
November 2015  |  Sopanam    

 

Volume 5  ♦ Issue 8                                                                                                                                       5117 ♦ µÞVJßµ¢ 

The Family E-Magazine from Sevadarshan Kuwait 



November 2015  |  Sopanam  2 

 

 2015 November Volume 5 Issue 8 

 
Editorial Board 

Krishna Kumar Paliath 

Vibheesh Tikkodi 

Anandharaj Konni 

Reshmy Krishnakumar 

 
Data Management 

Ajaykumar Anjaneyam 

Rajarajan Ganesan 

Gopakumar. P 

Vijayaraghavan P.V. 

Adv.Vidhya Sumod 

Divya Satheesh Kumarakam 

Sheeja Anand 

Jithin Krishna 

 
Creative Design 

Sreenivasan C.P. 
Vinaya Babu. C.K. 
 
For more information contact:  
 
Seva Darshan, Kuwait  
INDEMB/KWT/ASSN/150 
Sevadarshan@gmail.com 
Sopanam E-Magazine  
(For members circulation only) 
 
Our Website: www.sevadarshan.com    

For Comments, Submissions & Subscriptions please write to 

email : sopanamemagazine@gmail.com 

8 

10 

22 

14 



November 2015  |  Sopanam  3 

 

2015 November Volume 5 Issue 8 

BßobX Adnªv æSpw_PohnXw \bn¨mÂ ]pêj³ kv{Xosbbpw kv{Xo ]pêjt\bpw ]ckv]cw 

AwKoIcnçw. AhnsS Hê hnimeamb temIw ]Sp¯pbÀ¯m³ \apç Ignbpw. æ«nIÄ 

P\nçt¼mÄ B temIw HìIqSn hnimeamæì. ]t£, AXnsâ AXnÀhc¼v AhnSw sImv 

Ahkm\n¡m³ ]mSnÃ. AXp hepXmbns¡mt Ccn¡Ww. AXp hym]n¨v Cu temIs¯ apgph³ 

DÄs¡mÅm³ Ignbp¶ Hê am\knImhØbnteíp hfcWw. AXmWv icnbmb kt´mj¯nsâ 

temIw. AhnsS C¶eIsfsNmÃnbpÅ hgçIfnÃ, \mfsbçdn¨pÅ BæeXIfnÃ. AhnsS 

Htcmê¯êw "\n\¡v' F¶ Nn´bnÂ Pohnçì. B A´co£¯nÂ AI¯pw ]pd¯pw Cuizc 

X¯z¯nepd¨ kvt\lw Fìw Ft¸mgpw hgnIm«nbmbn IqsSbpmæw.  

                                amXm AarXm\µabn  

ØáÍÞ×ßÄ¢ 

"D²tcZmß\mßm\w 

\mßm\ahkmZtbXv 

Bssßh lymßt\m _Ôpþ 

cmssßh cn]pcmß\x' 

 

AÀ°w 

hmkvXhÚm\apÄs¡m _p²nsImv kwkmc{`a¯nepgep¶ 

a\Êns\ DbÀ¯Ww. a\Êns\ C{µnbkpJ§fpsS ]n¶mse hn«v 

A[x]Xn¸n¡êXv. tbmKmcqV]ZhnbnÂ DbÀ¯s¸« a\ÊmWv 

Bßkzcq]w Adnbm³ _Ôphmbn klmbnç¶Xv.                           

C{µnbkpJ§fpsS ]n¶mse ]mbp¶ a\Êv Bßkzcq]¯nÂ 

\n¶v AI¶v i{Xphmbn `hnçì.  

¥ÎãÄÕºÈ¢  
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W ith a change in climate in the State of Kuwait we are also approaching the pious month of fasting for the 

Sabarimala pilgrimage. It is time for all of us to take the penance for our journey to the abode of Swami 

Ayyyappa. Daily satang’s with prayers would be held all around culminating towards the end of December. 

While we all come together in the name of our religious belief and pray for the betterment of our community and Nation, we 

cannot ignore the unfortunate happenings around our country in the name of caste discrimination. In the 125th birth anniver-

sary year of Dr. Babasaheb Ambedkar, we must pledge ourselves to end this divide for the better future of our nation. Reserva-

tions are a boon for the unfortunate but an estimation of financial stability along with eligibility would ensure the right people 

get the benefits. 

 When people come together to contemplate on a certain ideal and work towards making it a reality a strength emerges 

that has the power to change the future and better a nation. On the 90th anniversary of the foundation of Dr. Hedgewar’s               

mission, we wish all its members, the very best to carry forward. Another visionary who celebrates his birth centenary is Late 

Pandit Deendayal Upadhayay. His technique of integral humanism is laying the base on how tomorrow’s India will succeed in 

the workd where various ideologies are losing way. Last month we saw the passing away of Swami Dayananda Sawarasti, 

who was great patriot and a saint. The country remembers his contribution to the teachings of Vedanta to the common masses 

and his efforts to spread the work of the scriptures in different parts of the World. His effort to bring together the various              

spiritual heads in India is most commendable. His ardent opposition to religious conversion was boost in the arm for many 

anti-conversion activists. 

 All these great visionaries worked to build a prosperous, efficient, self-reliant and strong Nation. At least they hoped 

for it and worked for it. For this dream to come true it is essential to have an organized and united society.  Our society is             

today divided by the burden of caste, religion,  economic disparity and obsolete rituals that have become meaningless today. 

Coupled with this is a section of the society that apes the west and hopes to bring about radical changes in our nation through 

sensationalism and spontaneous laws. No change can be enforced in our Nation. When you try to do that, the result is often the 

opposite. Change must be brought about through meaningful dialogues.  

 The revival of our Nation’s glory and the leadership it can provide to the world is only possible when the society 

evolves into one that is selfless and one that works together for the progress of the Nation. The resolve of the society must be so 

strong as to reflect in the functioning of the government and the running of the systems of our Nation. Once this happens the 

progress and prosperity of our Nation will be felt and seen. The esteem of our Nation has surely gone up many folds in the last 

year. New initiatives by the NDA government is beginning to bear fruit. Unfortunately a few incidents in the Nation has been 

negatively projected by vested interests in the nation and the media. Incidents like mob killing are truly unfortunate and must 

be condemned. At the same time biased reporting of attacks on particular community only to whip up communal passions is 

not good for the survival of our Nation.  The consumption of any kind of food is the freedom of the individual as guaranteed 

by the Constitution of India, At the same time, the purposeful act of hurting the sentiments of the community on the whole is 

not acceptable either. We must all respect each other and not indulge in activities that hurt others and can potentially create 

communal hatred. It is essential that all community leaders be aware of the  selfish motives by certain establishments that need 

to destabilize our Nation. India is very well on the front lines to take up the task of leading the developing Nations to an                

economic and political surge that has the power to determine the future course of the world.  We must be ready to adapt to the 

changes that is being brought about in our country. A new system of developing an able work force through legislation, more 

efficient and intelligent citizens through changes in the educational policies, better public infrastructure that will ensure over 

all development and so on. How ready are you in the big question. Sardar Patel was instrumental in bringing our nation                  

geographically to what it is today as a modern day Nation. Though various kingdoms existed before the series of attacks and 

invasions of our country, there always was cultural bond among the people as being a part of the sacred land where the Ganga 

flowed. Sardar Patel was instrumental in getting all te Kingdoms to accede to India after Independence. PM Modi’s call for.’ EK 

Bharath, Sreshtha Bharath” is ideal to take forwards the message of Unity that is most essential in our Nation today.  

 Sopanam editorial team requests all readers to spread the magazine to their entire friends and relatives and also re-

quest for contributions towards the magazine by way of articles, stories, poems and so on.  

         Wish you all a happy reading. 
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ससं्कृतम ्
संस्कृतभारती  कुवैत ्

 

नीतिश्लोकः- Moral shloka  : :  उत्िम-छात्रस्य लक्षणम ्–  Signs  of a good student 

काकचेष्टा बकध्यानं श्वानतनद्राल्पभोजनम।् 
स्वाध्यायः संयमश्चैव छात्राणां लक्षणातन षट्।। 

 

Kaakacheshtaa bakadhyaanam shvaananidraalpabhojanam I 

Swadhyaayah samyamamevashchaiva chaatraanaam lakshanaani shat II 
 

Six are the signs of a good student: alert action like that of a crow, concentration like that of a crane, wake-

ful light sleep like that of a dog, moderate food, application to studies, and a Brahmachari’s self control. 

 
दीपावली 

           

 
 
दीपावली दीपानाम ् उत्सवः भवति। एिम ् उत्सवं आश्श्वनमासस्य कृष्णपक्षस्य च चिुददश्यां तिथयां सव े
आचरश्ति। दीपावली उत्सवस्य महत्त्वम ्अनुष्ठानाि ्अपप अधिकं विदिे। श्रीकृष्ण भगवान ्नरकासुरस्य वि ं
यदा कृिवान ् िस्य ददनस्य स्मरणार्थ ं सवे दीपावली उत्सवं समाचरश्ति। भगवान ्  श्रीरामचतद्र: , रावण 
तनग्रहानतिरं सीिादेवीं समेिा अयोध्यां यदा आगिवान ् , िस्य ददनस्य स्मरणार्थ ंअपप कददधचि ् दीपावली 
समाचरश्ति | अतयेषु उत्सवेषु  िैललेपनस्नानं  तनपषद्धम ् अश्स्ि ककतिु दीपावली उत्सवस्य ददने 
िैललेपनस्नानम ् बहु प्रिानं भवति। एिश्स्मन ् ददने जनाः आनतदेन स्फोटकान ् स्फोटयश्ति, ममष्टातनातन 
भुक्तत्वा अतयेभ्यः पविरश्ति, नूिनातन वस्त्राणण िारयश्ति च। इत्र्थ ं जनाः दीपावली उत्सवं सानतदेन 
समायोजयश्ति।  
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ÎÜÏÞ{Õá¢ ÎÜÏÞpÏá¢ 

ഇ ന്ത്യയുടെ ടെക്കുപെിഞ്ഞാടെ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. വെക്കൻ അക്ാംശം 8° 17' 

30" നും 12° 47'40" ഇെയ്കക്കും കിഴക്കൻ രേഖാംശം 74° 27'47" നും 77° 37'12" നും 

ഇെയ്കക്കുമായി ഈ സംസ്ഥാനം സ്ഥിെി ടെയ്യുന്നു. കിഴക്ക് െമിഴ്നാട്, വെക്ക് കർണാെകം എന്നീ 

സംസ്ഥാനങ്ങളും പെിഞ്ഞാറ് അെബിക്കെലുമാണ്, 11 മുെൽ 121 കിരലാ മീറ്റർ വടേ വീെിയുള്ള 

രകേളത്തിന്ടെ അെിർത്തികൾ. 1947ൽ ഇന്ത്യ സവെന്ത്ന്ത്യായ രശഷം, ഐകയരകേളത്തിനുരവണ്ടിയുള്ള 

ന്ത്പരക്ാഭങ്ങൾ ശക്തിടെട്ടു. ഇരെത്തുെർന്ന്, 1956 നവംബർ ഒന്നിനാണ് മലയാളഭാഷ സംസാേിക്കുന്ന 

ജനങ്ങൾ ൊമസിക്കുന്ന പഴയ െിേുവിൊംകൂർ, പണ്ടടത്ത ടകാച്ചി, പഴയ മദിോശി സംസ്ഥാനത്തിടല 

ഒേു ജിലലയായിേുന്ന മലബാർ, അരെ സംസ്ഥാനത്തിടല ദക്ിണകന്നഡ ജിലലയിടല കാസർര ാഡ് 

ൊലൂക്ക് എന്നീ ന്ത്പരദശങ്ങൾ രെർത്തുടകാണ്ട് കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം േൂപവത്കേിച്ചത്. ഇെിന്ടെ 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ നവംബർ ഒന്ന് രകേളെിെവിദിനമായി ആര ാഷിക്കടെെുന്നു. ഭൂന്ത്പകൃെിയാൽ 

സമ്പന്നമായ ഇവിെം രലാകത്തിടല സന്ദർശനം നെരത്തണ്ട 

50 സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നാഷണൽ ജിരയാന്ത് ാഫിക് 

ന്ത്ൊവലർ മാ സിൻ ഉൾടെെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളം 

ന്ത്പധാനഭാഷയായി സംസാേിക്കുന്ന രകേളത്തിന്ടെ 

െലസ്ഥാനം െിേുവനന്ത്പുേമാണ്. 

 കളേിെയറ്റ്, കഥകളി, ആയുർരവദം, ടെയ്യം െുെങ്ങിയവ 

രകേളത്തിന്ടെ പുകരഴറ്റുന്നു. സു ന്ധവയഞ്ജനങ്ങൾക്കും 

രകേളം ന്ത്പശസ്െമാണ്. 

 രകേളത്തിന്ടെ ന്ത്പാെീന െേിന്ത്െടത്തക്കുെിച്ച് 

രേഖകൾ കുെവാണ്. സംസ്കാേവും െേിന്ത്െവും 

പാേമ്പേയവും െമിഴേുരെെുമായി ടകട്ടുപിണഞ്ഞിേുന്ന 

സം കാലം മുെലുള്ള രേഖകരള എഴുെടെട്ടവയായുള്ളൂ. 

എങ്കിലും രലാകത്തിന്ടെ പല ഭാ ങ്ങളിൽ നിന്നും 

ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിശവാസരയാ യമായ ടെളിവുകൾ വച്ചു 

രനാക്കിയാൽ മറ്റു സംസ്കാേങ്ങൾടക്കാെം നിൽക്കാൻ 

ന്ത്പാപ്െിയുള്ള ഒേു െേിന്ത്െം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. 

ശിലായു ങ്ങളുടെ കാലത്ത് രകേളം എന്ന കെരലാേം 

ഉണ്ടായിേുന്നിലല എന്ന് െില െേിന്ത്െകാേന്മാർ വിശവസിക്കുന്നു. അന്നത് കെലിൽ 

മുങ്ങിക്കിെക്കുകയായിേുന്നു. ടെെുശിലാസംസ്കാേം (നിരയാലിത്തിക്) അവസാനിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ 

 ട്ടം ട്ടമായി കെൽ ഉൾവലിയുകയും ഓരോ ജന വിഭാ ങ്ങൾ രലാകത്തിന്ടെ മറ്റു ഭാ ങ്ങളിൽ 

നിന്ന് ഇരങ്ങാട്ട് കുെിരയെുകയും ടെയ്കെവർക്ക് ഇേുമ്പ് മുെലായ രലാഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും 

അെുപരയാ ിച്ച് കൃഷിയും മറ്റും അെിയാമായിേുന്നു. ഇവോയിേുന്നിേിക്കണം രകേളത്തിലും 
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രകേളത്തിലും ഇന്നടത്ത െമിഴ്നാെിന്ടെ െീേങ്ങളിലും കൃഷി ആദയമായി 

ആേംഭിച്ചത്.  മൃ ങ്ങരളയും അവർ പേിപാലിച്ചിേുന്നു. സമുന്ത്ദ െീേങ്ങടള വളടേ രവ ം സമ്പൽ 

സമൃദ്ധമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങടന ടപാെുടവ പെഞ്ഞാൽ ഈ സാ േ വംശക്കാേുടെ 

ആവിർഭാവരത്താടെ രകേളത്തിടല രലാഹയു ം ആേംഭിച്ചു എന്ന് പെയാം.  

 പുോവസ്െു  രവഷകർ അെുത്തകാലത്ത് രകേളത്തിന്ടെ പല ഭാ ങ്ങളിൽ കടണ്ടത്തിയ 

പേയരവഷണത്തിന്ടെ ഫലമായി സംസ്ഥാനത്തിന്ടെ െേിന്ത്ൊെീെ കാലസംസ്കാേത്തിരലയ്കക്ക് 

ടവളിച്ചം വീശുന്ന പലടെളിവുകളും ഇെിനകം കടണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാടട്ട കാഞ്ഞിേെുഴ എന്ന 

സ്ഥലത്തുനിന്നും 1974 ഏന്ത്പിൽ 28 നാണ് ആദയമായി രകേളത്തിടല ആദിപുോെന 

ശിലായു ായുധങ്ങൾ കടണ്ടെുക്കടെട്ടത്. അന്നുവടേ രകേളത്തിൽ നിന്ന് ശിലായു  

സംസ്കാേത്തിന്രെൊയി രകാഴിരക്കാടട്ട രെവായൂേിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിേുന്ന മീരസാലിത്തിക് 

(മഹാശിലായു ം) ടെളിവുകളലലാടെ മടറ്റാന്നും ഇലലായിേുന്നു.  

 ഇന്ത്യയിൽ കരേഷ്ഠഭാഷാ പദവി ലഭിക്കുന്ന അഞ്ചാമടത്ത ഭാഷയാണ് മലയാളം. 

മലയാളഭാഷയുടെ ഉല്പത്തിയും ന്ത്പാെീനെയും സംബന്ധിച്ച കാേയങ്ങൾ ഇന്നും അവയക്തമാണ്. 

പഴയ െമിഴ് ആണ് മലയാളത്തിന്ടെ ആദയ േൂപം എന്നു കേുെുന്നു. ന്ത്ദാവിഡടമന്ന മൂലഭാഷയിൽ 

നിന്നുണ്ടായൊണ് മലയാളം, െമിഴ്, കന്നഡ, ടെലുങ്ക് എന്നീ ന്ത്പധാന ഭാഷകളും െുളു രപാലുള്ള 

അന്ത്പധാന ഭാഷകളും എന്ന് എലലാ ഭാഷാ ശാസ്ന്ത്െജ്ഞേും ഒേുരപാടല അവകാശടെെുന്നു. എന്നാൽ 

പി.ടക. പേരമശവേൻ നായേുടെ അഭിന്ത്പായത്തിൽ മലയാളവും െമിഴും സവെന്ത്ന്ത് ഭാഷയായി 

േൂപടെട്ടു വേുന്ന കാലത്തും രകേളത്തിന് രൊഴ, പാണ്ടി രദശക്കാേുമായി 

ബന്ധമുണ്ടായിേുന്നെിനാൽ ശക്തമായ സവാധീനം മലയാളത്തിൽ ന്ത്പകെമായി ഉണ്ടായി. 

ോജശാസനങ്ങളും ഉയർന്നവേുടെ വയവഹാേങ്ങളും ടെന്ത്മിഴ് ആവാൻ കാേണം അൊണ്.  

 എന്നാൽ ഈ സവാധീനം ോജാക്കന്മാേിലും മറ്റുമായിേുടന്നങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ വയവഹാേഭാഷ 

മലനാെു ഭാഷ െടന്നയായിേുന്നു. മലയാളഭാഷടയ ഏറ്റവും കൂെുെലായി സവാധീനിച്ചെു െമിഴും 

സംസ്കൃെവും ആണ്. ന്ത്ദാവിഡ പപെൃകവും ന്ത്ബാഹ്മണ രമധാവിത്തവവും ആണ് അെിനു കാേണം. 

എങ്കിലും ഭാേെത്തിടല ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷകൾ മാന്ത്െമലല, 

രലാകത്തിടല െടന്ന മിക്ക ഭാഷകളുടെയും അംശങ്ങൾ 

മലയാളത്തിൽ കാണാം. ആദികാലം ടൊരട്ട 

രകേളത്തിനുണ്ടായിേുന്ന വയാപാേബന്ധങ്ങൾ 

ഭാഷയുടെ പുരോ െിടയ ഏടെ സവാധീനിച്ചൊയി 

കാണാം. ഹിന്ദിയും, അെബിയും, ഉർദുവും, 

യൂരൊെിയൻ ഭാഷകളും, പെനീസും എലലാം 

അെിന്രെൊയ സംഭാവന മലയാളത്തിനു 

നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
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െു ലാം പത്തു കഴിഞ്ഞ ,ു ഉന്ത് മൂർത്തികളായ ടെയ്യങ്ങൾ ഉെഞ്ഞു െുള്ളി ഭക്തർക്ക് സ്ഭാ യം രനർന്നു 
കളിയാട്ടക്കാലം വേവായി. വെരക്ക മലബാെിടല ോന്ത്െികളിൽ ഇനി ടെണ്ടയുടെ െെുല ൊളത്തിടനാെം 

ടെയ്യങ്ങൾ നിെഞ്ഞാെും. െുലാം പത്തു മുെലാണ് ടെയ്യാട്ടത്തിന്ടെ കാലം. 
 പഴയങ്ങാെിെുഴയ്കക്കു വെരക്കാട്ട്  കളിയാട്ടം എന്നും പഴയങ്ങാെി മുെൽ വളപട്ടണം വടേ ടെയ്യം എ
ന്നും അല്പവയെയാസങ്ങരളാടെ ടെയ്യം അെിയടെെുന്നു. നൃത്തം ടെയ്യുന്ന രദവൊസങ്കല്പമാണ് ടെയ്യം. 
ടെയ്യത്തിന്ടെ നർത്തനം ടെയ്യാട്ടം എന്നും ടെയ്യത്തിന്ടെ രവഷം ടെയ്യരക്കാലം എന്നും അെിയടെെുന്നു. 
രദവാോധന നിെഞ്ഞ ടെയ്യംകലയിൽ മന്ത്ന്ത്പേമായ അനുഷ്ഠാനം, െന്ത്ന്ത്പേമായ 
അനുഷ്ഠാനം, കർമ്മപേമായ അനുഷ്ഠാനം, ന്ത്വെപേമായ അനുഷ്ഠാനം എന്നിവ 
ഇെകലർന്നുകാണുന്നു. ന്ത്പധാനമായും അമ്മ പദവങ്ങൾ ആണ് ടെയ്യങ്ങൾ. കൂൊടെ 
വീേന്മാടേയും ടെയ്യങ്ങൾ ആയി ആോധിക്കുന്നു. 
 ന്ത്പാെീനകാലടത്ത സാമൂഹികജീവിെത്തിന്ടെ ന്ത്പെിഫലനങ്ങളായിേുന്നു നാെൻ 
കലകൾ. ആൊോനുഷ്ഠാനം, ആോധന എന്നിവയുമായി ബന്ധടെട്ട് ഉണ്ടായവയാണ് 
അവയിൽ ഏെിയകൂെും. സമൂഹത്തിന്ടെ ഐകയടത്ത ദൃഢീകേിക്കാനും 
വയക്തിവികാേങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് സമൂഹവികാേടത്ത ന്ത്പെിഷ്ഠിക്കുവാനും നാെൻ 
കലകൾക്കു കഴിഞ്ഞു. പല നാെൻ കലകളും അെിച്ചമർത്തടെട്ട അധഃസ്ഥിെന്ടെ 
ആത്മന്ത്പകാശനത്തിനുള്ള ഉപാധികളായി മാറ്റടെട്ടു. ടൊട്ടുകൂൊയ്കമയും െീണ്ടലുമുണ്ടായ കാല ട്ടത്തിൽ എലലാ 
ഭക്തടേയും അനുന്ത് ഹിക്കാൻ ഉയിർടകാണ്ട ടെയ്യങ്ങൾ വെരക്ക മലബാെിടല സംസ്കാേത്തിന്ടെ ഭാ മാണ്. 
വിവിധ രക്ന്ത്െങ്ങളിലും െെവാട്  ൃഹങ്ങളിലുമാണ് ഇത് നെക്കുക.  
 ടെയ്യാട്ടത്തിന്ടെ ആദയെെങ്ങാണ് അെയാളം ടകാെുക്കൽ.  ടെയ്യത്തിന്ടെ െീയെി നിശ്ചയിച്ച് രകാലം
(ടെയ്യം) ടകട്ടാൻ നിശ്ചിെരകാലക്കാേടന ഏൽെിക്കലാണ് ഈ െെങ്ങ്. രദവൊസ്ഥാനത്തിനു മുമ്പ് ടവറ്റിലയും 
പഴുക്കയും പണവും കൂെി രകാലക്കാേന് സമ്മാനിച്ച് ഇന്ന രകാലം ടകട്ടണടമന്ന് ആൊേരെര് 
പെരഞ്ഞൽ പിക്കും. ടെയ്യാട്ടം ആേംഭിക്കുന്നെിന് െരലന്നാൾ െടന്ന രകാലക്കാേനും വാദയക്കാേുടമലലാം 
ടെയ്യസ്ഥലടത്തത്തിയിേിക്കും. സന്ധയക്കുമുരന്ന വാദയങ്ങൾ ടകാട്ടിയെിയിക്കും. ടെയ്യാട്ടത്തിന്ടെ െെങ്ങുകൾ 
ആേംഭിക്കുന്ന ഈ െെങ്ങിന് ടെയ്യം കൂെൽ എന്നാണ് പെയുക. 
 െില ടെയ്യങ്ങൾക്ക് ന്ത്വെടമെുരക്കണ്ടൊയിട്ടുണ്ട്. ന്ത്വെടമെുരക്കണ്ട രകാലങ്ങളാടണങ്കിൽ ന്ത്വൊനുഷ്ഠാനം 
അരൊടെ ആേംഭിക്കും. സ്ഥാനികേും രകാമേങ്ങളും രകാലക്കാേനുടമലലാം ന്ത്വെശുദ്ധിരയാടെയിേിക്കണം. 
ടെയ്യങ്ങൾക്കുമുരന്ന അനുഷ്ഠിരക്കണ്ട ന്ത്വെത്തിന് ദിവസവയെയാസമുണ്ട്. മൂന്നു ദിവസം, അഞ്ചു ദിവസം, ഏഴു 
ദിവസം എന്നിങ്ങടനയാണ് സാധാേണ ന്ത്വൊനുഷ്ഠാനത്തിന്ടെ ദിവസാന്ത്കമം. ഒറ്റരക്കാലം െുെങ്ങിയ 

െീരക്കാലങ്ങൾക്കും മറ്റും ഇേുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം ന്ത്വെമനുഷ്ഠിക്കും.  
 അലങ്കേിടച്ചാേുക്കിയ പുത്തൻ ആെയാഭേണങ്ങളും ഓലടകാണ്ടുള്ള 
മുെിരൊേണങ്ങളുംടകാണ്ട് അലങ്കേിടച്ചാേുക്കുന്ന ടെയ്യങ്ങൾ ന്ത് ാമീണജനെയുടെ 
ജീവിെടത്ത കുെടച്ചാന്നുമലല സവാധീനിക്കുന്നത്. ടെയ്യംടകട്ടി ഉെഞ്ഞുെുള്ളുരമ്പാൾ 
ടകട്ടുന്ന ആളിരലക്ക് പദവപെെനയം വടന്നത്തുടമന്നാണു വിശവാസം.  ദുഃഖം 
അകറ്റാനും വയാധി മാറ്റാനും വെരക്ക മലബാെിൽ ടെയ്യങ്ങളുടെ അനുന്ത് ഹം 
രവണം. വിത്തു വിെയ്കക്കാനും ടകായ്യാനും സംേക്ിക്കാനുടമലലാം ഇവിടെ 
ടെയ്യസാന്നിധയമുണ്ട്. 

ടെയ്യങ്ങളുടെ മുഖാലങ്കേണം മുഖത്തുരെെ്, മുഖടത്തഴുത്ത് എന്നീ േണ്ടു ന്ത്പകാേമാണ്. കൂൊടെ, 
ടമടയ്യഴുത്തുമുണ്ട്. രദവെകളുടെ േൂപപവവിധയത്തിന് ഈ അലങ്കേണങ്ങൾ കാേണമാകുന്നു. 
അേിച്ചാന്ത്്, മഞ്ഞൾ, കെും െുവെു മഷി, മനരയാല, ൊയിലയം മുെലായവയാണ് രെെിനും എഴുത്തിനും 
ഉപരയാ ിക്കുന്നത്. കലാകാേന്മാേുടെ സാമുദായിക രഭദമനുസേിച്ച് അലങ്കേണേീെിക്കും ഉപരയാ ിക്കുന്ന 
വസ്െുക്കൾക്കും വയെയാസം കാണും. മുഖടത്തഴുത്തിലും ആെയാഭേണങ്ങൾ ഒേുക്കുന്നെിലും പവദഗ്ധധയമുള്ള 
പഴയെലമുെ നൽകിയ അനുഭവസമ്പത്തുമായാണ് പുെുെലമുെ കളിയാട്ടക്കാവുകടള ധനയമാക്കുന്നത്. 
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Krishnakumar Paliath 

A great patriot and visionary passes away 

N 
atarajan was born on 15th August 1930 in a middle class family. Having had to shoulder the responsibility of 

supporting his family after his father’s death, the young boy grew up like 

any child in his age would have. His initiation to his monastic life started with his 

following of Swami Chinmayanada’s speeches. After resigning from his job in the 

Air Force where he went to become a pilot, his actively worked for the Chinmaya 

Mission and took interest in Vedanta studies. 

 He learned Sanskrit with Shri. Subramniya Iyer who introduced the                

chanting followed by Chinmaya Mission and Arsha Vidya even today. In 1962 he 

was given Sanyasa by Swami Chinamayananda and took up the name Swami       

Dayananda Saraswati. In 1963 he took a pilgrimage to Rishikesh and stayed there 

for three years studying various scriptures.  

 Between 1967 and 1971, Swamiji gave many talks at the request of the ash-

ram due to the declining health of Swami Chimayananda. He also conducted vari-

ous residential vedanta courses for which he created a system of his own.  He setup the Arsha Vidya Gurukulam in 

the US in 1986. Various other centers were also developed in the following years. Long term and short term ve-

danata teaching courses were introduced and had mass appeal. 

 In 2000, he set up the All India Movement For Seva ( AIMS ) in coordination with the Hindu Acharya Sa-

bha, which was an initiative of Swamiji to bring to a common platform the various religious heads of different 

Sampradayas. The platform was used to debate the various challenges faced by the community.  Swamiji promoted 

and participated in various initiatives of inter faith dialogues. He closely coordinated with religious heads of the 

Buddhist and Jewish faith. Swamiji started various Veda Patashalas to promote the preservation of cultures and 

religious and spiritual practices. Swamiji also started the Dharma Rakshana Samiti to protect the vedic heritage in-

herited by the ancient rishis. 

 He has also authored many books during his life times and the most important being the magnum opus, 

‘Baghavad Gita Home Study’. Swamiji touched the hearts of many people with his deep knowledge of our culture 

and spiritual heritage. He was able to bond with the common man and was even able to mingle fteely with every-

one and eluding the common notion of untouchability and social status commonly kept for spiritual gurus of our 

time. He was instrumental in setting up many schools for the under privileged.  

 Swamiji never hesitated to call a spade a spade. He was a vocal opponent of religious conversion and called 

it an assault and termed it as violence. Swamiji attained Samadhi on 23rd September 2015. His presence would 

surely be missed but his message and vision will be carried forward with more earnest in our daily life. 
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ÆàÉÞÕÜß 

 ØOÞÆÈ¢: ¥ÆßÄß ØáµíÄÞXµV 
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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 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 examining 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 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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ÎáJÛß 

¥ÈßWµáÎÞV.Ìß. 

കാ 
െിൽ നിന്നും അമ്മയുടെ െെവാട്ടിരലക്ക് ഇെങ്ങിയരൊൾ െടന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ ആ മണം വലലാടെ 

അനുഭവിച്ചു. മുറ്റരത്തക്കു കാലുടവച്ചു നെക്കുരമ്പാൾ ഓർമ്മവന്നത് നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന രഫാണിൽ 
സംസാേിച്ചു നിന്ന അമ്മയുടെ ടനഞ്ചിെിെിൻ ശബ്ദമായിേുന്നു. അരെ മുത്തശ്ശി നടമ്മ വിട്ടു ടപായിേിക്കുന്നു  

 

അമ്മരയക്കാൾ ഒേു പരക് രദവുകുട്ടിക്കായിേുന്നു ആ 

വാർത്ത ടടട്ടിെിച്ചത്. കുപവറ്റിൽ നിന്നും സ്കൂൾ 
അവധിക്കാലം നാട്ടിൽ രപാകുന്നത് െടന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ 

പകയിൽ പിെിച്ചുനെക്കാൻ രവണ്ടിയായിേുന്നു. ഫ്ലാറ്റിരല 

ശവാസംമുട്ടലും, അച്ഛന്ടെ രകാപവും എലലാം മെന്നു 
പാെി പെന്നു നെക്കാൻ രവണ്ടി ഓെി ടെലലുന്ന ആ 

വാർദ്ധകയെിന്ടെയ്ക പകയ്യിടല സവാന്ത്നം നിെഞ്ഞ 

നിമിഷങ്ങൾക്കു രവണ്ടിയായിേുന്നു. 

 
അണ്ണൻകുഞ്ഞും, മാെത്തയും, ഒട്ടുമാവും, 

നന്ദിനിപശുവും, ടനൽകെിേും, പേൽമീനും എലലാം 

രദവുവിനു പേിെയടപെുത്തിയ ആ പകകൾ. 
മുത്തശ്ശിയുടെയ്ക ഭേണിയിൽ അെച്ച ഉെുമാങ്ങയിൽ പക ഇട്ടരൊൾ പകയ്യിൽ അെിടച്ചങ്കിലും അച്ഛൻ കാണാടെ 

എന്നും അെിൽ ഒടേണ്ണം മുത്തശ്ശി െേുമായിേുന്നു. വിഷുവിനു ദൂടേയുള്ള ശാർങ്ങകാഅമ അമ്പലത്തിൽ 

രപായരൊൾ ആറ്റിൽ കൂെി ടകട്ടുവള്ളത്തിൽ ടകട്ടിയ രെേു കണ്ടു അത്ഭുെടപട്ടു നിന്ന എരന്ന കൂട്ടം 

ടെറ്റിയരൊൾ നിെഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുമായി എടന്ന െിേഞ്ഞു നെന്ന ആ പകകൾ എലലാം എലലാം എരന്ന 
വിട്ടുരപായരലലാ. 

 

വീട്ടിരലക്കു കയെുന്ന ഓരോ പെവിലും ഓർമ്മകൾ വലലാടെ രവട്ടയാെുന്ന രപാടല. അരെ മുറ്റടത്ത പ്ലാവിൽ 
ടകട്ടിയ െുവന്ന പട്ടിൽ കടണ്ണാന്നു െിേിഞ്ഞു. സന്ധയവിളക്കു ടകാളുത്തി ോമായണം വായിച്ചിേുന്ന 

മുത്തശ്ശിയുെുത്ത രനേിയ മുണ്ടിൽ െല ൊയിച്ചു ഉെങ്ങിയ ഓർമ്മകൾ 

അരെ ആ മുണ്ട് െുവന്നൊരണാ? മാവിൻ െുവട്ടിടല അസ്ഥി െെയിൽ 

കത്തിച്ച െിേിക്കു മുത്തശ്ശിയുടെ െിേിരപാരല രൊന്നിരയാ? ഇലല ഇനി 
ഒേിക്കലും ആ വിളി എനിക്ക് രകൾക്കാൻ കഴിയിലല രദവൂട്ടി. 

അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും െിേിച്ചു വന്നീട്ടും കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടും 

മുത്തശ്ശിയുടെ പെലത്തിന്ടെ ആ മണം വലലാടെ രവട്ടയാെുന്ന രപാടല.  
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ÕßÍà×í ÄßçAÞ¿ß 

ØçLÞ×Jßæa ©ùÕµZ 

സ 
രന്ത്ാഷം എന്നത് നമ്മുടെ പകവശമുള്ള പണം ടകാണ്ട് അളന്നു രനാക്കാൻ സാധയമലല. പടക് നമ്മുടെ 
ജീവിെത്തിരലക്ക് കെന്നുവന്ന വയക്തികൾ സമ്മാനിച്ച സുന്ദേ നിമിഷങ്ങൾടകാണ്ട്  അത് അളക്കാം. 

എലലാം നലലൊയെു ടകാണ്ടു മാന്ത്െമലല നാം സരന്ത്ാഷിക്കുന്നത്, മെിച്ച് എലലാത്തിലും നലലത് കാണാൻ 
സാധിക്കുരമ്പാളാണ് സരന്ത്ാഷം പകവേിക്കാനാവുക. 
 നമ്മുടെ സരന്ത്ാഷത്തിന്ടെ ൊരക്കാൽ നമ്മുടെ 
പകവശം െടന്നയായിേിക്കണം. അെു മറ്റുള്ളവേുടെ 
കീശയിൽ ആവേുത്. സ്രനഹടമന്ന വികാേമാണ് 
സരന്ത്ാഷത്തിന്ടെ ൊരക്കാൽ. അത് മറ്റുള്ളവേുമായി 
പങ്കുവക്കുരമ്പാഴാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ 
ന്ത്പവൃത്തിയിലൂടെ െിേിച്ചെിവിലൂടെ മാന്ത്െം 
നമുക്കനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അദ്ധയത്മികാനുഭൂെിയാണ് 
അത്. നാം എന്ത്് െിന്ത്ിക്കുന്നു, പെയുന്നു, ടെയ്യുന്നു 
എന്നെിടന ആന്ത്ശയിച്ചാണ് സരന്ത്ാഷം കെന്നുവേുന്നത്. 
നമുക്ക് ലഭിച്ച കഴിവുകടള, അനുന്ത് ഹങ്ങടള നന്ദിരയാടെ 
സ്മേിക്കുക. ന്ത്പെിബന്ധങ്ങടള െേണം ടെയ്യാനുള്ള ശക്തി 
െന്ന ഈശവേടന ന്ത്പാർത്ഥിച്ചു ടകാണ്ട് എലലാവേിലുമുള്ള 
നന്മടയ കാണുക. സ്രനഹം ടകാണ്ട് രലാകടത്ത 
കീഴെക്കുകയാടണങ്കിൽ സരന്ത്ാഷ പൂർണ്ണമായ ജീവിെം 
നമുക്കു സവന്ത്ം. 
 എടൊഴും സരന്ത്ാഷമായിട്ടിേിക്കാനാണ് നമ്മടളലലാം 
ആന്ത് ഹിക്കുന്നത്, പടക് പല ആളുകൾക്കും സരന്ത്ാഷമിലല 
എന്നൊണ് സെയം. അെിന്ടെ കാേണം സരന്ത്ാഷത്തിന്ടെ 
േഹസയം അെിയിടലലന്നത് െടന്നയാണ്. രനെുന്നെിൽ അലല മെിച്ച് പങ്കുയ്കക്കുരമ്പാഴാണ് യഥാർത്ഥ സരന്ത്ാഷം 
പകവേുന്നത്. നമുക്കുള്ളെു മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂെി ടകാെുക്കുക, അവർക്കു രവണ്ട സഹായം ടെയ്കെുടകാെുക്കുക. 
എലലാവേും ഈശവേന്ടെ അംശമാടണന്ന് കണ്ടു സ്രനഹിക്കുകയും, രസവിക്കുകയും ടെയ്യുക. അരൊഴാണ് 
യഥാർത്ഥ സരന്ത്ാഷം പകവേുന്നത്. ഇങ്ങടന സമാജത്തിടല മുഴുവൻ ആളുകളും െിന്ത്ിക്കുകയും 
ന്ത്പവർത്തിക്കുകയും ടെയ്കൊൽ ഭൂമിയിൽത്തടന്ന നമുക്ക് സവർഗ്ഗെുലലയമായ ജീവിെം നയിക്കാം.  
 
 ഇൊണ് സരന്ത്ാഷത്തിരലക്കുള്ള യഥാർത്ഥ വഴി. മെിച്ച് സവാർത്ഥപേമായ െിന്ത്യിൽ െന്ടെ സുഖം 
മാന്ത്െം കാംക്ിച്ചു ന്ത്പവർത്തിക്കുന്നവർ ന്ത്കരമണ ദു:ഖത്തിന്ടെ ആഴക്കെലിരലക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. സരന്ത്ാഷം 
രനെുന്നെിനായി ജീവിെം രപാലും അപകെടെെുത്തി, അേുൊയ്കമകളിലൂടെ പണവും മറ്റും സമ്പാദിക്കുന്നു. 
ഇങ്ങടന രനെുന്ന സരന്ത്ാഷം പനമിഷികമാണ്. സരന്ത്ാഷമുണ്ടാകാൻ പജവികമായ ആവശയങ്ങൾ െെസമിലലാടെ 
നിർവ്വഹിക്കടെെണം. പണം ഇത്തേം ആവശയങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള ഒേു ഉപാധി മാന്ത്െമാണ്.  

  
നമുക്ക് ലഭിച്ച െുേുങ്ങിയ കാലടത്ത ജീവിെം സരന്ത്ാഷരത്താടെ ജീവിക്കാൻ കുെുക്കു 
വഴികടളാന്നും ഇലല. പണം െീർച്ചയായും ജീവിെ സ്കേയങ്ങടള ടമച്ചടെെുത്താൻ 
ഉപകേിക്കും. പടക്, അരൊടൊെം െടന്ന മാനസികമായ സരന്ത്ാഷത്തിനും കൂെി 
മാർഗ്ഗങ്ങൾ നാം കടണ്ടത്തിയിടലലങ്കിൽ സരന്ത്ാഷം വളടേ അകന്നുെടന്ന നിൽക്കും. 
ധർമ്മം-അർത്ഥം-കാമം-രമാക്ം എന്നീ െെുർവിധ പുേുഷാർത്ഥങ്ങളുടെ സന്ത്ുലിെമായ 
ജീവിെേീെിയാണ് സരന്ത്ാഷത്തിന് ഋഷീശവേന്മാർ നടമ്മ പഠിെിച്ചത്. ധർമ്മമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ 
മാന്ത്െമായിേിക്കണം പണവും, ആന്ത് ഹങ്ങളും നിെരവറ്റി രപാരകണ്ടത്. ഒെം 

ആദ്ധയാത്മികെയുടെ മെിത്തട്ടിലായിേിക്കണം ടഭ്െികെയുടെ വികാസവും. എങ്കിൽ മാന്ത്െരമ ശാശവെമായ സുഖം  
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നമുക്കു ന്ത്പാപയമാവുകയുള്ളൂ. നിെയജീവിെത്തിൽ െില കാേയങ്ങളിൽ നാം ന്ത്ശദ്ധാലുക്കളായാൽ സരന്ത്ാഷം 
നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടാകും. ആന്ത് ഹിക്കുന്നടെലലാം സവന്ത്മാക്കണടമന്ന രമാഹം ഉരപക്ിക്കുക, മറ്റുള്ളവേിൽ 
അസൂയടെൊെിേിക്കുക, ജീവിെത്തിൽ നിോശടെൊെിേിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക്  നമ്മരളാെുള്ള വിശവാസം 
നിലനിർത്താൻ ന്ത്പയത്നിക്കുക, പദവികെയിൽ വിശവസിക്കുക, സഹജീവികടള രസവിക്കുക, ധാർമ്മികമായ 
ജീവിെം നയിക്കുക, വയക്തിബന്ധങ്ങൾക്ക് ന്ത്പാധാനയം നൽകുക, നലല വാക്കുകൾ ഉപരയാ ിക്കുക െുെങ്ങിയ 
സദ്പന്ത്പവൃത്തികൾ ശീലിക്കുക. ന്ത്കരമണ നമ്മുടെ ജീവിെത്തിൽ നാമെിയാടെ െടന്ന മാറ്റങ്ങൾ പകവേും. അത് 
നടമ്മ സരന്ത്ാഷത്തിരലക്ക് നയിക്കും. കാമ-രന്ത്കാധ-രലാഭ-രമാഹ-മദമത്സോദികളാണ് നമ്മുടെ സരന്ത്ാഷത്തിന്ടെ 
ശന്ത്െുക്കൾ. രമൽെെഞ്ഞ ആെു ദുർ ുണങ്ങരളയും നിയന്ത്ന്ത്ിക്കാൻ നാം െയ്യാൊകണം. ഭാേെത്തിടല 
രവദമന്ത്ന്ത്ങ്ങളിടല ഒേു ന്ത്പധാന ശാന്ത്ി മന്ത്ന്ത്മാണിത്; 
  
 "ഓം സർകേ ഭവന്തു സുഖിന:" 
 സർകേ സന്തു നിരാമയ: 
 സർകേ ഭരദാണി പേയന്തൂ 
 മാ േശ്ചിത് ദുുഃഖ ഭാഗ് ഭകവത്" 
 
ഏലലാവർക്കും സുഖം ഭവിക്കടട്ട, എലലാവേും രോ മുക്താോയിേിക്കടട്ട, 
എലലാവേും ശുഭാേംഭമായത് മാന്ത്െം ദർശിക്കടട്ട, ആേും െടന്ന ദു:ഖിക്കുകയും 
കഷ്ടടെൊടെയും ഇേിക്കടട്ട. ഇൊവണം നമ്മുടെ ന്ത്പാർത്ഥന. എന്ടെ സുഖം 
എന്നലല മെിച്ച് സർവ്വെോെേങ്ങളുടെയും സുഖവും രക്മവും ആണ് നാം 
ആന്ത് ഹിരക്കണ്ടത്. "രലാക സമസ്െ സുഖിരനാ ഭവന്ത്ു" എന്നൊകണം നമ്മുടെ 
കാഴ്െൊട്. ഭാേെത്തിടല ോജാക്കന്മാേിൽ ന്ത്പബലനായ ദുേന്ദിരദവന്ടെ 
ന്ത്പാർത്ഥന നമുക്കു മാെൃകയാക്കാം . 
  
 "നത്വഹം ോമകയാ രാജ്യം 
 ന സവർഗ്ഗം ന പുനർഭവം 
 ോമ കയ ദുുഃഖ ത്പത്ാനം 
 രപാണിനാം ആർത്തി നാേിനം" 
 

എനിക്ക്  ോജയരമാ, സവർഗ്ഗരമാ രവണ്ട .എനിക്കു രമാക്ം 
രപാലും രവണ്ട, രവദന അനുഭവിക്കുന്നവേുരെയും  
ദുഖിക്കുന്നവേുരെയും രമാെനവും സരന്ത്ാഷവുമാണ് എനിക്ക് 
രവണ്ടത്. എന്ത്െ ഉദാത്തമായ ന്ത്പാർത്ഥനയാണ്. ഈടയാേു 
സങ്കൽെത്തിൽ ജീവിെം നയിക്കാൻ സാധിക്കുടമങ്കിൽ 
രലാകത്തിനു മുഴുവൻ സരന്ത്ാഷവും ശാന്ത്ിയും പകോൻ 
നമുക്കു സാധിക്കും. 
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ºÞµcÞVµâJí  

രക 
േളത്തിടല അെിന്ത്പാെീനമായ ഒേു േം കലയാണ് 
ൊകയാർകൂത്ത്. ഇത് ഒേു ഏകാം  കലാേൂപമാണ്. ഇെിടറെ 

ഒന്നിൽ കൂെുെൽ രപർ രെർന്നുള്ള േൂപടത്ത കൂെിയാട്ടം എന്നും 
വിളിക്കുന്നു. ശാകയമുനിയിലൂടെ അവെേിച്ച കൂത്ത് രകേളത്തിൽ 
കുലരശഖേടെേുമാളിടറെ കാലത്ത് പേിഷ്കേിക്കടെെുകയുണ്ടായി. 
"കൂത്ത്" എന്ന പദത്തിടറെ അർത്ഥം നൃത്തം എന്നാണ്. എങ്കിലും ഈ 
കലാേൂപത്തിൽ വളടേ െുേുങ്ങിയ നൃത്തം മാന്ത്െരമ ഉള്ളൂ. 
മുഖഭാവങ്ങൾ ൊകയാർകൂത്തിൽ ഒേു വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. 
പേമ്പോ െമായി രക്ന്ത്െങ്ങളിടല കൂത്തമ്പലങ്ങളിലാണ് ൊകയാർകൂത്ത് 
അവെേിെിക്കാറ്. കലാകാേന്മാർ രക്ന്ത്െത്തിടല ന്ത്പെിഷ്ഠരയാട് ഒേു 
ന്ത്പാർത്ഥനടൊലലി കൂത്തു െുെങ്ങുന്നു. ഇെിനുരശഷം സംസ്കൃെത്തിൽ 
ഒേു രലാകം ടൊലലി അെിടന മലയാളത്തിൽ നീട്ടി  വിശദീകേിക്കുന്നു. 
െുെർന്നുള്ള അവെേണം പല സമീപകാലസംഭവങ്ങടളയും 
സാമൂഹികെുറ്റുപാെുകടളയും ഒടക്ക ഹാസയം കലർന്ന േൂപത്തിൽ 
ന്ത്പെിപാദിക്കുന്നു. കൂത്തു കാണാനിേിക്കുന്ന കാണികടള കളിയാക്കിയും 
ൊകയാർക്ക് മറ്റുള്ളവടേ െിേിെിക്കാം. കൂത്ത് പേമ്പോ െമായി 
ൊകയാർ സമുദായത്തിടല അം ങ്ങളാണ് അവെേിെിക്കുക. ൊക്കയാന്മാേും അവേുടെ കലാസപേയകളും 

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് വെക്കൻ രകേളത്തിടല ടപേിടഞ്ചലലൂർ 
ന്ത്പരദശത്ത് മാന്ത്െമാണ് ഉണ്ടായിേുന്നടെന്നും െുെർന്നുള്ള പെിടനട്ട് 
ൊക്കയാർ കുെുംബങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് രകേളത്തിന്ടെ വിവിധ 
ഭാ ങ്ങളിരലക്ക് കുെിരയെിയൊടണന്നും പെയടെെുന്നുണ്ട്. 
 നമ്പയാർ സമുദായത്തിടല സ്ന്ത്െീകൾ (നങ്ങയാേമ്മമാർ) മാന്ത്െം 
അവെേിെിക്കുന്ന കൂെിയാട്ടം കലാേൂപം നങ്ങയാർക്കൂത്ത് എന്ന് 
അെിയടെെുന്നു. ഇെും ൊകയാർക്കൂത്തുമായി ബന്ധമിലല. 
ൊകയാർക്കൂത്തിൽ േണ്ട് വാരദയാപകേണങ്ങൾ മാന്ത്െരമ 
ഉപരയാ ിക്കുന്നുള്ളൂ -മിഴാവും ഇലത്താളവും. 
 
കപരിനു പിന്നില് 
"കൂത്ത്" എന്ന പദത്തിടറെ അർത്ഥം നൃത്തം എന്നാണ്. ൊകയാർ 
വിഭാ ത്തിൽടെട്ടവർ അവെേിെിക്കുന്നെിനാൽ ഇത് ൊകയാർക്കൂത്ത് 
ആയി. ശാകയമുനിയുടെ വംശത്തിൽ ടപട്ടവോണ് ൊകയാർ എന്ന് െില 
െേിന്ത്െകാേന്മാർ കേുെുന്നു.ൊകയാർ എന്നെിന് ബുദ്ധമെക്കാർ എന്നാണ് 
ശബ്ദൊോവലി അർത്ഥം നൽകിയിേിക്കുന്നത്. ഇത് പാലി ഭാഷയിൽ 
നിന്നുത്ഭവിച്ചൊണ്. പാലിയിൽ സാകിയ എന്നാൽ ബുദ്ധർ ജനിച്ച 

ക്ന്ത്െിയവംശം എന്നാണ്. അവേുടെ പിന്ത്ുെർച്ചക്കാോണ് ൊകയാന്മാർ എന്ന് അെിയടെെുന്നത്. ടബ്ദ്ധന്മാർ 
മെന്ത്പെേണത്തിടനാേുപകേണമായി നാെയകലടയ വളർത്തിടക്കാണ്ടുവന്നു. അവോണ് കൂെിയാട്ടം, കൂത്ത് എന്നീ 
കലാേൂപങ്ങടള രകേളത്തിന് പേിെയടെെുത്തിയത്. രകേളത്തിടല ന്ത്ബാഹ്മണാധിപെയകാലത്ത് 
നമ്പൂെിേികുെുംബങ്ങളിൽ നിന്നും പുെം െള്ളടെട്ടിേുന്ന അം ങ്ങടള (ഭൃഷ്ട്) ൊകയാന്മാർ സവീകേിച്ചിേുന്നു. 
അരൊടെ അവേുടെ അം സം യ വർദ്ധിച്ചിേിക്കാം കുലീനേും വാ വിലാസത്താൽ അനു ൃഹീെേുമാകയാൽ 
അവർ ലാ യോടണന്നും, ‘ലാ യർ‘ എന്ന പദമാണ് ‘ൊകയാർ‘ ആയടെന്നും പെയടെെുന്നു. നൃത്തനാട്ടയങ്ങൾ 
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നെത്തുന്ന ആൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ന്ത്പരയാ ത്തിലിേുന്ന “ൊക്കയ്യർ “ എന്ന പദമാണ് ൊകയാർ ആയത് എന്ന 
ഒേു വാദ െിയുമുണ്ട്. നാെയാൊേയന്മാടേ കൂത്തച്ചാക്കയ്യർ 
എന്നും വിളിക്കാെുണ്ട്. 
 വിദൂഷകന്ടെ രവഷമാണ് കൂത്തിൽ 
ൊകയാർക്കുള്ളത്. മുഖത്തും ടനഞ്ചിലും പകമുട്ടിനു 
രമടലയും അേിമാവുടകാണ്ട് അണിയും. കണ്ണിൽ വീെിയിൽ 
കടണ്ണഴുെി വാലിെും. ടനറ്റി, മൂക്ക്, കവിളുകൾ, ൊെി, 
ടനഞ്ച്, പകകൾ എന്നിങ്ങടന പെിനാലു ഭാ ങ്ങളിൽ 
െുവന്ന ടപാട്ടുണ്ട്. മീശയ്കക്ക് രമൽടക്കാമ്പും 
കീഴ്ടക്കാമ്പുമുണ്ട്.ടെവിെൂക്കളും കുെുമയും വാസിയും 
പീലിെട്ടവുമുണ്ടാകും. പകകളിൽ കെകം, മാേിെത്തിൽ 
പൂണൂൽ എന്നിവയുണ്ടാകും. ഒേു ടെവിയിൽ 
ടെച്ചിമാലയും മരറ്റെിൽ ടവറ്റിലെുേുളും വയ്കക്കും. 
മാറ്റുമെക്കി പിന്നിൽ കനെിച്ച് പപെകം വച്ചുെുത്ത് 
കെിസൂന്ത്െം ടകട്ടും. 
 
ഐത്ിഹയം 
ന്ത്പപഞ്ച കർത്താവായ ന്ത്ബഹ്മാഅമ രദവന്മാർക്്ക 
േസിക്കുന്നെിനും സ്ന്ത്െീശൂന്ത്ദാദികളൂടെ ആസവാദനത്തിനുമായി നലുരവദങ്ങളിൽ നിന്നും 
ശബ്ദസവേേസാഭിനയങ്ങടള സംന്ത് ഹിച്ച് നിർമ്മിച്ചൊണ് നാെയരവദടമന്നും അത് ഭേെമുനി ശിഷയന്മാർക്കും 
സവപുന്ത്െന്മാർക്കും മറ്റും പെഞ്ഞുടകാെുക്കാനായിെിട്ടവട്ടങ്ങരളാട് കൂെി നെെിൽ വേുത്തിയൊണ് നാെയശാസ്ന്ത്െം 
എന്നാണ് ഐെിഹയം. ആദയം വളടേ ന്ത്പൊേത്തിൽ ഇേുന്നുടവങ്കിലും പിന്നീട് ക്രയാന്മുഖമായ ഈ ശാസ്ന്ത്െം 
ശാകയമുനിയാണ് സം േക്ിടച്ചെുത്തത്. 
 
ചരിരത്ം 
 2000 വർഷത്തിരലരെ പാേമ്പേയമുടള്ളാേു കലാേൂപമാണ് ൊകയാർക്കൂത്ത്. ബ്ദ്ധോണ് ഈ 
നാെയകലടയ ഇന്നു കാണുന്ന അവസ്ഥയിരലക്ക് വളർത്തിടക്കാണ്ടുവന്നത്. ടബ്ദ്ധന്മാർ നാെയകലടയ അവേുടെ 
മെന്ത്പെേണത്തിനായി ഉപരയാ ിച്ചിേുന്ന വിവേം അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച വിരദശ സഞ്ചാേികർ 
രേഖടെെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. െീന യാന്ത്െികനനയ ഫാഹിയാൻ മഥുേടയെറ്റി വിവേിക്കുരമ്പാൾ വർഷക്കാലത്ത് 
ബുദ്ധവിഹാേങ്ങളിൽ വസാ ആര ാഷിക്കുന്നെിനിെയിൽ സാേീപുന്ത്െടറെയും ടമ്ദ്പ ലലയായനടറെയും മറ്റും 
മെപേിവർത്തനകഥകൾ നെന്മാടേ വേുത്തി അഭിനയിെിക്കെുണ്ട് എന്ന് പോമർശിച്ചു കാണുന്നു. 
ന്ത്പാെീനെമിഴ് ന്ത് ന്ഥമായ െിലെെികാേത്തിൽ പെയുന്നു. പെയൂർ കൂത്തച്ചാകയാർ ഒേു ബുദ്ധസനയാസിയാണ്.   
 ഒൻപൊം നൂറ്റാണ്ടിടല കാ്മീേത്തിൽ വച്ചു ദാരമാദേ  ുപ്െടനഴുെിയ കുട്ടനീമെം എന്ന കാവയത്തിൽ 
ഹർഷവർദ്ധനൻ എന്ന ോജാവിടറെ േത്നാവലീനാെികയിടല ന്ത്പസ്ൊവനയും ഒന്നാമങ്കവും വാോണസിയിൽ 
നിന്നു വന്ന ഒേു സം ം നെീസം ക്കാർ വിസ്െേിച്ചാെിയെിടന പറ്റിയും വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിേിക്കുന്നു. 
രകേളത്തിടല കൂെിയാട്ടത്തിൽ വിസ്െേിച്ചാെുന്ന സന്ത്മ്പദായം അെിലുമുണ്ട്. ന്ത്പശസ്െ ൊകയാർക്കൂത്ത്-കൂെിയാട്ടം 
കലാകാേനായ യശശ്ശേീേനായ  ുേു നാെയാൊേയ വിദൂഷകേത്നം പത്മന്ത്ശീ മാണി മാധവ ൊകയാർ ആണ് 
ൊകയാർ കൂത്തിടനയും കൂെിയാട്ടടത്തയും അമ്പലത്തിന്ടെ മെിൽടക്കട്ടുകൾക്ക് അകത്തുനിന്ന് 
സാധാേണക്കാേുടെ അെുരത്തക്ക് ടകാണ്ടുവന്നത്. അരേഹം ആധുനിക കാലടത്ത ഏറ്റവും മഹാനായ കൂത്ത്-
കൂെിയാട്ടം കലാകാേനായി കേുെടെെുന്നു.   
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ഒേു ജന്മദിനക്കുെിെ് 
 

ജീ വിെമാകുന്ന യാന്ത്െെൻ വഴിയേികിൽ, നാഴികക്കൽ രപാടല എത്തുന്നിടൊേു ദിനം. 

അച്ചന്ടെ പകയ്യിൽ നിടന്നാേു പുെവ വാങ്ങുവാൻ, 

അമ്മ വിളമ്പുന്ന സദയയുണ്ടീെുവാൻ, 

രൊഴർെൻ ആ്രളഷണത്തിനശേീേികൾ, 

ലിഖിെങ്ങളായ്ക വായ്കച്ചു കണ്കുളിർത്തീെുവാൻ. 

രദവടന ന്ത്പീെിടെെുത്തുവാൻ രെെസാ  

മുത്തശ്ശി ന്ത്പാർത്ഥിടച്ചാേർച്ചന നെത്തുവാൻ, 

ഒെുവിടലലലാം െീർന്നു  ശയ്യയിൽ മലന്നു െൻ, 

െിന്ത്ടയ പാെിെെക്കാൻ വിെുരന്നേം, 

എത്തിെുന്നുള്ളിടലാേു വിെയാർന്ന െിന്ത്കൾ, 

മേണത്തിരലക്കുള്ള ദൂേം കുെഞ്ഞുരവാ...!! 

ജനനത്തിൽ നിന്നും അകന്നു രപാകുന്നുരവാ..!! 

െിന്ത്െൻ കാെുരകെുരന്നേമെിയാടെ, 

നിന്ത്ദടയടന്ന വിഴുങ്ങീെുന്നു ശാന്ത്മായ്ക. 

 

µÕßÄ 

Éß.¦V.ºáIOx 
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Deal with Common Cold 

Common cold is a viral infection 

Causes 

 Viral infection of the respiratory tract. It can spread from an in-

fected person to another through sneezing, allergic disorders or change in 

weather 

Symptoms 

 Constant sneezing, Blocked or runny nose, In severe cases one 

may notice sore throat, dry cough, headache and mild fever 

Home Remedies 

Natural home remedy using milk, turmeric powder and black pepper 

powder 

 Take 1 glass of warm milk 

 Add 1 tsp of turmeric powder 

 Add 1 tsp of black pepper powder 

 Mix well and drink 2 times everyday 

    Natural home remedy using carom seeds 

 Crush 1 tbsp carom seeds 

 Put 1 tsp of this powder in a clean cloth 

 Tie the cloth in a bundle 

 Hold this bundle close to your nose and inhale 

    Natural home remedy using ladyfingers 

 Take 100 gm ladyfingers or okra 

 Cut them into small pieces 

 Add them to ½ L hot water 

 Heat for 10-15 min 

 

    Inhale the steam coming from the mixture. This gives relief from dry cough and throat irritation 

 

These remedies are based on the principles of Ayurveda, the ancient Indian science of healing, and are completely 

natural, non-invasive, and can be prepared at home. Consult your doctor if the symptoms persist. Refer to the 

terms of use. 
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¥NæÏ µÞÃÞX 

 ÎßÈß dÉçÎÞÆí 

വ 
ഴിരയാേക്കാഴ്െകൾ കണ്ടു മെുത്തു. പട്ടണം ഒേു ഭൂെം രപാടല െടന്ന െുെിച്ചു 

രനാക്കുന്നൊയി അയാൾക്ക്  രൊന്നി. കാലുകൾക്കു രവ െ രപാേ, മനസാകടട്ട ലക്യം 

ൊണ്ടിയിട്ടു നാഴിക കഴിഞ്ഞു. ഈ ന േത്തിന്ടെ പകകൾ െടന്ന വാേിടയെുത്തിട്ടു വർഷങ്ങൾ 

കഴിഞ്ഞിേിക്കുന്നു. ബാലയത്തിന്ടെ വിരവകശൂനയെ ആരണാ എടന്നനിക്കു കൃെയമായി പെയാൻ 

സാധിക്കിലല എങ്കിലും, എന്ടെ ഓട്ടം നിലച്ചത് ഈ ന േത്തിന്ടെ ഹൃദയത്താണ്. അെിമെവത്തിന്ടെ 

വിെയലാർന്ന ഓർമ്മകൾ ഇരൊഴും വിഹവലമായി പിൻെുെർന്നു ടകാരണ്ടയിേിക്കുന്നു. ടകട്ടിയിട്ട 

പകയ്യുമായി ദീനമായി കേയുന്ന അമ്മയുടെ േൂപം ഉെക്കത്തിലും എന്ടെ മരനാനില ടെറ്റിക്കുന്നു. 

ഒെുവിൽ ആ രദഹം ആഗ്നിയിൽ പിെയുന്നെും രനാക്കി അലെി വിളിരച്ചാെിയെും. ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന 

ഒേു െീവണ്ടിയുടെ ഇേുണ്ട ഇെനാഴിയുടെ ഇെുക്കിൽ മുഖം മെച്ചിേുന്നെും ഇന്നടലടയരന്നാണം 

ഓർക്കുന്നു.  

 "ആോണ് എന്ടെ അച്ഛൻ അരമ്മ? പലവുേു ടാൻ രൊദയടമെിഞ്ഞു. അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ 

നിെയും.  

 "രമാന്ടെ അച്ഛൻ ഒേു വലയ ആളാ. രമാനും അച്ഛടനരൊടല ആകണം രകരട്ടാ! 

ഉത്തേം െൃപ്െികേം അടലലങ്കിലും ടാൻ െലയാട്ടും. കുട്ടിയാടണങ്കിലും എനിക്കു അമ്മ മാന്ത്െരമ 

ഉള്ളൂ എന്ന യാഥാർത്ഥയം രൊദയങ്ങടള എന്ടെ ടൊണ്ടയിൽ കുെുക്കി. കാലങ്ങൾ കളംവേച്ചു 

നീങ്ങുരമ്പാഴും. കദനക്കെൽ ൊണ്ടി ടാൻ െീേം രെെുരമ്പാഴും അമ്മടയന്ന സെയത്തിന്ടെ 

ഓർമ്മെൂക്കൾ വാെിത്തടന്ന നിൽക്കുന്നു. ടാൻ രപാകുകയാണ്. എന്ടെ അമ്മടയ കാണാൻ. അമ്മ 

എടന്ന കാത്തിേിെുണ്ടാകും. അമ്മയുടെ വീെിനു െുമേിലല, െൂണിലല, രമൽക്കൂേയും ഇലല. കാെും 

പെർെും നിെഞ്ഞ മലയിെുക്കിൽ "ഒേു കലലു മാന്ത്െം". എന്ടെ അമ്മ എടന്ന വാേിെുണർന്നു, 

ടനെുകയിൽ ഉമ്മ വച്ചു, കവിളിൽ െരലാെി. ടാനമ്മയുടെ മെിയിൽ ഒേു കുഞ്ഞായി  

മാെി. 

 

"അേവിന്ദ്..രമാരന.." അമ്മ വിളിച്ചു . 

"എഴുരന്നൽക്കൂ..എന്ടെ കൂടെ വേൂ" 

എന്ടെ കാലുകൾ െലിച്ചു. പിടന്ന അവ നിശ്ചലമായി .ആരോ പിെിച്ചു വലിക്കുന്നു. അമ്മയിൽ 

നിന്നും ദൃഷ്ടി മാറ്റി ടാൻ െിേിഞ്ഞു രനാക്കി. ഒേു മധയവയസ്ക്കൻ. 

 

"നിങ്ങൾ ആോ?" 

"എന്ടെ കൂടെ വേൂ" ആൊയിേുന്നു ഉത്തേം. 

"എന്ടെ അച്ഛനാരണാ ? 

ഒേു നിമിഷം കണ്ണിമ െിമ്മാടെ എടന്നത്തടന്ന രനാക്കി നിന്നു അയാൾ. പിടന്ന പെിടയ പുഞ്ചിേിച്ചു.  

"അങ്ങടന വിളിരച്ചാളൂ കുട്ടീ"  

അമ്മടയവിടെ? ടാൻ െിേിഞ്ഞു രനാക്കി. ഇലല ഇവിടെടയങ്ങും കാണുന്നിലല. പുക മൂെി െുെങ്ങിയ 

കാെിന്ടെ പെർെിൽ അവയക്തമായി ടാൻ അമ്മയുടെ വീെു മാന്ത്െം കണ്ടു. "ഒറ്റക്കലലിൽ െീർത്ത 

വീട്"...."അമ്മ ഉെങ്ങുന്ന വീട് "! 
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The King and the Foolish Monkey 

 Once there was a king, who had a pet monkey. 

This monkey was a fool, but was treated royally and 

moved freely in the king's palace.  

 He was also allowed to enter the king's personal 

rooms that were forbidden even for the confidential 

servants.  

 

One afternoon, the king was asleep, while the monkey kept a watch. 

 

All of a sudden, a fly came in the room and sat on 

the king's chest. 

 

The monkey swayed her away, but the fly would 

only go away for some time and return on the 

king's chest again. 

 

 

The monkey got very angry and excited. The foolish monkey started chasing the fly with a 

sword. 

 

As the fly sat on the king's chest again, the monkey hit the fly with all his might. The fly 

flew away unharmed, but the king was severely wounded in the chest, and died as a result. 

The wise indeed say: 

Beware of a foolish friend. He can cause you more harm than your enemy 

Tales of Panchathanthra 
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¦øá¢ ¥ùßÏÞæJÞøá ®ÝáJáµÞøX 

Éß.dÖàµáÎÞV 

 ”ബാലോമപുേത്തിനെുത്ത് ഭ വെിനെയിൽ രഡാ.െിക്കുെിശ്ശി  ം ാധേൻ എടന്നാോളുണ്ട്. അരേഹടത്ത 

രനേിട്ടു രപായി കാണണം. മലയാള ഭാഷാെേിന്ത്െത്തിൽ ഇെം ലഭിരക്കണ്ടയാളാണ്. നെത്തിയ  രവഷണങ്ങളും 
എഴുെിയ പുസ്െകങ്ങളും അന്ത്െയ്കക്കുണ്ട്. പടക്, എരന്ത്ാ അരേഹത്തിന്ടെ സംഭാവനകടളക്കുെിച്ച് 

പുെംരലാകം കാേയമായി അെിഞ്ഞിട്ടിലല. അരേഹടത്തക്കുെിച്ച് നടലലാേു ഫീച്ചർ വേണം. അർഹെയ്കക്ക് 

നൽകുന്ന അം ീകാേമാകും.” 

 
 കവിയും െപസയ അദ്ധയക്നുമായ 

എസ്.േരമശൻനായർ അെിോവിടല വിളിച്ച് ഇത് 

പെയുരമ്പാൾ രഡാ.െിക്കുെിശ്ശി  ം ാധേടന കുെിച്ച് 
എനിക്ക് കാേയമായ െിേിച്ചെിവിലലായിേുന്നു. രപര് 

എവിടെരയാ രകട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുമാന്ത്െം. േരമശൻ നായർ 

ആവശയടെട്ട കാേയം എന്നെുടകാണ്ടുമാന്ത്െം 

അരേഹടത്ത കാണാൻ ഭ വെിനെയിടല പകേളി 
സദനത്തിടലത്തി. വിശാലമായ പുേയിെത്തിടല 

ഓെുരമഞ്ഞ പഴയ വീെിന്ടെ ഉമ്മെത്ത് 

ൊേുകരസേയിൽ കിെന്ന്  ം ാധേൻ നായർ, ൊൻ 
കെന്നുവന്ന വഴികൾ പെഞ്ഞു െേുരമ്പാൾ അെിയാടെ 

മനസ് ആ പണ്ഡിെരന്ത്ശഷ്ഠന് പാദപൂജ 

ടെയ്യുകയായിേുന്നു. 

 
 നിശ്ചയദാർഢയമുടണ്ടങ്കിൽ അസാധയമായി ഒന്നുമിടലലന്ന് ടെളിയിച്ച വയക്തി. രകാരളജിന്ടെ പെിവാെിൽ 

കാണാടെ െടന്ന ബിേുദവും ബിേുദാനന്ത്േ ബിേുദവും പിഎച്ച്ഡിയും സവന്ത്മാക്കിയ വിദയാർത്ഥി, ടെക്കൻ 

െിേുവിൊംകൂെിന്ടെ ന്ത്പാെീന സാഹിെയ െേിന്ത്െം െികടഞ്ഞെുത്ത  രവഷകൻ, സെയം പെയുന്നെിനാൽ 
ഒറ്റടെട്ടു രപായ എഴുത്തുകാേൻ… രഡാ. ം ാധേന്ടെ ജീവിെ രേഖയിൽ ടെളിയുന്ന കാേയങ്ങളാണിടൊടക്ക. 

കനയാകുമാേി ജിലലയിടല െിക്കുെിശിയിൽ 1931 ഒക്രൊബർ 31ന് ജനിച്ച  ം ാധേൻ ഏഴാം ക്ലാസ് വടേ 

പഠിച്ചത് മലയാളസ്കൂളിൽ. അദ്ധയാപകൻ ശൃം ാേോജനാണ് ടകാച്ചു ം ാധേനിൽ മലയാള ൊൽപേയം 

ആദയം ജനിെിച്ചത്. െമിഴ്നാട്ടിടല സ്കൂളിൽ നിന്ന് മലയാളം ടമാഴിടൊലലാൻ െുങ്ങുന്ന കാലമായിേുന്നു. 
ഉണ്ണാമലക്കെയിടല  ാന്ധിവായനശാലയിടല സ്ഹൃദസദസ് മലയാളരത്താെുള്ള സ്രനഹം വർദ്ധിെിച്ചു. 

 

 വായനശാലയിൽ എത്തുന്ന മലയാളം പന്ത്െങ്ങളും പുസ്െകങ്ങളും ൊൽപേയരത്താടെ വായിച്ചു. 
വായനശാലയിൽ എത്തുന്നവേിലധികവും അദ്ധയാപകോയിേുന്നു. അവേിൽ െിലോണ് മലയാളം 
സാഹിെയവിശാേദ്പ പേീക്ടയക്കുെിച്ച് പെഞ്ഞത്. പലേും പെടഞ്ഞങ്കിലും പേീക് എഴുൊൻ ആേും 
െയ്യാൊയിലല. രൊറ്റുരപാകും എന്ന രപെിയായിേുന്നു കാേണം.  ം ാധേൻ ഒേു പക രനാക്കാടമന്നു ടവച്ചു. 
നഷ്ടടെൊൻ ഒന്നുമിലലാത്തവന്ടെ ആത്മപധേയടമന്നും പെയാം. എൻബിഎസിന്ടെ സാഹിെയസംബന്ധിയായ 
പുസ്െകങ്ങളായിേുന്നു വഴികാട്ടി. സിലബസിനനുസേിച്ച പുസ്െകങ്ങടളലലാം വായിച്ചു. െിേുവനന്ത്പുേം 
ആർട്സ് രകാരളജായിേുന്നു പേീക്ാരകന്ത്ന്ദം. ഒേു ന്ത്പെീക്യുമിലലാടെ പേീക് എഴുെി. ജയിച്ചവേിൽ ആൊം 
സ്ഥാനക്കാേനായി  ം ാധേന്ടെ രപര്. രകേളത്തിൽ െ ുലർ വിദയാഭയാസം പൂർത്തിയാക്കിയവോയിേുന്നു 
ജയിച്ച മറ്റുള്ളവടേലലാം. പഠനം സവയം നെത്തിയ െമിഴ്നാട്ടുകാേന്ടെ രപേും അെിലുണ്ട്. ഫലം 
അത്ഭുെമടലലന്ന് ശേിക്കും രബാധയമായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയരൊഴാടണന്ന് പെയുന്ന  ം ാധേൻ, െന്ടെ 
ജീവിെം മാറ്റിമെിച്ച പേീക്ാഫലമായിേുന്നു അടെന്നും സാക്യടെെുത്തും. 
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 ഇന്നടത്ത പിജിടയക്കാൾ വിലയായിേുന്നു അന്ന് മലയാള വിശാേദിന്. നാട്ടിടല ഒേു സവകാേയ 
സ്കൂളിൽ ഉെൻ മലയാളം അദ്ധയാപകനായി രജാലി കിട്ടി. രകേളത്തിൽ വിദയാഭയാസ മന്ത്ന്ത്ി രജാസഫ് 
മുണ്ടരശേിയുടെ രനെൃെവത്തിൽ വിദയാഭയാസ പേിഷ്കാേങ്ങൾ നെക്കുന്ന കാലം. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിരലക്ക് 
മലയാളം അദ്ധയാപകടേ എെുക്കുന്നെെിഞ്ഞ് അരപക്ിച്ചു. ടനെുമങ്ങാട് മെത്തന കാണി സ്കൂളിലായിേുന്നു 
ആദയനിയമനം. പഠിെിക്കലിടനാെം പഠിത്തത്തിനുമായി  ം ാധേൻ സമയം ടെലവിട്ടു. മലയാളം ബിഎയും 
എംഎയും സവകാേയമായി പഠിച്ച് പാസായരൊടെ സ്കൂൾ അദ്ധയാപകർക്കിെയിടല വയെയസ്ഥനായി  ം ാധേൻ 
മാഷ് മാെി. ബിഎഡും സവന്ത്മാക്കി. 

രകേള സർവ്വകലാശാല ലക്സിക്കണ് പലന്ത്ബെിയിൽ ഒഴിവുടണ്ടന്നെിഞ്ഞ് അരപക്ിച്ചു. 12 വർഷം അവിടെ 
സബ് എഡിറ്റർ. മഹാനി ണ്ടുവായിേുന്നു ആദയം ടെയ്കെ രജാലി. ഭാഷാ ഇൻറിറ്റയൂട്ടിന്ടെ പലന്ത്ബെി 
സയൻസ് പേീക് പാസായി. െമിഴിൽ ഡിരപ്ലാമ രനേടത്ത ഉണ്ടായിേുന്നെിനാൽ പലന്ത്ബെിയിൽ െമിഴ് 
സംബന്ധിയായ കാേയങ്ങൾടക്കലലാം  ം ാധേന്ടെ രസവനം ആവശയമായിേുന്നു.  

 പിഎച്ച്ഡി എെുക്കണടമന്ന ആന്ത് ഹത്തിനു മുന്നിൽ കെമ്പകൾ ഏടെയുണ്ടായിേുന്നു. രകാരളജിൽ 
രപാകാത്തയാൾ എങ്ങടന പിഎച്ച്ഡി എെുക്കും എന്നൊയിേുന്നു ന്ത്പധാന ന്ത്പ്നം. വിദയാഭയാസ വകുെിടല 
ഉരദയാ സ്ഥന്മാടേടയലലാം കണ്ട് കാേയം അെിയിച്ചരൊൾ  രവഷണത്തിന് വഴിെുെന്നു. വഴികാട്ടിയായി 
ടന്ത്പാഫ.  ുപ്െൻനായടേയാണ് സർവ്വകലാശാല പ ഡായി നിയമിച്ചത്. രകേള വർമ്മയുടെ സാഹിെയ 
ജീവിെമായിേുന്നു  രവഷണ വിഷയം.  ം ാധേന്ടെ  രവഷണം ആഴത്തിരലക്ക് രപായരൊൾ അെുവടേ 
ടകട്ടിടൊക്കിയ പല സങ്കൽപങ്ങളും ടപാട്ടിത്തകർന്നു. മലയാളഭാഷാ പഠനത്തിന്ടെ പിെൃസ്ഥാനം 
ആർടക്കങ്കിലും ടകാെുക്കണടമങ്കിൽ അെിനർഹൻ രകേള വർമ്മ വലിയരകായിത്തമ്പുോൻ മാന്ത്െമാടണന്ന് 
ടെളിയിച്ചു. 

 ൊേുകരസേയിൽ നിടന്നഴുരന്നറ്റ  ം ാധേൻ അകടത്ത മുെിയിരലക്ക് കൂട്ടിടക്കാണ്ടുരപായി. നാലു 
ഭിത്തികളിലും മുഴുവൻ അലമാേകൾ. നിെടയ പുസ്െകങ്ങൾ. അപൂർവ്വവും അെയപൂർവ്വവുമായ പഴയകാല 
പുസ്െകങ്ങളാണധികവും. മുെിയുടെ മധയത്തിൽ ആൾടപാക്കത്തിൽ പുെിയ പുസ്െകങ്ങൾ 
അട്ടിയെുക്കിവച്ചിേിക്കുന്നു. എലലാം രഡാ. െിക്കുെിശി  ം ാധേന്ടെ െടന്ന േെനകൾ. അക്േമാല മുെൽ 
ന്ത് ന്ഥസമീക്വടേ, ഉലകുപെടപേുമാൾ പാട്ടുകൾ, ഇേവിക്കുട്ടിപിള്ള രപാര് ഒേു പഠനം, ടെക്കൻ പാട്ടിടല 
െമ്പുോൻ കഥകൾ, രവണാെിന്ടെ കഥാ ാനങ്ങൾ വിവിധ രമഖലകളുമായി ബന്ധടെട്ട ഇേുപത്തിയഞ്ചിലധികം 
കൃെികൾ. രകേളവർമ്മടയക്കുെിച്ചു മാന്ത്െമുണ്ട് ഏഴ് പുസ്െകങ്ങൾ. ബാലസാഹിെയവും ജീവെേിന്ത്െവും 
രലഖന സമാഹാേവും എലലാം ഇെിലുണ്ട്.  

 രവണാെിന്ടെ കഥാ ാനങ്ങൾ എന്ന ആയിേത്തിലധികം രപജുള്ള കൃെിയാണ് ഏറ്റവും പുെിയത്. 
ഭാഷയ്കക്കെുെം െില  െകങ്ങൾ കൂെി സാംസ്കാേിക ജീവിെത്തിന്ടെ അെേുകളായിട്ടുണ്ട് എന്ന 
വസ്െുെകൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്ത്മാണ് ഈ പുസ്െകത്തിടല ഓരോ  ാനങ്ങളും. 

 െന്ടെ പുസ്െകത്തിന് ന്ത്പസാധകടേ രെൊടനാന്നും രഡാ. ം ാധേൻ മിനടക്കൊെിലല. സവന്ത്ം പണം 
മുെക്കിയാണ് പുസ്െകങ്ങടളലലാം അച്ചെിച്ചിേിക്കുന്നത്. അെിന്ടെ വിറ്റുവേവിടനക്കുെിച്ചും വയാകുലെയിലല. 
 രവഷണ വിദയാർത്ഥികൾക്ക് മാന്ത്െം ൊൽപേയമുള്ള പുസ്െകങ്ങളാണ് ഏടെയും. കടണ്ടത്തിയ രേഖകളായി 
അച്ചെിച്ചുവയ്കക്കുന്നുടവരന്നയുള്ളു. ആർടക്കങ്കിലും  ുണടെട്ടാൽ െടന്ന നലല കാേയം. െന്ടെ പുസ്െകങ്ങൾ 
മാന്ത്െം ന്ത്പസിദ്ധീകേിക്കാൻ സാഹിെയ പകേളി എന്ന രപേിൽ ന്ത്പസാധന സ്ഥാപനവും രഡാ. ം ാധേൻ 
െുെങ്ങി. 

 ഭാേയ പത്മാവെിയമ്മ ഏൊനും വർഷം മുമ്പ് മേിച്ചു. അദ്ധയാപികയായിേുന്നു. മൂന്നുമക്കൾ. 
രന്ത്പമെന്ത്ന്ദൻ, ഷീല, രലഖ. ടപണ്മക്കൾ അച്ഛന്ടെ വഴിരയ നെന്നു. ഷീല െിന്മയാസ്കൂളിലും രലഖ 
ആേയാടസൻന്ത്െൽ സ്കൂളിലും മലയാളം അദ്ധയാപികമാോയി. 
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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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"It is already becoming clear that a chapter which had a Western beginning will have to have an            

Indian ending if it is not to end in the self-destruction of the human race. At this supremely dangerous 

moment in history, the only way of salvation for mankind is the Indian way." 

  

 

Dr. Arnold Toynbee 

British Historian 

Upcoming Events 


