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Sopanam Team along with Sevadarshan Family offers tribute to Dr. T.S Srikumar 

 

He was Chief Technologist, Kuwait University Faculty of Medicine, and also Scientific Consultant, Kuwait 

Foundation for the Advancement of Sciences, a prestigious institution chaired by His Highness The Amir of 

Kuwait. Served as a member of more than 5 expert committees at Kuwait University Medical Faculty.  He 

received Degree of Bachelor of Science from University of Kerala, India. Obtained Post-Graduate and               

Doctoral Degrees from Faculty of Medicine, University of Lund, Sweden. Worked as Postdoctoral Scientist in 

‘Natural Science Research Institute’ in Zeist, Holland.  Authored more than 30 scientific articles. 

Socially active Dr. Srikumar was the president of NAFO Kuwait. His sudden demise is a huge loss to the               

Indian expatriate community in Kuwait. We will always fondly remember his commitment and support for the 

work undertaken by Sevadarshan Kuwait since its inception.  

Today we mourn the loss of a true patriot and humanitarian.  

Tribute 
 2016 January Volume 5 Issue 10 
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2016 January Volume 5 Issue 10 

ÈNáæ¿ ¥ÄcL¢ dÉÞºàÈÕá¢ çdÖ×íÀÕáÎÞÏ ÇVN¢, ÆVÖÈ¢, Ø¢ØíµÞøØOKÎÞÏ çÆÖàÏ ¼àÕßÄ¢ 

§ÕæÏÜïÞ¢ Èßç×Çßºîí §ÄßæÈÄßøÞÏ ÉáÄßÏ ÈßVÎÞÃ¢ È¿JÞÈáU ¥ÄßçÎÞÙJÞW ÈNáæ¿ 

øÞ×íd¿ÉÞøOøc¢ ÎáùßÏáµÏá¢ ÏÅÞVj øÞ×íd¿ÍµñßÏá¢ çÆÖÍµñßÏá¢ ÈßVNßAáKÄí ¥ØÞicÎÞÕáµÏá¢ 

æºÏñá. ¨ ØíÅßÄßÏßW ÏÅÞVjøÞ×íd¿ ÈçÕÞiÞÈ¢ È¿JáKÄßÈÞÏß ®ÜïÞ øàÄßÏßÜáU µ×í¿MÞ¿áµZ 

ØÙßAáKÄßÈáU µÝßÕí, øÞ×íd¿JßÈá çÕIß ØVÕÕá¢ ØÎVMßAáKÄßÈáU ÆßÕcÎÞÏ ÍÞÕÈ 

ØÞÇÞøÃ ÕcµñßÏßW ©IÞÕáµ ®KÄí Äßµºîá¢ ¥ØÞÇcÎÞÏßøáKá. ¦icÞvßµÄÏáæ¿ ¥¿ßJù 

§ÜïÞÄÞÏÞW ØLáÜÈ¢ È×í¿æMGí ØbÞVjÄÏá¢ ¥ÄßdµÎÕá¢ ¥ÈÞºÞøÕá¢ ¥ÝßÎÄßÏá¢ ®BæÈ Õ

{øáKá ®KÄßÈá¢ Õ{æøÈÜïÕV ®Ká ÉùÏáKÕV çÉÞÜá¢ ®BæÈ ¥Ç£ÉÄßºîá çÉÞµáKá ®KÄßÈá¢ 

Ø¢ÖÏÞÄàÄÎÞÏ æÄ{ßÕÞÃí ÈNáæ¿ ÎÄÈßøçÉføÞ¼cJßæÜ ¥ÄcL¢ Æá£¶ÆÞÏµÎÞÏ §çMÞÝæJ 

øÞ×íd¿àÏ¼àÕßÄÕá¢ æÉÞÄá¼àÕßÄÕá¢. 

ØáÍÞ×ßÄ¢ 

"യസ്യ നാസ്തി സ്വയം പ്രജ്ഞാ 

ശാസ്പ്തം തസ്യ കര ാതി കിം 

ര ാചനാഭയാം വിഹീനസ്യ 

ദര്പ്പണഃ കി കിം ക ിതയതി' 

 

AÀ°w 

 

യാതതാ ുവന് സ്വന്തമായ പ്രജ്ഞയി ലരയാ അവനു ശാസ്പ്തം 

തകാണ്ട് എന്ത് പ്രരയാജനം. കണ്ണുകളി ലാത്തവന് 

കണ്ണാടിതയതകാണ്ട് എന്ത് പ്രരയാജനം?  

¥ÎãÄÕºÈ¢  
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A chilled winter welcomes our readers in Kuwait on this Gregorian New year.  The 

effects of global warming and its effects on the climate change in being felt in many parts of the world.  The recent 

disaster in Chennai is an eye opener for all of humanity on the dangers that lay ahead of us. The summit in Paris on 

Global warming brought forward many issues of serious intent. India has been blamed as a block to the decisions 

being taken at the summit. But what we need to understand is that countries like the USA with one    quarter of our 

population has twice the level of carbon emissions than India. China which is slightly ahead of us population wise 

emits 28% of global emissions than India’s 6%. The discussions fail to look back as to how did world reach these 

levels in the first place. Also India relies heavily on coal for its development and basics and this is a no go area as 

far as global leaders are concerned. We hope our government’s new initiative to harness solar     power and other 

non – fossil solutions are successful to drive our development agenda. For the greater good of humanity it is essen-

tial to give adequate attentions to the past while we discuss our future. 

 This year we celebrate the 153rd birth anniversary of Swami Vivekananda. Swamiji propagated the great 

message of universal peace and unity. He said that the message of our sages and rishis were meant for all of hu-

manity and that our Nation needed to stand strong and become a world leader for everyone to sit up and take no-

tice. Strength doesn’t come from war and military power alone. We can conquer the world by showing them how 

we can live in harmony with nature, our culture, heritage and past. Our spiritual up bringing should guide materi-

alistic needs.  The media completely ignored the National Youth Day to mark Swamiji’s birth anniversary. The 

rhetoric was replaced by discussions by so called intellectuals deciding in television channels why India’s majority                   

community must change century’s old practices at the drop of a hat. The irony of the fact is that people who don’t 

consider the validity of the deity in place at Sabarimala are debating on the practices of the temple. Rituals and 

practices at each temple are subscribed and adhered to after long consultations and deliberations within the                  

believer’s community. The law of the land which holds the constitution (brought forward after community           

deliberations) at supreme must agree that the practices of the majority faith are its personal issue and not to be 

mixed with the constitution.  

 The Pravasi Bharatiya Divas was celebrated in its new format in all countries across the globe. Though more 

productive discussions were the need of the day, it was overshadowed by mindless shouting and accusations in the 

Embassy of Kuwait, sadly. But the change in format was welcomed by all as an opportunity for the community to 

share their thoughts and may pave way for more fruitful discussions in the future. 

 Sopanam magazine congratulates all Bala Darshan students who did well at the Gita Jayanthy competitions 

held across Kuwait. It was a display of the great change our classes have brought about in the minds of the new 

generation. We also congratulate all the children from Kuwait who participated in the National Children’s Science 

Competition held at Chandigarh. May this year bring you more awards of excellence and better performance at 

your academic institutions. Makar Sankranti is a celebration of change. A change in the climatic conditions, 

change in the minds of the people. Wishing all readers a Happy Pongal and Makar Sankranti. 
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ससं्कृतम ्कथा  
संस्कृतभारती  कुवैत ्

 

 

।मकरसङ्क्रमणं भारतीयानां प्रमुखपर्वसु अन्यतमम ् । अस्मात ् दिनात ् परमपवर्त्रस्य उत्तरायणकालस्य 
आरम्भः । इिं पर्व ततलपर्व इत्यवप तनदिवश्यत े । तममळनाडुराज्ये पोङ्क््ल इतत र्िन्न्त । एतत ् सूयवस्य 
चलनसम्बद्धं पर्व । केरलराज्ये  शबररगिरर शस्ता िेर्स्य मकरज्योतत दिनम ् अन्स्त | सूयवस्य एकरामशत: 
अन्यरामश ं प्रततप्रर्ेशदिनं सङ्क्रमणम ् इतत उच्यते । सौरमासानुसारं सूयवस्य मेषादि द्र्ािशरामश ं प्रतत 
प्रर्ेशदिनम ्एर् सङ्क्रमणदिनम ्। 
सूयव: अन्स्मन ् दिने िक्षिणत: उत्तरदिमश सञ्चारस्य आरम्भं करोतत । अत: एर् उत्तरायणस्य आरम्भ: 
अस्मात ्दिनात ्इतत उच्यते । सूयवस्य एकस्मात ्रामशत: अन्यरामश ंप्रतत प्रर्ेशकाल: अत्यन्तं सूक्ष्म: । तिर्थ ं
तत्पूर् ंपरं चतेत कश्चन काल: पुण्यकाल: इतत तनणीत: अन्स्त । अन्स्मन ्पुण्यकाले स्नान-जप-तप-ध्यान-श्राद्ध-
तपवणादिकं कुर्वन्न्त । तदिने  पुण्यतीर्थवस्नानेन पुण्यपुरुषार्थाव: मसध्यन्न्त इतत । िङ्क्िास्नानेन ब्रह्मलोक: 
प्राप्यते । वर्शषेतया मकरसङ्क्रमणदिने शीतलजलेन एर् स्नानं कुर्वन्न्त ।  
         एतदिने एर् र्ाताटानाम ् उड्डयनम ् अवप कुर्वन्न्त महता प्रमाणेन भारतस्य केषुगचत ् राज्येषु । 
एतदिने िोपूजामवप कुर्वन्न्त । ता: स्नापतयत्र्ा श्रङृ्क्िे वर्वर्धर्णै: अलङ्क्कुर्वन्न्त । तासां वप्रयं तणंृ,धान्यं, िुड,ं 
नाररकेलं च ताभ्य: यच्छन्न्त। पीडापररहारार्थ ंता: ज्र्लत: अ्ने: उपररष्टात ्िमयन्न्त । िोमाता अष्टमङ्क्िलेषु 
एका इतत पररिण्यते। तस्या: िशवनं, नमस्कार:, पूजा, प्रिक्षिणं च अतनष्टपररहारकम ्इतत मन्यते । तस्या: 
अर्यर्ेषु १४ लोका: सन्न्त । समस्तिेर्ता: तस्या: अङ्क्िेषु तनर्सन्न्त इतत र्िन्न्त शास्त्राणण । 
        एतादृशी िोमाता प्रततदिनम ्अवप पूजनीया । य: प्रततदिनं न शक्नोतत स: सङ्क्रमणदिने र्ा िोपूजां 
कुयावत ् । शुभकमवणण, अपरकमवणण, श्राद्धकमवणण एर्ं सर्वत्रावप िोपूजा शे्रयस्करी । िोमातु: श्रङृ्क्िद्र्ये 
अयनद्र्यस्य अगधिेर्ता: तनर्सन्न्त । अयनद्र्यस्य सन्न्धकाले मकरसङ्क्रमणदिने िोपूजा अत्यन्तं शे्रयस्करी 
। 
       तदिने मध्याह्नभोजनानन्तरं नाररकेल-िुड-कलायममगश्रतं ततलम,् इिुिण्ड,ं शकव रातनममवत ं वर्ग्रहं च 
प्रततिहंृ ित्र्ा वर्तरन्न्त । रात्रौ िेर्तापूजाया: अनन्तरं ज्योततष्कान ् सिौरर्म ् आह्र्यन्न्त। ज्योततषका: 
संरान्तमूते: स्र्रूपं, तस्य र्षवस्य सङ्क्रमणफलं पंचांिानुसारं र्िन्न्त । तममळनाडुराज्ये, आन्रप्रिेश,े 
उत्तरप्रिेश,े कणावटके एर्ं कुत्रगचत ्सङ्क्रमणस्य आचरणे प्रािेमशकातन र्ैमशष््यातन सन्न्त । 

 
॥ संस्कृतम ् वद  आधनुिको भव ॥ 
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Margazhi, A time of Stability 

W 
e are at a time of the year which is considered significant for those on the spiritual path. The Tamil month 

of Margazhi starts from December 16th. At this time of year the planet Earth is closest to the sun. In the 

northern hemisphere this should have been the hottest month, but 

it is the coolest because the northern face of the planet is facing 

away from the sun. The closeness to the sun renders an angle 

where the sun’s rays are diffused as they hit the planet. They fail 

to warm the earth as they would have if it were a little away. But 

in terms of the sun’s gravity functioning on the planet, right now 

it is at the highest. January 2nd, 2016 is the day when the planet is 

closest to the sun, so the maximum pull of the sun’s gravity            

happens at this time. That is the effect the Margazhi month has on 

the human system – it pulls you from the base.  

 Margazhi is a time to bring balance and stability to the system. There are practices in the yogic system 

which have been transmitted into the culture in many different ways. This is a time when men will do what gener-

ally women are supposed to do, and vice versa. In Tamil Nadu, men will go on Nagarasankeertan; they will sing 

and practice devotion – which are largely considered feminine. Geometry and masculinity are very directly con-

nected. The feminine always pays maximum significance to an object’s color and outer form. The masculine al-

ways sees the geometric base first. In this month, women practice geometry – not on paper, but in front of their 

homes, drawing geometrical figures or kolams.  

Because of a general pull downward, the muladhara 

(the foundation chakra), and thus the preservative na-

ture of life, become dominant. All life in the northern 

hemisphere is at its minimum right now. If you plant a 

seed, the growth will be slowest at this time, and it will 

not sprout very well. Since the growth is held back by 

a certain inertia in the life force, this is a time the body 

can recoup and preserve itself well. Recognizing this, 

it is still maintained that there are never any marriages 

in Tamil Nadu during Margazhi. This is not a time for conception. Even grihastas, or householders, practice brah-

macharya for this period. This is also a good time particularly for those suffering from psychological imbalances 

because the sun’s energy is pulling downward, and they can stabilize themselves.  

Sadhguru 
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 In the yogic system, if there is a psychological imbalance, it is always seen as water element going out of 

control. If you have a tank full of water and shake it, it will slosh. The water element causes various levels of              

imbalance in a person if the right kind of things are not done with it. Traditionally, in this month, there are various 

practices to be in touch with water. Generally, people don’t want to miss the brahma muhurtam (3:40am, a                 

conducive time for spiritual sadhana). One of the simplest things people do is go into temple ponds at 3:40am to 

take a dip.  

 The Margazhi brings a natural sense of stability into the system. There are any number of spiritual seekers 

who are constantly one step forward, one step backward. This is happening to too many people because there is 

not enough sadhana towards stabilizing themselves. If you are pulled upward and you are not stable within                 

yourself, it will lead to imbalances. This month is used for stability and the next month, the Thai, is used for                  

mobility. If you have created enough stability within you, only then would you dare to be mobile. This is a time to 

create balance and stability. 

തിരുവൈരാണിക്കുളം മഹാദേൈദേത്തം  

 രക ളത്തിത  എറണഃ കാകുളം ജി ലയിൽ ആ ുവാ താ ുകി ാണ് 
തി ുവവ ാണഃ കികുളം മഹാരദവരേപ്തം സ്ഥിതി തചയ്യുന്നത്. 
മഹാരദവനാണഃ കിവിതട പ്രധാന മൂര്പ്ത്തി. സ്ദാശിവതന 
കിഴകുഭാഗരത്തകും പ്ശീരാര്പ്വതിതയ രടിഞ്ഞാറു ഭാഗരത്തകും 
ദര്പ്ശനമായി ഒര  പ്ശീരകാവി ിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചി ികുന്നു. ധനുമാസ്ത്തിൽ 
തി ുവാതി നാൾ മുതൽ 12 ദിവസ്ം മാപ്തതമ പ്ശീരാര്പ്വതിയുതട നട 
തുറകുകയുള്ളു. അതു തകാണ്ടു ഈ ദിവസ്ങ്ങളിൽ രദവിതയ 
ദര്പ്ശികാൻ എത്തുന്ന ഭക്തജനത്തി ക് കൂടുത ാണ്. 
മംഗ യതടസ്സം,ദാമ്പതയ സ്ുഖകുറവ് എന്നിവ അനുഭവികുന്നവര്പ് 
രദവിതയ പ്രാര്പ്ത്ഥിച്ച് അനുഭവസ്ിദ്ധി വകവ ികുന്നു എന്നാണ് വിശവാസ്ം. ഇവിതട വ ുന്ന ഭക്തര്പ് അധികവും 
സ്പ്തീകളാണ്. അതിനാൽ ഈ രേപ്തത്തിതന സ്പ്തീകളുതട ശബ ിമ  എന്നും വിളിച്ചുരരാ ുന്നു.  

 പ്രശസ്തമായ അകവൂര്പ് മനയിൽ ശിവഭക്തനായ ഒ ു നമ്പൂതി ി ഉണ്ടായി ുന്നു. ഇരേഹത്തിന് തൃശ്ശൂര്പ് 
ജി ലയിത  ഐ ാണഃ കികുളം രേപ്തത്തിൽ നിതയവും കുളിച്ചുതതാഴൽ രതിവുണ്ടായി ുന്നു. വാര്പ്ദ്ധകയസ്ഹജമായ 
അസ്ുഖം മൂ ം തന്തറ കുളിച്ചു തതാഴൽ മുടങ്ങും എന്ന ഭയപാരടാതട അരേഹം ഒ ു ഉരായത്തിനായി 
മഹാരദവരനാട് പ്രാര്പ്ത്ഥിച്ചുരരാന്നു. ഒ ികൽ പ്രാര്പ്ത്ഥകഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയ നമ്പൂതി ിയുതട ഓ കുടയിൽ കയറി വന്ന 
മഹാരദവനാണ് ഇവിതട കുടിതകാള്ളുന്നതതന്നാണ് പ്രശസ്തമായ ഒ ു ഐതിഹയം വര്പ്തത്തിൽ 12 ദിവസ്ം മാപ്തമാണ് 
ഇവിതട രാര്പ്വ്വതീ രദവിയുതട നട തുറകുന്നത് . രദവന്തറ നാളായ ധനു മാസ്ത്തിത  തി ുവാതി  മുത ുള്ള 12 
നാളാണ് രദവിയുതട നട തുറകുന്ന ദിവസ്ങ്ങൾ. ഈ നടതുറപിനു രിന്നി ും ഒ ു ഐതിഹയം ഉണ്ട്. മുൻപ് 
എ ലാദിവസ്വും ഇവിതട രദവിയുതട നട തുറന്നി ുന്നു. അന്ന് രദവനുള്ള നിരവദയം ഒ ുകിയി ുന്നത് 
രദവിയായി ുന്നു. ഒ ികൽ ആകാംേ അടകാനാവാതത നമ്പൂതി ി പ്ശീരകാവി ിന്തറ വാതിൽ രഴുതി ൂതട 
രനാകുകയുണ്ടായി , അരപാൾ സ്ര്പ്വ്വാഭ ണഃ ക വിഭൂതിതയായി രദവി നിന്ന് നിരവദയം തയ്യാറാകുന്നതു കാണഃ കുകയും 
ഈ കാഴ്ച കണ്ട് നമ്പൂതി ി 'അരേ!സ്ര്പ്രവ്വശവ ി!' എന്നു വിളിച്ചുരരാകുകയും തചയ്തു. ഇതുകണ്ട രദവി ഇവിടം 
വിട്ടുരരാകാതനാ ുങ്ങി. തുടര്പ്ന്ന് ഭക്തന്തറ യാചനയുതട ഫ മായി വര്പ്തത്തിൽ 12 ദിവസ്ം രദവരനാതടാപം 
ഭക്തജനങ്ങൾക് ദര്പ്ശനം നലകാം എന്നും അറിയിച്ചു. ഈ ദിവസ്ങ്ങളിൽ രദവിയുതട സ്ാന്നിധയം ഭക്തര്പ് അറിയുന്നു. 
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10 life lessons by Swamiji on his birth anniversary  

Swami Vivekananda was instrumental in introducing the Indian philosophies of Vedanta to the western world. 

Best remembered for his inspiring words, he continues to live on in his quotes. On his birth anniversary, here’s 

listing 10 of his best motivational quotes.  

 

 You cannot believe in God until you believe in yourself. 

 Arise! Awake! and stop not until the goal is reached. 

 You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other 

teacher but your own soul. 

 

 “In a conflict between the heart and the brain, follow your heart.” 

 “They alone live, who live for others.” 

 “Neither seek nor avoid, take what comes.” 

 “Comfort is no test of truth. Truth is often far from being comfortable.” 

 “The fire that warms us can also consume us; it is not the fault of the fire.” 

 “Ask nothing; want nothing in return. Give what you have to give; it will come back to you, but do not think of 

that now.” 

 

 “Do one thing at a Time, and while doing it 

put your whole Soul into it to the exclusion of 

all else.” 
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Vivekananda on Youth Awakening: His call and dream 

J anuary 12th is celebrated as National Youth Day in India, and the date that marks Swami Vivekananda’s birth 

date ( 153rd  anniversary in 2016). Spreading the    ideas and ideals of Swami Vivekananda among the youths 

of India is of great importance to India today. It is essential to 

wake up the eternal energy of the youth as well to spark the 

efforts to speed up the development process in our Nation. 

 To quote from the Government of India's                             

communication with regard to the National Youth Day        

observance, 'it was felt that the philosophy of Swamiji and the 

ideals for which he lived and worked could be a great source 

of inspiration for the Indian Youth.” Philosophies, teachings 

and ideas of Swami Vivekananda are  great cultural and                  

traditional assets of India. Swami Vivekananda always                 

believed it was necessary to harness the power of the youth to 

lead and nourish the historical culture of the country. 

“Take up one idea. Make that one idea your life - think of it, 

dream of it, and live on that idea. Let the brain, muscles, 

nerves, every part of your body, be full of that idea, and just 

leave every other idea alone. This is the way to success. The brain and muscles must develop simultaneously. Iron 

nerves with an intelligent brain — and the whole world is at your feet.” Succeeding in life is a primary aim of the 

human race. Success is a board subject that will involve, personal and professional life. For many it would involve 

a spiritual upliftment that will also realize their materialistic needs. 

 Many of Swamiji’s messages talk about the needs of humanity keeping in mind not to destroy our culture 

or faith. His vision talk of unity and peace for the whole of humanity. He believes that by transforming the citizen 

of the nation will in turn make his home prosper. With this change comes prosperity in his village, country and 

ultimately the whole Nation. His philosophy has been eye opener for the Nation and many nationalist oriented          

organizations. It is the duty of all Indians to carry forward his message to the whole world, not in words alone but 

in deeds too. The power which helped Mother India to withstand and overcome the obstacles and colonization was 

her rich culture and heritage which is strongly based on spirituality. Today, westernization has made the whole 

world a  commercial platform. People have become selfish and material gain attained priority even at the cost of 

other’s life. This has become the root cause for all the chaos.  

  

Vibheesh Tikkodi 
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 Swamiji believed in the power of youth and the  enthusiasm he showed in propagating the cultural        

modernism of Indian Philosophy, the relevance of his teachings attains more importance in the current world sce-

nario. The western culture which is easily creeping into the Indian psychic can cause destructions that we can’t 

even imagine. The ultimate solution for all the issues faced by the world is to understand the Indian Philosophy 

which is built upon the concept of universal brotherhood and world peace ‘Loka Samastha Sukhino Bhavanthu’. 

 The intellects of western world who has recognized this, are closely watching India through its develop-

ment. They try to understand that magic in Indian culture and traditions, that helps it withstand any turbulences 

that passes over her. A development based on spirituality can only survive this scenario. It is our duty to lead India 

beyond this materialistic world.  

 Swami Vivekananda aimed at the renaissance of whole mankind through the overall development of an 

individual. He asked us to quit laziness. He was the one who unveiled the value and strength of Indian culture and 

heritage to the western world. The spark of intellectual revolution that Swamiji gave to the world paved way for 

the overall renaissance. Let us hope for a world, where one believes that helping the fellow beings in need is the 

real worship of God, where individual, society and nations exist as complementary to each other, where man and 

nature exist in pure harmony.  

 Let us not mislead our youth. Let us make ourselves responsible to guide them through the path of Swami 

Vivekananda who believed in the power of Indian culture. Let us concentrate more on practice than on preaching. 

Let us develop a service oriented society among us.  

 And the most effective way of spreading his message would be by living it and giving the world an exam-

ple to identify with. By imbibing Swami’s message in our life, we become ambassadors of our nation and its civi-

lization. There is nothing more patriotic than living the ideals of our rishis and heroes. Swamiji called for every 

Indians to stand up and stand by the philosophy of our nation with pride. 

 During this National Youth day let us  spark the spirit amongst our youth for the quest of knowledge on 

our Bharat's vast spiritual, scientific and philosophical knowledge. 
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1 984ത  ഡൽഹി. ഇന്ദി ാഗാന്ധിയുതട മ ണഃ കതത്തത്തുടര്പ്ന്ന് 
സ്ിഖ് മതകാര്പ് പ്കൂ മായി കൂട്ടതകാ  തചയ്യതപടുന്ന 

സ്ാഹച യം. അന്ന് അധികാ കരസ് യിര ക് 
ആകസ്മികമായി ഉയര്പ്ത്തതപട്ട സ്ുന്ദ നായ പ്രധാനമപ്ന്തി 
 ാജീവ്ഗാന്ധി സ്ിഖ് കൂട്ടതകാ തയപറ്റിയുള്ള രചാദയത്തിന് 
തതവചിന്താര മായി നൽകിയ മറുരടി 'വന്മ ം വീഴുരമ്പാൾ 
ഭൂമി കു ുങ്ങു'തമന്നായി ുന്നു. 'വന്മ ം വീഴുരമ്പാൾ ഭൂമി 
കു ുങ്ങുകയ ല മറിച്ച് ഭൂമി കു ുങ്ങുരമ്പാഴാണ് വന്മ ം 
വീഴുന്നതതന്ന' അര്പ്ത്ഥഗര്പ്ഭമായ മറുരടിവന്നത് പ്രഗത്ഭനായ 
വാഗ്മിയും ഭാ തീയ ജനതാ രാര്പ്ട്ടിയുതട രനതാവുമായ 
അടൽ ബിഹാ ി വാജ്രരയിയിൽ നിന്നായി ുന്നു. 
 അൻരതു വര്പ്തം ഭാ തത്തിന്തറ ഏതതങ്കി ുതമാ ു 
സ്ഭയിൽ അംഗമായി തുടര്പ്ന്ന മതറ്റാ ു വയക്തിയും സ്വതപ്ന്ത 
ഭാ തത്തിന്തറ ച ിപ്തത്തി ി ല. ച ിപ്തത്തി ാദയമായി 
കാ ാവധി രൂര്പ്ത്തിയാകാൻ കഴിഞ്ഞ രകാൺപ്ഗസ്ിത  
മപ്ന്തിസ്ഭതയ നയിച്ചതും വാജ്രരയി ആയി ുന്നു. ദൃഢം, 
അചഞ്ച ം എതന്നാതകയാണ് ഹിന്ദിയിൽ അടൽ എന്ന വാകിനര്പ്ത്ഥം. സ്ൗമയനായ കവിയായി ുതന്നങ്കി ും 
തര ുമാറ്റത്തിൽ നി രാടുകളിൽ കൃതയതയും തീ ുമാനങ്ങളിൽ ദൃഢതയും അരേഹത്തിന്തറ 
പ്രരതയകതകളായി ുന്നു. ഭാ തത്തിന്തറ ഭാവി പ്രധാനമപ്ന്തിതയന്ന തനപ്ഹുവിന്തറ ര ാമര്പ്ശം രിൽകാ ത്ത് 
യാഥാര്പ്ത്ഥയമായതിന് കാ ണഃ കവും ഇതതാതകയാണ്.  
 അനുരമമായ പ്രസ്ംഗമായി ുന്നു അടൽജിയുതട മതറ്റാ ു പ്രരതയകത. ആര ാഹണഃ ക അവര ാഹണഃ ക 
പ്കമത്തിൽ സ്വതസ്ിദ്ധമായ കാവയ സ്ൗഭഗരത്താതട കുളിര്പ്കാറ്റായി അനുവാചക ിര ക് ഒഴുകിതയത്തുന്ന 
വശ ി. രുഞ്ചി ിയിൽ ചാ ിച്ച് കണ്ണുകളിൽ രന ിയ കുസ്ൃതിയുമായി തുടങ്ങുന്ന പ്രസ്ംഗം ചി രപാൾ 
കത്തികാളി ആരവരശാജ്ജ്വ മാവും. ഇടയ്കുള്ള മൗനത്തിൽ രരാ ും കവിത വി ിയുകയാതണഃ കന്ന് 
രകൾകുന്നവര്പ്ക് രതാന്നും. ഒ ു രമഘവിസ്രഫാടനമായി പ്രസ്ംഗം അവസ്ാനികുരമ്പാൾ നി യ്കാത്ത 
ക രഘാതമായി ികു. തുടര്പ്ന്ന് തമയ് 16-ന് ഭാ തത്തിന്തറ രതിതനാന്നാമത് പ്രധാനമപ്ന്തിയായി അടൽ 
ബിഹാ ി വാജ്രരയി സ്തയപ്രതിജ്ഞ തചയ്തു. എന്നാൽ ര ാക്സ്ഭയിൽ ഭൂ ിരേം തികയ്കാൻ മറ്റു 
കേികളുതട രിന്തുണഃ ക  ഭികാതത വന്നരതാതട രതിമൂന്നു ദിവസ്ത്തിനു രശതം അരേഹം പ്രധാനമപ്ന്തി സ്ഥാനം 
 ാജിവച്ചു.  
 തുടര്പ്ന്ന് 1998-ൽ നടന്ന തരാതുതി തഞ്ഞടുപിൽ വീണ്ടും ബി തജ രി ഏറ്റവും വ ിയ ഒറ്റകേിയായി 
തി തഞ്ഞടുകതപട്ടു. ഇരതാതട മറ്റു കേികളുമായി രചര്പ്ന്ന് ബി തജ രി രദശീയ ജനാധിരതയ സ്ഖയം 
(എൻ.ഡി.എ) എന്ന മുന്നണഃ കിയുണ്ടാകി. തുടര്പ്ന്ന് വാജ്രരയി ഭാ തത്തിന്തറ പ്രധാനമപ്ന്തിയായി വീണ്ടും 
അധികാ രമറ്റു. രിന്നീട് നടന്ന വിശവാസ് രവാതട്ടടുപിൽ എൻ.ഡി.എ രകവ  ഭൂ ിരേം തതളിയിതച്ചങ്കി ും 
വാജ്രരയി മപ്ന്തിസ്ഭക് രതിമൂന്നു മാസ്തത്ത ആയുസ്സു മാപ്തരമ ഉണ്ടായി ുന്നുള്ളൂ. തുടര്പ്ച്ചയായി സ്േര്പ്ദം 
തച ുത്തിയി ുന്ന എ. ഐ. എ. ഡി. എം. തക. മുന്നണഃ കി വിട്ടരതാതട രകവ ഭൂ ിരേം നഷ്ടതപട്ട വാജ്രരയി 
മപ്ന്തിസ്ഭ വിശവാസ്രവാതട്ടടുപിൽ ഒ ു രവാട്ടിനു ര ാജയതപട്ടു. 
 അധികാ ത്തി ി ുന്ന ഈ ചു ുങ്ങിയ കാ യളവിൽ ഭാ തത്തിന്തറ സ്ുപ്രധാനവും നിര്പ്ണ്ണായകവുമായ 
സ്ംഭവങ്ങൾക് വാജ്രരയി സ്ര്പ്കാര്പ് സ്ാേയം വഹിച്ചു. അതിൽ പ്രധാനതപട്ടവയാണ് തരാപ്കാൻ ആണഃ കവ 
ര ീേണഃ കവും, കാര്പ്ഗിൽ യുദ്ധവും, രാര്പ് തമന്് ആപ്കമണഃ കവും. 1998 തമയ് മാസ്ത്തി ാണ്  ാജസ്ഥാനിത  
തരാഖ്റാൻ മ ുഭൂമിയിൽ തവച്ച് ഭാ തം  ണ്ടാം ആണഃ കവ ര ീേണഃ കം നടത്തി വിജയികുന്നത്. ഈ 
ര ീേണഃ കങ്ങളി ൂതട സ്വയം ആണഃ കവായുധമുണ്ടാകുന്ന ആറാമതത്ത  ാജയതമന്ന ഖയാതി ഭാ തം സ്വന്തമാകി. 
'ഓപരറതൻ ശക്തി' എന്ന  ഹസ്യനാമത്തിൽ നടപി ാകിയ ര ീേണഃ കം രിന്നീട് തരാഖ്റാൻ-2 എന്ന രര ിൽ 
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അറിയതപട്ടു. മധയപ്രരദശിത  ഗവാളിരയാറിൽ 1924 ഡിസ്ംബര്പ് 25-ന് കൃഷ്ണഃ ക രദവിയുരടയും കൃഷ്ണഃ ക 
ബിഹാ ി വാജ്രരയിയുരടയും മകനായി ഇടത്ത ം പ്ബാഹ്മണഃ കകുടുംബത്തി ാണ് വാജ്രരയിയുതട ജനനം. 
രഠനത്തിൽ സ്മര്പ്ത്ഥനായി ുന്ന അരേഹം ഗവാളിരയാറിത  വിക്രടാറിയ രകാരളജിൽ നിന്ന് സ്ംസ്കൃതം, ഹിന്ദി, 
ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ വിതയങ്ങളിൽ ഉയര്പ്ന്ന മാര്പ്രകാതട ബി ുദവും കാൺരൂ ിത  ഡി.എ.വി. രകാരളജിൽ 
നിന്നും  ാപ്ഷ്ടതപ്ന്തത്തിൽ ഒന്നാം ക്ലാരസ്സാതട ബി ുദാനന്ത  ബി ുദവും രനടിയാണ് വിദയാഭയാസ് കാ ഘട്ടം 
രൂര്പ്ത്തിയാകിയത്.  
 1942-ത  കവിറ്റ്  ഇന്തയ പ്രസ്ഥാനത്തി ൂതടയായി ുന്നു വാജ്രരയിയുതട രദശീയ  ാപ്ഷ്ടീയ പ്രരവശനം. 
തുടര്പ്ന്ന് സ്വതപ്ന്ത ഇന്തയയുതട ആഭയന്ത വും വവരദശികവുമായ ര  നയങ്ങളും  ൂരതപടുത്തുന്നതിൽ 
അരേഹം സ്ുപ്രധാന രങ്കാളിയായി.  ാപ്ഷ്ടീയ സ്വയം രസ്വക സ്ംഘത്തിന്തറ പ്രചാ കായി സ്ാമൂഹയ 
 ംഗരത്തകിറങ്ങിയ അരേഹം 1951-ൽ  ൂരം തകാണ്ട ഭാ തീയ ജന സ്ംഘത്തിന്തറയും, 1977-80 
കാ ഘട്ടത്തിൽ ജനതാ രാര്പ്ട്ടിയുരടയും സ്ഥാരക രനതാകളിൽ ഒ ാളായി വര്പ്ത്തിച്ചു. 1957-ത   ണ്ടാം 
ര ാകസ്ഭ മുതൽ ഒൻരതു തവണഃ ക വാജ്രരയി ര ാകസ്ഭയിര കും  ണ്ടു തവണഃ ക  ാജയസ്ഭയിര കും 
തി തഞ്ഞടുകതപട്ടു. 
1977-ൽ തമാറാര്പ്ജി രദശായിയുതട രനതൃതവത്തി ുള്ള ജനത രാര്പ്ട്ടി മപ്ന്തിസ്ഭയിൽ വാജ്രരയി വിരദശകാ യ 
മപ്ന്തി സ്ഥാനം വഹിച്ചു. 1990-കളിൽ ഐകയ  ാപ്ഷ്ട സ്ഭയിൽ കാശ്മീര്പ് പ്രശ്നത്തിൽ സ്ംസ്ാ ികാനായി 
സ്ര്പ്കാര്പ് അയച്ചത് അന്നതത്ത പ്രതിരേ രനതാവായ വാജ്രരയിതയ ആയി ുന്നുതവന്നത് അരേഹത്തിന്തറ 
നയതപ്ന്തജ്ഞതയ്ക് തതളിവായി ഉയര്പ്ത്തികാട്ടുന്നുണ്ട്. നയതപ്ന്തബന്ധം തകാണ്ടും ഇച്ഛാശക്തിതകാണ്ടും 
മറികടന്നത് വാജ്രരയി എന്ന  ാപ്ഷ്ടതപ്ന്തജ്ഞതെ രനതൃരാടവത്തിനു ഉദാഹ ണഃ കമാണ്.  
 അതുവത  ഭാ തരത്താട് ശപ്തുതാ നി രാതടടുത്തി ുന്ന രാകിസ്ഥാനുമായുള്ള നയതപ്ന്ത വാണഃ കിജയ 
ബന്ധങ്ങൾ തമച്ചതപടുത്താനും ആണഃ കവനി ായുധീക ണഃ കത്തിനും വയവസ്ഥ തചയ്യുന്ന  ാരഹാര്പ് ക ാര്പ് 
നടപി ാകിയത് വാജ്രരയി സ്ര്പ്കാ ിതെ സ്ുപ്രധാന രനട്ടമാണ്. കാശ്മീ ിത  അതിര്പ്ത്തിര ഖയായ 
നിയപ്ന്തണഃ ക ര ഖ  ംഘിച്ച് ഇന്തയൻ പ്രരദശരത്തക് രാകിസ്ഥാനി രട്ടാളവും കാശ്മീര്പ് തീപ്വവാ ദികളും 
നുഴഞ്ഞു കയറിയതാണ് കാര്പ്ഗിൽ യുദ്ധത്തിനു തുടകമിട്ടത്. ഈ നിര്പ്ണ്ണായക ഘട്ടത്തി ും ഭാ തതത്ത 
വിജയരത്താട് അടുപിച്ചതും രാകിസ്ഥാതന നിയപ്ന്തണഃ ക ര ഖയ്ക് രിന്നിര ക് രിന്മാറാൻ 
നിര്പ്ബന്ധിതമാകിയതും വാജ്രരയി എന്ന വയക്തിതവത്തിതെ കണഃ കിശത തതന്നയായി ുന്നു. 1999-ത  തരാതു 
തി തഞ്ഞടുപിൽ 303 സ്ീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ച രദശീയ ജനാധിരതയ സ്ഖയം ര ാകസ്ഭയിൽ ഭൂ ിരേം രനടി. 
1999 ഒക്രടാബര്പ് 13-നു വാജ്രരയി പ്രധാനമപ്ന്തിയായി സ്തയപ്രതിജ്ഞ തചയ്ത് ചുമത രയറ്റു. സ്വാഭിമാനമുള്ള 
സ്ുശക്തമായ  ാജയമായി വാജ്രരയിയുതട ഭ ണഃ ക കാ ത്ത് ഭാ തം ഉയര്പ്തത്തണഃ കീറ്റു. അന്താ ാപ്ഷ്ട രവദികളിൽ 
ചങ്കുറരപാതട തീ ുമാനങ്ങതളടുകാനും പ്രതിര ാധ രമഖ യിൽ വളര്പ്ച്ച വകവ ികാനും സ്ര്പ്കാ ിനു 
കഴിഞ്ഞു.  
 ര ാപ്ശയ ശീ ത്തിൽ നിന്നും സ്വാപ്ശയതവത്തിര കുള്ള തപ്ന്തര മായ മാറ്റം ര ാക പ്ശദ്ധ രനടുകയും 
തചയ്തു. രദശാഭിമാന പ്രരചാദിതമായ നി വധി കാവയങ്ങൾ വാജ്രരയി  ചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ ുരത്തിതയാന്ന് 
കവിതകൾ (2003), കയാ രഖായാ കയാ രായാ (1999), രമ ി ഇകയാവനാ കവിതാരയം (1995), രപ്ശഷ്ഠ കവിത 
(1997) എന്നിവ അരേഹത്തിന്തറ കവിതാ സ്മാഹാ ങ്ങളാണ്. ഭാ തത്തിന്തറ ര രമാന്നത സ്ിവി ിയൻ 
ബഹുമതിയായ ഭാ ത  ത്ന അടൽ ബിഹാ ി വാജ്രരയിക് നൽകാൻ തീ ുമാനികതപട്ടി ികുകയാണ്. 
ഇപ്തയധികം  ാപ്ഷ്ടീയ പ്രവര്പ്ത്തന രാ മ്പ യവും ഭ ണഃ ക ര ിചയവുമുള്ള രനതാവ് ഇന്ന് ഭാ തത്തി ുരണ്ടാ 
എന്ന് സ്ംശയമാണ്. അരേഹത്തിന്  ഭിച്ച ഭാ ത  ത്ന രു സ്കാ ം ആ മഹാന് അര്പ്ഹികുന്ന ബഹുമതി 
തതന്നയാതണഃ കന്നതിൽ സ്ംശയമി ല. 
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Deal with Dry Skin 

Dry skin occurs due to loss of skin moisture, usually occurs during cold weather. For some, dry skin is a chronic 

problem. If ignored, fissures or deep cracks can develop on the skin which may cause bleeding 

Causes 

 Bathing in hot water multiple times a day 

 Swimming 

 Overexposure to sunlight 

 Psoriasis, a medical condition of the skin 

 Sitting long in artificially heated/cooled rooms where humidity levels are low 

Symptoms 

 Dry flaking skin 

 Lines and wrinkles on the skin 

 Itchiness 

 White lines on scratching 

Simple techniques 

 Natural home remedy using bananas and honey 

Take 2 mashed bananas. Add 2 tbsp of honey. Mix well. Apply on dry skin. Leave it for 20 min. Wash off 

with warm water 

 Natural home remedy using barley flour, turmeric powder and mustard oil 

Take 2 tbsp of barley flour. Add 1 tsp of turmeric powder. Add 2 tsp of mustard oil. Add water. Mix well 

to make a paste. Apply this paste on the affected parts of the skin. Leave it for 10 min. Scrub it off with 

your palms. Bathe with lukewarm water This will make the skin soft, fair and silky. 

 Natural home remedy using egg yolk 

Take 1 egg yolk. Beat it lightly. Apply this on the dry skin. Leave it for 20 min before washing. 

 

Dr. B.N. Sinha 

Ayurveda Expert, 

 

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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വൃശ്ചികമാസ്ം എന്ന് രകൾകുരമ്പാൾ തതന്ന 

മനസ്സിൽ ഓടി വ ുന്ന ചിന്ത 

ശ ണഃ കംവിളിയാണ്. ഒട്ടു മിക വീടുകളി ും 

വൃതശുദ്ധിരയാടുകൂടി അയ്യപന്മാ ുതട ശ ണഃ കം 

വിളികൾതകാണ്ട് ധനയമാകുന്ന 

സ്ായംസ്ന്ധയകളാണ്.  

 

വൃശ്ചികം ഒന്നാം തീയതി തതന്ന  ാവിത  

തതന്ന കുളിച്ചു അമ്പ ത്തിൽ തതാഴുതു മാ  

ഇടും. രിരന്ന സ്കൂളിൽ രരാകാൻ തതന്ന ഒ ു 

പ്രരതയക സ്രന്താതം തതന്ന ആണ്. കണഃ കകു 

മാതിന്തട രതിവ് ത ലിരനാ ു ര ിഹാ മാണ്. മാ യിട്ടാൽ സ്വാമിമാത  അടികി ല. എന്നും 

അേരയാരടാത്തു സ്ന്ധയകളിൽ നാമജരവും ശ ണഃ കം വിളിയും. ശബ ിമ യിൽ രരാകുന്ന ദിവസ്ം 

തറയിൽ കുഴിച്ചിട്ട മൺവഞ്ചിയിത  സ്മ്പാദയം തരാട്ടികുന്ന സ്രന്താതമാണ്. തരാട്ടിയ വഞ്ചിയിൽ 

നിന്നും തതറിച്ചു വീണഃ ക നാണഃ കയ തുട്ടുകൾകു വിതു വകനീട്ടം മുതൽ വീട്ടിൽ വ ുന്ന ചി  

വി ുന്നുകാ ുതട മടകയാപ്തയിൽ രരാകറ്റിൽ തി ുകി തവച്ച നാണഃ കയതുട്ടുകളുതടയും 

കഥരറയാനുണ്ട്.  

 

മ ക് രരാകുന്ന ദിവസ്ം രായസ്ം തവച്ച് എ ലാവര്പ്കും തകാടുകും. രതങ്ങായിൽ തനയ്യ് 

നിറച്ചുത ുന്ന ര രമശവര ട്ടൻ ഇന്ന് ഓര്പ്േകളി ാതണഃ കങ്കി ും മറകാൻ കഴിയാത്ത ഗു ുസ്വാമി 

തതന്നയായി ുന്നു. മുറ്റത്ത്  വാഴരിണ്ടിയിൽ ഒ ുകിയ രന്ത ിൽ കര്പ്പൂ  ആഴിയിത  

ആത്മീയസ്ുകന്ധം മനസ്സിതന മാപ്തമ ല പ്രകൃതിതയയും ശുദ്ധിയാകിയി ുന്നു. ഇ ുമുടിതകട്ടും മുറുകി 

അേയ്കും അച്ഛനും ദേിണഃ കയും തകാടുത്തു ശ ണഃ കം വിളികളുമായി ര പ്ബഹ്മരേപ്തത്തിൽ 

പ്രദേിണഃ കവും നടത്തി ശ ണഃ കം വിളികരളാടു ബസ്സിൽ രമ്പയിര ക് രുണഃ കയയാപ്ത. മ ം രകാച്ചുന്ന 

തണഃ കുപുള്ള രമ്പയാറ്റിൽ ഒ ു മുങ്ങി കുളിയും കഴിഞ്ഞു ശ ണഃ കമപ്ന്തരത്താടുകൂടി മ  ചവിട്ടവും 

മനസ്സിൽ തതളിഞ്ഞ സ്വാമി ൂരവും  
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Preethi Rajgolikar 

ववधधिः इनत धिन्तनित्वा स्वस्ि प्रित्ििः ित्िजिीििः । 
  

 एकः आपणणकः कुटुम्बेन सह ग्राम ेर्सतत स्म । आपणस्य र्स्तुनां वर्रयणं कृत्र्ा जीर्न तनर्ावहं कृतर्ान।् 

तस्य आपणं पररतः अन्ये आपणाः आसन।् अतः तीव्र स्पधाव अभर्त।् तर्थावप मभन्नेन उद्योिेन प्रचारेण प्रयोिेन च 

सः सम्यक् वर्रयणं कृतर्ान ्आसीत।् किागचत ्सः ग्रामात ्बदहः अरण्य ंितर्ान ्। तत्र सः एकं प्राणणनं दृष्टर्ान।् 

सा इिानीमेर् प्रसूतर्ती आसीत ्। नर्जातेन मशशुना सह सा एकस्यां िुह्यां आसीत ्। सा आहारं  कुतः प्राप्नोतत 

स्म ? प्रसर्कारणेन सा श्रान्ताः आसीत ्अतः मशशुम ्अवप िीरं प्राशनार्थ ंन शक्तर्ती। 

 तन्स्मन ्समये एकः दहसं्रः प्राणी तत्र आितर्ान ्। तस्य मुखे मांसं आसीत ्। तत्िणे ककमवप ध्र्तन ंश्रतु्र्ा सः 

भीत्या उत्पतततर्ान ् ततः धावर्तर्ान ्च । तस्य मुखात ्मासं तस्याः समीपे पतततम ्। सा संतोषेण तत ्खादितर्ती 

। मशशुः सुखेन तस्याः िीरं पीतर्ान।् 

 एतत ्सर् ंदृष्टर्ा सः गचन्न्ततर्ान ्।  पररश्रमं वर्ना अवप सर्वः प्राप्तुं शक्यते । वर्गधः सर्ेभ्यः िास्यतत एर् ।  

एतादृशं गचन्तनं कृत्र्ा सः ग्रामम ्आितर्ान ्। तिन्तरम ्आपणं ित्र्ा र्स्तुनां वर्रयनार्थ ंप्रयत्नम ्अवप त्यक्तर्ान ्

।  सर्ावन ्उद्योिान ्एर् त्यक्तर्ान ्। मन्िं मन्िं ग्राहकाणां संखयाः न्यूनम ्अभर्त ्।  बहुतन दिनातन ितातन ककन्त ु
एकमवप र्स्तु न वर्करतर्ान ्। धनम ्अवप समाप्तं । ित त्रीणण दिनातन भोजनम ्एर् न खादितर्ान ्। बुू ूभुिया 

तषृ्णया च पीडडतः सः एकं सन्तं दृष्टर्ान ् ।तं सर् ं कर्थतयत्र्ा पषृ्टर्ान ्  यर्था प्राणी प्रयत्नं वर्ना ईश्र्रात ् सर् ं

प्राप्तर्ती तर्था सः मह्यं ककमर्थ ंन ित्तर्ान ्इतत । 

 ककन्ञ्चत ्हमसत्र्ा सन्तः उक्तर्ान ्।  पररन्स्र्थततम ्अनुसतृ्य  यार्त ्शक्यते सा कृतर्ती । पूरकरूपेण ईश्र्रः 

तस्याः साहाय्यं कृतर्ान ्।ककन्तु भर्ान ्सर्ं प्रयत्नं त्यक्तर्ा उपवर्ष्टर्ान ्। एतत ् समुगचतं नान्स्त । वर्रयणस्य 

उद्योिं त्यक्तर्ान ्चते ्ग्राहकाः कर्थम ्आिच्छन्न्त ? । 

 यर्था बीजारोपणं सस्यपालनं कृत्र्ा रिणं च तिनन्तरम ् एर् र्िृात ् फलातन लभते तर्थरै् ककमवप कायावय  

स्र्सय  शतप्रततशत प्रयत्नः प्रर्थम ्आर्श्यकः तिन्तरम ्एर् ईश्र्रस्य अनुग्रहं प्राप्नोतत। यर्था पररश्रमं वर्ना ततलेभ्यः 

तैलं आप्तुं न अहवतत तर्था वर्ना  तनरन्तरम ्उद्योिं साफल्यं न प्राप्नोतत। 

  

वर्गधः इतत गचन्ततयत्र्ा स्र्स्य प्रयत्नः नत्यजनीयः। 

संस्कृतम ्कथा  
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The Monkey and the Wedge  

There was once a merchant who employed many carpenters 

and masons to build a temple in his garden. Regularly, they 

would start work in the morning; and take a break for the 

mid-day meals, and return to resume work till evening.  

 

One day, a group of monkey arrived at the site of the 

building and watched the workers leaving for their mid-

day meals. 

 

One of the carpenters was sawing a huge log of wood. Since, it was only half-done; he 

placed a wedge in between to prevent the log from closing up. He then went off along with 

the other workers for his meal. 

 

When all the workers were gone, the monkeys came down from the trees and started 

jumping around the site, and playing with the instruments. 

There was one monkey, who got curious about the wedge placed between the log. He sat 

down on the log, and having placed himself in between the half-split log, caught hold of the 

wedge and started pulling at it.  All of a sudden, the wedge came out. As a result, the              

half-split log closed in and the monkey got caught in the gap of the log. As was his destiny, 

he died instantly. 

 

The wise indeed say: 

One, who interferes in other's work, surely comes 

to grief. 

Tales of Panchathanthra 
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µáGßµ{áæ¿ dÉßÏæMG øÞÎÈÞÅX ÎÞ×í 

1 
932 ആഗസ്ത് 29ന് മണഃ കേൽ ശങ്ക രമരനാന്തറയും കിഴരകവളപിൽ തകാച്ചുകുട്ടിയേയുതടയും 

മകനായി ജനിച്ചു. ഇ ിങ്ങാ കുട സ്ംഗരമശവ വി ാസ്ം എൽരി സ്കൂൾ, ഗവ. രബായ്സ് 

വഹസ്കൂൾ, എറണഃ കാകുളം മഹാ ാജാസ് രകാരളജ്, തൃശൂര്പ് തപ്ടയ്നിങ് രകാരളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 

വിദയാഭയാസ്ം. ദീര്പ്ഘകാ ം ഇ ിങ്ങാ കുട നാതണഃ കൽ സ്കൂളിൽ അധയാരകൻ. ബാ സ്ാഹിതയ 

അകാദമി എന്ന സ്ംഘടനയുതട പ്രസ്ിഡന്റാണ്. ഗായകൻ ജയചപ്ന്ദൻ, ഇന്നതസ്ന്് എംരി തുടങ്ങി 

വിരു മായ ശിതയസ്മ്പത്തിനുടമയാണ് അരേഹം. അപുകുട്ടനും രഗാരിയും, മതക വി 

 ാമനാഥനുമായിാാപ്ന്തികപൂച്ച, കുട്ടികളുതട ശാകുന്തളം, അത്ഭുതവാന ന്മാര്പ്, അത്ഭുതനീ ാളി, 

അദൃശയമനുതയൻ, ടാരഗാര്പ് കഥകൾ, കുട്ടികൾക് സ്രനഹരൂര്പ്വം, 

കമാൻഡര്പ് രഗാരി, ആമയും മുയ ും, ഒ ികൽകൂടി, വിതവൃേം 

തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ബാ സ്ാഹിതയകൃതികൾ. പ്രവാഹങ്ങൾ, 

ചുവന്ന സ്ന്ധയ എന്നീ രനാവ ുകളും  ാഗവും താളവും എന്ന 

തചറുകഥാ സ്മാഹാ വും  ാമനാഥൻ മാസ്റ്ററുരടതായുണ്ട്. 

ബാ സ്ാഹിതയം, രനാവൽ, തചറുകഥ, ഗരവതണഃ കം, ഓര്പ്മകൾ 

തുടങ്ങിയ രമഖ കളി ായി 27 ഓളം കൃതികൾ. രക ള സ്ാഹിതയ 

അകാദമി അവാര്പ്്, സ്ാഹിതയപ്രവര്പ്ത്തകസ്ഹക ണഃ കസ്ംഘം 

അവാര്പ്്, വക ളി ചിൽപ്ഡൺസ് ബുക്പ്ടസ്റ്റ് രു സ്കാ ം, ഭീമ 

സ്മാ ക അവാര്പ്്, സ്ംസ്ഥാന ബാ സ്ാഹിതയ ഇൻസ്റ്റിറ്റനൂട്ടിന്തറ 

സ്മപ്ഗ സ്ംഭാവനാരു സ്കാ ം എന്നിവ  ഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 1961 ാണ് ആദയരുസ്തകം രുറത്തിറങ്ങുന്നത്. “അപുകുട്ടനും 

രഗാരിയും’.സ്ാഹിതയപ്രവര്പ്ത്തക സ്ഹക ണഃ കസ്ംഘം കുട്ടികൾകായി 

12 രുസ്തകമടങ്ങിയ സ്ോനതപട്ടി എന്ന രദ്ധതി പ്രഖയാരിച്ചു. അതിനായി ഒ ു മത്സ വും അവര്പ് 

സ്ംഘടിപിച്ചു. ആയിടയ്ക് എഴുതിപൂര്പ്ത്തിയാകിയ “അപുകുട്ടനും രഗാരിയും’ അയച്ചുതകാടുത്തു. 

ഒ ു ബാ സ്ാഹിതയമാണ് എഴുതിയത് എന്ന രബാധയതമാന്നും അന്നുണ്ടായി ുന്നി ല. വീട്ടിത  ഇളയ 

കുട്ടിയായി ുന്നു ഞാൻ. ബാകിതയ ലാം രജയഷ്ഠത്തിമാര്പ്. കൂട്ടുകാ ാ ും ഉണ്ടായി ുന്നി ല. 

വീട്ടുവളപിൽത്തതന്ന മൂന്നു കുളങ്ങൾ. രാടവും നിറഞ്ഞുകിടകുന്ന ആമ്പൽപൂകളും രനാകി 

നടകുരമ്പാൾ ഓര ാ മരനാ ാജയങ്ങളി ാകും. തവള്ളത്തിൽ കളികും. രൂകരളാടും രൂമ്പാറ്റകരളാടും 

ഉറുമ്പിരനാടും രുഴുകരളാടും സ്ംസ്ാ ികും. ഇവ ായി ുന്നു എന്തറ കൂട്ടുകാര്പ്. ഇതിനിടയ്ക് 

ഉറുമ്പുകളുതട ജീവിതം രനാകിപഠികുന്ന ശീ ം വളര്പ്ന്നു. ഈ കുട്ടികാ ം എന്തറ മനസ്സിൽ കിടപുണ്ട്. 

മലയാള ബാലസാഹിതയരംഗത്ത് പുതിയ ൈഴികള് വൈട്ടിത്തുറന്ന വക ൈി രാമനാഥന്. കുട്ടികളുവെ ത്പിയവെട്ട 
രാമനാഥന്മാഷ്. . മികച ബ ബാലസാഹിതയത്തിനുള ഇ ്ത്തൈണവത്ത ദകത്സ സാഹിതയ്ക്കാേമി പുരകാകാരം ദനെി. വക 

ൈി രാമനാഥനുമായി ദേശാഭിമാനിയിൽ വക എന് സനിൽ നെത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന്. 
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ഇതുവച്ചുള്ള ഒ ു ശാസ്പ്തീയസ്മീരനമാണ് അപുകുട്ടനും രഗാരിയും എന്ന രുസ്തകത്തിൽ. 

അപുകുട്ടനും രഗാരിയും ഉറുമ്പുകളായി മാറുന്ന കഥയാണഃ കിത്. ഈ കുട്ടികൾ ഒ ുമ ത്തിൽ 

കയറിയി ികുകയായി ുന്നു. ഒ ുകൂട്ടം ഉറുമ്പുകൾ ഇവത  ആപ്കമികുന്നു. കടിരയറ്റ് താതഴവീണഃ ക 

അപുകുട്ടനും രഗാരികും രബാധം നഷ്ടമാകുന്നു. ഓര്പ്മവ ുരമ്പാരഴകും അവര്പ് ഉറുമ്പുകളായി മാറി. 

എന്നാൽ, അവര്പ്ക് തങ്ങൾ ആ ായി ുന്നുതവന്നറിയാം. തങ്ങളുതട കഴിഞ്ഞകാ തമതന്തന്നറിയാം. 

 രിതന്ന ഫാന്റസ്ിയുതട രഘാതയാപ്തയാണ്. മത്സ ത്തിൽ ഈ കഥയ്ക് സ്ോനം കിട്ടി. കാ ൂര്പ്, 

 ളിതാംബിക അന്തര്പ്ജനം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ുതട രുസ്തകങ്ങളും ഈ സ്ോനതപട്ടിയി ുണ്ടായി ുന്നു. 

സ്ി എൻ പ്ശീകണ്ഠൻനായ ായി ുന്നു ജൂറി തചയര്പ്മാൻ. അപുകുട്ടനും രഗാരിയും രകവ ം 

ബാ സ്ാഹിതയമായ ല, കുറച്ചുകൂടി ഉയര്പ്ന്ന ത ത്തിൽ ര ിഗണഃ കിരകണ്ട കൃതിയാതണഃ കന്ന് രവദിയിൽവച്ച് 

പ്ശീകണ്ഠൻനായര്പ് രറഞ്ഞു. അകാ ത്ത് മ യാളത്തിൽ സ്യൻസ് ഫിേൻ ആ ംഭിച്ചിട്ടി ല. രിതന്ന 

ബാ സ്ാഹിതയകാ ൻ എന്ന രപ്ട്മാര്പ്ക് രതിഞ്ഞു. 

 അകാ ത്താണ് രൂമ്പാറ്റ എന്ന ബാ പ്രസ്ിദ്ധീക ണഃ കം ആ ംഭിച്ചത്. എഴുതിപൂര്പ്ത്തിയാകിയ 

കണ്ണുനീര്പ്മുത്തുകൾ എന്ന രുസ്തകം പ്രസ്ാധകനായ രി എ വാ യര്പ്ക് അയച്ചുതകാടുത്തു. അകാ ത്ത് 

സ്കൂളുകളിൽ രനാൺ ഡീതറ്റയ്ൽ സ്റ്റഡികുള്ള തടക്സ്റ്റ് ബുക് തയ്യാറാകുന്നതിന് എഴുത്തുകാ ായ 

അധയാരക ുതട കയാമ്പ് സ്ംഘടിപികാറുണ്ടായി ുന്നു. 68ത  കയാമ്പിര ക് എതന്നയും വിളിച്ചു. 

കയാമ്പിൽതചന്ന് രുസ്തകതമഴുതണഃ കം. കൃപ്തിമ അന്ത ീേത്തിൽ എഴുതാനാകി ല. അതിനാൽ ഞാൻ 

രൂമ്പാറ്റയിൽ വിളിച്ച് വാ യര്പ്മാരതാട് കാ യംരറഞ്ഞ് കണ്ണുനീര്പ്മുത്തുകൾ എന്ന കൃതി തി ിച്ചുവാങ്ങി 

കയാമ്പിൽ സ്മര്പ്പിച്ചു. എതന്നരപാ ും തഞട്ടിച്ചുതകാണ്ട് അത് അഞ്ചാംക്ലാസ്ിത  രനാൺഡീതറ്റയ്ൽ 

തടക്സ്റ്റാകി. രരേ എഴുതിയ ആളുതട രര ിന്തറ സ്ഥാനത്ത് സ്ംസ്ഥാന വിദയാഭയാസ്വകുപ് 

തയ്യാറാകിയത് എന്നാണ് രചര്പ്ത്തി ികുന്നത്.  

 ബാ പ്രസ്ിദ്ധീക ണഃ കങ്ങളുതട തകട്ടി ും മട്ടി ും കാ യമായ മാറ്റംവ ുന്നത് രൂമ്പാറ്റ രി എ 

വാ യ ിൽനിന്ന് വര ആൻ് രകാ വാങ്ങിയരശതമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തി ാണ് തുടര്പ്ച്ചയായി 

എഴുത്താ ംഭികുന്നത്. ഈ സ്മയത്തുതതന്നയാണ് അത്ഭുതവാന ന്മാര്പ് എഴുതുന്നത്. അത് അന്ന് 

ഹിറ്റായി. കുട്ടികൾ മാപ്തമ ല, മുതിര്പ്ന്നവ ും അതിന്തറ വായനകാ ായി. രീന്നീട് വര അത് 

രുസ്തകമാകി ഇറകി. ഒ ു രകാപിയുതട വി  5  ൂര. 10,000 രകാപി അന്ന് രുറത്തിറകി. 

ഒ ുവര്പ്തത്തിനുള്ളിൽ അത് വിറ്റുതീര്പ്ന്നു. എനിക് രഷിങിതിങ് രറായൽറ്റിയായി 5000  ൂര തന്നു.  

  

അത്ഭുതവാന ന്മാ ുതട തുടര്പ്ച്ചയായി ുന്നു അത്ഭുത നീ ാളി. നാ ുവര്പ്തതത്ത ഇടരവളയ്കുരശതമാണ് 

അത് എഴുതിയത്. എന്നാൽ, സ്ീ ിയവ സ് തചയ്യാനായി എഴുതിയതുതകാണ്ടാകാം വാന ന്മാ ുതട 

തരര്പ്തഫേൻ നീ ാളിക് കിട്ടിയി ല. 1992 എനിക് ന ല വര്പ്തമായി ുന്നു. മ യാളത്തിത  മികച്ച 10 

കഥകളിത ാന്നായി എം കൃഷ്ണഃ കൻനായര്പ് എന്തറ കഥതയ ര ഖതപടുത്തി. മികച്ച 10 കഥാരുസ്തകങ്ങളിൽ 

ഒന്നായി അത്ഭുതനീ ാളിതയ രഡാ. എം  ീ ാവതി തത തഞ്ഞടുത്തു. 
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രൂമ്പാറ്റയിൽ കുട്ടികൾകായി കളിമുറ്റം എന്നരര ിൽ രംക്തി വകകാ യംതചയ്തു. കഥയും 

അനുഭവങ്ങളും കൂട്ടിക ര്പ്ത്തി എഴുതി. പ്രകൃതി, യുദ്ധം, രബാംദു, ദു ന്തം എ ലാം അതിൽ 

കടന്നുവന്നു. ശങ്കറിന്തറ ചിൽപ്ഡൺസ് രവൾഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കഥകതളഴുതി. പ്രതിഫ ം 

നൽകുന്നരതാതട രകര്പ്പവകാശം അവര്പ്കാകും എന്നറിഞ്ഞരതാതട അതിൽ എഴുതുന്നത് നിര്പ്ത്തി. 

അവ രുസ്തകമാകിയുമി ല. 

 ഇന്ന് ബാ സ്ാഹിതയത്തിന് രഫാകസ് നഷ്ടതപടുന്നു. വായനതയാതകയുതണ്ടങ്കി ും 

ബാ സ്ാഹിതയത്തിന് കുട്ടികതള സ്വാധീനികാനാകുന്നി ല. ബാ മാസ്ികകളുതട  ൂരവും മാറി. 

ചിപ്തകഥകരളാടാണ് താൽപ യം. ചിപ്തകഥകൾ കുട്ടികളുതട ഭാവനാശക്തിതയ തളര്പ്ത്തുകയാണ്. ഒ ു 

കഥ വായിച്ചാൽ ഓര ാ കുട്ടികും കഥാരാപ്തങ്ങതളപറ്റി വയതയസ്ത ചിപ്തമാണ് മനസ്സിൽ കിട്ടുക. 

ഇതിതന രകാമിക്സ്ുകൾ തകര്പ്ത്തു. കഥാരാപ്തങ്ങതള ഏക ൂരമാകി. വായനയുതണ്ടങ്കി ും അത് 

തുടര്പ്ച നങ്ങളുണ്ടാകുന്നി ല. വായനയി ൂതടയാണ് രക ളം മാറിയത്. ഇന്ന് ശാസ്പ്തവി ുദ്ധമായ 

ചിന്തകൾ വള ാൻതുടങ്ങി. വായനയുതട വവക യമാണഃ കതിനുകാ ണഃ കം. 
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Seva Darshan Family 

Blood Donation  

Seva darshan Abbasiya Unit volunteers donate blood at the Kuwait 

Central Blood Bank as part of Seva Vibhag initiative 

Kuwait NCSC team returned successful from National                       

Children's Science Congress 

Kuwait NCSC team returned after successfully participating in the National Children's Science Congress held at Mohali, 

Chandigarh. The eight member delegation was successfully lead by Sri.Gangadhar Shirshath, Principal,ICSK-Khaitan. Both 

the participating junior teams secured ‘A’ grade while the senior teams were awarded ‘B’ and ‘C’ grades by the Jury. Team 

members were given certificates and medals. All the five days, student and guides were engaged with different workshops, 

meeting the scientists programs, cultural programs, tours etc. Review note of all projects was also given to all teams. Kuwait 

NCSC teams were really fortunate to get the guidance and attention 

of senior Indian scientists from Kuwait Institute for   Scientific Re-

search (KISR). The mentoring program was very effective and such 

events help for a better understanding of scientific research for the 

students, parents and teachers in Kuwait, and eventually will raise 
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"I have faith in my country, and especially in the youth of my country. My hope is in you. With an im-

mense amount of feeling and enthusiasm in the blood, will come heroes who will march from one cor-

ner of the earth to the other, preaching and teaching the eternal spiritual truths of our         

forefathers." 

                Swami Vivekananda 

Upcoming Events 


