
July 2016  |  Sopanam    

 

      Volume 06  ♦ Issue 04                                         5118  ♦  ¦×ÞÂ¢                       July ♦   2016 

The  Complete Family  Magazine  



July 2016  |  Sopanam  2 

 

 2016 July Volume 06 Issue 04 

Cover Design 
Sujith Sureshan 

Sopanam Family Magazine 
A CIS Publication 

 

For Comments, Submissions & Subscriptions please write to 

email : sopanamemagazine@gmail.com 

www.sevadarshan.com    

5 

8 

16 



July 2016  |  Sopanam  3 

 

2016 July Volume 06 Issue 04 

ØáÍÞ×ßÄ¢ 

''ÕcÕØÞÏ¢ ØÎÞdÖßÄcåØÙÞÏÞX 

çÏÞ ¥Çß·íºí»Äß 

È ÄØc µ»íºßÆÞø¢Í£ 

µÆÞºßÆÕØàÆÄß""  

   

AÀ°w 

 

ÆãÂÈßÖí»ÏÕá¢, µÀßÈÞibÞÈÕá¢ èµÎáÄÜÞAß, ØÎVjøÞÏ 

ØÙÞÏßµæ{ µâæ¿ çºVJáæµÞIí ¦ø¢ÍßAáK ²øá µÞøcÕá¢ 

²øßAÜá¢ ÉøÞ¼ÏæM¿áµÏßÜï. 

¥ÎãÄÕºÈ¢  

¥ÙCÞø¢ ©çÉfßAáKÕX ®ÜïÞÕVAá¢ dÉßÏÈÞÏßJàøáKá. çµÞÉæJ ©çÉfßºîÞW Æá£¶¢ 

©IÞµáµÏßÜï. ¦VJß Äc¼ßºîÞW ÇÈÕÞÈÞµá¢. ÜáÌíÇí (çÜÞÍ¢) ©çÉfßºîÞW Øá¶¢ 

©IÞµá¢. ÍìÄßµ Øá¶ØOJáA{áæ¿ ÜÍcÄçÏçÏÞ, ¥ÜÍcÄçÏçÏÞAÞZ ©ÉøßÏÞÏß 

²øáÕæa ÎÞÈØßµÞÕØíÅÏÞÃí ¥ÕæÈ ØOKçÈÞ ÆøßdÆçÈÞ ¦AáKÄí. ÉøßÎßÄÎÞÏ Øá¶ 

ØìµøcBZAáUßW ²ÄáBß ¼àÕßAáçOÞÝá¢ ÄÈßAí ÜÍßºî ¥Èád·ÙBZAí èÆÕJßÈí 

Èwß ÉùEáæµÞIí ¥ÄcÞVJß æÕ¿ßEí ¼àÕßAáK ÎÈá×cX ØÆÞ ØçLÞ×ÕÞÈÞÏßøßAá¢. 

ØçLÞ×ÎÞÃí ÏÅÞVj ÇÈ¢. ®dÄ ÜÍßºîÞÜá¢ ÎÄßÕøÞæÄ, ¦VJßÉâIí ³¿ß È¿AáK 

ÎÈá×cÈí ¥ÏÞZ çµÞ¿àÖbøÈÞæÃCßÜá¢ ØçLÞ×¢ ©IÞÏßøßAáµÏßÜï. ØçLÞ×ÎáUÕÈÞÃí 

ÏÅÞVj ÇÈßµX.  
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K uwait is getting never seen extreme heat this summer. The temperatures have soared to over 50C in the 

noon heat. It would be best for everyone to ensure they drink a lot of water to avoid dehydration and 

other health issues. At the same time, we must also ensure our body is not constantly exposed to extremes of             

temperatures at regular intervals which can also lead to various health problems. 

 The International Yoga Day was celebrated across the world with participation from 139 countries. In              

Kuwait, over 600 people gathered at a spectacular programme hosted by the Indian Embassy of Kuwait. Many 

yoga enthusiasts gathered and performed yoga together. Seva Darshan volunteers turned up in large numbers 

and even showcased some yoga formations on stage. The suryanamaskar by the students of Bala Darshan and the 

martial arts display was well received by the audience.  We hope these programmes will encourage more people 

to take to yoga as a lifestyle rather than physical effort alone. Yoga also helps us culturally bond with the spirit of 

our nation. 

 The month of July is also auspicious for us as it marks the month of Karkiddakom. It is the last month of 

the Malayalam calendar. It marks the month the monsoons come as part of the change in season in India. As this 

month is usually marked by poor health and less immunity, traditionally in Kerala the month is marked with    

special diets and prayers. Karkiddaka kanji is prepared in many homes. This month is also supposed to be ideal 

for doing ayurveda treatments. This month is also called the Ramayana Masam and regular reading of the                      

Ramayan is done in most homes during this time. The last day of the month marks the Karkiddaka Vavu Bali 

where we pay our respects to our dead ancestors.   

 India has made a tremendous leap in its space programme in the last two years. With the spectacular feat 

of launching 20 satellites at the same time and the permanent membership in the MTCR has put India on the               

forefront t of technological advancement across the world. We wish all success in all future endeavors of our                   

scientific community.  

 Swadeshi is concept that is wrongfully associated with protectionism. In the modern day of globalization, 

it is not possible for us to remain secluded and be a closed economy. But swadeshi economics is proving to be the 

model many countries will adopt in the near future. Swadeshi economics ensures a cultural bond to our economic 

policies. This will ensure indigenous products are given certain leverage in the market that will be fiercely                     

contested by foreign products with bigger money power. This will possible only with the people of the nation 

adopting a stand of using home made products when available in completion to foreign products. In a global 

economy, we cannot afford to block foreign investment which brings jobs and development. But at the same time 

we can take decisions that will ensure our domestic market is also protected with citizens being inclined to                     

purchase home made good over foreign products. Again, we must understand market works based on prices and 

quality. So competition ensures our domestic market improves quality to compete. 

 While we go on our vacation to our motherland and celebrate the upcoming Onam, let us take a pledge to 

purchase more Indian made goods, when we have a choice. Every amount spend can make a difference in the life 

of a fellow citizen somewhere in our Nation. 

 

 

We wish all our readers happy reading... 
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ആദരാഞ്ജലികൾ 

എന്നില് ഊര്ജ്ജം ്ി കാവ കാ ാലം ാര്ജ് 
 

വാനപ്രസ്ഥത്തിന് ദേശീയ അവാര്ഡ് ടിടിയിയ യതയത്താ ക ടാവാ   

യാര്ഡ രറഞ്ഞത്,             

''അവാര്ഡ് ്റുവാവാങാനാ േല്ഹിയിത ത്ത്ദളാ  ാ ിതന ടാണാ 

നാഷണല് സ്ടൂ ഓഫ് പ്രാതയ്തെ രയറക്െര്ഡ രാ ദ ാരാല് ബജാജ് 

വര് ' എന്ന് അദേഹതത്ത എനിക്ക് ത്രരിയയതി ലാായിര്ന്ന്  

എന്തിനാ ക അദേഹ  എതന്ന ടാണാവര്ന്നതനന്ന്  

എനിക്കറിയി ലാായിര്ന്ന്  ടാരയങാന ബജാജ് നതന്ന ദനരിടിയ് 

രറയ്തതന്നാ ക ടാവാ   യാര്ഡ രറഞ്ഞിര്ന്നത്  േല്ഹിയില്വച്്  

ഞങാന രരിയയതെടിയാ  ഭാരത് ര ഗ് തദഹാത്സവ് എന്നദരരില് 

സ്ടൂ ഓഫ് പ്രാത ഒര്തായ  നീണ്ട്നില്ക്ക്ന്ന ഒര് നിദയറുവര്ഡ തെസ്റ്റിവല് നെത്ത്ന്ന്തണ്ടന്ന്  അനില് ഒര് 

നാെട  തയയ്യാദതാ എന്ന്  അദേഹ  ദയാേിച്ാ  'രറുവി ലാ' എന്ന് തറ്രെി രറയാ ഞാ തെിച്ാ  

നാെടത്തിദനാെ്ള്ള അെങാനാത്ത അഭിനിദവശ തടാണ്ട് ആ േൗനയദതതറുവെ്ത്ത്  ്ഷയയിത നതന്ന ്റുവവ്  വ ിയ 

നിദയറുവര്ഡ തെസ്റ്റിവ ാണത്  എണ്രദനാം  നാെടങാന അരങാനിത ത്ത്   ബാക്കി ടാരയങാനതം ലാാ  ടാവാ   

യാര്ഡ രറയ്തതന്ന് രറഞ്ഞ് ബജാജ് രിരിഞ്ഞ്  േല്ഹിയില്നിന്ന് നിരിതച്ത്തിയദശഷ  ടാവാ   യാറ്തായി 

യ യാരിച്ദൊ ഒര് ഇ ഗ്ലീഷ് ദേ തയയ്യാതതന്ന് ആേയ  ടര്നി  രിന്നീട് ത യാം  തനിതയന്നായി യിന്തി  

്തറ ആദ ായിച്ദശഷ  ടാവാ   യാര്ഡ രറഞ്ഞ്: 'ദതാഹ ാല് േല്ഹിയില്ദരായി ഒര് ത യാംനാെട  

തയയ്യാന്നനിത ന്താ ടാരയ   അത് ആര്ഡക്ക്  തയയ്യാവ്ന്ന ടാരയതാ ക  നത്തക്കാര് യ സ്ടൃന നാെട  തയയ്യാ '  

“അദയ്യാ, യാര്ഡ എനിക്ക് യ സ്ടൃന  അറിഞ്ഞ്ടൂൊ”, ഞാ രറഞ്ഞ്   

'നനിക്ക് രറുവാ   നത്ക്ക് ടര്ഡണഭാര  തയയ്യാ '   

'യാര്ഡ, എനിക്ക് ഒര്രിെിയ്തി ലാാത്ത ടാരയതാ ക യാര്ഡ രറയ്ന്നത്'   

എന്തറ യദേഹ  താറിയി ലാ  എന്നാല്, എനിക്ക് തയയ്യാ ടഴിയ്തതന്ന ടാവാ   യാറിന്തറ 

ഉറച്വിശവായത്തിദേല് ഒെ്വില് ടര്ഡണഭാര  ഞാദനതറുവെ്ത്ത്  വംതരക്കാ തായി ടാവാ   യാറിതന 

എനിക്കറിയാ   അരങാനില് ഒര് ക്ലായിക്കല് രാരളരയ  നി നിര്ഡത്ത്ന്ന നാെടക്കാരനാ ക അദേഹ   

ത യാംത്തിന്തറ അനിര്ട ടെന്ന് ദ ാടദവേിയില്നതന്ന പ്ശദധേയയനായി താറിയ അദേഹത്തിദനാതൊെത്ള്ള 

അന്ഭവങാന ഒരിക്ക ്  തറക്കാനാടി ലാ   

 രണ്ടായിര തടാ ലാ  ത്് ഭായ എഴ്നിയ നാെടതാ ക ടര്ഡണഭാര   അനിത  ടര്ഡണനായിടിയാ ക ഞാ 

രടര്ഡന്നാദെണ്ടതനന്ന് അറിഞ്ഞദൊ ശരിക്ക്  ഒരളരെ് എന്നി ്െനീം  നിറഞ്ഞ്  തഹാഭാരനത്തിത  ്തറ 

വയനയസ്നനായ ഒര് ടഥാരാപ്നതാ ക ടര്ഡണ  

എക്കാ വ്  ടറ്ത്ത യങ്കെങാന ഉള്ളില്ദരറി 

ജീവിക്ക്ന്ന ഒരാ  നാെടത്തിന്തറ സ്പ്ടി്റുവ് 

ടാവാ   യാര്ഡ എനിക്കയച്ാനന്ന്  നാദ ാ 

അദചാ തിനിടിയ് തടാണ്ട് വായിച്ാനീര്ഡക്കാവ്ന്ന ഒര് 

തടാച്ാനാെട   രദേ, ദലാടങാന 

നിറഞ്ഞ്നില്ക്ക്ന്ന ആ നാെട  ഒര് രര്ഡവന  

ടണതക്ക എനിക്ക്ത്ന്നില് ഉയര്ഡന്ന് നിന്ന്  

ഈശവരാ…   ഈ അേര ിരിനിരടംി ൂതെയാണദ ലാാ 

ഞാ ടയറിയിറദങാനണ്ടത്   
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ആദരാഞ്ജലികൾ 

ആ അവസ്ഥതയക്ക്റിച്് എനിക്ക് ആദ ായിക്കാനാട്തായിര്ന്നി ലാ യിനിതയ്തെ നിരക്ക്ടക്കിെയില് 

യാധാരണദരാത  നാെട  റിദഹഴ്യല് തയയ്തത് രഠിക്ക്ട എന്നത് എനിക്ക് ടഠിനതായിര്ന്ന്  

ഹഹേരാബാേില് ടാക്കക്ക്യി ിന്തറ ത ാദക്കഷനി ായിര്ന്ന് ഞാ  

നതാശട നിറഞ്ഞ ആ അന്തരീേത്തില് സ്പ്ടി്റുവ് രഠന  

യിന്തിക്കാ ടഴിയ്തായിര്ന്നി ലാ  എന്നിടിയാ  ര ദൊഴായി 

എ ലാാവരില്നിന്ന്തതാഴിഞ്ഞ് ഞാ അനിന് യതയ  ടതണ്ടത്തി  

ടാറി ്  വിതാനത്തി ്  ബാത്ത് റൂതില്ദരാ ്  ടര്ഡണഭാരത്തിത  

യ ഭാഷണങാന ഉര്വിടിയാ തനഃരാഠതാക്കി  എടിയാേിവയ  താപ്ന  നീണ്ട 

റീദഹഴ്യല് ടയാളില് ഞാ എന്തറ തനസ്ാ  ശരീരവ്  

ടര്ഡണനിദ ക്ക് ഒഴ്ക്കിവിടിയാ  

വംതര സ്തപ്െയ്തചായ അന്ഭവതായിര്ന്ന് ടര്ഡണഭാര   ടാവാ   

യാറിന് എന്നിത  നെനി ്ള്ള വിശവായ തടാണ്ട് താപ്നതാ ക 

ടര്ഡണനായി എനിക്ക് രടര്ഡന്നാൊ ടഴിഞ്ഞത്  യാറ് ര ദൊഴ്  

രറയ് , 'തനറുവി ലാാതന പ്െെീസ് ടംിക്ക്ന്നന്ദരാത യാ ക ടര്ഡണഭാര ' എന്ന് രിെിവിടിയാല് നാതഴ വീണ്ദരാട്   

ഉന്നനതായ തസ്റ്റഹ സ്് ദരര്ഡദൊതദയാെ്ടൂെിയ ഒര് താജിക്കായിര്ന്ന് ടര്ഡണഭാര   വയനയസ്ന 

യ്വെ്ടംാ  നാംങാനംാതായി ടാവാ   യാര്ഡ രറഞ്ഞ്നന്നനന്യരിച്് ദയാരാനത്തിന്തറ അരങാനില് 

എടിയാേിവയ  ഞാ ആെി  ആ േിനരാപ്നങാനംിത  ഓദരാ നിതിഷത്തി ്  ടര്ഡണ എന്തറ ശരീരത്തിദ ക്ക് 

ടയറിവന്ന്  ര  രാപ്നിടംി ്  ടര്ഡണന്തറ ദവഷത്തില് ഞാ എതന്നത്തതന്ന യവ്ന  ടണ്ട്  ആ 

ഊര്ഡജപ്രവാഹ  എന്നില് നിറച്ത് ടാവാ   യാറിന്തറ ശിേണ  നതന്നയായിര്ന്ന്  

യിനിതയിത  ര  ടാരയങാനംാ  ഈ നാെടത്തിന് എനിക്ക് യഹായടതായിടിയാണ്ട്  പ്രദനയടിച്് സ്തരയ്തസ് 

ഉരദയാ ിക്ക്ന്നടാരയത്തി ്  തറുവാ  തതറുവാന്ന് ഒെ  അഭിനയിച്വര്തെ യഹടരണതാ ക  ടാവാ   യാറിന്തറ 

ശിേണത്തില് അവര്ഡ ത്രരിയിനരാ ക  റിദഹഴ്യല് ടാണാ ര  പ്രത്ഖര്തതത്തിയിര്ന്ന്  റിദഹഴ്യല് 

ടണ്ട ദ ാരിദച്ടിയ (ഭരത് ദ ാരി) ടണാനിറഞ്ഞ് എതന്ന തടടിയിെിെിച്ാ രറഞ്ഞ്   

'ഞാതനന്തറ ടര്ഡണതന ടതണ്ടൊ ' തറക്കാനാടാത്ത് അന്ഭവതായിര്ന്ന് അത്  േല്ഹിയിത  ടതാനി 

ഓരിദറുവാറിയത്തി ായിര്ന്ന് ആേയാവനരണ   നിറഞ്ഞ യേസ്ിന്തറ ത്നി രയില്ത്തതന്ന 

യ സ്ടൃനരണ്ഡിനോര്  ന  ത്നിര്ഡന്ന നാെടയ ച്ിപ്ന പ്രവര്ഡത്തടര്  അവതര ടണ്ടതാപ്നയില് എന്തറ 

തനസ്് രിെഞ്ഞ്  ശരിയാടദണ എന്ന പ്രാര്ഡഥനദയാതെ യട  ഹേവങാനതംയ്   ്ര്ക്കോതരയ്  വേിച്ാ  

ടര്ഡണതന രടര്ഡന്നാൊ ന്െങാനിയദനാതെ അേൃശയതായ ഒര് ശക്തി എന്നില് പ്രവഹിക്ക് ദരാത , 

യ ഭാഷണത്തിതനാെ  ശരീരത്തിത  ഓദരാ ദടാശവ്  ഉണരാ 

ന്െങാനി  യ സ്ടൃന ഭാഷയ്തെ ടര്ത്ത് ശരിക്ക്  ഞാ 

അറിയാ ന്െങാനി  അെ്ത്ത യ ഭാഷണ  ്തനന്ന് 

ഓര്ഡമയ്ണ്ടാടി ലാ  രദേ, രറദയണ്ട യതയതാട്ദളാ 

വാക്ക്ട എവിതെനിദന്നാ എന്നിദ ക്ക് ഒഴ്ടിതയത്തി  

നീണ്ട ഒന്നരതണിക്കൂറ്ടക്ക്ദശഷ  ടര്ഡണഭാര  

ആെിത്തീര്ഡന്നദൊ യേസ്് ഒന്നെങ്ക  ഹടയെിടംാതാതയഴ്ദന്നറുവാ  

യ്ടിയാതരാള്ളാന്ന എന്തറ ശരീരത്തിദ ക്ക് ആ ഒര് 

ട്ംിര്ഡതഴയായി തരയ്തനിറങാനി  രയറക്െര്ഡ ഹരിഹര യാര്ഡ 

നിറടണാടദംാതെ ദവേിയില് തവച്് അഭിനേിച്നിതിഷ  

തറക്കാനാവി ലാ  ഒര്തണിക്കൂര്ഡ ടഴിഞ്ഞ് വീണ്ട്  ടര്ഡണഭാര  
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ആദരാഞ്ജലികൾ 

അദന ദവേിയില് അവനരിെിക്കാ സ്ടൂ ഓഫ് പ്രാതയ്തെ പ്രവര്ഡത്തടര്ഡ ഞങാനദംാൊവശയതെടിയാ  അത് 

ടര്ഡണഭാരത്തിന് ടിടിയിയ വ ിയ അ  ീടാരതായി  വ ിതയാര് ടൂടിയായ്തതയ്തെ വിജയതായിര്ന്ന് ടര്ഡണഭാര   

ഇന്ന് ടര്ഡണഭാര  തയയ്യാ രറുവാദതാ എന്ന് ദയാേിച്ാല് എനിക്ക് ഉറൊരറയാ ടഴിയി ലാ  അത് അന്ന് 

യ ഭവിക്ക്ടയായിര്ന്ന്  ന്െര്ഡച്യായി ട്തറ ദവേിട ടിടിയിയിര്തന്നങ്കില് ടര്ഡണഭാര  വീണ്ട്  വീണ്ട്  

ടംിക്കാതായിര്ന്ന്  വംതര യ്ര്ക്ക  ദരര്ഡദക്ക ആ നാെട  ടാണാന്ള്ള ഭാ യത്ണ്ടായ്ള്ളത  അന്ദരാത  

അവനരിെിക്കാന്   േല്ഹിയിത  രണ്ട് അവനരണത്തിന്ദശഷ  ത് ഹബയില്  ീ ാ ദഹാടിയ ി ്  

ഷണ്ത്ഖാനേഹാംി ്  ടര്ഡണഭാര  ഞങാന അവനരിെിച്ാ  

 എ െി യാറ്  ഒഎവി യാറ്  രണ്ട് സ്ഥ ത്ത്  നാെട  ടാണാ വന്ന്  നയറ്േീ ഷാ, 

ശശിടരൂറിന്തറ തട അങാനതന നിരവധിദരര്ഡ ഈ നാെട  ടണ്ട്  ടര്ഡണഭാരതത്തക്ക്റിച്് ഷാ രിന്നീട് 

എഴ്ന്ടയ്  തയയ്തന്  വിദേശരാജയങാനംില് അവനരിെിക്കാ ആപ് ഹിച്ന്ദരാത  ദടരംത്തി ്  

ടര്ഡണഭാര  തയയ്യണതതന്ന് ഞങാന ആപ് ഹിച്ിര്ന്ന്  രദേ, അനിന് ആര്  യേര്ഡഭത്ണ്ടാക്കിയി ലാ എന്നനാ ക 

യനയ   േല്ഹിയിത  ആേയാവനരണത്തില് ര ദൊഴ്  എക്ഹയറുവരായി രാടിയാരാെി ടാവാ   യാര്ഡ 

അരങാനിത ത്തിയദൊ ആംാട രിെിച്ിറക്കിതടാണ്ട്ദരായ അന്ഭവ  ഉണ്ടായിടിയാണ്ട്  ഞാനിന്ന്  

ഉറച്ാവിശവയിക്ക്ന്ന്  ടാവാ   യാറിന്തറ നിദയറുവര്ഡ ശരിക്ക്  ഒരത്ഭ്നതാ ക  അദേഹത്തിന്തറ താസ്തരിടന 

ഞാദരാ ്തറിയാതന എതന്നതക്കാണ്ട് ഒര് യ സ്ടൃനനാെട  തയയ്യിക്ക്ടയായിര്ന്ന്   ്ര്നവ നതന്നയാ ക 

ടര്ഡണഭാരത്തിന്തറ വിജയ   

 ടര്ഡണഭാരത്തിത  രടര്ഡന്നാടിയത്തിന്തറ അെിസ്ഥാനത്തില് ടാ െി പ്ശീശങ്കരായാരയ യ സ്ടൃന 

യര്ഡവട ാശാ  എനിക്ക് രി ിറുവ് നല്ടി  ജീവിനത്തിത  ്റുവവ്  വ ിയ അ  ീടാരതായിത്തതന്നയാ ക 

ഞാനനിതന ടാണ്ന്നത്  രി ിറുവ് ഒര്രാെ്ദരര്ഡക്ക് ടിടിയിയിടിയാണ്ട്  രദേ, എനിക്ക്  ഭിച് രി ിറുവിന് ഒര്രാട് 

പ്രദനയടനയ്ണ്ട്  ഭാരനത്തില് ആേയതായിടിയാ ക ഒര് യ ച്ിപ്നനെ യ സ്ടൃന നാെട  തയയ്യാന്നത്  

അനിന്രിന്നിത  ദക്ലശങാനതംക്ക്റിച്് ഞാ യൂയിെിച്ദ ലാാ   

 േല്ഹിയിത  രണ്ട് അവനരണങാനക്ക്ദശഷ  എനിക്ക് നാഷണല് സ്ടൂ ഓഫ് പ്രാതയിദ ക്ക് േണ  

 ഭിച്ാ  ടര്ഡണഭാര  അവര്ഡക്ക് രഠിക്കാന്ണ്ടായിര്ന്ന്  എങാനതനയാ ക ഞാ ടര്ഡണന്തറ 

താനയിടയ ഘര്ഡഷങാനംാ  വൃഥടംാ  അഭിനയിച്ാ െ ിെിച്തനന്ന് അവര്ഡക്ക് അറിയണ   അതനാന്ന്  ഒര് 

അക്കാേതിക് ന ത്തില് എനിക്ക് രറഞ്ഞ്തടാെ്ക്കാ ടഴിയ്ന്ന ടാരയതായിര്ന്നി ലാ  നാെടത്തിത  

യ ഭാഷണങാന ദടടിയ എന്തറ അമാവ രറഞ്ഞ്, ആര് രറഞ്ഞ് നിനക്ക് യ സ്ടൃന  അറിയിത ലാന്നത്, 

്ദനാ ജേത്തില് നിന്തറ ജീനില് ആ ഭാഷയ്തെ ധാന്ക്ക ട ര്ഡന്നിരിക്കണ   ശരിയാ ക, 

നമംിദ ാദരാര്ത്തര്തെയ്  തനസ്ിന്തറ ്ദനാ ദടാണില് അത് തറഞ്ഞ്ടിെൊണ്ട്  ടര്ഡണനായി താറിയദൊ 

ആ ശക്തിയാട്  എന്തറ ശരീരത്തി ൂതെ ര്റത്ത്വന്നത്  യ സ്ടൃന ഭാരനി ഒര്ക്ക്ന്ന ്ഴ് രാടിയാടക്ക് 

ആത്ഖാവനരണ  നെത്തിയന്  ഞാനാ ക  അന്  ഒര് വിസ്തയതായി ഞാ ടാണ്ന്ന്   

 

 എ ലാാ  ടാവാ   യാറി ൂതെ ടര്ഡണഭാര  തടാണ്ട്വന്ന ഭാ യങാന  നമ തയയ്തനനാതണാ എന്ന് 

വിശവയിക്കാ ടഴിയാത്ത അരൂര്ഡവ  യി  ടാരയങാനദം ജീവിനത്തി ്ണ്ടാടൂ  എതന്ന യ ബധിചിച്് 

അനിത ാന്നാ ക ടര്ഡണഭാര   ഒര്രദേ, ടഴിഞ്ഞ ജേത്തില് രൂര്ഡത്തീടരിക്കാ ടഴിയാതനദരായ ഒര് ടാരയ  

ഈ ജേത്തില് ഹേവ  യാധിച്ാനന്നനാടാ  ടര്ഡണഭാര   

 

പത്മശ്രീ മ ാഹന്ലാല് 
കടപ്പാട് : ജന്മഭൂ ി  



July 2016  |  Sopanam  8 

 

ÉáÈV¼àÕÈJßæa µVAß¿µ¢ 

ഭ 
േണ , വിപ്ശത , ഉറക്ക  ഇവ ്റുവക്ക്റച്ി ി ലാാതനയ്  തിനതായ്  അന്വര്ഡത്തിദക്കണ്ട ടാ താ ക 

ടര്ഡക്കെട   വയായാത  അധിടതാടാതന പ്ശധേയിക്കണ   രനി ത്നല് വയറിംക്ക  വതര നീംാന്ന 

രടര്ഡച്വയാധിട ടര്ഡക്കെട  എത്താ ദവണ്ടി 

ടാത്തിരിക്ക്ടയാ ക  നനഞ്ഞ വസ്പ്നങാന ഉദരേിക്കാ   

നണ്ത്ത ഭേണ  രൂര്ഡണതായ്  വര്ഡജിക്കണ   എരിവിന്  

യവര്ഡെിന്  ത്നൂക്ക  തടാെ്ക്കാ   ധാനയങാനംാ  രയറ്  

ടൂെ്നല് ടഴിക്കാ    

ബാക്െീരിയയ്  ഹവറയ്  തവള്ളത്തി ൂതെയാ ക 

എത്ത്ന്നത്  തവള്ള  നിംെിച്ാറുവിത്തതന്ന ട്െിക്കണ   

തഴതൂ   തവള്ള  ഒഴ്ടിനെന്ന് ത ിനതെെ്ന്നനാ ക ഒര് 

താറുവ   രഴയ തവള്ളവ്  ര്നിയ തവള്ളവ്  ടൂെി 

ദയര്ദളാ ടിണറുവിത  തവള്ളത്തിന്  തിപ്ശഭാവ  വര്   

നണ്െില് വീെിന്ള്ളില് ദരാ ാണ്ക്കംാതെ യാന്നിധയ  

വര്ഡധിക്ക്   വീെ്  രരിയരവ്  ര്ടയ്തക്ക്ന്നത് ഇവതയ 

ര്റ നള്ളാനാ ക  ആവശയതതങ്കില് താപ്ന  എ ലാാ 

വാനി ്ടംാ  ജന ്ടംാ  ന്റന്നാല് തനി  താ യ  

വര്ഡജിക്കണതതന്നിത ലാങ്കി ്  േഹനക്ക്റവിന് 

ഇെയാക്ക്ന്നനിനാല് അതിന ഉരദയാ   ട്റയ്തക്കണ   

ദതാര് ടാച്ി ഉരദയാ ിക്കാ , രദേ ഹനര് വര്ഡജിക്കണ   

രടല് ഉറക്ക  നീര്ഡത്ത്  ഒഴിവാക്കണ    

 ശരീരത്തിന്  തനസ്ിന്  ഹനര്ഡത യത്ള്ള ടാ തായനിനാല് ഉഴിച്ി ്  രിഴിച്ി ്  ഔഷധദയവയ്  

അെങാന്ന്ന യ്ഖയിടിത്സയ്തക്ക്  ടര്ഡക്കെട  ഉത്തതതാ ക   ടര്ഡക്കെട തായത്തില് തയയ്യാന്ന രചടര്ഡത 

യിടിത്സയാണ് ടര്ഡക്കെട യിടിത്സ  ടൃനയതായ താര്ഡ ങാനംി ൂതെ ശരീരത്തില് വര്ഡധിച്ിരിക്ക്ന്ന ദോഷങാനതം 

ര്റദത്തക്ക് നള്ളി ആദരാ യ  നി നിര്ഡത്ത്ട എന്നനാ ക ഇനിന്തറ ഉദേശയ   ടര്ഡക്കിെടക്കാറ് താനത്ത് 

ടരിളെതായി നിറയ്ദളാ, ട്ംിച്് ഈറന്െ്ത്ത് നില്ക്ക്ന്ന പ്രടൃനി യിരിക്ക്   അവക്കറിയാ  

ര്നര്ഡജീവനത്തിന് ടാ താതയന്ന്  രാരളരയപ് ഥങ്ങാന രറയ്ന്നത് തണ്യൂണ് ടാ താ ക 

ര്നര്ഡജീവനയിടിത്സക്ക് ഉയിനതതന്നാ ക  തരാെിരെ തി ലാാത്ത, നണ്ത്ത ടാ ാവസ്ഥ ശരീരരപ്ധിചങാന ന്റക്കാ 

യഹായിക്ക്ന്ന്  ഔഷധി, ഹന  യിടിത്സടക്ക് അത് ശരീരതത്ത പ്രാ്നതാക്ക്ന്ന്  ടാത്തിരിെിന്തറ തായ  

ടൂെിയാ ക ടര്ഡക്കിെട   തരാന്നി യിങാനതായത്തിനായ്ള്ള ടാത്തിരിെ്  ശരീര  ആദരാ യേൃഢതാക്കി 

തവദക്കണ്ട ടാ താണിത്  ടര്ഡക്കിെടത്തില് തര്ന്ന് ദയവിച്ാല് ടല്ൊന്തടാ ദത്താം  യയ്ഖ  എന്നാ ക 

ആയ്ര്ഡദവേ  രറയ്ന്നത്  ദരാ ടാരണങാനംായ വാന , രിത്ത , ടെ  എന്നീ തൂന്ന് ദോഷങാനക്ക് വര്ഡധന 

ഉണ്ടാട്ന്ന യതയതാണ് ടര്ഡക്കെട   അനിശക്തതായ തഴക്കാ തായനിനാല്, ടാര്ഡഷിടവൃത്തിടംില് 

വയാരൃനരായിര്ന്ന ദടരംീയര്ഡക്ക് ആയ്ര്ഡദവേ യിടിത്സയ്തക്ക്  രഥയത്തിന്  ടൂെ്നല് യതയ  ടതണ്ടത്താ 

യാധിക്ക്ന്നന്  ടര്ഡക്കെടതായത്തിത  ആയ്ര്ഡദവേ യിടിത്സയ്തക്ക് പ്രാധാനയ  ടൂടിയി   

 നാടിയാഹവേയതാര്  രരളരാ ന ഹവേയതാര്  ത്നല് ആയ്ര്ഡദവേ ദടാദംജ്ടംില് 

ഉന്നനവിേയാഭയായ  ദനെിയ ദരാക്െര്ഡതാര്  അെങാനിയനാ ക ദടരംത്തിത  ആയ്ര്ഡദവേ യതൂഹ   
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ആയ്ര്ഡദവേതത്ത ആധാരതാക്കിയ്ംം തഹല്ത്ത് െൂറിയ  ദടരംത്തിന്തറ യവിദശഷനടംില് ഒന്നാ ക  

രചടര്ഡമ  ദരാ ്ംം ര്നര്ഡയൗവനപ്രാ്നി യിടിത്സടക്കായി നൂറ്ടണക്കിന് വിദേശീയരാ ക ഇദൊ 

ദടരംത്തില് എത്ത്ന്നത്  ശരീരത്തിന് യതപ് തായ ഹയനനയ  നല്ട്ന്ന രചടര്ഡമ  തനസ്ിന് പ്രശാന്തിയ്  

ഊര്ഡജയവ നയ്  നല്ട്ന്ന്   

ഒഴിച്ാടൂൊനാടാത്ത യാഹയരയത്തില് രചടര്ഡമ 

യിടിത്സ ്ന് ടാ ത്ത്താടാതതങ്കി ്  ഋന്യധിചിടാ താ ക 

അന്ദയാജയ   ഒര് ഋന്വിന്തറ ഒെ്വി തത്ത ്ഴ് 

േിവയവ്  അെ്ത്ത ഋന്വിന്തറ ന്െക്കത്തിത  ്ഴ് 

േിവയവ്  ദയര്ഡന്ന ടാ താ ക ഋന്യധിചി  ദടരംത്തിത  

ടാ ാവസ്ഥയന്യരിച്്, യ്ന ബര്ഡ-ഒക്ദൊബര്ഡ (ന് ാ ), 

താര്ഡച്്- ്പ്രില് (ട് ഭ ), ജൂ ായ്ത- ആ സ്ത് (ടര്ഡക്കെട ) 

തായങാനംാ ക രചടര്ഡമത്തിന് ഉയിന   ദടരംീയ 

യിടിത്സട എന്നറിയതെെ്ന്ന യിടിത്സാവിധിടംാ ക ധാര, 

രിഴിച്ില്, ഞവരക്കിഴി, അന്നദ ര , നം , ന തരാനിച്ില് 

ന്െങാനിയവ  രചടര്ഡതയിടിത്സ തയയ്യാന്നനിന് ദടരംീയ 

ഹവേയോര്ഡ ആവിഷ്ടരിച് താര്ഡ ങാനംാണിവ  ഉെ ിന്തറ 

ഊര്ഡജയവ നക്ക്  ര്നര്ഡ യൗവന പ്രാ്നിക്ക്  യഹായിക്ക്ന്ന്  

 ജൂഹ  തധയത്തില് ന്െങാനി ഓ സ്റ്റ് രട്നി വതരയാണ് ടര്ഡക്കെട യിടിത്സാടാ    യൗവനാവസ്ഥയില് 

ന്െങാനി വാര്ഡധടയ  വതരയ്ള്ള ്തനാര് പ്രായക്കാര്ഡക്ക്  ടര്ഡക്കെട യിടിത്സ തയയ്യാ   ടഷായയിടിത്സ, 

രിഴിച്ില്, ഉഴിച്ില്, ഞവരക്കിഴി, ധാര, വസ്നി രിതന്ന വിപ്ശതിക്ക്ന്നന്  ന ലാ ഇരിൊതാണ് പ്രധാന 

യിടിത്സാഘടിയങാന  ശരീരതത്ത ആതട ര്നര്ജീവിെിക്ക്ടയാണ് തര്ന്ന്ടഞ്ഞി ദയവയ്തെ  േയ   േീണ  

താറാന്  വിശെ് വര്ഡധിക്കാന്  ധാന്ക്കംാതെ ര്ഷ്ടിക്ക്  

ഉനട്ന്നവയാ ക തര്ന്ന്ടഞ്ഞിയ്തെ ടൂടിയ്  തര്ന്ന് ടഞ്ഞി 

വീടിയില് നയാറാക്കാ   41 േിവയ  ന്െര്ഡച്യായി ടഴിക്കാ    

കര്ജ്ക്കടക കഞ്ഞിക്കൂട്ട്  

 ് യ്തക്ക, ട്ര്ത്ംക്, ടരി ജീരട , ജീരട , തരര് ജീരട , 

തയറ്ര്ന്നയരി, ടാര്ഡദടാടി രി, തടാത്തത ലാി, വിഴാ രി, 

അയദതാേട , ജാനിരപ്നി, പ് ാള്, ട്െടൊ യരി, യ്ക്ക്, 

ട്റ്ദന്താടിയി, ടാടിയാനിെ ി, തയറൂം, നവിഴാത എന്നീ 18 നര  

പ്േവയങാന യതതതെ്ത്ത് തരാെിയാക്ക്ട  15 പ് ാ  തരാെി 2 

 ിറുവര്ഡ തവള്ളത്തില് നിംെിച്് 1  ിറുവര്ഡ ആക്കി വറുവിച്് അനില് 

50 പ് ാ  നവരയരി ദവവിച്് ഇറക്കിവയ്തക്ക്ന്നനിന് ത്ളായി 

ഒര് ത്റി ദനങാനയ്തെ രാത െ്ത്ത് ദയര്ഡത്ത് അല്ര  ഇന്ത്ൊ  

ടൂെി ദയര്ഡക്ക്ട  ഈ ഔഷധക്കഞ്ഞി തനയ്യില് നാംിച്ാ 

ദയവിക്ക്ട  
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Yoga: Finding Ultimate Expression to Life 

W 
hen we say “yoga,” for most people it probably means             

twisting the body into impossible postures. That’s not what 

yoga is about. Among the Yoga Sutras, which form the bedrock of 

today’s yoga, only one sutra is dedicated to asanas. All Patanjali said 

was “Sthiram sukham asanam” – a posture which is comfortable and 

firm, that is your asana. Asanas are a very preparatory step, but                  

unfortunately they are being propagated as the whole of yoga. Yoga 

means to be in perfect tune. Your body, mind and spirit and the existence are in absolute harmony. When you               

fine-tune yourself to a point where everything functions so beautifully within you, the best of your abilities will 

naturally flow out of you.   

Have you noticed, just a little happiness can liberate you from your usual limitations of energy and capability. 

When you are happy, your energies always function better. You seem to have endless energy. It doesn’t               

matter even if you do not eat or sleep, you can go on and on. If a little happiness can do this to you, imagine if 

your body and mind were functioning in a completely different state of relaxation and a certain level of                  

blissfulness. You would be released from so many things that most people suffer from. For example, let’s say you 

have a nagging headache. Your headache is not a major disease but just that throbbing pain can take all your                 

capability away for the whole day. But with the practice of yoga, your body and mind will be kept at their highest 

possible peak. There are also other dimensions to yoga. When you activate your energies, you can function in a 

different way. Right now, you consider yourself to be a person and are identified with many things. But what you 

call “myself” is just a certain amount of energy. Modern science says that the whole existence is just energy                

manifesting itself in different ways. You are just a certain amount of energy functioning in a particular way. As far 

as science is concerned, this same energy which you call 

as “myself” could be a rock, could lie there as mud, stand 

up as a tree, bark as a dog or manifest as you. Everything 

is the same energy, but functioning at different levels of 

capability.  

Similarly among human beings, though we are all made 

of the same energy, we do not function at the same level 

of capability. What we refer to as capability, talent,                 

Sadhguru 

Courtesy: Isha Blog 
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Yoga: Finding Ultimate Expression to Life 

creativity or your ability to do things in the world is just a certain way your energy functions. In one plant, this    

energy functions to create rose flowers. In another, it functions to create jasmine. But it is all the same energy              

manifesting itself. If you gain a little bit of mastery over your own energies, you will simply and naturally do things 

that you never imagined possible. This is the experience of any number of people who have started doing yogic 

practices. It is the inner technology of creating situations the way you want them.  

 With the same mud that we build such huge buildings, people initially built little huts. They thought that 

was all they could do with it. Haven’t we built computers with the same earth? We thought we could only dig out 

earth and make pots or bricks out of it. Now we make computers, cars and even spacecrafts. It is the same energy, 

but we have started using it for higher possibilities.  

 Similarly, there is a whole technology as to how to use our inner energies for higher possibilities. Yoga is a 

tool to find ultimate expression to life. Every human being must explore and know this. Otherwise, life becomes 

very limited and accidental. But once you start activating your inner energies, your capabilities happen in a differ-

ent sphere altogether. 
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കര്ജ്ക്കടകിിറെ  ത ുപ്പ്പില് രാ ായപ  ാം  

ട 
ര്ഡക്കെടത്തിതെ തഴ നണ്െില്, ഇര് തൂെിയ ദതഘയാര്ഡത്ത്ടംില് ദരാ ്  ഭക്തിയ്തെ നീ ിത 

നിറച്് ടര്ഡക്കിെടത്തിന് ഭക്തിയ്തെ ദടാെി ര്നെിക്ക്ന്ന രാതായണ തായ   ട്ംിര്ഡ ടാറുവില് ഇംട്ന്ന 

ആ ി  ന്ള്ട ദരാ ്  നാത ജരത്തിതെ ര്ണയദതറുവ് വിശ്ധേയി ദനെ്ന്ന ടാ താണിത്  

 ത യാം ഭാഷയ്തെ ദേവ ന് യ രേവിയില് ഓദരാ 

ത യാംിയ്  ടര്ഡമ  തടാണ്ട്  തനസ്ാ ്  വാക്കാ ്  

വിയാരത്താ ്  പ്രനിഷ്ഠ നെത്തിയിടിയാള്ള ന്ചത്ത് 

രാതാന്ജ എഴ്ത്തച്ഛ ആേയാത്മരാതായണ  ടിംിരാടിയായി 

ദടാറിയിടിയത് ഓദരാ ത യാംിയ്തെയ്  തനസ്ിതെ 

അെിത്തടിയിദ ക്കാ ക  ഹിേ് വിശവായാധിഷ്ഠിനതതങ്കി ്  

ടിംിൊടിയി ൂതെ ത്രംി  ാനതാധ്രയതായി ഓദരാ 

ത യാംിക്ക്  പ്രിയതാ ക ദേപ്ന ദ ാര്രങാനംില് ഉയര്ന്ന 

രാതായണ ശീ ്ട  രാതായണ തായതാട്ന്നദനാതെ ഓദരാ 

ഹിേ് ട്െ് ബവ്  ഈ ര്ണയ പ് ഥങ് രാരായണ  

േിനയരയയ്തെ ഭാ താക്ക്ന്ന്  എഴ്ത്തച്ഛ എന്ന നാതത്തിന് 

ജാനിദയാ തനദതാ ഇ ലാാത്ത ദരാത  

അധേയയാത്മരാതായണവ്  ടിംിരാടിയാ  ത യാംിക്ക് യവന്ത   

 ടാവയ പ്രധാനതായ അധേയയാത്മരാതായണ  

ഭക്തിരയപ്രധാനവ്   യാരാ ശ യള്ഷ്ടവ്  ആ ക  

ത യാം യാഹിനയ ദ ാടതത്ത തരനട ടിരീെതാ ക 

എഴ്ത്തച്ഛ രാതായണ   രാതായണത്തിതെ വിവിധ 

രയനട നി വില് ഉതണ്ടങ്കി ്  വാല്തീടി 

രാതായണത്തിതന വിവര്ഡത്തനങാനംില് ഇപ്നയ്  ടാവയ ഭ  ി 

ന്ംാള്ന്ന തതറുവാര് യൃഷ്ടിയ്  ഇ ലാ  യ ടൃനത്തിതെ 

രരിഭാഷയായിടിയാ ക രാതായണ  എഴ്നതെടിയത്  എന്നാല് എഴ്ത്തച്ഛതെ  രാതായണ  ഒര്  രൂര്ഡണ 

വിവര്ഡത്തന രനിെ ലാ  നതെനായ ടാവയനിര്ണന ഭക്തിതാര്ഡ ത്തില് യാധാരണ, അനായത് ശൂപ്േന് ദരാ ്  

പ് ഹിക്കാവ്ന്ന രീനിയില് രറയതെടിയിടിയാള്ള രയനയാ ക   നിഷിധേയത ലാാത്ത വായനയില് പ്ശൂപ്േന് ദരാ ്  

തഹനവ   ഭയതാക്ക്ന്ന ര്ണയതായാ ക രാതായണ  ടല്െിക്കതരെ്ന്നന്   

 ടര്ണരയ പ്രധാനതായ ടാവയ  ദലാടങാന ആയാ ക എഴ്നതെടിയിടിയാള്ളത്  എടിയ് അേര  ഓദരാ 

രാേത്തി ്  വര്ന്ന, നാല് രാേത്ള്ള രേയത്തിതെ അന്ഷ്ടാെ് എന്ന ദലാട രൂരത്തി ാ ക രാതായണ   

അഞ്ഞൂറ് യര്ഡ  , നൂദറാം  ഉരാഖയാന , ഇര്രനിനായിരദത്താം  ദലാടങാന     എഴ്ത്തിതെ തടാെ്ത്െി 

ദരാത  നീണ്ട് നിവര്ഡന്ന് ടിെക്ക്ന്ന തഹാത്ഭ്ന   ബാ  ടാ കധ , അദയാധേയയാടാ കധ , ടിഷ്ടിധിചാടാ കധ , 

യ്േര ടാ കധ , യ്ധേയ ടാ കധ  എന്നീ ആദറാം  നിരിവ്ട  

 ദേവാവനാര  രാതതെ ജീവടഥയായ ‘രാതാ അയന ’ രാതടാ ഘടിയത്തിത  യ സ്ടാരവ് , ജീവിനവ് , 

യാതൂഹിട രാശ്ചാന വ്  തനവ്  ട്െ് ബവ്  ബധിചങാനംാ  വിയാരങാനംാ , തന്ഷയ നേയ് , വാക്കിതെ 

വി യ് , ധര്ഡമവ് , അധര്ഡമത്തിതെ വഴിയ് , യ്ധേയവ് , യനിയ് , ടെതയ് , വിശവായവ് , ടെൊെ് , 

സ്ദനഹവ് , നയാ വ് , യഹനവ് , രാജയ സ്ദനഹവ് ,യജതാന സ്ദനഹവ് , പ്രജാ സ്ദനഹവ് , 

റ ണ്മപി ബി ല് രാജ്  
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കര്ജ്ക്കടകിിറെ  ത ുപ്പ്പില് രാ ായപ  ാം  

വീറ് , വാശിയ് , ഭക്തിയ് , നിയതങാനംാ , നീനിടംാ , ആയാരങാനംാ  എന്നീ എ ലാാ  എ ലാാ  വരച്ാ ടാടിയി 

ടഥ രറഞ്ഞ്  ഓദരാ ടഥാരാപ്നവ്  ഓദരാ തൂ യത്തിതെ ശി ടംായാ ക രാതായണത്തിത  രാപ്നയൃഷ്ടി  

ദേവനായ രാതന് , യീനയ് , ഹന്താന്  

 േ്തണന്    ആേര്ഡശത്തിതെ  തട്ദൊോഹാരണങാന 

ആയി വാഴ്ത്തതെെ്ന്ന്  എന്തിന്, രാവണതെ ടൂതെയ്ള്ള 

അയ്രര്ഡ ദരാ ്  യി ദൊ തൂ യത്തിന് ദവണ്ടി 

നില്ക്ക്ന്ന ടാഴ്യ ആ ദപ്ശഷ്ഠ ടാവയത്തിതെ വിശിഷ്ഠന 

ആ ക  ടളരാതായണതതന്ന അനി ര്രാനന 

രാതായണത്തില് ന്െങാനി നൂറുവാണ്ട്ടംി ൂതെ താറിയ്  

താറുവിയ്  എഴ്നതരടിയ നിരവധി രൂരങാന 

രാതായണത്തിന്ണ്ട്  നതിഴി ് , തന ്ങ്കി ് , ടന്നെയി ്  

 ്ജറാത്തിയി ്  രാതായണ വടദഭേങാന നിരവധി ഉണ്ട്  

ഇവതക്ക ലാാ  ര്റദത െിബറുവി ് , ഇദന്താദനഷയയി ്  രാതായണ  പ്രയാരത്തില് ഉണ്ടായിര്ന്ന്  

ഇദന്താദനഷയയില് രാതായണ  യ സ്ടാരവ്തായി വംതര ദയര്ഡന്ന് നില്ക്ക്ന്ന്  വ ിയ ത്ം ി  ജനന ഇത് 

അ  ീടരിക്ക്ട എന്നത് വ ിതയാര് ടര്ഡമ രരിശ്ധേയിയാ ക  

 രാവിത യ്  യധിചയാ ദനരത്ത്  രാതായണ  വായിക്കാ   രടല് രാവിത  ത്നല് യധിചയ വതരയ്  

വായിക്കാ   രാതതന സ്ന്നിച്ാ ശ്ധേയിദയാതെ ദവണ  രാരായണ  ന്െങാനാന് , നെത്താന്ന്   വായിദക്കണ്ട 

ഭാ   നിരതഞ്ഞെ്ത്ത് രൂര്ഡണതായ്  തനദസ്ാതെ വായിക്ക്ടയാ ക ദവണ്ടത്  രൂര്ഡവദതാ, ഉത്തരദതാ 

വായിക്കാ   രാവിത  ടിഴക്ക്  രിന്നീട് വെക്ക്  േിക്ക് ദനാക്കി ഇര്ന്ന് രാരായണ  തയയ്യാ  എന്ന് 

വിശവായ   വ ന് ദരജില് ്ഴ് വരി എണി വായിച്് നിര്ഡത്തണ  എന്ന്  വിശവായ   രൂജടദംാതെ 

ന്െങാന്ന്നന്  31 നാംില് അവയാനിെിക്ക്ന്നന്  ര്ണയതാ ക  
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Story 

Just Another Day 

I love the smell of petrichor.  

Always gives me this nostalgic feeling of being home, relaxed, 

secure. The earth’s music of raindrops dripping off this lush 

green leaves. Gives me goose bumps 

Today, the rain gods have been absolutely kind with regular 

shower since morning. The morning trip to the temple got me all 

wet. The umbrellas they make these days are of no use. But yet, 

the rains didn’t stop Naryanan or Kartheyani also from their 

morning ritual. Kartheyani had her usual set of complaints about 

the household workers and their indiscipline and Narayan had 

one of his off mood days when his children shouted at him that morning. Being dependent at old age had its                  

disadvantages these days.  

 I did miss the regular tea and chat at Mammuka’s tea shop. I wonder why he didn’t open shop today. The times 

have not been good and death has been taking its toll everywhere. But those trips for tea, got me bit of gossip 

about what happened around the village. The political debate was most interesting. It is funny how people change 

their ideological outlook so quickly and however it suited their needs best.  

It was the usual idilli and boiled banana for breakfast. Today, I was feeling lazy and slipped into my easy chair 

with the newspaper. News was also getting stale these days with monotonous reporting of terror attacks and           

political garbage from across the world and the country, the news was making me restless these days. There was 

just too much violence.  

The rain was back again. It was just the best ambience to settle down with some good music and a drink.                      

The children had brought me a digital music player with a lot of pre-loaded music from the golden era. But I still 

loved listening to the gramophone. 

Zindagi Bhar Nahin Bhulegi Woh Barsaat Ki Raat 

Ek Anjaan Hasina Se Molakhat Ki Raat 

Rafi was simply brilliant with this one. The cool wind swept across the open verandah on the top floor. The music 

was swaying its mood all across the house. The Madam brought some chips and my favourite peanut masala.          

I enjoyed my food and drink.  The first drink from my Jack Daniel bottle went down smoothly. Age has been                

getting to me. I moved to the inner room and almost burned myself at the lamp that was lit in the house. I always 

Krishnakumar Paliath 
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Just Another Day 

keep tending to forget its unusually high position. My reflexes were not as god as they used to be. The spicy from 

the masala and the intoxicant was making me sway a bit. I went down to the kitchen to inspect what was for lunch. 

Surprisingly Madam was also enjoying the music while cooking. These are rare moments when she actually en-

joys anything. She saw me and gave me a stare that brought fear back to my senses. 

I was back at the easy chair. Another sip and more to eat.  The peanuts had gone all soggy, I had my legs up in the 

arm rest and relaxed. I overlooked a book someone was reading once and it was about flashbacks that come just 

before you are about to pass away. And now, I was just dreaming my past. Thirty days seems like a lifetime.  

With one sweep, the folded newspaper landed on me with a loud noise. That ended a beautiful afternoon slumber.  

Why do people hate flies? 

ഗ്ര് ായൂരിറല ക്ന്നിക്ക്ര് ിന്റ  കഥ മകട്ടിട്ടുമടാ? 

ഒരിക്കല് ഒരമൂമ  ്ര്വായ്രെതന ടാണാ ര്റതെടിയാ  ടണന് തടാെ്ക്കാ എതന്തങ്കി ്  ദവദണ്ട? ആ 
രാവത്തിന്തറ ടയ്യില് ഒന്ന്  ഇ ലാായിര്ന്ന്  ത്റുവത്ത്  നിന്നിര്ന്ന ട്ന്നിതരത്തില് നിന്ന്  അല്ര  ട്ന്നിക്ക്ര് 
ദശഖരിച്് ടണന് തടാെ്ക്കാ തടാണ്ട് ദരായി  എന്നാല് അവിെ്തത്ത നിക്കി ്  നിരക്കി ്  തരടിയ് അമ്മയ്തെ 
ടയ്യിത  ട്ന്നിക്ക്ര്തവ ലാാ  ദരായി  ട്ന്നിക്ക്ര്തവ ലാാ  നാതഴ വീണ് യിനറിയദൊ ആ അമ്മക്ക് യങ്കെദത്താതെ 
രടച്ാ നില്ക്കാദന ടഴിഞ്ഞ്ള്ളത  ആ രാവത്തിന്തറ ടണാട നിറഞ്ഞിടിയാണ്ട്  തറുവാര്  അതനാന്ന്  പ്ശധേയിക്ക്ന്നി ലാ  
അവരവര്ഡ തടാണ്ട്വന്നത് ഞാനാേയ  ഞാനാേയ  എന്ന തടിയില് ടണന് യതര്ഡെിക്കാന്  തടാെ്ത്തനില് ടൂെ്നല് 
ദയാേിച്ാ വാങാനാന്ള്ള വ ിയ  ിസ്റ്റാതായി നിക്ക്  നിരക്ക്  ടൂടിയാന്ന്  ഈ 
യതയ  ടണ തതത ലാ പ്ശീ ടത്ത്നിന്ന്  ര്റത്തിറങാനി  ഹാ! ആ രൂര  ടൂെി 
യിന്തിക്കദണ   

ട്ന്വാര്ഡക്കൂന്ത ില് രീ ി്ക്കിരീെ  യൂെി ഭ  ിയില് 

ട്ംിര്ഡതേസ്തിന നൂടി ട്ഴഞ്ഞാെി     

തദനാഹര     അങാനിതന ടണ വന്ന് നാതഴ ഇര്ന്ന് നന്തറ ട്ഞ്ഞിഹക്ക തടാണ്ട് 
യാവധാന  ഓദരാ ട്ന്നിക്ക്ര്തണിട തരറ്ക്കിതയെ്ക്കാ ന്െങാനി  

 ഈ ര    തറുവാര്  ടണ്ടി ലാ!!!! എന്നാല് ആ അമൂമ അത് ടണ്ട്  ടണ 
ഇരിക്ക്ന്നത് ആ അമൂമക്ക്  ര്റ  നിരിഞ്ഞാദണ  ഇെയ്തക്കിതെ ര്റടിദ ക്ക് 
നിരിഞ്ഞ് അമൂമയ്തെ ദനതര ഒര് ടള്ളദനാടിയവ്  ട്യൃനിച്ിരിയ്    

ദരാതര എന്തറ ടൃഷ്ണാ …      ! ആ അമൂമയ്തെ ടണില് അദൊ നിറഞ്ഞത് ആനേക്കണാനീരാ ക   

ഭ വാതന നാ  ടാണ്ട എന്നത് അപ്ന എംാെത ലാ  എന്നാല് നമ്തെ ഓദരാ യിന്തയ്  പ്രവൃത്തിയ്  ഭ വാ യോ 
അറിഞ്ഞ്തടാണ്ടിരിക്ക്ന്ന്  അഹടനവതായ ദപ്രത  ഭ വാദനാട് ഉണ്ടായാല് ഭ വാന്തറ േൃഷ്ടി നമില് രനിക്ക്ന്ന്  
അദൊ നത്ക്ക് ടൃഷ്ണാന്ഭവത്ണ്ടാട്ന്ന്  നാരായണീയത്തില് രറയ്ന്നിദ ലാ 

 "അസ്രഷ്ട  േൃഷ്ടതാദപ്ന ര്നര്ര്ര്ര്ഷാര്ഡഥത്മട     " 

അത് നമ ഭ വാതന ടാണ്ദളാ അ ലാ, ടണന്തറ അരാരതായ ടൃരതടാണ്ട് ടണന്തറ േൃഷ്ടി നമ്തെദതല് 
രനിക്ക്ദളാ എന്നാ ക  അദൊദഴ നത്ക്ക് ഭ വാദനാട് ദപ്രതവ്  ഭക്തിയ്  എ ലാാ  ഉണ്ടാട്ടയ്ള്ളത  

ഇത്തര  ഓദരാ ടഥടംി ൂതെ ടണ നമതം തടാനിെിച്ാ തടാനിെിച്ാ ടണദനാട് ദയര്ഡക്ക്  
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പപുൃക ുീ ടിയില് ഒര് യാശ്ു  

"റണിദതടിയിത ാര് രത്ത്തിനിറുവ്  രൂദന്താടിയവ്  തവള്ളച്ാടിയവ്  ത യര്വിയ്  ദനയി ദത്താടിയങാനംാ , 
യാപ്നിടര്ഡക്ക് നയനതദനാഹരതായ ടാഴ്യട ടാണാ രത്ത്തിനിറുവ് അവയരതതാര്ക്കി ദതടിയാൊംയ  
ഹരനൃട നീവണ്ടി  20 വര്ഡഷദത്താം  രൂടിയിക്കിെന്ന റണിദതട് തറയില്ദവ ദസ്റ്റഷനി ാ ക ടാഴ്യയ്തെ വയന്ത  
ആയവേിക്കാ അവയരതതാര്ക്കിയിരിക്ക്ന്നത് " 

 ശനിയാഴ്യ ഉച്ക്കാ ക താനൃഭൂതിയിത  
ഈ വാര്ഡത്ത  ടാണ്ന്നത്  
വംതരക്കാ തായ്ള്ള ഒരാപ് ഹതാ ക 
ദതടിയാൊംയ  -ഊടിയി ഹരനൃട നീവണ്ടി 
യാപ്ന  ത്ടൂടിയി ബ്ക്ക്  തയയ്യാതന ഈ 
യാപ്ന യാധയതാവി ലാ എന്ന് ദടടിയിടിയാണ്ട് , 
ഞായറാഴ്യ അവധി േിവയതായനിനാല് 
ടൂെ്നല് ഒന്ന്  ആദ ായിക്കാ നിന്നി ലാ  
ടിടിയിയാല് ഊടിയി എന്ന് നീര്താനിച്് 
രാപ്നി 9 തണിക്ക് ഹവറുവി യില് നിന്ന്  
നൃശൂര്ഡക്ക് ബസ്് ടയറി  അവിതെ 
നിന്ന്  യ്ല്ത്താ ബദത്തരിയിദ ക്ക്    
 
 രാവിത  8 തണിക്ക് എെ്ക്ക്ന്ന 
ബദത്തരി-ഊടിയി-ദടായളത്തൂര്ഡ യൂെര്ഡ 

ൊസ്റ്റ് ആയിര്ന്ന്  േയ   രാപ്നി നാമ്തെ ആനവണ്ടി യ്ഖടരതായ ഒര് ഉറക്ക  നതന്ന യമാനിച്ാ  
രാവിത  5 തണിദയാതെ ബദത്തരിയില് എത്തി, ന ലാ നണ്ൊ  തഞ്ഞ്ത്ണ്ട്  ഇനിയ്  തൂന്ന് തണിക്കൂര്ഡ 
ടാത്ത്നില്െ്  ആ വിരയനതയ തറിടെക്കാ ഒര് ടാെിയ്  ട്െിച്് നില്ക്ക്ദളാഴാ ക ത്ത്തങാന വഴി 
' ്ണ്ടല്ദെടിയ' എന്ന ദബാര്ഡര്തായി ഒരാനവണ്ടി ടെന്ന് വര്ന്നത്  അങാനതന റൂടിയ് ഒന്ന് താറുവിെിെിച്് ത്ത്തങാന 
ടാെ്ടംി ൂതെ വനയ തൃ ങാനതംയ്  ടണ്ട്തടാണ്ട്   ്ണ്ടല്തെടിയയിദ ക്ക്  അവിതെ നിന്ന്  നിരിച്് ബേിെതര്ഡ 
ടാടിയി ൂതെ  ൂെ ലാതര് , രിതന്ന ഊടിയിയ്   നയന തദനാഹരതായ ടാഴ്യടംാ ക ഈ രാന നത്ക്ക് 
യമാനിക്ക്ന്നത്  ആനയ് , തയി ് , താന് , ട്രങാന് , ടാടിയ്ദരാത്ത് , വഴിയരിടില് േര്ഡശ്ശന  നന്ന്  ടാട് 
എപ്ന യ്േര   11 30 ഓതെ ഊടിയിയില് എത്തി  തറയില്ദവ ദസ്റ്റഷനില് വരി നില്ക്ക്ന്നവര്ഡ ധാരാം   12 
തണിക്ക്ള്ള ടൂനൂര്ഡ രായചറിന്  2 തണിക്ക്ള്ള ദതടിയാൊംയ  വണ്ടിക്ക്ത്ള്ള വരിടംാണത്  
അദനവഷിച്ദൊ ടൂനൂര്ഡ വണ്ടിക്ക് െിക്കറുവ്  നീര്ഡന്ന് 
എന്ന് , ദതടിയാൊംയ  വണ്ടിക്ക് ആതട 20 െിക്കറുവ്  
താപ്നദത ഉള്ളത, അത് ത്ന്നില് നില്ക്ക്ന്ന 5 
ആംാട 4 െിക്കറുവ്  വീന  വാങാനിയാല് 
നീരാവ്ന്നതന ഉള്ളാ എന്ന്  ആര്ഡ രി എഫ് 
ഉദേയാ സ്ഥ രറഞ്ഞ്   
 ദൊയ്ത തപ്െയി എന്ന യവ്നവ്തായി 
ടിദ ാതീറുവറ്ട നാണ്ടിവന്ന് വരിനില്ക്ക്ന്നവര്തെ 
ത്ഖ  രനിതയ വാെിത്ത്െങാനിയിരിക്ക്ന്ന്  യതയ  
ആയിടിയി ലാ എന്ന് യവയ  യതാധാനിെിച്് ഇറങാനാ 
ന്െങാന്ദളാഴാ ക തടൗണ്ടറില് യായിൊ  
തോമയ്  ടൂനൂര്ഡ വണ്ടിക്ക് സ്റ്റാന്റ് ഹബ െിക്കറുവ്  
ഉദണ്ടാന്ന് ദയാേിക്ക്ന്നത്  ആ നിതിഷത്തില് 
തനസ്ില്  ഡ്ഡാ തരാടിയി , സ്റ്റാന്റ് ഹബ എെ്ത്ത് 

ജമയഷ്  

 ºßdÄ¢: ജമയഷ്  

 ºßdÄ¢: ജമയഷ്  



July 2016  |  Sopanam  17 

 

പപുൃക ുീ ടിയില് ഒര് യാശ്ു  

ടൂനൂര്ഡക്ക് ദരാവാതതന്ന്  അവിതെ നിന്ന്  ദതടിയാൊംയ  െിക്കറുവ്  ഉതണ്ടങ്കില് എെ്ക്കാതതന്ന്  തനസ്് രറഞ്ഞ്  
ആ നീര്താനത്തില് ടൂനൂരിദ ക്ക്  ടൂനൂരില് 2 തണിക്ക് എത്തി  വീണ്ട്  തടൗണ്ടറില് അദനവഷിച്ാ  െിക്കറുവ്  
ഉണ്ട്, തൂന്ന് തണിക്ക് നല്ടി ന്െങാന്  എന്ന്  
രറഞ്ഞ്  അങാനതന വീണ്ട്  യവ്ന  
യാഥാര്ഡഥയതാവ്ന്ന്  ടൃനയ  തൂന്ന് തണിക്ക് 
െിക്കറുവ്  ടിടിയി  എജിന്തനാടിയാ ര്റടില് നതന്ന 
യീറുവാ   ഭിച്ാ   
(ഊടിയി ത്നല് ടൂനൂര്ഡ വതരയ് , ടൂനൂരില് 
നിന്ന്  ദതടിയാൊംയ  വതരയ് , 10രൂരാ 
വീന  അതട തതാത്ത  20രൂര, 46 KM ). 

 

ഇ്ി കാഴ്ച്കാവയ്റട  ന്തകാലിിലൂറട.. 
ടൂനൂരിന്  ദതടിയാൊംയത്തിന്  ഇെക്കാ ക 
Kallar, Adderley, Hillgrove, Runnymede എന്നീ 
തദനാഹരതായ ദസ്റ്റഷന്ട  ടാെിന് നെ്ക്ക് 
രഴയ റണിദതതെ തറയില്ദവ ദസ്റ്റഷ, 
അെ്ത്തായി ര്ഴയ് , ഒര് ഉേയാനവ് , 
തപ്െയി അവിതെ എത്ത്ദളാ വീരിദയാ ആല്ബദതാ തദറുവാ ഷൂടിയ്  തയയ്യാന്ന്ണ്ടായിര്ന്ന്  തദനാഹരതായ 
സ്ഥ    റാക്ക് രീനിയ യ വിധാനത്തി ാ ക ആവി എചിന്തായി നീവണ്ടി ത ടയറ്ന്നത്   
  
ചരിശ്ും ഇങ്ങറ്. (കടപ്പാട്: wikipedia.org) 

 ഇന്തയയിത  ത ദയാരനീവണ്ടിരാനടംില് ്റുവവ്  ര്രാനന രാനടംില് ഒന്നായ ഇനിന്തറ 
നിര്ഡമാണപ്രവര്ഡത്തനങാന ന്െങാനിയത് 1854 ായിര്ന്ന്  നീണ്ട ഇെദവംക്ക് ദശഷ  രിന്നീട് പ്രവര്ഡത്തന  
ര്നഃരാര ഭിച്ത് 1899 ാ ക  തപ്ോസ് തറയില് ദവ ടളനിയാ ക പ്ബിടിയീഷ് ടാ ഘടിയത്തില് ഇനിന്തറ പ്രവര്ഡത്തന  
നെത്തിയിവന്നത്  നീരാവി എ ജിന്ട ഉരദയാ ിച്ാള്ളനായിര്ന്ന് ഈ രാനയിത  ഹപ്െന്ട  ജൂഹ  2005 
ല് യ്തനസ്ദടാ നീ  ിരി ത ദയാര നീവണ്ടിൊനതയ ദ ാട ഹരനൃടസ്താരട രടിയിടയില്തെെ്ത്തി  
ഹരനൃടസ്താരട രടിയിടയില്തെെ്ത്തിയനിന്ദശഷ  ഇനിന്തറ നവീടരണപ്രവര്ഡത്തനങാന നിര്ഡത്തിവക്കതെടിയാ  
  

പാുറയക്ക് ികാവ് ..... 
നീ  ിരി ത ദയാര നീവണ്ടി, 
തതാത്തത്തില് 46 ടി തി (28 miles) 

തതാത്തത്തില് യചരിക്ക്ന്ന്  ഇനില് 
208 വംവ്ടംാ , 16 െണ ്ടംാ , 
250 രാ ങാനംാ  ഇനിന്തറ 
രാനയില് വര്ന്ന്  ത ടയറ്ന്ന 
യാപ്ന ്ടദേശ  290തിന്റുവ് (4 8 
തണിക്കൂര്ഡ) എെ്ക്ക്ന്ന്  നാദഴക്ക്ള്ള 
യാപ്ന 215 തിന്റുവ് (3 6 തണിക്കൂര്ഡ) 
എെ്ക്ക്ന്ന്  
രശ്ചിതഘടിയ ത നിരടംാതെ ടിഴക്ക 
യരിവ്ടംി ൂതെ ടെന്ന്ദരാട്ന്ന 
രാന ദടായളത്തൂര്ഡ നീ  ിരി 
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പാുറയക്ക് ികാവ് ..... 
ത ദയാര നീവണ്ടി, തതാത്തത്തില് 46 ടി തി (28 miles) തതാത്തത്തില് യചരിക്ക്ന്ന്  ഇനില് 208 വംവ്ടംാ , 
16 െണ ്ടംാ , 250 രാ ങാനംാ  ഇനിന്തറ രാനയില് വര്ന്ന്  ത ടയറ്ന്ന യാപ്ന ്ടദേശ  290തിന്റുവ് (4 8 
തണിക്കൂര്ഡ) എെ്ക്ക്ന്ന്  നാദഴക്ക്ള്ള യാപ്ന 215 തിന്റുവ് (3 6 തണിക്കൂര്ഡ) എെ്ക്ക്ന്ന്  
 
 രശ്ചിതഘടിയ ത നിരടംാതെ ടിഴക്ക യരിവ്ടംി ൂതെ ടെന്ന്ദരാട്ന്ന രാന ദടായളത്തൂര്ഡ നീ  ിരി 
ജി ലാടതം നമില് ബധിചിെിക്ക്ന്ന്  ദതടിയാരാംയ  ത്നല് ട്ന്നൂര്ഡ വതര രാന ട്ത്തതനയ്ള്ള ടയറുവ  
തടാെ് ടാെിന്ള്ളി ൂതെ ടെന്ന് ദരാട്ന്ന് ്ഷയയിത  ്റുവവ്  ട്ത്തതനയ്ള്ള ടയറുവ  ഈ രാനയി ാണ് (1 
in 12.28 gradient). തണിക്കൂറില് 13 ടി തീ താപ്ന  രരതാവധി ദവ നയി ാണ് ഈ ടയറുവ  ടയറ്ന്നന്  ട്ന്നൂര്ഡ 
ത്നല് ഊടിയി വരയ്ള്ള രാന യൂക്കാ ി്സ് തരങാനക്കിെയി ൂതെ തദനാഹരതായ ര്ല്ദതെ്ടംാ  
ദനയി ദത്താടിയങാനംാ  നാണ്ടിടെന്ന് ദരാട്ന്ന്  
 ദതടിയാൊംയ  രിന്നിടിയ് ട്റച്ാ േൂര  ടഴിഞ്ഞാല് റാക്ക് ആ് രിനിയ യ വിധാന  ഉരദയാ ിച്ാ ക 
വണ്ടി ത  ടയറ്ന്നത്  ഇപ്നയ്  േൂര  വംതരെഴക്ക  തയന്ന ആവി എജി  തടാണ്ടാ ക വണ്ടി ഓെ്ന്നത്  
ടൂനൂര്ഡ എത്ത് വതര ഈ രീനി ന്െര്ന്ന്  ടൂനൂര്ഡ ത്നല് ഊടിയി വതര രീയല് എചിനാ ക 
ഉരദയാ ിക്ക്ന്നത്  ഈ നീവണ്ടിയാപ്ന േൃശയ തദനാഹരതായ ഒന്നാ ക  ഇന്ന് തറുവാ താര്ഡഗ്ഗങാനംി ൂതെ എംാെ  
ഊടിയിയില് എത്താതതങ്കി ്  വംതരയധിട  യേര്ഡശടര്ഡ ഇനിന്തറ പ്രദനയടനതൂ   ഈ നീവണ്ടിയി ാ ക 
ഊടിയിയില് എത്ത്ന്നത്  
  
അങാനതന  ൃഹാന്രതാതയാര് യാപ്നയ്  ആയവേിച്് രാപ്നി വണ്ടിക്ക് ദടായളത്തൂര്ഡ വഴി എറണാട്ംദത്തക്ക് 
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ഒ 
ര് വര്ഡഷത്തില് ടര്ഡക്കിെട തായ  ത്നല് 6 തായ  േേിനായനതതന്ന് , തടരതായ  ത്നല് 6 തായ  
ഉത്തരായതനതതന്ന് , (യൂരയന് യ്റുവാ  ഉള്ള ഭൂതിയ്തെ യചാരത്തിനന്യരിച്ാ) ടണക്കാക്ക്ന്ന്  

േേിണായനത്തില് രിനൃ ടാരയങാനക്ക് , ഉത്തരായനത്തില് ദേവ ടാരയങാനക്ക് , പ്രാധാനയ  ടല്െിക്ക്ന്ന്  
ഒര് തായത്തില് ടറ്ത്ത രേതതന്ന് , തവംാത്ത രേതതന്ന് , (ഭൂതിക്ക് യ്റുവാ  ഉള്ള യപ്േന്തറ 
യചാരത്തിനന്യരിച്ാ) ടണക്കാക്ക്ന്ന്  ടറ്ത്ത രേ  രിനൃ ടാരയങാനക്ക് , തവംാത്ത രേ  ദേവ 
ടാരയങാനക്ക് , പ്രാധാനയ  ടല്െിക്ക്ന്ന്  ഒര് നേപ്നത്തിന് (േിനത്തിന്) രണ്ട് ഭാ തായി ടണക്കാക്ക്ന്ന്  
രൂര്ഡവാര്ഡധ  (ആേയ ഭാ  ) രിനൃ ടാരയങാനക്ക് , ഉത്തരാര്ധ  (അവയാന ഭാ  ) ദേവ ടാരയങാനക്ക്  
പ്രാധാനയ  ടല്െിക്ക്ന്ന്  അങാനതന ടണക്കാക്ക്ദളാ േേിണായനത്തില് ആേയതായതായ, ടര്ഡക്കിെട 
തായത്തില് അതാവായി േിന  ആേയ രട്നി രിനൃക്കംാതെ ആേയ േിവയവ് , ്റുവവ്  പ്രധാനതെടിയ 
യതയവ്താട്ന്ന്  അനാ ക ടര്ഡക്കിെട വാവ് ബ ിയ്തെ പ്രാധാനയ   
 

പിുൃക്കൾ 
ഒരാംാതെ തരണദശഷ  ജീവാത്മാവ് ദപ്രനാവസ്ഥതയ 
പ്രാരിക്ക്ന്ന് ദപ്രനാവസ്ഥയില് യൂേ്തശരീരിയായി 
വര്ഡത്തിക്ക്ന്ന ആത്മാവ് വിവിധ പ്ശാധേയ ടര്ഡമങാനംി ൂതെ 
ദപ്രനത്ക്തി ദനെി ദതാേ   ഭിക്ക്ദളാ രിനൃക്ക 
ആയി നീര്ന്ന്  അനായത്, രിനാവ്, രിനാതഹ, 
പ്രരിനാതഹ ഇങാനതന നാത്തെതെ നാ ് ന ത്റയില് 
തരടിയവര്  തരണദശഷ  ദപ്രനാവസ്ഥയില് നിന്ന്  
ദതാേ  ദനെിയവര്താ ക രിനൃക്ക  ഈ രിനൃക്കതം 
നൃ്നി വര്ത്ത്ന്നനിനായി നിശ്ചിന ദവംടംില് 

പ്ശാധേയോനാേിട നല്ദടണ്ടത് അനന്തരന ത്റയില് തരടിയവര്തെ ടെതയാ ക  ഇവ വിധിയാ വണ  
അന്ഷ്ഠിക്ക്ദളാ രിനൃക്കംാതെ അന്പ് ഹത്തിന് നാ  രാപ്നീഭൂനരാട്ന്ന്   
"രിനാ രിനാതഹഃ ഹയവ 
നഹഥവ പ്രരിനാതഹഃ  
പ്നദയാ ഹി അപ്ശ്ത്ഖാ ദഹയദന 
രിനരഃ രരിടീര്ഡത്തിനാഃ" (പ്ബഹ്മര്രാണ  0 
 

പിുൃ ബലി ശ്പാധാ്യം 
ഒരാംാതെ ജീവിനത്തില് എ ലാാ ടാരയങാനംാതെയ്  െ  പ്രാ്നിക്ക്  ്ര്, രിനൃ, ഹേവ - അന്പ് ഹ  ടൂെിദയ 
നീരൂ  41 േിന  ടഠിന പ്വനതതെ്ത്ത് അയ്യെ േര്ഡശനത്തിതനത്ത്ന്ന ഭക്തര്ഡ,  ്ര്വിന്തറ അന്പ് ഹത്തല് ഇര്ത്െി 
തടടിയാ എെ്ത്ത്, രിനൃക്കംാതെ അന്പ് ഹത്തിനായി ര്ണയനേിയായ രളയില് ബാ ിയിടിയാ ക ത  യവിടിയാന്നത്  
അപ്ന പ്രാധാനയ  രിനൃ ബ ിക്ക് തടാെ്ത്തിരിക്ക്ന്ന്   ്ര്, ഹേവ സ്തരണ നമ യാധാരണ 
തയയ്യാറ്തണ്ടങ്കി ് , രിനൃസ്തരണ വംതര ട്റഞ്ഞ് ടാണ്ന്ന്  അച്ഛനമതാദരാ, തറുവാ അെ്ത്ത ബധിച്ക്കദംാ 
തരണതെടിയാല് യ വത്സര േീേ എെ്തക്കന്െവര്ഡ, ആറ്തായതായ് , 41 േിനതായ് , 16 േിനതായ്  ആയരിക്ക്ന്നത് 
ഇന്ന് യാധാരണതാണദ ലാാ  ഇത് ജീവിനത്തിത  ര  ദോഷങാനക്ക്  ടാരണതാദയക്കാ   അവിതെയാ ക 
ടര്ഡക്കിെട വാവിന്തറ പ്രാധാനയ   ഈ േിവയ  ബ ി ഇെ്ന്ന രേ  നന്തറ ട് ത്തിത  എ ലാാ 
രിപ്ന്ക്കക്ക് , വര്ഷ  ത്ഴ്വ ബ ി നല്ടിയത്തിന് ന് യതാട്ന്ന്  നാ ഈ ഭൂതിയില് ജനിക്കാ 
ടാരണതായ നന്തറ എ ലാാ രിനൃക്കതംയ്  ഈ ഒര് േിവയ  എങ്കി ്  ഓര്ഡക്ക്ട വഴി എ ലാാവര്ഡക്ക്  
രിനൃക്കംാതെ അന്പ് ഹവ് , ആയ്രാദരാ യ തയൗഖയവ്  ഉണ്ടാടതടിയ 
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ന 
 രത്തില് ജീവിക്ക്ന്ന ട്ടിയിടക്ക് അവധിക്കാ ത്ത് പ് ാതത്തിത  ബധിച്വീടിയിദ ാ ട്െ് ബവീടിയിദ ാ 
അവധി ആദഘാഷിക്കാ ദരാട്ന്ന ശീ ത്ണ്ടായിര്ന്ന്  ഇദൊ അനിന്  ടഴിയാതനയായി  

അവധിക്കാ  ക്ലാസ്ാടംാതെ ആധിടയ  നതന്ന ടാരണ   അവധിക്കാ ത്ത് ട്ടിയിടതക്കാെ  വിദനാേയാപ്നയ്തക്ക് 
ദരാടാ രേിനാക്കക്ക്  ഇദൊ യതയതി ലാ  ദജാ ിത്തിരക്ക് നതന്ന ടാരണ   രഠനടാ   ത്ഴ്വ 
ട്ടിയിടക്ക് രീരനടാ താട്ന്ന ടാഴ്യടംാ ക രത്ത്തായ  നത്ക്ക്ടാണാനാട്ന്നത്  എെ്ക്കാ വയ്യാത്ത 
ര്സ്നടങാനംാതെ ഭാരവ്  സ്ടൂ രഠനതത്ത ടൂൊതനയ്ള്ള െയൂഷ രഠനവ്  അനി ്രരി ട്ടിയിടംാടംാതെ 
അഭിര്യിക്കിണങാനാത്ത രാഠയരധേയനി രഠനടാ   ട്ടിയിടക്ക് രീരനടാ താക്ക്ന്ന്  അനില് നിതന്ന ലാാത്ള്ള 
രേദനെ ാ ക അവധിക്കാ    
 
തരര്തഴ തരയ്യാ വിന്ളി നില്ക്ക്ന്ന ഒര് 
ഹവട്ദന്നരത്ത് തനാെിയിത  വ ിയ നാടിയാതാവിന്തറ 
ദയാടിയില് താന  ദനാക്കിനിതന്നാര് ടാ    ട് ട്ത്തി 
നൂങാനിക്കിെക്ക്ന്ന താങാനാക്കൂടിയത്തില് നിന്ന് ഒതരണ  
നാദഴക്ക്വീഴ്ന്നത് തടാനിദയാതെ ദനാക്കിനിന്നത്  
ഓര്ഡമടംില് ദരറിനെക്കാത്തവര്ഡ യ്ര്ക്ക   അതനാര് 
അവധിക്കാ ത്തിന്തറ ഓര്ഡമടംാ ക  
 
തധയദവന വധി രഴയടാ ത്ത് ടംിക്കാ 
താപ്നത്ള്ളനായിര്ന്ന്  തനാെിയിത  താവ്ടംില് 
ത്ഴ്വ രഴ്ത്തന്  രഴ്ക്കാത്തന്തായ താങാനട  ടാഴ്യയില് നതന്ന വായില് തവള്ളതൂറ്ന്ന ടര്ഡെതരതാങാന 
ത്നല് ഒറുവദനാടിയത്തില് വായില് ര്ംിരയ  നിറയ്തക്ക്ന്ന തൂവാണ്ട വതര  തനദക്ക തനാെിയില് ആടാശ  ത്തടിയ 
വംര്ഡന്ന്നില്ക്ക്ന്ന വ ിയ താവ് നാടിയാതാവാ ക  നിറതയ ട് ച്ാ നില്ക്ക്ന്ന തയറിയ താങാനട  തയറിയ 
ടാറുവാവന്നാല് യറരറാ തടാഴിഞ്ഞ്വീഴ്ന്ന രഴ്ത്തതാങാനട  ഒര് ടാറുവിന് ഒര് ട്ടിയതാങാന എന്നാ ക ടണക്ക്  
നാടിയാതാവിന്തറ യാഞ്ഞ് നില്ക്ക്ന്ന തടാളില് വ ിയ ഊഞ്ഞാല് തടടിയാ   ഓദരാ ആടിയത്തിന്  താവ് ഉ യ്   
രിന്നീട് രഴ്ത്ത താങാനയ്തെ തരര്തഴയാ ക  അവധിക്കാ  ടംിട എദൊഴ്  ഈ താവി യ്വടിയി ാട്   
വീഴ്ന്ന താങാനടതംാതക്ക യെി നിന്നാ   ടംിയ്  നെക്ക്   താവി യ്വടിയില് ഓ ട്ത്തിച്ാരി വീെ്ടംിക്ക്   
തയറിയ ട ലാാതടാണ്ട് അെ്ൊണ്ടാക്കി അനില് യിരടിയ തണ്ട താക്കി ദയാറ്  ടറിയ്  വയ്തക്ക്   ടംിയിത  
വീടിയില് അച്ഛന്  അമയ്  ട്ഞ്ഞ്ങാനംാത്ണ്ടാട്   അനിരാവിത  എഴ്ദന്നറുവ് താവി യ്വടിയിദ ക്ക് ഓെ്   
ആര്  എത്ത്ന്നനിന് ത്ള് താങാനാ ത്ഴ്വ തരറ്ക്കിതയെ്ക്കാ  ഓദരാ േിവയവ്  ടൂെ്നല് താങാന 
ടിടിയാന്നവരാ ക അന്നതത്ത ദനനാക്ക  ടിടിയിയ താങാനയ്തെ എണ  രറഞ്ഞ് ടൂടിയാടാദരാട് വീരയയ  
ടാടിയാന്നവര്ഡ…  
 രറങ്കിതാവാ ക തതറുവാര് ആടര്ഡഷണ   രറങ്കിതാവില് ടയറി രറങ്കിയണ്ടി രഴദത്താതെ രറിതച്െ്ക്ക്   
രഴ  നിന്നദശഷ  രറങ്കിയണ്ടി നിക്കറിന്തറ ദരാക്കറുവി ിെ്   ഹവട്ദന്നര  വീടിയില് തയ ലാാദളാ അത് വീടിയില് 
തടാെ്ക്ക്   അവധിക്കാ ത്ത് യിനിതയ്തക്ക് ദരാടാന്ള്ള രണ  യവരൂരിക്കാനാ ക രറങ്കിയണ്ടി ദശഖരിച്ാ 
വയ്തക്ക്ന്നത്  രിതന്ന യക്ക, ആഞ്ഞി ിച്ക്ക… എ ലാാ   ത്നിര്ഡന്നവരാ ക ആഞ്ഞി ിയില് ടയറ്ന്നത്  രഴ്ത്ത 
ആഞ്ഞി ിച്ക്ക രറിച്് നാദഴക്കിടിയാ നര്   വ ിയ ട്ടിയയില് ഹവദക്കാല് നിറച്് അനി ാ ക ആഞ്ഞി ിച്ക്ക 
രിെിക്ക്ന്നത്  ദനാ ്രിഞ്ഞ് ഓദരാ യ്ംയ്  ര്യിദയാതെ നിന്ന്    
 ആഞ്ഞി ിച്ാവടിയില് നെന്ന് ആഞ്ഞി ിക്ക്ര് ദശഖരിച്് വീടിയില് തടാെ്ക്ക്   ട്ര് തണ്ട ത്തി ിടിയ് 
വറ്ത്ത് ശര്ഡക്കരയ്  ടൂടിയി ഇെിച്ാനിന്ന് … എന്ത്ര്യിയാതണദന്നാ… ഇതന ലാാ  നാടിയിര്റതത്ത 
ഒഴിവ്ടാ ത്തിന്തറ ഓര്ഡമടംാ ക  ട്ടിയിട ്തറ ഇഷ്ടതെെ്ന്നടാ താ ക അവധിക്കാ    രത്ത്തായതത്ത 
രഠനത്തിന്തറ യമര്ഡേത്തില് നിന്ന് രേദനെി, ടംിടംാതെയ്  ഉത്സവത്തിന്തറയ്  ആഹ്ലാേത്തിദ ക്ക് 

ആര്ജ്. ശ്പദീപ് 
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ഇറങാനിതച് ലാാന്നത് ആരാ ക ഇഷ്ടതെൊത്തത്  ത്ടംില് രറഞ്ഞ നരത്തി ്ള്ള തധ്രനരതായ ഓര്ഡമട 
ധാരാം  തടാണ്ട്നെക്ക്ന്നവരാ ക ഇന്നതത്ത ത്നിര്ഡന്ന ന ത്റയിദ തറദെര്   സ്ടൂ അെച്ാല് യവാനപ്ന്തയ  
ടിടിയിയ യദന്താഷതാ ക ത്തളാതക്ക ട്ടിയിടക്ക്  എന്നാല് ഇന്നതത്ത അവസ്ഥ അന ലാ  അവധിക്കാ വ്  
രഠനത്തിന്ദവണ്ടി താറുവി വയ്തക്ക്ദളാ ട്ടിയിടക്ക് ടംിക്കാന്ള്ള അവയര  നിദഷധിക്ക്ന്ന്  ടംിടംി ൂതെ 
പ്രടൃനിതയയ്  തണിതനയ്  അെ്ത്തറിയാന്ള്ള അവയര  നിദഷധിക്ക്ന്ന്   ഒഴിവ്ടാ   ടളയൂടിയറിന് 
ത്ന്നി ്  അവധിക്കാ  രഠനക്കംരിടംി ്  തയ വിെ്ന്ന ഇദൊഴതത്ത ട്ടിയിടക്ക് രറഞ്ഞ് തടാെ്ക്കാന്ള്ള 
തവറ്  ഓര്ഡമട താപ്നതാ ക ത്നിര്ഡന്നവര്ഡ തനസ്ില് യൂേിക്ക്ന്ന അവധിക്കാ    
 രഠനദത്താതൊെ  ടംിക്കാന്  അവയരത്ണ്ടാടണ   അദൊ താപ്നദത ട്ടിയിടംാതെ വയക്തിനവ  
ശരിയായ നരത്തില് രൂരതെെ്ടയ്ള്ളാ   'ട്ടിയിടക്ക് ടംിട വംതര പ്രധാനതെടിയനാ ക  ബൗധേയിടവ്  
ഹവടാരിടവ്  യാതൂഹിടവ്തായ വംര്ഡച്യ്തക്ക് ടംിട ആവശയതാ ക  അവര്ഡ ര്റത്ത് തണില് ടംിക്കണ   
ട്ടിയിട ടംിച്് യിരിച്് തണില് നെക്കണ   തണില് തനാൊതന വംര്ന്നനാ ക എ ലാാ പ്രശ്നങാനംാദെയ്  
ടാരണ   അങാനതനയ്ള്ള ട്ടിയിടക്ക് ര നിദനാെ്  അ ര്ഡജിയാ ക  ടഞ്ഞിദയാെ്  ദയാറിദനാെ്  അ ര്ഡജി  
തണിദനാെ്  തന്ഷയദരാെ്  ട്ടിയിട ഇണങാനണ   അവര്ഡ പ്രടൃനിതയ സ്ദനഹിക്കണ   രരിസ്ഥിനിയ്തെ 
ടൂടിയാടാരാവണ   തന്ഷയന്തറ യങാനാനിയാവണ '  ട്ടിയിട ടംിച്ാവംദരണ്ടനിന്തറ ആവശയടനതയ ട്റിച്് 
ട്ടിയിടംാതെ യവന്ത  ടവി ട്ഞ്ഞ്ണിതാഷ് രറഞ്ഞനിങാനതനയാ ക  
 ത്തളാതക്ക അവധിക്കാ തത്ത പ്രധാന ടംി ട്ടിയിയ്  ദടാ ്താ ക  രിതന്ന വടിയാടംി, ടള്ളന്  
ദരാ ീയ്  ടംി  ടൂൊതന എള്ളാവിംഞ്ഞ് ടിെക്ക്ന്ന രാെത്ത് എള്ളിന്തറ ഇെയിത  വഴിടംി ൂതെ 
ഓെിതക്കാണ്ട് രടിയ  രറത്ത്ടയ്  തയയ്യാ   ടബരി, ടിംിത്തടിയ് ന്െങാനിയവയ്ത്ണ്ട്  ടള്ളന്  ദരാ ീയ്  
ടംിക്ക്ദളാഴാ ക ോവി  തടാണ്ട് തനാെിയ്ണ്ടാക്ക്ന്നത്  ഇസ്രക്െര്ഡക്ക്  ദരാ ീയ്ടാരന്ത്ള്ള 
തനാെിട പ്രദനയടതായി ഉണ്ടാക്ക്   ടൂൊതന ഓ ക്കാ ്തടാണ്ട് ടണെ, വാച്് എ ലാാ  ധരിച്ാ ക 
ദരാ ീയ്ടാര വര്ന്നത്  ഒംിച്ിരിക്ക്ന്ന സ്ഥ ത്ത് നിന്ന് ടള്ളതന ദരാ ീയ്ടാര ടതണ്ടത്ത്   
 രാവിത  ടംിക്കാനിറങാനിയാല് ഉച്യ്തക്ക് ദയാറ്ണാതനാന്ന്  വീടിയിത ത്താറി ലാ  താങാനയ്  
രറങ്കിതാങാനാെഴവ്  യക്കയ്  ആഞ്ഞി ിച്ക്കയ്തതാതക്കയാ ക ആഹാര   ടംിടഴിഞ്ഞ് നംര്ഡന്ന് 
ഹവട്ദന്നരത്ത് ട്ംത്തിദ തക്കാര് യാടിയതാ ക  എ ലാാവര് ടൂെി ട്ം  അെിച്ാ ട ക്ക്   നീന്തിന്െിച്ാള്ള 
ട്ംി  ദനാര്ഡത്ത്ത്ണ്ടില് തീ രിെിച്ാടംിക്ക്   
 ആര്ഡക്ക് തറക്കാനാവ്  ആ അവധിക്കാ  …  തനസ്ിദ ക്ക് ഓെിതയത്ത്ന്ന ന ലാ ഓര്ഡമടംാണതന ലാാ   
ഇദൊ അവധിക്കാ   ഇ ലാാത്ത ട്ടിയിടംാ ക വംര്ഡന്ന് വര്ന്നത്  അവര്ഡക്ക് ോവി തത്താെിയ്  
തവള്ളയ്തക്കാ വണ്ടിയ്  രാംയില് ടയറിയ്ള്ള യാപ്നയ്  രരിയിനത ലാ  ഓ വാച്ാ  ഓ െന്ത്  
ഓ െളരവ്  ഓ െീെിയ്  ടണ്ടിടിയാള്ള ട്ഞ്ഞ്ങാനംാ  വിരം   
 ന രത്തില് താപ്നത ലാ, നാടിയി ര്റത്ത്  ഇദൊ അവധിക്കാ  ക്ലാസ്ാടംാതെ ദതംതാ ക  ന്െര്ഡച്യായ 
രഠിത്തത്തിനിെയില് രണ്ട് തായ  ടംിക്കാ താപ്നത്ള്ളനാ ക തധയദവന വധി  പ്രടൃനിയ്തായി 
ഇണങാനിയ്ള്ള ടംിടംി ൂതെ ട്ടിയിട പ്രടൃനിതയ അറിയ്ടയ്  രഠിക്ക്ടയ്  തയയ്തനിര്ന്ന്  തനാെിയിത  
വൃേങാനതം അെ്ത്തറിഞ്ഞിര്ന്ന്  രൂക്കതംയ്  യിപ്നശ ഭങാനതംയ്  നി ാവിതനയ്  അറിയ്ടയ്  
സ്ദനഹിക്ക്ടയ്  തയയ്തന്   
 അവധിക്കാ ത്ത്  രഠിത്ത  താപ്നതായദനാതെ ട്ടിയിടതക്ക ലാാ  നഷ്ടതെടിയാ  പ്രടൃനിയ്തായി ഇണങാനിയ, 
പ്രടൃനിയില് നിന്ന്ള്ള ടംിൊടിയങാനംാ  ഇ ലാാനായി  രഴയ ടംിൊടിയങാനംാതെ സ്ഥാനത്ത് ബാര്ഡബിതയറുവാ  
ബില്രി ഗ് ദക്ാക്ക് യ്  ദരാംാടംാ  സ്ഥാന  രിെിച്ാ  യിരടിയ തണ്ട താക്കി ദയാറ്  ടറിയ്  വച്ാ 
ടംിദക്കണ്ടനി ലാ  ഹയനയില് നിന്ന് ഇറക്ക്തനി തയയ്തന ോസ്റ്റിക്ക് ടിച്ണ്തയറുവാട ഇദൊ യ് ഭ   
തവള്ളയ്തക്കയ്  ഈര്ഡക്കി ിയ്  തടാണ്ട് സ്തറുവനസ്ദടാൊണ്ടാക്കി ദരാക്െറ്  ദരാ ിയ്  ടംിദക്കണ്ടനി ലാ  
ോസ്റ്റിക്കില് നിര്ഡമിച് ദരാക്െര്ഡ തയറുവാ  തറരി  ടള്ളന്  ദരാ ീയ്  ടംിക്കാ ആധ്നിട തതഷീ ണിന്തറ 
രൂരത്തി ്ള്ള ദനാക്ക്െതെയ്ള്ള യന്നാഹങാനംാ  വിരണയില് യ് ഭ    
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ആര്ജ്ക്ക്   ക്കാ്ാ ്ം ആ ക ധിക്കാലം 

ടംിടതം ലാാ , വീടിയിന്ള്ളിദ ാ െല്റുവിന്തറ ്ടാന്തനയിദ ാ താപ്നതായി യ്ര്ങാന്ടയ്  തയയ്തന്  തനാെിടംിത  
ടംിട ഇ ലാാനായി  അന്തടാണ്ട് എന്ത് യ ഭവിച്ാ…? 
 താവി യ്തെയ്  താവിന്തറയ്  തണ  ദനാക്കി അദനന്നര  താങാനയാതണന്ന് നിരിച്റിയാന്ള്ള ടഴിവ് 
ട്ഞ്ഞ്ങാനക്കി ലാാനായി  വരിക്കച്ക്കയ്  ടൂഴച്ക്കയ്  ദവര്ഡനിരിച്റിയാ ടഴിയാതനയായി  തനാെിയില് 
വംര്ന്ന തയറ്തയെിട ദരാ ്  ട്ടിയിടക്ക് അനയതായി  രൂക്കംാ  യിപ്നശ ഭങാനംാ  വണ്ട്  ഉറ്ള്  
എ ലാാ  അവര്ഡക്ക് അറിയാത്തവരായി…  അച്ഛദനയ്  അമദയയ്  ത്ത്തച്ഛദനയ്  ത്ത്തശ്ശിദയയ്  
നിരിച്റിയാത്ത യതൂഹതായി അവര്ഡ താറി  
 ന രത്തില് ജീവിക്ക്ന്ന ട്ടിയിടക്ക് അവധിക്കാ ത്ത് പ് ാതത്തിത  ബധിച്വീടിയിദ ാ ട്െ് ബവീടിയിദ ാ 
അവധി ആദഘാഷിക്കാ ദരാട്ന്ന ശീ ത്ണ്ടായിര്ന്ന്  ഇദൊ അനിന്  ടഴിയാതനയായി  അവധിക്കാ  
ക്ലാസ്ാടംാതെ ആധിടയ  നതന്ന ടാരണ    അവധിക്കാ ത്ത് ട്ടിയിടതക്കാെ  വിദനാേയാപ്നയ്തക്ക് ദരാടാ 
രേിനാക്കക്ക്  ഇദൊ യതയതി ലാ  ദജാ ിത്തിരക്ക് നതന്ന ടാരണ   രഠനടാ   ത്ഴ്വ ട്ടിയിടക്ക് 
രീരനടാ താട്ന്ന ടാഴ്യടംാ ക രത്ത്തായ  നത്ക്ക്ടാണാനാട്ന്നത്  
 എെ്ക്കാ വയ്യാത്ത ര്സ്നടങാനംാതെ ഭാരവ്  സ്ടൂ രഠനതത്ത ടൂൊതനയ്ള്ള െയൂഷ രഠനവ്  
അനി ്രരി ട്ടിയിടംാടംാതെ അഭിര്യിക്കിണങാനാത്ത രാഠയരധേയനി തനരതഞ്ഞെ്ൊതത ലാാ  രഠനടാ   
ട്ടിയിടക്ക് രീരനടാ താക്ക്ന്ന്  അനില് നിതന്ന ലാാത്ള്ള രേദനെ ാ ക അവധിക്കാ    ടംിക്കാന്  
ഉ ലായിക്കാന്ത്ള്ള യതയ  ടൂെി രീരനടാ താക്ക്ന്ന യതീരനത്തില് നിന്ന് രിന്തിരിയാ രേിനാക്കംാ  
വിേയാ യാധിടൃനര്  നയ്യാറാടണ   ടംിദക്കണ്ടയതയത്ത് ട്ടിയിട ടംിക്കതടിയ  രഠിദക്കണ്ട യതയത്ത് 
രഠനവ്   

ഔമദയാഗിക  ൃഗ ്ള്ള ആദയ ഇന്തയന് ്ഗര ായി ഗ് ാഹട്ടി;  

 ൃഗം 'ിഹ്' 

അയ  ന സ്ഥാനതായ  ്വാഹടിയി യവന്തതായി ഔദേയാ ിട തൃ ത്ള്ള ഇന്തയയിത  ആേയ ന രതതന്ന രേവിക്ക് 

അര്ഡഹതായി  ദരാെി ആ ക  ്വാഹടിയിയ്തെ ഔദേയാ ിട തൃ    അയതില് 'യിഹ്' എന്ന് അറിയതെെ്ന്ന 

ദരാെിതന ന രത്തിന്തറ ഔദേയാ ിട തൃ തായി തനരതഞ്ഞെ്ത്ത്തടാണ്ട്ള്ള പ്രഖയാരന  

നിങ്കംാഴ്യയാണ്ണ്ടായത്  ദവാതടിയെ്െി ൂതെയാ ക നേിടംില് ടാണതെെ്ന്ന ഈ പ്രനയട ഇന  ദരാെി 

ഔദേയാ ിട തൃ തായി തനരതഞ്ഞെ്ക്കതെടിയതനന്ന് അധിടൃനര്ഡ രറഞ്ഞ്  ആത, തടാക്ക് എന്നിവയായിര്ന്ന് 

തനരതഞ്ഞെ്െില് ദരാെിന്തറ എനിരാംിട  സ്ടൂംാടംാ  ദടാദംജ്ടംാ  അെക്ക   ്വാഹടിയിയിത  76 

വിേയാഭയായ സ്ഥാരനങാന ദവാതടിയെ്െില് രതങ്കെ്ത്ത്  വ ശനാശ ഭീഷണി ദനരിെ്ന്ന ജീവിടതം 

യ രേിദക്കണ്ടനിന്തറ പ്രാധാനയ  യൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാ ക 

ഔദേയാ ിട തൃ തത്ത തനരതഞ്ഞെ്ത്തതനന്ന് അധിടൃനര്ഡ 

രറഞ്ഞ്  രണ്ടായിരത്തില് നാതഴ ജനറുവിക് റിവര്ഡ 

ദരാെിന്ട താപ്നതാ ക പ്ബഹ്മര്പ്ന നേിയില് 

അവദശഷിക്ക്ന്നത്  ആസ്ാ  ദൊറസ്റ്റ് രിൊര്ഡട്തതന്റ്  ഹജവ 

ഹവവിധയ ദബാര്ഡര്   ്വാഹടിയി ജി ലാാ ഭരണടൂെവ്  

യ യ്ക്തതായാ ക ഔദേയാ ിട തൃ തത്ത തനരതഞ്ഞെ്ക്കാന്ള്ള 

ദവാതടിയെ്െ് നെത്തിയത്  
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കയിമിാകാവാട്ിിറല കഗ്്ി്ക്ഷശ്ും 

ദട 
രംതത്ത ടാര്ഡഷിട യ സ്ടൃനിയ്തെ ഉത്ത്  നയിദ ക്ക് ഹടരിെിച്ായര്ഡത്തി, ജേിടംാതെ 
രത്തായവ്  രണതെടിയിയ്  നിറയ്തക്കാ രടിയിണിയ്  രരിവടിയവ്തായി ദയാര നീരാക്കി 

രണിതയെ്ത്ത ര് യന്തറ ടണാനീര്  വിയര്ഡൊ  വീ ക ട്നിരാത്ത ഒര് രാെദശഖരവ്  
ദടരംക്കരയി ്ണ്ടാവി ലാ  അധിടാര നിതിരത്തിന്തറ അധിചടാര  ബാധിച്വര്തെ ടാല്ക്കീഴില് 
അെിതടതംദൊത  ഒന്ന്റതക്ക 
ടരയാദരാ ്താടാത്ത േംിനന്തറ യങ്കെ  
ത്ഴ്വന്  തടായ്തത്ത്രാടിയില് പ്രനിധവനിക്കതെടിയ 
എപ്നദയാ രട ്ട  യാതൂഹയനീനി 
നിദഷധിക്കതെടിയ അധടൃന യതൂഹത്തിന് 
തന്ഷയാവടാശങാന സ്ഥാരിതച്െ്ക്കാന്ള്ള 
ടര്ത്ത്തായി ത്െനാതതത്ത വയസ്ില് 
രെവാദംാങാനി ദരാരിനിറങാനിയ ആ യ്വനവതത്ത 
യവയത്ോയക്കാര്ഡ ദരാ ്  എനിര്ഡത്ത്  യചാര 
യവാനപ്ന്തയത്തിന്  സ്പ്നീവിദതായനത്തിന്  
ദവണ്ടി നെത്തിയ യതരത്തിദ ക്ക് നിരാ  ബരായ 
ഒടിയനവധി ആംാട ആടര്ഡഷിക്കതെടിയാ  അവര്ഡ 
ആ ധീരയ്വനവതത്ത 'അയ്യങ്കാംി യജതാന' 
എന്ന് വിംിച്ാ  
 
നിര്വനന്തര്ര  ജി ലായിത  ദവങാനാനൂര്ഡ എന്ന ഉനാെ പ് ാതത്തില് 1863 ആ സ്റ്റ് 
 
28ന് അയ്യതാ  േളനിടംാതെ ര്പ്നനായിെിറന്ന അയ്യങ്കാംി,ട്ടിയിക്കാ   ത്നല് അനായാരങാനതം എനിര്ഡക്കാ 
പ്ശതിച്ിര്ന്ന്  ര് യരറയ യത്ോയതത്ത തന്ഷയനായിദൊ ്  രരി ണിയ്തക്കാനിര്ന്ന ഒര് ഇര്ംെഞ്ഞ 
ടാ ഘടിയത്തില് നാഴ്ന്ന ജാനിക്കാരനായന്തടാണ്ട് തനസ്ിദ റുവ അ ാധതായ ത്റിവിന്തറ ദവേന എന്തിദനയ്  
എനിര്ഡത്ത്ദനാല്െിക്കാന്ള്ള അയാതാനയതായ ഉക്കര്ത്തായി താറ്ടയായിര്ന്ന് അയ്യങ്കാംിയ്തക്ക്  ര് യ 
സ്പ്നീടക്ക് താറ്തറയ്തക്കാന്  വഴിനെക്കാന്  യവാനപ്ന്തയ  നിദഷധിച് ജേിനവ പ്ടൂരനടതക്കനിതര ഉയര്ഡന്ന 
ആേയതത്ത വിേവശബ്ദ  അയ്യങ്കാംിയ്ദെനായിര്ന്ന്  േംിത് ദേതത്തിനായി 1095ല് യാധ്ജനരരിരാ നദയാ   

സ്ഥാരിച് അയ്യങ്കാംി േംിനര്തെ 
അനിദഷധയദനനാവായി   
വഴിനെന്ന്ദരാടാ ദരാ ്  അന്വേിക്കാനിര്ന്ന 
ദതല്ജാനിക്കാര്ഡതക്കനിതര ഒര് വിേവാഗ്നിയായി 
ടത്തിെെര്ഡന്ന അദേഹ  നെത്തിയ 
വി ലാാവണ്ടിയതര  വ വിജയതായി താറി  
നിദഷധിയ്തക്കതെടിയ വഴിയി ൂതെ യവന്തതായി 
വാങാനിയ ടാംവണ്ടിയില് ജേിതയദൊത  
ന ൊവ്  ട്ൊയവ്  ധരിച്് യചരിച് 
അയ്യങ്കാംിതയ വഴി നെഞ്ഞ ജേിടതം അദേഹ  
ആയ്ധ  ടാടിയി ഭീഷണിതെെ്ത്തി  ഒറുവയാ 
ദരാരാടിയത്തി ൂതെ അധസ്ഥിനര്ഡക്്ക 
യചാരയവാനപ്ന്തയ  ദനെിതയെ്ത്ത അയ്യങ്കാംിതയ 
ദവണ്ടവിധ  രരാതര്ഡശിക്ക്വാ യരിപ്നടാരോര്ഡ 

രങ്കര്ജ്ദാസ് വ  യലാര്ജ് 
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കയിമിാകാവാട്ിിറല കഗ്്ി്ക്ഷശ്ും 

ദബാധരൂര്ഡവ  വിസ്തരിച്നാദണാ എന്ന്  യ ശയിദക്കണ്ടിയിരിക്ക്ന്ന്  തനാഴി ാംിടതം അെിതടംായി 
ടാണ്ന്ന ജേിടംാതെ രാെങാനംില് രണിതയെ്ദക്കണ്ട എന്ന നീര്താനതതെ്ത്ത് നിര്വിനാ ടൂറിത  
ടര്ഡഷടതത്താഴി ാംിടതം ഒന്നിെിച്് അയ്യങ്കാംി നെത്തിയ ടര്ഡഷടതത്താഴി ാംി യതര , അധടൃനര്ഡക്ക് 
നങാനംാതെ അവടാശങാന ദനെിതയെ്ക്കാന്ള്ള ഊര്ഡജ  രടര്ഡന്ന്ടിടിയിയ യാതൂഹയവിേവത്തിന്തറ നാേി 
ട്റിയ്തക്ക ായിര്ന്ന്  അയ്യങ്കാംിയ്തെ അവടാശദൊരാടിയങാനതം 'ര് യ ഹം' എന്ന്വിംിച്് 
അധിദേരിക്ക്ടയാണ്ണ്ടായത്  
 
 ടര്ഡഷട തനാഴി ാംി യതരത്തിന്തറ ഊര്ഡജ  ഉതക്കാണ്ട്തടാണ്ട് തടാ ലാത്ത് രീരങ്കി ഹതനാനത്ത് 
അയ്യങ്കാംി ആഹവാന  തയയ്തന യദമംനത്തില് വച്് േംിനസ്പ്നീടതം നിരിച്റിയാ അെയാംതായി 
ധരിച്ിര്ന്ന ട ലാാതാ യ്  ഇര്ള്വംയക്കമ ്  അറ്തത്തറിഞ്ഞ് താറ്തറച്് ത് ക്കച്തടടിയി നെക്കാ 
വാക്ക്തടാണ്ട് ഊര്ഡജ  രടര്ഡന്ന ധീരദയാധേയാവായി താറി അയ്യങ്കാംി  ഈ യതര  രില്ക്കാ ത്ത് ട ലാാതാ  
യതര  എന്ന് വിദശഷിെിയ്തക്കതെടിയാ  അയിത്ത നിവാരണത്തിന്  യാതൂഹയ അനീനിടക്ക്തതനിതര 
പ്ശീനാരായണ ്ര് നയിച്ത് നിശബ്ദ ോര്ഡശനിട ദരാരാടിയതായിര്ന്ന്തവങ്കില്, അനീനിതയ അെിതച്ാന്ക്ക്ട 
എന്ന ആദയാധന യതരത്റയായിര്ന്ന് അയ്യങ്കാംിയ്ദെത്   
 
പ്ശീനാരായണ ്ര് നെത്തിയ യാതൂഹയ 
രരിഷ്ടരണങാനക്ക് ശക്തിരടരാ അയ്യങ്കാംിയ്തെ 
യായ്ധയതരത്റക്കായിടിയാണ്ട്  അവര്ഡണര്ഡക്ക് അേരവ്  
അള വ്  നിദഷധിച് അധിടാരവര്ഡഗ്ഗത്തിതനനിതര 
പ്രനിദഷധതതദന്നാണ  1904ല് അദേഹ  ത്ഹടതയെ്ത്ത് 
ഒര് ട്െിരള്ളിക്കൂെ  നിര്ഡമിച്ാ  എനിര്ഡക്കാ വന്ന 
ദതല്ജാനിക്കാതര ടായിടതായി ദനരിടിയാദനാല്െിച്ാ   
 
അങാനതന അനവധി രക്തരൂേിന യതരങാനക്്ക 
അയ്യങ്കാംി ദനനൃനവ  വഹിച്ാ  1910 ല് പ്ശീതൂ   
രാജയയഭയിദ ക്ക് നാതനിര്ഡദേശ  തയയ്യതെടിയ അയ്യങ്കാംി 
25 വര്ഡഷ  അ  നവ  ന്െര്ഡന്ന  ് ഹരിജന വിേയാര്ഡഥി 
ദേതത്തിന്  യ രേണത്തിന്തായി യഭയില് 
ശബ്ദത്യര്ഡത്തി  ദേപ്നപ്രദവശന വിം ബരവ്തായി 
ബധിചതെടിയ് ദടരംത്തിത ത്തിയ തഹാത്മാ ാധിചി 
അയ്യങ്കാംിയ്തെ ധീരനതയ പ്രശ യിക്ക്ടയ്  അദേഹതത്ത 
ര് യരാജാവ് എന്ന് ആേരരൂര്ഡവ  വിംിക്ക്ടയ്  
തയയ്തന്  
 േരിപ്േവ്  അവ ണനയ്  അരതാനവ്  തടാണ്ട് ടഷ്ടന അന്ഭവിച്ിര്ന്ന ഒര് ജനവിഭാ തത്ത 
യ സ്ടാര യളന്നനയിദ ക്ക് ഹടരിെിച്ായര്ഡത്തിയ തഹാത്മാ അയ്യങ്കാംിയ്തക്ക് ജേ  നല്ടിയ യത്ോയത്തില് 
ജനിച്വര്ഡ ര് യര്ഡ എന്ന ജാനിദെര് അഭിതാനരൂര്ഡവതാ ക ഉതക്കാദള്ളണ്ടത്  1941 ജൂണ് 18ന് വിെവാങാനിയ 
ആ ടര്ഡതദയാ ിയ്തക്ക്ത്ന്നില് പ്രണാത  അര്ഡെിക്ക്ന്ന്  അയിദത്താച്ാെനത്തി ്  യാതൂഹയരരിഷ്ടരണത്തി ്  
ഒര് അഗ്നിനേപ്നതായി നിംങാനിനിന്ന തഹാത്മാ അയ്യങ്കാംിയ്തെ 75-ാാതത് യരതേിനതായിര്ന്ന് ജൂണ് 18   
 
കടപ്പാട് : ജന്മഭൂ ി  
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Summer Healthy Tips For Kids  

 Never skip breakfast – breakfast is the most important meal of the entire day. Make sure to eat nutritious foods 

that support your physical activity for the day as well as for bone, muscle, & brain growth; like a bowl of                 

oatmeal, with fresh fruit & almonds, along with some scrambled eggs and a cold glass of milk. 

 Eat plenty of fresh fruits & vegetables daily – make sure ½ of your plate is filled with fruits and veggies with 

each important meal (breakfast, lunch, dinner). 

 Always stay hydrated – replace sugary sports drinks & sodas with water; add slices of fresh fruit like                      

strawberries, lemons, limes or watermelons to your                

water for a delicious flavor. Staying hydrated prevents 

heat related illness: symptoms are headache, cold 

sweats, exhaustion, nausea and/or vomiting, and                  

diarrhea. 

 Wear sunscreen – apply sunscreen about every 2-3 hours 

and more often when in or around water. 

 Wear sunglasses – wearing sunglasses blocks up to 99% 

of UV rays which can easily damage the eye because of 

sunburn. 

 Get plenty of rest – during the hot summer heat, making sure you get plenty of rest is important to prevent heat 

exhaustion while playing outside, take frequent shaded breaks. Getting 8-10 hours of sleep every night is               

important for recuperation and growth. 

 Good oral hygiene – make sure to brush your teeth every morning and every night before bedtime. Seeing a 

dentist every 6 months is imperative in order to prevent major dental issues – poor dental hygiene causes other 

health problems, mainly with digestion. 

 Stay Active! – find activities you enjoy; like riding your bike, swimming, playing sports with your friends; a 

minimum of 60 minutes of daily physical activity is recommended for all children. 

 Wear safety gear – when riding your bike, skateboarding, roller skating or blading always make sure to wear a 

helmet, elbow & shin guards and appropriate close toed shoes. 

 R.I.C.E. – if you experience an injury from being physically active make sure you get enough REST, apply 

ICE and COMPRESSION to the injured site, and keep the injured area ELEVATED. 

Shae Gawlak (Fit to be Kids)  
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 On a cold winter day Akbar and Birbal took a walk along the lake. A thought came to Birbal 

that a man would do anything for money. He expressed his feelings to Akbar. Akbar then put his 

finger into the lake and immediately removed it because he shivered with cold. Akbar said “I don’t 

think a man would spend an entire night in the cold water of this lake for money.” Birbal replied “I 

am sure I can find such a person.” Akbar then challenged Birbal into finding such a person and said 

that he would reward the person with a thousand gold 

coins.  

 Birbal searched far and wide until he found a poor 

man who was desperate enough to accept the challenge. 

The poor man entered the lake and Akbar had guards 

posted near him to make sure that he really did as              

promised. The next morning the guards took the poor 

man to Akbar. Akbar asked the poor man if he had in-

deed spent the night in the lake. The poor man replied that he had. Akbar then asked the poor 

man how he managed to spend the night in the lake.  

 The poor man replied that there was a street lamp near by and he kept his attention                 

affixed on the lamp and away from the cold. Akbar then said that there would be no reward as the 

poor man had survived the night in the lake by the warmth of the street lamp. The poor man went 

to Birbal for help.  

 The next day, Birbal did not go to court. The king wondering where he was, sent a                   

messenger to his home. The messenger came back saying that Birbal would come once his Khichri

(Rice) was cooked. The king waited hours but Birbal did not come. Finally the king decided to go to 

Birbal’s house and see what he was up to. He found Birbal sitting on the floor near some burning 

twigs and a bowl filled with Khichri(Rice) hanging five feet above the fire. The king and his               

attendants couldn’t help but laugh. 

Akbar then said to Birbal “How can the Khichri(Rice) be cooked if it so far away from the fire?” 

Birbal answered “The same way the poor man received heat from a street lamp that was more than 

a furlong away.” 

The King understood his mistake and gave the poor man his reward. 

Birbal’s Khichri (Rice)  
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Seva Darshan Family 

International Day of Yoga celebrated at Indian Embassy 

Large number of people attends the International Day of      

Yoga celebration in Kuwait on Friday 24th June at Indian    

Embassy. Indian Ambassador to Kuwait HE Sunil Jain               

welcomed the crowd. Number of Kuwaiti and other                     

nationalities also participated in the Yoga Day celebration. 

Various Indian Associations such as ‘Art of Living’, ‘Sahaj 

Marg’, ‘Artistic Yoga’, ‘Harmony House’, ‘Seva Darshan’ and 

‘AMMA’ Kuwait participated in the celebration.  

The event started with presentation and demonstration of 

Yoga protocol released by the India Government. Volunteers 

from AOL, Seva Darshan and Amma Kuwait demonstrated vari-

ous Yoga postures on the stage. Volunteers from Artistic Yoga 

and Pilates demonstrated the Artistic Yoga. More than 25 chil-

dren from Bala Darshan performed Surya Namaskar on the 

stage. The Yoga demonstration and Martial Arts demonstrated 

by Seva Darshan volunteers attracted the crowd.                 Heart-

fulness group performed Meditation session. The Yogic Dance 

by Latha and group was an added attraction. Harmony House 

held Rajyoga presentation while Amma Kuwait made a presen-

tation on Integrated Amrita Meditation technique. 

 Indian Doctors forum and Indian Dental Alliance also took part in the Yoga Day celebrations. Dr Vinod Grover from 

IDF made a presentation on Stress Management.               

Dr Prathap from IDAK also made a presentation on              

Dental hygiene. Indian Dental Alliance volunteers also 

organised a free Dental check-up camp in the                           

Embassy.  The Event was supported by Indian                  

Business and Professional Council, L & T, Air India and 

Indiansinkuwait.com.  
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Seva Darshan Family 
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Seva Darshan Family 

International Conference on Yoga and Beyond  

Seva Darshan General Secretary Shri. Sanjuraj and Yoga               

Coordinator Dr. Roopesh Raveendran attended the                        

International Conference on Yoga and Beyond upon the                 

invitation of the Government of India. The delegation                       

attended the inauguration of the International conference at 

Vigyan Bhawan, in which the Chief Guest was Hon’ble  

 

 

 

 

 

Shri M. Hamid Ansari, Vice President of India; the Guest of Honour was Hon. 

Shri Shripad Yesso Naik, Union               

Minister for State (independent 

charge) for AYUSH.  

The Vice President in his Inaugural 

address stressed the importance and 

role of Yoga as a part of the integral 

health care delivery system and how 

the ancient science of Yoga can be 

used to prevent and manage the non-

communicable diseases. The Minister 

for AYUSH gave a detailed report on 

the activities of the ministry and the 

mile stones that it has achieved in             

organizing International Yoga day. He thanked the Hon. Prime Minister Shi Naren-

dra Modi ji for his leadership and for making the whole world realize the im-

portance of Yoga by 

UN declaring the 

International Yoga 

day.  

There were more than 1500 delegates in which there were                

International delegates representing 30 countries. The delegates 

who attended the conference were Yoga enthusiast, Yoga 

teachers, Medical scientists, Physicists, Yoga Achayrays of the 

most renowned schools of Yoga,Union Ministers, Chief                    

Ministers, Members of Parliament, Diplomats, Ambassadors,                   

students and media persons. 
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