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ധര്മ്മമതികള്  ദുഷ്ച്ച ആചാരങ്ങളെയുും ന്യമതികങ്ങളെയുും വവക്കുന്ന്ല്ല. ളല്സ്ഥാന   

സ്നനഹ ്ളെയുും ാഹാനുവാവ ്ളെയുും ാളനാധതയളയുളുയുും ുതുളളാുാ  ിധ്ും 

പ്രാബല്നമതികുള്ള ന്യമതികങ്ങ  ിുംഗീര്ക്കുന്നു. ന്യമതിക രുസ്ളങ്ങെുളു 

ആവശ്നമതിക്ളല്ലന്നുളളന്ന രറയാവുന്നളുും ഥാരനങ്ങ  ച്ന്താവ്ഷയങ്ങ  ില്ലാ ളുമതികായ 

ഒരു രാപ്രും ാന്തുര് ന്റഞ്ഞളാണ്. നല്ലയാെു  ാര്മ്വന്യമതികങ്ങ ക്കുമതികുരര് യര്മ്ന്ന  

ളങ്ങെുളു ാഹജീവ്ളെ, ഏളു ചുറ്റുരാു്ല്സ് ന്ന്നായാല്ുും യരാന് ാഹായ്ക്കുന്നു. ഒരു 

രാപ്രും രുനരാഗമതിക്ക്കുന്നത് ിവ്ളുയുള്ള ാാമതികാനനജനങ്ങെ്ല്സ് വ്ദനാവനാാവുും 

ബുദ്ധ്ശ്ക്ത്യുും പ്രനവശ്്ക്കുന്നള്ളെ നളാളനുാര്ച്ചായ്ര്ക്കുും.  

ØáÍÞ×ßÄ¢ 

“ധൃത ിഃ ക്ഷമാ ദമമാഽസ്മതയം  

ശ ൌചമ ന്ദ്ര യന ന്ദ്രഹിഃ 

ധീര്വ ദ ാ ്ത മമന്ദ്ധാമധാ  

ദ ധം ധര്മലക്ഷക്ഷ ം” 

 

¥Vj¢  

ധധരനും, ാഹനശ്ക്ത്, ിുക്കും, നമതികാഷണമതിക്ല്ലായ്മതിക, 

രര്ശ്ുദ്ധ്, ഇപ്ര്യന്പ്ഗഹും, വ്ശ്ുദ്ധമതികായ മതികനസ്സ , വ്ദന, 

ാളനും, നാരമതിക്ല്ലായ്മതിക ഇവ ര ുമതികാണ് 

ധര്മ്മ ്െ ളറ ല്ണങ്ണങ്ങ .  

¥ÎãÄÕºÈ¢  
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It’s been quite an eventful month. We thank our readers for their feedback on the Onam special issue.  

 

“Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They 

have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization and 

sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more  ad-

vanced than it is now? But their time is come; and I fervently hope that the bell that tolled this morning in 

honor of this convention may be the death-knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with 

the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal”. 

 

Spoken, 122 years ago on September 11th 1893, these words make more sense in today’s world. In a much       

turbulent time, Swami Vivekananda took pain to travel to the United States of America to make Indian voice be 

heard at the Religion of Parliament. And yet, he spoke of the greatness of our nation and its contribution and 

advised the whole world on how we could all live peacefully. He spoke in length of the greatness of our           

Nation. He always held Nation before anything. He is truly a proud example by which every Indian must strive 

to live. It is probably an irony that the same day was chosen for a terrorist organization to show the world how 

venerable we all to the destruction they can cause to mankind. 

 

Understanding our dharma must be the essential responsibility of every citizen of our Nation. Stringent rules 

and enforcing bans is not the way of making people disciplined. They must understand a code of conduct that 

has helped our Nation survive for so long. We have always been host to a multitude of beliefs and thoughts. 

We have always given freedom for all people to follow any thought process they believed in, including a              

philosophy that forsake the foundations of our Nation. All this was possible because our ancestors and our cul-

ture never stopped anyone from thinking and contemplating the different philosophies. We are Nation that has 

enough and more space to accommodate all kinds of people.  

 

It is strange that when the European world is deciding on how to distribute the refugees pouring in from war 

torn Syria, the countries that closer to the Syrian community by way of culture and religion is not the first op-

tion for them. It is a message to Bharat and its citizens of the days that lay ahead of us. It is us, who can take this 

world forward. And the best way forward is to ensure the next generation is brought up with knowledge of 

what they are meant to do.  

 

Seva Darshan’s programmes like the Samskritha Shibiram, the Yuva Darshan camps, the Bala Darshan classes, 

the Adhiatmic Samithi programmes, the Vichar Bharati lecture series are examples of how we can take this             

forward. Our respects to the countless volunteers who selflessly give their time to see this dream of India come 

true. Every individual must transform himself to a person whose objective must be to take our nation to its pin-

nacle of glory that will ensure world peace and prosperity. And this transformation requires us to acquire the 

knowledge, the expertise and the commitment for the cause. 

                                                                                        

Vande Matharam 
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संस्कारााः 

चतेसः आत्मनो वा संस्करणं संस्कृततररतत समभिधीयते। इयं संस्कृततः संस्कारेभ्यः जायते। संस्काराणां गणनायां 
ववववधाताः दृश्यन्ते। केचचत ्द्वादशसंस्काराः, केचचत ्त्रयोदशसंस्काराः, केचचत ्च षोडशसंस्काराददरूपेण प्रततपादनं 

कुववन्न्त। तथावप अद्यत्वे संस्काराः षोडश इतत सवे जनाः मन्यन्ते। ते   

 

गिावधानम ् २. पुंसवनम ् ३. सीमन्तोन्नयनम ् ४. जातकमव  ५. नामकरणम ् 

६. तनष्क्रमणम ् ७. अन्नप्राशनम ् ८. चडूाकमव  ९. कणववेधः  १०. उपनयनम ्

११. वेदारम्िः  १२. गोदानम ् १३. समावतवनम ् १४. उद्वाहः  

  १५. वववाहान्ननपररग्रहः  १६. त्रतेान्ननसंग्रहः च । 

उपयुवकताः सवव एव संस्काराः पुंसामेव न तु स्त्रीणाम।् वववाहस्तु स्त्रीणामवप ववदहतः।    

 

पचृथवयां त्रीणण रत्नातन जलमन्नं सुिावषतम ्। 

मूढ ः पाषाणखण्डषेु रत्न संज्ञा ववधीयते ।। 

                     

 Water, food and beautiful saying – these are three gems upon the earth; it is only ignorant 

fools who give the name ‘gem’ to a piece of stone. 

 

 
 

संस्कृतभारती  कुवैत ्
॥ संस्कृतम ् वद  आधनुिको भव ॥ 

 

संस्कृतम ् 
संस्कृतभारती  कुवैत ्
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ºßAÞç·Þ ØçN{ÈJßæa µÞÜßµdÉØµñß 

çÆÕß ÉßU 

 

ു 
ന്താണ് 1893 ളല് ച്ക്കാനഗാ വ്ശ്വമതികള ാനമെന ്ല്സ് ാവാമതിക് വ്നവാനരന് നു ്യ 
വ്ശ്വപ്രാ്ദ്ധമതികായ പ്രാുംഗ ്െ ളറ പ്രാക്ത്? 

 

ഈ വ്ഷയ ്ല്സ് ുറച്ചു ള്രച്ച്ല്ു  നു ്യ ാമതികയ   ുന്ക്ക  
ല്വ്ച്ച ല്്ങ്കുെ്ല്സ് ഏറ്യ രങ്കുും, ച്ക്കാനഗാ പ്രാുംഗും നുന്ന്ട്ട്ല്ല, ുന്നുും 
ഇന്യഥവാ നുന്ന്ട്ടുളെങ്ക്ല്സ് ളന്ന ിള്നു ിപ്ള വല്്യ പ്രചാരും 
ളാുുനക്കെ ആവശ്നും ഇല്ലായ്രുന്നു, ാവാമതിക് ിള്ല്സ് ുങ്ങളനനയാ വെളര 

പ്രയാാളാട്ടു യറ്ാറ്റ്യളാണ് ുളന്നാളക്ക വ്സ്ളര്ക്കുന്ന ളര ്ല്ുള്ള 
മതികല്യാെ് ബുദ്ധ് ജീവ്െുളു നലാഗുെുും മതികറ്റുമതികായ്രുന്നു ഏളറയുും. 
മതികുറ്റള  മതികുല്ലയ്ക്ക  മതികണമതിക്ല്ല ുന്ന  നമുളു രൂര്മ്വ്ര്മ് വെളര 
ബുദ്ധ്രരമതികായ് ഇ രും മതികനനാന്ല്ളെ ിരപ്ഗഥ്ച്ചു ളചാല്ലു  
ളയ്യാറാക്ക് വച്ച്ട്ടുമതികുെ . ഇന്നള  ാാഹചരന ്ല്സ് ുന്തുളാനൊ, 
ാവന്തും നാു്ളന ിരമതികാന്ക്കുവാന് മതികുന് ന്രയ്ല്സ് ന്ല്സ്ക്കുന്നവര്മ്, രെ  
ഹ്രുക്ക  ിങ്ങളന ളചയ്ള്നല്ല ഇങ്ങളന ളചയ്ള്നല്ല ുന്ന  
നചാദ്ക്കുന്നവരാണ് ിധ്വുും. യഥാര്മ്ഥ ്ല്സ് ഈ രറയുന്നള്ല്സ് 
ുളന്തങ്ക്ല്ുും തമ്പുനൊ? വാരള ്െ ളറ ചര്പ്ളവുും രാരമ്പരനവുും 
ുന്താണ്? ഹ്രുക്ക  ുന്ന  വ്െ്ക്കുന്ന ഒരു വ്വാഗും മതികാപ്ളും ജന്ച്ചു 
ജീവ്ച്ച്രുന്ന ഈ മതികണ്ണ  ുങ്ങളന മതികറ്റു മതികളങ്ങെുളുയുും ൂളു ാവന്തും ഇുമതികായ്? ഇള്െ  ഒരു  രും 
ളെ ുവാന്, ിളല്ലങ്ക്ല്സ് ന്ജഥ്ള് ളവെ്ളാുുവാന് ാവാമതിക്യുളു ഈ വാക്കു  നമതികുക്ക  പ്ശ്ദ്ധ്ക്കാും.  
 

"ാഹ്ഷ്ണുള ുന്ന ആശ്യും വ്വ്ധ നദശ്ങ്ങെ്നല്ക്ക  വഹ്ക്കുന്നള്നുള്ള ബഹുമതികള് വ്ദൂര ജനളെ്ല്സ് 
ന്ന്ന  വന്ന ഈ ആെു ക്ക  ള്ച്ചുും ിവാശ്ളാുാളമതികന്നു ളരൌരസ്ളന പ്രള്ന്ധ്ളെ രരാമതികര്മ്ശ്്ച്ചു 
ന്ങ്ങനൊട് ച്ല്ര്മ് രറഞ്ഞുവനല്ലാ. ഈ മതികണ്ഡര ്ല്ുള്ള ിവര്മ്ക്കുും ുളെ നര്. ാഹ്ഷ്ണുളയുും ാര്മ്വ 
ളല്ൌ് ാവീാരനവുും രെുും നല്ാ ്നു രനദശ്്ച്ച മതികള ്ളെ ിനുയായ് ുന്നള്ല്സ് ഞാന് 
ിവ്മതികാന്ക്കുന്നു. ഞങ്ങ  ാാര്മ്വളല്ൌ് ാഹ്ഷ്ണുളയ്്  വ്ശ്വാ്ക്കു മതികാപ്ളമതികല്ല ാര്മ്വമതികളങ്ങെുും 
ാളനളമതികന്നു ാവീര്ക്കുയുും ളചയ്യുന്നു. നല്ാ ്ല്ുള്ള ാര്മ്വമതികളങ്ങെ്ളല്യുും ാര്മ്വ രാജനങ്ങെ്ളല്യുും 
രീഡ്ളര്മ്ക്കുും ശ്രണാള്ഥ് ക്കുും ിവയമതികരുെ്യളാണ് ുളെ ജനള ുന്നള്ല്സ് ഞാെ   ിവ്മതികാന്ക്കുന്നു" 
(്വാമ യുശെ ന്ദ്രഭാഷ ത്ത ന്ശെ വ വര്ത്തനത്ത ൽ ന ന്ും, http://renjithmp.blogspot.in/2012_03_01_archive.html) 

 
ാഹ്ഷ്ണുള ുന്ന ആശ്യും വ്വ്ധ നദശ്ങ്ങെ്നല്ക്ക  വഹ്ക്കുന്നള്നുള്ള ബഹുമതികള് ല്വ്ച്ചത്  ളരൌരസ്ളന 
നദശ്ങ്ങ ക്കാളണന്ന  ാവാമതിക്ക്ക  മതികുന്് ാുംാാര്ച്ച ആനരാ പ്രശ്ുംാ്ച്ച്ര്ക്കുന്നു. ിങ്ങളനയുള്ള നദശ്ങ്ങെ്ല്സ് 
മതികുന്രന്ത്യ്ല്സ് വാരളും ആയ്ര്ക്കുളമതികന്ന  ഏവര്മ്ക്കുും ന്സ്സുംശ്യും പ്രവച്ക്കാവുന്നളാണ്. വാരള ്ളല് 
ാഹ്ഷ്ണുള ാല് നദശ്ങ്ങ ക്കുും മതികാളൃയായ്രുന്നു. ിത് മതികാപ്ളമതികല്ല, ഒരു മതികളവുും ഇല്ലാ ുനന്നാ ിവയ്ക്ക  
പ്രാക്ത്യ്ല്ലാ ുനന്നാ, ിവളയളളങ്ക്ല്ുും നമതികാശ്മതികാളണനന്നാ വാരളീയ ാുംസ്ാരും ഒര്ക്കല്ുും രുളുന്ന്ല്ല. 
ുല്ലാ മതികളങ്ങെുും ാളനമതികാളണന്നുും, വാരളീയ ാുംസ്ാരവുും ാനാളന ധര്മ്മവുും മതികളറ്റല്ലാ ്നുും മതികാളൃഥാന ു 
വര്മ് ്ക്കുന്നു ുന്നുും ാവാമതിക് ിനനഥാ രറയുന്നുെ .  "Whosoever comes to Me, through whatsoever form, I reach 

him; all men are struggling through paths which in the end lead to me." ഗീളയ്ളല് ഈ വാക്കുൊണ് ഇള്െ  
നരാല്സ്ബല്മതികായ് ാവാമതിക് ദ്ധര്ക്കുന്നത്. വാരളവുും ിവ്ളു ഹ്രുമതികളും ുന്ന  നരര്ല്സ് ിറ്യളാുുന്ന 
ജീവ്ളചരനയുമതികാണ് ഈ നല്ാ ്െ ളറ ആദനള യുും ിവാാനള യുും ആപ്ശ്യും. ഇവ്ളു വന്നു നചര്മ്ന്ന 
ഒരാെുും ള്ര്ച്ചു നരാനെ് വന്ന്ട്ട്ല്ല ുന്ന  മതികാപ്ളമതികല്ല ളങ്ങ ക്ക  ാാമതികൂഹ്നമതികാ, മതികളരരനമതികാ, ല്ാരരനമതികാ, 
ുളുന്ല്യ്ല്ുും ആയ്ളക്കാള്ളളട്ട ിള്ളനാരു ഐഡെ റ്റ്റ് നനു്ളയുുക്കുവാനുും, ളങ്ങെുളു മതികുഖമതികുപ്ദ ഇന്തനന് 
മതികണ്ണ്ല്സ് രള്ാ്ക്കുവാനുും ത്ഞ്ഞ്ട്ടുെ .  

http://renjithmp.blogspot.in/2012_03_01_archive.html
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നരെ ്ല്സ് ാവാമതിക്ളയ രരാമതികര്മ്ശ്്ക്കുവാന് ഏറ്റവുും ിധ്ും രനയാഗ്ക്കുന്നത് 'നരെും പ്വാന്താല്യമതികാണ്.' 
ുന്ന  ാവാമതിക് രറഞ്ഞ വാക്കുൊണ്. ിധതയവ്ശ്വാാങ്ങെുും ിനാചാരങ്ങെുും ന്റഞ്ഞ ിന്നള  
ാമതികൂഹ ്ല്സ്, ഒരു രര്ധ്വളര പ്വാന്തമതികാളണന്ന  രറയാവുന്ന രര്ളഥ്ള്  ന്ല്ന്ന്ന്ട്ടുെ . ാല് ്െ ളറ 
പ്രയാണ ്െ  ിനുാൃളമതികായ് ഹ്രുാമതികൂഹും ാളല്ായ മതികാറ്റങ്ങ  ാവീര്ച്ച്ട്ടുമതികുെ . രളണങ് രൂര്മ്ണ്ണമതികായത് 
ഒന്നുും ളളന്നയ്ല്ലാ ത് നരാളല്, ഹ്രു ാമതികൂഹ ്ല്ുും മതികാറ്റങ്ങ   ളക്കാള്ളാന് ഇന്നുും ളയ്യാറല്ലാ  ഒരു 
വ്വാഗും െ . രളണങ് ിവര്മ് വ്രല്്ല്സ് ുണ്ണാവുന്നവരുും ാമതികൂഹ ്ല്സ് ിധ്ും ചല്നങ്ങ  ാൃര്ക്കുവാന് 
ളല്സ്ാ്ല്ലാ വരുമതികാണ്.  

 
ാവന്തും നാളുാരു പ്വാന്താല്യമതികാണ് ുന്ന  
രറഞ്ഞുരര ുന്ന ്ല്സ് ിാാമതികാനനമതികായ ഒരാനരും 
മതികല്യാെ്  ളെ ുന്നു. മതികുന്നര ാൂച്ാ്ച്ചത് 
നരാളല് ഒരു െങ്കും ുവ്ളുയുും ഏള്ല്ുും ൊവുും. 
ിള്നര്മ്ഥും നമ  ിള്ളന ന്ൃരമതികായ് ാണണും 
ുന്നല്ല. ുന്താനണാ െങ്കും, ിത് രരമതികാവധ് 
തു്ക്കെയുവാന് പ്ശ്മതിക്ക്കു, ആ ശ്ുചീരണ 
പ്രപ്്യയ്ല്സ് ാവയും രങ്കാെ്യാവു. ിള്നുരരും 
നൂറ്റാെു മതികുന്് ാവാമതിക് ിങ്ങളന രറഞ്ഞു 
ിളുളാെ  ഇന്നുും ിങ്ങളന ളന്ന ുന്ന  വ്െ്ച്ചു 
രറഞ്ഞു നുക്കുന്നള്ല്സ് ുന്താണ് ാാുംഗളനും? 

ുന്തുളളന്നയായ്രുന്നാല്ുും, പ്വാന്താല്യ ്െ ളറ 

ബഹെങ്ങ ക്ക്ുയ്ല്സ് ാവാമതിക് രറഞ്ഞ 

ിള്വ്ശ്്രമതികായ ഒരു വാചും മതികനഃ രൂര്മ്വനമതികാ, 
മതികനസ്സ്ല്ാാഞ്ഞ്നട്ടാ നമ  വ്ട്ടുെഞ്ഞ്ര്ക്കുന്നു. ച്ക്കാനഗാ പ്രാുംഗ ്ല്സ് ാവാമതിക് രറഞ്ഞ ഒരു 
പ്രസ്ളാവന നനാക്കു. 
  

" I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites, who came to Southern 

India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny."  

 

നറാമതികാക്കാര്മ് ളങ്ങെുളു ആരാധനാല്യങ്ങ  നാമതികാവനശ്ഷമതികാക്ക്യ ിനള ളാല്ലും ളളന്ന ിവ്ളുന്ന്നുും ിവയും 
നളു്ളയ ്യ ജൂളനര -ഇപ്ാാനയല്്ളെ - ളനനചാട് നചര്മ്   ര്ു്ച്ച ളളനക്ക ഇന്തനയ്ളല് ഥല്ള ക്കുറ്ച്ചു 
ിവ്മതികാനന ാളു ിനേഹും നല്ാ ്നു മതികുന്ര്ല്സ് ിവളര്ാ്ക്കുയാണ്. ിളുും നരെമതികാണ്. ളങ്ങെുളു 
രക്ത ്ല്ുും രാരമ്പരന ്ല്ുും ഒരു ല്ര്മ്ാുും നചരാളള ഇവ്ളു ജീവ്ച്ച ജൂളരുളു ചര്പ്ളും ഈ നാു്െ ളറ 
ാഹ്ഷ്ണുളയ്ക്ക  ളങ്ക ്ല്ക്കുറ് ചാര്മ് ുന്നു. ിവര്മ്ക്ക  ഒരു ുറനവാ മതികുറ്നവാ ഇല്ലാളള ള്ര്ച്ചു 
ളങ്ങെുളു വാഗ്ദ  വൂമതിക്യ്നല്ക്ക  ള്ര്ച്ചുനരാാന് ത്ഞ്ഞത്, ഈ മതികഹാവാരള വൂമതിക്യുളു വാഗമതികായ 
നരെനാട്ട്ല്സ് ആല്ുംബും നളു് വന്നളുളാെ  മതികാപ്ളമതികായ്രുന്നു.  
 

ിനാാ  ിന്നള  'നരെും', ഇന്നള  ളമതിക്ഴ്നാു്െ ളറ രല് വാഗങ്ങെുും ൂു്  ളാട്ട്രുന്ന നരെും മതികുതുവനുും 
ഒരു പ്വാന്താല്യമതികാളണന്നുും ആെു  മതികുതുവന് ഇവ്ളുന്ന്നുും ഓു് രണങ്ളാനുെ ിവഥയാണ് ുന്നുും ഏളു 
ാരര്മ്വ ്ല്ാവുും ാവാമതിക് ിവ്പ്രായളാട്ട്ര്ക്കു? ിന്നള  ിധഃഥ്ള വ്വാഗങ്ങ  ൂട്ടന ാളു മതികറ്റു 
മതികളങ്ങെ്നല്ക്ക  രര്വര്മ് നും നു ുന്നത് ൊണ് ാവാമതിക് നരെും ഒരു പ്വാന്താല്യമതികാണ് ുന്ന  രറഞ്ഞത് 
ുന്ന  പ്രബല്മതികായ ഒരു ിവ്പ്രായവുും ചര്പ്ളാരന്മാര്മ്ക്ക്ുയ്ല്സ് െ . വാദപ്രള്വാദങ്ങ  ഇന്യുും 
ളീര്മ്ന്ന്ട്ട്ല്ലാ  ഈ വ്ഷയ ്ല്സ് ഒരു ച്ന്തയ്ക്കുള്ള ള്ര് ളാെു ് ഈ വ്ഷയും ഇവ്ളു വ്ുുയാണ്.  
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ഹ്രുമതികള ്െ ളറ ിന്നഷദ്ധനമതികായ മതികാളൃഥാനള ാറ്റ്യുും, നവദങ്ങ  ിു്ക്കല്ലു ൊയ്, പ്രരചനന്മയ്ക്കായ് 
രു ്ര്ഞ്ഞു വന്ന ഈ മതികഹാമതികളള ാറ്റ്യുും, വെളര ാരെമതികായ വാഷയ്ല്സ് ാവാമതിക് വ്വര്ക്കുന്നത് 
നനാക്കു.   
 "ചര ന്ദ്താതീതധാലക്ഷം മുതൽകുള്ള മതങ മതാണ് ാിന ഹ രു-ജൂത-രാഴ്്  മതാണ്ള്. ധെുത്ത രരീക്ഷ  ഘട്ടാണ്  ലക്ഷൂശെ 
ഈ മതാണ്ശ ലക്ഷ്ാം ധെന്ുമരായ ട്ടുണ്ട്. ആത്മബലക്ഷം ശധാണ്ട് ഇവ മൂന്ും രലക്ഷ ്ന് ഗ്ധ ഘട്ടാണ് ും തര ം ശചയ്തു. 
എന്ാൽ ന്ദ്ധ സ്തുമതശമന് അത  ക്തയായ മധശ  ഉള്ശകാള്ള മതങാനാവാശത തന്ശെ ജാട്നാട്ട ൽ ന ന്ുതശന് 
ആട്ട പ്പായ കശപ്പട്ട ജൂതമതം ഒര െത്ത്, താണ് ുശെ അത ന്ദ്രാചീന മതശത്തയും രാരമ്പര ശത്തയും തുെരാനും, 

മലക്ഷാധത്ത നു മുന് ൽ രര ചയശപ്പെുത്താനും ഇന  വ രലക്ഷ ശലക്ഷണ്ണാവുന് ആ ുധള് മാന്ദ്തം മ ഷ കുന് മ്ാരാസ്ന്ദ്െ യന് 
മതം മശറാര െത്ത്, മവദാണ്ള് നൽധ യ അെ ത്തെയുശെ മൂലക്ഷകലക്ഷ്് മരാലക്ഷും ഇ ധത്തക വ ധത്ത ൽ വ ഭാരീയതയുശെ 
ആന്ദ്ധമ ാണ്ള്കും, അെ ച്ചമര്ത്തലക്ഷുധള്കും വ മധയമായ ഹ രുമതം ഇന ശയാര െത്ത് . എന്താ  ാണ്ശന? രശക്ഷ, 

ധെുത്ത ഭൂചലക്ഷനത്ത ൽ അല്പ്പ്പശനരശത്തക് മാന്ദ്തം അധന്ുമരായ തീരശത്ത ത രധള് ത ര ശച്ചത്തുന്തുമരാശലക്ഷ,  

ഇവശയലക്ഷ്ാം ഓജസ്സാര്ന്ു ത ര ശച്ചത്തുന്ു. ആയ രംമൊണ്്  ഊര്ജമത്താശെ, ആഹ്ലാദമത്താശെ. ബുദ്ധമതവും, 

ജജനമതവും, വ ന്ദ്രഹാരാധനയും, എന്ത നു ആധുന ധ  ാസ്ന്ദ്തം മരാലക്ഷും മവദാണ് ാധുന് അച്ചുതണ്ട ൽ രലക്ഷ 
ന ലക്ഷധ  ൽ ചുറുന് ഉരന്ദ്രഹാണ്ള് മരാശലക്ഷയാിന. മധന്ദ്രം ഒന്ുതശന്. മവദാണ്  ൽ അധ ഷ്ഠ തമായ ഹ രുമതം 
ഒരമശയമപ്പാശലക്ഷ എലക്ഷ്ാറ ശനയും തന്ശെ ശനമചാട് മചര്ത്ത് ര െ കുന്ു. മറുമതാണ് ും ജീവ തജ ലക്ഷ ധ ും എലക്ഷ്ാം 
ഹ രുമതത്ത ശെ അത വ  ാലക്ഷതയ ൽ വ വ ധയ ൊണ്  ൽ ഒതുാണ്ുന്ു." ാവാമതിക്യുളു വാക്കുെുളു ഏനദശ് 
രൂരമതികാണ്വ.  
 

ചര്പ്ളാളീള ാല്ും മതികുളല്സ് പ്രൃളനാ രു ്ര്ഞ്ഞു വന്നവയുും, മതികനുഷന ന്ര്മ്മ്ളമതികായ, ന്യപ്ന്തണ 
നരഖ ക്കുള്ള്ല്സ് ളെച്ച്ുളാട്ട, ാുംസ്ാരങ്ങെുും ളമ്ല്ുള്ള വനളനാാും ഇള്ല്ുും ല്െ്ളമതികായ് ുങ്ങളന 
വ്ശ്ദീര്ക്കുും? രാപ്രും വീെുും വ്ഘുനവാദവുും, മതികളസ്രര്മ്ധയുും, ്ുമതികല്സ്ാരവുും ളാു്ു ്വാതുന്ന ഒരു 
നവദ്യായ് രല്നാാതുും മതികാറുയാണ് ഈ നാെുെ്ല്സ്.  ാവാമതിക് രറഞ്ഞളുനരാളല്യുള്ള വല്ുളുും ളചറുളുമതികായ 

വൂചല്നങ്ങ  ഇന്നുും നമുളു മതികളള യുും ാുംസ്ാരള യുും ാവഥാന ു ന്ന്നുും ഇെക്കുവാന് 
നനാക്കുന്നുെ . രളണങ് ുന്നള യുും നരാളല് വാരളവുും ഹ്രുമതികളവുും ാല് വീഷണ്ളെയുും ിള്ജീവ്ച്ചു 
ള്ര്ച്ചു വരുും. ിമയായ ഹ്രുമതികള ്നു ഥാനപ്വരും ാുംവവ്ച്ചാല്സ് ര്ളന്ന ിവ  മതികാനറാുുനചര്മ്   
ര്ു്ച്ച്ര്ക്കുന്നവയ്ളക്കാന്നുും ന്ല്ന്ല്സ്ാ്ല്ലാളളയാവുും. ഈ വൂമതിക്ളളന്ന ഇല്ലാളളയാവുും. ആ ള്ര്ച്ചറ്വ്ല്സ് 
നമുളു മതികഹദ് രാരമ്പരന ്നല്ക്ക  ഇറങ്ങ്ളച്ചന്ന  ാവയും ിറ്യാനുള്ള വത്  ഇന്നള  യുവള 
ളളെ്ളച്ചുുനക്കെ്യ്ര്ക്കുന്നു. ാവയമതികറ്ഞ്ഞ മതികനസ്സ്െ  മതികറ്റുള്ളവളരയുും ിറ്യുവാന് ത്യുും.  
 

വ്ശ്വാാനഹാദരനദ്നും ആനഘാഷ്ക്കുന്ന ഈ നവെയ്ല്സ് ാര്മ്വധര്മ്മങ്ങെ്ല്ുും ിധ്ഷ്ഠ്ളമതികായ ഒരു 
ാാനഹാദരനമതികാണ് ഇന്ന  നല്ാ ്നു ആവശ്നും. ആയ്രക്കണക്ക്െ  വര്മ്ഷങ്ങ  മതികുന്് ിഷ്മതികാര്മ് വ്വാവനും 
ളചയ്ള നവദാന്ത ്ല്സ് ഊന്ന്യുള്ള സ്നനഹവുും ാാനഹാദരനവുും ര്ന്തുുര്മ്ന്ന  ാമതികസ്ളനല്ാ ്നുും 
ാധരവശ്വരനവുും പ്രദാനും ളചയ്യാന് ഓനരാ ഹ്രുവ്നുും ത്യളട്ട ുന്ന  ാര്മ്വാത്മനാനാ പ്രാര്മ്ഥ്ക്കുന്നു. 
മതികളന്നഷധമതികല്ല മതികളളാൌഹാര്മ്േ ്െ  ആവശ്നും. ുല്ലാ മതികളങ്ങളെയുും ാമതികനവയ്ാ്ച്ചു ാമതികവാവന 
വെര്മ് ്ളയുുക്കു. നദീാനദീരും ളാെു ് ിനദീാനാധതയാരും ിറ്റ് ാര്മ്വമതികനസ്സുെുും 
പ്രാശ്രൂര്ളമതികാുന്ന ആ നല്ല നാനെയ്ക്ക  നവെ് ാവാമതിക് വ്നവാനരെ ളറ ച്ക്കാനഗാ പ്രാുംഗ ്െ ളറ 
വാര്മ്ഷ്നവെയ്ല്സ് നമതികുക്ക  ളയ്യാളറുുക്കാും. 
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A 
jvS-an-tcm-lnWn AYhm P·m -jvSan Znhkw {ioIr-jvW-

XXzw `qanbnÂ aäp Znhk§sf At]£n¨v Bbncw 

aS§v IqSpXÂ {]hÀ¯\£aamWv. Cu Znhkw 

`àntbmsS {ioIr-jvW- `-K-hms\ ]qPn¡p -I-bpw, “Hmw \tam `K-htX hmkp-

tZ-hmb’’ F¶v P]n¡pIbpw sNbvXmÂ     `K -hmsâ Cu X¯z¯nsâ 

KpWw \ap¡v hf -sc-b-[nIw e`n¡pw. `K -hXv \maw \½psS PohnX¯n -ep-S-

\ofw \ap¡v `Khmsâ A\p -{K-l§Ä e`n¨p-sIm-t-bn-cn¡pw. {ioIrjvW-P-

b´n Znhkw AÀ² -cm-{Xn-bmWv `K-hmsâ P\-\ -k-a-b-ambn \mw 

BtLmjn¡p¶Xv. {ioIrjvW Pb´n¡v Znhkw apgp -h³ D]-h-kn-¨v, AÀ²-

cm-{Xn-bnÂ BcXn Dgnªv D®n -IrjvWsâ P\\w BtLm -jn-¡p¶p. N{µ -]

©mw -K- {]-Imcw {imh-W-am-k¯nse Idp¯ ]£¯nse F«mw Znh -k-amb 

AjvS-anbpw tcmln-Wn-\£-{Xhpw tNcp¶ AÀ[ -cm-{Xn-bmWv `K-hmsâ P\-\w. 

Zzm]-c-bp-K¯nsâ Ah-km-\hpw Ien-bp-K-¯nsâ XpS¡¯nepamWv {ioIr -

jvW³ AhXcn¨Xv. asämcp ho£ -W¯nÂ, [Àa¯nsâ \ne-\nÂ¸n\pw `K-

hm-\nÂ icWw {]m]n¡p¶Xn\papÅ Hcp Ahkcw IqSnbmWv {ioIr -jvW-P-b´n. 

 IrjvW\p sh® hfsc CjvS -am-sW¶v sXän²cn¨vv Bfp -IÄ `K-hm\v sh® hgn-]m-Smbn kaÀ¸n¡p¶p. 

bYmÀY¯nÂ `K -hm³ [mcmfw sh® Ign¡p - am -bn -cp¶p, F¶mÂ AXnsâ ImcW 

sas´¶mÂ ZpjvS -cm-Pm-hmb Iwk³ {]P -IÄ¡p \nIpXn Npa¯n -bn-cp¶p. Cu \nIp -Xn- A-S-bv¡m-\mbn sh®   

I -̈hSw \S¯m³ {]P -IÄ \nÀ_Ôn -X-cm-bn. cmPm-hnsâ Cu ZpÀ\S]Sn Ah -km-\n-¸n¡phm\pw {]P-Isf Cu 

IjvS¸m -SnÂ\n¶p tamNn -X-cm¡m\pw thn `K -hm³ FÃm-bn-S¯p \n¶pw sh® -ap-gp-h³ FSp¯p Ign -¡p-Ibpw 

Xpfp¼n¡ -f-bp-Ibpw sNbvXn-cp¶p. C§s\ sN¿p¶ -Xn-eqsS `Khm³, {]PIsf A\oXns¡Xnsc t]mcm -Sm\pw  

(£m{X-hr¯n) A[Àa§Ä kln¡msX AXns\ {]XnIcnt¡Xv BhiyamsW¶papÅ Imcyw AhÀ¡p a\Ên -

em¡n - sIm-Sp¡p-Ibpw AXn-\mbn Ahsc {]m]vX-cm¡p-Ibpw sN¿pIbmbncp¶p. 

 ""FhnsS IrjvW-\ptm, AhnsS [Àaw Dv. FhnsS [Àaw Dtm, AhnsS hnPbw kp\nÝnXamWv. 

F¶mÂ Iuc-h- t\-Xm-hmb Zptcym-[-\³ [Àaw A\p -jvTn¨nÃ, Bb-Xn-\mÂ At±l¯nsâ IqsS {ioIrjvW 

`Khm³ CÃmbncp¶p. IrjvW -\nÃm¯Xn\mÂ AhÀ¡v hnP -b-hp-anÃmbncp¶p.'' þ thZ -hym-k-ap-\n. 

`K-hm³ ]dªp -X¶ Imcy§fpsS kmcmwiw 

 alm-`m-c-X- bp-²¯nÂ bp²¡f¯nÂ Xsâ _Ôp¡fpw kplr¯pIfpambn t]mcmSm³ aSn¨ AÀÖp\\v 

"[Àaw Øm]n¡p¶Xn\mbn' Cu t]mcm«w F´psImv BhiyamsW¶ Imcyw `KhXvKoXbpsS cq]¯nÂ 700 

tÇmI§Ä sNmÃn D]tZin¨v AÀÖp\\v `Khm³ a\Ênem¡n sImSp¯p. Cu tÇmI§ -fp-sS-sbÃmw kmcmwiw 

F¶ \nebnÂ `K-hm³ Ah-km\w Hä tÇmI¯nÂ (18/66) ]d -bp¶pv. ""AÃtbm AÀÖp-\, F¶nÂ icWw             

{]m]n¡q. hrYm hne]n -¡cpXv, FÃm ]m]§fnÂ\n¶pw \ns¶ Rm³ apà -\m¡p¶XmWv.'' 

 P·m -jvSan Znhkw am{Xw `K-hmsâ X¯zw `qanbnÂ IqSp -X-epmIpw F¶ÃmsX, C¡me¯v `Khmsâ 

X¯zw FÃmbvt¸mgpw 100 iXam\w {]ISamWv. `K -hm-\nÂ icWw {]m]n¡p¶ `àcpsS klmb¯n\v `Khm³ 

Ft¸mg pw  HmS nsb¯pw .  `K -hmsâ `àÀ¡v `K - h m - t\m -S pÅ ASp¸w {ioIr -j vW - 

P-b-´n - Znhkw am{X-aÃ, FÃm -bvt¸mgpw DmIWw F¶v tXm¶p¶p. `K -hm-t\m-SpÅ `ànbpw kvt\lhpw hÀ

[n¸n¡m\mbn Hmtcm {]hÀ¯n sN¿pt¼mgpw Hmw \tam `K-htX hmkp-tZ-hmb F¶v P]n¡pI. {ioIr -jvW-P-b-´n -

bpsS KpWw ]camh[n e`n¡p¶Xn\v `àÀ B Xr¸mZ§fnÂ icWw {]m]n¨v FÃm {]hÀ¯nIfpw `Khmsâ 

\maw P]n¨p sImv sN¿pI. 

dÖàµã×íÃ ¼ÏLß 

 ØOÞÆÈ¢: ¥ÆßÄß ØáµíÄÞXµV 
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·áøáÕwÈ¢ 
ÙøßµáÎÞV 

¥fø ÎáxJí ÄJßA{ßAáK  

§Jßøß µáEÞx ÄáOßµZ ÈÞ¢  

 

¥ÇcÏÈJßÈÞW ¦ÖßVÕÞÆJßæa 

ÈfdÄAâGBZ çÈ¿ßçÏÞV ÈÞ¢ 

 

µÞxá¢ ÎÝÏáÎÞÏí µÞÜÕV×B{ßW  

µïÞTßW µÝßæEÞøÞ ÎÇáøµÞÜ¢ 

 

³VNÏßçÜÞ¿ß µ{ßæºîJßÈßWAáÕÞX 

³ÎÈßºîà¿áK ÕßÆcÞÜÏ¢ 

 

¥ÕßøÞÎÎùßÕßæa ÈßV·{ÇÞøÏßW 

¥ùßÏáKá ÈßBZÄX ¦vÍÞÕ¢ 

 

ªViÖbÞØJßÜá¢ ÎùAÞÄßøßAáK 

ÎÙÈàÏ ÎÞÈØ¢ ØÆí·áøáAZ 

 

ÕwÈ¢ ·áøáAæ{, ÕwÈ¢ ØÄàVjcæø 

ØLÄ¢ ÈÎßAáKá ¼àÕÈÞ¢ ·áøáAæ{. 
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ØbÞÎß ÕßçÕµÞÈwX ®K ØbÞÇàÈ¢ 

¼ßÄßX µã×íÃ 

ാും സ്ാര ്ല്ുും ആത്മനാീയ ആചാരനന്മാരുളു ാരന ്ല്ുും വാരളും ുന്നുും ഒരുരു് മതികുന്ന്ല്സ് ളളന്ന ആയ്രുന്നു ുന്നള്ല്സ് ാുംശ്യമതിക്ല്ല. ി രും 
ആത്മനാീയ ആചാരനന്മാരുളു ൂട്ട ്ല്സ് ന്ന്നുും ആധുന് നല്ാചര്പ്ള ്ല്സ് 
പ്ശ്നദ്ധയമതികായ ാുംവാവന  നല്സ്്യ ാവാമതിക് വ്നവാനരന് ുന്ത  ളാെ  
യുവാക്കെുളു ആരാധനരാപ്ളമതികായ് ുന്ന  നാും രഠ്നക്കെ്യ്ര്ക്കുന്നു. 
ആശ്യാമ്പുരമതികായ പ്രാുംഗങ്ങ ളക്കാെുും വയരഹ്ളമതികായ പ്രനബാധനങ്ങ ളക്കാെുും 
ഇന്തനയ്ളല്മ്പാുുും ിനുയായ്ളെ ാൃര്ളച്ചുുക്കാന് ഇനേഹ ്നു ാാധ്ച്ചു. 
വൌള്വാദും, ശ്ാസ്പ്ളീയ ഗനവഷണബുദ്ധ്, യുക്ത്ച്ന്ത ഇവയ്ളക്കള്രല്ല മതികളളമതികന്ന  
നല്ാ ്നു ാണ്ച്ചു ളാുു ു. നല്ാന ാട് ാുംാാര്ച്ച ആദനള  വാരളീയന് 

ുന്ന ഒറ്റവാക്ക്ല്സ് ഒളുക്കാവുന്ന ബഹുമതികള് മതികാപ്ളും ആയ്രുന്ന്ല്ല ാവാമതിക്യുളു പ്രാ്ദ്ധമതികായ 1893ളല് 
ച്ക്കാനഗാ പ്രാുംഗും. നല്ാവുമതികായ് ാുംാാര്ച്ച ആദനള  വാരളീയന് ളളന്ന വാരളള  നല്ാഗുരു 
ഥാന ്നല്ക്ക  യര്മ് ുന്ന ാഴ്ചയാണ് ിന്ന  നല്ാും െത്. നല്ാഗുരുഥാന ്ര്ക്കാന് ുന്ത  
ളാെുും വാരളും നയാഗനും ആളണന്ന  രാശ്ചാളനര്മ്ക്ക  മതികനാ്ല്ാക്ക് ളാുുക്കുവാന് 
ാവാമതിക്ക്ക  ാാധ്ച്ചു ുന്നത് ന്ാാരമതികായ ഒന്നല്ല. രാശ്ചാളന ാുംസ്ാര ്ല്സ് ന്ന്നുും 
ുപ്ളനയാ മതിക്ച്ചളാണ് വാരള ാുംസ്ാരും ുന്നുും വാരള ാുംസ്ാര ്ല്സ് ന്ന്നുും 
രാശ്ചാളനര്മ് ഒനട്ടളറ രഠ്ക്കാന് ളെന്നുും ാരന ാരണ ാഹ്ളും ാവാമതിക്ജ് 
രറഞ്ഞത് ന്റഞ്ഞ ധയു്നയാളുയാണ് ാദസ്സ  ാവീര്ച്ചത്. ിളുളാെ  
ളളന്നയാവാും പ്രശ്സ്ള പ്ബ്ട്ടീഷ് ചര്പ്ളാരന് AL. Basham ാവാമതിക്ജ്ളയ ുറ്ച്ച  
ഇങ്ങളന രറഞ്ഞത് “In Centuries to come, he will be remembered on one of the main      mold-
ers of the Modern World”.  
 
ിളനരൂര്മ്വമതികായ വനക്ത്ളവവുും ിറ്വുും ിവളരണ ധശ്ല്്യുും ുല്ലാും ളാെ  
ാവാമതിക്ജ്യ്ല്സ് ആൃരരായ ഒനട്ടളറ വനക്ത്ളെ ചര്പ്ള ്െ ളറ ളാെുെ്ല്സ് 
നമുക്ക  ാണാും. Margaret Noble ന്നവദ്ള ആയളുും Rockefeller ുന്ന നാു്ശ്വരന് 
14ബ്ല്ലയന് നഡാെര്മ് ച്ല്വ്ല്സ് Rockefeller ള ൌനെഷന് ഥാര്ച്ചളുും ച്ല് ളചറ്യ 
ദാഹരണങ്ങ  മതികാപ്ളും. രാശ്ചാളന നല്ാ   ഹ്രു ാുംസ്ാരള  ുറ്ച്ച  
ിളുവളര ന്ല്ന്ന്ന്രുന്ന ളളറ്റായ പ്രചരണങ്ങ  ാവാമതിക്യുളു വരനവാളു 
ളര്മ്ള റ്യളാട്ടു. നല്ാള  വാരളീയ ദര്മ്ശ്നങ്ങ  രഠ്ാ്ക്കുന്ന ഗുരുവായ് 
ാവാമതിക്ജ് മതികാറ്യ ്െ ളറ ാരണവുും മതികളറ്റാന്നല്ല. ിളുവളര നല്ാ ്നു മതികുന്ന്ല്സ് 
ളല്ളാഴ് ് ന്ന്ന്രുന്ന ഒരു ജനളളയ ിവ്മതികാനന ാളു ളല് യര്മ് ് ര്ു്ക്കാന് രഠ്ാ്ച്ചത് ാവാമതിക്ജ് 
ആയ്രുന്നു. ിളുളാെ  ളളന്നയാവണും നനാബല്സ് നജളാവായ പ് ച  ുതു  ാരന് Romain Rolland നു 
രവ്പ്രനാഥ് ുാനഗാര്മ് ുതുള്യ  ്ല്സ് ാവാമതിക്ജ്ളയ ുറ്ച്ച  ഇങ്ങളന രറയുന്നത്, "ന ാണ്ള്ക് ഭാരതശത്ത 
അെ യമ ാ, എങ്ക ൽ ്വാമ  വ മവധാനരശന രഠ കുധ". 1857 ളല് ഒന്നാും ാവാളപ്ളന ാമതികര ്െ  നശ്ഷും 
ഇന്യുള്ള ാല്ും ിു്മതികൊയ് ജീവ്നക്കെ്വരുും ുന്ന  രുള് ജീവ്ച്ച ഒരു ജനളയുളു 
ആത്മനാവീരനള യുും ആത്മനാനബാധള യുും വ്െ്ച്ച  ണര്മ് ്യത് ാവാമതിക്ജ്യുളു പ്രാ്ദ്ധമതികായ ച്ക്കാനഗാ 
പ്രാുംഗ ്െ  നശ്ഷും ആയ്രുന്നു. ള്ല്ന് ന്സ്സഹരണ പ്രഥാനും ആരുംവ്ചത് ാവാമതിക്ജ്യ്ല്സ് ന്ന്നുും 
പ്രനചാദനും  ളാെണ് ുന്ന  രറയുുംനബാ  ളളന്ന ാവാമതിക്ജ്യുളു പ്രവര്മ് നും വരു ്യ മതികാറ്റങ്ങ  
മതികനാ്ല്ാാും. ിനേഹ ്െ ളറ ൃള്  (രല്വാഗ ായ് നു ്യ പ്രവാഷണങ്ങെ്ല്സ് ന്ന്നുും ാവരൂര്ച്ചവ)  
പ്രധാനമതികായുും നാല്ു നയാഗങ്ങളെ (രാജനയാഗും, ര്മ്മനയാഗും, വക്ത്നയാഗും, നദീാനനയാഗും) 
ാുംബധതയ്ച്ചവയാണ്. ഇവയ്ല്സ് രല്ളുും ിളളു നയാഗയ്ല്സ് വെളരയധ്ും ാവാധീനും ളചല്ു ്യവയുും 
ഇന്നുും ിു്ഥാനപ്ഗന്ഥങ്ങൊയ് രനയാഗ്ക്കുന്നവയുമതികാണ്. ിനേഹും രല് ാുഹൃ ുക്ക ക്കായ് 
രല്നാാതായ് ുതുള്യ  ുെുും ആത്മനാീയവുും ാാഹ്ളനവുമതികായ മതികൂല്നങ്ങ  ള്ളവയാണ്. 

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLy8qN7c88cCFUtcFAodkMML9g&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSister_Nivedita&psig=AFQjCNGj0_39zpuVdhwhzg_v_ZTXo3dOXQ&ust=1442223838184605
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Teachers Day 

On the eve of Teachers’ Day, Prime Minister Narendra Modi          

addressed 800 students and 60 teachers from various schools in 

New Delhi. He made a powerful presentation spotlighting 

points that can impact students’ and teachers’ lives in a powerful 

manner. Check out the 10 top points: 

 Mother gives birth to us, a teacher gives life to us, a void              

remains in our life when there is no balance. 

 A student represents his teacher, he is the canvas painted by his teacher. It is the only pair that               

distributes knowledge. 

 Teachers should write about students who left a mark on them, which would show their                  

involvement with their students. 

 There should be clarity on why you want to be a leader – is it just to win elections, or to serve the 

people. A leadership quality needs to be developed to be a leader. When you establish that, people 

are affected, and you also want to work selflessly for others. Then, you don’t need qualifications, 

people will make you leaders. 

 A teacher can never retire. Being a teacher is not like any other occupation. We have to stop                 

becoming robots. 

 There is a great demand for good teachers in the 

world, and India being a young country should be able to 

produce good quality teachers for the world. 

 There is need to find out why the value of a teacher 

has lost its sheen and why students don’t want to be 

teachers when they grow up. 

 People who have achieved something in life and taken 

to a profession such as doctors and engineers should 

teach students in a school for one period in a week. 

 Serving the nation does not only mean doing grand things; doing small things is a big service to the 

nation. 

 A teacher-student relationship must always be nurtured. Keep the child in you alive. Keep smiling 

and playing. 
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ഒരു ാക്ക ുനന്നാുു െ്രറഞ്ഞു 

റുാത്ള ന്റ ളനളാര്മ്ന്ന വര്മ്ണ്ണളമതികന്ന , 
ഒരു ബല്്നച്ചാറ്ളല്ന് മതികൃരാന്നനവാജനും 

ളരമതികാവളുെീ റു  വാവ്ല്സ്. 

 

ഒരു രനുംള ക്കു പ്ര്യമതികാര്മ്ന്നനളാ 
ഹര്ള വര്മ്ണ്ണളമതികന്നവെുും ശ്ഠ്ച്ചു ളചനമ. 

പ്രൃള്ളന് ളരെമതികാും വര്മ്ണ്ണളമതികളന്നാരു 

ളളല്ലു ഗമതികനയാളു ളചചുെനക്ക്നയാള്. 
 

മതികഞ്ഞക്ക്െ്ളാണ്ണു ളചാല്സ്വ്വു ന്സ്സുംശ്യും, 

ളാന്നാുളവനന്ത ണ്ക്കുനല്ലൂ, 

ചന്തനമതികറുും ളന് ന്റും ളളന്നയാണള്ന്  
വൃ ാന്ത നഹളുളവനന്നാള്യവെുും. 

 

ിര്മതികണ്  ളാ ്ളക്കാറ്ച്ചുളാളൊരു 
പ്രാവു, 

ധവെവര്മ്ണ്ണള ാുഴ് ്ളയ ്, 

ല് ്ളല്ങ്ങുും ാമതികാധാനാുംഷ് ക്കുളുന്ന 

വര്മ്ണ്ണമതികളു ളളന്റളയന്നായ്. 
 

മതികഞ്ഞന്റമതികാര്മ്നന്നാരു ളാക്കു  വ്ുര്മ് ് 

ധമതികനളാണ്ണു ളചാല്സ്വളുെ്പ്രാരും 
ണ്ണ്ന്നു ൌളുും രരുും ളവ്ട്ടുന്റനമതികളു 

വര്മ്ണ്ണ ്നുും മതികീളളയനപ്ള..!! 

 

രെു രൊുംളര രാഠരുസ്ളമതികള്ല്സ്, 
ഏവരുും ളചാല്ല്ാഠ്ച്ച രാഠും, 

ളളന്നക്കുറ്ച്ചുെെ വര്മ്ണ്ണനും ളാളനന്നു 

ളചാല്ല്ാമതികര്മ്ഥ്ച്ചു നരായ് ിവെുും. 
 

ളനറുയ്ല്സ് രൂളവച്ചു മതികുറ്റള  ളനന്മണ്  

ളാ ്ള ാറുക്കുന്ന ുക്കുു ്ന്, 

ളമതികയ്ന്റളയ രല് വര്മ്ണ്ണരാജ്  
െുളാള്യാര്മ്നന്നവളമതികല്ലാരുളമതികാ ു ളചാല്ലീ, 

 

 

ന്ന് ജന്മളമതികപ്ള ാന്തുരും ആ നമതികന്യ്ല്സ്  

ന്റവാര്മ്ന്ന രല്വര്മ്ണ്ണളമതികന്തു വുംഗ്. 
ിളുനട്ടു ളളളല്ലാന്നു രുഛവാവന ാളു 

രൂവളനല്ലാര്മ്ക്കുമതികായ് ളചാല്ല്നയവും, 

 

ിനുദ്നവുളമതികന് മതിക്ത്  ാര്മ്വ്വദാ 
രരളുന്ന്ളയല്സ്രക്ക വീു്ള ന്റ രു്വാള്ല്്ല്സ്, 

ഒരു വ്രുളന്ന ുന്ന ദ്നളമതികന്റ  

ിറുള്ളയന്നതനല്ാളു ിറ്യുളന് ൂട്ടുാളര. 
 

ിനുന്മതിക്ഷമതികവ്ളു രള്ഞ്ഞുവീശ്ുനന്നാരു 

നല്ല്െുംാറ്റ്ന്റ ളമതികാത് നട്ടു. 

ന്റമതിക്ല്ല രൂരവുും മതികണവുമതിക്ളല്ലന് വാഴ്വ്ല്സ് 
ാവന്തമതികായ് ളചാല്ലുവാളനന് നളാതനര, 

ുങ്ക്ല്ുും പ്രണയ്ച്ച്ുുളന്നളന്ന ഏവരുും, 

ബഹുവര്മ്ണ്ണ ബഹുഗധതയ വാഹ്യനല്ല..!! 
 

ിറ്യുന്നു ഞാന്ന്നു ാല് വര്മ്ണ്ണ ്നുും 

ഗധതയ ്നുും ളനളുഥാനമതികുല്്ല്സ്, 

വ്സ്മതികയും ളീര്മ്ക്കുമതികീവര്മ്ണ്ണങ്ങെപ്ളയുും, 
ന്സ്ളുല്ന്ളാന്ത പ്രരചാൃര്. 

 

Éß.¦V.ºáIOx 

ÕVHÕßØíÎÏ¢ 



September 2015  |  Sopanam  15 

 

Inconspicuously seated in a cozy nook of a cafe  

I was observing all the souls rushing past me 

I saw shattered souls everywhere 

Not one soul without fault lines and patchworks 

The world is too crude and vile 

For the gossamer fabric our soul is made of 

And like how we fix everything else 

We resort to gimcrack materials to fix it 

For the world does not care about internal aesthetics 

It is too effete 

And the ones who do care are lampooned 

Quick-fixes never work 

Your soul begins to 

Corrode 

Decay 

Rot 

 

Every time we receive a blow 

We keep fixing it will all the wrong parts 

Until it’s not even a soul anymore 

What really fascinates me 

Are the enchanting aurous people in the crowd 

Superficially, they aren’t any different from us  

They experience the same thrills and travails of life as we do  

But they have taken out some time  

To heal their souls with intricate gold work  

Some have had such a tough life  

That almost their entire soul is now gold  

I’ve always wanted to talk to those beautiful people  

One day I did  

And while walking back home after the lovely conversation  

I observed a vein of gold run through my own mucky soul. 

Kintsukuroi  
Anagha R Varrier 

3rd year Btech  
Amrita Vishwa Vidhyapeetham 
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Vadakkumnathan Temple Conservation Gets 

UNESCO Award  

 

Coming as another feather in the cap for the 

cultural capital of the state, the country has 

won a UNESCO prize ‘Award of Excellence’ 

2015 for the remarkable conservation efforts of 

Sree Vadakkumnathan temple.  

 

The temple and its surrounding hillock                  

Thekkinkad Maithan needs no introduction for 

an average Keralite, with its yearly hosting of 

the Anayoottu, the world famous Thrissur 

Pooram and its constituent the Elanjithara               

Melam to quote a few.  With its principal deity 

Shiva, the exquisite architecture of the surrounding temple theatre the ‘Koothambalam,’ the archaeological mar-

vel has to this day survived the tests of time, and in no small part due to the diligence of authorities involved. 

“After 15 years, the ‘Naveekarana Kalasam’ was conducted this year in March. Anything and everything that 

was damaged was replaced or repaired back to its original form. The exact same preparations of old were used 

for the repair as cement did not find use in the earlier days,” said Hariharan of the Vadakkumnathan temple wel-

fare committee.  

 

Even though several allegations had arisen that the sheer force of the explosives used for the Thrissur Pooram 

had damaged the tiles and windows of the structure, the authorities completely refuted the arguments, claiming 

that any damage the structure might have sustained was repaired within a week of its occurrence. 

 

The Archaeological Survey of India, in charge of the structure, also stressed on the importance of preserving the 

temple. “The murals in the temple depict two or three periods in history, with several of them chronicling the 

Mahabharatha epic. The temple was continuously under patronisation, so it is difficult to pinpoint the period 

when the mural works might have been done,” said Sreelakshmi, Superintending Archaeologist of ASI, Thrissur 

circle.  

 

“Moreover, the temple architecture is highly typical of Kerala, with no signs of outside influence. One main ex-

ample of it is the circular shaped main shrine. The construction has all been done using the locally available 

wood, granite, laterite and such, varying according to accessibility. Sree Sankaracharya had visited the shrine, as 

has been chronicled in history. We are in the process of conserving the ‘Gopuras,’ the wooden brackets in the 

temple bearing very rare depictions, along with the main shrine and the entire complex,” she said, adding that 

the damage caused by explosives used in the Thrissur Pooram would be monitored. 

Heritage  
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T raditionally rice is cooked in the afternoon and excess            

water is drained. After the rice cools down to room              

temperature, it is soaked fully in water and stored in an earthen clay pot. 

This covered pot with soaked rice is left overnight at regular room tempera-

ture. The rice would ferment by the next morning and is eaten for breakfast. 

Traditionally, it is eaten with a side dish, raw onion or green chili. Some pre-

fer to drain excess water and eat it with yogurt and a slight sprinkle of salt. 

The lactic acid bacteria break down the anti-nutritional factors in rice result-

ing in an improved bioavailability of micro-nutrients and minerals such as 

iron, potassium and calcium by several thousand percentage points. For example, after 12 hours of fermentation 

of 100 grams of rice, the availability of iron changed from 3.4 mg to 73.91mg (an increase of 2073%). 

In the agrarian communities of South East Asia, fermented rice played a big role in the lives of people. It gave the 

energy, the nutrition and the cooling effect that they needed for a full day of manual labor. Unfortunately, people 

moving up the food chain (or wealth chain, rather) looked down on fermented rice as the pauper’s food and             

ignored the great nutritional value it  provides. Food scientists who researched on the food practices among              

various regions in the world and concluded that the South Asia’s  tradition of consuming the previous day's 

cooked rice soaked in plain water overnight, in the morning next day, as break-fast, is the best. It has the rare B6 

B12 vitamins which are not otherwise easily available in other food supplements.  

This rice generates and harbors trillions of beneficial bacteria that help digestion and has many disease fighting 

and immunity developing agents. The bacteria that grow in the intestines due to this rice safeguard the internal 

organs and keep them fit and ready. Consuming this rice helps quicker digestion and wards off ageing, bone re-

lated ailments and muscular pains. Brown rice is the best for this as its nutrients are retained intact. American 

Nutrition Association has listed the following benefits if you stick to the practice of consuming such soaked rice.  

Consuming this rice as breakfast keeps the body light and also energetic.  

Beneficial bacteria get produced in abundance for the body.  

Stomach ailments disappear when consumed in morning as excessive heat retained in body is neutralized. 

As this food is very fibrous, it removes constipation and also dullness in the body.  

Blood pressure is normalized and hypertension subsides appreciably.  

Body feels less tired due to this food as a result of which one feels fresh throughout the day.  

This removes allergy induced problems and also skin-related ailments.  

It removes all types of ulcers in the body.  

Fresh infections are kept at bay due to consuming this rice.  

It helps in maintaining youthful and radiant look.  

Consuming this takes away your body’s craving for tea or coffee. This is the richest source of vitamin B12 for ve-

gans. So, do not throw away that extra rice you had cooked. It could be the healthiest breakfast you will ever 

have. 

Pazhankanji 
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Point To Ponder 
Vidhya Srinivasan 

Will your students look back and remember you as the person who shaped their lives?  

 

A great teacher is one a student cherishes forever. Teachers have a longlasting impact on the lives of their stu-

dents, and the best students inspire their teachers, too. Years ago, as a young, eager student, I would have told 

you that a great teacher was someone who provided classroom entertainment and focused very little on disci-

pline and assignments. Now, after working for 35 years in education including 26 years of heading institutions 

and related administrative experience and having been involved in hundreds 

of teacher evaluations, my perspective has changed. My current position as a 

professor of higher education gives me the opportunity to share what I have 

learnt with current and future college faculty administrators and through 

friendly banter with my postgraduate students about what it means to be a 

great teacher.  

 

Attitude is Key: Teaching is hard work, and great teachers work tirelessly to 

create a challenging and nurturing environment for their students. Great 

teaching seems to have less to do with our knowledge and skills than with our 

attitude towards our students or our subject. Greatness in teaching is just as 

rare as greatness in medicine, dance, law or any other profession. Although 

the qualities that make great teachers are not easy to inculcate or duplicate, 

understanding these qualities can give all teachers a standard of excellence to 

strive for and guide higher education institutions in their efforts to recruit and retain the best teachers.  

To that end, I offer the following observations about the key characteristics of great teachers. This list is certainly 

not exhaustive, and the characteristics do not appear in any particular order of importance but are based on the 

singular premise that for a teacher to be called great, the students must also aspire to be great.  

 

Respect: In a great teacher’s classroom, each person’s ideas and opinions are valued. It takes a lot of confidence 

for students to feel safe to express their feelings and learn to respect and listen to others. This facilitates a wel-

coming learning environment for all students. Facilitating questions is mandatory.  

 

A sense of belonging: The mutual respect in a classroom provides a supportive, collaborative environment. In 

this way there is an acceptance of a certain structure where there are rules to follow and assignments to be done, 

and each student is aware that he or she is an important, integral part of the group.  

Good students know that they can depend not only on the teacher but also on the entire class. Presentations, as-

signments and project deadlines are welcomed.  

 

Accessibility and Care: Teachers who are approachable, not only for students but for everyone on campus, can 

find solutions to any problems or concerns. Great teachers who possess good listening skills ensure that every 

student leaves his personal baggage outside the school doors. The problems of the young must be handled                 

flexibly.  

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMaj4cTL88cCFQu1FAod-78GWQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cob.org%2Fservices%2Fenvironment%2Fconservation%2Fresources-for-teachers-students.aspx&psig=AFQjCN
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Point To Ponder 

Shared expectations: Students generally give teachers as much or as little as is expected of them. Teachers realise 

that their expectations of their students greatly affect their achievement. Variations in grades serve as positive 

reinforcements.  

 

Love of learning: Great teachers inspire students with their passion for education and constantly renew them-

selves as professionals in their quest to provide students with the highest quality of education possible. As a re-

sult, the student has no fear of learning new approaches or incorporating new technologies into presentations. 

Customised guidance is useful.  

 

Skilled leadership: Effective teachers focus on shared decisionmaking and teamwork, as well as on community 

building. As a result, students take up opportunities to assume leadership roles. Nominations, posts, responsibil-

ity and accountability are cherished.  

 

Creativity and Innovation: Brilliant students find new ways to make presentations to make sure that every other 

student understands the key concepts. The teacher also responds with concerted guidance. Shifting gears is the 

order of the day.  

 

Collaboration: Rather than thinking of themselves as weak because they seek help, great students view collabo-

ration as a way to learn from a fellow professional. A great teacher uses constructive criticism and advice as an 

opportunity to grow as an educator. Age, experience and seniority cannot be imposed.  

 

Professionalism: Good students emulate teachers in different ways from personal appearance to organisational 

skills and preparedness for each day besides exemplary communication skills. The respect that the great teacher 

receives because of her professional manner is obvious to those around her. Role modelling is a creative way of 

teaching.  

 

While teaching is a gift that seems to come quite naturally to some, others have to work overtime to achieve the 

great-teacher status. Yet, the payoff is enormous for both you and your students. Imagine students thinking of 

you as that great teacher they had in college! No one can produce a complete and definitive list of the characteris-

tics of great classroom teaching but I hope that this list provides a starting place.  

Knowing the qualities of greatness can help teachers strive for the highest standards and help educationists, pro-

fessors, teachers, and administrators jointly craft preservice training or in-service programmes that build on these 

qualities.  

 

The writer is the advisor and dean for the programmes of MSW and MHRM at D.G.Vaishnav College, Chennai. 
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രാ വ്ളല് ുതുനന്ന്ക്കാന് മതികനറ്റളളാരു പ്രവാാ്ളയ നരാളല്യുും ഞാനുും മതികു്യനാ. ില്ാറും ിു്ച്ചാല്സ് ഓ ാക്ക് ഒരു ിചു മതിക്ന്റ്റു ഒന്നൂളു ്ുക്കുും. ആ റക്ക ്െ ളറ ാുഖും ഞാന് 
രറയാളള ളളന്ന ന്ങ്ങ ക്ക  ിറ്യാമതികനല്ലാ. രറഞ്ഞളു വന്നത് ിളല്ല. ഇന്ന  ധവ് ആണ് ുതുനന്നറ്റത്. 

ഒരുവ്ധ ്ല്സ് “ര്ുച്ചു" ബളറാാ്ല്സ് ു ്. രാവ്ളല് രള്വ് നരാളല് ഒന്നുും "ത്ച്ച്ളല്ങ്ക്ല്ുും" നല്ല 

വ്ശ്ാ  . 
 

ബളറാാ്ല്സ്, ളളാട്ടുു    ഒരു ളചറുാക്കാരന് ുനന്താ ചവച്ചു ളാെ  ന്ല്സ്ക്കുന്നു. ിവന് ുെ ളറ 

ിുു   വന്നു “ഷുധവക്ക്നല്ക്കുള്ള” ബസ് നമ്പര്മ് നചാദ്ച്ചു. ഞാന് രറഞ്ഞു ളാുു നാാ  ിവന് 

ധയ്ളല് വറ്ല്സ് ന്ന്നുും ുറച്ചു ശ്ുവെ് രര്ാ  ുന്ക്ക  നനളര നീട്ട്. നല്ല വ്ശ്ാ   

ൊയ്രുളന്നങ്ക്ല്ുും ഞാന് മതികാനനള ധവ്ുാളള രളെണ്ണും ിള്ല്സ് ന്ന്നുും ുുു ു നര് രറഞ്ഞു. 
 

ിവന് ിനാാ  ളളന്ന ഞാന് രറഞ്ഞ നമ്പര്മ് ബസ് വന്നനാാ  യറ് നരാവുയുും ളചയുളു. ഞാന് 

ിള്ല്സ് ന്ന്നുും ഒളന്നുു ു വായ്ല്സ് ളവച്ച . വ്ശ്ാാണ് നചാറ്നു ഏറ്റവുും നല്ല റ് ുന്ന  ആരാണാനവാ 
രറഞ്ഞത്. ിപ്ളക്കുും നറ്ററു നളാന്ന് ിള്നു. നവഗും ിവാാനന ളുും ുുു ളുും ാുംഗള് രാെ് ിളങ്ങ  

ളാളത നരായ്. ഇന്ന  ണ്െവളനയുും, ഒാും ുളന്ന ഇത് ള്നാന് ിനുവദ്ക്കാഞ്ഞ രുച്ചളമ്പുരാളനയുും 

മതികനാു ളാെ  പ്രാ് ിെ് െഞ്ഞ ിണ്ണാളന നരാളല് ഞാന് ിങ്ങളന ന്ന്നു. ുറച്ചു ാമതികയും 

ത്ഞ്ഞനാാ  നമുളു നാട്ട്ല്സ് ാണുന്ന ച്ളല്ക്ക്ള്ള് നരാല്ലുള്ള ഒരു ുഞ്ഞുരണങ്് ിള്നുു   വന്നു, 
ിള്നല്ക്കുും ുളന്നയുും മതികാറ് മതികാറ് നനാക്ക്. ിള്നു ിത് ുുുക്കണും. ഞാന് ില്സ്ാും ദുനരക്ക  മതികാറ് 

ന്ന്ന  ളാുു ു. ാനന്താഷന ാളു ഒന്ന  ുളന്ന നനാക്ക് ിളുും ളാ ്ളയുു   രറന്നു.  

 
ഞാന് വീെുും ന്ന്ന്ുന ക്ക  ള്ര്ച്ചു വന്നു. ിങ്ങ്ങ്ങായ് 

ശ്ുവെ്യുളു ുഞ്ഞു ളര്  ച്ളറ് ്ുാുെ . 

ിനാാനതക്കുും മതികളറ്റാരു ണങ്് ു ്. ിവന് ളരട്ടന്ന  ള്ര്ച്ചു 

നരായ് ിവെ ളറ ഒരു ൂട്ടും ൂട്ടാെ്െുമതികാളയ ്. 
ന്മതിക്ഷനനരും ളാെ  ആ ുഞ്ഞു ളര് ക്ക  ചുറ്റുും ഒരു 

ൂട്ടും റുമ്പ െുളു ത്സവരറമ്പായ് മതികാറ്. ിവര്മ് ിള്നു 

ചുറ്റുും ഓു് നുന്നു ാനന്താഷും ളാെ  
ആര്മ് ുവ്െ്ക്കുന്നളായ് നളാന്ന്. ാളനും രറയളട്ട ആ ാഴ്് 

ുന്ന്ല്ുും ാനന്താഷും ന്റച്ചു, വ്ശ്ാ്ളന ഞാന് ിറ്യാളള 

ശ്മതിക്ാ്ച്ചു. ുെ ളറ ധയ്ല്സ് ന്ന്നുും ന്ല് ു 

വീണ്ല്ായ്രുന്ന്ളല്ങ്ക്ല്സ് ിത് ുന്ക്കു ഒരു നനരള  ആഹാരും മതികാപ്ളും ആയ്രുന്നു. രനണങ് ിവര്മ്ക്ക  
ിത് ആഴ്ചനൊ, മതികാാങ്ങെ്നല്നക്കാ ള്ളളാണ്. ാരുണനവാനായ ധദവും ആ രുണനപ്രവര്മ് ് ഞാന് 

ിറ്യാളള ുളന്ന വ്നനയാഗ്ക്കുക്കയായ്രുന്നു. ആ നന്മ ുന്ന്നല്ക്ക   നല്സ്ാനായ്. 

 
പ്ര്യളാട്ടവളര ഓര്മ്ക്കു,  നമ  ത്ക്കുന്ന ഓനരാ ിന്നവുും നളമക്കാ  വ്ശ്ാ്െ ളറ ളാുുുംചൂു്ല്സ് 

ളരാര്യുന്നവര്ല്സ് ന്ന്നുും ധയ്യൂക്ക്െ ളറനയാ, ാശ്്െ ളറനയാ ര്ന്മ്പല് ്ല്സ് നാും ളട്ട് രറ്ച്ചളാണ്. 

പ്രളാരള്നുും ിഹങ്കാര ്നുമതികായ് ആഹാരും ളവച്ച  വ്െുംബ് ളവറുളള െയുന്നവര്മ്, വശ്ാ്െ ളറ 

ര്ു്യ്ല്സ് ര്ുയുന്നവളര ജീവനനാളു ുത്ച്ചു മതികൂുുയാളണന്ന ാളനും മതികറക്കരുത്. മതികറന്നാല്സ് ിള്നുള്ള 
ശ്്ണങ് ജന്മങ്ങ ക്കുമതികാുറും ന്ങ്ങളെ ര്ന്തുുര്മ്ന്നു വരുും "ളീര്മ്ച്ച". 
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T urmeric is one of the mostly used spices in the kitchens around the world (a meal without turmeric in India 

is unimaginable). It is also used as very important ingredient in many remedies. This spice includes around 

300  antioxidants which is the main reason why I am presenting this juice to you today. This remedy works like 

multi-potion and it is very beneficial for our health. 

 

Ingredients: 

1 tablespoon powdered turmeric 

1 piece of ginger (5 cm) 

5 carrots 

1 orange 

2 lemons 

1 cucumber 

 

Remove the skin from the lemons, orange, ginger and carrots. Place them into a blender and blend them well. 

You can add ice if you like. 

This juice diminishes inflammation which is result from arthritis, because it includes the antioxidant curcumin, 

which is very helpful when it comes to relieving inflexibility of the joints and burns. 

It is a fact that the free radicals can cause many ailments and even cancer. This potion keeps you safe from colon, 

prostate, ovarian and breast cancer. 

It also decreases inflating, heartburn and gastritis. You can take turmeric powder with your morning coffee. The 

potion regulates cholesterol, improves the function of blood vessels and heart and keeps you safe from                   

cardiovascular ailment. 

Antioxidants are Inevitable 

 

 

 

Dear Members 

The National Voters Service Portal has recently been launched to Indian National to                  

provide online registration facility, besides all other services related to electoral registra-

tion, such as correcting entries, changing addresses and searching names on electoral roll. 

Thanks to the efforts of our PM Shri. Narendra Modi, the Election Commission of India (ECI) is examin-

ing the feasibility of extending voting rights to overseas Indians through E-postal ballots or proxy voting. 

Efforts are also being undertaken by ECI's SWEEP programme to reach out to NRI's to facilitate their reg-

istration the electoral roll. 

We request all members and friends who hold Non Resident Indian (NRI) status to enroll themselves at 

the below mentioned portal link.. 

http://www.nvsp.in/forms/form6a.html 

Attention Readers!!! 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nvsp.in%2Fforms%2Fform6a.html&h=xAQFkRf90AQHiv3hRzzNxNoXIkFl5N7QV0h4Pxotxmaf3ew&enc=AZML3tCBs6GrkPw9Q7ME743-H_R4Fjw73CNfDu_CrG0vHJJjxP9MRHl6jiwLzEPUxSNL9oTpQpYADjvahyPTxsTLerldD13CGtcpEd8TKQwbvnHYWwuWKmIMVD3ciuVa
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ഓ 
ര്മ് ാല്സ് നമ  ഒന്നുും ഒന്നുമതികല്ല. മതികഹാബല്്രുരള  ഒരു ളൂണ്ല്സ് ളാ ്യ രൂരും നരാളല് ഒന്ന  

ന്ര്മ്മതിക്ക്കാന് ഒരായുസ്സ  മതികുതുവന് ുുു ാല്ുും നമതികുക്ക  ാാധ്ക്ക്ല്ല. ാവന്തും നരരുനരാല്ുും 

ുതുളാളളയാണ് ആ മതികഹാപ്രള്വ  മതികറഞ്ഞത്. രാമതികായണവുും മതികഹാവാരളവുും ര്റന്ന മതികണ്ണാണ്ത്. 

ിള്നുമതികുെ്ല്സ് ുന്താണ് നമതികുക്ക  ളചയ്യാന് രറ്റു? ഈളയാരു നചാദനവുും നബാദ്ധനവുും ുട്ട്ക്കാല്ന  

വാഗന ്െ  ുന്ന്ല്ുെ . ിളാണ് ുളന്ന രണങ്്ച്ചത്. ഇന്നുും ഒരു ഥ ധയ്ല്സ് ്ട്ട്യാല്സ് ുന്ക്ക  രര്പ്വമതികും 

ളുുങ്ങുും. നനളരയാവുനമതികാ ുന്നാണ് ആശ്ങ്ക. ിപ്ളനയയുള്ളൂ നമ . 

 

രൂമതികുള്ള് നമ്പൂള്ര് ിുു  മതിക്പ്ളമതികായ്രുന്നു. ിനേഹ ്െ  നവനല്സ്ക്കാല്   ഊട്ട്യ്ല്സ്നാായ് ളാമതികാ്ക്കുന്ന 

രള്വുെ . ഒാും ഞാനുും നരായ്. ചുറ്റ്ല്ുും നീല്ഗ്ര്യുളു ന്റങ്ങ . ിനാാതാണ് ുും.വ്. നദവെ ളറ 

 ുവരുന്നത്. ''ല്നാണും ത്ക്കാന് നരാവുന്നു, ല്ീവ്ല്ാണ്. മതികാളൃവൂമതിക്യ്ല്സ് ഒത്വുെ , ഒന്നു 

ളചന്നനനവഷ്ക്കു.'' ളചന്നനാാ , ല്ീവ്ല്സ്നാായ ഒരാ ക്കുരരും ആളെ ുുുക്കുന്ന ാപ്മ്പദായും ഇല്ല 

ുന്നുരറഞ്ഞു. മതികുങ്ങ്. ഒരാഴ്ച ത്ഞ്ഞനാാ  ുന്.വ്. ൃഷ്ണവാരനരുളു  ുവന്നു; നജാല്്യ്ല്സ് നചരാന് 

ാാധ്ക്കുനമതികാ ുന്നായ്രുന്നു നചാദനും. ളചന്നു, നചര്മ്ന്നു. വല്്ളയാരു ളുരു ായ്.  

 

മതികാളൃവൂമതിക് ാര്മ്ഗാമ്പന്നമതികായ ഒരു ിന്തരീണങ്ും ൊക്ക് ന്ന്ട്ടുെ . 

ച്പ്ളാരനായ ുന്ക്ക  ച്പ്ളാരന്മാരുമതികായ്ട്ടല്ലായ്രുന്നു ബധതയും. 

ുതു ുാരുമതികായ്ട്ടായ്രുന്നു. വല്്യ ുതു ുാളര ാണാനുും 

രര്ചയ്ക്കാനുും ാാധ്ച്ചു. ിവരുളു ധളയതു ു പ്രള്െ്ല്ൂളു 

ുന്നുനരാാന് ാാധ്ച്ചു. ുെ ളറ വര ളക്കളന്തങ്ക്ല്ുും ാുഗധതയമതികുളെങ്ക്ല്സ് 

ിത് ിവര്മ് ളൂവ്യളാണ്. ിബു ുപ്ബഹാും ിന്ന  ുും.ര്.യാണ്. ഒരുദ്വാും 

വ്.ുും. നായര്മ് വന്നുരറഞ്ഞു 'ിബു ുപ്ബഹാും വരുന്നുെ . ുല്ലാവരുും 

ൊവണും.' വന്ന  ുല്ലാവളരയുും രര്ചയളാട്ട  ുെ ളറയുു ുവന്നു. ച്ല് 

ച്പ്ളങ്ങ  ളരുനമതികാ ുന്നു നചാദ്ച്ചു. ഞാന് ളാുു ു. ിന്ന  ധവുനന്നരും 

ളളന്ന ഒരു രപ്ളാനമെന ്ല്സ് ുളന്നയുും ുെ ളറ ച്പ്ളങ്ങളെയുുംുറ്ച്ച  

പ്രശ്ുംാ്ച്ച  രറഞ്ഞു. വല്്യ ാനന്താഷമതികുള്ള ാരനമതികായ്രുന്നു ിത്, പ്രനളന്ച്ച  

ഒരു ളുുക്കക്കാരെ . ''ഒരു ാന്വാാുും ഒത്ഞ്ഞു്ുക്കുന്നത് ാണു വയ്യ. 

ഒത്ഞ്ഞ ാന്വാാ്ല്സ് ഒരു ദുഃഖവുും ഏാന്തളയുമതികുെ .'' ുട്ട്ക്കാല്   

രുവാട്ട്ല്ല ്െ ളറ ചുമതികര്ല്സ് ര്ക്കട്ടളാെ  ുളന്താളക്കനയാ 

നാറ്യ്ട്ടനാാതുും ഈ നബാധനും ള്ള്ല്സ് ൊവണും. ിരമതികുംഗല് മ്പല് ്െ ളറ 

ചുമതികരുെ്ല്സ് ുട്ട്  ു ്വരച്ച വ്ൃളരൂരങ്ങെ്ല്സ് പ്രള്നഷധ്ച്ച  

ില്ക്കുണളക്കതുളുന്നളുനരാളല് 

 

'ിമ്പല്ങ്ങെ്ല്ീവണ്ണും ളുമ്പ്ല്ലാളള വരയ്ക്കു്ല്സ് 

വമ്പനാമതികീശ്വരന് വന്ന്ളട്ടമ്പാുുും നാശ്മതികാക്ക്ുുും'' 

ുളന്നതുള്യ ിചനുളന് ണ്ണ്, മതികഹാവ് ിക്ക് മതികായ് വെര്മ്ന്നനാാ  രുവാട്ട്ല്ലച്ചുമതികര്ല്സ് ര്ക്കട്ടളാെ  

ു ്വരച്ച  ആന മാരുളു പ്രശ്ുംാനനു്യ വാാുനദവന് നമ്പൂള്ര് ആര്മ്ട്ട്റ  നമ്പൂള്ര്യായ് വെര്മ്ന്നു. 

ിുു ുു  നദശ്ച്ചുമതികരു  ളീര്മ്  ിുുളങ്ങ . 
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The Turtle that fell off the Stick 

There lived a turtle called Kambugriva in a lake, who 

had two swans as her good friends. All three of 

them would meet on the banks of the lake every 

day, and exchanged stories, before returning at 

sunset. They enjoyed each other's company. 

 

One year, there was no rain and lake started to dry. 

The swans got worried about the declining water level of the lake, and said to the turtle, 

"You will not be able to survive in this lake. All the water in the lake will soon dry up". 

The turtle was aware of the problem, "It is in-

deed difficult to live here anymore. Dear 

friends, please look for an alternate lake which 

is full of water. Then, find a strong stick from 

somewhere." 

The turtle continued, "Once you find another 

lake, you can carry me to the lake with a stick. I 

can hold the stick tightly with my mouth, while 

both of you can hold the stick at either ends and fly". 

As planned, the swans flew to distant places and after some time found a lake which had 

plenty of water in it. They returned to carry the turtle. They prepared to hold the stick 

from both the ends, and suggested the turtle, "Dear friend, everything seems fine. But 

make sure to keep your mouth tightly shut all the time. You must not speak, or you will fall 

off."    

Finally, they started flying. After some time, they had flown some distance when the                

turtle saw a town below.  
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The people of the town were staring at the sight of 

two swans carrying a turtle in the sky. "Look at 

that! This is a rare sight that two birds are carry-

ing a turtle with the help of a stick", they shouted 

in admiration. 

On hearing all the commotion, the turtle opened 

her mouth, "What is all the commotion about?", she 

asked.  

Needless to say, she went down the moment she opened her mouth, and the swans 

could do nothing to stop him from falling down to the earth. As she fell down, the 

people of the town captured her to make a feast out of her.  

The wise indeed say: Never fail to listen to the advice of your true friends. 



September 2015  |  Sopanam  25 

 

രച്ചവ രൽ 
്ുധാധരമധ ന്ദ്രമദ  ശലക്ഷ ആദ വാ് ധ ായ മരാണ്ടുധ ുശെ ഇെയ ൽ ജീവ ച്ച് ജീവ തം അവര്കു 
മവണ്ട യുള്ള മതങ മരാരാട്ടമാക  മാറ യ ദയാബായ യുശെ ആത്മധഥ.  

രാല്ായ്ളല് രൂവരണ്യ്ല്സ് ജന്ച്ച നമതികഴ്ാ് മതികാളനു ുന്ന മതികല്യാെ് 
ളരണ്ുട്ട് നനാമതികഠ ്ല്സ് നചര്മ്ന്ന  നനാസ്പ്ളീ രദവ് ല്വ്ക്കുന്നള്െ  
ഒരു വര്മ്ഷും മതികുനമ്പ ാവ വ്ട്ട  നചര്െ്ല്ുും 
നഗാപ്ളവ്വാഗങ്ങ ക്ക്ുയ്ല്ുും ജീവ്ച്ച , നദനാഗഥനരാുുും ിധ്ാര 
ഥാരനങ്ങനൊുുും ല്ഹ്ച്ച  ധജവ്മതികായ രച്ചാ്നായ് ന്ല്ളാെ 
ാുംവവബഹുല്മതികായ ഥ. 

രുസ്തധത്ത ശലക്ഷ ഒരു അദ്ധ ായത്ത ൽ ന ന്ും :  

1978-ല്സ് ഹര്യാനയ്ല്സ് ൊയ ളവള്ളളാാക്ക ്ല്സ് ന്രവധ് 
സ്ൂെുെുും വീുുെുും ളര്മ്ന്നുനരായ്. ിനവധ് ളഹ്ുര്മ് 
ഥല്ങ്ങെ്ളല് ൃഷ് ഒതു്നാായ്. ന്രവധ് ജീവനു  
നരളാട്ടു. ളുുര്മ്ന്ന  നാശ്നരങ്ങ ക്ക്രയായ ജനങ്ങളെ 
ാഹായ്ക്കുന്നള്െ  ിവയാര്മ്ഥ് നാമ്പു  ളുറക്കളാട്ടു. ിത് നബാുംളബയ്ളല് ുെ ളറ നചര്ജീവ്ള ്െ ളറ 
ിവാാന നാെുെ്ല്ായ്രുന്നു. നചര്െ്ല്ുും  ുട്രാ ുെ്ല്ുും ില്ഞ്ഞുള്ര്ഞ്ഞ ാല്ും. 
നബാുംളബയ്ളല് നചര് ക്ക്ുയ്ല്സ് ുന്ളക്കാരു മതികുറ്യുൊയ്രുന്നു. ന്ളനളചല്വ്നായ് ഞാന് ുട്ട് ക്ക  
ുനൂഷളനുു ു. ാാന്് വ്ച്ചുൊക്ക് സ്ൂെു ക്കു മതികുമ്പ്ല്സ് ളാെുനരായ് വ്റ്റു. ുശ്വന്മതികാരുളു ിുു ു 
നരായ് ിന്ന  മതികണ്രാപ്ളന്ര്മ്മാണവുും രഠ്ച്ച്രുന്നു. നബാുംളബ ഡനയാാാ്െ ളറയുും ഡല്സ്ഹ് ഡനയാാാ്െ ളറയുും 
ീത്ല്ാണ് ിന്ന  പ്രധാനമതികായുും പ്രവര്മ് ്ച്ചത്. നബാുംളബ രൂരളയ്ക്കുനവെ് നജാല്് ളചയ്യുനമ്പാ  ആെുളെ 
പ്രനളന്ച്ച  ആദ്വാാ്ളെ ാുംഘു്ാ്ച്ചു. ുെ ളറ പ്രവര്മ് നരീള്  ഇരളാുാഞ്ഞ്ട്ട  രൂരള ുളന്ന 
രുറ ാക്ക്. ുന്ന്ട്ടുും ആദ്വാാ്െുളു ൂളു ളാമതികാ്ച്ച  പ്രവര്മ് ്ച്ചു വരുനമ്പാ  ുെ ളറ ച്ല് ശ്ുവാുംണങ്്  
ഇുളരട്ട  ുളന്ന ഡല്സ്ഹ് രൂരളയ്ക്കു നവെ് ണങ്ണ്ക്കുയായ്രുന്നു. ിങ്ങളനയാണ് നീെ ആറു വര്മ്ഷക്കാല്ള  
ില്ച്ച്ല്്ളനാുുവ്ല്സ് ഹര്യാനയ്ളല് ദുരന്തവൂമതിക് ുെ ളറ ര്മ്മനണങ്പ്ളമതികായത്. ഏറ്റവുും ര്നന്നാക്കജാള്ൊയ 
ചമതികാര്മ്, വുംഗ് ുന്നീ വ്വാഗങ്ങെ്ല്സ്ളാട്ടവരാണ് ൂുുളല്സ് ദുരന്തങ്ങ ക്ക്രയായത്. ുെ ളറ പ്രധാന പ്രവര്മ് നും 
ിവര്മ്ക്ക്ുയ്ല്ായ്രുന്നു. ിവ്ളു ‘ദയാവള്’ ുന്നാണ് വ്െ്ക്കളാട്ടത്. പ്ഗാമതിക ്െ  ഏറ്റവുും രുറ ുള്ള വാഗ ാണ് 
ഈ വ്വാഗക്കാര്മ്ക്ക  രാര്മ്ക്കാനുള്ള ഇുും. പ്ഗാമതിക ്െ  ഒ  നുുക്കുും ാമതികീര പ്രനദശ്ങ്ങെ്ല്ുും ന്നളജാള്ക്കാര്മ് 
ളാമതികാ്ക്കുന്നു. ഡല്സ്ഹ് ഡനയാാാ്െ ളറ ീത്ല്ാണ് രുനഃരധ്വാാ പ്രവര്മ് നങ്ങ  നുന്നത്. ിവ്ളു ളന്ന 
ളാമതികാ്ച്ച  ആനരാഗന – വ്ദനാവനാാ – രുനര്മ്ന്ര്മ്മാണ പ്രവര്മ് നങ്ങെ്ല്സ് വാഗവാക്കാു ുന്നളായ്രുന്നു പ്രധാന 
ര്മ്മും. രാപ്ള് ുട്ട് ക്ക  സ്സാളസ്സുുക്കുും. ുനറക്കാല്ന ക്ക  സ്ൂെുളൊന്നുും പ്രവര്മ് ്ച്ച്രുന്നുമതിക്ല്ല. പ്രധാനമതികായുും 
ചമതികാറുെുളുയുും വുംഗ്െുളുയുും ുട്ട് ക്കാണ് സ്സാസ്സ  നു ്യ്രുന്നത്. ിവരുളു പ്ഗാമതികങ്ങ ക്കുള്ള്ല്സ് ളളന്ന 
ഏളളങ്ക്ല്ുും ഒരു വീു്െ ളറ വരാന്തയായ്ര്ക്കുും സ്സാസ്സ മതികുറ്. 
ചമതികാറുെുളു (ളുല്സ്ാണ്ക്കാര്മ്, ളൂാുാര്മ്, നളാട്ട്  ളുുങ്ങ്യവര്മ്) പ്ഗാമതിക ്ല്സ് ഒരു സ്പ്ളീ ഇുംഗ്ലീഷ് 
രഠ്ാ്ക്കുന്നത് നട്ടറ്ഞ്ഞ  ഒരു ദ്വാും ന്നളജാള്യ്ല്സ്ളാട്ട ഏളാനുും ുട്ട്  നളു്വന്നു. ിന്നവ്ളു ഇുംഗ്ലീഷ് 
മതികീഡ്യും സ്ൂെുളൊന്നുും പ്രചാര ്ല്ായ്ട്ട്ല്ല. 
‘ബഹന്ജ്, ഞങ്ങളെയുും ഇുംഗ്ലീഷ് രഠ്ാ്ക്കണും’ 
‘ശ്ര്, ഇവ്ളു വന്നു രഠ്ക്കാന് നചര്മ്നന്നാെൂ’ 
‘ില്ല ബഹന്ജ്, ഞങ്ങെുളു പ്ഗാമതിക ്ല്സ് വന്നു രഠ്ാ്ക്കണും’ 
ിവര്മ്ക്ക  ഹീനജാള്ക്കാരുളു പ്ഗാമതിക ്ല്സ് വന്ന  രഠ്ക്കാനാവ്ല്ലനല്ലാ..! 
‘ഇല്ല, ഞനവ്ളു വന്ന  രഠ്ാ്ക്ക്ല്ല. ന്ങ്ങ ക്കാവശ്നമതികുളെങ്ക്ല്സ് ഇവ്ളു വന്ന  ഈ ചമതികാര്മ്ക്കുട്ട്െുളുയുും 
വുംഗ്ക്കുട്ട്െുളുയുും ൂളുയ്രുന്ന  രഠ്നച്ചാെൂ.’ 

ന്രാശ്രായ് ആ ാവര്മ്ണ്ണ ബാല്ന്മതികാര്മ് മതികുങ്ങ്നാായ്. 

¥ÕÜ¢Ì¢: ÕÞÏÈÎáùß 

ÕÞÏÈÖÞÜ 



September 2015  |  Sopanam  26 

 

Seva Darshan Family 

dÖàµã×íÃ ¼ÏLß ¦ç¸Þ×ßºîá 

çØÕÞÆVÖX µáèÕxí µá¿á¢ÌÞ¢·BZ dÖàµã×íÃ ¼ÏLß ØÎáºßÄÎÞÏß ¦ç¸Þ×ßºîá. ¥OÞ¿ß, ÕãwÞÕÈ¢, 

ç·ÞµáÜ¢, ÎÅáø ®KßBæÈ ÈÞÜá çµdwB{ßÜÞÏß, ç·ÞÉßµ_ç·ÞÉzÞøÞÏá¢ ©HßAHÈÞÏá¢ çÕ×¢ Çøßºî  

ÌÞÜßµÞ ÌÞÜzÞV ÉæC¿áJ çÖÞÍÞÏdÄ, ©ùßÏ¿ß, µÅÞdÉÕºÈ¢, øÞÇÞ_µã×íÃ ÈãJ¢ Äá¿Bß ÕßÕßÇ 

µÜÞÉøßÉÞ¿ßµZ ¦ç¸Þ×JßÈá ÎÞxá µâGß. 

¥OÞ¿ß 
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Seva Darshan Family 

ÕãwÞÕÈ¢ 
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Seva Darshan Family 
ç·ÞµáÜ¢ 
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Seva Darshan Family 
 ÎÅáø 
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Science International Forum (SIF) Kuwait to celebrate National Engineers Day 

 

SIF-Kuwait is all set to celebrate the National Engineers Day on Oct 2, Friday, 6.30 PM at the Indian Embassy 

Auditorium. Prof  Dr. D.Chandra Shakher , Instrument Design Development Center, IIT Delhi, Fellow of Inter-

national society of optics and photonics, Fellow of Indian National Academy of Engineering, International Com-

munion of Optics, Gallilio award winner 2014, Institute Outstanding Faculty Award holder, NRDC Independ-

ence Day Award holder, International Patent Holder,  will grace the function as the guest of Honor. 

He will deliver a lecture on ‘Engineers Role in Tomorrows India’ along with an interaction session with the au-

dience focusing on how to get into IITS. The winners and outstanding performers at the science writing contest, 

‘IGNITE’, introduced by SIF Kuwait as a tribute to late Dr. APJ Abdul Kalam will be felicitated at the event. The 

theme for the current year contest was ‘A Journey to mars ’. For further updates please follow 

www.facebook.com/sifkuwait, or email at sifkwt@gmail.com.  

Upcoming Events 

"India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the 

grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. Our most valuable and most in-

structive materials in the history of man are treasured up in India only."  

 

Mark Twain 

American Author 


