
December 2015  |  Sopanam    

 

Volume 5  ♦ Issue 9                                                                                                                                  5117 ♦ ÎÞVPÖàV×¢ 

The Family E-Magazine from Sevadarshan Kuwait 



December 2015  |  Sopanam  2 

 

 2015 December Volume 5 Issue 9 

 
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 

6 

8 

20 

11 



December 2015  |  Sopanam  3 

 

2015 December Volume 5 Issue 9 

കാണപ്പെടുന്നപ്പതാപ്പെയുും സ്ഥൂലും, സൂക്ഷ്മും, കാരണും എന്നീ മൂന്നു രൂപങ്ങള ാടുകൂടിയതുും പരമാത്മാവില് 

നിന്നുമുണ്ടായി അതില്തപ്പന്ന ലയിെുന്നതുമാകുന്നു  അതിനാല് പരമാത്മാവലലാപ്പത ളവപ്പ ാന്നുമിലല  കണ്ണു 

പ്പകാണ്ടു കാണുന്നപ്പതാന്നുും നിതയമലല  ശരീരവുും നീര്ക്െുമി ളപാപ്പല നിലയാകുതാകുന്നു  എലലാും 

സവപ്നതുലയപ്പമന്നലലാപ്പത ഒന്നുും പ യുവാനിലല  നാും ശരീരമലല, അ ിവാകുന്നു  ഇനി ഇപ്പതാപ്പെയുും ഇലലാപ്പത 

ളപായാലുും നാും ഇപ്പകാരും പ്പകാശിച്ചു പ്പകാണ്ടു തപ്പന്നയിരിെുും  ജനനും, മരണും, ദാരിപ്ദയും, ളരാഗും, ഭയും 

ഇപ്പതാന്നുും നപ്പെ തീണ്ടുകയിലല  

 

                                                          

 

               പ്ശീനാരായണ ഗുരു 

ØáÍÞ×ßÄ¢ 

"രൂപപ്പയൌവ്വന സമ്പന്നാാഃ 

വിശാലകുലസുംഭവാാഃ 

വിദയാഹീനാ ന ളശാഭളേ നിര്ക്ഗനാാഃ  

കിുംശുകാ ഇവ' 

 

AÀ°w 

സൌന്ദരയത്താലുും യൌവ്വനത്താലുും സമൃദ്ധരാപ്പണങ്കിലുും 

ഉയര്ക്ന്ന കുലത്തില് ജനിച്ചവരാപ്പണങ്കിലുും വിദയയിലലാത്തവര്ക് 

സുഗനമിലലാത്ത മുരുെിന് പൂവ് ളപാപ്പല ഒട്ുും 

ളശാഭിെുന്നിലല    

¥ÎãÄÕºÈ¢  
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December, the last month of Gregorian calendar is here. The winter has embraced Kuwait. As usual members of Seva 

Darshan family is active in various programs across Kuwait. During this spiritual month daily satang’s with prayers 

would be held all around culminating towards the end of December. It is inevitable to participate in such activities in a 

land far away from our country where these keep us close to our culture and kindle the sense of oneness.  

 

An unexpected downpour which went beyond the infrastructure capacity has shattered the life of a city and its sub-

urbs. The volunteers acted promptly and the areas which are prone to be submerged in water were evacuated with 

immediate effect which reduced the intensity of a tragedy. Helping hands are being stretched from far and beyond for 

the suffering brothers and sisters.  This show hopes that humanity still prevails in an atmosphere where we discuss 

intolerance the most.  

 

As a citizen of India we all have the role to play in keeping this spirit of oneness. Our role of helping our fellow beings 

does not stop by giving charity alone. Doing ‘Sewa’ involves a higher concept of providing everything the society 

needs at the time it is needed the most, whether it is a national threat or even a small issue in the local neighborhood 

that can create ripples across the nation. Every citizen must be able to react and help positively in the development 

process of the nation.  

 

Also it is important to be alert and be able to react when the situation requires us. Material wealth is to be acquired so 

that we can serve God in the form of our society, in the best possible manner, and out of all the wealth, only the mini-

mum should be used for self. Respect for other human beings must be part of our character engineering. Here comes 

the importance of taking steps that will ensure that the next generation is brought up in the right environment that 

respects our nation, its culture and heritage. The current negative aura of despair that we see in our country and our 

young generation is only a passing phase.  

 

We must be the catalyst to ignite that spark in their minds.. 

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 ्

 

 

ॐ अथवा ॐ-कारः (अपरशैल्या ओङ्कारः) [ अ+उ+म ् ] । प्रणवः त्र्यैक्षरं वा हिन्दधुममस्य पववत्रतम ं
प्रतीकचिह्नम ् । इदं हिन्ददुशमनस्य परब्रह्मणः वािकम ् । स्वामी वववेकानन्दस्य मतानुसारं, ॐ-कारः 
“समग्रस्य ब्रह्माण्डस्य प्रतीकः, ईश्वरस्याऽवप प्रतीकः ।” 

ॐ अक्षरममदम ्‘अव’् धातुननष्पन्नम ्। अयञ्ि धातुः एकोनववशंनतः (१९) मिन्नमिन्नाथेषु प्रयुज्यते । अस्याः 
व्युत्पत्त्यनुसारं ॐ-कारः सवमज्ञः, ब्रह्माण्डस्य शासनकताम, अमङ्गलतः रक्षाकताम, अज्ञाननाशकः तथा 
ज्ञानप्रदाता । त्र्यक्षरममनत ॐ-कारस्य अपरा आख्या । ‘प्रणवः’ शब्दस्य अस्य आक्षररकाथमः, ‘यत ् उच्िारणं 
कृत्वा स्तूयते । अस्य अपराथमः, ‘यः चिरनूतनः’ 
 
ॐ इत्येदक्षरम ्। इदं सवं तस्योपव्याख्यानम।् िूत ंवतममानं िववष्यद् इनत यत ्अस्स्त तत ्सवमम ्ॐकारः एव। 
यच्िान्यत ्त्रत्रकालातीतं तदवप ॐकारमेव। (माण्डूक्योपननषत)् 
ॐ तद् ब्रह्म । ॐ तत ्सत्यम ्। ॐ तत ्सवमम ्। - तैत्तरीयोपननषत ्
 

ॐकार त्र दं ुसंयुक्तम ्ननत्यम ्ध्यायस्न्त योचगनःकामदं मोक्षदं िवै ॐकाराय नमो नमः। 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
॥ संस्कृतम ् वद  आधनुिको भव ॥ 

अितेसः (achetasaH) = without KRishhNa 
consciousness 

अजगरः (ajagaraH) = (m) python 

अच्छेद्यः (achchhedyaH) = unbreakable अजपा (ajapaa) = involuntary repeti-
tion (as with a mantra) 

अच्युत (achyuta) = O infallible one अजस्रं (ajasraM) = the unborn one 

अच्युतम ्(achyutam.h) = the who does not 
slip 

अजा (ajaa) = (f) goat 

अज (aja) = goat अजानं (ajaanaM) = do not understand 

अजं (ajaM), अजः (ajaH)  = unborn अजानत ्(ajaanat.h) = knew 

अजानता (ajaanataa) = without knowing अञ्िलः (aJNchalaH) = (m) aanchal in 
Hindi 

अजानन्तः (ajaanantaH) = without knowing अञ्जन (aJNjana) = the name of the 
mother of Hanuman 
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മ 
ണ്ഡല മകരവി െ് പ്വതകാലത്തിന് കാലമാകുന്നു  എലലാ മനസ്സുക ുും ചിേക ുും അയ്യെ 
സന്നിധിനിയിളലൊണ്  മലമുക ിലുള്ള പ്പപാന്നിന് പ്ശീളകാവിലാണ് അയ്യെ ഭക്തരുപ്പട ലക്ഷയും  അവിപ്പട 

ഹരി-ഹരസുതനായ ഭഗവാന് വാഴുന്നു  സര മായ ജീവിതരീതിക ുും ആദ്ധയാത്മിക 
ചിോഗതിക ുും കലിയുഗത്തില് മാ ി മ ിയുും  ഭക്തളകാടിക ില് ശാേിയുും 
സമാധാനവുും നല്കുവാന് ഈ മഹാളക്ഷപ്തും വഹിെുന്ന പങ്ക് വലുതാണ്  വിവിധ 
തരത്തിലുള്ള തീര്ക്ഥാടനങ്ങ ളലാകത്ത് നടെുന്നുപ്പവങ്കിലുും ശബരിമല തീര്ക്ഥാടനും 
ളപാപ്പല സവിളശഷതക ഉപ്പൊള്ളുന്ന തീര്ക്ഥാടനും ളവപ്പ ാന്നിലല  രാവിപ്പലയുള്ള 
കു ിയുും രുപ്ദാക്ഷും, തു സി തുടങ്ങിയവപ്പകാണ്ടുള്ള മാലക ുപ്പട ധാരണും, കൂട്ായ 
ശരണും വി ിക… ഇവപ്പയാപ്പെ മാനസികമായ ശക്തി ഉണ്ടാകുവാന് ഭക്തര്ക്െ് 
സഹായകരമാണ്  ഭഗവദ് നാമജപത്തിലൂപ്പട രക്തചുംപ്കമണത്തിന്പ്പ  
പ്പവര്ക്ത്തനങ്ങ ുും തവരിതപ്പെടുും  
 ഭസ്മും ജലത്തില് നനച്ച് പ്പനാകുിയില് ധരിെുന്നതിനാല് നീര് 
വലിപ്പച്ചടുെുന്നതിനുും സാധിെുന്നു  പകല് ഉ ങ്ങാപ്പതയുള്ള നാമജപും നിമിത്തും 
ഏകാപ്ഗതയുും ലഭിെുന്നു  ശബരിമലെ് രാമായണ കാലളത്താ ും പഴെമുണ്ട്  
രാമന്പ്പ  വനവാസൊലത്ത് ശബരി എപ്പന്നാരു ഉള്ളാടവര്ക്ഗത്തില്പ്പെട് ഭക്ത 
ഭഗവാന് കായ്കനിക ുും ളതനുും നല്കി സല്െരിച്ചതായുള്ള കാ രാമായണത്തില് 
പ യുന്നുണ്ട്  ആ സ്പ്തീയുപ്പട ഓര്ക്െ നിലനി ുത്തുന്നതാണ് ഈ പുണയഭൂമി  കിഴെന് മലളയാര 
പ്പളദശങ്ങ ില് ഒരിെല് മ വരുപ്പട ആപ്കമണപ്പത്ത തുടര്ക്ന്ന് അവിപ്പടയുണ്ടായിരുന്ന പുരാതന ളക്ഷപ്തങ്ങ ില് 
മിെതുും നശിച്ചു  അെൂട്ത്തില് ഇന്നപ്പത്ത ശബരിമല ധര്ക്െശാസ്താ ളക്ഷപ്തവുും ഉപ്പെടുന്നു  
 അച്ചന്ളകാവില്, ആരയന്കാവ്, ശബരിമല, പ്പപാന്നമ്പലളമ എ എന്നിവ അവയില് ചിലതാണ്  വിവിധ 
ഭാവങ്ങ ിലുള്ള ശാസ്താ പ്പതിഷ്ഠക ാണ് ഇവിടങ്ങ ിലുള്ളത്  അയ്യെന് എന്ന ളയാഗിവരയന് ശബരിമല 
ളക്ഷപ്തത്തിനു പുനരുദ്ധാരണും നടത്തി ഹരി-ഹരസുതനായ അയ്യെപ്പന പ്പതിഷ്ഠിച്ചു   പ്പതിഷ്ഠാളവ യില് 
ശാസ്താ വിപ്ഗഹത്തിളലെ് അയ്യെന്പ്പ  ളതജസ്സ് ലയിച്ചു ളചര്ക്ന്നു  അങ്ങപ്പന ശാസ്താവുും അയ്യെനുും ഒന്നായി  
ശശവ-ശവഷ്ണവ ശക്തിക ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു കുട്ിപ്പയ സോനമിലലാതിരുന്ന പേ ും രാജാവിന് നായാട്ിനു 
ളപായളൊ പമ്പാനദീതീരത്തു വച്ചു കിട്ിപ്പയന്നാണ് കാ  ദിവയ അനുഭവങ്ങ ുും പ്പകടിെിച്ചു തുടങ്ങിയ ആ 

കുട്ി ധര്ക്െശാസ്താവു തപ്പന്നപ്പയന്ന് രാജാവിനു 
മനസ്സിലായി  ഭഗവാനുും പേ ും രാജകുടുുംബവുമായുള്ള 
ബനും അളഭദയമാണ്  മാകുു തീര്ക്ഥാടകര്ക് 
ഇരുമുടിപ്പെട്ുമായി പതിപ്പനട്ാുംപടി ചവിട്ുളമ്പാ പേ ും 
രാജാവിന് ഇതിന്പ്പ  ആവശയമിലല  മൂെുമു യനുസരിച്ച് 
സ്ഥാനളമല്െുന്ന വയക്തി വലിയ തമ്പുരാനായിരിെുും  
അളേഹത്തിന്പ്പ  പ്പതിനിധി അയ്യെന്പ്പ  
തിരുവാഭരണളപടകപ്പത്ത ശബരിമലയിളലെ് അനുഗമിെുും  
തമ്പുരാന് പ്പചലലുളമ്പാ ഭഗവാന് എഴുളന്നാകുുനിന്ന് 
ആദരിെുപ്പമന്നാണ് വിശവാസും  എരുളമലി ളപട് 
കണ്ടിട്ുളവണും ശബരിമലയില് പ്പചളലലളണ്ടത്  
അമ്പലെുഴൊരുപ്പടയുും ആലങ്ങാട്ുകാരുപ്പടയുും ളപട് 

തുള്ളല് പഴയ രീതിയില് തപ്പന്ന ഇന്നുും തുടരുന്നു  അമ്പലെുഴ പ്ശീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഈ മളഹാല്സവും 
ദര്ക്ശിെുന്നതായിട്ാണ് വിശവാസും  എരുളമലിയില് രണ്ടു ളക്ഷപ്തങ്ങ ുണ്ട്  ളമൊഴൂര്ക് മനയ്െളലയ്ൊയിരുന്നു 
ഇതിന്പ്പ  ഉടമസ്ഥാവകാശും  സ്ഥലപ്പത്ത പ്പായമായ ഒരു വയക്തിെ് അയ്യെന് മലരുും പഴവുും 
നിളവദിെണപ്പമന്ന് ളമാഹമുണ്ടായി  പ്പായാധികയത്താല് വിഷമിെുന്ന അവരുപ്പട സൌകരയാര്ക്ഥും ഒരു 
പ്ശീളകാവില് നിര്ക്െിച്ചു  അതാണ് ളപട്യിപ്പല പ്പകാച്ചമ്പലും  ശബരിമല തീര്ക്ഥാടനത്തില് പമ്പെുള്ള 
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സ്ഥാനും വ പ്പര വലുതാണ്  ഔഷധഗുണമുള്ള ആ ജലത്തില് 
അയ്യെഭക്തന്മാര്ക് മുങ്ങിെു ിെുളമ്പാ തപ്പന്ന ഒരു ശചതനയും 
ഉണ്ടാകുും  സന്നിധിയിളലെുള്ള പടിപ്പെട്ുകപ്പ  രണ്ടായി 
തിരിച്ചിരിെുന്നു  ളതങ്ങാ ഉടച്ച് കയ ി പ്പചലലുളമ്പാ 
വിഘ്ളനശവരന്പ്പ  തിരുനടയാണ്  കര്ക്െൂരും ഉഴി ് ശരണും 
വി ികള ാപ്പട അയ്യെന്മാര്ക് യാപ്തതുടരുന്നു  മാ ികെു ത്തെയുപ്പട 
പ്ശീളകാവിലിനു ചുാകുുും നാ ിളകരും ഉരുട്ിയിട്ു അവലുും മലരുും 
മ പ്പൊടിയുും ളദവിെ് സമര്ക്െിെണും  അയ്യെന്പ്പ  
അനുയായിയായ ഒരു ളയാദ്ധാവാണ് പ്പകാച്ചുകടുത്ത  കല്െണ്ടവുും 
അവിലുും മലരുും മുേിരിങ്ങയുും വ  പ്പപാടിയുമാണ് ഇവിപ്പട 
പ്പധാന വഴിപാടുക  
 നവപ്ഗഹങ്ങപ്പ  പ്പതിഷ്ഠിച്ചിരിെുന്ന ളക്ഷപ്തത്തിന് 9 
പ്പദക്ഷിണും വച്ച് പ്പാര്ക്ഥിെണും  പ്പനയ്യ് നി ച്ച ളതങ്ങാ 
ളഹാമകുണ്ഡത്തിലര്ക്െിെണും  അയ്യെന്പ്പ  താപ്പഴ തിരുമുാകുത്ത് വടെുഭാഗത്തായിട്ാണ് വാവരു നട  പതിപ്പനട്ു 
മലക ുപ്പട അധിപനാണ് ശാസ്താവ്  പളേപ്ന്ദിയങ്ങപ്പ യുും അടെിളവണും പടി കയള ണ്ടത്  പതിപ്പനട്ു 
പടിക കടന്നുപ്പചലലുളമ്പാ ധര്ക്െശാസ്താവിന്പ്പ  ദര്ക്ശനും ലഭിെുന്നു  ഉഷപപുജ, ഉച്ചപുജ എന്നീ പുജക ില് 
ഉച്ചപൂജളവ യിപ്പല പ്പവള്ള നിളവദയവുും അരവണ പായസവുും അെവുും ഭഗവാന് തപ്േി നിളവദിെുന്നു  
സനയെ് ദീപാരാധന, പുഷ്പാഭിളഷകും പത്തുമണിെ് അത്താഴപുജ തുടര്ക്ന്ന് ഹരിവരാസനും  
 പേ ും രാജപ്പകാട്ാരത്തില് നിന്നുും പ്പകാണ്ടുവരുന്ന തിരുവാഭരണും ചാര്ക്ത്തി ദീപാരാധന നടെുളമ്പാ 
അങ്ങുദൂപ്പര മലമുക ില് ഒരത്ഭുതപ്പകാശും പ്പത ിയുന്നു  അതാണ് മകരളജയാതി  ലക്ഷെണെിന് 
അയ്യെഭക്തന്മാരുപ്പട കൂട്ശരണും വി ിക ാല് ശബരിമല സന്നിധാനും ഭക്തിസാപ്ന്ദമാകുും  ആ കാഴ്ച 
അവര്ക്ണ്ണനീയമാണ്  ഇപ്ന്ദാദിക ുും മഹര്ക്ഷിമാരുും മാകുുും ധര്ക്െശാസ്താവിപ്പന ശകകൂെുന്നതായിട്ാണ് 
വിശവാസും  രുപ്ദാക്ഷമാലയുും ളയാഗദണ്ഡുും തലയില് പ്പകട്ുും ധരിെിച്ച് ഭഗവാന്പ്പ  വിപ്ഗഹും ഭസ്മത്താല് 

തപ്േി മൂടുന്നു  പ്ശീലകപ്പത്ത വി െുക ഒപ്പന്നാന്നായി 
അണച്ചു തീരുളമ്പാളഴെുും ഹരിവരാസനും പാടി 
തീര്ക്ന്നിരിെുും  ഒരു തീര്ക്ഥാടനത്തിന്പ്പ  
പരിസമാപ്തിെുളശഷും ഭക്തര്ക്െ് ഇനി മടങ്ങാും  
ശബരിമലയിപ്പല തിരെ് ഒപ്പന്നാന്നായി 
അവസാനിെുന്നു…ഭഗവാപ്പന പ്പതാഴുത് നമസ്കരിച്ചു 
തപ്േിയുും ളമല്ശാേിയുും കീഴ് ശാേിമാരുും പടി 
ഇ ങ്ങുും…  അയ്യെന് ളയാഗദണ്ഡുും ധരിച്ച് വീണ്ടുും 
നിപ്ദയിലാവുന്നു  
 ഇനി നാട്ിളലെ്… കാടുും ളമടുും കടന്ന് 
കാട്ാനയുും കരിമ്പുലിയുും കരിമ്പാ ക ുും നി   
മലയിപ്പല ഒളരാ മണല്ത്തരിയുും കാലിനു 
പ്പമത്തയാെിയുള്ള ഭക്തന്മാരുപ്പട തീര്ക്ഥാടനും ഇവിപ്പട 
അവസാനിെുന്നു…  എലലാവരുും ശാസ്താവിപ്പന ഒന്നു 
കൂടി ദര്ക്ശിച്ച് പടിയി ങ്ങുും  പുണയപാപ 

ചുമടുക ുമായി ശരണും വി ികള ാപ്പട ഈ സന്നിധിയിപ്പലത്തുന്നവരുപ്പട ആപ്ഗഹും അടുത്ത മണ്ഡല-മകരവി െ് 
തീര്ക്ഥാടനവുും, അതിന് ഇനി എപ്തനാ കാത്തിരിെണപ്പമന്നുള്ളതുമാണ്  ഭക്തിളയാപ്പട ശരണും വി ിക ുമായി 
സന്നിധാനത്തിപ്പലത്തുന്നവര്ക്െ് ഭഗവദ് ദര്ക്ശനവുും ശരണവുും സായുജയവുും ലഭിെുന്നു   
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µáFæa µÞÕcdÉÉF¢ 

മ 
ലയാ ിക ുപ്പട കലാരസികതയുപ്പട മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഓട്ന് തുള്ളല്  
സാധാരണൊര്ക്െുവപ്പര ആസവദിയ്ൊവുന്ന ഒന്നാണിത് ഒരിടത്തുും ഇതുളപാപ്പല 

മപ്പാകുാരുകലപ്പയ ചൂണ്ടിൊണിയ്ൊനിലല  ആളക്ഷപഹാസയത്തിന്പ്പ  കാതല്കാണാവുന്ന 
ഈളക്ഷപ്തകല കവിതവും നി  ുനില്െുന്ന ഒന്നാണ്  കുട്ിക തുേന്ള യുും 
കുേന്ള യുും കൃതിക വായിച്ചു പഠിയ്െണും എന്ന് കു ുണ്ണി മാഷ് പ യാ ുണ്ട്  
അതിപ്പല പദഘടന, പ്പാസും എന്നിവയാല് മികച്ചുനില്െുന്ന കാവയമാണ്തുള്ളലിളലത്  
അതിനാല് കവിഹൃദയമുള്ളവര്ക്െ് ഉപകാരപ്പദമാവുന്നതാണ്  
കുേന് നമ്പയാര്ക് സുംവിധാനും പ്പചയ്പ്പതടുത്ത ഓട്ന് തുള്ളല് ഏവളരയുും 
ചിരിെിയ്െുകയുും ചിേിെിയ്െുകയുും പ്പചയ്യുന്ന ഒരു ളക്ഷപ്തകലയാണ്  സാമൂഹയ 

പ്പതിബദ്ധതളയാപ്പട അതിപ്പന വ ര്ക്ത്തിപ്പയടുൊന് 
നമ്പയാര്ക്െുകഴി ു  വിവിധരീതിയില് ഓട്ന് തുള്ളല് 
നിലവിലുണ്ട്  ഓട്ന്തുള്ളല്, പ യന്തുള്ളല്, ശീതങ്കന്തുള്ളല് എന്നിവയാണവ  
 
ഓട്ടന്തുള്ളല് 
പ്ദുതഗതിയിലുള്ള പാട്ുും അഭിനയുമാണ് ഓട്ന് 
തുള്ളലിന്പ്പ  പ്പളതയകത  മുഖത്ത് പച്ചളതച്ച് കണ്ണുും 
പുരികവുും എഴുതി ഉടുത്തപ്പകട്്, ളതാവ , 
ഹസ്തകടകും, കാല് ചിലങ്ക എന്നിവയാണ് 
അലങ്കാരും  തലയില് പ്പകാണ്ടപ്പകട്ി അലങ്കരിയ്െുന്നു  
ഗണപതി പടിവട്ും, കലാശും, മൂന്നരങ്ങ് എന്നീ 

കലാശങ്ങെുളശഷും കായിളലയ്െ് പ്പളവശിെുും  തുള്ളല്ൊരന് 
കാപ്പചാലലുളമ്പാ മൃദുംഗൊരനുും, താ ൊരനുും അളതാകുുപാടുന്നു  ഇഷ്ടളദവതാ 
വന്ദനും, ഗുരുെന്മാപ്പര സ്തുതിയ്െുക, ഇങ്ങപ്പനയാണ് ഓട്ന്തുള്ളലിന്പ്പ  രീതി  
 
പറയന്തുള്ളല്  
ളവഷവുും വൃത്തളഭദവുും നൃത്തളഭദവുമാണ് വിവിധതരും തുള്ളലിനുതപ്പന്ന കാരണും  
പാെനാരുപ്പട വുംശത്തില് പി ന്ന ശിവഭക്തനായ പ യന്പ്പ  ളവഷമാണ് പ യന് 
തുള്ളലില്  മുഖത്ത് പഴുെ(ചുവെു കലര്ക്ന്നമ റനി ത്തില്ളതച്ചിരിയ്െുും  കണ്ണുും 
പുരികവുപ്പമഴുതികിരീടും വച്ചുള്ള സുംവിധാനമാണ് പ യന്ള ത്  
ശിവരൂപത്തിപ്പനാത്തവണ്ണും നാഗഫണാലുംകൃതമാണ് കിരീടും  പ്പവള്ളവസ്പ്തും ധരിച്ച് അതിന് മീളത 
പട്ുചുാകുിയാണ് പ യന് തുള്ളലിപ്പല ളവഷും  

 
ശീതങ്കന് തുള്ളല് 
 
ശീതങ്കന് (വിഷ്ണുറവില് നിന്നുണ്ടായതാണ്  കുട്നാട്ിപ്പല പുലയ 
വിഭാഗൊരില് ശീതങ്കന് എന്നളപര് സര്ക്വ്വ സാധാരണമാണ്  അവരുപ്പട 
കലാരൂപമായി പ യന് തുള്ളലിന് താദാത്മയ മുണ്ടാകണപ്പമന്നുും 
പ യപ്പെടുന്നു  പടയണിയിപ്പല ശീതങ്കന് ളവഷമാണ് തുള്ളലിളലതളപ്ത  
കുരുളത്താലയാണ് ളവഷസാമപ്ഗി  മുടിയുും കങ്കണവുും കുരുളത്താലതപ്പന്ന  
മുഖത്ത് മ ളതയ്െുും വാലിട്ു കപ്പണ്ണഴുതുും ചുണ്ട് ചുമെിയ്െുും 
ക ഭമാണ്ശരീരത്തില് ളതയ്െുക  പ്പവ ുത്തമുണ്ട്ചുാകുുും തലയില് 
ക ുത്തതുണിപ്പകട്ുും  

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrrKeJ_cbJAhXF1RoKHcOyDYoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.poemhunter.com%2Fkunchan-nambiar%2Fbiography%2F&psig=AFQjCNHAxymJK-mpSzl92Uo7mwq2UTQ83w&ust=14494824
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പുലരിമഴ 
 
മഴയ്െുും നി മുളണ്ടാ  

മഴത്തുള്ളികെ്  മണമുളണ്ടാ  

നി ളമാലുന്ന മണളമാലുന്ന മഴളയ  നിപ്പന്ന കാണാപ്പനേഴക്  

കിഴെുദിെുന്ന ളനരത്ത് പ്പപയ്യുന്ന  

മഴയില്  ളനാെി ഞാനിരിപ്പെ  

നിന്പ്പ  നി പ്പമന്നില് ചുവൊയ് പടരുന്നു  

ചുടു പ്പനടുവീര്ക്െുക ചുവെിലലിയുന്നു  

പുലരി മഴളയ    നിന്നിപ്പല ന ുമണും  

തു സിെതിരുക ഏാകുുവാങ്ങളവ  

നനവാര്ക്ന്ന  നിന്പ്പ  ചുണ്ടിപ്പല ന ുമണും  

പ്പന ുകയിലിാകുിാകുു  വീഴുന്നത ിയുന്നു  

നിന്നിപ്പല തണുെിന്പ്പ  പുതെില് ഞാനലിയളവ  

എന്നിപ്പല ഞാപ്പനളങ്ങാ മായുന്നത ി ിലല ഞാന്  

ഇന്നീ പുലരിയില്, മഴയുപ്പട മിഴിളൊണില്  

ഞാപ്പനന്ന ഭാവമുതിര്ക്ന്നു വീഴപ്പവ  

അ ിയാപ്പത ഒഴുകുന്നു നിന്നിലൂപ്പട ഞാനുമീ- 

അനേ വിഹായസ്സിന് സുഖശീത ിമയില്   

µÕßÄ 

ØáçÜ¶ ¥¼ß 
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Krishnakumar Paliath 

Lachit Borphukan: A warrior from North East India 

M 
any of us have heard of great warriors like Shivaji and Rani Lakshmi Bai from our childhood but the story 

of Lachit Borphukan, the legendary commander of the Ahom forces that fought the Mughal army in 17th 

century is often passed of a folklore and not given the importance it truly deserves. 

 The Battle of Saraighat of 1671 is still remembered by thousands across the Nation daily for the heroism dis-

played by the Ahom forces in their victory against the Mughal army. The Mughals grew as a mightily force during 

the reign of Aurangazeb who along with the expansion of this empire aimed at destroying the underlying cultural       

unity of Bharath through is continuous actions of destroying temples,                  

taxing the non-Muslims. When he faced the Sikhs in one side and the             

Marathas on the other, a new revolt was started by the Ahoms in As-

sam. 

 Ahoms have been at odds with the Mughals for a long period. 

They had been constantly fighting on various occasions when the 

Mughals sought to expand their empire in the north east areas. Lachit 

Borphukhan was born to Tamuli Borbua who was the commander in 

chief of the Ahom army. Educated in both military skills and                      

scriptures, he drew up to be one of the greatest heroes of Assam.  

 History would remind us that the famous Battle of Saraighat 

would be the worst defeat the Mughal army would ever face. The                    

importance of it being that the small Ahom army was able to defeat the mightily Mughals. The valor displayed by 

Lachi Borphukan is the subject of many folklores. He had a brilliant combination of guerilla warfare, and tactics. 

Facing a huge army of more than 50000 soldiers, Lachit decided to fight in Gauhati where he know the Mughals 

could not fight well in hilly terrains. He made the Mughals to take to the river where his naval command was at its 

best position. Despite being seriously ill, he himself commandeered  from the front on a brutal attack on the attack-

ing army.  

 The Mughal Navy was destroyed and their top ranking officers killed. Lachit single handedly led this bril-

liant and one of the most fiercely fought assault on the Mughal dynasty.  

 The best passing out cadet at the National Defense Academy is awarded the Lachit Borphukan gold medal, 

this was instituted by the Assam Government in 2000. It is a fitting tribute to a brave soldier, a wise man and a        

brilliant tactician 

           

                                                          Inspired by the blog “ History Under Your Feet” 
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അ 
നാദികാലും മുതല്ത്തപ്പന്ന നെുപ്പട ഭാരതീയരുപ്പട മനസ്സില് പശുവിന് ഒരു വ ര്ക്ത്തുമൃഗപ്പമന്നതിലുപരി 

‘ളഗാമാതാവ്’ എന്ന സ്ഥാനമാണ് പ്പകാടുത്തുളപാരുന്നത്  ഹിന്ദുമതളത്താളടാെുംതപ്പന്ന ഭാരതത്തിപ്പല 
ബുദ്ധമതും, ശജനമതും, ജരതുഷ്ടമതും എന്നിവയുും പുരാതന 

ഈജിപ്ത്, പ്ഗീസ്, ഇാകുലി, ഇപ്സാളയല് മുതലായ 

രാജയങ്ങ ിപ്പലയുും, വിവിധ ആപ്ഫിെന് രാജയങ്ങ ിപ്പല 

ജനങ്ങ ുും പശുവിപ്പന ശദവമായി അരാധിച്ചുളപാന്നു  ഈ 
പ്പപേത്തിപ്പല നൂ ാനുളകാടി നക്ഷപ്തങ്ങ ില്നിന്നുമുള്ള 

വിദവല്കാേിക തരുംഗങ്ങപ്പ  പരിപ്ഗഹിൊന് പ്പകല്െുള്ള 

ഭൂമിയിപ്പല ഒളര ഒരു ജീവിയാണ് പശു  തന്പ്പ  ‘സൂരയളകതു 
നാഡിയില്െൂടി’ കിട്ുന്ന ഈ ഊര്ക്ജ്ജും സവേും ശരീരത്തിപ്പല 

പ്ദാവകരൂപത്തിലുള്ള എലലാ പദാര്ക്ാങ്ങ ില്കൂടിയുും നമുെ് 

തരുന്നു  ളദവാസുരന്മാര്ക്െ് പാലാഴിമാനത്തിലൂപ്പട ലഭയയായ 

കാമളധനുവിന്പ്പ  പിന് ഗാമിയായുും ശദവതുലയയായി 
ആരാധിെുകയുും, മാകുു നാലു മാതാെ ായ ഗായപ്തി, 

തു സി, ഗുംഗ, അരുനതി എന്നിവളരാപ്പടാന്നുച്ചു 

“ളഗാമാതാവ്” എന്നു വി ിച്ചുളപാരുകയുും പ്പചയ്യുന്ന 
സര്ക്വ്വളരാഗസുംഹാരളശഷിയുള്ള വസ്തുെ ുപ്പട ദാദാവാണ് 

പശുപ്പവന്ന്  ഭാരതീയര്ക് വിശവസിച്ചുളപാരുന്നു   

ഇത് ശദവികാശും  ഇനി പശുവിന് മാകുു കന്നുകാലികപ്പ  അളപക്ഷിച്ച് പ്പതയക്ഷത്തില് എോണ് പ്പളതയകതപ്പയന്ന് 

ളനാൊും  ഭാരതത്തിപ്പല 70%-ത്തിലധികും പൌരന്മാരുും കൃഷിൊരാണ്  അവരില് 98% ളപരുും 
കന്നുകാലികപ്പ യാണ് കൃഷിൊയി ആപ്ശയിെുന്നത്  ഇളൊല് നെുപ്പട ഭാരതത്തില് 30 ളകാടിയിലധികും 

കന്നുകാലിക ുണ്ട്  ഇവയില്നിന്നുും നെുെുണ്ടാൊന് പാകുുന്ന ശജളവാ ര്ക്ജ്ജും പ്പതിവര്ക്ഷും 6 ളകാടി ടൺ 

വി കില് നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന ഊര്ക്ജത്തിന്  തുലയമാണ്   അവിശവനീയപ്പമന്ന് ളതാന്നാവുന്ന ഒരു കണൊണ് ഇനി 
ഇവിപ്പട ഉദ്ധരിൊന് ളപാകുന്നത്   2004-2005പ്പല കണെ്പ്പകാരും ഇേയന് യില്ളവ വഹിച്ച 

യാപ്തൊപ്പരൊ ുും ചരെുകപ്പ ൊ ുും കന്നുകാലികമുളഖനയുണ്ടായ ഗതാഗത്തിനായിരുന്നു ഏതാണ്ട് 5 

ഇരട്ിയിലധികും വിഹിതും  ഈ കണെില്നിന്നുും നമുെ് മനസ്സിലാൊന് സാധിെുന്നത് 

കന്നുകാലിവ ര്ക്ത്തലുമായി ബനപ്പെട്ുള്ള വയവസായങ്ങപ്പ  ളപ്പാത്സാഹിെിച്ചാല് വ പ്പരയധികും വിളദശനാണയും 
ലാഭിൊന് കഴിയുപ്പമന്നുള്ളതുും കൂടിയാണ്   ഭാരതത്തില് ഇളൊ ഏകളദശും ഒന്നരളൊടിളയാ ും 

പശുെ ുപ്പണ്ടന്നാണ് കണെ്  ഇവ ഓളരാന്നുും പ്പതിവര്ക്ഷും 200 ലിാകുള ാ ും പാല് തരുന്നു  ഇപ്സാളയലിപ്പല 

പശുെപ്പ ളൊപ്പല ഇവപ്പയ തീാകുിെരിപാലിച്ചാല് 11,000 ലിാകുര്ക് പാല് ദിവളസന, അതായത് ളലാകത്തിന് 
മുഴുവനാവശയമുള്ള പാല് നമുെുല്പാദിെിൊന് കഴിയുും  ഇത് ദിവുംഗതനായ ളഡാ  ളജാര്ക്ജ്ജ് കുരയന് 

ഗുജ ാത്തില് പ്പത ിയിച്ചതാണ്  പശു സേരിെുന്ന ഒരു ഔഷധശാലയാണ്  അാര്ക്വ്വളവദും, ചരകസുംഹിത, 

സുപ്ശുതസുംഹിത മുതലായ പുരാണപ്ഗന്ഥങ്ങ പ്പകാരും പശുവിന്പാല്, ശതര്, പ്പവണ്ണ, പ്പനയ്യ് മുതലായവ 

മനുഷയന്പ്പ  ശരീരത്തിനുും, ബുദ്ധിെുും പ്പളയാജനും പ്പചയ്യുന്നതാണ്  ളലാകത്ത് രണ്ടുതരും 
പശുവിന്പാലാണുള്ളത്  ഗുണനിലവാരമിലലാത്തതുും പ്പകാഴുെുും മാകുു അനാളരാഗയഹാരിക ായ 

വസ്തുെ ടങ്ങിയതുും, ഔഷധഗുണമുള്ളതുും പ്പകാഴുെുകു  തുും മനുഷയശരീരത്തിന് വ പ്പരയധികും 

ഉപകാരപ്പദങ്ങ ായ വസ്തുെ ുമടങ്ങിയതുും  പാശ്ചാതയരാജയങ്ങ ില് ഈയിപ്പട നടത്തിയ ഗളവഷണങ്ങ ില് 
ഭാരതത്തിപ്പലയുും ചില ആപ്ഫിെന് രാജയങ്ങ ിളലയുും പശുെ ുപ്പട പാല് മാപ്തമാണ് ‘ഏ-2’ 

വിഭാഗത്തില്പ്പെടുന്നപ്പതന്നുും അവരുപ്പട അമിതഗുണവുും ഉല്ൊദനും കൂടുതലുമുപ്പണ്ടന്ന് അവകാശപ്പെട്ിരുന്ന 



December 2015  |  Sopanam  12 

 

ç·ÞØ¢øfÃ¢ ÈNáæ¿ µVJÕc¢ 

സിസ്പ്ബൌന്, ജര്ക്സി മുതലായ ഇനങ്ങ ‘ഏ-1’ വിഭാഗത്തിലാപ്പണന്നുും കപ്പണ്ടത്തുകയുണ്ടായി   അതിനാല് 

നെുപ്പട പശുെ ില് ഇളൊ അവര്ക്െ് താല്െരയും വന്നിട്ുണ്ട്  ളഗാമൂപ്തത്തിന്പ്പ യുും ചാണകത്തിന്പ്പ യുും 
ഗുണങ്ങ ുും അവര്ക്െ് ളബാധയമായിട്ുണ്ട്  പശുവിന് പാലിളനാപ്പടാെുംതപ്പന്ന ളഗാമൂപ്തും, ചാണകും മുതലായവയുും 

ഔഷധഗുണമുള്ളവയാപ്പണന്ന് നെുപ്പട പുരാണങ്ങ ില് പണ്ടുതപ്പന്ന പ്പദിപാദിച്ചിട്ുള്ളതാണ്   

ആയുര്ക്ളവദവിധിപ്പകാരും മനുഷയശരീരത്തിപ്പല കഫും, പിത്തും, വായു എന്നീ മൂന്നുവസ്തുെ ുപ്പട 

അസേുലിതാവസ്ഥയാലാണ് ളരാഗങ്ങപ്പ ലലാും ഉണ്ടാകുന്നത്  ളഗാമൂപ്തും ഇതിന്പ്പ  മൂന്നിന്പ്പ യുും സേുലിതാവസ്ഥ 
നിലനിര്ക്ത്താന് സഹായിെുന്നു  അതിളനാപ്പടാെും വാതും, പനി, അണുെ മൂലമൂണ്ടാകുന്ന ളരാഗങ്ങ, 

ദഹനസുംബനമായ അസുഖങ്ങ, രക്തസെര്ക്േും, കുഷ്ഠും, കയാന്സര്ക്, പ്പളമഹും മുതലായ ളരാഗങ്ങെുളപാലുും 

ഫലപ്പദമാപ്പണന്നുും പ്പത ിയിെപ്പെട്ിട്ുണ്ട്  ഇന്ളഡാ ിപ്പല ‘ളഗാവ് ഗളവഷണ ളകപ്ന്ദ’ത്തിപ്പല ളരഖകപ്പകാരും 
എട്ുതരത്തിലുള്ള ളഗാമൂപ്തും ഇന്ന് നിലവിലുള്ളതായുും, അണു, സൂഷ്മാണു, കുമി, അര്ക്ബ്ബുദ നാശിനിക ായി 

ഇവ ഉപളയാഗിൊപ്പമന്നുും പ്പത ി ു   

 പശുവിന് ചാണകവുും നപ്പലലാരു അണുനാശിനിയാണ്  1984ല് ളഭാപാലില് വാതകദുരേമുണ്ടായളൊ 

ചാണകുംപ്പമഴുകിയ ഭിത്തിയുണ്ടായിരുന്ന വീട്ിലുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നവര്ക് മരണത്തില്നിന്നുും 
രക്ഷപ്പെട്യതായിളൊലുും കണ്ടു  ഇേയയിളലയുും  ഷയയിളലയുും അണുശവദയുത നിലയങ്ങ ില്ളൊലുും 

അണുവികിരണും തടയാന് പശുവിന് ചാണകും ഉപളയാഗിെുന്നതായി നമുെ് കാണാന് സാധിെുും  പശുവിന് 

ചാണകും കത്തുളമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന പുക അേരീക്ഷത്തിപ്പല താപനില പ്കമീകരിെുകയുും, നാശകാരിക ായ 
അണുെപ്പ  നശിെിെുകയുും പ്പചയ്യുന്നു  പൂജളയാടനുബനിച്ചു ളഹാമിെുന്ന പശുവിന് പ്പനയ്യില് നിന്നുണ്ടാകുന്ന 

ധൂമും അേരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓളസാൺപാ ിപ്പയ സുംരക്ഷിെുന്നതായുും പ്പത ി ിട്ുണ്ട്   ഇതിപ്പലലലാമുപരി 

പശുവിന് ചാണകവുും മൂപ്തവുും കൂടിയുണ്ടാകുന്ന ശജവവ ും എലലാത്തരും കൃഷിെുും അത്തയേും 

ഗുണകരമാണ്  ശുദ്ധമായ ശജവ ഭക്ഷണും കഴിെുന്ന പശുവിന്പ്പ  ചാണകും ഉണെിയുണ്ടാെുന്ന ഭസ്മും 
(വിഭൂതിറ ദിവളസന അല്പും കഴിെുന്നത് കയാന്സ ിപ്പനളൊലുും പ്പതിളരാധിെുപ്പമന്ന് ശാസ്പ്തും പ്പത ിയിച്ചതാണ്  

ഭസ്മത്തിലടങ്ങിയിരിെുന്ന ശജവികപ്പതിവിഷും കയാന്സര്ക് ളപാലുള്ള മഹാളരാഗങ്ങപ്പ  

പ്പച ുെുന്നതിളനാപ്പടാെും കീളമാപ്പത ാെിളപാപ്പല ശരീരത്തിപ്പല മാകുുളകാശങ്ങപ്പ  നശിെിെുന്നിലല എന്നതുമാണ് 
പ്പമുഖമാെിൊട്ുന്നത്  നെുപ്പട അയല്ൊരായ ശചന ളഗാമൂപ്തത്തിന്പ്പ  ഗുണും മനസ്സിലാെി ഗളവഷണങ്ങ 

നടത്താന് തുടങ്ങിയിട്് നാള പ്പ യായി  ളഗാമൂപ്തത്തിന്പ്പ  ഉളപാല്പന്നങ്ങെുള്ള രണ്ട്  ളപപ്പാകുന് ുക 

അളമരിെ സവേമാെികഴി ു  (ളപപ്പാകുന്് നമ്പര്ക്  6410059 ഉും 6896907റ  ഭാരതത്തിലുും പശുവിന്പ്പ  

ഉല്െന്നങ്ങ ുപ്പട ഗുണഗണങ്ങപ്പ ൊകുി കൂടുതല് ആധികാരികമായി പഠിൊന് ഒരു ളകപ്ന്ദും ഉണ്ട്  
ളകപ്ന്ദഗവപ്പന്മന്്  സ്ഥാപനമായ സി  എസ്  ഐ  ആര്ക് മണ്ണിന്പ്പ  വ െൂര്ക് സുംരക്ഷിൊനുള്ള ഉത്തമമായ 

ലായനി എന്നനിലയില്  വികസിെിപ്പച്ചടുത്ത ളഗാമൂപ്തും, ചാണകും, ശര്ക്െര എന്നിവയുപ്പട മിപ്ശിതമായ 'അമൃത് 

പാനി'െ്  അളമരിെന് ളപപ്പാകുന് ിനായി കാത്തിരിെുകയാണ്  ഇതിന്പ്പ  സ്ഥപകനായ പ്ശി വീളരപ്ന്ദകുമാര്ക് 
പ്പജയിനിന് ളഗാമൂപ്തത്തിന്പ്പ  അണുനാശനശക്തിപ്പയെു ിച്ചുള്ള ഗളവഷണത്തിന് ഭാരതസര്ക്ൊര്ക് ളപപ്പാകുന്് 

പ്പകാടുത്തിട്ുണ്ട് (ളപപ്പട്ന്് നമ്പര്ക് 189078റ   

 നെുപ്പട പുരാണപ്ഗന്ഥങ്ങ ില് പ യുന്ന പല മാനുളഷാപകാരപ്പദങ്ങ ായ കാരയങ്ങ ുും പാശ്ചാതയര്ക് 

പ്പാവൃത്തികമാെുളമ്പാ മാപ്തമാണ് അതിന്പ്പ  ഗുണഗണങ്ങപ്പ ൊകുി നാും ചിേിച്ചുതുടങ്ങുന്നതുതപ്പന്ന  
പശുവിന്പ്പ  ഇൊതിരിയുള്ള എലലാ ഗുണങ്ങപ്പ ൊകുിയുും നെുപ്പട ഋഷിവരയന്മാര്ക് പകര്ക്ന്നുനല്കിയ അ ിവ് 

ളകര ത്തിപ്പല പ്പബുദ്ധപ്പരന്നവകാശപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളപാലുും മനസ്സിലാെന് താല്െരയും കാണിെുന്നിലലാപ്പയന്നത് 

അതയേും ലജ്ജാവഹമായ കാരയമാണ്  വിളദശ മിഷന ിമാരിലുും അവരുപ്പട ജല്െനങ്ങ ിലുും കുടുങ്ങിളൊയ 
ഒരു ജനതയ്െുും സമൂഹത്തിനുമുണ്ടായ മൂലയച്ചുതിയാണ് ഇവിപ്പട നെുെു കാണാന്കഴിയുന്നത്   

 ളഗാവധത്തിപ്പന അനുകൂലിെുന്നവര്ക് നിരത്തുന്ന വാദങ്ങപ്പ ാപ്പെത്തപ്പന്ന അവാസ്തവമാണ്  ളസായാബീന് 
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മുതലായ പയര്ക്വര്ക്ഗങ്ങ ില് കന്നുകാലി ഇ ച്ചിപ്പയൊ മാുംസയും അടങ്ങിയിട്ുള്ളതായി നമുപ്പെലലാമ ിയാും  

നെുപ്പട ആദയ സവാതപ്േയ സമരളത്താടനുബനിച്ച് 1857-ല് ദിലലിയില് ഭരണത്തിലിരുന്ന ബഹദൂര്ക്ഷായുും 
അതിനുമുന്പ്  പല മുഗചപ്കവര്ക്ത്തിമാരുും ളഗാവധും 

നിളരാധിച്ചിരുന്നു മഹാരാജ രഞ്ജിത്ത് സിുംഗിന്പ്പ  

ഭരണകാലത്ത്  മരണശിക്ഷയുള്ള ഒളരപ്പയാരു കുാകുും 

ളഗാവധമായിരുന്നു  കൃഷിപ്പയ ആപ്ശയിച്ചു കഴി ിരുന്ന 
ഭാരതത്തിപ്പല ജനങ്ങ ുപ്പട ജീവിതപ്പത്ത പശുപ്പവന്ന ജീവി 

അപ്തയ്െുും സവാധീനിച്ചിരുന്നതായുും അതിന്പ്പ   ഓളരാ 

ഉല്െന്നങ്ങ ുും എപ്തമാപ്തും ഉപകാരപ്പദവുമായിരുപ്പന്നന്നുും 
നമുെ് ചരിപ്തത്തിലൂപ്പട കളണ്ണാടിച്ചാല് കാണാന് സാധിെുും   

അതായത് ളഗാസുംരക്ഷണും സാമ്പത്തികമായുും 

പാരിസ്ഥികമായുും രാപ്ഷ്ടപ്പത്ത സുംരക്ഷിൊന് കഴിയുും   

 ഒരിെല് സവാമി ദയാനന്ദസരസവതി 2006-പ്പല യു എന് 
 ിളപാര്ക്ട്ിപ്പന ഉദ്ധരിച്ചുപ്പകാണ്ട് ഇ ച്ചിെുളവണ്ടി മൃഗങ്ങപ്പ  

വ ര്ക്ത്തുന്നതാലുണ്ടാകുന്ന ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങ 

ളലാകത്തുള്ള സകല വാഹനങ്ങ ില്നിന്നുും 
ബഹിര്ക്ഗമിെുന്നവപ്പയൊ 23% അധികമാപ്പണന്ന് 

പ യുകയുണ്ടായി  അതിളനാപ്പടാെും ഈ മൃഗങ്ങെുള്ള ആഹാരത്തിനായി നശിെിെപ്പെടുന്ന വൃക്ഷങ്ങ ുപ്പട 

ആധികയത്താല് വിപുലമായ രീതിയില് കാര്ക്ബൺ ശഡളയാക്ശസഡ് വാതകും അേരീക്ഷത്തില് 

തള്ളപ്പെടുന്നതായുും കപ്പണ്ടത്തിയിട്ുണ്ട്  അതുകൂടാപ്പത ഇ ച്ചിൊയി വ ര്ക്ത്തുന്ന മൃഗങ്ങെ് 
ഭക്ഷണത്തിനായുള്ള പുലലുക ുപ്പടയുുംമാകുുും തവരിതവ ര്ക്ച്ചൊയി ഉപളയാഗിെുന്ന വ ങ്ങ ില്നിന്നുും 

ബഹിര്ക്ഗമിെുന്ന ശനപ്ടസ് ഓക്ശസഡ്, കാര്ക്ബൺ ശഡളയാക്ശസഡ് മുതലായ വാതകങ്ങ ുും പ്പകൃതിപ്പയ 

നശിെിൊൊന്തെതാപ്പണന്ന് എലലാവര്ക്െുമ ിയാും  ഫലും തരുന്ന ഒരു പ്പതങ്ങ് അത് 
പ്പകാന്നപ്പത്തങ്ങാകുന്നതുവപ്പര മു ിച്ചുമാാകുാന് നെ ാരുും താല്െരയപ്പെടിലല  ഏേിയനധികും, നെ ഒരു 

 ബ്ബര്ക്മരപ്പത്തളപാലുും ഒരു  ബ്ബര്ക്മരപ്പത്തളപാലുും പാല് തരുന്നതുവപ്പര പരിപാലിൊന് കാണിെുന്ന ഔചിതയും 

വ പ്പര നിരുപപ്ദവിയായ പശുവിപ്പന ളപാാകുാന്കാണിെുന്നിലല  പാല് നിന്നുളപാകുന്നളതാടുകൂടി 

പശുവില്നിന്നുള്ള അദായും തീര്ക്ന്നുളപാകുന്നിലല  ഒരു പശുവിന്പ്പ  20 വര്ക്ഷളത്താ മുള്ള 
ജീവിതകാലത്തിനുള്ളില് ഏതാണ്ട് 8 മുതല് 10 വര്ക്ഷും വപ്പര പാല് തരുന്നുണ്ട്  ഇതിലുമുപരി ജീവിതകാലും 

മുഴുവന് അതിവിശിഷ്ടങ്ങ ായ ളഗാമൂപ്തവുും ചാണകവുും പ്പദാനും പ്പചയ്യുന്നു   പ്ശീനാരായണഗുരു ളദവന് 

ളഗാസുംരക്ഷണത്തിന്പ്പ  ആവശയകപ്പതപ്പയൊകുി പ്പസുംഗിെുതിന്നിടയില് തന്പ്പ പ്പയാരു ളപ്ശാതാവിന്പ്പ  
സുംശയനിവൃത്തിൊയി ‘ആദായും നിന്നാല് സവേും അെപ്പയയുും അടിച്ചുക യുളമാ അളതാ 

അ ുൊന്പ്പകാടുെുളമാ’ എന്നു ളചാദിച്ച കാരയും ഇവിപ്പട പ്പസക്തമാണ്  വൃദ്ധമാതാപിതാെപ്പ  ‘നടതള്ളല്’ 

നടത്തുന്ന നാടായ നെുപ്പട ളകര ത്തില് പശുെപ്പ  ഉളപക്ഷിെുരുപ്പതന്ന് പ  ാപ്പലേു ഫലും?  

 ളവദകാലങ്ങ ില് ഭാരതീയര്ക് അനുഷ്ഠിച്ചുളപാന്ന പല ഉപകാരപ്പദങ്ങ ായ അനുഷ്ഠാനങ്ങ ുും 
സുംരക്ഷിളെണ്ട കടമ അന്നപ്പത്ത ഭരണകൂടത്തിനുണ്ടായിരുന്നു  പളക്ഷ ഏതാണ്ട്  20 നൂാകുാളണ്ടാ മുണ്ടായ 

വിളദശിക ുപ്പട ആധിപതയത്തിളനാടനുബനിച്ചു ഭാരതത്തിലുണ്ടായ മൂലയച്ചുതിയാല് നമുെ് നപ്പെത്തപ്പന്ന 

തിരിച്ച ിയാന് കഴിയാപ്പതയായി  ഈ ശവകിയ ളവ യിപ്പലങ്കിലുും അതിപ്പന മനസ്സിലാെി മൂഠന്മാരുപ്പട 
എതിര്ക്െുകപ്പ  മ ികടന്ന് നമുെ് അനയുംനിന്നുളപായതുും മാനളവാപകാരപ്പദങ്ങ ുമായ ആചാരങ്ങപ്പ  

തിരിച്ചുപ്പകാണ്ടുവരുവാനുും ഭാരതീയപ്പനന്ന നിലയില് നെ മുന്ശകപ്പയടുെണും  ‘ളഗാസുംരക്ഷണും’ ഒരു 
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ശഹന്ദവ ധര്ക്െപ്പമന്നതിലുപരി മാനുഷധര്ക്െമാപ്പണന്ന് മനസ്സിലാെിയുള്ള ഒരു തീക്ഷ് ണവികാരത്താല് മാപ്തളമ 

ളലാകനന്മയ്െുളവണ്ടി ഈപ്പയാരു നളവാഥാനും നമുെ് പ്പകാണ്ടുവരുവാന് സാധിെുകയുള്ളു   
 2003 ല് ജസ്റ്റിസ് ആര്ക്  എും  ളലാധയുപ്പട ളനതൃതവത്തില് ളദശീയ വ ര്ക്ത്തുമൃഗ സുംരക്ഷണസമിതിയുപ്പട 

നിര്ക്ളേശപകാരും അന്നപ്പത്ത ഭരണകൂടും പശുവിപ്പനയുും കുട്ികപ്പ യുും സുംരക്ഷിെുന്നതിനുും 

പ്പകാലലുന്നതിപ്പനതിപ്പരയുമുള്ള നിയമും ഭരണഘടനയുപ്പട 48-ആും അനുളേദത്തില് ഉപ്പപടുത്തി  ഇളൊ നെ 

പശുവിപ്പന പൂജിെുന്നതുും പരിപാലിെുന്നതുും പാശ്ചാത്തയര്ക്െ് രുചിെുന്നിലല  ഇതിനുമുന്പ് ളയാഗയുപ്പട 
കാരയത്തിലുും ഇവര്ക് ഇതുതപ്പന്നയായിരുന്നു  അതിന്പ്പ  സതയും മനിസ്സിലാെിെഴി ളൊ അതിന്പ്പ  

കുത്തകാവകാശും ളനടിപ്പയടുൊന്വപ്പര പ്ശമും നടത്തിയകാരയും നെ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ  അതുളപാപ്പലതപ്പന്ന 

നെുപ്പട സനയാസിവരയന്മാപ്പര ‘ളഗാഡ്പ്പമന്’ എന്നു 
വി ിച്ചിരുന്നവര്ക് ഇന്ന് ആപ്ശമങ്ങളതാ ുും 

കയ ിയി ങ്ങുന്നത് നെെ് കാണാും  

വ പ്പരത്താമസ്സമിലലാപ്പതതപ്പന്ന ഒരു പശു അവരുപ്പട 

വീടിന്പ്പ  പിന്നാമ്പു ത്ത് ളമയുന്ന കാഴ്ച്ചയുും നമുെ് 
കാണാന്സാധിെുും  ഇനി ആയുര്ക്ളവദും  

പാശ്ചാതയരാജയങ്ങളപാലുും അളലാെതിയുപ്പടകൂപ്പട 

ആയുര്ക്ളവദവുും ചികിത്സാ രീതിയായി പരിഗണിൊന് 
തുടങ്ങി  ളകര ത്തിലുള്ള പല ആയുര്ക്ളവദ 

പഠനശാലക ിലുും ഉപരിപഠനത്തിനായി യൂള ാെയന് 

രാജയങ്ങ ില് നിന്നുും ധാരാ ുംളപര്ക് ബിരുദാനേര 

ബിരുദത്തിന് വരുന്നുണ്ട്    
  

 

രാപ്ഷ്ടപിതാവായ മഹാത്മജി സസയാഹാരിയായതുതപ്പന്ന പശുവിളനാടുള്ള ഹിുംസയില് മനും പ്പനാേിട്ാണപ്പപ്ത  
പശു ഒരു നിരുപപ്ദവകാരിയായ ജീവിയായതിനാല് അതിപ്പന ആവശയും കഴി ് പരിതയജിെുന്ന സപ്മ്പദായും 

വിളദശാധിപതയളത്താപ്പടാെും ഇവിടുണ്ടായി  അതില് അവരുപ്പട പങ്ക് പ്പച ുപ്പതാന്നുമലല  പ്പായുംപ്പചന്ന ളഗാെപ്പ  

സുംരക്ഷിൊന് ആരുും താല്പരയും കാണിൊത്തതിനാലുും പാവും കര്ക്ഷകരുപ്പടളമല് അധികഭാരമാകുപ്പമന്നതാലുും 

പലയിടങ്ങ ിലുും ളഗാവധും ഒരു നിതയ കര്ക്െമായി മാ ുകയാണുണ്ടായത്  ഇതിപ്പനാര ുതി വരുത്താനായി 
ഭരണകൂടവുും സന്നദ്ധസുംഘടനക ുും ശകളകാര്ക്ത്ത് വൃദ്ധളഗാെപ്പ  സുംരക്ഷിൊനുള്ള ളഗാശാല മുതലായ 

കര്ക്െപദ്ധതികെ് രൂപും പ്പകാടുളെണ്ട സമയും അധികരിച്ചിരിെുന്നു  അപ്പലലങ്കില് ഈ കാമളധനുെ 

അനയുംനിന്നുളപാകുന്നകാലും വിദൂരത്തലല  നെുപ്പട കു ുങ്ങ പശുവിന്പാലിലലാപ്പത വ രുന്നതുും കൃഷിെ് 
ശജവവ ത്തിന്നാധാരമായ ചാണകവുും മാകുുമിലലാതാകുന്നതുമായ ഒരുകാലപ്പത്തെു ിച്ച് ചിേിച്ചുളനാെൂ  

ഇതില്നിപ്പന്നാപ്പെ രക്ഷളനടാനായി നമുെ് എേു വിലപ്പകാടുത്തുും ളഗാെപ്പ  സുംരക്ഷിളെണ്ടതായിട്ുണ്ട്  

നെുപ്പടയീ സുന്ദരിയായ ഭൂമിെുും ഇനിെി ൊനുള്ള തലമു കെുുംളവണ്ടി ‘ളഗാസുംരക്ഷണും’ എന്ന കര്ക്െും 

നമുെ് സന്മ നളസ്സാപ്പട ഏപ്പാകുടുൊും   
 

ജയ് ഹിന്ദ് ! 
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A bunch of Mint Leaves 

M 
int, scientifically known as 'mentha' is a herb that 

has been used since long for its different health ben-

efits. It is an indispensable element of most of the Indian 

cuisines and also Thai platter. The modest mint leaves can 

be used in a variety of things like one can crush them and 

add in tea, one can use it in salads etc.  

Vitamins and Minerals 

Fresh mint, including spearmint and peppermint, contains 

several key vitamins and minerals you need for good health, 

though they're not present in huge amounts. For example, 

fresh mint contains trace amounts of iron, a mineral you 

need to make red blood cells. Mint also has small amounts 

of fiber, vitamin A and potassium. 

 

Antioxidant Power 

One of the primary benefits of fresh mint is that it contains potent antioxidants. Peppermint, for example, has per-

illyl alcohol, which might stop the formation or spread of cancer, according to Michael T. Murray and Joseph E. 

Pizzorno, authors of "The Encyclopedia of Healing Foods." Peppermint also contains another antioxidant called 

rosmarinic acid, which can help prevent and treat certain allergies. 

 

Here are a few health benefits of mint: 

 Pudina is loaded with antioxidants and phytonurients and hence helps keep stomach cramps and acidity at bay. 

 Mint leaves has anti-inflammatory properties. It helps soothe skin infections. Mint juice acts as an excellent 

skin cleanser. 

 Since pudina has a very strong aroma, it gets to stimulate your brain functioning and helps cure nausea. Fur-

ther, applying fresh mint leaves on the forehead relieves headache. 

 Mint leaves are a great remedy to relieve the pain caused during menstrual cramps. 

 Mint leaves has anti-bacterial and anti-inflammatory properties and so it fights against tooth decay and bad 

breath and is widely used in mouth fresheners. 
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രാ വിപ്പല രവി ഓഫീസിപ്പലെ് കയ ിയളൊ തപ്പന്ന എളോ വലലായ്മക കണ്ടു 

തുടങ്ങിയിരിെുന്നു  പ്പപട്ന്നായിരുന്നു പതിവിലലാത്ത നാട്ിപ്പല 

നമ്പ ുക ളഫാണില്െൂടി വി ിച്ചു കരയുന്നളപാപ്പല 

ളതാന്നിയത്  അളത കിടൊയിരുന്ന അച്ഛന് വിട്ുളപായി  

എയര്ക്ളപാര്ക്ട്ിളല പതിവ് ളചാദയങ്ങെ് നിര്ക്വികാരമായ 

ചില ഉത്തരങ്ങ മാപ്തും പ്പകാടുത്തു നാട്ിളലെ് തിരിച്ചു  

വീട്ിളലെ്  കയ ിയളൊ തപ്പന്ന ചലനും നിലച്ച തയ്യല് 

പ്പമഷയന് എളോ പ യാനുള്ളളപാപ്പല ളതാന്നി   

 

രവിയുപ്പട കുട്ികാലും നൂലുക ുപ്പടയുും, പുതുമണമുള്ള 

കുൊയങ്ങ ുപ്പടയുും ഓര്ക്െക ായിരുന്നു  തിണ്ണയില് 

നിലൊപ്പത ക ങ്ങുന്ന പ്പമഷയന് ശബ്ദും ആ വീട്ിളല 

മൺചുവരുകെുും അെു ും അടുത്ത വീട്ിലുും 

സുപരിചിതും ആയിരുന്നു  പ്പവട്ിമാാകുിയ തുണികഷണങ്ങപ്പ  

കൂട്ി ളചര്ക്െുന്ന നൂലിണയില് പ്പത ി ു വരുന്നത് കലങ്ങി പ്പത ി  അെയുപ്പട കണ്ണിപ്പല 

പ്പതീക്ഷക ആയിരുന്നു  തുന്നികഴി  പുത്തന് ഉടുെുക വാങ്ങി ളപാകുന്നവരുപ്പട ചിരിയില് 

സളോഷും കാണുളമ്പാ രവിയുപ്പട ളനാട്ും പിേികീ ിയ ഉടുെില് തുന്നിത്തയിച്ചുപ്പവച്ച 

തുണിെഷ്ണങ്ങ ിപ്പലൊയിരുന്നു  ഒടുവില് വാര്ക്ദ്ധകയത്തിന്പ്പ  ളവദനയിലുും, തല നരച്ച ചില 

പതിവ് ഖദര്ക്ധാരിക ുപ്പട കുൊയത്തിനു ആ വൃദ്ധന്പ്പ  പ്പവപ്പള്ളഴുത്തിന്പ്പ  കണ്ണാടിയുും ,തുരുമ്പ് 

പിടിച്ച കപ്തികയുും പണി മുടെിയിലലായിരുന്നു  കാലും മാ ിയളൊ അനയമായി ളപായ 

ശകപ്പതാഴിലില് ആ തയ്യല് പ്പമഷയനുും വഴി മാ ി പ്പകാടുത്തു   

 

ഒടുവില് തിരിച്ചു ളജാലിെ് ഇ ങ്ങാല് ളനരും തുണി മൂടികിടെുന്ന ആ തയ്യല് പ്പമഷയന് ഒന്നുകൂടി 

രവി പ്പപാടി തട്ിമാാകുി  തടി പ്പപട്ിയില് ആ പ്പവപ്പള്ളഴുത്തിന് കണ്ണാടിയുും തുരുമ്പു പിടിച്ച കപ്തികയുും 

ശകമാാകുും പ്പചയ്യാന് ആരുമിലലാപ്പത ഒരു തലമു യുപ്പട ബാെിയായ ഓര്ക്െക ുും  ഭിത്തിയില് പതിച്ച 

അച്ഛന്പ്പ  ളഫാളട്ായില് ളനാെി കണ്ണില് നിന്നുും വീണ കണ്ണുനീരിന് അവസാന തുള്ളി തുടച്ചുമാാകുി 

ഇ ങ്ങിയളൊ പ്പന ുകയില് പതിവുള്ള അെയുപ്പട ഉെെു പതിവിലുും കൂടുതല് നനവുള്ള 

ളപാപ്പല ളതാന്നി  തിരിച്ചു ഇ ങ്ങിയളൊ അളത ആ പഴയ തയ്യല് പ്പമഷയന് ക ങ്ങുന്ന ളപാപ്പല 

രവിെ് ളതാന്നി   
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µÕßÄ 
 ÕßÍà×í ÄßçAÞ¿ß 

 

¥N ÎÜÏÞ{¢ 

അെി ൊലിപ്പനാെും നുകര്ക്ന്ന മധുരമാും ഭാഷ, 

അെതന് ഹൃദയതാ ത്തില് നിന്നുതിര്ക്പ്പന്നാരു ഭാഷ, 

അെതന് സ്ളനഹും ളപാല് നിര്ക്െലമാും ഭാഷ, 

അെയാമുണ്മപ്പയ അ ിയുന്ന പ്പിയ ഭാഷ  

 

മാതൃഭാഷതന് മാഹാത്മയളമപ്പ യുണ്ട് പ്പചാലലുവാന്,  

മുത്തശ്ശി സുംസ്കൃതത്തിന് സത്തയളലലാ മലയാ ും,  

മധുരും മലയാ ും എന്നുപ്പമന് അെയായ് ,  

മനതാരിപ്പലന്നുും നി ദീപമാും ഭാഷ  

 

ആദയാക്ഷരും പകര്ക്ന്ന ഗുരുവിന് ഭാഷ , 

അന്പപ്പത്താന്നക്ഷര ജ്ഞ്യാളനാദയ ലയ ഭാഷ, 

സുംളവദനാശയ ഭാവപ്തയും ഭാഷ, 

ആനന്ദദായകും സര്ക്ളവ്വാത്തമ മലയാ ും  

 

മരിെുകിപ്പലലാരിെലുും മലയാ മീ ഭാഷ, 

മളനാജ്ഞ്മാും കാവയാത്മക ജവാലയീ ഭാഷ 

സത്തവളബാധും വാഴുും സമൂഹ നിര്ക്െിതിൊയ് ,  

സ്ളനഹിച്ചീടുക നാും മാതൃഭാഷപ്പയ ആത്മതുലയും    
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The Brahmin and the Crooks 

 In a small village, there lived a Brahmin, by the name of 

Mitra Sharma. He was a worshipper of Fire-God. One day, 

during monsoons, when the sky was overcast with cloud, he 

decided to conduct a certain sacrificial ritual. The Brahmin 

travelled to a nearby village, to visit a devotee, to request 

for a goat that he will offer it as a sacrifice to the Gods. 

On his arrival, he requested the devotee, "Son, I want to 

perform a sacrificial ritual on this auspicious time. Please 

offer me with a well-fed goat." The devotee agreed and  

offered him with one of his best goats. 

The Brahmin started his journey homewards. He carried 

the goat on his shoulders, so that he did not have problems 

in controlling the animal on the way home. 

On his way home, three crooks watched him from a distance. They were almost starving, 

and the Brahmin had a goat and he was all alone. They discussed, "We will be saved from 

the fangs of hunger in this cold monsoon, if we can lay our hands on this goat that the 

Brahmin is carrying." 

They decided to trick the Brahmin, in order to gain the goat for themselves. As planned, 

the first of the crooks stood in the Brahmin's path, by taking a shorter road. When the 

Brahmin, with the goat on his shoulders, approached him, he queried,  

"Ho Brahmin, Why is it that you behave so ridiculously?" "Why on earth are you carrying a 

profane dog on your shoulders?" 

On hearing this, the Brahmin got angry, he replied, "How can you not see any difference 

between a goat and a dog? Are you blind? Can't you see I am carrying a sacrificial goat?" 

Tales of Panchathanthra 
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The crook had played his part, and replied, "Please 

don't get angry on me. You may have it anyway you 

want. Please carry on with your journey". 

A little further, he was approached by the second 

crook, who said, "Ho Brahmin, shame on you! How can 

you carry this dead calf on your shoulders like that? 

Shame on you!" 

The Brahmin got even angrier, "Are you blind? Can't 

you see it is a goat 

and not a dead calf? 

"To this the second crook replied, "Have it anyway you 

want it to be, please don't get angry on me." 

When the Brahmin had gone a little further, the third 

crook accosted him, "Ho Brahmin. This is highly improper 

for you do something like this. Why do you carry a           

donkey on your shoulders? Put him down, before anyone 

sees you doing this!"Now, the Brahmin started thinking 

how can three different persons not see that was carrying a goat? He thought that he 

must be carrying a goblin, which is changing shape all the while. 

 

Fearing so, he put the goat down on the ground and ran 

home terrified.  

The crooks had succeeded in their plan. The crooks 

caught the goat at once, and feasted on the goat to 

their heart's content. 

The wise indeed say: Untruth spoken repeatedly appears to be truth 

Tales of Panchathanthra 
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ഞാ യെള്ളി ഇലലപ്പത്ത നീലകണ്ഠന് 

മൂസതിന്പ്പ യുും അതിയാരത്തു നാരായണി 

അെയുപ്പടയുും മകനായി 1927 ളമയ് 10-ന് കു ുണ്ണിമാഷ് 

ജനിച്ചു  ളച ാരി ശഹസ്കൂ ില് അദ്ധയാപകനായി തന്പ്പ  

ഔളദയാഗികജീവിതും ആരുംഭിച്ച കു ുണ്ണിമാഷ് തന്പ്പ  

ജീവിതത്തിന്പ്പ  സിുംഹഭാഗവുും ളകാഴിളൊട്ാണ് 

പ്പചലവഴിച്ചത്  1953ല് ളകാഴിളൊ എ പ്ശീരാമകൃഷ്ണാ മിഷന് 

ശഹസ്കൂ ില് അദ്ധയാപകനായി ളചര്ക്ന്നു   

1982ല് അദ്ധയാപനരുംഗത്തുനിന്ന് വിരമിച്ചു  1987-ല് 

സവളദശമായ വലൊളട്െ് തിരിച്ചുളപാകുകയുും തൃശൂരില് 

സാമൂഹയ-സാുംസ്കാരിക പ്പവര്ക്ത്തനങ്ങ ിളലര്ക്പ്പെടുകയുും 

പ്പചയ്തു  

മലയാ  കവിതയില് വയതിരിക്തമായ ഒരു ശശലി 

അവതരിെിച്ച കവിയാണ് കു ുണ്ണി  പ്ഹസവവുും ചടുലവുമായ കവിതക ിലൂപ്പടയാണ് ഈ കവി 

പ്ശളദ്ധയനാകുന്നത്  അലങ്കാരസമൃദ്ധമായ കാവയശശലിയില് നിന്ന് മാ ി ഋജുവുും 

കാരയമാപ്തപ്പസക്തവുമായ കവിതാരീതിയാണ് ഇളേഹും അവതരിെിച്ചത്  ദാര്ക്ശനികമായ ചായ്വ് 

പ്പകടമാെുന്നവയാണ് ഇളേഹത്തിന്പ്പ  കവിതക  ഉപഹാസപരതയുും ആത്മവിമര്ക്ശനവുും 

ളചര്ക്ന്ന കവിതക മുതിര്ക്ന്നവപ്പരയുും കുട്ികപ്പ യുും ഒരുളപാപ്പല ആകര്ക്ഷിച്ചു  ആധുനിക 

കവിതയുപ്പട ആദയകാല സമാഹാരമായ കാല്ശതും കു ുണ്ണി എന്ന ളപരില് സമാഹരിെപ്പെട് 

ഇരുപത്തിയേ് കവിതക സമകാലീനരായ മാകുു കവിക ുളടതില് നിന്നുും ഭാവുകതവപരമായ 

അേരും വയക്തമാെുന്നവയായിരുന്നു  

ഈരടിക മുതല് നാലുവരിക വപ്പരയുള്ളവയാണ് കു ുണ്ണിെവിതക ില് ഏപ്പ യുും  

ആദയകാല കവിതക ഇവപ്പയ അളപക്ഷിച്ച് ശദര്ക്ഘയമുള്ളവയാണ്  എന്നാല് കാല്പനികമായ 

ഭാവചപലതളയാ എ പിണങ്ങി നില്െുന്ന സവഭാവസവിളശഷത ആ ഘട്ത്തില്ത്തപ്പന്ന പ്പകടമായിരുന്നു 

 

“ഒരു കുട്ടിയ്്കൊരു ്റൊട്ടി- 

്കൊരു വട്ടിയ്്കൊരു ്പട്ടി- 

്കൊരു ്കൊട്ടി 

ആ ്കൊട്ടിലിലുള്ളല് 

്പട്ടിയിലുള്ളല്  

വട്ടിയിലുള്ളല് 

്റൊട്ടി തിന്നൊനുള്ളല് കുട്ടി”  

 
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചെതിെിന്പ്പ  ബാലപുംക്തിയില് കുളട്ട്ന് എന്ന ളപരില് എഴുതിയിരുന്നു  

എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നവര്ക്െ് വഴികാട്ിയായി അളേഹും നല്കിയ നിര്ക്ളേശങ്ങ വ പ്പര വിലപ്പെട്തായി 

കുട്ിക കണൊെിയിരുന്നു  മലയാ ത്തിപ്പല പല എഴുത്തുകാപ്പരയുും ശകപിടിച്ച് 
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വ ര്ക്ത്തിപ്പൊണ്ടുവന്നത് കു ുണ്ണിമാഷാണ്  ഭാഷാശുദ്ധി കു ുണ്ണിമാഷുപ്പട പ്പധാനപ്പെട് 

പരിഗണനയായിരുന്നു  എങ്ങപ്പന ല ിതവുും വയക്തവുമായ ഭാഷയില് എഴുതാും എന്നു 

വയക്തമാെുന്ന മാഷുപ്പട കു ിെുക കുട്ികൃഷ്ണമാരാരുപ്പട മലയാ  ശശലിളയാ എ ളചര്ക്ത്തു 

പ്പവൊവുന്നവയാണ്  പഴോലലുക, കടങ്കാക എന്നിവയില് പ്പകടമാകുന്ന ഭാഷാസവരൂപവുും 

കാവയഭാവനയുും അളേഹും എടുത്തുകാട്ി  നമ്പൂതിരിഭാഷയുും ഫലിതവുും മാഷ് 

പഠനവിളധയമാെിയ മപ്പാകുാരു വിഷയമാണ്  

 കു ുണ്ണിെവിതക ുും ബാലകവിതക ുും ളവര്ക്തിരിയുന്ന അതിര്ക്വരമ്പ് ളനര്ക്ത്തതാണ്  

അതിനാല് അളേഹപ്പത്ത പലളൊഴുും ബാലസാഹിതയകാരനായാണ് പരിഗണിെപ്പെട്ത്  

ബാലസാഹിതയും അളേഹത്തിന്പ്പ  പ്പിയപ്പെട് പ്പവര്ക്ത്തനരുംഗവുമായിരുന്നു  വലൊടുള്ള 

അതിയാരത്തുവീട്ില് കുട്ിക മാപ്പഷ ളതടിപ്പയത്തുക പതിവായിരുന്നു  കുട്ിക ുമായി 

സലലപിെുകയുും അവരുപ്പട സുംശയങ്ങെ് മ ുപടി നല്കുകയുും പ്പചയ്യുന്ന ഒരു അെൂെനായി 

വാര്ക്ദ്ധകയകാലത്ത് അളേഹും കഴി ു  ളപാസ്റ്റു കാര്ക്ഡുക ില് കുട്ിക ുപ്പട കത്തുകെു 

മ ുപടിയുും കുട്ിക ുപ്പട സാഹിതയ സൃഷ്ടികെു തിരുത്തലുക ുും അളേഹും അയച്ചു  

 

തന്പ്പ  പ്പപാെമിലലായ്മപ്പയ കു ിച്ച് അളേഹും ഇങ്ങപ്പന പ  ു  

“്പൊകമിലലൊയ്മയൊ്െന്്റ ്പൊകം. 

Volume 5  
Issue 9 

"ധര്ക്മും ളപ്ശഷ്ഠമാകുന്നു ധര്ക്മത്തിന്പ്പ  ഘടകങ്ങ എപ്പേലലാമാണ്? പാപവര്ക്ജനും, 

ശുഭാകര്ക്മാനുഷ്ടാനും ,ദയ , ദാനും, സതയും,ശുചിതവും,ഇവതപ്പന്ന  

മനുഷയര്ക്െുും,മൃഗങ്ങെുും,പക്ഷികെുും, ജലജേുകെുും പ്പാണരക്ഷ പ്പകാടുെണും  

ഇതനുസരിച്ച് പ്പവര്ക്ത്തിെുന്നവര്ക് സുകൃതിക ാണ് " 

  

ആനി ബസന്് 


