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ØáÍÞ×ßÄ¢ 

''വ്യാധിതസ്യാര്ത്ഥഹീനസ്യസ്യ  

ദേശാന്തരഗതസ്യ ച 

 യരസ്യ ദശാകേഗ്ധസ്യ  

സ്ുഹീനസൃദ്ദര്ത്ശയൗഷധധ " 
 

 

AÀ°w 

  

അസ്ുഖ  പിടിപപട്ടവ്ന്, ധയൗില്ലാതായവ്ന്,   

അയയദേശത്തില് പചന്നുപപട്ടവ്ന്, േുഖിതന്  

ഇവ്ര്ത്പെല്ലാ  ഉരു മത്തൗ സ്ുഹീനസൃത്തി പ   

േര്ത്ശയ  ഷധധൗാ്  

¥ÎãÄÕºÈ¢  

യമ്മുപട വ്ികാരപത്ത യാ  കടിഞ്ഞാണഴിച്ചുവ്ിടുദപാള് ശക്തി പാഴാെുകയു  

യാഡികള് തളര്ത്ത്തുകയു  ൗയസ്ിപയ ദ്ശിക്കിെുകയു  പചന്നുന്നുര കാരയൗായ 

പ്പദയാജയ  ഇല്ല തായു ര പ്പവ്ര്ത്ത്തയവ്ുൗായി രനപാന്തര  പ്പാപിദെിിയിരുന്ന 

ശക്തി പ്പദയാജയൗില്ലാത്ത വ്ികാരൗായി പാഴായിദക്കാകുന്നുര ൗയസ്സ് ശാന്തവ്ു  

ദകപ്ന്ത്കൃതവ്ുൗായിരിെുദപാദഴ അതിപെ ൗുഴുവ്ന് ശക്തിയു  

പ്പവ്ര്ത്ത്തയത്തിയുപദയാഗപക്കടുന്നുൂ.ര 
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T he environment we live in makes a huge impact on who we are and how we shape our personality. 

This is why it becomes essential that we choose to live our lives amongst the more organized society. 

Societies may evolve from time to time but the binding of human beings and the discipline of a society is what helps 

mankind progress in a fruitful manner. The disturbing news of youngsters in our country moving away to farther lands 

where the rule of law doesn’t exist is to be viewed as an extreme warning. It is also to be noted that most of these 

youngsters happen to be well educated and from the affluent section of our society. Here a change is being noticed 

from the usual target group of the poor and needy, who would be ready to compromise for wealth. It is important for 

our families to be closer and to strengthen our family bonds to be ensured that our children are well protected.  

 As we approach another independence day, we realize our Nation is getting stronger as it grows. And with 

great strength comes strong enemies. It is imperative that we realize a Nation’s strength is not defined by money and 

weapons alone. A  Nation is strong when its citizens are united. A Nation is strong when its citizens share a common 

sense of belonging. Bharath has abolished the caste system by law and provisions of our constitution. After sixty years 

we still find our Nation being divided in the name of caste and religion. It has become a tool in the hands of politicians 

to ensure the society is divided and the bondage of national unity is never stable in our country. It becomes the sole            

responsibility of individuals and organizations that strive for peace to enforce this unity in our nation. Religious leaders 

and social reformers can play a major role in getting this message to the common man. The media that needs to play a 

positive role in our nation often seems to lose its vision of getting the truth to the people. It is more engaged in the               

process of fabricating and misrepresenting information to undermine this unity. We, citizens must be aware of this               

activity which maybe engineered from across our borders and maybe from forces within, who needs a divided society 

to establish its roots. The instigation of riots in the troubled region of Kashmir valley and other states approaching               

elections is to be seen as a part of this agenda. 

 When people who threaten our national security are portrayed as heroes, our society is left confused. The main 

reason for this confusion lies in our education system that often shows our national heroes  (baring a few) as dangerous 

elements and their heroic acts are explained as terrorist activities. Our military men are attacked as violent people who 

curtail human rights when all they do is protect the society so that the innocent sleep peacefully.  

 Another New Year is approaching in Kerala. Our state is seeing a new era of political violence where                

opposition is being beaten down. Though it is quite early to make a sensible observation, some steps of the new chief 

minister in economic reforms is appreciable. With the advent of the economic crisis in the Middle East and the                        

possibility of many expatriates moving back to their home to settle down with limited resources and no regular income 

to survive. It is essential to embark on economic reforms that can generate job opportunities in the state. At the same 

time, the state government needs to lay emphasis on wiping out elements that promote anti-national sentiments in the 

state. 

 While we see these issues being highlighted on a daily basis, we must not ignore the positive undertones of    

nation’s progress. Many government initiatives are being publicly accepted and supported. The government promises 

are being fulfilled one at a time. Reversing many years of mis-management takes painstaking reforms and time.   

 It is heartening to see many political ideologies finally accepting the cultural foundations and establishments of 

our society. We hope the future will show the citizens that our thoughts and beliefs can change when we see what            

positive impact it can do for our nation. 

 

We wish all our readers happy reading... 
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Free India’ was a dream of all Indians under the British rule. Everyone during that rule fought in some way or the other with  

a common aim of ending British and other colonial authorities in India. After a century of revolutions, struggle, blood                

shedding, battles and sacrifices, India finally achieved independence on August 15, 1947. India was free in 1947 from the 

British Empire but the country lost many men and women who were filled with undaunted courage and spirit of patriotism. 

Today, they are known as freedom fighters because they sacrificed their lives for their motherland.  Indian freedom fighters 

with their true spirit and undaunted courage had faced various tortures, exploitations and hardships to earn us freedom.  

The pioneers of the freedom movement were Mangal Pandey, Tantia Tope, Rani of Jhansi and the great Indian leader                     

Mahatma Gandhi who  introduced non-violent ways of fighting the enemy. Other notable freedom fighters of India are                  

Annie Besant, Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Bhagat Singh, Bipin Chandra Pal, Sukhdev, Gopal Krishna Gokhale, 

Chandrashekhar Azad, Sarojini Naidu>, Dadabhai Naoroji, Sucheta Kriplani and Chakravarti Rajagopalachari. There are 

endless number of men and women other than the above list who daringly fought for India’s freedom. 

courtesy: indianeducation.com 
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സീമകളില്ലാത്ത രാജ്യസ്നേഹം 

പപ 
ണ്കുട്ടികള് കകപയാക്ക് ചാര്ത്ത്താത്ത ദൗഖല്കളുപട ം   ഇന്ന് കു ഞ്ഞുകു ഞ്ഞുവ്രുന്നുര    
ദൗഖല്യിദല്െു  കധരയപനര്ത്വ  കടന്നുപചല്ലായുൂ കരുത്ത് അവ്ള് ആര്ത്ജിച്ചിരിെുന്നുര 

സ്വജ്വ്പയദക്കാല്ു  പവ്ല്ലുവ്ിളിച്ചുപകാി് കഠിയ  ംന്ന് കരുതുന്ന ദൗഖല്കളില്ദപാല്ു  ൗിക  
പതളിയിെുന്നുര രാജയത്തി പ  അതിര്ത്ത്തി കാൊന് സ്വന്ത  ജ്വ്ിത ദപാല്ു  തൃണവ്ല്െരിച്ച് ൗുന്യിരയില് 
യില്െുന്ന വ്യിതകളുൗുി്ര ംന്നാല് കസ്യികര്ത്െുദവ്ിി ആദയാധയ കല്കള് പരിശ്ല്ിക്കിെുന്ന 
പപ ിപയെു ിച്ച് ദകട്ടിട്ടുദിാ?ര ഇല്ല ംങ്കില് അത്തരത്തില് ഉദരപയാരു പപണ്കുട്ടി രാരതത്തില്ുി്, 
കൗാദിാ പരിശ്ല്കയായ ദഡാര സ്്ൗാ  ാവ്ുര കഴിഞ്ഞ ഇരുപ  വ്ര്ത്ധൗായി സ്്ൗ   ര ഗത്തുി്ര 
പ്പതിഫല്പൗാന്നു  സ്വ്കരിൊപതയുൂതാ്   ദസ്വ്യ  ംന്നുകനടി പ ഞ്ഞാപല് അതിപയാരു പനര്ത്ണത 
കകവ്രനര 
  
ദകാപാക്ട് ധനട്ടിങ് ഇന്ടപ്ടക്ടടര്ത്, ഫയര്ത് കഫറ്റര്ത്, ടകനബ കപ്ഡവ്ര്ത്, ൗല്കയറ്റ , ൗിട ഇന്തയാ ദവ്ള്് 
കഫയല്ിസ്റ്റ് ംന്ന് വ്ിദശധണങ്ങളു  സ്്ൗയ്ക്െ് സ്വന്ത ര ദപാര്ത്ച്ചുഗ്സ്ുകാരില് യിന്നു  ദഗാവ്പയ 
ദൗാചിക്കിെുന്നതിയായി പ്പയ യിച്ചവ്രില് ഉരാളായ സ്വാതപ്ന്തയസ്ൗര ദസ്യായി പപ്പാഫര രാൗകാന്ത് 
സ്ിയാരിയുപട ൗകളാ് സ്്ൗ  ാവ്ുര കുട്ടിൊല്  ൗുതദല് സ്്ൗ ദകട്ടുവ്ളര്ത്ന്ന  രാരത  സ്വാതപ്ന്തയ  
ദയടുന്നതിയായി പിന്നിട്ട ദപാരാട്ടവ്ഴികളുപട കഥകളാ്ര അങ്ങപയ ആഴത്തില് പതിഞ്ഞ ദേശടദയഹീനസ  ഉന്നു 

പകാിുതപന്ന രാജയപത്ത ദസ്വ്ിെണപൗന്ന് സ്്ൗ അതിയായി ആപ്ഗഹീനസിെുകയു  പചയ്ക്തുര ദൗജര്ത് േ്പക്ട 
 ാവ്ുവ്ിപയ ത പ  പതിയാ ാൗപത്ത വ്യസ്സില് കിുൗുട്ടിയദതാപടയാ് ആ ആപ്ഗഹീനസ  
സ്ാക്ഷാ കരിെപക്കടുന്ന ര 12-ാാാ  വ്യസ്സില് ൗാര്ത്ധയല് ആര്ത്്സ്ില് പരിശ്ല്യ  ദയടിയ േ്പക്ട, സ്്ൗയ്ക്െ് 
പ്പദചാേയൗായിര 
 േ്പക്ട തപന്ന സ്്ൗയുപട ജ്വ്ിത പങ്കാളിയുൗായിര വ്ിവ്ാഹീനസദശധവ്ു  ഇരുവ്രു  ആദയാധയ കല്യില് 
കനടുതല് ൗിക  ദയടായുൂ പരിപ്ശൗ  തുടര്ത്ന്നുപകാിിരുന്നുര അദതാപടാക്ക  തപന്ന പൗഡിെല് 
ബിരുേപഠയവ്ു  അവ്ര്ത് തുടര്ത്ന്നുര സ്്ൗ കപ്കസ്ിട ൗാദയ പൗ  ില് ം ബിംയു  പനര്ത്ത്തിയാെിര ദയടിയ 
അ ി  രാജയത്തി  ദവ്ിി പ്പദയാജയപക്കടുത്തുക ംന്നതായിരുന്നു സ്്ൗയുദടയു  േ്പെി ദ യു  ത്രുൗായ ര 
രാജയപത്ത കസ്യികര്ത്െ് ൗാര്ത്ധയല് ആര്ത്്സ്ില് പരിശ്ല്യ  യല്കുക ംന്ന ത്രുൗായത്തില്ാ് ഉടുവ്ില് 

വിവി 
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സീമകളില്ലാത്ത രാജ്യസ്നേഹം 

അവ്ര്ത് ംത്തിദച്ചര്ത്ന്ന , അതു  സ്ഷജയയൗായിര 1  ാ ല്ാ്   ആശയവ്ുൗായി കര, യാവ്ിക, ബിംടം , 
ംന്ംടജി ദൗധാവ്ികപള സ്ൗ്പിെുന്ന ര   പുത്തന് ആശയത്തില് താല്പരയ  ദതാന്നിയ ദൗധാവ്ികള് 
അതി  അയുൗതിയു  യല്കിര 
  
പിന്ന്് േ്പെിയു  സ്്ൗയ്ക്െു  തിരിഞ്ഞുദയാദെിി വ്ന്നിട്ടില്ലര രാരതത്തിപല് വ്ിവ്ിധ കസ്യിക 
വ്ിരാഗങ്ങള്െ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപ  വ്ര്ത്ധൗായി കായിക-ആയുധ പരിശ്ല്യ  യല്കിവ്രികയാ് ഇരുവ്രു ര  
ംന്നാല് ആ യാപ്ത അപ്ത സ്ുഗൗൗായിരുന്നില്ലര വ്ിവ്ാഹീനസദശധ  സ്ാപത്തികൗായി പ്പതിസ്ന്ധിയുിാപയങ്കില്ു  
അധവായത്തി  ഉരു രനപദപാല്ു  പ്പതിഫല്  പറ്റില്ല ംന്നത്രുൗായത്തില് മ ച്ചുയിന്നുര പരിശ്ല്യത്തി പ  
രാഗൗായി സ്ുരക്ഷിതൗല്ലാത്ത, വ്ാസ്ദയാഗയൗല്ലാത്ത പ്പദേശങ്ങളില്നപടപയല്ലാ  സ്്ൗയ്ക്െ്  തുടര്ത്ച്ചയായി യാപ്ത 
പചദന്നിിയു   വ്ന്നിട്ടുി്ര അത്തരപൗാരു യാപ്തയ്ക്െിടയില്ാ് പിതാവ്ി പ  ൗരണ ര അതുകാരണ   
അദദ്ദഹീനസത്തി പ  ശവ്സ് ടകാര ചടങ്ങി  ംത്തിദച്ചരായു  സ്്ൗയ്ക്െ് സ്ാധിച്ചില്ലര 
  
സ്ൗര്ത്ക്കണൗദയാരാവ്വ്ു  ദജാല്ിയുപട സ്വരാവ്വ്ു  കാരണ  സ്വന്തൗാപയാരു കുഞ്ഞിപയദക്കാല്ു  
ദവ്പിന്നുവ്ച്ചു സ്്ൗയു  േ്പെു ര പകര  ഉരു പപണ്കുഞ്ഞിപയ േപത്തടുത്തുര 
 ദജാല്ിെിപട യിരവ്ധി അപകടങ്ങപളയു  അരിൗുഖ്കരിദെിി വ്ന്നിട്ടുി് സ്്ൗയ്ക്െ്ര തല്യ്ക്െ് 
ഗുരുതരൗായി പരിദെറ്റതിപയ തുടര്ത്ന്ന് ൗാസ്ങ്ങദളാള  മര്ത്ൗ യ്ടപപക്കടുകയു  പചയ്ക്തുര  ര്കരര്ത്െുദയപര 
യി പയാഴിെുകയു  പചയ്ക്തിട്ടുി് സ്്ൗര ംന്ംടജി ്ാക്ട കാറ്റ് ട, ഗരു്, പാരാ കൗാന്ദഡാട, 
ൗാര്ത്ദകാട, യാധണല് ദപാല്്ട അൊേൗി, ആര്ത്ൗി മഫ്ദസ്സ് ട പ്ടയിയിങ് അൊേൗി ംന്നിവ്ിടങ്ങളിപല്ല്ലാ  
സ്്ൗ പരിശ്ല്യ  യല്കുന്നുി്ര കസ്യയത്തി  പു ത്തുയിന്നു  രാരത സ്ര്ത്ൊര്ത് യിയൗിച്ചിട്ടുൂ  ക 
പരിശ്ല്കയാ് സ്്ൗര യാല് കസ്യിക ദൗധാവ്ികളില് യിന്നു  സ്്ൗ പ്പശടതി ഫല്കവ്ു  സ്വ്കരിച്ചിട്ടുി്ര 
  
രാരത കസ്യയത്തിയുദവ്ിി ദ്ാട കവാട്ടര്ത് ബാറ്റില്ി പ  ആധുയിക ര്തിയു  സ്്ൗയു  േ്പെു  ദചര്ത്ന്ന് 
വ്ികസ്ിക്കിച്ചിട്ടുിര് കസ്യിക ആദയാധയ കല്കള് പരിശ്ല്ിക്കിെുന്നതിയായി അണ് ആ മ്ഡ് കൗാന്ദഡാ 
ദകാപാക്ട് അൊേൗിയു  ഇരുവ്രു  ദചര്ത്ന്ന് പിചാപിച്ചിട്ടുി്ര ദ്ാട കവാര്ത്ട്ടര്ത് ബാറ്റില് പരിശ്ല്യ  
സ് ബന്ധിച്ച് ദല്ാകത്തിപല് തപന്ന ആേയപത്ത ംന്കസ്ദ്ാപ്ഡിയ ംന്ന് വ്ിദശധിക്കിൊവ്ുന്ന 
ംന്കസ്ദ്ാപ്ഡിയ മ  ദ്ാട ദകാപാക്ട് ഉട ംന്ന് ദപരിട്ടിരിെുന്ന പുടതക  ം ബിഐയുപട 
കല്പ്ബ ിയില്ു  ഇ  ര്ത്ദപാളി പ  കല്പ്ബ ിയില്ു  ഇട ദയടിയിട്ടുി്ര 
 ടപ്ത്കള്െു ദയപരയുൂ അതിപ്കൗങ്ങള് തടയാന് പഡയര്ത് (DARE ഡിഫന്ട ംകഗന്സ്റ്റ് ദ ക്ക് ആന്്    
ട്സ്ിങ്) ംപന്നാരു പ്പദതയക പദ്ധതിയു  സ്്ൗ തയാ ാെിയിി്ര  ൗായസ്ികൗായു  ശാര്രികൗായു  ടപ്ത്പയ 
ശക്തയാെുകപയന്നതാ് ഇതി പ  ല്ക്ഷയ ര രാരതത്തിപല് ആേയപത്ത ൗാര്ത്ധയല് ആര്ത്്ട ചിപ്തൗായ 
ഹീനസതപായിയുപട യിര്ത്ൗാതാവ്ാ് സ്്ൗര കനടാപത ഇതില് അരിയയിെുകയു  പചയ്ക്തിട്ടുി്ര പ്ബനട ല്ി 
ആവ്ിഷ്കരിച്ച ആദയാധയ കല്യായ ജ്  കുപയ ദഡാ ചിപ്ത്കരിച്ചിരിെുന്ന ആേയ ഇന്തയന് സ്ിയിൗയാ് 
ഹീനസതപായിര 
  
 20 വ്ര്ത്ധപത്ത ടതുതര്ത്ഹീനസയൗായ ദസ്വ്യങ്ങള് പരിഗണിച്ച് യിരവ്ധി പുരടകാരങ്ങളു  
സ്്ൗപയദത്തടിപയത്തിയിട്ടുി്ര രാപ്്ടപപതി പുരടകാര , യുംട പ്പസ്ിഡ  ി പ  ദവ്ാള  ിയര്ത് സ്ര്ത്വ്്ട 
അവ്ാര്ത്്, ദവ്ള്് പ്ട പുരടകാര  തുടങ്ങിയവ് ഇതില്പക്കടുന്നുര ഇതുവ്പരയായി 10,000 ദത്താള  
കസ്യികര്ത്െ് ദ്ാട കവാര്ത്ട്ടര്ത് ബാറ്റില്ില് പരിശ്ല്യ  യല്കിെഴിഞ്ഞുര ത പ  ദസ്വ്യ  അടുപത്തങ്ങു  
അവ്സ്ായിക്കിൊയു  സ്്ൗ മദദ്ദശിെുന്നില്ലര സ്ാധാരണ ഉരാള്െു  അസ്ാധാരണൗായ വ്ിധത്തില് 
രാജയത്തിയുദവ്ിി പ്പവ്ര്ത്ത്തിൊന് സ്ാധിെുപൗന്ന്    യാല്ക്കത്തിദയഴുകാരി പതളിയിെുന്നുര 
 
കടപ്പാട് : ജ്ന്മഭൂമി  
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“Viva sua paixão” 

A  few months before the games, the Olympic Flame Relay will start in Olympia, Greece, where the 

inspiration for todays' Olympic games originated. The Rio 2016 opening ceremony at the world 

famous football (soccer) Maracanã Stadium in Rio de Janeiro was witnessed by world on August 5, 

2016.  

Rio 2016's motto is “Live your passion”, in Portuguese: “Viva sua paixão”.  

 The 2016 Olympic Summer Games are held in Rio de Janeiro, Brazil in 2016. A torch relay, which 

plays a symbolic and crucial role in celebrating the Olympic Games, marks the opening of the event. 

Olympic athletes from different countries, such as Australia, China, Japan, South Africa and the United 

States, compete for medals in a wide range of sports. These sports include athletics, aquatics, archery, 

boxing, gymnastics, judo, tennis, volleyball, and weight lifting. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Olympic Games are a global multi-sporting event subdivided into summer and winter games.                

Previously, the summer and winter games were in the same year, with a four-year gap between the 

games. In 1992 the schedule changed, and these days the winter and summer games alternate by two 

years. The last Summer Olympic Games were in London 2012 and the last winter games were in Sochi, 

Russia in 2014. 

 The next winter games will be in Pyeongchang, South Korea from February 9 to 25, 2018.  

In 1894, Pierre de Coubertin founded the International Olympic Committee. Two years later, the first 

modern Olympic Games were held in Athens, Greece. The revival of the ancient Olympics attracted 

athletes from 14 nations, with delegations from countries including Germany and France. 

The Olympics will conclude with a closing ceremony on August 21, 2016.  

courtesy: timeanddate.com 
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ആറന്മുള ശ്രീ പാർത്ഥസാരഥിനേശ്രം  

പ 
ത്തയ തിട്ട ജില്ലയിപല് ആ ന്ൗുളയില് വ്ിശുദ്ധയേിയായ പപയുപട ത്രത്താ് ആ ന്മുള പ്ശ് 

പാര്ത്ഥസ്ാരഥി ദക്ഷപ്ത  പിചിതി പചന്നുന്ന ര ദകരളത്തിപല്  റ്റവ്ു  പഴെ  പചന്ന 

ദക്ഷപ്തങ്ങളിപല്ാന്നാണി ര പഞ്ചപാണ്ഡവ്രില് ഉരാളായ അര്ത്ജുയയാല് പ്പതിഷ്ഠിെപക്കട്ടപതന്ന് 

വ്ിശവസ്ിെപക്കടുന്ന പാര്ത്ഥസ്ാരഥി സ്ങ്കല്ക്ക  അപനര്ത് വ്ൗാ്ര ഇവ്ിടപത്ത പാര്ത്ഥസ്ാരഥി വ്ിപ്ഗഹീനസത്തി  

ആ ടി പപാൌുി്ര വ്ിപ്ഗഹീനസ  ചതുര്ത്ബാഹീനസുവ്ായ വ്ിഷ്ണുവ്ിപെതാ്ര 

 കുരുദക്ഷപ്ത യുദ്ധത്തിയു ദശധ  മറ്റവ്രുപട ദവ്ര്ത്പാടില് ൗയ  പയാന്ത പഞ്ചപാണ്ഡവ്ര്ത് ഉരു 

ത്ര്ത്ഥയാപ്ത പു പക്കടുകയു  ഉടുവ്ില് ൗയസ്ുഖ  കാ ധിച്ച് 

പുണയയേിയായ പപാത്രത്ത് തപസ്സ് അയു്ടപിെുകയു  

മിായിര അങ്ങപയ അവ്ര്ത് വ്ിഷ്ണു ധയായത്തിയായി 

പ്പതി്ടപിച്ച ശില്കളാ് ൗദ്ധയതിരുവ്ിതാ കന ില്ുൂ                

അഞ്ച് പ്പൗുഖ കവ്ഷ്ണവ് ദക്ഷപ്തങ്ങളില്ുൂപതന്ന് 

വ്ിശവസ്ിെപക്കടുന്നുര 

 യുദ്ധെളത്തില് യിരായുധയായ കര്ത് പയ 

പകാന്നതില്ുൂ പാപരാര  ത്ര്ത്ൊയാണപപ്ത അര്ത്ജുയന്   

ദക്ഷപ്ത  യിര്ത്മ്മിച്ച  ംന്നാ് ഐതിഹീനസയ ര ംന്നാല് ൗപറ്റാരു 

ഐതിഹീനസയ  ദക്ഷപ്ത  ആേയ  പണിത  ശപരിൗല്യ്ക്െടുത്ത 

യില്യ്ക്െല്ില്ായിരുന്നു ംന്നാ്ര തപെ തപസ്സി  ര ഗ  

വ്രുപൗന്ന ഘട്ടത്തില്, അവ്ിപട യിന്ന് പിന്ന്് വ്ിപ്ഗഹീനസ  ആറ് 

ൗുളെഷ്ണങ്ങള് പകാി് യിര്ത്മ്മിച്ച ഉരു ചങ്ങാടത്തില് 

ഇവ്ിദടെ് പകാിുവ്രികയായിരുന്നുര അങ്ങപയയാണപപ്ത 

ആറ് ൗുളെഷ്ണങ്ങള് ംന്ന അര്ത്ഥത്തില്   പിചല്ത്തി  ആ ന്ൗുള ംന്ന ദപര് വ്ന്ന ര 

 ംര ഡി 1200 യു  1300 യു  ൗദദ്ധയ രചിെപക്കട്ട “തിരുയിഴല്ൗാല്യില്” ആ ന്മുള ദക്ഷപ്തപത്ത പറ്റിയു , 

ആ ന്മുള പ്ഗാൗപത്ത പറ്റിയു  പരാൗര്ത്ശിച്ചുകാണുന്നുരരയ്ി ചരിപ്തങ്ങളാല്ു , ഐതിഹീനസയങ്ങളാല്ു  സ്പന്നൗാ് 

ആ ന്മുളയു , ആ ന്മുള ദക്ഷപ്തവ്ു ര ചതുര്ത്ബാഹീനസുവ്ായ പ്ശ്കൃഷ്ണപയ പാര്ത്ഥസ്ാരധി സ്ങ്കല്ക്കത്തില് 

പ്പതിഷ്ഠിച്ചിരിെുന്ന ആ ന്മുള ദക്ഷപ്തപത്ത "േക്ഷിണ ഗുരുവ്ായനര്ത്" ംന്നു  അ ിയപക്കടുന്നുര പതിപയട്ടാ  

യനറ്റാിില് രചിെപക്കട്ട ധാരാള  ചുവ്ര്ത് ചിപ്തങ്ങളുപട അപനര്ത്വ ദശഖരവ്ു  ഇവ്ിപട കാണാ ര 

 ആ ന്മുള വ്ൂ സ്േയ പ്പധായ വ്ഴിപാടാ്ര ആയിരങ്ങള് പങ്കു പകാൂുന്ന വ്ിരവ്സ്ൗൃദ്ധൗായ സ്േയ 

മ ുദപാള് രഗവ്ാപെ അയുപ്ഗഹീനസൗുിാകു  ംന്നാ് വ്ിശവാസ് ര തിരുദവ്ാണദത്താണിയു , അ്ടപൗിദരാഹീനസിണി 

വ്ൂ സ്േയയു  മപ്തട്ടാതി വ്ൂ കളിയു  

വ്ഞ്ചിക്കാട്ടിപെ താളവ്ു  പപാ യേിയുപട 

പുണയവ്ു  ആ ന്മുള ദക്ഷപ്തപത്ത 

പരിപാവ്യൗാെുന്നുര  

 ആ ന്മുള ക ാടി പ്പശടതൗാ്ര ദകരള്യ 

വ്ാടതുവ്ിേയയില് യിര്ത്മ്മിച്ച പകട്ടിടങ്ങള്െ് ഉരു 

യല്ല മോഹീനസരണൗാ് ആ ന്ൗുള പാര്ത്ഥസ്ാരഥി 

ദക്ഷപ്ത ര ഇവ്ിടപത്ത പാര്ത്ഥസ്ാരഥി വ്ിപ്ഗഹീനസത്തി  

ആ ടി പപാൌുി്ര കിഴദൊട്ടാ് േര്ത്ശയ ര 

വ്ിപ്ഗഹീനസ  ചതുര്ത്ബാഹീനസുവ്ായ വ്ിഷ്ണുവ്ിപെതാ്ര 

ദക്ഷപ്തത്തില് പു   ചുൗരിന്പ  യാല് 
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ആറന്മുള ശ്രീ പാർത്ഥസാരഥിനേശ്രം  

വ്ശങ്ങളില്ായി യാല് ദഗാപുരങ്ങളുി്ര കിഴെന് ദഗാപുരത്തിദല്െ് പതിപയട്ട് പടികളാണുൂ ര വ്ടെന് 

ദഗാപുരത്തില് യിന്ന് പപ യേിയിദല്െി ങ്ങാന് 07 പടികളാണുൂ രദക്ഷപ്തത്തിയട പപയിദല്െുൂ 

ദഗാപുരവ്ാതില് “ൗധുെട ” ംന്ന ദപരില് അ ിയപക്കടുന്നുര 

 ശബരിൗല്പയ അയുടൗരിക്കിെുന്ന പതിപയട്ട് പടവ്ുകള് താിി ദക്ഷപ്ത ൗതില്പകട്ടിയുൂില് 

പ്പദവ്ശിൊ ര ശബരിൗല്യിദല്തു ംന്നദപാപല് തപന്ന   പതിപയട്ടു പടവ്ുകള് പതിപയട്ട് പുരാണങ്ങപള 

പ്പതിയിധ്കരിെുന്നുര പപ്പഷഡിപയാട്ടു  ദചാരാപത പടിഞ്ഞാപ  ദഗാപുരവ്ു , ദതപെ ദഗാപുരവ്ു  

യില്പകാൂുന്നുര ദക്ഷപ്തപ്പദവ്ശയത്തി  രക്തര്ത് പ്പധായൗായു  തിരഞ്ഞടുെുന്ന  കിഴദെ ദഗാപുര വ്ാതില്ു , 

പടിഞ്ഞാപ  ദഗാപുരവ്ാതില്ുൗാ്ര 

 ൗകരവ്ിളെി  ശബരിൗല് അന്നക്കയു ചാര്ത്ത്തായുൂ തിരുവ്ിതാ കനര്ത് രാജാവ്ായിരുന്ന പ്ശ് 

ചിത്തിരതിരുന്നാള് ബാല്രാൗവ്ര്ത്മ്മ യടെ് വ്ച്ച  20 കിദല്ാപ്ഗാ  തനൌുൂ തങ്ക അങ്കി സ്നക്ഷിെുന്ന    

ദക്ഷപ്തത്തില്ാ്ര ശബരിൗല് ൗണ്ഡല്പനജയ്ക്െ് ൗുദന്നാടിയായി അല്ങ്കരിച്ച രഥത്തില് ആദഘാധൗായി 

ശബരിൗല്യില് ംത്തിെുകയു , ൗണ്ഡല്വ്ിളെ് പനജെ് പ്പടതുത അങ്കി ചാര്ത്ത്തി േ്പാരാധയ യടത്തുകയു  

പചന്നു ര ദേശപത്ത കുട്ടികള് ധയുൗാസ്ത്തില് ദശഖരിെുന്ന കവ്ുങ്ങിന്പാളകള് ൗകരസ് പ്കാന്തിയുപട 

തദല്േിവ്സ്  ആര്ത്ക്കുവ്ിളികദളാപട കപൊല്ുകളില് യാട്ടി ത് പകാളുത്തു ര ഖാണ്ഡവ് േഹീനസയത്തിപെ 

പ്പത്കൗായ   ചടങ്ങ്  ദേവ്   റ്റവ്ു  ഇ്ടപപക്കട്ട ഉരാദഘാധൗദപ്തര 

 ആ ന്ൗുളയക്കപെ തിരുയാളായ മപ്തട്ടാതി ദേശയിവ്ാസ്ികള്െ്  തിരുദവ്ാണപത്തൊള് പ്പധായൗാ്, 

അന്നാ് പൂിദയാടങ്ങള് യിരെുന്ന ദല്ാകപ്പസ്ിദ്ധൗായ ആ ന്മുള വ്ൂ  കളി ര ആ ന്മുള ദേശത്തുിായിരുന്ന 

കാട്ട.ര്ത് ൗയയിപല് കാരണവ്ര്ത് ചിങ്ങൗാസ്ത്തിപല് തിരുദവ്ാണത്തി  ആ ന്മുള ദക്ഷപ്തത്തില് സ്േയ തയാ ാെി 

ംത്തിച്ചിരുന്നുര ഇങ്ങപയ ആ ന്മുള ദക്ഷപ്തത്തിദല്െ് തിരുദവ്ാണ സ്േയ ംത്തിച്ച വ്ഞ്ചിയാ് പിന്ന്് 

പ്പസ്ിദ്ധൗായ തിരുദവ്ാണദത്താണിയായി അ ിയപക്കട്ട രതിരുദവ്ാണ ദതാണിയുപട സ് രക്ഷണാര്ത്ഥ  കരയാഥന്മാര്ത് 

വ്ല്ിയ വ്ൂങ്ങളില് സ് ഘൗാപയത്തി കനടുതല്ദപര്ത്െു കയ ാവ്ുന്ന വ്ൂങ്ങള് മിാെി ദതാണിപയ 

അയുധാവ്യ  പചയ്ക്തുദപാന്നുര 

 ഇപ്പകാര  കാട്ട.ര്ത് രട്ടതിരിെുദവ്ിി തിരുദവ്ാണദത്താണിെ് അകപടിദസ്വ്ിൊന് കനടുതല് കരൊര്ത് 

ചുിന്വ്ൂങ്ങള് മിാെി ര ഗത്തു വ്രികയു  പചയ്ക്തുര ആേയകാല്ത്തു പപായേിയുപട ഇരുകരകളില്ുൗായി 

 8 ചുിന്വ്ൂങ്ങള് മിായിരുന്നുര മദരാ ചുിന് വ്ൂത്തില്ു  രഗവ്ാന് കൃഷ്ണപെ അേൃശയസ്ാന്നിധയ  

മപിന്നാണു വ്ിശവാസ് ര കാട്ട.രില് യിന്നു  മപ്താടരാപ്തിയില് പു പക്കട്ട് തിരുദവ്ാണക്കുല്ര്ത്പച്ച ആ ന്മുളയില് 

ംത്തുന്ന ദതാണിപയയു  അവ്യ്ക്െ് അകപടി ദസ്വ്ിെുന്ന പൂിദയാടങ്ങപളയു  കനടുതല് ദപര്ത്െു കാണാന് 

സ്ാധിൊപത വ്ന്നു, ഇതിയാല്ാണപപ്ത തിരുദവ്ാണ  കഴിഞ്ഞു ൗപറ്റാരു േിവ്സ് കനടി പൂിദയാടങ്ങള് 

ആ ന്മുളയില് ംത്താന് ത്രുൗായിച്ച ര അതു പാര്ത്ഥസ്ാരഥിവ്ിപ്ഗഹീനസ പ്പതിഷ്ഠാേിയൗായ മത്തൃട്ടാതിയാളിപല്ന്നു 

യിശ്ചയിെുകയു  പചയ്ക്തുര ഇങ്ങപയയാ് ആ ന്മുള ജല്ദൗളയുപട മത്ഭവ്  ംന്നു കരുതുന്നുര 

 അന്നോയപ്പരുവ്ായ ദേവ്   റ്റവ്ു  ഇ്ടപപക്കട്ട വ്ഴിപാ് അന്നോയ  തപന്നര അര്്ടപകാരയ സ്ിദ്ധിയ്ക്െ്  

അന്നോയ വ്ഴിപാടുദപാപല് ഫല്  പചന്നുന്ന ൗപറ്റാന്നുൗില്ലര   വ്ഴിപാടിപയ “ദതച്ചുകുളിസ്േയ ” 

ംന്ന ിയപക്കടുന്നുര 

മപദേവ്തകള്,:- ഗണപതി, ബല്രപ്േന്,അന്നക്കന്, പരൗ ശിവ്ന്, രഗവ്തി, യാഗങ്ങള് പത്തു േിവ്സ്പത്ത മത്സവ്  

ൗ്യൗാസ്ത്തില്ാ്ര മത്സവ് അയു്ടപായങ്ങളില്  റ്റവ്ു  പ്പധായ  അഞ്ചാ  പു ക്കാ് ംന്ന ിയപക്കടുന്ന 

ഗരുഡവ്ാഹീനസയ  ംഴുന്നൂത്താ്ര തങ്ക അങ്കിയു , പവ്ൂി പ്പരയു , ചപ്രകല്ാ രുപത്തില്ുൂ ൗകുടവ്ു  ഉട്ടു 

ദചര്ത്ന്നതാ് ഗരുഡവ്ാഹീനസയ ര പചങ്ങന്നനരില് യിന്നു  10 KM കിഴെ് ആയി ദക്ഷപ്ത  യില്പകാൂുന്നുര                             
 

കടപ്പാട് . ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ോയർ, ചെങ്ങന്നൂർ നേശ്രം 
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What is Yoga:? 

T 
he ancient yogic discipline is far more than a fitness meth-

od for physical health or a psychological tool to achieve 

peace and happiness. Wellness of body and mind, often touted 

as the primary benefit of modern yoga practice, is merely a by-

product of becoming a fully balanced and vibrantly alive being. 

The Sanskrit word “yoga” comes from the word “yuj” which 

means, “to unite.” Hence, yoga is the union of the individual 

with the whole of existence, also commonly referred to as “self-

realization,” “nirvana,” “mukti,” or “enlightenment.” Yoga also refers to the inner technology that will lead one to 

this experience – a technology formulated from rigorous inner observation, by ancient yogis over thousands of 

years. With their extraordinary perception and mastery over every aspect of the human mechanism, these great 

yogis delved into their own systems, uncovering the nature of the cosmos – a macrocosm of the human system. 

 Initially, yoga was imparted by the Adiyogi (the first yogi), Shiva, over 15,000 years ago. It was Adiyogi 

who introduced to humanity the idea that one can evolve beyond one’s present level of existence. He poured his 

knowing into the legendary Sapta Rishis, or seven sages, who took the tremendous possibility offered by the yogic 

science to various parts of the world, including Asia, ancient Persia, northern Africa, and South America. It is this 

fundamental yet sophisticated science of elevating human consciousness that is the source of the world’s spiritual 

traditions, predating religion by many thousands of years. 

Sadhguru 

Courtesy: Isha Blog 
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µÕßÄ 

·ÞÏdÄß 

കുന്നിക്കുരു 
 

കുഞ്ഞുടുപ്പിചടാരു കുടിചയൻ മുറ്റത്ത്  

കുന്നിക്കുരുവുമായി വന്നു  

അമ്മൂമ്മ േൽകിയ ചപടിയിൽ അന്നവൾ  

കുന്നിക്കുരുചവാന്നായി ഇടു  

കാല്ം അടർത്തിയ രാളുകൾ ചപാഴിയചവ  

കുന്നിചെടിയും മറഞ്ഞു .. 

ചപടികൾ കൂടുവാൻ വചന്നാരു രല്മുറ  

കിടിയ ചപടി രുറന്നു.. 

വില്ചയാടുമില്ലാത്ത കുന്നിക്കുരുക്കളവർ  

ദൂനരചക്കടുചത്തറിഞ്ഞനല്ലാ .. 

മഴ വന്ന് മണ്ണിചേ പുൽകിയ നവളയിൽ  

മുളചപാടിവള്ളിചെടികൾ  

ഒചന്നാന്നായി പടർന്നവർ  

മരചമാന്നിൽ വരിഞ്ഞനപ്പാൾ  കണ്ടുഞാൻ  

മാചഞ്ഞാരാ കുന്നിക്കുരുക്കൾ... 

ºßdÄ¢ µ¿MÞ¿í: G-das Photography, flickr.com 
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रक्षाबंधन : अटूट विश्िास का बंधन 

ह म सभी सामाजिक प्राणी है, िो एक-दसूरे से िुड ेरहने के लिए स्िेच्छा से ररश्तों के बंधन में बधंते है। ये 

बंधन हमारी स्ितंत्रता का हनन करने िािे बंधन नहीं अवितु प्रेम के बंधन होते हैं, जिसे हम जिंदाददिी से 

िीते और स्िीकारते हैं।  

 हमारे समाि में हर ररश्ते को कोई न कोई नाम ददया गया है। ठीक उसी तरह आदमी और औरत के भी 

कई ररश्ते हो सकत ेहैं, मगर उन ररश्तों में सबसे प्यार 

ररश्ता 'भाई-बहन' का ररश्ता होता है। यह ररश्ता हर 

ररश्ते से मीठा और प्यारा ररश्ता होता है क्योंकक इस 

ररश्ते में लमठास भरता है भाई-बहन का एक-दसूरे के 

प्रतत प्रेम ि विश्िास।  

 यह विश्िास प्रतीक रूि में भिे ही रेशम की 

कच्ची डोर से बँधा होता है िरंतु दोनों के मन की 

भािनाएँ प्रेम की एक िक्की डोर से बँधी रहती है, िो ररश्तों की हर डोर से मिबूत डोर होती है। यही प्रेम 

रक्षाबंधन के ददन भाई को अिनी िाडिी बहन के िास खीच िाता है।  

 रक्षाबंधन केिि एक त्योहार नहीं बजकक हमारी िरंिराओं का प्रतीक है, िो आि भी हमें अिने िररिार ि 

संस्कारों से िोड े रखे हैं। रक्षाबंधन बहन की रक्षा की प्रततबद्धता का ददन है, जिसमें भाई हर दखु-तकिीफ में 

अिनी बहन का साथ तनभाने का िचन देता है। यही िह िचन है, िो आि के दौर में भी भाई-बहन को विश्िास 

के बँधन से िोड ेहुए है।  

 यही िह त्योहार है, जिसे बहन अिने घर अथाात अिने मायके में मनाती है। तभी तो हर रक्षाबंधन िर 

बहन जितनी बेसब्री से अिने भाई के आने का इंतिार करती है उतनी ही लशद्दत से भाई भी अिनी बहन स े

लमिकर उसका हािचाि िानने को उसके िास  खखचंा चिा आता है और भाई और बहन का लमिन होता है, तब 

सारे गगिे-लशकिे दरू होकर माहौि में बस हँसी-दठठौिी के स्िर ही गुँिायमान होते हैं, िो खलुशयों का ियााय होते 

हैं। आि भी इस त्योहार को प्यार के साथ बनाएँ तथा इस ददन अिनी बहन को उसकी खलुशयाँ उिहारस्िरूि दें। 

याद रखें यह ररश्ता, जितना मिबूत और प्यारा ररश्ता है उतना ही कमिोर भी इसलिए ररश्ते की इस डोर को 

सदैि मिबूती से थामे रखें। 
www.webdunia.com 

गायत्री शमाा|  
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Story 

Yahya 

 The muscle of my leg gripped in pan as I sat in my squatted position. There was silence all over. It was like time 

stood still in the temple grounds. Everyone’s eyes were on his palm, waiting to see what would be under the glass 

as he raises it. I had bet my last paisa. What would I tell my mother 

if I lost?  

Yahya’s hands moved very fast. Everyone followed with intensity 

as he rotated the three glasses and the bets were placed. The                 

moment of truth had come.  

The temple fair was something we all waited for every year. 

Amongst all the percussions and horns, the annual show by Yahya 

was the main attraction. The amazing tricks he performed and the 

bravado he displayed often caught the imagination of us children, 

and of course, the ladies. He was often the trend setter in fashion. 

Our village heard of the new discoveries, new inventions and celebrity stories from Yahya’s travel stories.  His 

exploits in our village were also a matter of gossip. Many of them turn out to be true after he leaves.  

As Yahya lifted the glass, a moan of gloom went around the crowd. Everyone lost their money. I had tears running 

down my cheeks. My legs had frozen and I was not even able to stand up. As I barely managed to lift myself up, 

the crowd started thinning. Yahya was busy packing up. Suddenly he stopped and stared into my eyes. I was not 

sure why, but he took out some candy from the bottle in front of him and handed it over to me in a wrapped                  

newspaper.  I stood around till he packed and left. I walked back home with s smile on my face.  Till this day, I am 

not sure how he realized the thoughts that were running through my head. How would I explain to Amma where I 

had spent the money she had given me? I couldn’t tell her that I was gambling. Most certainly not at one of 

Yahya’s betting games. 

By evening, the crowd had swelled at the temple grounds. The evening prayers and poojas were coming to an end. 

The nights would now be filled with drama and music. On the first day, there was a hilarious ‘kathaprasangam’ 

being staged by one of the most popular performers of the time.  I looked around and spotted a small crowd watch-

ing Yahya perform some tricks with a bottle. His balancing act with the bottles was amazing.  But I was kept close 

by my mother and my pleading fell on deaf ears.  

The next day, a car fitted with a horn speaker went around the village announcing Yahya’s new feat. He was intro-

ducing to us the wonderful world of motorcycle acrobatics. My excitement knew no bounds. In the evening, we all 

had out best clothes on and waited impatiently for Yahya’s arrival. A large circular space was cleared and                   

decorated. People had started taking their seats around the area since early evening itself.  The ‘melam’ at the            

Krishnakumar Paliath 
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Yahya 

temple was at its peak and there were lots of people eagerly waiting for it to be over. 

Yahya came roaring on his extremely loud motor cycle. He was wearing a bright red shirt and sparklingly clean 

white pants. After a couple rounds around the circle, he started his show with a free hand drive in circles. A loud              

applause accompanied by gasps of shock came up from the crowd. He then managed to stand up on the motorcycle 

and do a balancing act as the motorcycle kept going around in cycles. The crowd was in frenzy by now.  My most 

memorable sight was when he took up a rod which had cloth wrapped at the two ends dripped in kerosene. After 

lighting up the two ends of the rod, Yahya drove the motorcycle around while at the same spinning the rod in circles. 

It was one of the most remarkable things I had ever seen. I had goose bumps all over me. The thrill of the sight was 

accompanied by the huge shouts of encouragement from all over. He was the true hero then.   

Yahya brought his motorcycle to the center of the ground and raised his two hands in acceptance of the appreciation 

he was getting from all around. He waived like a true champion to the crowd. Just, then loud blasts were heard from 

the temple where his friends had arranged a huge firework display to celebrate his performance.  

I still remember the frozen smile on the face of Yahya, as he fell down from his motorcycle and died of a heart                 

attack. 

(Based on the stories of Yahya told by my brother) 

സ് 
ര്ത്വ്സ്ാധാരണയായി കാണുന്ന  കവ്ര്ത്ധിയാ് പനവ്ാ കു ുന്തല്ര 
പനവ്ാ പകാഴിഞ്ഞില് ംന്നു  ഇതിപയ ചില്യിടങ്ങളില് വ്ിളിൊ ുി്ര 

ശാദഖാപശാഖകളായാ് ഇതുവ്ളരുന്ന ര േശപുഷ്പങ്ങളില് ഇ  
മള്പക്കട്ടിട്ടുി്ര കുല്കളായാ് ഇതി പ  പനെള്മിാകുന്ന ര 
ംല്ലാശാഖാപ്ഗങ്ങളില്ു  പനങ്കുല്കള്കാണപക്കടുന്നുര 

 ംല്ലാൊല്ത്തു  പനെള് കാണപക്കടുന്നുി്ര പച ുതാ് ഇതിപല് 
പനങ്കുല്കള്ര പനപവ്ന്നു പ യാപൗങ്കില്ു  അതുകാണുവ്ാന് തപന്ന പ്പയാസ്ൗാ്ര 
പനങ്കുല്ത്തിില് അപ്ഗ  കക്കുദപാപല്യാണിരിെുന്ന ര   പചടി സ്ൗനല്  
ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ് അര്ത്ശസ്ി  ൗരുന്നാൊ ുി്ര പയിെു  ഇതുപകാിുൂ 
കധായ  യല്ലതാ്ര ഇതുകഴിച്ചാല്ത്തപന്ന ശര്ര  വ്ിയര്ത്െുന്നുര മടപയ പയി 
വ്ന്നദപാപല് ദപാകു ര ദതള്വ്ിധത്തിയു  ൗനപ്തസ്ടസ്ത്തിയു  ഇതുപദയാഗിച്ചുൂ 
കധായ  മപദയാഗിൊ ുി്ര ദതയില് ദചര്ത്ത്തുകഴിച്ചാല് ൗല്പയിതപന്നൗാ ു ര 

 ആയുര്ത്ദവ്േത്തില്ു  ദഹീനസാൗിദയാക്കതിയില്ു  ദയപ്തചികിത്സയ്ക്െ് 
പനവ്ാങ്കു ുന്തില് ൗുഖയദചരുവ്യാ്ര പചങ്ക ിയു , കണ്ദപാളവ്്െത്തിയു  
മത്തൗ തപന്നയാ്ര ഇതി പ  ഇല്ചതച്ച് ൗുല്ക്കാല്ിദല്ാ പശുവ്ിന് 
പാല്ിദല്ാദചര്ത്ത്ത് ക ില് ഇറ്റിെുന്ന  വ്ളപര ഗുണപ്പേൗാ്ര 

 പചടിതപന്ന ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞുൂയ്ര് ൗനല്െുരുവ്ിയു  ഷധധൗാ്ര ം കാച്ചുന്നതിയു , 
കണ്ൗധിയിര്ത്മ്മിെുന്നതിയു  മപദയാഗിച്ചുവ്രുന്നുര ഇതിന്നാല്ുിാെുന്ന കണ്ൗധി ക ിയു യല്ലകുളിര്ത്ൗ 
യല്കുന്നഉന്നാ്ര പനവ്ാ കു ുന്തില് തല്യില് ചനടുന്ന  ഐശവരയോയകൗാ് ംന്നുതപന്നയുൗല്ല ോരിപ്േയ  
അകല്ുന്നതിയു  ഇതുവ്ിദശധൗാ്ര 
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വ് 
ര്ത്ധത്തിപല്ാരിെല് കര്ത്െടക വ്ാവ്ിന് യാളില് ൗാപ്ത  തു െുന്ന ഗുഹീനസയ്ക്െുൂില് കയ ി കക 
പകാി് ചികപഞ്ഞടുെുന്ന ൗ ് പ്പസ്ാേൗായു  ഗുഹീനസയുപട ൗുകള് രാഗത്തു യിന്നു  ഇറ്റിറ്റു വ്്ഴുന്ന 

ജല്കണങ്ങള് ത്ര്ത്ഥൗായു  കരുതുന്ന വ്യതയടതൗായ ആചാര  യില്യില്െുന്ന ഉരു ദക്ഷപ്തൗുി് ദകരളത്തില്ര 
പത്തയ തിട്ട ജില്ലയില് ൗല്ലക്കൂി താല്നെില് വ്ായ്ക്പനര് ംന്ന പിചല്ത്തിയു  ംഴുൗറ്റ.രിയു  ഇടയില്ുൂ ഉരു 
വ്ന്ൗല്യുപട പയ ുകയില് പിചിതിപചന്നുന്ന 
തൃദച്ചര്ത്ക്കു   പ്ശ് ശങ്കരയാരായണ ൗഹീനസാദേവ് 
ദക്ഷപ്ത ര  പതാരു ദക്ഷപ്തത്തില്ു  േര്ത്ശയ  
യടത്തി ൗടങ്ങുദപാള് കിട്ടുന്ന  പ്പസ്ാേ  
ചരയദൗാ കളരദൗാ സ്ിരനരദൗാ ഉപെ 
ആയിരിെു ര ംന്നാല് തൃദച്ചര്ത്ക്കു   
ദക്ഷപ്തത്തില് ദപായാല് ചരയവ്ു  പനവ്ു  
പ്പസ്ാേൗായി വ്ാങ്ങുന്നതിദയൊള് വ്ിശി്ടപൗായി 
കരുതുന്ന  ദക്ഷപ്തത്തി പ  പതെ് 
രാഗപത്തെുഴിയുപട ഉരു വ്ശത്തുൂ ഗുഹീനസയിപല് 
ൗപ ടുത്ത് പയറ്റിയില് പതാടുന്നതാ്ര 
 
 സ്ൗുപ്േയിരക്കില് യിന്നു  2000 അടിയ്ക്െ് 
ൗുകളില് മയര  കണൊെുന്ന   ൗല്യുപട ൗുകളില്  കദേശ  ാ000 ചതുരപ്ശ അടി വ്ിടത്ര്ത് ത്തില് 
ൗാപ്ത  യിരക്കായ രനൗിയില്ാ് ദക്ഷപ്തസ്ഞ്ചയങ്ങള്ര അതിപുരാതയൗായ   ദക്ഷപ്ത  യാദശാന്മുഖൗായതി  
ദശധ  1 70 കളില്ാ് ജ്ര്ത്ദ ാദ്ധാരണ  യടത്തിയ ര ദക്ഷപ്ത  ംന്ന് പ യുദപാള് ദഗാപുരങ്ങദളാ 
ചുറ്റപല്ദൗാ പകാടിൗരദൗാ ൗതില്ുകദളാ ഇവ്ിപടയില്ലര ഉപ  പ്ശ്ദകാവ്ില്ുകള് ൗാപ്ത ര പ്പധായ പ്ശ്ദകാവ്ില്ില് 
ശങ്കരയാരായണസ്വാൗിയു  പതാട്ടടുത്തു തപന്ന പതെ് രാഗത്തായി ൗഹീനസാദേവ് പ  പ്ശ്ദകാവ്ില്ു  പിചിതി 
പചന്നുന്നുര   രിു് പ്ശ്ദകാവ്ില്ുകള്െു  യൗടൊര ൗണ്ഡപവ്ു  മി്ര ഇവ് കനടാപത ഗണപതി, 
ശാടതാ , രഗവ്തി, യത്പ്രന്, രക്ഷട, യ്ല്ി, യാഗരാജാ  ംന്നിങ്ങപയ  സ്  മപദേവ്താ പ്പതിഷ്ഠയുൗുി്ര 
 
 ൗുന്കാല്ങ്ങളില് കര്ത്െടക വ്ാവ്ിയു  പ്പതിഷ്ഠാേിയത്തിയു  ൗാപ്തപൗ യട തു ന്നിരുന്നുൂുര ഇദക്കാള് 
  േിവ്സ്ങ്ങള് കനടാപത ംല്ലാ ഞായ ാസ് ചയു  രാവ്ിപല് യട തു ന്ന് പനജ പചയ്ക്തു വ്രുന്നുര കര്ത്െടക 
വ്ാവ്ിന് യാളില് ൗാപ്തൗാ് വ്ന് രക്തജയത്തിരെ് അയുരവ്പക്കടാ ുളള ര  
 
 ദക്ഷപ്തെുളെരയില് സ്ജ്കരിച്ചിട്ടുൂ ബല്ിത്ത യില് പിതൃബല്ിതര്ത്ക്കണ  യടത്തുന്നതിയു  ഗുഹീനസാ 
േര്ത്ശയ  യടത്തുന്നതിയു  യിരവ്ധിദപരാ് ഇവ്ിപടപയത്തുന്ന ര ദക്ഷപ്തത്തി പ  പതെ് പടിഞ്ഞാപ  ൗനല്യില് 
യിന്നു  കുന്നി ങ്ങി  കദേശ  700 അടി താസ് ച്ചയില്ുളള ഗുഹീനസയിപല്ത്തി അവ്ിപട യിന്നു  ല്രിയ്ക്െുന്ന 
ത്ര്ത്ഥവ്ു  പ്പസ്ാേവ്ു  ദശഖരിയ്ക്െുന്നതാ് ര്തിര രാൗായണ കഥയുൗായി ബന്ധപക്കട്ട ഉരു ഐതിഹീനസയ  
യില്യില്െുന്നതാ് ഇതി  കാരണ ര 
 
 പുരാണ കാല്ത്ത്   പ്പദേശ  വ്ന്കാടായിരുന്നുര അവ്ിപട ൗഹീനസര്ത്ധിൗാര്ത് തപട പചയ്ക്തിരുന്നുര 
അൊല്ത്ത് രാവ്ണന് സ്്തപയ അപഹീനസരിച്ചു പകാിുദപായദക്കാള് സ്്തപയ അദയവധിച്ച് പ്ശ്രാൗയു  
ല്ക്ഷ്ൗണയു    വ്ഴി വ്ന്നതായു  ൗുയിൗാപര കിുൗുട്ടുകയു  അവ്ര്ത് പ്ശ്രാൗല്ക്ഷ്ൗണന്മാര്ത്െ് വ്ഴികാട്ടി 
പകാടുെുകയു  പചയ്ക്തതായു  പ യപക്കടുന്നുര അങ്ങപയ അവ്ര്ത് സ്ഹീനസായിച്ചതിയാല് ല്ങ്കയില് പചന്ന് 
രാവ്ണപയ വ്ധിച്ച് സ്്തയുൗായി   വ്ഴി വ്രാപൗന്ന് പ ഞ്ഞ് യാപ്തയായിര പദക്ഷ രാൗരാവ്ണയുദ്ധ  
ജയിച്ചദക്കാദഴെു  1  സ് വ്ത്സര  ത്രാ ായിരുന്നുര ആ േിവ്സ്  തപന്ന പ്ശ്രാൗന് അദയാദ്ധയയില് 

 മധു. ഡി. വായ്പ്പ്പൂര് 
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പചന്നിപല്ലങ്കില് രരതന് ആത്മാഹീനസുതി പചന്നുപൗന്നുൂ വ്ാെുിായിരുന്നുര അതിയാല് പ്ശ്രാൗല്ക്ഷ്ൗണന്മാര്ത് 
സ്്തദയാപടാക്ക    വ്ഴി വ്രിപല്ലന്ന് േനതന്ൗാര്ത് ൗുദഖയ അ ിയിച്ചുര 
  
ംന്നാല്   സ്ൗയ  പ്ശ്രാൗചപ്രപയയു  സ്്താദേവ്ിദയയു  ല്ക്ഷ്ൗണപയയു  ൗറ്റു  സ്വ്കരിയ്ക്ൊയായി പനജാ 
പ്േവ്യങ്ങളു  ൗറ്റു  ഉരുെി ൗുയിൗാര്ത് കാത്തിരിയ്ക്െുകയായിരുന്നുര അവ്ര്ത് വ്രിപല്ലന്ന ിഞ്ഞ ൗുയിൗാര്ത് 
യിരാശരായിര   സ്ൗയ  അവ്ര്ത്ൊയി ഉരുെി വ്ച്ച പനജാപ്േവ്യങ്ങളു  ൗറ്റു  യശിക്കിച്ചു കളയാതിരിൊന് 
പതാട്ടടുത്തുിായിരുന്ന ഉരു ൗല് പ ിപച്ചടുത്ത് ഇവ് ൗനടിവ്ച്ചുര ഇങ്ങപയ ദചര്ത്ത്ത് വ്ച്ച ൗല്യുപട ൗുകള് 
രാഗൗാ് ദചര്ത്ക്കു   ആയ ര അ  പിന്ന്് തൃദചര്ത്ക്കു   ആയി ംന്നാ് പ യുന്ന ര ആ ൗല്യുപട 
അടിയില്ായ പനജാപ്േവ്യങ്ങളുപട അ ശങ്ങളാ് ഗുഹീനസയില് യിന്നു  രക്തജയങ്ങള്െ് കിട്ടുന്നപതന്നാ് 
വ്ിശവാസ് ര ഇതില് പ്ശ്രാൗദേവ് പ  അയുപ്ഗവ്ു  മപിന്ന് രക്തന്മാര്ത് വ്ിശവസ്ിെുന്നുര 
  
മദരാ രക്തയു  ചുരിിപയടുെുന്ന പ്പസ്ാേത്തി  അയാളുപട അയുരവ്വ്ുൗായി ബന്ധൗുിായിരിെു ര ഉരാള് 
ംടുെുന്ന പ്പസ്ാേ  ചുവ്ക്കാപണങ്കില് ൗപറ്റാരാള് ംടുെുന്നതി  ൗഞ്ഞ യി ൗായിരിെു ര ദവ്പ ാരാള് 
ംടുെുന്ന  പവ്ൂയായിരിെു ര മദരാരുത്തര്ത് ംടുെുന്ന പ്പസ്ാേത്തിയു  മദരാ വ്യതയടത ഗന്ധവ്ു  
മിായിരിെു ര ചില്ര്ത്െ് കരിെട്ടയു , തല്ൗുടിയു  
ൗറ്റു  കിട്ടിയിട്ടുൂതായു  പ യപക്കടുന്നുര 
ഗുഹീനസയ്ക്െുൂില് യിന്നു  ധാരയായി ഇറ്റ് വ്്ഴുന്ന ജല്  
ദശഖരിച്ച് ഉരു കുള  യിര്ത്മ്മിച്ചിട്ടുപിങ്കില്ു  ഉട്ടു  
ആഴവ്ു  പരക്കു  ഇല്ലാത്തതിയാല് ഇവ്ിപട 
ൗുങ്ങിെുളിച്ച് പിതൃതര്ത്ക്കണ  യടത്തായാവ്ില്ലര അതു 
പകാി് ഗുഹീനസയില് യിന്നു  ഉരു കപക്ക് വ്ഴി കുളത്തി  
പവ്ളിയിദല്െ് പവ്ൂ  ഉഴെുന്നുി്ര   പവ്ൂ  
പാപ്തങ്ങളില് ദശഖരിച്ച് ദവ്ണ  ശുദ്ധി വ്രുത്തി 
പിതൃതര്ത്ക്കണ  യടത്താന്ര 
  
കടുത്ത ദവ്യല്ില് ദപാല്ു    ഗുഹീനസയില് യിന്നു  
പവ്ൂപൗാഴുകുന്നതിയാല് ദക്ഷപ്തത്തി പ  സ്ൗ്പൗുൂ 
ൗല്ഞ്ചരിവ്ിപല് 30-മള  വ്്ട്ടുകാര്ത് കുടിയ്ക്ൊയു  
കുളിയ്ക്ൊയു    പവ്ൂപൗടുെുന്നുര ഇപ്തയു  
മയരൗുൂ ദക്ഷപ്ത ൗുറ്റപത്ത കിണറ്റില്ു  ഉരിെല്ു  
പവ്ൂ  വ്റ്റിയിട്ടില്ലര അതു  ഉരു അത്ഭുതൗാ്ര 
കിണ ി പ  അടിരാഗ  കാണാന് പാടില്ലാത്തപ്ത 
ആഴൗുൂ കിണ ായതു പകാി് കിണര്ത് വ്ൃത്തിയാെുന്ന  ബുദ്ധിൗുട്ടുൂ കാരയൗാ്ര ഇങ്ങപയ അത്ഭുതങ്ങള് 
യിരവ്ധിയുൂ   ദക്ഷപ്തത്തി പ  കുളെരയില് പി് വ്യൗായിരുന്നദക്കാള് വ്ളര്ത്ന്ന ഉരു രുപ്ോക്ഷൗരവ്ു  
യില്ക്കുി്ര 
  
തൃദച്ചര്ത്ക്കു   പ്ശ് ശങ്കരയാരായണ ൗഹീനസാദേവ് ദക്ഷപ്തത്തിദല്െ് ംത്തുന്നതി  ൗല്ലക്കൂിയില് യിന്നു  7 
കിദല്ാൗ്റ്റ ു  ംഴുൗറ്റ.രില് യിന്നു  0 കിദല്ാൗ്റ്റ ു  േനരവ്ുൗുി്ര ൗല്ലക്കൂി പച ുദകാല്ക്കുഴ ദ ാഡില് 
പകാപച്ചരക്ക് ംന്ന പിചല്ത്തു യിന്നു  ഉരു കിദല്ാൗ്റ്റര്ത് േനരൗാ് ദക്ഷപ്തത്തിദല്െുൂ ര ഇവ്ിപട യിന്നു  
കാല്യടയാദയാ പച ു വ്ാഹീനസയങ്ങളിദല്ാ ൗാപ്തപൗ യാപ്ത സ്ാദ്ധയൗാകുകയുളളുര 
 
കടപ്പാട് : ജ്ന്മഭൂമി  
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The Liquid Gold—Honey 

 Prevent cancer and heart disease: Honey contains flavonoids, antioxidants which help reduce the risk of 

some cancers and heart disease. 

  Reduce ulcers and other gastrointestinal disorders: Recent research shows that honey treatment may help 

disorders such as ulcers and bacterial gastroenteritis. This may be related to the 3rd benefit. 

  Anti-bacterial, anti-fungal, anti-fungal: “All honey is antibacterial,                  

because the bees add an enzyme that makes hydrogen peroxide,” said Peter 

Molan, director of the Honey Research  Unit at the University of Waikato 

in New Zealand. 

  Increase athletic performance: Ancient Olympic athletes would eat honey 

and dried figs to enhance their performance. This has now been verified 

with modern studies, showing that it is superior in maintaining glycogen levels and improving recovery time 

than other sweeteners. 

  Reduce cough and throat irritation: Honey helps with coughs, particularly buckwheat honey. In a study of 

110 children, a single dose of buckwheat honey was just as effective as a single dose of dextromethorphan in 

relieving nocturnal cough and allowing proper sleep. 

  Balance the 5 elements: Honey has been used in ayurvedic medicine in India for at least 4000 years and is 

considered to affect all three of the body’s primitive material imbalances positively. It is also said to be useful 

useful in improving eyesight, weight loss, curing impotence and premature ejaculation, urinary tract disorders, 

bronchial asthma, diarrhea, and nausea. Honey is referred as “Yogavahi” since it has a quality of penetrating 

the  deepest tissues of the body. When honey is used with other herbal preparations, it enhances the medicinal 

qualities of those preparations and also helps them to reach the deeper tissues. 

  Blood sugar regulation: contains simple sugars, it is NOT the same as white sugar or artificial sweeteners. 

Its exact combination of fructose and glucose actually helps the body regulate blood sugar levels. Some hon-

eys have a low hypoglycemic index, so they don’t jolt your blood sugar.  Watch this video Sweetener Compar-

ison where I compare stevia, brown rice syrup, honey, molasses and agave, and discuss the strengths and 

weaknesses of each. 

 Heal wounds and burns: External application of honey has been shown to be as effective as conventional 

treatment with silver sulfadiazine. It is speculated that the drying effect of the simple sugars and honey’s                

antibacterial nature combine to create this effect. 
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S wabhavakripna was a poor Brahmin who lived alone in a small village. He had no friends or rel-

atives, and used to beg for alms for his living. He was also a miser, and kept whatever little 

food he received as alms in an earthen pot that he hung beside his bed. He kept a watch on the 

pot, and ate from the pot only when he was very hungry.  

  One day, he recieved a large quantity of rice gruel (porridge). He filled his pot with the 

rice gruel, and ate the remaining. He was so happy to 

have his pot full; he could not take his eyes off the pot 

as he lay awake in his bed. 

  After a long time, he fell asleep and started 

dreaming about the pot full of rice gruel. 

 He dreamt that there was a famine in his village. 

He sold his pot full of rice gruel for hundred silver coins. 

With this money be bought a pair of goats. His goats 

gave kids in months and he traded all goats for some buffaloes and cows.  

 Soon, even the buffaloes and cows gave kids, and they gave a lot of milk. He started trading 

milk and milk products like butter and curd in the market. This way, he became a very rich and 

popular man. He kept dreaming that he then bought some horses and a large rectangular house 

with four buildings. 

 He became popular, and another wealthy Brahmin was so impressed that he offered his 

beautiful daughter for marriage. Soon after, they got married in a lavish ceremony. His wife gave 

birth to a son, who was named Soma Sharma. But his son was very naughty. He would play and make 

noise all day.   

 One day, the Brahmin asked him to stop but he would not listen. Even his mother could not 

hear him shout as she was busy with her chores. Swabhavakripna became very angry, he kicked his 

wife. As he was in a dream, he kicked in air and his leg hit his earthen pot. The pot broke and all 

the rice gruel spilled down. This woke him up. 

 At once, he realized that he had been dreaming. He also realized that all the rice gruel he 

had saved and was happily dreaming about was lost. He was shattered. 

 

The wise indeed say: One should not build castles in the air. 

The Brahmin's Dream 
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