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എൻ .എസ് .എസ് .  വാർ�കൾ

േപജ് 1

വായനവാരേ�ാടനുബ�ി�്
െവാള�ിേയഴ്സിെ� കലാ
സൃഷ്ടികൾ ഉൾെ�ടു�ി തൃ��ർ
െസ�  ്േതാമസ് േകാേളജിെല
(ഓേ�ാണമസ് ), എൻ.എസ്.എസ്
യൂണി��കളായ 42 & 144 െ�
േനതൃത��ിൽ 'ൈവഖരി ' എ�
മാഗസിൻ ഓൺൈലനായ്
�പകാശനം െചയ്തു.

ലി�്:
https://online.fliphtml5.com/fc
hso/skis/#p=1 

'ൈവഖരി'യുമായ്
വായനവാരം 

'അഭയം' ഭവന നിർ�ാണ പ�തിയുെട ധനേശഖരണ�ിനായ് " സൂം ഇൻ " എ�
െമാൈബൽ േഫാേ�ാ�ഗഫി മ�രം സംഘടി�ി�ു�ു. ജൂൈല 20 വെര
രജിസ്േ�ടഷൻ സൗകര�ം ഉ�ായിരി�ും. ജൂൈല 26 ന് വിജയിെയ �പഖ�ാപി�ും.
�പേവശന ഇന�ിൽ ലഭി�ു� മുഴുവൻ തുകയും 'അഭയ'�ിേല�്
വകയിരു�ും.

േഫാേ�ാ�ഗഫി മ�രം

https://online.fliphtml5.com/fchso/skis/#p=1
https://online.fliphtml5.com/fchso/skis/#p=1
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േഡാക്േടർസ് ദിനം
ആചരി��.
േദശീയ േഡാക്േടർസ് ദിനേ�ാടനുബ�ി�് 

 ഈ മഹാമാരിഘ��ിൽ മു�ണി
േപാരാളികളായി �പവർ�ി�ു�
േഡാക്ടർമാരുെട േസവന�ിന് ന�ി
പറ�ും, സമകാലിക സമൂഹ�ിൽ
േഡാക്ടർമാർ േനരിടു� അവഗണനയും
�പശ്ന�ള�ം �പതിപാദി��ം വീഡിേയാ
നിർ�ി�� െകാ�് േഡാക്േടർസ് ദിനം
ആചരി��.

സ്�തീധനം  എ�  സാമൂഹിക
വിപ�ിെനതിെര  യൂണി�ിെ�
േപാഡ്കാ�ായ  േസാേഷ�ാ
േപാഡ്സിലൂെട   "  േസ  േനാ  ��  ഡൗറി  "
എ�  പരിപാടിയിൽ  െവാള�ിയർ
ഏയ്�ൽ  സംസാരി�� .  
 സ്�തീവിരു�മായ  ഈ  സ��ദായം
ഉേപ�ിേ��തിേ�യും ,  സ്�തീകൾ
സ�യംപര�ാപ്തരാേക�തിേ�യുെമാ
െ�  ആവശ�കതയും  �പാധാന�വും
ഇതിലൂെട  പ�ുവയ്�� .  

സ്�തീധന�ിെനതിെര
േസാേഷ�ാ േപാഡ്സ്
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

ഏത് േക�� സർ�ാർ
മ��ാലയ�ിെ� കീഴിലാണ്

എൻ.എസ്.എസ്
�പവർ�ി�ു�ത് ?

 
 യുവജനകാര� - കായിക

മ��ാലയം.
 

അ�രാ�ി - 

ഇ�് ആയുധ�െള പ�ി എഴുതാം എ�് വിചാരി�ു�ു. എ�ായാലും
അ�രാ�ി�് േവ�ി എഴുതു�ത് െകാ�്, അ�രവുമാേയാ
അ�ിയുമാേയാ ബ�ം േവേ� എെ�ാരു േതാ�ൽ...എവിെട
നിെ�ാെ�േയാ െപറു�ി കൂ�ിയ അ�ര�ളാണ്
എെ�ാെ�യായാലും നിര�ി വയ്�ാൻ ഉേ�ശി�ിരി�ു�ത്.
അതിെലാരു ബ�ം കെ��ാൻ കഴി�തിെ�
ആേവശ�ിലിരി�േവയാണ് അ�ിയിൽ െവ�് ചൂടാ�ി പഴു�ി�്
അടി��പര�ി ന�വ�ം മൂർ�യാ�ി  തെ� ആണേ�ാ െകാ�ൻ
ഓേരാ ആയുധവും ആലയിൽ നി�ും പുറെ�ടു�ു�ത് എ� സത�ം
ശാസ്�തേലാകെ� േപാലും െഞ�ി�� െകാ�് ഞാൻ പുറ�ുെകാ�്
വ�ത്. അ�െനയും ഒരു ബ�ം ക�ുപിടി�തിൽ പരിപൂർ�
സേ�ാഷവാനായിരി�യാണ് ഞാൻ. ഒ��മി� എഴു�ുകാരും,
അത�ാവശ�ം എഴുതുെമ�് സ�യം േബാധം മാ�തമു� ഈ ഞാൻ
െചയ്ത േപാെല തെ� ആശയ�െള ബ�ി�ി�ാൻ ഇ�രം മുട�ൻ
ന�ായ�ള�െട പാല�ൾ തെ�യാകും പണിയു�ത് എ�് പറ�്
ആശ�സി�െ�. ഇ�ര�ിൽ വ�ത�സ്ത ഭാവ�ൾ �പകടി�ി�ു�,
ആശയ�ൾ ജ�ലി�ി�ു� വസ്തുതകെള ബ�ി�ി�ു� രചനകൾ 
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സൗ�ര�മു�വയായും അെതഴുതു�വർ അതീവ സു�ര�ാരുമായും
കാണെ�ടു�ു എ�് ഏേതാ കവി പറ�തായി ഓർെ�ടു�ാൻ
േനാ�ിയി��ം കഴിയാെത വ�േ�ാൾ, എനി�് ഗുണമു� കാര�ം എ�
നില�് ആ കവിയായി ഞാൻ എെ� തെ� �പഖ�ാപി�ു�ു.
സു�രനായി ഇരി�ു�തിനു� എെ� പതിെന�ാമെ� അടവും പയ�ി,
വിജയ�ശീലാളിതനായി എ� വിശ�ാസേ�ാെട  േനരെ� പറ� ആ
ആയുധം ഞാൻ എെ� ഉറയിേല�് തിരിെകയിടു�തായി ഇതിേനാടകം
അറിയി��െകാ���ു.

േഗാകുൽ െക.വി



ചി�ാവിഷയം: 

"നി�ൾ നി�ൾ�ു തെ� �പകാശമായി
വർ�ി�ുക."

-ഗൗതമബു�ൻ-
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