




ആശശംസകനളമാടടെ ........

ലപറപൽ ഹകറസ്സസ്,  അകരസ്ഥാർതതപൽ ഈ നചറുപടങ്ങൾ 

നമ്മനള വപസ്മയപപപ കസ്ഥാൻ തുടെങ്ങപയപടസ് ഒരു വർഷമസ്ഥാകസ്ഥാൻ 

ദപസ്ഥാകുന്നു. ഇന്നസ് സസ്കൂളപനന്റെ അഭപമസ്ഥാനഭസ്ഥാജ നങ്ങളസ്ഥായപ വളർന്ന 

ഈ കുടപക്കൂടതപനന്റെ എലസ്ഥാ പവർതനങ്ങളുണം മസ്ഥാതൃകസ്ഥാപരവണം അഭപമസ്ഥാനകരവമസ്ഥാണസ്. 

നപസ്ഥാതുവപദവ്യസ്ഥാലയ സണംരകണതപനന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായപ നപർമ്മപകനപട ഹഹ-നടെകസ് കസ്ഥാസസ് 

മുറപകളപനല ഈ നചറുപടങ്ങളുനടെ നപറസസ്ഥാന്നപദവ്യനതക്കുറപച്ചസ് ഇവപനടെ 

സൂചപപപകസ്ഥാതപരപകസ്ഥാൻ ആവപല.

അനശത്വരനസ്ഥായ കഥസ്ഥാകസ്ഥാരൻ- ദബപ്പൂർ സുൽതസ്ഥാൻ- ശശ്രീമസ്ഥാൻ ഹവകണം മുഹമ്മദസ് 

ബഷശ്രീറപനന്റെ ജന്മദപനതപൽ ലപറപൽ ഹകറസ്സസ് ഡപജപറലസ്ഥായപ പസപദശ്രീ കരപക്കുന്ന  

"കകവഴപ" എന്ന ഈ മസ്ഥാഗസപനന്റെ അണപയറയപൽ പവർതപച്ച എലസ്ഥാ 

കുടപപടങ്ങൾക്കുണം ഒപണം ദനതൃതത്വണം നൽകപയ അധവ്യസ്ഥാപകർക്കുണം  ഹൃദയണം നപറഞ്ഞ 

ആശണംസകദളസ്ഥാനടെ

വപ.എസസ. ശശ്രീജ  

ടഹെഡസമപസസട്രസസ   



സസ്കൂൾ  സസ്ഥാപകനസ്ഥായ  ശശ്രീമസ്ഥാൻ  പപ.  ചക്രപസ്ഥാണപ  ശശ്രീനസ്ഥാരസ്ഥായണ  ഗുരുവപനന്റെ  തതത്വങ്ങൾ
പസ്ഥാവർതപകമസ്ഥാകസ്ഥാൻ  അകശ്രീണണം  പരപശമപച്ച  വവ്യകപയസ്ഥാണസ്.  1950  കളുനടെ  തുടെകതപൽ
അദദ്ദേഹണം  'നവട'  എന്ന  സലതസ്  ഒരു  സസ്കൂൾ  സസ്ഥാപപക്കുന്നതപനസ്  ദവണപ  സർകസ്ഥാരപൽ
അദപക സമർപപക്കുകയണം അന്നസ് മുഖവ്യമനപയസ്ഥായപരുന്ന ശശ്രീമസ്ഥാൻ. ദകശവൻ അവർകൾ 1952
നമയസ് മസ്ഥാസതപൽ സസ്കൂൾ അനുവദപയ്ക്കുകയണം, തുടെർന്നസ് ശശ്രീ ലകസ്മശ്രീ മണംഗലണം ദകത്രതപനസ് വടെക്കു
വശതസ്ഥായപ 43 കുടപകളുമസ്ഥായപ ആദവ്യകസ്ഥാസസ് ആരണംഭപക്കുകയണം നചയസ്തു. ശശ്രീമസ്ഥാൻ നരസപണംഹ അയ്യർ
ആയപരുന്നു  ആദവ്യ  പധസ്ഥാന  അദവ്യസ്ഥാപകൻ.  ശശ്രീമസ്ഥാൻ  നനപദയസ്ഥാടെസ്  രസ്ഥാമചന്ദ്രൻ  ആദവ്യ
അദവ്യസ്ഥാപകനുണം,  പപ.  എൻ.  രസ്ഥാഘവൻ  നസ്ഥായരസ്ഥായപരുന്നു  ആദവ്യ  വപദവ്യസ്ഥാർതപ.  1957-ൽ  മപഡപൽ
സസ്കൂൾ ഹഹസസ്കൂളസ്ഥായണം ഉയർതനപട. 2000-ൽ ഹയർ നസകന്റെറപ വപഭസ്ഥാഗണം ആരണംഭപക്കുകയണം
നചയസ്തു. 

 ആശശസകളളളടട ........

സസ്കൂൾ മസ്ഥാദനജർ പപ.റപ.എ പസപഡന്റെസ് പപൻസപപൽ

ഉഴമലകൽ ദവണുദഗസ്ഥാപസ്ഥാൽ നക. ഹരപ

ശശ്രീമമാന് പപ. ചക്രപമാണപ
(എസസ.എന്.എചസ.എസസ.എസസ സമാപക മമാനനേജര)

ബപ. സുദരന്ദ്രനസ്ഥാഥസ്



എഎ....ഡപഡപ....നറമാനറമാ....റപറപ....യയ....ൽൽ

ശസ്ഥാസ്ത്ര സസ്ഥാദങ്കേതപക വപദവ്യയപലൂനടെ ദലസ്ഥാകണം എലസ്ഥാ ദമഖലകളപലണം ഹഹ-

നടെകസ് ആകുന്ന ഈ അവസരതപൽ തപരുവനന്തപുരണം ജപലയപനല മലദയസ്ഥാര 

ഗസ്ഥാമമസ്ഥായ ഉഴമലകലപനല ശശ്രീ നസ്ഥാരസ്ഥായണ ഹയർ നസകണറപ സസ് കൂളപനല 

ഞങ്ങളുണം ഹഹ-നടെകസ് വപദവ്യയപലൂനടെ യസ്ഥാത്ര നചയസ്തു തുടെങ്ങപ, ചപന്തകളുണം, 

സർഗ്ഗവസ്ഥാസനകളുണം, പഠനവണം ഡപജപറഹലസസ്ഥാകപ ദലസ്ഥാകതപനന്റെ 

നനറുകയപദലകസ് പയസ്ഥാണണം തുടെങ്ങുദമസ്ഥാൾ, നകസ്ഥാച്ചുമനസ്സുകളപനല ദവറപട 

ചപന്തകൾ വസ്ഥാക്കുകനളയണം വരകളസ്ഥായണം  ""കകവഴപകകവഴപ""  യപൽ 

ദകസ്ഥാർതപണകപയപരപക്കുന്നു.

നകസ്ഥാച്ചുകൂടകസ്ഥാരുനടെ ഈ ഉദവ്യമതപലണസ്ഥാകുന്ന പപഴവകൾ സദയണം 

കമപകണനമന്നു അഭവ്യർതപക്കുന്നു. 

നസ്നേഹെനതമാടടെ

എശം.എസസ. ഫമാഹെപയ

എഡപറര

 



കവകശം മുഹെമ്മെദസ ബഷശ്രീര ( 21 ജനുവരപ 1908- 5 ജൂകലെ 1994)

മലയസ്ഥാള ദനസ്ഥാവലപസണം കഥസ്ഥാകൃത്തുണം സത്വസ്ഥാതനവ്യസമര ദപസ്ഥാരസ്ഥാളപയമസ്ഥായപരുന്നു. നബപ്പൂര 

സുൽതമാന് എന്ന അപരനസ്ഥാമതപലണം അറപയനപടുന്ന കവകശം മുഹെമ്മെദസ ബഷശ്രീര 

(ജനേനേശം: 21 ജനുവരപ 1908 തലദയസ്ഥാലപറമസ്, ഹവകണം ദകസ്ഥാടയണം ജപല - മരണശം: 5 

ജൂഹല 1994 ദബപ്പൂർ, ദകസ്ഥാഴപദകസ്ഥാടെസ്). 1982-ൽ ഇന്തവ്യസ്ഥാ ഗവൺനമൻറസ്  പത്മശശ്രീ 

പുരസ്കസ്ഥാരണം നൽകപ ആദരപച്ചു. ആധുനപക മലയസ്ഥാളസസ്ഥാഹപതവ്യതപൽ ഏറവമധപകണം 

വസ്ഥായപകനപട എഴുത്തുകസ്ഥാരപനലസ്ഥാരസ്ഥാൾ എന്നസ് വപദശഷപപപകനപട.ജനകശ്രീയനസ്ഥായ 

എഴുത്തുകസ്ഥാരനസ്ഥായപരുന്നു ബ  ഷശ്രീർ. സസ്ഥാമസ്ഥാനവ്യണം മലയസ്ഥാളഭസ്ഥാഷ അറപയസ്ഥാവന്ന ആർക്കുണം 

ബഷശ്രീർ സസ്ഥാഹപതവ്യണം വഴങ്ങുണം. വളനര കുറച്ചു മസ്ഥാത്രനമഴുതപയപടണം ബഷശ്രീറപയനപസണം 

അനലങ്കേപൽ ബഷശ്രീർ സസ്ഥാഹപതവ്യണം എന്നതസ് മലയസ്ഥാളതപനല ഒരു സസ്ഥാഹപതവ്യ ശസ്ഥാഖയസ്ഥായപ 

മസ്ഥാറപയതസ് അദദ്ദേഹതപനന്റെ ജശ്രീവപതസ്ഥാനുഭവങ്ങളുനടെ കരുത്തുനകസ്ഥാണസ്ഥായപരുന്നു. ഹസ്ഥാസവ്യണം 

നകസ്ഥാണസ് അദദ്ദേഹണം വസ്ഥായനകസ്ഥാനര ചപരപപപച്ചു കൂനടെ കരയപപപക്കുകയണം നചയസ്തു. 

സമൂഹതപനന്റെ അടെപതടപൽ ജശ്രീവപക്കുന്ന മനുഷവ്യരുനടെ കഥകൾ അദദ്ദേഹണം പറഞ്ഞദപസ്ഥാൾ 

അതസ് ജശ്രീവസ്സുറതസ്ഥായപ, കസ്ഥാലസ്ഥാതപവർതപയസ്ഥായപ. ജയപൽപള്ളപകളുണം, ഭപകകസ്ഥാരുണം, 

ദവശവ്യകളുണം, പടപണപകസ്ഥാരുണം, സത്വവർഗ്ഗസ്ഥാനുരസ്ഥാഗപകളുണം നപറഞ്ഞ ഒരു ഫസ്ഥാന്റെസപയസ്ഥായപരുന്നു 

ബഷശ്രീറപനന്റെ ദലസ്ഥാകണം. ഇതരണം കഥസ്ഥാപസ്ഥാത്രങ്ങളുനടെ ചപന്തകൾദകസ്ഥാ, വപകസ്ഥാരങ്ങൾദകസ്ഥാ 

അതുവനരയള്ള സസ്ഥാഹപതവ്യതപൽ സസ്ഥാനമുണസ്ഥായപരുന്നപല. സമൂഹതപനു ദനനരയള്ള 

വപമർശനണം നപറഞ്ഞ ദചസ്ഥാദവ്യങ്ങൾ അദദ്ദേഹണം ഹസ്ഥാസവ്യതപനലസ്ഥാളപപപച്ചു വച്ചു. സമൂഹതപൽ 

ഉന്നത നപലവസ്ഥാരണം പുലർത്തുന്നവർ മസ്ഥാത്രണം നസ്ഥായകൻമസ്ഥാരസ്ഥാവക, മുസസ് ലപണം 

കഥസ്ഥാപസ്ഥാത്രങ്ങനള വപലന്മസ്ഥാരസ്ഥായപ ചപത്രശ്രീകരപക്കുക തുടെങ്ങപയ പവണതകളപൽ നപന്നുണം 

ദനസ്ഥാവലകൾകസ് ദമസ്ഥാചനണം നൽകപയതസ് ബഷശ്രീറസ്ഥാണസ്. തശ്രീകസ്ണമസ്ഥായ അനുഭവങ്ങളുനടെ 

തശ്രീവ്രത അദദ്ദേഹതപനന്റെ കൃതപകനള അനശത്വരമസ്ഥാകപ. മുസസ് ലപണം സമുദസ്ഥായതപൽ 

ഒരുകസ്ഥാലത്തു നപലനപന്നപരുന്ന എലസ്ഥാവപധ അനസ്ഥാചസ്ഥാരങ്ങൾനകതപനരയണം 

വപമർശനസ്ഥാത്മകമസ്ഥായപ അദദ്ദേഹണം തൂലപക ചലപപപച്ചു. 

അവലണംബണം : മലയസ്ഥാളണം വപകപ



Beauty of Flower

Buds bloom in the spring, 
the sun is ahead their head 
Roses are smiling 
And spreading their fragrance......

The golden flower in the garden 
Looks on the other flower 
Who are stil l sleeping on the lap of garden

 
The birds chirp suddenly 
Awake and arise
The breeze tel ls them 
Raise your head ahead
And stand you beautiful ly.

Chandana Biju
9 .G



ഒരു പ്രളയശം, ഒരു സനൗഹൃദശം, പപടന്ന.............. 

കസ്ഥാലതപനപറണം മനുഷവ്യ ജശ്രീവപതണം മുദന്നറുദമസ്ഥാൾകസ്ഥാലതപനപറണം മനുഷവ്യ ജശ്രീവപതണം മുദന്നറുദമസ്ഥാൾ
പകൃതപകപറണം കഴപവകൾ വളരുദമസ്ഥാൾ പകൃതപനയപകൃതപകപറണം കഴപവകൾ വളരുദമസ്ഥാൾ പകൃതപനയ

മറക്കുദമസ്ഥാൾ പകൃതപ ഉണന്നസ് മറക്കുദമസ്ഥാൾ പകൃതപ ഉണന്നസ് 
മനുഷവ്യനര ഓർമപപപച്ചനതന്തസ്മനുഷവ്യനര ഓർമപപപച്ചനതന്തസ്? ? 

ഒരു പളയണംഒരു പളയണം..
  പളയതപൽ നഷനപടനതന്തസ്പളയതപൽ നഷനപടനതന്തസ്??

അദനകണം ജശ്രീവനുകൾഅദനകണം ജശ്രീവനുകൾ..
ആ പളയതപൽ മനുഷവ്യനസ് ദനടെസ്ഥാൻ കഴപഞ്ഞനതന്തസ് ആ പളയതപൽ മനുഷവ്യനസ് ദനടെസ്ഥാൻ കഴപഞ്ഞനതന്തസ് ??

സസൗഹൃദണംസസൗഹൃദണം, , ജസ്ഥാതപജസ്ഥാതപ, , മതണംമതണം, , വർഗ്ഗണംവർഗ്ഗണം,,
വർണ്ണ ദഭദമദനവ്യയള്ള സസൗഹൃദണംവർണ്ണ ദഭദമദനവ്യയള്ള സസൗഹൃദണം..

അദപസ്ഥാൾ എലസ്ഥാ മനുഷവ്യരുണം പകൃതപനയഅദപസ്ഥാൾ എലസ്ഥാ മനുഷവ്യരുണം പകൃതപനയ
ഓർത്തു പകൃതപകസ് സസ്ഥാധപകസ്ഥാതനതന്തസ് ഓർത്തു പകൃതപകസ് സസ്ഥാധപകസ്ഥാതനതന്തസ് 

എന്നസ് ചപന്തപച്ചുഎന്നസ് ചപന്തപച്ചു. . ഒരു ഭസ്ഥാഗത്തു മതതപനന്റെ അതപരുകൾ ഒരു ഭസ്ഥാഗത്തു മതതപനന്റെ അതപരുകൾ 
ഇലസ്ഥാതസ്ഥായപനകസ്ഥാണപരപക്കുദമസ്ഥാൾ ഇലസ്ഥാതസ്ഥായപനകസ്ഥാണപരപക്കുദമസ്ഥാൾ 

മനറസ്ഥാരപടെതസ് മതനത ജനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുമനറസ്ഥാരപടെതസ് മതനത ജനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. . 
അവദശഷപച്ച മനുഷവ്യ ജശ്രീവനുകൾ അവദശഷപച്ച മനുഷവ്യ ജശ്രീവനുകൾ 

ഇനപ എന്തപനന ദനരപടെണണംഇനപ എന്തപനന ദനരപടെണണം..........................
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ശസ്ഥാസ്ത്രസസ്ഥാദങ്കേതപക വപദവ്യയപലൂനടെ ദലസ്ഥാകണം എലസ്ഥാ ദമഖലകളപലണം ഹഹനടെകസ് ആകുന്ന ഈ 
അനസരതപൽ തപരുവനന്തപുരണം ജപലയപൽ നനടുമങ്ങസ്ഥാടെസ് തസ്ഥാലൂകപനല മലദയസ്ഥാര ഗസ്ഥാമമസ്ഥായ 
ഉഴമലയ്ക്കലപനല ശശ്രീ നസ്ഥാരസ്ഥായണ ഹയർനസകന്റെറപ സസ്കൂളപനല  ഞങ്ങളുണം ഹഹനടെകസ് 
വപദവ്യയപലൂനടെ യസ്ഥാത്ര നചയസ്തസ് തുടെങ്ങപ. ചപന്തകളുണം, സർഗ്ഗവസ്ഥാസനകളുണം, പഠനവണം, 
ഡപജപറഹലസസ്ഥാകപ ദലസ്ഥാകതപനന്റെ നനറുകയപദലകസ് പയസ്ഥാണണം തുടെങ്ങുദമസ്ഥാൾ, നകസ്ഥാച്ചു 
മനസ്സുകളപനല ദവറപട ചപന്തകൾ വസ്ഥാക്കുകളസ്ഥായണം വരകളസ്ഥായണം "ഹകവഴപ"യപൽ 
ദകസ്ഥാർതപണകപയപരപക്കുന്നു.

നകസ്ഥാച്ചസ് കൂടകസ്ഥാരുനടെ ഈ ഉദവ്യമതപലണസ്ഥാകുന്ന പപഴവകൾ സദയണം കമപകണനമന്ന 
അഭവ്യർതനദയസ്ഥാനടെ "ഹകവഴപ"തസ്ഥാളുകളപദലകസ് .........

ദസ്നേഹദതസ്ഥാനടെ

 പപരപയുന്ന നവളയപൽ 

ഏദതസ്ഥാ വഴപ തസ്ഥാരയപൽ കണ്ടുമുടപയനസ്ഥാണം
അറപയസ്ഥാനത അടുത്തുദപസ്ഥായപ 
മറകപലന്നവസ്ഥാക്കുണം പപരപയപല എന്ന ഉറപണം 
എനപക്കുനശ്രീ തന്നു 
ഈ നപമപഷണം എന്തപനസ് എനന്ന മറക്കുന്നു 
എന്തപനുദവണപ പപരപയന്നു 
നപനകസ് ഞസ്ഥാനുണം എനപകസ് നശ്രീയണം 
എന്ന മനവണം, എൻനപഴലസ്ഥായപ കസ്ഥാണുനമന്നനപൻ
നമസ്ഥാഴപയണംമറന്നു .....
സത്വപ്നങ്ങൾ നനയസ്തുകൂടപയദശഷണം 
എങ്ങു നശ്രീ ഓടെപ ഒളപക്കുന്നു 
എങ്ങു നശ്രീ മസ്ഥാഞ്ഞു ദപസ്ഥാകുന്നു 
അന്നുണം ഇന്നുണം എന്നുണം ആവഴപതസ്ഥാരയപൽ 
നപൻവരവപനസ്ഥായപ കസ്ഥാതപരപക്കുണം .

Soswraya.C.K
V.D 



അഹെങമാരശം വരുതപയ ആപതസ

           ഒരപടെതസ് ഒരു കസ്ഥാടപൽ വലപനയസ്ഥാരു മരമുണസ്ഥായപരുന്നു നറുമധുരമുള്ള പഴങ്ങൾ 
ധസ്ഥാരസ്ഥാളമസ്ഥായപ ഉണസ്ഥാകുന്ന ആ മരതപനസ്ഥായപരുന്നു ആ കസ്ഥാടപൽ ഏറവണം കൂടുതൽ ഉയരണം .
                അങ്ങനന ഇരപനക ഒരു കപളപ വന്നസ് ആ മരതപദനസ്ഥാടു ദചസ്ഥാദപച്ചു ''ഞസ്ഥാനനസ്ഥാരു 
ദദശസ്ഥാടെനകപളപയസ്ഥാണസ് ,ഞസ്ഥാനുണം എനന്റെ ഇണയണം കൂടെപ ഈ ചപലകൾകപടെയപൽ ഒരു നചറപയ 
കൂടുപണപദതസ്ഥാനട?''       
   ''ശരപ ചങ്ങസ്ഥാതശ്രീ'' എന്നസ് മരണം സദന്തസ്ഥാഷദതസ്ഥാനടെ സമ്മതപച്ചു .കപളപ മരതപനന്റെ ചപലയപൽ 
മദനസ്ഥാഹരമസ്ഥായ കൂടു പണപതു ,അതപൽ ദചദകറപ .ആ കുടുണംബണം ആ മരതപനന്റെ പഴങ്ങൾ 
തപന്നസ് വപത്തുകൾ നസ്ഥാടുനശ്രീനള പറന്നസ് നടെന്നസ് വപതച്ചു .കുറച്ചുകൂടെപ കഴപന്നസ്  മനറസ്ഥാരു പകപ 
വന്നസ് ആ മരദതസ്ഥാടു ദചസ്ഥാദപച്ചു ,നപനന്റെ ചപലകളപൽ ഒളപച്ചപരുന്നസ് നപനന്റെ ഉടെൽ തപന്നുന്ന 
പുഴുകനള ഞസ്ഥാൻ നകസ്ഥാതപനയടുദതസ്ഥാനട ?അതുണം മരണം സദന്തസ്ഥാഷദതസ്ഥാനടെ സമ്മതപച്ചു .

മരനത രകപകസ്ഥാനുണം തനന്റെ വപശപടെകസ്ഥാനുണം ഒപണം വഴപയപൽ കണ ആ കപളപയണം 
കുടുണംബദതസ്ഥാനടെ ആ മരതപൽ സുഖമസ്ഥായപ പസ്ഥാർത്തു .

അങ്ങനന കസ്ഥാലണം കഴപനയ ,കുദറയധപകണം പകപകൾ വന്നസ് മരതപനന്റെ സമ്മതണം 
ദചസ്ഥാദപകസ്ഥാനത തനന്ന മരതടെപയപൽ നകസ്ഥാതപനകസ്ഥാതപ നപസ്ഥാത്തുണസ്ഥാകസ്ഥാൻ തുടെങ്ങപ, 
ഇതുകണസ് രണ്ടു കപളപകളുണം ദചർന്നസ് പുതപയ  കപളപകളുനടെ ദനതസ്ഥാവപദനസ്ഥാടു പറഞ്ഞു 
.അരുതസ്  , നപങ്ങൾ ഈ നചയന്നതസ് എനന്തന്നസ് നനപങ്ങൾ അറപയന്നപല .
"എനപകസ് നപങ്ങനടെ ആരുനടെയണം ഉപദദശണം ദവണ .നപങ്ങൾ നപങ്ങനടെ പസ്ഥാടപനസ്  ദപസ്ഥാ . ഞസ്ഥാൻ 
ഇവപനടെ തനന്ന തസ്ഥാമസപക്കുണം . അതപൽ യസ്ഥാനതസ്ഥാരു  മസ്ഥാറവമപല .” ദനതസ്ഥാവസ് പറഞ്ഞു

സങ്കേടെദതസ്ഥാനടെ ആ കപളപകൾ വരസ്ഥാൻദപസ്ഥാകുന്ന ആപതസ് മനസപലസ്ഥാകപ മറസ് 
മരങ്ങളപദലകസ് തങ്ങളുനടെ കൂടുകൾ മസ്ഥാറപ .

മഴകസ്ഥാലണം വന്നു .ആദവ്യണം  വശ്രീശപയ ശകപദയറപയ കസ്ഥാറസ് ഏറവണം കൂടുതൽ ഏറതസ് 
ഏറവണം ഉയരമുള്ള ആ മരതപലസ്ഥാണസ് .അതപനന്റെ ഉടെൽ ദപസ്ഥാള്ളയസ്ഥായപ കഴപഞ്ഞതപനസ്ഥാൽ 
മരണം മുറപഞ്ഞു വശ്രീണു നുറുങ്ങപ .
പുതുതസ്ഥായപ എതപയ കപളപകൾ ഭൂരപഭസ്ഥാഗവണം മരദതസ്ഥാനടെസ്ഥാപണം നഞരുങ്ങപ ഒടുങ്ങപ 
        അതു ചൂണപകസ്ഥാടപ മറസ് ജശ്രീവപകൾ എലസ്ഥാണം തങ്ങളുനടെ കുഞ്ഞുങ്ങദളസ്ഥാനടെ 
പറഞ്ഞു :''കണപദല വരുണംവരസ്ഥായ്കകൾ ആദലസ്ഥാചപദച്ച എനണം നചയ്യസ്ഥാവ .'' മറ്റുള്ളവർ 
പറഞ്ഞതസ് അനുസരപകസ്ഥാതതു  നകസ്ഥാണസ്ഥാണസ് ആ കപളപകൾ അപകടെതപൽ നപടതസ് .

അതുദപസ്ഥാനല തനന്ന നപങ്ങളുണം മറ്റുള്ളവർ പറയന്നതസ് അനുസരപക്കുക. ഇനലങ്കേപൽ 
എദന്തസ്ഥാനന്നങ്കേപലണം അപകടെതപൽ കുടുങ്ങപദപസ്ഥാക്കുണം
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  തതശശർ പശരശ  തതശശർ പശരശ
                              

 ''പൂരങ്ങളുനടെ പൂരണം പൂരങ്ങളുനടെ പൂരണം ''എന്നസ്ഥാണസ് തൃശൂർ പൂരണം അറപയനപടുന്നതസ്എന്നസ്ഥാണസ് തൃശൂർ പൂരണം അറപയനപടുന്നതസ്. . തൃശൂർ ജപലയപനല വടെക്കുന്നസ്ഥാഥ തൃശൂർ ജപലയപനല വടെക്കുന്നസ്ഥാഥ 

ദകത്ര അണംഗണതപലള്ള ദതകപൻകസ്ഥാടെസ് ഹമതസ്ഥാനതസ് ദമടെ മസതപനല പൂരണം നസ്ഥാളപലസ്ഥാണസ് ഈ ദകത്ര അണംഗണതപലള്ള ദതകപൻകസ്ഥാടെസ് ഹമതസ്ഥാനതസ് ദമടെ മസതപനല പൂരണം നസ്ഥാളപലസ്ഥാണസ് ഈ 

ഉത്സവണം നടെക്കുന്നതസ്ഉത്സവണം നടെക്കുന്നതസ്. . പൂരണം നസ്ഥാളപൽ രസ്ഥാവപനല തപരുവമസ്ഥാടെപ ശശ്രീകൃഷ്ണ ദകത്രതപൽ മുഴങ്ങുന്ന പൂരണം നസ്ഥാളപൽ രസ്ഥാവപനല തപരുവമസ്ഥാടെപ ശശ്രീകൃഷ്ണ ദകത്രതപൽ മുഴങ്ങുന്ന 

കതപന നവടെപദയസ്ഥാനടെ പൂരചടെങ്ങുകൾ ആരണംഭപക്കുണംകതപന നവടെപദയസ്ഥാനടെ പൂരചടെങ്ങുകൾ ആരണംഭപക്കുണം. . പതപനഞ്ചു  ആനകൾ തപരുവമസ്ഥാടെപ പതപനഞ്ചു  ആനകൾ തപരുവമസ്ഥാടെപ 

ദകത്രതപനു പദർശനണം വച്ചസ് ദഘസ്ഥാഷയസ്ഥാത്രയസ്ഥായപ വടെക്കുന്നസ്ഥാഥദകത്രതപനുള്ളപൽ കൂടെപ ദകത്രതപനു പദർശനണം വച്ചസ് ദഘസ്ഥാഷയസ്ഥാത്രയസ്ഥായപ വടെക്കുന്നസ്ഥാഥദകത്രതപനുള്ളപൽ കൂടെപ 

ദകത്രതപനന്റെ ഒരു വശതസ്ഥായപ അണപനപരക്കുന്നുദകത്രതപനന്റെ ഒരു വശതസ്ഥായപ അണപനപരക്കുന്നു. . പധസ്ഥാന ആനയനടെ പുറത്തു ശശ്രീകൃഷ്ണ രൂപണം പധസ്ഥാന ആനയനടെ പുറത്തു ശശ്രീകൃഷ്ണ രൂപണം 

നകസ്ഥാതപയ തപടെമസ് കസ്ഥാണുണംനകസ്ഥാതപയ തപടെമസ് കസ്ഥാണുണം. . അദതസമയണം പതപനഞ്ചു ആനകൾ അടെങ്ങപയ മനറസ്ഥാരു സണംഘണം അദതസമയണം പതപനഞ്ചു ആനകൾ അടെങ്ങപയ മനറസ്ഥാരു സണംഘണം 

പസ്ഥാറദമകസ്ഥാവസ് ദകത്രതപൽ നപന്നസ് തപരപച്ചു ഹമതസ്ഥാനതപനന്റെ എതപർ ദപശയപൽ ആദവ്യ പസ്ഥാറദമകസ്ഥാവസ് ദകത്രതപൽ നപന്നസ് തപരപച്ചു ഹമതസ്ഥാനതപനന്റെ എതപർ ദപശയപൽ ആദവ്യ 

സണംഘതപനസ് ആഭപമുഖമസ്ഥായപ അണപനപരക്കുന്നുസണംഘതപനസ് ആഭപമുഖമസ്ഥായപ അണപനപരക്കുന്നു. . ഈ സണംഘനത നയപക്കുന്ന ആനയനടെ പുറത്തു ഈ സണംഘനത നയപക്കുന്ന ആനയനടെ പുറത്തു 

ദദവപയനടെ വപഗഹണം അടെങ്ങപയ തപടെമസ് ഉണസ്ഥായപരപക്കുണംദദവപയനടെ വപഗഹണം അടെങ്ങപയ തപടെമസ് ഉണസ്ഥായപരപക്കുണം. . ആനകൾ അണപനപരന്നു കഴപഞ്ഞസ്ഥാൽ ആനകൾ അണപനപരന്നു കഴപഞ്ഞസ്ഥാൽ 

പസ്ഥാണപദമളണം പഞസ്ഥാരപ ദമളണം എന്നപവ ആരണംഭപക്കുന്നുപസ്ഥാണപദമളണം പഞസ്ഥാരപ ദമളണം എന്നപവ ആരണംഭപക്കുന്നു. . മത്സരബുദപദയസ്ഥാനടെ അവതരപപപക്കുന്ന മത്സരബുദപദയസ്ഥാനടെ അവതരപപപക്കുന്ന 

ദമളതപൽ എൺപദതസ്ഥാളണം ദവടകസ്ഥാർ കൂടെസ്ഥാനത തപമപലദമളതപൽ എൺപദതസ്ഥാളണം ദവടകസ്ഥാർ കൂടെസ്ഥാനത തപമപല,,നകസ്ഥാമസ്നകസ്ഥാമസ്,,കുഴൽകുഴൽ,,ഇലതസ്ഥാളണംഇലതസ്ഥാളണം,,ശണംഖസ് എന്നപ ശണംഖസ് എന്നപ 

വസ്ഥാദദവ്യസ്ഥാപകരണങ്ങൾ ഹകകസ്ഥാരവ്യണം നചയ്യുന്നവരുണം ഉണസ്ഥാകുണംവസ്ഥാദദവ്യസ്ഥാപകരണങ്ങൾ ഹകകസ്ഥാരവ്യണം നചയ്യുന്നവരുണം ഉണസ്ഥാകുണം. . വടെക്കുന്നസ്ഥാഥ ദകത്ര വടെക്കുന്നസ്ഥാഥ ദകത്ര 

പരപസരത്തുള്ള ഇലഞ്ഞപയനടെ ചുവടപൽ പസപദമസ്ഥായ ഇലഞ്ഞപതറദമളണം ഉച്ചകസ് ആരണംഭപച്ചു പരപസരത്തുള്ള ഇലഞ്ഞപയനടെ ചുവടപൽ പസപദമസ്ഥായ ഇലഞ്ഞപതറദമളണം ഉച്ചകസ് ആരണംഭപച്ചു 

അരങ്ങു തകർക്കുന്നുഅരങ്ങു തകർക്കുന്നു. . ആനപറത്തു ആലപടണംആനപറത്തു ആലപടണം,,നവഞസ്ഥാമരണം എന്നപവ പപടെപക്കുന്നവരുണം മുത്തുക്കുടെ നവഞസ്ഥാമരണം എന്നപവ പപടെപക്കുന്നവരുണം മുത്തുക്കുടെ 

ഏന്തപയവരുണം നപലയറപപക്കുണംഏന്തപയവരുണം നപലയറപപക്കുണം. . സനവ്യയസ്ഥാകുദമസ്ഥാൾ കുടെമസ്ഥാറണം ആരണംഭപക്കുകയസ്ഥായപസനവ്യയസ്ഥാകുദമസ്ഥാൾ കുടെമസ്ഥാറണം ആരണംഭപക്കുകയസ്ഥായപ. . വപവപധ വപവപധ 

വർണ്ണങ്ങളപലള്ള മദനസ്ഥാഹരങ്ങളുമസ്ഥായ കുടെകൾ കസ്ഥാലദബസ്ഥാധദതസ്ഥാനടെ മസ്ഥാറപ മസ്ഥാറപ വർണ്ണങ്ങളപലള്ള മദനസ്ഥാഹരങ്ങളുമസ്ഥായ കുടെകൾ കസ്ഥാലദബസ്ഥാധദതസ്ഥാനടെ മസ്ഥാറപ മസ്ഥാറപ 

ഇരുവശകസ്ഥാരുണം വർണ്ണങ്ങളുനടെ മസ്ഥായസ്ഥാപപഞണംതനന്ന സൃഷപക്കുന്നുഇരുവശകസ്ഥാരുണം വർണ്ണങ്ങളുനടെ മസ്ഥായസ്ഥാപപഞണംതനന്ന സൃഷപക്കുന്നു. . പശസ്ഥാതലതപൽ പശസ്ഥാതലതപൽ 

പഞവസ്ഥാദവ്യവണം നചണദമളവണം മുഴകപനകസ്ഥാണപരപക്കുണംപഞവസ്ഥാദവ്യവണം നചണദമളവണം മുഴകപനകസ്ഥാണപരപക്കുണം. . കുടെമസ്ഥാറതപനസ് ദശഷണം ആനകൾ മടെങ്ങപ കുടെമസ്ഥാറതപനസ് ദശഷണം ആനകൾ മടെങ്ങപ 

ദപസ്ഥാവകയണം തപടെമ്പുകൾ ശശ്രീ ദകസ്ഥാവപലപദലക്കു തപരപനക വയ്ക്കുകയണം നചയന്നുദപസ്ഥാവകയണം തപടെമ്പുകൾ ശശ്രീ ദകസ്ഥാവപലപദലക്കു തപരപനക വയ്ക്കുകയണം നചയന്നു. . നവളുപപനസ് മൂന്നു നവളുപപനസ് മൂന്നു 

മണപകസ് വർണ പുഷ്പങ്ങൾ വപരപയപക്കുന്ന കരപമരുന്നു പദയസ്ഥാഗണം ആരണംഭപക്കുണംമണപകസ് വർണ പുഷ്പങ്ങൾ വപരപയപക്കുന്ന കരപമരുന്നു പദയസ്ഥാഗണം ആരണംഭപക്കുണം. . പപദറ ദപവസവണം പപദറ ദപവസവണം 

നചറപയ രശ്രീതപയപൽ ഉള്ള എഴുന്നള്ളപപണം കുടെമസ്ഥാറവണം കസ്ഥാണുണംനചറപയ രശ്രീതപയപൽ ഉള്ള എഴുന്നള്ളപപണം കുടെമസ്ഥാറവണം കസ്ഥാണുണം. . ഉച്ചകസ് ഏകദദശണം രണ്ടു മണപദയസ്ഥാനടെ ഉച്ചകസ് ഏകദദശണം രണ്ടു മണപദയസ്ഥാനടെ 

പൂരച്ചടെങ്ങുകൾ അവസസ്ഥാനപക്കുന്നു പൂരച്ചടെങ്ങുകൾ അവസസ്ഥാനപക്കുന്നു 
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ഇടെവപമാതപ 

പുസ്തകങ്ങൾ കുടെകൾ പുതനുടുപമസ്ഥായപ 
എതപടുന്നു പള്ളപക്കൂടെ പൂമസ്ഥാറകൾ കൂടമസ്ഥായപ 
ദവനൽകസ്ഥാലതപനന്റെ ദസ്ഥാഹവപമുകശ്രീയസ്ഥായപ 
ഒപണം നചസ്ഥാരപയന്ന ഇടെവപസ്ഥാതപ 
തുള്ളപയസ്ഥായപ തുള്ളപയസ്ഥായപ തുള്ളപനകസ്ഥാരുകുടെമസ്ഥായപ
നചസ്ഥാരപയന്ന ഇടെവവർഷണം 

ആകസ്ഥാശണം കസ്ഥാർ നകസ്ഥാണസ് മൂടെപടുദമസ്ഥാൾ
വപശ മപകസ്ഥാനസ്ർകനുണം ദപസ്ഥായസ് 
കസ്ഥാർമുകപൽ സസ്ഥാഗരതടപദലകസ് 
വറപ വരണ പുഴകൾക്കുണം,നദപകൾക്കുണം 
ദസ്ഥാഹനശ്രീർ ദകസ്ഥാരപനചസ്ഥാരപയന്ന വർഷണം.
കുതപർന്നു ഞസ്ഥാനനൻ പുതുപുസ്തകണം പപനന്ന ദവഷണം 
'ഓടെപദപസ്ഥാകസ്ഥാണം കൂടദര'നയദന്നസ്ഥാതപ
ഇടെവപസ്ഥാതപ തൻ സുഖനമറപദഞ്ഞസ്ഥാടെപ ഞസ്ഥാൻ
രകപനപൻ പുതു പുസ്തകതസ്ഥാളപനന 
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                                            ശുഭമാപസ തപ വപശശമാസശംശുഭമാപസ തപ വപശശമാസശം                                        
                                                                                                                                                          

ഒരു മനുഷഷ്യടനേ മുനന്നമാടസ നേയപക്കുന്നതസ അവടന്റെ ശുഭമാപപ 
വപശശസമമാണസ. സുഖ ദദുഃഖങ്ങൾ നേപറഞ്ഞതമാണസ ജശ്രീവപതശം. ഒരു കുഴപകസ 
നശഷശം കുന്നസ എന്നതസ നപമാടലെ ദദുഃഖതപനേപ്പുറശം ഒരു സുഖവുമുണമാകുശം, 
ഈ ശുഭമാപസ തപ വപശശമാസനതമാടടെ ജശ്രീവപചമാൽ ജശ്രീവപതതപടന്റെ പ്രയമാസ 
ഘടങ്ങടള എളുപശം തരണശം ടചയമാന് കഴപയുശം.   ഉണരുടമന്നസ 
വപചമാരപച്ചു തടന്നയമാണസ നേടമനശം ഉറങ്ങമാന് കപടെക്കുന്നതസ ഇതസ ഒരു 
ശുഭമാപപ വപശശസമമാണസ. ആ വപശശസശം അടല്ലെങപൽ ആ പ്രതശ്രീക്ഷ 
നേമ്മുടടെ എല്ലെമാ പ്രവരതപയപലശം, ചപന്തയപലശം ഒന്നസ നപമാടലെ 
പ്രതഷ്യക്ഷമമായമാൽ ജശ്രീവപതശം വപജയപക്കുശം .
നേമുകസ വപഷമങ്ങൾ വരുനമമാൾ നേമാശം ദഖപക്കുന, എന്നമാൽ ഈ 
അവസയപൽ ഒന്നസ മമാതശം നേമാശം ചപന്തപക്കുക ഇന്നസ ദദുഃഖമമാടണകപൽ 
നേമാടള സനന്തമാഷമമാണസ രമാതപ ഒരപകലശം അനേന്തമമായപ നേശ്രീളപല്ലെ, എല്ലെമാ 
രമാതപകസ നശഷവുശം പകൽ വരുശം. അതുനപമാടലെ ഒരു പരമാജയശം 
ഉണമാകുനമമാൾ ഒരു വപജയശം നേടമ്മെ കമാതപരപക്കുന എന്നസ 
മനേസപലെമാക്കുക.
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പപാദരക്ഷകൻ പപാദരക്ഷകൻ ((പപാദരക്ഷകളപപാദരക്ഷകള) ) പറഞ്ഞതത് പറഞ്ഞതത് 
കകൂടട്ടുകപാരരീ നനിനനപാടടെനനികത് എത്ര മപാത്രത്രം നസ്നേഹമട്ടുടണ്ടെനത് അറനിയപാനമപാ, നരീ 

പനിച്ചടവെച്ചട്ടു നടെന നപാൾ മട്ടുതൽ നനിനകത് നനപാവെപാടത, ഒരട്ടു മട്ടുളട്ടുനപപാലട്ടുത്രം ടകപാളനികപാടത 
ഞപാൻ നനിടന സത്രംരക്ഷനിച്ചനിരട്ടുനട്ടു. നനിടന്റെ  രകൂപവെട്ടുത്രം ആഗ്രഹങ്ങളട്ടുത്രം മപാറട്ടുനതനട്ടുസരനിച്ചത് നരീ
എടനയട്ടുത്രം മപാറനി. പല രകൂപതനിൽ പലനനിറതനിൽ ഞപാൻ നനിനനപാടടെപാപ്പമട്ടുണ്ടെത്, പനക്ഷ ചനില 
സമയതത് നനിടന്റെ പ്രവെർതനികൾ എടന ഏടറ ദട്ടുദുഃഖനിപ്പനികട്ടുനട്ടു. എടന്റെ നനിറടമപാനത് 
മങ്ങനിയപാൽ ടചറട്ടു നരപാഗത്രം വെനപാൽ പനിടന നരീ ഒടട്ടുത്രം മടെനികനില്ല എടന വെലനിടച്ചറനിയപാൻ.

എനപാലട്ടുത്രം നരീ വെരീണ്ടെട്ടുത്രം എടന തടന ആശ്രയനികട്ടുത്രം. പട്ടുതനിയ രകൂപതനിലപാടണെനത് 
മപാത്രത്രം. നനിടന്റെ സന്തത സഹചപാരനിയപായനി ഞപാനനിനപ്പപാഴട്ടുമട്ടുടണ്ടെകനിലട്ടുത്രം ചനില 
അതനിര്വെരമട്ടുകൾ നരീ എനനികപായനി കല്പ്പനികട്ടുനടതന്തനിനപാണെത്? നനിടന്റെ ആരപാധനപാ 
മകൂർതനിയട്ടുടടെ പരനിസരതത് നപപാലട്ടുത്രം എടന ടകപാണ്ടെട്ടുനപപായനിടനില്ല ആ പ്രനദശത്രം ചട്ടുറനിനടെനത് 
കപാണെണെടമനത് തരീവ്രമപായ നമപാഹമട്ടുടണ്ടെങനിലട്ടുത്രം എനപ്പപാടഴടന്റെ ശ്രദ്ധ മട്ടുഴട്ടുവെൻ നനിനനിലപാണെത്.

നനിടന നവെദനനിപ്പനികപാടത നനപാനകണ്ടെതത് എടന്റെ മപാത്രത്രം ഉതരവെപാദനിതത്വമപാടണെനത് 
ഞപാൻ മനസനിലപാകട്ടുനട്ടു.....   
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                   അച്ചടെകത്രം                      
                                                                                              . 
       ജരീവെനിതപപാത സട്ടുസനിരവെട്ടുത്രം സട്ടുഗമവെട്ടുത്രം ആവെണെടമങനിൽ ആവെശര്യത്രം നവെണ്ടെ ഘടെകത്രം അച്ചടെകത്രം

തടനയപാണെത്.  അച്ചടെകത്രം മമൗനത്രം  പപാലനികലല്ല.  അടെനിമതവെട്ടുമല്ല.  ദദൃഢമപായ മനസനിടന്റെ ബഹനിർ

സത്ഫട്ടുരണെമപാണെത്.  നവെണ്ടെ സമയതട്ടു നവെണ്ടെതട്ടു നപപാടല പ്രതനികരനികട്ടുകയപാണെത് അച്ചടെകതനിടന്റെ

മമൗലനികത. ഈ പറഞ്ഞ കപാരര്യത്രം വെനിശദരീകരണെത്രം അർഹനികട്ടുനതപാണെത്. ശബത് ദമട്ടുഖരനിതവെട്ടുത്രം ആവെശര്യ

മനില്ലപാത  വെപാകത്  വെനിതറനിയട്ടുമട്ടുള  സത്രംഭപാഷണെവെട്ടുത്രം  രണ്ടെട്ടു  തരതനിൽ  അനപാവെശര്യമപാണെത്.  ഒനത്

അർത്ഥയട്ടുക്തയനില്ലപാടത വെപാകട്ടുകൾ പ്രനയപാഗനിച്ചത് മടറപാരപാളട്ടുടടെ എതനിർപ്പത് വെലനിച്ചട്ടുവെയട്ടുനട്ടു. രണ്ടെത്

ആവെശര്യമനില്ലപാത പദപ്രനയപാഗതനിലകൂടടെ  ടതറപായ നബപാധത്രം മറട്ടുളവെരനിൽ ഉണ്ടെപാകട്ടുനട്ടു.  അതട്ടു

ടകപാണ്ടെട്ടുതടന അച്ചടെകത്രം എല്ലപാകപാരര്യതനിലട്ടുത്രം പപാലനികട്ടുക,  നല്ല ടപരട്ടുമപാറത്രം,  അഭനിമപാനനബപാധത്രം

തട്ടുടെങ്ങനി എല്ലപാ കപാരര്യങ്ങളട്ടുത്രം വെര്യക്തനികത് ആവെശര്യമപാണെത്. ശരനിയപായ ഒരട്ടു ജരീവെനിത ക്രമത്രം, അനട്ടുസരണെ

ശരീലത്രം എനനിവെ പപാലനികട്ടുനതത് നല്ലതപാണെത്.  അച്ചടെകതനിൽ അതനിഷനിതമപായനിരട്ടുന ഒരട്ടു ഗട്ടുരട്ടുതത്വത്രം

ഉണ്ടെപാനകണ്ടെതപാണെത്.

സപാധപാരണെ പറഞ്ഞട്ടു നകൾകപാറട്ടുള ഒരട്ടു വെപാകപാണെത് അച്ചടെകരപാഹനിതര്യത്രം.  ആ സകൂളനിൽ

പഠനികട്ടുന കട്ടുടനികൾകട്ടു അച്ചടെകത്രം ഇല്ല. ആ കപാസനിൽ എന്തട്ടുബഹളമപാണെത്; ഒരട്ടു അച്ചടെകവെട്ടുമനില്ല.

അച്ചടെകമനില്ലപാത സമകൂഹത്രം രപാഷഷ്ട്രതനിനത് ആപതപാണെത്. ഇങ്ങടന അച്ചടെകത്രം ധപാരപാളത്രം സലതത്

പ്രനയപാഗതനിൽ  വെരട്ടുനട്ടുണ്ടെത്.  ഇവെനിടടെ  കപാസനിൽ  എന്തട്ടു  ബഹളമപാണെത്  ;  അച്ചടെകമനില്ല  എനത് 

പറയട്ടുനമപാൾ ശബ്ദമട്ടുഖരനിതമപായ അന്തരരീക്ഷത്രം മപാത്രനമ വെക്തപാവെത്  ഉനദ്ദേശനികട്ടുനട്ടുളകൂ.  കട്ടുടനികൾ

മനിണ്ടെപാതനിരട്ടുനപാൽ  മതനി;അച്ചടെകത്രം  പപാലനിച്ചട്ടു  കഴനിഞ്ഞട്ടു  എനർത്ഥത്രം.  എനപാൽ  ആ  സകൂളനിൽ

പഠനികട്ടുന വെനിദര്യപാർത്ഥനികൾകത് അച്ചടെകമനിടല്ലനട്ടുത്രം ആ സമകൂഹതനിനത് അച്ചടെകമനില്ലപാനട്ടുത്രം പറയട്ടു

നമപാൾ ഉനദ്ദേശനികട്ടുനതത് നകവെലത്രം ശബ്ദമല്ല ; അച്ചടെകടമന വെപാകനിൽ മടറടന്തല്ലപാനമപാ ഉടണ്ടെനട്ടു

വെരട്ടുനട്ടു. അതത് എന്തപാണെത് എനത്  നനപാകപാത്രം .

ഒരട്ടു  ജനതയട്ടുനടെനയപാ  സമകൂഹതനിടന്റെനയപാ  അമനിത  സത്വപാതനത്രം  അച്ചടെകമനില്ലപായ്മയപായനി

കരട്ടുതട്ടുനട്ടു.  നനിയമങ്ങൾകട്ടു  വെഴങ്ങപാതനിരനികട്ടുനതട്ടു  അച്ചടെകരപാഹനിതര്യമപാണെത്.  കർതവെര്യങ്ങൾ

മറകട്ടുകയട്ടുത്രം  നനിയനണെമനില്ലപാടത  ടപരട്ടുമപാറട്ടുകയട്ടുത്രം  ടചയട്ടുനതത്  സമപാഹതനിടന്റെ  അച്ചടെക

രപാഹനിതര്യമപാണെത്.  ടപപാതട്ടു  സത്വതട്ടുകൾകട്ടു  നപാശത്രം  വെരട്ടുതട്ടുനതത്  സമകൂഹതനിടന്റെ  അച്ചടെക

മനില്ലപായ്മയപാണെത് കപാണെനികട്ടുനതത്. 

അച്ചടെകതനിൽ അതനിഷനിതമപായ  ഒരട്ടു  സത്രംസപാരത്രം  എനതത്  സട്ടുരഷനിതതത്വതനിടന്റെ  ഭപാഗ

മപാണെത്.  സത്രംരക്ഷണെത്രം നശനികട്ടുനമപാൾ അച്ചടെകരപാഹനിതര്യത്രം ജനനികട്ടുനട്ടു.  ഒരട്ടു സകൂളനിടന നനിയനനി

കട്ടുവെപാൻ ശകത് തനപായ നമധപാവെനി ഇല്ലപാടത വെരട്ടുക, അദ്ധര്യപാപകൻ വെനിഭനിനതടട്ടുകളനിൽ നനിൽകട്ടുക,

തട്ടുടെങ്ങനിയ കപാരര്യങ്ങൾ സകൂളനിടന്റെ സട്ടുരക്ഷനിതതത്വത്രം തകർകട്ടുത്രം. അതരത്രം കലപാലയങ്ങൾകത് അച്ചടെ

കമനിടല്ലനട്ടുത്രംപറയട്ടുത്രം. ഒരട്ടു സമകൂഹതനിലപാകട്ടുനമപാൾ നനിയമങ്ങൾകട്ടു ജനതവെഴങ്ങപാടതയനിരനികട്ടുക,



അവെടര ശക്തമപായനി നയനികപാൻ നനതപാവെനില്ലപാതനിരനികട്ടുക തട്ടുടെങ്ങനിയ കപാരണെങ്ങളപാൽ ആ രപാഷഷ്ട്ര

തനിനത് അച്ചടെകമനിടല്ലനട്ടുത്രം പറയട്ടുത്രം.

ഒരട്ടു  വെനിദര്യപാർഥനിയനിലട്ടുത്രം  അച്ചടെകത്രം  അടെനിനച്ചൽപ്പനികപാൻ ആവെനില്ല.  അച്ചടെകത്രം  സത്വയത്രം  ശരീലനി

നകണ്ടെട്ടുന ആതത് മഗട്ടുണെമപാണെത്; മടറപാരപാടള നബപാധര്യടപ്പടെട്ടുതപാൻനവെണ്ടെനി ശരീലനികട്ടുന ഒനല്ല സത്വയത്രം

നബപാധര്യമപായപാൽ അച്ചടെകത്രം പപാലനികട്ടു. ഒരട്ടു നടെപടെനിക്രമത്രം, അടതന്തട്ടുമപാകടട, അതത്  പപാലനികലപാണെത്

അച്ചടെകത്രം.  വെനിദര്യപാര്ത്ഥനികടള ഭയടപടെട്ടുതനിനയപാ ശനിക്ഷനിനച്ചപാ വെഴകട്ടുപറനഞ്ഞപാ ഒരനികലട്ടുത്രം അച്ചടെ

കത്രം പപാലനികട്ടുവെപാൻ ആവെനില്ല.  വെനിദര്യപാർത്ഥനികത്  സകൂളനിലട്ടുത്രം  സമകൂഹതനിലട്ടുത്രം  ലഭനികട്ടുന അത്രംഗരീകപാര

മപാണെത് യഥപാർത്ഥ അച്ചടെകത്രം. അച്ചടെകത്രം അടെനിച്ചൽപ്പനികട്ടുന ഒനടല്ലനട്ടു പറഞ്ഞനല്ലപാ. അങ്ങടന

ഒരട്ടു ധപാരണെ ടപപാതട്ടുവെനിൽ ഉടണ്ടെനപാണെത് സതര്യത്രം. ഇനടത കട്ടുടനികൾ നപാളടത പമൗരനപാരപാണെത്.

അവെരനിടല ക്രനിയപാത്മകത ടപപാതട്ടുമട്ടുതൽ നശനിപ്പനികട്ടുനതനിനലപാ അദ്ധപാപകടര അനപാദരനികട്ടുനതനി

നലനകപാ തനിരനിയപാൻ പപാടെനില്ല. ഭപാവെനിടയകട്ടുറനിച്ചട്ടുള ആശങ  അച്ചടെകരപാഹനിതര്യതനിനട്ടു കരണെമപാകട്ടു

നട്ടുണ്ടെത്. ടതപാഴനിൽ നമഖലയത് പ്രപാധനര്യത്രംനൽകട്ടുന  വെനിദര്യപാഭര്യപാസത്രം ആശങ ലഘകൂകരനികട്ടുത്രം. തങ്ങള

ആരപാടണെന സത്വയത്രം നബപാധവെട്ടുത്രം സപാമകൂഹനിക ചട്ടുറട്ടുപപാടെട്ടുകളനില് സതര്യസന്ധമപായനി ജരീവെനികപാനട്ടുള

ഉതരവെപാദനിതത്വവെട്ടുത്രം അച്ചടെകതനിടന്റെ അടെനിസപാനമപാണെത്.

 നനന എസന. എസന

9. E



                                           

സത്വപ്നണം

രസ്ഥാവപൽ നപദ്രതൻ തഴുകലപനലൻ
ഏകസ്ഥാന്തതനയ്ക്കസ്ഥാരു മറുപടെപയസ്ഥായപ

അറപയസ്ഥാനത നപസ്ഥാതപയന്ന
കരപമടെകപനസ്ഥാവകൾ, സത്വപ്നങ്ങൾ
മസ്ഥാനതസ്ഥാരപനലവപടെദയസ്ഥാ പറയന്നു 

ഇതസ് നപൻ വപജയ ജശ്രീവപതണം.

ആശപച്ച ജശ്രീവപത കസ്ഥാഴ്ചകൾ
സത്വപ്നമസ്ഥായപ നപയപറങ്ങദവ

സസ് ദനഹപച്ചു ഞസ്ഥാൻ സത്വപ്നനത
സസ് ദനഹപച്ചു ഞസ്ഥാനനൻ നഷ  ജശ്രീവപതനത
ദമസ്ഥാഹങ്ങനളസ്ഥാകയണം സത്വപ്നമസ്ഥായപ തന്നതസ്

നശ്രീ മസ്ഥാത്രമസ്ഥാനണൻ നഷ  ജശ്രീവപതദമ...

SIVAPRASAD . B S 
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നകസ്ഥാക്കുണം നചന്നസ്ഥായയണം  

    നകസ്ഥാക്കുണം നചന്നസ്ഥായയണം ജന്മനസ്ഥാ ശതൃകളസ്ഥായപരുന്നു. 
ഒരപകൽ നചന്നസ്ഥായയൂനടെ നതസ്ഥാണയപൽ ഒരു മുള്ളു തറച്ചു. 
നചന്നസ്ഥായ ദവദന നകസ്ഥാണ്ടു പുളഞ്ഞു. അദപസ്ഥാഴതസ്ഥാ നകസ്ഥാകസ് 
ആ വഴപ വരുന്നു.
   "നശ്രീ നപനന്റെ നശ്രീണ ചുണ്ടു നകസ്ഥാണസ് എനന്റെ നതസ്ഥാണയപൽ 
തറഞ്ഞപരപക്കുന്ന മുള്ളസ് എടുത്തു മസ്ഥാറദമസ്ഥാ? ഞസ്ഥാൻ 
നപനനകസ്ഥാരു സമ്മസ്ഥാനണം തരസ്ഥാണം." നചന്നസ്ഥായ നകസ്ഥാകപദനസ്ഥാടെസ് 
അഭവ്യർതപച്ചു.
   സമ്മസ്ഥാനണം കപടണം എന്നു ദകടദപസ്ഥാൾ നകസ്ഥാകസ് 
ഹവരനമലസ്ഥാണം മറന്നസ് നചന്നയസ്ഥായനയ 
സഹസ്ഥായപകസ്ഥാനമദന്നറ്റു. അവൻ നചന്നസ്ഥായയനടെ 
വസ്ഥായപദലകസ് ചുണ്ടു കടെതപ, മുനള്ളടുത്തു നകസ്ഥാടുത്തു. ഇനപ 
എനന്റെ സമ്മസ്ഥാനണം നകസ്ഥാകസ് ആവശവ്യനപട. 
  "സമ്മസ്ഥാനദമസ്ഥാ? നചന്നസ്ഥായ ചപരപച്ചുനകസ്ഥാണസ് ദചസ്ഥാദപച്ചു. 
നശ്രീനയനന്റെ നതസ്ഥാണയപൽ തലയപടദപസ്ഥാൾ ദവണനമങ്കേപൽ  
നപനന്ന കറുമുറസ്ഥാ കടെപച്ചുതപന്നസ്ഥാമസ്ഥായപരുന്നു. പനക ഞസ്ഥാൻ 
അതസ് നചയസ് തപല.നപനന്റെ ജശ്രീവൻ തപരപച്ചു തന്നതു നപനക്കുള്ള 
സമ്മസ്ഥാനമസ്ഥായപ കരുതപയസ്ഥാൽ മതപ."
  ഇതുണം പറഞ്ഞസ് നചന്നസ്ഥായ നടെന്നു ദപസ്ഥായപ.
  ശത്രുവപനന വപശത്വസപച്ചതസ് നകസ്ഥാണദല നകസ്ഥാകപനു ചതപ 
പറപയതസ്?
                                                               

Soumya P 
VI J 



ഇടുകപഇടുകപ

ആ യസ്ഥാത്ര നവദകഷൻ സമയതസ്ഥായപരുന്നു...... 

അന്നസ് രസ്ഥാത്രപ പതപനനസ്ഥാന്നു മണപക്കുള്ള കടപന സൂപർ ഫസ്ഥാസപൽ ദപസ്ഥാകസ്ഥാൻ ഞങ്ങൾ എലസ്ഥാവരുണം 

പത്തു മണപയസ്ഥായദപസ്ഥാദഴ തപരുവനതപുരണം ബസസ് സസ്ഥാന്റെപൽ എതപ. പതപനനസ്ഥാന്നു മണപക്കുള്ള 

കടപന സൂപർ ഫസ്ഥാസസ്റസ് ബസപൽ ഞങ്ങൾ എലസ്ഥാവരുണം ഉത്സസ്ഥാഹദതസ്ഥാനടെ കയറപ. അതസ്ഥാതു 

സശ്രീറ്റുകളപൽ ഇരുന്നു ബസസ് പുറനപടദപസ്ഥാൾ രസ്ഥാത്രപയസ്ഥായതുനകസ്ഥാണ്ടു തനന്ന നല തണുപസ്ഥായപരുന്നു. 

പപനന്ന ഓദരസ്ഥാരുതരസ്ഥായപ പതപനയ ഉറകതപദലകസ് വഴുതപ വശ്രീണു. ഉറകണം ഉണരുദമസ്ഥാൾ ദനരണം 

നവളുത്തു തുടെങ്ങുകയസ്ഥായപരുന്നു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു "ഇടുകപ ജപല എതപകഴപഞ്ഞു . അവപദടെക്കു 

ദപസ്ഥാകുദമസ്ഥാൾ പനണസ് നഹയർ പപൻ നബന്റുകൾ ഉണസ് ”. ഞസ്ഥാൻ ബസപനന്റെ ഷടർ പതുനക 

തുറന്നു. അദപസ്ഥാഴുള്ള തണുപസ് സഹപകസ്ഥാൻ കഴപഞ്ഞപല. ഞസ്ഥാൻ നപടന്നു ഷടർ തസ്ഥാഴസ് തപ. കുറച്ചു 

കഴപഞ്ഞദപസ്ഥാൾ മറ്റുള്ളവർ ഷടർ ഉയർതസ്ഥാൻ തുടെങ്ങപ. തണുത കസ്ഥാറസ് ബസപനകദതകസ് 

ചശ്രീറപയടെപകസ്ഥാൻ തുടെങ്ങപ. ദകസ്ഥാടെമഞ്ഞു നകസ്ഥാണസ് മൂടെപപുതച്ച ആകസ്ഥാശവണം മലകളുണം മരങ്ങളുനമസ്ഥാനക 

കണ്ടു, എങ്കേപലണം തണുപസ് എനപകസ് സഹപകസ്ഥാൻ പറസ്ഥാതതസ്ഥായപരുന്നു. തണുപസ് സഹപകസ്ഥാനസ്ഥാവസ്ഥാനത 

ഈ ഷടറുകൾ എലസ്ഥാണം ഒന്നസ് തസ്ഥാഴസ് തപനയങ്കേപൽ എന്നസ് ഞസ്ഥാൻ ആഗഹപച്ചു. ഞങ്ങൾ ഹപനസ്ഥാവസ് 

എന്ന സലതസ് എതപദച്ചർന്നു. ഇടുകപ ജപലയനടെ ആസസ്ഥാനമസ്ഥാണസ് ഹപനസ്ഥാവസ്. ഞങ്ങൾ 

എലസ്ഥാവരുണം അവപനടെ ഇറങ്ങപ. മലകളുണം പൂത്തുലഞ്ഞ മരങ്ങളുണം തണുപണം എലസ്ഥാമസ്ഥായപ നല 

മദനസ്ഥാഹരമസ്ഥായ സലണം. ഞങ്ങളുനടെ തസ്ഥാമസസലദതകസ് നടെന്നസ് ദപസ്ഥാകണനമന്നസ് 

പറഞ്ഞദപസ്ഥാൾ എലസ്ഥാവരുണം നചറുതസ്ഥായപ അസത്വസരസ്ഥായപ, പദക ആ അസത്വസതയണം നശ്രീരസവണം 

അധപക ദനരണം നശ്രീണപല. ആകസ്ഥാശണം മുടപ നപൽക്കുന്ന കുന്നുകൾകസ് പച്ചവപരപച്ചു നപൽക്കുന്ന 

മരങ്ങൾ, അതപനു തസ്ഥാനഴയസ്ഥായപ ദറസ്ഥാഡസ്, ദറസ്ഥാഡപനന്റെ വലതസ് വശത്തുള്ള പുൽതകപടെപകസ് തസ്ഥാനഴ 

നവള്ളപ നപറതപനലസ്ഥാഴുകുന്ന മദനസ്ഥാഹരമസ്ഥായ അരുവപ - അവപസ്മരണശ്രീയമസ്ഥായ കസ്ഥാഴ്ചകൾ ....

ഇടുകപ ഡസ്ഥാണം, രസ്ഥാജമല, മൂന്നസ്ഥാർ, ദതകടെപ തുടെങ്ങപയ സലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, തപരപനക 

ഏലപസ്ഥാറ വഴപയള്ള പകൽയസ്ഥാത്ര, വർണ്ണപകസ്ഥാൻ വസ്ഥാക്കുകളപല പച്ചപണം അരുവപകളുണം 

മദനസ്ഥാഹരമസ്ഥായ കുന്നപൻ നചരുവകളുണം നയനസ്ഥാനന്തകമസ്ഥായ കസ്ഥാഴ്ചകൾ തനന്ന, ഇടുകപ ജപല 

ശരപക്കുണം ഈ ഭൂമപയപനല ഏറവണം സുനരമസ്ഥായ സലങ്ങളപനലസ്ഥാന്നസ് തനന്നയസ്ഥാണസ്.

നപതപൻ എസസ്.എസസ് 
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എങങങ്ങോട്ടു ങപങ്ങോകുന്നു ?

രസകരമമായ കകമാച്ചു കഥകളളിലൂകടെ വലളിയ തതത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആളമായളിരുന്നു ഈസസമാപപ. 
2600 വർഷഷം മുമപ ഗഗ്രീസളിൽ  ആണപ ഈസസമാപപ ജളിവളിചളിരുന്നതപ. സമാസമമാസറ എന്നപ 
ദഗ്രീപളികല പണകമാരനമായ സമാന്തസളികന്റെ  നൂറപകണകളിനപ  അടെളിമകളളിൽ ഒരമാളമായളിരുന്നു 
ഈസസമാപപ. നന്നമായളി കഥകൾ പറയുന്ന ഈസസമാപളികന യജമമാനമായ സമാന്തസളിനപ 
ഇഷ്ടമമായളിരുന്നു. ഒരു ദളിവസഷം സമാന്തസപ സമാധനങ്ങൾ  വമാങ്ങമാൻ ഈസസമാപളികന 
പറഞ്ഞയച്ചു. എകന്തമാകസയമാ ആസലമാചളിച്ചുകകമാണപ കതരുവളിലൂകടെ നടെക്കുകയമായളിരുന്ന  
ഈസസമാപപ കചന്നുകപട്ടതപ ആ നമാട്ടളികല നനമായമാധളിപകന്റെ മുന്നളിലമാണപ ."ഹഷം! നഗ്രീകയസങ്ങമാട്ടപ 
സപമാകുന്നു?.  നനമാധളിപൻ സചമാദളിച്ചു "എനളികപ  അറളിയളില..." ഈസസമാപപ മറുപടെളി പറഞ്ഞു 
ഹഷം ....ഈ അടെളിമ എകന്ന കളളിയമാകുകയമാണപ! ? നനമാധളിപനു സതമാന്നളി. " ഹഷം, ധളികമാരളി 
ഇവകന പളിടെളിച്ചു തടെവളിലമാകു " നനമാധളിപൻ ഉത്തരവളിട്ടു .പമാവഷം ഈസസമാപപ അങ്ങകന 
തടെവറയളിലമായളി !. പളിസറ്റേന്നപ നനമാധളിപൻ ഈസസമാപളികന കമാണമാൻ എത്തളി ."ഹ ...ഹ 
...ഇസപമാൾ എന്തപ സതമാന്നുന്നു ?". "ഞമാൻ അങ്ങസയമാടെപ   പറഞ്ഞതപ `സതനമമായളിരുന്നു എന്നപ 
കതളളിഞ്ഞളിരളിക്കുന്നു . ഞമാൻ തടെവറയളിസലകമാണപ സപമാകുന്നകതന്നപ അസപമാൾ എനളികപ 
അറളിയളിലമായളിരുന്നു സതനമമാണപ പറഞ്ഞകതന്നപ കതളളിഞ്ഞതളിനമാൽ എകന്ന 
സത്വതന്ത്രനമാകണഷം ".ഈസസമാപളികന്റെ മറുപടെളി സകട്ടപ നനമാധളിപൻ പുഞളിരളിച്ചു . ബുദളിമമാനമായ 
ഈസസമാപളികന ഉടെൻ അസദ്ദേഹഷം സമമാചളിപളിച്ചു .



എകന്റെ സകരളഷം എകന്റെ സകരളഷം 

കവളളികരയളിട്ട മരതക പട്ടുചുറ്റേളി .
മണളിൽ മകൂടെമമാകളി വളിളങഷം
ലമാവണനവതളി മനനഃശമാന്തളിതരുഷം 
മമ ജന്മ നമാസടെ മസനമാഹരളി .........
കളകളകമമാഴുകളി സന്നളിഗ്ദ്ധ 
മടെളിത്തട്ടു കമാണുവയമാകുന്നയ-
രുവളികളഷം മമാരളിവളിൽ സമഘ സമലമാപ്പു -
സതമാറുമുതഷംഗ മരുകളഷം.
പചപട്ടുപമാവമാടെയളിൽ മളിന്നുഷം 
കവളളിനൂലളിഴസപമാലസഷംഖന
ശഗ്രീതളമമാമലകഞമാറളിയളിളക്കുഷം 
സകമാമളനദളികളഷം ഈറൻ തടെങ്ങളഷം 
മഞ്ഞുകപമാഴളിയുഷം വസന്തത്തളിൽ 
വളിരളിയുമമായളിരഷം പൂവമാടെളികൾ 
കുളളിർത്തകതന്നലമായളി ആഞ്ഞുവഗ്രീശഷം 
ഉഷ്ണകമാലതഷം നഗ്രീല ജലമാശയങ്ങൾ 
ഇളഷം കമാറ്റേളിൽ പമാറുമഷംഗന 
തൻ സചലസപമാലലഷംകൃതഷം സചകലമാത്ത  
നഗ്രീലവർണമസനമാഹരഷം തളിര 
കഞമാറളിയുഷം സമാഗരഷം നഗ്രീളഷം ....
മണളിൽ മമാദകഗനഷം നുകരുഷം 
മകൾകമാശയമരുളഷം  
മമ നമാസടെ  മസനമാഹരളി .........മനസളിൽ 
നളിൻ മുക്തസസൗന്ദരനഷം.........മുകരുന്നു ഞമാൻ 
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കമാലെണ
മഴനപയ്യസ്ഥാൻ സസ്ഥാധവ്യതയണസ്  രസ്ഥാമു നടെതതപനന്റെ ദവഗതകൂടപ. വയൽ 
വരമത്തുകൂടെപ അവൻ വളനര ദവഗണം സഞരപച്ചു. അവൻ  ശദദയസ്ഥാനടെയസ്ഥാണസ് 
നടെന്നപരുന്നതസ് കസ്ഥാരണണം ഹകയപൽ ദറഷൻ അരപയണം മനണ്ണണ്ണയണം 
ഇരപക്കുകയസ്ഥാണസ്. എങ്ങസ്ഥാനുണം അതസ് തറയപൽ ദപസ്ഥായസ്ഥാൽ!ആദലസ്ഥാചപകസ്ഥാൻ വയ്യ. 
അമ്മ അവനന വശ്രീടപൽ കയറപല. ഈ അരപനകസ്ഥാണ്ടു നചന്നപടവണ്ണണം 
രസ്ഥാത്രപയപലനത കഞ്ഞപയണസ്ഥാകസ്ഥാൻ. ഇങ്ങനനയസ്ഥാനക ആദലസ്ഥാചപച്ചുനകസ്ഥാണസ് 
രസ്ഥാമു വശ്രീടപൽ കയറപയതുണം മഴ തുടെങ്ങപ. അമ്മകസ് അരപയണം സസ്ഥാധനങ്ങളുണം 
നകസ്ഥാടതതപനുദശഷണം അവൻ ഉമ്മറതപണ്ണയപൽ കയറപയപരുന്നസ് മഴയനടെ 
ഭണംഗപ ആസത്വദപച്ചു. മഴ തകർത്തു നപയസ്തു. ആകസ്ഥാശത്തു നചണദമളവണം 
അരദങ്ങറപ. അമ്മ അവദനസ്ഥാടു ദകട "രസ്ഥാമു നശ്രീ ബസ്ഥാകപ ഹപസ എവപനടെ വച്ചു" 
രസ്ഥാമു നപനടന്നസ് മഴയനടെ ആസത്വസ്ഥാദനണം നപർതപ നഞടപ എണശ്രീറ്റു. അവൻ 
പറഞ്ഞു 'അതസ് സഞപയപൽ കസ്ഥാണുണം" അതസ് സഞപയപൽ ഇലന്നസ് അമ്മപറഞ്ഞു. 
'നശ്രീ അതസ് നകസ്ഥാണസ് മപഠസ്ഥായപ വസ്ഥാങ്ങപച്ചു കസ്ഥാണുണം. അനലങ്കേപൽ കസ്ഥാലണ നശ്രീ 
എവപനടെനയങ്കേപലണം കളദഞ്ഞസ്ഥാ' അമ്മ ദചസ്ഥാദപച്ചു രസ്ഥാമു ഓർത്തു. കസ്ഥാലണ 
ദപസ്ഥാകറപൽ ഇടപരുന്നു, അവൻ ദപസ്ഥാകറപൽ ഹക ഇട ദനസ്ഥാകപയദപസ്ഥാൾ 
ദപസ്ഥാകറപൽ ഒരു തുള! അവൻ നഞടപ.അവൻ സണംഭവങ്ങൾ എലസ്ഥാണം ഓർത്തു. 
അവൻ ഉറനക വപളപച്ചു 'ഹദവദമ ഹപസ പസ്ഥാടെത്തു വശ്രീണുകസ്ഥാണുണം'. അമ്മ 
അവനന ശകസ്ഥാരപച്ചു. "നസ്ഥാനള ചപടപ ഹപസ നകസ്ഥാടുകസ്ഥാനുള്ളതസ്ഥാണസ് മരവ്യസ്ഥാദയ്ക്കസ് നശ്രീ 
ഇവപനടെ ഹപസ നകസ്ഥാണസ് വദന്നസ്ഥാണണം. ഹപസകസ് നശ്രീ മപഠസ്ഥായപ വസ്ഥാങ്ങപച്ചു 
കസ്ഥാണുണം അതുനകസ്ഥാണസ്ഥായപരപക്കുണം നശ്രീ വരമത്തു വശ്രീനണന്നസ് പറഞ്ഞതസ് അദലടെസ്ഥാ, 
ഹപസ നകസ്ഥാണസ് വരസ്ഥാനത നശ്രീ വശ്രീടപൽ കയറരുതസ്".
അവൻ ദവഗണം പുറദതക്കു ഓടെപ. അവൻ മനസപൽ വപചസ്ഥാരപച്ചു പശ്രീടെപകയപൽ 
ഗസ്ഥാസസ് ഭരണപകളപൽ മദനസ്ഥാഹരമസ്ഥായ വർണ്ണകടെലസ്ഥാസസ് നകസ്ഥാണസ് നപസ്ഥാതപഞ്ഞ 
മപഠസ്ഥായപകൾ എന്നുണം കസ്ഥാണസ്ഥാറുണസ് ഒരപകലണം ഞസ്ഥാൻ അതസ് വസ്ഥാങ്ങപച്ചപടപല. വശ്രീടപനല 
അവസ എനപകസ് നന്നസ്ഥായപ അറപയസ്ഥാണം അതുനകസ്ഥാണ്ടുതനന്ന ഞസ്ഥാൻ 
അമ്മയനടെ അടുകൽ ഒന്നുണം വസ്ഥാങ്ങപച്ചു തരസ്ഥാൻ നപർബനപക്കുമസ്ഥായപരുന്നപല 
എന്നപടണം അമ്മ അങ്ങനന പറഞ്ഞതപൽ എനപകസ് വളനരയധപകണം ദദുഃഖമുണസ്. 
അവൻ വപഷമപച്ചുനകസ്ഥാണ്ടു വരമത്തു എതപ. പസ്ഥാടെതപനന്റെ വരമസ് ശദദയസ്ഥാനടെ 
ദനസ്ഥാകപ മനസപൽ സമസ്ഥാധസ്ഥാനപച്ചു "ഹസ്ഥാവ കസ്ഥാലണ നചളപയപൽ കപടെക്കുന്നു 
".അവൻ ഹപസ എടുത്തു നകസ്ഥാണസ് അമ്മയനടെ ഹകയപൽ നകസ്ഥാടുത്തു അമ്മയ്ക്കസ് 
സമസ്ഥാധസ്ഥാനമസ്ഥായപ. അവൻ വപളകസ് കതപച്ചതപനു ദശഷണം പഠപകസ്ഥാൻ തുടെങ്ങപ ഈ 
ദസ്ഥാരപദ്രപയനതയണം ദദുഃഖനതയണം നശപപപകസ്ഥാൻ കഴപയന്ന ആയധമസ്ഥാണസ് 
വപദവ്യസ്ഥാഭവ്യസ്ഥാസണം എന്നസ് അറപയസ്ഥാണം അവനസ്. അവൻ പസ്ഥാഠങ്ങൾ ഉറനക 
വസ്ഥായപകസ്ഥാൻ തുടെങ്ങപ.

Nikhil V
9.F



സത്വശ്രീഡനപനല ദസസ്ഥാകസ്ദഹസ്ഥാമപൽ 1833 ഒകസ്ദടെസ്ഥാബർ 21 നസ് ആൽഫ്രഡസ് ദനസ്ഥാബൽ ജനപച്ചു.

പപൽകസ്ഥാലത്തു  ശസ്ഥാസ്ത്രജ്ഞനസ്ഥായണം,  സണംരഭകനസ്ഥായണം  അതപലപരപ  ദനസ്ഥാബൽ  ഫസൗദണഷനന്റെ

സസ്ഥാപകനസ്ഥായണം  അദദ്ദേഹണം  മസ്ഥാറപ.  രസതനതപലണം  ഭസൗതപക  ശസ്ഥാസ്ത്രതപലണം  സസ്ഥാഹപതവ്യതപലണം

ഒരുദപസ്ഥാനല തസ്ഥാല്പരവ്യമുണസ്ഥായപരുന്ന ആൽഫ്രഡപനന്റെ കവപതസ്ഥാ ഭ്രമനത അദദ്ദേഹതപനന്റെ അച്ഛനസ്

ഒരപകലണം  ഇഷമസ്ഥായപരുന്നപല.  മകനള  തനന്റെ  പസ്ഥാതയപലൂനടെ  നടെതണനമന്നസ്  ആഗഹപച്ച  ആ

പപതസ്ഥാവസ് ആൽഫ്രഡപനന ഒരു നകമപകൽ  എൻജപനശ്രീയർ ആക്കുന്നതപനു ദവണപ പസ്ഥാരപസപദലക്കു

അയച്ചു.  പസ്ഥാരശ്രീസപൽ  നപന്നുണം  തപരപനക  എതപയ  ആൽഫ്രഡസ്  ഹനനടസ്ഥാഗപസറപൻ  എന്ന

അപകടെകരമസ്ഥായ  എകസ്ദപസ്ഥാസശ്രീവപനന  അപകടെ  രഹപതമസ്ഥായപ  പദയസ്ഥാജനനപടുത്തുന്ന

പരശ്രീകണങ്ങളപദലക്കു  തപരപഞ്ഞു,  നപർഭസ്ഥാഗവ്യവശസ്ഥാൽ  ആൽഫ്രഡപനന്റെ  ഇളയ  സദഹസ്ഥാദരൻ

ഉൾനപനടെയള്ളവരുനടെ  മരണതപലസ്ഥാണസ്  അതസ്  കലസ്ഥാശപച്ചതസ്.  എന്നസ്ഥാൽ  ആൾപസ്ഥാർപപലസ്ഥാത

സലങ്ങളപദലകസ് പരശ്രീകണ ശസ്ഥാലകൾ മസ്ഥാറപ മസ്ഥാറപ ആൽഫ്രഡസ് ഒടുവപൽ ഹനനടസ്ഥാഗപസറപനന്റെ

അപകടെരഹപതമസ്ഥായ രൂപണം ഉണസ്ഥാകപനയടുത്തു.  അതപനസ്  അദദ്ദേഹണം ഹഡനസ്ഥാമപറസ്  എന്നസ്  ദപരുണം

നൽകപ.  ആൽഫ്രഡപനന്റെ  കണ്ടുപപടുതണം  ദലസ്ഥാകതപനു  വലപയ  മസ്ഥാറണം  നൽകസ്ഥാൻ

ദപസ്ഥാന്നതസ്ഥായപരുന്നു  എന്നസ്  ആർക്കുണം  സണംശയമുണസ്ഥായപരുന്നപല.  പപൽകസ്ഥാലതസ്  ഹഡനസ്ഥാമപറ്റുണം

അതപനന്റെ  നകമപകൽ  ദഫസ്ഥാർമുലയണം  ഏറവണം  കൂടുതൽ  ഉപദയസ്ഥാഗപകനപടതു  മനുഷവ്യ

നസ്ഥാശതപനസ്ഥായപരുന്നു എന്നതസ്ഥായപരുന്നു ഏറവണം വലപയ വപദരസ്ഥാധസ്ഥാഭസ്ഥാസണം. 

1986   ഡപസണംബർ  10  നസ്  ഇറലപയപനല  സസ്ഥാൻ  നറദമസ്ഥായപൽ  അദദ്ദേഹണം  മരണമടെഞ്ഞു.

മരണദശഷണം പുറത്തുവന്ന അദദ്ദേഹതപനന്റെ വപല്പത്ര പകസ്ഥാരണം അദദ്ദേഹതപനന്റെ സത്വത്തു വകകളുനടെ

ഭൂരപഭസ്ഥാഗവണം  മനുഷവ്യ  നന്മകസ്ഥായപ  ഏറവണം  നല  പവർതനണം  കസ്ഥാഴ്ച  വയ്ക്കുന്നവർക്കു

നൽകണനമന്നസ്ഥായപരുന്നു. ബന്ധുകളുനടെ ശകമസ്ഥായ എതപർപസ്ഥായപരുന്നു ഇതപനന്റെ ഫലണം.  നസ്ഥാലസ്

വർഷനത  ഭഗശ്രീരഥ  പയത്നതപനനസ്ഥാടുവപൽ  വപൽപത്രണം  നടെപസ്ഥാകസ്ഥാൻ  ബസ്ഥാധവ്യതനപടവർ

അദദ്ദേഹതപനന്റെ വപല്പത്രതപനന്റെ അന്തസത എലസ്ഥാവരപദലക്കുണം എതപച്ചു.

1901  ൽ  രസതനണം,  ഭസൗതപകശസ്ഥാസ്ത്രണം,  ഹവദവ്യശസ്ഥാസ്ത്രണം,  സസ്ഥാഹപതവ്യണം  എന്നശ്രീ  ദനസ്ഥാബൽ

സമ്മസ്ഥാനങ്ങൾ  ദസസ്ഥാകസ്ദഹസ്ഥാമപൽ  വച്ചുണം,  സമസ്ഥാധസ്ഥാന  ദനസ്ഥാബൽ  ക്രപസ്തവ്യസ്ഥാനപയയപൽ  വച്ചുണം  -

ഇന്നനത ഓസസ് ദലസ്ഥാ - പഖവ്യസ്ഥാപപച്ചു. സസ്ഥാമതപക ശസ്ഥാസ്ത്ര ദനസ്ഥാബൽ ആൽഫ്രഡസ്  നനസ്ഥാദബലപനന്റെ

വപല്പത്ര  പകസ്ഥാരമുള്ളതല,  സത്വശ്രീഡൻ  നസൻടൽ  ബസ്ഥാങ്കേസ്  ആൽഫ്രഡസ്  നനസ്ഥാദബലപനന്റെ

സ്മരണസ്ഥാർതമസ്ഥാണസ്  ഈ  സമ്മസ്ഥാനണം  ഏർനപടുതപയതസ്.  ദറസ്ഥായൽ  സത്വശ്രീഡപഷസ്  അകസ്ഥാദമപ  ഓഫസ്

സയൻസസ്ഥാണസ്  ദനസ്ഥാബൽ  ഹപസപനന്റെ  അനത  രശ്രീതപയപൽ  സസ്ഥാമതപക  ദനസ്ഥാബൽ

ദജതസ്ഥാവപനനയണം തപരനഞ്ഞടുക്കുന്നതസ്. 

നനേമാബൽ സമാഹെപതഷ്യശംനനേമാബൽ സമാഹെപതഷ്യശം



രസതനണം,  ഭസൗതപകശസ്ഥാസ്ത്രണം,  ധനതതത്വശസ്ഥാസ്ത്രണം  എന്നശ്രീ  ദമഖലകളപനല  വപജയപനയ

കനണത്തുന്ന  ഉതരവസ്ഥാദപതത്വണം  ദറസ്ഥായൽ  സത്വശ്രീഡപഷസ്  അകസ്ഥാദമപ  ഓഫസ്  സയൻസപനുണം,

ഹവദവ്യശസ്ഥാസ്ത്രതപനുള്ളതസ്  ദപ  ദനസ്ഥാബൽ  അസണംബപ  ഓഫസ്  കദരസ്ഥാലപൻസ്ക  ഇനസ്സസ്ടെപടെട്യൂടപനുണം,

സമസ്ഥാധസ്ഥാന ദനസ്ഥാബൽ ദനസ്ഥാർവശ്രീജപയൻ ദനസ്ഥാബൽ കമ്മപറപക്കുണം,  സസ്ഥാഹപതവ്യതപനുള്ളതസ് സത്വശ്രീഡപഷസ്

അകസ്ഥാദമപക്കുണം ആണസ്. 

ദലസ്ഥാക ജനതയ്ക്കസ് ദവണപ ഏറവണം നലരശ്രീതപയപലള്ള നപർമ്മസ്ഥാണ രശ്രീതപകളുണം നടെകസ് ദനസ്ഥാളജപയണം

ഉണസ്ഥാകണനമന്നസ് ആഗഹപക്കുകയണം, അതപനു ദവണപ അദഹസ്ഥാരസ്ഥാത്രണം പവർതപക്കുകയണം ഒടുവപൽ

തനന്റെ  സമസ്ഥാദവ്യണം  മുഴുവനുണം  മസ്ഥാനവകുലതപനന്റെ  നന്മകസ്ഥായപ  പവർതപക്കുന്നവനര

അണംഗശ്രീകരപകസ്ഥാനുണം  ആദരപകസ്ഥാനുണം  ദവണപ  മസ്ഥാറപവച്ച  ആൽഫ്രഡസ്  ദനസ്ഥാബൽ  എന്ന

മനുഷവ്യസസ് ദനഹപ ചപരസ്മരണശ്രീയനസ്ഥാണസ്. 

::: വസ്ഥാൽകഷ്ണണം ::::

സസ്ഥാമതപക ശസ്ഥാസ്ത്രണം : ഇതുവനര ഒദര ഒരു വനപതകസ് മസ്ഥാത്രദമ ലഭപച്ചപടള, എലപദനസ്ഥാർ 

ഓസസ് ദടസ്ഥാണം എന്ന അദമരപക കസ്ഥാരപകസ്ഥാണസ് 2009 ൽ ആദവ്യമസ്ഥായപ 

ഈ അവസ്ഥാർഡസ് ലഭപച്ചതസ്. 

സസ്ഥാഹപതവ്യണം : സസ്ഥാഹപതവ്യ ദനസ്ഥാബൽ ആനക നസ്ഥാലസ് വർഷങ്ങളപൽ മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ് 

വപഭജപച്ചു നൽകപയപടള്ളതസ്  

1904 ൽ – നഫ്രഡപl കസ് മപസസ്ടൽ , ദജസ്ഥാസസ് എനച്ചഗരസ്ഥായസ് 

1917 ൽ – കസ്ഥാൾ നഗലറപസ് , നഹൻറപകസ്  പപദന്റെസ്ഥാപപടെസ്ഥാൻ 

1966 ൽ – ശസ്ഥാമുദവൽ അദഗസ്ഥാൻ , നനലപ സസ്ഥാകസ് സസ് 

1974 ൽ – എയസ് വപൻഡസ്   ദജസ്ഥാൺസൻ , ഹസ്ഥാരപ  മസ്ഥാർടപൻദസസ്ഥാൺ 

എന്നപവരസ്ഥാണവർ.

Gowri G R 
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Embodiment of BeautyEmbodiment of Beauty

Oh! my beautiful flower
How cute you are!

Your petals are dancing 
With the blowing wind. 

Butterflies are flying around you 
To suck nature. 

Your leaves are so smooth 
And glazing in the sunlight 

Oh! my beautiful flower
How lucky you are !

The god give you
Bright colours 

Thus you got an attractive figure
Your petals are too soft as a feather.

How shining you are ,
 As a pound of gold 

You are a embodiment of beauty 
Oh! my beautiful flower

How sweet you are .

Janaki .G.R
5  A



അബമാകസസ അബമാകസസ ((മണപചടശംമണപചടശം))

ഒരു ചടതപനുള്ളപൽ ഉറപപച്ചപരപക്കുന്ന കമപകളപൽ നപശപത എണ്ണണം മണപകൾ 

(മുത്തുകൾ) ദകസ്ഥാർത്തുണസ്ഥാകപയതുണം, ലളപതമസ്ഥായ അങ്കേഗണപതക്രപയകൾ 

നചയ്യുവസ്ഥാനുപദയസ്ഥാഗപക്കുന്നതുമസ്ഥായ ഒരു ഉപകരണമസ്ഥാണസ് മണപച്ചടണം (Abacus). 

ലപഖപതമസ്ഥായപ ഗണപതക്രശ്രീയകൾ നചയ്യുന്നതസ് ആരണംഭപക്കുന്നതപനസ് നൂറസ്ഥാണ്ടുകൾക്കു 

മുൻപുതനന്ന ഏഷവ്യയനടെ വപവപധഭസ്ഥാഗങ്ങളപൽ ഇതസ് പചസ്ഥാരതപലണസ്ഥായപരുന്നു. 

ഇദപസ്ഥാഴുണം ഏഷവ്യയദടെയണം, ആഫ്രപകയദടെയണം ചപല ഭസ്ഥാഗങ്ങളപലണം ദലസ്ഥാകതപനന്റെ 

മറ്റുഭസ്ഥാഗങ്ങളപലണം നചറുകപടെ കച്ചവടെകസ്ഥാർ, ഗുമസ്തന്മസ്ഥാരുണം ഇതസ് ഉപദയസ്ഥാഗപക്കുന്നുണസ്. 

മണപച്ചടതപനസ് അബസ്ഥാകസസ് എന്നസ്ഥാണു മറ്റു ഭസ്ഥാഷകളപൽ പറയന്നതസ്. 1387 സപ. ഇ 

ക്കു മുൻപു തനന്ന ഈ പദണം ലസ്ഥാറപൻ ഭസ്ഥാഷയപൽനപന്നുണം ഇണംഗപഷപദലയ്ക്കസ് എതപയതസ്ഥാണസ്. 

മണൽതടപ അബസ്ഥാകസപനന വപവരപകസ്ഥാനസ്ഥായസ്ഥാണസ് ഈ വസ്ഥാകസ് ആദവ്യമസ്ഥായപ 

ഉപദയസ്ഥാഗപച്ചതസ്. എന്നസ്ഥാൽ ഈ ലസ്ഥാറപൻ വസ്ഥാകസ് ഗശ്രീക്കു വസ്ഥാകസ്ഥായ  abax ἄβαξ

എന്നതപൽ നപന്നുണം ഉൽഭവപച്ചതസ്ഥാണസ്. ഇതപനന്റെ അർതണം അടെപസസ്ഥാനമപലസ്ഥാത 

ഏനതങ്കേപലണം വസസ്തു എദന്നസ്ഥാ ഏനതങ്കേപലണം ദശ്രീർഘചതുരസ്ഥാകൃതപയപലള്ള തടപദയസ്ഥാ 

പസ്ഥാനദലസ്ഥാ ആകുന്നു.

ഗശ്രീക്കു ചരപത്രകസ്ഥാരനസ്ഥായ നഹനറസ്ഥാദഡസ്ഥാടസസ് പസ്ഥാചശ്രീന ഈജപപസ്റ്റുകസ്ഥാർ അബസ്ഥാകസസ് 

ഉപദയസ്ഥാഗപച്ചപരുന്നതസ്ഥായപ പസ്തസ്ഥാവപക്കുന്നു. ഈജപപസ്റ്റുകസ്ഥാർ കല്ലുകൾ വലത്തു നപന്നുണം 

ഇടെദതസ്ഥാട മസ്ഥാറപവച്ചു കൂടപ. എന്നസ്ഥാൽ ഗശ്രീക്കുകസ്ഥാർ ഇടെത്തുനപന്നുണം വലദതസ്ഥാട 

നശ്രീകപയസ്ഥാണു കൂടപയതസ്. പുരസ്ഥാവസസ്തുഗദവഷകർ എണ്ണസ്ഥാനുള്ളനതന്നു കരുതുന്ന 

വൃതസ്ഥാകൃതപയപലള്ള പല വലപപതപലള്ള പുരസ്ഥാതനനപർമ്മപതമസ്ഥായ ഡപസ്കുകൾ 

കനണടുതപടണസ്. പനക അവയനടെ ചുമർ ചപത്രങ്ങൾ ഇതുവനര കനണതപയപടപല. 

ഇന്തവ്യയപലണം അബസ്ഥാകസസ് ഉപദയസ്ഥാഗപച്ചപരുന്നതസ്ഥായപ വസ്ഥാസുബന്ധു(316-396) എന്ന 

ബുദമതപണപതനന്റെ അഭപധർമ്മദകസ്ഥാശഭസ്ഥാഷവ്യ തുടെങ്ങപയ പസ്ഥാചശ്രീന ഗന്ഥങ്ങളപൽ 

കസ്ഥാണസ്ഥാനസ്ഥാകുണം. അബസ്ഥാകസപനല ഒഴപഞ്ഞ സലതപനു ശൂനവ്യ എന്നസ് ഇന്തവ്യൻ 

പണപതർ ഉപദയസ്ഥാഗപകസ്ഥാൻ തുടെങ്ങപ. 

വപകപ ദലഖനണം



 

സമർപണണം .........

ഈ ഹകവഴപയപദലകസ് ഒഴുകപനയതസ്ഥാനസ്ഥാകസ്ഥാത, ഒഴുകസ് 
തുടെങ്ങസ്ഥാനസ്ഥാകസ്ഥാത   ഞങ്ങളുനടെ അസണംഖവ്യണം പതപഭകൾകസ് .............




