




ആശശംസകള് ആശശംസകള് 
ഈ  അധധ്യയനവര്ഷതത്തിലലെ  ഐടത്തി  @  സ്ക്കൂളത്തിലന്െറ  ഭഭാഗമഭായ  ഈ  സ്ക്കൂളത്തിലലെ

കകൈറത്തിലലെ  വത്തിദധ്യഭാര്തത്തികൈള്  ഒരു  ഡത്തിജത്തിറല്  മഭാഗസത്തിന്െ  തയഭാറഭാകത്തിയതത്തില്  എനത്തികക

അതത്തിയഭായ സനനഭാഷമുണക . കഭാസക മുറത്തികൈള് നകൈവലെലം പഭാഠഭഭാഗങ്ങള്    മഭാതലം വത്തിനത്തിമയലം

ലചെയ്യുന്ന  ഇടങ്ങള്  ആകൈഭാലത  വത്തിദധ്യഭാര്തത്തികൈളുലട  സര്ഗഭാത്മ  വഭാസനകൈലള

പരത്തിനപഭാഷത്തിപത്തിക്കുവഭാനുള്ള അവസരങ്ങളുലം കൈലണതണലം  .  ഇതുനപഭാലലെയുള്ള ഡത്തിജത്തിറള്

മഭാഗസത്തിന്െ  അതത്തിനക  ഏലറ  സഹഭായകൈമഭാണക.  ഇതത്തില്  ഉള്ളടകലം  ലചെയത്തിരത്തിക്കുന്ന

വത്തിദധ്യഭാര്തത്തികൈളുലട സസ്വയലംകൃതത്തികൈളഭായ കൈഥ,  കൈവത്തിത,  നലെഖനങ്ങള്  ,  ചെത്തിതങ്ങള് എന്നത്തിവ

വളലര  ഹൃദധ്യമഭാണക.  ഇനത്തിയുലം  നത്തിങ്ങളുലട  ഈ  കൈഴത്തിവുകൈള്  വളര്തഭാന്െ

അവസരമുണഭാകൈലട്ടെലയന്നക  ആശലംസത്തിക്കുന.അനതഭാലടഭാപലം  ഈ  സലംരലംഭതത്തിനക

നത്തിങ്ങള്കക നനതൃതസ്വലം നല്കൈത്തിയ അധധ്യഭാപകൈരഭായ ശശ്രീമതത്തി ബത്തിന്ദു നജഭാസഫക, ശശ്രീമതത്തി മശ്രീന

പത്തി  നജഭായക  എന്നത്തിവലര  അഭത്തിനനത്തിക്കുകൈയുലം  ഈ  മഭാഗസത്തിനക  എലഭാവത്തിധ  ആശലംസകൈളുലം

ഞഭാന്െ അറത്തിയത്തിക്കുകൈയുലം ലചെയ്യുന

ദദീപ അഗസസ്റ്റിന

ഹഹെ ഡസ്റ്റിസ്ട്രസസ് ഹസഹനറസ് മമൈകസ്റ്റിള് എചസ് എസസ്.എസസ്,

കുടഹവെച്ചൂര



ആശശംസകള് ആശശംസകള് 
നവനലലം  വര്ഷവുലം  വസനവുലം  ഗശ്രീഷ്മവുലം  വന  നപഭാകലം  .

ആധുനത്തികൈനലെഭാകൈതത്തിലന്െറ ഗതത്തിവത്തിഗതത്തികൈളത്തില് പകൈച്ചുനത്തില്ക്കുന്ന മത്തിഴത്തികൈള് നഭാലം കൈണ്ടുമുടലം

.  നശ്രീര്ക്കുമത്തിള  നപഭാലലെ  ലപഭാട്ടെത്തിചത്തിതറുന്ന  ജശ്രീവത്തിതയഭാഥഭാര്തധ്യങ്ങള്  നലമ

അസ്തപ്രജ്ഞരഭാക്കുലം  .  കൈഭാലെയവനത്തികൈയ്ക്കുള്ളത്തില്  മറഞ്ഞുനപഭായ  കൈര്മവശ്രീരലരക്കുറത്തിച്ചുള്ള

ചെത്തിനകൈള് സത്തിരകൈലള മത്തുപത്തിടത്തിപത്തിയ്ക്കുലം. 

എനത്തിനനഭാനവണത്തി  ഒഭാടുന്ന  കൈഭാല്പഭാടുകൈളുലട

അസത്തിതസ്വമത്തിലഭായ്മലയ ഒഭാര്തക നഭാലം ലനടുവശ്രീര്പത്തിടുലം .തകൈര്നനപഭായ അനനകൈലം നത്തിഷ്ക്കളങ

ജനങ്ങളുലട സഫലെശ്രീകൈരത്തികലപടഭാത ആഗഹങ്ങള് നലമ നത്തിഷ്പ്രഭരഭാക്കുലം . 

പ്രകൃതത്തിദുരനങ്ങളുലട  ഒഭാരലം  നചെര്നള്ള

ക്ഷണത്തികൈനലെഭാകൈജശ്രീവത്തിതലം  വത്തിചെത്തിതമഭായുലം  നതഭാന്നഭാലം  .എലഭാലം  ഉണഭായത്തിടലം  ഒനലം

ലചെയഭാതത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിലന  ഒഭാര്തക  വത്തിഷമത്തികഭാലത  ലെഭത്തിക്കുന്ന  അവസരങ്ങളുലം

സഭാഹചെരധ്യങ്ങളുലം  ആവശധ്യഭാനുസരണലം  വത്തിനത്തിനയഭാഗത്തിക്കുകൈ

.ആധുനത്തികൈസഭാനങതത്തികൈവത്തിദധ്യയുലട ഉപനയഭാഗലം പരമഭാവധത്തി പ്രനയഭാജനലപടുത്തുകൈ. 

ഏവര്ക്കുലം  നന്മകൈള്  നനര്നലകൈഭാണക  ഒതത്തിരത്തി

പുഞത്തിരത്തിലപഭാഴത്തിക്കുന്ന  ഒരു  അക്ഷരവത്തിരുന്നഭാകൈലട്ടെ  ലസലന്െറക  കമകത്തിള്സക

ഹയര്ലസകലന്െററത്തി  സ്ക്കൂളത്തിലലെ  ലെത്തിറത്തില്  കകൈറത്തിലന്െറ  അക്ഷരതത്തിളകലം

എന്നഭാശലംസത്തിക്കുന

ബസ്റ്റിന്ദു ജജജോസഫസ്

മകറസ് മൈസ്റ്റിസ്ട്രസസ്



ആശശംസകള് ആശശംസകള് 

ലെത്തിറത്തില്  കകൈറകസത്തിലലെ  കട്ടെത്തികൈളുലട  നനതൃതസ്വതത്തില്  തയഭാറഭാക്കുന്ന  ഇ  –  മഭാഗസത്തിനക

എലഭാവത്തിധ  ആശലംസകൈളുലം  നനരുന.  കട്ടെത്തികൈള്  സസ്വയലം  മലെയഭാളതത്തില്  കടപക  ലചെയക

തയഭാറഭാകത്തിയ'അക്ഷരതതിളകക' കുടതികളുടടെ അര്പ്പണമനനനോഭനോവതതിടന്െറ ടതളതിവനോണണ് .  ഇതരക

പ്രവര്തനങ്ങളതിലൂടടെ  ലതിറതില്  കകറണ്സണ്  അകഗങ്ങള്  വതിവര  സനോനങ്കേതതിക  വതിദദ്യയുടടെ

ഉന്നതതലങ്ങളതില് എതതിനച്ചേരക . ഈ സകരകഭതതിനണ് എടന്െറ എലനോവതിധ ഭനോവുകങ്ങളുക നനരന.

മൈദീന പസ്റ്റി ജജജോയസ്

മകറസ് മൈസ്റ്റിസ്ട്രസസ്



എഡസ്റ്റിജറജോറസ്റ്റിയലഎഡസ്റ്റിജറജോറസ്റ്റിയല

നവമ്പനഭാട കൈഭായലെത്തിലന്െര തശ്രീരതക ലവച്ചൂര് മുതത്തിയുലട സസ്വനലം മണത്തില്

മത്തിഖഭാനയല് മഭാലെഭാഖയുലട നഭാമനധയതത്തില് സഭാപത്തിതമഭായ ഈ കൈലെഭാലെയതത്തില് 2018-19

അധധ്യയനവര്ഷതകല് തളത്തിരത്തിട്ടെതഭാണക ലെത്തിറത്തില് കകൈറകസക എന്ന ഐടത്തി കൂട്ടെഭായ്മ.  നകൈവലെലം

പുസ്തകൈങ്ങളത്തില്  ഒതുങ്ങഭാലത  നൂതനസഭാനങതത്തികൈ  വത്തിദധ്യഭാനലെഭാകൈതക  വത്തിദധ്യഭാര്തത്തികൈലള

കകൈപത്തിടത്തിചക ഉയര്ത്തുന്ന ഒന്നഭായത്തി മഭാറത്തി ഈ കൂട്ടെഭായ്മ. മലററഭാരഭാളത്തില് നത്തിന പകൈര്ന കൈത്തിടന്ന

അറത്തിവുകൈള്പ്പുറലം  ഒഭാനരഭാരുതരുലം  സസ്വയലം  അറത്തിവക  കൈലണതത്തി  വളരുകൈ  എന്ന

ആശയതത്തിനലെകക ഞങ്ങലള എതത്തികഭാന്െ ഈ കൂട്ടെഭായ്മയക സഭാധത്തിച്ചു

ലെത്തിറത്തില്കകൈറകസക കൂട്ടെഭായ്മയത്തിലൂലട ഗഭാഫത്തികൈക & അനത്തിനമഷന്െ ,  സഭാചക ,

നപ്രഭാഗഭാമത്തിലംഗക  ,  ലവഭാകബല്  ആപക  നത്തിര്മഭാണലം  ,  മലെയഭാളലം  കൈമ്പമ്പ്യൂട്ടെത്തിലംങക  .....  എന്നശ്രീ

നമഖലെയത്തില്  പരത്തിശശ്രീലെനലം  ലെഭത്തിച്ചു.  കൂടഭാലത  മത്തികൈവു  പുലെര്തത്തിയ  കകൈറക  അലംഗങ്ങളഭായ

ഇവഭാജകചെലെത്തിനുലം  അതുല്  ടത്തി.ലകൈ  എന്നത്തിവര്കക  ജത്തിലഭാതലെ  കൈധ്യഭാമ്പത്തില്  പലങടുക്കുവഭാന്െ

അവസരവുലം ലെഭത്തിച്ചു  .  കൂടഭാലത  DSLR  കൈധ്യഭാമറ ഉപനയഭാഗത്തിചക  നഫഭാനട്ടെഭായുലം വശ്രീഡത്തിനയഭായുലം

എടുതക  സ്ക്കൂള്തലെ  വത്തിവരങ്ങള്  അപക  നലെഭാഡക  ലചെയഭാനുമുള്ള  പ്രഭാവശ്രീണധ്യലം  ലെഭത്തിച്ചു.  ഈ

ലചെറത്തിയ  കൈഭാലെയളവത്തില്  ലെഭത്തിച  പരത്തിശശ്രീലെനതത്തിലൂലട  ഞങ്ങള്  തയഭാറഭാകകൈത്തിയ  ഇ-

മഭാഗസത്തിനക  കറവുകൈള് വന്നത്തിരത്തികഭാലം.  അവലയ  സഹത്തിഷ്ണുതനയഭാലട  കൈഭാണഭാനനപക്ഷ.

സഭാനങതത്തികൈ  വത്തിദധ്യയത്തില്  കവദഗകധധ്യവുലം  അഭത്തിരുചെത്തിയുലം  ഉള്ള  ഒരു  പറലം  പട്ടെങ്ങളഭായത്തി

ഞങ്ങള്കക  പറകഭാന്െ  സഭാധത്തികലട്ടെ  എന്നക  സര്നവ്വേശസ്വരനനഭാടക  പ്രഭാര്തത്തിക്കുന.Table  of
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ഉരുകുന്ന ബജോലലശംഉരുകുന്ന ബജോലലശം

ഒരു പശ്രീടത്തികൈതത്തിണതന്െ തണലെത്തില് വളര്ന ഞഭാന്െ

നവരറ്റു നപഭാകലന്നഭാകജവകൃഷത്തി ലരന്െബഭാലെധ്യലം

അമതന്െ നസ്നേഹലം വത്തിതക്കുന്ന നനരത്തു 

അമനയഭാ ഭൂമത്തിയത്തില് ഇലഭാലതയഭായക

പഭാതത്തിരഭാതത്തിണയത്തില് മഭാനറഭാടക നചെര്ക്കുവഭാന്െ 

ആനരഭാരുമത്തിലഭാതത്തിരുലന്നഭാരഭാ ബഭാലെധ്യലം

അമതന്െ മുലെപഭാലെത്തില് മഭാധുരധ്യലം നുകൈരഭാലത 

ഏങ്ങനലെഭാടന ഞഭാന്െ കൈരലഞഭാലരന്െ ബഭാലെധ്യലം

അമയഭാലരന്നറത്തിഞത്തിട്ടെത്തില  ഞഭാന്െ

അമയക മുതലം ലകൈഭാടുതത്തില ഞഭാന്െ



എനന്നഭാടക പറയഭാലത വത്തിടപറഞന്നമ

ഈ കൈണശ്രീലരഭാ കൈഭാണഭാലത നപഭായമ

തുടത്തിക്കുന്ന ഹൃദയവുലം നത്തിലെചങ്ങുനപഭായത്തി

തത്തിളയ്ക്കുന്ന നസ്നേഹവുലം ഉടലെറ്റു നപഭായത്തി

അനമ എന കൈരയുന ഇന ഞഭാന്െ

അറത്തിയഭാലത ഉരുകന ഇലന്നഭാലരന്െ ബഭാലെധ്യലം

ഷജോജരജോണ

IX A



പൂകജോത്ത പുഷശംപൂകജോത്ത പുഷശം

പ്രണയലമഭാരു പുഷമഭാണന്നറത്തിഞത്തിലവള്

ആ പ്രണയമഭാലം ഇതളുകൈള്തലത്തിപറത്തിചവള്

മനസത്തിനഭാല് നകൈഭാര്ക്കുന്ന പ്രണയലത നഭാലം

ആ മനസത്തിന്െലറ നവതന അറത്തിഞത്തിലവള്

        പശ്രീലെത്തികൈത്തുമ്പത്തിലലെ മഴത്തുള്ളത്തിനപഭാലലെ

              ഒഭാനരഭാനരഭാ വഭാകത്തിലലം പ്രണയലമന്നക്ഷരലം

                 ഇനലമന്െ പ്രണയനമഭാ പൂകഭാത പുഷമഭായക

പ്രണയമഭാലം വൃക്ഷലം തളത്തിര്ത്തു വളര്ന

നസ്നേഹമഭാലം തണലെത്തിനലെഭാ ഒറക്കു ഞഭാന്െ 

കൈഭാതത്തിരുനന്നറനഭാള് കൈഭാളങ്ങനളലറയഭായക

ഈ പൂകഭാത പുഷകപലമന്െ അടയഭാളമഭായക

    നശ്രീ വരുലം നനരതക ഒരു പൂവത്തിതള് തരഭാലം

          ഇത നഭാള് നസ്നേഹത്തിച നസ്നേനഹഭാപഹഭാരമഭായത്തി 

     ഇനത്തിയുലമന്െ പൂകഭാത പുഷലം നത്തിനകഭായത്തി

ആരലജമൈജോള്

IX D



പുരജോണ കഥപുരജോണ കഥ
കക്രൗഞ പര്വ്വേതതത്തിന്െലറ കൈഥ

പണ്ടു പണക ഒരു

വനതത്തില്   കക്രൗഞലനന്ന 

ഒരു അസുരന്െ ഉണഭായത്തിരുന

മഹഭാശക്തന്െ  ആയത്തിരുന

കക്രൗഞന്െ.  ഒരത്തികല്

അഗനസ്തഭാലനന്ന  മുനത്തി  ആ

വനതത്തിലൂലട വന.  മുനത്തിലയ കൈണതുലം കക്രൗഞഭാസുരനക ഒരു സൂതലം നതഭാന്നത്തി  .

മുനത്തിലയ ഒന പറത്തികഭാലം  !.  കക്രൗഞഭാസുരന്െ ഉടലന വലെത്തിലയഭാരു പര്വ്വേതമഭായത്തി

മഭാറത്തി.  എന്നത്തിട്ടെക  അഗസ്തധ്യമുനത്തിവഴത്തിയത്തില്  വന  നത്തിന.  പര്വ്വേതതത്തിലന്െറ

മുന്നത്തിലലെതത്തിയതുലം അഗസ്തധ്യനക വഴത്തിലതറത്തി  .  അനദ്ദേഹലം വഴത്തി അറത്തിയഭാലത ഏലറ

നനരലം  നടന  .  അനപഭാള്  കക്രൗഞഭാസുരന്െ  മഴ  ലപയത്തിക്കുവഭാനുലം  തുടങ്ങത്തി.

അഗസ്തധ്യന്െ ആലകൈ വത്തിഷമത്തിച്ചുനപഭായത്തി.

കറച്ചുകൈഴത്തിഞതുലം അഗസ്തധ്യനക കൈഭാരധ്യലം മനസത്തിലെഭായത്തി .  പര്വ്വേതമഭായത്തി വന

തലന്ന വഴത്തിലതറത്തിചതു ആ കക്രൗഞഭാസുരന്െ തലന്ന  !  നദഷധ്യലം വന്ന അഗസ്തധ്യന്െ

കക്രൗഞഭാസുരലന  ശപത്തിച്ചു.  പര്വ്വേത  രൂപതത്തില്  വന  വഴത്തിലതറത്തിചസുരനഭായശ്രീ

നശ്രീഎനലം പര്വ്വേതമഭായത്തിതലന്ന നത്തില്കലട്ടെ.  കക്രൗഞഭാസുരന്െ ഭയചെകൈത്തിതനഭായത്തി



എനന്നഭാടക  ക്ഷമത്തികനണ  ,  ഇത  വലെത്തിയ  ശഭാപലം  എനത്തിക്കു  നല്കൈരുനത

കക്രൗഞഭാസുരന്െ കൈരഞ്ഞു പറഞ്ഞു 

അതുനകൈട്ടെക  അഗസ്തധ്യമുനത്തിയുലട  നദഷധ്യലം  എലഭാലം  നപഭായത്തി.  അനദ്ദേഹലം

കക്രൗഞഭാസുരനക ആശധ്യസത്തിപത്തിച്ചു. ശത്തിവലന്െറ പുതനഭായ സുബ്രഹ്മണധ്യന്െ ഒരത്തികല്

ഇതുവഴത്തി  വരുലം  .  സുബ്രഹ്മണധ്യന്െ  നവല്  എന്ന  ആയുധലം  ലകൈഭാണക  പര്വ്വേതലം

പത്തിളര്ത്തുലം. അനതഭാലട നശ്രീ വശ്രീണ്ടുലം കക്രൗഞഭാസുരനഭായത്തി മഭാറുലം !

പത്തിന്നശ്രീടക  ഔരത്തികല് സുബ്രഹ്മണധ്യനുലം ദുഷ്ടനഭായ ബകൈഭാസുരനുലം തമത്തില്

വലെത്തിയ  യുദലം  ഉണഭായത്തി.  യുദതത്തിന്െ  ഇടയത്തില്  ബകൈഭാസുരന്െ  ഒഭാടത്തി

കക്രൗഞപര്വ്വേതതത്തിലന്െറ പത്തിന്നത്തിലലെഭാളത്തിച്ചു.  പത്തിന്നഭാലലെതത്തിയ സുബ്രഹ്മണധ്യനകഡ 

കക്രൗഞപര്വ്വേതത്തിനക  നനലര  നവല്  പഭായത്തിച്ചു.  കക്രൗഞപര്വ്വേതലം  രണഭായത്തി

പത്തിളര്ന.  അനതഭാലട കക്രൗഞഭാസുരനക പഴയരൂപലം തത്തിരത്തിച്ചു കൈത്തിട്ടെത്തി.  ബകൈഭാസുരലന

സുബ്രഹ്മണധ്യന്െ വധത്തിക്കുകൈയുലം ലചെയ.

മൈസ്റ്റിജഷല

IX A



പജോചകമവെവെസ്റ്റിധലശംപജോചകമവെവെസ്റ്റിധലശം
നചെഭാകൈകനളറക ലെഭാവ ബ്രക്രൗണത്തിനകൈകക

ആവശധ്യമഭായവ
കമദ – ഒരു കൈപക

പഞസഭാര – 1/2 കൈപക

മുട്ടെ – 3 എണലം

ലമല്റക നചെഭാകൈകനളറക - ഒരു കൈപക

വഭാനത്തിലെ എസന്െസക - 3 ടശ്രീസ്പൂണ

  പശ്രീസക നചെഭാകൈകനളറക - ഒരു കൈപക

തയജോറജോക്കുന്ന വെസ്റ്റിധശം

ഒരു  ബക്രൗളത്തിനലെകക  മുട്ടെ  ലപഭാട്ടെത്തിലചഭാഴത്തിക്കുകൈ.  അതത്തിനലെകക  1/2  കൈപക
പഞസഭാര മത്തികക ലചെയ്യുകൈ.  രണ്ടുലം നചെര്തക നന്നഭായത്തി നയഭാജത്തിപത്തിക്കുകൈ.  നശഷലം
കമദയുലം നചെഭാകൈകനളറക ലമല്റക ലചെയകജവകൃഷത്തി തുലം നചെര്തക നയഭാജത്തിപത്തിക്കുകൈ.
ഇതത്തിനലെകക  3  ടശ്രീസ്പൂണ  വഭാനത്തിലെ  എസന്െസക  നചെര്തക  നയഭാജത്തിപത്തിക്കുകൈ.
ഇതത്തിനലെകക  പശ്രീസഭായത്തി  വചത്തിരത്തിക്കുന്ന  നചെഭാകൈകനളറക  നചെര്ക്കുകൈ.  നശഷലം
നട്രേയത്തിനലെകക  ഒഴത്തിക്കുകൈ.  ഇതക  ഒഭാവനത്തിനലെകക  30  ഡത്തിഗത്തി  ലസല്ഷധ്യസത്തില്  20
മത്തിനത്തിറക നബകക ലചെയ്യുകൈ. വത്തിഭവലം തയഭാര്.    

   മൈഞസ്റ്റിമൈ 

IX B



കടങ്കഥകള് കടങ്കഥകള് 
കൈഭാളകൈത്തിടക്കുലം കൈയനറഭാടുലം  - മതങ്ങ

ഉടുപ്പൂരത്തി കൈത്തിണറത്തില് ചെഭാടത്തി  - പഴലം

മുറലത ലചെപത്തിനടപത്തില  - കൈത്തിണര്

ആകൈഭാശലതത്തുന്ന നതഭാട്ടെത്തി - കൈണക

ലകൈഭാകത്തിരത്തിക്കുലം കൈത്തിണര് വറത്തി  - വത്തിളകക

കൈണഭാല് കരുടന്െ കൈഭാശത്തിനു വമ്പന്െ - കരുമുളകൈക

അമലയ ലതഭാട്ടെവന്െ ലവന്തു മരത്തിച്ചു  -  തശ്രീലപട്ടെത്തി

ഒരുകളതത്തില് വഭാര്പ്പു കഞ്ഞുങ്ങളുലം വരഭാലലം - നഭാക്കുലം 
പല്ലുലം

മഭാനത്തു നത്തിലന്നഭാരു അനകപഴങ്ങ പത്തിടത്തികഭാന്െ ലഞട്ടെത്തില  – മുട്ടെ

ഒഭാടുലം കതത്തിര ചെഭാടുലം കതത്തിര ലവള്ളലം കൈണഭാല് നത്തില്ക്കുലം കതത്തിര -ലചെരുപക

അകലര നത്തില്ക്കുലം തുഞഭാണത്തി ഇകലര നത്തില്ക്കുലം തുഞഭാണത്തി കൂട്ടെത്തി മുടലം തുഞഭാണത്തി

 -     കൈണപശ്രീലെത്തി

ആന നകൈറഭാ മലെ ആളു നകൈറഭാമലെ ആയത്തിരലം കൈഭാനഭാരശ്രീ പൂതത്തിറങ്ങത്തി  - നക്ഷതലം  

ആദസ്റ്റിതലന എസസ്

IX A



മജവെകൃഷസ്റ്റി മജവെകൃഷസ്റ്റി 

കൃഷത്തി  എന്നതക  ഒരു ജനതയുലട  സലംസഭാരമഭാണക.  ഭഭാരതലം  നപഭാലലെയുള്ള

ഒരു രഭാജധ്യതത്തിലന്െറ നദശശ്രീയ വരുമഭാനതത്തിലന്െറ ലതഭാഴത്തില് നമഖലെയുലട മുഖധ്യ

നകൈന്ദ്രമഭാണക  കൈഭാര്ഷത്തികൈ  നമഖലെ  .  മനറലതഭാരു  നമഖലെയത്തിനലെതുനപഭാലലെ

മനുഷധ്യലന്െറ  ലെഭാഭലകഭാതത്തി  കൈഭാര്ഷത്തികൈ  നമഖലെലയ  വത്തിഷതത്തില്  മുകത്തി

ലകൈഭാന്നത്തിരത്തിക്കുന. പ്രനതധ്യകൈത്തിചക നമ്മുലട പചകറത്തികൈളുലട ഉതകപഭാദന നമഖലെ ഈ

സഭാഹചെരധ്യതത്തിലെഭാണക കജവകൃഷത്തിയുലട പ്രസക്തത്തി ഉയര്ന വരുന്നതക. 

കജവകൃഷത്തി  തത്തികൈച്ചുലം  പ്രകൃതത്തി  ലസഭാഹൃദമഭായ  ഒരു  കൃഷത്തി  രശ്രീതത്തിയഭാണക.

അനുദത്തിനലം നമ്മുലട മണലം വഭായുവുലം ജലെവുലം വത്തിഷമഭായത്തിലകഭാണത്തിരത്തിക്കുനകനപഭാള്



തശ്രീര്ചയഭായുലം  കൃഷത്തി  നമഖലെയുലം  അതത്തില്  നത്തിനലം  വത്തിമുക്തമല.  കൈശ്രീടനഭാശത്തിനത്തി

വത്തിമുക്തവുലം  കജവ  സലംതുലെനതത്തിനുലം  പ്രഭാധഭാനധ്യലം  നല്കൈത്തിയുമുള്ള  ഉതകപഭാദന

രശ്രീതത്തിയഭാണക കജവകൃഷത്തിയത്തില് സസ്വശ്രീകൈരത്തിക്കുന്നതക  .  അതുലകൈഭാണക തലന്ന അതക

ആനരഭാഗധ്യദഭായകൈമഭാലണന്നതത്തില് സലംശയനത്തില.  നവപത്തിന്െ പത്തിണഭാക്കുലം  ,  പയര്  ,

ചെകൈത്തിരത്തിനചഭാര് ,  പുകൈയത്തിലെ കൈഷഭായലം മുതലെഭായ  കജവകൈശ്രീടനഭാശത്തിനത്തികൈള് ആണക

ഇതത്തിനുപനയഭാഗത്തിക്കുന്നതക  .  അതുലകൈഭാണകതലന്ന  നമ്മുകക  വത്തിഷവത്തിമുക്ത

പചകറത്തിയുലം  മറക  കൈഭാര്ഷത്തിനകൈഭാല്പന്നങ്ങളുലം ലെഭധ്യമഭാകന.  വത്തിപണത്തിയത്തിലലെ വത്തിഷ

പചകറത്തികൈളത്തില് നത്തിനലം നമ്മുകക നമഭാചെനലം ലെഭത്തിക്കുലം.

എന്െനഡഭാസള്ഫഭാന്െനപഭാലള്ള  മഭാരകൈ  കൈശ്രീടനഭാശത്തിനത്തികൈള്

പചകറത്തികൃഷത്തികക  ഉപനയഭാഗത്തിക്കുന  എന്നതക  ഒരു  വലെത്തിയ  ഭശ്രീഷണത്തിയഭാണക

ഉയര്ത്തുന്നതക.  കനമണ  നമള്  മഭാരകൈനരഭാഗങ്ങള്ക്കുകൂടത്തി

അടത്തിമലപടനപഭാനയകഭാലം  .  ഇതത്തിലനതത്തിരഭായ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നഭാലം

ആരലംഭത്തിനകണതക . നമ്മുലട വശ്രീടുകൈളത്തില് നത്തിനമഭാനജഭായല് നജഭാസഫക

IX D വണമതക.  തനദ്ദേശ സസ്വയലംഭരണ സഭാപനങ്ങളത്തിളലം വത്തിദധ്യഭാലെയങ്ങളുലം കൃഷത്തി

വകപ്പുലമഭാലക  അനനകൈലം  പചകറത്തി  വത്തിത്തുകൈളുലം  അതത്തിനനുനയഭാജധ്യമഭായ

കൈഭാര്ഷത്തികൈ  ഉപനദശങ്ങളുലം  നല്കനണക.  അതക  സസ്വശ്രീകൈരത്തിചക  ഒരു

കജവകൃഷത്തിനതഭാട്ടെലം  നമ്മുകക  ആരലംഭത്തികഭാലം  .  പ്രസലംഗത്തികഭാലത

പ്രവര്തത്തിച്ചുകൈഭാണത്തിക്കുകൈ എന്നതത്തിനുള്ള ഒരു ഉതമ മഭാതൃകൈകൂടത്തിയഭായത്തിരത്തിക്കുമതക.



അതക  മണത്തിലന്െറ  കജവഘടന  സലംരക്ഷത്തിക്കുകൈയുലം  ആവര്തനകൃഷത്തികക

അനുനയഭാജധ്യമഭാക്കുകൈയുലം ലചെയ്യുലം.

ഇതരലം  കൃഷത്തി  സനകപ്രദഭായതത്തിനക  സര്കഭാര്  തലെതത്തില്  വനകപത്തിച

നപ്രഭാതഭാഹനമഭാണക നല്കന്നതക .  ഇതരലം ഉല്പന്നങ്ങള്കക വത്തിപണത്തി സഭാധധ്യത

ഇന്നക  കൂടുതലെഭാണക  .  നവണലമങത്തില്  കൈഭാര്  ഷത്തികൈസലംഘങ്ങള്കക  അതരലം

പ്രവൃതത്തികൈള്  ഏലറടുകഭാവുന്നതഭാണക.അതത്തിലന്െറ  ആദധ്യപടത്തിയഭായത്തി  നമ്മുകക

എലന്െറ  കജവകൃഷത്തിനതഭാട്ടെലം  എനനപരുള്ള  ഒരു  പചകറത്തികൃഷത്തിനതഭാട്ടെമലം

വശ്രീട്ടെത്തില് തുടങ്ങത്തി മഭാതൃകൈ കൈഭാണത്തികഭാലം.

മലെയഭാളത്തികൈള്  ഒഭാട്ടെപഭാചത്തിലെത്തിലലം  ,  തത്തിരകത്തിലലം  ,  സമയക്കുറവത്തിലലംലപട്ടെക

ഒഭാനരഭാ  ദത്തിവസവുലം  തള്ളത്തിനശ്രീക്കുകൈയഭാണക  .ആനരഭാഗധ്യകൈഭാരധ്യങ്ങളത്തിലലം

നരഭാഗപ്രതത്തിനരഭാഗമഭാര്ഗങ്ങളത്തിലലം  നഭാലം  ശദത്തികഭാനറയത്തില.  ആനരഭാഗധ്യകൈരമഭായ

ജശ്രീവത്തിതലം  എന്നതക  നമ്മുലട  ഭക്ഷണകമവുമഭായത്തി  ബന്ധലപട്ടെത്തിരത്തിക്കുന.

കജവകൃഷത്തി  ഉയര്ത്തുന്ന  സനനശലം  ഇതഭാണക  .  ഇതക  നഭാലം  ഒഭാനരഭാരുതരുലം

തത്തിരത്തിചറത്തിഞക  വരഭാനത്തിരത്തിക്കുന്ന  മഭാരകൈവത്തിപതത്തില്നത്തിനലം  നമഭാചെനലം  നനടഭാന്െ

തന്നഭാലെഭാകന്ന  ശമലം  നടതണലം  എന്നക  അഭധ്യര്തത്തിച്ചുലകൈഭാണക  ഞഭാന്െ

അവസഭാനത്തിപത്തിക്കുന

ആരല തുളസസ്റ്റിദജോസസ്



മൈണ്ടന കവെസ്റ്റിമൈണ്ടന കവെസ്റ്റി

കചെനയത്തിനലെഭാ  ഒരു  ഗഭാമതത്തില്  യങകഹൂ  എലന്നഭാരു  പണകഭാരന്െ

ഉണഭായത്തിരുന.  യങകഹൂവത്തിലന്െറ  മൂന  മകളത്തില്  ഏറവുലം  ഇളയവനഭായത്തിരുന

മണചഭാരനഭായ സത്തിങക- വഭാങക

ആള്  മണനഭാലണങത്തിലലം  സത്തിങക  -  വഭാങകനക  കൈവത്തിത  എന  നകൈട്ടെഭാല്

ജശ്രീവനഭാണക.  ഒരു ദത്തിവസലം സത്തിങക  -  വഭാങകങക ലപണ കൈഭാണഭാനഭായത്തി ഒരു വശ്രീട്ടെത്തില്

ലചെന.  സത്തിങക-വഭാങുമഭായത്തി സലംസഭാരത്തിചത്തിട്ടെക  ലപണത്തിലന്െറ അച്ഛന്െ പറഞഅഞഉ

ഈ മണന്മഭാര്കക ലകൈഭാടുകഭാന്െ എലന്െറ വശ്രീട്ടെത്തില് ലപണത്തില. . അതു നകൈട്ടെക സത്തിങക-

വഭാങകങക  ഒനലം  മത്തിണഭാലത  അവത്തിലട  നത്തിന്നത്തിങ്ങത്തി  നടന  .  വഴത്തിയത്തില്  ഒരഭാള്

ഇങ്ങലന പഭാടുന്നതക സത്തിങക - വത്തിങക നകൈട.

“നല കളലം തലന്ന , പഭാമ്പത്തില 

ലവള്ളലം നത്തിറച്ചുണക , മഭാനത്തില!”

കളതത്തില് മശ്രീനത്തിലഭാതതത്തിനഭാല് സങടലപട്ടെഭാണക അയഭാള് പഭാടപഭാടത്തിയതക

.  അനപഭാള് സത്തിങക-  വഭാങക പറഞ്ഞു “ ഹഭായക  ,  ഉഗന്െ പഭാട്ടെക  !  ആ പഭാട്ടെക എലന്ന

പഠത്തിപത്തിചഭാല് പതക ലവള്ളത്തി നഭാണയലം തരഭാലം ”

അതുനകൈട്ടെ ഗഭാമശ്രീണനു സനനഭാഷമഭായത്തി  അയഭാള് ആ പഭാട്ടെക  പലെതവണ

പഭാടത്തി  സത്തിങക-  വഭാങത്തിലന പഠത്തിപത്തിച്ചു  .  അയഭാള്കക  പതക  ലവള്ളത്തി നഭാണയവുലം

ലകൈഭാടുതക അവന്െ മുനമ്പഭാട്ടെക നപഭായത്തി . അങ്ങലന നടന്നക അവന്െഒരു വയലെത്തിലന്െറ



കൈരയത്തില് എതത്തി . അവത്തിലട നത്തിന്നക ഒരു കൃഷത്തികഭാരന്െ പഭാടുന്നതക നകൈട .

”വയത്തിലയഭാന്നക കൈത്തിട്ടെത്തിയത്തിലട്ടെന്തുകൈഭാരധ്യലം ?

വടത്തി രണ്ടു നവണലം വയര് നത്തിറയഭാന്െ ”

ഉഴുനമ്പഭാള്  കൈഭാളകൈലള  തലഭാനുള്ള  വടത്തിയുലട  കൈഭാരധ്യമഭാണക  അയഭാള്

പറഞതക .  ആ പഭാടലം സത്തിങക - വത്തിങത്തിനക ഇഷ്ടമഭായത്തി .  പതക ലവള്ളത്തി നഭാണയലം

കൃഷത്തികഭാരനു ലകൈഭാടുത്തു ആ പഭാടലം പഠത്തിച്ചു എന്നത്തിട്ടെക മുനമ്പഭാട നടന.

അനപഭാള് ഒരു നവട്ടെകഭാരന്െ ഒരു പ്രഭാവത്തിലന നനഭാകത്തി പഭാടപഭാടുന്നതക സത്തിങക

- വത്തിങക നകൈട. 

ആരുലം ലകൈഭാതത്തിക്കുമരത്തിപ്രഭാനവ 

ആരുലട കൂട്ടെത്തില് നശ്രീ ലചെന്നത്തിരത്തിക്കുലം ?

ആ പഭാടലം സത്തിങക  -വത്തിങത്തിനത്തിഷ്ടമഭായത്തി.  പത്തു ലവള്ളത്തിനഭാണയലം ലകൈഭാടുതക

അവന്െ അതുലം പഠത്തിച്ചു.  സത്തിങക -  വത്തിങക മുനമ്പഭാട്ടെക നടന .  അനപഭാള് ഒരു വശ്രീട്ടെത്തില്

ഒരു കൈലെധ്യഭാണ പനല് കൈണ്ടു. ”ങകനഹ !  ഞഭാന്െ ലപണകൈഭാണഭാന്െ വന്ന വശ്രീടനല

അതക  !   ” സത്തിങക  -  വത്തിങക  അനങ്ങഭാട കൈയറത്തിലചന.  അവത്തിലട ലപണകട്ടെത്തിയുലട

വത്തിവഭാഹതത്തിനുള്ള  ഒരുകങ്ങള്  നടക്കുകൈയഭാണക  .  രഭാജഭാവുലം  എതത്തിയത്തിടണക  .

സത്തിങക- വത്തിങക കൈയറത്തിലചന്നനപഭാള് ലപണത്തിലന്െറ അച്ഛന്െ രഭാജഭാവത്തിനനഭാടു പറഞ്ഞു .

ഇവന്െ മുമ്പക ഇവത്തിലട ലപണകൈഭാണഭാന്െ വന്നതഭാ .  മണചഭാരഭായതുലകൈഭാണക ഞഭാന്െ

പറഞ്ഞു വത്തിട.  അനപഭാള് ആ രഭാജഭാവക പറഞ്ഞു ങകനഹ ..  എങത്തില് സൂപഭാണന്നക



പറ ഞ്ഞു ഒരു പഭാതലം ലവള്ളലം ലകൈഭാടുത്തു വത്തിനട്ടെകക.  അനപഭാള് ഒരഭാള് ലവള്ളലം

സത്തിങക  -  വത്തിങത്തിനക  ലകൈഭാടുത്തു.  അതു കൈണപലം അവന്െ ആദധ്യലം  പഠത്തിച  കൈവത്തിത

ഒഭാര്മ വന. 

നല കളലം തലന്ന പഭാമ്പത്തില

ലവള്ളലം നത്തിറച്ചുണക മശ്രീനത്തില.

ഹമ്പട,,,,, നമള് ലവള്ളലം ലകൈഭാടുത്തു പറത്തിച കൈഭാരധ്യലം അവനക മനസത്തിലെഭായത്തി

കൈഭാണലം  ,.അതഭാണഭാ  അങ്ങനനഭാ  പഭാടത്തിയതക.  രഭാഝഭാവക  വത്തിചെഭാരത്തിച്ചു  എന്നത്തിട

പറഞ്ഞു. അവനക നചെഭാറുലം അതക കൈഴത്തികഭാന്െ ഒരു വടത്തിയുലം ലകൈഭാടുക. നജഭാലെത്തികഭാര്

ഒരുപഭാതലം  നചെഭാറുലം  ഒരുവടത്തിളലം  ലകൈഭാടുത്തു.  അനപഭാള്  സത്തിങക  -  വത്തിങത്തിനക

രണഭാമലത പഭാടലം ഒഭാര്മ വന. 

”വയത്തിലയഭാന്നക കൈത്തിട്ടെത്തിയത്തിലട്ടെന്തുകൈഭാരധ്യലം ?

വടത്തി രണ്ടു നവണലം വയര് നത്തിറയഭാന്െ ”

അതുനകൈട്ടെക രഭാജഭാവക അമ്പരന നപഭായത്തി.  അനപഭാഴഭാണക കൈലെധ്യഭാണലപണക ഒരുങ്ങത്തി

വന്നതക. അതു കൈണതുലം അവനക മൂന്നഭാമലത പഭാട്ടെക ഒഭാര്മ വന. 

ആരുലം ലകൈഭാതത്തിക്കുമരത്തിപ്രഭാനവ 

ആരുലട കൂട്ടെത്തില് നശ്രീ ലചെന്നത്തിരത്തിക്കുലം ?

ഇതു നകൈട്ടെതുലം രഭാജഭാവക അമ്പരന.  എത നലെക കൈവത്തിതകൈള് .  ഇതയുലം കൈഴത്തിവുള്ള

ആളത്തിലനയഭാനണഭാ  മണന്െ  എന  പറഞതക  .  ആരവത്തിലട  !  ഈ  സത്തിങക  -



വത്തിങത്തിലന  ലകൈഭാട്ടെഭാരലം  കൈവത്തിയഭായത്തി  നഭാലം  നത്തിയമത്തിചത്തിരത്തിക്കുന.  മഭാതമല സത്തിങക  -

വത്തിങുലം ലപണകളട്ടെത്തിയുലം തമത്തിലള്ള വത്തിവഭാഹലം ഇനപഭാള് നടത്തുകൈയുലം നവണലം  .

അങ്ങലന ആ വത്തിവഭാഹലം ഗലംഭശ്രീരമഭായത്തി നടന.  ലകൈഭാട്ടെഭാരലം കൈവത്തിയഭായ സത്തിങക  -

വത്തിങക  മണതരലം  നത്തിര്ത്തുകൈയുലം  വര്ഷങ്ങള്  കൈഴത്തിഞനപഭാള്  ഒന്നഭാനരലം

കൈവത്തിയഭായത്തി തശ്രീരുകൈയുലം ലചെയ.

നദീരജസ് എസസ്

IX C



കുഞസ്റ്റിഹനറ  ബുദസ്റ്റികുഞസ്റ്റിഹനറ  ബുദസ്റ്റി
ഒരു കൈഭാട്ടെത്തില് ഒരു കൂട്ടെലം ആടുകൈള് പുല തത്തിന നടക്കുകൈയഭായത്തിരുന. ആട്ടെത്തിന്െ

കൂട്ടെലത നനഭാക്കുന്നതക നഭാകളഭാണക. ആട്ടെത്തിന്െകൂട്ടെതത്തിലലെ ഒരഭാളക വഴത്തിലതറത്തിലചന

നത്തിന്നതക ലചെന്നഭായളുലട മുന്നത്തിലെഭായത്തിരുന.  ആടത്തിലന കൈണനതഭാലട ലചെന്നഭായളുലട

വഭായത്തില് ലവളള്ലമൂറത്തി. നപടത്തികഭാലത അവള് ലചെന്നഭായളുലട മുമ്പത്തില് നത്തിന. എന്നത്തിട്ടെക

അവള്  പറഞ്ഞു  എലന്െറ  ലപഭാന  ചെങ്ങഭാതത്തി  ഞഭാന്െ  ഇനപഭാള്  പുലക

തത്തിന്നനതയുള. അലതഭാന ദഹത്തിച്ചു കൈഴത്തിഞഭാല് എലന്െറ ഇറചത്തികക സസ്വഭാദക കൂടുലം

. അതുലകൈഭാണക ഇതത്തിരത്തി നനരലം കൈഭാതത്തിരത്തികണലം . ലപഭാട്ടെനഭായ ലചെന്നഭായ അതു

വത്തിശസ്വസത്തിച്ചു.  കറച്ചുനനരലം കൈഴത്തിഞനപഭാള് ലചെന്നഭായ വശ്രീണ്ടുലം അവലള തത്തിന്നഭാന്െ

ഒരുങ്ങത്തി  .  എന്നഭാല്  ആടക  അതത്തിനക  സമതത്തിചത്തില..അവള്  പറഞ്ഞു  പുലക

ദഹത്തിചത്തിട്ടെത്തില.  കറച്ചു  ദൂരലം  നടന്നഭാല്  ദഹത്തിക്കുലം  മണനഭായ  ലചെന്നഭായ  അതത്തിനു

സമതത്തിച്ചു.  ആടക നടന നടന ലചെന്നഭായയുലട കൈഭാണഭാമറയത്തു നത്തിന നശ്രീങ്ങത്തി.

സനനഭാഷലം  ലകൈഭാണക  ആട്ടെത്തിന്െ  കഞക  തുള്ളത്തിചഭാടത്തി.  അനപഭാള്  ആട്ടെത്തിന്െ

കഞത്തിലന്െറ കൈഴുതത്തിലണഭായത്തിരുന്ന മണത്തി കൈത്തിലങ്ങത്തി. മണത്തി ശബലം നകൈട്ടെക നഭായളക

അവത്തിനടലകതത്തി. നഭായകൈളുലട ശബലം നകൈട്ടെക ലചെന്നഭായ നപടത്തിനചഭാടത്തി.

പത്തിന്നശ്രീലടഭാരത്തികലലം ആട്ടെത്തിന്െകഞക കൂട്ടെലം ലതറത്തി നപഭായത്തിട്ടെത്തില.

അഞ്ജു ജജജോഷസ്റ്റി

IX C



ഒരുമൈയജോണസ് എലജോശംഒരുമൈയജോണസ് എലജോശം  
ഒരത്തിടലതഭാരത്തിടതക  ഒരു  കൈഭാടുണഭായത്തിരുന.  കൈഭാട്ടെത്തിലലെ  മൃഗങ്ങള്  എലഭാവരുലം

വളലര  സനഭാഷനതഭാലടയഭാണക  ജശ്രീവത്തിചതക.  എലഭാ  മൃഗങ്ങളുലം  പരസ്പരലം

സഹഭായത്തിച്ചുലം നസ്നേഹത്തിച്ചുലം ജശ്രീവത്തിച്ചു നപഭാന.  ഒരത്തികല് ഒരു ദത്തിവസലം കൈഭാടത്തിനക തശ്രീ

പത്തിടത്തിച്ചു.  എലഭാ  മൃഗങ്ങളുലം  കൈഭാടത്തിനക  പുറനതകക  ജശ്രീവനുലം  ലകൈഭാനണഭാടത്തി.  ആ

സമയതക  ഒരു  ലചെറത്തിയ  പക്ഷത്തി  പുഴയത്തില്  നത്തിന  തലന്െറ  ചുണത്തില്  ലവള്ളലം

എടുതക  തശ്രീയത്തിനലെകത്തിടുന്നതക  പക്ഷത്തിരഭാജഭാവുലം  മറക  പക്ഷത്തികൈളുലം  കൈണ്ടു.

പക്ഷത്തിരഭാജഭാവത്തിനനഭാടക ഒരു പക്ഷത്തി പറഞ്ഞു പ്രനഭഭാ ഈ കഞത്തിപക്ഷത്തി എനഭാണക

കൈഭാണത്തിക്കുന്നതക. ഇതത്തിലനലകഭാണക ഈ വലെത്തിയ കൈഭാടത്തിലന്െറ തശ്രീ ഒറകക ഈ ഒരു

തുള്ളത്തി ലവള്ളലം ലകൈഭാണക അണകഭാന്െ സഭാധത്തിക്കുനമഭാ..............

എന്തു  മണതരലം  .  അനപഭാള്  പക്ഷത്തിരഭാജഭാവു  പറഞ്ഞു  നശ്രീ  അതത്തിലന

പരത്തിഹസത്തികരുതക  .  അവന്െ  ലചെയ്യുന്നതുനപഭാലലെ  നമള്  ഒഭാനരഭാരുതരുലം

അങ്ങലന ലചെയഭാല് നമ്മുകക ഈ തശ്രീ അണക്കുവഭാന്െ സഭാധത്തിനചകഭാലം. അനപഭാള്

അലഭാ പക്ഷത്തികൈളുലം നചെര്ന്നക പുഴയത്തില് നത്തിനലം ലവള്ളലം എടുതക കൈഭാടത്തിനുമശ്രീലത

ഒഴത്തിച്ചു.  അങ്ങലന ആയത്തിരകണകത്തിനു പക്ഷത്തികൈള് അങ്ങലന ലചെയനപഭാള് ഈ

കൈഭാട  തശ്രീ  അണഞ്ഞു  അങ്ങലന  ആ  കൈഭാടക  രക്ഷലപട  .  എലഭാവരുലം

കഞത്തികത്തിളത്തിലയ അഭത്തിനനത്തിച്ചു. 

ഗുണപഭാഠലം : ഐകൈധ്യമതധ്യലം മഹഭാബലെലം



ആദസ്റ്റിതലന എസസ്

IX A

 

ആധുനസ്റ്റികവെതസ്കരണശം ആധുനസ്റ്റികവെതസ്കരണശം 

മനുഷധ്യലന്െറ  പ്രഭാഥമത്തികൈ  ആവശധ്യങ്ങളഭായ  ഭക്ഷണലം  ,  ലവള്ളലം  ,  പഭാര്പത്തിടലം

എന്നത്തിവ  ശമത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനഭായത്തിരുന  അവന്െ  എനലം

ലനനട്ടെഭാട്ടെനമഭാടത്തിലകഭാണത്തിരത്തിക്കുന്നതക.  ഇതത്തിലന്െറ  സഭാക്ഷഭാതകകൈഭാരലത  അവന്െ

ആധുനത്തികൈവതകകൈരണലം എന വത്തിളത്തിച്ചു.  ആധുനത്തികൈ വതകകൈരണലം എന്നതക  ഈ

നലെഭാകൈലത മുഴുവന്െ ഒരു കടകശ്രീഴത്തിലെഭാകഭാന്െ സഹഭായത്തിച്ചു.  അതുനപഭാലലെതലന്ന

അതത്തിലന  ഒരുപഭാടക   ദൂഷധ്യവശങ്ങളുലം  ഉണക.  നഭാല  ചുവരുകൈള്ക്കുള്ളത്തില്  ;

നകൈഭാണകശ്രീറക  സക്രൗധങ്ങളത്തില്  പരസകപര  ബന്ധമത്തിലഭാലത  ഒതുങ്ങത്തികൂടുന്ന  ഒരു

പറലം  ജനതലയ ഇനലം നമ്മുകക  കൈഭാണവഭാന്െ സഭാധത്തിക്കുലം  .  ഇതത്തിലനയഭാനണഭാ

ആധുനത്തികൈവതകകൈരണലം എന്നതുലകൈഭാണക ഉനദ്ദേശത്തിക്കുന്നതക?



പലണഭാലക  ജഭാതത്തിമതനഭതലമനന്നധ്യ  എലഭാലം  വശ്രീടുകൈളുലം  കടുലംബങ്ങളുലം

ഒന്നഭായത്തിരുന.  എന്നഭാല്  ഇന്നക  മതത്തിലകൈളഭാലലം  നവലെത്തികൈളഭാലലം

നവര്തത്തിരത്തികലപട്ടെത്തിരത്തിക്കുന.  നസ്നേഹതത്തിലന്െറയുലം  ബന്ധങകഹളുലടയുലം  നനലര

മതത്തിലകൈള് ; ' മതത്തി ഇതത്തിനലെ' ലകൈട്ടെഭാന്െ ശമത്തിക്കുകൈയആണക ആധുനത്തികൈ തലെമുറ. 

അവര്  ആലംഗനലെയവതകകൈരണതത്തിനക  പ്രഭാധഭാനധ്യലം  നല്കന്നവരഭാണക.

എന്നഭാല്  ഇതത്തിലന്െറ  നപരത്തില്  അവര്  നകൈരളതത്തിലന്െറ  തനത്തിമ  മനപ്പൂര്വ്വേലം

വത്തിസ്മരത്തിക്കുന.

മണത്തിനനയുലം  വഭായുവത്തിനനയുലം  ജലെലതനപഭാലലം  ഇതത്തിലന്െറ  നപരത്തില്

ലവറുനലത വത്തിടുന്നത്തില.  മനുഷധ്യലന്െറ ക്രൂരതകൈള് തഭാനങ്ങണത്തിവരുന്ന ഭൂമത്തിലയപറത്തി

നഭാലം ഒരത്തികലലം ചെത്തിനത്തികഭാറത്തില.

ജശ്രീവത്തിതതത്തില്  ആധുനത്തികൈവതകകൈരണലം  പ്രഭാവര്തത്തികൈമഭാകഭാനുള്ള



തന്ത്രപഭാടത്തില് നഭാലം ബന്ധങ്ങളുലട ഇഴയടുപവുലം ,  പരത്തിശുദത്തിയുലം മറക്കുന ജന്മലം

നല്കൈത്തിയ  മഭാതഭാപത്തിതഭാകലളനപഭാലലം  നനഭാകഭാന്െ  ഇന

സമയമത്തിലഭാതഭായത്തിരത്തിക്കുന.

ആധുനത്തികൈ  വതകകൈരണതത്തിനക  ഒരുപഭാടക  ഗുണങ്ങള്  ഉണക.  എന്നഭാല്

അതത്തിലനലയലഭാലം ലതറഭായ രശ്രീതത്തിയത്തില് വധ്യഭാഖധ്യഭാനത്തിചക നഭാലം ഉപനയഭാഗത്തികരുതക.

നമ്മുകക ചുറ്റുമുളള്ല മതത്തിലകൈള് , നവലെത്തികൈള് നഭാലം എടുത്തുമഭാററണലം . കൈഭാരണലം

മതത്തിലകൈള്  എന്നതുലകൈഭാണക  അര്തമഭാക്കുന്നതക  മതത്തി  ഇതത്തിനലെ  എന്നഭാണക  .

നശഷലം അവയ്ക്കു നനലര നസ്നേഹതത്തിലന്െറ വഭാതത്തിലകൈള് വഭാ ഇതത്തിനലെ തുറകണലം . 

നഭാളലത  തലെമുറയുലട  പ്രതശ്രീക്ഷകൈളഭായ  നമ്മുകക  ഇതത്തിനക  സഭാധത്തികനട്ടെ

എന്നക ആശലംസത്തിച്ചുലകൈഭാണക നത്തിര്ത്തുന.

ഇവെജോഞ്ചലസ്റ്റിന ബസ്റ്റി ജജജോണ

IX C



എഹനറ ഗജോമൈശംഎഹനറ ഗജോമൈശം
കൈഭാതത്തിരുന ഞഭാന്െ ആ നല നഭാളത്തിലന്െറ 

ആഗമനതത്തിനഭായക മൂകൈനഭായത്തി 

ആശ്ചരധ്യമത്തിലഭാലത അങലെഭാപത്തിലഭാലത

കൈഭാതത്തിരുന ഞഭാന്െ ഏകൈനഭായക 

ഒഭാര്ക്കുന ഞഭാനശ്രീ മരുഭൂമത്തിയത്തില്

നത്തിന്നക 

വത്തിരഹദൂഖതത്തിലന്െറ നവദനയത്തില്

മകൈരമഭാസതത്തിലന്െറ മഞത്തില്

വത്തിരത്തിയുന്ന

പൂകലള കൈഭാണവഭാന്െ എന്തു ഭലംഗത്തി

കൈലെപത്തിലെ ശബമഭായത്തി നത്തിദ്ര ഉണര്ത്തുന്ന 

കൈത്തിളത്തികൈലള കൈഭാണവഭാന്െ എന്തുഭലംഗത്തി

കനലം മലെകൈളുലം പഭാടങ്ങളുമുള്ള 

ഒരു ലകൈഭാച്ചു ഗഭാമമഭാണക എലന്െറ ഗഭാമലം 

ടഭാറത്തിട്ടെ നറഭാഡത്തില കവദദ്യുതത്തിയുമത്തില

ഒഭാലെയഭാല് നമഞ്ഞുള്ള കൂരകൈളുലം

വത്തിദധ്യഭാലെയങ്ങള്കക അവധത്തിയുണഭാകനമ്പഭാള് 

കട്ടെത്തികൈള് ലതരുവത്തില് നത്തിറഞശ്രീടുന

ബഭാലെത്തികൈഭാബഭാലെന്മഭാര് ഒന്നഭായത്തി നത്തിരന

ഗഭാമതത്തിന്െ ഐശസ്വരധ്യ ദശ്രീപലം നപഭാലലെ

അനുശദീ ചന്ദ്രന

IX A

 



മദവെത്തസ്റ്റിഹനറ സസ്വനശം മൈജോള്മദവെത്തസ്റ്റിഹനറ സസ്വനശം മൈജോള്
ഇതക  മഭാളുകൈളുലട കൈഭാലെലം  .  ലല മഭാള്  ,ഒബകനറഭാണ മഭാള്  ......  അങ്ങലന

പലെതുലം , അവത്തിലട സനനഭാഷലം നതടത്തി എത്തുന്നവരുലട എണതത്തിനക കൈണകത്തില.

ഏതു  അവധത്തിദത്തിനവുലം  ആനഘഭാഷമഭാകഭാന്െ  നകൈരളശ്രീയര്  തത്തിരക്കു  കൂടന്നത്തിടലം.

അവത്തിലട  സനനഭാഷതത്തിനുള്ള  നത്തിരവധത്തി  കൈഭാഴ്ചകൈളുലം  സഭാധനസഭാമഗത്തികൈളുലം

നത്തിറഞത്തിരത്തിക്കുന.  സക്രൗനരധ്യവര്ദകൈ  വസ്തുകളുലട  നശ്രീണനത്തിരകൈള്  ......

രുചെത്തിനഭദങ്ങളുലട നത്തിറകടകൈള് ........ മനുഷധ്യന്െ മണത്തില് നതടുന്നതുലം ഇതുതലന്ന -

സനനഭാഷലം , സക്രൗനരധ്യലം, രുചെത്തിനഭദലം............

മനുഷധ്യമനസത്തിലന ആകൈര്ഷത്തിച്ചുടയ്ക്കുന്ന ഈ യഭാഥഭാര്തധ്യങ്ങളത്തില് അവലന്െ

ജശ്രീവത്തിതലം  തളചത്തിടുന.  ഇതരലം  മഭാളുകൈള്  ഉപനഭഭാഗസലംസഭാരതത്തിലന്െറ

ഉതനമഭാദഭാഹരണലം. കനമത്തിഷത്തികൈതയക ഏലറ പ്രഭാധഭാനധ്യലം കൈല്പത്തിക്കുന്ന ഇന്നലത

നലെഭാകൈതത്തിലന്െറ ലചെറുപതത്തിപഭാണക നഭാലം കൈഭാണന്ന ഈ മഭാളുകൈളുലട നകൈന്ദ്രങ്ങള്

ഒരത്തികല്  കദവലം  ഒരു  മഭാള്  തുടങ്ങത്തി  .  വളലര  മനനഭാഹരമഭായത്തി

അലെങരചത്തിടണക  .  വത്തിശത്തിഷ്ട  വത്തിലെക്കുകൈളഭാല്  അലെലംകൃതലം  .  അടുക്കുലം  ചെത്തിട്ടെയുലം

ഉള്ളത്തിടലം.  അവത്തിനടകക  ആകൈര്ഷത്തികലപടുന്നവര്കക  വത്തില്കലപടുകൈ

ആനനതത്തിലന്െറ  ,  സമഭാധഭാനതത്തിലന്െറ  ,  സനനഭാഷതത്തിലന്െറ  ,  സലംതൃപത്തിയുലട

ഒലക വത്തിത്തുകൈള് ആലണനമഭാതലം.  അതഭായതക  സതധ്യലം  ,  തധ്യഭാഗലം  ,  ക്ഷമ  ,

നസ്നേഹലം  ,  വത്തിശസ്വഭാസലം  മുതലെഭായ സനഭാതന മൂലെധ്യങ്ങള്.  അതു വഭാങ്ങുന്നവര്കക

അനുകൂലെമഭായ  സഭാഹചെരധ്യതത്തില്  മുളപത്തിച  ശദഭാപൂര്വ്വേലം  വലതഭാകത്തിയഭാല്



അതത്തില്  ആനനതത്തിലന്െറയുലം  സലംതൃപത്തിയുലടയുലം  ശഭാനത്തിയുലടയുലം  ഒലക

സദകഫലെങ്ങള്  വത്തിളയുലം  .  ഇതക  കനമത്തിഷത്തികൈമഭായ  ആനനമല  പ്രധഭാനലം

ലചെയ്യുന്നതക  .  ആ  നസ്നേഹവുലം  സനനഭാഷവുലം  ആരത്തില്നത്തിനലം  ആര്ക്കുലം

എടുത്തുമഭാറഭാനഭാവത്തില.  ഈ  God's own mall -  ല് കൈയറത്തി വത്തിത്തുകൈള് ലസലെകക

ലചെയഭാന്െ നത്തിങ്ങള് തയഭാറനല? 

വത്തിദധ്യഭാഭധ്യഭാസ  കൈഭാലെഘട്ടെതത്തില്  അക്ഷരജ്ഞഭാനനതഭാലടഭാപലം

കദവജ്ഞഭാനവുലം  സസ്വനമഭാകത്തി  സനഭാതന  മൂലെധ്യങ്ങളത്തില്  വളരഭാന്െ  ഒരു  കട്ടെത്തി

പരത്തിശശ്രീലെത്തിക്കുനമ്പഭാള് അവലന്െറ ജശ്രീവത്തിതതത്തിലന്െറ അടത്തിതറ ബലെവതഭാകലം  .

അടത്തിപതറഭാലത  ,  ജശ്രീവത്തിതയഭാഥഭാര്തധ്യങ്ങലള  നനരത്തിടഭാനഭാകലം.  നമ്മുലടതലന്ന

സനനഭാഷതത്തിലലം  സുഖതത്തിലലം  മനസുറകഭാലത  നമ്മുകക  ചുറ്റുലം  കൈഭാണന്ന

സമൂഹനതഭാടക  ,  സനഹഭാദരങ്ങനളഭാടക  പ്രതത്തിപതത്തിയുള്ള  ഒരു  ജശ്രീവത്തിതമഭാകലം.

അപരലന്െറ  ദുഖങ്ങളത്തില്  പങ്കുനചെരുന്ന  മനസക  കദവനതഭാടു  നചെര്ന

നത്തില്ക്കുലം.എലന്െറ  മഭാതലം  സുഖലം  ,  സനനഭാഷലം  അതക  നല  കട്ടെത്തികൈള്കക

നചെര്ന്നതല.

സതധ്യസന്ധതയുലട  ഒരു  ജശ്രീവത്തിതലം  നയത്തിച  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധത്തി  ,

സതധ്യഭാഗഹലം ഒരു ആയുധമഭാകത്തി.  നത്തിസസ്വഭാര്ത നസ്നേഹതത്തിലന്െറ മഭാതൃകൈയഭായ

മദര്  ലതനരസ  "പഭാവങ്ങളുലട  അമ  "  ആയത്തി.  ഈ  നത്തിരയത്തില്  നമ്മുലട

നത്തിലെയുറപത്തികഭാന്െ സനനഭാഷവുലം സമഭാധഭാനവുലം നത്തിറഞ ജശ്രീവത്തിതലം നയത്തികഭാന്െ



നമ്മുലട ഹൃദയങ്ങള് വത്തിശഭാലെമഭാകഭാലം .  അപരനക ഒരു നന്മ എങത്തിലലം ലചെയഭാത

ഒരു  ദത്തിവസലം  നമ്മുലട  ആയുസത്തിലന്െറ  പുസ്തകൈതത്തില്  ഉണഭാകൈഭാതത്തിരത്തികലട്ടെ.

കദവനസ്നേഹലം  നത്തിറഞ്ഞുതുളുമ്പത്തി  അപരനത്തിനലെകക  അതക  ഒഴുകത്തി  ജശ്രീവത്തിതലം

ധനധ്യമഭാകഭാലം.ഒരത്തികലലം തശ്രീരഭാത സനനഭാഷവുലം നസ്നേഹവുലം ലകൈഭാണക നത്തിറഞ

ഒരു ജശ്രീവത്തിതലം നമ്മുലട സസ്വനമഭായത്തി തശ്രീരലട്ടെ

അനു ആഹനറണസ്റ്റി

IX A



അമ്മയുശം ഗജോമൈവശംഅമ്മയുശം ഗജോമൈവശം
പട്ടെണതത്തില് ജശ്രീവത്തിചക വളര്ന്നതു ലകൈഭാണഭാവഭാലം ഗഭാമതത്തിനലെകക തഭാമസലം

മഭാറത്തിയനപഭാള്  ലചെലമയുലട  മകൈള്കക  ഗഭാമവഭാസത്തികൈനളഭാടക  പുച്ഛലംനതഭാന്നത്തിയതക

.പഭാടത്തുലം  നചെറത്തിലലം  പണത്തിലയടുക്കുന്ന  പണത്തികഭാനരഭാടക  അവള്കക  ലവറുപക

നതഭാന്നത്തി  .  അങ്ങലനയത്തിരത്തിലക ഒരു ദത്തിവസലം അവളമനയഭാടക പതക രൂപ തപ

നചെഭാദത്തിച്ചു  .  നചെറത്തിലലം  ലചെളത്തിയത്തിലലം  പണത്തിനയഭാടുത്തുണഭാകത്തിയ  പണലം  മകൈള്

ആവശധ്യലപട്ടെനപഭാള് ആ അമ ലകൈഭാടുത്തു . കൈഭാശക ലകൈഭാടകങളക്കുനനമ്പഭാള് ലചെലമ

നചെഭാദത്തിച്ചു എനത്തിനഭാ നത്തിനകത്തിപലം പതക രൂപ .  നചെഭാകൈകനളറക വഭാങ്ങഭാനഭാണനമ .

പതക രൂപ കൈത്തിട്ടെത്തിയതുലം സനനഭാഷനതഭാലട അവള് സ്ക്കൂളത്തിനലെകക നപഭായത്തി. 

അന്നക ലചെലമ നടന്നത്തിട്ടെഭാണക കൃഷത്തിസലെലതതത്തിയതക  എങത്തിലലം മകൈള്

പഠത്തിചക  മത്തിടുകത്തിയഭായത്തി  വരലട്ടെലയന്നക  കൈരുതത്തി  .  ലപലട്ടെന്നക  അവള്ലകഭാരു

വത്തിവഭാഹഭാനലെഭാചെന  വന  .  ലചെലമയുലട  സഭാമ്പഭാദധ്യലമലഭാലം  എടുതക  മകൈലള

വത്തിവഭാഹലം കൈഴത്തിപചയച്ചു. 

അവള് ഇടകത്തിടലകലഭാലം വശ്രീട്ടെത്തില് വരുനമ്പഭാള് അമലയ കറലപടുതഭാന്െ

തുടങ്ങത്തി.  ഇനത്തിലയങത്തിലലം അമകശ്രീ പഭാടലത പണത്തി നത്തിര്തത്തികലട  ?  എന്നത്തിട്ടെക

ഞഭാലനനഭാ ലചെയ്യുകൈ ? രണക നനരലം കൈഴത്തിഞ്ഞുകൂടണമനലഭാ . ഒറതടത്തിയഭാലണന്നക

പറഞക ത്തിട്ടെക  കൈഭാരധ്യമത്തിനലഭാ  .  ?  അലതലഭാലം  ഞഭാന്െ  നചെട്ടെലനലകഭാണക

ശരത്തിയഭാകത്തികഭാലം.  ഈ  നചെറത്തിലലം  ,  ലചെളത്തിയത്തിലലം  കൈത്തിടന്നത്തിങ്ങലന  എനത്തികക

ആനലെഭാചെത്തിക്കുനമ്പഭാള്  തലന്ന  വലഭാണ്ടുനതഭാനന.   നമഭാലളനത്തിനഭാ   ലവറുലത



ഇങ്ങലനലയഭാലക സലംസഭാരത്തിക്കുന്നതക  .  ഈ സുഖലം ലവറുലത വശ്രീട്ടെത്തിലെത്തിരുന്നഭാല്

കൈത്തിട്ടെത്തില. ഈ അമനയഭാടക എത പറഞത്തിടലം കൈഭാരധ്യമത്തിലെക. 

വര്ഷങ്ങള് കൈടന നപഭായത്തി . ഒരഭാകത്തിഡലന്െറത്തില് മകൈളുലട ഭര്തഭാവക മരത്തിച്ചു.

ദത്തിവസങ്ങള്  കൈടനനപഭാകന്നതത്തിനനുസരത്തിചക  കട്ടെത്തികൈലള  നപഭാറഭാന്െ

മഭാനങരക ഗമത്തിലഭാതഭായത്തി . അങ്ങലന ലചെലമയുലട കൂലട മകൈളുലം പണത്തിക്കുനപഭാകൈഭാന്െ

തുടങ്ങത്തി  .  അദസ്വഭാനതത്തിലന്െറ  ഫലെമറത്തിഞനപഭാള്  അവളറത്തിയഭാലത

പറഞ്ഞുനപഭായത്തി - എലന്െറ അമയഭാണക എലന്െറയശ്രീ ഗഭാമലം 

അജസ്റ്റിതസ് ഷജോജസ്റ്റി

IX D 



കല്ലു വെരുത്തസ്റ്റിയ മൈജോറശംകല്ലു വെരുത്തസ്റ്റിയ മൈജോറശം
പണക  പണക   ഗുരുകലെവത്തിദധ്യഭാഭധ്യഭാസകൈഭാലെതക  ഒരു ഗുരുവത്തിലന്െറ അടുതക

കനറ  ശത്തിഷധ്യന്മഭാര്  വത്തിദധ്യ  അഭധ്യസത്തികഭാന്െ  വന.  എലഭാവരുലം  നന്നഭായത്തി

അഭധ്യസത്തിച്ചു.   പനക്ഷ  ഒരഭാള്  മഭാതലം   ഗുരു  അഭധ്യസത്തിപത്തിചലതഭാനലം

മനസത്തിലെഭാകത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  അതത്തിനഭാല് തനത്തിക്കു മഭാതലം  ഒനലം ലചെയഭാന്െ പറത്തിലഭാ

എനന്നഭാര്തക  അവന്െ  ഒനലം  ലചെയഭാതത്തിരുന.  അങ്ങലന  വര്ഷങ്ങള്

കൈടനനപഭായത്തി.  വത്തിദധ്യ അഭധ്യസനലം  കൈഴത്തിഞക ഗുരുദക്ഷത്തിണ നല്കൈത്തി.  എലഭാവരുലം

വശ്രീട്ടെത്തിനലെകക  നപഭായത്തി.  അവനുലം പതത്തിലയ വശ്രീട്ടെത്തിനലെകക  നടന  .  നടക്കുന്ന വഴത്തി

അവനക ഭയറങകൈരമഭായത്തി ദഭാഹത്തിച്ചു.  അവന്െ ചുറ്റുലം നനഭാകത്തി  .  അനപഭാള് അവത്തിലട

കൈത്തിണര്  ഒരു  കൈത്തിണര്  കൈണ്ടു.  ഈ  കൈത്തിണറത്തിനുനനലര  ലെക്ഷധ്യലം  വച്ചുലകൈഭാണക

അതത്തിലന്െറ  നനലര  നടന  .  അവന്െ  ഈ  കൈത്തിണറത്തിനലെകക  നനഭാകത്തി.  നല

ലതളത്തിഞ  ശുദജലെലം  .  ലവള്ളലം  നകൈഭാരഭാന്െ  ലതഭാട്ടെത്തി  നനഭാകത്തി  .  ആ  ലതഭാട്ടെത്തി

ലകൈട്ടെത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന വള്ളത്തി ഒരു കൈലത്തില് കൂടത്തിയഭാണക കൈത്തിണറത്തിനലെകക ഇറങ്ങുന്നതക  .

അതക ഒരു ലവറുലം കൈലല. കൈരത്തിങലക. എലഭാവരുലം ലവള്ളലം നകൈഭാരഭാന്െ ആ കൈലത്തിലൂലട

ആ വള്ളത്തി വലെത്തിചക കൈലത്തിനു നടുകക ഒരു കഴത്തിവക വന്നത്തിരത്തിക്കുന . അനപഭാള് അവനക

മനസത്തിലെഭായത്തി ഇതയുലം ലചെറത്തിയ ഒടലം ഭഭാരമത്തിലഭാത ഈ വള്ളത്തികക ഈ കൈലത്തിലന

ഇങ്ങലന മഭാറഭാലമങത്തില് എന്തുലകൈഭാണക ഗുരുമൂലെലം എനത്തികക മഭാറലം സലംഭവത്തിച്ചുകൂടഭാ.

എനത്തികക  വത്തിദധ്യ  അഭധ്യസത്തിച്ചുകൂടഭാ.  എന്നക  അവന്െ  ചെത്തിനത്തിച്ചു.  അങ്ങലന  അവന്െ

ഗുരുവത്തിലന്െറ  അടുലതതത്തി  നടന്ന  കൈഭാരധ്യങ്ങലളലഭാലം  അവന്െ  ഗുരുവത്തിനനഭാടക



പറഞ്ഞു .  എന്നത്തിട്ടെക അവന്െ ആദധ്യലം മുതല് വത്തിദധ്യ അഭധ്യലെസത്തിചക ആ ഗുരുവത്തിലന്െറ

ഏറവുലം നല ശത്തിഷധ്യരത്തില് ഒരഭാളഭായത്തി. 

ഗുണപജോഠശം

ഈ  നലെഭാകൈതക  മഭാറലം  വരുതഭാനഭാവഭാത  ഒനലം  ഇല.  കൂടകൈഭാലര

അതത്തിനഭാല്  ഇന  മുതല്  നമ്മുക്കുലം  സസ്വഭഭാവതത്തിലലം  ലപരുമഭാറതത്തിലലം

നവണതഭായ മഭാറങ്ങള് വരുതത്തി ഉതമ ശത്തിഷധ്യരഭാകൈഭാലം.

സജോശം ജജജോണ 

IX D 



എഹനറ കൂട്ടുകജോരസ്റ്റിഎഹനറ കൂട്ടുകജോരസ്റ്റി

ഒഭാര്മകൈളുലട പൂകഭാലെവുമഭായത്തി  എലന്െറ

മനസത്തിലെസക സത്തില് 

ആ പൂകഭാലെതത്തിലലെ ഒരു പൂവഭാണക നശ്രീ

എലന്െറ കൂടകൈഭാരത്തി

ജശ്രീവലന്െറ ജശ്രീവനഭായ കൂടകൈഭാരത്തി

ആദധ്യമഭായത്തി വന്ന വത്തിദധ്യഭാലെയതത്തില്

എലന്െറ  കൂലട  കകൈപത്തിടത്തിചക  വന്നവള്

നശ്രീ

നനരത്തിലന്െറ നനരകഡ വരത്തിഴത്തികൈളത്തിലൂലട 

എലന്െറ ജശ്രീവത്തിതലം നയത്തിചതക നശ്രീ

ഒഭാര്മകൈള് പൂവണത്തിയുന്ന എലന്െറ കൈഭാലെതത്തില്

പരത്തിമളലം പടര്തത്തി നശ്രീ എന്െ ജശ്രീവത്തിതതത്തില്

അനങ്ങഭാടലം ഇനങ്ങഭാടലം ആടുന്ന

ഒരു കഞ്ഞു പൂവഭായ നശ്രീ

എനത്തിനക എലന്ന തനത്തിചഭാകത്തി നപഭായത്തി 

ഞഭാലനഭാന കൈരയുനമ്പഭാള് നത്തിറമത്തിഴത്തികൈനളഭാലട 

എന്െ അരുകൈത്തിലലെത്തുന്ന നശ്രീലയവത്തിലട ?

നശ്രീ ഇലഭാത എലന്െറ ജശ്രീവത്തിതതത്തില് 

പൂവുകൈള് വത്തിരത്തിയഭാത പൂകഭാലെവുമഭായത്തി

ആ പൂകഭാലെതത്തില് ഞഭാന്െ തനത്തിചഭായത്തി.



യഭാതയഭായത്തി എന്െ ബഭാലെധ്യലം

ഒരു നഭാള് ഞഭാന്െ മുറതത്തിരത്തികനവ

ലപലട്ടെന വശ്രീശത്തിയഭാ ലകൈഭാച്ചുകൈഭാറക

എനന്നഭാനടഭാതത്തിലയന്െ ബഭാലെധ്യകൈഭാലെലം !

സുഗന്ധലം ലപഭാഴത്തിക്കുന്ന ബഭാലെധ്യകൈഭാലെലം

മനസത്തിലന്െറ ശഭാനതയത്തില് ഒഭാര്തത്തിരത്തിക്കുനവഭാ

ബഭാലെധ്യകൈഭാലെതത്തിലലെ എന്െ ലചെറുകൈഥകൈള്

ചെത്തിരത്തിച്ചുലം കൈരഞ്ഞുലം ഞഭാന്െ തശ്രീര്ത 

എന്െ ബഭാലെധ്യലം എലന്ന തനലെഭാടത്തി എതത്തി വശ്രീണ്ടുലം

ജജജോയസ്സസ്റ്റി മൈരസ്റ്റിയ ജജജോസസ്

IX A



നനസ്റ്റിജയജോഹട നനസ്റ്റിജയജോഹട ......................................................
 അക്ഷരതത്തിളകതത്തിതത്തിലന്െറ അവസഭാനതഭാളുലം മറത്തിക്കുനമ്പഭാള് 
മനസത്തില് അവനശഷത്തിക്കുന്ന ഏകൈവത്തിചെഭാരലം നനത്തിയുനടതക മഭാതമഭാണക. കൈടനവന്ന വഴത്തികൈളത്തില്
ഇടറഭാലടയുലം പതറഭാലടയുലം ഈ മഭാഗസത്തിന്െ പൂര്തശ്രീകൈരത്തികഭാന്െ സഹഭായത്തിച സര്നവ്വേശസ്വരനക 
ഒരഭായത്തിരലം നനത്തി 

നത്തിര്നദ്ദേശങ്ങളുലം നപ്രഭാതഭാഹനങ്ങളുലം നല്കൈത്തി ഈ സദുദ്ദേധ്യമലത 
വത്തിജയത്തിപത്തിചവര് , ഇതത്തിലന്െറ തഭാളുകൈളത്തില് അക്ഷരങ്ങള് കറത്തിചവര്, നത്തിറങ്ങളഭാല് ചെഭാരുത 
പകൈര്ന്നവര്, ആനരയുലം മറക്കുന്നത്തില, മറകഭാനുലം ആവുകൈയുമത്തില. അക്ഷരമഭായുലം വരയഭായുലം 
ചെത്തിനയഭായുലം തശ്രീരുമഭാനമഭായുലം ഇതത്തിനു പത്തിന്നത്തിലലം മുന്നത്തിലലം ഒപ്പുവുലം പ്രവര്തത്തിച എലഭാ 
സുമനുസ്സുകൈള്ക്കുലം നനത്തി.......നനത്തി ............ഒരഭായത്തിരലം നനത്തി .

ജജജോസസ്റ്റി ജജജോരജസ് 

ചദീഫസ് എഡസ്റ്റിറര
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