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From The Editor’s Desk
Dear Members,
Around the globe, especially in the Northern
hemisphere, where most of the land masses
lie, we wait for the cold winter months to
finally give way to warmer and sunnier
days. After our Sankranti festival, which
marks the official transition of the Sun into
Makara or Capricorn, the days get longer
and supposedly warmer, and it is time to
get prepared for the advent of the spring
and its myriad of lush colors and bursts of
vibrant blooms. Marked by Vasantha Panchami, and Ratha Sapthami, which recently
fell respectively, in the shukla paksha period, on the 5th and the 7th day of the lunar
month of Magha, it signifies the arrival of
the spring season, and with it, the
celebration of the season and the worship of
Surya, the Sun God.

Vasantha Panchami is considered to be the
5th day of the Magha Navarathri, which
typically falls in the January-February time
frame. The festival is associated with the
color yellow, as flowers and budding
blossoms of this color are related to spring.
The day also celebrates Goddess Saraswati,
who is adorned in a yellow saree, followed
by worship of knowledge and fine arts,
much like the Maha Navaratri festivities on
the Navami day. Ratha Sapthami is dedicated to Surya the Sun God, who rides his celestial chariot drawn by seven horses, now
steered towards the Northern hemisphere,
signifying
warmer
days.
Oblations
(arghyam) are offered to the Sun God,
followed by chanting of slokas. In all, we
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have four navaratris, each associated with
the particular season: Magha Navaratri –
January-February (Winter to Spring),
Vasantha Navaratri - March-April (Spring to
Summer), Ashada Navarathri - June-July
(monsoon), and Maha Navaratri or Sharad
Navaratri – September-October (autumn).
We are indeed blessed to be able to enjoy so
many festivals that celebrate nature and its
multi-faceted forms!
Our world revolves around the nature that
we live in – sun, rivers, clouds, mountains,
trees, and so on. Being respectful of our
nature is a way of keeping the energy
balanced. It also balances our ‘Dharmic’
and ‘Karmic’ laws, and is in perfect sync
with the modern day Go-Green concept. The
Vedas have long professed this idea, and
our Hindu religion has always abided by it.
So, when the next festivity rolls in, enjoy its
simple yet natural celebration, for our
ancestors may have had a good reason in
place for the ritual, be it feeding beasts and
birds, or worshipping rivers and rain
clouds! Sarvejana Sukhinobhavanthu.

The biggest lesson that life teaches you is adaptation. When
presented with a new life situation, you feel very
uneasy and uncomfortable. You want to revert
that situation instead of getting adapted.
You should adapt yourself like water. Look
at the river that flows, it flows through
mountains, plains and plateaus. It never
stops flowing because it is uncomfortable.
It makes the effort to remove its obstacles,
if not, it goes around it, but it never stops.
So be wise and adapt yourself to the needs of
nature and circumstances, as water molds itself
to the pitcher.

BALA SPEAKS

பாைாவின் வார்த்கதகள்
வாழ்க்கக நமக்கு கற்றுக்ககாடுக்கும் மிகப்கபரிய பாடம் பிறருடன்
ஒத்துப்கபாகும் தன்கம. புதிய வாழ்க்கக சூழ்நிகைககை சந்திக்க
கநரும்கபாது நாம் மிகவும் வருத்தப்படுகிகறாம். நாம் அந்த

சூழ்நிகையுடன் ஒத்துப்கபாகாமல், பின்கசல்ை முயல்கிகறாம். நாம்

நீகைப்கபால் ஒத்துப்கபாககவண்டும்.
நதியா

து, மகைகைிலும்,

பள்ைத்தாக்குகைிலும்,

சமகவைிகைிலும் பாய்ந்து கசல்கிறது.
அது தகடககையும்,

தடங்கல்ககையும் கண்டு
வருத்தப்பட்டு நிற்காமல்,

அத்தகடககை நீக்கியும் அல்ைது
சுற்றிக்ககாண்டும் கசல்கிறது.
பாத்திைத்திற்கு ஏற்ப தன்க

அகமத்துக்ககாள்ளும் நீகைப்கபால் நாமும்

இயற்க்ககயின் கதகவக்கும், சூழ்நிகைக்கும்
ஏற்ப நம்கம கபாருத்திக்ககாண்டு கசல்ை
பழககவண்டும்.
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FOOD FOR THOUGHT :
Q &A
With

Mrs Asha Manoharan
Living in the Present
A question was posed by one of our BDS members on “What does Living in the
present mean?”
I would like to talk about this topic today.
The phrase “Living in the present” is being frequently used nowadays, especially
by youngsters in the age group 20-30, as they are constantly distracted with
events happening in social media, and as a result, are completely disconnected
with the present day reality around them. They feel they should enjoy all the
pleasures of life and engage in fruitless activities.
People in the age group 30-40 are faced with a different problem. They are
frustrated and bored with their daily routine, and are inconsistent or completely
disregard their Nitya Karma or daily rituals.
At this point, I would like to elaborate on what Nitya Karma is.
When we are born, we inherit three kinds of debts, that of our ancestors/parents,
our gurus, and Gods/Goddesses. Let me touch upon each one of them.
Our parents provide food, shelter, clothing and financial support from the moment
we are born. They work hard so that we get the best education, and become
successful and respected in society. Therefore, when they get old, it is the
responsibility of each one of us to take care of them and repay that debt. In
modern society where nuclear families are on the rise, parents are neglected and
sent off to old-age homes. Doing so will incur Pitra Dosham, which will not only
affect the son or daughter, but his or her entire family.
The second debt we have to repay is that of our teachers. Starting from Kindergarten and all the way up to college or university, teachers provide us with knowledge
that helps us survive and be successful in society. We have to treat our teachers
with utmost respect and completely surrender to their guidance. Furthermore, we
should share the inherited knowledge and apply it in our personal and
professional arena. Only then, we can retain the knowledge gained from them.
The third debt is that we inherit from Gods/Goddesses. They created this
wonderful earth and provided us with oxygen, sunlight, plants, animals, etc., that
are vital for our survival. To appreciate all that they have given us, we should
perform pujas and rituals everyday, as opposed to doing this at a later stage in life
or when we enter Sanyasam. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, “surrender
your mind to me, and become a Bhakta with complete devotion”.
We all have to strive to reach this mental state, by taking small steps on a day to
day basis.
Therefore, in my opinion, “Living in the present” means performing our Nitya
Karma with complete dedication.
Pg - 4

வாசகரின் ககள்வியும் திருமதி
ஆஷா மக

ாகைன் பதிலும்

வாழ்க்கை வாழ்வதற்கை
இந்த கசாற்கறாடர்

ஆன்மீ க ரீதியாக

கதான்றுகதாட்டு இருந்துவந்தாலும் இக்காைத்து இகைஞர்கள் அதிகம்
பயன்படுத்தும் ஒரு நவ ீ

கசாற்கறாடைாக இருக்கிறது. ‘வாழ்க்கக

வாழ்வதற்கக’ என்பகத பார்க்கும் கபாது இன்கறய இகைஞர்கள் தங்கள்
நிகைகய மறந்து, கவண்டாத விஷயங்கைில் தங்கள் ம
கசலுத்துகிறார்கள் என்பது என் த

ிப்பட்ட கருத்து.

த்கத

25வயதிைிருந்து 35 வயதிற்குள் இருக்கும் இன்கறய இகைஞர்கள் ககட்கும்
ககள்வி என்

கட்டுப்பாடா

கவன்றால், “நாங்கள் இப்கபாகத ஒழுங்குமுகறயுடன் கூடிய

வாழ்க்கக வாழ கவண்டுமா? உைகில் உள்ை சுக கபாகங்ககை

அனுபவிக்க கூடாதா?” என்பதுதான். அதற்காக அவர்கள் கவண்டாத பை
விஷயங்ககை ம

திலும், கவண்டாத பை கபாருட்ககை வட்டிலும்
ீ

கசற்கிறார்ககைா என்று நிக

க்கும்படி நடந்து ககாள்கிறார்கள். இவர்கள்

கசய்ய கவண்டிய கர்மங்ககை கிைமமாக கசய்யாமல், பல்கவறு
ககைிக்கககைிலும் கசாமபா

ம் அருந்துவதிலும் கநைத்கதயும் பணத்கதயும்

சிைவழிக்கிறார்கள் என்று கதான்றுகிறது. இகத அடுத்த வயதி
நித்திய கர்மங்ககை சரியாக கசய்வதா

ர், தாங்கள்

எண்ணத்துடன் வைம் வருகிறார்கள்.

இதிைிருந்து ‘வாழ்க்கக வாழ்வதற்கக’ என்பகத மிகத் தவறாக புரிந்து
ககாண்டிருப்பது விைங்குகிறது.

நித்திய கர்மங்கள் என்றால் என்

எ

பகத கதரிந்தும், புரிந்தும் ககாண்டால்

நம் அன்றாட கசயல்ககை திறம்பட நிகறவாக கசய்ய முடியும். நாம் ம
ககாள்ை கவண்டிய முக்கிய விஷயம் என்

தில்

கவன்றால், இந்த பூமியில் நாம்

பிறப்கபடுத்து பை காரியங்கள் கசய்யும் கவகையில் நமக்கு மூன்று விதமா
ருணங்கள் கசருகின்ற

. முதைாவது பித்ருக்கள் ருணம், அதாவது நம்

மூதாகதயர்களுடனும் கபற்கறார்களுடனும் இருக்கும் ருணாணு பந்தம்.
இைண்டாவது ரிஷிக்கள் ருணம், அதாவது நம் ஆசிரியர்கைிடமும்
குருக்கைிடமும் உள்ை ருணாணு பந்தம்.

மூன்றாவது கதவர்கைிடமும்

கதவகதகைிடமும் நமக்குள்ை ருணாணு பந்தம். இந்த மூன்று பந்தங்ககையும்
நாம் தி

Pg - 5

மும் தீர்க்க கவண்டும். இகத தள்ைிப்கபாடுவது தவறு.

இந்த மூன்கறப் பற்றியும் பார்ப்கபாம் பித்ரு ருணம்- நம்கம

ஒரு நல்ை

குடும்ப சூழைில் வைர்த்து, படிக்க கவத்து, சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ை

நிகைக்கு உயர்த்தி, தங்கள் வாழ்க்கககயயும் நம் வாழ்க்கககயயும் கசம்பட,
சீர்பட நடத்தி கசல்லும் நம் முன்க

ார்கைிடம் நமக்குள்ை ருணம்.

ரிஷி ருணம்- நாம் பள்ைியில் அடி கவக்கும் நாைில் கதாடங்கி உயர்கல்வி
முடியும் வகை நமக்கு அறிவு ஞா

ம் வழங்கிய எல்ைா குருமார்கைின்

ருணமும் இதில் அடங்கும். இந்த ஞா
தன்

ம் கபற நம்மிடம் இருக்ககவண்டியது

டக்கம். நம்கமகய நாம் குருவிடம் சமர்பிக்க கவண்டும். இகதகய

பகவான் ஸ்ரீக்ருஷ்ணர் பின்வருமாரு கூறுகுறார்தத்வித்தி ப்ைணிபாகத
உபகதஷ்யதி கத ஞா

பரிப்ைஷ்க

ம் ஞா

ி

முதைில் குருவிற்கு கதகவயா

கசவயா

ஸ்தத்வதர்ஷி
கத கசய்து முடித்தபின் தன் சந்கதகத்கத

தீர்த்துக்ககாள்ை அனுமதி கபற்ற பிறகக ககள்வி ககட்பகத வழக்கமாக
ககாண்டிருந்தார்கள். குருவிடம் பணிந்து, முழு நம்பிக்ககயுடன்
கபற்றுக்ககாள்ளும் ஞா

ம் என்றும் அழியாதது. ஆ

கவைிநாட்டு கைாசாைத்கத பின்பற்றுவதால்

ால் தற்காை மாணவர்கள்

குருசிஷ்ய பாைம்பரியம்

அழிந்துவிட்டது. குருகவப்பற்றி இழிகசால் கபசி கபறும் ஞா

ம் நில்ைாது

விைகிவிடும்.

கதவ ருணம்- இவ்வுைகக பகடத்து நாம் வைமாக வாழ வழி கசய்த
இகறவனுடன் உள்ை பந்தம் இது.இந்த ருணானுபந்தத்கத தீர்த்துக்ககாள்ை
தி

மும் நாம் முயைகவண்டும்.

பித்ருக்கள் என்றால் இறந்தவர்கள் மட்டுமன்றி கபற்கறார்களும் அதில்

அடக்கம். தம்பதிகள் இருவரும் கபற்கறார் மட்டுமன்றி மாமியார்,
மாம

ாகையும் கபண கவண்டும். கபரும்பாைா

பிைச்சக

களுக்கு காைணம் பித்ருக்கைின் சாபகம. அவர்ககை கபணி

பாதுகாப்பகத இன்கறக்கு கதகவயா
அடுத்து குருவின் கடக
ஞா

குடும்பங்கைில் இருக்கும்

த்கதயும்

வாழ்க்கக முகற.

தீர்த்துக் ககாள்ை, நாம் கற்றகதயும், கபற்ற

மற்றவர்கைிடம் பகிர்ந்து ககாள்வது முதல் கடகம.

இைண்டாவது நாம் கற்ற கல்விக்கு ஏற்ற பணி கசய்ய கவண்டும்.

இறுதியாக கதய்வத்திற்கு கசய்ய கவண்டிய நித்திய கர்மங்ககை விடாமல்
கசய்ய கவண்டும்.இன்கறய கடகமகய இன்கற கசய்ய கவண்டும்.
பகவத் கீ கதயில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ‘வாழ்க்கக வாழ்வதற்கக’ என்பகத
பின்வருமாறு கூறுகிறார்- நீ உன் ம
ககாடு.என்
வழிபடு.எ

கத முழுகமயாக என்

ிடம் பக்தி கசய்து என் பக்த

க்கு வந்த

ாக மாறிவிடு. என்க

ம் கசய்.

ிடம்

கய

இது எல்ைா கதய்வங்களுக்கும் கபாருந்தும். எந்த கதய்வத்கதயும் நித்தம்
வணங்கி வந்த
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ம் கசய்து வாழும் வாழ்க்கககய சிறந்தது.

PHOTO ESSAY: MONTH OF JANUARY
PONGAL CELEBRATIONS SPECIAL PHOTOS!

Above: Procession of seeru items
around the prakaram
Left: Devotees offering prayers
and seeking blessings while beginning the process of cooking
pongal traditionally
Below Left: Vinayagar Homam
in process
Below Right: Devotees cooking
Pongal
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PHOTO ESSAY: MONTH OF JANUARY

Above: Devotees blowing air to keep
the wood burning and cooking Pongal
in the process

Above & Below: Devotees offering
prayers and arati as the auspicious
milk overflows.

Above & Right: Floor smeared with cow
dung is decked up with rangolis. Traditional pots and stoves are decorated for
Pongal as devotees complete preparing
Pongal

Left: Pongal
function coming to
a close with Mahamangal arati, with
devotees eagerly
receiving Bala’s
blessings
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PHOTO ESSAY: MONTH OF JANUARY

Above & Above Right: Raja Bala, Kutti Bala and Rajarajeshwari adorned in
dazzling ornaments and matching pavadai, looking beautiful during Pongal
and Maatu Pongal celebrations

Below Left & Below Right: Devotees feeding Gou maata, performing Maatu
pongal rituals
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PHOTO ESSAY: MONTH OF JANUARY

Above: Offering of seeru items
on the day of Bhogi

All: Pongal celebration decorations and
kolam alankaram at the temple.
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SPONSOR’S LIST : MONTH OF JANUARY
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POOJA ITEM SPONSORS

POOJA ITEM SPONSORS

Smt. Sowmya

Smt. Sumathi Ranganathan

Smt. Roopa. V

PONGAL SPONSORS

Smt. Sashikala

Smt. Aruna

Shri. Anthil. A

Smt. Amudha

Shri. Arjunram

Smt. Sowmya

Shri. Narasimhan

Smt. Neelima

Smt. Swarnalatha

Smt. Lakshmi

Shri Manoharan. K

Smt. Rukmini

Smt. Mala Sarathy

Shri. Murali. C

Smt. Myila Kannan

Shri. Narayanan

Smt. Gowri Shekar

Smt. Anuradha. S

Smt. Gowri Shankar

Shri. Narasimhan

Smt. Saranya Vinay

Bharthi Associates

Smt. Indira Sampath

Shri. Shankarappa

Smt. Radha Ramasamy

Malur Firewoord Vendor

Smt. Shwetha Sandeep

Smt. Kausalya Raman

Shri. Chidambaram. N

Smt. Asha Manoharan

Smt. Rajashree Shankar

Smt. Priya K Rangan

Shri. Srivatsan Sampath

Smt. Akhila Rajendran

Smt. Latha & Shri. Ramesh

Shri. Anthil Anbhazagan

Smt. Gargi & Shri. Sarathy

Smt. Mythili Sundararajan

Smt. Janani & Shri. Saranathan

Smt. Poornima & Shri. Krishnan

SPONSOR’S LIST : MONTH OF JANUARY
SPECIAL ARCHANA &
ABHISHEKAM SPONSORS
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SPECIAL ARCHANA &
ABHISHEKAM SPONSORS

Smt. Sowmya

Shri. Thiruvenkatasharma

Smt. Swathy

BREAKFAST MEAL SPONSORS

Smt. Neelima

Smt. Aruna

Smt. Sumathi

Smt. Sweta Patel

Smt. Manashri

Shri. Sampath Ayyangar

Shri. Shashank

Smt. Sumathi Ranganathan

Smt. Kadambari

Shri. Ravindran Seshadri

Smt. Vaishnavi

Smt. Poornima and Shri.
Srikrishnan

Smt. Usha Mohan

OUTREACH SPONSORS

Smt. Rajalakshmi

Smt. Padma S

Smt. Anuradha. S

Smt. Sharanya

Smt. Priya Rangan

Sri. Manoharan

Smt. Myila Kannnan

Shri. Anthil A

Smt. Vijayalakshmi

Shri. Vivek Raman

Smt. Lakshmi Patti

Shri. Arjun Ram V

Smt. Sumathi Ranganathan

Shri. Navin Manash

Smt. Anusuya Balasubramaniam
Smt. Arundhathi & Shri.
Ranganathan

Smt. Priya K Rangan
Shri. Vinay Srinivasan

UPCOMING TEMPLE EVENTS:
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CALENDAR

EVENT

DIETY

February 19th,
Tuesday

Pournami

Abhishekam for Kutti
Bala

February 22nd,
Friday

Sankatahara
Chaturthi

Abhishekam for Siddhi Vinayagar

February 24th,
Sunday

Panchami

Abhishekam for all deities

February 25th,
Sunday

Vishakam

Abhishekam for Raja Bala
and Kutti Bala

February 27th,
Tuesday

Ashtami

Abhishekam for all deities

March 10th, Sunday

Chaturthi

Abhishekam for Siddhi
Vinayagar

March 11th, Monday

Panchami

Abhishekam for all deities

March 14th,
Thursday

Ashtami

Abhishekam for all deities

Malur Sri Balambika Temple
Address:
Maruthi Extension 2nd stage,
Kasaba Hobli, Malur Taluk, Kolar District,
Karnataka—INDIA

Temple Timings:
Monday - Sunday
Mornings: 8:00 AM - 12:00 PM
Evenings: 5:00 PM - 7:30 PM

Email: contactus@malurbalambikatemple.org
Website: http://malurbalambikatemple.com
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