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            Message From ourMessage From our  
        HeadmistressHeadmistress

                                            I am delighted to know that Little kites fromI am delighted to know that Little kites from
Santhome  family  is  bringing  out  a  digital  magazine  inSanthome  family  is  bringing  out  a  digital  magazine  in
connection  with  their  practical  work.  I  would  like  toconnection  with  their  practical  work.  I  would  like  to
congratulate all their who have worked hard to ensure thatcongratulate all their who have worked hard to ensure that
the  magazine  remains  memorable  .  I  hope  the  digitalthe  magazine  remains  memorable  .  I  hope  the  digital
magazine  will  open  the  vistas   for  emerging  informationmagazine  will  open  the  vistas   for  emerging  information
technology talents , develop creativity among students and betechnology talents , develop creativity among students and be
another feathers in the cap of santhome family . I extend myanother feathers in the cap of santhome family . I extend my
sincere of school little kites group .  sincere of school little kites group .  

                                                              Regina Thomas                        
                                                              Headmistress
                          Santhome  H.S.S , Kolakkad



ആശശംസആശശംസ

നകത്രാളകത്രാടധിനന്റെ  അഭധിമത്രാനമത്രായധി,തധിലകകറധിയത്രായധി  വധിരത്രാജമീകന്ന
സത്രാന്പനത്രാക  സസ്കുുളധില  അതധിനന്റെ  എലത്രാ
പ്രഭത്രാവപത്തത്രാടുകുടധി,പ്രതമീക്ഷനയത്രാത്ത  ചടുലതപയത്രാനട  പ്രവൃത്തധികന്ന
അനഭവങ്ങളധിലൂനട അറധിവധിനന്റെ പേടവകള് നവടധിനത്തളധികന്ന
ഭത്രാവങ്ങള്  നകത്രാണജ്  വര്ണ്ണങ്ങള്  തമീര്ത്തജ്  വര്ണ്ണങ്ങള്  നകത്രാണജ്
,രുപേങ്ങള്  തമീര്ത്തജ്,  രുപേങ്ങള്  നകത്രാണജ്  അക്ഷരങ്ങള്  തമീര്ത്തജ്
വത്രാകകള്കതമീതമത്രായധി പ്രവൃത്തധികന്ന ലധിറധില കകറജ്സധിന എലത്രാവധിധ
ആശകസകളക,ഭത്രാവകങ്ങളക
പനരുന.         

                                                                             - -അചച്ഛാമ്മ കകഅചച്ഛാമ്മ കക..കജെകജെ



ലലിറലില് കകററ്റ്സലികനച്ഛാരച്ഛാമുഖഖലലിറലില് കകററ്റ്സലികനച്ഛാരച്ഛാമുഖഖ

                  പസ്റ്റാഠപുസ്തകതഡില് ചഡിട്ടപപ്പെടുതഡിയഡിരഡിക്കുന്ന ജകവലമസ്റ്റായ
അറഡിവുകളുപടെ  വഡിനഡിമയതഡിനപ്പുറശം   അധധസ്റ്റാപകപനയശം
വഡിദധസ്റ്റാര്തഡിയജടെയശം  സജജീവവുശം  സമ്പൂര്ണ്ണവുമസ്റ്റായ
പങസ്റ്റാളഡിതത്വജതസ്റ്റാപടെയള്ള  പ്രവര്തനസ്റ്റാധഡി ഷഡിതവുശം
ശഡിശുജകനഡിതവുമസ്റ്റായ  ഒരു  വഡിദധസ്റ്റാഭധസ്റ്റാസപ്രകഡിയ  രൂപപപ്പെടുത്തുന്ന
സശംരഭമസ്റ്റാണഫ്  'ലഡിറ്റഡില്  കകറ്റഫ്സഫ്  '.  ''ലഡിറ്റഡില്  കകറ്റസഫ്  "  എന്ന
കുട്ടഡികളുപടെ  കൂട്ടയ്മ   കഹപടെകഫ്  പദതഡിയഡിലൂപടെ  ജകരളതഡിപല
പപസ്റ്റാതുവഡിദധലയങ്ങളഡില്  നടെപ്പെഡിലസ്റ്റാക്കുന്നതഫ്  .  2017-18  അധധയന
വര്ഷതഡില് മുന്പഫ്  ഉണസ്റ്റായഡിരുന്ന  "  കുട്ടഡികൂട്ടശം"  എന്ന സശംരശംഭശം  '
ലഡിറ്റഡില്  കകറ്റഫ്സഫ്  '  എന്ന  കകൗതുകമുണര്ത്തുന്ന  ജപരഡിജലകഫ്
മസ്റ്റാറ്റുകയശം ,20 കുട്ടഡികപള ഉള്പകസ്റ്റാള്ളഡിചഫ് നടെപ്പെഡിലസ്റ്റാക്കുകയശം പചയ.

                       ഓജരസ്റ്റാ കുട്ടഡിക്കുശം തനഡികഫ് ജയസ്റ്റാജഡിച ജമഖലജയസ്റ്റാടെഫ്
ആഭഡിമുഖധശം  ജനഡിപ്പെഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള  അവസരപമസ്റ്റാരുക്കുന്നതഡിനസ്റ്റാണഫ്
വഡിവഡിധ വഡിഷയജമഖലയഡിപല പ്രജയസ്റ്റാഗഡികപരഡിശജീലനശം  ,പരഡിശജീലന
പദതഡിയഡില് ഉള്പപ്പെടുതഡിരഡിക്കുന്നതഫ്  .  “ഗസ്റ്റാഫഡികഫ്  ,ആനഡിജമഷന്  ,
സസ്റ്റാചഫ്  ജപ്രസ്റ്റാഗസ്റ്റാമഡിശംഗഫ് ,കപതണ് ജപ്രസ്റ്റാഗസ്റ്റാമഡിഗഫ് , പമസ്റ്റാകബൈല് ആപ്പെഫ്
നഡിര്മസ്റ്റാണശം  ,Robotics,Electronics,  hardware  ,  malayalam

computing, desktop publishing , internet and cyber security ''
 എന്നഡിങ്ങപന  വഡിവഡിധ  ജമഖലകളസ്റ്റാണഫ്
യൂണഡിറ്റഫ്തല  പരഡിശജീലനതഡില്
ഉള്പകസ്റ്റാള്ളഡിചഡിരഡിക്കുന്നതഫ് .



  സത്വസ്റ്റാര്ത സത്വസ്റ്റാര്ത 
                          ഇലകള് പകസ്റ്റാഴഡി  ഞഫ് ഉണങ്ങഡിനഡിന്ന ഒരു മരശം. 
അനുകൂല കസ്റ്റാലസ്റ്റാവസ്ഥയണസ്റ്റായസ്റ്റാല് ആ മരശം വജീണശം തളഡിര്ക്കുപമന്ന 
പ്രതജീക്ഷയഡില് വജീട്ടുടെമസ്ഥന് ആ മരശം പവട്ടഡിനശഡിപ്പെഡിചഡില. 
അങ്ങപനയഡിരഡിപക 
അയല്കസ്റ്റാരഡിപലസ്റ്റാരസ്റ്റാള് വജീട്ടുടെമസ്ഥപന 
കസ്റ്റാണസ്റ്റാപനതഡി. ''ഉണങ്ങഡിയ മരശം വരസ്റ്റാനഡിരഡിക്കുന്ന ദുരന്തതഡിപന്റ 
സൂചനയസ്റ്റാപണന്നസ്റ്റാണഫ് പറയന്നതഫ്. അതഡിനസ്റ്റാല് ഈ മരശം 
പവട്ടഡികളയണശം''.
കുശലസ്റ്റാജനത്വസ്റ്റാഷങ്ങള്ക്കു ജശ ഷശം അയസ്റ്റാള്
പറ    ഞ. 

              ''അങ്ങപനജയസ്റ്റാ ?എങഡില് ഉടെന് 
തപന്ന മരശം പവട്ടഡികളയസ്റ്റാശം.'' അടുത ദഡിവസശം പണഡികസ്റ്റാപര വഡിളഡിചഫ് 
വജീട്ടുടെമസ്ഥന് ഉണങ്ങഡിയ മരശം പവട്ടഡിയഡിട്ടു. 
അജപ്പെസ്റ്റാള് പഴയ അയല്കസ്റ്റാരന് വജീണശം 
വന. ''മരതഡിപന്റ ചഡില്ലുകമ്പുകള് എനഡിക്കു കഡിട്ടഡിയസ്റ്റാല് 
ഉപകസ്റ്റാരമസ്റ്റായഡിരുന.''



സമൂഹശം  ലഹരഡിചച്ചുുഴഡിയഡില്സമൂഹശം  ലഹരഡിചച്ചുുഴഡിയഡില്
ലഹരധിതന്  ചുഴധിയധില  നപേ  ട  കപേത ള് തന്-

ജമീവധിതക  പുഴപപേത്രാല   ലക്ഷ  ല്യമധിലത്രാ  യത്രാതയത്രായജ്,
ജത്രാന  ദമീപേത്തധില  വധിളക്കൂകള്  അണ  ഞ,

പസ്നേഹ  മത്രാധുരല്യക  മറന,
അമ  എന്ന  രണക്ഷരക മറന

ജമീവധിതക  ലഹരധിയധില   എരധി  ഞ്ഞട ങ്ങധി
സൂരല്യന്  കണസ്കുുനപേത്രാത്തുപമത്രാള് കുളധിരധിന്

നത്രാണക  നടധിച്ചജ്   പുഞധിരധിയധില നണകുഴധി,
വധിടര്ത്തുന്ന പ്രകല്യതധിനയ  മറന!

സമൂഹത്തധില  വധിലനഷ്ടനപ്പെട
ജമീവനള്ള  ജ ഡമത്രായധി  മത്രാറധി

മത്രാനവര്  നകത്രാലയത്രാളധികളത്രായധി,സത്രാമൂഹല്യവധിരുദരത്രായധി
ജമീവധിതക തകര്ന്നടധിഞ

അവരുനട  സസപ്നങള്  പേത്രാഴജ് ചധിലവത്രായധി
നധിമധിഷങ്ങള്  ലഹരധിയധില

തത്രാഴജ് ന പപേത്രാകുന
നധിദ്രകള്  നനത്രാമരമത്രായധി

ലഹരധിതന്  അടധിമയത്രായജ്  മത്രാറധിയവര്
പമത്രാചനത്തധിനത്രായജ്  പകഴുന.

ലഹരധിതന്  മരണകടലധില  വമീണജ്
പേധിടകന്ന  മനഷല്യപര,

നധിങള്കത്രായജ്  കണ്ണമീര്  ഒഴുകന്ന ഒരമയുണജ്.
മനസധിനന  കരധിനമീരമീലത്രാഴധി,
ചുട്ടുപേഴുത്ത  അഗധിയുനട

വരദത്രാനമത്രായധി  മത്രാറധിയ  ദു.ഖക
മനസ്സുകനള  പവടയത്രാടുന.

ലഹരധിതന്  ഗേനക  മന്ദമത്രാരുതയധില



ലയധികന.
ഒത്രാര്കക!നധിങ്ങളപടയുക  മറ്റുള്ളവരുപടയുക
ജമീവധിതക   ലഹരധിയധില  എരധിഞ്ഞടങ്ങുന. 



NATURAL CALAMITIES-IT'S IMPACT ANDNATURAL CALAMITIES-IT'S IMPACT AND
REMEDIAL MEASUREREMEDIAL MEASURE

Nature and human are two parts of a coin .Human need  
available in nature and human greeds are not available .Due 
to greedy,human are causing very danger to nature .This 
causes the depletion of nature .this causes the depletion of  
humans .the harmful activites tonatureby human are unlimited
.so nature itself spoke loudly enough everyone to hear .nature 
spoke in different ways such as .Natural like 
flood,cyclone,earthquack.etc are the best example for this was
the flood happen those days in kerala.

                                                                            Flood is an 
overflow of water. It causes very danger to humans .it destroy 
our life and important properties .it an happen when heavy 
rainfall occurs ,any damages to dams, strong 
accumulation,and etc .Flood will destroy many lifes of 
human. We can see that n channels .The flood occured in 
kerala;it causes very danger to humans beginning of 2018 
june .the south part of kerala recived heavy rainfall moonson 
season. About 205% more rainfall in kerala .about of 1 lakh 
of more people lost their life in this flood 50 or more people 
were missed .this flood causes many problems inn our state 
kerala.

                                                                    Other major 



calamities were landslides .it causes many dangerous to 
peoples. The main reason for this was deforestation, levelling 
of hills etc.. the best example for this was the landslide that 
happened in Ambayattod. One side of the hills was also 
destroyed. The main reason for this was the harmful activities 
of human

                                                                    earthquake was 
another danger. It happened when plate movement occurs. It 
can causes very danger to the life of humans and properties 
.all these calamities are happened because of human 
activities. Deforestation is increasing nowadays the forests 
are reducing day  to day. The oxygen we need to breathe is 
produced by plants and trees these plants and trees are 
cutting. The amount of carbon dioxide will increase and 
oxygent he breathe of life will decease This causes the global 
warming if we cut one tree  instead of that plant 10 or more 
trees. If these trees are destroyed the natures green dress will 
also destroyed.

                                                                                                   

                          The rivers are  polluting day by day. He main 
reason for this was the water dumping into it. The rivers are 
ornaments of nature.  If we, the humans are polluting this 
rivers the ornaments of nature will fader gradually



WE SHOULD ;-

                 STOP DEFORESTATION    STOP DEFORESTATION 

                 STOP DUMPING WATER TO RIVER                 STOP DUMPING WATER TO RIVER

                  DON'T DUMP WATER TO RIVER                  DON'T DUMP WATER TO RIVER

                 DO NOT LEVEL THE HILLS                 DO NOT LEVEL THE HILLS

                 DO NOT LEVEL THE WATER SOURCES                      DO NOT LEVEL THE WATER SOURCES     

we want to start love nature. Consider the nature as our 
mother. Do not cut mothers leg or hand. Don't put even a 
small bit of soil to our mother's body.

                                                  THE END



ഒരു  ജചസ്റ്റാജക്ലേറ്റഫ്ജഗള്ഒരു  ജചസ്റ്റാജക്ലേറ്റഫ്ജഗള്

അമയുനടയുക, അച്ഛനന്റെയുക ചൂടുപേറധി കധിടനറങ്ങധിയ ആ രത്രാതധി. അതജ്
ഒരധികലക മറകധിലവള്.അതു മത്രാതപമ
അവള് കജ് ഒത്രാ൪മയുള. എലത്രാക എത

നപേടന്നത്രായധിരുന. കലധിതുള്ളധി നപേയധിറങ്ങധിയ മഴയുക, കത്രാറ്റുക, പമലത്രാനക 
വധിറപ്പെധികന്ന മധിന്നലക,അതധിനപുറനക 

പഘത്രാഷയത്രാതയുമത്രായധി എത്തുന്ന ഇടധിയുക,
ഇപപ്പെത്രാഴുക ഇതു പേറയുപമത്രാള് അവളനട 
മുഖമത്രാനക ഭമീതധിയധിലത്രാഴുക എലത്രാക ഉള്ള 

അവനള ഒനമധിലത്രാനത, അനത്രാഥയത്രാകധിയ
ആ രത്രാത ധി.ഞത്രാ൯ അവനള കത്രാണുപമത്രാള്,   
കരഞ കണകലങ്ങധി, മുഖമത്രാനക ചുവന

തുടുത്തജ്,നചമധിച്ച പകത്രാലന് മുടധികള് മുമധിപലകജ് പുരധികനത്ത മറയക
വധിധക,

കധിടകനണത്രായധിരുന,ഒരു സുന്ദരധികുടധി! ആ കല്യത്രാമധില
ആരുനടനയത്രാനകപയത്രാ,സഹത്രായത്തത്രാല എത്തധിനപ്പെടതത്രാണവള്.



                                           യസ്റ്റാതയസ്റ്റാത

ഒലലിവുമലയുടടെ    തതാഴ്വരയലിലൂടടെയതാണണ്   ഇന്നടത്തെ   എന്റ
യതാത.  അനനേകകം ഗതാമങ്ങളലിലൂടടെ യതാത   ടചെയ.   പല
യതകളകം  അനുഭവങ്ങള് തന്നലിട്ടുമുണണ്.    ആ യതാതകലിടടെ
ഒരുടകതാച്ചു  ഗതാമത്തെലില്     എത്തെലിടപ്പെട്ടു.  അവലിടുടത്തെ
ഗതാമവതാസലികള്                       എന്നണ്അത്ഭുതനത്തെതാടടെ
നനേതാകലി.  ഗതാമത്തെലിടല   ചെലില    ടചെറുപ്പെകതാരലികള്
എടന്നനനേതാകലിടയതാന്നു  പുഞലിരലിച്ചു. അനപ്പെതാഴതാണണ്    എനന്നതാ
കണ്ടുമറലിഞ്ഞ    ഒരു   മുഖകം    മുന്നലിലൂടടെ  കടെന്നുനപതായലി
അയതാളടടെപുറടക   ഞതാന്    ടചെന്നു    കണലില.!
ഗതാമത്തെലിടന്റഇടെവഴകളലിലൂടടെ ഞതാന് നേടെന്നു അനപ്പെതാഴതാണണ്
ഞതാന്     ശ്രദലിച്ചതണ്   എടന്റ  തുണലിബതാഗണ്   നേഷ്ടടപ്പെട്ടു
"ഭയതാ"!             എന്നണ്പുറകലില്നേലിന്നുടമതാരുവലിളലി.  ഒരു
മുത്തെച്ഛന്    ടചെറുപുനേഞലി-         രലിനയതാടടെ  എനന്നതാടെണ്
പറഞ.   നേലിങ്ങളടടെ   ബതാഗണ്    ആനണതാ   ഇതണ്.
അടത   എന്നണ്   ഞതാന്    മറുപ്പെടെലി    പറഞ.   മുത്തെച്ഛന്
എനേലികണ് തന്നു    മുത്തെച്ഛന് തന്റ  വവീടലിനലകണ് ക്ഷണലിച്ചു.
എന്നതാല്സമയകംകുറവതാടണന്നണ്പറഞ്ഞണ്ഞതാന്മടെങ്ങലി .
പുതലിയ   ഗതാമത്തെലിനലകണ്
പുതലിയ   അനുഭവങ്ങളമതായലി    എന്റ   യതാത
തുടെരുകയതാണണ്...............



പകസ്റ്റാഴഡിയന്ന ഇലകള്പകസ്റ്റാഴഡിയന്ന ഇലകള്

തളരസ്റ്റാന്നല  വളരസ്റ്റാനസ്റ്റാണഫ് എപന ജജീവഡിതശം
പകസ്റ്റാഴഡിയന്ന ഇലകള് മസ്റ്റാതപമ വജീണശം
തളഡിര്ക്കു എന്നഫ് ഒസ്റ്റാര്ക്കുക മനുജസ്റ്റാ നജീ

തളരുജമസ്റ്റാള് ഉള്ള ജവദന വളരസ്റ്റാ-
നസ്റ്റാപണന്നഫ് അറഡിയക നജീ 

ആമരശം ജപസ്റ്റായസ്റ്റാല് പഡിപന്ന ഇല
തളഡിര്ക്കുജമസ്റ്റാ ആമരശം കസ്റ്റായഡിക്കുജമസ്റ്റാ?

മരഡികണശം എന്നഫ് ഒസ്റ്റാര്ത്തൂജപസ്റ്റായഡി പലജപ്പെസ്റ്റാഴശം
എന്നസ്റ്റാല് വഡിസമതഡിചജീടുന 

പല മുഖങ്ങളസ്റ്റാല് ഉള്തഡിരഡികപള
അണയ്ക്കുന്ന ചഡിന്തകപള അകറ്റുവസ്റ്റാന്

ജവണശം നമുകഫ് വഡിജവകശം എന്ന വസ്റ്റാള്

കയഡിപ്പെഫ് എപന്തന്നഫ് അറഡി   ഞസ്റ്റാപല മധുര
എപന്തന്നറഡിയശം

പകസ്റ്റാഴഡിയന്ന ഇലകള് മസ്റ്റാതപമ വജീണശം
തള്ളഡിര്ക്കു തളരസ്റ്റാനല  വളരസ്റ്റാനസ്റ്റാണഫ്

എപന്   ജജീവഡിതശം.
-അതുലല്യനറതാസണ്നജതാഷലി



ഉപനധസ്റ്റാസശംഉപനധസ്റ്റാസശം
              
                     ലഹരധി ആസകധിയുക ധത്രാര്മധികമൂലല്യങ്ങളക

           ഇന്നനത്ത സമൂഹത്തധില ലഹരധിയുനട ഉപേപയത്രാഗേക മനഷല്യനര
കത്രാര്ന  തധിനന്ന  വധിഭവമത്രായധി  പകരളനമത്രാടത്രാനക  മത്രാറുകയത്രാണജ്.  ഈ
കലത്രാലയങ്ങള്കജ്  നനകയത്രാമ  ഇടുകനയന്നതത്രാവനട  എനന്റെ  നചറു
ഉപേനല്യത്രാസക.
            അറബലികടെലലിന്ററതാണലിഎന്നറലിയടപ്പെടുന്നടകതാച്ചലി
എന്നമഹതാനേഗരകംലഹരലിയുടടെആസതാനേമതായലി മതാറുകയതാണണ്.
chamber  of  industrial “ ” ലലിടന്റ  അഭലിപതായമനുസരലിച്ചണ്
ഇനല്യയലില്  ഏറ്റവുമധലികകം  ലഹരലി  ഉപനയതാഗലിക്കുന്ന
അമ്പതതാമടത്തെനേഗരമതാണണ്ടകതാച്ചലി.ലഹരലിയലില്അടെലിമടപ്പെടുന്ന
ഇളകം  തലമുറ  ഇതലിടന്റ ആനരതാഗല്യപശ്നങ്ങടളക്കുറലിച്ചണ്  അധലികകം
ആശങ്കയലിലതാടത  ലഹരലിയുടടെ  പലിടെലിയലില്  അമരുകയതാണണ്
ടചെയ്യുന്നതണ്. ഇതലിടന്റനദതാഷഫലങ്ങള്അറലിയുന്നഏടതതാരതാളകം
ഇതലിടനേ  എതലിര്ക്കുന്നു. മദല്യകം  ഇന്നണ്  മതാനേവലികതയുടടെ
കളലിടത്തെതാടലില് ആയലി  മതാറുന്നു. മരണവവീടുകള്  നപതാലകം  ഇന്നണ്
മദല്യടത്തെ  ഉപനയതാഗലിക്കുന്നു. ഇതലിലൂടടെ  നകരളത്തെലിടന്റ
ഭയതാനേകമതായ  മുഖകംമൂടെലി  അഴലിഞവവീഴുന്നു. മദല്യകം
വതാങ്ങരുതണ്,വലില്കരുതണ്,ഉപനയതാഗലികരുതണ്  എന്ന  ഗതാനലിയുടടെ
വതാക്കുകള്  ശ്രനദയമതാണണ്.
പനേടകതാതലിക്കുകം,ഉപനയതാഗഭതണ്കരണത്തെലിനുകംനവണലിമദല്യകംഇന്നണ്
ബവീവനറജുകളലില്  നകതാടെലികണകലിനു  വളരുകയതാണണ്.
പതാവടപ്പെടവടന്റയുകം, അദദതാനേലിക്കുന്നവടന്റയുകം കകയലില്  മദല്യകം
ഇന്നണ്  എത്തെലികഴലിഞ.ഹൃദയതാഘതാതകം  ലലിവര്  സലിനറതാസലിസണ്
എന്നലിവ  വരുത്തെലിവയ്ക്കുന്നതലിടന്റ   മുഖല്യഘടെകകം  മദല്യമതാണണ്.
പതാന്പതാരതാഗകം  സലിഗരറകം  ഇന്നണ് സമൂഹത്തെലില് സുരഭലിലമതായലി



വളര്ന്നുകഴലിഞ. കകൗമതാരകതാരതായ  കുടലികളലിനലകതാണണ്  ലഹരലി
തടന്റചെലിലനലിവലവലിരലിക്കുന്നതണ്. ആദല്യകം ഒരുതമതാശയ്ക്കുനവണലി
ടചെയ്തതതാടണങ്കലിലകം  ക്രനമണ  നേതാകം  അതലിടന്റ  വലയത്തെലില്
അകടപ്പെടണ്  ജവീവലിതശദതാസഗനനേറലിഞ്ഞണ്  മരലിക്കുകയതാണണ്
ടചെയ്യുന്നതണ്. ഇന്നണ്ലഹരലിയുടടെഅടെലിമകളതായലിമതാറുന്നകകൗമതാരകം
ദുഷ്ടചെലിനകളലിലൂടടെയുകം,അഭലിചെതാരത്തെലിലൂടടെയുകം  കടെന്നുനപതാവുന്നു.
യകൗവനേകതാലത്തെലിടന്റ  ആരകംഭത്തെലില്  കകൗതുകത്തെലിനേതായലി
ഉപനയതാഗലിച്ചണ്  ടതറ്റലിനലകണ്  വവീഴുന്ന ആ  വലിഷസര്പ്പെടത്തെ  നേതാകം
തലിരലിച്ചറലിയതാന്കവകലിയലിരലിക്കുന്നു.കഞതാവണ്വലലിച്ചണ്സനനതാഷകം
കടണത്തുന്നവരുകം നേമ്മുടടെ സമൂഹത്തെലില്  ഉടണന്നപചെതാരണകം
ആധുനേലികനകരളടത്തെ  ജവീര്ണ്ണതയുടടെ  മുഖമതായലി  തലിരലിക്കുന്നു.
ചെലിലനലിവലയലില്  അകടപ്പെട  നേക്ഷതശലഭത്തെലിടന്റ
അവസയതാണണ്  ലഹരലി  നേമുകണ്  പദതാനേകം
ടചെയ്യുന്നതണ്.നമതാഷണകം,ടകതാലപതാതകകം,ബലതാതകംഗകം  എന്നലിവ
മനുഷല്യന്ടചെയ്യുന്നതുനപതാടലമൃഗങ്ങള്നപ്പെതാലകംടചെയലില.



മുതച്ഛനുശം  കുട്ടഡിക ളുശംമുതച്ഛനുശം  കുട്ടഡിക ളുശം

ആ  കത്രാണുന്ന  ഒത്രാടധിട  വമീടധിലത്രാണജ്  മനവക,
മധിനവക  അവരുനട  അച്ഛനക  അമയുക

മുത്തച്ഛനക , മുത്തശധിയുക തത്രാമസധികന്നതജ്.
        മനവധിനക,മധിനവധിനക  മുത്തശധി  നല 
  പേത്രാട്ടുകള്  പേത്രാടധിനകത്രാടുകക, നല  കഥകള്

പേറഞനകത്രാടുകക. മുത്തച്ഛന്  പേതക  വത്രായധിച്ചജ് 
വത്രാര്ത്തകനളത്രാനക  പകള്പ്പെധികക, അച്ഛനക,

അമയുക  വമീടധിപലയുക, പേറമധിപലയുക  പജത്രാലധികള് എലത്രാക  നചയക.
മനവക  മധിനവക സളധില  പപേത്രാകുക.ഒരു ദധിവസക  രത്രാവധിനല  മുത്തച്ഛന്

മുത്തശധിനയ നമീടധിവധിളധിച്ചു. ജത്രാനപവ... ജത്രാനപവ..
നമീ എനന്റ  കണ്ണട  കപണത്രാ. മുത്തശധി  പേറ ഞ  ഞത്രാന്  എങ്ങുക

കണധില. ആ  മുറധിയധിപല പമശപ്പുറത്തങ്ങത്രാനക പനത്രാകജ്.
മുത്തച്ഛന്  മുറധിയധിലക , പമശയധിലക, അലമത്രാ-

രയധിലക എന്നല  സകല  സ്ഥലത്തുക  പനത്രാകധി.
കൂനട  കുടധികളക  തപ്പെധി. ഒരധിടത്തുക  കണ്ണട  

കണധില. ഒടുവധില  എപനത്രാ പേറഞ്ഞജ്  മുത്തച്ഛനന്റ  മുഖപത്തകജ്
പനത്രാകധിയ  മധിന-

കടധിചധിരധിപയത്രാചധിരധി. ഇതുകണ   മനവക
മുത്തച്ഛനന്റ  മുഖപത്തകജ്  പനത്രാകധി  ചധിരധിപയത്രാ-
ചധിരധി. അപപ്പെത്രാള്  ഇതുകണ  മുത്തച്ഛനജ്  പദഷല്യക

വന. നധിന  ചധിരധികത്രാനത  കത്രാരല്യക   പേറ
കുപടല്യത്രാനള , അവസത്രാനക  മനവക  മധിനവക 

കത്രാരല്യക  പേറഞ.  മുത്തച്ഛത്രാ...  കണ്ണട  കത്രാണത്രാ-
നത  എവധിനടനയലത്രാക  തപ്പെധി,  ഇനധി  മുത്തച്ഛന്



സസനക  മുഖത്തജ്  ഒന്നജ്  തപ്പെധി  പനത്രാകധിനക. 
ഇതുപകടജ്  എലത്രാവരുക   മുത്തച്ഛനന്റ  മുഖത്തജ്
നനേതാകലിഉറടകചെലിരലികതാന്തുടെങ്ങലി.



കഥ പേറയുക പ്രതധിമകള് കഥ പേറയുക പ്രതധിമകള് ( ( ഉപേനല്യത്രാസകഉപേനല്യത്രാസക  ))

             മനുഷധനുശം സഡിശംഹവുശം കസ്റ്റാട്ടഡിലൂപടെ 
നടെക്കുകയസ്റ്റാണഫ്.ശകഡിയഡിലശം,ശകൗരധതഡിലശം ആരസ്റ്റാണഫ് ജകമപനന്നഫ് 
തര്കഡിചപകസ്റ്റാണസ്റ്റാണഫ് നടെപ്പെഫ്.അതഡിനഡിപടെ അവര് ഒരു കരഡിങല് 
പ്രതഡിമ കണ;ഒരു സഡിശംഹപത കഴത്തു  പഞെരഡിചഫ് പകസ്റ്റാല്ലുന്ന 
മനു ഷധരുപശം.അതുകണഫ് മനുഷധന് ആജവശജതസ്റ്റാപടെ പറഞ-
കണഡിജല ഞെങ്ങള്
എത കരുതരസ്റ്റാപണന്നഫ്. സഡിശംഹശം പരഡിഹസ്റ്റാസജതസ്റ്റാപടെ പറഞ,ഇതഫ്
നഡിങ്ങള്
             മനുഷധനുശം സഡിശംഹവുശം കസ്റ്റാട്ടഡിലൂപടെ 
നടെക്കുകയസ്റ്റാണഫ്.ശകഡിയഡിലശം,ശകൗരധതഡിലശം ആരസ്റ്റാണഫ് ജകമപനന്നഫ് 
തര്കഡിചപകസ്റ്റാണസ്റ്റാണഫ് നടെപ്പെഫ്.അതഡിനഡിപടെ അവര് ഒരു കരഡിങല് 
മനുഷധര് നഡിര്മഡിചതജല?ഞെങ്ങള്കഫ് പ്രതഡിമയണസ്റ്റാകസ്റ്റാന് 
അറഡിയമസ്റ്റായഡിരുപന്നങഡില്
കസ്റ്റാരധങ്ങള് ഇങ്ങപനയസ്റ്റാകഡില.

ഒജരസ്റ്റാ പ്രതഡിമയ്ക്കുശം ഒന്നഡിജലപര കഥകള് പറയസ്റ്റാനുണസ്റ്റാക്കുശം,ആത്മകഥ 
മസ്റ്റാതമല,അതുനഡിര്മഡിചവരുപടെ കഥകളുശം.പ്രതഡിമ പ്രതഡിനഡിധസ്റ്റാനശം 
പചയ്യുന്നവരുപടെ
സവഡിജശ  ഷതകപളകസ്റ്റാള്,നഡിര്മഡിചവരുപടെ മജനസ്റ്റാഭസ്റ്റാവശം അതഡില് 
പ്രതഡിഫലഡിക്കുശം.വധഖധസ്റ്റാനകശലഡികനുസരഡിച പ്രതഡിമയപടെ രൂപവുശം 
ഭസ്റ്റാവവുശം മസ്റ്റാറശം.
ക്രുരനസ്റ്റായ ഭരണസ്റ്റാധഡികസ്റ്റാരഡിയപടെ ശഡില്പതഡിനഫ് കരുണയപടെ ഭസ്റ്റാവശം 
നല്കഡി നസ്റ്റാടുമുഴവന് പ്രതഡിഷഡിചസ്റ്റാല്,തലമുറകള്ക്കുജശഷശം അയസ്റ്റാള് 



അലഡിവഡിപന അവതഡിരമസ്റ്റായഡി വസ്റ്റാഴ്ത്തപപ്പെടുശം.

നഡിര്മഡിക്കുന്ന ശഡില്പങ്ങജളസ്റ്റാടുള്ള ജസ്നേഹവുശം,ബൈഹുമസ്റ്റാനവുശം അതഫ് 
നഡിര്മഡിക്കുന്നവര്ക്കുശം,കസ്റ്റാണുന്നവര്ക്കുശം ഉണസ്റ്റായഡിരുപന്നങഡില് 
സതഫ്കര്മങ്ങളശം,മൂലധങ്ങളശം അവയപടെ തനഡിമ എകസ്റ്റാലവുശം 
നഡിലനഡിര്തഡിജയപന.പ്രതഡിരൂപങ്ങള് 
പ്രദര്ശഡിപ്പെഡിജകണതഫ്,സതധതഡിപന
ദു:ഖവുശം,പരജയണതഫ് പ്രജചസ്റ്റാദനതഡിപന കഥകളസ്റ്റാണഫ്.
എലസ്റ്റാവരുശം പ്രചരഡിപ്പെഡിക്കുകയശം,സ്ഥസ്റ്റാപഡിക്കുകയശം പചയ്യുന്നതഫ്,സത്വന്തശം 
വശതനഡിനള്ള വഡിവരങ്ങളസ്റ്റായഡിരഡിക്കുശം.പ്രതഡിഷഡിചതഫ് എന്തസ്റ്റാപണന 
മസ്റ്റാതമല,പ്രതഡിനസ്റ്റാധസ്റ്റാനശം പചയ്യുന്നതഫ് എന്തസ്റ്റാപണനക്കുടെഡി 
തഡിരഡിചറഡിയസ്റ്റാന് പ്രതഡിമകപള ബൈഹുമസ്റ്റാനഡിക്കുന്നവര്ക്കു 
കഴഡിയണശം.ആകസ്റ്റാരഭശംഗഡിമസ്റ്റാതമല,
കര്മജശ്രേഷതയശം പ്രതഡിഷകള്കഫ് 
അടെഡിസ്ഥസ്റ്റാനമസ്റ്റാകണശം.ഹസ്റ്റാരസ്റ്റാര്പ്പെണജതസ്റ്റാപടെസ്റ്റാപ്പെശം
കര്മസ്റ്റാനുകരമവുശം സശംഭവഡിക്കുജമസ്റ്റാള് പ്രതഡിമകള്ക്കു ജജീവന് വയ്ക്കുശം.

ലഡിബൈഡിയ മരഡിയ ജഡിമഡി             



നഷ്ട സസപ്നങ്ങള് നഷ്ട സസപ്നങ്ങള്     [[    കവധിതകവധിത    ]]
                                     പപപട്ടന വഡിടെരുന്ന നഷ്ടങ്ങപള്ളലസ്റ്റാശം

പപപട്ടന മസ്റ്റായന ജജീവനുമസ്റ്റായഡി
ജവഗതഡില് വന ജവഗശം മറഞ

നഷ്ട സത്വപ്നങ്ങളശം ബൈസ്റ്റാകഡിയസ്റ്റായ്മസ്റ്റാറ്റഡി
ജഡിവന് മരണ ജപസ്റ്റാരസ്റ്റാട്ടവുമസ്റ്റായഫ് തജീര്ത
സകൗഭസ്റ്റാഗധങ്ങളുശം സമസ്റ്റാധസ്റ്റാനവുശം എവഡിപടെ

ഒരു കണ്ണടെചഫ് തുറക്കുശം മുജമ
ജജീവന് പപസ്റ്റാലഡിയന്ന ജവദന നല്കഡി 

ഒരഡിപസ്റ്റാടു  മുഖങ്ങള് മണ്ണഡില് അലഡിഞജപസ്റ്റായഫ്
കസ്റ്റാണസ്റ്റാപത പപസ്റ്റാപയസ്റ്റാരു സത്വപനപമലസ്റ്റാശം

നജീര്ത്തുള്ളഡി ബൈസ്റ്റാകഡിയസ്റ്റായഫ് മസ്റ്റാറ്റഡി 
ജകടെമഞജപസ്റ്റാല് വപന്നപന ജജീവഡിതമസ്റ്റാപക-

ചഡിപട്ടരഡിച മസ്റ്റാറ്റഡി എപന ജമസ്റ്റാഹപത 
പവള്ളമഡിപലന്ന ഒരഡിപസ്റ്റാടു വസ്റ്റാക്കുകള്

പവള്ളതസ്റ്റാലലഡിഞജപസ്റ്റായഫ് എപന്നജന്നക്കുമസ്റ്റായഡി
നഡിലസ്റ്റാവുതൂക്കുശം ജപസ്റ്റാപല വപന്നതഡിചസ്റ്റാപര
എരഡിപവയഡില് ചൂടുജപസ്റ്റാല് ഒസ്റ്റാടെഡിമറഞ
കസ്റ്റാത്തുകസ്റ്റാതഡിരുനവപന്നസ്റ്റാരു വര്ഷശം

തഡിരഡിപക മടെങ്ങഡി ശസ്റ്റാപവുമസ്റ്റായഡി
തജീരസ്റ്റാദു:ഖങ്ങളശം ബൈസ്റ്റാകഡിയസ്റ്റായഫ് വചഫ്

ഒരസ്റ്റാകലശം കസ്റ്റാണസ്റ്റാപത പ്രകടെനശം തജീര്ത്തു
പവള്ളതഡിപന പരസ്റ്റാതഡി തജീര്ത്തുശം ഇലസ്റ്റാതസ്റ്റാകഡി

ജപസ്റ്റായഫ് മറഞ കസ്റ്റാലവര്ഷശം
സൂരധസ്റ്റാസ്തമയങ്ങള്ജപസ്റ്റാപല

മഹസ്റ്റാമസ്റ്റാരഡിയശം ഇടെഡിമഡിന്നലശം പവള്ളവുശം
തുത്തുവസ്റ്റാരഡിഒരുപസ്റ്റാടെഫ് ജജീവപന



കുടുശംബൈങ്ങള് അറഡിയസ്റ്റാപത ഒരഡിപസ്റ്റാടു
ദുരഡിതങ്ങള് വനജചര്ന ജവഗശം മറഞുജപസ്റ്റായഡി

കസ്റ്റാലതഡിന് ജപസ്റ്റാകഡിപന ജകസ്റ്റാണസ്റ്റാപത ജപസ്റ്റായജപ്പെസ്റ്റാള്
പ്രകൃതഡി നല്കഡിയനഷ്ട ഭസ്റ്റാഗധങ്ങളസ്റ്റാണഡിവ
മനുഷധര് പഠഡിജകണ ഒരുപസ്റ്റാടുകസ്റ്റാരധങ്ങള്

മനസഡിലസ്റ്റാകഡിതന പ്രളയദുരഡിതശം
- ബൈഡിസ്നേ എശം ബൈസ്റ്റാബ



അച്ഛന് [കഥസ്റ്റാരചന]
ഒരു രത്രാതധി അതധികപഠത്രാരമത്രായജ് മഴ

പുറത്തതകര്ത്തുനപേയകയത്രാണജ്.അശസതധി ജനല നമനല
തുറനപനത്രാകധിയപപ്പെത്രാപഴകക മഴയുനട

സപഹത്രാദരനത്രാരത്രായഇടധിയുക,മധിന്നലക.ഒരുനസകന്റെജ് പനരക
കണകളധിലൂനടനയപനത്രാ മധിന്നധിമറയുന്നതുപപേത്രാനലഅവള്കജ്

പതത്രാന്നധി.പേധിന്നത്രാനല അതധിഭയത്രാനകവക,ശബ്ദപകത്രാലത്രാഹലപത്തത്രാടുകടധി
ഭൂമധിനയത്തനന്ന പേധിടധിചുലച്ച ഇടധിമുഴകക.ഇടധിയുക,മധിന്നലക തങ്ങളനട
നര്ത്തനതത്രാണവത്തധിന പേതധിനയ ഒരധിടപവല നലകധി. ഒത്രാടധിനന്റെ

വധിടവധിലൂനട മഴത്തുള്ളധികള് കനര്മലല്യപത്തത്രാനട  ഒരു
നവള്ളധിനൂലപപേത്രാനല ആഴധിറങ്ങുകയുക,ചധിന്നധിനത്തറധികകയുക

നചയന.നവള്ളതുള്ളധികള് ഒത്രാടധിന് മുകളധില വമീണജ്
ചരലനപേറുകധിയമീടുന്നപപേത്രാനലയുള്ള ശബ്ദക, അവളനട

കത്രാതുകളധിലമുഴകത്തുനന്റെ മത്രാനറത്രാലധി തമീര്ത്തു.നര്ത്തനത്തധിനട
മഴനയത്രാന ക്ഷമധിച്ചപപ്പെത്രാള് അവള് തനന്റെ വസതധിയുനട വത്രാതധില തുറന.
ടകജ്!എന്ന ശബദവമത്രായജ് ആ വത്രാതധില തുറകനപേട്ടു. മഴയുനട ആരവക

പകട്ടുനധിലനക അവള് പേതധിനയ പേധിച്ച വച്ചജ് തനന്റെ വമീടധിനന്റെ
ഉമറപകത്രാലത്രായധിപലക ചലധിച്ചു.ഉമറപകത്രാലത്രായധില നവച്ചധിരുന്ന തനന്റെ

അച്ഛനന്റെ ചത്രാരുകപസരയധില അവള്
ചത്രാഞ്ഞധിരുന.അതധികപഠത്രാരവക,ഭയത്രാനകവമത്രായ ഇടധിമുഴകക പകള്കക
പതത്രാറുക അവള് തനന്റെ കഴുത്തധിലധിട രുദ്രത്രാക്ഷമത്രാലയധിനല ഒപരത്രാ മുത്തധിലക
പേധിടധിച്ചുനകത്രാണജ് പതനമീച്ചയുനട  മുരള്ച്ച പപേത്രാനല രത്രാമനത്രാമക ജപേധികത്രാന്

തുടങ്ങധി.രത്രാമനത്രാമത്തധിനല ഒപരത്രാ കണധികളക ഇടധിമുഴകക
പകള്കന്നതധിപനത്രാടുള്ളഭയക ഒരണുപപേത്രാനല അവള്കനഭവനപ്പെട്ടു.നത്രാമക
ജപേധികന്നതധില നധിനക അവള് ഒരു പവദനത്രാജനകമത്രായ ചധിനയധിപലക

വഴുതധിവമീണു.കുടധികത്രാലത്തജ്  മഴനയനനവച്ചത്രാല
ജമീവനത്രായധിരുന.എന്നത്രാല ഇപപ്പെത്രാള് മഴപയത്രാടജ് അവള്കജ്



നവറുപ്പെത്രാണജ്.അതധിനകത്രാരണക മഴനയ ഇഷ്ടജ്നപേടത്രാന് പേഠധിപ്പെധിച്ച തനന്റെ
അനച്ഛനനയത്രാണജ് മഴ .....

 രണ്ടു വര്ഷങ്ങള്ക മുമജ് ഇതുപപേത്രാപലത്രാരു ദധിവസക. തനന്റെ അച്ചന്
തപന്നത്രാടു വധിടപേറഞ്ഞ ദധിവസക.തനന്റെ അച്ചന് നന ഞ കുതധിര്ന്ന

പദഹവമത്രായജ്  കധിടന്ന സമയക.
കുനധിപ്പുഴയുനട നടുവനതത്തധിയപപ്പെത്രാള് പതത്രാണധിമറധിഞ.യത്രാതകത്രാരുനട

ജമീവന് രക്ഷധികത്രാനത്രായ തനന്റെ അച്ചന് അന പുഴയധിപലനകടുത്തു
ചത്രാടധിയതജ് അവള് ഒത്രാര്ത്തു. തത്രാനക, അമയുക തടഞ്ഞധിട്ടുക ,പുഴയുനട

നടുവധിലള്ള  ആലകലജ് ജലത്തത്രാല മൂടധിയതറധിഞ്ഞധിട്ടുക  അച്ചന് തനന്റെ
ജമീവന് പേണയനപ്പെടുത്തധി

നത്രാട്ടുകത്രാനര രക്ഷധികത്രാന് പവണധിപപ്പെത്രായധി,എലത്രാവനരയുക രക്ഷധിച്ചധിട്ടുക,
കരനകത്തധിയ അച്ചനന്റെ മ്രതധിയടഞ്ഞ ശരമീരക ഇനക  അവളനട

ഒത്രാര്മയധിലമത്രായത്രാനത               കധിടകന                     

 
-ഷധിഫത്രാന.പേധി           



പ്രളയകപ്രളയക[[കവധിതകവധിത    ]]
 

ചധിറകകളനകത്രാപ്പെക മനസ്സുക തളര്ത്തധി മഹത്രാപ്രളയക
പകരളനത്തനടുകധി !

മഴ നപേയതധിറങ്ങധി,മണ്ണധിനന്റെ ചുണ്ടുകളധിലൂനട
പകരളത്തധിന് മത്രാറധിലൂനട!

സസപ്നങ്ങള് തന് ചമീട്ടുനകത്രാടത്രാരക ജമീവധിതക
തകര്ന്നടധിയുപമത്രാള് മനസധിലപ്രതമീക്ഷ തന്

തളധിര്നത്രാമ്പുകള്  മനസധില മുളനപേത്രാട്ടുന 
പ്രകൃതധി തന് പക്ഷത്രാഭത്തത്രാല

നപേത്രാലധിങ്ങ ജമീവനധികള്നത്രാടധിനന്റെ കണ്ണമീര്
ഒത്രാര്മയത്രായജ് മത്രാറുപമത്രാള്

നവപകരളക പുനര്ജനധികന 
പകരളമീയമകള് തന് ജമീവധിതകപുഴപപ്പെത്രാല

ലക്ഷല്യമധിലത്രായത്രാതയത്രായധി മത്രാറുന
നധിമത്രാഷങ്ങള് നനത്രാമരമത്രാവന 

നധിദ്രകള് വധിലത്രാപേമത്രാകുന
സസപ്നങ്ങള് പേത്രാഴജ്പേധിലത്രാകന

കരപഭദധിച്ചജ് മലര്നകധിടകന്ന പുഴത്തന്
മത്രാറധിലടധി ജമീവധിതങ്ങള്

ഹ്രദയനത്ത കരധിനധിഴലധി ലത്രാഴധി ചുട്ടുപേഴുത്ത
അഗധിതന് വരദത്രാനമത്രായധി ദു:ഖക 

സുരല്യന് കണനപ്പെത്രാത്തുപമത്രാള് കുളധിരധിന് പസ്നേഹക നടധിച്ചജ്
പേറവകള് ഇണപചരുപമത്രാള്നത്രാണക നടധിച്ചുക 

നമീലകറധിഞ്ഞധി തമീര്ത്ത മത്രാസ്മരധികപലത്രാകവക പകരളത്തധിലധിലത്രാ
പ്രകൃതധിതന് മത്രാക്സമരധികപലത്രാകവക  ഇനധിയധില

ഒരധിറ്റുനവള്ളത്തധിനത്രായജ്  പകണവര് 
വസങ്ങളധിലത്രാ ഭക്ഷണമധിലത്രാ മനസധിനന നടുകധിയ

ഒത്രാര്മകള് മത്രാതക 
 സസപ്നങ്ങള് മത്രാതക ബത്രാകധിയത്രാകധി വധിടപേറഞ്ഞവര്



പകരള മകള് അഭയത്രാര്ത്ഥധികളത്രായജ് മത്രാറധിയപപ്പെത്രാള്
അമധിഞ്ഞപ്പെത്രാല നണയുന്ന കരച്ചധിലകള് പകള്കപമത്രാള്

പേധിഞ്ചുബത്രാലല്യക കകവധിടത്രാനത  കുഞങ്ങള് തന് ചധിരധിമറയുപമത്രാള്
മത്രാതതസക പതങ്ങുപമത്രാള് 

മനസധില നധിന്നത്രാപരത്രാ പേറയുന പകത്രാരളക പുനര്ജമീവധികണക
സസപേത്രാനങ്ങള് തന്പകത്രാട ഉയരണക 
ദു:ഖക മത്രാറധി സപനത്രാഷക ഉയര്കണക 

പനടങ്ങള് കകവരധികണക 
ദുരനനത്ത അതധിജമീവധികണക 

പേപക്ഷ , പ്രതമീക്ഷകള് അസ്തമധികരുതജ് ദത്രാരധിദ്രരക പേധിന്തുടരരുതജ്
ജമീവധിതക കരപകറണക 

സസപ്നത്തധിനന്റെയുക ചധിരധിപയുടയുക 
വസനകത്രാലക  ഇനധി നപേത്രാടധിവധിടരണക 

മഹത്രാപ്രളയനത്ത മറധികടകപമത്രാള്
പകരളക അതധിജമീവധികണക  

പുനര്ജമീവധികണക
                                                            അനമീറ പജത്രാസഫജ്

 



അദല്യത്രാപേകര് വധിളകക നവളധിച്ചവക അദല്യത്രാപേകര് വധിളകക നവളധിച്ചവക     [[    ഉപനധസ്റ്റാസശംഉപനധസ്റ്റാസശം    ]]

വര്ഷങ്ങള്കപ്പുറശം ആദധമസ്റ്റായഡി വഡിദധസ്റ്റാലയതഡിപന
പടെഡികടെപന്നതഡിയജപ്പെസ്റ്റാള് അറഡിവഡിപന ആദധസ്റ്റാക്ഷരങ്ങള്

പകര്നപകസ്റ്റാണഫ് നപമ വഡിജസ്റ്റാനജലസ്റ്റാകജതകഫ് നയഡിച നമ്മുപടെ
പ്രഡിയപപ്പെട്ട അദധസ്റ്റാപകര്, ജകവലശം ഒരു വസ്റ്റാക്കുപകസ്റ്റാണഫ്

ഒതുകസ്റ്റാവുന്നതല അവജരസ്റ്റാടുള്ള നമ്മുപടെ കടെമകള് 
ഒസ്റ്റാജരസ്റ്റാ വഡിദധര്തഡിയപടെയശം രണസ്റ്റാമപത വജീടെസ്റ്റാണഫ്

വഡിദധസ്റ്റാലയശം.രണസ്റ്റാമപത മസ്റ്റാതസ്റ്റാപഡിതസ്റ്റാകളസ്റ്റാണഫ് അദധപകര്. ഒരു
വഡിദധസ്റ്റാര്തഡി തപന കശശവബൈസ്റ്റാലധകസ്റ്റാലങ്ങള് ഏറഡിയതുശം

ചഡിലവഴഡിക്കുന്ന വഡിദധസ്റ്റാലയതഡില് നഡിന്നഫ് 
വജീട്ടഡില് നഡിന്നഫ് ലഭഡിക്കുന്നതഡിപനകസ്റ്റാള് കൂടുതല് നല ശജീലങ്ങള്

സത്വസ്റ്റായതമസ്റ്റാകസ്റ്റാശം. “മസ്റ്റാതസ്റ്റാപഡിതസ്റ്റാകള് ജജീവന്
നല്കുന;അദധസ്റ്റാപകര് ജജീവഡിതശം നല്കുന”എന പറഞ
മഹസ്റ്റാനസ്റ്റായ അരഡിജസസ്റ്റാട്ടഡിലഡിപന ഗുരുവചനശം ഇവഡിപടെ ഏപറ

സ്മരണജീയമസ്റ്റാണഫ്. സസ്റ്റാക്ഷര ജകരളതഡില് മസ്റ്റാതമല   
അറഡിവഡിപന ജലസ്റ്റാകതഡില് പഡിചപവയ്ക്കുന്നവര്പകലസ്റ്റാശം സത്വനഫ്ടെശം

ജജീവഡിതപത 
വഴഡിനടെതഡിയ ഗുരുസ്മരണകളുപടെ സമത്തുണസ്റ്റാകുപമന്നതു

നഡിശ്ചയമസ്റ്റാണഫ്.
മസ്റ്റാതസ്റ്റാപഡിതസ്റ്റാകളുപടെ ജസ്നേഹവുശം ശഡിക്ഷണവുശം കുട്ടഡികളഡില് ഉറച ഒരു

വധകഡിതത്വതഡിനഫ് അടെഡിതറയഡിടുജമസ്റ്റാള് വഡിദധസ്റ്റാലയങ്ങളഡില്
വഡിദധസ്റ്റാര്തഡിയപടെ 

മസ്റ്റാതസ്റ്റാവുശം പഡിതസ്റ്റാവുശം  അദധസ്റ്റാപകരസ്റ്റാണഫ്.അക്ഷര-ആശയ
മുലധസമത്തുനല്കഡി ഉതമപകൗരധന്മസ്റ്റാരസ്റ്റാക്കുവസ്റ്റാന്

ഇകൗശത്വരകരങ്ങളഡിപല 



ഉപകരണങ്ങളസ്റ്റാക്കുന്നവരസ്റ്റാണഫ് അദധസ്റ്റാപകര്.ഇന്തധ കണ മഡികച
ചഡിന്തകരഡില് ഒരസ്റ്റാളുശം സത്വതന്ത്ര ഇന്തധയപടെ പ്രധമ ഉപരസ്റ്റാഷ്ട്രപതഡിയശം 

രണസ്റ്റാമപത രസ്റ്റാഷ്ട്രപതഡിയമസ്റ്റായ ജഡസ്റ്റാ.എസഫ് രസ്റ്റാധഡികഷ്ണപന
ജന്മദഡിനമസ്റ്റായ പസപഫ്റ്റശംബൈര് 5 ജദശജീയ അദധസ്റ്റാപക ദഡിനമസ്റ്റായഡി
ആചരഡിക്കുജമസ്റ്റാള് ഗുരുകുല പസ്റ്റാരമരധതഡിപന മഹസ്റ്റാചരഡിതശം

വസ്റ്റാഴ്ത്തുകയസ്റ്റാണഫ് ഭസ്റ്റാരതശം.

“മസ്റ്റാതസ്റ്റാ,പഡിതസ്റ്റാ,ഗുരു,കദവശം"എന്ന ആര്ഷഭസ്റ്റാരതസശംസസ്റ്റാരശം വഡിരല്
ചുണന്നതുശം ഗുരുവഡിപന പ്രസ്റ്റാധസ്റ്റാനധതഡിജലകസ്റ്റാണഫ്. അതത്യുന്നതനുശം
അറഡിവഡിപന  ഉറവഡിടെമസ്റ്റായ കദവതഡിജലകഫ് നപമ നയസ്റ്റാക്കുന്നതഫ്

അദധസ്റ്റാപകരസ്റ്റാണഫ്.തരഡിമണലഡിലശം,അരഡിമണഡിയഡിലശം വഡിരല്പകസ്റ്റാണഫ്
എഴതഡി ,വഡിരല്വഴകശം ജനടെഡിയ വഡിദധസ്റ്റാര്തഡിമനസഡിനുശം ഗുരു എന്ന

രുപപമനശം ക്ലേസ്റ്റാസഫ് മുറഡിയഡിപല കറത ജബൈസ്റ്റാര്ഡഡിപല പവളത
അക്ഷരങ്ങളസ്റ്റാണഫ്  ഇതുജപസ്റ്റാപല നമ്മുപടെ മനസഡിപല

അജതയസ്റ്റാകുന്ന അന്ധകസ്റ്റാരപത പവണ്മയസ്റ്റാകുന്ന വഡിജഫ് ഞെസ്റ്റാനശം
പകസ്റ്റാണഫ് അദധസ്റ്റാപകര് നഡിറയ്ക്കുന.'അന്ധകസ്റ്റാരപത അകറ്റുന്നവന്

'എന്ന അര്തശം സത്വജജീവഡിതതഡിലപടെ സത്വസ്റ്റാര്തകമസ്റ്റാക്കുകയശം
പചയ്യുന. ''വസ്റ്റാദധസ്റ്റാര്തഡിയപടെ കഡിയസ്റ്റാത്മകതയഡിലശം അറഡിവഡിലശം

ആനനശം ഉതഫ്പസ്റ്റാദഡിപ്പെഡിക്കുന്ന ഗുരു മഹസ്റ്റാനസ്റ്റാണഫ് ''എന്ന ആല്ബൈര്ട്ടഫ്
ഐന്കസഡിനുശം  ,ശരസ്റ്റാശരഡി ടെജീചര്

സങജീര്ണതകപള വധസ്റ്റാഖധസ്റ്റാനഡിക്കുജമസ്റ്റാള് വരശം ലഭഡിച ടെഡിചര്
അറഡിവഡിപന 

ലസ്റ്റാളഡിതധപത  പവള്ളഡിപപ്പെടുത്തുന എന്നഫ് ജറസ്റ്റാബൈര്ട്ടഫ് ബകൗള്ട്ടുശം
പറയന.

മഹസ്റ്റാകവഡി ടെസ്റ്റാജഗസ്റ്റാറഡിപന അഭഡിപ്രസ്റ്റായതഡില് വഡിദധസ്റ്റാഭധസ്റ്റാസശം ജകവലശം
പുസ്തക പഠനമല ,അതഫ് ഒജരസ്റ്റാ വധകഡിയഡിലഡിശം അന്തര്ലജീനമസ്റ്റായ



ഉതമ അശംശങ്ങപള പുറത്തുപകസ്റ്റാണവരുന്ന ശകഡിയസ്റ്റാണഫ് .ആ
ശകഡിപയ പുറത്തുപകസ്റ്റാണവരുന്നനസ്റ്റാകപട്ട അധധസ്റ്റാപകരുശം.സത്വമഡി
വഡിജവകസ്റ്റാനനന് പറയന മനുഷധനഡില് സത്വസ്റ്റാദുള്ള പൂര്ണ്ണതയപടെ

പ്രകസ്റ്റാശമസ്റ്റാണഫ് വഡിദധസ്റ്റാഭധസ്റ്റാസശം.ആ പൂര്ണ്ണതയഡിജലകഫ് നയസ്റ്റാക്കുന്നതഫ്
അദധസ്റ്റാപകരസ്റ്റാണഫ് .എലസ്റ്റാ ജപസ്റ്റാരസ്റ്റായസ്റ്റാമകള്ക്കുശം ഉള്ള

സഡിദകൗഷധമസ്റ്റാണഫ് വഡിദധസ്റ്റാഭധസ്റ്റാസശം.
കകപഡിടെഡിചഫ് പള്ളഡിക്കുടെതഡിജലകഫ് പകസ്റ്റാണവന്ന

മസ്റ്റാതസ്റ്റാപഡിതസ്റ്റാകപളകസ്റ്റാള്
വഡിരല് പഡിടെഡിചഫ് അക്ഷരങ്ങളഡിലൂപടെ പകസ്റ്റാണനടെന്ന ഗുരുവസ്റ്റാണഫ് കുടുതല് 
ആദരഡികപപ്പെന്നതഫ്.നമ്മുപടെ ജജീവഡിതതഡിപന വഡിളക്കുശം പവളഡിചവുമസ്റ്റായ

അദധസ്റ്റാപകപര വസ്റ്റാക്കുകള് പകസ്റ്റാണജപസ്റ്റാലശം
മുറഡിജവല്പ്പെഡികസ്റ്റാതഡിരഡികഡിന് നമ്മുകഫ് കഴഡിയണശം.കള്ളലസ്റ്റാര്

അപഹരഡികസ്റ്റാതതുശം രസ്റ്റാജസ്റ്റാവഡിനസ്റ്റാല് ജപസ്റ്റാലശം എടുകപപ്പെടെസ്റ്റാന്
കഴഡിയസ്റ്റാതതുശം  സജഹസ്റ്റാദരന്മസ്റ്റാര്കഫ് വജീതശം പചയ്യതഫ് പകസ്റ്റാടുപകണതുശം
നഡികുതഡി ഭസ്റ്റാരമഡിലസ്റ്റാതതുശം ചഡിലവഴഡിക്കുശംജതസ്റ്റാറശം വര്ധഡിക്കുന്നതുമസ്റ്റായ

വഡിദധ നമ്മുകസ്റ്റായഫ് പകര്നതന്ന അദധസ്റ്റാപകപര നസ്റ്റാശം
ബൈഹുമസ്റ്റാനഡികണശം.മതവുശം രസ്റ്റാഷ്ട്രഡിയവുശം ഇരുളലപകസ്റ്റാണഫ് മഡിഴഡിമൂടുന്ന
വര്തമസ്റ്റാനകസ്റ്റാലക്ലേസ്റ്റാസ്മുറഡികളഡില്,തരശം തഡിരഡിവുകള് ഇലസ്റ്റാത സസ്റ്റാഗര
സസ്റ്റാക്ഷഡികളസ്റ്റായഡി  ഗുരു ഉയരുന.ഒസ്റ്റാജരസ്റ്റാ മനസഡിലശം  വഡിദധസ്റ്റാര്തഡിപയ

പസ്റ്റാഠപുസ്തകമസ്റ്റാകസ്റ്റാനുള്ള പ്രയഫ്നശം ആണഫ് .
അധധസ്റ്റായനശം എന്നഫ് ജജീവഡിതഫ് പകസ്റ്റാണഫ് ഒസ്റ്റാജരസ്റ്റാ അദധസ്റ്റാപകരുശം

പഠഡിപ്പെഡിക്കു..

ഒസ്റ്റാര്കസ്റ്റാശം ,
''ഗുരു ജദജവസ്റ്റാ ഭവ'' 

 ആതഡിര പജയഡിശംസഫ്.



എനന്റെ ഒത്രാര്മയധിനല പ്രളയദുരനക  
മലയസ്റ്റാളഡി ജജീവഡിതശംമുങ്ങഡിജപ്പെസ്റ്റായഡി 

ജകരളമസ്റ്റാപകതസ്റ്റാണുജപസ്റ്റായഡി
എനഡികസ്റ്റാവതഡില കണഡിരഡികസ്റ്റാന്

എനഡികസ്റ്റാവതഡില കസ്റ്റാണസ്റ്റാതഡിരഡികസ്റ്റാന്
മനുഷധപന  പചയഡികള്

   നഡിമഡിതമലജയസ്റ്റാ? മഹസ്റ്റാ-

 പ്രളയദുരന്ത മഡിന്നഡിവഡിപടെ
വപന്നതഡിയതഫ്

    എന്തുകഷ്ടശം!എന്തുദയനജീയശം
നസ്റ്റാട്ടുകസ്റ്റാര് ഒഴകഡിയശം,

       നഡിലവഡിളഡിയപടെ നഡില്ക്കുന്നതുശം
കണനഡില്കസ്റ്റാന് 

ഉരുള് പപസ്റ്റാട്ടലഡിലശം മണ്ണഡിടെഡിചഡിലശം
തകര്നജപ്പെസ്റ്റായഡി വജീടുകള്

സ്ഥസ്റ്റാപനങ്ങള് നസ്റ്റാടുക-ജളസ്റ്റാജരസ്റ്റാന്നസ്റ്റായഫ്
പഡിജഞസ്റ്റാമനകളുപടെ പഡിഞ്ചുമനസഡില് 
അദധമസ്റ്റായഡി വപന്നസ്റ്റാരു മഹസ്റ്റാപ്രളയശം!

അതസ്റ്റാദധമസ്റ്റായശം അവസസ്റ്റാനമസ്റ്റായശം
കണ പല മലയസ്റ്റാളഡികളുജടെയശം മനസഡില്

മസ്റ്റാറഡിയഡില,മസ്റ്റാറഡിയഡിട്ടഡില,മസ്റ്റാറഡികയഡില
മലയസ്റ്റാളഡിയഡില്നഡിന്നസ്റ്റാ ഒസ്റ്റാര്മകള് 

ഇനശം തുടെഡിക്കുന മലയസ്റ്റാളഡി മസ്റ്റാനസശം 
നപലസ്റ്റാരു സുനരമസ്റ്റാപയസ്റ്റാരു ജകരളതഡിനസ്റ്റായഫ്

   
                                   അശത്വഡിന് ജറസ്റ്റാബൈഡിന്സണ്



സസൗഹൃദക സസൗഹൃദക [ [ ഉപനധസ്റ്റാസശംഉപനധസ്റ്റാസശം]]

മുന്നരഡിയഡിപ്പുകുടെസ്റ്റാപത നഡിനചഡിരഡികസ്റ്റാത,ജവളകളഡില് തട്ടഡിവജീഴന്ന
വഴഡിയസ്റ്റാണഫ് മനുഷധജജീവഡിതശം.ജജീവഡിതതഡിപന മരുഭുമഡിയഡില്
ജസ്നേഹസസ്റ്റാനഡിധധതഡിപന മരപ്പെചകള് തജീര്ക്കുന്നവരസ്റ്റാണഫ്

സുഹ്രത്തുകള്.

കല്ലുശം,മഡിളശം നഡിറഞ ജജീവഡിതവഴഡികളഡില്
ജസ്നേഹവുശം,സകൗഹൃദവുശം,പങ്കുപവചശം ഇണങ്ങഡിയശം പഡിണങ്ങഡിയശം

ചഡിരഡിചശം ചഡിരഡിപ്പെഡിചശം ജജീവഡിതദര്ശനങ്ങള്കഫ്
നഡിറചസ്റ്റാര്ത്തുകുട്ടുന്നവരസ്റ്റാണവര് അറഡിയസ്റ്റാപത അടുക്കുന്നവര്  ,പപക്ഷ

ജജീവഡിതതഡിപന ഭസ്റ്റാഗമസ്റ്റായഡി- തജീരുന എന്നതസ്റ്റാണഫ് സകൗഹൃദതഡിപന
മസ്റ്റാജഡികഫ് .

അജജീഷശം,വഡിജജീഷശം  സുഹ്രത്തുകളസ്റ്റായഡിരുന.അജഡിഷഫ്
തസ്റ്റാമസഡിചരുന്നതഫ് കുന്നഡിന് മുകളഡില്.....വഡിജജീഷസ്റ്റാകപട്ട കുപറ

അകപലയള്ള ഒരു തടെസ്റ്റാകതജീരത്തുശം. കുന്നഡിന് മുകളഡില് തസ്റ്റാമസഡിച
അജജീഷഫ്  ഒരഡികല് ഒരു ജരസ്റ്റാഗശം വന്നഫ് കഡിടെപ്പെഡിലസ്റ്റായ വഡിവരമറഡിഞ
വഡിജജീഷഫ് അയസ്റ്റാപള കസ്റ്റാണസ്റ്റാപനതഡി.അജപ്പെസ്റ്റാള് ഒരു പ്രജതധകതരശം

സമസ്റ്റാനശം സുഹ്രതഫ് ജരസ്റ്റാഗഡികഫ് നല്കഡി. ജരസ്റ്റാഗഡികസ്റ്റാകപട്ട   സമസ്റ്റാനശം
ഏപറ ഇഷ്ടഫ്പപ്പെടുകയശംപചയ.വഡിജജീഷഫ്  എജപ്പെസ്റ്റാഴശം കസ്റ്റാണുകയശം

അയസ്റ്റാള്കഡിഷമസ്റ്റാപണന്നറഡിയസ്റ്റാവുന്ന  സമസ്റ്റാനശം എജപ്പെസ്റ്റാഴശം
നല്ക്കുകയശം പചയ.വഡിജജീഷഡിപന പരഡിചരണവുശം ,പ്രജതധക

സമസ്റ്റാനവുശം വഴഡി അജജീഷഡിപന ജരസ്റ്റാഗശം മസ്റ്റാറഡി.അജപ്പെസ്റ്റാള് രണജപര്ക്കുശം
ഏപറ സജന്തസ്റ്റാഷമസ്റ്റായഡി. കുപറനസ്റ്റാള് കഴഡിഞജപ്പെസ്റ്റാള് തടെസ്റ്റാകകരയല്

തസ്റ്റാമസഡിചജീരഡിന്ന വഡിജജീഷനു അസുഖശംപഡിടെഡിപപ്പെട്ടന്നറഡിഞജപ്പെസ്റ്റാള്



അജജീഷഫ് പതഡിവസ്റ്റായഡി അയസ്റ്റാപള സനര്ശഡിക്കുവസ്റ്റാപനതഡി അജപ്പെസ്റ്റാല്
അയസ്റ്റാളുശം ജരസ്റ്റാഗഡികഫ് ഒരു പ്രജതധക സമസ്റ്റാനശം നല്കഡി.അയസ്റ്റാള്

എജപ്പെസ്റ്റാപഴസ്റ്റാപക  സുഹ്രതഡിനഫ് കസ്റ്റാണസ്റ്റാന് ജപസ്റ്റാജയസ്റ്റാ അജപ്പെസ്റ്റാഴപക
എറ്റവുശം ഇഷ്ടഫ്ഠപപ്പെട്ട സമസ്റ്റാനശം പകസ്റ്റാടുകസ്റ്റാന്

ശ്രേദഡിചഡിരുന.എന്തസ്റ്റായഡിരുപന്നജന്നസ്റ്റാ അവര് പരസ്പരശം എജപ്പെസ്റ്റാഴശം
നല്കഡിയഡിരുന്ന സമസ്റ്റാനശം? "സമയശം"  അപത അവര്കഡിരുവര്ക്കുശം

എജപ്പെസ്റ്റാഴശം  ജവണഡിയഡിരുന്നതഫ് പരസ്പരമുള്ള
ജസ്നേഹസസ്റ്റാനഡിധധമസ്റ്റായഡിരുന.അതസ്റ്റായതഫ് ഒസ്റ്റാജരസ്റ്റാരുതര്ക്കുശം

ജവണഡിയഡിരുന്നതഫ് മജറ്റയസ്റ്റാളുപടെ സമയമസ്റ്റായഡിരുന. ആധുനഡിക
യഗതഡിപല 

മനുഷധര് തഡിരകഡിപന ഇരകളസ്റ്റായഡി മസ്റ്റാറന .ഇന്നഫ് എലസ്റ്റാവരുശം 
തഡിരകഡിലസ്റ്റാണഫ് ,തഡിടുകതഡിലസ്റ്റാണഫ്.സസ്റ്റാനഡിധധതഡിനുശം 
സസ്റ്റാമജീപധതഡിനുമഡിന്നഫ്  പുല്ലുവഡില.തഡിരകഡിനടെഡിയഡില് ശഡിഥഡിലമസ്റ്റാകുന്ന 
സുഹൃതഫ് ബൈന്ധങ്ങപള അതഡികമസ്റ്റാജരയശം 
ചഡിന്തഫ്പ്പെഡികസ്റ്റാറഡില.....കസ്റ്റാരണശം,അതമസ്റ്റാതശം തഡിരകസ്റ്റാണഫ് 
നമ്മുപകസ്റ്റാപക. മസ്റ്റാതസ്റ്റാപഡിതസ്റ്റാകള് ഉജദധസ്റ്റാഗസ്തരസ്റ്റാണഫ്.തഡിരക്കുമൂലശം 
മകള്ക്കുജവണഡിജയസ്റ്റാ
,സുഹൃത്തുകള്ക്കുജവണഡിജയസ്റ്റാ,പപസ്റ്റാതുനന്മയ്ക്കുജവണഡിജയസ്റ്റാ മസ്റ്റാറ്റഡിവയസ്റ്റാന് 
അവര്കഫ് സമയമഡില.മകളുപടെ കസ്റ്റാരധവുശം തഡിരഡിചല.അവര്ക്കുശം പഠനശം
മൂലവുശം, ജജസ്റ്റാലഡികള് മുലവുപമസ്റ്റാപക വലഡിയ തഡിരക്കുതപന്ന
.സമയമഡിലസ്റ്റായ്മ ഇന്നഡിപന ശസ്റ്റാപമസ്റ്റായഡി മസ്റ്റാറഡികഴഡിഞ. ഏറ്റവുശം 
രസകരമസ്റ്റായ അഥവസ്റ്റാ മനുഷധന് ചഡിന്തഡികസ്റ്റാത ഒരു സതധശം 
മരണശംനപമ ഗസുക്കുന്ന നഡിമഡിഷശം വപര  എലസ്റ്റാവര്ക്കുശം ലഭഡിക്കുന്ന 
സമയശം ഒരുജപസ്റ്റാപല തപന്നയസ്റ്റാണഫ് എനള്ളതസ്റ്റാണഫ്.ആര്ക്കുശം 
ഒരുദഡിവസതഡില് 24 മണഡിക്കൂറഡില് ഒരു പസകനഫ് കൂടുതജലസ്റ്റാ  കുറജവസ്റ്റാ



ലഭഡിക്കുന്നഡിലജജലസ്റ്റാ?  .സമയതഡിപന മൂലധപതക്കുറഡിചശം 
അവജബൈസ്റ്റാധമുളളവര് 
തങ്ങള്കഫ് ലഭഡിക്കുന്ന ഒസ്റ്റാജരസ്റ്റാ നഡിമഡിഷവുശം ഏറ്റവുശം പമചപപ്പെട്ട 
രജീതജീയഡില്ചഡിലവഴഡികസ്റ്റാന് ശ്രേമഡിക്കുശം.എന്നസ്റ്റാല് സമയതഡിപന 
പ്രധസ്റ്റാനധപതക്കുറഡിചഫ് ജബൈസ്റ്റാധമഡിലസ്റ്റാതവരസ്റ്റാകപട്ട തങ്ങളുപടെ സമയശം 
ചഡിലവഴഡിക്കുകയശം പചയ്യുശം.നമ്മുകഫ് ലഭഡിചഡിരഡിക്കുന്ന കദവതഡിപന 
ഏറ്റവുശം
വലഡിയദസ്റ്റാനമസ്റ്റാണഫ് സമയശം.നസ്റ്റാജളയ്ക്കുജവണഡി നസ്റ്റാപമപന്തലസ്റ്റാശം 
മനജകസ്റ്റാട്ടകള് പകട്ടഡിയസ്റ്റാലശം ഇന്നഡിജനസ്റ്റാടെഫ്  നസ്റ്റാശം 
സഹകരഡിക്കുന്നഡിപലങഡില് എന്തഫ് പ്രജയസ്റ്റാജനശം.നഡിപന സമയശം നഡിപന 
സത്വന്തമല.നഡിപന സുഹൃത്തുശം സജഹസ്റ്റാദരനുശം,മസ്റ്റാതഡിപഡിതസ്റ്റാകളുശം മകളുശം 
അതഡിനസ്റ്റാവകസ്റ്റാശഡികളസ്റ്റാണഫ്.അതുപകസ്റ്റാണസ്റ്റാവസ്റ്റാശം കസ്റ്റാണപപ്പെടുന്ന 
സജഹസ്റ്റാദരപന ജസ്നേഹഡികസ്റ്റാതവനു കസ്റ്റാണപപ്പെടെസ്റ്റാത കദവപത 
ജസ്നേഹഡിക്കുവസ്റ്റാന് സസ്റ്റാധഡിക്കുകയഡിപലന കബൈബൈഡിളഡില്  കുറഡിക്കുക.നസ്റ്റാശം
പ്രതഡിക്ഷഡികസ്റ്റാത ജനരതഡില്  സമയശം 
കടെനജപസ്റ്റാവുകയസ്റ്റാണഫ്.നമ്മുകനധരുപടെ മനസഡില് ഒജരസ്റ്റാര്മയസ്റ്റായഡി, 
അവരുപടെ ജജീവഡിതതഡിപന ഭസ്റ്റാഗമസ്റ്റായഫ് മസ്റ്റാറസ്റ്റാശം .''2019'' നമ്മുപടെ 
പുതഡിയജജീവഡിതതഡിപന  തുടെകമസ്റ്റാവപട്ട..

    
    

 -ജറസ്റ്റാജസ്മരഡി എശം ജജസ്റ്റാബൈഡി



ഗുരുഗുരു

ഗുരുവഡിനസ്റ്റാപയന്തഫ് നല്കണപമപന്നനഡിക-
റഡിവഡിലജസസ്റ്റാദരജീ ഇന്നഫ്                  

പുലര്കസ്റ്റാപല സൂരധപന കമഡികണണരപവ 
ഉതഡിര്നള്ളഡിലസ്റ്റാപയസ്റ്റാരു സശംശയശം 

അലകടെലസ്റ്റാകുന്ന പുസ്തകതസ്റ്റാളുകള്ക്കുള്ളഡിലസ്റ്റായഫ്
അറഡിവഡിപന ജലസ്റ്റാകശം തുറന്നഡിടെജവ 

എളഡിമതന് ജകസ്റ്റാണഡിപ്പെടെഡിപ്പുരവസ്റ്റാതഡിലഡില്
തുറനവപന്നന്മുന്നഡിലസ്റ്റായഫ്

അറഡിവഡിപന ജലസ്റ്റാകശം തുറനകസ്റ്റാട്ടഡി
അതഡിനള്ളഡിജലകപന്ന ആനയഡിച 

ഗുരുവഡിപന ചുണഡില് നഡിനയരുന്ന അറഡിവഡിപന 
മസ്റ്റാധുരധശം ജകട്ടഫ് വളര്ന്നവര് നസ്റ്റാശം 

ഗുരു നമ്മുപകന്തു  നല്കഡിപയന 
ചഡിന്തഡിചനഡില്ക്കുന ശഡിഷധരസ്റ്റാശം നസ്റ്റാശം
സുനര പുഷ്പതഡിനടെഡിയഡിലസ്റ്റായഫ് കസ്റ്റാണ്മൂ

വഡിഷമുള്ളവര് എന്ന തഡിരഡിചറഡിവഫ്
കഠഡിനമസ്റ്റാശം അറഡിവഡിപന പസ്റ്റാതകള് 
പടെഡിപടെഡിയസ്റ്റായഡി നസ്റ്റാശം തസ്റ്റാണജീടെജവ
അറഡിയന്ന ഗുപരുപവന്ന വഡിശത്വസ്തശം 

ചഡിന്തകള്പകസ്റ്റാടുവഡിലസ്റ്റായറഡിയന ഞെസ്റ്റാനസ്റ്റാ
ഗുരുപവന്ന വസ്റ്റാകഡിപന അര്തഭശംഗഡി 

എന്നഡിട്ടുശം അറഡിവഡില ജസസ്റ്റാദരജീ 
ഗുരുവഡിനസ്റ്റാപയന്തു നലകണശം ഞെസ്റ്റാന് 

               അല്ഘ ബൈസ്റ്റാലന്



മധുരമമീ ബത്രാലല്യക
ഒസ്റ്റാജരസ്റ്റാജരസ്റ്റാ ഒസ്റ്റാര്മയഡില് മധുരശം പകര്ന്നഡിടുശം 
ജതനൂറശം മഡിഠസ്റ്റായഡി എപന ബൈസ്റ്റാലധശം
ഒസ്റ്റാജരസ്റ്റാജരസ്റ്റാ ജനരതഫ് സുഗന്ധശം പകര്ന്നഡിടുശം 
മുക്കുറ്റഡി മുലയസ്റ്റാപണപന ബൈസ്റ്റാലധശം

പുസ്തകതസ്റ്റാളഡിലസ്റ്റായഫ് ഒരുമയഡില്പ്പെജീലഡി ഞെസ്റ്റാന്
പപസ്റ്റാതഡിപയസ്റ്റാളഡിപ്പെഡിചഫ് വച കസ്റ്റാലശം
മസ്റ്റാവഡിപന പകസ്റ്റാമഡിലസ്റ്റായഫ് ഊഞസ്റ്റാലപകട്ടഡി 
ആടെഡികളഡിപചസ്റ്റാരസ്റ്റാ ജപസ്റ്റായകസ്റ്റാലശം
പുഴജയസ്റ്റാടുശം പൂകജളസ്റ്റാടുശം 
കഡിന്നസ്റ്റാരശം പചസ്റ്റാലഡിനടെന്നകസ്റ്റാലശം

മധുരഡിക്കുശം കസ്റ്റാലപമന് ബൈസ്റ്റാലധകസ്റ്റാലശം
എത സുഖമസ്റ്റാണഡിപതപനയസ്റ്റാ ബൈസ്റ്റാലധകസ്റ്റാലശം

എമഡിന് മരഡിയ ജതസ്റ്റാമസഫ്[9-B]



അമതന് പസ്നേഹക
ജസ്നേഹപമപന്ന പഠഡിപ്പെഡിചതമ
എപന കദവവുശം സര്വ്വവുമമ
എപന സങടെശംതജീര്ക്കുന്നതമ
എപന തണലസ്റ്റായഡി മസ്റ്റാറന്നതമ
എപന തണലസ്റ്റായഡിമസ്റ്റാറന്നതമ

ഞെസ്റ്റാനസ്റ്റാദധമസ്റ്റായഡി കണ്ണുകള്
തുറന്ന ജനരശംകണതജീയമപയ
അമപയന്നതഫ് രണക്ഷരമല

അമ സര്വ്വവുമസ്റ്റാപണനഡിപകനശം
പചസ്റ്റാലഡി ഞെസ്റ്റാനസ്റ്റാദധമസ്റ്റായഡി നസ്റ്റാവഡിപലന്

അമപയന്ന ജസ്നേഹപത
 പചസ്റ്റാലഡിതരശം നലവഴഡികള്

അരുതഫ് പതറ്റഡിജലപകസ്റ്റാനശം പമസ്റ്റാഴഡിയശം
ഇല ഞെസ്റ്റാപനത സമന്നനസ്റ്റാകഡിലശം
സഡിഖവുശം ദുഖവുശം എന്തഫ് വനടെഡിലശം
അമപയമറന്നഡിപലനഡിപകന്നജമ-

ജഡിവഡിതശം,എനഡിപകലസ്റ്റാപമന് അമ
അണഞസ്റ്റാലപമന്നഡില് അണയസ്റ്റാപത നഡില്ക്കുശം 

കതഡി ജത്വലഡിക്കുശം ജസ്നേഹ ദജീപപമന്നമ

                                       
                                               ബൈഡിന മസ്റ്റാതത്യു[9c]

                  



       അമയുനട പസ്നേഹക        
മനുഷധമനസഡിപല നന്മകള്  
മണ്മറഞജപസ്റ്റായ കസ്റ്റാലജമ
എന്തഡിനസ്റ്റായഡിരുന ഭൂമഡിതന് 
സുനരമുഖശം വഡികൃതമസ്റ്റാക്കുശം 

അഹങസ്റ്റാരങ്ങള് ജകസ്റ്റാലസ്റ്റാഹലങ്ങള്
തുളയസ്റ്റായഡി പപയഡിറങ്ങഡിയ മഴ 

ദുഖമസ്റ്റായഡി തഡിന്ന പ്രളയശം
മറച ജപസ്റ്റാരസ്റ്റായ്മകപള

മസ്റ്റായഫ്ചു ജകസ്റ്റാലസ്റ്റാഹലങ്ങള്
തജീര്ത്തു ജസ്നേഹതഡിന് നൂല്

ജജീവന് നല്കഡി കരങ്ങള്
ജതസ്റ്റാളഡിജലറ്റഡിയ നഡിമഡിഷങ്ങള്

പപയ മഴ ഐകധതഡിന് മഴജയസ്റ്റാ
പപയഡിറങ്ങഡിയതഫ് മനസഡിജലജകസ്റ്റാ

മറക്കുജമസ്റ്റാ ആ മഴകസ്റ്റാലശം
ഇനഡിയശം സമയങ്ങള് ബൈസ്റ്റാകഡി
അടെയസ്റ്റാളമസ്റ്റായ ആ പ്രളയശം 
മനസഡിലസ്റ്റാക്കുജമസ്റ്റാ മസ്റ്റാനവര്
മറക്കുജമസ്റ്റാ ജസ്നേഹതഡില്

ജകസ്റ്റാര്ജകണ ജജീവഡിത മുത്തുകള് 



അമയസ്റ്റാശം മസ്റ്റാലസ്റ്റാഖ (കവഡിത)          

       പസ്റ്റാലൂട്ടഡി ലസ്റ്റാളഡിച  വസ്റ്റാത്സലധ മുത്തുകള് പപസ്റ്റാരഡിയന്ന
സജനഹശംശ്രേ നഡിറഞ മഡിഴഡികജളസ്റ്റാപടെ 
നപമ തസ്റ്റാജലസ്റ്റാലശം പസ്റ്റാടെഡി പസ്റ്റാവനമസ്റ്റാശം

 മടെഡിതട്ടഡില് നഡിദ്രയഡിപലകഫ് നയഡിക്കുന്നമ
ഒകപതടുതഡിട്ടഫ് മുതങ്ങള് നല്കജീട്ടു

മനമസ്റ്റായഫ് ആടെഡി ജചസ്റ്റാറരുളകള്
പകസ്റ്റാഞഡിപമസ്റ്റാഴഡിയന്ന പഡിഞ്ചുകുരുന്നഡിപന

കുഞചുണഡിനകജതക്കു നല്കുമ
നസ്റ്റാശം ചഡിരഡിക്കുജമസ്റ്റാള് മനശം നഡിറചശം 

കുളഡിരുപകസ്റ്റാണഫ് പുഞഡിരഡിചശം പകസ്റ്റാണക്കുമ ഉമ 
നമള് കരയസ്റ്റാപത കരയന്ന ജനരപത 

പയന്ന അരഡികഡില് ആയഫ് ആശത്വസ്റ്റാസവചസ്സുകളഫ്  ജചസ്റ്റാല്ലുച്ചുുശം
നപമ ജജീവഡിതശം തധജഡിച വളര്തഡിയ മസ്റ്റാതസ്റ്റാവഡിപന നഡിനധതജയസ്റ്റാപടെ

പഡിച്ഛഡിക്കുന നസ്റ്റാശം പസ്റ്റാവനജമറന്ന അമതന് പനഞഡിലസ്റ്റായഡി
നജീറന്ന ദുദുഃഖങ്ങള് നല്കുന നസ്റ്റാശം

ഇനഡിയരുജത സുഹൃജത പചയ്യരുജത
ഇനഡി കരയന്ന അമയഫ് തണലസ്റ്റായഡിടെസ്റ്റാശം

ആ കണ്ണജീരഡിനു പകരശം സജന്തസ്റ്റാഷശം പമനയസ്റ്റാശം
                                                        

                                                                 അഷഡില വഡി  .  എസഫ്
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വളരുന്ന വൃദസദനങ്ങള് (ജലഖനശം)

                                                                                                               
സസ്റ്റാശംസസ്റ്റാരഡിക ജകരളതഡിപന ഏറ്റവുശം വഡികൃതമസ്റ്റായ ഒരു മുഖമസ്റ്റാണഫ് 
വൃദസദനങ്ങളുപടെ ആധഡികധശം.വൃദരസ്റ്റായ മസ്റ്റാതസ്റ്റാപഡിതസ്റ്റാകപള 
കരുണയഡിലസ്റ്റാപത ഉജപക്ഷഡിക്കുന്നവരുപടെ ജകരളതഡിലസ്റ്റാണഫ് ഇന്നഫ് നസ്റ്റാശം
ജജീവഡിക്കുന്നതഫ്.വൃദരസ്റ്റായ മസ്റ്റാതസ്റ്റാപഡിതസ്റ്റാകള് ഇന്നഫ് പലര്ക്കുശം 
അധഡികപറ്റസ്റ്റാണഫ്.പതറ്റഡില് നഡിനശം ശരഡിയഡിജലകഫ് നപമ നയഡിച 
മസ്റ്റാതസ്റ്റാപഡിതസ്റ്റാകള് കസ്റ്റാലശം കഴഡിയജമസ്റ്റാള് ഒരു ശലധമസ്റ്റായഡി മസ്റ്റാറന.

വസ്റ്റാര്ദകധശം ഒരു ശസ്റ്റാപമസ്റ്റാപണനശം വഡിശ്രേമ ജജീവഡിതശം മസ്റ്റാതമസ്റ്റാണഫ്
വൃദരുപടെ ഏകസ്റ്റാശ്രേയപമനശം ഇന്നഫ് ഭൂരഡിപക്ഷശം ആളുകളുശം

വഡിശത്വസഡിക്കുന.തഡിരക്കുശം സത്വകസ്റ്റാരധ തസ്റ്റാല്പരധങ്ങളുശം
മസ്റ്റാതസ്റ്റാപഡിതസ്റ്റാകപള ഉജപക്ഷഡികസ്റ്റാനുള്ള കസ്റ്റാരണമസ്റ്റായഡി ഇവര്
പറയന.ആധുനഡിക ജജീവഡിതശം തഡിരക്കുപഡിടെഡിചതസ്റ്റാണഫ്.ആ

തഡിരകഡിനഡിടെയഡില് മസ്റ്റാതസ്റ്റാപഡിതസ്റ്റാകപള ഒരു ബൈസ്റ്റാധധതയസ്റ്റായഡി
കസ്റ്റാണുന്നവരുമുണഫ്.പുതഡിയ തലമുറയപടെ പുജരസ്റ്റാഗമന ചഡിന്തകള്

വൃദതലമുറ ശരഡിവയസ്റ്റാതതസ്റ്റാണഫ് ഇതഡിനുള്ള പ്രധസ്റ്റാന കസ്റ്റാരണശം.ഈ
കസ്റ്റാരണതസ്റ്റാല് അവപര സശംരക്ഷഡികസ്റ്റാന് നസ്റ്റാശം മടെഡിക്കുന.അവര് ഒരു

ബൈസ്റ്റാധധതയസ്റ്റായഡി മസ്റ്റാറന.
അതഡിനസ്റ്റാല് നഡിര്ദ്ദയശം അച്ഛനമമസ്റ്റാപര അനസ്റ്റാഥപര ജപസ്റ്റാപല 
വൃദസദനങ്ങളഡില് തളജമസ്റ്റാള് ഭസ്റ്റാവഡി നമുകസ്റ്റായഡി 
കരുതഡിവചഡിരഡിക്കുന്നതുശം ഇതു തപന്നയസ്റ്റാണഫ് എന്നഫ് നസ്റ്റാശം അറഡിയണശം. 
                                                             
                                                                 സസ്റ്റാന എലഡിസബൈതഫ് സഡിബൈഡി 

                            



ഓര്മകള്കപ്പുറശം  അമ (കവഡിത)

ഉണ്ണഡികഡിടെസ്റ്റാവഫ് തന് കകവഡിരല് തുമഡിനസ്റ്റാല്
പഡിചവചഡിടുമസ്റ്റാ നലകസ്റ്റാലശം

തന് ഉള്ളശംകകയ്യഡിപല ജചസ്റ്റാറകഴഡിക്കുവസ്റ്റാന്
അമഡിളഡിമസ്റ്റാമപന കസ്റ്റാട്ടഡിയനസ്റ്റാള്

അകജലകഫ് ജപസ്റ്റായജപ്പെസ്റ്റാള് എനപടെ ഉണ്ണഡി
ഞെസ്റ്റാന് ഒറ്റകഡിരഡിക്കുശം കടെതഡിണ്ണയഡില്
കസ്റ്റാവലസ്റ്റായഡി എനപടെ ഉണ്ണഡിവരുശം മുജമ
നഡില്ക്കുന കസ്റ്റാവലസ്റ്റായഡി പതണഡിപ്പെട്ടഡി

എന തഡിരഡിചവരുപമനപടെ ഉണ്ണഡി
എനള്ളശം കകയ്യഡിപല ജചസ്റ്റാറതഡിന്മസ്റ്റാന്

തഡിരഡിപക നജീ വരുപമന്ന പ്രതജീക്ഷജയസ്റ്റാപടെ
എനണ്ണഡിപയ ജതടെഡി ഞെസ്റ്റാന് കസ്റ്റാതഡിരഡിപ

                                                          - ജറസ്റ്റാജസ്മരഡി ജപസ്റ്റാള്
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നേനലി
നനഡി..........

കകറ്റഫ്സഡിപന കകപയ്യസ്റ്റാജപ്പെസ്റ്റാപടെ പ്രകസ്റ്റാശനശം പചയ്യപപ്പെടുന്ന അദധ 
ഡഡിജഡിറ്റല് മസ്റ്റാഗസഡിന്
ഇനഡിയശം പഡിറവഡി പകസ്റ്റാജള്ളണ കസ്റ്റാഴഫ്ചകളുപടെയശം ജകള്വഡികളുപടെയശം 
ജലസ്റ്റാകജതകഫ് 
ഡഡിജഡിറ്റല് ജലസ്റ്റാകജതകഫ് 
പുതുസസ്റ്റാധധതകളസ്റ്റായഡി ....
ഞെങ്ങള് ലഡിറ്റഡില് കകറ്റഫ്സഫ് കൂട്ടുകസ്റ്റാരുശം ഞെങ്ങളുപടെ 
പ്രഡിയപപ്പെട്ട അധധസ്റ്റാപകരുശം എലസ്റ്റാവരുശം ജചര്ന്നജപ്പെസ്റ്റാള് രൂപപപ്പെട്ട 
വഡിജയമസ്റ്റാണഫ് 
ഒരു തരതഡില് പറഞസ്റ്റാല് കകപഡിടെഡിചള്ള നടെതശം.
ഇതഡിനസ്റ്റായഡി ഞെങ്ങജളസ്റ്റാടെഫ് സഹകരഡിച എലസ്റ്റാ സന്മനസുകള്ക്കുശം 
നനഡി. ഞെങ്ങള്പകസ്റ്റാപ്പെശം നഡിന്ന സഡിസര്.നസ്റ്റാന്സഡി ടെജീചര്,സഡിജഡി 
ടെജീചര്,സഡിമഡി ടെജീചര്  എന്നഡിവജരസ്റ്റാടുള്ള നനഡി അറഡിയഡികപട്ട .
ജനതതത്വശം പകസ്റ്റാണഫ്  ഞെങ്ങള്കഫ് തണജലകഡിയ പ്രധസ്റ്റാന അധധസ്റ്റാപഡിക 
പറജജീന ടെജീചര്
പഡിപന്ന  വഡിഭവങ്ങള് നല്കഡിയ കൂട്ടുകസ്റ്റാര് 
ഇതഡിപന മലയസ്റ്റാളശം കടെപ്പെഡിങഫ് നഡിര്വഹഡിച കൂട്ടുകസ്റ്റാര് 
ജപജുകള്  ഡഡികസന് പചയവര് 
എലസ്റ്റാവര്ക്കുശം നനഡി .......... നനഡി.

                                             എഡഡിജറ്റസ്റ്റാറഡിയല് 
                                                            സമഡിതഡി


