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2016 May Volume 6 Issue 02 

øÞ¼ÞÕá¢ ÖßÉÞÏßÏá¢ ÎáÄÜÞ{ßÏá¢ ÇÈßµÈá¢ ÆøßdÆÈá¢ ®KßBæÈÏáU ®ÜïÞÕçøÏá¢ 

¥ÇbÞÈJßæa ØÞÇµøÞAß ÎÞçxIßÏßøßAáKá. ¥ÇbÞÈçJÞ¿áU ÕßÎá¶Ä 

øÞ¼èÈÄßµ ø¢·JáÈßKá¢, ØÞÎáÙcø¢·JáÈßKá¢ §ÜïÞÏíÎ æºçÏîIßÏßøßAáKá. 

¥ÇbÞÈÖàÜøÞÏ ÕcµñßµZAí æÄÞÝßW ÈWµÃ¢. øÞ¼cÕcÞÉµÎÞÏáU ÉøßdÖÎ¢ ÆÞøßdÆcÕá¢ 

ÌáißÎáGá¢ §ÜïÞÄÞAá¢. ®Õßæ¿ÏÞçÃÞ ØÎÞÈÄÏá¢ ØOKÄÏáÎáUÄí ¥Õßæ¿ 

ØÄcÎáIÞÏßøßAá¢. ¥Äá ÄæK ÖßÕÕá¢ ØáwøÕá¢. ÉáÄßÏ Ïá·¢ ÉøßdÖÎßµ{áç¿ÄÞÃí. 

ÈÎáAí ®ÜïÞÕVAá¢ ¨ ÉáÄáÏá·JßÈáçÕIß µâGÞÏß ÏyßAÞ¢. §ÄÞÏßøßAæG ÈNáæ¿ 

ÎádÆÞÕÞµc¢. 

ØáÍÞ×ßÄ¢ 

" മാതാ ശതതരുഃ പിതാ വൈരിുഃ 

യേന ബായ ാ ന പാഠിതുഃ 

ന യശാഭയത സഭാമയയേ  

ഹംസമയയേ ബയ ാ േഥാ'   

 

AÀ°w 

 

ഏയതാരരൈനാല് ബാ ന് ൈിദ്ോഭോസം നല് പ്പെട്ടി ല ആ മാതാവ് 

ശതതരൈാണ്. പിതാവ് വൈരിോണ്. (ആ ൈേക്തി ) അരേന്നങ്ങളുപ്പെ 

നെരക്ക് പ്പ ാപ്പക്കന്നയപാപ്പ  ഒട്ടും യശാഭയ്ക്ക്ക് പാതതമാ രന്നി ല. 

¥ÎãÄÕºÈ¢  
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AA s our country faces one of the worst droughts in recent years with temperatures soaring to                

extremes, ‘Sopanam’ brings out this issue with a few words of caution on why water                             

conservation is going to be of utmost importance in coming years. During the beginning of the 90's, talks on climate 

change and ozone layer depletion often saw the dialogue shift to laying blame on each other and accusations of an 

American agenda to cover up for their excessive carbon emissions when compared to other countries with more 

population.  

 

 India is often considered a spoil sport when it comes to worldwide global warming talks. While the                    

advanced countries don't want to look back at how we have reached to the concerned levels today, India says we 

need to study our past and correct our mistakes. The world has also raised concerns on India's plans to use coal            

energy to speed up development and energy distribution across the country. The global dialogues seem to ignore 

the un balanced consumption levels in each advanced nation in comparison to their population but want an equal 

cut in emissions. As a glaring example, it is pointed out that India accounts for 3% of the global emissions since the 

Industrial revolution in comparison with the USA’s 27%. India argues that the global dialogues must take into              

consideration the jobs it needs to provide to unemployed and also the need to further the spread of essential energy 

to over 70% of the nation that is deprived of the same. 

 

 The recent objection to India’s solar power generation cost is an example as to how the world has taken              

notice of the massive change in the present day government’s initiative to cut down on emissions and have raised 

alarm’s across the world as it will essential open a Pandora’s box in the explanations so far provided as an excuse in 

not able to control global warming. 

 

 But India is heavily in need of coal energy to move forward. Keeping the need in mind it is essential the 

government doesn’t fall prey to the need to justify the need for electoral gains and continue to find ways for clean 

energy and efficient usage of energy. The debate is simple for India. India needs and effective climate change to 

protect its citizens against global warming but at the same time have a low cost energy for development.  

 

 The responsibility lies not only with the government. All citizens must also be ready to give up their habits 

and work towards a united and prosperous India. For this they might have to be ready to make sacrifices if needed,  

 

With elections ahead of us in many states of India, The people’s right to exercise their rights is an important tool of 

democracy for course corrections. We hope the people will wake up to the reality of corruption, immoral activities 

and murderous politics of the various political entities and vote for the development and security of our Nation. 

 

 

 

We wish all our readers happy reading... 
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ससं्कृतम ्कथा  
संस्कृतभारती  कुवैत ्

  
 

 
कार्यकर्ायणाम ्लक्षणम ्

************** 

र्दा वर्ं जलं पार्ुम ्इच्छामः र्दा स्वच्छं जलं,पात्र ंच अवश्र्कम।् र्दद जलं शुद्धम ्अस्स्र् ककन्र् ुपात्रम ्अशुद्धम ्
भवतर् र्दहय वर् ंजलं पार्ुं न शक्नुमः। अस्माकं कृर्े शुद्ध जलवर् ्र्ु  वेदाः, ग्रन््ाः , पुराणातन इत्र्ादर्ः सस्न्र्। 
वर्ं पात्रवर् ्तर्ष्ठामः। अस्माभभः चररत्रस्र् एवं ववचारस्र् तनरन्र्रं संस्कृर्ी करणं अवश्र्कम।् र्दहय वर्ं संस्कृर्स्र् 
ज्ञानं समाजे ववर्रणं कर्ुुं  शक्नुमः । 
 

कार्ुं कर्ुुं समरे्  अस्माभभः  वकृ्षस्र् मूलवर् ्कार्ुं  करण र्म।् वकृ्षस्र् प्रशंसां  जनाः कुवयस्न्र्। ककन्र्ु वकृ्षस्र् मूलं 
कदावप कोऽवप द्रष््ंु न शक्र्र्े । मूलं नास्स्र् चरे् ्वकृ्षः मरृ्ः भवतर् । अस्माभभः कार्ुं प्रशंसार्ै न करण र्म ्। 
 

र्दा नदी र्स्र्ाः उद्गमस््ानर्ः प्रवहतर् र्स्र्ाः मनभस समुद्र पर्यन्र्ं गन्र्व्र्म ्  इतर् ध्रे्र्ः एव अस्स्र्। 
प्रवाहमागे भशलाखण्डातन सस्न्र्। ककन्र्ु सा र्त्र न स््गतर्। भशलाखण्डस्र् वामर्ः दक्षक्षणर्ः पश्र्तर्। र्त्र मागुं 
अस्स्र् र्त्र प्रवहतर्। समर्ानन्र्रं नदी ववशालं भवतर्। नदी शान्र्ं भूत्वा समुद्र पर्यन्र्ं गन्र्ुं शक्नोतर्। भशलाखण्डम ्
नदीप्रवाहे अगच्छतर्। अस्माकं कार्यक्षेत्र ेअवप अनेकातन भशलाखण्डातन भवेर्ुः । वर्ं नदी रूपेण कार्ुं कुमयः। 
 

र्दद कार्यस्र् संचालन समरे् अस्माकं अपमानं भवतर् र्द् समरे् लक्ष्र्ं  एव स्मरण र्म।् वर्ं सवे अस्माकं देशस्र् 
धमयस्र् च सहस्र वर्यर्ः र्र् ्अपमानं अभवर्,् र्र् ्तनवारणा्यम ् कार्ुं कुमयः। र्स्र् पुरर्ः अस्माकं अपमानं 
र्ुच्छमेव। अर्ः मान-अपमानस्र् चचन्र्ां  ववना कार्ुं करण र्म ्। 
एवं प्रकारेण कार्ुं कृत्वा वर्ं तनश्चरे्न लक्ष्र्ं प्राप्नुमः। 
 

(श्र . राम वैद्र्ा महोदर्स्र् भार्णर्ः,  सम्पार्का: म नाक्ष  श्र राम)् 
 

 

संस्कृतभारती  कुवैत ्
॥ संस्कृतम ् वद  आधनुिको भव ॥ 
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¥ÈßÕÞøc¢ ¨ ÄßøßºîùßÕí... 

ജീ ൈപ്പെ വിൈിെം ജ മാണ്. ജീൈപ്പെ നി നില്െിനര ആയാരൈരം ജ മാണ്.  രെിക്കാനരം ാിഹി  ആൈശേങ്ങള്കക്കരം മാതതമ ല  ാി ി -ൈോൈസാേിക്കൈശേങ്ങള്കക്കരം വൈദ്േരതി വല്ൊദ്നും ിനരം ം ലാം 

പ്പൈള്ളം യൈണം. മണ്ണി ാണ് പ്പൈള്ളം യശഖരിക്കപ്പെെരന്നതരം 

സംരക്ഷിക്കപ്പെെരന്നതരം ംന്നതിനാല് മണ്ണും മണ്ണിപ്പന മണ്ണാക്കി 

നിിും രന്നൈവ വജൈൈക്തരക്കളാ ോല് വജൈൈക്തരക്കളും 

സംരക്ഷിച്ചുപ്പ ായേ ജ പ്പും  സംരക്ഷിക്കാനാൈര. ഇൈപ്പേ ലാം 

തപ ൃതിേില് പരക്പര ബന്ധിതമാേി നി നില്ക്കരന്നര. ൈാേര 

 ഴിഞ്ഞാല് മനര േനരം മറ്റ് ജീൈജാ ങ്ങള്ക രം ജീൈ  

നി നിിും ാ  ആൈശേമാേ രോമപ്പും  ഘെ മാണ് പ്പൈള്ളം.  

 ഭൂമിേില് ജ  ഭേത വിെ് ൈരരും രന്നൈവ മഴോണ്. 

ജ പരിൈൃും ിേി ൂപ്പെ മഴ തരെിച്ചോേി സംഭൈിക്കരന്നര. 

മഴോേി ഭൂമിേില്  ഭിക്കരന്ന പ്പൈള്ളം വപരിത ും ി ൂപ്പെ 

യൈും ി രം മണ്ണിനെിേി ൂപ്പെ സാൈയാനും ി രം ച ിച്ചു പ്പ ാേിരിക്കരന്നര. ഭൂിഭജ ം പാി ളുപ്പെേരം 

മണ്ണിപ്പെേരം പാളി ളി ൂപ്പെ സാൈയാനം സചരിരിചരപ്പ ാേിരിക്കരന്നര. ഇും രംപാളി പ്പള ജ ൈാഹിനി ള്ക 

ംന്നരപിേരന്നര. ജ ം അതിപ്പെ ോതതേില് തായഴാട്ടും ഇിങ്ങിപ്പക്കാേിരിക്കരന്നര. അൈവ ഭൂിഭ 

ജ ൈിതാനയും ാട് യചരരന്നര. ജ ും ിപ്പെ  ഭേതമ മണ്ണിപ്പെ ഘെനമ ഭൂതപ ൃതിമ ഭൂൈിനിയോം ംന്നിൈ 

ജ ും ിപ്പെ ോതതയേേരം യശഖരിക്കപ്പെെരന്നതിപ്പനേരം സധായീനിക്കരന്ന ഘെ ങ്ങളാണ്. ജ  യതസാതസിനിപ്പെ തപയാന 

ഭാം ഭൂിഭജ മാണ്. മഴപ്പൈള്ളം പ്പ ാേ് ൈീേരം ൈീേരം അൈവ പരിപര്ടമമാ രന്നര.  ൂെരതല് പമ്പ് 

പ്പചയ്ക്താല് സമീപതപയദ്ശങ്ങളിപ്പ  ജ ൈിതാനം താഴരംമ  ിണിര ള്ക ൈറ്റി യപാ രം. തീര തപയദ്ശങ്ങളില് ഭൂിഭ 

ജ ൈിതാനം സധാഭാൈി  അൈസ്ഥേില് നിന്ന്  താഴ്നന്ന്  യപാോല് അൈിയെക്ക് വെുപ്പൈള്ളം  േിി ബാക്കിേരള്ള 

പ്പൈള്ളൈരം വെുപ്പൈള്ളമാേി മാിരം. ഭൂിഭജ ം ഒരിക്കല് മാ ിനീ രിക്കപ്പെട്ടാല് ശരദ്ധീ രിക്കര  ംളുെമ ല.  

 പാരിസ്ഥിതി  തപശ്നങ്ങളില്പ്പെട്ട് യ ാ ം ഇന്ന് നട്ടം തിരേര ോണ്. മനര േന്പ്പി ഭൗതി മാേ 

സാഹചരേങ്ങളി രള്ള ൈി സനമാണ് മാനൈ പരയരാതി ംന്ന സമൈാ േമാണ് ഇതിനര  ാരണം. തന്പ്പി 

അെിസ്ഥാന ആൈശേങ്ങള്കക്കരപരി ആിഭാെങ്ങളിയ ക്ക് മനര േ  തശദ്ധ തിരിയ്ക്ക്കരയമ്പാഴരോ രന്ന 

വപയഭാാസക്തിപ്പേ തൃപ്തിപ്പെെരും രൈാ  മനര േ  തപ ൃതിപ്പേ ചൂ ണം പ്പചയ്യാ  ആരംഭിച്ചും. ചൂ ണം 

(Exploitation) ഒരിത്ഥും ില് യമാ ണം തപ്പന്നോണ്. തപ ൃതിപ്പേ ചൂ ണം പ്പചയ്യു  ംന്ന ആശേം 

പാശ്ചാതേമാണ്. ൈ  യതാതി രള്ള വൈവപാദ്നും ിന് ൈ യതാതി രള്ള തപ ൃതി ചൂ ണം 

അനിൈാരേമാേി .ഇതിന്പ്പി ഫ മാേി രരരതര തപതിസന്ധി ളിയ ക്ക് പരിസ്ഥിതി നിപതിച്ചു.  

 ം ലാ രാജേും രം ൈളപ്പര ൗരൈപൂിണ്ണമാേി പരിസ്ഥിതി തപശ്നങ്ങള്ക പഠിക്കര േരം അതിന്പ്പി 

ൈിപും  ള്ക  രിക്കാനരള്ള ൈഴി ള്ക  പ്പേും ാനരം തശമിച്ച് പ്പ ാേിരിക്കര ോണ്. മനര േന്പ്പി നി നില്െിന് 

തപ്പന്ന ഭീ ണിോേി പ്പ ാേ് നിരൈയി പാരിസ്ഥിതി  തപശനങ്ങള്ക തപതിദ്ിനം ൈിദ്ധിക്കരന്നര. ഇപ്പോരര 

തപതിസന്ധി ഘട്ടും ില് യ രളും ിന്പ്പി പാരിസ്ഥിതി  തപശ്നങ്ങള്ക സമതമാേി പഠിക്ക േരം തപശ്ന പരിഹാര 

മാിഗ്ഗങ്ങള്ക  പ്പേും ര േരപ്പമന്നൈവ നമ്മരപ്പെ സാമൂഹി  യാിമ്മി  വും രൈാദ്ിതധും ിന്പ്പി ഭാമാണ്.  

 വദ്ൈും ിന്പ്പി സധന്തം നാൊേ യ രളും ിന് അഭിമാനിക്കാ  ഒരര പാട് സൈിയശ ത ളുേ്. 

സാക്ഷരതേരപ്പെേരം ആയരാേും ിന്പ്പിേരംമ ൈൃും ിേരപ്പെേരപ്പമാപ്പക്ക  ാരേും ില് നാം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങപ്പളക്കാള്ക 

മര പന്തിേി ാണ് - നിിഭാേൈശാല് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ൈി േും ില് നാം ൈളപ്പര പിി ി ാണ്. സധന്തം 

ൈൃും ിേരം ൈീെിന്പ്പി ൈൃും ിേരം മാതതം സംരക്ഷിച്ച് സധാിത്ഥതേരപ്പെ പരോേമാേി പ്പ ാേിരിക്കരന്ന മ ോള 

നാെിന്പ്പി ഈ യപാക്ക് അപ െും ിയ ക്കാണ്. സംക് ാരം ജനിക്കരന്നൈവ മണ്ണില് നിന്നാണ്മ ഭൂമിേില് നിന്നാണ് 

മ ോളും ിന്പ്പി സംക് ാരംപരഴേില് നിന്നരംമ ൈേയ   ളില് നിന്നരമാണ് ജനിച്ചൈവ. ംന്നാല് ഭൂമിപ്പേ നാം 
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¥ÈßÕÞøc¢ ¨ ÄßøßºîùßÕí... 

മ ിനമാക്കരന്നര.  ാെിന്പ്പി മക്കപ്പള  രെിേിിക്കരന്നര.  ാട്ടാിര പ്പള വ യയ്യിിമ  ാട്ടുമരങ്ങപ്പള  ട്ട് മരിിച്ച് 

മരരഭൂമിക്ക് ൈഴിപ്പോരരക്കരന്നര. സംക് ാരും ിന്പ്പി ിഭപാതതും ില് പരയദ്ശിേരപ്പെ ൈി ൈിും ് ൈിതച്ച് 

പ്പ ാേ് യഭാാസക്തിേില് മതിമിക്കര േരം നാശം ൈിതയ്ക്ക്ക േരം പ്പചയ്യുന്ന ൈിും മാന യ രളം ഏപ്പി പ0ന 

ൈിയയേമായക്കേതാണ്. പാെം നി ും ിോ രംമ മണല് ൈാരി പരഴ നശിച്ചാ രം മൈനം പ്പൈട്ടിോ രം മാ ിനേ 

 രമ്പാരങ്ങള്ക  ൂെിോ രംമ മതിമിക്കര േരം നാശം ൈിതയ്ക്ക്ക േരം പ്പചയ്യുന്ന ൈിും മാന യ രളം ഏപ്പി പ0ന 

ൈിയയേമായക്കേതാണ്. പാെം നി ും ിോ രം മമണല് ൈാരി പരഴ നശിച്ചാ രം മൈനം പ്പൈട്ടിോ രം മാ ിനേ 

 രമ്പാരങ്ങള്ക  ൂെിോ രംമ  രന്നിെിച്ചാ രം ഞങ്ങള്കക്ക് ോപ്പതാരര തപശ്നൈരം ഇ ല ംന്ന്  രരതരന്നൈരരപ്പെ 

 ാഴ്നചൊെര ള്ക മാറ്റപ്പപയെേതാണ്.ഇും രം തപശ്നങ്ങള്ക മാനൈരാശിേരപ്പെ തപശ്നമാണ് ംന്ന്  രരതി 

യബായപൂിവ്വമാേി ഇെപ്പപട്ട് ഭൂമിേമ്മപ്പേ സംരക്ഷിക്കാ  നാം തയ്യാ ിാേിപ്പ ലങ്കില് നമ്മരപ്പെ മക്കള്കക്ക് ഇൈിപ്പെ 

ൈാസ യോേമ ലാതാേി ൈരരം.  

 പരിസ്ഥിതിേരമാേരള്ള സന്തര ന സമ്പിക്കം ഒരര ൈേക്തിേരപ്പെ മാതതം ആൈശേമ ല. സമൂഹും ിന്പ്പി 

 െമോണ്. ൈനനശീ രണംമ ആയാള താപനംമ അമ്ല മഴമ  ാ ാൈസ്ഥ ൈേതിോനം  രെിപ്പൈള്ള ക്ഷാമം 

തരെങ്ങിേൈ സിവ്വതരം പരക്പരപൂര ങ്ങളാണ്. ഇന്ന് യ രളും ിന്പ്പി  ാ ാൈസ്ഥേില് ണേമാേി 

ൈേതിോനം സംഭൈിച്ചുമ ചൂട് സഹിക്കാ  പറ്റാും  അൈസ്ഥോേി പ്പ ാേിരിക്കരന്നരമ  രെിക്കാ  പ്പൈള്ളം 

 ിട്ടാും  അൈസ്ഥേിയ ക്ക് നിങ്ങരന്നര. ഈ  ാഴ്നച നമ്മരപ്പെ  ണ്ണ് തരിെിക്കാനരള്ളതാണ്. നാം ജീൈിക്കരന്ന 

ചരറ്റുപാെിന്പ്പി സംരക്ഷണൈരംമ പരിപാ നൈരം ൈളപ്പര തശദ്ധയോപ്പെ യചയയ്യേ  ാരേമാണ്. ജ ും ിനരം 

ഭക്ഷണും ിനരം പ്പതാഴി ിനരം തപ ൃതിപ്പേ യനരിട്ട് ആതശേിക്കന്നൈിക്കാണ് പരിസ്ഥിതിനാശം സധന്തം 

തപതേക്ഷാനരഭൈമാേി മാിര . സമൂഹും ിപ്പ  പ്പപാതരയാരേി രള്ളൈിക്ക് ഇൈവ പ്പപട്ടന്ന് മനസിനി ാൈി ല. പപ്പക്ഷ 

ത യമണ ം ലാൈരിയ ക്കരം ൈോപിക്കരന്ന സങ്കീിണ്ണമാേ തപശ്നമാണ് ഇും രം പാരിസ്ഥിതി  തപശ്നങ്ങള്ക. 

ഇന്നാ പ്പട്ട മഴക്കാെര ള്ക ൈിക്മൃതിേിയ ക്ക് നീങ്ങര ോണ്. ജ യതസാതസിനു ള്ക മ ിനപ്പെട്ടു തരെങ്ങിേയതാപ്പെ 

ശരദ്ധജ ക്ഷാമം രൂക്ഷമാേി. സമരതദ്ങ്ങളുപ്പെനി േരം പരിതാപ രമാണ്. ംണ്ണ തപസരിച്ചു  ിെക്കരന്ന പ്പൈള്ളൈരം 

സമരതദ്ാന്തിഭാപ്പും  അണരൈിയൊെന പരീക്ഷണങ്ങളും ജ പ്പും  മ ീമസമാക്കിേിരിക്കോണ്. ൈാേരൈില് 

  രരന്ന അണരശക്തിേരപ്പെ അംശങ്ങള്ക നപ്പമ്മ മരണും ിയ ക്കാണ് അെരെിക്കരന്നൈവ. 

  ആൈാസൈേൈസ്ഥേരപ്പെ പ്പനെരംതൂണര ളാണ് ൈൃക്ഷങ്ങള്ക. ൈന സമ്പും ് സംരക്ഷിയക്കേരന്നതിനര 

പ രം യൂിും െിച്ച് നശിെിക്കര ോണ് പ്പചയ്യുന്നൈവ. ൈൃക്ഷ താദ്ി ള്ക മാതതമ ല മണ്ണ് ഭൂമി ൈാേര ജ ം തപ ൃതി 

ൈിഭൈങ്ങള്ക മനര േ  ം ലാം തപ്പന്ന പരക്പരാതശിതും ില് ജീൈിക്കരന്നൈരാണ്. അന്തരീക്ഷും ിപ്പ  

തപാണൈാേരൈിന്പ്പി അംശം  രിഞ്ഞ് ൈരി േരം പരനരരല്പാദ്നും ിനരള്ള സായേത  രിേര േരം പ്പചയ്യുന്നിെും ് 

നാം സധന്തം അക്തിതധപ്പും ക്കരിിച്ച് യബായൈാന്മാരായ േിേിരിക്കരന്നര.  രിഞ്ഞര ൈരരന്ന മഴേരപ്പെ അളവ് 

 ാ ാൈസ്ഥപ്പേ ത ിെം മിിക്കരന്നര. ഭൂമിേരപ്പെ നാഡീ ഞരമ്പര ളാേ പരഴ ളില് ച ം നിിഞ്ഞ് മ ീമസമാേി 

പ്പ ാേിരിക്കരന്നര .മാ ിനേം നിിഞ്ഞ നരങ്ങള്കമ 44 നദ്ി ളാല് സമ്പന്നമാേ നാട്ടില് മഴക്കാ ും രം ശരദ്ധജ  

ക്ഷാമംമ  ാ ം പ്പതറ്റി ൈരരന്ന മഴ മ ചരട്ടുപരള്ളുന്ന പ  ര ള്കമ പാെും രം പിമ്പും രം ൈാരിയക്കാരിപ്പോഴിക്കരന്ന 

 ീെ നാശിനി ള്കമ ൈി  നി ളാേ പച്ചക്കിി ള്കമ സാംത മി  യരാങ്ങള്കമ ഇ-യൈസ്റ്റ് വേിും രന്ന തപശ്നങ്ങള്ക 

ഇപ്പതാപ്പക്കോണ് തപബരദ്ധ യ രളും ിന്പ്പി ൈി സന  ാഴ്നച ള്ക.  

 പരിസ്ഥിതിക്ക് ൈിനാശം ൈരരും രന്ന തപൈിും നങ്ങള്കമ ജീൈിതരീതി നമരക്ക് യൈേ ംന്ന് സധേം 

തിരിച്ചിിവ് വോ ാും ിെയും ാളം ഇും രം തപശ്നങ്ങളില് നിന്ന് രക്ഷയനൊ  സാദ്ധേമ ല. പരിസ്ഥിതി 

സൗഹാിദ്പരമാേ ജീൈിതം നേിക്കാ  നാം ഒയരാരരും രരം സധേം തയ്യാിാൈണം. പരിസ്ഥിതിക്ക് യ ാട്ടം തട്ടുന്ന 

ൈി സനം നമ്മരക്ക് യൈേ ംന്ന് പിോനരള്ള ഇച്ഛാശക്കി നാം ആിജ്ജിക്കണം. പൂിവ്വി ി  ാണിച്ച 

പാതേി ൂപ്പെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ് മതും ി ൂപ്പെ നദ്ി പ്പളേരം മ പ്പളേരംമൈനങ്ങപ്പളേരം പരണേസയങ്കതങ്ങളാേി 

 േര പ്പ ാേ് സംരക്ഷിക്കാ  നാം തയ്യാിാൈണം.  
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 ÌÞÜÆVÖX, µáGßµ{áæ¿ ¼àÕÇÞø 

ÆßÕc ØÄà×í 

Í ÞøÄàÏ Ø¢ØíµÞøÕá¢ ÆVÖÈB{á¢ dÉÕÞØ¼àÕßÄ¢ ÈÏßAáK ÍÞÕÖÞÜßµ{á¢ dÉÏyÖÞÜßµ{áÎÞÏ ÈNáæ¿ 

µáGßµZAí ÉµVKá æµÞ¿áAáKÄßÈí çÆÖØíçÈÙJßW ¥Çß×íÀßÄÎÞÏ ²øá ¥ÈìÉºÞøßµ ÌÞÜ                 

ØÞ¢ØíµÞøßµ çµdw¢ ¦ÕÖcÎÞÃí. §Õßæ¿ Õ{VKá ÕøáK ÄÜÎáùÏíAí ØÄcJßW Ø¢ØíµÞøÕá¢, ÈàÄßÏá¢ 

ÄßøßºîùßÏáÕÞÈáU ¥ÕØøÎßÜï. Ø¢ØíµÞøBZ ÈWµáÕÞÈáU ÕcÕØíÅÏá¢ Õcµñß ÕßµÞØJßÈáU ¥ÕØøB{á¢ 

ÕßÆcÞÜÏB{ßW ÜÍßAáKßÜï. ØíµâZ ÕßÆcÍcÞØ¢ æµÞIá ÎÞdÄ¢ µáGßµ{ßæÜ ÆßÕcÎÞÏ ØVPçÖ×ß ÕßµØßAáµÏßÜï 

®K ÄßøßºîùßÕßW ÈßKÞÃí çØÕÞÆVÖX µáèÕxí ÈNáæ¿ Ø¢ØíµÞøJßæa ¦vØJæÏ ÄßøßºîùßÏáK 

¦icÞvßµ ØíÉVÖÎáU ²øá  'ÉøOøÞ·Ä ÉÀÈ¢" RÌÞÜÆVÖXQ ®K ÌÞÜØÞ¢ØíµÞøßµ çµdw¢ ¦ø¢ÍßºîÄí.  

 ¯Äá øÞ¼cJßW ¦ÏÞÜá¢ ØÞ¢ØíµÞøßµÎÞÏß ÖµñÎÞÏ ¥¿ßJù §ÜïÞæÄ ²øá ¼ÈØÎâÙJßÈá¢ ÎáçKÞGá 

çÉÞµáÕÞX ØÞÇcÎÜï. ÇÞVNßµ çÌÞÇÕá¢ ÎâÜcçÌÞÇÕá¢ §ÜïÞJ ²øá ØÎâÙJßÈá ²øßAÜá¢ ¦çøÞ·cµøÎÞÏ 

ÕßÇJßW Õ{VKá ÕßµØßAÞX ØÞÇcÎÜï. ¨ µÞÝíºMÞ¿í çÜÞµ¢ ÎáÝáÕX ¥¢·àµøßºîßøßAáKá. 

¥çÈµÞÏßøJßWMø¢ ÕV×æJ ÉÞøOøcÎáU ¥ÍßÎÞÈÞVÙÎÞÏ ØÞ¢ØíµÞøßµ èÉÄãµJßæa ©¿ÎÏÞÏßGáU 

ÍÞøÄJßÈí ¨ Ø¢ØíµÞøæJAáùßºîáU ¥ÕçÌÞÇ¢ Õøá¢ ÄÜÎáùÏßçÜAí ÉµVKáæµÞ¿áAáÕÞÈÞÃí µáèÕxí 

ÌÞÜÆVÖX dÖÎßºîáæµÞIßøßAáKÄí. ÈNáæ¿ ¦icÞvßµ ¦ºÞøczÞæøAáùßºîá¢, çÕÆ §ÄßÙÞØBæ{Aáùßºîá¢ 

µáGßµZ ¥ùßÏÃæÎKáUÄí çµÕÜ¢ ÎÄÉøçÎÞ ¦icÞvßµÉøçÎÞ ¦Ï ²øá ¦ÕÖc¢ ÎÞdÄÎÜï. Îùßºîí ØáÆãÂÕá¢ 

ØáÖµñÕá¢ ØOKÕá¢ ¥ÍßÎÞÈÉâVHÕáÎÞÏ ²øá ²øá øÞ×íd¿¢ Õ{øÃæÎCßW ¨ ¥¿ßJù ÍdÆÎÞçAIÄí 

¥ÄcÞÕÖcÎÞÃí. 

 Í·ÕÆí·àÄ ©ZMæ¿ÏáU ÇÞVNßµåd·sBZ ÈNáæ¿ ÈßÄc¼àÕßÄJßW ÈßKá¢ æÉÞÄáÕßÆcÞÍcÞØJßW 

ÈßKá¢ ¥MÞæ¿ ¥µxß ÈßVJßÏÄßæa ËÜÎÞÏß ÈNáæ¿ ¼àÕßÄJßW ÇÞVNßµ ÎâÜcBZ 

È×í¿æMGáæµÞIßøßAáKá ®Ká ÈÞ¢ ÄßøßºîùßÏÃ¢. §ÄßÈí ÉøßÙÞø¢ µÞÃáKÄßçÈÞæ¿ÞM¢ ¦ ØÞ¢ØíµÞøßµ 

¥¿ßJù ©ùMßAáµ ®K ÎÙJÞÏ µVJÕcÎÞÃí ÌÞÜÆVÖX æºÏñáæµÞIßøßAáKÄí. ÖøßÏÞÏ ºßGçÏÞ¿á µâ¿ßÏ 

dÉÕVJÈJßÜâæ¿ ÖµñÎÞÏ ²øá ØÞ¢ØíµÞøßµ ¥¿ßJù ÌÞÜÎÈTáµ{ßW ©ùMßºîá æµÞIßøßAáKá. 

 µáøáçfdÄÏáiÍâÎßÏßW ØbÇVN¢ ÎùKáçÉÞÏ ¥V¼í¼áÈÈí ·àçÄÞÉçÆÖJßÜâæ¿ ÇVNçÌÞÇ¢ ÉµVKá 

ÈWµßÏ Í·ÕÞX dÖàµã×íÃX ¦Ãí ÌÞÜÆVÖæa çdÉøÃÞÖµñßÏá¢ ÎÞV·ÆVÛßÏá¢. ¦V×ÍÞøÄJßæa 

¥ÄcáKÄB{ÞÏ ¦ÆVÖBæ{ÏÞÃí Í·ÕÞX dÉÄßÈßÇÞÈ¢ æºÏîáKÄí. ¨ Ø¢ØíµÞø¢ ÌÞÜÎÈTáµ{ßW 

©ùMßAÞX ©ÄµáK ÄøJßÜáU ØÎd· ¦ØâdÄßÄ ØÞ¢ØíµÞøßµ ÉÀÈçø¶ÏÞÃí ÌÞÜÆVÖX ÕßÍÞÕÈ¢ 

æºÏñßøßAáKÄí. ÇVN¢, ÍÞ×, ÖÞdØñ¢, µÞÕc¢, ¦çøÞ·c¢, dÉµãÄß, µÅ,å·ÞÈ¢, (µÜ) ºøßdÄ¢, çµ{ß ÎáÄÜÞÏ 10 

ÉÞÀcÉiÄßµ{á¢ 100_WÉø¢ Õß¼í¾ÞÈÖÞ¶µ{á¢ §ÄßW ©ZæM¿áKá. ÎÞÄÞÕá¢, ÎÞÄãÍÞ×Ïá¢, ÉßùK ÈÞ¿á¢ 

ÎÙßÎÏáxÄÞæÃK çÌÞÇcJßÈáÄµáK ÎÞÄãÍÞ×ÞÉÀÈÕá¢, ÈNáæ¿ Ø¢ØíµÞøJßæa ºßøLÈ dÉÄàµÎÞÏ           

Ø¢ØíµãÄ ÍÞ×Ïá¢, ÉìøÞÃßµÍÞøÄ¢ çÜÞµJßÈá ÈWµßÏ ¥ÎâÜc Ø¢ÍÞÕÈÏÞÏ çÏÞ· ÉÀÈÕá¢ ÉÞÀcÉiÄßÏßW 

©ZæM¿áJßÏßøßAáKá.  

 ²øá øÞ×íd¿Jßæa Ø¢ØíµÞø¢ ÈßÜÈßWAáKÄí ¦ºÞø ¥Èá×íÀÞÈB{ßW µâ¿ßÏÞÃí. ÈNáæ¿ ÉÜ 
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 ÌÞÜÆVÖX, µáGßµ{áæ¿ ¼àÕÇÞø 

©rÕB{á¢ øÞ×íd¿Jßæa ÉÜ ÍÞ·B{ßW ÕcÄcØñ ÈÞÎB{ßW ¦ç¸Þ×ßAæM¿áKá. ¥føÞVjJßW ÈNáæ¿ 

øÞ×íd¿Jßæa ¯µàµøÃJßæa dÉÄàµB{ÞÃí ©rÕB{á¢ ¦ç¸Þ×B{á¢. ¼zÞ×¡¿Îß, ·áøáÉâ¼, ÎÞÄãÉâ¼, 

øfÞÌtX, ÎµøØ¢dµÞLß Äá¿BßÏ ©rÕBZ ÌÞÜÆVÖÈßW ¦ç¸Þ×ßAáµ ÕÝß ÌÞÜÎÈTáµ{ßW 

øÞ×íd¿Jßæa æ®µcÕá¢ ¥¶mÄÏá¢ ªGß ©ùMßAÞX ØÞÇßAáKá. §KæJ ØÎâÙ¢ ÉÞÖíºÞÄc                    

Ø¢ØíµÞøJßæa ºáÕ¿á Éß¿ßºîí  ¦ç¸Þ×ßAáK ¦VÍÞ¿ÉâVÕÎÞÏ ÉßùKÞZ ¦ç¸Þ×BZ Äßµºîá¢ 

¥VjÎßÜïÞJÄí ¦æÃKá¢ µáGßµ{ßW ¨ÖbøàÏ ºßL Èßùºîá æµÞIí ¥çK ÆßÕØ¢ ÎxáUÕVAá çÕIß ÆÞÈ 

ÇVNBZ È¿Jß, ¨Öbøæa ÉÕßdÄÕøÆÞÈÎÞÏ ÎÈá×c ¼z¢ èºÄÈc ÉâVHÎÞAáÕÞÈá¢, ¥ºí»ÈNÎÞæø Õãi 

ØÆÈB{ßçÜÏíAí È¿ ÄUáK ¨ µÞÜ¸GJßW ÎÞÄÞ_ÉßÄÞ_·áøá_èÆÕæÎK ÇVN ØCWMæJ ÌÞÜ ÎÈTáµ

{ßW ªGß ©ùMßAáÕÞÈá¢ ØbÞVjÄ èµÕßGí ÈßØbÞVjÄçÏÞæ¿ ØÎâÙJßæÜ ¥ÕÖøá¢, ÈßøÞÜ¢ÌøáÎÞÏÞ

{áµZAí ÄB{ÞW µÝßÏá¢ ÕßÇ¢ ØÙÞÏ¢ æºÏñá æµÞIí çØÕÈæÎK ÎÙJÞÏ Ï¼í¾JßW ÉCÞ{ßµ{ÞÏß 

æµÞIáU ÍÞøÄàÏ øàÄßÏßÜáU ÉßùKÞZ ¦ç¸Þ×BZ ÌÞÜÆVÖÈßW È¿JæM¿áKá. ÈNáæ¿ çÕÆBZ 

©Æíç¸Þ×ßAáK RØ¢¸ºí»ib¢ Ø¢ÕÆÇb¢Q (®ÜïÞÕøá¢ ²øáÎßºîí ²çø µÞWæÕÏíçMÞæ¿ ÎáçKÞGá çÉÞµâ, ²çø 

ÎÈTáUÕøÞÏßøßAá) ®KßBæÈ ²øá µâGÞÏíÎÏáæ¿ ÎçÈÞÍÞÕ¢ µáGßµ{ßW Õ{VJßæÏ¿áAÞX §JøJßÜáU 

¦ç¸Þ×BZ ØÙÞÏßAáKá. 

 ·ÄµÞÜÍÞøÄèÕÍÕ¢ ²GÞæµ ¸ÈàÍÕßºîáIÞÏ ÕßÆcÞÖÞÜÏÞÏ ÌÞÜÆVÖX µáGßµZ çµÕÜ¢ 

ÉøàfÃÕØñáAZ ¥æÜïKá¢ ¥ÕøßW ²øá ØbÄb¢ ©æIKá¢ ÄßøßºîùßÏáKá. çÆÞè×µÆãAáµZ ¥ÜïÞJ 

©KÄÖàV×øÞÏ ÎÙÄí Õcµñßµ{áæ¿ ¦ÖàVÕÞÆçJÞ¿á¢ ®HÎx µá¿á¢ÌB{áæ¿ ÉßLáÃçÏÞ¿á¢ µá¿ß ÌÞÜÆVÖX 

µáGßµZAí ¼àÕÇÞøÏÞÏß ÎÞùßAÝßEßøßAáKá.  

 ÍÞøÄJßæa ºøßdÄ¢ ÎÞÄãµÞÌÞÜzÞøáæ¿åÎÞÄãµµZ æµÞIí ØOKÎÞÃí. Ïá·Ïá·ÞLøB{ßÜâæ¿ 

ÍÞøÄJßæa ÎÈTßW Äß{AçJÞæ¿ ÈßÜÈßKáçÉÞøáK ÌÞÜzÞøÞÏ dÇáÕÈá¢, ÈºßçµÄØá¢, dÉÙïÞÆÈá¢ ²æA 

©ÆÞÙøÃB{ÞÃí. ÌáiÈá¢, ÖCøÈá¢, ¥Õøáç¿ÄÞÏ øàÄßÏßW ÌÞÜcJßW ÄæK ÈßÜÈßK 

¥ÇÞVNßµÄµZæAÄßæø ØbL¢ ¼àÕßÄ¢ æµÞIí æÉÞøáÄß ¼ÏßºîÕøÞÃí. ÎÙÞÈÞÏ ÖßÕ¼ßÏá¢ ØbÞÎß 

ÕßçÕµÞÈwÈá¢ ²æA ÌÞÜcJßWJæK ÄB{áæ¿ µVNÉÅ¢ ÄßøæE¿áJÕøÞÃí. §JøJßÜáU ÎÞÄãµµZ 

®ÜïÞAÞÜJá¢ §Õßæ¿ ©IÞÏßGáIí. ¥ÄßÈÞÜÞÃí ÈÎáAí ÎÞx¢ ÕøáJáÕÞX ØÞÇßAáKÄí.  

 ¦çøÞ·cµøÎÞÏ ÎÞxJßæa ÕßJáµZ ÕßÄÏíçAIÄá¢ Îá{Mßæºî¿áçAIÄá¢ µáøáKá ÎÈTáµ{ßÜÞÃí. 

§Jø¢ ÉiÄßµ{ßÜâæ¿ ¦icÞvßµÄÏßW ¥Çß×íÀßÄÎÞÏ ²øá ÍìÄàµÆVÖÈ¢ ÉµVKá æµÞ¿áAáµ ÕÝß ÈÜï 

ÕcµñßÄbBæ{ ÕÞVæJ¿áAáµÏá¢, ¥Äá ÕÝß ÈÜï µá¿á¢ÌÕá¢ ÈÜï ØÎâÙÕá¢, ÈÜï øÞ×íd¿Õá¢ æµGßM¿áAáÕÞX 

ØÞÇßAáKá. ÖÞLßÏá¢, ØÎÞÇÞÈÕá¢ ØVèÕîÖbøcÕá¢ ÈßùE ²øá çÜÞµ dµÎ¢RµãÃbçLÞ ÕßÖbÎÞøc¢Q _ 

çÜÞµæJ çdÖ×íÀÎÞAß ÄàVAÞX ©ÄµáK ²øá ¦ÆVÖ ØÎâÙ¢ Õ{VKá ÕøÞX 'ÌÞÜÆVÖX" ØÙÞÏßAáKá. 
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Traditional Methods Of Water Harvesting And Applicability 
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Aarti Shah 

T he demand of water resources is increasing by the day due to the population growth and expansion in                

urbanization, industrialization and irrigated agriculture. Adopting the concept of sustainability and                        

conservation of water resources can help cope with the problem of water shortage. The ancient Indian rainwater 

harvesting systems can be implemented to meet the water shortage problem. India is amongst the few countries in 

the world where Rivers are worshipped, not one or two but seven of them. Yet water scarcity stares at us in the face 

today. If the Kuwait war in the 1990’s and the Iraq invasion in the last decade were about Oil, it is widely believed 

that the next war would be for Water. There exists a dispute with Pakistan arising out of the Indus Water Treaty of 

the 1950’s while China threatens to choke off supplies to North-east India by constructing huge dams in Tibet. 

 On combining this  with increasing demand for water arising of urbanization, increase in  population,              

agriculture, greater electricity consumption especially thermal  power, infrastructure growth and a depleting forest 

cover, the situation ahead  can only be described as alarming. An uncertain monsoon, lack of adequate irrigation 

facilities and over exploitation of surface/ground water have only compounded the problem.  

 One of the solutions that can be implemented quickly is Water Harvesting. It can be defined as the                      

collection and storage of rainwater for later productive use.  Rainwater harvesting has been practiced in India for 

centuries and the traditional methods of water harvesting need to be reviewed and successfully implemented in an 

economically viable and ecologically sustainable manner.  

Traditional water harvesting methods 

 The knowledge of hydrology is deep rooted in the science of ancient India. Our ancestors applied the 

knowledge in water resource engineering. They designed and constructed dams and a variety of water structures 

much earlier than the consciously believed Greek, Roman or other ancient civilizations. Every region of our                

country had its own water harvesting techniques, reflecting the geographical peculiarities and cultural uniqueness 

of different communities. Rajasthan, a large part of which is covered by the Thar Desert, has had a long tradition of 

water conservation.  For instance builders of the famous Bundi and Chittorgarh forts had the vision of exploiting 

the natural catchments in the forts created by undulating hilltops. Rainwater was collected in several ways and              

water flowing down the hill slopes was also stored in a water body.   

Talab/ Bandhis  

Talabs were reservoirs. They could be natural, such as the ponds (pokhariyan) at Tikamgarh in the Bundelkhand 

region or could be man-made, such as the lakes in Udaipur. A reservoir area of less than five bighas was called a 

talai; a medium sized lake was called a bandhi or talab; bigger lakes were called sagar or samand. The pokhariyan 

served the purpose of irrigation and drinking. When the water in these reservoirs dried up, the pond beds were used 
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for cultivation. 

Johads  

Johads, in Rajasthan, were small earthen check dams built to capture and conserve rainwater, thus improving per-

colation and recharging ground water. 

Baoris / Bers  

Baoris or bers were community wells, found in Rajasthan, that were used mainly for drinking. Most of them are 

very old and were built by banjaras for their drinking water needs. They could hold water for a long time because 

of almost negligible water evaporation. 

 Jhalaras 

Jhalaras were man-made tanks, found in Rajasthan and Gujarat, essentially meant for community use and for           

religious rites but not for drinking. Often rectangular in shape, jhalaras have steps on three or four sides. They were 

ground water bodies which were built to ensure easy and regular supply of water to the surrounding areas. The 

jhalaras collected subterranean seepage of a talab or a lake located upstream. 

Water Temples or ‘Step Wells’  

Another most unique example for harvesting rainwater and providing water for drinking purpose in arid parts of 

our country was the step well. Step wells are also called water temples of India. The idea to construct step wells 

was initiated due to the need to ensure water supply during the period of drought. Some of the step wells were dug 

very close to tanks to get drinking water    throughout   the year. Step wells are also called Vav, Vavadi, Bawdi, 

Bawri,  Baoli, and Bavadi   and can be found  in Gujarat and Rajasthan.  Adalaj-Vav is a very popular step-well i.e. 

about 20 kms from Ahmdabad. It is made in the form of a temple that ends into a well. The well is about six            

storeys below ground level.  

Kunds  

Kunds, covered underground tanks were developed for tackling drinking water problems. Usually constructed with 

local materials or cement, kunds were more prevalent in the western arid regions of Rajasthan, and in areas where 

the limited groundwater available is moderate to highly saline. In such conditions, kunds provided convenient, 

clean and sweet water for drinking. They were also prevalent in Gujarat and Uttar Pradesh. There are many more 

such kunds that have met the water needs of the people of Rajasthan and other states over centuries.  

Tanks  

Most houses in Bikaner have an underground tank (Tankas) which were used to store water. They were circular 

holes made in the ground, lined with fine polished lime, in which rain water was collected. It took care of their             

annual needs. One tank, one temple and a grazing land for cattle of a village” was the concept of our ancestors 

which would support sustainable growth of villages. Water tanks served the purposes like flood control, prevention 

of soil erosion, reducing wastage of run-off and recharging groundwater. The management of tanks was given to 
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 individuals or to village communities or to temples. Entire tank system was suitable for direct irrigation for                 

agriculture and easy for decentralized water management. These tanks were constructed using stone, cement or 

mud or a combination of these. Tanks / Eris are one of the oldest in irrigation engineering designs in our country. 

The temples in south India have huge tanks as part of the temple premises. Some of them have more than one tank. 

Besides serving the needs of the temple and use of water by devotees for purifying before darshan these tanks                

increased ground water levels.  

Reasons for decline in traditional water harvesting system 

Some of the reasons for the decline in traditional water harvesting system in our country are-  

1. British westernized the whole water distribution system and took over the role of main provider of water thus   

      replacing traditional decentralized system with centralized ones. 

2. Apathy of policy makers towards water harvesting structures after independence and lack of innovative ways to  

    deal with water related issues.  

3. Growing use of subsidized energized system (Subsidized electrical powers) to exploit deep aquifers.  

4. Declining interest on the part of community to nurture various traditional water harvesting systems. 

Contemporary relevance of rainwater harvesting 

The question arises as to why rainwater harvesting matters more today?  

1. Over half of the accessible fresh water run off globally is already appropriated for Human use. 

2. A large percentage of people currently lack access to clean drinking water and lack basic sanitation services. 

3. As human population will grow faster the availability of fresh water will decrease in the coming century. 

4. Climate change will cause a general intensification of the earth’s hydrological cycle in the next 100 years with  

    generally increase  in precipitation, evapotranspiration, occurrence of storms and significant changes in                        

    biogeochemical processes influencing water quality. 

 

As summers get hotter and anthropogenic climatic changes exert further strain on economic, social and natural                 

systems, water scarcity is likely to grow in India and elsewhere. Under such circumstances, harvesting rain shall 

become crucial. A systematic support to local innovations on decentralized rainwater harvesting could provide    

substantial amounts of water in times to come. Simple local technique such as ponds and earthen embankments 

could help in harvesting and storage of rain water. Also traditional systems of rainwater harvesting would become 

more efficient if scientific attempts are combined to enhance the productivity of local knowledge. Instead of look-

ing for big bang solutions, imported from the West, we must look at indigenous ways of water harvesting. This ini-

tiative could be undertaken by NGO’s and other voluntary organizations. These would find greater acceptance 

from rural India and come at a lower cost. An increase in water supply would enhance agricultural output and farm 

incomes with positive spin offs on the Indian economy. 
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³VNæºîMí 

çÌÌß dÖàøÞ¢ 

തി രരൈനന്തപരരും ിപ്പ   രമന ആതഹാരും ി ാണ് ഞാ  ജനിച്ചു ൈളിന്നൈവ. ംന്പ്പി  രഞ്ഞര നാളില് 
ഞങ്ങളുപ്പെ താമും ില് ഒരര ച്ചുെയ്യ  ൈരരമാേിരരന്നര. തപാേും ിപ്പനാും  ൈളിച്ചേി ലാും  

ബരദ്ധിക്കരെമോേിരരന്നര ംങ്കി രം അോപ്പള  രട്ടി ള്കപ്പക്ക ലാിക്കരം യപെിോേിരരന്നര.  ാണാ   ിരും ്മ 
ൈ ിപ്പോരര ൈേിരംമ പ്പചിിേ മരഖൈരംമ പ്പമാട്ടേ ല ംന്ന് വിെിക്കാം ംന്ന മട്ടില്  രിച്ചു  രറ്റി മരെി ളുംമ 
അഴരക്കര പരരേ ബപ്പട്ട ക് പ്പതറ്റിച്ചിട്ട  ിട്ടുംമ ഒരര ൈാിരപ്പൈച്ച ൈ ിേ നിക്കിരം ഇട്ടു "സാമിമ 10 വപസാ 
 രെരങ്ക സാമി" ംന്ന് പിഞ്ഞര നെക്കരന്ന ഒരര മയേൈേക്  . അോള്കക്ക്  അമ്മയോമ ഭാരേയോമ മക്കയളാ 
ഒന്നരം തപ്പന്നേി ല. തപാേമാേ മക്കളി ലാും  അമ്മമാര്ക്ക്ക് പ ിക്കരം ച്ചുെയ്യ  ഒരര തരണോേിരരന്നരമ 
ംപ്പന്തങ്കി രം പ്പചിിേ പണി പിഞ്ഞാപ്പ ാപ്പക്ക പ്പചയ്യുമാേിരരന്നര. അോള്കക്ക്  ഭക്ഷണൈരം 10 വപസേരം 
പ്പ ാെരും ാല് മതി.  

 ച്ചുെയ്യപ്പന പിഞ്ഞര യപെിെിച്ചാണ് ഞങ്ങപ്പള പ്പ ാേ് 
ഊണ്  ഴിെിക്കര മ  രളിെിക്കര മ പണി ംെരെിക്കര മ 
പരക്ത ം പഠിെിക്കര  ംന്ന് യൈേമ നഴ്നസിി ക് ൂള്ക 
യപാ ാ  യപാ രം ച്ചുെയ്യ  ംന്ന മനര േ  
അിിോപ്പതോപ്പണങ്കി രം ം ലാ ൈീെര ളി രം 
വപയോിക്കപ്പെട്ടിരരന്ന ഒരര നാമമാണ്. രാതതി ഒരരപാെര യനരം 
വിങ്ങാപ്പത  ിങ്ങി നെന്നര ൈീട്ടു ാപ്പര ബരദ്ധിമരട്ടിച്ചാല് പിപ്പന്ന 
ഒരാഴ്നച്ചയും ക്ക് യപെിക്കാൈരന്ന രീതിേില് വള്ള ൈിൈരണൈരം 
യൈപ്പി  ിട്ടും. ച്ചുെയ്യന്പ്പി ൈ ിേ ൈേിിനരള്ളില് 
ഇതരയപാപ്പ  അത മിോേ പ   രഞ്ഞരങ്ങളും വപ്പേന്നാണ് 
ൈിശധാസം.  

 ച്ചുെയ്യപ്പന യപെിേി ലാും  ഒരര  രഞ്ഞരം ഞങ്ങള്കപ്പെ 
അതഹാരും ില് വോേിരരന്നി ല. സന്ധേ സമേം ൈപ്പര 
അതഹാരും ില് ം ലാ  രട്ടി ളും  ളിക്കരം. ഇയ്യാള്ക രാതതി 
ഒരര ൈരൈരേ്. ആപ്പരങ്കി രം ഊണ് പ്പ ാെരും ാല് അൈിെെരും  
തിണ്ണേില്  ിെന്നരിങ്ങരം. ഒന്നരം  ിട്ടിേിപ്പ ലങ്കില് ച്ചുെയ്യന് 
ഇന്ന താമംമ ഇന്ന ൈീട് ംപ്പന്നാന്നരം ഇ ലമ ംയൊഴാോ രംമ 
ഏപ്പതങ്കി രം താമും ി രംമ ഏയത രം ൈീട്ടി രം ഭക്ഷണം 
യചാദ്ിച്ചു ൈരരം.  ളിേരപ്പെ രസും ില് മണി 6  ഴിഞ്ഞാ രം 
ഒന്നരം ഞങ്ങള്ക അിിേി ല. അമ്മ  രപ്പിപ്പോപ്പക്ക ൈിളിക്കരം. 
പിപ്പന്ന ൈതജാേരയം തപ്പന്നമ  

യദ്ാമ ച്ചുെയ്യ  ൈിാ  പാര്ക്മ ൈാൊമ പിെിച്ചുേ് യപാ.......  

പിപ്പന്ന ഒരര  രഞ്ഞിന്പ്പി പ്പപാെി യപാ രം  ാണി ലൈിപ്പെ.മ പപ്പക്ഷ ഇൈവ പ യൊഴരം അച്ഛനമ്മമാിക്ക് തപ്പന്ന 
ൈിനോൈാിരമരേ്. അപ്പന്നാപ്പക്ക ൈീെര ളില് ശീതളപ്പെട്ടിേി ലയ ലാ. പ്പപപ്പട്ടന്ന് യമാര്ക് തീിന്നാല് പശരൈരള്ള 
ൈായോരരപ്പെ ൈീട്ടില് യപാേി ൈാങ്ങി ൈരാ  പിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഞങ്ങളും അെൈിിക്കരം.... "ഒയയ്യാ മ നാ  
യപാമായട്ട . ച്ചുെയ്യ  ഇരരക്കാ . ംനക്ക് പ്പപെിോക്കരം".  

അതഹാരും ിപ്പ  ൈീെര ള്ക നീളും ി ാണ്. ഒരര തിണ്ണമ വള്ളുതിണ്ണമ യരഴിമ തളംമ അെരക്കളമ പ്പ ാട്ടതളംമ പ്പ ാട്ടില്മ 
 രളിമരിിമ പ്പ ാ ല. ഇതില് തിണ്ണേില് ഇരരും ിോണ് ച്ചുെയ്യനര യചാറ് പ്പ ാെരക്കര . ൈ ിേ തൂശനി േിട്ടു 
ഒരരപാട് യചാിരംമ  ിിേരംമ  ൂട്ടും ഒപ്പക്ക ഇട്ടു പ്പ ാെരക്കരം. പെെം ഒരര 5-6 ഒപ്പക്ക ആള്ക്ക്കി്ടമമാണ്. 
 രഞ്ഞരങ്ങളുപ്പെ പിിന്നാള്ക ആ രയമ്പാള്ക തയ യന്ന ച്ചുെയ്യപ്പന ൈരാ  പിഞ്ഞിട്ടുോൈരം. അോള്കക്ക്  ഇന്ന 
ൈീട്ടില് യപാ ണം ംപ്പന്നാന്നരം അിിേി ലമ പിഞ്ഞൈവ ഓര്ക്മേരോോല് ആേി. അന്ന് ൈീട്ടില് ൈന്നര 
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യപാ രന്നൈയരാപ്പൊപ്പക്ക "ച്ചുെയ്യപ്പന പാും ാ പ്പചാ ലി ൈിെരന്യാ" ന്നര ൈളപ്പര തശദ്ധയോപ്പെ പിഞ്ഞര ൈിെരം 
ൈീട്ടു ാി. യ ട്ടാല് യതാന്നരം ദ്ാനയിമ്മി്ടമരാേൈി ഇങ്ങപ്പന ഈ ഭൂയ ാ ും രയോന്ന് !!!!!!!... അപ്പതാന്നരമ ലമ 
അോള്കക്ക്  ഭക്ഷണം പ്പ ാെരും ര ൈേിര നിിഞ്ഞര  ഴിേരംയബാള്ക പിിന്നാളുണ്ണിപ്പേ ൈിളിച്ചു  ാണിച്ചു 
പ്പ ാെരക്കരം. ആ ൈിളിക്ക്  ായതാിും ര പ്പ ാ ലേില് പതരങ്ങി ഇരിക്കരന്ന  രഞ്ഞര ൈീരപ്പന മൂും ൈി ൈന്നര 
ആനേിച്ചു പ്പ ാേ് ൈരരം. പ രതി ശരീരം  തൈിയ ാ മയറ്റാ മിച്ചു ത മാതതം നീട്ടി അോള്കക്ക്  ദ്ിശനം 
പ്പ ാെരക്കരം.  

"യദ്ാ മ ഇൈനരക്കാക്കരം ഇന്നക്ക്  പ്പപാിന്ത നാള്ക".  

അോള്കക്ക്  ഒന്നരം മനസിനി ൈരഒന്നരം ഇ ല. ന്നാ രംചരെയ്യ  "ശരി സാമി" ന്നര പിേരം. ൈേിര നിിച്ചു ഊണ് 
 ഴിച്ചാ രം അോള്ക്ക്ക് പും ര വപസ യൈണം. അതരം പ്പ ാെരും ര യപാ ാ  യനരും ് ൈീട്ടില് ശതതരസ്ഥാനും ില് 
 ും ി ജധ ിച്ചു നില്ക്കരന്ന ആള്ക മിക്കാപ്പത പിഞ്ഞര ൈിെരംമ...  

"ഇൈ  പെരും ിനാ  ൂെെയി ....... അപ്പൊ ൈന്ത് പിെിച്ചുേ് പ്പപാപ്പക്കാ യ ട്ടോ"... 

അതിനരം "ശരി സാമി"മ ന്നര പിേരം ചരെയ്യ .  

ചരരരക്കും ില് ഞങ്ങള്ക് ൈിളിച്ചാല് ച്ചുെയ്യ  ംയൊ യൈണപ്പമങ്കി രം ൈരരം ംന്ന് നമ്മളില് വിെു 
ൈരരും ാനാണ് ഈ സദ്േ ൈിളമ്പപ്പ ാപ്പക്ക.... 

 അങ്ങപ്പന ച്ചുെയ്യപ്പന യപെിച്ച  രഞ്ഞരങ്ങള്ക ൈ രതാേി അൈരരപ്പെ  രഞ്ഞരങ്ങപ്പള ച്ചുെയ്യപ്പന പ്പചാ ലി 
യപെിെിച്ചൈരരം ഇന്ന് തപാേമാേി. ച്ചുെയ്യ  നാമാൈയശ മാേി. ം ലാ  രഞ്ഞര മനസിനി രം 
യപെിേരോക്കിപ്പേങ്കി രം  രമനേിപ്പ  ം ലാൈീെര ളും ചരെയ്യനര യനപ്പര ഒരരനാളും അെച്ചിരരന്നി ല. ച്ചുെയ്യ  
വണ്ണാും  ൈീെര ളി ലമ ചരെയ്യ  വണ്ണാും    ോണങ്ങയളാമ  ാതര  രയും ാമ ചരെയ്യനര ഒരര പാന യചാറ് 
ൈിളമ്പാും  അെിേന്തിരങ്ങയളാ  രമനേില് ഇ ല.  

 1994 ൈപ്പരപ്പോപ്പക്ക ഞാ  ചരെയ്യപ്പന  േിട്ടുേ്. പിപ്പന്ന അോള്ക ൈരാപ്പതോേി.  രമനക്കാിക്ക് 
ദ്രുഃഖം തപ്പന്ന. ഒരിക്കല് അോപ്പള നാിയ ാൈില് ഭാും ്   േതാേി ആയരാ പിഞ്ഞ ഓിമേരേ്. ഇന്ന് 
ചരെയ്യ  ംന്ന സരബ്ബയ്യപ്പന ഞാ  ഓിക്കരംയമ്പാള്ക ംന്പ്പി ഓിമ ളില് അോള്കക്ക്  ജീൈനരേ്. ംന്നാല് 
ച്ചുെയ്യപ്പന പ്പചാ ലി ഭേന്നിരരന്ന ംന്പ്പി നിഷ് ളങ്കമാേ ബാ േം മരിച്ചിട്ട് ംതതയോ പ്പ ാ ലങ്ങളാേിരിക്കരന്നര.  
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ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങള് 

ആ 
െിളി രം മരന്തിരിേി രം ഓിചരിി രം ംന്തിയനപ്പി മാമ്പഴും ില് യപാ രം മാേം യചിന്നിരിക്കരന്ന 
ഇക്കാ ും ് ഒട്ടും മാേം യചരാും  ഒന്നാണ് ചക്ക.  

നമ്മരപ്പെ പിമ്പര ളില് ഒരര ാ ും ് സര ഭമാേിരരന്ന ംന്നാല് ആിക്കരം യൈോപ്പത പ യൊഴരം 
ചീഞ്ഞരയപാേിരരന്ന ചക്കേരപ്പെ രണങ്ങപ്പളക്കരിിച്ചിിഞ്ഞാല് അന്ന് ചക്ക പ്പൈിരപ്പത  ളഞ്ഞൈപ്പരാപ്പക്ക 
അയതാിും ് ഒന്ന് പ്പനെരൈീിപ്പെെരം. വൈറ്റമി  ംേരയെേരം സിേരയെേരം   ൈിോണ് ചക്ക. തോമി മ 
പ്പപാട്ടാസേംമ  ാല്സേംമ വിയബാ യളൈി മ അയേണ്മ നിോസി മ സിങ്ക് തരെങ്ങിേ യാരാളം യാതരക്കള്ക 
അെങ്ങിേിട്ടുേ്. യാരാളം നാരര ളും അെങ്ങിേിട്ടുള്ള ചക്ക ഹൃദ്േതപശ്നങ്ങളുള്ളൈിക്ക് ൈളപ്പര 
ന ലതാപ്പണന്നരം പ്പതളിഞ്ഞിട്ടുേ്. ചക്കേിപ്പ  പ്പപാട്ടാസേം ബിപി  രിയ്ക്ക്കാ  ന ലതാണ്. ഇരരമ്പരം യാരാളം 
അെങ്ങിേിട്ടുേ്. ഇൈവ ൈിളിച്ച മാിരന്നതിനരം രക്തതപൈാഹം ശരിോേ രീതിേി ാ രന്നതിനരം സഹാേിക്കരം. 
ആക്തമ യരാി ള്കക്ക് നപ്പ ലാരര മരരന്നര  ൂെിോണ് ചക്ക. ഇതര മാതതമ ലാമ വതയിായ്ക്പ്ര തപശ്നങ്ങള്ക 
പരിഹരിക്കാനരം ഇൈവ ന ലതാണ്. യഹാിയമാണ് വല്പാദ്നം ശരിോേ രീതിേില് നെക്കരന്നതിന് ചക്ക 
സഹാേിക്കരം. ഇതില് യാരാളം മഗ്നീ േൈരം  ാല്സേൈരം അെങ്ങിേിട്ടുേ്. ഇൈവ ം ലു പ്പള 
ബ മരള്ളതാക്കാ  സഹാേിക്കരം. തപയതേ ിച്ച്  രട്ടി ള്കക്ക് ചക്ക പ്പ ാെരക്കരന്നൈവ ം ലു ള്കക്ക് ബ ം നല് ാ  
സഹാേിക്കരം. ം ലുയതയ്ക്മാനം യപാ രള്ള യരാങ്ങള്കക്ക് നപ്പ ലാരര പരിഹാരം  ൂെിോണിൈവ. 
ഇതി െങ്ങിേിരിക്കരന്ന വൈറ്റമി  സി  ണ്ണു ളുപ്പെ പരിരക്ഷ വിെുൈരരും രം.  

 നിശാന്ധത (വനറ്റ് 
വൈ പ്രനക്) യപാ രള്ള യരാങ്ങള്കക്്ക 
ഒരര പരിഹാരം  ൂെിോണിൈവ. 
ചക്കയ്ക്ക്ക് മയരരം നല് രന്നൈവ 
സരയത ാക്മ തഫകയൊക് 
തരെങ്ങിേൈോണ്. ഇൈ ംളുെും ില് 
ൈിഘെിച്ച് ശരീരും ിന് ഊിജം 
നല് രം. ഇൈ ചിമും ിന് മൃദ്രതധം 
നല് ാനരം ന ലതാണ്. തപാേക്കരിവ് 
യതാന്നിക്കരന്നതിനരം സഹാേിക്കരം. 
ഇൈേിപ്പ  വൈറ്റമി  ം ആണ് 
ചിമസംരക്ഷണും ിന് സഹാേിക്കരന്നൈവ. 
നാരര ള്ക അെങ്ങിേിരിക്കരന്നതര പ്പ ാേ് 
മ ബന്ധം തെോനരം ചക്ക 
സഹാേിക്കരം.  
 ബാകെീരിേ  ാരണമരോ രന്ന 
അസരഖങ്ങള്ക പ്പചിരക്കാനരം 

യശധതാണരക്കളുപ്പെ തപൈിും നം തധരിതപ്പെെരും ി തപതിയരായ യശ ി നല് ാനരം ചക്കയ്ക്ക്കര  ഴിേരം. യാരാളം 
നാരര ള്ക അെങ്ങിോതിനാല് ദ്ഹനം ശക്തിപ്പെെരും ാ  ചക്കയ്ക്ക്ക്  ഴിേരം. ചാക്കേി രള്ള  ിഗ്നാ ക് ംന്ന 
യപാളിനേൂതെിേന്ിര ള്ക  ോ സിിനര  ാരണമാ രന്ന യപാളിനേൂതെിേന്ിര പ്പള തെേരം. ൈിളിച്ച മാിാനരം ചക്ക 
 ഴിയ്ക്ക്കരന്നതര ന ലതാണ്. 
 യാരാളം യ ാെി അെങ്ങിേിട്ടുള്ളതിനാല് വതയിായ്ക്പ്ര യരാമരള്ളൈി ചക്ക  ഴിയ്ക്ക്കരന്നൈവ ൈളപ്പര 
ന ലതാണ്. ംന്നാ ിന്ന് നാട്ടി പരിങ്ങളില് യപാ രം ചക്ക  ാശരപ്പ ാെരും ് ൈായങ്ങേ സ്ഥിതിോണ്.  ൂൊപ്പത 
ചക്കപ്പ ാേ് രരചി രമാേ ംതതപ്പേതത ൈിഭൈങ്ങള്ക വോക്കാം. ചക്കപ്പ ാേരള്ള വൈവപന്നങ്ങള്കക്ക് ൈിയദ്ശ 
ൈിപണിേില് യപാ രം ന ല ഡിമാന്ിാണരള്ളപ്പതന്ന  ാരേൈരം മിന്നര ൂെ. 
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Awareness is the key: Amma’s practical suggestions for a clean Yamuna river  

Amma and the group travelled to Lucknow after Vrindavan. On the 

way the group stopped for luch at Suhagnagari, Ferozabad. The 

most shaded place we found was a club – FM Green City ! Amma 

sat on the veranda and served lunch to all. Sang bhajans too. 

Amma’s visit to Vrindavan and the request of sages and saints had 

come in the local news papers – a collective plea to Amma to help 

clean the badly polluted sacred river Yamuna. A local reporter of a 

Hindi newspaper called Hindusthan of Ferozabad edition just                 

appeared from nowhere and started asking Amma about her 

thoughts on the subject. Amma happily replied to him for all his 

queries. Amma said:  “For such a project, all have to come together to make it possible. First, we have to create 

awareness among people. Without awareness, it will be like the elephant’s bath. An elephant takes a bath, and then 

covers itself with dust. At present, toilet water is going straight into the river, filling the water with harmful                  

organisms. Thus, the first step is to stop toilet water from going into the river.  

 “Amma’s children have cleaned the Pampa river {news}. Every year, more than 2 crore people bathe in the 

Pampa’s waters as part of their pilgrimage to the Sabarimala temple {temple cleaning news}. After their bath, they 

leave their clothes behind in the river. This waste cloth has been lying there for years, rendering the waters dirty. 

Amma’s children cleaned the river and removed tons of waste clothing. Now, the government has put up                       

informational signs warning people not to leave their clothes in the river, educating them about the risks. The High 

court of Kerala ruled that leaving cloth in the river is a crime. 

There is also a fine imposed on those who violate the new rule. 

Segregation of waste management is also important. There are 

one set of waste bins for these clothes, and another set for other 

waste. Through the media and police enforcement, more                  

awareness is created. After our 5th year of cleaning the Pampa 

river, the situation has improved by about 80%. However, neither 

toilet water nor factory waste waters flow into the Pampa river. 

“Here the case is different. The Yamuna is a long river. It passes through many different states. The state                   

Sakshi 

Coutesy: Amrithavani 
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governments should give permission, co-operate and help to clean the river. The sewage water should not go into 

the river. Toilets should be built for all those living on the riverbanks; for those who do not have space for a toilet on 

their property, community toilets should be created. Sewage treatment plants need to be set up in each area. For        

every 1,000 houses, there should be one such plant. Alternatively, biogas generators can handle the waste. 

 “In dealing with the factories, a subsidy should be given to create a method to properly dispose of waste. If a 

given factory failed to do so in a stipulated period of time, the facility could be fined or even have electricity and 

water supply disconnected. “Trusts and committees should be formed, with the cooperation of the affected                    

communities and government officials. People can be hired to implement the above policies. Cleaning the Yamuna 

River can only be accomplished if many people come together to make it happen. 

 “Ultimately, we need more awareness; changes in the laws are not enough. For example, diabetic people take 

medications, but if they continue to eat sweets and don’t do proper exercise, their sugar levels will remain danger-

ously high. Likewise, we need more awareness in regards to the Yamuna and our interactions with it.” 

 Amma sang a bhajan and gave darshan to the locals and the group started off to Lucknow. Some of us were 

discussing and savouring the comprehensive approach of Amma to clean river Yamuna and were wondering how 

practical she is. 
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“ഭൂമിക്കര യമല് നിപതിക്കരന്നപ്പതയന്താ അൈവ 

അൈരരപ്പെ സന്തതി ള്കക്കര യമ രം നിപതിക്കരപ്പമന്ന് 
നാമിിഞ്ഞിരിക്കണം. ഭൂമി മനര േരരയെത ല മനര േ  
ഭൂമിേരയെതാണ്. മനര േ  വേിരിന്പ്പി ൈ  
പ്പനയ്യുന്നി ലമ വേിരിന്പ്പി ൈ യോട് അൈ  
പ്പചയ്യുന്നപ്പതയന്താ അൈവ അൈ  അൈയനാട് 
തപ്പന്നോണ് പ്പചയ്യുന്നൈവ”. പ്പിപ്ര ഇന്തേക്കാരരപ്പെ 
സിോറ്റി  മൂെ  1854ല് അന്നപ്പും  അയമരിക്ക  
തപസിഡന്ിിനേച്ച  ും ിപ്പ  ൈരി ളാണിൈവ. നാം 
അപരിഷ് ൃതപ്പരന്ന് ൈിയശ ിെിച്ച ഒരര 
സമൂഹും ിന്പ്പി ത ൈ  ംഴരതിേ ഈ മഹും ാേ 
ൈരി ള്കക്കിന്നരം തപസക്തി ഏിി 
ൈരി ോണ്. ംന്നാല് ഏപ്പി പരയരാതി 
വ ൈരിച്ചു ംന്നൈ ാശപ്പെെരന്ന നാം 
പ്പചയ്യുന്നയതാ?  ും ിേമരാ  യപാ രന്ന 
ഈ ജീൈന്പ്പി യാളപ്പും  പറ്റി ഇനിേരം 
 ാരേമാേി ചിന്തിച്ചിപ്പ ലങ്കില് ഇങ്ങപ്പന ഒരര 
യാളം വോേിരരപ്പന്നന്ന് പിോ  
യപാ രം മനര േ ൈിം 
ബാക്കിേരോൈി ല. പ്പപാള്ളുന്ന നമ്മരപ്പെ 
ഭൂമിപ്പേ തണരെിക്കാ  നമരക്കാൈിയ ല?  
ഒരര തശമം നമരക്ക് നെും ിക്കൂയെ? 
ബാക്കിോേ ഹരിത 
ൈ േും ിപ്പനപ്പേങ്കി രം  ാും ് 
സൂക്ഷിക്കാ  ം ലാൈരരം യചിന്ന് 
നമരപ്പക്കാരര നേം വോക്കി ൂയെ? 
ശാക്തതം അതിന്പ്പി ശരദ്ധമാേ 
വത്സാഹയും ാപ്പെ  പ്പേും ിേ  ാരേങ്ങപ്പള 
രണ രമാേി മായറ്റേതിനര പ രം പ യൊഴരം 
 ച്ചൈെതാല്പരേും ിന്പ്പിേരം  ാഭപ്പക്കാതിേരപ്പെേരം 
ഇെേില് മനര േന്പ്പി തപ്പന്ന നാശും ിയ ക്ക് 
നേിക്കരന്ന തരും ില് നീങ്ങിേതിന്പ്പി ഫ മാേി 
നിരൈയി ദ്രരന്തങ്ങള്ക ൈിൈിയ ഇെങ്ങളി ാേി നാം 
 േര  ഴിഞ്ഞര. നാം ചിന്തിയക്കേൈവ ഏൈവ 
തരും ി രള്ള ഊിജ്ജമാണ് ഇനി നാം 
തപയോജനപ്പെെരയും േൈവ ംന്നരം ംപ്പത ലാം നാം 
തിരക്ക്കരിക്കണം.  
ആണയൈാിജ്ജം തപ്പന്ന ഇനി യ ാ ും ിനര യൈേ 
ംന്്ന ചിന്തിയക്കേ സമേും രം നാം ആണയൈാിജ്ജ 
വല്പാദ്നപ്പും  ൈായനാളം പര ഴ്നും ിൊെരന്നര. 
ൈരാനിരിക്കരന്ന നാളു ള്ക  ൂെരതല്  ിരും താക്കായന 

ഈ നേം വപ രിക്കൂ ംന്ന് വയരേപൂിവ്വം ആര്ക് 
ൈിളിച്ച് പിേരം? ഭൂമി അതിന്പ്പി സംഹാര 
താണ്ഡൈമാൊ  തരെങ്ങിോല് നാം ഇക്കാ മതതേരം 
യനെിപ്പേെരും  ഒരിിൈരംമ ഒരര ശക്തിേരം ഒന്നിനരം 
പ്പ ാള്ളാും  ഒന്നാേി മാിരപ്പമന്ന  ാരേം മനര േ  
മിക്കരന്നര. ജൊനി രോേ സരനാമി അതിന്പ്പി ഒരര 
മരന്നിിേിൊണ്. ആയാള താപനും ാല് ഭൂമി 
ൈിേിക്കാ  തരെങ്ങിേയൊള്ക പ്പപാള്ളുന്ന പ  ിപ്പന 
പ്പചിരക്കാനാ ാപ്പത പിെേരന്ന നാം ംതത 
നിസിനാരരാപ്പണന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഭൂമിക്ക് ംന്തര 
സംഭൈിക്കരന്നര ംന്ന് നമരക്കിന്ന്  ൃതേമാേി 
തപൈചിക്കാനാൈരം. അതിനരള്ള ശാക്തത ജ്ഞാനം നാം 

യനെിക്കഴിഞ്ഞര. ഇനി ഭാൈി ത മരിയ്ക്ക്ക് ംങ്ങിപ്പന 
ഈ ഭൂമിപ്പേ സരരക്ഷിതമാേി വ മാിാപ്പമന്ന് 
ചിന്തിയക്കേതിനര പ രം  ൂെരതല്  ൂെരതല് 
നാശും ിയ ക്കാണ് നാം യപാേി പ്പ ാേിരിക്കരന്നൈവ. 
ൈരരം ത മരി നപ്പമ്മ ശപിക്കപ്പെട്ടൈരാക്കി മാറ്റും 
ംന്ന  ാരേും ില് സംശേം യൈേ.  
സായങ്കതി  ജ്ഞാനപ്പും  തപ ൃതിക്കരം മനര േനരം 
ഒരര യപാപ്പ  രണ രമാ രന്ന തരും ില് 
തപയോജനപ്പെെരും ണം. തപ ൃതിപ്പേ ഒട്ടും 
പരിണിക്കാപ്പതേരള്ള ഒരര ൈി സനമാണ് നാം 
പിന്തരെരരന്നൈവ. ഈ നി  തരെിന്നാല് ൈരരന്ന അമ്പൈവ 
ൈി ും ിന ം ഈ ജീൈന്പ്പി യാളും ില് നിന്നരം 
ജീൈ  ംന്ന മഹും ാേ തപതിഭാസം 
ംപ്പന്നയന്നക്കരമാേി ഇ ലാതാോല് അത്ഭരതപ്പെയെേ 
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 ംന്നാണ് ശാക്തതജ്ഞനാേ സ്റ്റീഫ  യഹാക്കിങ്സക് 
അഭിതപാേപ്പെട്ടൈവ. ശാക്തതം തപ ൃതിേിപ്പ  
അദ്ൃശേമാേ തപത ിേ പ്പള അിിോപ്പത 
അമൂിും മാേതിപ്പന സതേമാേി വദയഘാ ിക്കരന്നര. 
നാം യനെിപ്പേെരും  പരയരാതി തപ്പന്നോണ് ഇന്ന് ൈ  
തപതോഘാതങ്ങള്കക്ക് ൈഴിപ്പൈയ്ക്ക്കരന്ന തരും ില് 
തിരിച്ചെിച്ചു പ്പ ാേിരിക്കരന്നൈവ. ംന്നിട്ടും ഭൂമിേരപ്പെ 
നാശും ിയ ക്്ക നേിക്കരന്ന തപൈിും നം നാം തരെിന്നര 
പ്പ ാേിരിക്കരന്നര. തന്മൂ ം  ൂെരതല് ഇരരേ 
ദ്ിനങ്ങപ്പള സൃ്ടമിച്ചു പ്പ ാേിരിക്കരന്നര. ആയാള 
താപനം (Global Warming), ആയാള ഇരരളല് (Glogal 
Dimming) ംന്നീ ദ്രരന്തങ്ങള്കക്കരി ി ാണ് ഭൂമി. 
ആയാള താപനും ിന്പ്പി ദ്രരന്ത ഫ ങ്ങള്ക 
അങ്ങിങ്ങാേി തപതിഫ ിച്ചു പ്പ ാേിരിക്കരന്നര. ഭൂമി 
ൈിേിക്കാ  തരെങ്ങിേയതാപ്പെ മനര േനരം മറ്റു 
ജീൈജാ ങ്ങളും അതിജീൈിക്കരൈാനാേി 
പാെരപ്പപെര ോണ്.  
 മനര േ ൈംശം അതിന്പ്പി ഊിജ്ജം യനെരന്നൈവ 
തപ ൃതിേില് നിന്നാണ്. സംക് ാരങ്ങള്ക 
യൈരാഴ്നും രന്നതരം തപ ൃതിേില് തപ്പന്ന. അതിനാല് 
തപ ൃതിപ്പേ നാശും ില് നിന്നരം രക്ഷിയച്ച മതിോ ൂ. 
രാ ത്ടമങ്ങള്ക ഇതിനാേി ഒന്നിയക്കേതരേ്. ഐ േ 
രാത്ടമ സഭ തയ്യാിാക്കിേ ചാിട്ടിില് ഇങ്ങപ്പന 
പിേരന്നരപ്പേങ്കി രം സാതമാജേതധ ശക്തി ള്ക നെും രന്ന 
ചൂ ണപ്പും  തെരക്കാ  പാ ും ി രള്ള ശക്തി ഇന്ന് 
ഐ േ രാത്ടമ സഭക്ക് ഇ ല ംന്ന സതേം 
നി നില്ക്കരന്നര. വച്ചയ ാെി ളും സയമ്മളനങ്ങളും 
അതാൈവ  ാ ും ് നെക്കരന്നര. ഭൂമിക്കര യമ രള്ള 
തപഹരം ദ്ിനം തപതി ൈിദ്ധിച്ചു പ്പ ാേിരിക്കരന്നര. 
തപ ൃതിക്കര യമ രള്ള ഈ  െന്നാത മണപ്പും  ഭൂമിപ്പേ 
ക്യനഹിക്കരന്ന നാം ഓയരാരരും രരം മനസി ാക്കി 
തപൈിും ിയക്കേ  ാ മാണിൈവ. അണ്ണാി  ണ്ണനരം 
തന്നാ ാേൈവ ംന്ന യപാപ്പ  നാം ഓയരാരരും രരം 
ചിന്തിച്ചാല് ൈരാനിരിക്കരന്ന  ിരും  നാപ്പളപ്പേ 
 രിപ്പച്ചങ്കി രം അ റ്റാ  സായിയച്ചക്കരം. 
 വപയോ യശ ം ൈ ിപ്പച്ചിിേര  ംന്ന ചീും  
ശീ പ്പും  നമ്മരപ്പെ ജീൈിതയും ാട് ഒെം യചിും ര 
പിെിച്ചതര മരത ാണ് ഭൂമിേില് മാ ിനേങ്ങള്ക  രന്നര 
 ൂൊ  തരെങ്ങിേൈവ. നാം ൈ ിപ്പച്ചിിേരന്ന പ്ലാസ്റ്റിക 
മാ ിനേങ്ങളുംമ ൈേൈസാേ ശാ  ള്ക തരെുന്ന 
ൈി െു േരംമ ജ ാശേ ങ്ങളിയ ക്ക് തരിന്നര ൈിെരന്ന 
ൈി  തദ്ാൈ ങ്ങളുംമ  ൃ ിേിെങ്ങളില് അെിക്കരന്ന 

 ീെനാശിനി ളും ം ലാം തപ്പന്ന ഇതിന ം ഭൂമിപ്പേ 
 ാിന്നര തിന്നര  ഴിഞ്ഞര. ഇും രും ില് മരയന്നാട്ട് 
യപാോല് മാ ിനേം തള്ളാ  യൈേി മാതതം 
ഭൂമിയോളം ൈ ിെമരള്ള മപ്പറ്റാരര യാളം നാം 
 പ്പേയും േി ൈരരം. തപ ൃതിപ്പേ ആൈശേും ിനരം 
അനാൈശേും ിനരം ആിും ിക്കരം യൈേി ചൂ ണം 
പ്പചയ്യുയമ്പാള്ക ന്ടമപ്പെെരന്നൈവ  ാല് ീഴിപ്പ  മണ്ണാപ്പണന്ന് 
മനര േ  മിക്കരന്നര. 2025 ആ രന്നയതാപ്പെ അന്തരീക്ഷ 
താപനി  1.4 മരതല് 8.9 ൈപ്പര ൈിദ്ധിച്ചാല് 
അത്ഭരതപ്പെയെേതി ല ംന്ന് പഠനങ്ങള്ക പിേരന്നര.  
 ംന്താോ രം ൈരാനിരിക്കരന്ന നാളു ള്ക നാം 
 ൂെരതല് പരീക്ഷണങ്ങള്കക്ക്  ാും ിരിയക്കേി ൈരരം 
ംന്ന യബായം ഈ പ്പഭൗമ ദ്ിനും ില് 
പ്പഡയമാക്ലീസിന്പ്പി ൈാളാേി നാം ഓയരാരരും രരപ്പെേരം 
ത ക്കര മീപ്പത തൂങ്ങിക്കിെക്കരന്നരപ്പേന്ന് ഓിക്കരന്നൈവ 
നന്നാേിരിക്കരം.  
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Story 
Krishnakumar paliath 

As we progress… 

 A fly buzzed around my head and it was disturbing me. Finally it settled down next to my steam-

ing cup of tea. Across the pathway, an old lady was sitting on the floor. I kept staring at her. Age had 

grown on her. She had developed a hunch back and was dressed in rags. Her clothes were all worn out 

and dirty. She seemed to be lost and was mumbling something. She was clutching a bag and was                   

ensuring it was close to her. Unlike the other beggars she wasn’t asking people for money. Nor was she 

begging for food. Lost in her own world, the old woman was not even bothered about the people around 

her. 

My visits to the Guruvayoor temple were becoming more frequent. The queues to enter the temple never 

seemed to decrease except from when the temple closed for the day. I remembered that I have not seen 

her during my previous visits.   

My tea had grown cold and I asked for another one. The boy smiled at my request.  

“Sir, it is lunch time now. Shall I serve the usual lunch?” 

“OK”, I murmured looking at the clock.  

 The shop owner and serving boys had got accustomed to my visits. Though it was a small tea 

shop, they served normal homely ‘meals’ during lunch time. As a mark of respect for the religious               

sentiments of the place, the non-vegetarian items were not on the menu. For those who wanted, it was 

packed and given.  

The shop had become noisy with devotees from various states. The louder ones were the Ayyappas who 

were passing by after their darshan at the Sabarimala temple.  

While serving my lunch, I asked the boy about her.  

“Do you know what is she searching for? Is she searching for 

people she knew? What is her story?  

 

“Oh that lady, she is new here in this area. We have seen her 

walking around, always in search of something. Not many peo-

ple in the vicinity seemed to know her that well either. Even if 

you ask her what she is looking for, she won’t reply”, he replied. 

I asked the boy to send across some food for her. He agreed and 

went inside to prepare a parcel. Within minutes he ran to her 

with a neatly packed lunch covered with newspaper. I could see 

that there was no hesitation from her part to accept the offered lunch. To my surprise first she went to the 
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public tap to clean her face and hands, then came back to the place where she sat. Carefully she opened 

the lunch packed on banana leaf. Then took out a newspaper from her old torn bag and carefully placed 

the banana leaf pack on it so as to free the newspaper on which the lunch was originally packed by the 

hotel boy. While she hurriedly ate, her eyes wandered over the newspaper and I could see she was               

reading everything on it.  

Some habits die hard.  

Time has passed so quickly. My bus was due in a few minutes. I paid the bill and walked out of the shop 

right across to the old lady.  

“Amma, what are you searching for? Shall I help you?” 

 

I asked her even without expecting an answer. She looked at me for few seconds and then continued with 

her lunch. As I was about to leave without an answer she spoke 

“Do you know me? Do you know my son? Do you know where my home is?” 

“No, I don’t know who you are or anything about you”, I answered in low voice.  

She continued in shattered feeble voice as if she was in a dream. 

“I remember that I had a home. My son was always after me calling out ‘Amma’. I remember feeding him with my 

own hands. I remember that he was studying. But…. but… now I don’t know…. I can’t remember anything. I              

forgot my name, my home. I am lost or may be my son is lost. I can’t recognize my son in this massive crowd. I am 

in search of him.” 

Saying this she got up from there and vanished in the crowd. Without knowing what to do, I too walked 

away.  

She joins the thousands of old people who are left to for themselves at the doorstep of the lord. The new 

economic order of the day was making family smaller units where no productive mouths to feed was            

becoming a burden. With all members of the family having to earn, to keep the family running, elders 

were more and more taking the role of baby sitters. And when they were medically invalid, many of 

them are moved to old age homes.  

Suddenly I thought about my wife and children. Would I be left on the streets like this one day?  

I turned around to search for that old lady again, whom I left here for the sake of my happiness, who             

forgot even her name but not her son. But she was not seen anywhere there. 

Lost in my thoughts, with a puzzled look, I boarded my bus saying good bye to my own mother until my 

next visit to make sure that she was fine. 
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Relax… because you deserve it... 

Relax. You deserve it, it's good for you, and it takes less time 

than you think. 

 

Meditate  

A few minutes of practice per day can help ease anxiety. 

“Research suggests that daily meditation may alter the brain’s 

neural pathways, making you more resilient to stress,” says psy-

chologist Robbie Maller Hartman, PhD, a Chicago health and 

wellness coach.  

It's simple. Sit up straight with both feet on the floor. Close your 

eyes. Focus your attention on reciting -- out loud or                 si-

lently -- a positive mantra such as “I feel at peace” or “I love myself.” Place one hand on your belly to sync the 

mantra with your breaths. Let any distracting thoughts float by like clouds. 

 

Breathe Deeply  

Take a 5-minute break and focus on your breathing. Sit up straight, eyes  closed, with a hand on your belly. Slow-

ly inhale through your nose, feeling the breath start in your abdomen and work its way to the top of your head. Re-

verse the process as you exhale through your mouth. “Deep breathing counters the effects of stress by slowing the 

heart rate and lowering blood pressure,” psychologist Judith Tutin, PhD, says. She's a certified life coach in Rome, 

GA. 

 

Be Present 

Slow down. “Take 5 minutes and focus on only one behavior with awareness,” Tutin says. Notice how the air feels 

on your face when you’re walking and how your feet feel hitting the ground. Enjoy the texture and taste of each 

bite of food. When you spend time in the moment and focus on your senses, you should feel less tense. 

 

Reach Out 

Your social network is one of your best tools for handling stress. Talk to others -- preferably face to face, or at 

least on the phone. Share what's going on. You can get a fresh perspective while keeping your connection strong. 

 

Tune In to Your Body 

Mentally scan your body to get a sense of how stress affects it each day. Lie on your back, or sit with your feet on 

the floor. Start at your toes and work your way up to your scalp, noticing how your body feels. “Simply be aware 

of places you feel tight or loose without trying to change anything,” Tutin says. For 1 to 2 minutes, imagine each 

deep breath flowing to that body part. Repeat this process as you move your focus up your body, paying close             

attention to sensations you feel in each body part. 
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Relax…  

Decompress 

Place a warm heat wrap around your neck and shoulders for 10 minutes. Close your eyes  and relax your face, 

neck, upper chest, and back muscles. Remove the wrap, and use a tennis ball or foam roller to massage away             

tension.  

“Place the ball between your back and the wall. Lean into the ball, and hold gentle pressure for up to 15 seconds. 

Then move the ball to another spot, and apply pressure,” says Cathy Benninger, a nurse practitioner and assistant 

professor at The Ohio State University Wexner Medical Center in Columbus. 

 

Laugh Out Loud 

A good belly laugh doesn’t just lighten the load mentally. It lowers cortisol, your body’s stress hormone, and 

boosts brain  chemicals called endorphins, which help your mood. Lighten up by tuning in to your favorite sitcom 

or video, reading the comics, or chatting with someone who makes you smile. 

 

Crank Up the Tunes 

Research shows that listening to soothing music can lower blood pressure, heart rate, and anxiety .  

“Create a playlist of songs or nature sounds (the ocean, a bubbling brook, birds chirping), and allow your mind to 

focus on the different melodies, instruments, or singers in the piece,” Benninger says. You also can blow off steam 

by rocking out to more upbeat tunes -- or singing at the top of your lungs! 

 

Get Moving  

You don’t have to run in order to get a runner’s high. All forms of exercise, including yoga and walking, can ease 

depression and anxiety by helping the brain  release feel-good chemicals and by giving your body a chance to 

practice dealing with stress. You can go for a quick walk around the block, take the stairs up and down a few 

flights, or do some stretching exercises like head rolls and shoulder shrugs. 

 

Be Grateful 

Keep a gratitude journal or several (one by your bed, one in your purse, and one at work) to help you remember all 

the things that are good in your life.  

“Being grateful for your blessings cancels out negative thoughts and worries,” says Joni Emmerling, a wellness 

coach in Greenville, NC.  

Use these journals to savor good experiences like a child’s smile, a sunshine-filled day, and good health. Don’t 

forget to celebrate accomplishments like mastering a new task at work or a new hobby 

 

When you start feeling stressed, spend a few minutes looking through your notes to remind yourself what really 

matters. 
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The Tale of Two Fishes and a Frog 

Two large fishes, Sahasrabuddhi and Satabuddhi lived in a 

big pond, and were close friends with a frog called                  

Ekabuddhi. They spent a lot of time together on the bank 

of the pond. 

 One evening, as they were assembled on the bank of 

the pond, they saw a few fishermen approaching. They had 

nets and big baskets with them, which were full of fishes 

that they had caught. 

 While passing by the pond, they noticed that the pond was full of fishes. One of 

them said to the others, "Let us come here tomorrow morning. This pond is not very deep, 

and is full of fishes. We have never caught fishes in this pond." 

 They agreed to return the very next morning, and continued their journey home-

wards. The frog was depressed on hearing the fishermen and said, "O Friends, we should 

decide what to do, whether to run or hide. These fishermen will return tomorrow morning!"  

 

The fishes however did not care much. The first fish said, "O Friend, It is just mere talks 

of few passing fishermen. Don't worry, for they will not come. And, even if they do, I know 

innumerable tricky water movements. I shall save myself and my family with ease." 

 

The second fish joined, "I am as talented in tricky              

water movements as you! I will be able to save myself 

and my family too. I support your stand, for I will not 

abandon the home of our ancestors for the sake of 

some mere talk of few passing fishermen." 

Tales of Panchathanthra 
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But the frog was not convinced, he said, "My friends, my 

only talent is that I can foresee danger. You may stay, but 

I will leave with my family to some other pond before 

morning." 

 

The very next morning, the fishermen came and cast their 

nets all over the pond. They had a big haul, and caught 

many fishes, frogs, tortoises and crabs. 

 

Sahasrabuddhi and Satabuddhi tried hard to escape, but none of their tricks worked. They 

were caught, and when the fishermen dragged their net on the bank of the pond they were 

already dead. 

Being the largest of the fishes the fishermen caught, 

they proudly displayed Sahasrabuddhi and Satabuddhi, 

and carried them separately as they started homewards. 

   

 Meanwhile, the frog, Ekabuddhi, had already found a well 

for shelter. Being worried and anxious, he came to the 

surface. But as he saw the fishermen departing with his friends, he became sad. 

   

 He told his wife, "They were very talented, but lacked the only talent that was most                

important. As for me, I may have only one talent, but I swim happily with my family!" 

  

The wise indeed say: At the first hint of danger, act quickly to save yourself. 

.   

Tales of Panchathanthra 
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Seva Darshan Family 

Yuva for India conducted talk on Youth Empowerment  

Yuva for India conducted talk on Youth Empowerment by 

Sri Amit Pandit, on 5th of May 2016, at Farwaniya Sopanam 

Hall, from 4PM to 6 PM for the students of 6th grade and 

above. Sri Amit Pandit is a computer engineer by profession 

and after working in senior roles for some of the reputed 

companies in USA & Canada, he is now actively involved in 

humanitarian activities. He has conducted Yoga and medita-

tion programs and motivational talks for adults, youth, and 

children in 

I n d i a , 

USA, UAE 

and other parts of the 

world to empower 

youths to lead the lead-

ers of tomorrow.  

Yuva for India creates 

opportunity for the 

teenagers to manifest 

their hidden potentials, facilitates the unification of refined thought pro-

cess, with the aim to trigger positive changes in the society where they 

live and instill Patriotism in them. They keep a firm conviction that nation 

building, national integration and man making cannot be achieved unless we nur-

ture our potentials from the roots by             

exploring the potential of rich Indian 

philosophy, culture, scientific heritage, 
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Seva Darshan Family 

Kuwait Children's Science Congress (KCSC)- Young Scientists  2016-Orientation Session Held  

Science International Forum (SIF), Kuwait organized an orientation                  

program for the registered students and guides participating for the                 

Kuwait Children Science Congress-Young Scientists' Program 2016. The 

program was conducted at Kuwait Indian School Auditorium in                          

Abbassiya. Well attended by participants, the orientation proved to be a 

confidence builder for the 

team members.  

The orientation was meant 

to help understand the   

different  aspects of Kuwait Children's Science Congress-Young Scientists 

Program, how students should approach a scientific research project,                 

benefits of doing it, 

u n d e r s t a n d  t h e                

current year theme 

and sub themes announced, evaluation criteria, and how to kick start 

the process. 

The sessions were handled by Dr.N R Bhat (Senior Research Scientist, 

Kuwait Institute for Scientific Research), Dr. S. Neelamani (Senior 

Research Scientist, Kuwait Institute for Scientific Research) and                   

Dr. Krishnakumar Sugumaran (Associate Research Scientist, Kuwait 

Inst i tute  for                  

Scientific Research) followed by a Question and Answer session which 

gave the opportunity for the participants to clarify their doubts. 

Over a period of Next Five months 200 plus young children scientists 

from different schools in Kuwait will undertake research projects on 

various topics under the 

theme ' Science, Technology 

a nd  In no va t i o n  fo r                      

Sustainable Development'. 

 

Team selection for the KCSC program was done exclusively through schools. 
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Volume 6  
Issue 02 

"We owe a lot to the Indians, who taught us how to count, without which no worthwhile scientific             

discovery could have been made."  

 

                Albert Einstein 

Upcoming Events 


