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Editor’s Note 

I am happy to bring to you the special Onam edition 
of this newsletter with content gathered from our 
community. Onam remains the common thread 
through this newsletter and I hope you enjoy reading 
this edition of Manca Post.   

Manca Post remains committed to be the platform for 
our community to connect and the team looks 
forward to every opportunity to be the facilitator in 
this direction. We earnestly urge our readers to make 
this a communication channel of choice. Happy  
Onam & Happy Reading!!-  

Dr. Ajit Nair 

 

 

Welcome to the Onam edition of Manca Post!  

I do believe that this newsletter has been a fine example of a 
lively, entertaining community channel that the team envisioned to 
carry forward and I wish the MANCA POST all the very best in its 
endeavors.  

I especially thank Dr Ajit Nair for fostering the efforts of the team 
and producing the news letter especially this special edition for 
Onam. 

As I step down as President of MANCA I am happy and thrilled that 
there is an extremely efficient leader & team  to carry our efforts 
forward.  

I would like to thank everyone for the wonderful opportunity of 
serving as President of MANCA for the last 2 eventful years. Wish 
each of you the very best in all your endeavours. Happy Onam. 

  Tojo Thomas  

MANCA   POST 
Onam Special… 

 

From the President’s Desk 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

In This Issue: 

 

ഞ ളുെട പരിpുവടേc ന് -Mridul George 

ഐതിഹ്യകൗതുകങ്ങൾ - Thulasi Devi 

 
Onam- Reflections -Jose Thekkumthala 
 
Veendumoronam - John Kodiyan 
 
Onathumbi – Kavitha  
 
Ammaykku- Kavithathundu 

Our New President-  

 

MANCA’s newly elected president Jose Mampillil assumes 
leadership of MANCA on 9/17/2011. MANCA is sure to 
benefit from his leadership as Jose brings the strength of his 
experience as people leader and social work to the fore. He 
is an active member of many other professional and 
community organizations.  Earlier he was the Vice President 
(2009-2011) and Secretary (2007-2009)of MANCA.  Our 
best wishes are with Jose and we are confident that he will 
lead MANCA forward with a dynamic team of board members 
and its wonderful members.  

Jose can be reached at (408)836‐5804, email: sifiline@yahoo.com  
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ഞ ളുെട പരി ു വടച്േച ന ്

Mridul George 

സംഭവം നട ത ്ഇക്കഴി  ജ വരിയിലാണ.് തീയതി കൃതയ്മായി ഓർ ില്ല.സംഭവ ിേലയ്ക്ക  ്കട തി  
മുൻ പ ്ഒ  െചറിയ ഫ്ലാഷ ്ബാക്ക.് 

എന്െറ നാട് മൂവാ ു പുഴയാണ്. മൂ  ആറുകളുെട നാട്, ൈഹേറ ിന്െറ കവാടം എെ ാെക്കയാ  വിളിപേ്പ കള ്. 
ഒ  പ വ ിലു  പരി ു വടകളാ  ഞ ളുെട നാടിന്െറ ഒ  േതയ്കത. അതായത,് ഒ  പയ ഏകേദശം ആ 
വലു ിലു  പരി ു വട കി ു ം. അ ാക്കി വിൽ  െചറിയ ഉ വ ികള ് ടൗണിന്െറ എല്ലാ ധാന 
ഭാഗ ളിലും ഉച്ച മുതലു ാവും. ഇ രം പരി ു വടകളുെട ഒ  ആരാധകനാ  ഞാന് . ആേരാഗയ് ശ ്ന ളു ാ ം 
എ റിയാെമ ിലും ഇപേ്പാഴും എനിക്കെതാ  ദൗർ ബലയ്ം തെ യാണ്. ഈ ഇഷ്ട ം ആരംഭി ത്, ഞാന് അ ിേലാ 
ആറിേലാ മറേ്റാ പഠി  സമയ ാണ.് 

ഞാ ം എന്െറ േച ം കൂടി കടയിെലാെക്ക േപായി വ േ ാള ്ബാക്കി കി ു  ൈപസ െകാ ു  ഇ  വാ ു ം. ഞ ള് 
സ്ഥിരം ഇ  വാ ിെക്കാ ി ത് ഒരാളുെട ൈകയയ്ില് നി  തെ യായി . മു ത-്മു ിര  ്വയസ്സ  ് ായമു  
ഒ  േച ന ്. സ്ഥിരം കസേമഴ്സ ായി കഴി പേ്പാള ്, ഞ ളും ഈ േച ം നല്ല ക നിയായി. അ ു  പയ 
വാ ു േ ാള ്ആെറണ്ണ ം അല്െല ില് ഏെഴണ്ണ ം ത ക, നട േ ാള്  കഴിക്കാന്  ഒെരണ്ണ ം ത ക എ െന േപായി 
കാരയ് ള ്. അ  ഞാന ്എന്െറ േച േനാടു പറ ു , ‘ഈ േച  ഒ  ണിക്കടേയാ മറേ്റാ ഇ ു  െകാടു ാല് പു ി 
കസറും, കാരണം എ  ഭംഗിയായാണ് പു ി കസേമഴസിെന ൈകകാരയ്ം െചയുയ് ത്. ’ എന്െറ േച ം ആ 
അഭി ായേ ാടു പൂർ ണമായും േയാജിചു്ച. േപരറിയാ  ആ േച ന് ഞ ള് പരി ു വടേച െന ് േപ ം ഇ ി . 

അ െന കുറചു്ച നാളുകള് കഴി പ്േപാള ് ആ േച െന കാണാെതയായി. ഏകേദശം ഒ  വർ ഷം േച െന 
ടൗണിെല ു ം ക മിലല്. ആദയ്ം കുറചു്ച നാള ് ഞാന ് പരി ു വട വാ ല ് നിർ ിെയ ിലും, വയറും നാവും 
സ തിക്കാ  െകാ  ്മറ്െറാ  കടയില ്നി  വാ ാന ് ട ി. 

െപട്െടെ ാ  ദിവസം, പരി ു വട േച ന് പിെ യുെമ ി. േനെര െച  സാധനം വാ ി, ഇ  വെര 
എവിെടയായി  എ ം േചാദിചു്ച. കട േകാതമംഗലേ  ഒ  മാ ി േനാക്കിയതാടാ , പേക്ഷ െമച്ചമിലല് എ ം 
പറ ു  െപാതിയും, കൂെട ഒ  എക്സ ് ാ പരി ു വടയും ത  ്അ  പിരി ു . പിെ യും ഒ പാട്  പരി ു വടപെ്പാതികള ്. 
െപ െ ാ  ദിവസം ആളു പിെ യും അ തയ്ക്ഷനായി. ഇ റി ഒ  വർ ഷം കഴി ി ു ം ആെള കാ ില്ല. ഞാന ്
കട മാറി, േവെറ ഒ  കടക്കാര മായി അതയ്ാവശയ്ം പരിചയവുമായി. പതിെയ പതിെയ എന്െറ പരി ു വടേച െന 
ഞാന ്മറ കയും െചയ. പു ിക്കാരന ്േവെറ സ്ഥലേ  മാറി കാ ം എ  സ യം തീ മാനിച്ച ്ഞാന ്എന്െറ 
പരി ു വട േ മം നിർ ബാധം ടർ . ഇതിനിടയില ്കുേറ മാസ ള െന കട ം േപായി . 
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ഇക്കഴി  ജ വരിയിെല ഒ  പകല് . ഒ  യാ യു ായി തിനാല് അ ് ഉച്ച കഴി  ് അവസാനവ  
േഷാ ിംഗിനായി ഞാന ്ടൗണിേലയ്ക്ക ിറ ി. ഒ  കടയില ്നി  പുറേ ക്കിറ ി വ  സമയ ,് േറാഡിനെ്റ ൈസഡിലൂെട 
ഒ  തടിച്ച മ ഷയ്ന് വടി കു ി നട  വ . ഒ േനാ ില ് തെ , എേ ാ ഒ  അപകടേമാ ഓ േറഷേനാ ഒെക്ക 
കഴി  ഒരാളുെട പം േപാെല. എന്െറ അടുെ ിയപേ്പാള ്ആെളാ  േലാ റി ടിക്ക  ്എന്െറ േനെര നീ ി. േവ  േച ാ 
എ  പറ ,് ഞാന് പതിെയ മുേ ാ ു  നട . ഞാന  പറയു  േനര ,് അയാള ്എെ  േനാക്കി ഒ  ചിരിച്ച േപാെല 
എനി  േതാ ി. കൂടുതല് നിർ ബ ിക്കാെത, അയാള ്അടു  ആളുെട അടുേ യ നട . ഞാന് വ ിെയടു  മുേ ാ ു ം 
നീ ി. െപ െ ാ  ഉൾ വിളി, അയാെള എനിക്കറിയാെമ ാേരാ എേ ാടു പറയു  േപാെല. ഞാന ്കുറചു്ച മു ിലായി വ ി 
നിറു ിയി ു . മിററിലൂെട പുറകിേലയ്ക്ക  ്േനാക്കി.വടി കു ി വളെര ബു ിമു ി അയാള ്നട .് േചാദി  ആ ം േലാ റി 
എടു മിലല്. ഞാന ് പതിെയ ആ മുഖേ യ േനാക്കി.അതയാളായി , ഞ ളുെട പരി ു വട േച ന ്.പേക്ഷ 
അ െനയ ു  ഉറ ിക്കാ ം മടി. അയാള ് അടുെ  വെര ഞാന് അവിെട നി .അടുെ ിയപ്േപാള് ഞാന് 
േച െന വിളിചു്ച. 

“േച ാ, ഒ  േലാ റി”വിളി േക ,് ഒ പാട് സേ ാഷേ ാെട അയാെളന്െറ അടുെ യ വ , ഒ  േലാ റി 
ത .”നിനെക്കെ  ഓർ യുേ ാടാ?”, ഞാന ് പ  പ നീ ിയ സമയ  അയാള ് േചാദിചു്ച. സംസാരിക്കാ ം ഒ  
ബു ിമു ു  േപാെല. “ഇവിെട കട നട ിയി …” ഞാന് േചാദിചു്ച ,അെതെയ  അർ ില് േച െനാ  
ചിരിചു്ച.ഒരാള ്തെ  തിരിച്ചറി തിന്െറ സേ ാഷവും ആ മുഖ ായി .“എ  പ ി?” ഞാന ്േചാദിചു്ച. 

“പ്ലാവില് നി  വീണതാടാ േമാെന”. അവയ്ക്തമായ ശബ്ദ ില ് േച ന് മറുപടി പറ ു .  എന്െറ േചാദയ് ള് 
അവസാനിച്ചി . അല്ല, കൂടുതല് േചാദിക്കാന ്എനി  കഴിയുമായി ില്ല. വാ കള ്എവിെടേയാ കുടു ിയ  േപാെല. 
ഓ.െക എ ം പറ ു  അപേ്പാേഴയം േച ന് പതിെയ നട  നീ ിയി . ഞാന് വ ിെയടു  വീ ിേലയം. 
കണ്െണാ  നിറ  േപാെല..േപാകു  വഴിയിലും, അ  ൈവകുേ രെ  യാ യിലുെമാെക്ക എന്െറ മനസു നിറെയ ഈ 
കൂടിക്കാഴ്ച യായി . ഇടയ്െക്കപേ്പാെഴാെക്കേയാ കണകള ് നിറ  ് നിറ  ് താേഴയ്െക്കാഴുകു ായി  ഞാന് 
േപാലുമറിയാെത… ഞ ളുെട പരി ു വട േച െനേയാർ …് 
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ഐതിഹയ്കൗ ക ൾ-  

Thulasi Devi 

നാ ിൻപുറ ിറ ി മുറം േവേണാ മുറം  എ  വിളിചു്ച പറ ുെകാ ു  നട  പാക്കനാെര ക ാൽ മുറം 
ആവശയ്മില്ലാ വർ കൂടി അയാെള വിളിചു്ച വ ി മുറ ൾ തിര ു േനാ കയും വിലേപ കയും െചയ്ക  പതിവാണ്. 
എ ിനാണ ് ഇ െന െചയുയ് െത  േചാദിച്ചാൽ അതിെലാ  കാരയ്മു  ് എ ാണ് ഉ രം. ആ കാരയ്മല്െല 
അറിേയ ത്? പറയാം. 

ഇെതാ  ഐതിഹയ്കഥയുെട ഭാഗമാണ്. പ ി കുല ിൽ പിറ  മഹാ ാനിയായ പാക്കനാെര കുറിചു്ച ത!് 
മലയാള ിൽ ഇ രം അേനകം ഐതിഹയ്കഥകൾ ഉ .് വായനക്കാരിൽ കൗ കം വളർ  ആ കഥകളുെട ഒ  
േശഖരം ആണ ്മേഹാപാ യ്ായ െക.എസ്. നീലകണ്ഠ ണ്ണ ിയുെട ഐതിഹയ്കഥകൾ എ  പുസ്ത കം. 

ഭീമേസനനാൽ തിഷ്ഠ ിക്കപ്െപ െത  വിശ സിക്കപ്െപടു  ു ലിയൂർ ശിവേക്ഷ വുമായി ബ പ്െപ ു മു  ് ഒ  
കഥ. ു ലിയൂർ േദശ  ്ഭീമപരാകര്മികളായ മ ഷയ്ർ ഉ ായി  എ ് പറയപ്െപടു . പുലിയൂർ േദശ  ്ഒടുവിൽ 
ഉ ായ ഭീമെന റിചു്ച  ഒ  വിവരണം ഇ െനയാണ:് 

മലയിൽച്െച  അവർ ഇതാ ഈ ക്ഷ ിൽ കയറി േനാക്കിയാൽ കാ ു േപാ  നിൽ  കാണാെമ  
പറ ത സരിച്ച ് കണിയാർ മര ിൽ കയറി േനാക്കി. അപ്േപാൾ കൂ നായ ഒ  കാ ു േപാ ് വളെര ദൂര ിൽ 
കൃഷിസാധന ൾ ഒടിചു്ചപറിചു്ച തി െകാ ു  നിൽ  ക ു . ഉടെന തെ  മര ിൽ നി  അയാൾ താെഴയിറ ി 
േനെര കാ ു േപാ  നിൽ  സ്ഥലേ  യാ യായി. 

കാ ു േപാ ിന്െറ വരവു ക യുടൻ ൈകയിൽ ഇ  തടി ദൂെരെയറി ി ് നിലയുറചു്ചനി  ് െന ി േനെര 
പാ ുവ  കാ ു േപാ ിന്െറ ര ു  െകാ ിലും കൂടി പിടിചു്ച െപാക്കിെയടു  ്നില ് ഒ യടി െകാടു . അേതാടുകൂടി 
ഉഴി ുനീ ം കു തിയും ഒ ം കൂടാെത തെ  കാ ു േപാ ് കാലധർമം ാപിചു്ച. 

ഇ േപാെല തെ  പല അമാ ഷികസംഭവ ളും നട ിയി ു െ  പുലിയൂർ ഭീമൻ! ഇ െന അ ത ളുെട ഒ  
കലവറയാണ് ഐതിഹയ്കഥകൾ വായനക്കാർ മു ിൽ റ ത്. േകരള ിെല േക്ഷ െള റിചു്ചം, 
നഗര െള റിചു്ചം, രാജവംശ െള റിചു്ചം എല്ലാമാണ ്ഈ 266 കഥകൾ. 

 

 

 



 

5

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ONAM Reflections 

Jose Thekkumthala 

I have very fond memories of Onam.  

Its  festivities  and  pageantry  encapsulate  the  varied 
arts,  music  and  culture  of  Kerala.  I  look  forward  to 
Onam because of the promise it holds out, as appealing 
as  an  unfinished  dream.  The  promise  of  Onam  is  to 
remind me of my bond with Kerala and its heritage and 
how  intertwined  I  am  with  many  aspects  that 
constitute Kerala, not  the  least being  its grand natural 
beauty.  I  have  a  blind  faith  in  the  promise  that  Onam 
extends. 

Onam brings to memory the beauty of rural Kerala that 
naturally  elevates  imagination  to  poetic  proportions. 
Nothing  can  be  a  better  backdrop  to  Onam  than 
Kerala’s  vibrant  natural  beauty  with  its  spectacular 
greenery. To me, Onam brings thoughts and memories 
of  Kerala.  Some  of  those  thoughts  surface 
spontaneously,  especially  in  the  long  lazy  evenings 
drenched by heavy  rain. On  those occasions, my mind 
wanders  into  those  long‐lost  rainy days of Kerala  and 
gets washed over by a melancholic mood.  

I may be thousands and thousands of miles away from 
Kerala,  but when  I  listen  to  the  turbulent  skies where 
thunder roar and rumble like a hundred drums, I know 
I  am  in Kerala; when  I hear    the  soothing  sounds of  a 
flowing  river,  I  know  I  am  in  Kerala;  when  I  am 
engulfed  in  a  mellifluous melody  emanating  from  the 
tall  palm  trees  dancing  in  the  breeze,  I  know  I  am  in 
Kerala; when I see flock of birds rhythmically reciting a 
song whose meaning  only  they  know,  I  know  I  am  in 
Kerala; when I  see  them flying carefree and disappear 
into the cloud‐laden sky, I know I am in Kerala! 

Kerala is conglomeration of a million images. They are 
etched  in  memory  so  vividly  that  time  will  not  erase 
them. Kerala is a visual mindscape of fond memories of 
my childhood, it is the sweet music of the birds that fly 
over our fields and perch  on the tops of coconut palm 
trees,  it  is  the  long winding roads    that snake through 
rural Kerala, it is the placid waters of many a lagoon, it 
is the thunderous rains of the monsoon season, it is the 
rolling hills that dot the countryside,  it  is the beautiful 
sunset over the Arabian sea, it is the cool moon‐lit night 
descending upon  the mango groves,  it  is  the  interplay 
of  light and shadow cast by thousands of plantain tree 
leaves in the ever‐peaceful evenings!  

To  me,  Kerala  consists  of  an  unending  array  of 
refreshing  mornings  that  bathe  the  meadows  in  a 
shroud of  immaculate dewdrops;  it consists of many a 
starlit  night  when  jasmine  spreads  its  other‐worldly 
fragrance;  it  consists  of  thousands  of  moon‐lit  nights 
when Paala tree blooms in the temple courtyard... 

Onam  brings  all  these  memories  in  a  golden  green 
banana leaf, to be savored to our heart’s content. I look 
forward to Onam because it embodies what Kerala is at 
its best.   

It  reminds me  that  I  belong  to  Kerala  whose  pristine 
beauty  is  jealously  guarded  by  the  Western  Ghats 
standing as faithful sentinel from the time immemorial. 
I  know Onam will  arrive  next  year  and  the  year  after 
and  beyond  with  refreshing  regularity  of  a  sunrise.  I 
know  Onam  will  extend  to  me  an  annual  red  carpet 
welcome  to  the  emerald  green  meadows  of  Kerala, 
extending all  the way from the gorgeous mountains  in 
the  east  through  the  rivers  in  the middle  flatlands  to 
the  glittering waters  of  the  Arabian  Sea.  The  blue  sea 
unleashes  a  cascade  of  waves  that  travel  to  the  coast 
with a  single‐minded determination  to perform an act 
of  martyrdom  if  only  to  have  a  last  embrace  of  the 
coastal Kerala! 

When Onam arrives I   know I have always been proud 
to  be  part  of  Kerala  of  a  blinding  beauty,  a  land 
sandwiched by the Western Ghats and the Arabian Sea 
with a canopy of sapphire‐blue sky.  I  then know that I 
am  standing  on  the  land  that  Parasuraman  retrieved 
from  the  sea.  I  will  then  know  that  I  belong  to  the 
mythical history of Mahabali who dreamed and built a 
land of prosperity,  for which he sacrificed himself and 
then I will realize that the idea of Kerala was worth that 
sacrifice. 

When  I  stand  watching  the  pristine  waters  of  the 
Arabian  Sea  reddened  by  a  fiery  sunset,  reflecting  on 
the unique heritage I have been bestowed upon,. Onam 
will  then  remind  me  that  in  this  love  affair,  one  can 
seek  redemption.  Onam  will  then  remind  me  that  in 
this love affair, one can always seek salvation! 

 

******** 
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ഓണ ി... 

 ഓരമ്തന്  പൂേമാ ിലാദയ്ം  നിറയു ത- 

രാഗ സാ മാം  സ്േനഹസി ു  

സാ ന നാളമായ്  നീളും മിഴിേക്കാണില് 

ആർ ം  നിറയു തര്ശുബി ു ...  

  

തി േവാണസ യ്യില്  തി മു നീ- 

കസവാർ   േചലുമായ ്വ ് 

തിരിവചു്ച  േപായെതന്  ദയ ിലാെണ ് 

അറിയാതി തിെതേ ...., ഒ ം 

പറയാെത  േപായതിെതേ .. 

  

ഉൾ കൂട് കൂ ിയ  സ പ്ന ശലാകകള് 

ഇഴപിരി ു   പിെ  ഇതള ് വിരി ു  

ദയാ തം  നിറ ിടെന ിലാശ േപാല് 

മഴേമഘാ സ യ്  ളു ി നില്പ ൂ ... 

മനതാരിേലാർ കള ് െപയനില്പ ൂ ...             

An 

 

 

amയ്k്..  
 
‘ നിന്െറ നിശ ാസ ധാര ജീവിത-- 
   ഗnമായി നുകര്nു ഞാൻ…  

 നിന്െറയാkുളിർ  മാറിെല ജീവ--- 

  സ്പnനം േക ുറ ി ാൻ......’ 

********* An
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 Thank you for your support. We would love to hear from you! 

For contributions, please send us your articles, poems, pictures, etc within the second week of the last month of 
any quarter so we can include it in the forthcoming publication. The publishers will reserve the right to publish 
any article or work. To reach us, please email us at:   mancapost@mancaonline.org 

 

 


