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2015 October Volume 5 Issue 7 

ന഻ങ്ങളുീെ വ഻ശവഺസങ്ങള് ന഻ങ്ങളുീെ ച഻ഫകളഺകഽയഽ. ച഻ഫകള് വഺക്കഽകളുും. വഺക്കഽകള് 

പ്രവര്ത്ത഻കളുും പ്രവര്ത്ത഻കള് മാലയങ്ങളുമഺവഽയഽ. ന഻ങ്ങളുീെ മാലയങ്ങളഺണ് ന഻ങ്ങളുീെ 

വ഻ധ഻യഺകഽയത്. ഫലപ്രഺപ്ത഻യ഻ലലല പ്ശമത഻ലഺണ് സുംതിപ്ത഻യഽളവഺകഽയത്. സബ്ഩാര്ത്ച്തപ്ശമും 

സബ്ഩാര്ത്ച്ത വ഻ജയമഺകഽയഽ.  

ØáÍÞ×ßÄ¢ 

‚ധര്മ്മഺര്ഥകാമമഺകുകഺുഷഷഽ 

ൂവചഷണ്യംകാമമലഺസഽച 

കാമമു ഺത഻കാമമ഼ര്്഻ംിം ച഼ത഻ംച 

സഺധഽകാമമഺവയന഻ുഷവണ്ം‛ 

 

¥Vj¢  

ഉതമ കഺവയങ്ങള് വഺയ഻ക്കഽയതഽും ധര്ത്ബ്പഺര്ത്ഥ 

കഺമുമഺക്ഷങ്ങളുരുദശ഻ക്കഽയ കലകള഻ല് സഺമര്ത്ഥയും 

ുനെഽയതഽും യശബ്ഴ഻നഽും സുഫഺഷത഻നഽും 

കഺരണമഺയ഻ത഼രഽയഽ. 

 

¥ÎãÄÕºÈ¢  
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A  change always brings about freshness in thought and look. As Sopanam has changed its look 

and presentation, we have also decided to have the magazine come to you in the beginning of 

every month.  The trend of having two to three months long Onam celebrations still continues in the 

Middle East. The festivities have this time brought about many organizations joining us in our effort 

to support seva initiatives through these celebrations. 

 Prime Minister Modi‟s visit to the United States of America and his address to the Indian             

diaspora and the visit to the offices of Facebook and Google have got lot of attention in the media. 

There seems to be a constructive impact on our international stature and we hope this will ensure our 

demand for a permanent seat at the UN. New figures show that our Nation has surpassed China also 

as the country that is attracting most FDI in the world.   We are traditionally a domestic indigenous 

market and we hope these will impact the common man by way of jobs and other developments in 

infrastructure. Any kind of investment must not affect the domestic markets and how they uniquely 

perform. The scheme of encouraging loans to small scale industries and discounts on loans to students 

is a welcome step by the government that will help boost the economy domestically. We hope our 

farmers, struggling with loans from loan sharks, are also helped by the government in some way by 

nationalized banks taking over their loans and giving the famers extended support to pay back these 

amounts. 

 The Nation‟s agenda of “Make In India” and “Digital India” will surely make great leaps and 

bounds in how Nation will progress in the future. But this will surely take another four to five years to 

see the results in ground. The Nation must be ready to withstand the changeover that will happen for 

the better future that could lie ahead of us.  

 The Election Commission of India ( ECI ) has announced the facility now available for NRI‟s to 

register themselves with the ECI. We must make use of this opportunity to use this birthright that has 

been the dream of many freedom fighters who laid down their lives for us. How this will be imple-

mented and when would be the success of the Digital India dream. 

 Yuva Darshan Kuwait conducted a very successful youth camp, iTransformation. Over 60              

students who participated in the two day camp had a very informative and energetic camp that ad-

dressed issues which modern day school children face. 

 As we celebrated Gandhi Jayanthi, the Prime Minister‟s Swaach Bharath campaign and his               

initiatives to have a cleaner India must definitely be our area of focus. For the moment, its critics may 

still point out that the Nation still lacks basic hygiene. But if our Nation was something we could 

change in one year‟s time, then our previous leaders should have been able to do wonders. 

 Vijayadashmi is always a good time to start fresh with noble thoughts and a renewed    

vigor. We wish all Seva darshan volunteers a good year ahead.   



October 2015  |  Sopanam  5 

 

ÈÕÆáVP ØCWMJßÜâæ¿ 

øÖíÎß µã×íÃµáÎÞV 

Øã ×í¿ß_ØíÅßÄß_Ø¢ÙÞøµÞøßÃßÏÞÏ ¦ÆßÉøÞÖµñß dÉÉF ÉøßÉÞÜÈJßÈÞÏß ÕßÕßÇÍÞÕB

{ßW ¥ÕÄøßAáKá. dÄßÎâVJßµ{ÞÏ dÌÙíÎ_Õß×íÃá_ÎçÙÖbøzÞV çÉÞÜá¢ æÄÞÝáÄá 

ÕÃBáK ¥N çÆÕßÏáæ¿ ²XÉÄí ÍÞÕB{ÞÃí ÈÕÆáVP ØCWM¢. ÎÙÞØøØbÄß, 

ÎÙÞÜfíÎß, ÎÙÞµÞ{ß Äá¿BßÏ ÎâKá çÆÕÄµ{á¢ ÕàIá¢ ÎâKá øâÉB{ßW ¥ÕÄøßAáKÄÞÃí ÈÕÆáVP. 

dÉµãÄß, Íµñß, Øìwøc¢, èÇøc¢, ÎÞÏ Äá¿Bß çÆÕà ÍÞÕB{áæ¿ 9 ÄÜB{ÞÃí ÈÕøÞdÄß ÆßÈB{ßW 

¦øÞÇßAæM¿áKÄí. µKß ÎÞØJßæÜ ÖáµïÉf dÉÅÎ ÎáÄW ²XÉÄí ÆßÕØB{ÞÃí ÈÕøÞdÄß. 

 ÖßÕÈßw çµGí ØÙßAÞX ÕÏîÞæÄ ¥oßÏßW ¦vÞÙáÄß æºÏñ ÆfÉádÄß ØÄàçÆÕßÏÞÃí Äæa 

ÉáÈV¼zJßW ÙßÎÕÞæa Îµ{ÞÏß ¥ÕÄøßºî çÆÕà èÖÜÉádÄß. dÌÙíÎ Õß×íÃá ÎçÙÖbøzÞøáæ¿ 

ÖµñßµZ ²Ká çºVK ÍÞÕÎÞÃí çÆÕßÏáç¿Äí. ÉáÈV¼zJßW Í·ÕÞX ÉøÎÖßÕæa ÉyßÏÞÏßÄàøáÕÞX 

¦d·Ùßºî çÆÕß ©d·ÄÉTÈá×íÀßºîí çÆÕdÉàÄß çÈ¿áKá. ÄÄíËÜÎÞÏß çÆÕßæÏ dÌÙíÎºÞøßÃß øâÉJßW 

¦øÞÇßAáKá. ÎçÙÖbøæa dÉàÄßÏÞW çÆÕß dÌÙíÎºÞøßÃß, ·¢·ÞdÉÕÞÙJßW ¥Íß×ßµñÏÞÏß,  

ÎÙÞ·ìøà øâÉ¢ Çøßºîí ØÞfÞW ÉøÎÖßÕæÈ ÉøßÃÏ¢ æºÏîáKá.  

 ÖdÄáÕßæÈ çÈøß¿ÞÈáU èÇøcÕá¢ ÖµñßÏá¢ ÍµñVAá ÈWµáK ¥ÍÏÕøÆÞÏßÈßÏÞÏ çÆÕß 

ºdw¸m. Í·ÕÞæa ¥Èád·ÙJÞW Äæa æÈxßÏßW ²øá ÎÃßÏáæ¿ ¦µãÄßÏßW 

ºdwAÜÏáUÄßÈÞÜÞÃí çÆÕß ºdw¸m ®K ÈÞÎ¢ ØbàµøßºîÄí. Øß¢ÙÕÞÙßÈßÏÞÏ çÆÕßÏáæ¿ 

ÎÃßÈÞÆ¢ Æá×í¿Èá ÍÏÎá{ÕÞAáKá ®KÃí ØCWM¢. ÉFÎá¶øâÉ¢ èµæµÞI Í·ÕÞX ÉøÎÖßÕÈßW 

ÈßKá¢ ÉÞVÕÄà çÆÕßÏßW ÈßKá¢ ©ÆÏ¢ æºÏñ ÆßÕcç¼ÞÄßTáµ{ÞW ÖøÕÃæÉÞÏíµÏßW ¦ùáÎá¶X 

¥ÕÄøßºîá. çÆÕßÏáæ¿ §¢·ßÄdÉµÞø¢ ¦ùá ÄÜµ{á¢ ²Ká çºVJí Í·ÕÞX ¥ÕæÈ ¥Èád·Ùßºîá. 

ÌÞÜÎáøâµæÈ Î¿ßÏßÜßøáJß, ¦ÈwÆÞÏßÈßÏÞÏ Øíµw ÎÞÄÞÕí ÈæN ¥Èád·ÙßAáKá. 

 Äæa æºùá ÉáFßøß æµÞIí dÉÉF Øã×í¿ßAí ¦ÇÞøÎÞÏÕ{ÞÃí çÆÕß µâ×íÎÞm. 

ØâøcçÄ¼TßW ÕØßAáK çÆÕß, ØÆÞ Äß{BáK Äæa ÉáFßøß æµÞIí ØVÕºøÞºøBZAá¢ 

ØVèÕÖbøcJßæa dÉµÞÖ¢ æºÞøßÏáKá. ØVÕØßißdÉÆÞÏßÈßÏÞÃí çÆÕßÏáæ¿ ØßißÆÞÏßÈà øâÉ¢. 

dÄßÎâVJßµZAá¢ µÞøÃÍâÄÏÞÏ çÆÕß ÄæK ÕßÕßÇ ÖµñßÍÞÕB{ßW dÄßÎâVJßµZAá¢ ÉâøµB{ÞµáKá. 

µÄX ®K ÎÙÞÎáÈßÏáæ¿ Îµ{ÞÏß çÆÕß µÞÄcÞÏÈß ¥ÕÄøßºîá. ÈøÈÞçÜÞ çÆÕÈÞçÜÞ ÕÇßAæM¿ßÜï 

®K ÕøÕáÎÞÏß ¥ÙCøßºî ÎÙß×ÞØáøæÈ ÕÇßºîí çÆÕà µÞÄcÞÏÈß çÆÕ·ÃBæ{ øfßºîá. ÈÕÆáV·Þ 

ÍÞÕB{ßW øìdÆÍÞÕÎÞÃí µÞ{øÞdÄß. ÍàµøØbøâÉßÃßæÏCßÜá¢ Äæa ²øá èµ æµÞIí çÆÕß ØÆÞ Íµñæø 

¥Èád·ÙßAáKá. Äæa çÆÙJá ÈßKá¢ ©ÄßøáK ³çøÞ ÄáUß çºÞøÏßW ÈßKá¢ ÄáÜc ÌÜÕÞÈÞÏ 

dÉÄßøâÉ¢ ©Ïøá¢ ®K Õø¢ çÈ¿ßÏ øµñÌà¼æÈ ÕÇßºîÄá¢ çÆÕßÏáæ¿ ¥ÕÄÞø ÜfcB{ßW ²KÞÏßøáKá. 

ദഽര്ത്ഗഺഷ്െമ഻ ദ഻വസീത സഺയഺബ്വബ്വത഻ലഺണ് രാജ വയ്ക്കഽയത്. രാജവയ്ക്കഽയത് ുക്ഷപ്തങ്ങള഻ുലഺ വ഼െഽകള഻ുലഺ 
ആവഺും. മഽത഻ര്ത്യവര്ത് രണ഻യഺയഽധങ്ങളുും, കഽച്ഠ഻കളഺീണങ്ക഻ല് രഽസ്തകങ്ങളുും ബഽക്കഽകളുും ഉള്ീെീെയഽബ്ഭ 
രഠുനഺരകരണങ്ങളുും രാജവയ്ക്കഺനഺയ഻ ഒരഽക്ക഻ീവക്കണും. ഇവയ്ീക്കഺെും ുദവ഼ രാരവഽും രഽഷ്രങ്ങളുും ഒരഽക്ക഻ 
ന഻ലവ഻ളക്കഽും ീകഺളുത഻ വയ്ക്കണും. രാജവയ്െ഻ന്ീറ രച്ഢഺും ദ഻വസും മഹഺനവമ഻ീയയന  അറ഻യീെെഽയഽ. 
മഹഺനവമ഻ ദ഻നത഻ല് രാജവച്ച഻ര഻ക്കഽയ വസ്തഽക്കള് ുദവ഼ പ്ര഼ത഻യ്ക്കഺയ഻ രാര്ത്ച്തമഺയഽും സമര്ത്െ഻ക്കഽയഽ. മായഺും 
ദ഻വസമഺയ വ഻ജയദശമ഻യ഻ല് ശഽഭകര്ത്ബ്പങ്ങള്ക്കന  ആരുംഭും കഽറ഻യ്ക്കഺും. വ഻ജയസാചകമഺയ ഈ ദ഻വസും രഺവ഻ീല 
ുക്ഷപ്ത ദര്ത്ശനത഻നഽുശഷും ുദവ഻യഽീെ ത഻രഽമഽബ്ഩ഻ല് സമര്ത്െ഻ക്കീെച്ഠ഻ര഻ക്കഽയ രാജീവച്ച഻ര഻ക്കഽയ ആയഽധങ്ങളുും 
മബ്ബുും ത഻ര഻ീക എെഽക്കഺവഽയതഺണ്.  
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Madhuvanti S. Krishnan 

Many facets of the Mahatma 

M ohandas was nervous. His thin, lanky frame was restless and his eyes flitted nervously from time to time. He 

was on a train from Durban to Pretoria, and all he wanted was for the journey to end as quickly as possible. 

Before anything even remotely untoward could occur. Well, what‟s the worst that 

could happen, he thought. He was well-educated, a barrister, from England, no 

less! And he hailed from a prosperous family. Would people shun him for              

something as superficial as the colour of his skin, as he had been told by so many 

others? 

  

 Even as he was thinking this, things began to go bad, quickly. He was ac-

costed by a passenger, scorn writ large on his face, asking him to get out of the 

compartment. When Mohandas stood his ground against the sheer unfairness of 

it all, the officials who had accompanied the passenger grabbed him and threw 

him out of the train. He sat in the station, shivering. But, in that instant he had 

made his decision. He was not going to accept this kind of behaviour. He had 

borne injustice for far too long, and patiently at that. When he had been ordered 

to remove his turban by the magistrate of a Durban court, he had politely but 

firmly refused. He was not going to flee, but remain in South Africa and fight for justice. And there he remained, 

fighting for the equality of Indians in South Africa, until 1915. That was when he was called back to India by                 

Gopala Krishna Gokhale. 

  

 This resilient young barrister would later go on to be known as the Mahatma, Bapu, and the Father of the 

Nation. Yes, Mohandas Karamchand Gandhi, had arrived on the scene, silently yet strongly, to take India back 

from the British stronghold. 

 

 Today, October 2, is celebrated as Gandhi Jayanti. On this day, 146 years ago Gandhiji was born in              

Porbandar, a small town in Gujarat. Gandhiji was not the only one to play an instrumental role in the freedom 

struggle. Yet, a whole day is dedicated to him. Why? What set him apart from other leaders?  He had the ability to 

stay calm in the face of adversity. He could beat back his opponents with a calm and determined endurance. His 

weapons of war were non-violence and civil disobedience. It was all this and more. 

 

Making of a leader 

 From an early age, Mohandas was different from his peers. While at school, he stood for the ideals of               

bravery, honesty, truth and non-violence. The last of which would one day come to be known all over the nation, 

nay, the world itself! There are many incidents that occurred between the period before Gandhiji made the                  

transformation from Mohandas to the Mahatma.  

 

 The man, who wowed thousands through his compelling speeches and held them spellbound, was not                

always as charismatic. As a child, he was extremely shy. While, after school, other boys hung around, chatted, ate 

and played, Mohandas would head straight home. He preferred to keep to himself as he was afraid that he would 
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Many facets of the Mahatma 

be teased by the other boys. One day, Mr.Giles, the inspector of his school came to Mohandas‟ class and gave the 

students a dictation. Mohandas wrote all the words correctly but was unable to spell the work „kettle‟. Seeing               

Mohandas in trouble, his teacher signalled him from behind the inspector, asking him to copy the word from his 

neighbour. Young Mohandas ignored the instructions and firmly refused to cheat. When his teacher angrily                

questioned him, he calmly replied that he was not going to indulge in anything that would require him to lie and 

cheat. It is the same steadfast commitment to upholding the truth and standing up for what is right, that Mohandas 

would continue to display, in every stage of his life. 

 

 When Mohandas grew older, like any other teenager, he too fell prey to bad company and picked up a few 

bad habits as well. It was because of these habits that he was once forced to sell his gold bracelet, without telling his 

parents. However, his values did not allow his habits to linger and he realised his folly. Later, he confessed his mis-

deeds to his father by writing a letter to him. His revelations upset his father and seeing his disappointment, Mo-

handas decided that he would never waver from the path of truth and honesty. 

 

 Gandhiji believed in ahimsa or nonviolence and popularised the saying “ahimsa paramo dharmaha” —                 

Nonviolence is the greatest virtue. This belief is reflected in all his attempts to free India from the British.                      

Satyagraha, Quit India Movement, the Dandi March — they were all non-violent protests which eventually                   

convinced the British that it was time to leave. 

 

 

 

 

 

 

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 registration, such as cor-

recting 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 examining the feasibility of extend-

ing voting rights to overseas Indians through E-postal ballots or proxy voting. Efforts are also being un-

dertaken by ECI's SWEEP programme to reach out to NRI's to facilitate their registration 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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¥føÉáÃcJßW ÆfßÃÎâµÞ¢Ìßµ 

സ സവത഼നകസ്തഽഭ്യം 
വ ുദകാമമഺക ാച഻ണ്഼ 
വ഻ദയഺ ംഭ്ംകാമമ ഻ഷയഺക഻ 
സ഻ദ്ധ഻ര്ഭ്വതഽുകസദഺ 
 

സ 
കലവ഻ദയകള്ക്കഽും അധഺരമഺയ഻ ന഻ലീകഺബ്ഭുയ 

ീകഺലലൂര്ത്  മാകഺുംബ഻കുക്ഷപ്തദര്ത്ശനും ജരരഽണയമഺണ്. 

ുകരളത഻ല് ുകഺച്ഠയും ജ഻ലലയ഻ീല രനച്ച഻ക്കഺട് ുദവ഼ ുക്ഷപ്തും 

ദക്ഷ഻ണമാകഺുംബ഻കയഺയ഻ അറ഻യീെെഽയഽ. നവരഺപ്ത഻ 

ആുഘഺഷങ്ങള്ക്കഽും വ഻ദയഺരുംഭത഻നഽും വ഻ുശഷീെച്ഠ രനച്ച഻ക്കഺട് 

ുദവ഼ുക്ഷപ്തനഗര഻ നവരഺപ്ത഻ക്കഺലതന അക്ഷരരഽണയും 

ുതെ഻ീയതഽയ ഭക്തരഺല് ന഻റയഽയഽ. വളീര രഴക്കമഽബ്ഭ ഒരഽ 

വ഻ഷ്ണഽ ുക്ഷപ്തമഺീണങ്ക഻ല് ുരഺലഽും ുദവ഼ സരസവത഻യഽീെ 

ുരര഻ലഺണ് രനച്ച഻ക്കഺട് ുക്ഷപ്തും പ്രസ഻പമഺയത്. 

വ഻ഷ്ണഽവ഻ുനഺീെഺെും സരസവത഻ക്കഽും ഈ ുക്ഷപ്തത഻ല് 

തഽലലയപ്രഺധഺനയമഺണഽബ്ഭത്. മബ്ബു ുക്ഷപ്തങ്ങള് ുരഺീല 

പ്ശ഼ുകഺവ഻ീലഺ ുസഺരഺനുമഺ ഈ ുക്ഷപ്തത഻ന഻ലല എയതഺണ് ഏബ്ബവഽും വല഻യ പ്രുതയകത.  

  

 മഹഺവ഻ഷ്ണഽ പ്രത഻ഷ്ഠയഽീെ ീതക്കന വശതഺയഽബ്ഭ ീചറ഻യ കഽളത഻ന്ീറ കരയ഻ലഺണ് സരസവത഻ 

ുദവ഻ീയ പ്രത഻ഷ്ഠ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽയത്. കഽളവഽും അത഻നഽ ചഽബ്ബുും മാലവ പ഻്ഗഹും കഽെ഻ീകഺബ്ഭുയ വബ്ഭ഻രെര്ത്െുും 

മഺപ്തമഺണ് ഇവ഻ീെ കഺണഽവഺന് സഺധ഻ക്കഽയത്. രാജകളുും മബ്ബു കര്ത്ബ്പങ്ങളുും നെതഽയത് ഈ വ഻പ്ഗഹത഻ന് 

എത഻ീര ബ്ലഺര഻ച്ച഻ച്ഠുബ്ഭ പ്രത഻ വ഻പ്ഗഹത഻ലഺണ്. മാലവ഻പ്ഗഹീത ീരഺത഻ച്ടന ന഻ല്ക്കഽയ വബ്ഭ഻െെര്ത്െന 

സരസവത഻ ലതയഺീണയഺണ് വ഻ശവഺസും. വബ്ഭ഻െെര്ത്െ഻ുനഺട് ുചര്ത്യന മാലവ഻പ്ഗഹീത ീതഺീച്ഠഺഴഽകഽയ 

വബ്ബഺത ദ഻വയമഺയ ന഼രഽറവയഽും ബ്ല഻ത഻ ീചയഽയഽ. ക഻ണുറഺ മബ്ബു ജല ുപ്സഺതബ്ഴുകുളഺ ഇലലഺത ഇവ഻ീെ 

രാജയ്ക്കഺയ഻ ജലീമെഽക്കഽയതഽും ഈ ഉറവയ഻ല് ന഻യഽമഺണ്. പ്രകിത഻യഽീെ സുംരക്ഷണമഺണ് രനച്ച഻ക്കഺട് 

ദക്ഷ഻ണമാകഺുംബ഻ ുക്ഷപ്തത഻ന്ീറ സുഭശും. പ്രകിത഻യഽീെ മഺതഺവഺണ് ുദവ഻. പ്ബബ്ശഺച്ണും മഽഴഽവന് ത഻ങ്ങ഻ 

ന഻റച്ടഽന഻ല്ക്കഽയ ൂചതനയും.  

  

 ുക്ഷപ്തത഻ല് പ്രുവശ഻ക്കഽയ ഭക്തര്ത് ആദയും വ഻ഷ്ണഽവ഻ീനയഽും ര഻യ഼ട് സരസവത഻ീയയഽും ീതഺഴഽയഽ. 

ഗണരത഻, ശ഻വന്, ശഺസ്തഺവ്, യക്ഷ഻, നഺഗരഺജഺവ് എയതഺണ് ദര്ത്ശനപ്കമും. സരസവത഼ ുക്ഷപ്തത഻നഽ 

രെ഻ച്ടഺറ് ഭഺഗതന മഽകള഻ലഺയ഻ ഇലച്ട഻യഽും ഏഴ഻ലും രഺലയഽും തഴച്ചുവളര്ത്യഽ ന഻ല്ക്കഽയഽ. ഇവ഻ീെയഺണ് 

മാലബ഻ുംബത഻ന് കഺവലഺയ഻ ഉച്ഢഺയ഻രഽയ യക്ഷ഻ കഽെ഻ീകഺബ്ഭുയത്. അെഽതന തീയ പ്ബബ്ശരക്ഷബ്ഴുമഽച്ഢന. 

ഇവ഻ീെ വ഻ദയഺരുംഭും നെതഽയത഻നഺയ഻ വ഻ജയദശമ഻നഺള് വീര കഺുക്കച്ഢത഻ലല എയതഺണ് സവ഻ുശഷത. 
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çÁÞ. Øßtá ØáÇà×í 

ത 
തവച഻ഫകനഺയ ീജ കിഷ്ണമാര്ത്ത഻ രറച്ട഻ച്ഠുച്ഢന "നഺും എന്ജ഻ന഼യീരയഽും ു ഺക്െുറയഽും സിബ്റ഻ക്കഺന് 
സര്ത്വകലഺശഺലകള് ശഺലകള് തഽറക്കഽയഽ. എയഺല് അത഻ുനക്കഺള് രത഻ന് മെങ്ങന  പ്രഺധഺനയമഽബ്ഭ  

ഉതമ മഺതഺര഻തഺക്കീള ഉച്ഢഺക്കഺനഽബ്ഭ  യഽണ഻ീവഴ്സ഻ബ്ബ഻  എയത് ദഽഖകരമഺകഽയഽ. ഒരഽ  കഽച്ടന  എലലഺ  
മഺതഺര഻തഺക്കളുീെയഽും സവപ്ന സഺക്ഷഺത്ക്കഺരമഺണ്. തന്ുറതഺയ  അസ്ത഻തവത഻ല് ന഻യന മനബ്ഴുും  പ്രഺണനഽും  
ീകഺെഽതന   ഒരഽ  കഽച്ടഽച്ഢഺകഽുംുരഺള്  അവനീലലക഻ല്  അവള്ക്കഽ   ുലഺകതഽബ്ഭ എലലഺ നലല 
ഗഽണങ്ങളുും ഉച്ഢഺകണീമയന  ആപ്ഗഹ഻ക്കഺത മഺതഺര഻തഺക്കള഻ലല. രീക്ഷ  അത഻നഽ  ുവച്ഢ഻  പ്രുതയക 
ീതബ്ഫഺീറെഽെുകള് എീഫങ്ക഻ലഽും  നെതഽയത഻നഽ  ഇയീത  നയാ ീജനുറഷന് രഺീരന്റ്സ് 
വ഻മഽഖരഺണ്.എീഫഺീക്ക  ീതബ്ഫഺീറെഽെുകള്  നെതണും  എയഽബ്ഭത഻ീന  കഽറ഻ച്ചന  അവര്ത്  അച്ഝരഺണ്. 
അവര്ത്ക്കന ആവശയമഺയ  ഉരുദശങ്ങള് ീകഺെഽക്കഽയത഻നഽ  പ്രഺപ്തരഺയ  ഒരഽ  തലമഽറയഽീെ  അഭഺവും  
ുദഺഷകരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽയഽ. കഽച്ഠ഻കള് നഺീളയഽീെ വഺഗ്ദഺനങ്ങളഺണ്. ഉതമ  ഗഽണങ്ങളുബ്ഭ കഽച്ഠ഻കള് 
ുപ്ശഷ്ഠരൗരരഺരഺയ഻ ത഼രഽയഽ. ുപ്ശഷ്ഠ സബ്ഩയമഺയ ഒരഽ ജനത രഺപ്ബ്റ രഽുരഺഗത഻ക്കഽ അതയഺവശയമഺണ്.  
 ശഺസ്പ്തും ഇപ്തുയീറ രഽുരഺഗമ഻ച്ച഻ച്ഠുും ഇയന സമാഹത഻ല് മഭ ബഽപ഻കളുും വ഻കലഺന്ഗരഽമഺയ 
കഽച്ഠ഻കളുീെ  എച്തും വര്ത്പ഻ച്ചു വരഽയഽ,അച്ഛനബ്പമഺര്ത് അത഻ീന ദൗര്ത്ഭഺഗയീമയഽും പ്രകിത഻യഽീെ പ്കാരതീയയഽും 
വ഻ലയ഻രഽതഽയഽ. എയഺല് പ്രകിത഻യഽീെ ന഻യമങ്ങീള ലുംഘ഻ച്ചു കച്തുമെച്ചു സവച്ചഭമഺയ഻ കഽച്ഠ഻കീള 
ജന഻െ഻ക്കഽകയഺീണ     ങ്ക഻ല്,പ്രകിത഻ീയ എഫ഻നഽ കഽബ്ബീെെഽതണും? നഺും സഽപ്രജണന ശഺസ്പ്തീത കഽറ഻ച്ചന 
അറ഻യഽയ഻ലല. പ്രകിത഻ ന഻യമങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചന അച്ഝരഺയ഻രഽയഽ ീകഺച്ഢന പ്രകിത഻ീയ രഴ഻ച്ച഻ീച്ഠഫഽ കഺരയും. 
ൂവദ഻ക കഺലീത മഹര്ത്ഷ഻മഺര്ത്, ഉതമ സഫഺനങ്ങള് ജന഻ക്കഽയത഻നഽ ീചുബ്ഫച്ഢ ആചഺര 
വ഻ചഺരങ്ങള്,സമഺഗമ ന഻യമങ്ങള് തഽെങ്ങ഻, ഗര്ത്ഭും ധര഻ച്ചത഻ന് ുശഷും ീചുബ്ഫച്ഢ കഺരയങ്ങള് 
എയ഻വീയക്കഽറ഻ച്ചന വളീര വ഻ശദമഺയ഻ പ്രത഻രഺദ഻ച്ച഻ച്ഠുച്ഢന. ഇത് ഗര്ത്ഭസുംഹ഻തീയയഽും ഗര്ത്ഭവ഻ച്ഝഺന 
ുകഺശും എയഽും അറ഻യീെച്ഠ഻രഽയഽ.  
 ഗര്ത്ുഭഺത്രത഻ വയല഻ീല ധഺനയവ഻തന , മഽളീരഺച്ഠുയത഻ുനഺട് തഺരതമയും ീചബ്ഫീെച്ഠ഻ര഻ക്കഽയഽ. 
കിഷ഻ക്കഺരന് ുനരീത തീയ ന഻ലും ുവച്ഢവ഻ധും ഉഴഽതഽമറ഻ച്ചു നയഺയ഻ രഺകീെെഽത഻ീയെഽക്കഽകയഽും, 
വ഻തന വ഻തയക്കഽയത഻നഽ മഽന്പ്  രലവ഻ധ ീതബ്ഫഺീറെഽെുകള് നെതഽകയഽും  ീചബ്ഫുയത് ുരഺീല 
മഺതഺര഻തഺക്കളുും ഉതമ സഫഺനലബ്ധ഻ക്കഽ രലവ഻ധ ീതബ്ഫഺീറെഽെുകളുും നെുതച്ഢതഽച്ഢന. സഫത഻ ദഽര്ത്ബ്നലീനഺ 
ബഺലശഺല഻ുയഺ ുതജസവ഻ുയഺ  ദ഼നുനഺ ആകഽയതഽ  ഭഺഗയത഻ന്ീറ  ഫലമഺീണയഽും, അത഻നഽ മഺതഺ 
ര഻തഺക്കള്ക്കന ഒയഽും ീചബ്ഫഺന്  കഴ഻യ഻ീലലയഽും ച഻ലരഽീെ  മനബ്ഴ഻ല് ുതഺയ഻ുയക്കഺും. മഺതഺര഻തഺക്കള് 
രര഻രാര്ത്ച്ത പ്ശപയഽും ജഺപ്ഗതയഽും രഽലര്ത്ത഻യഺല്, ദഽര്ത്ബ്നല സഫത഻ ര഻റക്കഺന് സഺധയമലല. ര഻റക്കഽയ സഫത഻ 
ത഼ര്ത്ച്ചയഺയഽും ബഽപ഻യഽും ശക്ത഻യഽമഽബ്ഭത് തീയയഺയ഻ര഻ക്കഽും.  
 ഉതമ ഗഽണങ്ങളുബ്ഭ മഺതഺര഻തഺക്കള്ക്കന ുപ്ശഷ്ഠഗഽണങ്ങളുബ്ഭ സഫഺനങ്ങളുച്ഢഺകഽയഽ.ഉതമ സഫഺന 
ലബ്ധ഻ക്കഽ ുവച്ഢ഻ എീഫഺീക്ക ീചബ്ഫണീമയഽ ുനഺക്കഺും. സവഫും കഽച്ഠ഻യ഻ല് എീഫലലഺും ഗഽണങ്ങള് ുവണീമയ 
ആപ്ഗഹമഽുച്ഢഺ  ആ ഗഽണ വ഻ുശഷങ്ങീളഺീക്ക മഺതഺര഻തഺക്കള് സവയും  ആര്ത്ജ഻ീച്ചെഽക്കണും. അതഺകീച്ഠ 
സഫഺനലബ്ധ഻ക്കഺയ഻ പ്ശമ഻ക്കഽയത഻നഽ ഒരഽ വര്ത്ഷും മഽന്ീരങ്ക഻ലഽും തഽെങ്ങണും. സ്പ്ത഼യ഻ല് അണ്ു ഺല്രഺദന  
സമയതന അവളുീെ മുനഺഭഺവവഽും, ച഻ഫയഽും എപ്രകഺരമഺുണഺ  അതഽുരഺലീത ഗഽണങ്ങള് കഽച്ഠ഻യ഻ല് 
വ഻കസ഻ച്ചുവരഽയഽ. അത് ുരഺീല രഽരഽഷന഻ല്  ശഽബ്ഷഺണഽ ഉച്ഢഺകഽുംുബഺഴഽച്ഢഺകഽയ 
മുനഺബഽപ഻വ഻ചഺരങ്ങളുും  ശഺര഼ര഻ക ലക്ഷണങ്ങളുും കഽച്ഠ഻യ഻ുലക്ക഻റങ്ങഽയഽ.  
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ഗര്ത്ഭവ഻ച്ഝഺനശഺസ്പ്ത പ്രകഺരും  അുച്ഢഺല്രഺദന സമയതന സ്പ്ത഼കള് ുകഺര഻ക്കരഽത്, രഴക഻യ ഭക്ഷണും 
കഴ഻ക്കരഽത്, ദ഻വഺസവപ്നും  കഺണരഽത്,  ഉറീക്ക സുംസഺര഻ക്കരഽത്, തഽെങ഻യ ശ഼ലങ്ങള് രഺല഻ുക്കച്ഢത് 
അതയഺവശയമഺകഽയഽ. 
 ുപ്ശബ്റവഽും ൂദവ഻ക ഗഽണങ്ങളുമഽബ്ഭതഽമഺയ സഫഺനും ലഭ഻ക്കഺന് സമഺഗമത഻ന്ീറ സമയും വളീര 
പ്രധഺനമഺണ്. സമയഺസമയും, അര്ത്പരഺപ്ത഻, മപയഺബ്വും  എയ഼ സമയങ്ങള഻ല് സുംഗമും  ന഻ഷ഻പമഺണ്. 
കറഽതവഺവ് ീവളുത വഺവ്, അബ്റമ഻, ചതഽര്ത്ഩബ്ര഻, ത഻ഥ഻കള്ക്ക഻െയ഻ലഽബ്ഭ സുംപ്കമസമയവഽും, 
മഺസ഻കസുംപ്കഺഫ഻കള഻ലഽും, പ്ഗഹണ സമയതഽും രഺെ഻ലല. ഈ സമയതന  ൂമഥഽനും ീചബ്ഫുയത഻ല്  
ഗര്ത്ഭഺധഺനമഽച്ഢഺയഺല്  ദഽര്ത്ബ്നലീനഺ, ദഽര്ത്ഗഽ ണുനഺ, ദഽരഺചഺര഻ുയഺ ആയ സഫത഻ ര഻റക്കഺന്  സഺധയത 
കാെഽതലഺണ്. അമഺവഺസ഻ സമയതന സാരയ  ചപ്ഭരഺരഽീെ ആകര്ത്ഷണും ഭാമ഻യ഻ല് ഒരഽമ഻ച്ചു ഭവ഻ക്കഽയഽ. 
സാരയചപ്ഭരഺരഽീെ സുംയഽക്ത ആകര്ത്ഷണും മാലും ബലഹ഼നതയഽച്ഢഺകഽീമയഽ ആയഽര്ത്ുവദും അഭ഻പ്രഺയീെെഽയഽ. 
 സഽദ഻നത഻ല് യഥഺവ഻ധ഻ നെതഽയ ഗര്ത്ഭഺധഺനും ുപ്ശഷ്ഠ സഫഺനലബ്ധ഻ക്കഽ കഺരണമഺയ഻ ത഼രഽയഽ. 
മനബ്ഴ഻ന്ീറ സുംുവദനകള്ക്കന രക്തവഽമഺയ഻ ബമമഽച്ഢന. അബ്പയഽീെ രക്തവഽമഺയഽബ്ഭ  ഗഺ ബമതഺല്, 
അബ്പയഽീെ വ഻കഺരങ്ങളുും സുംുവദനകളുും, ഭഺവങ്ങളുും കഽച്ട഻ീന നയഺയ഻ സവഺധ഼ന഻ക്കഽും. അതഽീകഺച്ഢന 
ഗര്ത്ഭ഻ണ഻ സുഫഺഷവത഻യഺയ഻ര഻ക്കഺനഽബ്ഭ സഺഹചരയങ്ങള് കഽെഽുംബഺുംഗങ്ങള് ഉച്ഢഺക്ക഻ ീകഺെഽക്കണും. ഒരഽ 
വയക്ത഻യഽീെ ഭഺവ഻ ജനനുശഷമലല, ജനനത഻നഽ മഽന്പ് അബ്പ ച഻ഫ഻ക്കഽയത് ുരഺീല ഗര്ത്ഭത഻ല് തീയ 
ന഻ബ്യയ഻ക്കീെെഽയഽ. ഗര്ത്ഭത഻ല഻ര഻ക്കഽയ ശ഻ശഽവ഻ന് അബ്പ ഉയതവഽും ഉദഺതവഽമഺയ ച഻ഫകള് നല്ക഻ 
രര഻രഺല഻ക്കഽക. ഉതമച഻ഫകള് രഠ഻െ഻ക്കഽക. തത്ഫലമഺയ഻ ജരനഺ തീയ വ഻ശ഻ബ്റഗഽണങ്ങളുബ്ഭ 
കഽച്ടഽര഻റക്കഽും. ഇത഻നഽ ഉുരഺല്ബലകമഺയ഻, നമഽക്കന ആുവശും രകരഽയ അുനകും ഉദഺഹരണങ്ങള് 
ചര഻പ്തത഻ന്ീറ തഺളുകള഻ല് രരയഽ ക഻െെുച്ഢന. 
 ുവദവയഺസ മഹര്ത്ഷ഻ രച഻ച്ച ഭഺഗവതീമയ അദഽതപ്ഗബും ഗര്ത്ഭബ്ലഗര്ഭഺബ്ല ശ഻ശഽവ഻ന്ീറ 
വ഻ദയഺഭയഺസത഻നഽ ഒരഽ മഺധയമമഺയ഻രഽയഽ. ഉതമ സഫഺനലബ്ധ഻ക്കഺയ഻ മഺതഺര഻തഺക്കള഻ല് ഉതമഗഽണങ്ങളുീെ 
വ഻കഺസവഽും, മ഻കച്ച ആധഺക്കീള ക്ഷണ഻ക്കഽയതഽും ഗര്ത്ഭസുംസ്കഺരുസചനവഽും ുരഺലഽബ്ഭ കഺരയങ്ങളുും ഇത഻ല് 
ീനയ്തഽ  ുചര്ത്ത഻ര഻ക്കഽയഽ. ഗര്ത്ഭബ്ലശ഻ശഽവ഻ല്  വയക്തമഺയ സവഺധ഼നും ീചലഽതഺന് സുംഗ഼തത഻ന് സഺധ഻ക്കഽും. 
ഏതഽ തരത഻ല്ീരച്ഠ സുംഗ഼തമഺണ് അബ്പ ുകള്ക്കഽയത് എയത് കഽച്ഠ഻യഽീെ വ഻കഺസത഻ന് അെ഻ബ്ലഺനമഺകഽും. 
ീചവ഻ക്കഽ ഇബ്ഩും തരഽയതഽും, മധഽരവഽും ആനഭദഺയഺകവഽമഺയ സുംഗ഼തത഻ന് അദഽതകരമഺയ 
സവഺധ഼നമഽച്ഢഺക്കഺന് കഴ഻യഽും. ശഺസ്പ്ത഼യസുംഗ഼തസ്തഽത഻കള്, സ്ുതഺപ്തങ്ങള് എയ഻വ, ശ഻ശഽവ഻ന്ീറ 
വ഻കഺസത഻ന് ഉതമമഺയ഻ കരഽതഽയഽ. സവരബമമഺയ഻ ഉരഽക്കഴ഻ക്കഽയ സ്ുതഺപ്തങ്ങളുും, മപ്ഫങ്ങളുും ഒരഽ തരും 
സുംഗ഼തും തീയയഺണ്. 
 അഫര഼ക്ഷത഻ല്  അത഻ന്ീറ അലയെ഻കള് അദഽതകരമഺയ സവഺധ഼നും സിബ്റ഻ക്കഽയഽ.ഗര്ത്ഭകഺലതന 
പ്രഺര്ത്ഥനയഽും മുപ്ഫഺച്ചഺരണവഽും സ്ുതഺപ്ത രഺരഺയണവഽും ീചബ്ഫുയ ര഼ത഻ രച്ഢന മഽതുല ന഻ലവ഻ലഽച്ഢന. ീചവ഻ 
ുകള്വ഻യഽീെ ഇപ്ഭ഻യും മഺപ്തമലല ഗര്ത്ഭബ്ല ശ഻ശഽവ഻ന്ീറ  മസ്ത഻ഷ്കും വ഻കസ഻ക്കഺനഽബ്ഭ   ഊര്ത്ജുപ്സഺതബ്ഴന 
കാെ഻യഺണ്. ുകള്ക്കഽയ ശബ്ദത഻നനഽസര഻ച്ചഺയ഻ര഻ക്കഽും മസ്ത഻ഷ്ക വളര്ത്ച്ചയഽും. അത഻നഺല് സുംഗ഼തും സ്ുതഺപ്ത 
രഺരഺയണും എയ഻വ വളീര പ്രഺധഺനയമര്ത്ഹ഻ക്കഽയഽ. ഗര്ത്ഭകഺലതന കഽച്ഠ഻യഽമഺയ഻ അബ്പയഽും അച്ഛനഽും 
വ഻കഺരവഽും വഺനലയവഽും ന഻റച്ട സവരത഻ല് സുംസഺര഻ക്കഽകയഽും, വഺനലയവഽും ഊഷ്മളതയഽും ന഻റച്ട 
വഺക്കഽകള് രറയഽകയഽും  ീചയ്തഺല് കഽച്ഠ഻ ജരുശഷും അത഼വ സുഫഺഷവഺനഺയ഻ര഻ക്കഽും. അവര്ത് കാെഽതല് 
ആധവ഻ശവഺസമഽബ്ഭവരഺയ഻ ത഼രഽും. മഺതഺര഻തഺകളുീെ വഺനലയന഻ര്ത്ഭരമഺയ വഺക്കഽകള് ുകച്ഠന ഗര്ത്ഭബ്ല ശ഻ശഽ 
സഽരക്ഷഺ ഭഺവും അനഽഭവ഻ക്കഽകയഽും അത് ആധ വ഻ശവഺസത഻ന്ീറ അെ഻തറയഺവഽകയഽും  ീചബ്ഫുും. 
 അബ്പയഽീെ മഺപ്തമലല അച്ഛന്ീറ ച഻ഫകളുും കഽച്ഠ഻യ഻ീലക്ക഻റങ്ങ഻ ീചബ്ഫുും. ധര്ബ്പഺധഺക്കീള 
സ്മര഻ക്കഽകയഺീനങ്ക഻ല് അവരഽീെ ഗഽണങ്ങള് രകര്ത്യഽ വരഽീമയന കഺമസാപ്തത഻ല് വഺനയഺയന മഹര്ത്ഷ഻ 
രറയഽയഽച്ഢന. ഗര്ത്ഭബ്ലശ഻ശഽ രഽറതഽ വരഽുബ്ഩഺള് ുരഺസ഻ബ്ബ഼വ് ത഻ങ്ക഻ങ്ങന ഉച്ഢഺക്ക഻ എെഽക്കഽയത഻ലഽും 
ഗര്ത്ഭവ഻ജ്നഺനത഻നഽ പ്രധഺന രങ്കഽച്ഢന. കഽച്ടഽ ഉദരത഻ലഽച്ഢഺകഽുബ്ഩഺള് ഭഺവഺധകമഺയ സാചനകള് ശ഻ശഽവ഻ന് 
നല്കഺന് അബ്പ പ്രുതയകും പ്ശപ഻ക്കണും. ഗര്ത്ഭഺവബ്ലയ഻ല് ക഻ച്ഠ഻യ സാചകങ്ങള് കഽച്ഠ഻ ഉെന് സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും 
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അത഻ന്ീറ മഽപ്ദണും ജ഼ന഻ല് രത഻യഽകയഽും ീചബ്ഫുയഽ. ഗര്ത്ഭഺവബ്ലയ഻ല് സുംസ്കിത ുലഺകങ്ങളുും, 
സ്ുതഺപ്തങ്ങളുും രഺരഺയണും ഉതമമഺയ മഽപ്ദണും ഉച്ഢഺക്കഽും. ഇുതഺീെഺെും ഓുംകഺരും ഉച്ചര഻ച്ചു  പ്രഺണഺയഺമും  
കാെ഻ ീചബ്ഫുകയഺീണങ്ക഻ല് സവര്ത്ണത഻ന് സഽഗമും ക഻ച്ഠ഻യ ഫലും ീചബ്ഫുും. 
 പ്രഺണഺയഺമും -ഊര്ത്ജസവലതയഽബ്ഭ സഫത഻ീയ ലഭ഻ക്കഺനഽബ്ഭ തഺുക്കഺലഺണ്.രല തരും പ്രഺനഺയഺമങ്ങളുച്ഢന  
അവീയലലഺും ഗര്ത്ഭകഺലതന രര഻ശ഼ല഻ക്കഺന് അനഽുയഺജയമലല.അനഽുലഺമ വ഻ുലഺമ പ്രഺണഺയഺമും ,നഺ ഼ുശഺധന 
പ്രഺണഺയഺമും എയ഻വ ഹഺന഻കരമലല. രീക്ഷ ഇവീയലലഺും ഒരഽ വ഻ദഗ്ധന്ീറ  ുമല്ുനഺച്ഠത഻ീല 
രര഻ശ഼ല഻ക്കഺവാ. ഗര്ത്ഭകഺലതന കഽച്ഠ഻യഽീെ വളര്ത്ച്ചക്കഽും വ഻കഺസത഻നഽും അബ്പക്കന കാെഽതല് പ്രഺണവഺയഽ 
ുവച്ഢ഻ വരഽും.പ്രഺണഺയഺമത഻ലാീെ അത് ലഭ഻ക്കഽയത഻നഺല് കഽച്ട഻ന്ീറ വ഻കഺസും നയഺയ഻ വരഽും. കഽച്ഠ഻കള഻ല് 
ശവഺസസുംബമമഺയ അസഽഖങ്ങള് തെയഽയത഻നഽും ഇത് ഒരഽ രര഻ധ഻ വീര സഹഺയ഻ക്കഽയഽ. 
 ഗര്ത്ഭ഻ണ഻യഽീെ ആഹഺരവഽും വളീരയധ഻കും പ്രഺധഺനയും അര്ത്ഹ഻ക്കഽയഽ.എഫന കഴ഻ക്കണും എഫന 
കഴ഻ക്കരഽത്  എീയലലഺും അറ഻ച്ട഻ര഻ക്കഽയത് നലലതഺണ്. 
അതയഽഷണവഽും അത഻ ശ഼തവഽും അത഻ ത഼ക്ഷനണതയഽും  രഽള഻യഽമഽബ്ഭ ആഹഺരങ്ങള് വര്ത്ജ഻ുക്കച്ഢതഺകഽയഽ. 
ഗര്ത്ഭകഺല ീകഺത഻ീയ അവഗണ഻ക്കഺന് രഺെ഻ലല.രീക്ഷ അവ രഥയകരമഺവണും. അരഥയമഺയത്-അതഺയത് ുദഺഷും 
ീചബ്ഫുയവ കഴ഻ക്കണീമയന ത഼പ്വമഺയ ആപ്ഗഹമഽീച്ഢങ്ക഻ല് അല്രമഺയ അളവ഻ല് കഴ഻ച്ചു അത് 
രാര്ത്ത഼കര഻ക്കണും. ആഹഺരത഻നഽ ആറ് രസങ്ങളഺണ്. മധഽരും,കയ്പ്,ഉെു ചവര്ത്െന ,എര഻വഽ,രഽള഻ എയ഻വ. 
ഈ രസങ്ങീളലലഺും ഭക്ഷണത഻ല് ന഻യന ലഭ഻ക്കണും. ഗര്ത്ഭകഺലീത ഭക്ഷണത഻ല് ഈ രസങ്ങള് 
സഫഽല഻തമഺയ഻ര഻ക്കനും. 
 എീഫഺീക്ക കഴ഻ക്കഺീമയന കാെ഻ അറ഻ച്ട഻ര഻ക്കഽയത് നലലതഺണ്.ഗര്ത്ഭ഻ണ഻ മധഽരവഽും സ്ന഻ഗ്ധവഽും ദഹന 
സഹഺയകവഽമഺയ രഺന഼യ ഭക്ഷണും കഴ഻ക്കണും. ീനബ്ഫന, ീവച്ത, ൂതര്, ശര്ക്കര എയ഻വ ന഻തയവഽും കഴ഻ക്കഺും. 
അര഻, ുഗഺതബ്ഩന, ചക്ക, മഺബ്ഩഴും ീനലല഻ക്ക എയ഻വയഽും കഴ഻ക്കഺും. ഗര്ത്ഭസുംഹ഻തയനഽസര഻ച്ചു ഓുരഺ 
മഺസത഻ലഽും പ്രുതയകമഺയ഻ കഴ഻ുക്കച്ഢ ച഻ല ആഹഺരങ്ങളുച്ഢന. നലല ഭ഻ഷഗവരന്ീറ ന഻ര്ത്ുഩശഺനഽസരണും ുവച്ഢ 
ഔഷധങ്ങളുും ആഹഺരങ്ങളുും കഴ഻ക്കണും. ഗര്ത്ഭ഻ണ഻ തന്ീറ പ്രകിത഻ക്കന ഇണങ്ങഽയ ഭക്ഷണീത രബ്ബ഻ 
ു ഺക്െറഽീെ ഉരുദശും ുതെഽയത് അഭ഻കഺമയും.  
  ഇപ്രകഺരും ഗര്ത്ഭസുംഹ഻തയ഻ല് രറച്ട഻ച്ഠുബ്ഭ കഺരയങ്ങള് രഺല഻ച്ചു ീകഺച്ഢന ഒരഽ കഽച്ഠ഻ക്കന ജരും 
നല്ക഻യഺല് കാെഽതല് മ഻കച്ചതഽും ബഽപ഻മതഽും, സഺമര്ത്തയശഺല഻കളുമഺയ ഒരഽ നാതന തലമഽറീയ 
സിബ്റ഻ക്കഺനഺകഽും. മബ്ബു ുമഖലകള഻ീലയ ുരഺീല നബ്പഽീെ രാര്ത്വ഻കരഺയ ഋഷ഻മഺര്ത് ഗര്ത്ഭബ്ലശ഻ശഽവ഻ന്ീറ 
ശ഻ക്ഷണ രുംഗതഽും മഹഺപ്രയത്നങ്ങള഻ലാീെ ുനച്ഠങ്ങള് ൂകവര഻ച്ച഻രഽയഽ. രഺജഺവ഻ന് സമമഺയ ഗഽണങ്ങളുബ്ഭ 
സഫഺനീത എങ്ങ഻ീനുനെഺും, ുയഺഗ഻യഽീെ ഗഽണങ്ങളുബ്ഭ കഽച്ഠ഻ീയ എങ്ങ഻ീന സബ്ഩഺദ഻ക്കഺും. ഉതമ ഗഽണ 
സബ്ഩയ ശ഻ശഽവ഻ീന  എങ്ങ഻ീന ജന഻െ഻ക്കഺും തഽെങ്ങ഻യ വശങ്ങള് എലലഺും  എപ്തയഽും സാക്ഷനമമഺയ഻ 
രര഻ച഻ഫ഻ച്ചന  അവര്ത് ഗര്ത്ഭവ഻ച്ഝഺനീത വ഻കസ഻െ഻ീച്ചെഽതഽ.  
 ഗര്ത്ഭവ഻ച്ഝഺന ന഻യമങ്ങളുീെ ധര്ത്മീമയ  മഺധയമത഻ലാീെ ൂവദ഻ക യഽഗത഻ല് ആരയ പ്രജകള് 
ുലഺകീത ഏബ്ബവഽും മ഻കച്ച വരഺയ഻. അഫബ്ഴുും, ആകിത഻യഽും, പ്രകിത഻യഽും ന഻ലന഻ര്ത്ത഻.ത഻കച്ട പ്ശപ 
ീകഺെഽക്കഽകയഺീണങ്ക഻ല് ഒരഽ സഽവര്ത്ണ യഽഗീത തീയ ീകഺച്ഢന വരഺന് കഴ഻യഽയ ശഺസ്പ്തമഺണ് ഗര്ത്ഭ 
വ഻ച്ഝഺനും. ഗര്ത്ഭവ഻ച്ഝഺനുകഺശും  ൂവദ഻ക യഽഗത഻ല്  ഉച്ച ബ്ലഺയ഻യ഻ല് എത഻ീയങ്ക഻ലഽും കഺല പ്കുമണ 
അത് വ഻സ്മര഻ക്കീെച്ഠു. ഈ വ഻ദയപ്കുമണ ചഽരഽങ്ങ഻ ചഽരഽങ്ങ഻ ുകവലും മതചെങ്ങഽകള് മഺപ്തമഺയ഻ 
ത഼ര്ത്യഽ.വ഻ളക്ക഻ന്ീറ ത഻ര഻ മങ്ങ഻ തഽെങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽയഽ. ത഼ീര ീകച്ഠ഻ലല എയ അവബ്ലയഺണ഻ുെഺള്. അത഻ീന 
വ഼ച്ഢഽും ആള഻ കത഻ുക്കച്ഢത് കഺല ഘച്ഠത഻ന്ീറ ആവശയമഺണ് 

 
 
 

ഗര്ഭ്സംഹ഻തby   അര്ുകാമമശ്ു ഺഷ഻  
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ÕßÍà×í ÄßçAÞ¿ß 

ഭഺ 
രതും ുലഺകതഽബ്ഭവരഽീെീയലലഺും പ്ശപഺുകപ്ഭമഺവഽകയഽും സമകഺല഼ന സഺഹചരയത഻ല് 
പ്രധഺനമപ്ഫ഻ നുരപ്ഭുമഺദ഻യഽീെ വ഻ുദശ സഭര്ത്ശനത഻ന്ീറ പ്രസക്ത഻ 

വര്ത്പ഻െ഻ച്ചുീകഺച്ഢ഻ര഻ക്കഽകയഺണ്. നുരപ്ഭുമഺദ഻യഽും വ഻ുദശസഭര്ത്ശനീത കച്തെച്ചന ീകഺച്ഢന 
വ഻മര്ത്ശ഻ക്കഽകയഽും രര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഽും ീചബ്ഫുയ ഒരഽ വ഻ഭഺഗും രഺപ്ബ്റ഼യക്കഺരഽും മഺധയമങ്ങളുും ഉച്ഢന 
നബ്പഽീെ രഺജയതന. മറ഻ച്ചന വ഻ുദശ മഺധയമങ്ങളുും മബ്ബന രഺപ്ബ്റതലവന്മഺരഽും നയതപ്ഫ പ്രത഻ന഻ധ഻കളുും 
സഺബ്ഩത഻ക-സഺമാഹയ രുംഗീത പ്രശസ്തരഽും ഇത഻ന്ീറ സമകഺല഻ക പ്രശസ്ത഻ീയ കഽറ഻ച്ചന 
പ്രശുംസ഻ക്കഽകയഽും ീചബ്ഫുയഽ. 
 

 ുമഺദ഻ക്കന ഭഺരതത഻ല് ന഻ല്ക്കഺന് സമയമ഻ലല, രഺര്ത്ലീമന്റ഻ല് 
ുമഺദ഻ അധ഻കും സമയും ഹഺജരഺകഽയ഻ലല, രഺജയതന ഒരഽ വ഻കസന 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുും നെക്കഽയ഻ലല എയ഻ങ്ങീനയഽബ്ഭ വ഻മര്ത്ശനങ്ങളഺണ് 
ഇതരും കാല഻ മഺധയമങ്ങളുും രഺപ്ബ്റ഼യക്കഺരഽും ഉയര്ത്ത഻കഺച്ഠുയത്. 
ഈീയഺരഽ സഺഹചരയത഻ല് പ്രധഺനമഺയഽും വ഻ുദശസഭര്ത്ശനങ്ങളുീെ 
പ്രസക്ത഻ നഺും ആഴത഻ല് രഠ഻ുക്കച്ഢത അതയഺവശയമഺണ്.  
 
 വ഻ുദശ സഭര്ത്ശനങ്ങള്ീക്കഺച്ഢന നബ്പഽീെ രഺജയത഻ന് ഉച്ഢഺയ 
ുനച്ഠങ്ങള് എഫഺണ് ഇയന ഇത഻ലാീെ കീച്ഢതഺന് സഺധ഻ക്കഽും 
പ്രധഺനമപ്ഫ഻ കഴ഻ച്ട വര്ത്ഷും സഭര്ത്ശ഻ച്ച രഺജയങ്ങള് മഺപ്തും രഺപ്ബ്റത഻ന് 
ലഭ഻ച്ചത് 19.78 ബ഻ലലയണ് ു ഺളറ഻ന്ീറ (1.3 ലക്ഷും ുകഺെ഻ രാര) വ഻ുദശ 

ന഻ുക്ഷരും 2014-15 കണക്കഺണ഻ത്. ുമഺദ഻ സഭര്ത്ശ഻ച്ച രപ്ഫുച്ഢഺളും രഺജയങ്ങള഻ല് ന഻യഽ മഺപ്തമഽബ്ഭ 
വ഻ുദശ ന഻ുക്ഷരമഺണ഻ത്. ുമഺദ഻യഽീെ വ഻ുദശയഺപ്തീയ അധ഻ുക്ഷര഻ക്കഽയവര്ത്ക്കഽബ്ഭ ചഽച്ഠ 
മറഽരെ഻യഺണ഻ത്. ഈ കണക്കന കഴ഻ച്ടവര്ത്ഷും ഭഺരതത഻ുലക്കന എത഻യ വ഻ുദശ ന഻ുക്ഷരും മഽന് 
വര്ത്ഷങ്ങള഻ല് 27ശതമഺനും കാെഽതല് ആണ്. അത഻ന്ീറ മായ഻ല് രച്ഢഽ ുമഺദ഻ സഭര്ത്ശ഻ച്ച 
രഺജയങ്ങള഻ല് ന഻യഺണ് ഭഺരതത഻ുലക്കന എത഻യത്. വ഻ുദശ ന഻ുക്ഷരങ്ങള഻ല് വന് കഽത഻ച്ചു 
ചഺച്ഠമഺണ് ഉച്ഢഺയത്. ഈ രബ്യഺതലത഻ലഺണ് ുമഺദ഻യഽീെ അുമര഻ക്കന് സഭര്ത്ശനും.  
  
 പ്ബ഻ക് രഺജയങ്ങള഻ീല സബ്ഩദവയവബ്ല നെെഺക്കഽയ സഺഹചരയത഻ല് നബ്പഽീെ സബ്ഩദ് വയവബ്ല 
ീമച്ചീെച്ഠ ബ്ല഻ത഻ ൂകവര഻ക്കഽും എയത് പ്ശുപയമഺണ്. സഺബ്ഩത഻ക ന഻ുക്ഷരങ്ങള്ക്കന അത഼തമഺയ഻ 
ഭഺരതത഻ന്ീറ സഺുംസ്കഺര഻ക ൂരതികസുഭശും അതഺത് രഺജയങ്ങള഻ല് എത഻ക്കഺനഽും 
സൗഹിദത഻ന്ീറ നയതപ്ഫത഻ന്ീറ സമഺധഺനത഻ന്ീറ രഽത഻യ തലങ്ങള് സിബ്റ഻ക്കഺനഽും 
പ്രധഺനമപ്ഫ഻യഽീെ യഺപ്തയ്ക്കന കഴ഻ച്ടഽ. അതത് രഺജയങ്ങള഻ല് നെക്കഽയ ീരഺതഽ രര഻രഺെ഻കളുും 
അത഻ീല ജനരങ്കഺള഻തവഽും ഇത് വ഻ള഻ുച്ചഺതഽയഽ. വ഻ുദശനയും, സഺബ്ഩത഻ക നയവഽും ുകഺര്ത്െുറബ്ബന 
നയവഽും സമനവയ഻െ഻ച്ചുീകഺച്ഢന ഭരണന഻ര്ത്ബ്മഹണും നെതഺന് സഺധ഻ച്ച ുമഺദ഻യഽീെ വ഻ുദശയഺപ്ത 
ഭഺരതത഻ന് കഽത഻ുെകഺന് വയതയസ്തമഺയ ര഼ത഻യ഻ല് വഴ഻ീയഺരഽക്കഽകയഺണ് 
 

çÜÞµdÖiÏßW ÍÞøÄ¢ 
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The Lonely Bird 

Muktha Warrier 

The bird sitting in the hedge 

Waiting for someone, or no one? 

Singing a song 

Full of melody, pain or love? 

Why is it that the melody can touch t 

The chords of our heart  

Only when it has something painful in it?  

Is it because pain, sorrow is more powerful than happiness? 

We say positivity can gain anything 

But is it like love and pain can melt anything? 

The bird is free to fly anywhere, across the boundaries 

Yet so lonely… 

Is she free to sing whenever she wants 

To convey what is in her mind 

To express her emotions, the way she wants? 

Only human need suitable mood to write, sing 

Birds don‟t need mood to do anything they want 

Then why she is sitting in the hedge 

Let her fly up with her wings spread to the horizon 

Where no one can see her weeping 

No one can hear her singing !  
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µÅ 
dÖà¼ ÈÞÏV 

 മഴുമഘങ്ങള് ആകഺശതഽ ന഻റയഽയതഽും അത഻ന഻െയ഻ലാീെ സാരയന് കെല഻ുലക്കഽ തഺഴഽയതഽും ഇരഽച്ഠന 

രത഻ീയ രത഻ീയ കെയഽ വയന എീയ രാര്ച്തമഺയ഻ മാെഽയതഽും ഞഺന് അറ഻ച്ടഽ. ചഽബ്ബുും കാര഻രഽച്ഠന, എപ്ത 
സമയും ീവള഻ച്ചീത ുതെ഻? ഓര്ബ്പയ഻ലല.ഒച്ഠുും തീയ ഓര്ബ്പയ഻ലല. ീവള഻ച്ചുംവയഽ. 

ഭയഺനകമഺയ ീവള഻ച്ചും. വ഻ശവരാരദര്ശനും ുരഺീല. എീഫഺീക്കയഺയ഻രഽയഽ ഞഺന് 

കച്ഢത്? മനബ്ഴ഻ലഺക്ക഻യത്? ആ ീവള഻ച്ചും എയഽബ്ഭ഻ല് ഭ഼ത഻യഽണര്ത഻.ഭയും ീകഺച്ഢന ഞഺന് 

കച്തുകള് ഇറഽക്ക഻യെച്ചു. ുഹഺ.....എലലഺും വ഼ച്ഢഽും ഇരഽച്ഠ഻ലഺയ഻. എീഫഺരഽ സമഺധഺനും. 
 രത഻ീയ രത഻ീയ രത഻ീയ കച്തുകള് എഫ഻ന്ീറുയഺ ുനര഻യ മറവ഻ലാീെ കഺണഺന് 

തഽെങ്ങ഻. മങ്ങ഻യ ശഺഫമഺയ ീവള഻ച്ചും. ഇരഽച്ഠ഻ലഺയ഻രഽയുെഺള് അറ഻യഺച്ടതഽും ശക്തമഺയ 

ീവള഻ച്ചത഻ല് കച്ഢഽ ഭയയതഽും ഒയഽും ആയ഻രഽയ഻ലല ആ മങ്ങ഻യ ീവള഻ച്ചത഻ല് ഞഺന് 
കച്ഢറ഻ച്ടഽ തഽെങ്ങ഻യവ. വ഻ശവസ഻ച്ചവര്, സ്ുനഹ഻ച്ചവര്...... ഇരഽള഻ല് തെുയവീനഺയഽും 

അറ഻യഽയ഻ലല എയഽ മനബ്ഴ഻ലഺക്ക഻യവര്. ഇരഽള഻ലഺയ എന്ീറ അവബ്ലീയ ഭുംഗ഻യഺയ഻ 

ഉരുയഺഗ഻ച്ചവര്. 

 മങ്ങ഻യ ആ ീവള഻ച്ചത഻ല് ഒയഽ ഞഺന് അറ഻ച്ടഽ തഽെങ്ങ഻ ഞഺന് കച്ഢതഽും അറ഻ച്ടതഽും 
മനബ്ഴ഻ലഺക്ക഻യതഽും ീചയ്തതഽും എലലഺും ീതബ്ബന.ഭയങ്കരമഺയ ീതബ്ബുകള്. എന്ീറ ഇരഽച്ഠ഻ല് ഞഺന് അറ഻യഺീത 

എീയീകഺച്ഢന ീതബ്ബുകള് ീചബ്ഫ഻ച്ചു ഒരഽ ീതബ്ബുും ീചബ്ഫഺതവര്,ഒയഺയ഻ ൂകുകഺര്തഽ ര഻െ഻ച്ചു എന഻ക്കഽ ചഽബ്ബുും 

ആനഭനിതും ആെഽയഽ ആുഘഺഷ഻ക്കഽയഽ ജ഼വ഻തീത ഉനവമക്ക഻ തകര്ക്കഽയഽ. 
 ആര്തച്ഠഹസ഻ക്കഽയ ആ നലലവരഽീെ , എന്ീറ മനബ്ഴ഻ന്ീറ, ഒീക്ക മഽന്ര഻ല് വ഻ങ്ങ഻ീെഺച്ഠുയ 

ഹിദയവഽമഺയ഻ മനബ്ഴഺക്ഷ഻ എയ ന഼ത഻ര഼ഠത഻നഽ മഽയ഻ല് തല കഽന഻ച്ചു ന഻യഽ ഞഺന്.ീതബ്ബുകള് എലലഺും 

ഏബ്ബുരറച്ടഽ.ജ഼വ഻തും ആുഘഺഷ഻ക്കഽയവര് ഒയഽും അതഽ ുകച്ഠതഺയ഻ുെഺലഽും ഭഺവ഻ച്ച഻ലല.മനീബ്ഴയ ുകഺെത഻ുയഺ 

ഒയഽും ക്ഷമ഻ച്ചതഽും ഇലല. മനീബ്ഴയ ുകഺെത഻ എന഻ക്കഽ ുനീര വ഻രല് ചാച്ഢ഻... ഒീയഺയഺയ഻ എന്ീറ ീതബ്ബുകള് 
ചാച്ഢ഻കഺണ഻ച്ചു... സ്ുനഹും ീകഺച്ഢഽ കച്തുകീള മാെ഻ീക്കച്ഠ഻ സവയും ഗഺമഺര഻യഺയവള്. ആ ഇരഽള഻ല഻രഽയഽ 

ചഽബ്ബ഻ലഽും സ്ുനഹും മഺപ്തും ആണ് എയഽ വ഻ശവസ഻ച്ചവള്. സവഫും ആധഺവ഻ീന, മനബ്ഴ഻ീന, എഫ഻നഽ 

ശര഼രത഻ീനുെഺലഽും സ്ുനഹ഻ക്കഺതവള്. സവയും സ്ുനഹ഻ക്കഺതവര്ക്കന മബ്ബുബ്ഭവീര സ്ുനഹ഻ക്കഺന് കഴ഻യ഻ലല 
എയഽ മനബ്ഴ഻ലഺക്കഺത വ഻ച്ഡ഻. ന഼ ശ഻ക്ഷ഻ക്കീെെണും. ഒരഽ ഇളവഽ ഞഺന് ന഻നക്കഽ തരഽയഽ. മനബ്ഴഺക്ഷ഻ രറച്ടഽ.  

‚ന഻ന്ീറ ശ഻ക്ഷ ന഻നക്കഽ സവയും വ഻ധ഻ക്കഺും‛.  

 

ഒരഽ ന഻മ഻ഷും ുരഺലഽും ൂവക഻യ഻ലല ച഻ഫ഻ച്ച഻ലല ശക്തമഺയ഻ വ഻ധ഻ച്ചു. 
 

‚‘എയ഻ീല ഗഺമഺര഻ീയ അഗ്ന഻ുദവനഽ സമര്െ഻ക്കഽക‛ 

ആ ച഻തയ഻ല് ന഻യഽും ഉയര്യഽ വയവീള ‘കഽഫ഼ുദവ഻ീയ’ഞഺന് രാര്ച്തമഺയഽും സവ഼കര഻ച്ചു. ആ അവഺഹന 
ശക്ത഻ീയ ഉള്ീക്കഺച്ഢഽ ീകഺച്ഢന സവയും മഺപ്തും സ്ുനഹ഻ക്കഽയവളഺയ഻ ഞഺന്. സവയും സ്ുനഹതഺല് സവഫും 

കഽച്ട഻ീനുെഺലഽും... സവയും സ്ുനഹ഻ക്കഺന് തഽെങ്ങ഻യ എുയ ീരച്ഠയഽ ആുരഺ ീകച്ഠ഻െുണരഽയതഽും ചഽുംബനങ്ങള് 

ീകഺച്ഢഽ മാെഽയതഽും ഞഺന് അറ഻ച്ടഽ. ഒച്ഠുും മാെല഻ലലഺീത ീതള഻മയഽബ്ഭ കച്തുകുളഺീെ ആദയമഺയ഻ ഞഺന് 

ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽയഽ അതഽ ആരഺണ്യന. ഇതഽവീര പ്കാരമഺയ഻ തെവ഻ലഺക്ക഻യ഻രഽയ എയ഻ീല ഞഺന് ആയ഻രഽയഽ അത്. 
ീരച്ഠയഽ കെല഻ല് ന഻യഽും വയ തണഽത ശക്തമഺയ കഺബ്ബന എന഻ക്കഽ ചഽബ്ബുും സഽഖും ന഻റച്ട ഒരഽ കവചും 

ത഼ര്തതഽ ുരഺീല. 

ഇതഺണ് സ്ുനഹും...................ഇതഽ മഺപ്തും ആണ്.     

കാമമഽന്ത഻യഺയ഻കഺറ഻യഗഺന്ധഺ ഻ 
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ുക 
രളത഻ീല കഺലഺവബ്ലയ഻ല് സമിപമഺയ഻ 
വളരഽയ ഫലവിക്ഷമഺണ് ചഺബ്ഩ. ുകരളത഻ല് 

ഒുച്ഠീറ വ഼െഽകള഻ല് ചഺബ്ഩയ്ക്ക ഉച്ഢന. 
അവധ഻ക്കഺലമഺുഘഺഷ഻ക്കഽുബ്ഩഺഴഽും സ്കാള് ജ഼വ഻തകഺലതഽും 
ചഺബ്ഩയ്ക്കന കഽച്ഠ഻കള്ക്കന ഹരവഽും ആുവശവഽും 
ീകൗതഽകവഽമഺണ്. മധഽരവഽും രഽള഻യഽും ഇെകലര്ത്യ 
ചഺബ്ഩയ്ക്ക വ഻ബ്ബഺമ഻ന് സ഻യഽീെ കലവറയഺയഺണ് രറയഽയത്. 
കാെഺീത ശര഼ര പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന ആവശയമഺയ വ഻ബ്ബഺമ഻ന് 
എ, നഺരഽകള്, കഺല്സയും, ൂതമ഻ന്, ന഻യഺസ഻ന്, ഇരഽബ്ഩന 
എയ഻വയഽും ചഺബ്ഩയ്ക്കയ഻ല് സഽലഭമഺയ഻ അെങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽയഽ. 
 
 രക്തത഻ീല രച്ഞസഺരയഽീെ അളവ് ന഻യപ്ഫ഻ക്കഽയത഻ല് ന഻ര്ത്ണഺയകരങ്കന വഹ഻ക്കഽയ കന഻യഺണ് 
ചഺബ്ഩയ്ക്ക. ചഺബ്ഩയ്ക്കയഽീെ കഽരഽ ഉള്െീെ ഉണക്ക഻ീെഺെ഻ച്ചു ീരഺെ഻രാരത഻ല് ഭക്ഷണത഻നഽും 
ീവബ്ഭത഻നഽീമഺെും ഉരുയഺഗ഻ക്കഽയതഺണ് പ്രുമഹുരഺഗ഻കള്ക്കഽ നലലത്. വയറ഻ളക്കും, ഛര്ത്ഩ഻ തഽെങ്ങ഻യവ 
ര഻െ഻ീരച്ഠവര്ത്ക്കന ക്ഷ഼ണും മഺബ്ബഺനഽും ന഻ര്ത്ച്ജല഼കരണും തെയഽയത഻നഽും ചഺബ്ഩയ്ക്ക നലലതഺണ്. ദഹനസുംബമമഺയ 
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കഽും ചഺബ്ഩയ്ക്ക ഒരഽ പ്രത഻വ഻ധ഻യഺണ്. 
 
 ുവനല്ക്കഺലതന ചഺബ്ഩയ്ക്ക ശ഼ലമഺക്ക഻യഺല് ശര഼രും ബ്ല഻രമഺയ഻ തണഽെ഻ക്കഽയത഻ന് സഹഺയകരമഺണ്. 
സാരയഺഘഺതും ുരഺീല സാരയരശ്മ഻കള്ശര഼രതന ഏല്ക്കഽയതഽമാലമഽച്ഢഺകഽയ ആുരഺഗയപ്രശ്നങ്ങള്ക്കഽും 
ചഺബ്ഩയ്ക്ക ഒരഽ ഉതമ ഔഷധമഺണ്. ഫുംഗസ്, ച഻ലതരും ബഺക്െ഼ര഻യല് അണഽബഺധീയ 
പ്രത഻ുരഺധ഻ക്കഽയത഻ല് ഉതമമഺണ് ചഺബ്ഩയ്ക്ക.  
 
 കഽെല഻ല് കഺണീെെഽയ ച഻ലതരും വ഻രകീള നശ഻െ഻ക്കഽയത഻നഽും ചഺബ്ഩയ്ക്ക സഹഺയ഻ക്കഽയഽ. 
ആുരഺഗയകരമഺയ ദഹനും സഺധയമഺക്കഽയത഻നഽും ചഺബ്ഩയ്ക്ക ഉതമമഺണ്. ബ്ല഻രമഺയ഻ ചഺബ്ഩയ്ക്ക 
കഴ഻ക്കഽയവര്ത്ക്കന ുപ്രഺുബ്ളബ്ബന-സ്തനഺര്ത്ബഽദ സഺധയത കഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽും. കയഺന്സര്ത് ുകഺശങ്ങള് രാരീെെഽയത് 
ീചറഽക്കഽയ ഘെകങ്ങള് ചഺബ്ഩയ്ക്കയ഻ലഽച്ഢന. ീകഺളസ്ുപ്െഺള഻ന്ീറ രാരീെെല് ചഺബ്ഩയ്ക്ക കഴ഻ക്കഽയവര഻ല് 
ഒരഽ രര഻ധ഻വീര ഇലലഺതഺകഽകയഽും ീചബ്ഫുയഽ. ഇതഽവഴ഻ ഹിദയഺഘഺതും, മസ്ത഻ഷ്ക്കഺഘഺതും എയ഻വ 
ഉച്ഢഺകഺനഽബ്ഭ സഺധയതയഽും വളീര കഽറയഽയഽ. 

 
 ചഺബ്ഩക്ക കഴ഻ക്കഽയത഻ലാീെ കച്ത഻ീല സബ്പര്ത്ഩും 
കഽറയഽകയഽും, എുെഺഴഽും നുവഺുരഷുതഺീെ ഇര഻ക്കഽകയഽും 
ീചബ്ഫുയഽ. ഇത് കഺഴ്ച ശക്ത഻ ീമച്ചീെെഽയത഻നഽും 
സഹഺയകരമഺണ്. പ്രഺയുമറഽുബ്ഩഺള് ഉച്ഢഺകഽയ ത഻മ഻രും, 
പ്ഹസവദിഷ്െ഻ തഽെങ്ങ഻യവയ്ക്കഽും ചഺബ്ഩയ്ക്ക ഒരഽ 
പ്രത഻വ഻ധ഻യഺണ്.  
 
 

¼àÕÈ¢ _ ¦ÏáVçÕÆ¢ 
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The Story of the Blue Jackal  

Once, there lived a jackal named Chandarava. One day he was 

very hungry, and could not find any food. So, he wandered into a 

nearby village in search of food. The dogs in the village saw the 

jackal, and a group of dogs surrounded him, barking and attack-

ing with their sharp teeth. The jackal started running to save itself, but the dogs chased. 

 

In an attempt to flee from the dogs, he ran into a house, which belonged to a washerman. 

There was a big vat of blue dye inside. As he jumped without 

knowing, his entire body was dyed in blue colour. He no longer 

looked like a jackal.  

Frustrated, he came out. When the dogs saw him again, they 

were unable to recognize him anymore. Fearing that it was an 

unknown animal, they became terrified and ran off in all direc-

tions. The disappointed jackal went back to the jungle, but the 

blue dye would not come off. 

When the other animals in the jungle saw this blue-coloured jackal, they ran away in ter-

ror. They said to themselves, "This is an unknown animal, and 

we don't know the strength of this new animal. It is better 

to run away."  

When the jackal realized that all the animals were running 

away. He called back at the frightened animals and said, 

"Hey animals! Why are you running away? Don't be afraid. 

Brahma, the Lord of all creations, has me made me himself, 

with his own hands. Brahma said to me, 'The animals in the 

jungle do not have a proper king. Go to the jungle and protect the animals.'" 

Tales of Panchathanthra 
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"That is the reason I have come here", he continued, "Come 

and live in peace in my kingdom and under my protection. I have 

been crowned the King of all three worlds (Heaven, Earth and 

Hell). The other animals were convinced, and they surrounded 

him as his subjects, and said "O Master, we await your com-

mands. Please let us know whatever you want". 

The 'blue' jackal assigned specific responsibilities to every animal. They were mostly on how 

to serve him. But he did not have anything to do with the other jackals, and did not want to 

come near them in fear of being recognized. So, the jackals of the jungle were chased away. 

And so it went, while the smaller animals would serve him with his other needs, the lions and 

the tigers would go out to hunt for prey, and place them before the jackal every day. 

He would then distribute the food amongst other animals, and himself. In this manner, he 

discharged his royal duties, for all the animals under his kingdom. Quite some time elapsed 

in this way, and there was peace between animals.  

One evening, the 'blue' jackal heard a pack of jackals howling at a distance. Unable to over-

come his natural instinct, he was so spellbound that he was filled with tears of joy. He im-

mediately sat up, and began to howl like every other jackal. When the lion and the other ani-

mals heard this, they realized how he was only a jackal and 

how they have been fooled all the time. They held their 

heads down in shame, but only for a moment - because, they 

became very angry on the jackal for fooling them. 

They angrily said to each other, "This jackal has fooled us. 

We will not let him live anymore. He should be punished." 

When the jackal realized, he tried to flee from them. But 

the animals got hold of him and he was torn into pieces. He 

died on the very spot. 

Wise indeed say: One, who treats his own people with scorn, shall surely suffer a bitter 
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ീകഺയ്ത഼ന്കാമമഺഞ്ചനകഺലഒ ചാര്വിം ചണ്യ ഼വ഻തം 
 ഼വച ഻ിം തചഽസ്തകാമമം—കഺതിഭ്ാക഻ബഽക്സസ്ിം ചസ഻ദ്ധ഼കാമമ ണ്ം 

 ചയ഻തഺവഺയച഻.ട഻.കഽഹമ്മദ്സഺദ഻ഖ്എഴഽതഽന്നഽ 

 ിം ചണ്യംസഺകാഹ഻കാമമിം ചവര്്നവഽം ഺിം രീയപ഼യിം ചവര്്നവഽകഺകാമമഽന്നതഽംകാമമഺപ്പന഻കാമമതപ്പപറത്റീ്
യഺഥഺര്ഥയകഺകാമമഽന്നതഽം കത്഻നഽം  ഺത഻പ്പഽകപറത്റീ്
സ്ുനഹകഺകാമമഽന്നതഽം ഈ  ഼വ഻തകാമമഥയ഻പ് നകഽപ്പഽ കാമമഺണ്ഺന്
കാമമഴ഻യഽം. ിം ചണ്യ഻കാമമള്ക്പ്പ് ച സ്ച ം കഺിം തകലല, ുലഺകാമമീ്
കഽഴഽവന് ിം ചുചഺദ഻പ഻പ്പഺനഺകാമമഽീകന്ന് കാമമഺഞ്ചനകഺലയഽം
ീകഺയ്ത഼നഽംചറയഽന്നഽ. 

 ഺത഻കത ച഻ന്തകാമമള്ക്പ്പഽം കഺംസന഻ബദ്ധകഺയ
 ഺഗങ്ങള്ക്പ്പഽകപറത്റം കനഽഷയീനഺ ഽ  ഼വ഻തകഽീ്ന്ന്
ീതള഻യ഻ച്ച കാമമഺഞ്ചുനട്഻യഽീട  ഼വ഻തം
വ ഽംതലകഽറകാമമള്ക്പ്പഺയ഻ ചകാമമര്്഻ീവുപ്പ്രു ഒ ഽ
ബഺധയതയഺയ഻ സവയം ുതഺന്ന഻യതഽീകാമമഺ്ഺണ് ഈ
ചഽസ്തകാമമ ചനയ്പ്പ്ഒ ഽീെട്ടരു.ഇ ഽവഴ഻ഞ്ഞ഼ത഼ ീ്ഇത഻ഹഺസകഺയ഻ഈ ഼വ഻തംചകാമമര്്ഽുെഺള്ക്
അത഻യഺയചഺ ഻തഺര്ഥയകഽ്്.ഇീതഺ ഽസൊര്ണ് ഼വ഻തു യയലല.കാമമഽീറളളറത്കാമമളറത്ീടകങ്ങ഻്ഽടങ്ങ഻യ
ഓര്കകാമമള഻പ്ന഻ന്ന്ച഻കാമമീഞ്ഞടഽ്ാതഺനഽം നയച഻ിം തങ്ങളഺണ്. കഽപ്പീ്ചഴയതലകഽറയ഻ീലളു ഺടഽ
ുചഺദ഻ച്ചഺലഽം ീകഺയ്ത഼ീന കാമമഽറ഻ച്ച് ഒ ഽ നാറഽ കാമമഥകാമമള്ക് ചറയഺനഽ്ഺകാമമഽം. ീകഺയ്ത഼ന്ീറ
സ്ുനഹീ്പ്പഽറ഻ച്ച്, സഺഹസ഻കാമമതീയപ്പഽറ഻ച്ച്, ധ഼ തീയപ്പഽറ഻ച്ച് എലലഺം. അീതഺീപ്പ ചകാമമര്്ഺന്
ഒ ഽചഺട് തഺളറത്കാമമള്ക് ുവണ്ം. കാമമഺഞ്ചുനട്഻യഽീട ുസവന  ഼വകാമമഺ ഽണ്യ ിം ചവര്്നങ്ങീളപ്പഽറ഻ച്ചറത്ം
ഒ ഽചഺട്എഴഽതഺനഽ്്. 

കാന്നഽ വര്ഷ്഻ുലീറ സകയീകടഽ്് ചലുപഺഴഺയ഻ കാമമഺഞ്ചുനട്഻യഽീട ഒ ഽചഺട് സകയം
കാമമവര്ീന്നടഽ്ഺണ് ഈ ചഽസ്തകാമമ്഻നഺയഽവിവ വ഻വ ങ്ങള്ക് ുശയ ഻ച്ചരു. ചല കാമമഥകാമമളറത്ം അവര്
ചറയഽുെഺള്ക് അവര് കാമമണ്ണ഼ര് തഽടയ്പ്പഽന്നഽ്ഺയ഻ ഽന്നഽ. ീകഺയ്ത഼ന്ീറ കാമമ്ഽകാമമള്ക് ുകാമമവലം
ിം ചണ്യുലയനങ്ങളഺയ഻ ഽന്ന഻ലല. ഒ ഽ നഺട഻ന്ീറ  ഺിം രീയപ഼യ സഺകഽഹ഻കാമമ സഺംസ്കാമമഺ ഻കാമമ ച ഻ിം തം കാമമാട഻യഺണ്
അരു. കാമമഺലങ്ങള്ക്പ്പ഻പറത്റം അവയ഻ലാീട സഞ്ച ഻പ്പഽുെഺള്ക് ള ിം ചണ്യ഻ന഻ ചലുപഺഴഽം
വ഻കാമമഺ വ഻ഷഽബ്ധയഺയ഻. 

ച഻ലചഽസ്തകാമമങ്ങള്ക്അങ്ങീനയഺണ്.ച ഻ിം തകഺയഺലഽം കാമമപ്ച഻തകാമമഥയഺയഺലഽംഅവവ഻ന഻കയം ീചയുനറത്ന്ന
അസഺധഺ ണ്വഽം അിം ചത഼ഷ഻തവഽകഺയ സംഭ്വവ഻കാമമഺസങ്ങളറത്ീടയഽം വസ്തഽതകാമമളറത്ീടയഽം കറ്റത്ം ിം ശവയ
ദിശയ ഭ്ംഗ഻കാമമള്ക് അനശവ തുയഺീട വഺയനപ്പഺ ന്ീ റ കനസ്സ഻പ് ിം ചത഻ഷ്ഠ഻പ്പഽം. തടസ്സുകതഽക഻ലലഺീത
ഒഴഽകാമമഽന്ന  ലധഺ ുചഺീല അവ എന്നഽം ഓര്കയ഻പ് ീതള഻കുയഺീട ന഻ലന഻പ്പ്പഽകാമമയഽം ീചയുനറത്ം.
യത഼കഺകാമമഺീത തീന്ന യത഼ംയഺനയ഻പ്  ഼വ഻ുപ്പ്഻ വന്നത഻ന്ീ റ ചഽള഻പ്പഽന്ന കധഽ വഽം ിം ചവഺസ
 ഼വ഻തങ്ങളറത്ീട ചവര്പ഻ന്ീ റ കാമമയ്ചഽം ഇത഻നഽ കഽെഽതീന്ന ‘യ്഼ക഻ന്ീ റ നഺ ങ്ങഺ ക഻ഠഺയ഻’ എന്ന
ചഽസ്തകാമമ്഻ലാീടഹിദയകഺയ഻ളവ഻ഷ്കാമമ ഻ച്ചസഺദ഻ഖ്ഇ ഽവഴ഻ഞ്ഞ഻പറത്ഴപ്പ യ഻പ്വര്ഷങ്ങള്ക്പ്പ്കഽെ്
അ ുങ്ങറ഻യിം ചണ്യവഽംദഽ ന്തവഽംഹിദയസ്ചിപ്പഺയഭ്ഺഷയ഻പ്ഈ ചനയ഻പ്അവത ഻പ഻പ്പഽന്നഽ. 

¥ÕÜ¢Ì¢: ÕÞÏÈÎáùß 

ÕÞÏÈÖÞÜ 
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Seva Darshan Family 

³ÃÞç¸Þ×¢ Ø¢¸¿ßMßºîá 

çØÕÞÆVÖX µáèÕxßæa ÕßÕßÇ ÍÞ·B{ßÜÞÏß ³ÃÞç¸Þ×¢ Ø¢¸¿ßMßºîá. µá¿á¢ÌÞ¢·BZ ®ÜïÞÕøá¢ 

ÉæC¿áJ ³ÃØ¢·Î¢ ·ãÙÞÄáøÄÏáç¿Ïá¢ ²JáçºøÜßçaÏá¢ ÎÇáø¢ ØNÞÈßºîá. ÕßÍÕØÎãiÎÞÏ ³ÃØÆcÏá¢ 

ÕßÕßÇ µÜÞÉøßÉÞ¿ßµ{á¢ ¦ç¸Þ×JßÈá ÎÞxá µâGß. 
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Seva Darshan Family 

Samskritha Bharathi conducted 'SAMSKRTIHA DINAM' on 1st October 2015, at Bharatiya Vidya Bhavan, Kuwait.                   

Certificates for the participants at spoken Sanskrit workshop was distributed at the event. The regular Sanskrit students at 

samskritha Bharathi presented a short skit in Sanskrit depicting the usage of Sanskrit as a spoken language. 
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Seva Darshan Family 

Yuva Darshan conducted two day integral development camp „i Transformation‟.  The teens who participated found it very 

interesting and informative which added to their overall development. Eminences from India and Kuwait had interactive 

sessions on different subject areas.  
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Upcoming 

"Whenever I have read any part of the Vedas, I have felt that some unearthly and unknown light 

illuminated me. In the great teaching of the Vedas, there is no touch of sectarianism. It is of all ag-

es, climbs, and nationalities and is the royal road for the attainment of the Great Knowledge. 

When I read it, I feel that I am under the spangled heavens of a summer night."  

 

Henry David Thoreau   

American Author 

 

 Vichar Bharathi organizing tribute to Sri. Dayananda Saraswathi 

 

 

 

 

 

 

 

 SIF Kuwait organizing Ignite-Science Writing Awards 


