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കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ്  ക�ോർത്് അകേരിക്കയുടെ അധ്്യക്ഷ 
പദവിയിൽ എത്ിയിട് ്ഒരു വർഷം തിേയുന്ന ഈ കവള 

വ്യക്ിപരേോയി വളടര സക്തോഷവും അഭിേോ�വും �ൽകുന്നുണ്്. 
പറഞ്ഞ പദ്ധതിേടളല്ോം തുെങ്ോനും മുകന്നോട്ടു ടേോണ്ടുപോേോനും 
േഴിഞ്ഞതിൽ ചോരുതോർത്ഥ്യവുമുണ്.് ഹിന്ദു സമൂഹടത് പ്രകത്യേിച്് 
അകേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന േലയോളി ഹിന്ദുക്കടള മുഖ്്യധ്ോരയികലയക്ക് 
ഉയർത്ോനും പുതിയ ഉയരങ്ളികലക്ക് �യിക്കോനും ശ്രേിക്കുന്ന 
ടേഎച്്എൻഎയുടെ ക�തൃസ്ോ�ം വഹിക്കോ�ോയത് വലിയ 
േോര്യേോയി േരുതുേയോണ്. അകേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓകരോ 
ഹിന്ദുവികറേയും ആത്മസംതൃപ്ിയോണ് എടറേ േ�സ്ിലുള്ളത്.

2023 �വംബർ 23 �് കദശീയ സകമേളേോയ അശ്വകേധ്ം എന്ന 
യോഗത്ി�് തിരിടതളിയുന്നകതോടെയോണ് പ്രവർത്�ത്ി�് 
പൂർണ്ണത വരുന്നത.് അതിൽ ക�രിട്് പങ്ോളിേളോേോൻ എല്ോവകരയും 
ക്ഷണിക്കുന്നു.  ടേഎച്്എൻഎ ഏടറെടുത്ിരിക്കുന്ന പദ്ധതിേടളല്ോം 
പരിപൂർണ്ണവിജയത്ിടലത്ിക്കോൻ എല്ോവരുകെയും പിന്തുണ 
ഒരിക്കൽ കൂെി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ജി കെ പിള്ള
പ്രസിഡറേ്

സന്ദേശം



�േസ് േോരം,                                                                                                

അകേരിക്കൻ േലയോളിേളിടല സ�ോത�ധ്ർമേ കബോധ്വും ഹഹന്ദവ 
സംസ് േോരവും �ില�ിർത്തുേയും അത് വരും തലമുറേൾക്ക് പേർന്നു 

�ൽകുേയും ടചയ്തു മുകന്നോട്ടു കപോകുേ എന്ന ലക്ഷ്യകത്ോടുകൂെി രണ്ടു പതിറെോണ്ടുേൾക്ക് 
മുമ്് സ്ോപിതേോയ കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് ക�ോർത്് അകേരിക്ക എന്ന അകേരിക്കയിടല 
തടന്ന ഏറെവും വലിയ ഹിന്ദു സംഘെ� അതിടറേ പതിട�ോന്നോം േൺടവൻഷ�ികലക്കു 
േെക്കുേയോണ്. ഹഹന്ദവ മൂല്യങ്ളിൽ മുറുടേപ്ിെിച്ചുടേോണ്് സ�ോത� ധ്ർമേങ്ൾ 
വരും തലമുറേളികലക്ക് പേർന്നു �ൽേി അതിലൂടെ പുതുതലമുറയും ഒരു ഹിന്ദു ആയി 
ജീവിക്കുന്നതിടറേ പ്രോധ്ോ�്യം േ�സിലോക്കുവോൻ കവണ് വിവിധ് പരിപോെിേൾ 
ആസൂത്രണം ടചയ്തു �െപ്ിലോക്കുേയുേോണ് �മേൾ ടചയ്യുന്നത്. ഓകരോ രണ്ടു വർഷം 
കൂടുകമ്ോഴും �െത്ടപ്ടുന്ന സകമേള�ങ്ളിൽ കലോേ ക�തോക്കന്ോരും േത ക�തോക്കന്ോരും, 
ആദ്ധ്യോത്മിേ ആചോര്യന്ോരും, കലോകേോത്ര േലോേോരൻേോരും പടങ്ടുക്കോറുണ്്. 
അതിക�ോെനുബന്ിച്് �െത്തുന്ന വിവിധ് പരിപോെിേളിലൂടെ  �മ്മുടെ സംസ് േോരത്ിടറേ 
േഹത്വവും അതിടറേ പ്രസക്ിയും �മ്മുടെ കുടുംബങ്ളികലയ്ക് പേർന്നു �ൽകുന്നുമുണ്്.

കേരള ഹിന്ദൂസ് ഓഫ് ക�ോർത്് അകേരിക്ക എന്ന േഹോ സംഘെ�യുടെ ഭോഗേോകുവോൻ 
േഴിഞ്ഞതിൽ ഞോൻ അകങ്യറെം അഭിേോ�ിക്കുേയും അതിനു എ�ിക്ക് അവസരം 
തന്ന �ിങ്ൾ ഓകരോരുത്കരോടും ഞോൻ എടറേ  �ന്ദിയും േെപ്ോടും ഈ അവസരത്ിൽ 
അറിയിക്കുേയോണ്. 2023ൽ അകേരിക്കയിലുള്ള ഹയൂസ്റ്റണിൽ വച്്   �െക്കുന്ന 
േഹോസകമേള�ത്ികലക്ക് �ിങ്ൾ ഏവടരയും ഞോൻ സ്വോഗതം ടചയ്യുേയും ടചയ്യുന്നു

�ന്ദി 

അഡ്്വ. ഷാനവാസ് ൊട്ടൂർ
ADV. SHANAVAS KATTOOR

Vice President KHNA
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RADHAKRISHNAN NAIR
Chief Editor

ശരത് േോലത്ിനു കശഷം വടന്നത്തുന്ന 
കഹേ്ത ഋതുവോണ് േങ്േോരുടെ 

വസക്തോത്സവേോയ തിരുവോതിര. സ്തീയുടെ 
അവേോശത്ിനും പദവിക്കും ഇത്രയും സ്ോ�ം 
കവടറങ്ങം ഇടല്ന്നു അവർക്കഭിേോ�ിക്കോം. ആ 
ദിവസേോണ് പരകേശ്വരടറേ ജന്�ക്ഷത്രേോയി 
�ോം ആകഘോഷിക്കുന്നത്.

1500 ടേോല്ത്ിലധ്ിേം എല്ോ വർഷവും 
ധ്നുേോസത്ിൽ (December-January) 
തിരുവോതിര �ക്ഷത്ര ദിവസം കേരളീയർ 
ആകഘോഷിക്കുന്നു. വർഷത്ിൽഏറെവും �ീണ് 
രോത്രിസേയവും ഈ ദിവസേോണ് വരുന്നത് 
എന്നത് േടറെോരു സവികശഷതയോണ്. സ്തീേൾ 
അരിഭക്ഷണം േഴിക്കോടത കഗോതമ്് കചോറും, 
പുഴുക്കും, കൂവയും േഴിച്ചു ക�ോൽടമ്ടുക്കുന്നു. 
തിരുവോതിരേോലത്തു പുലർടച് അമേേോരും, 
ടപൺകുട്ിേളും വീടുേളിടല കുളത്ികലോ, 
പുഴയികലോ കപോയി തുെിച്ചു കുളിക്കും. സ്തീേൾ 
പോതിരോപ്പൂ ചൂെലും, വീട്ടുമുറെത്തു ഹേടേോട്ി 
േളിയും, ഊഞ്ഞോലോട്വും തിരുവോതിരയുടെ 
വികശഷങ്ളോണ്. അതുകപോടല കവഷംടേട്ി 
കചോഴി (ശിവടറേ ഭൂതലിംഗങ്ൾ) തിരുവോതിര 
ദിവസം പുലർടച് വീടുേളിൽ എത്തുന്നു. 

കേരളീയർ പുരോത�േോയി പോെിവന്ന ഒരു 
വരി േവിതയോണിത് 

‘വന്നു ഓണം, േഴിഞ്ഞു വിഷുടവന്നും 

വന്നില്കല്ോ തിരുവോതിര ‘ എന്നും.

ഇത്രയും ആേോംക്ഷകയോടു കൂെിയോണ ്കേരളീയർ 
തിരുവോതിര വരവിട� േോത്ിരിക്കുന്നത്. 
Kerala Hindus of North America (KHNA) 
ചരിത്രത്ിൽ ആദ്യേോയ ്2022 ൽ സ്ോ�ടേടുത് 
�വ ഭോരവോഹിേൾ തിരുവോതിരയുടെ 
ആഗേ�കത്ോെ് കൂെി അഞ്ജലി തിരുവോതിര 
പതിപ് ്അവതരിപ്ിച്ചു ആകഘോഷിക്കുന്നതോണ.്   
ഇതു വിജയേരേോക്കുവോൻ അഞ്ജലി 
എഡികറെോറിയൽ കബോർഡ്  KHNAയിടല 
സകഹോദരീ സകഹോദരന്ോകരോെ് വി�ീതേോയി 
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വിജയം �മുക്ക് ഉറപ്ോണ്.

ഈ അവസരത്ിൽ അഞ്ജലി എഡികറെോറിയൽ 
കബോർഡിടല എല്ോ അംഗങ്കളോടും, 
പരസ്യങ്ളും, സോഹിത്യരച�േളും �ൽേി 
കപ്രോത്സോഹിപ്ിച് എല്ോവകരോടും �ന്ദി 
പറഞ്ഞുടേോള്ളടട്. അതുകപോടല അഞ്ജലി 
േവർ �ിർേോണവും കപജ് കല ഔട്ടും പ്രിറേിംഗും 
ഭംഗിയോയി �ിർവഹിച് ശ്രീകുേോറിനും പ്രകത്യേ 
കൃതജ്ഞത കരഖ്ടപ്ടുത്ടട്.

രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ
ചീഫ് എഡിറെർ
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അമേടയ കുറിച്ചുള്ള ഓർമേേളുടെ കുളിരും സുഗന്വും 
എന്നികലക്ക് ആവോഹിക്കുന്ന ദിവസങ്ളോണ് 

തിരുവോതിര�ോളുേൾ.

രോവിടല അമേ പുഴയിൽ തുെിച്ചു കുളിക്കോൻ കൂട്ടുേോരുടെ 
കൂടെ കപോകുകമ്ോൾ അഞ്ചുവയസ്ോയ ഞോനും കൂടും. വിളക്ക് 
േോണിക്കുന്നവൻ എന്ന കറോളുണ്് എ�ിക്ക്.

േിഴക്കൻ േോറെിൽ ഒരുപോെ് ഹശത്യം ഉണ്ോവും. പുഴയിടല 
ടവള്ളത്ി� ്അസോേോ�്യേോയ കുളിരും. അതുടേോണ് ്ആ ക�രത്് 
കുളിക്കുന്നത് എ�ിക്ക് തീടര ഇഷ്ടേല്. നൂണ്ടു �ിവർന്നോൽ 
വിറയ്ക്ം. പകക്ഷ അമേ എടന്ന പിെിച്് കുളിപ്ിക്കും.

ആലിലകപോടല വിറച്് വീട്ിൽ ടചല്ലുകമ്ോൾ അച്ഛൻ 
അമേകയോെ് പറയും ‘ഇതുകവണ്ോയിരുന്നു.’ അകപ്ോൾ മുത്ച്ഛൻ 
ഇെയിൽ േെക്കും: ‘സോരേില്, അവ�് �ോടള ഉഷ്ണകരോഗങ്ൾ 
വരോതിരിക്കടട്.’

പ്രോതലിടറേ കൂടെ �ോളികേരം ചിരവിയതും അണ്ിപ്രിപ്പം 
മു്തിരിങ്യും ഒടക്ക കചർത്് വിരേിയ കൂവ േിട്ടും. ആലങ്ോെ് 
ശർക്കരയുടെ േണം തടന്ന ഉമേറകത്ോളം എത്തും.

ഉച്ഭക്ഷണം ക�രടത് േഴിയും. വ്രതേോയതുടേോണ്് അമേ 
പുഴുക്ക് േോത്രേോണ് േഴിക്കുേ. എട്ടു തരം േിഴങ്ങേളുടെ പുഴുക്കോണ് 
അത്. ടചറുപയറും കൂെി ഉണ്ോവും.

ഉച്േഴിഞ്ഞോൽ േഹോകക്ഷത്രത്ിടറേ ടേോട്ിലിൽ ഹേടേോട്ി 
േളിക്കോൻ കപോകും. ടചറിയ കുട്ി ആയതുടേോണ്് എ�ിക്ക് 
പ്രകവശ�ം ഉണ്്. ആ പോട്ടും േളിയും ചിരിയും ഇന്നും േ�സ്ിൽ 
തങ്ി�ിൽക്കുന്നു. മുത്ശ്ിേോർ വടര ഉണ്ോവും േളിയിൽ.

േറ്റുള്ള അമേേോരുടെ കൂടെ വരുന്ന ടേോച്ചു കുട്ിേൾ കവടറയും 
േോണും. ഞങ്ൾക്ക് അമ്ലമുറെത്് േളിക്കോം.

സ്തീേൾക്ക് േോത്രേോയി ഇത്രം ഒരു ഉത്സവം കലോേത്് 
കവടറ എവിടെടയങ്ിലും ഉടണ്ന്ന് കതോന്നുന്നില്. 
സ്തീയുടെ അവേോശത്ിനും പദവിക്കും 
ആ�ന്ദത്ിനും ഇത്രയും സ്ോ�ം കവടറങ്ങം 
േൽപ്ിച്ചു ടേോടുത്ിട്ില്കല്ോ.

ഇന്ന് തിരിഞ്ഞുക�ോക്കുകമ്ോൾ ഇത് �ഷ്ട 
സ്മൃതിയോണ്. തിരിടേ ടേോണ്ടുവരോൻ ഒരു 
സോധ്്യതയും ഇല്ോത് ഒന്ന്. േോരണം അടതോരു 
പ്രകത്യേ സോമൂഹ്യ സോംസ് േോരിേ അവസ്യുടെ 
പ്രതിഫല�േോയിരുന്നു. അവസ്േൾ തീർത്തും 
േോറിയകല്ോ. േോലം മുൻകപോട്് േോത്രേകല് 
ചലിക്കോറുള്ളത്!

രോവിടല കുളിരിൽ കുളിക്കുകമ്ോൾ ഒരു 
ഹേടേോട്ിപ്ോട്ടുണ്്. പ്രകത്യേ രീതിയിൽ ഹേ 
ടേോട്ടുന്നത ്ടവള്ളത്ി� ്അെിയിലോണ.് അടതോരു 
തുെിയുടെ ശബ്ം ഉണ്ോക്കും. അതുണ്ോക്കോനും 
അല്ം പരിശീല�ം കവണം. തുെിയും കൂട്ോയുള്ള 
പോട്ടും രോവിലടത് �ിശ്ബ്തയിൽ ഏടറ ദൂരം 
കേൾക്കോം. ആഹ്ോദത്ിടറേ ആ അലടയോലിക്ക് 
േലയോളക്കരയുടെ ഹൃദയതോളം.

മുറെത്ിട്് ഊഞ്ഞോലിൽ കുതിച്ചുയരുകമ്ോകഴോ 
ശൂ�്യോേോശത്് വിഹരിക്കുന്ന സുഖ്ം!

ഏവർക്കും പൂത്ിരുവോതിര ക�രുന്നു.

BXn-cs¸m¶qªmÂBXn-cs¸m¶qªmÂസി. രാധാകൃഷ്ണൻ
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തിരുവോതിര ടതകക്ക ഇ്ത്യയിൽ 
കേരളത്ിലും തേിഴ് �ോട്ിലും 

ഒകര സേയത്തു ആചരിക്കുന്ന ഒരു 
ചെങ്ോണ്. ഒരു േലടയന്ന�ിലയിൽ 
കേരളത്ിടറേ ത�ിേ വിളിച്റിയിക്കുന്ന  
േലോരൂപേോണ് തിരുവോതിര.  ഇത് ഒരു 
േല എന്നതിലുപരി ജീവിതത്ിടല ചില 
വിശ്വോസങ്ളുടെ േണ്ഡലങ്ളിൽ�ിന്ന്   
ജന്ടേടുത് ഒരു വിക�ോദ പ്രേെ�ം 
എന്നു പറയുന്നതോവും ഉചിതം.  �മ്പൂതിരി 
ഇല്ങ്ളിടലയും പ്രഭുകുടുംബങ്ളിടലയും  
�ടുത്ളങ്ളിൽ   ഒതുങ്ി േഴിഞ്ഞ 

തിരുവോതിര േഴിഞ്ഞ നൂറെോണ്ടുേളിൽ 
വന്നുകചർന്ന േോറെങ്കളോടെോപ്ം ഇതിടറേ 
ആവിഷ് േരണരീതിേൾക്കും േോറെങ്ൾ 
വന്നുകചർന്നു .അത ് �ടുത്ളങ്ളിൽ �ിന്നും 
�െ�രംഗങ്ളികലക്ക് എത്ികച്ർന്നു. 

തിരുവോതിരയുടെ വിശ്വോസങ്ൾ എല്ോം 
തടന്ന പോർവ്വതീ പരകേശ്വരന്ോടര വലം വച്ചു 
�ിൽക്കുന്നു. ധ്നുേോസത്ിടല തിരുവോതിര 
ശ്രീപരകേശ്വരടറേ ജന്�ോളോയിട്ോണ് 
കേരളീയർ േരുതുന്നത.്  ദക്ഷ പ്രജോപതിയുടെ 
േേളോയ സതീ കദവി തടറേ പതിയോയ 
ശ്രീപരകേശ്വരടറേ വോക്കനുസരിക്കോടത 

തിരുവാതിര:  തിരുവാതിര:  
നടുത്തളത്തിൽനിന്ന് നടുത്തളത്തിൽനിന്ന് 
നടനരംഗത്ത്തക്ന് നടനരംഗത്ത്തക്ന് 

ശാന്ാ പിള്ള 

Xn-cp-hm-Xn-c-bp-sS X-te-Zn-h-kw a-I-
bn-cw \m-fnÂ kv-{Xo-IÄ D-d-¡-an-f-̈ p 
{hXw t\m-¡p-I ]-Xn-hp-ïv.  Xn-cp-
hm-Xn-c-¡v 27 Zn-h-kw ap-t¶-X-s¶ 
{hXw B-cw-̀ n-¡p-¶p. A-̄ m-g-aq-Wv 
I-gn-ªv sh-än-e-bpw ap-dp-¡n H-¶-c 
th-ãn-bp-ap-Sp-̄ v A-ã-aw-K-eyw hn-f-
¡pw sIm-fp-̄ n sh-̈ v K-W-]-Xn-bp-
sS-bpw k-c-kz-Xn-bp-sS-bpw ]m-«p-]m-Sn 
I-fn-¡p-¶p. t\-cw ]-p-e-cp-¶-Xn-\p 
ap³-]m-bn kv-{Xo-I-sf-Ãm-cp-am-bn 
Xq-¡p-hn-f-¡p-am-bn I-S-hnÂ-t¸m-bn 
]-m-«p-]m-Sn Xp-Sn-̈ p Ip-fn-¡p-I ]-Xn-
hm-bn-cp-¶p. H-cp {]-tXy-I i-Ð-̄ nÂ 
sh-f-fw X-«n-bm-Wv Ip-fn-¡p-¶-Xv. 
A-Xn-\p-ti-jw ap-Sn D-bÀ-¯n s]-m-
¡n-s¡-«n Z-i-]p-jv-¸-hpw ]q-hpw 
Nq-Sn A-e-¡n-b th-ãn-bpw [-cn-¨v 
I-¿n-epw Im-en-epw ssa-em-©n-bpw 
A-Wn-ªv s\-än-bnÂ a-ªÄ ¡p-dn-
bpw N-µ-\-hpw kn-µq-c-hpw, I-®nÂ 
I-×-jn-bp-an-«v H-cp-§n h-«-¯nÂ 
]-m-«p-]m-Sn Xm-f-¯nÂ Np-h-Sp-h-¨v 
Im-ep-IÄ-s¡m-̧ w I-¿p-sS N-e-\-hpw 
am-än-am-än Xn-cp-hm-Xn-c I-fn-¡p-¶p.
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അച്ഛ�ോയ ദക്ഷടറേ ബ്രഹസദിയോഗം േോണോൻ 
കപോയി. അവിടെ സഹികക്കണ്ിവന്ന 
അവകഹള� േോരണം ടേോണ്് സതീകദവി  
കദഹത്യോഗം ടചയ്തു. സതിയുടെ കദഹത്യോഗം 
പരേശിവട� കവദ�ിപ്ിച്ചു. ദക്ഷക�ോെ് 
പ്രതിക്ിയ ടചയ്തകശഷം ശിവൻ ഹിേോലയ 
സോനുക്കളിൽ േഠി�േോയ തപസ്ോരംഭിച്ചു. 
സതി ഹിേവോടറേയും കേ�യുടെയും 
പുത്രിയോയി പു�ഃജ�ിച്ചു. ശ്രീപരകേശ്വരട� 
പതിയോയി ലഭിക്കുന്നതി�ോയി േഠി� 
തപസ്് ടചയ്തു. �ോരദടറേ ഉപകദശപ്രേോരം 
ഹിേോവോൻ തടറേ പുത്രിടയ ശിവടറേ 
ശുശ്രൂഷക്കോയി �ികയോഗിച്ചു. കദവേളുടെ 
ആഗ്രഹപ്രേോരം േോേകദവട� ശിവടറേ 
തപസ്് മുെക്കുന്നതി�ോയി �ികയോഗിച്ചു. 
തകപോഭംഗത്ിൽ ക്രുദ്ധ�ോയ ശിവടറേ 
കക്ോധ്ോഗ് �ിയിൽ േോേകദവൻ ദഹിച്ചു 
ഭസ്മേോയി. പതിയുടെ കദഹ�ോശത്ിൽ 
രതീകദവി വിലപിച്് അന്നപോ�ോദിേൾ 
ഉകപക്ഷിച്ചു. കദവസ്തീേൾ രതിയുടെ 
ദുഃഖ്ത്ിൽ പങ്കുകചർന്നു. േോേദഹ�ം 
�െന്നത് ധ്നുേോസത്ിടല തിരുവോതിര 
�ക്ഷത്രം ആയിരുന്നുടവന്നു േരുതിവരുന്നു. 

പരേശിവൻ അപ്രത്യക്ഷ�ോയി. 
പോർവ്വതീ കദവി വീണ്ടും േഠി� തപസ്സു 
തുെർന്നു. ശിവടറേ എല്ോ പരീക്ഷണങ്ടളയും 
പോർവ്വതീകദവി അതിജീവിച്ചു.  എല്ോ 
കദവഗണങ്ടളയും സോക്ഷിയോക്കി ശിവൻ 
കദവിടയ പോണിഗ്രഹണം ടചയ്തദിവസേോണ് 
ധ്നുേോസത്ിടല തിരുവോതിര എന്നും 
വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു.  

തിരുവോതിരയുടെ തകലദിവസം േേയിരം 

�ോളിൽ സ്തീേൾ ഉറക്കേിളച്ചു വ്രതം 
ക�ോക്കുേ പതിവുണ്്.  തിരുവോതിരക്ക് 27 
ദിവസം മുകന്നതടന്ന വ്രതം ആരംഭിക്കുന്നു. 
അത്ോഴമൂണ് േഴിഞ്ഞ് ടവറെിലയും മുറുക്കി 
ഒന്നര കവഷ്ടിയുമുടുത്് അഷ്ടേംഗല്യം 
വിളക്കും ടേോളുത്ി ടവച് ്ഗണപതിയുടെയും 
സരസ്വതിയുടെയും പോട്ടുപോെി േളിക്കുന്നു. ക�രം 
പുലരുന്നതിനു മുൻപോയി സ്തീേടളല്ോരുേോയി 
തൂക്കുവിളക്കുേോയി േെവിൽകപ്ോയി പോട്ടുപോെി 
തുെിച്ചു കുളിക്കുേ പതിവോയിരുന്നു. ഒരു 
പ്രകത്യേ ശബ്ത്ിൽ ടവളളം തട്ിയോണ് 
കുളിക്കുന്നത.് അതിനുകശഷം മുെി ഉയർത്ി 
ടപോക്കിടക്കട്ി ദശപുഷ്പ്വും പൂവും ചൂെി 
അലക്കിയ കവഷ്ടിയും ധ്രിച്് േയ്ിലും 
േോലിലും ഹേലോഞ്ിയും അണിഞ്ഞ് 
ട�റെിയിൽ േഞ്ഞൾ ക്കുറിയും ചന്ദ�വും 
സിന്ദൂരവും, േണ്ണിൽ േണ്മഷിയുേിട്് 
ഒരുങ്ി വട്ത്ിൽ പോട്ടുപോെി തോളത്ിൽ 
ചുവടുവച്് േോലുേൾടക്കോപ്ം േയ്യുടെ 
ചല�വും േോറെിേോറെി തിരുവോതിര േളിക്കുന്നു. 
ചിലയിയിെങ്ളിൽ പേൽ സേയവും 
തിരുവോതിര േളിക്കുന്ന പതിവുണ്്. ആ 
അവസരം വിളക്കിനു പേരം േിണ്ി 
േേഴ്തി വയ്ക്ന്ന പതിവുണ്്.  

ഹേമുദ്രേളില്ോടത, അഭി�യേില്ോടത, 
�വരസങ്ളില്ോടത കേവലം ലോസ്യഭോവം 
േോത്രം �ിറഞ്ഞു �ിൽക്കുന്ന കേരളത് 
�ിേയോർന്ന ഒരു  അനുഷ്ടോ�ത്ിടറേ  
ആവിഷ് േോരേോണ് തിരുവോതിര. ഇതിൽ 
ഒരു പോട്ിട�ത്ടന്ന ധ്രുത രീതിയിലും 
സോവധ്ോ�േോയും പോെി േളിക്കോൻ േഴിയും. 
ഒകന്നോ രകണ്ോ കപർ  പോടും, േറ്റുള്ളവർ അത് 
ഏറ്റുപോെി തോളത്ിട�ോത്് ചുവടുവച്് 

ഹേടേോട്ി തോഴ്തിയും ഉയർത്ിയും 
ചുവടുവച്ചു േളിക്കുകമ്ോഴുള്ള ലയവും 
തോളോത്മേത്വവും ഏവടരയും 
ആേർഷിക്കുന്നതോണ.് പോട്ടുേൾ വളടര 
ലളിതേോയിരിക്കും. ആഢ്്യതയുടെ 
പര്യോയേോയ ടവള്ള മുണ്ടും ബ്ലൗസു 
േോണ ്തിരുവോതിരയുടെ സോധ്ോരണ 
കവഷം.    

ഗണപതി, സരസ്വതി, തിരുവോതിര, 
വഞ്ിപ്ോട്്, പോ�, കുറത്ി, കുമേി, 
േംഗളം ഈ രീതിയിൽ പോട്ടുേൾ േോറി 
ടചോല്ി േളിക്കോറുണ്്. ഇരയിമേൻ 
തമ്ി, സ്വോതിതിരു�ോൾ, കുഞ്ഞിക്കുട്ി 
തങ്ച്ി എന്നിവരുടെടയോടക്ക 
പോട്ടുേൾ തിരുവോതിര േളിക്കോയോയി 
ഉപകയോ ഗിച്ിരുന്നു. ശിവപോർ 

വ്വതി സങ്ല്വുേോയി ബന്ടപ്ട്തോണ് 
തിരുവോതിരയുടെ ഐതിഹ്യം. സ്തീേൾ 
ട�ടുേംഗല്യത്ി�ോയി തിരുവോതിര വ്രതം 
അനുഷ്ിച്ചു വരുന്നു.

തിരുവോതിരയുടെ  പഴയേോല 
പ്രലൗഢ്ിയും പോരമ്ര്യവും ത�ിേയും എല്ോം 
�മുക്കിന്നു ഹേകേോശം വന്നിരിക്കുന്നു. 
എങ്ിലും േലോകവദിേളിൽ ഇത് 
േത്സരത്ിട�ോരി�േോയതി�ോൽ  ഈ 
േല ഇന്നും അന്ന്യം �ിൽക്കോടത തുെരുന്നു. 
േടറെല്ോറെിനും  സംഭവിച്ചു കപോയ േോറെ 
കത്ോടെോപ്ം ഈ േലോരൂപത്ിൻടറയും 
ഭോവവും രൂപവും േോറി. തിരുവോതിരേളി 
ഇക്കോലത്്  േലയോളിേളുടെ േലോ 
സോംസ് േോരിേ ചെങ്ങേളുടെ ഒരവിഭോജ്യ 
ഘെേേോയിത്ീർന്നിട്ടുണ്്. വലിയ 
സ് കറെജുേളിലും ഹോളുേളിലുേോയി 
ആയിരകത്ോളം  സ്തീേൾ പങ്കുകചർന്നുള്ള 
ടേഗോ തിരുവോതിരേളിേൾ ഇക്കോലടത് 
ചെങ്ങേളിടല ഒരോേർഷണീയ ഇ�േോണ.് 

തേിഴ്  �ോട്ിലുള്ളവർ  േോർേഴി 
േോസത്ിൽ, പ്രധ്ോ�േോയും ചിദംബരത്ിൽ 
�െരോജടറേ  വോർഷിേ ഉത്സവേോയി 
ഇത് �െത്ിവരുന്നു.  സുേംഗലിേളോയ 
സ്തീേൾ ദീർഘ േംഗല്യത്ിനുകവണ്ി 
പത്തു ദിവസടത് വ്രതം അനുഷ്ിച്്, 
പരേശിവടറേ  പിറന്നോളോയ തിരുവോതിര 
ദിവസം  വ്രതം അവസോ�ിപ്ിക്കുന്നു . ഈ 
ദിവസം ഏറെവും ദീർഘേോയ രോത്രിയോയി 
േരുതടപ്ടുന്നു. തേിഴ് �ോട്ിൽ ഇത് 1500 
വർഷങ്ളോയി ആചരിക്കുന്നുടവന്നോണ് 
ചരിത്രം പറയുന്നത് . അവിടെ േടറെല്ോ 
ശിവകക്ഷത്രങ്ളിലും ഇതോചരിച്ചുവരുന്നു.
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is a family physician and owner of Our Family Doc, a direct 
primary care practice. This membership- based model returns 
healthcare to the heart of medicine- it removes the back 
and forth that happens with insurance carriers, eliminates 
short and rushed appointments, and allows the patient to get 
in to see Dr Nair the same day or next for an appointment. 
You will not have to worry about seeing a different heathcare 
professional for every health concern. For a low fixed month-
ly fee, you receive unlimited visits with no copays, no wait 
times, and 30- 60 minute appointments. Our Family Doc is 
located in Alpharetta, Georgia. To find out more, please visit 
ourfamilydoc.us or 

Call 404-446-9979

Dr Remmya Nair
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തിരുവോതിര ക�ർടത്ോരു തണു പ്ിടറേ  
കുളികരോർമേയോണ്. വൃശ്ിേം ധ്നുവി�്  േെം 

ടേോടുത് �ിലോവിടറേ ടവളിച്ം, കൂവപ്ോയസത്ിടറേ 
േധുരം, ആർദ്ര�ക്ഷത്രത്ിടറേ എകപ്ോകഴോ പുറടപ്ട് ടവളിച്ം 
ഭൂേിയിൽ എത്തുന്നതിടറേ തിളക്കം, എട്ങ്ോെിയുടെ രുചി 
, പോതിരോപ്പൂവിടറേ ഭംഗി, ദശപുഷ്പങ്ളുടെ ഹ�ർേല്യം..
മുക്കുട്ിച്ോ്തിടറേ  സലൗന്ദര്യം ഇടതോടക്ക ആണ് !

പടക്ഷ എ�ിക്ക് തിരുവോതിര, വള്ളുവ�ോെിടറേ 
സ്വ്തം  ‘കചോഴി േളി’ യുടെ  വ�്യേോയ തോളം ആണ്. 
ഉണങ്ിയ വോഴയില  വച്ചുടേട്ി  വരുന്ന ചപ്ല പൂതം 
.. അതിടറേ അടുത്ടുത്് വരുന്ന ചപ്ലയുടെ േല 
പില ശബ്ം !!

അങ്ട� ഒരു തിരുവോതിരക്ക് പതിവ് കപോടല 
കചോഴി വന്നു..അച്ഛൻ അവർക്ക് ഹപസ ടേോടുക്കോൻ 
മുറെകത്ക്കിറങ്ിയതോണ്..ആകരോ ‘ ഉണ്ണി ഏട്ോ,  പോമ്് 
..അ�ങ്കല്’ എന്ന് പറയണ ശബ്ം കേട്ടു. കചോഴിടയ 
കപെി ആയതു ടേോണ്ടു,  ജ�ലിൽ വലിഞ്ഞു കേറി 
കചോഴി േളി േണ്ിരുന്ന ഞോൻ ഒറെ  ചോട്ത്ിനു 
ഉമേറടത്ത്ി. അച്ഛടറേ േോലിടറേ ടതോട്ടു തോടഴ ഒരു 
കച�ത്ണ്ൻ (ആടണന്നോണ ്ഓർേ) . േോൽ അ�ക്കോടത 
വച്തുടേോണ്് ചവിട്ോടത കപോയതോണ്. ശബ്ം പുറത്തു 
വരുന്നുണ്ോയിരുന്നില്.പോമ്പു് ഇഴഞ്ഞു സോവധ്ോ�ം 
കപോയി. പടക്ഷ ഒരു 5 േി�ിറെ് ശ്വോസം വിെോടത ഒകര 
�ിൽപ്ോയിരുന്നു എല്ോരും. േറക്കോ�ോവോത് ഒരു  
തിരുവോതിരകയോർേ.

േടറെല്ോ ടപൺകുട്ിേടളയും കപോടല പൂത്ിരുവോതിര  
സ്വപ!്�ം േോണുന്ന ടപൺകുട്ി ആവോൻ ഞോനും ശ്രേിച്ിട്ടുണ്.് 

ഓർമയിലെ 
തിരുവാതിര !

അനഘ വാര്യർ

വളയും,  േമേലും,േോലയുടേോടക്കയിട്ടും,  ടപോട്ടു ടതോട്ടും, 
േടണ്ണഴുതിയും ഒടക്ക....പടക്ഷ അടതോടക്ക ഒരു  ഭോരം 
ആയി കതോന്നിയകപ്ോൾ അഴിച്ചുവച്ചു. േൺേഷിയും 
ടപോട്ടും  ഒന്നും എക്തോ കചരോത് കപോടല!! പടക്ഷ 
ഞോൻ ഇകപ്ോഴും ആർദ്രേോയ ധ്നു േോസരോവുേളിൽ  
വരുന്ന ആതിരടയയും പ്രതീക്ഷിച്ചു �ിൽക്കോറുണ്് 
..ചിലകപ്ോടഴോടക്ക ഞോനും േോകതോർക്കോറുണ്്. 
ക�ർടത്ോരു ഊഞ്ഞോൽപ്ോട്് എവിടെ�ിടന്നങ്ിലും 
കേൾക്കുന്നുകണ്ോ എന്ന് !!
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േോലടേടത്ര േെന്നോലും, പുകരോഗേിച്ോലും 
ധ്നുേോസവും ആ ദി�ത്ിടല തിരുവോതിരയും 

േലയോളിേൾടക്കന്നും പ്രിയം തടന്ന. സി�ിേേളിൽ ഏറെവും 
േക�ോഹരേോയി വർണിക്കടപ്ട്ിട്ടുള്ള േലയോളത്ിടറേ 
ഒരോചോരവും തിരുവോതിരയോണ്.  തിരുവോതിരടയക്കുറിച്ചും 
തിരുേവോതിര േളിക്കോനും േക�ോഹരേോയ സി�ിേോഗോ�ങ്ൾ 
ഉണ്ോയിട്ടുണ്്. ‘േോയ’ എന്ന ചിത്രത്ിനു കവണ്ി 
ശീകുേോരൻ തമ്ിരചിച്  ധ്നുേോസ തിരുവോതിര...  
എന്ന ഗോ�ം തിരുവോതിരടയക്കുറിച്ചുള്ള േക�ോഹര 
േവിതയോണ്. ദക്ഷിണോമൂർത്ിയുടെ സംഗീതം പി 
ലീലയുടെ േധുരസ്വരേോയി േോതുേളിടലത്ി. യൂസഫലി 
കേകച്രി, എസ് രകേശൻ �ോയർ, ഗിരീഷ് പുത്കഞ്രി 
എന്നീ േവിത്വമുള്ള പോടട്ഴുത്തുേോരും ചലച്ിത്രങ്ളിൽ  
തിരുവോതിര േളിക്കോ�ോയി പദങ്ൾ വ്യ�്യസിച്വരോണ് 
പോർവകണന്ദൂ മുഖ്ീ പോർവതീടയന്ന് പറഞ്ഞത് യൂസഫലി 
കേകച്രിയോണ്. ധ്നുേോസ ടപണ്ണി�് േലയോള ചലച്ിത്രം 
�ൽേിയ പോദസരക്കിലുക്കമുള്ള പോട്്. പരിണയടേന്ന 
ഹരിഹരൻ ചിത്രത്ിടല പോട്് കബോംടബ രവിയോണ് 
ഈണേിട്ത്. ചിത്രത്ിടല പോട്ടുേൾക്ക് കബോംടബ 
രവിക്ക്  േിേച് സംഗീത സംവിധ്ോയേനുള്ള കദശിയ 
അവോർഡും േിട്ി.

േലയോള സി�ിേയ്കോയി പോടട്ഴുതോൻ എസ് രകേശൻ 
�ോയർ കപ�ടയടുത്കപ്ോടഴല്ോം പിറന്നത് ആഴമുള്ള 
അർഥവും ലോളിത്യവും ഒത്തുകചർന്ന വരിേളോണ്. 
അകദേഹടേഴുതിയ തിരുവോതിര പോട്ോണ് കേോവലനും 
േണ്ണേിയും. ചരിത്രടത്യും വിശ്വോസടത്യും കൂട്ിയിണക്കി 
രകേശൻ �ോയർ കുറിച്കപ്ോൾ പോട്ി�് ഹേവന്നത് ഒരു 
ക്ോസിേ് െച്്. കബണി ഇഗ് �ീഷ്യസിടറേ ഈണത്ിലുള്ള 
ഈ പോട്ിട�ോപ്ം ഊർമേിള  ഉണ്ണിയും സംഘവും 
ചുവടുവയ്ക്ന്നത് േറക്കില്. ടേ എസ് ചിത്രപോെിയ പോട്് 
ആേോശ ഗംഗ എന്ന ചിത്രത്ിലോണ്. കുശുമ്പു �ിറഞ്ഞ 
മുഖ്വുേോയി േഞ്ജു വോര്യർ േളിച് തിരുവോതിര അന്നും 
ഇന്നും േലയോള കപ്രക്ഷേരുടെ േ�സിലുണ്്. ആറോം 
തമ്പുരോൻ എന്ന സി�ിേയിൽ സ്തതം സുേശരൻ...എന്ന 
പോട്ിട�ോപ്മുള്ള നൃത്ം ത�ത് തിരുവോതിരക്കളിയുടെ 
ഭംഗിമുഴുവൻ പേർന്നോെി.് േഞ്ജുവിടറേ സ്വോഭോവിേതയോർന്ന 
അഭി�യം തടന്നയോണതിനു േോരണം.  ഗിരീഷ് 
പുത്കഞ്രിയുടെ വരിേൾക്ക് രവീന്ദ്ര�ോണ് സംഗീതം 
�ൽേിയത്. പോെിയത് കയശുദോസും.

സിനിമകളിൽ കണ്ട 
തിരുവാതിര

ധനുമാസത്ിൽ തിരുവാതിര  
ശ്രീകുമാരൻ തമ്ി

ധനുമാസത്തിൽ തതിരുവാതതിര
തതിരുനൊ�ായമ്തിൻ �ാളാണല്്ലാ
തതിരുവവക്കം ല്�ാവതിലതിനൊലഴുന്നള്ളത്ത്
തതിരുല്വഗപ്പുറയതിലുനൊമഴുന്നള്ളത്ത്
ധനുമാസത്തിൽ തതിരുവാതതിര
തതിരുനൊ�ായമ്തിൻ �ാളാണല്്ലാ

ശ്രീമഹാല്േവ�ത് തല്�ാ�തിരതൻ
�ാമനൊ� ഭസത്മരീ�രതിച്ച �ാളതിൽ
�ാവകം രതരീല്േവതി ല്തങ്തി�തിന്നു
�ാർവതതി ആശ്്വാസല്മാതതി �തിന്നു
ആ തതിരു�ാൾ പൂത്തിരു�ാൾ
ആഗതമായതിതാ ല്താഴതിമാല്ര
ധനുമാസത്തിൽ തതിരുവാതതിര
തതിരുനൊ�ായമ്തിൻ �ാളാണല്്ലാ

ല്രേമസാഫല്യകം വരുത്തുവാ�ായത്
ല്േവനൊ� പൂജതിയ്ക്കം �ാളാണല്്ലാ
അമ്തിളതിചൂടുന്ന തമ്പുരാ�ായത്
നൊ�ായമ്പു തുടങ്തിയ �ാളാണല്്ലാ
ആ തതിരു�ാൾ പൂത്തിരു�ാൾ
ആഗതമായതിതാ ല്താഴതിമാല്ര
ധനുമാസത്തിൽ തതിരുവാതതിര
തതിരുനൊ�ായമ്തിൻ �ാളാണല്്ലാ

തൂമ�ലർന്ന �തിലാവലയതിൽ
�രീന്തിത്തുടതിച്ചു �രീരാടു� �ാകം
തതിരുവാതതിരപ്ാട്തിൻ താളല്മളകം
തതിരയടതിനൊച്ചത്തുന്നു കുരവല്മളകം
ആ തതിരു�ാൾ പൂത്തിരു�ാൾ
ആഗതമായതിതാ ല്താഴതിമാല്ര

ധനുമാസത്തിൽ തതിരുവാതതിര
തതിരുനൊ�ായമ്തിൻ �ാളാണല്്ലാ
തതിരുവവക്കം ല്�ാവതിലതിനൊലഴുന്നള്ളത്ത്
തതിരുല്വഗപ്പുറയതിലുനൊമഴുന്നള്ളത്ത്
ധനുമാസത്തിൽ തതിരുവാതതിര
തതിരുനൊ�ായമ്തിൻ �ാളാണല്്ലാ
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പാർവണേന്ദുമുഖരീ പാർവതരീ
യൂസഫലി ണകണചേരി

�ാർവല്ണന്ദുമുഖതി... �ാർവതതി...
ഗതിരരീശ്്വരനൊറെ ചതിന്യതിൽ
മുഴു�തി വലഞ്ഞൂ
�തിദ്ര�രീങ്തിയല്ലകം ��ലുകം മല്ഹശ്രൂ�കം
വശ്ലപുത്തിയ്ക്ള്ളതിൽ
നൊതളതിഞ്ഞു
സർപ്�ായ�ഭൂഷല്യന്തകം
സാകംബശ്തിവനുനൊട ചാരുഗളത്തിൽ
വതിഘത് �നൊമാഴതിനൊ്ഞാരു �ാളതിലഗാത്മജ
വരണമാലതി�യുമനൊമ്ാടു ചാർത്തി
(�ാർവല്ണന്ദു...)
�ാമ്യേർശ്�ല്േവതി �തിനൊന്ന
�ാമഹരനുനൊട പുണ്യശ്രരീരകം
�ാതതിയുമഴ�തിൽ �കുനൊത്ടുത്തുമ
�തതിമാ�സനൊ� �തിലയ�മാക്തി
(�ാർവല്ണന്ദു...)

ണകാവലനുും കണ്ണകിയുും
എസ് രണമശൻ നായർ

ല്�ാവലനുകം �ണ്ണ�തിയുകം ല്രേമല്മാനൊട തമ്തിൽ
ല്ചാള�ാട്തിൽ യൗവ�ത്തിൻ ല്തൻ നു�ർല്ന്ന വാണു
മാധവതിയതിൽ ല്�ാവലനു സത് ല്�ഹമുണ്ായത് തരീർന്നു
ജായനൊയയുകം ല്വർ�തിരതിഞ്ഞു �ാവമായത് ല്േവതി
ധൂർത്തു മൂലകം ല്�ാവലനൊറെ �രീർത്തിനൊയ്ലാകം ല്�ാനൊയാഴതിഞ്ഞു
മാപ്പു നൊചാ്ലതി വരീടണഞ്ഞു മാധവതിയു  ല്വർ�തിരതിഞ്ഞു
തതിന്തിമതിത്ാല്രാ ത� തതിമതി തതിന്തിമതിത്ാല്രാ ത� തതിമതി
തതില്ത്യത് ത� തതിനൊത്യത് ത� തതിനൊത്യത് ത�
തതിനൊത്യത് ത� തതിനൊത്യത് ത� തതിന്തിമതില്ത്ാകം

ല്�ായനൊത്ലാകം വരീനൊണ്ടുക്ാൻ മാമധുര തന്നതിൽ
ല്�ായതിതല്്ലാ �ണ്ണ�തിയുകം ല്�ാവലനുകം �തിനൊന്ന
സങ്കടമതിങ്നൊ� വന്നു �തിണ്ഞതത് തൻ വതിധതിനൊയന്നു  �തി�ച്ചാൾ ല്േവതി
തനൊറെ ചതിലമ്തിനൊലാനൊരണ്ണകം വതിൽക്ാൻ ശ്ങ്കനൊയഴാനൊത നൊ�ാടുത്യച്ചാൾ
ദുഷ്ട�ാനൊമാരു നൊ�ാന്നുകം തട്ാൻ ഇഷ്ടല്മാനൊട വന്നാൻ
ല്�ാവലനൊറെ വ�യ്തിൽ �തിന്നാ �ാൽച്ചതിലമ്പുകം നൊ�ാണ്ാൻ

�ാണ്ഡ്യറാണതി തൻ ചതിലമ്ത് �ണ്ടു �ണ്രീ നൊ�ാൻ തട്ാൻ
�ാ�ചതിന് തരീണ്തിടാനൊത ല്മാഷണവുകം നൊചയ്ാൻ
�തിര�രാധതിയാകം ല്�ാവലനുനൊട ചതിലനൊമ്ടുത്വൻ �ാട്രീ
�ലതുല്മഷണതി �റഞ്ഞു മന്നവൻ
 ഉടനൊ� �ല്തിച്ചല്തവകം
�ള്ളനൊ� നൊ�ാ്ലത്
ചതിലനൊമ്നൊറെ നൊ�ണ്ണതിനു �ൽ�ത്
അവളുനൊട �ണ്ണതിലുകം വതി്ലത്
വതിരതിയണകം �ാരതിയകം  നൊചാ്ലത്
ഭടരുടൻ ല്�ാവലനൊ� നൊ�ാന്നവതിനൊട,
ല്�തതി�യുകം തരീർത്തത് ഞാൻ

നൊചാല്ലന്ന ല്�രകം
മധുരയതിൽ നൊചല്ലന്നു ല്േവതി
വഴക്തിട്ടു തല്ലന്നു മാറതിൽ
നൊതളതിയുന്നു നൊ�ല്ലകം �തതിരുകം
ഒരു മുല താൻ �റതിക്കുന്നു
മതിഴതി�ളതിൽ തരീ �റക്കുന്നു
എരതിയുന്നു �ാണ്ഡ്യഭൂമതി
രേതതി�ാരകം നൊചയ്യുന്നു ല്േവതി
മുടതിയുന്നു സർവവുകം മണ്ണതിൽ
മുടതിയഴതിച്ചാളുകം മതിഴതില്യാനൊടയവൾ �തിൽക്കുന്ന 
�തിലത് നൊ�നൊറെ ല്താഴരീനൊയാതുങ്തി്ല

വാക്കു�ളതിൽ ല്േവതി ല്�ാരുന്നു നൊതക്കുള്ള േതിക്കു�ളതിൽ
�ാത്തു രക്തിച്ചു നൊ�ാള്ളുന്നു ദുുഃഖങ്ളതിൽ (ല്�ാവലനുകം.)
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സന്തകം സുമശ്രൻ സായ�കം അയയ്ക്ന്നു
മാരതാ�കം സഹതിയാഞ്ഞു
മാ�സകം കുഴങ്രീടുന്നു
രാഗല്ലാലൻ രമാ�ാന്ൻ �തിൻ
മല്�ാരഥല്മറതി
രാസല്�ളരീ�തികുഞ്ജത്തിൽ വന്നുല്ചരുകം
ല്�രമായതി
(സന്തകം)

പൂത്തു�തിൽക്കുകം മാ�ന്ദത്തിൽ
ല്�ാ�തിലങ്ൾ
�ാടരീടുന്നു
നൊചണ്ടുല്താറുകം നൊ�ാൻവല്ണ്ല്താ
രാഗവുകം
മൂളരീടുന്നു....
ല്വണരീബന്ധമഴതിഞ്ഞുകം �ളമൃദു
�ാണതി�ളതിൽ നൊ�ാൻവള�ൾ

�തിടഞ്ഞുകം
വ്രീളാവതിവശ്കം �തിൽക്കു�യാണരീ
ല്ഗാ�രീഹൃേയ വസന്�തകംഗകം

അകംഗരാഗകം
കുതതിർന്ന �തിൻ
മാറതിനൊലല്ന്ാ തുളുമ്പുന്നു
തൂ�തിലാവാകം പൂവൽ
നൊമയ്തിൽ
മാധവകം പുൽ�രീടുന്നു
ശ്രീരാഗങ്ൾ നൊമ�ഞ്ഞുകം
തരളതിത
മുരളതി�യതിങ്കൽ
പുള�മുഴതിഞ്ഞുകം ല്രേല്മാ്ലസതിതകം
�ാടു�യാണരീ
ശ്്യാമസുധാമയല്ലാലു��തിന്നുകം
(സന്തകം)

സന്തതും സുമശരൻ
ഗിരരീഷ് പുത്ണചേരി
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When I think about Thiruvathirakkalam, 
my mind goes back to 

childhood days in North Parur, my 
grandmother’s house and the fun-
filled Thiruvathira activities.

The fun started the day before 
Thiruvathira with making kolams(Rangoli 
decorations) with kolappodi to welcome 
God Shiva and Goddess Parvathy to 
our homes. My friends and I prepared 
for this day long before Thiruvathira by 
practicing the kolams in notebooks by 
observing our elders and neighbors. The 
kolams were created using dots and 
variety of lines. There were butterflies, 
leaves and flowers in our designs. We 
used the long wide entry way of the 
house for drawing the kolams from 
end to end. Our kolam adventure 
continued in all of our houses with 
positive competitive minds. The 
next activity was making our special 
garlands/malas with vilvam leaves and 
banana stem threads for God Shiva at 
the temple. My friends and I prepared 
the malas with devotion.

On Thiruvathira day, we got up very 
early in the morning without prompts, 
took a bath in our kolam(pond) 
and got dressed up in in our new 
pavadas(long skirts), blouses and half 
sarees. We went to the Shiva temple 
with our vilva malas while the elders 
in the family prepared the delicious 
and nutritious Thiruvathira kali (made 
with rice, moong dhal, jiggery &ghee) 
and vegetable curry(made with root 

vegetables, plantains &beans). At the 
temple, all of the girls offered our vilva 
malas to God Shiva and prayed for 
good loving husbands in the future. 
When we came back home, yummy 
Thiruvathira kali and curry were ready 
waiting for us. All the ladies and girls 
sat in our designated places on the 
floor with invidual kolams, banana 
leaves, vettila pakku, manjal,flowers 
and banana.The delicious kali & curry 
were served. We offered what were 
on our banana leaves to God Ganesha, 
Shiva and Parvathy first chanting the 
prayers before enjoying the delicious 
food. I think we were treated very 
special on this occasion since we were 
seen as the kanya(young) adult forms 
of Devi Parvathy. This was one of the 

special occasions when the ladies & 
young girls were eating before the 
male folks in the family-truly special!

In conclusion, I want to say that 
the kolam adventure, making the 
vilva malas,going to the temple in 
the wee hours of the morning and 
enjoying the Thiruvathira kali and curry 
are still very fresh in my mind after all 
these years(60+). I truly wish we had 
cameras/ cell phones in those days to 
capture our fun-filled Thiruvathirakkalam 
in pictures to share with our children 
and grandchildren who are growing up 
between two cultures away from our 
Kerala, God’s own Land.My humble 
Namaskarams to all.

My Favorite Memories 
of Thiruvathirakkalam

Padma Krishnan
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KING Parik̄sịt, the Grandson of the great Pāṇḍava 
Arjuna, was cursed to die in seven days due to 

a snake-bite. During that period, Sage Śri ̄ Śuka narrated 
the story of Śri ̄mad Bha ̄gavatam ̣ since that was the best 
thing to do in the limited time available for the king. 
Pari ̄ks ̣it has been patiently and attentively listening to 
the narration of of all the stories of various incarnations. 
The sage had narrated the stories in great detail of some 
of the devotee kings in the first nine cantos of Śri ̄mad 
Bha ̄gavatam.2 Sage Śri ̄ Śuka narrated the story of the 
incarnation of Lord Viṣṇu as Lord Śrī Kṛṣṇa in just two 
verses and had concluded the ninth canto. 

King Pari ̄ks ̣it wanted to hear the stories of Lord Śrī 
Kṛṣṇa who had saved him while he was in his mother’s 
womb in great detail. He said, “Please narrate the story 
of Lord Śrī Kṛṣṇa in great detail. I belong to a lineage 
that has always worshiped Lord Śrī Kṛṣṇa. I want to hear 
more of His stories. Although I have not been eating 
or drinking I have been drinking the ambrosia of the 
words that were coming from your mouth. Therefore, 
I am not tired. 

The king asked, “Who did the Lord marry? How long 
did he remain in the world? How many children did He 
have? How and why did He kill Kamsa?” 

Sage Śri ̄ Śuka appreciated the king’s inquisitiveness, 
interest and apt questions. Only an ardent devotee of the 
Lord would ask such relevant and thought provoking 
questions. The sage began narrating the story of Lord 
Śrī Kṛṣṇa in great detail. This is the subject matter of the 
tenth canto of Śri ̄mad Bha ̄gavatam ̣ and is considered to 
be the most important part of the holy book. 

Troubled Earth 
When this story took place, over 5,000 years ago, the 

earth had a large number of evil rulers who supported 
wicked and sinful activities. Such people became a great 
burden for the earth (Bhu ̄mi ̄ Devi.) She took the form of 
a cow and approached Lord Brahma, the creator. The 

The Incarnation 
as ŚrīKṛṣṇā 

Chith K. Puram1

1 This is from the authors forthcoming book on stories 
of Śrī Kṛṣṇa 

2  The Stories from Śri ̄mad Bha ̄gavatam ̣ [1] contains 
some of the more important stories of these cantos.
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Devas, the inhabitants of the heaven, also had similar 
complaints and had gone to the creator for a solution to 
their problem. After listening to everyone’s problems 
Lord Brahma concluded that He was incapable of finding 
a solution to their problem. Therefore, He went with 
Lord Śiva and the others, to the milky ocean, where the 
Supreme Lord Viṣṇu resides. 

When they reached the milky ocean, Lord Brahma 
prayed to Lord Viṣṇu chanting puruṣasūktam.3 Lord Viṣṇu 
appeared in the mind of Lord Brahma and briefed His 
solutions to the problems. The Lord promised to incarnate 
in the world and save the earth. The devas were to take 
birth as members of the Yadu clan. To serve the Lord in 
the forthcoming incarnation, the celestial women should 
take birth as cow girls in Gokulam. 

Lord Brahma communicated the news of the Lord’s 
imminent incarnation and the instructions to everyone. 
Everybody was both relieved and happy that their days 
of sorrow were limited and that they would be able to 
partake in the playful pastimes of the Lord in His next 
incarnation. 

In the ninth canto of Śri ̄mad Bha ̄gavatam ̣ the story 
of King Yaya ̄ti and his wives Devaya ̄ni and Śarmis ̣t ̣h ̣a 
was narrated.4 In the lineage of Yadu, the eldest son 
of King Yayāti, a boy was born who was later named 
Punarvasu. He had (see chapter 51 of Stories from 
Śri ̄mad Bha ̄gavatam ̣[1]) a boy and a girl who were 
named Āhuka and Āhuki ̄. Āhuka had two sons Devaka 
and Ugrasena. One of the daughters of Devaka was the 
beautiful princess Devaki. The eldest of the nine sons of 
Ugrasena was Kamsa. 

An Eventful Wedding 
In the lineage of Yadu, Madhu, and Vṛṣṇi there was a 

king named Śūra who was born as the son of Devamid̄ḥa. 
Śūra and his wife Māriṣa had ten sons, the eldest of 
them being Vasudeva. When he was born the devas 
were elated that the person who was to be the father of 
the next incarnation of Lord Mahāviṣṇu had born. They 
sounded the percussion instruments Ānaka and Dundubhi. 
Therefore, Vasudeva is also known as Ānakadundubhi. 

When Vasudeva attained the marriageable age, his 
wedding was ar ranged with Devaki. Kamsa, the powerful 
son of Ugrasena, was fond of his cousin Devaki and wanted 
to hold the wedding in a grand manner. An ostentatious 
wedding was conducted befitting both Devaka and sura. 
Soon after the wedding, Kamsa proudly took the newly-

wed couple, Vasudeva and Devaki, in a golden chariot 
around the city. The jubilant residents were enjoying 
the festivities of the royal wedding. While Kamsa was 
proudly taking the couple around there came a voice from 
the sky (a´sar¯iri). It was addressed to Kamsa. 

The voice said, “O Kamsa!, the eighth child of Devaki 
shall kill you.” 

Kamsa was both terrified and angry at what he had 

heard. Obviously he did not want anything to happen to 
himself; immediately he took his sword to kill Devaki. 
No one in the crowd dared to say anything to the wicked 
Kamsa. Vasudeva pleaded with Kamsa not to kill her.

“Devaki is innocent and has not done any harm to 
you. Please spare her life.” 

Kamsa did not listen. Vasudeva did not know how to 
prevent Kamsa from harming his wife Devaki. Vasudeva 
knew that there were only four techniques (good words 
– sāma, giving gifts – dānam., threatening – bhedam, 
punishment – daṇḍam) by which you can make a person 

3 The hymn puruṣasūktam is from the Ṛg Veda and is chanted to please the great puruṣa, Lord Viṣṇụ 
4 This story has been narrated in Stories from Śri ̄mad Bha ̄gavatam ̣ [1]
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listen. The tech niques of threatening 
and punishment will not work with 
Kamsa since he was not afraid 
of anything. Vasudeva had tried 
good words which did not have 
any effect. 

Vasudeva said, “O Kamsa! Devaki 
will not kill you. The aŚarīri said 
that only her eighth son kill you. 
So why kill Devaki? People will 
accuse Kamsa of killing a woman 
for no reason.

“I do not know if Devaki would 
have children at all.” Vasudeva 
tried to reason out. “If she begets 
children I promise to give them 
to you.”. 

Vasudeva had no other choice 
but to make such a proposal to save 
Devaki from the wrath of her cruel 
cousin. Kamsa understood the meaning and the logic of 
Vasudeva’s words; he agreed to let Devaki go free. The 
celebration of a joyful royal wedding suddenly came to 
a sad end. 

The cruel king Kamsa did not want to take any chances 
and put both Vasudeva and Devaki in prison. 

The Cruel King 
In course of time, the couple had a son. Vasudeva took 

the newborn, as was promised, to the king. The parents 
pleaded with him to spare the life of the child since only 
the eighth one was prophesied to kill Kamsa. Kamsa was 
impressed by the honesty of Vasudeva and agreed with 
the request. Vasudeva happily carried the child back. 

Soon after Vasudeva departed, Sage Śri Nārada came 
to the palace of Kamsa. He said that all the residents of 
Gokulam, Vasudeva, Devaki, Nandagopa and others 
were the incarnations of the devas and apsaras. Their 
intention was to kill Kamsa.5 When he heard this, Kamsa 
was both scared and angry. It was the intention of Sage 
Śri Nārada to hasten the ap pearance of the Lord so that 
wicked people like Kamsa will be annihilated quickly and 
the devotees will be protected. When the sage departed, 
the angry Kamsa hastily ran to Devaki and mercilessly 
killed the newborn to prevent any harm from him. 

For fear of being killed by Lord Viṣṇu, Kamsa killed 
five more children of Vasudeva and Devaki. Devaki was 
pregnant for the seventh time. It was Lord ÁdiŚeṣa who 
had entered in her womb, to appear in the world ahead 
of the Lord, to serve His incarnation as Śrī Kṛṣṇa. The 
Lord asked Yogama ̄ya to move the baby in the womb 
from Devaki to that of Vasudeva’s 

wife Rohiṇi. For fear of Kamsa, she had been living 
under the protection of Nandagopa in Gokulam. When 
that was accomplished it appeared to every one in Kamsa’s 
palace that Devaki had a miscarriage. Little did they know 
that it was a master plan of the Lord! 

When the time came, Rohiṇi gave birth to a baby boy 
who was later named Balarāma. During the incarnation 
of Srī Rāma, Lord ĀdiŚeṣa was born as the younger 
brother of the Lord (as Laksṃanạ) whereas in the present 
incarnation He appeared as the elder brother. 

When the time came for the appearance of Lord, 
Vasudeva’s body ap peared attractive, radiant and lustrous 
due the Lord’s blessing. Devaki be came pregnant and 
she appeared like a bright sun. She was shining with the 
beauty, charm, and luster of the child that was to be born 
from her. The Lord instructed Yogamaȳa to be born as the 
daughter of YaŚoda in Gokulam. Thus, YaŚoda became 
pregnant. She had no inkling of the good fortune that 
would be bestowed upon her. 

5 The asura HiraṇyakaŚipu had a son named Kālanemi. He had six sons who prayed to Lord Brahma. Hiraṇya-
kaśipu was angered by this and cursed that in the next birth they will be killed by their father Kālanemi. 
Thus, in Kālanemi ’s next janmam. he was born as Kamsa. As per the curse of Hiran. yakaśipu, he killed the 
first six sons of Devaki who were Kālanemi’s children in the previous birth.
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The Lord’s Appearance 
Both Vasudeva and Devaki had been imprisoned since 

the wedding. Kamsa always made sure that they were 
always chained in the prison. On the eighth day of lunar 
cycle, in the month of Srāvana, the Lord was to appear 
on the earth. The star of that day was Rohin.i, the one 

which everyone would later remember. All the guards in 
the prison went to sleep on the auspicious night. 

Everything was quiet in the capital city of Mathura 
where the wicked king Kamsa ruled. He too was sound 
asleep. 

In the middle of the night, Lord Viṣṇu appeared in 
person in front of Vasudeva and Devaki with four hands 
carrying the conch, the cakram ̣, the mace and the lotus 
flower. 

There are three famous verses 10.3.8–10 in Śrīmad 
Bhāgavatam ̣ that describe the appearance of Bhagavān, 
which are given in the End Notes Section. These are 
often recited by devotees. 

Vasudeva prostrated at the feet of Lord Viṣṇu and 
praised Him. His praise of Lord Viṣṇu in this context is 
well known. There is one verse in Śr̄mad Nārāyaṇīyam.
(given in the End Notes section) that summarizes the 
stotram.in Śrīmad Bhāgavatam ̣  

Devaki also paid obeisance to Lord Viṣṇu and eulogized 
Bhagavān. She requested Him to protect both of them 
from the wrath of Kamsa. With her motherly instincts, she 
was afraid that Kamsa might cause harm to the Lord. She 
pleaded that the Divine form of the Lord should not be 
seen by ordinary humans. Therefore, Devaki requested the 

Lord to change His form to that of an ordinary child. She 
could possibly hide the transcendental child somewhere! 

The Lord listened to the stotram.s of both Vasudeva 
and Devaki. He reminded them of their previous births. 
“When you were Sutapas and PṛŚni you were given 
a vigraha of Me by Lord Brahma.6 As suggested by 
Him you performed tapasya for 12,000 years. When 

I appeared, you requested for a son like 
Me; You made the request thrice. Since 
there is no one like Me, to comply with 
your request, I had to be born as your son 
three times. I have taken birth previously 
as your son PṛŚnigarbha when you two 
were Sutapas and PṛŚni. When both of 
you were KaŚyapa and Aditi I was born 
as Vāmana. Now for the third time that I 
have taken birth as your son. 

The Lord gave instructions, “I shall 
change My form to that of an ordinary 
human baby. Yogamāya has taken birth as 
a baby girl to YaŚoda in Gokulam. Take 
Me to Gokulam and bring the baby girl 

over here.” 
With these instructions, the Lord took the form of 

an ordinary baby and behaved exactly like a newborn. 

A Unique Journey 
As instructed by Bhagavān, Vasudeva wanted to take 

the baby for being taken to Gokulam and reached out. 
Then, suddenly, with Bhagavān’s blessings, the chains 

6 A three dimensional image of a God or Goddess is often made out of stone, wood or metal for worship by 
devotees. Such an image is sanctified by performing religious rites as per the Vedas. This is called a vigraha. 
A devotee is able to worship the deity more easily in presence of a vigraha.
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that tied Vasudeva and Devaki were unlocked. Vasudeva 
took the Lord in his arms; this was a rare opportunity, 
that even the sādhus, who had complete control of their 
senses, could not achieve in their wildest dreams. The 
locks automatically unlocked and the doors opened. The 
dark clouds poured rain which prevented everyone from 
going out. 

Vasudeva came out of the prison to take the Lord to 
Gokulam. Then the serpent AdiŚeṣā came with His hood 
spread out to protect the Lord from rain. The jewels on 
AdiŚeṣā. a shone light for Vasudeva to walk in darkness. 
Vasudeva had to cross River Kālindi to go to Gokulam. 
With the torrential downpour the river was flowing 
full. When Vasudeva came to the banks of the river the 
water receded so much that it barely reached the level of 
Vasudeva’s ankles. Thus, crossing the overflowing river 
was like walking in a puddle of water. 

When Vasudeva reached Gokulam everyone there 
was sound asleep. He heard the faint cry of a baby which 
helped him to get near the newborn. Vasudeva reached 
the room where mother YaŚoda was sleeping. There was 
a baby girl next to YaŚoda. Vasudeva gently placed the 
Lord in the bed next to YaŚoda. 

Yogamāya
Vasudeva took the baby girl who was born just before 

Vasudeva had reached Gokulam. As he had been instructed, 
he took the baby and brought her to the prison. He laid 
her next to Devaki. Then, the prison doors closed and 
locked up without any human intervention. The power of 
the Yogamāya made both Vasudeva and Devaki chained 
as before in their prison cell, which gave an appearance 
that nothing had happened. The new-born cried like an 

ordinary baby. 
The guards who were sound asleep until then, woke 

with the baby’s cry. They ran to Kamsa to report the birth 
of a baby. Kamsa suddenly woke up terrified. He was 
eager to go to the prison to kill the newborn. His hair that 
was tied, became disheveled. He slipped and fell down. 

He did not realize that these events were ill omens 
for the events that were to follow. 

Kamsa reached the prison and grabbed the 
newborn. Devaki cried and pleaded with the cruel 
king.

“The aŚarīri was about the eighth son. This is 
a baby girl. So please spare her. You had killed six 
of my sons. This baby-girl should eventually be 
married to your son. Therefore, she is to become 
your daughter-in-law.7 So, please spare her life.” 

No amount of plea from his sister would make 
Kamsa change his mind. He took the baby and 
went near a huge rock. He grabbed the newly 
born baby by her legs and swung to hit the girl’s 
head on the rock! But, how can Kamsa hurt the 
powerful Yogamāya! 

The baby girl slipped away from the hands of Kamsa 
and flew into the sky. She took the real form of Devi with 
eight hands and weapons in all of them. 

Kamsa saw the terrifying form of Devi with weapons 
in Her arms! From the sky Devi warned Kamsa. She said, 
“The person who is to kill you has been born. You may 
go everywhere and search for Him.” 

These warning words terrified Kamsa. He wanted 
to make good for his mistakes and cruel behavior. With 
repentance, he went to Vasudeva and Devaki in the 
prison. He apologized for the heinous murders that he 
had committed. The king released both of them from 
the prison. A big change in Kamsa’s behavior had come 
due to the fact that he held the feet of Devi. Kamsa felt 
that he had done good deeds by releasing both Vasudeva 
and Devaki. That night, the couple Vasudeva and Devaki 
became free after a long time. That night everyone slept 
peacefully. 

End Notes 
The Lord appeared before Vasudeva and Devaki in 

four-hand form as He is seen in Vaikun.t.ham. The famous 
verses 10.3.8–10 given below describe Bhagavān’s 
appearance. 

7  In those days, marriage between cousins was socially acceptable.
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niŚīthe tama udbhūte jāyamāne janārddane 
devakyām devarūpiṇyām viṣṇuḥ sarva guhāŚaya 
āvirāsīt yathā prācyām diŚīnduriva puṣkalaḥ 
When the time for the Lord’s avātaram ̣or incarnation 

came close, the night became pitch dark. Just as the full 
moon rising in the eastern horizon removes darkness, 
Bhagavān appeared in His full glory from the divinely 
beautiful Devaki. He, who dwells in the hearts of all, 
appeared to remove the darkness of ajñānam ̣(ignorance.) 

In the following two verses (10.3.9–10) the form of the 
incarnation of Lord Mahāviṣṇu as Śrī Kṛṣṇa is described 

tamadbhutam bālakamambujekṣaṇam 
caturbbhujam Śaṇkha-gada ̄ryudāyudham 
Śri ̄vatsalaks ̣mam galaŚobhi-kaustubham 
pi ̄ta ̄mbaram sa ̄ndrapayoga-saubhagam 
maha ̄rha vaid ̣u ̄rya kiri ̄t ̣a kun ̣d ̣ala 
tvisā paris ̣vakta sahasra kuntalam 
udda ̄ma ka ̄ncyan ̣gada-kan ̣kan ̣¯adibhir 
virocama ̄nam vasudeva aiks ̣ata 
The lotus-eyed and four-handed form of Bhagava ̄n 

sported the conch, the mace, the cakram ̣(the discus,) 
and the other weapons. His body was adorned with 
the Śrīvatsam ̣ mark, the jewel Kaustubham ̣, armlets, 
bracelets, and waist girdles.. His rain cloud colored body 
was covered with a yellow garment. His locks gleamed 
with the luster of the crown and ear-rings studded with 

precious stones. 
Such was the luminous form of the unique child that 

greeted Vasudeva’s vision. 

Vasudeva’s Prayer in one Verse
 deva prasi ̄da para pu ̄rus ̣ a ta ̄pavalli ̄
nirllu ̄nida ̄tra sama netra kala ̄vilaa ̄sin 
kheda ̄napa ̄kuru kr ̣pa ̄kurubhih ̣ kat ̣a ̄ks ̣aih ̣ 
itya ̄ditena muditena ciram nuto bhu ̄h ̣
‘O Self-effulgent One! You are the Supreme Being and 

the Con troller of the whole Universe. You are engaged 
in the sport of cre ation (using māya) and the Veritable 
sword that eradicates the creeper of woes. Please shower 
Your grace! Destroy all sorrows by Your glances filled 
with compassion.’ With such words You were praised 
for long by Vasudeva, who was immensely happy [2].
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ധനുമാസത്ിൽ ആർദ്ാവ്രതത്ികറെ പുണ്്യവുമായി തിരുവാതിര 
എത്തുമ്്പാൾ എട്ടങ്ാടി നിമ്വദിക്കലാണ് ്പ്രധാന ആെർഷണ്മായ ചടങ്.്

മ്ചന, മ്ച്പ്, കചറുെിഴങ്്, കൂർക്ക, ൊച്ിൽ, ഏത്ക്കായ, ഏത്പ്പഴം, 
വൻപയർ, ശർക്കര എന്ിവയാണ് ്എട്ടങ്ാടിയിൽ മ്ചരുന്ത.് ആർദ്ാവ്രതം 
മ്നാൽക്കുന് അംഗനമാർ വീട്ടു മുറ്റത്തു കൂട്ടുന് ഉമിത്ീയിൽ മ്ചനയും മ്ചമ്പം 
കചറുെിഴങ്ങം ഉൾകപ്പകടയുള്ള െിഴങ്ങവർഗങ്ൾ ചുകട്ടടുത്് എട്ടങ്ാടി 
തയാറാക്കുന് രീതിയായിരുന്നു പഴയ ൊലത്്. ഇമ്പ്പാൾ കചറുെിഴങ്് 
മാത്രമാണു ചുകട്ടടുക്കുെ. മ്ചനയും മ്ചമ്പം കൂർക്കയും ൊച്ിലും 
ഏത്ക്കായയും ആവിയിൽ മ്വവിച്ചു കചറിയ െഷണ്ങ്ളാക്കി 
അരികഞെടുത്തു നുറുക്കിയ ഏത്പ്പഴവും ചീെിയ ശർക്കരയും 
മ്ചർത്ാൽ എട്ടങ്ാടിയുകട ആദ്യഘട്ടം തയാറായി. ഇതിമ്ലക്കു 
വൻപയറും എള്ളം വറുത്തു മ്ചർക്കുന്നു. െരി്പ് കചറിയ 
െഷണ്ങ്ളാക്കി അരിഞ്ഞു മ്ചർത്ാൽ എട്ടങ്ാടി തയാറായി. 
ഇതിനു മുെളിൽ കുറച്ചു മ്തനും കനയ്യം മ്ചർക്കുെ. മ്വണ്കമങ്ിൽ 
മ്തങ് കചറുതായി അരിഞെ് തയ്ാറാക്കിയ എട്ടങ്ാടിക്കു മുെളിൽ 
ഇടാവുന്താണ്്.

എട്ടങ്ാടിഎട്ടങ്ാടി
രാധാ ശ്രീകുമാർ
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The concepts of religion and 
spirituality will become much 

more apparent to us when we start 
inquiring and relating observations to 
our experiences. Religions, in general, 
ask us to ‘believe’ in certain concepts 
and almost all religions want to have a 
crowd of ‘believers’ within their folds. 
Many people find solace in religious 
pursuits and many more find religious 
pursuits to be somewhat aimless 
fantasies. You can convert people of 
one religion to another; but in spirituality, 
there is only self-transformation; no 
conversion is necessary or possible. 
Spirituality is about self-inquiry and 
the pursuit of Truth. The self-inquiry 
may ultimately lead to a personal 
conviction and a faith based on that 
conviction which is not built on a 
belief system someone else created 

for you. The Truth one realizes out of 
self-inquiry and contemplation leads to 
awareness and a better understanding 
of the purpose of life and that will stay 
forever within the individual. ‘Beliefs’ 
can falter, change, alter and create 
confusion, although they may be still 
valid for people who do not want to 
invest in self-inquiry. In my opinion, 
beliefs are for lazy minds who have 
given up on thinking for themselves 

whereas self-inquiry is for those who 
want to take care of their affairs. 

Indian Scriptures allude to this 
universal concept by quoting a 
mind-boggling number of Gods and 
Goddesses in the pantheon - 330 
million! Why are there so many Gods 
in the scriptures when the scriptures 
talk of the Ultimate Reality, Truth, or 
Param Porul as the One? It is because 

Spirituality - Sanathana Dharma in Practice
“INDULGE IN BELIEFS, WE ARE LIMITED;
 LIVE LIFE WITH AWARENESS, WE ARE UNLIMITED”

Dr. Sukumar Canada
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each individual has the right and a 
responsibility to inquire and know 
the Truth in his/her terms- nothing 
more, nothing less. If the scriptures 
are to be written now, I guess there 
would be more than 6 billion Gods 
referred to in them! One god for each 
person! That would lead to anarchy, 
won’t it? Not really!

It is our birthright and innate nature 
to be free and to have an inquisitive 
mind. It is freedom from limited thinking 
and ignorance. To get that ‘free-ness’, 
one should have clarity of mind 
with clear intentions and objectives. 
Naturally, we are narrowing down the 
population by implying these qualities 
as pre-requisite. With an agitated or 
excited mind, logical thinking is next 
to impossible and an unclear vision is 
not conducive to taking any creative 
pursuits either. This is where the idea 
of spiritual practices or daily sadhanas 
enters into our daily life. Bhagavad 
Gita (2.63, 64) says:

“Krodaad bhavati sammoha: 
sammohaat smriti vibhrama:
Smiti bhramsaad budhi nasO 
budhi nasaat pranasyati
Raga dwEsha vimukthaisthu 
vishayaan indriyaischaran

Atma vasyair vidhEyathma 
prasaadam adhi gacchathi”

Meaning, delusion arises out of 
anger and that bewilders the mind. 
Thus reasoning is lost and one falls. 
Talk about progressive degradation! 
But a disciplined person attains perfect 
calmness as the sense objects are under 
his control and as he doesn’t attach 
‘like-dislike’ labels to his experiences 
conveyed by the sense organs. This is 
where our scriptures become excellent 
guides for us to get inspired from. Note 
that, in general, there are no dos and 
don’ts in Indian scriptures. They even 
tell us to ignore the very scripture after 
attaining what we are inquiring about. 
(Vedava daratha Parthha …O Arjuna, go 
beyond even the Vedas… BG-2) Men 
of wisdom, having gone through their 
inquiry (sadhana) have found that all 
explanations and scriptural readings 
cease at the experiential level. 

Maintaining a tranquil mind is 
necessary to do anything creative. If 
one is writing a major paper or preparing 
for a presentation, a calm mind is a 
requirement. Imagine a worker trying 
to break a large boulder (rock) with a 
sledgehammer. He needs to strike it 
many times to break it, but the blow 

that makes it split asunder is the last. 
The last blow is the only immediate 
visible reason for breaking the rock. 
Does that mean all the previous 
blows were a wasted effort? The 
initial blows were all necessary for 
the rock to be ready to break at the 
last blow. The immediate cause is just 
incidental. So we need to establish 
a daily sadhana or a way of life that 
leads to spiritual uplift.  This doesn’t 
mean that you keep praying 24x7. On 
the contrary, you don’t need to pray 
for anything at all. It is about keeping 
a vision and awareness throughout 
life that constitutes spiritual living. It 
is also about living and enjoying with 
a progressively reduced urge to cling 
to the experiences on which we label 
them as good or bad. An experience, 

There is no 
other magic to 
spirituality than 
the daily practice of 
awareness, once we 
are subscribed to the 
idea of self-inquiry 
as opposed to being a 
mere believer!  In the 
path of self-inquiry, 
self-discipline 
(control over senses 
and mind) is a 
prerequisite whereas 
in a religious path 
that is not necessary 
as someone else is 
thinking for you 
anyway! Spirituality 
is a matter of 
achieving clarity in 
the vision of a higher 
ideal.
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‘named’ as good or bad suggests that 
you need to resolve it or you carry 
it along as baggage to ‘deal with it 
later.  There is no conclusion to any 
experience if we label it good or bad. 
Our tendency is that a bad experience 
needs to be changed into a good one, 
and a good one needs to be maintained 
so that we can continue to enjoy it. 
Is there anything that is permanently 
prone to enjoyment only? No. This 
is the cycle of clinging attachment 
and incessant pursuits! Indeed, mighty 
Maya is at work.

There is no other magic to spirituality 
than the daily practice of awareness, 
once we are subscribed to the idea 
of self-inquiry as opposed to being 
a mere believer!  In the path of self-
inquiry, self-discipline (control over 
senses and mind) is a prerequisite 
whereas in a religious path that is not 
necessary as someone else is thinking 
for you anyway! Spirituality is a matter 
of achieving clarity in the vision of 
a higher ideal. As Swami Rama puts 
it nicely, the prayer hymn “Asatoma 
Satgamaya, Thamasoma Jyotirgamaya, 
Arityorma Amrtham Gamaya” (Lead us 
from unreal to real, darkness to light; 
mortality to immortality”) is not a 
prayer to achieve these states. It is a 
vision that we want to keep working 
at. It is this awareness we want to 
aspire to have continually within us. 
No ‘belief’ will get us this vision and 
there are no shortcuts either. One has 
to work at it and take full responsibility 
to behold this vision. This vision leads 
to “Who am I enquiry” and ultimately 
to self-realization.

Many of us pursue a model that 
is best described as hybrid – religious 
and spiritual life, combining the two in 
varying proportions depending on our 
innate nature. This duality has always 
been there in human development and 
scriptures provide interesting poetic 
episodes where such concepts have 

been elucidated by sages. These are 
wonderful plot points in the myriad 
of stories that turn the course of 
direction for the master storyteller 
and the reader disciple alike. 

The episode of an instant of Sri 
Hanumanji and Sri Rama in conversation 
is unique in its purport and intent. You 
see the disciple is as mature as the 
guru in these types of conversations. 
Sri Rama asks Hanuman – ‘Who am 
I to you?’ Hanuman replied. “In the 
physical level you are the Lord and I 
am your servant; in the sense of me 
as the living and throbbing individual 
entity, Jeeva, I am part of you and in 
the level of Atma, the self, you and 
me are the same. I have concluded 
this on my own”

“Deha-buddhya tu daso’ham

jiva-buddhya tvad-amshakaha,

atma-buddhaya tvam-evaham

iti me nischita matihi”.

This is the ideal status of a true 
devotee /seeker. In a short shloka, 
Sree Hanuman described the three 
systems of Sanatana Dharma – 
Dwaitha, Vishistadwaita, and Adwaitha 
philosophies! They are not at odds 
with each other as some of us may 
have wrongfully understood. The three 
yogas – Karma for Dwaitha or duality; 
Bhakti for Vishista Dwaitha or qualified 
duality; and Jnana for Adwaitha or non-
duality are expounded by Hanmanji 
in his profound reply. They all lead 
to the same goal of self-realization. 
In fact, within a day, most of us go 
through the three levels of sadhanas 
whether we realize it or not. We do 
have moments of intense activities and 
service; moments of contemplation & 
devotion; as well as moments where 
time stands still in true understanding. 
We are at liberty to practice any 
of the three or a combination of 
them within the folds of Sanathana 
Dharma. Scriptures such as Srimad 
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Bhagavatham provides great insights 
into these schools of philosophies 
along with practical guidelines for 
householders like us.

Many great souls- Mahatmas used 
the scriptures as their basis for inquiry 
and have amazingly concluded similar 
visions of the Ultimate Truth. There 
is great merit in reading and studying 
the lives and teachings of these 
gurus as a daily practice.  They have 
inspirational stories to tell and they 
keep you excited about the possibilities. 
Well-known Mahatmas such as Adi 
Shankaracharya, Ezhutthassan, Sree 
Narayana Guru, Ramana Maharshi, and 
the Gurus of recent times - Swami 
Chimayananda, Sree Sai Baba and 
Mata Amruthananda Mayi, etc. - have 
laid wonderful paths of discipline and 
spiritual practice for our guidance.  

In short, practical spirituality can 
be summarized with the Famous W5 
(What, Why, Who, Where, When) 
and a How!

What is Spirituality? It is the way 
we think and acts in life by 
taking full responsibility 
for our thoughts and 
actions without depending on 

anyone else. Dependence on someone 
and getting inspired by someone are 
entirely different in attitude.  

Why? We need to develop 
readiness to face any situations in life 
by developing mental tranquility and a 
proper attitude. Situations are typically 
difficult to face, even impossible 
to change, but our attitude can be 
changed. And the journey is alone.

Who? - You and I, on our terms. It 
is not just for the Sadhus and priests. 
No doubt all mahatmas- religious or 
otherwise are our teachers.  But no 
one other than ourselves is there to 

take us through life’s ups and downs 
in the journey till the end.

Where? Right here, wherever we 
are. No need to wait until we get 
into the company of yogis in the 
Himalayas, the Pope of the Vatican, 
or the crowd of Holy Mecca. It is in 
our houses, workplaces, parks, and 
playgrounds alike.

When? Spirituality is right now, in 
this life, at this moment. No need to 
wait until we get older or eventually 
die and get in line to be chosen for 
heaven or hell. There is a Chinese 
proverb - the best time to plant an 
apple tree was 5 years ago, but the 
next best time is right now. Spiritual 
life can bring heaven here and now, 
for the self; the people around, and 
even the environment. 

How? By practicing mind-full 
awareness guided by inspirational 
spiritual disciplines taught by men and 

women of wisdom. Inquire. Inquire. 
Inquire. And we should be ready 
to even make mistakes of our own 

before finding that path of freedom!

Yes, indulge in beliefs, we are 
limited; live life with awareness, we 
are unlimited. The choice is ours to 

make.

Many great souls- 
Mahatmas used the 
scriptures as their basis 
for inquiry and have 
amazingly concluded 
similar visions of the 
Ultimate Truth. There 
is great merit in reading 
and studying the lives 
and teachings of these 
gurus as a daily practice.  
They have inspirational 
stories to tell and they 
keep you excited about 
the possibilities.

Loka Samastha Sukhino Bhavantu
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കേരളത്ിടറേ അസ്ിത്വം കപോടല തടന്ന 
വ്യത്യസ്തേോയ ഒരു സംഗീതഹശലി കേരളത്ി�് 

സ്വ്തേോയുണ്്. അതോണ് കസോപോ�സംഗീതം. ഹദവത്ിടറേ 
സ്വ്തം �ോട്ിടല ഹദവീേസംഗീതേോണ് കസോപോ� സംഗീതം 
അഥവോ ടേോട്ിപ്ോെി കസവ. ഇെക്ക എന്ന വോദ്യം ടേോട്ി 
പോെി ഉപോസിക്കുന്നതുടേോണ്് ടേോട്ിപ്ോെി കസവ എന്നും 
കക്ഷത്ര കസോപോ�ത്ിന്നരിേിൽ �ിന്നും പോടുന്നതുടേോണ്് 
കസോപോ�സംഗീതം എന്നും പറയുന്നു. കക്ഷത്രങ്ളിൽ ഇെക്ക 

എന്ന വോദ്യത്ിടറേ അേമ്െികയോടുകൂെി േീർത്�ങ്ൾ 
പോെി കദവട� ഉപോസിക്കുന്നു.

കക്ഷത്രങ്ളിടല പൂജേൾ (ഉഷപൂജ, എതിർത്തുപൂജ, 
പ്തീരെി പൂജ, ഉച്പൂജ, അത്ോഴപൂജ), ദീപോരോധ്� എന്നീ 
ചെങ്ങേൾക്ക് യോേങ്ൾക്കനുസരിച്്, വിവിധ് രോഗങ്ളിൽ 
�ിഷ് ക്കർഷിക്കടപ്ട്ിട്ടുള്ള ഭഗവൽസ്തുതിേളോണ് പോടുന്നത്. 
ഭക്ട� കദവ�ികലക്ക് അടുപ്ിക്കുവോനുള്ള (ജീവോത്മോവിട� 
പരേോത്മോവിൽ ലയിപ്ിക്കോനുള്ള ഏറെവും ഉചിതേോയ 
ഒന്നോണ് കസോപോ�സംഗീതം.

ഭക്ിയോണ് കസോപോ�സംഗീതത്ിടറേ സ്ോയീഭോവം. 
േലയോള േീർത്�ങ്ളോണ് പ്രധ്ോ�േോയും ആലപിക്കുന്നത്. 
�െയെച്ചു േഴിഞ്ഞോൽ ആദ്യം ഇെയ്കയിൽ ത്രിസ്ോയി 
ടേോട്ി, ഗണപതി ടേോട്ി, ധ്്യോ�ിയുടെ രോഗം ആലപിച്്, 
എട്ടു വരിേളുള്ള ധ്്യോ�ി പോടുന്നു. (ഓകരോ പൂജയ്ക്ം വ്യത്യസ്ത 
രോഗങ്ളിലോണ് ധ്്യോ�ി പോടുന്നത്. രോഗത്ി�ോണ് 
പ്രോധ്ോ�്യം. ഉദോ: ഉഷപൂജ-കദശോക്ഷി, ദീപോരോധ്�-
സോേ്തേലഹരി) കശഷം വീണ്ടും രോഗം ആലപിച്്, ഏതു 
തോളത്ിലോകണോ ധ്്യോ�ി പോെിയത്, ആ തോളത്ിൽ ഇെക്ക് 
കൂറു ടേോട്ിയതിനുകശഷം േീർത്�ങ്ൾ പോടുന്നു. ഇതിനും 
ചില രോഗങ്ൾ �ിഷ് േർഷിച്ിട്ടുണ്്. ഉദോ: രോവിടല പോടുന്ന 
േീർത്�ങ്ൾ ഭൂപോളം, ഭലൗളി, പുറ�ീര,് തുെങ്ിയ രോഗങ്ളിലും 
ഹവേിട്് പോടുന്നത് ആ�ന്ദഹഭരവി, ശങ്രോഭരണം, 
േോംകബോജി തുെങ്ിയ രോഗങ്ളിലുേോണ്. ജയകദവരുടെ 
ഗീതോകഗോവിന്ദത്ിടല ഇരുപത്ി�ോല് അഷ്ടപദിേളും 
കസോപോ�സംഗീതത്ിൽ പോെി വരുന്നു. തലമുറേളോയി പോെി 
വരുന്ന േീർത്�ങ്ൾ കൂെോടത പുതിയ രച�േളും ഇകപ്ോൾ 
ധ്ോരോളേോയി ഉപകയോഗിച്ചു വരുന്നു. അകപ്ോഴും ഭക്ിരസത്ിനു 
തടന്നയോണ് പ്രോധ്ോ�്യം. വിസ്മൃതിയിലോണ്ടു കപോകുേോയിരുന്ന 
ഈ േലോരൂപം ഇകപ്ോൾ ഏടറ പ്രസിദ്ധിയോർജ്ിച്ത് 
കക്ഷത്ര കസോപോ�ത്ിൽ േോത്രേല്ോടത, ടപോതുകവദിേളിൽ 
അവതരിപ്ിക്കടപ്ട്തിനുകശഷേോണ്.

കേരളീയ വോദ്യങ്ളിൽ ഏറെവും വികശഷടപ്ട്തും 
ഹദവീേവുേോയ വോദ്യേോണ്. ഇത് സംഗീതവോദ്യവും 
തോളവോദ്യവുേോണ്.

ത്�ാപാന �ംഗീതം 
(ല�ാട്ടിപ്ാടി ത്�വ)

ഏലൂർ ബിജു
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അധ്്വോ�ിക്കുന്നു. അതിനുകവണ്ി �ടല്ോരു 
സേയവും േോറെിവയ്ക്ന്നു. പലകപ്ോഴും ഇടതല്ം 
ക�െിക്കഴിയുകമ്ോൾ ഒരു പു�ർവിചി്ത�ം 
വരിേയും യഥോർത്ഥത്ിൽ ഇതോയിരുകന്നോ 
ആഗ്രഹിച്ത് അടല്ങ്ിൽ ഇടത�ിക്ക് 
സക്തോഷം തരുന്നുകണ്ോ എന്ന ചി്ത 
വരിേയും ടചയ്യും. പ്രോരോബ്ധങ്ളുടെ 
�ീരോളിപ്ിടുത്ം വരിഞ്ഞു മുറുക്കുകമ്ോൾ 
അതിൽ �ിന്നും രക്ഷടപെോൻ അേോടത 
�ിത്യദുഃഖ്ത്ിൽ വീഴുേയും ടചയ്യുന്നു. 
എവിടെയോണ് ശരിയോയ ജീവിതദർശ�ം 
�ടമേ വഴിേോണിച്ചു സഹോയിക്കുന്നത.് പൂർവ 
ജന്ത്ിടല പോപപുണ്യങ്ൾ അനുസരിച്ചു 
അടല്ങ്ിൽ അതിടറേ പിന്തുെർച് എന്ന 
വണ്ണം ധ്രണിയിൽ പിറവിടയടുക്കുന്ന 
േനുഷ്യൻ ജ�ിക്കുകമ്ോൾ മുതൽ േർമേങ്ളിൽ 
വ്യോപൃത�ോകുന്നു. ജ�� സേയത്തു �മുക്ക് 
ആടേ അറിയോവുന്ന പ്രവൃത്ി േരയുേ എന്നത് 
േോത്രേോണ.് പടക്ഷ �ോടേല്ോം ജീവിക്കുന്നത് 
പ്രധ്ോ�േോയും േരച്ിൽ േഴിയോവുന്നതും 
ഒഴിവോക്കി ചിരിക്കോനും സക്തോഷിക്കോനും 
കവണ്ിയോണ്. യഥോർത്ഥത്ിൽ ചിരിയും 
േരച്ിലും സക്തോഷവും സങ്െവും ഒടക്ക 
ഏറെക്കുറച്ിലുേളോയി ജീവിതടത് മുകന്നോട്ടു 

ടേോണ്ടുകപോകുന്നു. 

‘ വിളക്ക് ഹേവശമുള്ളവട�ങ്ങം 
വിശ്വം ദീപേയം 

ടവണ്മ േ�സ്ിൽ വിളങ്ി� ഭദ്രനു 
കേകന്ലമൃതേയം’ 

എന്ന ് കപ്രേസംഗീതം എന്ന േവിതയിലൂടെ 
േഹോേവി ഉള്ളൂർ പോെിയിട്ടുണ്്.  ഇവിടെ 
േവി ഉകദേശിക്കുന്നത് �ന്യുടെയും 
സ ്ക�ഹത്ിടറേയും, സഹേരണത്ിടറേയും 
ഒടക്ക തിരിയിട് വിളക്ക് േ�സ്ിൽ ടതളി 
ക്കുന്നവർക്കു കലോേം മുഴുവൻ പ്രേോശത്ിടറേ 
പോതയിലൂടെ �െക്കോം എന്നതോണ്. 
േഹത്ോയ ഒരു സകന്ദശം ആണ് ഈ 
വരിേളിലൂടെ േവി �മുക്ക ്പറഞ്ഞുതരുന്നത.് 
സഹജീവിേകളോടും �മ്മുടെടയല്ോം േോതോവോയ 
ഈ വിശ്വപ്രകൃതികയോടും സ് ക�ഹവും 
േരുണയും സേത്വകബോധ്വും പഠിപ്ിക്കുന്ന 
ഒരു സംസ ്േോരത്ിടറേ വക്ോക്കൾ ആണ് 
�ോടേല്ോം. ഇതു േ�സ്ിലോക്കുന്നത് തടന്ന 
ജീവിത വിജയത്ി�് വലിയ സഹോയം 
�ൽകുന്നു. ലളിതേോയ ജീവിത രീതിയും 
ഉയർന്ന ചി്തയും ആണ് േഹോമു�ിേൾ 
അനുവർത്ിച്തും �കമേോെ് പിന്തുെരോൻ 
ആവശ്യടപ്ടുന്നതും. ആവശ്യത്ി�് 
അധ്ിേം ഉള്ള ലകഗജുേൾ യോത്രയുടെ 
ആസ്വോദ്യത കുറയ്ക്ം എന്ന് പറയുന്ന 
കപോടല അത്യോഗ്രഹവും അസൂയയും 
േനുഷ്യടറേ ജീവിതടത് ദുരിതപൂർണ്ണം 
ആക്കുന്നു. 

പ്രകൃതികയോടും േനുഷ്യകരോടും േറ്റു 
സേല ചരോചരങ്കളോടും ഉള്ള അനുേമ്ോ 
പൂർണ്ണേോയ ടപരുേോറെം �ടമേ ഈശ്വരക�ോെ് 
കൂടുതൽ അടുപ്ിക്കുന്നു. ഈശ്വരക�ോെ് 
കചർന്ന് �ിൽക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്ിൽ 
സേോധ്ോ�വും സക്തോഷവും ലഭിക്കുന്നു. 
അവരുടെ ജീവിതം സോർത്ഥേം ആകുേയും 
സ്തതി പരമ്രേൾക്കു പുണ്യേോയും 
ഭവിക്കുന്നു. ഈ വിശ്വപ്രകൃതിയുടെ ഒരു എളിയ 
കസവേൻ ആയി സദ്പ്രവൃത്ിേളിലൂടെ 
പുണ്യം �ിറഞ്ഞ ജീവിതം �യിക്കോൻ 
�ിങ്ൾക്ക ്േഴിയടട് എന്ന ്പ്രോർഥിക്കുന്നു. 

ഒരു േനുഷ്യടറേ ജീവിത വിജയത്ി�് 
അവടറേ  വിശ്വോസങ്ളുടെയും  

ദർശ�ങ്ളുകെയും പ്രസക്ി എ്തോണ്? 
യഥോർത്ഥത്ിൽ �മുക്ക് ജീവിത വിജയം 
ക�െിത്രുന്നത് എ്തോണ് ? അടല്ങ്ിൽ 
പരിപൂർണേോയ ജീവിതം എന്നോൽ എ്തോണ?് 
അത് എങ്ട� �മുക്ക് ആർജിക്കോം 
എടന്നോടക്ക ചി്തിക്കുകമ്ോൾ പലകപ്ോഴും 
�ോം തത്വശോസ്തങ്കള കൂട്ടുപിെിക്കോറുണ്്. 
ഓകരോരുത്രുടെയും   ജീവിത  സോഹചര്യങ്ൾ 
വ്യത്യസ്തേോകുകമ്ോൾ ഇതിട�ോടക്ക 
ടപോതുവോയി ഒരു ഉത്രം പറയുവോൻ 
സോധ്ിക്കുകേോ? �ോം ബലൗദ്ധിേേോയി 
ചി്തിച്ചു പ്രവർത്ിക്കുകമ്ോൾ �ോം 
ഉകദേശിച് കപോടല തടന്ന േോര്യങ്ൾ 
�െക്കോറുകണ്ോ? ഹവേി ഉദിക്കുന്ന 
വികവേം �മേടള �ിരോശടപ്ടുത്ോറുകണ്ോ? 
സ�ോത� ധ്ർമേത്ിടറേ േോതൽ തടന്ന 
ഓകരോരുത്രുടെയും ജീവിതം എങ്ട� 
അർത്ഥസമ്പൂർണ്ണവും പ്രകയോജ�പ്രദവും 
ആക്കം എന്ന അറിവ് പേർന്നു �ൽേൽ 
ആണ്. അങ്ട�യുള്ള ചില ചി്തേൾ 
ആണ് ഈ കലഖ്�ത്ിടറേ പ്രതിപോദ്യം.

ടപോതുടവ പറഞ്ഞോൽ ഓകരോ ജീവിതവും 
ആഗ്രഹ�ിവർത്ിക്ക ്കവണ്ിയുള്ള �ിതോ്ത 
പരിശ്രേം ആണ.് ഓകരോ േോലഘട്ത്ിലും 
ഓകരോകരോ ആഗ്രഹങ്ൾ �കമേ പിന്തുെരുേയും 
അത് ക�െിടയടുക്കോനുള്ള ശ്രേവും ഒരു 
ചോക്ിേ പ്രവർത്�േോയി തുെരുന്നു. 
വിദ്യോഭ്യോസവും കജോലിയും സമ്ത്തും 
കുടുംബവും പ്രശസ്തിയും ഒടക്ക ക�െോൻ �ോം 

സുരരഷ് മിനരസാട്ട
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Kausalya, the daughter of Sukaushala, 
the King of Kosala; the  wife 

of the most valorous Dasaratha, and 
the mother of Rama was a jewel of 
a woman. Blessed with  all that is 
auspicious, her name became synonymous 
with virtue and purity. When no heir 
to the throne of Ayodhya was born 
to Dasaratha, it was Sumitra and 
Kausalya, his consorts, who persuaded 
the King to marry the much younger 
Kaikeyi.  As a devoted wife, Kausalya 
was well versed in her responsibilities 
and  duties.She  knew  that it was 
her duty to bow before any desire in 
the heart of her husband. She urged 
her husband to accept the condition 
put forth by King Aswapathi {Kaikeyi’s 
father} according to which, the son 
born to his daughter should be the 
heir to the throne. It was Kousalya’s  
firm belief that no son born in the 
royal family of Ayodhya would ever be 
deficient in  virtue. Her priority was  
always   the security of the country 
and the welfare of the people. 

She could not even bear the thought 
of her dear Rama being banished to 
the forest. Yet she spoke only about 
the essence of virtue to her son. “ 

My son, shouldn’t the father and the 
mother be considered equally ? A 
wife is one half of her husband and 
I am part of King Dasaratha. When 
you speak about obeying the words  
of your father, they form  only one 
half of the command. If it is to be 
complete, my half also has to speak. 
If I refuse to approve of it, it will no 
longer be an order. You are one who 
evaluates virtue in its entirety. Still I 
too banish you to the forest, as I see 
my husband as equal to God.” 

There was  only one reason that 
made her speak thus, swallowing her 
sobs – she wanted to save her son 
from feeling distraught. She embraced 
him and with her palms on his head 
she blessed  and emboldened him. 

“You have abdicated the throne. 
Now your mother will not try to make 
you go back on your decision. You 
are firm-minded and valorous. Life 
in the forest will not be difficult for 
you. So keep to your ideals and fulfill 
your father’s command.” 

The firm and strong words of his 
mother brought  consolation to Rama’s 
mind. But she continued to ensure 
that his mind was at peace when he 
left for the forest. 

“Fourteen years will pass by quickly. 
Do not trouble your mind with thoughts 
of what happens here. I will be here, 
looking after your father and waiting for 
your return. Complete what you have 
to do and come back safe. May the 
blessings of the Gods be with you.”

Sreekumari Ramachandran

Kausalya – 
The Epitome of Virtue
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straightforward and compassionate. 
When Bharatha came  back, she saw 
him as her own  Rama. She made  
Bharatha, crying his heart out on her 
lap, rise and dried his tears.On that 
occasion, what came  from her was 

pure philosophy. “Bharatha, my son, 
be brave. Don’t grieve over the past; 
it is of no use. When times are bad 
and the situations play false with you, 
unusual things happen. What do we 
gain by putting the blame on someone? 
Don’t blame anyone. I am fated to 
live with the burden of this grief. It 
cannot be changed. I have to bear 
it. But you are young; like the rising 
sun in the morning. Remember that !” 

Bharatha made Kausalya and 
Sumitra promise that they will not 
commit Sati and immolate themselves 
in the funeral pyre of his father. But 
he  did not make Kaikeyi make such a 
promise. Did he think that if his mother 
performed Sati  it would  be good for 
the family? Kausalya deciphered that 
possible thought in the young man’s 
mind and rose to the occasion. She 
requested Kaikeyi not to commit Sati. 
She substantiated her request by stating 
that one person’s death will not put 
out the fire of sorrow in  the others. 
She also reminded Kaikeyi  that death 
was not a solution for anything. She 
exhibited the maturity and purity of 
heart to dissolve whatever rancour she 
might have entertained in her mind 
about Kaikeyi – the cause of the death 
of her husband who stuck fast to his 
word as well as for the banishment 
of her son to the forest. 

Kausalya was rich with a thousand 
villages given to her. She had the 
income and the confidence to lead 
an independent life and provide for 
those who depended on her. And she 
revealed to Bharatha that her heart 
was sculpted  out of stone – as sharp 
and strong as diamond!

Kausalya remains the picture of 
virtue, reminding us that a woman’s 
life becomes fruitful when she shows 
others how to stand firm while facing 
catastrophies in life. 

These words  uttered by  Kousalya 
illuminate the age- old convention of 
speaking auspicious words to one  who  
is about to set out on a long journey. 

Kausalya  was, by nature, simple,  



December
2022Kerala Hindus of North America32

സുരരഷ് നായർ

‘ധ്നുേോസത്ിടല തിരുവോതിര
ഭഗവോടറേ തിരു�ോളോം തിരുവോതിര..

േംഗല്യേഹത്വത്ിൻ
േങ്േോർ ടതളിയിക്കും
ട�യ്് വിളക്കോകുന്ന തിരുവോതിര…
ഇഷ്ട്പ്രോകണശ്വര സലൗഭോഗ്യത്ിടറേ
േോ�സപൂജയോം തിരുവോതിര.
േേയിരം �ോളിൽ
ക�ോടമ്ടുത്്
എട്ങ്ോെി ഒരുക്കിവച്്
ഏഴു തിരിയിട്് �ിലവിളക്കിൽ
എരിേെൽ�യ�ട� കുെിയിരുത്ി
ഉണ്ണോതുറങ്ോടത പോതിരോപ്പൂ ചൂെി

പോർവ്വതീ കദവികയോടെോപ്ം..
ആെിയും പോെിയും…
ഏഴിലംപോലയ്ക് �ീർടേോടുത്്
ഏഴരടവളുപ്ി�് തുെിച്് കുളിച്് 
എരിക്കിൻപൂ ദശപുഷ്പങ്ടളല്ോം, 
ഇരു േൺേളിലും കചർത്് ..
ദ്വീർഘസുേംഗലീ സലൗഭോഗ്യത്ി�ോയ്
ഈറൻ മുെിയിൽ ചൂെി ഇള�ീരിൻ 
തീർത്ഥവും കസവിച്് ഭഗവോട�
ഈറനുടുത്് ടതോഴുതോൽ നൂറ് മൃതയുഞ്ജയ കഹോേത്ിൻ 
പുണ്യം ഏറുന്ന �ോളകല്ോ തിരുവോതിര.. േംഗല്യേഹത്വത്ിൻ 
ട�യ്് വിളക്കു് ആകുന്ന ടപോന്നോതിര.. ഭഗവോടറേ തിരു�ോളോം 
തിരുവോതിര
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സഞ്ജുള ദാസ്

േനുഷ്യോ! �ീ എ്തി�ീ ധ്രണിയിൽ വോഴുന്നു
കേവലം ഭോഷ ഞോൻ �ിങ്ൾക്കു ഭോരകേോ ?

�ിങ്ൾക്കു ആശയം ഹേേോറുവോ�ല്കയോ
ഞോട�ന്ന ജന്ത്ിൽ �ികയോഗം

എ്തി�ീ സംസോര വീഥിയിൽ, ആയിരം ഭോഷേൾ
േനുഷ്യ�ോയി പിറന്നവനു േോത്രേോയി
ഏേോശയം ഹേേോറുവോ�ല്കയോ
എ്തി�ീ പൃഥ്വിയിൽ അ�്തേോം ഭോഷേൾ

�ോടുേൾ പിരിയുന്നു �ോെേം ആടുന്നു
ഭോഷ ഞോൻ പിരിയുന്നു വ്യർദ്ധേോയി
വ്യർദ്ധേോം ഭോഷ ഞോൻ ബന്ം മുറിക്കുന്നു
േോരണം ഇകപ്ോഴും കചോദ്യേോയി �ിൽക്കുന്നു

ഭോരതത്ിൽ േോര്യം പടു കേവലേോകുന്നു
ഭോഷയിൽ പോതിയും ഭോരതത്ിലും
ഞോട�ല്ോം എത്ര�ോൾ ഇരിക്കുകേോ ?
അകതോ ഇ�ിയും പുതു പിറവി എടുക്കുകേോ ?

ആംഗകലയം ഞോൻ പ്രപഞ്ത്ിൽ ഉന്നതൻ
പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനും അതുതോൻ തോയ് ടേോഴി
പതിറെോണ്ടു േോലം മുന്നോകല വോഴുന്ന കശ്രഷ്േോം 
ഭോഷേൾ കതങ്ങന്നു
േോലകേ �ീയും േോയ്ക്ന്നു എല്ോ ത�ിേയും
ആഴിയിൽ ഭോഷ ഞോൻ അശ്രു ടപോഴിക്കുന്നു
ഒരമേതൻ കരോദ�ം എന്നകപോടല
ആർക്ക് വിധ്ി പറയുവോ�ോകും ?
വോയിക്കും �ിങ്കളോ എഴുതുേീ ഞോക�ോ ?

കേരളകേ �ിൻ േലയോള ത�ിേ
എവികെോ എപ്കഴോ �ഷ്ടേോയിരിക്കുന്നു
ഹദവത്ിൻ �ോകെ കേവലേല്കയോ
ആർക്കോയി ഇങ്ട� �ീ കതങ്ങന്നു.

ഹപതങ്കള �ിങ്ൾ കേൾക്കൂന്നില്കയോ
�മ്മുടെ ഭോഷതൻ തോരോട്ടുപോട്ടുേൾ
ഈണത്ിൽ തോളത്ിൽ പോെിയ വരിേൾ
ഇകന്നോർമേതൻ േറവിയിൽ ഒളിച്ിരിക്കുന്നു

ഒരമേതൻ കശോേമൂേേോം ഗോ�ങ്ടളന്നകപോൽ
ഭോഷ ഞോൻ പോടുന്നു ഗോ�ങ്ൾ 
ഏവർക്കും രസിക്കോ�ോയി പോടുന്നു ഗോ�ങ്ൾ
ആരുകേ കേൾക്കില്ന്നറിഞ്ഞു ഞോൻ
പോടുന്നു മൂേേോയി

ഭോഷ ഞോൻ കതങ്ങന്നു ഏങ്ങകേ
ഞോൻ േറയുന്നു േോയുന്നു ആരുകേ അറിയോടത
എ്തി�ീ ധ്രണിയിൽ ആയിരം
ഭോഷടയന്നു കചോദിച്ചു കേഴുന്നു കവദ�കയോടെ
േോതൃഭോഷയോം അകമേ, ഞോൻ �ിൻ 
ട�ോമ്രേറിയുന്നു....
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പല തലമുറേൾ േെന്നുകപോയിട്ടും, 
കഘോരേോയ പല വിഘ് �ങ്ളും 

േറ്റും പിന്നിട്ിട്ടും, സ് ക�ഹസോന്ദ്രേോയി 
ചുറുചുറുകക്കോടെ �ിലടേോള്ളുന്ന ഒരു 
മുത്ശ്ി !

മുത്ശ്ി രോമുവിട�യും േോത്് 
ഉമേറത്് ഇരിക്കുവോൻ തുെങ്ിയിട്് 
ക�രം ഏടറ ആയി. ‘ഇകപ്ോൾ ക�രം 
മൂന്നര േണി ആയിക്കോണും. എന്നോൽ 
�ോലു�ോലരയോകും അവൻ എത്ോൻ 
എന്നറിയോം. എങ്ിലും ക്ഷേയില് ; അതു 
തടന്ന. അവട� അത്രക്ക് ഇഷ്ടേോണ്. 
ഒകര ഒരു ടചറുേേൻ. �ല് ഭംഗിയുള്ള 
കുട്ി. അവ�് അച്ഛടറേ ഛോയതടന്നയോണ്. 
അച്ഛൻ ഭംഗിയിൽ ഒട്ടും കുറവില്.’

അതോ അവൻ വരുന്നു. വഴിക്ക ്േല്ലുേളും 
േറ്റും തട്ിടത്റിപ്ിച്് ഓെിച്ോെി വരുന്നു.

‘ എ്തോ കദവൂട്ി എടന്ന േണ്ണു തുറിച്് 
ഇങ്ട� ക�ോക്കുന്നത ്? രോമു കുസൃതികയോടെ 
കചോദിച്ചു. അവൻ മുത്ശ്ിയുടെ അടുത്് 
എത്തും മുമ്്, തിരിഞ്ഞു ക�ോക്കിയത്, �ട്ടു 
വളർത്ിയ അവടറേ പുന്നോര പൂടച്െിടയ. 
അവടറേ ഒരു കൂട്ടുേോരൻ ടേോടുത്തോണടത്ര 
ടചെി. വയലറ്റുേളറിൽ പൂവുണ്ോകുന്ന 
പ്രകത്യേതരം ടചെി. ഒരെി ടപോക്കം വന്നു 
േഴിഞ്ഞു. ഇലേൾ �ിറടയ ഉണ്ോേോൻ 
തുെങ്ി. അവടറേ സക്തോഷം മുത്ശ്ി 
േോണുന്നുണ്്.

‘ േകണ്ോ മുത്ശ്ീ, എടറേ പൂടച്െി 
; േണ്ണു പറെരുത് എടറേ കദവൂട്ിടെ. രോമു 
സക്തോഷകത്ോടെ പറഞ്ഞു.

‘എെോ �ീ അതി�് േോലത്് ടവള്ളം 
ഒഴിച്തകല് ? ‘മുത്ശ്ി കചോദിച്ചു.

‘അകയ്ോ ! അവൻ അേകത്ക്ക് ഓെി, 
ടവള്ളം ടേോണ്ടുവരോൻ. പ്രകത്യേം പോത്രം 
ഒന്നും ഇല് അവടറേ േയ്ിൽ. ഒരു ടചറിയ 
ഗ്ോസിൽ പേർത്ിയ കുറച്ചു ടവള്ളം 
േോത്രം ടേോണ്ടു വന്നു.

‘ഹോ... അതോ �ിടറേ പുന്നോര ടചെി 
വളരോത്ത.് ഒരു ഗ്ോസുടവടള്ള േതികയോെോ 
അതി�് ? മുത്ശ്ി രോമുവിട� േളിയോക്കി.

‘ എ്തോ അമേയും േേനും ഒരു കുശലം 
പറച്ില് ? അേത്തു�ിന്നും േെന്നുവന്ന 
അംബുജോക്ഷി കചോദിച്ചു.

‘അംബു, ഇ�ി �ിടറേ ഒരു കുറവും 
കൂെിടയ ഇവിടുള്ളൂ ‘ മുത്ശ്ി കേോണേോട്ി 
ചിരിച്ചുടേോണ്് പറഞ്ഞു.

‘എെോ, എെോ... േതി... �ിടറേ ഒരു 
ടചെി. േയ്യും േോലും േഴുേി വല്തും 
േഴിക്കോൻ ക�ോക്ക്. അവിടെ എല്ോം 
എടുത്ി ടവച്ിട്ടുണ്്... കവഗം കപോെോ...’ 
അമേടയ പിണക്കണ് എന്നു േരുതി 
അവൻ അതനുസരിച്ചു.

‘എ�ിക്കിതു കവണ്ോ... എന്നും ഇതു 
തടന്ന. അവിലു കുഴച്ത്. അകതോ �ിറടയ 

േല്ലും ‘ അേത്തു�ിന്ന് രോമുവിടറേ ശബ്ം 
കേട്ടു ‘

‘അംബുജോക്ഷീ... �ീ അവ�് വല് 
ഓറകഞ്ോ, ആപ്ികളോ. . .  എ്തോച്ോ 
ടേോടുക്കോയിരുന്നികല് ‘ മുത്ശ്ി.

‘ എ്തോ.. തകള്ള അംബുജോക്ഷീന്ന്. 
അവൾക്ക് കദഷ്യം വന്നു. അംബു എന്നു 
േോത്രം വിളിച്ോൽ എ്തോ ? അംബുജോക്ഷി 
എന്നു വിളിച്ോൽ അവൾക്ക് േലിവരും. 
ആ കപര് അവൾക്ക് ഇഷ്ടേില്ടത്ര. ‘ 
കവടറ ഒരു കപരും ഇെോൻ �ിങ്ൾക്ക് 
േിട്ിയികല് ? എത്രകയോ �ല് കപരുേൾ 
ഉണ്്. ഇതുേോത്രോ ഇെോൻ േിട്ിയുള്ളൂ ‘ 
അവൾക്ക് േലി വരിേയോണ്.

അവളുടെ കദഷ്യം േോണുകമ്ോൾ 
അതിനുള്ളിൽ �ിറടയ സ് ക�ഹേോടണന്ന് 
മുത്ശ്ിക്കറിയോം. അവളുടെ അച്ഛൻ േരിച്ിട്് 
വർഷങ്ളോയി. അതിടറേ വിഷേകേോ 
സങ്െകേോ ഒന്നും തോൻ ഇതുവടര അവടള 
അറിയിച്ിട്ില്. അത്രക്ക ്സ ്ക�ഹിച്ിട്ോണ് 
അവടള വളർത്ിയത്. അതവൾക്കും 
�ന്നോയി അറിയോം.

മുത്ശ്ിയുടെ േണ്ണുേൾ ഇകപ്ോഴും 
വഴിയികലക്ക് �ീളുേയോണ്. കസതൂ... 
കസതുേോധ്വൻ, വോട്ർ അകതോറിറെിയിൽ 
കജോലി. സർക്കോർ കജോലി ആയതുടേോണ്് 
കപെിക്കോ�ില്. തരകക്കെില്ോത് ശമ്ളവും... 

ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ നായർ
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പകക്ഷ !

‘ആകര ക�ോക്കീട്ോണോകവോ അമേയുടെ 
ഇരിപ്.് അേടത്ങ്ോനും വന്ന ്ഇരുന്നുകൂടെ 
അമേയ്ക് ‘ അംബുവിടറേ �ീരസം അവളുടെ 
ശബ്ത്ിൽ പ്രേെേോയിരുന്നു.

‘എെീ, ഇ�ി �ിടറേ ഭർത്ോവിട� 
ക�ോക്കീട്ോകണോെീ ഇരിപ്് എ്തോ ?’ 
മുത്ശ്ിക്കും കദഷ്യം വരുന്നുണ്ോയിരുന്നു. 

‘എ�ിക്ക ്ആ സോധ്�ത്ിടറേ വരടവോന്നും 
േോണണ്. അമേ അേകത്ക്ക ്വരുന്നുകണ്ോ 
? അമേ എണീക്കോൻ തുെങ്ങകമ്ോകഴക്കും, 
അതോ വരുന്നു കസതു. േണി അഞ്ര, 
വരുന്നകതോ �ോലു േോലിൽ !

‘ എെോ കസതു �ീ... ഇന്നും...’ മുത്ശ്ി 
പറയോൻ വന്നത് അെക്കി.

മുത്ശ്ിടയ ഒന്നും പറയോൻ സമേതിക്കോടത 
‘....മുത്ശ്ീ.. അല്... അകമേ കദവൂട്ീ... 
േയ്യും ചുംബിച്് ആെിയോെി ഉള്ളികലോട്് 
ഒരു കപോക്ക്. അമേ പറയോൻ വരുന്നത് 
എ്തോടണന്ന് കസതുവി�് �ല്കപോടല 
അറിയോം. ‘ �ി�ക്ക ്ഈ കുെി �ിർത്ിക്കൂടെ 
? �ോണേികല് �ി�ക്ക് ‘ എടന്നല്ോം.

അേത്തു�ിന്ന ്രണ്ടുകപരുടെയും കൂെിയുള്ള 
തോണ്ഡവം കേൾക്കോം. ഒരു തോയമ്േ തടന്ന 
�െക്കുേയോണ്. കുറച്ചുേഴിഞ്ഞ് അംബു 
േണ്ണീടരോഴുക്കി അമേയുടെ അടുത്ിരുന്നു. 
ഒരു ദൃഢ്�ിശ്യം എടുത്തുകപോടല. 

‘എ�ിക്കി�ി ജീവിക്കണ് അകമേ !! 
ഞോൻ എട്തങ്ിലും വിഷം കുെിച്് ചോവും. 
അകപ്ോൾ �ിങ്ൾടക്കല്ോം േ�സ്ിലോകും ‘. 
േണ്ണുേൾ തുെച്ചുടേോണ്് അംബു പരിഭവിച്ചു.

‘ �ീ കവണ്ോത്രം ഒന്നും പറയോടത കേോകള 
‘. മുത്ശ്ി അംബുവിട� സേോധ്ോ�ിപ്ിക്കോൻ 
ശ്രേിച്ചു.

‘അല്ോ... അടമേ ഒരു കേോനുണ്് എന്ന് 
അയോൾക്ക് വല് വിചോരവും ഉകണ്ോ ? 
അവൻ ഏഴോം ക്ോസിലോയി. അകല്... 
വയസ്് പന്ത്രണ്ോയികല് ? അവൻ 
എ്തോ ടചയ്യുന്നത്, പഠിക്കുന്നുകണ്ോ ? 
അങ്ട� എട്തങ്ിലും കചോദിച്ിട്ടുകണ്ോ 
അകങ്ര് ‘. അംബുവി�് േലിയെക്കോൻ 
േഴിയുന്നുണ്ോയിരുന്നില്.

ഈ വരുന്ന ശ�ിയോഴ്ച്യോണ ്അവടറേ 
പിറന്നോല്. �ോളുപ്രേോരം അന്നോണ്. 
കരവതി�ോള.് ഈ ടേോല്ടേങ്ിലും പിറന്നോള് 
ഒന്ന് ആകഘഷക്കകണ് ? അവ�് മൂന്നു 

പ്രിയടപ്ട് കൂട്ടുേോർ ഉണ്ടത്ര. അവടരയും 
പിറന്നോളി�് വിളിക്കണടേന്ന്. അവനും 
ഇകല് കേോഹങ്ൾ 

ക�രം ടവളുത്തു. അംബുജോക്ഷി കുളിയും 
േഴിഞ്ഞ് അടുക്കളയിൽ േയറി. ആദ്യം 
ഒരു േട്ൻ േോപ്ി അമേയ്ക്. അതില്ോടത 
അമേയ്ക് േക്കൂസിൽ കപോേോ�ോവില്ടത്ര.

‘അകമേ... ഇതോ േട്ൻ േോപ്ി. ഇ�ി 
ഇതില്ോടത അമേയ്ക ്അപ്ി കപോേോതിരിക്കണ് 
‘. അംബു പറഞ്ഞു.

‘�ീ കപോെീ അവിടുന്ന്. ഇ�ി �ീ 
കുകട്്യോൾക്ക ്എ്തോ തിന്നോൻ ഉണ്ോക്കുന്നത് 
?’ മുത്ശ്ി കചോദിച്ചു.

‘കുകട്്യോകളോ...’ അംബുവി�് ക്ഷേ ടേട്ടു 
തുെങ്ിയിരുന്നു.

‘ അകതെി... �ിടറേ കേോനും, �ിടറേ 
ഭർത്ോവും, അല്ോതോരോ... ‘മുത്ശ്ിയുടെ 
മുഖ്ത്് ടചറുചിരി വിെർന്നു. ‘ഞോൻ 
ഉപ്പേോവോ ഉണ്ോക്കോൻ കപോകുന്നത് ‘ 
അംബുവിടറേ േറുപെിയിൽ തൃപ്ിവരോടത 
മുത്ശ്ി പറഞ്ഞു.

‘ഏ.. .  ഇന്നടലയും അതു തടന്ന 
ആയിരുന്നകല്ോ ?’

‘അല്ോടത ഞോൻ എട്തടുത്തു 
ഉണ്ോക്കോ�ോ ? േെയിൽ �ിന്ന് ഒരു 
സോധ്�ം വോങ്ിടക്കോണ്ടു വരില്. ഞോൻ 
എവിെന്നു എടുത്തു തിന്നോൻ ടേോടുക്കോ�ോ. 
േള്ളും കുെിച്് ഇരുട്ിവരും ; �ോലു േോലിൽ. 
ഞോൻ എന്തു ടചയ്യും. കതോറ്റു അകമേ...’ 
ഇറ്റുവീഴുന്ന േണ്ണു�ീരിൽ അംബുവിടറേ 
േോഴ്ച േങ്ങന്നുണ്ോയിരുന്നു.

‘ഒടക്ക ശരിയോവും കേോകള... ഞോ�കല് 
പറയുന്നത് ‘മുത്ശ്ി സേോധ്ോ�ിപ്ിക്കോൻ 
ശ്രേിച്ചു. ‘ അലക്ഷ്യേോയ ഒരു ജീവിതം 
�യിക്കുന്ന അവട� സോധ്ോരണ 
ജീവിതത്ികലക്ക് േെക്കിടക്കോണ്ടു 
വകരണ്ത് അ�ിവോര്യം തടന്നയോണ്. 
ഞോൻ അവട� ശരിയോക്കിടയടുക്കും. 
�ീ ഇങ്ട� േണ്ണീടരോഴുക്കോടത. േണ്ണു 
തുെയ്ക്. �ീ സേോധ്ോ�േോയി കപോയി 
ഉപ്പേോടവങ്ിൽ ഉപ്പേോവി, പികള്ളർക്ക് 
ഉണ്ോക്കിടക്കോടുക്ക്. കവഗം ടചല്് ‘

ഉത്സോഹകത്ോടെ സ് കൂളികലക്ക് 
കപോേോ�ിറങ്ിയ രോമുവിടറേ കൂട്ടുേോർ മൂന്നുകപരും 
അവനുകവണ്ി േോത്തു�ിൽക്കുന്നുണ്ോയിരുന്നു. 
സ് കൂൾ അടുത്തുതടന്ന ആയതി�ോൽ 

കൂട്ടുേോരുടേോത്് �െന്നോണോ ദിവസവും 
സ് കൂളിൽ കപോകുന്നത്.

കുെിയ�ോയ അച്ഛട� കുറികച്ോർക്കുകമ്ോൾ 
രോമുവിടറേ േണ്ണുേൾ �ിറയോറുണ്്. 
എന്നോൽ ഒന്നും പറയോ�ോവോത് തടറേ 
�ിസ്ോഹോയോവസ് ! പറകയണ്തികലടറ 
തടറേ അമേ പറയുന്നുണ്കല്ോ. അവക�ോെ് 
അച്ഛ�് ഒത്ിരി ഇഷ്ടേോടണന്ന് അവ�് 
അറിയോം. എല്ോം ക�കരയോവുടേന്ന ഒരു 
ശുഭോപ്ി വിശ്വോസത്ിലോണ് രോമു.

സ് കൂട്ർ കേടുവന്നു േിെക്കുന്നത് 
�ന്നോക്കോൻ ഇതുവടര േഴിയോത്തുടേോണ്് 
അടുത്തുള്ള ഓഫീസികലക്ക ്കസതുേോധ്വൻ 
ഓകട്ോറിക്ഷ പിെിച്ോണ് കപോകുന്നത്. 
കവടറയും സഹപ്രവർത്േർ അടുത്തു�ിന്നും 
എല്ോവരും ഒത്തുകചർന്ന ്കപോകുന്നതുടേോണ്് 
അരേണിക്കൂർ ദൂരം ഓകട്ോറിക്ഷ ഓടുന്നത് 
കപോലും അറിയോറില്.

കസതു ഇന്നും പതിവുകപോടല അംബു 
വിട� വിളിച്് തോ�ി�ി കുെിക്കില് എന്ന് 
സത്യം ടചയ്തിട്ോണ് കജോലിക്ക് തിരിച്ത്. 
അംബുവി� ്അതിൽ യോടതോരു പ്രകത്യേതയും 
കതോന്നിയില്. ഇടതോന്നും കേൾക്കുന്നതകല് 
? ഒരു ദീർഘ�ിശ്വോസകത്ോടെ അംബ 
ഉള്ളികലക്ക് േറഞ്ഞു.
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രോവിലടത് കജോലിേൾ തീർക്കുന്നതി�ോയി 
അംബു അടുക്കളയിൽ േയറി. കചോറും 
േറിയും ഒരുകപ്രിയും. അത്രടക്കോടക്കകയ 
േഴിയൂ. കചമ്ിരുപ്പണ്്, േത്ങ്യും, അതു 
േതി ഒരു പുളിങ്റിയോവോം. എല്ോവർക്കും 
ഇഷ്ടേോണ്. പിടന്ന അന്ന് ഗുരുവോയൂരിൽ 
കപോയിവന്നകപ്ോൾ ടേോണ്ടുവന്ന പപ്െവും 
േോച്ോം. അംബു േറിേൾ ടവയ്ക്ന്നതി�ിെയിൽ 
കേോടറേ പിറന്നോളിനുമുമ്്് ഗുരുവോയൂർക്ക് 
കപോയി ഒന്നു ടതോഴണടേന്ന് തീരുേോ�ിച്ചു.

ജീവിതത്ിൽ രണ്റെവും കൂട്ിമുട്ിക്കോൻ 
അംബു ക�രിടുന്ന പ്രശ്  �ങ്ൾക്ക് 
ഒരു പരിഹോരം എന്ന �ിലയിലോണ് 
പോത്തുമേകയോടും എൽസികയോടും ഒപ്ം കചർന്ന് 
പഞ്ോയത്ിടറേ സഹോയകത്ോടെ ഒരു കൂട്ം 
ആളുേൾ വീടുവീെോ്തരം േയറിയിരങ്ി 
ആളുേളുടെ കക്ഷേം അക�്വഷിക്കുേ ; 
പ്രകത്യേിച്് വോർദ്ധേ്യം മൂലം അവശത 
അനുഭവിക്കുന്നവർക്കു കവണ് സഹോയങ്ൾ 
ടചയ്യുേ. വലിയ സോമ്ത്ിേലോഭടേോന്നും 
ഇടല്ങ്ിലും പഞ്ോയത്ിൽ �ിന്നു 
േിട്ടുന്നതുേ ഒരുസഹോയം തടന്നയോയിരുന്നു. 
ഇലക്ഷൻ വരുകമ്ോഴും പഞ്ോയത്തുേോർ 
ഈ കൂട്ടത്ടക്കോണ്് ഓകരോ കജോലിയും 
ടചയ്ിക്കുേോയിരുന്നു. അങ്ട� േിട്ടുന്ന 
കൂലി പുറം ചിലവി�് ഉതകുേകല്ോ  എടന്നോ 
രോശ്വോസം സഹേരിക്കുന്ന എല്ോ സ്തീേൾക്കും 
ഉണ്ോയിരുന്നു. ഉച്ഭക്ഷണംകപോലും 
സേയത്തുേഴിക്കോൻ േഴിയോടതയോണ് 
പലരും ഈ കജോലിേൾ �ിർവഹിക്കുന്നത.്

മുത്ശ്ിടയ  ക�ോക്കുവോൻ  കഡോക്ടർ  
ആറേണി വല്കപ്ോഴും വരോറുണ്.് അക്തോണി 
ടയകന്ന മുത്ശ്ി വിളിക്കോറുള്ളൂ. അതു 
കേൾക്കുകമ്ോൾ സ്വരം തോഴ്തി അംബു പറയും 
‘ അകമേ അത് കഡോേ്. ആറേണിയോണ്. 
അങ്ട�കയ വിളിക്കോവൂ. ‘

‘ മുത്ശ്ി എന്തു വിളിച്ോലും എ�ിടക്കോരു 
വിഷേവുേില്. അകല് എടറേ സുന്ദരി മുത്ശ്ി 
! അല്ല്... അമേ കദവൂട്ി.’ കഡോ. ആ്റേണി 
ചിരിച്ചുടേോണ്് േെന്നു വന്നു. ‘ അടതോടക്ക 
കപോേടട്. തന്ന േരുന്നുേൾ എല്ോം മുറയ്ക് 
േഴിക്കോറികല് ? മൂന്നു സംഗതിേളോണ് 
കട്ോ.. കദവൂട്ിക്കുള്ളത്.... അറികയോ ?......
ഡയബറെിസ്, ടേോളസ് കരേോൾ, ബി.പി.’

‘ ഇടതോടക്ക ആരോ എടറേ അക്തോണി 
?’ മുത്ശ്ിയുടെ കചോദ്യം കേട്് കഡോക്ടർ 
ടപോട്ിച്ിരിച്ചു. ‘വളടര ബുദ്ധിമുട്ിയോണ് 
അമേടയ ഈ േരുടന്നോടക്ക േഴിപ്ിക്കുന്നത് ’ 

അംബു കഡോക്ടകറോടു പറഞ്ഞു. 

മുത്ശ്ി അംബുവിട� കദഷ്യകത്ോടെ 
ക�ോക്കി.

‘മുത്ശ്ീ, ഈ േരുടന്നോടക്ക കൃത്യേോയി 
േഴികച് പറ്റൂ ‘ കഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.

‘അക്തോണീ, എ�ിക്ക ്ഈയിടെയോയി 
ഒരു സുഖ്വും കതോന്നുന്നില്. എക്തോ 
ഒരു വല്ോയ്ക ‘മുത്ശ്ി പറഞ്ഞുടേോണ്് 
രോമുവിടറേ പൂടച്െി ചൂണ്ിക്കോണിച്ചുടേോണ്് 
കഡോക്ടകറോെ് പറഞ്ഞു. ‘ആ പൂടച്െി േ 
കണ്ോ  ? എടറേ രോമുവിടറേ പുന്നോര പൂടച്െി.

‘എ്തോണ് മുത്ശ്ി ചി്തിക്കുന്നടതന്ന് 
ഞോൻ പറയടട് ? ടചെി വളർന്നുവരുന്നു... 
ഇലേൾ ഉണ്ോകുന്നു. പൂടേോട്ിെോൻ തുെങ്ങന്നു... 
പൂക്കൾ വിരിയുന്നു. കുറച്ചു �ോളുേൾക്ക് 
കശഷം പൂവിടറേ ഇതളുേൾ ടേോഴിയുന്നു... 
പിന്നീെ് ഇലേളും ടേോഴിയുന്നു. പിന്നീെ് 
ശക്ി ക്ഷയിച് ്ടചെി തടന്ന തടണ്ോെിഞ്ഞ് 
ഭൂേിയിൽ പതിക്കുന്നു. ‘ഇടതോടക്കയകല് 
മുത്ശ്ി പറയോൻ ആകലോചിക്കുന്നത്. 
അതുകപോടല മുത്ശ്ിയും ഒരു ദിവസം 
കപോകും എടന്നോടക്കയകല്... ആകണോ ? 
അതകല് കദവൂട്ീ'

അവികെക്ക് ഓെിച്ോെി വന്ന രോമുവിട� 
േണ് ്സക്തോഷകത്ോടെ മുത്ശ്ി അവട� 
ഉപകദശിച്ചു. ‘എെോ വല് േല്ിലും തട്ി 
വീഴണ്, �ിടറേ ഒരു ചോട്ം. ‘

‘ മു ത് ശ് ി  ഞ ോ ൻ  പ റ യു ന്ന ത് 
കേൾക്കുന്നുകണ്ോ ?’ കഡോക്ടർ ആറേണി 
വിെോൻ ഭോവമുണ്ോയിരുന്നില്. മുത്ശ്ി 
ആകരോഗ്യകത്ോടെ കുറച്ചുേോലം കൂെി 
േഴിയണടേന്ന ്എല്ോവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 
അതുടേോണ്് േരുടന്നോടക്ക കൃത്യേോയി 
േഴിക്കണം. ‘ കഡോക്ടർ �െന്നു �ീങ്ങന്നതും 
ക�ോക്കി മുത്ശ്ി വിദൂരതയികലക്ക് േണ്ണും 
�ട്ിരുന്നു.

സ് കൂളിൽ �ിന്നും ഹവേിടയത്ിയ 
രോമുവിടറേ ആഹ്ോദം �ിറഞ്ഞ ഉച്ത്ിലുള്ള 
ശബ്ം മുത്ശ്ി ശ്രദ്ധിച്ചു. തടറേ പൂച്ട്ിയിൽ 
വിരിഞ്ഞുവരുന്ന പൂടേോട്ടുേൾ േണ്ോണ് 
രോമു സക്തോഷം പ്രേെിപ്ിച്ത്.

അന്നും പതിവു ടതറെിക്കോടത 
േദ്യപിച്ചുവരുന്ന കസതുവിട� േണ്് 
മുത്ശ്ിക്ക ്േലിേയറി. വിറയോർന്ന േയ്യുേൾ 
ഉയർത്ി മുത്ശ്ി കസതുവിടറേ മുഖ്ത്തു 
തടന്ന അെിച്ചു. ഒരിക്കലും അങ്ട�ടയോരു 
പ്രതീക്ഷയില്ോതിരുന്നതി�ോൽ കസതു 
�ടുങ്ി. അംബുവി�് തടറേ േണ്ണുേടള 
വിശ്വസിക്കോൻ േഴിഞ്ഞില്. വിറയോർന്ന 
ആ ഹേേളിൽ �ിന്ന് അങ്ട�ടയോരു 
പ്രഹരം.

അങ്ട� കസതു ഇകപ്ോൾ കുെി 
�ിർത്ിയിരിക്കുന്നു എന്നു കതോന്നുന്നു. ഈ 
അെി അമേ മുൻകപ ടചകയ്ണ്തോയിരുന്നു 
എന്ന് അംബുവി�് കതോന്നി.

വിതുമ്പുന്ന രോമുവിട� എന്തുപറഞ്ഞ് 
സേോധ്ോ�ിപ്ിക്കോൻ. അവടറേ പൂടച്െിയിടല 
പൂക്കൾ ടേോഴിഞ്ഞു തുെങ്ിയിരിക്കുന്നു. 
തണ്ി�് �ിവർന്നു �ിൽക്കോൻ കപോലും 
േഴിയുന്നില്. അവൻ വിങ്ങന്ന ഹൃദയവുേോയി 
ഒരു േമ്പുകൂെി കചർത്തുടവച്് ടേട്ി ആ 

ടചെിത്ണ്ിട� �ിവർത്ി �ിർത്ോൻ 
വിഫലശ്രേം �െത്ോതിരുന്നില്. 
അവടറേ േണ്ണീരിട� അെക്കോൻ 
അവൻ പോടുടപടുേയോയിരുന്നു.

‘അകമേ, എടറേ അകമേ എടന്ന 
വിട്ടുകപോവകല്. . . . ’  അംബുവിടറേ 

േരച്ിൽകേട്് രോമു കവഗം മുറിയികലോട്ടു 
വന്നു. എന്തുടചയ്ണടേന്നറിയോടത കസതു 
അ്തം വിട്ടു �ിന്നു. �ിശ്ലേോയി േിെക്കുന്ന 
മുത്ശ്ിടയയും േണ്ണിൽ വോെിവീണ തടറേ 
പൂടച്െിടയയും േോറി േോറി ക�ോക്കിടക്കോണ്് 
രോമു േരഞ്ഞുടേോകണ്യിരുന്നു.
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േള്ളിമുൾടച്െിയും േോട്ടുപൂക്കളും
ശവം�ോറിടച്െിയും േമേയൂണിസ്റ്റ് പച്യും 

ഇെതിങ്ി വോഴും
ഗ്രീൻഹലൗസ് ടസേികത്രിയിടല 
േല്റേൾക്കുള്ളിടല
അസ്ികൂെങ്ൾക്ക്
ഒരോയിരം  വികശഷങ്ൾ പറയോനുണ്ോയിരുന്നു..
അൽപ്ോയുസ്ിൽ പോടഞ്ഞത്ിയതും
േദ്ധ്യോയുസ്ിൽ േ�സ്് ട�ോ്ത് വന്നതും
വോർദ്ധേ്യോയുസ്ിൽ ഇഴടഞ്ഞത്ിയതുേോയ
കുകറ �ോവുേൾ 
പരസ്പരം ക�ോക്കിയിരിപ്പണ്ോയിരുന്നു..
േലൗ�ടേന്ന േതിലു തേർത്്
സംസോരം എന്ന സ്വോതന്ത്ര്യം ക�െോൻ
�ഷ്ടടപ്ട് ഉെൽരൂപങ്ടള 
അക�്വഷിച്് അവർ ഇറങ്ി,
സ്വർഗ്ഗടപ്ട്ി വലിച്ചു തുറന്നു. 
ഇരുട്റയ്ക്ള്ളിൽ ഒളിച്ിരുന്ന
ഒരു കൂട്ം �ർക്കീലിേൾ 
കേോചിതരോയ സക്തോഷത്ിൽ
പറന്നു കപോയി..
അർബുദപ്രണയത്ിടറേ 
വീഞ്ഞ് കുെിച്് കുെിച്്
േകദോന്ത്യോയ 

അൽപ്ോയുസ്സുേോരിടപണ്ണു
ടവളിടപ്ടുത്ോടത കപോയത് 
മുങ്കൂട്ിേോത്ിരുന്ന േരണേോയിരുന്നു..
വോക്കുേൾ കൂട്ിടചോല്ോ�ോേോത്വിധ്ം
�ോവുതളർത്ിയ 
േദ്ധ്യോയുസ്് യുവോവ് 
പറയോടത കപോയത് 
േണ്ണീരുപ്പം സ് ക�ഹവും കചർത്്
വിളിക്കോൻ പറെോടത കപോയ
അത്രകേൽ അനുഭൂതി �ൽകും
‘അമേ’ എന്ന വിളിയോയിരുന്നു..
ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് �ീങ്ങന്ന ഒച്ിട�കപ്ോടല 
േറന്നു േറന്നു േോയുന്ന ഓർമേേകളോെ്
ടപോരുതുന്ന വോർദ്ധേ്യോയുസ്ിനു
പറയോനുണ്ോയിരുന്നത്
ഒറെടപ്െലിടറേ തെവറടയക്കുറിച്ോയിരുന്നു..
തമേിൽത്മേിൽ ചിേടഞ്ഞടുത്
പിെയുന്ന ഹ്യദയങ്ളുടെ 
പറയോത് വോക്കുേൾ കേട്
ഒരോയിരം ആത്മോവിടറേ �ോവുേൾ
അവർക്കു ചുറ്റും 
�ിൽക്കുന്നുണ്ോയിരുന്നു
അതു വടര പറയോതിരുന്ന 
എക്തോ പറയോ�ോയ്..!

രസായ നായർ
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Essence in us is essence in everyone. 
It is just that we do realize it in 

another plane of consciousness. Brilliant, 
Talent, Fabulous, Wealthy, spiritual all 
are the terms in this realm only. Not 
in another plane. 

Once upon a time there was a father 
and his 8 year old son. As this was his 
only son, the father wanted to have 
him the best. However sometimes it 
went overboard. The father was aware 
of this and at times he used to apply 
brakes and reduce the acceleration on 
his son’s demands. 

One day, the Father and the son 
were walking through the street. There 
was chain of shops. Jewelry, Clothes, 
Grocery, Food stalls, Toys, and many. 
One Shop was with lots of Balloons 
and Marbles. Many colored Marbles 
and many-colored Balloons.

The boy asked his father to buy 
some. The Father said “No”. The boy 
repeated but father said no again. 
This went on for some time. Finally 
the father got angry and shouted, I 
SAID NO. The boy now got scared and 
started crying. One thing he did not 
get what he wanted, and also that 
now that his father is angry.

There was a stranger walking behind 
them watching all these. Now he 
looked at the crying boy and told the 
father. “Why don’t you buy some for 

him? After all how much few Marbles 
or few Balloons cost?”

The father already in angry mood, 
yelled at the stranger. “What do you 
know about my son? It is not the 
cost” he screamed. “You dont know 
how much marbles and balloons he 
already got. Come to my home. I will 
show you. Now get out, and don’t 
interfere in our matter”

The stranger was taken aback 
and was shocked to see the reaction 
of the father. He did not argue. He 
thought yes, it is right, it is their issue, 
but looking at the face of the boy 
he felt bad again, but did not say a 
word. The boy now stopped crying 
looking at the father’s reaction to the 
stranger.  He looked both his father 
and the stranger. He felt sorry for the 
stranger. Poor man, he came to help 
me and he got screamed for nothing. 
The boy looked again at the stranger. 
The stranger walked away. 

The father and the son started 
walking again, though not in a quite 
happy mood. The boy was now thinking 
it is all because I don’t have any money. 
What grandpa said was right, I should 
study hard and get higher grades. He 
was now in a dream of his own. 

Then I will go to college, may 
be a ivy college, and there too I will 
study hard. Then I will get my degree, 
and then I will get a job. Then I will 
get my first pay check!. WoW, that 
will be the great moment in my life!  
Will that be not exiting? Yes.. Guess, 
what, with that pay check, my first 
purchase will be a lot of Marbles and 
Balloons in different colors and put 
it in my room. 

By then if I can find that stranger, 

ss

Vijaya Kumar
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who tried to help me, I will call him 
to my home and show my Balloons 
and Marbles. Then I will tell him, look 
at these, remember many years ago, 
you came to my rescue and my Dad 
won the fight, and I saw that you 
were sad too like me. So here what 
you see is what I brought with my 
OWN money!. Look at these. 

That wi l l me my moment, 
and my moment of happiness… 

Years passed. The boy’s dream came true. 
He studied hard, went to college, and 
got a degree and got a job in a reputed 
firm, with an excellent salary. As he 
dreamed he got his first pay check also.  

The story is ending with a question 
to the readers. Will that boy buy, 
what he promised to himself years 
ago? Lot of Balloons and Marbles.  

The answer is simple - NO. The next 
question is why not? Though we all 
know the answer to that also, but 
will be unable to explain the different 
levels of human desires, priorities, likes 
and dislikes changing with maturity, 
and in short just a different plane.  

The emotions, feelings vary to different 
objects.  Relationship, attitude all 
different not the outside, but by the 
perceiver. A cigarette smoker get 
attracted by a pack of cigarette..  To 
a non smoker, nothing is happening. 
No change of emotions.  A drunkard, 
gets excited by a seeing a bottle of 

scotch or  whiskey.  Now You cannot 
say that a bottle of whiskey or pack 
of cigarette enchanted me. In fact it 
is other way round. You got enchanted 
by that inert object. Your Mind got 
trapped.  Change your Mind, and you 
can see that it does not get attracted. 

What is important at one plane of 
consciousness, it is no more important 
at another plane. Priorities changed.  
The man of self control, He to that 
extend, raising to another plane of 
consciousness, that the world familiar 
to him, this world of things and beings, 
are no more available for him. 

Just like you are awakened to the 
waking state, the world of dream, 
where you were in turmoil and suffering, 
all the dream world has rolled away. 
Awakened to a new dimension. 

You can not experience the world 
of dream and the world of waking at 
the same time. When you are awake, in 
that new dimension of consciousness, 
the world familiar to you while you 
were in the dream state, are no more. 
The self controlled man lives amidst 
us no doubt, but he experiences a 
world of greater joy and happiness. 
And the familiar world where all us 
are living, a world of sorrows and 
tragedies, and disappointments and 
dejections, the world of temptations, 
and charm, the world of desires  and 
passions, in which you and I are living 
and making a mess of our own life 
and others. What a tragedy.

So long as we are in the lower 
level of consciousness, no doubt, the 
world of toys or world or emotions and 
thoughts, will fascinate. It enchants 
us, entraps us. Can not get out of 
it. But when you reach the higher 
state of consciousness, and when 
you enjoy the bliss infinite, and from 
that standpoint you look at this world 
outside, it is all foul smelling, sweat 
smelling, enjoyments. 

Not that you are escaping from 
happiness, but you have discovered 
a greater treasure of happiness, 
compared with the worldly paltry 
joy, temporarily comes to you, and 
no fascination, because you found 
something higher.  In Bhagavad Gita 
Chapter 2 Verse 55 says Prjahati yada 
kaaman, sarvan partha mano gathan”  
Yada, when. Sarvan mano gathan. 
When all the desires have been cast 
away, no more desires to acquire, 
to possess, to embrace, to seek and 
discover satisfaction or happiness, 
from the outer world. No more need 
to enjoy the world outside. 

When the desires have wiped away, 
desires out from mind, That is not a 
man of perfection. That statement is 
wrong. You are not interested because, 
you are constantly experiencing, such 
an infinite amount of happiness. 

From there you look at these, it 
has no value at all. Just as the parents 
have no charm for the toys. The saintly 
men who reached the highest, no 
more fascination. To understand the 
insignificance of this world we have to 
raise ourselves. Instead, we are going 
round and round in circles. Like Omar 
Khayyam wrote “They talked and 
talked about, I came out through the 
same door, through which I went in”. 

Yes, we are still looking for Balloons 
and Marbles 
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Introduction
Generally, it is construed that religion and science 

are incompatible and that religion cannot explain many 
scientific observations. However, I feel that Hinduism is an 
exception to this rule and compatible with most scientific 
phenomena as per our current scientific understanding. 
In this article I am attempting to compare the major 
principles of Quantum Mechanics and how it is covered 
in Bhagavad Gita.  

The Nobel prize for Physics in 2022 was award to 
Alain Aspect, John Clauser and Anton Zeilinger for their 
work on quantum entangled photons. Quantum physics 
deals with explaining the nature of reality scientifically at 
the subatomic level. Quantum entanglement, a primary 
feature of quantum mechanics, in simple terms is when two 
particles interact even when they are far apart in space.  
Gita says that the supreme consciousness, which is ever 
present and whose form we cannot imagine, in the form 

of subatomic particles (anoraniyam) or photons (adithya 
varnam), can control and interact across the multiverse 
or dark matter (thamasa parasthad), and responsible for 
everything that we know. 

േവീം പുരോണം േനുശോസിതോര 
േകണോരണീയോം സേനുസ്മകരദ്യഃ 
സർവ്വസ്യ ധ്ോതോര േചി്ത്യ രൂപ 
േോദിത്യവർണ്ണം തേസോ പരസ്തോത്

kavim puranam anusasathara 
manoraniyaam samanusmarodhya
sarvasya dhathara achinthya roopa 
maadithya varnam thamasa parasthad … Gita 8.9

There are many questions which cannot be answered or 
addressed by science but can be explained philosophically. 
For example, science explain everything in the universe in 
terms of matter and energy but cannot answer what was 
before the big bang and creation of universe. Philosophically 
Hinduism says that Brahman or the supreme consciousness 

Bhagavad Gita, Quantum Physics Bhagavad Gita, Quantum Physics 
and the Nature of Realityand the Nature of Reality

Dr. Sudhir Prayaga
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is all-pervading and the source of all material senses and 
qualities, it is always present and there is no beginning or 
end (Gita 13.15).  It is responsible for the life energy in 
all creatures.  Gita describes an organism as a machine 
(yantra) made of material energy and the conscious-
self rides in this machine as a passenger.  Ishvara in his 
aspect of material controller directs the machine by way 
of the laws of maya (Gita 18.61). This verse from Gita 
provides a mechanistic view of the biological phenomenon 
scientifically.

ഈശ്വര സർവ ഭൂതോ�ോം ഹൃകദകശർജു� തിഷ്തി
ഭ്ോേയൻ സർവ ഭൂതോ�ി യന്ത്രോ രൂദ്ധോ�ി േോയയോ

ishvarah sarva bhutanam hridesherjuna tishtathi
bhraamayan sarva bhutani yantra ruddani mayaya … 

Gita 18.61

Our Vedas teach us that everything in the universe is 
in constant motion, except the Brahman or the Akshara.  
Anything that is in motion should be in comparison 
to something immovable, for the universe that is the 
immutable Akshara or Iswara. Now modern science also 
agrees with this concept, that everything in the universe is 
in a constant motion, from subatomic particles to cosmic 
bodies. Until few centuries ago people in the west thought 
that earth is flat and motionless.  Gita also says that the 
whole universe function due to yagna by the supreme 
consciousness (Akshara). 

േർേ ബ്രക്മോത്ഭവം വിദ്ധി ബ്ര്മോക്ഷര സമുത്ഭവം 
തസ്മോത് സർവഗതം ബ്ര്മ �ിത്യം യകജ്ഞ പ്രതിഷ്ിതം

karma brahmodbhavam viddhi brahamakshra samudhbavam
tasmat sarvagatham brahma nityam yagne prathishtitham 

… Gita 3.15

Physicists now demonstrate that the whole universe is 
pervaded or enveloped by what is called the Higgs field, 
without which the universe may not exist. Higgs field 
is carried by particles called Higgs Bosons (named after 
physicist Peter Higgs and Indian physicist Satyendra Nath 
Bose), the so-called ‘God particle’. It is held together as 
beads on a string and provide mass to all other subatomic 
particles and thus crucial to the formation of the physical 
universe that we know. The allegory used by physicist ‘the 
God particle’ says it all, that there is no existence without 
these particles pervading the whole universe.  A sloka or 
verse from Bhagavad Gita (7.7) says exactly this, that the 
Brahman is everything in the universe. That everything 
in the universe is strung on Brahman like jewels on the 
thread of a necklace, analogous to how Higgs Bosons 
are held together to make up the universe.

േത്ോ പരതരം �ോ�്യത്  േിഞ്ിദസ്തി ധ്�ഞ്ജയ 

േയി സർവ്വേിദം കപ്രോതം സൂകത്ര േണിഗണോ ഇവ

matha paratharam naanyathu kinchidasthi dhanajaya

mayi sarvamidham protham suthre manigana eva … 
Gita 7.7

According to Einstein’s famous equation E=MC2, energy 
can be created from matter and vice versa.  It can only 
change from one form to another but cannot annihilate 
matter or energy.  Thus, universe is a closed system with 
constant amount of matter and energy. This principle is 
explained in Bhagavad Gita (2.16), that something cannot 
be created out of nothing, and something cannot be 
destroyed into nothing.  According to Hindu philosophy, 
there is no beginning or end. It is always present and 
changing from one form to another. 

Quantum Mechanics describe the nature of physical 
reality through kinetic interaction of subatomic particles. 
It assumes that these subatomic particles are in constant 
motion and interaction (science has no answer to the 
question why it is so), without which there is no existence.  
Similarly, Bhagavad Gita also says that nothing in the 
universe can remain motionless because of the nature 
of their qualities or ‘gunas’.  Ancient Hindu philosophers 
(or scientists) had already recognized this fact. 

�ഹി േശ്ിത് ക്ഷണേപി ജോതു തിഷ്ത്യേർേകൃത് 
േോര്യകത ഹ്യവശ േർേ സർവ പ്രകൃതി ഹജർഗുഹണഃ

nahi kaschit kshanamapi jaatu thishtatyakarmakrit
kaaryate hyavascha karma sarvah prakriti jairgunaih … 

Gita 3.5
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�ോസകതോ വിദ്യകത ഭോകവോ �ോഭോകവോ വിദ്യകത സതഃ
ഉപകയോരപി ദൃകഷ്ടോ  അ്തകസ്തോ�കയോസ്  

തത്്വദർശിഭി

naasadho vidhyathe bhaavo nabhaavo vidhyathe 
sadhaha

upayorapi dhreshto anthasthonayo thathwadharshibihi 
… Gita 2.16

The cosmic dance of Shiva may be considered 
as an allegory for the space-time continuum that 
Albert Einstein established in his general theory of 
relativity in 1915 that orchestrates everything in 
this universe. After our death our soul is not waiting 
at some place for the judgment day, just as God 
is not out there but in here. Gita further says that 
the principle (akshara) which is responsible for the 
universe (koodastham) is always there beyond space 
and time.

ദ്വോവിേലൗ  പുരുഷലൗകലോകേ ക്ഷരശ്ക്ഷര ഏവച  
ക്ഷര സർവോണി ഭൂതോ�ി കൂെകസ്ോ അക്ഷര ഉച്യകത

dhwavimau purushau loke kshara ashara evacha
kshara sarvani bhoothani koodastho akshara 

uchayate … Gita 15.16

The Bhagavad-Gita provides a philosophical 
framework for the understanding the nature of the 
observer and the nature of the observer’s interaction 
with rest of the universe. This is akin to what modern 
physics and Quantum theory proposes, a description 
of observations, the subject, and the object of 
observations.  What is incredible is that the Hindu 
philosophers and Maharishis have conceptualized 
these principles or ideas thousands of years ago 
while it took scientists like Einstein and Max Planck 
in 20th century for the westerns science to catch 
up. Unfortunately, we are undermining our own 
rich knowledge and heritage hidden in many of 
our books. Please read my article ‘7 Principles of 
Quantum Mechanics from Bhagavad Gita’ for more 
on this subject.

I understand this is a poor attempt on my part 
in summarizing such vast scientific and philosophical 
thought based on my imperfect knowledge. 
Everything in this article is my interpretation only and 
I am solely responsible errors or misinterpretations. 
None of the ideas expressed here are my original 
and are based on my thinking about aspects of 
science and philosophy as I understand from various 
sources. My other articles can be found on my blog 
- prayagaprinciples.blogspot.com.

വിശ്വാനന്്

സ്ഥിതഥി
ഓംേോര �ോദേോയ് ആദി സ്വരൂപേോയ്

േോറോടത തുെരുന്ന േോറെങ്ളോയ്
ഊർജ് പ്രവോഹത്ിട�ോരു േണിേ
പൂത്തിൽ

സ്ഥൂല പ്രകൃതിയോം കക്ഷോണിതന്നിൽ

പഞ്ഭൂതോത്മേോം ഉെലിൽ േനുഷ്യ�ോയ്
പലടതന്ന േോയയോം േർമേകയോഗങ്ളിൽ
എടറേയോയ് �ിടറേയോയ് േ�ടസ്ന്ന ചി്തയോം
ആത്മഹചത�്യടത് �േിച്ിടുന്നു.

ആദിയോയ് എന്നുള്ളിൽ കജ്യോതിയോയ്
അ്ത്യേോയ് േകറെകതോ തുെക്കേോയ്
�ിത്യേോയ് വിശ്വപ്രപഞ്േോയ്
സത്യേോയ് ജീവടറേ തത്വേോയ്

േോഴ്ച്യോയ് കേൾവിയോയ് ഇന്ദ്രിയ ജ്ഞോ�േോയ്
പ്രോണ�ോയ് കദഹപോല�ോം വോയുവോയ്
കയോഗസഞ്ോര പോതയോം �ോെിയിൽ

സഹസ്ോര പത്മദളങ്ളോം മുക്ിയിൽ

കൂെോടത കുറയോടത േോലം ഗണിക്കോടത
സർവ്വേോയ് സർവ്വേോയ് സർവ്വം �ിറഞ്ഞതോയ്
ബമേസ്വരൂപത്ിൽ ഏേേോയ് ഹദവേോയ്
ശോ്തിതൻ പൂർണ്ണേോയ് പൂർണ്ണേോം ശോ്തിയോയ്.
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Growing up as a 1st generation, Malayalee, American-
raised teenage girl with a Hindu background is a 

package that contains tons of special features. Not only 
do I have many interesting things to write about as I apply 
for colleges, but I also find myself pulled between the 
thrills of American life and the duties as an Indian daughter. 
One of the biggest facets of American life, especially as 
an immigrant, is the constant chase for what you want, 
and you always have to be on the move to adapt and 
compete. You have to get your ideas out there for the 
world to see, and take every opportunity you get because 
you never know what it might cost you. Now, counter 
this with Hindu values of detachment, becoming aware 
of the pursuit of pleasure and material success, and more. 
Similar to Arjuna’s dilemma in the 
Kurukshetra War and in the beginning 
of the Bhagavad Gita, when I was 
younger, I was at a fork in the road 
when it came to what belief system 
I should follow. As the only daughter 
of two immigrant parents, I want to 
make them proud and make sure their 
efforts of living in a foreign country 
as a young couple for my sake did 
not go in vain, however, how was I 
supposed to go through with that plan 
if I wasn’t competitive or attached to 
the fruits of my labor? If at the end 
of the day, everything I ever accomplished had little to no 
value as I would be reincarnated or attain moksha, then 
what was the point of everything I did if all the energy, 
blood, sweat, and tears for my success was just a false 
sense of happiness? 

Oftentimes, we find media with characters that follow 
philosophical ideals like existentialism or nihilism to not care 
and almost use it as an excuse to not have any emotional 
attachments to their life. However, although at the end of 
your life, whether you will be six feet under or your body 
cremated, that does not equate to your accomplishments 
holding no value or the idea that whatever you decide to 
do will hold no meaning. In the Bhagavad Gita, one of 
the most well-known Hindu scriptures to date, Krishna, 
the incarnation of the Supreme himself, explains to Arjuna 

that it is his duty to fight the Kauravas, his own cousins, 
and other familial members and teachers to serve justice 
and to fulfill dharma. When we fill in Arjuna’s mental 
anguish with the typical common human’s, we see that 
we too, must fight our obstacles both internally and 
externally. Doing our duty does not mean that we must 
get attached to our accomplishments; instead, we celebrate 
our achievements and remember that WE are not the 
achievement for it is simply a product of what we have 
done, our action, which is merely temporary. It is only 
when we associate ourselves with our accomplishments 

or our mistakes do we cause more 
harm to ourselves mentally, and later 
physically. 

When reflecting on how we can 
follow our Hindu philosophies in America, 
possibly one of the most corporate and 
capitalist countries in the world, what 
becomes the downfall of brilliant CEOs 
and entrepreneur’s is not their lack 
of production, but rather associating 
themselves with their mistakes and 
accomplishments because of the 
belief that in order to succeed, we 
must become our triumphs. Instead, 

what we must do is work hard for the product that we 
want and when we have attained it, we celebrate it and 
allow ourselves to not let it consume us because our 
efforts are impermanent. Whatever great feat we attain, 
it is not because of us, but rather the work we put in. 
The same can go for our mistakes- instead of dwelling on 
them, the only thing we can do is continue to improve and 
not associate our simple wrongdoings with our identity, as 
they come and go like waves hitting a rocky shore. As Lord 
Krishna tells us and Arjuna in Chapter 2, Verse 14 of the 
Bhagavad Gita, “The contact between the senses and the 
sense objects gives rise to fleeting perceptions of happiness 
and distress. These are non-permanent, and come and go 
like the winter and summer seasons. O descendent of Bharat, 
one must learn to tolerate them without being disturbed.”

How to Apply Hindusim in 
our Daily American Life

Niranjana Sreeprasad
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പ്രവോസത്ി�ിെയ്ക് വീണുേിട്ടുന്ന 
ഒഴിവുേളിൽ കൃഷ്ണൻ �ോട്ികലക്ക് 

എത്ോറുണ്്, വർഷത്ിൽ രണ്ടു തവണ 
ടയങ്ിലും. ഒരു തവണ േഴക്കോലത്തും, 
ഒരിക്കൽ ശിശിരത്ിലും. ഋതുക്കൾ 
ഇകപ്ോൾ േ�സ്ിൽ േോത്രകേയുള്ളുടവങ്ിലും, 
പ്രകൃതിയിലും അത് േോറോടതയുടണ്ന്നു 
തടന്നത്ടന്ന �ല്വണ്ണം പറഞ്ഞു 
േ�സിലോക്കിയിട്ടുണ്്. 

�ോട്ിടലത്ിയോൽ േോലത് ്ഒരു �ീണ് 
�െത്ം അയോൾക്ക് പതിവുള്ളതോണ്. 
തടറേ ജന്കദശേോയ ടചറുപട്ണം ഉണർന്നു 
വരുന്നത്ി�് മുൻകപതടന്ന. പച്പ്ിടറേ 
പറുദീസയോയിരുന്ന ഈ ടേോച്ചു �ഗരത്ി�,് 
വീണക്കമ്ിേൾ േീട്ടുന്ന �വതോരുണ്യം 
അല്ം ഹേകേോശം വന്നിട്ടുടണ്ങ്ിലും, 
�ോഗരിേവോർദ്ധേ്യത്ിടറേ അെയോളങ്ൾ 
ചുളിവ് വീണ പ്രധ്ോ��ിരത്ിടറേ 

അരിേത്തുള്ള അസംഖ്്യം സ്വർണക്കെ 
േളിലും കബക്കറിേളിലും േോത്രം ഒതുങ്ങന്നു 
എടന്നോരു സേോധ്ോ�ം. കശോേ�ോശി�ിയുടെ 
തീരങ്ളിലൂടെ, തുഞ്ൻ ജപിച് പോറ േെന്ന,് 
ട�ൽവയലുേൾ അതിരിടുന്ന ടചറിയ 
പോതയിലൂടെ, പെിഞ്ഞോറൻ േോറെിടറേയും 
�നുത് േഴച്ോറലിടറേയും അേമ്െിയിൽ, 
കപോയ �ോളുേളികലടക്കോരു എത്ിക�ോട്ം. 

വരുന്ന വഴി, േവലയിൽ തിരക്ക് 
കൂെിയിട്ടുണ്ോകും. സ് കൂളി�് മുൻപ് െയൂഷ�് 
കപോകുന്ന കുട്ിേൾ, േോലടത് ചോയ 
വീട്ിൽ �ിന്ന് ഒരിക്കലും കുെിക്കില് എന്ന 
�ിർബന്ബുദ്ധിക്കോർ, േെത്ിണ്ണയിൽ 
ഇരുന്നോൽ േോത്രം പത്രം വോയിക്കോൻ പറ്റുന്ന 
വർ, പിടന്ന, �ോെ് മുഴുവൻ ഭോഗ്യോക�്വഷിേ 
ളോണ ്എന്ന സത്യം വ്യക്േോയി അറിയുന്ന 
സർക്കോർ സ് കപോൺസർ ടചയ്യുന്ന ഭോഗ്യം 
വിൽക്കുന്നവർ. 

kpK-Ô-hm-lnIÄkpK-Ô-hm-lnIÄ
നാരായണൻ നനയ്തളത്്

‘ഇന്നും അവടളകന്നോെ് ഒന്നും േിണ്ടും 
ന്ന് കതോന്നിണില്്യോ, അവൾക്കു ഭയങ്ര 
ജോഡയോെോ’

കൃഷ്ണട� േെന്നുകപോകുന്ന മൂന്ന് 
ആൺപികള്ളരിൽ ഒരുത്ൻ കൂട്ടുേോകരോെ് 
പറയുേയോണ്. ഏഴികലോ എട്ികലോ 
പഠിക്കുന്നവരോകും എന്നയോൾക്ക് കതോന്നി. 
ഇത് പറഞ്ഞവടറേ േയ്ിൽ ചുരുട്ി വച് 
ഒരു ടചറിയ മുല്പ്പൂ േോല. ജോഡക്കോരിക്ക് 
ടേോടുക്കോ�ോവും. ആ മുല്പ്പൂവിടറേ 
ഗന്ത്ിൽ അയോളുടെ �ോസോരന്ധ്രങ്ൾ 
േോത്രേല്, േ�സ്ിടറേ വോതോയ�ങ്ളും 
തുറക്കുേയോയിരുന്നു. 

മൂന്ന ്�ോല ്ദശോബ്ങ്ൾക്കു പിന്നികലക്ക് 
അയോളുടെ േ�സ്് പോഞ്ഞു. ഏഴികലോ േകറെോ 
പഠിക്കുന്ന േോലം. ക്ോസ്ിൽ വോചേപ്രിയരോയ 
കുടറ ആൺകുട്ിേടളടക്കോണ്് െീച്ർേോർ 
സഹിടേട്ടു. അവർ േണ്ടുപിെിച് വഴി, ഈ 
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േശ്മലന്ോടര ടപൺകുട്ിേളുടെ ഇെയിൽ 
ഇരുത്തുേ എന്നുള്ളതോയിരുന്നു.

‘കൃഷ്ണൻ അവരുടെ ഇെയിൽ കപോയി 
ഇരിക്കൂ’, ക്ോസ്ിടല ഏറെവും സുന്ദരിേളോയ 
രണ്ടു ടപൺകുട്ിേടള ചൂണ്ിടക്കോണ്് 
രോധ്ിേ െീച്ർ പറഞ്ഞു. 

‘എല്ോ തിരുവോതിരയ്ക്ം അമേടയ 
ശിവകക്ഷത്രത്ിൽ േോണോറുള്ളത ്ടേോണ്് 
െീച്ർക്കും എടറേ േോര്യത്ിൽ വല്ോത് 
തോത്പര്യം’, കൃഷ്ണൻ മുറുമുറുത്തു. 

ഇന്ന് ഓർക്കുകമ്ോൾ ‘േ�സ്ിൽ ലഡ്ഡു 
ടപോട്ികയോ’ എന്ന് കചോദികച്ക്കോടേങ്ിലും 
അന്നടത് േോലത്തു കൃഷ്ണടറേ േ�സ്ിൽ 
ടപോട്ിയത ്ഒരു കബോംബ ്തടന്ന ആയിരുന്നു.  
തല തോഴ്തി ബോഗും എടുത്തുടേോണ്ടു 
അവരുടെയിെയിൽ അസ്വസ്�ോയി 
ഇരിക്കുകമ്ോൾ രണ്ടുകപരും ഒരു േള്ളച്ിരി 
ചിരിച്ിരുകന്നോ? ത�ിക്കു കതോന്നിയതോവും 
എന്ന് ആശ്വസിച്ചു കൃഷ്ണൻ. കേോകളജ് 
േോലടത്കന്നോ അവരിരുവടരയും േണ്കപ്ോൾ 
അടതോരു കതോന്നലോയിരുന്നില് എന്ന് 
അവർ തടന്ന കൃഷ്ണക�ോെ് പറഞ്ഞത് 
ഇകപ്ോഴും അല്ം ജോള്യകത്ോടെയല്ോടത 

അയോൾക്ക് ഓർക്കോൻ േഴിയില്.

കവടറ പലർക്കും ഈ സ്ലത്ിരിക്കോൻ  
കേോഹമുണ്ോയിരുന്നു എന്നയോൾ പിന്നീെ് 
പറഞ്ഞു കേട്ിട്ടുണ്.് അതിൽ അത്ഭുതത്ിനു 
വേയില്  പ്രകത്യേിച് ്ടപൻസിലും പുസ്തേവും 
േോത്രേല്, ടപോട്ടും േോവിടലയുത്സവത്ിനു 
വോങ്ിയ വളയുടേോടക്ക അവർ തമേിൽ 
ഹേേോറുന്നത ്കൃഷ്ണടറേ മുന്നിലൂടെയോവുകമ്ോൾ.  
‘�ി�ക്കു സ്വർണ പോദസരേോകണോ ടവള്ളി 
പോദസരേോകണോ ഇഷ്ടം’ എന്ന ആൺകുട്ിേളുടെ 
ഇെയിലുള്ള കചോദ്യത്ി� ്പലകപ്ോഴും ഉത്രം 
േിട്ോറില്. ഒരോളുടെ േണങ്ോലിൽ സ്വർണവും 
േടറെയോളുകെതിൽ ടവള്ളിയുേോയിരുന്നുടവന്നു 
േ�സ്ിലോയിക്കോണുേകല്ോ. ഇകപ്ോൾ, 
�ിത്യവും േത്സരപ്രീക്ഷേളിൽ �ിന്ന് 
വിജയിേടള തിരടഞ്ഞടുക്കുന്ന കൃഷ്ണ�് 
തിരടഞ്ഞടുപ്് അസംഭവ്യേോയിരുന്ന 
അപൂർവം ജീവിതോവസരങ്ളിടലോന്ന്. 

മുല്പ്പൂവും അമ്ലത്ിടല പ്രസോദേോയ ഒരു 
തുളസിയിലയും ഈറൻ മുെിയിൽ ചൂെോടത 
ഇവടര േോണുേ അപൂർവേോയിരുന്നു. ആ 
വർഷം കൃഷ്ണൻ പഠിച് പോഠങ്ൾടക്കല്ോം 
ഒരു മുല്പ്പൂ േണമുണ്ോയിരുന്നു. അറിയോടത 
വീണ മുല്പ്പൂടേോട്ടുേൾ കൃഷ്ണടറേ ടപൻസിൽ 

കബോേ് സിട�യും ബോഗിട�യും എത്രകയോ 
�ോൾ സുഗന്പൂരിതേോക്കിയിരിക്കുന്നു, 
‘എവിെന്നോ �ിടറേ കബോേ് സിൽ എന്നും 
ഉണങ്ിയ പൂ’ എന്ന് അവടറേ അമേ 
കചോദിക്കുന്നതു വടര. 

ഹഹസ് കൂളിടലകന്നോ ഒരു ഗോ� 
കേളക്ക് ‘പ്രിയസഖ്ി ഗംകഗ പറയൂ എൻ 
പ്രിയേോ�സട�വിടെ’ എന്ന ്തടന്നത്ടന്ന 
ഇേടവട്ോടത ക�ോക്കി സ് കൂളിടല 
ഗോ�കേോേിലം പോടുകമ്ോൾ തോൻ  
ക�ോക്കിയിരുന്നതത്രയും അവളുടെ േോർകൂ്തൽ 
അലങ്രിച്ിരുന്ന കുെമുല്പ്പൂവികലക്കോയിരു
ന്നികല്? അവളിരുന്ന ക്ോസ്ിടല കേശയിൽ 
കേോറിയിട്ിരുന്ന തടറേ കപരിക�ക്കോളും 
തോല്ര്യം  ടബഞ്ിൽ വീണുേിെന്ന പോതി 
വോെിയ ഒരു മുല്യിതളിക�ോെോയിരുന്നികല്? 
കഗോപിേേോർ വൃന്ദോവ�ത്ിടല കൃഷ്ണ�് 
കവണ്ി മുല്േോലേൾ ടേട്ോറുണ്ോയിരുന്നു 
എന്ന ്ഏകതോ ഭോഗവതസപ്ോഹയജ്ഞത്ിൽ 
കേട്ത് അഭി�വ കൃഷ്ണൻ ഓർത്തുകപോയി. 

പൂകവോർമേേൾ േ�ം �ിറടഞ്ഞോഴുകുന്നു  
ഏകതോ ജോഡക്കോരിക്ക് ടേോടുക്കോൻ 
ഒരുത്ൻ ടേോണ്ടുകപോയ ഒരു േഷ്ണം 
മുല്േോല േോരണം!!! 
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ഗതേോലസ്മരണേളിലൂടെ �െന്ന് 
േോടവത്ിയതറിഞ്ഞില്. ടവള്ളിയോഴ്ചയോണ.് 
േോവിൽ �ല് തിരക്കുണ്്, മുറെത്തും. 
ഇവിടെയുമുണ്് കദവീേെോക്ഷകത്ോടെ 
ഭോഗ്യം വിൽക്കുന്നവർ. കൃഷ്ണൻ ചുറ്റുപോടും 
േകണ്ണോെിച്ചു  പൂക്കോരിേൾ എവിടെ? 

കുട്ിക്കോലത്് ടചോവ്വയും ടവള്ളിയും 
അമേയുടെ കൂടെ േോവിൽ ടതോഴോൻ 
വരുകമ്ോൾ �െയിലുള്ള വയസ്ോയ തേിഴത്ി 
പൂക്കോരി കചോദിക്കും  ‘എന്നപ്ോ, അമേോവുക്ക് 
പൂ കവണ്ോേോ’ എന്ന്. അടുപ്ിൽ ടവച് 
പച്ക്കറി കവവുന്നതി� ്മുൻപ ്ടതോഴുതുവരോം 
എന്ന് പറഞ്ഞു ഓട്പ്ോച്ിൽ �െത്തുന്ന 
അമേയ്ക് മുല്പ്പൂ വയ്കോൻ എവിടെ സേയം? 
അമേകയോെ് കചോദിച്ോൽ കവണ്ോ എന്ന് 
പറയുടേന്നറിയുന്നതി�ോൽ അവക�ോെ് 
കചോദിക്കുന്നതോണ്. 

‘ഒരു മുഴം പൂ തലയിൽ വയ്ക്കൂ അകമേ’ 
എന്ന കൃഷ്ണടറേ �ിർബന്ത്ിനു വഴങ്ി 
േോത്രം അമേ മുെിയിൽ പൂവ് വയ്ക്ം. അവടറേ 
‘പൂ ഭ്േം’ അമേ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ോവണം. 
പടക്ഷ എല്ോ അമേേോടരയും കപോടല, 
അറിയില് എന്ന് �െിക്കോൻ കൃഷ്ണടറേ 
അമേയ്ക്ം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ോയിരുന്നിരിക്കി
ല്. ‘വെകക്കതിടല േോവിടറേ ഓരത്് ഒരു 
�ല് മുല്ടച്െി വരണ്ണ്െ്, അത് ടവട്ണ്ോ’ 
എന്ന്  അമേ അച്ഛക�ോെ് പറയുകമ്ോൾ, 

ഇെംേണ്ണിട്്  തടന്ന ക�ോക്കിയത് 
േോണോത് ഭോവത്ിൽ �ിന്നത് ഇന്നും 
കൃഷ്ണ�് ഓർേയുണ്്.  

ഈ ‘ഒരു മുഴം പൂവ് ’ എത്രകയോ തവണ 
തടറേ  ജീവിതത്ിൽ ആവർത്ിച്ിരിക്കുന്നു 
എന്ന ്കൃഷ്ണൻ ചി്തിച്ചു....കുറച്ചു കൂടെ പ്രോയേോയി, 
അ�ിയത്ിടയ േോവിൽ ടേോണ്ടുകപോകുകമ്ോൾ 
പൂക്കോരിയമേ കചോദിക്കും ‘തങ്ച്ിക്കു പൂവ് 
കവണ്ോേോ’ എന്ന്. അവൾക്കും േിട്ടും ഒരു 
മുഴം പൂ.

അർദ്ധപ്രണയങ്ൾ പൂത് േലൗേോര  
േോലത് ്ടചോവ്വയും ടവള്ളിയും േോവികലക്കുള്ള 
യോത്ര ചില സേോഗേങ്ൾക്കു കവണ്ിയോയിരുന്നു 
എന്ന ്കൃഷ്ണൻ ഉൾപുളേകത്ോടെ ഓർത്തു. ‘ഇ്ത 
അമേോവുക്കു  മുല്പ്പൂ ടറോമ്  അഴേോര്ക്കും’ 
എന്ന ്പൂക്കോരി പറയുന്നതി� ്മുൻപ ്തടന്ന 
കൃഷ്ണൻ കപോക്കറെിൽ �ിന്ന് ഒരു മുഴത്ിടറേ 
േോശ ്ടേോടുത്ിരിക്കും. ചോടര �ിന്ന ്കദവിടയ 
ടതോഴുകമ്ോൾ ചന്ദ�ക്കോപ്ിടറേ ച്തം 
േണ്ണുേളിലും മുല്പ്പൂ ഗന്ം �ോസിേയിലും. 

രണ്ര രൂപയ് ടക്കോരു മുഴം മുല്പ്പൂ 
വോങ്ിയ സേയടത് സക്തോഷം എക്ത 
തോൻ പിന്നീെ് അറിഞ്ഞില് എന്ന് സ്വയം 
കചോദിക്കുകമ്ോൾ ‘Emotional value and  eco-
nomic theory’ വീണ്ടും വീണ്ടും വോയിക്കോൻ 
സ്വയം ഓർേടപ്ടുത്തുേയല്ോടത േടറെോന്നും 
ടചയ്ോ�ില് എന്ന് അയോളറിയുന്നു. 

ഇന്ന് പോദവൃത്ികയക്കോൾ കൂടുതൽ 
ചിത്വൃത്ിയോയിരുന്നു എന്ന് ചി്തിച്ചു 
ടേോണ്് വീട്ികലക്കു േയറുകമ്ോൾ അമേ 
പൂജോമുറിയിൽ വിളക്ക് വയ്ക്ന്നു.  അടുത്് 
ഒരു ടേട്് മുല്പ്പൂവും. 

‘അമ്ലത്ികലക്ക ്േോല ടേട്ിയകപ്ോൾ 
ഒരു ടേട്് വോരസ്യോർ ഇകങ്ോട്ടും ടേോടുത്തു 
വിട്ടു.  േർക്കെേം തുെങ്ങേയകല്’, കൃഷ്ണൻ  
കചോദിക്കുന്നതിനു മുൻപ ്തടന്ന, അയോളുടെ 
േ�സ്ിലിരിപ്് അറിഞ്ഞത് കപോടല അമേ 
പറഞ്ഞു. 

ചോരുേകസരയിലിരുന്ന്  പത്രം 
വോയിക്കുകമ്ോൾ കൃഷ്ണൻ ചി്തിച്ചു  ചില 
അനുഭവങ്ൾ ഇങ്ിട�യോണ.്  യോദൃച്ഛിേതയുടെ 
പുതിയ േോ�ങ്ൾ എത്ര ചോർത്ിടക്കോടുത്ോലും 
അത് ഇങ്ിട� തടന്നയോകയ തീരൂ. അവ 
�ടമേ വിട്ടു കപോവുേകയയില്. 

അല്, വിട്ടുകപോവോൻ �ോം അവടയ കൂടെ 
കൂട്ിയതല്കല്ോ; ആ അനുഭവങ്ളിൽ �ോം 
അലിഞ്ഞുകചരുേയകല്. േോലചക്ത്ിടറേ 
ഗതിയിൽ എത്രടയത്ര കൃഷ്ണന്ോർ, 
എത്രടയത്ര ദ്വോപരങ്ൾ, എല്ോർക്കും 
ഒകര അനുഭവങ്ൾ. 

സഹ്യ�് േീടഴയുള്ള ഏകതോ ഒരു 
േല്ിപ്പൂക്തോട്ത്ിൽ �ിന്നും ഒരു �നുത് 
േോറെ് അയോടളത്ഴുേി േെന്നുകപോയി.
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It was a balmy summer afternoon 
in Kerala, many many decades ago. 

My sister and I were at my father’s 
home in Thiruvananthapuram -the 
town belonging to Bhagavan Anantha 
Padmanabha.The entire gang of girls 
in the extended family joined forces 
that afternoon and  cornered the 
matriarch-my paternal aunt whom 
we called “Mommy”- coaxing her 
to tell us yet another story. She was 
a master story teller and could easily 
weave a magical world in our minds 
with colorful narrations. 

And so she started:
“On that fateful Amavasya night 

many many centuries ago, three 
fishermen from this town got lost in 
the ocean. A storm kicked in and soon 
it seemed as though Lords Indra, Vayu 
and Varuna were having a terrifying 
contest, trying to outdo one another. 
Indra’s sword flashed incessantly, 
sending blinding flashes of lightning, 
cutting through the very heart of 
the inky blackness. The ebony black 
ocean reflected each blazing flash in 
an unearthly brilliance. To compete 
with Indra, Vayu Bhagavan unleashed 
roaring winds that created a deafening, 
phantasmal pandemonium. The waves 
rose to unprecedented heights. Not 
to be outdone, Lord Varuna displayed 
his unbridled fury, roiling the briny 

waters into a wild frenzy. It was as if 
the ocean was being churned for yet 
another Samudra Madhanam except 
that this time the Asuras alone were 
in charge. The churning whirlpools and 
the mammoth waves intermingled 
and the lonesome boat spun like a 
flimsy top tossed by a playful child. 
The mast had been ripped off hours 
back. The waves splashed bucketfuls 
of frothing waters into the boat and 
the fishermen were losing their battle 
trying to get the water out and trying 
to stay afloat. They chanted the 
Gayatri Mantras for Indra, Vayu and 
Varuna. They prayed to their only 
refuge, their guardian deity “Amma”-
Devi Kanya Kumari -but their voices 
were drowned in the primal roar of 
the elements. Soon one huge wave 
crashed in, and the boat was splintered 
into smithereens. The men somehow 
managed to stay afloat holding on to 
the splintered planks. 

The frightening showdown of the 
furious tempest lasted fora few hours. 
Finally, just as suddenly as it came, 
the winds and waves eased off. The 
eddies subsided and the thunderbolts 
went back into Indra’s celestial quiver. 
An eerie silence descended. Now the 
inky gloom of the night enveloped 
all surroundings like a heavy blanket. 
The seasoned fishermen stayed close 

together, drifting with the current. 
But by now they had lost all sense of 
direction- that night the stars were 
hiding too. They felt that they were 
in the deep, dark parts of the ocean, 
miles and miles from land.

”As the sun arose, they realized 
that their worst fears were true. As far 
as eyes could see, there was only the 
blueness of the ocean. The scorching day 
wore off and another night descended 
on them.They drifted along in the 
endless ocean, tired, hungry, terrified, 
dazed, utterly lost, and on the brink of 
total collapse. Their only refuge now, 
was Amma. As Adi Parashakthi, she is 
the bride who, through the eons of 
eternity, still remains a Kanya, waiting 
for Bhagavan Shiva. As always, the 
men had paid homage to her at the 
Kumari Amman Kovil before setting 
sail. However,as the hours dragged 
on, they were getting ready to submit 
to their seemingly inevitable fate. Just 
then, one of them spotted a faint 
twinkle far away. They didn’t know 
what it was, but their hopes were 
rekindled and a superhuman strength 
surged through them. They swam with 
all their might in the direction of the 
twinkle,and in a short while reached 
the safety of the shore”.

Mommy paused to see our reaction. 
Leaning against her bosom, captivated 
by her story telling skills and enveloped 
in her warm affection, I burst out. “So 
what was the light?” Her eyes twinkled 
and she said with a smile: “That light? 

 Dr. Sushama Venugopal“THAARA KANTHI 
THIRASKAAREE”
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Well, that was the brilliance of the 
diamond studded nose ornament of 
Devi Kanyakumari. When the door of 
the Sreekovil is left open, You can see 
its brilliance miles into the ocean. This 
brilliance, which is said to outshine 
even the stars, has saved many a 
ship wrecked man, guiding them like 
a beacon and getting them to the 
safety of the shore. Even the British 
people had seen this from their ships 
and had mistaken this to be a beacon!! 
” I was too young to question the 
validity of this story and too young 
to know that fishermen in general 
wouldn’t know the Gayatri mantras 
of the celestial deities! Fortunately 
I was old enough to have the story 
tucked into the unchartered folds of 

story of the fishermen resurfaced in 
my mind and that was my initiation 
into the beauty and depth of Devi’s 
Sahasra Naamas . 

Time rolled on; I got married, and 
we visited Devi’s temple in Kanyakumari 
during our honeymoon trip. As we 
stood at Her Sreekovil, I felt that the 
sparkle from Devi’s nose ornament 
indeed dwarfed the brilliance of all the 
celestial bodies. She herself shone in a 
divine glow like a thousand rising suns 
-”UDYATH BHANU SAHASRAABHA”. 
Golden hued, wearing a brilliant red 
saree and showing Her perfect smile, 
She was Sri Lalitha Maha Tripura Sundari 
in all her magnificent glory, wearing 
three nose ornaments and bestowing 
Her blessings with an out-pouring of 

the Shakthi who created the entire 
universe with innumerable galaxies, 
each filled with infinite number of of 
living and non living entities, all the 
while permeating every conceivable 
and inconceivable part of this ANDA 
KATAHAM. She is the driving force that 
makes it possible for a single celled 
organism to live, and She is the force 
that keeps all the stars and planets 
going in their respective paths. In Her 
various forms, She is the cause for 
Srushti, Sthithi and Samharam.

Just as the simple story narrates, 
when we are struggling, She can guide 
us through the ocean of Samsaara 
and take us to the shore of Mukthi.  
If we aim to reach the “shore” guided 
by the brilliance of the rays emanating 
even from such a small part as her nose 
ornament, we will be able to cross this 
‘Bhava Saagaram”.  What a beautiful, 
reassuring philosophical concept one 
can bank on!!

Whichever naama we choose to 
focus on and pray, She will shine Her 
beacon to show us the right path, 
because, as the first naama tells us, 
She is the Mother- SREE MAATHA 
- not only for the Universe but also 
for each and everyone of us. Indeed, 
She is us, She is part of us, She lives 
in our hearts, minds and in every cell 
of our being. She is OUR Mother.

So, to the One who can create, 
sustain and annihilate the entire universe 
and its infinite constellations in a flash, 
to the Shakthi Swaroopini Amba, to the 
One who is the “Knowledge, Knower 
and the Known  ”,  “JNANA JNATHRU 
JNEYA ROOPA”,  to the One whose tiniest 
of ornaments dwarfs the brilliance of 
a crore of stars in the galaxies, to the 
One who is the spark of energy in all 
animate and inanimate things; I bow 
with all the humility an insignificant 
speck of a human being can summon.

“SREE MAATHRAY NAMAH”

my impressionable mind, fascinated 
by its literal meaning.

Years later, this story surfaced to 
my mind again as I was reading a 
short story by the famous Kamala 
Dass (Madhavikkutty) narrating the 
days when her life hung in balance 
with a serious illness. She was able to 
feel Devi’s embrace like a “Kavacham” 
protecting her, while reciting Sri Lalitha 
Sahasra Naamam and focussing on 
the part where the description of her 
nose ornament says “Thara kaanthi 
thiraskaree nasabharana bhasuraa”. The 

love. I saw Her as the Jagan Maatha, 
the stars being her various ornaments, 
twinkling and shedding light on all 
the heavens and beyond. Trudging 
through Devi’s Saguna Roopa varnana 
in the Sahasra Naamas,  I realized that 
Vashinyadi Vag Devathas, when they 
composed the divine namamaavali, 
had  intended for us to visualize 
Mother as the epitome of physical 
beauty in all Her perfect and celestial 
glory. Then, if we delve into the inner 
meanings of each naama, a whole 
new concept of Divine Mother as the 
Adi Parashakthi will emerge. She was 
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േഴതന്ന ടതളിച്കേോ സൂര്യേിരണത്ിൻ തിളക്കകേോ
�ിന്ന്തരംഗത്ിന്നോഴകേോ

ആദ്യോനുരോഗകേോ
�ിടറേ ചുവപ്ിത്ര വശ്യേോക്കി, പൂകവ
�ിടന്നയികന്നറെം പ്രിയദയോക്കി?

�റു�ിലോവിടല േയക്കത്ി�ോകലോ പൂകവ
�ിദ്രയികല േധുരസ്വപ്നത്ോകലോ,
�ിൻ മൃദുേവിളുേൾക്കിന്നിത്ര അരുണിേ,
�ിൻ സുന്ദരവദ�ത്ി�ിന്നീ ചോരുത?

�ിന്നരികേപോറിയ ശലഭത്ിന്നധ്രത്ിൻ സ്പർശ�കേറ്റുകവോ,
പൂങ്രളിടല പ്രണയത്ിൻ കശോണിേകയോ?

കപ്രേഭോവം �ിറഞ്ഞ �ിൻക�ോട്ത്ിൽ,
പ്രിയശലഭകുേോരനും പുളേിത�ോയ്;
�ിൻേധുേണങ്ൾ നുേരുന്നകതോർത്ോവോം,
േള്ളപ്പഞ്ിരിടയോന്നവൻചുണ്ിൽ
േിന്നിേോഞ്ഞൂ;
ഉന്ോദലഹരികയോെവൻ �ിന്നിലണഞ്ഞകപ്ോൾ,
സുഗന്വർഷിണിയോയ് അനുരോഗിണി �ീ!

ദരീപ വിഷ്ണു

പൂവഥിന്�ോട്പൂവഥിന്�ോട്
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ഹരിത വ�ത്ിൻ തുഷോര േമ്ളം,
പതികയ �ീക്കി അർക്ക േരങ്ൾ.

പുഴേൾ േളേള �ോദമുണർത്ി
േിളിേൾ കൂജ� ഗോ�മുതിർത്തും.

വളളം േളിയുടെയോരവമുണരും
പുഴയുടെ പുളി�ത്ീരത്ണലിൽ.

അംഗുലി വദ�േതിഭോവരസങ്ൾ,
പേർന്നോടുടന്നോരു േലയുടെ �ോകെ....

അക്ഷര വഞ്ിതൻ തുഞ്കത്റി,
േവിതേൾ പോെിയ തുഞ്ൻ �ോകെ....

േഞ്ചുേ േണിടഞ്ഞോരു കുഞ്ിത �െ�
ത്തുള്ളടലോരുക്കിയ കുഞ്ൻ �ോകെ...

േളേള ടേോഴുകും �ിളയുടെ േോതിൽ
േവിതേൾ പോെിയ വള്ളകത്ോളും,

േണ്ണീർക്കവിതപ്പഴേൾ തീർടത്ോരു,
ചങ്മ്പുഴയുടെ അക്ഷര �ോകെ....

വിപ്ലവ േവിത ധ്്വ�ിേൾ മുഴക്കിയ
വയലോടറടന്നോരു േവിതൻ �ോകെ....

ടചറുകശ്രിയ് ടക്കോരു പ്രോസവുേോയി
ഇെകശ്രി േവി പിറടന്നോരു �ോകെ !

ആശോൻ, ഉള്ളൂർ, ജി.ശങ്രനും,
ജന്ം ടേോടണ്ോരു പുണ്യേോം �ോകെ !

ആദി ശങ്ര�യ്ങ്ോളിയും,
ചട്മ്ി സ്വോേി,�ോരോയണ ഗുരു,
�വ സകന്ദശം �മുക്ക് �ൽേിയ
േലയോളക്കര ഉത്േ പുരുഷർ.

പുണ്യ കക്ഷത്രേത�വധ്ി �ിറേതിർ
ടചോരിയും, േണ്ണിതു േോേല�ോെ്.മുരളരീധരൻ

വടക്കേ ചെമ്പ്ര കുളപ്പുള്ളി

സോകഹോദര്യ പര്യോയേോയ്,
ഇതര േതസ്ർ വോഴും �ോെ്.

വോളുേളോൽ പെടപോരുതിയ കചേവർ
സ്മരണേളുണർത്തും തിരുന്നോവോയും.

വർഷം ടപയ്യും ഞോറ്റു കവലയോൽ,
സമൃദ്ധിടയോരുക്കിയ േോേല�ോെ്.

വർഗ്ഗ സേത്വപ്ോതയിലൂടെ
ആകഘോഷകത്രുരുളും �ോെ്.

തിറകേളക്കൂത്ോ�ച്്തം
പൂരടത്യ്േടതങ്ങം കഘോഷം!

സഹ്യ സ്ത�േതു, വൃക്ഷ ലതേളോൽ
േോറുേറച്ചും, േഞ്ഞു പുതച്ചും,

സേതല �ോഭീത്ോകഴയോയ്, പുഴ ടവള്ളി
യരഞ്ഞോണേണിടഞ്ഞോരു സുന്ദരി.

വയലോം പച്കച്ലയുടുത്്
മുക്കുറെിപ്പൂ േോതിലണിഞ്ഞും

ഗഗ� േിഴിയതിൽ �ീലിേ ചോർത്ി
വസ്ത പുെവയണിടഞ്ഞോരു സുന്ദരി.

പ�ിേതി േളഭം പൂശിടയോരുെലോൽ
തലചോയ്ചുറങ്ങം സോഗര തികര.
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SREEKUMAR HARILAL
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SUNIL KRISHNAN 
Wisconsin

PRASANNAN PILLAI
Chicago

DILEEPKUMAR 
SASIDHARAKURUKKAL
Committee Chair - Texas

RATHEESH NAIR
Washington, DC

GOPALAN NAIR
Arizona

RADHAMANY MUKUNDAN

VIJAYAN NAIR
Atlanta

DR PADMAKUMAR

P S NAIR

BAHULEYAN RAGHAVAN JAYAKRISHNAN

RADHAMANY MUKUNDAN

RAJEEV BALAKRISHNAN

Orientation Committee

Spiritual
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VANAJA NAIR
NewYork

RANJINI PILLAI
North Carolina

JAYADEV NAIR
St. Louis

NANDAKUMAR CHACKINGAL
Floida

GOPAN NAIR
Committee Chair, Florida

ANIL PILLAI SATHEESAN NAIR T N NAIR

MOHAN PANANGAVIL
Committee Co-chair, Detroit

MADHU CHERIYEDATH
Committee Co-chair

New Jersey

MURALEE KESAVAN
Houston

Seva

Judicial Committee
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PONNU PILLAI
Committee Chair

AMBIKA NAIR ASHA PATHIYERI DR. SANKARI NAIR

LAKSHMI KUMAR LAKSHMI RAMDAS PADMA KRISHNAN PADMA PILLAI

PANKAJAM KALLUPARAMPIL RADHA MUKUNDAN RADHA NAIR HOUSTON RADHA SREEKUMAR

RUGMINI BALAKRISHNAN S VISALAM SHANTHA PILLAI SHYMALA NAIR

SOBHA JAYAKUMAR SOBHA UNNI SOBHANA NAIR SUPRABHA NAIR

SYAMALA G. NAIR VANAJA PILLAI ASHA SANJEEV
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PRESANNAN PILLAI

SURESH NAIR

SUDHIR PRAYAGA

SREEJITH SREENIVASAN

PRAKASAM NAMBOOTHIRIPAD
Committee Chair

Web Committee
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MALVIKA PILLAI, Ph.D. 
(Co-Chair H Core)

BIJU PILLAI, Ph.D. 
(Committee Chair)

NISHA PILLAI, MD 
(Director-Networking)

ANOOP RAVINDRANATH, MBA 
(Director-Mentoring)

LETHA G PILLAI, MD 
(Director-Career Development)

SINDU PILLAI, MD
(Director-Career Development)

KALA SHAHI, MD, Ph.D. 
(Director-Scholarship)

ANILA NAIR, DNP 
(Director-Scholarship program)

ANIL AR, MIE, FIE 
( Director-Entrepreneurship)

SREEJITH SREENIVASAN, B.Tech, MBA 
(Co-Chair H Core)

ASHWIN MENON, MBA 
(Director-Mentoring)

l Building Professional Network with Leaders
l Promoting Career Development and Mentoring
l Providing Scholarship Funds to Youth

Networking and Career Development

Hindu Core
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KHNA PROUDLY PRESENTS

Janaki emphasizes vedic importance of saree. A Fashion show, never seen before, that 
will highlight brave and brilliant Historic Indian women. All your favourite women char-
acters from Hindhu Ithihasa will be represented by the Janakis of KHNA. Janaki will be 
one of its kind fashion show covering trends and history balancing charm, elegance and 
sustainability. Let’s celebrate this fashion show and remember the glorious and coura-
geous historic Indian women
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Jayanthi Kumar
New York
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Texas
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Tennessee
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R. MADHAVAN
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Houston, TX

VIGNESH SIVAN
TX

RESHMI RAJAN
Houston, TX
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TX
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KIRAN ASHOKAN
TX

JAYAN NAIR
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SMIRAJ S PILLAI
TX

DURGA IYER
Seattle, WA

KAVERI MADHU
TX

Kids Forum
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NITHIN NAIR
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Texas
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BHARAT NAIR
Texas

KALYANEE PATHIARY
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ARJUN PILLAI
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Youth Committee
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KAVITHA K MENON
Canada
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(Thanthri, President Akhila Kerala Thanthrisamajam)

ATHIRA SURESH
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VINEETH
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Padmanabha Swamy Temple
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Temple Board
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Regional VP & Convener

RIJU PARAMBATH
South Central Region

DR. ASHA G POTTI
WF from Maryland(MD)

JAY NAIR
SW Region

MINI NAIR
Atlanta

RATHEESH NAIR
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VIJAY NARAYAN
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