr. Pratap Unnithan ( Toast 

master Club), Shri. Faisal.K.V ( Kerala Islamic Group ), 

Shri. N. C. Mohandass ( Indian Frontliners ), Shri. 

Madhavankutty Menon ( Amma Kuwait ), Shri. G. K. 

Ramakrishnan ( Shristi Fine Arts ), Shri. Rajpal Tyagi 

( Satkaar Kuwait ), Shri, Prasanth Nair ( Science Interna-

tional Fourm ), representatives of Yuva Darshan Kuwait 

and Bala Darshan Kuwait paid tributes at the event. 

A resolution was presented by Seva Darshan General 

Secretary, Shri. Sanjuraj at the event, to carry forward 

the dreams of Dr. Kalam and to strive to make them a 

reality. Dr, Roopesh welcomed the audience and Shri. 

Vibheesh Tikkodi gave the vote of thanks. Floral trib-

utes to Dr. Kalam’s portrait were paid by the attendees 

and they left their comments later in the official condo-

lence book at the Embassy.  

 

 

 

 

çØÕÞÆVÖX µÜÞ¢ ¥ÈáØíÎøÃ¢ Ø¢¸¿ßMßºîá 

 

§LcÏáæ¿ 11_Þ¢ øÞ×íd¿ÉÄßÏá¢, ÖÞdØñ¼í¾Èá¢, 

ºßLµÈá¢ ®ÝáJáµÞøÈáÎÞÏ çÁÞ. ® Éß æ¼ 

¥ÌíÆáW µÜÞæÎK ÌÙáÎá¶ dÉÄßÍÏíAí çØÕÞÆVÖX 

µáèÕxßæa ¦ÍßÎá¶cJßW dÉÕÞØß ØÎâÙ¢ 'dÉÃÞÎ¢ 

® Éß æ¼ "®K ÉøßÉÞ¿ßÏßÜâæ¿ dÖiÞ¾í¼Üß çÈVKá. 

31_07_2015 øÞÕßæÜ 10 ÎÃßAí §LcX ®¢ÌØß ÙÞ{ßW 

È¿K º¿BßW µáèÕxßæÜ ÈÞÈÞ Äáùµ

{ßæÜåÍÞøÄàÏøáæ¿ ÈßùØÞKßic¢ ÎÙÞÈÞÏ 

µÜÞÎßçÈÞ¿áU ¥çBÏxæJ ¦ÆøÕßæa ØâºµÎÞÏß 

ÎÞùß. 

çØÕÞÆVÖX dÉØßÁaí dÖà. ¥¼ÏµáÎÞV ¥icfÈÞÏ 

º¿BßW §LcX ØíÅÞÈÉÄß dÖà. ØáÈßW ¼ÏßX 

¥ÈáçÖÞºÈ ØçwÖ¢ ÈWµß. Äá¿VKí µáèÕxßæÜ 

ØÞÎâÙßµ ,ØÞ¢ØíµÞøßµ, ÕÞÃß¼c, µÜÞø¢·æJ dÉ-

Îá¶V ÕßÕßÇ Ø¢¸¿Èµæ{ dÉÄßÈßÇàµøßºîí 

¥ÈáçÖÞºÈ¢ çø¶æM¿áJß. 25 Ø¢¸¿ÈÞ dÉÄßÈßÇßµZ 

Ø¢Ìtßºî º¿BßW. dÖà ØáÍÞ×ß×í ç·ÞZÁÞV (§LcX 

®¢ÌØß) dÖà .ç¿ÞÃß ¼Þ×X ÎW (§LcX ÌßØßÈTí 

µìYØßW), çÁÞ. ÕßçÈÞÆí çd·ÞÕV (§LcX 

çÁÞµíç¿ÝíØí çËÞù¢), dÖà ¥ÈßWµáÎÞV (µáèÕxí 

®X¾í¼ßÈàçÏÝíØí çËÞù¢), dÖà Øß.®.ÎÞÄcá(§LcX 

§XØíxßxcáGí çËÞV ºÞVæGÁí ¥AìIaíØ¡ µáèÕxí), 

dÖà ØÄà×íºdwæ×Gß (¦VGí ³Ëí ÜßÕß¹í), çÁÞ.Ìß¼ß 

çÄÞÎØí (ØbÞLbÈ¢ µáèÕxí)ådÖà ×ùËágàX 

µçHÞJí (çµø{Þ ÎáØïà¢ µZºîV æØaV, çÈÞVA 

dÉÄßÈßÇß) dÖà. Õß¼øÞ¸ÕX Éß Õß.(ÆàÈÆÏÞW µZºîV 

çËÞù¢) dÖà.Ù¢Ø ÉÏîKâV(µáèÕxí çµø{ ÎáØïà¢ 

¥çTÞØßçÏ×X) çÁÞ.dÉÄÞÉí ©HßJÞX.(ç¿ÞØí 

ÎÞØíxV µïÌí) dÖà èËØW.æµ.Õß.(çµø{ §ØïÞÎßµí 

d·âMí) dÖà ®¢.Øß.çÎÞÙXÆÞØí (§LcX dËIí 

èÜçÈÝíØí) dÖà ÎÞÇÕXµáGß çÎçÈÞX(¥N µáèÕxí) 

dÖà ¼ß.æµ. øÞÎµã×íÃX. (Øã×í¿ß èËX ¦VGíØí) dÖà 

øÞ¼íÉÞW ÄcÞ·ß.(ØÄíµÞV µáèÕxí) dÖà dÉÖÞLí ÈÞÏV

( ØÏXØí §Lc çËÞù¢) ÌÞÜÆøÖX ,ÏáÕÆVÖX dÉ-

ÄßÈßÇßµZ ®KßÕV Ø¢ØÞøßºîá. µÜÞ¢ ØbÉíÈ¢ µI 

èÕÍÕÉâVHÎÞÏ ÍÞøÄJßÈáçÕIß dÉÕVJßAÞX 

çdÉøÃ ÈWµáK ¥ÈáçÖÞºÈØçwÖ dÉçÎÏ¢ ¼ÈùW 

æØdµGùß dÖà Ø¾í¼áøÞ¼í ¥ÕÄøßMßºîá. çÁÞ.øâçÉ×í 

ØbÞ·Ä¢ ¦Ö¢Øßºî º¿BßW dÖà ÕßÍà×í ÄßçAÞ¿ß 

µãÄ¾í¼Ä çø¶æM¿áJß.  

Seva Darshan Family 
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News in Pictures 
Seva Darshan Family 
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Vichar Bharati's Fahaheel Unit conducted  Lecture  

 Vichar Bharati's Fahaheel Unit conducted a lecture on 

"Smart Investment" on the 20th of August. The programme 

was well attended. C.A.Deepak Narayan Juvekar from the 

Indian Institute of Chartered Accountants, Kuwait Chapter, 

presented the subject. Shri. Sudhir Menon presided over the 

function. Shri. Madhusudanan Rao was the chief guest and 

presented the inaugural address. The subject gave a lay-

man's view on the different kind of investment possibilities 

in the financial sector for expatriates and the risks involved 

with the same. 

Seva Darshan Family 

Samskrtha Bharati Held Seminar 

Samskrtiha Bharati ( Abbasiya Unit) held a seminar on 

Samskritham at the Emipre Auditorium on 20th of August. 

The seminar was well attended and various topics on the 

importance of the language were presented. 
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 Samskrita Bharathi Kuwait conducting Samskrita Sambhashana Shibirams at 3 cen-

ters in Kuwait.  

1. Riggae (near court, beside 4th ring road): 11.09.2015—20.09.2015, 10am to 12 noon 

 

2.   Riggae (near Durrar): 11.09.2015—20.09.2015, 4.30pm to 6.30pm 

 

3.  Salmiya (near court, beside 4th ring road): 11.09.2015—20.09.2015, 7.00pm to 9.00pm 

 

Prior knowledge of Sanskrit is not necessary for the course. Those who wish to attend 

the course please register. Location will be informed upon registration. 

 

Contact: 55456535 / 60772596 / 65029546 

Upcoming Events 

SIF Kuwait to Cordinate NCSC-Young Scientists Program 2015.  

Department of Science and Technology, Government of India has entrusted Science Interna-

tional Forum-Kuwait  (SIF-Kuwait) to conduct the Kuwait level Children's Science Congress 

and hence select the projects from Kuwait for their participation in National level Children’s 

Science Congress. It is for the first time the students at different Indian Schools in Kuwait also 

will get the unique opportunity to participate with their     projects in NCSC.  

Focal theme for the year 2015 is "Understanding 

Weather and Climate". Each Indian School in           

Kuwait can send a maximum of two projects – 

one from each age group  

Lower Group: 10 years to less than 14 years 

Upper Group: 14 years to less than 17 years 

 

Registration of the teams is strictly through 

school. For further details and team registration 

please contact the Principal of respective schools.      

 

For further updates please email at sifkwt@gmail.com 

mailto:sifkwt@gmail.com

