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ØáÍÞ×ßÄ¢ 

" ന ച ോരച ൌരയം നൃപചേര് ന ഹോരയം 

 ന ഭ്രോേൃരോജ്യം ന കചരോേി രോരം 

 വ്യചേ കൃചേ വ്ര്ധേ വവ് നിേയം 

 വ്ിദ്യോധനം സര്വധനോപ് ഭ്പധോനം'   

 

AÀ°w 

 

കള്ളന്മോര്ക് ിപഹരികോന് കഴിേുന്നേല്ല, രോജ്ോവ്ിന് പിടിചെടുകോന് 

സോധികുന്നേല്ല, ചസോദ്രന്മോര്ക് പകു ു ചകോടുചകില്േില്ല, രോരം ാില്ോകുന്നില്ല, 

ച ല്വ് ച യ്യുചതോറും നിേയവ്ും വ്ര്ധികുന്നു ിനെയിചനേുള്ള വ്ിദ്യേോകുന്ന ധനം 

സര്വ ധനച കോ് ഭ്പധോനമോകുന്നു. 

. 

¥ÎãÄÕºÈ¢  

çÁÞ.®.Éß.æ¼. ¥ÌíÆáZ µÜÞ¢ 
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Dear Readers… 

 

We have approached the peak of summer in Kuwait. The vacations have started and many members would have 

travelled home. It is the ideal month for families to be away from the heat of Kuwait and to enjoy the lush greenery 

of our country with the upcoming monsoons. Also for our Muslim friends, who are fasting, it would be bliss to 

break fast with their family in India and to celebrate the Eid in one’s own country.  

 A vacation away from the routine of school and work in Kuwait is truly something we all look forward too. 

At the end of the vacation we come back with many loving memories of our stay and the interactions with our close 

family members.  In this modern day of communication and entertainment, this has slowly been eroding. These 

days, many people who go on vacation are seen sitting idle at home in the comfort of their air conditions and                

televisions. Even the children, who travel , are often forced to adopt the same living conditions they have in                   

Kuwait, whereby, they stick to the same food patterns, same television shows. Parents must take the initiative to 

visit new places, show our children what our country is and also help them experience those simple living truths of 

our country that make it a great Nation. Every vacation must be a new experience that will remain forever in our 

memories for years to come. We must be able to learn and gather new information from every visit we make. Meet 

new people, explore new places, and learn about the famous places we visit. Sketch, paint or make good photo-

graphs. Even tasting new cuisine can be entertaining; there is no limit to how you can enjoy your vacation. Please 

don’t end up in front of the television or computer all day. 

 International Yoga Day is being celebrated on 21st of June all over the world. In Kuwait, we would be              

having programmes on the 24th of June. Seva Darshan volunteers are all geared up with a fabulous display of                  

suryanamaskar and yoga-asanams. The expatriate community is expected to turn up in large numbers to make the 

event a success. We welcome all our readers to venue to experience the magic of Yoga and how we can all adopt it 

in our daily life. 

 June is also the month we honour the coronation of the great king and leader, Chatrapati Shivaji. He was a 

leader par excellence who stood up to the mighty Mughals and showed the Indians that we take pride in our                

Nation and we have the strength to beat back invaders who attacked the country. His warfare techniques and ways 

he adopted to build up a strong Maratha kingdom is a lesson from history that no bharateeyan must forget. The age 

at which he accomplished this task will easily make him the hero of our younger generation. 

 A change has come to the political establishment of the State of Kerala. A new equation in politics has taken 

shape and we wish all the leaders success in taking the state forward. At the same time political violence is never a 

solution to beating down your opposition. This is not part of our culture. The concept of running a political entity 

by the use of force and radicalism has proved to be a failure all over the world. Police states may have existed and 

may still exist but it is a matter of time the society realizes they also have the power to stand up and fight, to                   

establish their rights. 

 All humans have their own characteristics. It would be foolish to consider that you can change all                 

humankind to think and react in a certain way. Our Puranas call for a united world and for Bharath to take lead is 

establishing the same. At the same time we must also realize the importance of each individual’s intelligence and 

capability. We must work towards creating a harmony of the same and this alone will ensure and safe and happy 

world. 

 

We wish all our readers happy reading... 
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The True Significance of Bandhas in Yoga Practice 

S adhguru looks at the significance of bandhas or locks in the yogic system, and how they are a step towards 

total control of your energy.  

Sadhguru: Let’s first talk about bandhas in general. The ones you are doing are first steps. Essentially, bandhas 

are about slowly getting control and locking your energy the way you want. Bandhas are employed to gain control 

of your energy system. First you practice it physically for some time. If one day, without employing your                   

muscular or skeletal system, you are still be able to do it, then your bandha is good. Then you can lock it wherever 

you want and direct your energies according to whatever 

action you want to perform. After some time, you will not 

even have to think about locking it – it will simply                 

happen. If you want to perform a certain activity, your 

system will start responding to the requirements by itself. 

 One important aspect of yoga is to gain similar 

control over your energy body or Pranamaya Kosha, and 

your mental body or Manomaya Kosha, as you have over 

your physical body or Annamaya Kosha. As an experiment, you can try this using your hand. Initially, physically 

make a tight fist and open it again – do this three times. Then do the same mentally. You should become conscious 

of the sensations that are caused by this activity. You only know that your fist is closed because of the sensations 

you experience – there is no other way for you to know. As you mentally do this, at least to some extent, you 

should feel the sensations of closing the fist. To this extent, you have control over your physical body. Yoga 

means you want to get to a state where you can exercise all three of these koshas as you wish. If you really want to 

perform at your peak, it is important that your energy and mental body do the same thing as your physical body. 

Otherwise, there will be friction. 

Friction-free Life 

If your Annamaya Kosha, Manomaya Kosha, and Pranamaya 

Kosha are not properly aligned and synchronized, your actions 

will not be smooth, easy, and effortless. There will be a lot of 

effort to do simple things. How much sleep you need is                    

determined by this alignment. If you need eight hours of                  

sleep – unless you have performed an extraordinary amount of physical activity – it means the three types of             

Sadhguru 

Courtesy: Isha Blog 
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The True Significance of Bandhas in Yoga Practice 

bodies are not in proper alignment. They are in friction. You need this amount of rest to heal all the friction that 

has happened within yourself. If these three aspects are well aligned, even if you are highly active physically, you 

will only need four-and-a-half hours to five hours of sleep. If you are less physically active, you will be fine with 

even lesser because everything is in proper alignment. 

 This is what we want to bring to the world – that human beings perform at their peak. The efficiency of 

any machine essentially depends on the level of friction within it. If you reduce the friction to the minimum, the 

machine will be superefficient. When the friction is minimal, with the same amount of power, it will do much 

more work. On the other hand, if there is more friction, the internal loss is higher. That is what is happening to a 

lot of people. If you have the necessary perception, you can clearly see which bodies are in sync and which ones 

are not. You should be able to look at people, whoever they are, not in terms of their body parts, but in terms of 

the alignment and the geometry of their bodies. 

 You will see there is much more beauty in the geometry than in the shape and form of the outer body. 

There are many far more exciting things happening in the geometry of the person. The shape and size of the body 

or body parts is only exciting if you are poisoned with hormones. Without the hormonal poisoning, looking at any 

kind of body means nothing. We do not have to physically eliminate it, but you must be able to eliminate it 

through awareness. If you look at something, simply look at it without being influenced by whatever is happening 

within you. Learn to see everything the way it is. 

Directing Your Energies 

This is important because yoga is not just about learning 33 or 84 asanas – it is about the mechanics of life. There 

is so much to the mechanics that even if you spend a hundred lifetimes on it, you will still not know all of it. No 

one can say they know the whole of it. You know it to the extent it is relevant for you. But if you want to delve 

deeper, there is much more to it. 

 The bandhas are a dimension of yoga where, to go back to our example, you learn to hold a fist without 

employing the body. Initially, you employ the body. But slowly, you should come to a point where, without doing 

anything with your body, you can hold any lock, anywhere you want. There are eight types of locks, but generally, 

we teach only three because for most people, only three are relevant. It will take a certain amount of practice be-

fore you can go into other aspects. If you have sufficient movement in your energy body, if it has become mallea-

ble enough, then you can employ all eight types of locks, which will allow you to do things that most other human 
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The True Significance of Bandhas in Yoga Practice 

beings have not even dreamt of. The more refined your activity is, the more you will notice that without entirely 

being focused on it, you cannot do it. Yoga is a very refined activity. 

Even with the three basic locks you do, we slowly want to take you to a place where you are able to lock them   

without using the muscular system. Do not try that right now – you would waste your time and energies. First, you 

must get the locks perfectly physically. Then if you wish, you can come to a point where, without using your               

muscular system, you can employ any lock you want. You can employ a certain lock so that the energy is focused 

towards the particular activity that you want to do. This activity will happen wonderfully well because your                  

energies are focused on it and are not being wasted elsewhere. So bandhas are essentially your ability to lock and 

direct your energy where you want it. 

 Let’s say you want to speak – your energy need not flow all over the place for that. If you have control over 

your energy, you could just hold it where you need it for a particular activity. Unnecessary movement of your               

energy makes you inefficient. If you want to go in one direction but your body goes somewhere else, is this                   

efficient? Similarly with the mind, unnecessary movement of your mind makes you inefficient. If you want to do 

something but your mind is somewhere else, you cannot do it well. When the physical body does not do what you 

want, you are totally out of control. When the mental body does not do what you want, you are somewhat out of 

control. The more refined your activity is, the more you will notice that without entirely being focused on it, you 

cannot do it. Yoga is a very refined activity. 
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¥ÕÇßAÞÜ µÞÝíºîµZ 

ിവ്ധികോല്മോേി... കളിെും  ിരിെും പരിശീല്ന കയോമ്പുകളില് പചെടു ും 
കുട്ടിക് ാഷോറോകുചമ്പോ് േോഭ്േകളുമോവ്ോം. ഭ്പകൃേിചേോട് കൂട്ടുകൂടോനും 
ആസവദ്ികോനും  രിഭ്േ സ്മോരകനെയചള ിടു റിേോനും ഭ്പധോന ഇടനെയളുമുില്്. 
ിവ്ചേ നമുക് പരി േചെടോം  

ഫ ോര്ട്ട് കൊച്ചളോയിലെ െചി കൊച്്രെസ്മ കൊച്രകങോരള് 

 രിഭ്േ സ്മോരകനെയളുചട നോടോണ് ച ോര്ട്ട് ചകോെി. മട്ടോചിരിേിചല്േും 
ച ോര്ട്ടുചകോെിേിചല്േും  രിഭ്േം േുടികുന്ന സ്മോരകനെയ് കോണോനോണ് 
ചകോെിേിചല്ക് വ്ിചനോദ്സിോരിക് എ ുന്നപ്. ചകരള ില് വറ്റവ്ും 
കൂടുേല് വ്ിചദ്ശ സിോരിക് എ ുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ചകഭ്രവ്ും ചകോെിേോണ്. 
പുരോേന േൂചറോപയന് നഗര ിന്ചറ ദ്ൃശയരംഗിേോണ് ച ോര്ട്ടുചകോെിക്. ില്ിവ്ി്യ മയൂസിേംി എന്നോണ് 

ച ോര്ട്ടുചകോെി വ്ിചനോദ്സിോര ചമലല്േില് 
ിറിേചെടുന്നപ്. ഈ  രിഭ്േനഗരം നടന്ന് കോണണം. 
ബോസ്റ്റയന് ബംഗ്ലോവ്, വ്ോസ്ചകോ ഡി ഗോമേുചട മൃേചദ്ഹം 
ിടകം ച യ്േ ചസന്് ഭ് ോന്സിസ് പള്ളി. 
ഡെുകോരുചട കോല് ് നിര്മിെ ചഡവ്ി ഹ ഹോ്, ഡെ് 
ചസമിച രി, ചപോര്െുഗീസ് മയൂസിേം, പചര ഹ ഭ്ഗൌില്്, 
ച ോര്ട്ടുചകോെി കടെുറം, കടെുറച  മചനോഹരമോേ 
 ീനവ്ല്ക്, പൌരോണിക രംഗിേുള്ള ചകട്ടിടനെയ്,  
മട്ടോചിരി ചകോട്ടോരം, പുരോേനമോേ ജ്ൂേെള്ളി, 
ചപോര്െുഗീസ്-ഭ്ബിട്ടീഷ് രരണകോല് ് നിര്മികചെട്ട 
ചഗോഡൌണുക്, ജജ്ന ചേഭ്േം ഇചേോചകേോണ് 
ചകോെിേിചല് കോഴ് ക്.  

എറണോകുള ് നിന്ന് 15 കിചല്ോ മീറ്റര് സിരിെോല് 
ചകോെിേിചല് ോം. എറണോകുളം ചബോട്ട് ചജ്ട്ടിേില് നിന്ന് 
ചബോട്ടു മോര്ഗവ്ും ചകോെിേിചല് ോം.  

മഫടക്കോട് കൊച്പക്ഷെസഫേമം 

രോവ്ിചല്േും ജവ്കീട്ടുമുള്ള പേി നിരീേണമോണ് ചല്ോക സിോരികചള ഇവ്ിചടക് മുലയമോേി 
ആകര്ഷിെിരുന്നപ്.  5  േുരഭ്ശ കി.മീ. കോടിനോല്  ുറ്റചെട്ടു കിടകുന്നേോണ് േചട്ടകോട് പേിസചെേം. 
കുറഞ്ഞ സ്ഥല് ് ആ് വ്യേയസ്േ ആവ്ോസ വ്യവ്സ്ഥ േചട്ടകോടിന്ചറ മോഭ്േം ഭ്പചേയകേേോണ്. ചദ്ശോടന 
പേികചളേും മറ്റും ഇവ്ിചടക് ആകര്ഷികുന്ന ഭ്പധോന കടകമോണിപ് ചറോഡിന്ചറ രില്് രോഗനെയളില്ോേി 
സചെേ ിചല്ക് ഭ്പചവ്ശികോനുള്ള കവ്ോടമുില്്. വ്നയ മചനോഹോരിേ നിറഞ്ഞ കൂട്ടികല്ിചല്ക് േചട്ടകോട് 
നിന്ന് ജഗഡിന്ചറ സഹോേച ോചട ചഭ്ടകി്യ നട ോം. ഇടമല്േോറും ചപരിേോറും ഇഴച രുന്ന കൂട്ടികല് ഒരു 
ദ്വീപ് സൌരരയം നിഴല്ികുന്ന ഭ്പചദ്ശമോണ്. വ്ിഭ്ശമികോന് ിനുചേോജ്യമോേ നിശ്ശബ്ദമോേ സ്ഥല്മോണ്.  

പേികളുചട സമഭ്ഗ വ്ിവ്രനെയ് ( ിഭ്േനെയ് സഹിേം) ിറിേോനുള്ള ഇന്റര് ചഭ്പോട്ടേന് ചസന്റര്, 
 ിഭ്േശല്ചരോദ്യോനം, നേഭ്േ വ്നം, ചമഡിസിനല് ഗോര്ഡന്, സിംഹവ്ോല്ന്, രോജ്ചവ്മ്പോല് േുടനെയിേ 
വ്നയജ്ീവ്ികളുചട പുനരധിവ്ോസ ചകഭ്രം, വ്ര്ണ മ്യനെയളുള്ള ിചകവറിേം േുടനെയിേവ് കോഴ് യ്ക് 
വ്ിരുചന്നോരുകിേിരികുന്നു. കോട്ടിനുള്ളില് േോമസ ിന് മര ിന് മുകളില്ുള്ള മൂന്ന് നില്േുള്ള വറുമോടം, 
വ്യൂ ടവ്ര്, വ്ോെ് ടവ്ര് എന്നിവ്ിടനെയളില്  ോമില്ിേോേി േോമസികോന് സൌകരയവ്ുമുില്്. േോമസ ിനും 
പേി നിരീേണ ിനും ചബോട്ടുേോഭ്േയ്കും വ്നം വ്കുെിന്ചറ ഭ്പചേയക പോചകജ്ും ല്രയമോണ്. 
ചകോേമംഗല് ് നിന്ന് 13 കി.മീ. ദ്ൂരമോണ് ാള്ളപ്. 
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ചെിലെ ോമ്പമെ 

പോല്കോട്, ചനന്മോറ പട്ടണ ില് നിന്ന് മഞ്ഞു പുേെ ചനല്ലിേോമ്പേി മല്നിരകളുചട മചനോഹര ദ്ൃശയം 
കോണോന് നിനെയ് ആഭ്ഗഹികുന്നുചില്ോ? സമുഭ്ദ് നിരെില് നിന്ന് 467 മുേല് 157  വ്ചര മീറ്റര് ാേര ില്ോണ് 
ഈ മല്ക്. ചനല്ലിേോമ്പേിേിചല്ക് ചനന്മോറ നിന്ന് ചപോ ുില്ി ഡോമില്ൂചടേോണ് ചറോഡുള്ളപ്. ഹരം 
പകരുന്ന 10 ചഹേര് പിന് വ്ളവ്ുക് ഈ ചറോഡില്ുില്്. ചപോ ുില്ി ഡോം, ചബോട്ടിനെയ് ിടകമുള്ള 

സൌകരയനെയളുള്ളേിനോല് ാ മമോേ ഒരു 
പിക്നിക് 
ചകഭ്രമോണിപ്.ചനല്ലിേോമ്പേിേിചല്കുള്ള 
വ്ഴിേില് പല്േിട ും േോഴ്വ്ോരച  
കോഴ് ക് കോണോന് കഴിേുന്ന വ്യൂ 
ചപോേിന്റുകളുില്്. പോല്കോട് ജ്ില്ലേുചട 
വ്യേയസ്േമോേ കോഴ് ക് ഇവ്ിചട 
നിന്ന് കോണോം. പശ്ചിമകട്ട ിചല് വചറ 
ഭ്പചേയകേകളുള്ള പോല്കോട്  ുരവ്ും 
സമീപ സംസ്ഥോനമോേ പോല്കോട് 
ജ്ില്ലേുചട  ില് രോഗനെയളും ഇവ്ിചട 
നിന്ന് വ്ീേികോന് കഴിേും. 
മല്മുകളിചല്കുള്ള േോഭ്േയ്കിചട 
ജജ്വ്കൃഷിരീേി ിവ്ല്ംബിെിട്ടുള്ള 
ചേോട്ടനെയ് കോണോം. സവകോരയ കമ്പനിക് 
നട ുന്ന ചേേില്ച ോട്ടനെയളും 

സരര്ശികോവ്ുന്നേോണ്. ചകരള ില് ഓറി് കൃഷിേുള്ള ഭ്പചദ്ശചമന്ന ലയോേിേും 
ചനല്ലിേോമ്പേികുില്്.എചസ്റ്ററ്റിചല് ുന്നേിനു മുന്പോണ് ജജ്വ്കൃഷി  ോമുക് കോണോനോവ്ുക. 
ചനല്ലിേോമ്പേിേില് േോമസികോന് സവകോരയ ചഹോട്ടല്ുകളും റിചസോര്ട്ടുകളുമുില്്.  

 വറ്റവ്ും മുകളില് പല്കപോില്ി എചസ്റ്ററ്റില് ഭ്ബിട്ടീഷ് കോല് ു പണികഴിെിെ ഒരു ബംഗ്ലോവ്ുില്്. ഇന്ന് 
ഇപ് ഒരു സവകോരയ റിചസോര്ട്ടോണ്. ജകകോട്ടി എന്ന സ്ഥല് ് ഒരു കമയൂണിറ്റി ഹോളുില്്. ഭ്ടകിം  
കൌേുകിക് ചബസ് ആേി ഇവ്ിടം ാപചേോഗികുന്നു. പല്കപോില്ിേില് നിന്ന് വചറ ികചല്േല്ലോചേ 
സീേകുില്ില് 100 ിടി ാേരമുള്ള ഒരു ചവ്ള്ളെോട്ടം കോണോം. മോഭ്മ്പ എന്ന സമീപമുള്ള മചറ്റോരു 
മചനോഹരമോേ ഭ്പചദ്ശച ക് മല്കേറിചേോ ജ്ീെിചല്ോ എ ോം. ഈ ഭ്പചദ്ശച ല്ലോം ചേേില്, വല്ം, കോെി 
േുടനെയിേവ് കൃഷി ച യ്യുന്ന ചേോട്ടനെയളോണ്. സമീപ ചറേില്ചവ്ചസ്റ്റഷന് പോല്കോട്, ചനല്ലിേോമ്പേിേില് നിന്ന് 
വകചദ്ശം 5  കി. മീ.  

പൂവോര്ട് കൊച് 

ചകരള ിചല് േിരുവ്നതപുരം ജ്ില്ലേിചല് ഒരു േീരചദ്ശ ഭ്ഗോമമോണ് പൂവ്ോര്. ഈ ഭ്ഗോമ ിചല് മചനോഹരമോ േ 
കടല് ീരം ിനവ്ധി വ്ിചനോദ്സിോരികചള ആകര്ഷികുന്നു. വ്ിഴിഞ്ഞം എന്ന ഭ്പകൃേിദ്  േുറമുല ിനു 
വ്ളചര ിടു ോണ് പൂവ്ോര്. ചവ്ല്ിചേറ്റ സമേ ് കടല്ിചന കോേല്ുമോേി ബന്ധിെികുന്ന ഒരു ചപോഴിേും 
പൂവ്ോറില് ാില്്. ശോതവ്ും ഭ്പകൃേിരമണീേവ്ുമോണ് പൂവ്ോര്. േടി,  രനം, ആനചകോമ്പ്, 
സുഗന്ധവ്യഞ്ജ്നനെയ് എന്നിവ്േുചട ഒരു വ്ോണിജ്യചകഭ്രമോേിരുന്നു പൂവ്ോര്. ചസോളമന് രോജ്ോവ്ിന്ചറ  രകു 
കെല്ുക് ിടു  ഓ ിര് എന്ന േുറമുലം ിപൂവ്ോര്ി ആചണന്നു കരുേചെടുന്നു. ിടു ുള്ള ചറേില് ചവ് 
ചസ്റ്റഷന് : േിരുവ്നതപുരം ചസന്ഭ്ടല് -    കിചല്ോമീറ്റര് ികചല്. ചനമം - 1  കിചല്ോമീറ്റര് ികചല്.               
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ഫളരളത്തെന്ചെ കൊച്ളോ ല് കൊച്ദ്യശ്യഭംഗെ കൊച് 

കചവ്ര് ഹ ചബോട്ടില് ചകരള ിന്ചറ കോേല് ദ്യശയ രംഗി 
ആസവദ്ികോനുള്ള ഒരു സുവ്ര്ണോവ്സരം കോ ിരികുന്നു. 
ചകറ്റിടിസി ചകോെി റിസപ്ഷന് ചസന്ററിന്ചറ 
ആരിമുലയ ില്  ു് ചഡ ബോക് വ്ോട്ടര് കനോല് ടൂര് എല്ലോ 
ദ്ിവ്സവ്ും നട ുന്നു. ആല്െുഴ ചകോട്ടേം ജ്ില്ലകളിചല് 
ഭ്ഗോമീണ സൌരരയവ്ും ആസവദ്ികോന് ചറോഡു മോര്ഗം ഒരു 
സവ്ോരിേും നട ോം. ദ്ിവ്സവ്ും രോവ്ിചല് 8.15 മുേല് 6. 
വ്ചരേോണ് സമേം. ചകരള ചവ്ജ്ിചറ്ററിേന് ാെ രേണവ്ും 
നല്കുന്നേോണ്. ആ്ക് 1 50 രൂപേോണ്  ീസോേി 
ഈടോകുന്നപ്. കൂടോചേ ഹോഫ് ചഡ ടൂര് പോചകജ്ും ഇവ്ിചട 
ഒരുകിേിട്ടുില്്. േുറന്ന വ്ിിേില്ൂചട  ദ്ിവ്സവ്ും രില്് ഭ്പോവ്ശയം േോഭ്േ നട ുന്നു. ആദ്യ ടൂര് രോവ്ിചല് 
8.30 നു േുടനെയി ാെയ്ക് 1 മണിയ്ക് ിവ്സോനികും. രില്ോമച  േോഭ്േ ാെയ്ക്    മണിയ്ക് േുടനെയി 
6.30 ന് ിവ്സോനികും. ആ്ക് 600 രൂപേോണ്  ീസോേി ഈടോകുന്നപ്. കൂടോചേ ആകര്ഷകമോേ മറ്റു 
പോചകജ്ുകളും ചകറ്റിടിസി ഒരുകിേിട്ടുില്്. ഹോഫ് ചഡ പോചകജ്ില് ചബോട്ടില്ൂചട ഒരു േോഭ്േ. ഈ േോഭ്േേില് 
ഡെ് പോല്സ്,േഹൂദ്െള്ളി,ചസന്് ഭ് ോന്സിസ് നല്ന്്, ചകോെി ഹോര്ബര്,ചബോ്ഗോട്ടി നല്ന്് എന്നിവ് 
സരര്ശികോം. ആ്ക് 450 രൂപേോണ്  ീസോേി ഈടോകുന്നപ്. 

പത്മെോഭപുരം കൊച്ചളോടോരം 

േമിഴ്നോട്ടിചല് കനയോകുമോരി ജ്ില്ലേില് േിരുവ്നതപുരം - കനയോകുമോരി ചറോഡില് േകല്േില് നിന്നും   
കിചല്ോമീറ്റര് കിഴകോേി സ്ഥിേിച യ്യുന്ന ചകോട്ടോര സമുെേമോണ് പത്മനോരപുരം ചകോട്ടോരം. എ. ഡി. 159  
മുേല് 1609 വ്ചര േിരുവ്ിേോംകൂര് രരിെ ഇരവ്ിപിള്ള ഇരവ്ിവ്ര്മ്മ കുല്ചശലര ചപരുമോളോണ് എ. ഡി. 

1601ല് പത്മനോരപുരം ചകോട്ടോരനിര്മ്മോണ ിന് േുടകമിട്ടപ്. 
ചകരള ിന്ചറ േനപ് വ്ോസ്േുവ്ിദ്യോജശല്ിേുചട 
മകുചടോദ്ോഹരണമോേ പത്മനോരപുരം ചകോട്ടോരം 6 
വകചറോളം വ്രുന്ന ചകോട്ടോരവ്ളെില് സ്ഥിേിച യ്യുന്നു. േമിഴ് 
നോട്ടിചല് വ്ല്ലി നദ്ി ചകോട്ടോര ിന്ചറ സമീപ ുകൂടി കടന്നു 
ചപോകുന്നു. ചകോട്ടോര ിന്ചറ രരണകോരയനെയ് ചനോകി 
നട ുന്നപ് ചകരളോ സര്കോരിന്ചറ പുരോവ്സ്േു വ്കുെോണ്. 
1741-ല് കുളെല് േുധ ിനു ചശഷമോണ് മോര് ോണ്ഡവ്ര്മ്മ 
മഹോരോജ്ോവ് ഇന്നു കോണുന്ന രീേിേില് ചകോട്ടോരം പുേുകി 
പണിേപ്. പത്മനോരപുരം ചകോട്ടോരസമുെേ ിനുള്ളില് 
ിനവ്ധി ിനുബന്ധമരിരനെയ് സ്ഥിേിച യ്യുന്നുില്്. ഇവ് 
വ്ിവ്ിധകോല്നെയളില്ോേി വ്ിവ്ിധ ആവ്ശയനെയ്ക് ചവ്ില്ി 
വ്ിവ്ിധരോജ്ോകന്മോരോല് പണികഴികചെട്ടവ്േോണ്. ഒറ്റചെട്ട 

മരിരനെയ്, ിവ്ചേോട് ച ര്ന്നുള്ള ചവ്ട്ടിച ോടു ുക്, വ്ികസനനെയ്, പരിഷ്കോരനെയ് േുടനെയിേ 
വ്ിരോഗനെയളില്ചപട്ടവ്േോണ് ഈ പണിക്. പല്  ല്െിഭ്േരംഗനെയ്കും ഈ ചകോട്ടോരസമുെേം ിവ്േരണ 
പശ്ചോ ല്ചമോരുകിേിട്ടുില്ു്. ാദ്ോഹരണ ിനു് മണിെിഭ്േ ോഴ് എന്ന  ിഭ്േ ിചല് സമോപനകട്ട ില് 
ചശോരന ിവ്േരിെികുന്ന ഭ്പശസ്േമോേ നൃ  ിന്ചറ ഛോേോഭ്ഗഹണം ഇവ്ിചടേോണു് നിര്വഹിെേു്. 
ചകരള ിനു പുറ ു് ചകരള സര്കോരിന്ചറ ചനരിട്ടുള്ള ിധീനേേില്ുള്ള  ുരുകം  ില് സ്ഥല്നെയളില് 
ഒന്നോണു് ഈ ചകോട്ടോരസമുെേം. 
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ങഴ ുചെ കൊച്മസ്രെള കൊച്ങീടെ കൊച്ഞോൻ കൊച്പോെചട... 

കു റചെചറ വ്ര്ഷനെയ്കു ചശഷം, എറണോകുളം നഗര ില് ചപയ്യുന്ന മഴ ആസവദ്ികോന് സോധിെ 
ആനരല്ഹരിേില്ോണ് ഞോന്. മഴ ചപയ്യുന്നു..പുറച  രോജ്വ്ീഥിേില്... ഒരു കോല് ് ചകോെിേുചട 

വ്യോപോര സിരോചകഭ്രമോേിരുന്ന ചഭ്ബോ ഹ ചവ് േില്. വചറ നോളോേി കോേല്ോേികിടന്നിരുന്ന എറണോകുളം 

നഗര ിചെ ഹൃദ്േരോഗമോേ ഇചെോ് ിംബര ുംബികളോേ 

ഫ്ലോറ്റുകളോല് നിബിഢമോേിരികുന്ന മജറന്ജഭ്ഡവ്ില്. ിേിനെുറം 

ആഴി..ില്േോഴി..ിനതേേിചല്ക് നമ്മുചട നേനനെയചളേും, 

മനസ്സിചന േും നേികോന് കഴിവ്ുള്ള ിനത സോഗരം. മഴേില് ഒന്നു 

നനേോന് ഒരു മോഭ്േ എചെ മനം േുടിെുചവ്ോ... മഴചേ ഞോന് 

എല്ലോവ്ിധ സൌരരയച ോടും കൂടി ആദ്യം കില്പ് ഈ നഗര ിചല് 

ചകോവ്ില്കമോേ മഹോരോജ്കീേ കല്ോല്േ ില് വ്െചല്ല. ിവ്ിചട 

വ്െചല്ല, വ്ിണ്ണില് നിന്നും മണ്ണിചല്ക് ാേിര്ന്നു വ്ീഴുന്ന 

മഴമു ുക്ക് ഇഭ്േചമല്  ോരുേേുചില്ന്ന് േിരിെറിഞ്ഞപ്. ആ 

മു ുക്  ൂളമര ില് നിന്നും മണിമു ുകളോേി നിപേിെപ് കില്് ിത്ഭുേചെട്ട കൌമോരകോരി, ിപ് 

ചപറുകിചേടുകോന് ചകോേിെേും..  ുവ്ന്ന വ്ോകെൂകളില് മഴ ുള്ളിേുചട മചനോഹോരിേ കില്് എന്നിചല് 

കവ്േഭ്േി ഞോന് ിറിേോചേ േചന്ന ാണര്ന്നേും, .നനു  ഭ്പരോേ ില് പുല്ചകോടിേില് കോണുന്ന മഞ്ഞു 

േുള്ളികോചണോ, ിചേോ വ്ോകെൂവ്ിേളില് കില് മഴ ുള്ളികോചണോ സൌരരയം എന്നോചല്ോ ിെ് ഒരു രോഭ്േി 

മുഴുവ്നും ാറനെയോചേേുറനെയിേേും...ാ രം കിട്ടോചേ ാഴറിേേും..സോമ്പ ികശോസ്ഭ്േ ിചെ കനിനമോേ 

ചഡറിചവ്ഷനുകളില് നിന്നും മനസ്സ് ആ കോമ്പസില്ൂചട പഴമേുചട സൌരരയവ്ും, ആര്ഭ്ദ്േേും ചേടിേല്ഞ്ഞേും, 

ിചെോ് ഇടവ്െോേി എചന്ന വ്ോരിെുണര്ന്നേും, ഞോന് ിേില് ചകോരി രിെേും, ഞോന് കില് എറ്റവ്ും 

രംഗിേുള്ള മഴ മഹോരോജ്ോസിചല് മഴേോണ് എന്ന് ഈ വ്ിശവച ോട് മുഴുവ്നും ഓേോന് ചവ്മ്പിേേും, 

ജ്ിവ്ിേ ിചല് എറ്റവ്ും സൌകുമോരയേചേറിേ ദ്ിനനെയ് കൌമോര ിചെേോണ്, ിേുചകോില്ോണ് മഴേില്ും ഇഭ്േ 

സൌകുമോരയം ദ്ര്ശികോന് സോധിെപ് എന്ന് മറുപടിേോേി ആ ചല്ോകം ഓേിേേും, ിേല്ല, ഇേു മഹോരോജ്ോസ് 

എന്ന ചകോവ്ില്ക ിചെ നടുമുറ്റ ് ചപയ്യുന്ന മഴേോണ്,  ൂളമര ിചനേും, വ്ോകമര ിചനേും പിചന്ന 

ചപരറിേോ ചപരില്ലോ വ്ൃേല്േോദ്ികചളേും േഴുകി,  ില്ചെോ് വ്ോരിെുണര്ന്ന് ചപയ്യുന്ന മഴ, ിേുചകോില്ോണ് 

ഇഭ്േ മചനോഹോരിേ, എന്ന് ിമിേോചവ്ശച ോചട ാറചക പറഞ്ഞേും, ചേോല്വ്ി സമ്മേിെ് കോല്ം പിന്മോറി 

എചെ പിന്നില് ഒളിെേും... ഞോന് കോല്ച  ചനോകി  ിരിെേും..കൂട്ടുകോചരോ ് ആ ചകോവ്ില്ക ിചെ മഴ 

ഇരുട്ടോകുന്ന ഇടനോഴികളില്ൂചട ചവ്റുചേ നടന്നേും, ിചെോ് ആ മെക ിരുന്ന് കുറുകുന്ന ഇണഭ്പോവ്ുക് 

മഴേുചട േണുെില് മേനെയിേിരുന്നേും,  ോറ്റല് മഴേില് പോല്െൂ ചപറുകോന് നടുമുറ്റച കിറനെയിേേും, 

എചെ കോല്ില് മുള്ളു ചകോില്് ച ോര ചപോടിഞ്ഞേും, സോരമില്ല മഹോരോജ്ോസിചല് മുള്ളു ചകോില്ചല്ല, ഈ 

േോഭ്േ രൂമിേില് എചെ രതത് ിചെേും ിംശം കിടകചട്ട എന്ന് എചെ ിടു ് നിന്ന കൂട്ടുകോരിചേോട് 

പറഞ്ഞേും.. പിന്നീട് ആ പോല്െൂ എചെ ഡേറി ോളില് ഇടം ചനടിേേും, ഇന്നും ിപ് എചെ ആ 

ഓര്മ്മപുസ്േക ില് ഇേളുക് കരിഞ്ഞുണനെയിേ രീേിേില് ഇരികുന്നേും..ഇടയ്ക് ഞോനേില് കണ്ണീര് 

ചവ്ള്ളം േൂകോറുള്ളേും എല്ലോം ആ ചമോഹനസുരര കല്ോല്േച  ഓര് ചല്ല. എനിക് ഒരുപോട് സവപ്നനെയ് 

േന്ന കല്ോല്േം, വ്ര്ണ്ണ സുരരില്മോേ ആ ഇന്നചല്കളില്ൂചട മഴേുചട കൂചട ഓടി ആടി ിമിര് ്, പിന്നീട് 

ഞോന് മഴചേ പിന്നില്ോകി ഓടികിേെ് ഇന്നിചല്ചക ിേചെോ് എചെ മിഴിക് നിറചഞ്ഞോഴുകിേേും, 

ചപോയ്ചെോേ ഒരു മഴകോല് ിചെ ഓമനികുന്ന ഓര്മ്മേോേി ിേു മോറിേേും.. ഇന്ന് എറണോകുളം 

നഗര ില് േചന്നേുള്ള എചെ പഭ്േമോ ീസിചല് ജ്നോല്േില്ൂചട മഴ എചെ മുന്നില് ചപയ്േിറനെയിേചെോ്, 

 ില്ലിട്ട ഗ്ലോസ്സിനെുറമുള്ള, ആ ചവ്ള്ളി നൂല്ുക്കിടേില്ൂചട ഞോന് ികന്നു ചപോേ ഒരു വ്സതം 

ചേടുകേോേിരുന്നു. പഴകിേ ഒരു വ്സതകോല്ം, മഴേും വ്സതവ്ും ചകട്ടിെുണരുന്ന ചമോഹനകോല്ം. 

ങീര കൊച്ഫങഫെോൻ കൊച്രോധോളൃഷ്ണ കൊച് 
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്െമെോങി, കൊച്ഒരു കൊച് ോസ്മ കൊച് 

ചി േറോ് മല്നിരക് ഒരു കിനോവ്ോേി വ്ീില്ും. മഴ  ോറുന്നുില്്. വ്ിശോല്മോേ ആകോശ ് ഇടയ്കിചട മിന്നല്പിണരുക്. ആല്ിന്ചറ ശോലകളില് കൂടണഞ്ഞ വചേോ പേിക് േനെയളുചട സോന്നിധയം 
ിറിേിെു. ആചകേുള്ള, ശോതികോരനോേ ആ 
ാചദ്യോഗസ്ഥനും സഹോേിേും ജവ്കുചന്നരം മല്േിറനെയി. 
പകല് ദ്ൃശയമോേ ചനോചക ോ ദ്ൂരം പരന്നു കിടന്ന 
പെെ്  ഇരുളില്ോില്ു കിടകുന്നു. ദ്ൂചര േോഴ്വ്ോര ില് 
ഭ്ഗോമനെയളിചല് വചേോചകചേോ വ്ീടുകളില് 
വ്ിളകണഞ്ഞിട്ടില്ല. മിന്നോമിന്നിക് ചപോചല്...! 
ിമ്പല് ിന്ചറ പുറകുവ്ശ ോണ് ആല് റ. ആല്ിന്ചറ 
േോയ്േടിേില്ും ശോലകളില്ും നിറചേ ഭ്പണേെനി 
പിടിെവ്ര് ചപരുക് ചകോറിവ്രെിട്ടിരുന്നു. പടര്ന്നു 
പതല്ിെ ആല്ിനു മുന്നില് രീമോകോരമോേ പോറക്. 
വറ്റവ്ും ാേരച  പോറേില് ചപോേി ഇരുന്നു. 
ശതത്ിേില്ലോ  മിന്നല്ിന്ചറ ചവ്ളിെ ില് ഇടയ്കിചട 
ആ പറചകട്ടിചല് ച റിേ കുളം ദ്ൃശയമോകുന്നുില്്.  
നീില്ുചപോകുന്ന സുരര സവപ്നം. 
ഒരു കയോന്വ്ോസിചല്ന്ന ചപോചല് ിനിര്വ് നീേമോേ ിനുരൂേി പകരുന്ന ഭ്പകൃേിേുചട  ിഭ്േം. ചനോചക ോ 
ദ്ൂരച ോളം പരന്നു കിടകുന്ന പെെ് . മല് മടകുക്. ിേിനിടേില് ിവ്ിടവ്ിചട  ില് ഭ്ഗോമനെയ്. വ്ളഞ്ഞു 
പുളഞ്ഞു വചേോ ഒരു പുഴേും ഒഴുകുന്നുില്്. ഇടയ്ക് പോില്് പിടിെ ചപോചല് ചവ്ളു ു ചപോേ  ില് 

മല്കളും. കവോറികളോണവ്. ചേളിഞ്ഞ 
നീല്ോകോശം. മോന ് വ്ട്ടമിട്ടു നടകുന്ന 
കഴുകന്മോര്. സുരര ദ്ൃശയനെയ് എല്ലോം േചന്ന 
മേിേോചവ്ോളം േന്ചറ കയോമറേില്ോകി 
ഷോജ്ിചേട്ടന്. ആചകേുള്ള ഒരോഴ് ച  
ല്ീവ്ിനിടേില് ഇവ്ിചട വ്രോന് ിചേഹം 
സമേം കചില് ി. 
ജ്ചേഷിചല് േോഭ്േകോരനും ചനരച  േചന്ന 
േന്ചറ േോല്പരയം ിറിേിെിരുന്നു. 
േോദ്ൃശ്ചികമോേി ിനതപുരിേില് 
എ ിചെര്ന്ന കചമചഷട്ടനും കൂചടേോേചെോ് 
നചല്ലോരു ടീമോേി. മോര് ോില് ് നിന്നും 
ഇടേു രോഗച ക്  േിരിഞ്ഞു വഴു 
കിചല്ോമീറ്റര് ദ്ൂരം സിരികുചമ്പോ് 
 ിേറോ് മല്േുചട േോചഴ എ ിചെരുന്നു. 
വ്ഴികോട്ടികളോേി സഹൃദ്േരോേ ഭ്ഗോമീണര്.  

  
മല്േോടിവ്ോര ് നിന്നും വകചദ്ശം ഒരുകിചല്ോമീറ്റചറോളം ചവ്ട്ടുകല്ലു പോകിേ പോേ ിമ്പല് ിനു പുറകിചല് 
ആല്മര ിനു സമീപം എ ിചെരുന്നു. കിഴകു വ്ശച  ആല്മര ിനു പിന്നില് ഭ്പചവ്ശനകവ്ോടം കടന്നു 
പോറക്കിടേില്ൂചടേുള്ള ഇടനോഴിേില്ൂചട എ ുചമ്പോ് ഒരികല്ും ഭ്പേീേികോ  ിേിശേെികുന്ന 
കോഴ് േോണ് നചമ്മ വ്രചവ്ല്കുക. നൂറ്റോില്ുക് പഴകമുള്ള ഗുഹോചേഭ്േ ിന്ചറ സുരര ദ്ൃശയം. 
പോറയ്ക് മുകളിചല് ചഗോപുര ിന് പിന്നില് ഇനെയചനചേോരു ഗുഹോചേഭ്േം ാചില്ന്ന് ഒരികല്ും 
ഭ്പേീേികോന് കഴിേില്ല. ിമ്പല് ിന്ചറ വ്ടചക  ുവ്രില് ധയനനിഷ്നരോേ ജജ്ന േീര്ത്ഥെരന്മോരുചട 

ളങല് കൊച്പഴവൂര്ട് 
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 ിേറോ്മല്, ഒരു േോഭ്േ  

ശില്പനെയ്ക് കോല്ം േേചമല്െി ിരികുന്നു. പടിഞ്ഞോ് ദ്ര്ശനമോേി മുലമണ്ഡപം. വ്രോതയ്ക് മുന്നിചല് 
ബല്ി പീന ില് ിടുകിേിരികുന്ന പോറകല്ലുകചള കോല്ം ഭ്കമം ചേറ്റിെിരികുന്നു. ബല്ിപീന ിനു 
പിന്നില്ോേി പടി കേറി വ്രോതേില്ിരികുചമ്പോ് പറഞ്ഞറിേികോനോകോ  മനസ്സുലം. ആത്മീേേ നിറഞ്ഞു 
േുളുമ്പുന്ന ിതരീേം. സോതവന ിന്ചറ േചല്ോടല്ുമോേി കടന്നു ചപോകുന്ന കോറ്റ്. ഈ കോറ്റ് മോഭ്േം മേി, 
 ിേറോ് േോഭ്േ എചന്നന്നും ഓര്മ്മികോന്. എഭ്േചേോ ചനരം ഈ വ്രോതേില് സംസോരിെിരുന്നു. ഈ കോചറ്ററ്റ് 
ഇവ്ിചട എഭ്േ ചനരം ഇരുന്നോല്ോണ് മേിവ്രുക? മണ്ഡപ ിനു മുന്നിചല് ഇരുമ്പ് വ്ോേില് േോഴിട്ടു 
പൂട്ടിേിട്ടുില്്. ഒരുപചേ ിനോശയസകോചര േടേോനോകും പിന്നീചടചെോചഴോ ഈ വ്ോേില്ുക് കടിെിെപ്. 
വ്രോത കടന്നു മണ്ഡപ ിചല്ക് ഭ്പചവ്ശികുചമ്പോ്  രിഭ്േചശഷിെുകളുചട നിഗൂഡേ ിനുരചവ്ദ്യമോകുന്നു. 
ചകടുപോടുക് വ്ന്ന കല് ൂണുകളിചല് വ്ിവ്ിധേിനം ചകോ ുപണിക്. ആ് സോന്നിധയം േിരിെറിഞ്ഞ 
നരിെീറുക് പറന്നു ചപോേി.  
 പുരോേനകോല് ്  ിേിരു രണ ് മല്ി എന്നറിേചെട്ട ഈ ഭ്പചദ്ശം ധോരോളം ജജ്നമേസനയസികചളേും 
പണ്ഡിേന്മോചരേും ആകര്ഷിെിരുന്നേോേും പേിമൂന്നോം നൂറ്റോില്ില് ഈ ഗുഹോചേഭ്േം ഹിരു ചേഭ്േമോേി 
പരിണമിെുചവ്ന്നും പറേചെടുന്നു. നോട്ടുകോരുചട ിമല്േില് ചകോവ്ില്ി.  

  രിഭ്േ ഗചവ്ഷകനോേ ഭ്ശീ. ശരപ് സുരര് രോജ്ീവ് എഴുേിേ ിCrowning Glory of Chitharal' എന്ന 

ചല്ലനന ില് (  016 ജ്നുവ്രി 9 - ദ്ി ഹിരു ) പരമ്പരോഗേ േമിഴ്ചേഭ്േ വ്ോസ്േുശില്പ ജശല്ിേിചല് 
ിമ്പല്ചഗോപുരം ഇരുപേോം നൂറ്റോില്ിന്ചറ ആദ്യകോല്കട്ട ില് എചെോചഴോ ഇടിമിന്നചല്റ്റു നശിെേോേും 
കൃേയമോേ രൂപചരലചേോ  ിഭ്േനെയചളോ ഇല്ലോ േിനോല് ിപ് ിചേപടി പുനര്നിര്മ്മികോന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല 
എന്നും പറഞ്ഞുകോണുന്നു. ASI േുചട കീഴില് നവ്ീകരിെ പുേിേ ചഗോപുരമോണ് മല് കേറി എ ുചമ്പോ് നോം 
കോണുന്നപ്. ഭ്ശീ. സി.വ്ി രോമന്പിള്ളേുചട ിധര്മ്മരോജ്ിേില്ും ഈ ിമ്പല് ിചനകുറിെ് പരോമര്ശമുില്്. 1881ല് 
ിന്നച  ചഡപയൂട്ടി ചപഷ്കോര് ആേിരുന്ന ഭ്ശീ. 
വ്ി. നോഗംിയ്യ  ിേറോ് മല്നിരകളില് 
കചില് ിേ പുരോേന രഗവ്േി ചേഭ്േച േും 
ജ്ീര്ണ്ണോവ്സ്േേില്ോേ ചഗോപുര ിന്ചറ 
ിവ്സ്ഥചേേും കുറിെും േിരുവ്ിേോംകൂര് 
സര്കോരിനു ഒരു റിചെോര്ട്ട് സമര്െിെേോേും 
ിേിനു മഹോരോജ്ോവ് ഭ്ശീ വ്ിശോലം േിരുനോ് 
രോമവ്ര്മ്മ മറുപടി ിേെേോേും ചല്ലന ില് 
പറേുന്നുില്്. ദ്ര്ബോര് കല്ോകോരനോേിരുന്ന               
ഭ്ശീ. സി. നീല്കണ്നപിള്ളേുചട ചശലര ിചല് 
ിമ്പല് ിന്ചറ പഴചേോരു  ിഭ്േവ്ും 
ചല്ലന ില് കോണോം. വ്ചട്ടഴു ് ല്ിപിേിചല് 
നിരവ്ധി ശോസനനെയ് ചേഭ്േേിനുള്ളില്ും 
പരിസര ുമോേി ചരലചെടു ിേിട്ടുില്്. കുറ്റമറ്റ 
രീേിേില് വ്ളചര വ്ൃ ിേോേി േചന്ന ചകഭ്ര 
പുരോവ്സ്േു വ്കുെ് ഈ ജപേൃക സമ്പ ് 
സംരേിെു ചപോരുന്നുില്്.  
  
ശോതികോരന് ദ്ീപോരോധന കഴിെ് േീര്ഥവ്ും ഭ്പസോദ്വ്ും േന്നു. ികചല് േോഴ്വ്രേിചല് വചേോ ിമ്പല് ില് 
നിന്നും കോറ്റിന്ചറ ഗേിേനുസരിെ് ശബ്ദം വറിേും കുറഞ്ഞും ഒഴുകിചേ ുന്ന േമിഴ് രതത്ിഗോനം. ചദ്വ്ി 
ഭ്പേിഷ്ടക് മുന്നിചല് ദ്ീപം കോറ്റിചന ഭ്പേിചരോധികോന് കിണഞ്ഞു ഭ്ശമികുന്നുില്്. ശോതികരചനോടും 
സഹോേിചേോടും ഞനെയ് േോഭ്േ പറഞ്ഞു.  രിഭ്േ ിന്ചറ നിഗൂഡേകളും ചപറിേുള്ള മല്േിറകം. 

 ºßdÄ¢: ×Þ¼ß ÉÃßAV, çÆÞÙ 
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Tribute 

The father of India's environmental jurisprudence is no more  

 

A revolt against his family members had awakened the environmentalist in T.N. Godavarman Thirumulpad, born 

in the royal household Nilambur Kovilakam in Kerala's Malappuram district. The passion grew with time and              

finally took him to the Supreme Court with a PIL in 1995 to save the precious tropical rain forests that make up 

the Nilgiri biosphere from the timber mafia. The forests were taken 

over by state governments from the Kovilakam. 

 Subsequent judicial intervention on his petition, which             

remains open to this day, laid the basis for India's environmental 

jurisprudence. "The Kovilakam manager would distribute land to 

family members for cultivation and they, in turn, used to cut down 

all the trees and sell it. It was in my early twenties and pained me. 

One day I wrote to the manager saying I'm a Kovilakam member 

too and needed 50 acres to grow paddy. I stressed that I wanted 

land which was full of trees. The manager understood the sarcasm. Subsequently, the head of the family                     

intervened and ordered corrective measures," Thirumulpad had told The Telegraph over a year ago at his son                 

N. Rajendra Varma's home in Nilambur. 

 At 86, Thirumulpad was still willing for another fight but breathed his last after a sudden cardiac arrest on 

Wednesday evening. Conservationists call the Thirumulpad case a watershed in India's legal history. Although 

there was the Forest (Conservation) Act of 1980, which said the central government's sanction must be taken              

before forestland is diverted for non-forestry purpose, no one paid any heed to it. But this changed after the             

Godavarman case. The first order in 1996 defined for the first time what a forest is and went on to play a critical 

role in saving ecologically sensitive forests in the Northeast and elsewhere. 

 "The Supreme Court's intervention in the case enlarged the scope of the Forest Conservation Act and to 

some extent the Wildlife Protection Act of 1972. The petition has since been kept alive by the court by way of 

what is called a continuing mandamus. Hundreds of environmental litigation have been added to the original                

petition. The orders saved thousands of hectares of forest across the country from being diverted for non-forest 

purposes," said P.P. Pramod, deputy conservator of forests (forest resources). 

 Subsequent litigation in the Godavarman case led to the setting up of the landmark Compensatory                   

Afforestation Funds Management and Planning Authority (CAMPA) under chairmanship of the union                            

environment and forest minister to oversee the management of funds raised from those diverting forest land                   

Ananthakrishnan. G 

Coutesy: The Telegraph 
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towards afforestation purposes. Last month, the Lok Sabha passed the Compensatory Afforestation Fund Bill, 2015, 

which environment minister Prakash Javdekar said would unlock about Rs 41,000 crore, which has been lying               

unspent, for afforestation. At the time of Independence, Kovilakam was the sole owner of the thousands of hectares 

of forests which stretched from the Mysore border to Calicut in Kerala and spread across Gudaloor (now in Tamil 

Nadu). In 1947, the then ruler, Manavedan Raja, had requested the then Madras government to take over the land, 

saying it was impossible to look after it. 

 The forest was taken over in 1949. After the formation of Kerala, it got divided between the state and                    

neighbouring Tamil Nadu. New dangers like the timber mafia arose eventually, against which Thirumulpad ap-

proached the Supreme Court. 

 "The mafia tried to dissuade me. They offered me money. I told them 'OK, bring it but only four of you 

should come. I have a revolver with five bullets in it. I will kill all four of you, then shoot myself and leave a               

message for my wife to burn me in that currency'," Thirumulpad recalled having told those who tried to bribe him. 

The fifth of six siblings, Thirumulpad finished schooland joined the intermediate (plus two) course but could not 

complete it as there was no one else to look after the farms. 

  

 

 

Nilambur Teak Forest 
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ങമെിുള കൊച് കൊച് 

 പോര്വേികു ിറിേോം ാണ്ണിചേട്ടന് ഒരികല്ും ിറിഞ്ഞുചകോില്ല്ല േള്ളിേിട്ടപ്. കൃഷ്ചണട്ടചന 
പിടികോനുള്ള ഓട്ട ിനിടേില് ിറിേോചേ കോല്ുചകോില്്  പോര്വേി േോചഴ വ്ീണേോണ്. പോര്വേിേുചട 
കരെില്ിനിടേില് കണ്ണില്നിന്നും വ്ീഴുന്ന കണ്ണുനീരിചനകോളും കൂടുേല്ോേിരുന്നു മുട്ടുചപോട്ടി കോല്ില്നിന്നും  
ഒഴുകുന്ന ച ോരേുള്ളിക്. പോര്വേിേുചട കരെില്ിന്ചറ ശബ്ദം എഭ്േ വ്ോേെി പിടിെിട്ടും ശോരദ്ോമ്മേുചട 
കോേുകചള ഒളിെികോന് കഴിഞ്ഞില്ല. കോല്ിചല് മുറിവ്ിന് ചവ്ദ്നചേകോളും ിമ്മേുചട പുളികമ്പിന്ചറ 
ിടിേുചട ചവ്ദ്നകും േള്ളിേിട്ട ആളിചന േിരകിേ ിമ്മക് നിരോശ മോഭ്േചമ കിട്ടിേുള്ളു. ിഭ്േകും 
ഇഷ്ടമോേിരുന്നു പോര്വേികു ാണ്ണിചേട്ടനും, കൃഷ്ചണട്ടനും. 

 വ്ര്ഷ ിചല്ോരികല്വ്രുന്ന ഒരു  വ്ിരുന്നുകോരചന ചപോചല് ഗ് ില്നിന്നും വ്രുന്ന ിഛനെചനകോളും 
പോര്വേിക് ഭ്പിേം ച ട്ടന്മോചര ആേിരുന്നു. സ്കൂളില്ും, ചകോചളജ്ില്ും എവ്ിചടേും പോര്വ്േിേുചട കൂചട 
രില്ു കോവ്ല്കോചര ചപോചല് ിവ്രുചട കണ്ണുക് എചെോളും കൂചട ാില്ോേിരുന്നു. ബിരുദ്ം കഴിഞ്ഞ 
പോര്വ്േിചേ ചപണ്ണുകോണോചന ിേ രോജ്ീവ്ിചനോട് കോര്ണവ്ന്മോചരകോളും കൂടുേല്ോേി ച ോദ്യനെയളുചട പട്ടിക 
േേോറോകിേേും ച ട്ടന്മോരേിരുന്നു. ഒടുവ്ില് കല്യോണം കഴിഞ്ഞു രോജ്ീവ്ിന്ചറ വ്ീട്ടിചല്കുള്ള േോഭ്േേില് 
കോറില്ിരുന്നു  പോര്വ്േിേുചട കല്നെയിനിറഞ്ഞ കണ്ണുക്ക് ച ട്ടന്മോചര േിരഞ്ഞുള്ള ചനോട്ടം മോഭ്േമോേിരുന്നു 
കൂടുേല്ും.  

കോല് ഭ്ക ിന് സൂ ിേില് ആ 
വ്ീട്ടിചല്ക് ശോരദ്ോമ്മക് രില്ു 
മരുമകചള നല്കി. ഭ്പവ്ോസം മേിേോകി 
േിരിെു വ്ന്ന രോചജ്ഭ്രനു ആ മണ്ണിചല്ക് 
ഒരു പറിെു നടീല്ു പിടിെുനില്കോന് 
ിധികം കഴിഞ്ഞില്ല ഗ് ില്നിന്നും  
സമ്പോദ്ിെു കൂചട ചകോില്ുവ്ന്നു 
ിസുലനെയ് ിേോചള മണ്ണിചല്ക് 
ല്േിെിെു. രോചജ്ഭ്രന്ചറ മരണം 
േളര് ിേചവ്ദ്ചനേകോളും ശോരദ്ോമ്മചേ 
േളര് ിേപ് ിസ്ഥിേറേിചല് േിരി 
ിണേുന്നേിനു മുന്പ് വ്സ്േുകചള 
കുറിെുള്ള സംസോരം പേിചേ ആ 
വ്ീട്ടില് മുഴനെയി േുടനെയിേേോണ്. ഒടുവ്ില് 
രോഗം ച യ്േ മണ്ണിന്ചറ ിളവ്ില്ല്പം 
പോര്വ്േിക് കൂടിേേില് ിമ്മക് ചനചര 
േിരിഞ്ഞ ആനെയളമോരുചട ശോപവ്ോകുക് 
ചകട്ട പോര്വ്േിചേ േകര് ു കളഞ്ഞപ് 
ഓര്മ്മകളുചട  ിഭ്േനെയളോേിരുന്നു.  

ഇനെയനോേിരുചന്നോ എന്ചറ ാണ്ണിചേട്ടനും, 
കൃഷ്ചണട്ടനും?... എഴുേി ചവ്െ ഭ്പമോണ ിചല് കോല്ചശഷം ചവ്െ വ്സ്േുവ്ില് ഒരു കോഴ്െകോരിേോേി 
മേില്ുക് േീര്  മകളുചട മനസ്സിചന ഓര് ു ഒരു ചവ്ദ്നചേോചട ശോരദ്ോമ്മ രോചജ്ഭ്രന്ചറ ിസ്ഥിേറേിചല്ക് 
വ്ിളകു ചകോളു ോനോേി നടന്നു... 
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Sifting Through the Embers 

 There’s a story I heard when I was young that bothered me because I couldn’t understand it. It was 

many years before I discovered it to be the story of the Sybilline books. By that time all the details of the 

story had rewritten themselves in my mind, but the essentials were still the same. After a year of                

exploring some of the endangered environments of the world, I think I finally understand it.  

 It concerns an ancient city – it doesn’t matter where it was or what it was called. It was a thriving, 

prosperous city set in the middle of a large plain. One                 

summer, while people of the city were busy thriving and 

prospering away, a strange old beggar woman arrived at the 

gates carrying twelve large books, which she offered to sell to 

them. She said that the books contained all the knowledge 

and all the wisdom of the world, and that she would let the 

city have all twelve of them in return for a single sack of 

gold. 

 The people of the city thought this was a very funny 

idea. They said she obviously had no conception of the value 

of gold and that   probably the best thing was for her to go 

away again. This she agreed to do, but first she said that she 

was going to destroy half of the books in front of them. She 

built a small bonfire, burnt six of the books of all knowledge 

and all wisdom in the sight of the people of the city, and then 

went on her way. 

Winter came and went, a hard winter, but the city just managed to flourish through it and then, the                  

following summer, the old woman was back. 

“Oh, you again,” said the people of the city. “How’s the knowledge and wisdom going?” 

“Six books,” she said, “just six left. Half of all the knowledge and wisdom in the world. Once again I am 

offering to sell them to you.” 

“Oh yes?” sniggered the people of the city. 

“Only the price has changed.” 

“Not surprised.” 

“Two sacks of gold.” 

“What?” 

“Two sacks of gold for the six remaining books of knowledge and wisdom. Take it or leave it.”  

“It seems to us,” said the people of the city, “that you can’t be very wise or knowledgeable yourself or 

Douglas Adams 

[From his book Last Chance to See] 
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Sifting Through the Embers 

 you would realize that you can’t just go around quadrupling an already outrageous price in a buyer’s 

market. If that’s the sort of knowledge and wisdom you’re peddling, then, frankly, you can keep it at any 

price.”  

“Do you want them or not?” 

“No.” 

“Very well. I will trouble you for a little firewood.” 

She built another bonfire and burnt three of the remaining books in front of them and then set off back 

across the plain. 

She built another bonfire and burnt three of the remaining books in front of them and then set off back 

across the plain. 

That night one or two curious people from the city sneaked out and sifted through the embers to see if 

they could salvage the odd page or two, but the fire had burnt very thoroughly and the old woman had 

raked the ashes. There was nothing. Another hard winter took its toll on the city and they had a little 

trouble with famine and disease, but trade was good and they were in reasonably good shape again by 

the following summer when, once again, the old woman appeared. 

“You’re early this year,” they said to her. 

“Less to carry,” she explained, showing them the three books she was still carrying. “A quarter of all the 

knowledge and wisdom in the world. Do you want it?” 

“What’s the price?” 

“Four sacks of gold.” 

“You’re completely mad, old woman. Apart from anything else, our economy’s going through a bit of a 

sticky patch at the moment. Sacks of gold are completely out of the question.” 

“Firewood, please.” 

“Now wait a minute,” said the people of the city, “this isn’t doing anybody any good. We’ve been                

thinking about all this and we’ve put together a small committee to have a look at these books of yours. 

Let us evaluate them for a few months, see if they’re worth anything to us, and when you come back next 

year, perhaps we can put in some kind of a reasonable offer. We are not talking sacks of gold here, 

though.” 

The old woman shook her head. “No,” she said. “Bring me the firewood.” 

“It’ll cost you.” 

“No matter,” said the woman, with a shrug. “The books will burn quite well by themselves.” 

So saying, she set about shredding two of the books into pieces which then burnt easily. She set off swift-

ly across the plain and left the people of the city to face another year. 

She was back in the late spring. “Just one left,” she said, putting it down on the ground in front of her. 
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Sifting Through the Embers 

“So I was able to bring my own firewood.” 

“How much?” said the people of the city. 

“Sixteen sacks of gold.” 

“We’d only budgeted for eight.” 

“Take it or leave it.” 

“Wait here.” 

The people of the city went off into a huddle and returned half an hour later. 

“Sixteen sacks is all we’ve got left,” they pleaded, “times are hard. You must leave us with something.” 

The old woman just hummed to herself as she started to pile the kindling together. 

“All right!” they cried at last, opened up the gates of the city, and let out two ox carts , each laden with 

eight sacks of gold. “But it had better be good.” 

“Thank you,” said the old woman, “it is. And you should have seen the rest of it.” 

She led the two ox carts away across the plain with her, and left the people of the city to survive as best 

they could with the one remaining twelfth of all the knowledge and wisdom that had been in the world. 

 

പെെക്കൂര്ട്ക്ക 

രൂമിേില് നിന്ന് ിധികം ാേര ില്ല്ലോചേ േോഴ്ന്നു 
വ്ളരുന്ന ഔഷധ സസയമോണ് പനികൂര്ക ിഥവ്ോ 
ഞവ്ര. ചകോളിേസ് ിചരോമോറ്റികസ് (Coleus aromaticus) 

എന്നോണ് ശോസ്ഭ്േീേനോമം. "കര്െൂരവ്ല്ലി", 
"കഞ്ഞികൂര്ക" എന്ന ഭ്പോചദ്ശികമോേി ിറിേചെടുന്നു. 
പെ നിറ ില്ുള്ള ഇളം േില്ുക്കും ഇല്ക്കും 
മൂ ുകഴിഞ്ഞോല് േവ്ിട്ടു നിറം ആേിരികും. 

ആേുര്ചവ്ദ് ില് പനികൂര്കേുചട ഇല് പിഴിഞ്ഞ നീര് 
ക  ിന് നചല്ലോരു ഔഷധമോണ്. പനികൂര്കേുചട 
േില്്, ഇല് എന്നിവ് ഔഷധ ിനു് ാപചേോഗികുന്നു. 
ഗൃഹജവ്ദ്യ ില്,  ുകുകോെിേിചല് ഒരു ച രുവ്േോണ് പനികൂര്ക. മൂഭ്േവ്ിചര ന ിനു 
നല്ലേോണിപ് പനികൂര്കേില് വ്ോട്ടിെിഴിഞ്ഞനീര് 5 മില്ലി വ്ീേം സമം ച റുചേനില് ച ര് ് 
കഴിെോല് കുട്ടിക്കും മുേിര്ന്നവ്ര്കുമുില്ോകുന്ന പനി,ജ്ല്ചദ്ോഷം,ശവോസം മുട്ട് േുടനെയിേ 
ചരോഗനെയ് സുലചെടും.പുളി ചല്ഹയം, ചഗോപി രനോദ്ി ഗുളിക എന്നിവ്േിചല് ഒരു ച രുവ്േോണ് 
പനികൂര്ക[4]വ്ല്ിേ രസ്നോദ്ി കഷോേം, വ്ോകോദ്ി ജേല്ം എന്നിവ്േില്ും ാപചേോഗികുന്നു. 
ചല്ോക ില് പല് രോഗ ും ഈ ഔഷധസസയച  കുറിെുള്ള ഗചവ്ഷണനെയ്ങ് നടന്നിട്ടുില്്. 
പനികൂര്കേുചട നീരു നചല്ലോരു ആന്റിബചേോട്ടികോചണന്നു കചില് ിേിട്ടുില്്.  
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Sweet Heart, Take Care 

Here are the four lifestyle changes that can help you to prevent a heart disease:- 

  

Say no to smoking 

Female smokers are at a greater risk of developing a heart 

disease. In fact more than half of the heart attacks in 

women below fifty years are due to the same reason. 

There are numerous disadvantages of smoking cigarettes 

butts. 

  

  

Hit a gym 

 If you are lethargic, lead a stressful life then there are 

chances that you have elevated cholesterol, blood and sugar levels. There are high chances of you developing a 

heart disease due to your lifestyle. So one should hit a gym and do regular exercises. One should do cardio, swim-

ming, cycling to stay fit and healthy. Heart is itself a muscle and it needs regular exercise to stay fit. By doing the 

above exercises, your heart will have excellent pumping of blood throughout your body and there are extremely 

less chances of you developing a heart disease of any type. 

  

Fresh fruits and vegetables 

One should eat fresh fruits and vegetables. According to a research conducted it was found out that eating fresh 

fruits and vegetables six times a day, reduces the risk of developing a heart disease by up to twenty percent. One 

should also incorporate super foods such as avocados, blueberries, pumpkin seeds and black beans to maintain the 

overall fitness of your body. 

  

Reduce stress  

It is said that smoking and stress are silent killers. In today’s fast paced world, everyone is busy making money 

and pay less heed to their lifestyle and nutrition. The negligence on their part can lead to stress. Stress can cause a 

heart disease as it leads to the release of hormone called cortisol which leads to the elevation in blood pressure lev-

els and affects the overall system of your body. 

Vimal Makhija 
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Raja Shivaji 

 A Young prince is seated on the throne. His 

soldiers have brought a handcuffed Patil (a village 

chief) before him. Patil, with a thick and long        

moustache, had dishonored a helpless Widow. In a 

stern and majestic tone  the young Prince                          

announced the judgment, “cur off his both hands and feet!! This is the least punishment 

for the crime he has committed.” All present were taken aback at the firm devotion of the 

prince to justice. Not only were they wonder-struck but also pleased beyond measure.  

 The village people began to say to one another: ‘Ah! Look! How devoted to justice our 

young prince is!’ He is not in the least afraid of the wicked people. He is kind and loving              

towards the poor, the downfallen and the wretched. He is ever determined to help them 

and to protect them. What is more, he regards all women as mothers!  

Don’t you wish to know who this young prince was? He was none other than Shivaji. At the 

time of this incident he was just fourteen.  

 In another incident… in Nachani village of Pune province, a ferocious and huge                  

cheetah was creating nuisance. He used to attack villagers suddenly and run away into the 

jungle. Scared villagers ran to Shivaji for help. They cried, “Save us from this wild animal. 

He has killed so many children. He attacks us especially in the night!” After patiently                 

listening to villagers, he said, ‘don’t worry!! Calm down. I am here to help you.” Shivaji with 

his chieftain Yesaji and few soldiers went to the jungle. As soon as the cheetah appeared 

Shivaji’s soldiers frightened and backed off. But Shivaji and Yesaji bravely confronted the 

Cheetah and killed him in no time. Villagers rejoiced and hailed, “Jay Shivaji!!” 

 Shivaji’s father name was Shahaji. He was always away from home, fighting wars.    

and brought it into reality. He has been a source of inspiration and pride to the past               

generations and will continue to inspire today and future generations too. 
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How he became aware of this fearless and unique nature of his son is itself an interesting 

story. On a certain occasion, Shahaji took his son to the court of the Sultan of Bijapur. 

Shahaji and all others touched the ground thrice and saluted the Sultan. He asked his son 

Shivaji to do the same thing. But…..! Shivaji stood erect with his head unbent. He seemed 

to be determined that he would not bow down to a foreign ruler. He walked back from the 

court with a lion-like gait and bearing. 

 How did Shivaji acquire all these noble virtues – courage, heroism, love of the              

motherland and Dharma? Even when he was a little child, his mother Jijabai used to tell 

him stories of heroes, of sages who appear in the Ramayana, and the Mahabharatha. she 

taught him all about Hindu Samaskars and patriotism. As Shivaji listened to these tales of 

heroism and Dharmik deeds, he grew more and more eager to be like Rama or Krishna, 

Bheema or Arjuna. His teacher, Dadoji Kondadev was a great man. He not only taught 

Shivaji about all kinds of warfare tactics but also about politics and good administration. 

Both, Dadoji Kondadev and Jijabai, carved his personality. 

 Though Shivaji was a prince, he enjoyed playing with anyone of his age and easily 

mixed up with the common people. Soon he became the heart of all. At the age of twelve, 

He and his friends took the oath of defeating foreign rulers and establish Swarajya where 

people can live fearless and happy and follow their Dharma. At the young age of sixteen, he 

started raising his own army. In the same age, he captured one of the forts. It was the 

fort of Torana. Another meaning of Torana is garland. Jijabai proudly said, ‘look! Shivaji 

has brought us a garland of independence!” 

 As Shivaji grew old, he fought many wars and defeated several lieutenants 

and commanders of foreign rulers. He not only established his independent sovereign 

against all odds but also undertook reforms to make his people happy. He inspired and                       

united the common man to fight against the tyranny of foreign rulers such as Aurangjeb, 

by inculcating a sense of pride and nationality in them. Isn’t it great about Shivaji?                   

Raja Shivji 
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Sant (sage) Ramadas was his spiritual guru (teacher). He sang in praise of Shivaji: “The 

land and its Dharma have been uplifted. A kingdom of bliss has arisen.” Why Shivaji was so                    

successful? Though there are several reasons, one of the most important reasons is his 

warfare strategy. 

Warfare strategies and tactics 

Shivaji was a great visionary and had a lot of zeal to accomplish his mission. Shivaji seemed 

to be successful in reading the minds of enemies. He adopted guerilla warfare. He believed 

in sudden attack, make damage and run away before enemy gets alert. Speed was his                

mantra. He would leave the enemy miles behind after he carried out the strikes. His                

ultimate aim was absolute victory for which he would not mind a tactical retreat or to step 

back and run away from the battle whenever required. 

 Shivaji was a meticulous planner. He developed a well-oiled network of spies across 

Bharat to keep the track of all the activities of the power centers of enemies. His strong 

intelligence network was the basis of his victory. He conducted ambitious operations 

like joint attack using cavalry, army and navy. He was aggressive. He preferred to attack 

enemy rather than sitting defensive. As and when required he took bold but safe decisions. 

Unlike other rulers, he discouraged use of slow animals like elephant and camels in his             

army. He preferred horses. His favorite quote was “yasya ashwah tasya medini.” Shivaji 

developed new forts that were invincible. He built more than 140 forts in his life time. A 

unique record of in itself!! These forts were his power. 

 Though Shivaji was a warrior, he was religious too. He visited spiritual places and 

sought the blessings of spiritual persons. Despite all these, he never mixed religion with 

politics. Neither did he allow anybody to bring the religion or caste in administration. 

Unique King 

In his private life, his moral virtues were exceptionally high. Shivaji did not spare the          

enemies when captured; neither did he show any kindness to them. He preferred to take 

active part in all battles rather than just sitting on the throne and ordering his generals 

Raja Shivji 
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and commanders. That is why all his ministers, commanders and soldiers truly loved him. 

They were even ready to sacrify their lives for him. Immediately after coronation, he 

started his ‘digvijaya’ by attacking inner pockets of Mughal kingdom instead of enjoying 

Aristocracy. He defended the honor of enemy’s women. But when Shivaji captured a 

daughter-in-law of Subhedar of Kalyan, he not only saved her, but sent her back to her 

house with all respect. 

Coronation 

 Shivaji was coronated after his family members, people and prominent people                  

insisted. As soon as Shivaji declared himself as a king, several aristocrats and warriors 

from various parts of Bharat joined him. As all kings do, Shivaji also regulated his own                    

currency – Shivarai hon. To eradicate foreign (persian) words from the administration, he 

published a Rajvyavahar Kosh (a glossary of equivalent words with Samskrit origin) and                

implemented it in his kingdom. He established the Ashta Pradhan Mandal (a council of 8 

ministers) to serve the people properly and effectively. Each minister was given the                   

responsibility of major departments like administration, military affairs, etc. 

A caretaker of Praja (people) 

 Whatever it takes, Shivaji always used to take care of his people. His people were 

his first concern. He introduced a new system of revenue collection. He regulated dual tax 

structure where different brackets of taxes were prevalent depending on the condition of 

soil/land (whether irrigated or barren). He never ever increased taxes or put burden of 

paying taxes on people. He provided all kinds of help to farmers. In the days of scarcity, 

he spent money from the government’s treasury and provided food and shelter to people. 

He dug wells, lakes and constructed water tanks, new temples across his kingdom.  

 He gave all types of facilities to the families of soldiers who died in the battle. He 

had a good espionage system. He stopped the practice of slavery which was prevalent in 

Bharat. He imposed severe punishment for the trading of bonded labor. He gave full                 

protection to women. Women fearlessly moved around in his tenure. He gave extreme                

Raja Shivji 
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punishment to criminals (accused) for their misbehavior and crime and while giving justice 

he did not even spare his own relatives. 

 Shivaji, such a great king, lived around 50 years. He was born in the year 1630 and 

took his last breath in the year 1680. All his life, he cherished a dream of Hindavi Swrajya 

and brought it into reality. He has been a source of inspiration and pride to the past gen-

erations and will continue to inspire today and future generations too. 

Raja Shivji 

 

Fun With Magic Squares  

Magic squares are quite ancient. They first found mention in a manuscript from the time of Emperor Yu 

in 2200 B.C. Lot of works related to magic squares have been done in connection with recreational                

mathematics. By the year 1693, Bernard Frenicle de Bessy, an amateur French mathematician and one of 

the prolific researchers in magic squares had created as many as 880 Order-4 magic squares. Indeed we 

have come a long way. From magic squares we have transcended to magic cubes, four dimensional             

magic hypercube and these have been explored world over. The world of magic square is now very vast.  

Magic Square of Order-3 

The most fundamental magic squares is of Order-3. It is also the oldest magic square. It has 3×3; that is, 

nine squares and contains all numbers from 1 to 9, used only 

once.  

The sum of the numbers in each row, each column and each of the 

two diagonals is same, here it                    

 is 15. This sum is called the magic square constant.  

 Magic square of order 3 can also be its three rotations by 90° or a 

mirror image of one of the four positions obtained by way of             

rotation. In case of mirror image one should not consider the issue 

of lateral inversion in the strict sense of the term, which means 

that the image of each number is a replica of itself; ‘6’ does not become ‘9’ or vice versa.   

In a magic square of Order ‘n’; that is, the square is (n×n), if the elements are all integers from 1 to n2, as 

has been the case with the magic square of Order-3, then the magic square constant is the sum of all               

integer from 1 to n2, divided by n. So for n = 3, the constant works out to be 15 and the number in the          

central cell will always be 5 

4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 
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Seva Darshan Family 

Curtain Raiser for International Day of Yoga at Indian Embassy 

Indian Embassy in Kuwait in association with community 

organisation Seva Darshan, Artistic Yoga and Amma Kuwait 

organised a curtain raiser event for International Day of   

Yoga at Embassy. 

Large number of volunteers from Seva Darshan held a 

demonstration of various yoga postures at the Embassy 

which was witnessed by large crowd. The Senior members of 

Seva Darshan performed various asanas in style while the 

children from Bala Darshan performed 'Surya Namaskar'.  

Dr. Roopesh Seva Darshan coordinator explained the benefits of 

each yoga postures to the Audience. The volunteers from Artistic 

Yoga also demonstrated various Yoga styles. Amma Kuwait volun-

teers spoke about the various activities they are carried out in Ku-

wait. This event is the final rehearsal in the run up to the Interna-

tional Yoga day to be held on the Friday, 24th of June 2016 at the 

Indian Embassy premises. 

June 21 was declared the International Day of Yoga by the United 

Nations General Assembly on Dec 11, 2014 after a call by Indian 

Prime Minister Narendra Modi when he addressed the UN General Assembly on Sept 27, 2014. The call had the support of 

177 countries, including the State of Kuwait. 
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Seva Darshan Family 

Spoken Sanskrit Shibir Started  

A ten day Spoken Samskritham Shibir ( camp ) is being held  at Mangaf Sopanam from 11th June to 21st June. Interested 

candidates in attending future camps may please contact  Samskritha Bharati Kuwait at sktb.kuwait@gmail.com 
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Seva Darshan Family 

Farwanya Area Blood Donation Drive at Jabriya Blood Bank 

 

 

International Conference on Yoga and Beyond  

Seva Darshan General Secretary Shri. Sanjuraj and Yoga Coordinator Dr. Roopesh Raveendran will be attending the                   

International Conference on Yoga and Beyond upon the invitation of the Government of India. The conference is being held 

for the first time in New Delhi in connection with the second International Yoga Day from 21June to 23 June. The Indian Prime 

Minister Shri. Narendra Modi will inaugurate the conference. 
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