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ബ�മാന�േര, �ിയെ��വെര, 

ഇേ�ാ� ഞാ� ഇവിെട നി���ത് സംസ�ാന അവാ ഡ് േനടിയ ഒരാെള�നിലേ%ാ, 

ഈ സ്'ളിെല െഹഡ്മാസ)   എ� നിലേ%ാ ഒ+ം അല, ാ- ഒ. അവസ�യിലാെണ�് 

വളെര വിനയപ1  വം ആദ�െമ പറയെ�. േയാഗാരംഭ-ി� ഇ�റ8െതാെ% 

ആയി.െ�9ില:ം ഈ ഘ�-ിെല-ിയേ�ാ� അെതാെ%യ:ം നിഷ= >ഭമായി-ീ.കയ:ം 

ഈ സ്'ളിേനയ:ം ഇവിെടയ:A അധ�ാപകേരയ:ം കാലാകാലCളായി സ്േനഹി�കയ:ം 

ആദരി�കയ:ം െചE:� ഒ. സഭയി� , േന മ:�ി�, എനി�മ:�േപ നട+േപായ 

മഹാ�തിഭFാരായ G.േHഷ്ട.െട സാ�ിധ�മ:A ഒ. സഭയി� , ആ പരIരയി� 

വളെര ദ: Jലനായ ഒ. കണK ിെയ� നിലയി� മാLമാM+. അNെകാO:തെ� ചി�യായ 

ഒ. ഭാഷണം അസാധ�മാ�� ൈവകാരികാവസ� സQാഭാവികമായ:ം എെR സ:Sതം 

െകാO:ം ൈകവ�ിരി�� ഈ മ:T --ി� പറയാ� െവU വാC്മയം 

എഴ: തിവായി%ാേന ആവ1  എ� എെR ഈ െദൗ ബല�ം ഈ സഭ എനി%് സXാനി�� 

മെYാ. അവാ ഡായി ഞാ� ഏY:വാC:+. 

എനി%് ഈ അവാ ഡി� ഹതയ:Oാ%ിയതി� ഞാ� സ്മരി�� നിരവധി 

മഹാമതിക� ഉO്. അവെര MറിU:A ഉAി�ത�ിയ സ്മരണ മാLമാM+ എെR 

വാ�ക�. 

നി.പാധികമായ അധികാരം �േയാഗി%ാ� അവകാശമ:Oായി.� മണK ാ %ാ�് 

M�-ാ�് മാടIി� സQ]പ-ിെല യശശ̂രീരനായ താ_ണK ി മ1 �ി� നായ  തെR 

അധികാരം �േയാജനെ�ട: -ിയത് തെR നാ�ിെല M�ിക�%് ആധ:നികവിദ�ാഭ�ാസം 

ലഭി%ാ� കഴിയ:� രീതിയി� ഒ. സരസQതീെaLം പണിNെകാOായി.+. െക.ടി.എം 

സ്'� സ�ാപിUതില1 െട ഒ. നാടിെന മ:ഴ: വ� അേbഹം സാംസ്കാരികമായ:ം 

സാമ്പ-ികമായ:ം ജീവിതനിലവാര-ില:ം  ഉയ -ിെയട: �കയായി.+. അേbഹവ:ം 

Nട �് അേbഹ-ിെR സഹധ Xിണിയ:ം- ധ Xാചരണ-ി� ഒ�ം  

നി���വളാനേല, ാ സഹധ Xിണി- ഈ സ�ാപനെ- വള -ിെയട: ��തി� 

നിഷ്ക ഷപാലിUവരായി.+. അേbഹ-ി+ം, അേbഹ-ിെR സഹധ Xിണി�ം,  
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സQ]പ-ിെല , ഞCള:െട രaിതാ%ളായ  മ:ഴ: വ� അംഗC��ം മ:�പി� ഞാ�  ഈ 

അംഗീകരം സമ �ി�+.  

 

അവാ ഡ്ലഭിU വിവരം കി�ിയ ആദ� നിമിഷCളി� സQകാര�മായ:Oായ 

സേdാഷ-ിെR അലക� ഒേ�ാ രേOാ നിമിഷം മാLം നീളമ:Aതായി.+. Nട +A 

േഫാf വിളികളി� അN ഞാ� ഉടെന എെR സഹ�വ -.മായി 

പgെവU:തീ -ി�:O്. മ:ഴ: വ� േപ �ം ആയത് Nല�മായി പgെവU: െകാട: -ി�:O്. 

അത് എനി%് സാധ�മാ%ിയത് പO:പഠിU ചില ഈരടികളാണ്. അN ഇCെനയാണ്: 

വjംവjംവjംവjം    NളUിരി��NളUിരി��NളUിരി��NളUിരി��    

രkC��Aില1 െടരkC��Aില1 െടരkC��Aില1 െടരkC��Aില1 െട    ഞാ�ഞാ�ഞാ�ഞാ�    

കട+േപാ+കട+േപാ+കട+േപാ+കട+േപാ+    ഭാഗ�-ാ�ഭാഗ�-ാ�ഭാഗ�-ാ�ഭാഗ�-ാ�    

െവറ:ംെവറ:ംെവറ:ംെവറ:ം    lലായി.+lലായി.+lലായി.+lലായി.+    ഞാ�ഞാ�ഞാ�ഞാ�    

മഹാകവി അ%ി-ം ഈ വരിക� എഴ: തിയത് കാളിദാസമഹാകവിയ:െട ഒ. േശ, ാകം 

പഠിUതിെR സംസ്കാര-ിലാണ്.  

അഥവാഅഥവാഅഥവാഅഥവാ    SതവാnQാേരSതവാnQാേരSതവാnQാേരSതവാnQാേര    

വംേശസ്മി�വംേശസ്മി�വംേശസ്മി�വംേശസ്മി�    പ1  വസ1 രിഭിപ1  വസ1 രിഭിപ1  വസ1 രിഭിപ1  വസ1 രിഭി::::    

മെണൗമെണൗമെണൗമെണൗ    വjസമ:�%ീ ണ്േണവjസമ:�%ീ ണ്േണവjസമ:�%ീ ണ്േണവjസമ:�%ീ ണ്േണ    

സ1 Lേസ�വാസ്തിസ1 Lേസ�വാസ്തിസ1 Lേസ�വാസ്തിസ1 Lേസ�വാസ്തിേമേമേമേമ    ഗതിഗതിഗതിഗതി::::    

തീ Uയായ:ം കാളിദാസീയമായ ഈ വാക�ം ഉറെവട: -ത് ആ ഷഭാരത സംസ്Sതിയി� 

നി+ം തെ�.  

വjംവjംവjംവjം    NളUിരി��NളUിരി��NളUിരി��NളUിരി��    

രkC��Aില1 െടരkC��Aില1 െടരkC��Aില1 െടരkC��Aില1 െട    ഞാ�ഞാ�ഞാ�ഞാ�    

കട+േപാ+കട+േപാ+കട+േപാ+കട+േപാ+    ഭാഗ�-ാ�ഭാഗ�-ാ�ഭാഗ�-ാ�ഭാഗ�-ാ�    

െവറ:ംെവറ:ംെവറ:ംെവറ:ം    lലായി.+lലായി.+lലായി.+lലായി.+    ഞാ�ഞാ�ഞാ�ഞാ�    

ഉജQലCളായ, അമ1 ല�Cളായ രkCെള േകാ -ിണ%ി വിലപിടി�:A 

മാലയാ%ി-ീ ��ത് , േകാ -ിരി�� lലിെR മഹതQമെല, �് നമ:%റിയാം. lലി�് 
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രkെ- NളU് ഉAി� കയാറാoള്ള Lാണിയില, . വjംസ1 ചിെകാOാണ് രkCളി� 

Nളയ:Oാ��ത്. ആ Nളയി� 'ടി കട+േപാക� മാLമാണ് l� െചE:�ത്. 

തീ Uയായ:ം അN lലിെR മഹാഭാഗ�വ:മാണ്. ഈ pിയ lലിെR മഹതQം അേനകമടC് 

വ qി�ി�ം. കാളിദാസoം അ%ി--ി+ം  ഈ മ1 ല�സിqdം എേ� അറിയാം. 

ഈ രkCേള MറിU് ഉA ബ�മാനം, തിരിUറിവ്- lലിെR മ1 ല�മായി-ീ.കയാണേല, ാ. 

 

1980 നവംബറ് 14 �് ഞാ� ഇവിെട ഈ സ്'ളി� വ+ േച � രംഗം ഇ�െല 

കഴി8േപാെല എനി%് അoഭവെ�ട: +O്. േകരളം മ:ഴ: വ� തിരിUറി8് അംഗീകരിU , 

അേbഹ-ിെR ശിഷ�Fാ  മ:ഴ: വoം ഏN ഊണില:ം ഉറ%-ില:ം ബ�മാനി�� Hീ. 

ശിവദാസെമേനാ� മാഷ് േജാലിെചയ്ത സ�ാപനം എ� പ1  ണK  ബ�മാനേ-ാെടയ:ം 

അഭിമാനേ-ാെടയ:ം ആദരേ-ാെടയ:ം തെ�യാണ് ഞാ� ഇവിെട കട+വന്നത്. സ്'� 

അdരീകഷ-ി� മ:ഴ: വdെ� അേbഹ-ിെR ക�ി%ണK ടയ:ം കണK ിറ:%ല:ം ശxവ:ം 

സരസവ:മായ വാ�ം, അല%ിയ:ട: - മ:O് ഇ.ൈകെകാO:ം ഉയ -ി , േകരള-ിെല 

അധ�ാപകെR അdസy z ം അഭിമാനവ:ം അവകാശവ:ം േനടിെയട: -തിെR 

ക -വ�േബാധവ:ം സംഘേബാധവ:ം നിറ8:നി� നട-വ:ം ഞC�%് 

അoഭവെ��ി.+.ഇ+ം അoഭവെ�ട: +.  ഞാെന� l� ഭാഗ�ം െകാO:  കട+േപാ� 

ഒ�ാമെ- രkം. ശിവദാസേമേനാ� മാഷെട സ്'ളിെല മാഷ് എ� സQകാര�ാഹ9ാരം 

എെR തലമ: റ്യ�ം വലിെയാ. മ1 ലധനമായി.+. 

ഇd�യിെല ഏെത9ില:െമാ. യ1 ണിേവ സിYിയി� ശാസ്LവിഭാഗCളിേലതിേRെയ9ില:ം 

അെല,, 9ി� ഭാഷാവിഭാഗCളിേലതിെRെയ9ില:ം തലവoം Nട �് അേbഹ-ിേR 

േപരി� ഒ. സ�ിരംെചയറ:ം ഒെ% സ�പി%ാമായി.� അറിവ: ം േലാകപരിചയവ:ം ഉA 

ഒ. മoഷ�� നX:േടNേപാെലയ:A ഒ. സ്'ളി� അധ�ാപകനായി-െഹഡ്മാസ) റായി 

കഴി8:'േടOിവ�തിെല  സാഹചര�ം ഇവിെട പഠിU:േപാ� M�ിക�െ%ല, ാം 

തീ Uയായ:ം മഹാഭാഗ�ം തെ�യാണ്. മണിമാഷിെR ശിഷ��-ശിഷ� എ�ഭിമാനി�� 

തലമ:റക� ഇവിെട നമ:�O്. ഞാെന� l� കട+േപാ� രOാമെ- രkം. 
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ശിവദാസേമേനാ� മാഷ:ം മണിമാഷ:ം ഒെ% G.Nല�ം ആദരി��, എല, ാ.ം രാംജിെയ�് 

വിളിUാദരി�� Hീ രാമGപ{ � മാഷ് റി�യ  െചയ്ത് ഒഴിവിലാണ് എെ� 

നിയമി%െ��ത്. അ�െ- എെR മ:തി � സഹ�വ -ക  എല, ാം തെ� 

ഞാനിരി�� കേസരയ:െട വലി�ം-G.തQം എെ� േബാധ�െ�ട: -ാ� HqിUി�:O്. 

വിpമാദിത�െR സിംഹാസന-ിേല%് കയറാ� Hമി�� രാജാവിെന 

സിംഹാസന�ടവ:കളിെല  സാലഭംജികക� വിpമാദിത� മഹതQം േക��ി�കയ:ം ആ 

സിംഹാസന-ിലിരി%ാoA അ ഹതെയ പരീaിUി�: ം ഉO്. രാംജിയ:െട മലയാളം 

ക, ാസിെR മഹതQം ഇ�െലയ:ം എെR സഹ�വ -ക� Hീ േഗാപാലSഷK � 

ഓ Xി�ിU:. അെത ഞാെന� lലി�് കട+േപാകാ� കഴിയാ- , ഒ. വj-ി+ം 

Nള%ാ� കഴിയാ- രാമGപ{ � മാഷ് മ1 �ാമെ- രkമാണ്.  

ഇവെരാെ%യ:ം എനി�ം തീ Uയായ:ം  G.%FാരാM+. മഹാഭാഗവത-ി� 

സQ ഗ} ാേരാഹണകഥ പറയ:�തി�് മ:�പ് , ഉqേവാപേദശ-ി� , HീSഷK െR 

മ~ിയായ ഉqവ� തെR 28 G.%Fാര�റിU് പറയ:+O്. നX:െട 

നിത�ജീവിതക XC� ധ Xാo�തവ:ം സഫലവ:മാ��തി� നാമറിെ8ാ 

അറിയാെതേയാ നെX നയി�� G.%Fാെര �റിUാ� ഉqവ� പറയ:�ത്. 

മഹാഭാഗവത-ിെR വളെര േHഷ� മായ ഒ. അധ�ായമാണിത്. നെX നയി�� 

ക Xപqതിയ:ം ലa�േബാധ�വ: ം തെ�യാണീ G.%� നി Xി��ത്. ആ 

G.നി വചന-ി� എനി%് G.%ളായി കസ്�രി ടീU , 

പ�ാവതിടീU ,മാധവി��ിടീU ,കല�ാണി��ി ടീU ,ഭവാനി ടീU ,മീനാaിടീച , 

നIg�ി മാഷ്, കമലാaിടീU , ശാdടീU ,  സ:�രിടീU , സരസQതിടീU ,  

േസNമാധവേമേനാ� മാഷ്, ജനാ bന� മാഷ്, വ ഗ} ീസ് മാഷ്, രംഗനാഥ� മാഷ്, Mമാര� 

മാഷ്, രാമ� നായ  മാഷ്, ഗംഗാധര� മാഷ്, �ഭാകര� മാഷ്,സ:Mമാര� നായ  മാഷ്, 

നാരായണ�M�ി മാഷ്, ബാലസ:��ണിയ� മാഷ്, സാറാX ടീU , 

േമരി��ിടീU ,ഭാരതിടീU മാ ,  അ%ാX ടീU , നI1 തിരിമാഷ്, േജാസ് മാഷ്,പ�നാഭ� 

മാഷ്, സ്കറിയാ മാഷ്, െഹഡ്മാസ) റായി.� നാരായണ� M�ിമാഷ്, േകശവ� M�ിമാഷ്, 

വിലാസിനി ടീU , �ഭാതIായിടീU , വിജയലa്മി , രാമSഷK � മാഷ് , മധ:സ1 ദന� 
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മാഷ്,േമാഹ�ാസ് മാഷ് NടCി അoപമരായ G.%� ഉO്. ഇവെരല, ാം എനി%് 

ജീവിതാoഭവC�, മാ�കക� സXാനിUവരാണ്. കവിവാക�ം െകാO് ഇവെരാെ%യ:ം 

വിലപിടിU രkCള:ം തെ�. 

കഴി8കാലെ- ഓ Xകള:െട- അoഭവCള:െട ബലം അ ഥപ1  ണK മാM�ത് 

ഒ�മ:Aവ.െട സ്േനഹപ1  ണK മായ ഇടെപടലില1 െടയാണ്. എെR-ഓേരാ.-.േടയ:ം- 

ബല െദൗ ബല�C� അറി8് താCായി നി���വ . ഇ+ എേ�ാെടാ�ം ഈ സ) ാഫ് 

റ1 മി� നിറ8: നി���വ . ഇ�് േലാകെതാഴിലാളി�സ�ാനCള:െട െഫഡേറഷനി� 

അംഗതQമ:A , േകരള-ിെല �ബലമായ- അംഗതQം െകാO:ം ആശയസ്ഫ:ടതെകാO:ം 

�ബലമായ ഒ.  അധ�ാപക സംഘടനയ:െട-െക.എസ്.ടി.എ യ:െട (പഴയ െക.പി.ടി.യ: ) 

ബീജാവാപം നട� ഇടമാണ് െക.ടി.എം സ്'ളിെR സ) ാഫ് റ1 ം. ഇN ഞCള:െട 

സQകാര�മായ അഭിമാനമാണ്.അN ഞCളി� ഉOാ%ിയത് ഒ. സംഘടനയ:െട 

ഔപചാരികഘടന മാLമല, . രാഷ്�ീയേബാധമാണ്. അധ�ാപകെന� ഊYവ:ം 

തലെയട: �:മാണ്.  അധ�ാപകെന സമ1 ഹ-ി� മാY-ിെR ഊ �മാ%ിമാYിയ 

െചറ:കാട്മാഷ് മ:ത��A വA:വനാട� സമരപാരIര�-ിെR ജീവസy ാണ്. 

അെതാെ%യ:ം ഇടNപaവ:ം വലNപaവ:ം എ� േചരികളിലാ�കയല,  െചയ്തത്. 

ജനാധിപത�-ിെR പ:-� മാ�കക� ഉ��ാദി�ി�കയാണ് െചയ്തത്. ഇ. 

പaേ-യ:ം േന�നിരയി� ഇവിെടയ:A അധ�ാപക.ം അധ�ാപികമാ.ം ഉOായി.+. 

അവ  സ) ാഫ് റ1 മി� എ+ം സംവാദCളിലായി.+.  അ+മ:ത� ഇ+വെര ഈ സ) ാഫ് 

മ:റിയി� നട+േപാ�ി�:A ആശയപരമായ- അറിവ:��ാദി�ി�� സംവാദC� ഇ+ം 

നിലUി�ില, . അതിശxമായ സംവാദC� തീ Uകളിെല_�േതാെട അെതാെ%യ:ം 

സ്'ളില:ം സമ1 ഹ-ില:ം �വ -നCളായി പരിണമിUി�:O്.അNെകാO:തെ� 

സമകാലികേലാകവ:മായി ഏYവ:മധികം അട: -് ഇടെപടാ� െക.ടി.എം സ്'ളിെല 

അധ�ാപക %്- അധ�ാപികമാ %് ഒ. 'സല:മില, .ഏN പ:-� ആവിഷ്കാരCള:ം 

ഏെYട: %ാ� ഒ. ഭീതിയ: ം ഉOായി�ില, . ഈ സജീവത നിലനി -ാ� ഇ+ം 

HമിU:െകാOിരി�� Hീ. േഗാപMമാര� മാഷ്, വിജയ� മാഷ്, സേdാഷ്മാഷ്, 

മേനാജ്മാഷ്, ഗിരീഷ് മാഷ്, രാധാSഷK Fാഷ്, േമാഹനSഷK � മാഷ്, േതാമസ്മാഷ്, 
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രഘ:മാഷ്, സ: േരഷ്മാഷ്, l മ:ഹXദ് മാഷ്, 

ൈഫസ�മാഷ്,SഷK MമാരFാഷ്,ശ9രനാരായണ� മാഷ്,  ച�മതിടീU , 

േജ�ാതിലa്മിടീU , ൈഷലജടീU , രാജലa്മിടീU , സ:മടീU , 

മാലതിടീU ,ബീനടീU ,ദിവ�ടീU ,ഗിരിജടീU , ഹില, ാരിമാഷ്, ജാoടീU , 

ജയHീടീU മാ , കദീജടീU ,  കവിതടീU , മിനി�ിയടീU , നളിനിടീU , രാജിടീU , 

രമാേദവിടീU , രശ� ിടീU , സ��ടീU ,സരിതടീU , സീനടീU , HീജടീU , സ:ന�ടീU ,  

എ�ിവെരല, ാം തെ� െനരെ- സ1 ചി�ിU രkCളാണ്.ന�ായി �വ -ി�� 

ഏെതാ. സ %ാേരാഫീസിേനാട: ം Nല�ം നി�%ാവ:� നിലയി� ഓഫീസിെന 

ഒ.%ിെയട: - Hീ േഗാപാലSഷK �, വിജയ�,ജയMമാ , വിേനാദ്, രാമദാസ� 

എ�ിവ.ം . 

വjംവjംവjംവjം    NളUിരി��NളUിരി��NളUിരി��NളUിരി��    

രkC��Aില1 െടരkC��Aില1 െടരkC��Aില1 െടരkC��Aില1 െട    ഞാ�ഞാ�ഞാ�ഞാ�    

കട+േപാ+കട+േപാ+കട+േപാ+കട+േപാ+    ഭാഗ�-ാ�ഭാഗ�-ാ�ഭാഗ�-ാ�ഭാഗ�-ാ�    

െവറ:ംെവറ:ംെവറ:ംെവറ:ം    lലായി.+lലായി.+lലായി.+lലായി.+    ഞാ�ഞാ�ഞാ�ഞാ�    

ഇനി ഒ. കഥ പറയാം.ഇതിഹാസ സന്ദ ഭം. വാ�ീകി രാമായണ-ി� രാവണവധം 

കഴി8് Hീരാമ� അേയാധ�യി� തിരിെU-ി പ�ാഭിെഷകെമാെ% കഴി8് സഹായിU 

വിഭീഷണ സ:�ീവാദികെളെയാെ% ആേശഷിU് നിരവധിന�ിവാ�ക� പറ8് 

നിരവധിസXാനC� ന�കി Hീരാമoം സീതയ:ം യാLയാ%ി. ഹoമാെന മാLം 

ആേശ, ഷിU് യാLയാ%ാ� NടCി. ഒ.ന�ി വാ�ം പറ8ില, . 

ഈ സ� ഭ-ി� ആേരാ Hീരാമേനാട് േചാദിU:. ബാ%ിയ:Aവെരെയാെ% ന�ിപറ8് 

വിടപറ8േ�ാ� ജീവിത-ി� ഏYവ:ം 'ട: ത� സഹായിU- �ാണ�കാ- – മാ.തിെയ 

ഇCെന ?�ത�:പകാരസ്മരണ അC%് ഹlമാനി� ഇല, ാെതേപായെതേd? 

Hീരാമ� ഇCെന പറ8:: 

മാ.തിേയാട: A ന�ിയ:ം �ത�:പകാരവ:ം ഞാ� എ�ി� തെ� സമ �ി�കയാണ് .   

കാരണം നാം ഒരാേളാട് ന�ിയ: ം �ത�:പകാരവ:ം �കടി�ി�െIാ� െചE:�ത് 

ഏെത9ില:ം സ� ഭ-ി� അയാ�%് ൈദവഗത�ാ സംഭവിേU%ാവ:� ഒ. വിഷമ-ി� 
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സഹായി%ാെമ� ഏ�%ലാണേല, ാ. അN അതിവിദ1 രഭാവിയിലാെണ9ില:ം ൈദവഗത�ാ 

ആെണ9ില:ം അയാ�%് ഒ. വിഷമം –ആപ-് സ9��ി%ലാണ്. ഇ�െ- ഈ 

േലാക-് ഇN സംഭാവ�വ:മാണേല, ാ. ആയNെകാO് എനി%് , വായ:പ:L�് ഒരി%ല:ം 

എെd9ില:ം വിഷമം ഉOാവ:െമ�്- സ9��ി%ാ�േപാല:ം സാധ�മല, . ഈ ഭയം മ1 ലം 

മാLമാണ് ഞാ� ഹoമാേനാട് ന�ിയ: ം �ത�:പകാരവ:ം �കടി�ി%ാതിരി��ത്. 

�ത�:പകാരം മറ�� പ1 .ഷ� ആവ:കയല, - അLേ-ാളം ഞാ� വായ:പ:Lേനാട് 

കടെ��ിരി��NെകാOാണ്. 

ആയതിനാ� ഇനിയ:ം കട+േപാകാ� കഴി8ി�ില, ാ- രkമായി Hീ രാമദാസ� മാഷ് 

ഇവിെട എേ�ാെടാ�ം നി��+O്.  

ഞാ� ച:.�+. 

അവാ ഡ:ക� ഉ��ാദി�ി�� ഊ �ം വളെര വല:താണ്. നെX Mേറ'ടി 

ഊ �സQലരാ�കയ:ം അNപി�ീട് നX:െട ക -വ�േബാധെ- ജQലി�ി�കയ:ം 

െചE:+. അധ�ാപകരംഗ-് ലഭി�� സXാനC� ഒ. തര-ില:ം ഒ. 

വ�xി%ാവ:�ില,  എ�താണ് �ധാനെ�� കാര�ം. അN നമ:%് മ:�േപ േപായവ.ം 

ഇേ�ാ� 'െടയ:Aവ.ം ഇനി വരാനിരി��വ:ം ആയ ഒ. വലിയ സമഷ്ടി%് ലഭി�� 

അംഗീകാരമാM+. ഒ. പെa അധ�ാപകരംഗെ-മാLം ഒ. 

സവിേശഷതതെ�യാണിത്. സ്'�- പരIരയാണ്. ഭാരതീയമായ വലിെയാ. 

G.പരIരയിെല ഒ. െചറിയ കണK ിമാLമാM+ ഈ ആദരി%െ�ട: �വ . ഇN 

വ�xിപരമായി വളെര സേdാഷം ത.+െവ�തിേന%ാ� സാമ1 ഹ�മായി/ വിദ�ാലയ 

സംബ�മായി/ അധ�ാപകസമ1 ഹവ:മായി ബ�െ��് വലിയ ഉണ വ:കള:ം ച:മതലാ 

േബാധവ:ം ഉ��ാദി�ി�+O്. ഇN Nട Uയ:ം സജീവതയ:ം ന�M+െവ�ത് 

വളെരവലിയ ഒ. കാര�ം തെ�.  

അNെകാO:തെ� ലഭിU ഈ അംഗീകാരം മ:ഴ: വ� അധ�ാപക �ം 'ടി 

അ ഹതെ��താണ് എെ�നി%റിയാം. ഈ സ്'ളി� പണിെയട: _േപായവ %്- ഞാ� 

പണിെയട: - സ�ാപന-ിലാണ് അവാ ഡ്ലഭിെUെത�ാവ:ം. M�ിക�%് ഞാ� പഠിU 

സ്'ളി� അവ ഡ് കി�ിെയ� അഭിമാന േബാധമാMം. രaിതാ%�%് എെR M�ി 
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പഠി�� സ്'ളി� അവാ ഡ് എ�ാMം. ഇനിയ: ം എെR M�ിക�%് പഠി%ാoA 

സ്'ളി� അവാ ഡ് എ+ം ഉOാവ:ം. സമ1 ഹ-ി�് ഞCള:െട സ�ാപന-ി�് 

അംഗീകാരം എ� േബാധ�ം ഉOാവ:ം. ഇനിയ:ം നിരവധി അംഗീകാരC� ഈ സ്'ളി�് 

ലഭി%െ� െയ� മനം നിറ8 �ാ ഥനക� എല, ാവരി� നി+ം നിരdരം ഉOാവ:ം. 

അNെകാO് 

വിനയ-ിേRയ:ം ഭxിയ:േടയ:ം ഏYവ:ംവലിയ ഉദാഹരണമായി ഞാ� കാ��-

മനസy ിലാ�� ഒ. വാC്മയം-സ്Nതി ഇവിെട ഓ %ണം. ശ9രാചാര�െര� 

മഹാG.വിെR ആ വചസy ്  ഇCെനയാ�: 

 

�ദീപജQാലാഭി�ദീപജQാലാഭി�ദീപജQാലാഭി�ദീപജQാലാഭി: : : : ദിവസകരദിവസകരദിവസകരദിവസകര    നിരാജനനിരാജനനിരാജനനിരാജന    വിധിവിധിവിധിവിധി    

സ:ധാസ1 ൈത �േ�ാപലജലലൈവ സ:ധാസ1 ൈത �േ�ാപലജലലൈവ സ:ധാസ1 ൈത �േ�ാപലജലലൈവ സ:ധാസ1 ൈത �േ�ാപലജലലൈവ     ര ഘ�ര ഘ�ര ഘ�ര ഘ�    രചനരചനരചനരചന::::    

സQകീൈയരംേഭാഭിസQകീൈയരംേഭാഭിസQകീൈയരംേഭാഭിസQകീൈയരംേഭാഭി: : : : സലിലനിധിസലിലനിധിസലിലനിധിസലിലനിധി    െസൗഹിത�കരണംെസൗഹിത�കരണംെസൗഹിത�കരണംെസൗഹിത�കരണം    

തQദീയാഭി തQദീയാഭി തQദീയാഭി തQദീയാഭി     വാഗ്ഭിവാഗ്ഭിവാഗ്ഭിവാഗ്ഭി    സ്തവജനനിസ്തവജനനിസ്തവജനനിസ്തവജനനി    വാചാംവാചാംവാചാംവാചാം    സ്Nതിരിയംസ്Nതിരിയംസ്Nതിരിയംസ്Nതിരിയം    

എല, ാ ഊ �]പങ്ങ��ം ഉറവിടമായ സ1 ര�െന , ആ ഊ �-ി� നി+Oായ ഒ. 

വിള%്െകാള:-ി നീരാഞജനം െചE:േIാെലയ:ം 

ച�കാd%ല, ി� നിെ�ാഴ: M� ജലം െകാO് അതിെനത്തെ� കഴ: M�Nേപാെലയ:ം 

സമ:�-ി� നി+ം ജലം േകാരിേയട:-് സമ:�-ി� ത �ണം െചE:േIാെലയ:ം 

േദവിയി� നി+Oായ വാ%ിെന -െ� ഉപേയാഗിU് 

ഈ വാC്മയം-സ്Nതി ഞാ� െചE:+ 

ഇതിെല ആdരികവ:ം ബാഹ�വ:മായ എല, ാ അ ഥസാ�തേയാട: ം 'ടി 

എെ� ഞാനാ%ിയ ഈ സരസQതീ േaL് -ി� നി+െകാO് 

ഈ സരസQതീമ�ിര-ി� നി+ ലഭിU ഊ �ം െകാO് െനടിയ മ:ഴ: വ� ക XCേളയ:ം 

ധന�തകേളയ:ം G.തQേ-യ:ം 

ഞാ� ഇവിെട-െ� സമ �ി�+.  

സ വ: Hീ Gരേവ നമ: 


