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                        ആശശംസ .................   
        
                   പപപൊത വവിദദപൊഭദസ രശംഗതത സപൊങങ്കേതവിക വവിദദ പവിചവയപൊൻ 
തടങവിയ കപൊലതത ആ ങമേഖലയവിൽ  കപൊലുറപവിചത മുങന്നേറവിയ
വവിദദപൊലയമേപൊണത ഗവപണ്മെനത  ഹഹൈസതക്കൂൾ  അവനവങഞ്ചേരവി.മേങറ്റേപതപൊര
വവിദദപൊലയതവിനശം മേപൊതൃകയപൊകപൊവുന്നേ  അസൂയപൊവഹൈമേപൊയ മുങന്നേറ്റേമേപൊണത
അവനവങഞ്ചേരവി ഹഹൈ സതക്കൂൾ കപൊഴതച വച്ചുപകപൊണവിരവിക്കുന്നേതത.  2009-10
ൽ  മേവികച സതക്കൂ ൾ  കമമ്പ്യൂട്ടർ    ലപൊബവിനള പുരസതകപൊരശം ങനടവിപയടുത
കപൊലശം മുതൽ   2010-11  ൽ  ഹൈരവിത വവിദദപൊലയശം റവിയപൊലവിറ്റേവി ങഷപൊ കദപൊഷത
അവപൊർഡത  ,  2017-18  രണപൊശം പസഷനവിലുശം അങത വവിജയതവിപന
ആവർതനശം,2018-19  പല  ആറ്റേവിങൽ  സബതജവിലപൊ  ഐ.റ്റേവി   ങമേളയവിൽ
ഓവറപൊൾ കവിരരീടശം  എന്നേവിങപന ങനട്ട പട്ടവികകളവിലൂപട സപൊങങ്കേതവിക വവിദദപൊ
രശംഗതത മേവിന്നേവിതവിളങ്ങുന്നേ നക്ഷത്രമേപൊയവി മേപൊറവി ഈ
വവിദദപൊലയശം.ഉതങരനദൻ   സശംസപൊനങൾ  വവിദദപൊഭദപൊസ രശംഗതത
ഐ.സവി.റ്റേവി പ്രവർതനങൾ   പഠവികപൊൻ മേപൊതൃകപൊ സതക്കൂളപൊയവി
പതരപഞ്ഞെടുതതത അവനവങഞ്ചേരവി സതക്കൂളവിപനയപൊണത.
                       ഇങത വവിദദപൊലയശം ഒര "മേഴചവിന" മേപൊയവിവരീണശം മേവികവത
പതളവിയവികപൊപനപൊരങ്ങുകയപൊണത.  കുട്ടവികളുപട സർഗ്ഗ  ഹവഭവതവിപന തടവി
തപൊളങളുപട മേഴപപൊട്ടത.  കലയശം സപൊങങ്കേതവിക വവിദദയശം ഹകങകപൊർത
വർണവവിസതമേയശം സൃഷവിക്കുന്നേ ഈ ഡവിജവിറ്റേൽ  മേപൊഗസവിനത എലപൊ വവിധ
ഭപൊവുകങളുശം ങനരന.
 
                                                                 പഹൈഡതമേവിസതട്രസത  
                                                                         മേപൊയ എശം ആർ
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                     വപൊയനകപൊങരപൊടത  .................
                                   പപൊഠദ പങഠദതര പ്രവർതനങളുപട കപൊരദതവിൽ

മേങറ്റേപതപൊര  വവിദദപൊലയപതകപൊളുശം  ഒര  മുഴശം  മുമവിലപൊണത

ഗവ.എചത.എസത.അവനവങഞ്ചേരവി.ഗുണങമേന്മയപട  കപൊരദതവിൽ  ഞങൾ

ഒരവികലുശം വവിട്ടുവരീഴ  പചയപൊറവില.മേവികവവിപന പപൊതയവിൽ അതവിങവഗശം മുങന്നേറുന്നേ

ഈ  വവിദദപൊലയതവിപന  കവിരരീടതവിൽ  ഒര  പപപൊൻ  തൂവൽക്കൂടവി    .ഞങൾ

വവിദദപൊർതവികൾ ഞങളുപട വവിദദപൊലയതവിനപൊയവി സമേർപവിക്കുന ഒര ഡവിജവിറ്റേൽ

മേപൊഗസവിൻ  "  മേഴചവിനത".  ഞങളവിപല  സർഗപൊത്മകതയത  ചവിറകത  വവിരവികപൊൻ  ഒര

ങവദവിയപൊയവി  ഈ  മേപൊഗസവിപന  അവതരവിപവിക്കുന്നേതവിൽ  ഞങൾ

അഭവിമേപൊനവിക്കുന.ഞങളുപട  സസ്വപ്നങളുശം  പ്രതരീക്ഷകളുപമേലപൊശം  ഇതവിൽ  ഇതൾ

വവിരവിയന.ഞങളുപട ഭപൊവനയപട ഈ സതഫുലവിശംഗങൾ സസങനപൊഷശം ഇവവിപട

അണവിനവിരതങട്ട.  പതറ്റുകുറ്റേങൾ  പപപൊറുതത  ഈ  സശംഭപൊവനപയ  സദയശം

അശംഗരീകരവിചപൊലുശം...

                                                  
                                               സ്റ്റുഡനന്ത് എഡച്ചിഞറ്റേഴന്ത്              
                                

                                
                                

                                                                               
                                                                                  
                                      
                                                                          ഞസ്നേഹ എഎം എസന്ത്         ആരതച്ചി പച്ചി        
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          സസ്നേഹസസന്ദേശശം 

                         അപർണ ബച്ചി സുനച്ചിൽ
ഞസ്നേഹവഎം നന്മയുഎം വച്ചിനയവമനൊർദ്രമനൊയന്ത് 
നച്ചിനന മനസച്ചിൽ നച്ചിറഞച്ചിഞടണഎം.   
പച്ചിച വയന്ത്പച്ചിച്ചു നടതച്ചിയ തനൊതനുഎം 
തനൊരനൊട്ടുപനൊടച്ചിയുറകച്ചിനയനൊരമ്മയുഎം ,
എത തച്ചിരകച്ചിനച്ചിടയച്ചിലുമച്ചിട നനഞ്ചേച്ചിൽ
എനഎം അണയനൊനതയുണനൊകണഎം ! 
ബബൗദച്ചിക ജജീവച്ചിത ചച്ചിനകളനൊനല 
നഷ്ട  സതർഗ്ഗങ്ങൾ പണച്ചിഞച്ചിടനൊനത-
ലകദ്യമഞതകയനൊയന്ത് മുഞന്നനൊട്ടു നജീങ്ങച്ചിയനൊൽ 
എഞതണച്ചിടത്തു നജീ നചനന്നതച്ചിടഎം !
കനൊലതച്ചിനനനൊപഎം നനൊഎം സഞ്ചേരച്ചിചജീടച്ചിലുഎം 
മനൊനവനരനൊ1ന്നനൊനണഞന്നനൊർതച്ചിഞടണഎം 
മറ്റുള്ള ജജീവച്ചികൾകച്ചില്ല മതങ്ങളഎം ,
ജനൊതച്ചിയുഎം നനൊമനൊലകറ്റേരുതന്ത്!
ഒനതനൊരുമച്ചിച്ചു കരഎം2 കവർന്നച്ചിനനനൊഎം 
മുഞന്നനൊട്ടു ഞപനൊയച്ചിടനൊഎം കൂട്ടുകനൊനര ......!

                                                
                  
                                           

                                            ********************************

1 മനൊനവർ -മനുഷദ്യൻ                                                      

2   കരഎം -കക
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        നനനൊമ്പരപ്പൂക്കൾ                                  
                  ഞസ്നേഹ എഎം എസന്ത്                                                         
ആകനൊശ സജീമയച്ചിൽ3 എനനമഞന്നനൊർമകൾ 
ആയച്ചിരഎം നകതമനൊയന്ത് തച്ചിളങ്ങച്ചി .
വച്ചിണച്ചിൽ4 നച്ചിറയുന്ന തനൊരക5ഞളനൊഞരനൊനഎം 
എന്നച്ചിനല ഓർമ്മകളനൊകനൊഎം .
ഓർമ്മകൾ നൽകുന്ന സഞനനൊഷമനൊകനൊഎം 
വച്ചിണച്ചിൽ വച്ചിരച്ചിയുന്ന പൂകൾ ....
ആദദ്യമനൊയന്ത് കണതഎം ഇഷ്ടഎം പറഞതഎം ,
ഇനനമഞന്നനൊർമയച്ചിൽ നച്ചിറഞച്ചിടന ....
ആദദ്യമനൊനയൻ കണച്ചിൽ ഞനനൊകച്ചിയനൊ
നച്ചിമച്ചിഷതച്ചിൽ ,
ആ മനസച്ചിനല പ്രണയഎം ഞനൊനറച്ചിഞ്ഞു ....
ആ പ്രണയതച്ചിൻ കനർമലദ്യഎം ,
അനന്നനന മനസച്ചിലനൊയച്ചിരഎം ,
തനൊരകളനൊയന്ത് പച്ചിറന ....
എനനമൻ മനസച്ചിനല നനനൊമ്പരപ്പൂകനള ,
ആ ചച്ചിരച്ചിനകനൊണ്ടു മനൊച്ചുകളഞ്ഞു  നജീ ..
ആ മനസച്ചിനല ഭനൊരനമല്ലനൊനമനച്ചിഞനനൊ ,
നജീ എന്നച്ചിൽ നച്ചിനഎം മറചച്ചിടന ....
എനഎം ഞനൊൻ സഞനനൊഷമനൊയച്ചിരച്ചികനൊൻ 
എനച്ചിനു നജീ സതയനമരച്ചിഞച്ചിടന?
ജജീവച്ചിതതച്ചിൻ നച്ചിഗൂഢമനൊഎം സതദ്യങ്ങൾ ചച്ചിരച്ചിയുഎം കരചച്ചിലുഎം,
ഞചർന്നതനൊകനൊഎം നജീ തന്ന  ഞസ്നേഹവഎം,
സതപ്നങ്ങളഎം എനനമൻ മധുരമനൊഞമനൊർമയനൊയന്ത് .......  

3 സജീമ -അതച്ചിരന്ത്

4 വച്ചിണന്ത് -ആകനൊശഎം 

5 തനൊരകഎം -നകതഎം 
                                                       ********************************
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മഴയനൊകുന്ന സനൊകക്ഷിയക്ഷിൽ നപനൊലക്ഷിയുന്ന 
ജജീവൻ....            

              ആരതച്ചി പച്ചി        
  ഇനഎം ഞകനൊരച്ചിനചനൊരച്ചിയുന്ന മഴയച്ചിൽ 

ആ അമ്മയുനടയുഎം മകളനടയുഎം 

ജജീവനുഞവണച്ചിയുള്ളനച്ചിലവച്ചിളച്ചികൾ 

.ഉയർനനകനൊഞണയച്ചിരച്ചിക്കുനഉപരച്ചിപഠ

നതച്ചിനനൊയച്ചി നകനൊൽകതയച്ചിഞലകന്ത് 

ഞപനൊയ ഗബൗരച്ചി തനന പഠനഎം 

പൂർതച്ചിയനൊകച്ചിയഞശഷഎം നനൊടച്ചിഞലക്കു 

വരുകയനൊയച്ചിരുന.തജീവണച്ചി യനൊത 

അവൾക്കു ഏനറ പ്രച്ചിയമനൊയച്ചിരുന. 

തജീവണച്ചിയച്ചിൽ ഇരച്ചിക്കുഞമ്പനൊഴുഎം അവളനട

ചച്ചിന മുഴുവൻ തനന അമ്മനയക്കുറച്ചിച്ചുഎം 

തനൊൻ ജനച്ചിച്ചുവളർന്ന നനൊടച്ചിനനക്കുറച്ചിച്ചുമനൊയച്ചിരുന.സമയഎം കവകുഞന്നരഎം ആറരഞയനൊടടതഞപനൊൾ 

വണച്ചി ചങ്ങനനൊഞശരച്ചി  നറയച്ചിൽഞവ ഞസ്റ്റേഷനച്ചിൽ എതച്ചി. ഗബൗരച്ചി തനന ബനൊഗുമനൊയച്ചി തജീവണച്ചിയച്ചിൽ 

നച്ചിനഎം പുറഞതകച്ചിറങ്ങച്ചി. 

                   ആകനൊശഎം   മഴകനൊറുനകനൊണന്ത്  മൂടനപടച്ചിരുന  അവൾ   തനന

അമ്മയുനടവരവഎംകനൊത്തുഏനറ  ഞനരഎം  നറയച്ചിഞവ  ഞസ്റ്റേഷനച്ചിൽ  നച്ചിന.സമയഎം

വളനരഞവഗതച്ചിൽനപനൊനയനൊഞണയച്ചിരുന.ഒടവച്ചിൽ  ഗബൗരച്ചി  നറയച്ചിഞവ   ഞസ്റ്റേഷൻ പരച്ചിസരത്തുനച്ചിനഎം

ഒരു  ടനൊകച്ചി  വച്ചിളച്ചിച്ചുനനൊടച്ചിഞലക്കു  ഞപനൊയച്ചി.ടനൊകച്ചിയച്ചിൽ  ഇരച്ചിക്കുഞമ്പനൊഴനൊണന്ത്  ഗബൗരച്ചി  ചച്ചിനച്ചിചതന്ത്കഴച്ചിഞ

ദച്ചിവസഎം  അമ്മ  ഞഫനൊൺ  നചയ്തഞപനൊൾ  പറഞച്ചിരുന  നറയച്ചിഞവ  ഞസ്റ്റേഷനച്ചിൽ  തനച്ചിക്കുവരനൊൻ

കഴച്ചിഞച്ചില്ലനൊ  എങ്കേച്ചിൽ  ടബൗണച്ചിനല  ബഞസ്റ്റേനൊപച്ചിൽ  വരനൊനമന.  ബസന്ത് ഞസ്റ്റേനൊനപതച്ചിയതഎം  ഗബൗരച്ചി
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കഡ്രൈവഞറനൊടനൊയച്ചി വണച്ചി നച്ചിർത്തുവനൊൻ ആവശദ്യനപട്ടു.ഗബൗരച്ചിയുനട നച്ചിർഞദ്ദേശപ്രകനൊരഎം കഡ്രൈവർ വണച്ചി

നച്ചിർതച്ചി,കനൊശുവനൊങ്ങച്ചി  അയനൊൾ  മടങ്ങച്ചി.  തനന  അമ്മഞയയുഎം  കനൊത്തു  ഞറനൊഡരുകച്ചിൽ  ഏകയനൊയന്ത്

നച്ചിൽക്കുന്ന അവൾക്കു ചനൊറ്റേൽ മഴ കൂടനൊയന്ത് വന.ഞറനൊഡരച്ചികച്ചിൽ നച്ചിന്ന ഗബൗരച്ചി മഴ നപയ്യുന്നതച്ചിനനൊൽ

ബസന്ത് ഞസ്റ്റേനൊപച്ചിനുള്ളച്ചിഞലക്കു  കയറച്ചി  നച്ചിന.നച്ചിലനൊവന്ത്  പകർന  നൽകച്ചിയച്ചിരുന്ന  ചന്ദ്രൻ  ഇരുടച്ചിഞലകന്ത്

മറഞ്ഞു തടങ്ങച്ചിയച്ചിരച്ചിക്കുന.തനന ദദുഃഖങ്ങൾ മനസച്ചിനലനൊളച്ചിപച്ചിചച്ചിരുന്ന കനൊർഞമഘങ്ങൾ വച്ചിതമ്പഞലനൊനട

നപനൊടച്ചികരഞ്ഞുതടങ്ങച്ചിയച്ചിരച്ചിക്കുന

    മഴകൂടതൽശകച്ചിയനൊർജച്ചിചഞപനൊൾആരുനടനയനൊനകഞയനൊസനൊമച്ചിപദ്യഎംഅവൾകനുഭവനപടകയുണനൊ

യച്ചി.ഏകയനൊയച്ചിയനൊണന്ത്  തനൊൻ  ബഞസ്റ്റേനൊപച്ചിൽ  നച്ചിൽക്കുന്നനതങ്കേച്ചിലുഎം  ആ  ചച്ചിന  അവനള

പരച്ചിഭനൊനയനൊകച്ചിയച്ചില്ല.തനനഅമ്മയുനടസനൊന്നച്ചിധദ്യഎംഅവളച്ചിൽഅനുഭവനപട്ടുനകനൊഞണയച്ചിരുനസമയ

ഞമനറ  കവകച്ചിയച്ചിട്ടുഎം  അവളനട  അമ്മനയകനൊണുവനൊൻ  ഇടയനൊയച്ചില്ല.മദദ്യ  ലഹരച്ചിയച്ചിൽ  അടച്ചിമയനൊയച്ചി

ഒരുകൂടഎം  യുവനൊകൾ  കഴുകന്മനൊരുനട  ആഞവശതച്ചിൽ  ബസന്ത് ഞസ്റ്റേനൊപച്ചിനന  മറച്ചികടന

ഞപനൊയച്ചിരുന.അവർ ഞപനൊകുന്നതകണ ഗബൗരച്ചി ഭയചകച്ചിതയനൊയച്ചി.എന്നച്ചിരുന്നനൊലുഎം അവൾ ആശതസച്ചിച്ചു

അവർതനന്നകടനഞപനൊയഞല്ലനൊഎഞന്നനൊർത്തുഎന്നനൊൽഅവളനടചച്ചിനനതറ്റേനൊയച്ചിരുനകഴുകന്മനൊനരഞപനൊ

നലനടന നജീങ്ങച്ചിയ യുവനൊകൾ ആരുമച്ചിനല്ലനറപച്ചിച്ചു അവൾക്കുഞനനര പനൊഞ്ഞു നചന.മഴ കൂടതൽ

ശകച്ചിയനൊർജച്ചിചച്ചിരുന.തനന അടഞതകന്ത് വരുന്ന ആ കഴുകന്മനൊനര കണന്ത്  ഭയചകച്ചിതയനൊയ അവൾ

അവച്ചിനടനച്ചിന്നന്ത്  ഓടവനൊൻ  തടങ്ങച്ചി.ഏകയനൊയ  അവൾക്കു  അവരച്ചിൽ  നച്ചിന്നന്ത്  രകനപടക  എന്നതന്ത്

അസനൊധദ്യമനൊയച്ചിരുന.എളപതച്ചിൽ തനന്ന അവർ അവനള കജീഴന്ത് നപടതച്ചി.അവരുനട ബലമുള്ള 

കരസ്പർശനങ്ങൾ അവനള ഞവദനച്ചിപച്ചിച്ചുനകനൊഞണയച്ചിരുന.തങ്ങളനട ദനൊഹമകറ്റേച്ചിയ അവർ അവനള 

ഒരു  ഇരുണ  ഗുഹയച്ചിഞലകന്ത്  തള്ളച്ചിനജീകച്ചി.ഇത  കണന്ത്  നച്ചിസഹനൊയയനൊയ  മഴ  ആർതലച്ചു

നപയ്തുനകനൊഞണയച്ചിരുന.തനന്ന ഇരുടച്ചിനന മറവച്ചിഞലക്കു തള്ളച്ചിനജീകച്ചിയ ആ കഴുകന്മനൊർ  തങ്ങളനട

അടത ഇരക്കുഞവണച്ചി അലഞ്ഞു തടങ്ങച്ചിയച്ചിരച്ചിക്കുന.  ഒരു നച്ചിമച്ചിഷഎം അവൾക്കു എനനന്നച്ചില്ലനൊത

അനുഭൂതച്ചി ഉളവനൊയച്ചി.തനച്ചിക്കു പരച്ചിചയമുള്ള  ഒരു സനൊമച്ചിപദ്യമനൊയച്ചിരുന അതന്ത്.ഒരു നച്ചിമച്ചിഷഎം അവൾ

പച്ചിന്നച്ചിഞലകന്ത്  തച്ചിരച്ചിഞ്ഞു  ഞനനൊകച്ചി.ആ  കനൊഴ്ച  കണ  അവളനട  കണ്ണുകളച്ചിൽ   ഇരുടന്ത്  നച്ചിറയുകയുഎം

മനസച്ചിൽ  സൂചച്ചി  കുതച്ചിയതഞപനൊനല  ഒരു  മുറച്ചിവന്ത്  ഉളവനൊക്കുകയുഎം  നചയ്തു.പതച്ചിനയ  ആ  സനൊമച്ചിപദ്യഎം

തനന അമ്മയുഞടതനൊനണന്നവൾ മനസച്ചിലനൊകച്ചി.പകച്ചു നച്ചിന്ന അവൾ അലറച്ചിനകനൊണന്ത് ഒരു ഭനൊനച്ചികന്ത്

സമനൊനമനൊയച്ചി   അമ്മയുനട  അടഞതകന്ത്  ഓടച്ചിനചന.  സജീ  എന്ന  രണകരതച്ചിനന  മഹതതഎം
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തച്ചിരച്ചിചറച്ചിയനൊനത  ആ  കഴുകന്മനൊർ  അവളനട  അമ്മനയയുഎം  പച്ചിചച്ചികജീറച്ചിയച്ചിരച്ചിക്കുന.എനനനൊനകഞയനൊ

ഉരുവച്ചിടനൊൻ  ആഗ്രഹച്ചിച്ചുനകനൊണന്ത്  ആ  അമ്മ  അവനള  സ്പർശച്ചിച്ചു.തന്നച്ചിൽ  നച്ചിനഎം  എഞനനൊ

പ്രതജീകച്ചിച്ചുനകനൊണന്ത്  അവർ അവളനട കനൊതകളച്ചിൽ മനച്ചിച്ചു.സജീയുനട മഹതതഎം നഷ്ടനപട അവരുനട

കണ്ണുകൾ പതച്ചിനയ അടഞ്ഞു തടങ്ങച്ചിയച്ചിരച്ചിക്കുന.തനന ജജീവച്ചിതതച്ചിൽ നച്ചിന്നന്ത് ആർജച്ചിച അറച്ചിവകൾ

അവർ  തനന  മകൾക്കു  പകർന  നൽകച്ചിനകനൊണന്ത്  ഈ  ഞലനൊകത്തു  നച്ചിനഎം  വച്ചിടവനൊങ്ങച്ചി.തനന

അമ്മയുനട  ഞവർപനൊടച്ചിൽ  ഈ  ഞലനൊകഎം  തകർകനപടതനൊയച്ചി  അനുഭവനപട്ടു.  അവൾ  തനന

അമ്മയുനട സനൊമജീപദ്യഎം മനസച്ചിലനൊകച്ചിനകനൊണന്ത് ഉയർനതഴുഞന്നൽക്കുകയുഎം,തനച്ചിക്കുഎം തനന അമ്മയഎം

ഉണനൊയ  അവസ്ഥ  ഇനച്ചിനയനൊരു  സജീയുഎം  അനുഭവച്ചികനൊതച്ചിരച്ചികനൊൻ  ഞവണച്ചി  ഞലനൊകതച്ചിനു

മുന്നച്ചിഞലകവൾ  ആ  കഴുകന്മനൊരുനട  കണ്ണുകൾ  ചൂനഴ്ന്നെറച്ചിഞച്ചിരച്ചിക്കുന.ഇരുട്ടുനച്ചിറഞ  കണ്ണുകനള

വച്ചിധച്ചിയനൊകുന്ന  നച്ചിഴലച്ചിഞലക്കു  അവൾ  തള്ളച്ചിനജീകച്ചി.നനൊളകൾക്കുമുമ്പന്ത്  നച്ചിസഹനൊയവസ്ഥയച്ചിൽ

നപയ്തുനകനൊണച്ചിരുന  ആ  മഴ  ഇന്നന്ത്  ആഹനൊദഞതനൊനട  ആ  നപൺകുടച്ചിയുനട  മനസച്ചിനന

സനൊനതനച്ചിപച്ചിക്കുന...               

                                       ********************************
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                         Idioms In Hindi And English

                                അമർനനൊഥന്ത് സച്ചി എസന്ത്      

                               

             

1.  A  Figure  among  cyphers.  –      अअधमअ मम कचनच रचजच |

2.  All  is  well  that  ends  well.  –      अअत भलच सम भलच |

3.  He  that  is  warm  thinks  all  are  so.  –       आप ससखख तम जग ससखख |

4.  Out  of  the  frying  pan  into  the  fire.  –        आम सक टपकच बगल मम अटकच |

5.  Self  praise  is  no  recommendation.  –        अपनक म सहअ वमरचअ वमटठठ मत बनम |

6.  Haste  makes  waste/Hurry  spoils  curry.  –      आगक ददड़ पखछक चदड |

7.  Out  of  sight,  out  of  mind.  –      आआख ओझल पहचड़ ओझल |

8. Necessity is the mother of invention. –       आरशरकतच अवरषकचर कख जननख हह |

9.  A blindman  is  no  judge  of  colours.  –        अनधच करच जचनक बसअत कख बहचर |

10. Blood is thicker than water.      –                     अपनच अपनच,   परचरच परचरच |
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11. Handsome is that handsome does. –       अचछच रहख जम अचछच कचरर करक |

12.Prevention is better than cure. –     इलचज सक परहकज अचछच |

13. A drop of the ocean. –      ऊअ ट कक म सहअ मम जखरच |

14. Example is better than precept. –         उपदकश दकनक सक सररअ उपदकशमअ पर चलनच बकहतर हह

15. It takes two make a row/quarrel. –       एक हचथ सक तचलख नहख अ बजतख |

16. Two kill two birds with one stone. –     एक पअथ दम कचज |

17-Union is strenght. –         एकतच मम बल |

18. Silence is the best.    –          एक चसप सद ससख |

                                          ********************************
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           സസ് തജീയനൊകുന്ന നവളക്ഷിചശം

                                മുഹമ്മദന്ത് സനൊബച്ചിതന്ത് നജ എൻ    
                           ഇന്നന്ത് സമൂഹതച്ചിൽ വളനരയധച്ചികഎം നവല്ലുവച്ചിളച്ചികൾ ഞനരച്ചിടന്നതന്ത്

സജീകളനൊണന്ത്.സജീസമതതഎം

ഉറപനൊകച്ചിയച്ചിട്ടുഎംഅവർസമൂഹതച്ചിൽ

നച്ചിനഎംമനൊറ്റേച്ചിനച്ചിർതനപടന

.പണ്ടുകനൊലങ്ങളച്ചിൽവജീടച്ചിനനപച്ചിന്നനൊമ്പുറ

ങ്ങളച്ചിൽ  തളകനപട  ജജീവച്ചിതമനൊണന്ത്

സജീകളഞടതന്ത്.ഇന്നന്ത്  സജീകൾ  ഉയർന്ന

പദവച്ചികളച്ചിൽ

പ്രശസച്ചിയനൊർജച്ചിചച്ചിട്ടുഎംഅവരുനട

സ്ഥനൊനഎം  പുരുഷഞമധനൊവച്ചിതതതച്ചിനന്ത്

കജീഴച്ചിലനൊണന്ത്.ഇന്നനത  സമൂഹതച്ചിൽ

ഭൂരച്ചിഭനൊഗഎം സജീകളഎം പലതരതച്ചിലുള്ള 

ചൂഷണങ്ങൾകന്ത്

വച്ചിഞധയമനൊകുന.മനൊനസച്ചികവഎം

ശനൊരജീരച്ചികവമനൊയ  ചൂഷണഎം  അവരച്ചിൽ

പലവച്ചിധആഘനൊതങ്ങൾ

ഉണനൊക്കുന.എന്നനൊൽ  ഇവരച്ചിൽ  നച്ചിന്നന്ത്  രകഞനടനൊനനൊയച്ചി  ചൂഷണതച്ചിനന  ഇരുടറകൾക്കുള്ളച്ചിൽ

നച്ചിന്നന്ത്  നജീതച്ചിയുനട  നവളച്ചിചതച്ചിഞലക്കു  വരനൊൻപലരുഎം  മടച്ചിക്കുന.സജീകൾക്കുഞമലുള്ള  ആധച്ചിപതദ്യഎം

വർദച്ചിച്ചു  വരുകയനൊണന്ത്.നജീതച്ചിയുനട  നവളച്ചിചതച്ചിഞലക്കു  വരനൊൻ  ആഗ്രഹച്ചിക്കുന്നവനര  സമൂഹഎം

ഞപ്രനൊതനൊഹച്ചിപച്ചിക്കുന്നച്ചില്ല,പകരഎം അവനര അടച്ചിചമർത്തുവനൊനനൊണന്ത് ശ്രമച്ചിക്കുന്നതന്ത്.കൂടനൊനത സനൊമൂഹച്ചിക

വച്ചിരുദനരന്നന്ത് മുദ്ര കുത്തുകയുഎം നചയ്യുന.
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                                               ഭരണഘടന മബൗലച്ചികനൊവകനൊശങ്ങളച്ചിൽ സജീ-പുരുഷ സമതതഎം

ഉറപനൊകച്ചിയച്ചിട്ടുണന്ത്.സജീകൾക്കുഞമലുള്ള  അതച്ചിക്രമഎം  ഇനന്നനൊരു  സനൊമൂഹച്ചിക  പ്രശ്നമനൊയച്ചി

മനൊറച്ചിയച്ചിരച്ചിക്കുന.ഏത  സമയത്തുഎം  ഏത  കനൊലഘടങ്ങളച്ചിലുഎം  നപനൊതനച്ചിലങ്ങളച്ചിൽ  സതതനമനൊയച്ചി

സഞ്ചേരച്ചികനൊനുള്ള അവകനൊശഎം നമുകന്ത് പ്രധനൊനഎം നചയ്തച്ചിട്ടുണന്ത്.എന്നനൊൽ ഇന്നനത സമൂഹതച്ചിനല

സജീകൾ  രനൊതച്ചി  സമയങ്ങളച്ചിൽ  പുറതച്ചിറങ്ങച്ചി  നടകനൊൻ  ഭയക്കുന.അവരുനട  സതനൊതനദ്യഎം

എതഞതനൊളമുനണന്നന്ത്  മനസച്ചിലനൊക്കുന്നച്ചില്ല.സജീകൾ  അബലയനൊനണന്ന  ചച്ചിനനൊഗതച്ചിയുള്ളവരനൊണന്ത്

ഇന്നനത  സമൂഹതച്ചിലുള്ളവർ.അവനര  വനൊക്കുകളനൊൽ  പ്രഹരച്ചിക്കുകയുഎം  പ്രവർതച്ചികളനൊൽ

ആത്മഹതദ്യയന്ത്  ഞപ്രരച്ചിപച്ചിക്കുകയുഎം  നചയ്യുന.ഒരു  കനൊലഘടതച്ചിൽ  സതച്ചി,കശശവവച്ചിവനൊഹഎം

മുതലനൊയ  ദരനൊചനൊരങ്ങൾ  നച്ചിലനച്ചിന്നച്ചിരുന.അന്നന്ത്  സജീകളനട  വനൊക്കുകൾഞകനൊ  ആഗ്രഹങ്ങൾഞകനൊ

പ്രനൊധനൊനദ്യഎം  നൽകച്ചിയച്ചിരുന്നച്ചില്ല.സതച്ചിനയന്ന  ദരനൊചനൊരതച്ചിലൂനട  ഒരുകൂടഎം  സജീ  സമൂഹതച്ചിനന

ആഗ്രഹങ്ങളഎം  ആവശദ്യങ്ങളമനൊണന്ത്  ചുനടരച്ചികനപടച്ചിരച്ചിക്കുന്നതന്ത്.കശശവവച്ചിവനൊഹതച്ചിലൂനട

ബനൊലച്ചികമനൊർകന്ത്  അവരുനട  വച്ചിദദ്യനൊഭദ്യനൊസതച്ചിനുള്ള  അവസരഎം  നഷ്ടമനൊയച്ചിരുന.സജീകൾകന്ത്

വച്ചിദദ്യനൊഭദ്യനൊസഎം  നൽകുവനൊൻ  അതരനമനൊരു  സമൂഹഎം  തനൊല്പരദ്യനപടന്നച്ചില്ല.  ഇന്നന്ത്  കനൊലഎം

മനൊറച്ചിയച്ചിരച്ചിക്കുന.കനൊലതച്ചിനനനൊത  സജീകളഎം  മനൊറച്ചിയച്ചിരച്ചിക്കുന.അവർ  സതനഎം

അവകനൊശങ്ങൾക്കുഞവണച്ചി  യുദകളങ്ങൾ  സൃഷ്ടച്ചിക്കുവനൊൻ  വനര  തയനൊറനൊകുന.എന്നച്ചിരുന്നനൊലുഎം

മനുഷദ്യ രൂപഎം ധരച്ചിചച്ചിരച്ചിക്കുന്ന രനൊകസന്മനൊർ പുരുഷ വർഗ്ഗതച്ചിനച്ചിടയച്ചിലുണന്ത്.അവനര സജീകൾ ഇനഎം

ഭയക്കുന.സജീകളനട ജജീവച്ചിതതച്ചിനല കചതയനൊതകൾ അവസനൊനച്ചിക്കുന്നച്ചില്ല.ഞലനൊകതച്ചിനു മുന്നച്ചിൽ

സജീകൾകനൊണന്ത് കൂടതൽ മുൻഗണന എന്നനൊൽ ആ ഞലനൊകതച്ചിനന്ത് പച്ചിന്നച്ചിഞലകന്ത് നചന്നനൊൽ കനൊണനൊഎം

സജീകൾഞനരച്ചിടന്നനവല്ലുവച്ചിളച്ചികൾ.സജീപ്രപഞ്ചേതച്ചിൽവച്ചിവച്ചിധരൂപങ്ങളച്ചിൽഅവതരച്ചിക്കുനഅമ്മയനൊയന്ത്സ

ഞഹനൊദരച്ചിയനൊയച്ചി,മകളനൊയച്ചി....എന്നനൊൽ ആ സ്ഥനൊനങ്ങൾനകനൊത പരച്ചിഗണന അവർക്കു ലഭച്ചിക്കുന്നച്ചില്ല.

                            "സജീകളനട മഹതതഎം തച്ചിരച്ചിചറച്ചിയ......."

                            

                                            ********************************
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 സനൊസങ്കേതക്ഷികവക്ഷിദദ്യ  വക്ഷികസനതക്ഷിനന്റെ 
വഴക്ഷികനൊടക്ഷി .....

                    ഞസ്നേഹ എഎം എസന്ത്  

                            
    ഇരുപതനൊഎം  നൂറ്റേനൊണച്ചിനന  അവസനൊന  നനൊളകളച്ചിൽ  വളർനവന്ന

സനൊഞങ്കേതച്ചികവച്ചിദദ്യകളനടനയല്ലനൊഎം  വളർച  ആഞഗനൊളവൽകരണതച്ചിനന്ത്  വളനരയധച്ചികഎം

സഹനൊയച്ചിചച്ചിട്ടുണന്ത്

.സനൊഞങ്കേതച്ചികവച്ചിദദ്യയുനട  വളർച

മനുഷദ്യ ജജീവച്ചിതതച്ചിൽ പലവച്ചിധ

മനൊറ്റേങ്ങൾ

സൃഷ്ടച്ചിചച്ചിട്ടുണന്ത്.രനൊജദ്യതച്ചിനന

വച്ചികസനതച്ചിൽ  വലച്ചിനയനൊരു

പങ്കുവഹച്ചിചച്ചിരച്ചിക്കുന്നതന്ത്

സനൊഞങ്കേതച്ചികവച്ചിദദ്യയനൊണന്ത്.

എന്നനൊൽ ഇന്നനത സമൂഹതച്ചിൽ അഞത സനൊഞങ്കേതച്ചികവച്ചിദദ്യകനളനയല്ലനൊഎം ദരുപഞയനൊഗവഎം

നചയ്യുനണന്ത്.   ഓഞരനൊ  ദച്ചിവസവഎം  രനൊജദ്യഎം  വച്ചികസനതച്ചിഞലകന്ത്

കുതച്ചിച്ചുനകനൊണച്ചിരച്ചിക്കുന.അതച്ചിനനനയല്ലനൊഎം  പച്ചിന്നണച്ചിയച്ചിൽ  പ്രവർതനസജമനൊയച്ചി

നച്ചിൽക്കുന്നതന്ത്  സനൊഞങ്കേതച്ചിക  വച്ചിദദ്യയനൊണന്ത്.ഇതരഎം  മനൊധദ്യമങ്ങളനട  ഉപഞയനൊഗതച്ചിലൂനട

യുവതലമുറയുനട  വച്ചിദദ്യനൊഭദ്യനൊസ  ആവശദ്യങ്ങൾ  നച്ചിറഞവറ്റുന.ഇന്നന്ത്  ഞലനൊകതച്ചിനന  ഓഞരനൊ

ചലനങ്ങളഎം  മനുഷദ്യനന  കകവച്ചിരൽത്തുമ്പച്ചിലനൊണന്ത്.അതനൊയതന്ത്  ഏതന്ത്

വച്ചിവരങ്ങളഎംഏതനച്ചിമച്ചിഷതച്ചിലുമറച്ചിയുവനൊൻഈസനൊഞങ്കേതച്ചികവച്ചിദദ്യകൾസഹനൊയച്ചിക്കുനആധുനച്ചിക

സമൂഹതച്ചിനന്ത്ഇവനയല്ലനൊഎംഫലപ്രദവഎംഉപകനൊരപ്രദവമനൊണ.വദ്യനൊവസനൊയച്ചികഞമഖല,വച്ചിദദ്യനൊഭദ്യനൊ

സരഎംഗ,വനൊർതനൊവച്ചിനച്ചിമയരഎംഗഎംതടങ്ങച്ചിയപലഞമഖലകളച്ചിലുഎംസനൊഞങ്കേതച്ചികവച്ചിദദ്യകൾസതനൊധജീനഎം
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നചലുത്തുന്ന.ഇന്നന്ത്സനൊഞങ്കേതച്ചികവച്ചിദദ്യകൾഫലപ്രദമനൊയുപഞയനൊഗച്ചിക്കുന്നവച്ചിദദ്യനൊഭദ്യനൊസരഎംഗതനൊ

ണന്ത്.വച്ചിദദ്യനൊഭദ്യനൊസ ഞമന്മ വർധച്ചിക്കുന്നതച്ചിനനൊയച്ചി കനൊസന്ത് മുറച്ചികളച്ചിൽ നപ്രനൊജക്ടർ,ലനൊഞപനൊപന്ത്,സ്പജീകർ

തടങ്ങച്ചിയ  സഎംവച്ചിധനൊനങ്ങൾ  കകറ്റേച്ചിനന  കജീഴച്ചിൽ  നൽകച്ചിയച്ചിരച്ചിക്കുന.പനൊഠപുസകങ്ങളച്ചിൽ

നച്ചിനള്ള  അറച്ചിവകനളകനൊൾ  കൂടതൽ  അറച്ചിവകൾ  ലഭച്ചിക്കുന്നതച്ചിനന്ത്  പഠനനച്ചിലവനൊരഎം

നമചനപടതനൊനുഎം ഇവ സഹനൊയപ്രദമനൊകുനണന്ത്.

           മുൻകനൊലങ്ങളച്ചിൽ  അതനൊയതന്ത്  ഞരഖകളഎം  കണക്കുകളഎം

എഴുതച്ചിസൂകച്ചിചച്ചിരുന്നകനൊലഘടഎം.  ഈ  കനൊലഘടതച്ചിൽ  സനൊഞങ്കേതച്ചികവച്ചിദദ്യയുനട

അഭനൊവഎംപലവച്ചിധനവല്ലുവച്ചിളച്ചികളഎംഉയർതച്ചിയച്ചിട്ടുണന്ത്എന്നനൊൽഅവയന്ത് നകല്ലനൊഎംപരച്ചിഹനൊരമനൊയനൊ

ണന്ത് ഇന്നന്ത് സനൊഞങ്കേതച്ചികവച്ചിദദ്യയുനട കടനവരവന്ത്.തനൊളച്ചിഞയനൊലകളച്ചിലുഎം മറ്റേന്ത് ചരച്ചിത ഗ്രന്ഥങ്ങളച്ചിലുഎം

ഞരഖനപടതച്ചിയച്ചിരച്ചിക്കുന്നവച്ചിവരങ്ങൾകനൊലക്രഞമണനശച്ചിച്ചുഞപനൊകനൊൻഇടയനൊകുന്ന.സനൊഞങ്കേതച്ചിക

വച്ചിദദ്യയുനടകടനകയറ്റേഎംഇതച്ചിനനല്ലനൊഎംഒരുപരച്ചിഹനൊരമനൊയച്ചിമനൊറച്ചിയച്ചിരച്ചിക്കുന്ന.നടലച്ചിവച്ചിഷൻ,നമനൊ

കബൽഞഫനൊൺഎന്നമനൊധദ്യമങ്ങൾനച്ചിതദ്യജജീവച്ചിതതച്ചിൽഒഴച്ചിച്ചുകൂടനൊനനൊകനൊതഒന്നനൊയച്ചിമനൊറച്ചിയച്ചിരച്ചി

ക്കുന.ഞലനൊകനതയുഎം  വദ്യകച്ചികനളയുഎം  തമ്മച്ചിൽ  ബനച്ചിപച്ചിക്കുന്ന  ഒരു  ഉപനൊധച്ചിയനൊയച്ചി  ഈ

മനൊധദ്യമങ്ങൾ  പ്രവർതച്ചിക്കുന.  ഇവനയല്ലനൊഎം  ഒഴച്ചിവനൊകച്ചിനകനൊണ്ടുള്ള  ഒരു  ദച്ചിവസഎം  നമുകന്ത്

ചച്ചിനച്ചിക്കുവനൊനനൊകച്ചില്ല.മനുഷദ്യമനസച്ചിൽ വച്ചികസനതച്ചിനന വച്ചിത്തു പനൊകനൊൻ നടകന്ത് ഞനനൊളജച്ചിയുനട

ഞലനൊകതച്ചിനന്ത് കഴച്ചിഞച്ചിരച്ചിക്കുന.

"വച്ചികസനതച്ചിനന്ത് സഹനൊയച്ചിക്കുന്ന സനൊഞങ്കേതച്ചിവച്ചിദദ്യകനള ദരുപഞയനൊഗഎം നചയനൊതച്ചിരച്ചിക്കു....."

                  

                                          ********************************
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        ആസഗനൊളതനൊപനവശം    
മനൊനുഷക്ഷികപ്രവർതനങ്ങളശം 

                             വച്ചിഷ്ണു എസന്ത് 
   ഹരച്ചിതഗൃഹ  വനൊതകങ്ങളനട  ആധച്ചികദ്യഎം  മൂലഎം  ഭബൗഞമനൊപരച്ചിതലതച്ചിനനയുഎം

അനരജീകതച്ചിനനയുഎം  തനൊപനച്ചില  വർധച്ചിക്കുന്ന  പ്രതച്ചിഭനൊസമനൊണന്ത്  ആഞഗനൊളതനൊപനഎം.

ആഞഗനൊളതനൊപനതച്ചിനുള്ള

കരണനമനനന്നനൊൽ

മനൊനുഷച്ചികപ്രവർതങ്ങൾ നകനൊണ്ടുഎം

ഹരച്ചിതഗൃഹ  വനൊതകങ്ങളനൊയ

കനൊർബൺഡഞയനൊകകഡന്ത്

,മജീകതൻ,കനട്രസന്ത് ഓകകഡന്ത്

തടങ്ങച്ചിയവയുനട

അനരജീകതച്ചിലുള്ള  അളവന്ത്

വർധച്ചിക്കുന.സൂരദ്യനച്ചിൽ നച്ചിനഎം ഭുമച്ചിയച്ചിഞലനകത്തുന്ന ചൂടച്ചിനന പ്രതച്ചിഫലനനത 

ഈ വനൊതകങ്ങൾ തടയുകയുഎം ഭൂമച്ചിയച്ചിനല തനൊപനച്ചില വർധച്ചിക്കുകയുഎം ഇരുപതനൊഎം നൂറ്റേനൊണച്ചിനന

മദദ്യഎം  മുതലുണനൊയ  ആഞഗനൊളതനൊപ   വർധനവച്ചിനന  പ്രധനൊന  കനൊരണഎം  മച്ചികവനൊറുഎം

മനുഷദ്യനച്ചിർമ്മച്ചിതമനൊയ  ഹരച്ചിതഗൃഹ  വനൊതകങ്ങളനട  അളവച്ചിലുണനൊയ  വർധനവനൊണന്ത്.ഇതന്ത്

ഹരച്ചിതഗൃഹ  പ്രഭനൊവഎം  നചലുതച്ചി  അനരജീകതച്ചിനന  പ്രതല  പനൊളച്ചിയച്ചിലുഎം  തനൊഴ്ന്നെ

പനൊളച്ചികളച്ചിലുമുള്ള  തനൊപനച്ചില  ഉയർത്തുന.പ്രകൃതച്ചിയച്ചിനല  സതനൊഭനൊവച്ചിക  മനൊറ്റേങ്ങളനൊയ

സബൗരവദ്യതച്ചിയനൊനഎം,അഗച്ചിപർവ്വതങ്ങൾ  തടങ്ങച്ചിയവയന്ത്  വദ്യനൊവസനൊയച്ചിക  കനൊലഘടഎം

തടങ്ങുന്നതച്ചിനന്ത്  മുൻപന്ത്  മുതൽ  1950  വനര  ആഞഗനൊളതനൊപനതച്ചിൽ  ഒരു  നചറച്ചിയ

പങ്കുനണങ്കേച്ചിലുഎം  1950  മുതൽ  ഇവയന്ത് നകനൊരു   നചറച്ചിയ  തണുപച്ചികൽ  സതനൊധജീനമനൊണന്ത്

അനരജീകതച്ചിൽ  ഉള്ളതന്ത്.മനൊനുഷച്ചിക  പ്രവർതനങ്ങൾ  മൂലഎം   1750  മുതൽ
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അനരജീകതച്ചിനല  ഹരച്ചിതഗൃഹ  വനൊതകങ്ങളനട  അളവച്ചിൽ  ഗണദ്യമനൊയ  വർദനവന്ത്

ഉണനൊയച്ചിട്ടുണന്ത്.ഞഫനൊസച്ചിൽ  ഇനനങ്ങളനട  ഉപഞയനൊഗമനൊണന്ത്  കനൊർബൺഡഞയനൊകകഡച്ചിനന

വർദനവച്ചിനന്ത്   കനൊരണമനൊയനതങ്കേച്ചിൽ  കൃഷച്ചിഞയനൊടനുബനച്ചിച്ചുള്ള  പ്രവർതനമനൊണന്ത്

മജീകതൻ,കനട്രസന്ത്  ഓകകഡന്ത്  എന്നച്ചിവയുനട  വർധനവച്ചിനുള്ള  പ്രധനൊന  കനൊരണഎം.കൃഷച്ചി

സ്ഥലങ്ങളച്ചിൽ  നച്ചിനഎം  കനകനൊലച്ചികളച്ചിൽ  നച്ചിനഎം  മജീകതൻ  ഉൽപനൊദച്ചിപച്ചികനപടനണന്ത്.

ആഞഗനൊളതനൊപനതച്ചിനന ഫലമനൊയച്ചി ഉയർന്ന ചൂടച്ചിനന എൺപതന്ത് ശതമനൊനവഎം ആഗച്ചിരണഎം

നചയ്യുന്നതന്ത്  സമുദ്രങ്ങളനൊണന്ത്.ഇതന്ത്  മൂലഎം  സമുദ്രജലഎം  3000  മജീറ്റേർ  ആഴതച്ചിൽ  വനര

ചൂടപച്ചിടച്ചിക്കുന.വദ്യനൊപഎം  വർധച്ചിക്കുന്ന  ജലഎം  സമുദ്രനച്ചിരപച്ചിൽ  കനൊരദ്യമനൊയ  ഉയർചയന്ത്

കനൊരണമനൊകുന.  കൂടനൊനത  ധ്രുവപ്രഞദശങ്ങളച്ചിൽ  മഞ്ഞുഎം  ഹച്ചിമനൊനച്ചിയുഎം  ഉരുകുന്നതച്ചിനന്ത്  ഇതന്ത്

കനൊരണമനൊകുന.ആഞഗനൊളതനൊപനഎം മൂലഎം മഴ,കനൊറ്റേന്ത്,സമുദ്രതച്ചിനല ലവണനൊഎംശഎം എന്നച്ചിങ്ങനന

കനൊലനൊവസ്ഥയന്ത്  കനൊരദ്യമനൊയ മനൊറ്റേഎം  കനൊണുന.  മനുഷദ്യനടകമുള്ള മച്ചിക ജജീവജനൊലങ്ങൾക്കുഎം

ഈ  കനൊലനൊവസ്ഥനൊ  മനൊറ്റേങ്ങൾ  പ്രതച്ചികൂലമനൊയനൊണന്ത്  ഭവച്ചിക്കുന്നതന്ത്.  കനൊലനൊവസ്ഥയച്ചിലുള്ള

അസ്ഥച്ചിരത മച്ചിക കനൊർഷച്ചിക വച്ചിളകനളയുഎം ഞദനൊഷകരമനൊയച്ചി ബനൊധച്ചിക്കുന.സമുദ്ര നച്ചിരപച്ചിലുള്ള

ഉയർച  തജീരഞദശ  നച്ചിവനൊസച്ചികളനട  വനൊസസ്ഥലഎം  അപഹരച്ചിക്കുന.ആഞഗനൊളതനൊപനതച്ചിനന്ത്

കനൊരണമനൊകുന്ന  എല്ലനൊ  പ്രവർതനങ്ങളഎം  മനുഷദ്യൻ  നച്ചിർതച്ചിവചച്ചിടന്ത്    കൂടച്ചിയുഎം  ഓഞരനൊ

ദശനൊബ്ദതച്ചിലുഎം  0.1  നസൽഷദ്യസന്ത്  ഉയർച  അടത രണ്ടു  ദശനൊബ്ദങ്ങളച്ചിൽ  തനൊപനച്ചിലയച്ചിൽ

ഉണനൊകനൊനമന്നന്ത്  പഠനങ്ങൾ   സൂചച്ചിപച്ചിക്കുന.ആഞഗനൊളതനൊപനനത  തടർനണനൊകുന്ന

കനൊലനൊവസ്ഥ വദ്യതച്ചിയനൊനഎം ദരച്ചിദ്രരച്ചിൽ ദരച്ചിദ്രനര  ആയച്ചിരച്ചിക്കുഎം ഏറ്റേവഎം കൂടതൽ ബനൊധച്ചിക്കുക

എന്ന അനനൊരനൊഷ്ട്ര പനൊരച്ചിസ്ഥച്ചിതച്ചിക വച്ചിദഗന്ത്ധരടങ്ങുന്ന ഇനർ  ഗവൺനമനൽ പനൊനൽ ഞഫനൊർ

കകമറ്റേന്ത്  നചയന്ത്ഞ്ചേച്ചിനന  പുതച്ചിയ  റച്ചിഞപനൊർടച്ചിൽ  പറയുന.  ആഞഗനൊളതനൊപനതച്ചിനന്ത്

പ്രതച്ചിവച്ചിധച്ചിയനൊയച്ചി കനൊർ,  ഞമനൊഞടനൊർകസകച്ചിൾ മുതലനൊയ വദ്യകച്ചിഗത വനൊഹനങ്ങൾകന്ത് പകരഎം

നപനൊത  ഗതനൊഗത  സഎംവച്ചിധനൊനങ്ങഞളനൊ   കസകച്ചിളകഞളനൊ  ഉപഞയനൊഗച്ചിക്കുക.ഇതവഴച്ചി

കനൊർബൺഡഞയനൊകകഡന്ത്,കനൊർബൺഞമനൊഞണനൊകകഡന്ത്  തടങ്ങച്ചിയ അനരജീക മലച്ചിനജീകരണ

വനൊതകങ്ങളനട നച്ചിരകന്ത് കുറയനൊവന്നതനൊണന്ത്.അതദ്യനൊവശദ്യമച്ചില്ലനൊത  കവദദ്യുഞതനൊപകരണങ്ങൾ

നച്ചിർതച്ചിയച്ചിടക.സമുദ്രജലതച്ചിൽ  അഞയനൊൺ  സൾഞഫറ്റേന്ത്  വച്ചിതറച്ചി  ആൽഗകളനട  വളർച
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തതരച്ചിതനപടതച്ചി കനൊർബൺഡഞയനൊകകഡച്ചിനന അളവന്ത് കുറക്കുവനൊനുള്ള  ഞലനൊഹഫകന്ത് എന്ന

ഒരു  പദതച്ചികന്ത്  ശനൊസജ്ഞർ  രൂപഎം  നകനൊടതച്ചിട്ടുണന്ത്.ആഞഗനൊളതനൊപനതച്ചിനന്ത്  ഉതമമനൊയ

ഒരു പ്രതച്ചിവച്ചിധച്ചിയനൊണന്ത് വനവൽകരണഎം. 

                                    **************************************
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                     സതനൊരനൊമഴ 

                                      ശനൊരച്ചി എസന്ത് വച്ചി 
ഇനച്ചിനയനൊന നപയച്ചിഞല്ല കനൊർഞമഘഞമ .

നച്ചിൻ വച്ചിഷമനമനൊന കരഞ്ഞു തജീരത്തുകൂനട ...          

നച്ചിനന മനൊയനൊജനൊല തലമച്ചിന്നന്ത് 

എനന ഹൃദയ തടച്ചിപച്ചിനന തനൊളമനൊയച്ചി ...

ചൂടച്ചിനന നപനൊതച്ചിയനൊൻ വരച്ചില്ലഞയനൊ നജീ ...

ഞതനൊരനൊ മഴയനൊയച്ചി വരച്ചില്ലഞയനൊനജീ ...

എനന മനസച്ചിനന ജനൊലകവനൊതച്ചിൽ 

നച്ചിനന്ന കനൊതച്ചിരച്ചിക്കുന ഇനഎം .

ഇന്ദ്രജനൊലമനൊയന്ത് വരച്ചില്ലഞയനൊ നജീ ...

കനൊണനൊകച്ചിനനൊവനൊയന്ത്6 വരച്ചില്ലഞയനൊ നജീ ...

മനുഷദ്യ മനസച്ചിനന കുളച്ചിരണച്ചിയച്ചിപനൊൻ7ഞതനൊരനൊ മഴയനൊയന്ത് വരച്ചില്ലഞയനൊ നജീ ....  

6  കച്ചിനനൊവന്ത് -സതപ്നഎം                                      
                  

7 കുളച്ചിരണച്ചിയക -പുളകച്ചിതയനൊക്കുക

                                  
                                    ********************************
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             William Wordsworth
                             

                        ബനൊസച്ചിതന്ത്  മുസഫ 

                                                       

William Wordsworth was born in 1770 in Cockermouth, Cumbria,

the scenic mountainous region of Northwest England known as the

Lake District.  He was the second of  five children,  sent  away to

Hawkshead Grammar School after his mother died when he was 8.

Five years later, his father died, and the children were sent to live

with various relatives. The separation from his orphaned siblings

was a severe emotional trial, and after reuniting as adults, William

and his sister Dorothy lived together for the rest of their lives. In

1787, William began his studies at St. John’s College, Cambridge,

with  the  help  of  his  uncles.  Wordsworth’s  greatest  work,The

Prelude, is a long, autobiographical poem which was in its earliest

versions  known  only  as  “the  poem  to  Coleridge.”  Like  Walt
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Whitman’s Leaves of Grass, it is a work that the poet labored over

during most of his long life. Unlike  Leaves of Grass,The Prelude

was never published while its  author lived.  After  returning from

France,  Wordsworth  suffered  emotionally  and  financially,  but

published  his  first  books,An  Evening  Walkand  Descriptive

Sketches,  in 1793. In 1795 he received a small legacy, settled in

Dorset  with  his  sister  Dorothy  and  began  his  most  important

friendship, with Samuel Taylor Coleridge. In 1797 he and Dorothy

moved to Somerset to be closer to Coleridge. Their dialogue (really

“Trialogue”--Dorothy contributed her ideas as well) was poetically

and philosophically fruitful,  resulting in their  joint publication  of

Lyrical Ballads(1798); its influential preface outlined the Romantic

theory of poetry.He passed away on23 April  1850 Westmoreland

,England.

                                          ********************************
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     സവർപനൊടസ് 8   

        അഹമ്മദന്ത് എ നജ      
എനന്ന തനച്ചിചനൊകച്ചി നജീ ഞപനൊകുഎം ഞനരഎം 
ഞനൊൻ നച്ചിനന്നനയനൊന്നന്ത് കനൊഞതനൊർക്കുവനൊൻ -
ശ്രമച്ചിക്കുഎം ....
ഞനൊൻ നച്ചിനന്നനയനൊരു കണ്ണുനജീർ 
പൂവനൊയച്ചി ഓർനതടക്കുഎം ...
ഞനൊൻ നച്ചിനന നനറ്റേച്ചിയച്ചിൽ 
ചുടചുഎംബനഎം നൽകജീടഎം ...
ഞവദനയച്ചിൽ നജീനയനൊരു 
കുളച്ചിർമ്മയനൊയച്ചി എനന്നനഎം 
നച്ചിലനച്ചിൽക്കുഎം ....
എനന ജജീവനന തനൊളതച്ചിൽ 
നജീനയനഎം തനൊളഞഭദമനൊയച്ചി ഒഴുകുഎം.
നച്ചിനന ഞവർപനൊടച്ചിൽ എനന 
ചച്ചിരകനൊല സ്മരണകൾ 9അടർനവജീഴുഎം .
എനന കണ്ണുനജീർ നച്ചിനകനൊയച്ചി 
പൂവച്ചിതളനൊയച്ചി നപനൊഴച്ചിഞജീടഎം .
എനന സതരങ്ങൾ എനന്നനഎം 
നച്ചിനന്ന തഴുകജീടഎം .
എനന മൃദഞലനൊല 
മുടച്ചിയച്ചിഴകൾ നച്ചിന്നച്ചിൽ ....
കുങ്കുമനചപനൊയച്ചി പടർന്നജീടഎം .
എന്നച്ചിൽ നച്ചിനന പ്രണയഎം 
മന്ദേനൊരപ്പൂകളനൊയച്ചി വച്ചിടർന നച്ചിൽക്കുഎം

                                          

8 ഞവർപനൊടന്ത് -പച്ചിരച്ചിഞ്ഞു ഞപനൊകുക                         

9 സ്മരണ -ഓർമ                       ********************************
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             Funny Maths 

                                ഞദവ എസന്ത്

9*9+7 =88

98*9+6 =888

987*9+5 =8888

9876*9+4 =88888                       

98765*9+3 =888888

987654*9+2 =8888888

9876543*9+1 =88888888

98765432*9+0 =888888888

                                 

                                       

    

   

                                              26                       ഗവ.എചന്ത്.എസന്ത്.അവനവഞഞ്ചേരച്ചി



     മഴചച്ചിനന്ത്                                                                             
   *******

1*8+1=9

12*8+2 =98                     

123*8+3=987                                      

1234*8+4=9876

12345*8+5=98765

123456*8+6=987654

1234567*8+7=9876543

12345678*8+8=98765432

123456789*8+9=987654321

                          ********************************
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     മരക്ഷിക്കുന്ന കനൊർഷക്ഷിക സശംസനൊരവശം വളരുന്ന 
സനൊസങ്കേതക്ഷിക വക്ഷിദദ്യയുശം

                                       ആരതച്ചി പച്ചി         
ഇതന്ത്  ഇരുപതച്ചിനയനൊന്നനൊഎം  നൂറ്റേനൊണന്ത്,ജജീവച്ചിത  സനൊഹചരദ്യങ്ങഞളനൊനടനൊപഎം  ആധുനച്ചിക

സനൊഞങ്കേതച്ചിക വച്ചിദദ്യകളഎം വളരുന്ന കനൊലഘടഎം.സതനഎം നപറ്റേമ്മനയ മറന്നന്ത് ഞപനൊറ്റേമ്മനയഞതടച്ചി

ഞപനൊകുന്ന  മനുഷദ്യ  ജന്മങ്ങൾ.സനൊഞങ്കേതച്ചിക  വജീദദ്യകൾ  ആധുനച്ചിക  സമൂഹതച്ചിനന്ത്

ആവശദ്യമനൊനണങ്കേച്ചിലുഎം  അതന്ത്  ദരുപഞയനൊഗഎം  നചയ്യുന്ന

മനുഷദ്യർ  ഇന്നനത  സമൂഹതച്ചിൽ  വളനര

അധച്ചികമനൊണന്ത്.അവർ  ഒരു  വദ്യകച്ചിയുനട  സതകനൊരദ്യ

ജജീവച്ചിതതച്ചിലുഎം  സനൊമൂഹച്ചിക  ജജീവച്ചിതതച്ചിലുഎം  നടത്തുന്ന

കടനകയറ്റേഎം ഇന്നന്ത് വർധച്ചിച്ചുവരച്ചികയനൊണന്ത്.

              കനൊർഷച്ചിക ഞമഖലകന്ത് പ്രനൊധനൊനദ്യമർഹച്ചിക്കുന്ന

ഒരു കനൊലഘടഎം ഞകരളതച്ചിൽ ഉണനൊയച്ചിരുന.  മണച്ചിൽ

തൂമ്പ എടത്തു അധതനൊനച്ചിക്കുന്നതച്ചിനു പകരഎം ഫനൊനച്ചിനന

ചുവടച്ചിൽ വച്ചിയർകനൊനത സർകനൊർ ഞജനൊലച്ചി നചയനൊനനൊണന്ത്

പലരുഎം  ആഗ്രഹച്ചിക്കുന്നതന്ത്.  ഇന്നനത  സമൂഹതച്ചിൽ  കനൊർഷച്ചിക  ഞമഖല  വളനര

ദർബലമനൊണന്ത്.  മഞറ്റേത  കനൊരദ്യതച്ചിലുഎം  സതയഎംപരദ്യനൊപത  കകവരച്ചിച  ഞകരളജീയർ

ഭകദ്യവച്ചിഭവങ്ങൾ  മനൊതഎം  അനദ്യ  സഎംസ്ഥനൊനത്തു  നച്ചിന്നന്ത്  ഇറക്കുമതച്ചി  നചയ്യുന.മനൊരക

വച്ചിഷനൊഎംശമുള്ള ഇതരതച്ചിൽ ഇറക്കുമതച്ചി നചയ്ത ഭകദ്യവച്ചിഭവങ്ങൾ കഴച്ചിച ഭൂരച്ചിഭനൊഗഎം ഞകരളജീയ

ജനതയുഎം  ഇന്നന്ത്  കദ്യനൊൻസർ ഞപനൊലുള്ള ഞരനൊഗങ്ങൾകന്ത്  അടച്ചിമനപടച്ചിരച്ചിക്കുന.മണച്ചിൽ കളച്ചിച്ചു

വളർന്നവരുഎം  മണച്ചിനന  അടതറച്ചിഞവരുഎം  മനൊതഞമ  ഇന്നന്ത്  ഞകരളതച്ചിനന  കനൊർഷച്ചിക

സഎംസനൊരനതനച്ചിലനച്ചിർത്തുനള. ഇന്നനത തലമുറയച്ചിനല കുടച്ചികൾ മണച്ചിനന ഒരു നച്ചികൃഷ്ട

വസ്തുവനൊയനൊണന്ത്കനൊണുന്നതന്ത്.  കനൊർഷച്ചിക  സഎംസനൊരഞതനൊടള്ള  അളവറ്റേ  ഞസ്നേഹഎം  മനസച്ചിൽ
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സൂകച്ചിചച്ചിരുന്ന ധനൊരനൊളഎം വദ്യകച്ചികൾ ഇന്നന്ത് നനൊഗരച്ചിക ജജീവച്ചിതതച്ചിഞലകന്ത് അടച്ചിമനപടകയനൊണന്ത്.

                                        ഇന്നനത സമൂഹതച്ചിൽ ജലകനൊമഎം രൂകമനൊകുന്നതച്ചിനുള്ള

പ്രധനൊന  കനൊരണഎം  പ്രകൃതച്ചിക്കുഞമൽ  മനുഷദ്യൻ  നചലുത്തുന്ന  ക്രൂരമനൊയ

ഇടനപടലുകളനൊണന്ത്.വളർന  വരുന്ന   സനൊഞങ്കേതച്ചിക  വച്ചിദദ്യകൾ  ഇന്നനത  കനൊർഷച്ചിക

സഎംസനൊരനത  നശച്ചിപച്ചിക്കുന.ഇനർനനറ്റേന്ത്,  ടജീവച്ചി,കമ്പമ്പ്യൂടർ,സ്മനൊർടന്ത്ഞഫനൊൺ  തടങ്ങച്ചിയ

വനൊർതനൊവച്ചിനച്ചിമയ  സഎംവച്ചിധനൊനങ്ങനളല്ലനൊഎം  ഇന്നനത  സമൂഹതച്ചിനന്ത്  ആവശദ്യമനൊനണങ്കേച്ചിലുഎം

ഇതച്ചിനന ദരുപഞയനൊഗഎം നചയ്യുന്ന ഒരു കൂടഎം ജനത നമുകച്ചിടയച്ചിലുണന്ത്.ഇതരഎം മനൊധദ്യമങ്ങളനട

അമച്ചിത  ഉപഞയനൊഗഎം  മൂലഎം  രനൊഷ്ട്രതച്ചിനന  ഭനൊവച്ചിനയ  ഇല്ലനൊതനൊക്കുന.   സനൊഞങ്കേതച്ചിക

വച്ചിദദ്യനയഞപനൊനല  പ്രനൊധനൊനദ്യമർഹച്ചിക്കുന്ന  ഒന്നനൊണന്ത്  കനൊർഷച്ചിക  സഎംസനൊരഎം.ആയതച്ചിനനൊൽ

കനൊർഷച്ചിക  സഎംസനൊരതച്ചിനനയുഎം  സനൊഞങ്കേതച്ചിക  വച്ചിദദ്യയുനടയുഎം  സന്തുലനഎം

അതദ്യനനൊഞപകച്ചിതമനൊണന്ത്.എന്നനൊൽ  ഇന്നനത  സമൂഹതച്ചിൽ  ഇവയുനട

സന്തുലനഎംസനൊധദ്യമനൊകുന്നച്ചില്ല.കഎംപദ്യുടർ,  സ്മനൊർടന്ത്ഞഫനൊൺ  എന്നച്ചിവയുനട  മുന്നച്ചിൽ  സമയഎം

ചച്ചിലവഴച്ചിക്കുന്ന ആധുനച്ചികജനത കനൊർഷച്ചിക പ്രവർതനങ്ങളച്ചിൽ ഏർനപടവനൊനുള്ള സമയഎം

കനണതനൊൻ  മടച്ചിക്കുന."  ആഞരനൊഗദ്യ  പൂർണമനൊയ  ഒരു  സമൂഹതച്ചിനന്ത്  ഞകനൊടഎം  തടനൊത

കനൊർഷച്ചിക ഞമഖല അതദ്യനനൊഞപകച്ചിതമനൊണന്ത്  അതഞപനൊനല വച്ചികസച്ചിച്ചു വരുന്ന രനൊഷ്ട്രതച്ചിനന്ത്

സനൊഞങ്കേതച്ചിക വച്ചിദദ്യയുഎം അതദ്യനനൊഞപകച്ചിതമനൊണന്ത് ആയതച്ചിനനൊൽ ഇവയുനട സമനതയഎം നമ്മുനട

ഉതരവനൊദച്ചിതതമനൊണന്ത്  .ചച്ചിനച്ചിച്ചു  പ്രവർതച്ചിക്കുക,സമൂഹനത ഞനർവഴച്ചിയച്ചിഞലകന്ത് നടതനൊൻ

ഒറ്റേനകടനൊയ പ്രവർതനഎം അനച്ചിവനൊരദ്യമനൊണന്ത്."

                                  **************************
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ഹൃദയസഖക്ഷി 10

ശനൊരച്ചി എസന്ത് വച്ചി   
മൺവജീണയച്ചിൽ ,
ഒഴുകച്ചിനയത്തുന്ന ഹൃദയതനൊളഎം. 
വനൊക്കുകളച്ചിൽ ഒഴുകച്ചിനയത്തുന്ന 
മൃദഗനഎം ,
ഹൃദയതച്ചിൽ തഴുകച്ചിനയത്തുന്ന 
ഞലനൊല11തനൊളഎം...
നച്ചിനന മയച്ചില്പജീലച്ചിചച്ചിറകച്ചിൽ 
ഒളച്ചിപച്ചിച്ചുനവനചനൊരു,
ഓടകുഴൽഞപനൊനല ,
നച്ചിനന ശബ്ദതനൊൽ ,
പതച്ചിനഞനൊരു നനൊദഞഭദഎം.....
നച്ചിനന സ്പർശനതനൊൽ
അലച്ചിനഞത്തുന്ന നച്ചിതദ്യവസനഎം .
നച്ചിനന മനസച്ചിനന പടച്ചിനകടച്ചിൽ ,
എവച്ചിനടഞയനൊ ഒരു തണലനൊയച്ചി ,
മനൊറുന്ന  നച്ചിമച്ചിഷഎം ഞനൊൻ ഞപനൊലുമറച്ചിയനൊനത ,
എനന കച്ചിനനൊവകളച്ചിൽ എഞപനൊഞഴനൊ ,
തങ്ങച്ചിനച്ചിൽകഞവ ഹൃദയഞതനൊനടനൊപഎം ,
ഇഞപനൊഴുഎം നച്ചിനന്ന ഞചർതന്ത് നച്ചിർതഞവ ,
അവൾ ഒരു രനൊപനൊടച്ചിപകച്ചി ഞപനൊൽ അലഞ്ഞുതച്ചിരച്ചിയഞവ,
നജീഞയനൊ അവൾക്കുഞവണച്ചി   സതപന്ത് നങ്ങൾ നനയന്ത് നതടക്കുന....      

10 സഖച്ചി -പ്രണയച്ചിനച്ചി 

11 ഞലനൊലഎം -ഇളഎം  

                         ********************************
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           आचचरर चचणकर कक सररशशरकषठ अनममल वरचचर

                   ആരതച്ചി പച്ചി  

 

➢ "                जजसस एक बछडड हज़डरर गडयय कस झझझड मस अपनन मडम कस पनछस चलतड हज। उसन पकडर
         आदमन कस अचछस और बझरस कमर उसकस पनछस चलतस हह।"~  आचडयर चडणकय

➢ "       ववदड कर चरर भन नहह चझरड सकतड।"~  आचडयर चडणकय

➢ "    सबसस बडड गझर मझत,           अपनस रडज वकसन कर भन मत बतडओ। यस तझमहस खतम कर
दसगड।"~  आचडयर चडणकय
➢ "           आदमन अपनस जनम सस नहह अपनस कमर झ सस महडन हरतड हज।"~  आचडयर चडणकय

➢ "             एक समझदडर आदमन कर सडरस कक तरह हरश सस कडम लसनड चडवहए और
जगह,            वक और अपनन यरगयतड कर समझतस हहए अपनस कडयर कर ससद करनड
चडवहए।"~  आचडयर चडणकय
➢ "             ईशवर ममवतरयय मम नहह हज। आपकक भडवनडएम हन आपकड ईशवर हज। आतमड आपकड

 मझवदर हज।"~  आचडयर चडणकय
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➢ "         पझसतकम एक मझखर आदमन कस सलए वजसस हन हह,     जजसस एक अझधस कस सलए
आइनड।"~  आचडयर चडणकय
➢ "             एक रडजड कक तडकत उसकक शवकशडलन भझजडओझ मम हरतन हज। बडहण कक तडकत

          उसकस आधयडततमक जडन मम और एक औरत कक तडक़त उसकक खमबसमरतन,  ययवन और
    मधझर वडणन मम हरतन हज।"~  आचडयर चडणकय

➢ "               आग ससर मम सथडवपत करनस पर भन जलडतन हज। अथडरत द झष वयवक कड वकतनड भन
  सममडन कर लम,      वह सदड दझदख हन दसतड हज।"~  आचडयर चडणकय

➢ "           आदमन अपनस जनम सस नहह अपनस कमर झ सस महडन हरतड हज।"~  आचडयर चडणकय

➢ "           वकसन भन कडयर मम पल भर कड भन ववलमब नड करम।"~  आचडयर चडणकय

➢ "        सझकट मम बझवद भन कडम नहह आतन हज।"~  आचडयर चडणकय

➢ "            जर सजस कडयर मम कझ शल हर उसस उसन कडयर मम लगनड चडवहए।"

                                               
                                                         ********************************
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  ഹൃദയസ്പർശക്ഷിനക്ഷി12   

                          ആരതച്ചി എസന്ത് എസന്ത്                        
നനൊദസതരങ്ങൾ ഞചർനണരുന്ന 
ഒരു ഞസനൊപനൊനഎം ഞനൊനുഎം 
ഞലനൊലഹൃദനനമനൊനര തനൊളതച്ചിൽ 
ഒഴുകുന്നഞല്ലനൊ സഎംഗജീതഎം 
ഗനൊനഞലനൊലമതനൊയച്ചി 
ഒഴുകജീ ഹൃദയഎംനച്ചിറനയ. 
ഞമഘമൽഹനൊർ പൂത്തുവച്ചിടർന 
ഒരു പുതമഞച്ചിമ13ഞപനൊനല .
തനൊളഞഭതമനതനൊഴുകച്ചിനച്ചിറഞ്ഞു 
നവകഞല്ലനൊലച്ചിനച്ചി14യനൊയച്ചി .
ഞസ്നേഹജനൊലകവനൊതച്ചിൽ തറന 
പനൊടഎം ഒരു മൺവജീണയതച്ചിൽ 
ചനൊലച്ചിച്ചു മൃത ഞസ്നേഹഎം മണച്ചിൽ 
വച്ചിതറച്ചിഭനൊവഞഭദങ്ങൾ .
ജനൊലകതച്ചിൽ ഒഴുകച്ചിയച്ചിറങ്ങുഎം 
ജലകണങ്ങൾ ജഞലനൊൽസവമനൊയച്ചി .
ആകനൊശതച്ചിൽ ഞഗനൊപുരഞമറച്ചി 
ഞദവകനദ്യക ഞനൊൻ നച്ചിന.
എൻ നജീർമച്ചിഴച്ചിയച്ചിൽ വച്ചിരുനവന 
മനൊരച്ചിവച്ചില്ലുകൾ പകച്ചികൾഞപനൊൽ .
സുപ്രഭനൊതസൂരദ്യനനൊയച്ചി നന്മനവളച്ചിചഎം പകർനനൽകനൊൻ 
പനൊടച്ചിനടക്കുഎം ഞവഴനൊമ്പൽ ഞപനൊൽ എനന്ന തഴുകച്ചി ഉണർത്തുന ...

12 സ്പർശനഎം -നതനൊടക

13 മഞച്ചിമ -മഞനനൊഹരമനൊയ 

14 കഞല്ലനൊലച്ചിനച്ചി -നദച്ചി   

                       ********************************
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 ആന്ധ്രയക്ഷിസലനക്കനൊരു തജീർതനൊടനശം 

                                              ആരതച്ചി പച്ചി
യനൊതകൾ  എല്ലനൊവർക്കുഎം  ഇഷ്ടമനൊണന്ത്  .യനൊതകൾ  നചയനൊൻ  ഇഷ്ടമല്ലനൊതവരനൊയച്ചി  ആരുഎം

തനന്ന കനൊണച്ചില്ല ...

ഇതരതച്ചിലുള്ള

യനൊതകളച്ചിലൂനടയനൊണന്ത്

ഓർക്കുഞമ്പനൊൾ

മധുരകരമനൊയ

അനുഭൂതച്ചി  നൽകുന്ന

യനൊതനൊനുഭവങ്ങൾ

ഉടനലടക്കുന്നതന്ത്  

.എനച്ചിക്കുഎം  യനൊതകൾ

നചയനൊൻ

വളനരയധച്ചികഎം  ഇഷ്ടമനൊണന്ത്  ...എന്നനൊൽ  യനൊതനൊനുഭവങ്ങൾ  വളനരഞയനറ  കുറവനൊണന്ത്

.യനൊതനൊനുഭവങ്ങൾ കുറവനൊനണങ്കേച്ചിലുഎം ഓർമപുസകതച്ചിനല ഓഞരനൊ തനൊളകൾ മറച്ചിക്കുഞമ്പനൊഴുഎം

ഏനറ ആകർഷച്ചിക്കുന്ന ഒരു യനൊതനൊനുഭവമനൊണന്ത്  എനച്ചികന്ത്  നച്ചിങ്ങഞളനൊടന്ത്  പറയുവനൊനുള്ളതന്ത്  ....

അന്നന്ത്  അതച്ചിരനൊവച്ചിനല  തനന്ന  ഞങ്ങൾ  സഞഹനൊദരങ്ങനളല്ലനൊഎം  ഉറകമുണർന  .എനഎം

രനൊവച്ചിനല  ഉണർന  കഴച്ചിഞനൊൽ  ഒരു  തല്ലുകൂടൽ  ഉറപനൊ  .പനക  അന്നന്ത്  അതണനൊയച്ചില്ല

,എല്ലനൊവരുഎം  ദൂരയനൊതക്കുള്ള  തയനൊനറടപച്ചിലനൊയച്ചിരുന  .ഞനൊൻ  എല്ലനൊഎം  ഞനരനത  തനന്ന

നചയ്തു  തജീർതതച്ചിനുഞശഷഎം  നറയച്ചിൽഞവ   ഞസ്റ്റേഷനച്ചിഞലകന്ത്  ഞപനൊകുവനൊനുള്ള   വനൊഹനഎം

വരുനഞണനൊ  എന്നന്ത്  ഞനനൊകച്ചി  .അൽപ   സമയതച്ചിനുള്ളച്ചിൽ  വനൊഹനഎം  വജീട്ടുമുറ്റേനതതച്ചി

.ആദദ്യഎം തനന്ന ഞനൊൻ അതച്ചിൽ കയറച്ചി സ്ഥനൊനമുറപച്ചിച്ചു .എല്ലനൊവരുഎം എനച്ചികന്ത് പച്ചിന്നനൊനല വന

വനൊഹനതച്ചിൽ കയറച്ചി  .ആ വനൊഹനഎം മുഞന്നനൊട്ടു നജീങ്ങുഞമ്പനൊൾ മനസന്ത് നച്ചിറനയ ഒരു പുതച്ചിയ

പ്രഞദശനത കനൊണുവനൊനുള്ള തച്ചിടകവഎം ,ആകനൊഎംഷയുമനൊയച്ചിരുന .ഞസ്റ്റേഷനനതച്ചി ഏകഞദശഎം
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ആറര  മണച്ചിഞയനൊടടതച്ചിരുന  സമയഎം  .ഞങ്ങൾക്കുള്ള  നട്രയച്ചിൻ  ഏഴര  മണച്ചികനൊയച്ചിരുന

.സമയഎം ഏഴരഞയനൊടടതച്ചിരുന ഞങ്ങൾ കുടച്ചികളനട മനസച്ചിൽ ആഹനൊദഎം തച്ചിരതല്ലച്ചി.

നട്രയച്ചിനച്ചിനുള്ളച്ചിൽ കയറച്ചിയഞപനൊൾ ജനനൊലകരച്ചികച്ചിൽ ഞനൊൻ സ്ഥനൊനമുറപച്ചിച്ചു  .അഞ്ചു മച്ചിനുടന്ത്

മനൊതഞമ നട്രയച്ചിൻ അവച്ചിനട  നച്ചിനള്ളൂ  .അതന്ത്  വളനര സനൊവകനൊശഎം മുഞന്നനൊട്ടു നജീങ്ങച്ചി  .എനന

മനസന്ത് നച്ചിറനയ മനറ്റേനൊരു സഎംസ്ഥനൊനതച്ചിനന നല്ല കനൊഴ്ചകളനൊയച്ചിരുന .രനൊവച്ചിനല ആയതച്ചിനനൊൽ

ഞജനൊലച്ചികനൊയച്ചി  ഞപനൊകുന്ന  ഉഞദദ്യനൊഗസ്ഥനരനകനൊണന്ത്  തച്ചിങ്ങച്ചി  നച്ചിറഞച്ചിരുന  .  കുനറഞയനറ

മുൻഞപനൊട്ടുഞപനൊയഞപനൊൾ നട്രയച്ചിനച്ചിനല തച്ചിരനകനൊഴച്ചിഞച്ചിരുന . ഉച സമയമനൊയഞപനൊൾ ഞങ്ങൾ

ഏകഞദശഎം  പനൊലകനൊട  കഴച്ചിഞച്ചിരുന  .  തമച്ചിഴനൊടന്ത്  എതനൊറനൊയച്ചി  എന്ന  സൂചന  എനച്ചികന്ത്

ലഭച്ചിചതന്ത്  നച്ചിറനയ  മലകൾ  കണഞപനൊഴനൊണന്ത്.   കവകുഞന്നരമനൊയഞപനൊൾ  ഞങ്ങൾ

ആന്ധ്രഞയനൊടടകനൊറനൊയച്ചിരുന  .  സമയഎം  വജീണ്ടുഎം  മുഞന്നനൊട്ടു  നജീങ്ങച്ചിയച്ചിരുന  .ഏകഞദശഎം

സനദ്യമയങ്ങച്ചിയഞപനൊൾ   ഞങ്ങൾ  തച്ചിരുപതച്ചി  ഞസ്റ്റേഷനച്ചിനലതച്ചി  .അവച്ചിനട  കുനറഞയനറ

യനൊതകനൊർ ഇറങ്ങുകയുണനൊയച്ചി .ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഞസ്റ്റേനൊപന്ത് അടതതനൊയച്ചിരുന ഞങ്ങൾ ബനൊഗുഎം

മറ്റു സനൊധനങ്ങളഎം ഞവഗഎം ഞഡനൊറച്ചിനു സമജീപഞതക്കു എടത്തു നവച്ചു.  ഞസ്റ്റേഷൻ എതച്ചിയതഎം

ആദദ്യഎം  നചറച്ചിയച്ഛൻ  ഇറങ്ങച്ചി  .പച്ചിന്നജീടന്ത്  ഞങ്ങൾ  കുടച്ചികഞളനൊഞരനൊരുതരുഎം.  സമയഎം  ഏനറ

കവകച്ചിയതച്ചിനനൊൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഞലനൊഡന്ത്ജച്ചിൽ റൂനമടകനൊൻ തജീരുമനൊനച്ചിച്ചു .ഞലനൊഡന്ത്ജുകൾ ഒനഎം

തനന്ന  ഞസ്റ്റേഷനന്ത്  സമജീപഎം  ഉണനൊയച്ചിരുന്നച്ചില്ല  .അതച്ചിനനൊയച്ചിഞങ്ങനള  ഒരു  ഓഞടനൊകനൊരൻ

സഹനൊയച്ചിച്ചു .അഞദ്ദേഹതച്ചിനന ഓഞടനൊയച്ചിൽ ഞങ്ങനള കയറ്റേച്ചി ഇരുടന്ത് പരന്ന ആ പനൊതയച്ചിലൂനട

നകനൊണന്ത്  ഞപനൊയച്ചി  .അങ്ങനന  ഒരു  ഞലനൊഡന്ത്ജന്ത്  എടത്തു  ഒരു  ദച്ചിവസഞതകന്ത്  അവർ

ആവശദ്യനപടന്ന  തക  വളനര  കനൊഠച്ചിനദ്യഞമറച്ചിയതരതച്ചിലുള്ളതനൊണന്ത്.     ഞങ്ങളനട

സനൊധനങ്ങനളല്ലനൊഎം റൂമച്ചിൽ നവചതച്ചിനുഞശഷഎം പുറഞതകച്ചിറങ്ങച്ചി .ജനങ്ങൾ നച്ചിറഞ്ഞു നച്ചിന്ന ആ

പനൊതകളച്ചിലൂനട ഞങ്ങൾ നടന നജീങ്ങച്ചി  .അഞപനൊഴനൊണന്ത്  ഞങ്ങൾ കണതന്ത്  ,ഒരു സജീ തട്ടുകട

നടത്തുന്നതന്ത്  .അവച്ചിനട കയറുന്നതച്ചിനു മുൻപന്ത് ഒരു നചറച്ചിയ ചനൊയകടയച്ചിൽ നച്ചിനഎം ചൂഞടനൊനട

ചനൊയകുടച്ചിച്ചു  .വളനര  നചറച്ചിയ  ഗനൊസച്ചിൽ ആയച്ചിരുന ചനൊയ നൽകച്ചിയതന്ത്  .അഞപനൊൾ ഞനൊൻ

ചച്ചിനച്ചിച്ചു  ആന്ധ്രകനൊർ  ഞകരളതച്ചിൽ  വന  ചനൊയകുടച്ചിക്കുവനൊനണങ്കേച്ചിൽ  പച്ചിനന്ന  സ്ഥച്ചിരഎം

ചനൊയകുടച്ചികനൊൻ ഞകരളതച്ചിൽ വന്നച്ചിരുഞന്നനന  .അതയന്ത്  നചറച്ചിയ ഗനൊസനൊയച്ചിരുന അതന്ത്.ഞേ
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ചനൊയകടയച്ചിൽ നച്ചിനഎം ഇറങ്ങച്ചി ഞങ്ങൾ ഞനനര ഒരു സജീ  നടത്തുന്ന തട്ടുകടയച്ചിൽ കയറച്ചി

ഭകണഎം കഴച്ചിച്ചു .അവരുനട ഭനൊഷ അച്ഛനുഎം നചറച്ചിയച്ഛനുഎം ഒനക മനസച്ചിലനൊയച്ചിരുന 

എനനന്നനൊൽ അവർ ഇടയച്ചിനട തമച്ചിഴന്ത് കൂടച്ചി പറയുനണനൊയച്ചിരുന .തച്ചിരച്ചിനക ഞലനൊഡന്ത്ജച്ചിഞലകന്ത്

മടങ്ങച്ചി.  ആന്ധ്രയച്ചിഞലക്കുവന്നതച്ചിനു പച്ചിന്നച്ചിൽ ഒരു ലകദ്യമുണനൊയച്ചിരുന  .അവച്ചിടനത പ്രശസ

ശച്ചിവഞകതമനൊയ  കനൊളഹസച്ചി  ഞകതതച്ചിൽ  വന്നതനൊയച്ചിരുന  ഞങ്ങൾ  .നവളപച്ചിനന്ത്

ഞങ്ങനളല്ലനൊവരുഎം ഞദഹശുദച്ചി വരുതച്ചി ഞകതതച്ചിഞലകന്ത് ഞപനൊയച്ചി  .വച്ചിശനൊലമനൊയ ഞകതഎം,

അവച്ചിടനത  ശച്ചിവലച്ചിഎംഗഎം  സനൊധനൊരണ  ഞകതങ്ങളച്ചിൽ  കണ്ടുവരുന്ന  ശച്ചിവലച്ചിഎംഗനതകനൊൾ

വളനരഞയനറ  വലച്ചിപഞമറച്ചിയതനൊയച്ചിരുന  .ഞകതതച്ചിൽ  നച്ചിനഎം  തച്ചിരച്ചിനക  ഇറങ്ങുഞമ്പനൊൾ

തച്ചിരച്ചിഞ്ഞു  ഞനനൊകനൊൻ  പനൊടച്ചിനല്ലന്നന്ത്   നചറച്ചിയച്ഛൻ  പറഞ്ഞു  .അവച്ചിനട  നച്ചിന്നന്ത്  പുറതച്ചിറങ്ങച്ചി

ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലഎം മുഴുവൻ ചുറ്റേച്ചി നടന. ഞകതതച്ചിഞനനൊടന്ത്  ഞചർനന്നനൊരു മലയുണന്ത് അതച്ചിനു

മുകളച്ചിൽ  രണ്ടു  ഞകതങ്ങളഎം  .ഞങ്ങൾ  ആ  മലകയറച്ചി.  മലകയറുവനൊൻ  പടച്ചിനകട്ടുകൾ

ഉണനൊയച്ചിരുന  .പടച്ചിനകട്ടുകൾ  നചന്നവസനൊനച്ചിക്കുന്നച്ചിടഎം  ഒരു  ഞഗറ്റേന്ത്  ഉണനൊയച്ചിരുന,  അതഎം

തറന്നകത്തു കയറുഞമ്പനൊൾ രണ്ടു ഞകതങ്ങൾ  ഒന്നച്ചിൽ ശച്ചിവനുഎം  ,മനറ്റേനൊന്നച്ചിൽ പനൊർവതച്ചിയുഎം

.ഞകതങ്ങൾകടതനൊയച്ചി  ഒരു  വൃദൻ  ഇരച്ചിപ്പുണനൊയച്ചിരുന  .അഞദ്ദേഹഎം  തമച്ചിഴന്ത്  ഭനൊഷയനൊണന്ത്

സഎംസനൊരച്ചിചച്ചിരുന്നതന്ത്  .ഞകതങ്ങളച്ചിൽ  ദജീപഎം  നകനൊളതനൊൻ  ആ  വൃദൻ  ആവശദ്യനപട്ടു

.പ്രനൊർതനക്കുഞശഷഎംമലമുകളച്ചിൽ  നച്ചിനഎം  ആ  പ്രഞദശതച്ചിനന  ഭഎംഗച്ചി  ആസതദച്ചിച്ചു  സമയഎം

അതച്ചിഞവഗഎം കടനഞപനൊയച്ചി  .ഞങ്ങൾ പ്രഭനൊത ഭകണഎം കഴച്ചിക്കുന്നതച്ചിനനൊയച്ചി ഒരു ഞഹനൊടലച്ചിൽ

കയറച്ചി  .അതകഴച്ചിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആ പ്രഞദശഎം മുഴുവൻ ചുറ്റേച്ചികണ്ടു  .സമയഎം കഴച്ചിയുഎം ഞതനൊറുഎം

ആളകനള  നകനൊണന്ത്  അവച്ചിടഎം  നച്ചിറഞ്ഞു  .ഞങ്ങൾ  തച്ചിരച്ചിനക  ഞലനൊഡന്ത്ജച്ചിഞലകന്ത്  മടങ്ങച്ചി

.ഉചഞയനൊടടതഞപനൊൾ  തച്ചിരച്ചിനക  നനൊടച്ചിഞലക്കു  മടങ്ങുവനൊനനൊയച്ചി  ഞങ്ങൾ  നറയച്ചിൽഞവ

ഞസ്റ്റേഷനച്ചിഞലകന്ത് ഞപനൊകുന്നതച്ചിനനൊയച്ചി ഒരു ടനൊകച്ചിയച്ചിൽ കയറച്ചി .വനൊഹനഎം മുഞന്നനൊട്ടു നജീങ്ങച്ചിയഞപനൊൾ

കനൊണനൊൻ  കഴച്ചിഞ  കനൊഴ്ചകൾ  വളനരയധച്ചികഎം  എനന്ന  സഞനനൊഷച്ചിപച്ചിച്ചു  .ഞകരളതച്ചിനന

മനൊതഎം  പ്രഞതദ്യകതയനൊയച്ചി   മലയനൊളച്ചികൾ  കരുതന്ന  ഞനനൊനകതനൊ  ദൂരഞതനൊളഎം

വച്ചിശനൊലമനൊയച്ചികച്ചിടക്കുന്ന നനൽവയൽ ആന്ധ്രയച്ചിലുഎം ഞനൊൻ കണ്ടു  .ഇന്നന്ത് ഞകരളതച്ചിനന്ത്  ആ

പ്രഞതദ്യകത ഇല്ല  .അങ്ങനന നറയച്ചിൽഞവ ഞസ്റ്റേഷനച്ചിനലതച്ചി  .അവച്ചിനട  നച്ചിനഎം ഉചഭകണഎം
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കഴച്ചിചതച്ചിനുഞശഷഎം  പനൊറ്റേന്ത്ഞഫനൊമച്ചിൽ  വന  നച്ചിന.ഏതനൊനുഎം  നച്ചിമച്ചിഷങ്ങൾകകഎം  നട്രയച്ചിൻ

അവച്ചിനട എതച്ചിയച്ചിരുന  .ഞങ്ങൾ അതച്ചിൽ കയറച്ചി  .അഞ്ചു മച്ചിനുട്ടുകൾക്കുഞശഷഎം നട്രയച്ചിൻ

ആന്ധ്രയച്ചിൽ  നച്ചിന  യനൊത  തച്ചിരച്ചിച്ചു  .തച്ചിരച്ചിനക  നനൊടച്ചിഞലക്കു  മടങ്ങുഞമ്പനൊൾ  വളനര

വച്ചിഷമമുണനൊയച്ചിരുന  .ഇനച്ചിയുഎം  വരുനമന്ന  നചറച്ചിയച്ഛനന  വനൊക്കുകളച്ചിൽ  പ്രതജീകയർപച്ചിച്ചു

നകനൊണന്ത് മടങ്ങച്ചി .  ഈ യനൊത എനച്ചിനകനൊരുപനൊടന്ത് പുതച്ചിയ അനുഭവങ്ങൾ 

സൃഷ്ടച്ചിച്ചു ,ഒരച്ചികലുഎം മറക്കുവനൊൻ കഴച്ചിയച്ചില്ല .....

  

                     

                                 ********************************
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         മഷക്ഷിക്കുപക്ഷിയുനട അഹങ്കേനൊരശം !

                        അഖച്ചിൽ ആർ
ഒരച്ചിടനതനൊരച്ചിടത്തുന്ത്  ഒരു  ഞമശയച്ചിൽ  ഒരു  ഞപനയുഎം  മഷച്ചിക്കുപച്ചിയുഎം  തനൊമസച്ചിചച്ചിരുന  .ഒരു
പനൊവതനൊനനൊയച്ചിരുന ഞപന.  പനക മഷച്ചിക്കുപച്ചിഞയനൊ  ?  അവൻ മഹനൊ വച്ചികൃതച്ചിയനൊയച്ചിരുന
.ഞപനയച്ചിൽ മഷച്ചി നച്ചിറയന്ത് ഞകണ സമയമനൊയനൊൽ മഷച്ചിക്കുപച്ചി
ഞപനയുനട  കണന്ത്  നവടച്ചിച്ചു  എവച്ചിനടനയങ്കേച്ചിലുഎം  ഞപനൊയച്ചി
ഒളച്ചിച്ചു നച്ചിൽക്കുഎം .ഞപനഞയനൊ ?
അവൻ മഷച്ചിക്കുപച്ചിനയ തപച്ചി നടക്കുഎം. അവൻ അഞനതഷച്ചിച്ചു
നടക്കുന്നതഎം കണന്ത് മഷച്ചിക്കുപച്ചി ഒളച്ചിഞ്ഞു നച്ചിന്നന്ത് 
ചച്ചിരച്ചിക്കുഎം  .ഇങ്ങനന  ഇടയച്ചിനട  മഷച്ചിക്കുപച്ചി  ഞപനനയ
പറ്റേച്ചിക്കുഎം.  ഒരു  ദച്ചിവസഎം  ഉണച്ചിക്കുടൻ  ഞപനനയടത്തു
എഴുതനൊനനനൊരുങ്ങച്ചി  .അഞപനൊഞഴനൊ?  അതച്ചിൽ  ഒരു  തള്ളച്ചി
മഷച്ചിയച്ചില്ല  !  ഉണച്ചിക്കുടൻ  മഷച്ചിക്കുപച്ചിനയ  തച്ചിരഞ്ഞു  .
അതവച്ചിനടനയങ്ങുഎം ഇല്ലനൊയച്ചിരുന .ഉണച്ചിക്കുടൻ അച്ഛഞനനൊടന്ത്
പറഞ്ഞു പുതച്ചിയ മഷച്ചിക്കുപച്ചി  വനൊങ്ങച്ചി . എന്നച്ചിടന്ത് ഞപനയച്ചിൽ
മഷച്ചി  നച്ചിറച്ചു  എഴുതച്ചി  പുതച്ചിയ  മഷച്ചിക്കുപച്ചി  ഒരു
പനൊവതനൊനനൊയച്ചിരുന .അവൻ ഞപനയുമനൊയച്ചി ഞവഗഎം 
കൂടനൊയച്ചി.  പുതച്ചിയ  മഷച്ചിക്കുപച്ചിയുനട  വരവന്ത്  ഞപനനയ  അതദ്യധച്ചികഎം  സഞനനൊഷച്ചിപച്ചിച്ചു
എന്നച്ചിരുന്നനൊലുഎം അവൻ പഴയ മഷച്ചിക്കുപച്ചിനയ തച്ചിരയുമനൊയച്ചിരുന .പതച്ചിനയ ..പതച്ചിനയ ..അതഎം
ഇല്ലനൊണനൊയച്ചി .ഒളച്ചിഞ്ഞുനച്ചിന്നനൊയനൊലുഎംഇനതല്ലഎം കണ പഴയ മഷച്ചിക്കുപച്ചികന്ത് സങ്കേടവഎം ഞദഷദ്യവഎം
സഹച്ചിക്കുവനൊനനൊയച്ചില്ല  .ഒടവച്ചിൽ  ആ   പഴയ മഷച്ചിക്കുപച്ചി     വജീടവച്ചിടച്ചിറങ്ങച്ചി  .   കുഞറഞയനറ
നടന്നതച്ചിനനൊൽ  അവൻ  കജീണച്ചിചച്ചിരുന  .കജീണമകറ്റേനൊൻ  അവൻ   ഞറനൊഡച്ചിൽ  ഒരറ്റേതന്ത്
വച്ചിശ്രമച്ചികഞവ   വച്ചികൃതച്ചികളനൊയ ഒരുപറ്റേഎം കുടച്ചികൾ മഷച്ചിക്കുപച്ചിനയ കനൊലുനകനൊണന്ത് ഒനരനൊറ്റേ 
തടന്ത്  .....  മഷച്ചിക്കുപച്ചി  നതറച്ചിച്ചു  ഒരു  കല്ലച്ചിൽ  തടച്ചി  ചച്ചിന്നച്ചിചച്ചിതറച്ചി  .അവഞശഷച്ചിച  ജജീവൻ  കൂടച്ചി
ഇല്ലനൊതനൊകനൊൻ  ഞപനൊകുന്ന  നച്ചിമച്ചിഷതച്ചിൽ   മഷച്ചിക്കുപച്ചി  ചച്ചിനച്ചിച്ചു  ഉണച്ചിക്കുടനന   വജീടച്ചിൽ,
പനൊവതനൊനനൊയ  ഞപനഞയനൊനടനൊപഎം   കഴച്ചിഞച്ചിരുനന്നങ്കേച്ചിൽ  ഈ  അവസ്ഥ
തനച്ചിക്കുണനൊകുമനൊയച്ചിരുന്നച്ചില്ല  .......  അങ്ങനന  അഹങ്കേനൊരച്ചിയുഎം  മഹനൊവച്ചികൃതച്ചിയുമനൊയച്ചിരുന്ന
മഷച്ചിക്കുപച്ചിയുനട കഥ അവസനൊനച്ചിച്ചു. 
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           ഇന്നനത കനൊലനത മനുഷദ്യർകന്ത് സമനൊനമനൊണന്ത് ആ മഷച്ചിക്കുപച്ചി .അഹങ്കേനൊരഎം

 മനുഷദ്യനുഎം ,മറ്റുജജീവച്ചികൾക്കുഎം അധച്ചികമനൊയനൊൽ ആപതനൊണന്ത് .   

                       *******************************
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        പരക്ഷിഹനൊസതക്ഷിനന്റെ ഫലശം 

                         വച്ചിഷ്ണു എസന്ത് 
അഞറബദ്യയയച്ചിനല  ഒരു  വച്ചിശനൊലമനൊയ  പടണതച്ചിൽ  ധനൊരനൊളഎം

കചവടകനൊർ  കചവടഎം  നടതച്ചിയച്ചിരുന.  മതരകചവടങ്ങൾ

പലഞപനൊഴുഎം  അവച്ചിനട  നടകനൊറുണന്ത്.അഞറബദ്യയച്ചിനല  ജനങ്ങനള

കൂടനൊനത  പുറഎം  നനൊടകളച്ചിൽ  നച്ചിനഎം  കചവടകനൊർ  അവച്ചിനട

എതച്ചിയച്ചിരുന.എന്നനൊൽ അവർനകനൊനഎം  തനന്ന കചവടഎം  നചയനൊൻ  കഴച്ചിഞച്ചിരുന്നച്ചില്ല.

അവച്ചിടഎം  ഭരച്ചിക്കുന്ന  സുൽതനൊനച്ചിൽ  നച്ചിന്നന്ത്  അനുമതച്ചി  വനൊങ്ങച്ചിയച്ചിടനൊണന്ത്  കചവടതച്ചിനന്ത്

വരുന്നനതങ്കേച്ചിലുഎം  കചവടഎം  നചയനൊൻ  കഴച്ചിഞച്ചിരുന്നച്ചിടച്ചില്ല.പരച്ചിഹനൊസതച്ചിലൂനട  സഞനനൊഷഎം

കനണത്തുന്ന  ഒരു  കചവടകനൊരൻ  ആ  പടണതച്ചിൽ  ഉണനൊയച്ചിരുന.അലച്ചി  എന്നനൊണന്ത്

അയനൊനള അറച്ചിയനപടന്നതന്ത്.പുറഎം നനൊടകളച്ചിൽ നച്ചിനഎം കചവടതച്ചിനനത്തുന്ന കചവടകനൊനര

അയനൊൾ ഓഞരനൊഞരനൊ  കനൊരദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കളച്ചിയനൊക്കുഎം.കചവടഎം  നചയനൊതച്ചിരച്ചിക്കുവനൊൻ പല

കുതനങ്ങളഎം അയനൊൾ നചയ്തച്ചിരുന.എല്ലനൊവർക്കുഎം അയനൊനള ഭയമനൊയച്ചിരുന.അലച്ചിയുനട ഈ

സതഭനൊവഎം  ശരച്ചിയല്ല എന്നന്ത്  ഞതനൊന്നച്ചിയ കൂട്ടുകനൊർ അയനൊനള പറഞ്ഞു തച്ചിരുത്തുവനൊൻ ശ്രമച്ചിച്ചു.

അതച്ചിനലനൊരനൊൾ  അലച്ചിഞയനൊടനൊയച്ചി  പറഞ്ഞു  :"അലച്ചി  സുഹൃഞത  നമ്മുനട  നനൊടച്ചിൽ

കചവടതച്ചിനനൊയന്ത് വരുന്നവനര ഒരച്ചികലുഎം പരച്ചിഹസച്ചിച്ചു മടകരുതന്ത്.അതത നല്ല സതഭനൊവമല്ല."

എന്നനൊൽ കൂട്ടുകനൊരുനട വനൊക്കുകൾ ഞകൾക്കുവനൊൻ അലച്ചി തയനൊറനൊയച്ചില്ല.അയനൊൾ ആ പ്രവണത

വജീണ്ടുഎം തടർനനകനൊഞണയച്ചിരുന.പുറഎം നനൊടച്ചിൽ നച്ചിനഎം വരുന്ന കചവടകനൊർകന്ത് കചവടഎം

നടത്തുവനൊൻ കഴച്ചിയുനനല്ലന്നന്ത്  സുലനൊനന്ത്   പരനൊതച്ചി  ലഭച്ചിച്ചു.സുൽതനൊൻ ഈ വനൊർത ഞകടന്ത്

ഞകനൊപച്ചിഷ്ഠനനൊയച്ചി.തന്നച്ചിൽ നച്ചിനഎം അനുവനൊദഎം ലഭച്ചിച്ചു കചവടതച്ചിനന്ത്  വരുന്നവർകന്ത് കചവടഎം

നചയനൊൻ  കഴച്ചിയനൊതതച്ചിനന്ത്  കനൊരണഎം  അറച്ചിയുവനൊൻ  സുൽതനൊൻ  ഉതരവച്ചിട്ടു.  അങ്ങനന

വച്ചിവരമറച്ചിഞ്ഞു വന്ന കസനച്ചികൻ പറഞ്ഞു  . പടണതച്ചിൽ കചവടഎം നചയ്യുന്ന അലച്ചി എന്ന

വദ്യകച്ചിനയ  കനൊരണമനൊണന്ത്  കചവടകനൊർ  കചവടഎം  നചയനൊനത  ഞപനൊകുന്നതന്ത്.ഇതറച്ചിഞ
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സുൽതനൊൻ  ഉടൻതനന്ന  അയനൊനള  സഭയച്ചിൽ  ഹനൊജരനൊക്കുവനൊൻ  പറഞ്ഞു.ഈ

കനൊരദ്യനമല്ലനൊമറച്ചിഞ  സുൽതനൊനന  മകൾ  റുബനൊയച്ചിയ  തനന  പച്ചിതനൊവച്ചിഞനനൊടന്ത്  പറഞ്ഞു

അയനൊനള സഭയച്ചിൽ ഹനൊജരനൊഞകണ.പകരഎം അയനൊളനട പ്രവൃതച്ചിയച്ചിലൂനട തനന്ന അയനൊനള

നന്നനൊകണഎം.സുൽതനൊനനനൊനഎം  മനസച്ചിയച്ചിലനൊയച്ചില്ല.അങ്ങനന  അടത  ദച്ചിവസഎം  രനൊവച്ചിനല

റുബനൊയച്ചിയ പരച്ചിവനൊരങ്ങഞളനൊ കസനദ്യഞമനൊ ഇല്ലനൊനത പടണതച്ചിഞലകന്ത് പുറനപട്ടു.അലച്ചി പതച്ചിവന്ത്

പരുപനൊടച്ചി  നടത്തുവനൊൻ  ആരുമച്ചില്ലഞല്ലനൊ  എന്ന  ദദുഃഖതച്ചിൽ  ഇരച്ചിക്കുഞമ്പനൊൾ  അതനൊ  ഒരു

നപൺകുടച്ചി  കുതച്ചിരപ്പുറത്തു  വരുന.  അവനള  കളച്ചിയനൊകച്ചിഞയകനൊഎം  എന്നയനൊൾ  ചച്ചിനച്ചിച്ചു.

അയനൊൾ  അവളനട  കുതച്ചിരയുനട  മുന്നച്ചിൽ  നച്ചിന്നച്ചിട്ടു  പുച്ഛഞതനൊനടഞചനൊദച്ചിച്ചു  "എവച്ചിനട

ഞപനൊകുനഎനന്നക്കൂടച്ചികൂടനൊഞവനൊ!"എല്ലനൊവരുഎംആനപൺകുടച്ചിനയതനന്നഞനനൊകച്ചി

.അയനൊൾമനറ്റേനൊരനൊഗ്രഹവഎം  ആ  നപൺകുടച്ചിഞയനൊടന്ത്  പറഞ്ഞു.തനച്ചികന്ത്  കുതച്ചിരപ്പുറനതനൊന

സവനൊരച്ചിനചയണഎം.  ആ  നപൺകുടച്ചി  കുതച്ചിരപ്പുറത്തു  നച്ചിന്നന്ത്  ഇറങ്ങച്ചി  എന്നച്ചിടന്ത്  അലച്ചിഞയനൊടനൊയച്ചി

പറഞ്ഞു  "തജീർചയനൊയുഎം  ഞസനൊദരനൊ,  നച്ചിനന  ആഗ്രഹഎം  അതനൊനണങ്കേച്ചിൽ  കയറച്ചിനകനൊള

"പടണതച്ചിനല  ആളകനളല്ലനൊഎം  അയനൊനള  തനന്ന  ഞനനൊക്കുകയനൊണന്ത്.  കുതച്ചിരപ്പുറത്തു

കയറച്ചിയച്ചിനല്ലങ്കേച്ചിൽ ആനക നനൊണഞകടനൊകുഎം.അയനൊൾ ഞവഗഎം കുതച്ചിരപ്പുറത്തു ചനൊടച്ചികയറച്ചി.ഉടൻ

തനന്ന കുതച്ചിര ഉചതച്ചിൽ ശബ്ദമുണനൊകച്ചി കുതച്ചിച്ചു പനൊയനൊൻ തടങ്ങച്ചി.കുതച്ചിരപ്പുറതച്ചിരുന്ന അലച്ചി

ഞപടച്ചിച്ചു  നച്ചിലവച്ചിളച്ചിക്കുവനൊൻ  തടങ്ങച്ചി.കുതച്ചിര  പടണതച്ചിൽ  നച്ചിനഎം  ഒരുപനൊടകനല

എതച്ചിയഞപനൊൾ  ആ  നപൺകുടച്ചി  തനന  മുഖഎം  മറചച്ചിരുന  തൂവനൊല  മനൊറ്റേച്ചി.പടണവനൊസച്ചികൾ

അമ്പരനഞപനൊയച്ചി .അതന്ത് സുൽതനൊനന മകൾ റുബനൊയച്ചിയ  ആയച്ചിരുന.രനൊജകുമനൊരച്ചി പറഞ്ഞു

:"പരച്ചിഹനൊസഎം  നതനൊഴച്ചിലനൊകച്ചിയച്ചിരച്ചിക്കുന്ന  എല്ലനൊവർക്കുഎം  ഇതച്ചിൽ  നച്ചിനഎം  വദ്യതദ്യസമനൊയ

ശച്ചികയനൊയച്ചിരച്ചിക്കുഎം  ലഭച്ചിക്കുന്നതന്ത്.ആ  കുതച്ചിര  ഇനച്ചി  നകനൊടനൊരതച്ചിനല  കനൊരനൊഗൃഹതച്ചിനല

നച്ചിൽകുകയുള്ളൂ."  ഇതയുഎം  പറഞ്ഞു  രനൊജകുമനൊരച്ചി  അവച്ചിനടനച്ചിനഎം  മടങ്ങച്ചി.പച്ചിന്നജീനടനൊരച്ചികലുഎം

അലച്ചി ആനരയുഎം പരച്ചിഹസച്ചിചച്ചിടച്ചില്ല.                                         

                                                      ********************************
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                        Ten Principles to make you mature

                                         കവഷ്ണവച്ചി വച്ചി 

● Keep life smile 

● keep your body healthy

● Learn to like work                              

● Have a good hobby                       

● Learn to be satisfied

● Like  people  and  join  hands  with

them

● Make the present moment a success

● Learn from experiences

● Free your mind from unnecessary worries

● Have a life based on certain principles.

                   ********************************
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                  ഭൂമജീ നക്ഷിനക്കനൊയസ് 

                                    വച്ചിഷ്ണു എസന്ത് 
 ഭൂമജീ നച്ചിനന്നക്കുറച്ചിച്ചു ഞനൊനനനനഴുതഎം ?

ഭൂമജീ നച്ചിനന്നക്കുറച്ചിച്ചു ഞനൊനനന്തു നചനൊല്ലുഎം ?

വറ്റേച്ചിവരണ പുഴയുമനൊയന്ത് നജീ ,

ഉണങ്ങച്ചി മരച്ചിച മരവമനൊയന്ത് നജീ ,

കച്ചിളച്ചികൾക്കു പനൊറനൊൻ ഇടഎം

നകനൊടകനൊനത ,

മജീനച്ചിനു നജീനനൊൻ ഇടഎം നകനൊടകനൊനത ,

മനൊനച്ചിനു ഓടനൊൻ ഇടഎം നകനൊടകനൊനത ,

പുല്ലച്ചിനന്ത് മുളകനൊൻ ഇടഎം നകനൊടകനൊനത ,

എവച്ചിനടകച്ചിനതവച്ചിഞടകന്ത് മറയുന നജീ ....

എവച്ചിനടകച്ചിനതവച്ചിഞടകന്ത് ഞപനൊകുന നജീ ...

                                      

                                         ********************************
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           ഓർമ്മകൾ 
അമർനനൊഥന്ത് സച്ചി എസന്ത് 

ഒരച്ചികലുഎം മറകനൊത നനൊളകൾകച്ചിനച്ചി 

ഒരച്ചികലുഎം മറകനൊത സതപ്നങ്ങൾനകനൊരു 

യനൊതയനൊയന്ത് ഞനൊൻ ഒരു സതർഗ്ഗവനൊതച്ചിലച്ചിൽ 

ഒരു സങ്കേല്പ15മച്ചിനച്ചിയുനണങ്കേച്ചിൽ 

ഞനൊനതച്ചിഞലനൊരു  പുഷ്പമനൊ-

മനൊകുനമഞന്നനൊർഞതനൊ ....

അതച്ചിനലനൊരു  സനൊയനൊഹന്ത് ന16 വച്ചിരുനകനൊരൻ ...

അതച്ചിനലനൊരു സനൊനതന മച്ചിഴച്ചിനജീർ17 തള്ളച്ചികൾ ...

ആഞരനൊ വച്ചിളച്ചികനൊൻ കനൊഞതനൊർത്തു നച്ചിന ഞനൊൻ 

ഒരച്ചികലുഎം മറകനൊത സതപ്നങ്ങളമനൊയച്ചി .....  

                                           ********************************
                                        

15 സങ്കേൽപഎം -ഊഹച്ചിക്കുക 

16 സനൊയനൊഹഎം -സനദ്യ 

17 മച്ചിഴച്ചിനജീർ -കണ്ണുനജീർ 
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 ഭൂമക്ഷിയുനട സരനൊദനശം 18 

                     ആരതച്ചി പച്ചി
ഞവനലച്ചിൽ ഉരുകച്ചി കരയുന്നജീ ,
ഭൂമച്ചിതൻ ഞവദനയനൊരറച്ചിയുന ?
ഭൂമച്ചിതൻ ഞമനച്ചിയച്ചിൽ 
മബൗനഎം ഉരുകച്ചിനയനൊലച്ചിക്കുന...
വച്ചിങ്ങുന്നൂമനഎം .....
ഞകഴുന്നൂ നനൊവകൾ .....
ഒരു തള്ളച്ചി മഴയനൊയന്ത് ........
മനൊനവരനൊശച്ചിതൻ ഞപക്കൂതച്ചിൽ ,
നശച്ചിച ഭൂതലഎം .
നജീയച്ചിത കനൊണുന്നച്ചിഞല്ല ഞസനൊദരനൊ ...
നജീ തനന്നയജീ ഭൂമച്ചി തൻ ഘനൊതകൻ ,
നജീ തനന്നയജീ ഭൂമച്ചി തൻ അനകൻ ....!                                                                    

എത തലമുറതൻ സനൊകച്ചികളച്ചിവർ വൃകങ്ങൾ 
നവറുഎം സനൊകച്ചികളല്ലച്ചിവർ ഭൂമച്ചികവർ തൂണുകൾ 
മനൊനവനന്ത് പ്രനൊണവനൊയുവഎം തണലുഎം നൽകച്ചിയ കദവമച്ചിവർ 
ജജീവനുള്ള എനച്ചിനുഎം 'അമ്മ ധരണച്ചിയുഎം അച്ഛൻ വൃകവഎം 
എനച്ചിനു നനൊഎം മറക്കുന ,എനച്ചിനു നനൊഎം ഇരച്ചിക്കുഎം നകനൊമ്പന്ത് മുറച്ചിക്കുന 
ഭൂമച്ചിതൻ ജജീവദനൊയകനര എനച്ചിനു കടപുഴകച്ചി വജീഴ്ത്തുന 
ഞഹ മനൊനവ ഒഞന്നനൊർക അവസനൊന വനൊയുവച്ചിനനൊയച്ചി നജീ പച്ചിടക്കുഞമ്പനൊൾ 
ഒരു പുലന്ത്നനൊഞമ്പ ....നച്ചിനകനൊശ്രയമനൊയച്ചി ഉണനൊവൂ  .....   

18 ഞരനൊദനഎം -കരചച്ചിൽ

                                    ********************************                   
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               മലയനൊളശം പഴനഞനൊല്ലുകൾ

                                    ശദ്യനൊഎം കൃഷ്ണൻ  

                    

       
●  ആനയുനട പുറതന്ത് ആനകനൊരനച്ചിരച്ചിക്കുഞമ്പനൊൾ നനൊയന്ത് കുരചനൊൽ അവൻഎത     

 ഞപടച്ചിക്കുഎം

●   ആനയങ്കേച്ചിൽ ഒരു ഞതനൊകന്ത്; ഞപനൊനയങ്കേച്ചിൽ ഒരു വനൊകന്ത്.

●   ആരനൊചനൊരുനട ഞനനൊടഎം ഞപനൊനല.

●  ആരനൊൻമനൊരനൊൻ ചകകടച്ചിട്ടു, ശങ്കേരനന കുണച്ചികന്ത് നവളഞച്ചിലന്ത്.

● ആരനൊനന ആറ്റേനൊണ്ടു ഞപനൊറ്റേച്ചിയനൊലുഎം ആരനൊൻ ആരനൊൻ തനന്ന.

●   ആരനൊനന അപരനൊധഎം വനൊരച്ചിയനന ഊരഞമൽ.

●   ആരനൊനന അപരനൊധതച്ചിനു വനൊരച്ചിയനന പുരമകൾ എടത്തു.

●  ആരനൊനന കഞണ നമ്മുനട കുറ്റേഎം കനൊണ.
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●  ആരനൊനന കുടച്ചിനയ ആയച്ചിരഎം മുതച്ചിയനൊലുഎം ഒന നപനൊതച്ചിക്കൂടനൊ.

●  ആരനൊനന തലയ ഭനൊനന്ത് പച്ചിടച്ചിചനൊൽ കനൊണുന്ന തലകന്ത് നല്ല ഞചലന്ത്.

● ആരനൊനനയുഎം പനലച്ചിൽ വനൊഎനന  വച്ചിളമ്പുകനൊണണനമങ്കേച്ചിൽ.

● ആശയുനട ആധച്ചികദ്യഎം ആപതച്ചിന്നച്ചിരച്ചിപച്ചിടഎം-

● ആശവലച്ചിനയനൊൻ അതനൊവനപട്ടുഞപനൊഎം-

● ആശനൊൻ പച്ചിഴചനൊൽ ഏതമച്ചില്ല-

● ആശനൊനകരഎംഒനപച്ചിഴചനൊൽ ശച്ചിഷദ്യന്നകരഎം     അമ്പനതനൊനഎം-

●  ആശനൊനുനകനൊടകനൊതത കവദദ്യനുനകനൊടക്കുഎം-

● ആശ്രയഎം ഇല്ലനൊതവർകന്ത് ഈശതരൻ ആശ്രയഎം-

● ആളച്ചിൽകുറച്ചിയവനന വച്ചിശതസച്ചിച്ചുകൂടനൊ-

● ആളച്ചില്ലനൊദദുഃഖഎം അഴുതനൊലുഎംതജീരനൊ-

● ആളണനൊയനൊനലന്തുഫലഎം, ആണുണനൊയനൊൽ ഉണന്ത് ഫലഎം

                        

                                  ********************************
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Save Our Mother Earth.......................

                                        ശദ്യനൊശം കൃഷ്ണൻ
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            വർഷകനൊലശം 

                           സച്ചിദനൊർഥന്ത് എസന്ത് 

വന്നഞല്ലനൊ വന്നഞല്ലനൊ വർഷകനൊലഎം ,

വനകഴച്ചിഞനൊഞലനൊ കഷ്ടകനൊലഎം .

വർണതച്ചിൽ നജീരനൊടച്ചി ,തള്ളച്ചികളച്ചിനചത്തുഎം, 

തമ്പച്ചികക വർണതച്ചിൽ വർഷകനൊലഎം,

മഴയത്തുഎം മഞത്തുഎം  

കുളച്ചിരനൊയുഎം മഴയനൊയുഎം

കുടചൂടച്ചി നച്ചിൽക്കുന്ന 

വർഷകനൊലഎം 19...

കലച്ചിതള്ളച്ചി മഴവന 

കനച്ചിവച്ചില്ലനൊ മഴയത്തു കലച്ചിയുള്ള കനൊറ്റേനൊയന്ത് ,

കലച്ചികനൊലനമത്തുന്ന വർഷകനൊലഎം ...

                                  *******************************

                                                          

19 വർഷകനൊലഎം -മഴകനൊലഎം
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സവഴനൊമ്പൽ പകക്ഷി 

            മുഹമ്മദന്ത് സനൊബച്ചിതന്ത് നജ എൻ   

                                                                
പൂമുഖപടച്ചിയച്ചിൽ 
നച്ചിഞന്നയുഎംകനൊത്തു ഒരു 
ഞവഴനൊമ്പൽ പകച്ചി .
തളച്ചിരച്ചിട ഞമഘചനൊരുത.20

ഒരു തളസച്ചികതച്ചിഞരറ്റു 
നജീനയനൊരു വണനൊയന്ത് വന 
ഞനൊൻ നച്ചിനന്ന തഴുകച്ചി 
രനൊപനൊടച്ചിപകച്ചിഞപനൊനല   
ഞനൊൻ ഞമനച്ചി  വച്ചിടർതച്ചി.
പചകകഞതനൊലഞപനൊനല 
മനഎം നച്ചിറഞ്ഞു .
സുഗനചനൊമരഎം  വജീശച്ചിയഞപനൊനല
ഉള്ളഎം സുഗനഎംവച്ചിതറച്ചി 
ചച്ചില പൂകൾ നച്ചിനന്ന 
നച്ചിരസച്ചിചജീടഞമ്പനൊൾ 
നച്ചിനന സവച്ചിഞശഷഗുണങ്ങളറച്ചിയുന്ന 
സുവർണകനൊലഎം വന്നച്ചിടഎം 
അതവനര പറനനകനൊള്ളൂ 
പറനയരൂ ...............
                                                  ********************************

20 ചനൊരുത -സബൗന്ദേരദ്യഎം  
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        കനൊറക്ഷിൻ നനൊദശം 

                      വച്ചിഷ്ണുഎസന്ത്  
തരുണച്ചിമയച്ചിൽ തഴുകച്ചിവരുഎം 

അപ്പുപൻ തനൊടച്ചി കനള ...

ഒഴുകച്ചിവരുഎം പൂവച്ചിതളച്ചിൽ ,

നച്ചിഴലുകളനൊവഎം ഇതളകഞള...

പൂവണച്ചിയച്ചിൽ നതന്നലനൊയച്ചി 

പൂങ്കേനൊറ്റേച്ചിൻ കച്ചിളച്ചിമകഞള...

എൻ ഹൃദയസ്പന്ദേനങ്ങൾ 

നജീയനൊയച്ചി നച്ചിറയുന ...

എൻ മധുരഗനൊനലയഎം 

കച്ചിളച്ചിനനൊദഎം21 ഞപനൊനലനൊഴുകച്ചി 

കടച്ചിൽ നജീ അലച്ചിയുഞമ്പനൊൾ 

വച്ചിണച്ചി22ലനൊനക പടരുന 

                                                       ********************************

                                 

21 നനൊദഎം -ശബ്ദഎം 

22വച്ചിണന്ത് -ആകനൊശഎം 
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       രനൊപനൊടക്ഷിയുനട അനദ്യശം      

         ഞസ്നേഹ എഎം എസന്ത്     

ഡച്ചിസഎംബർ  മനൊസതച്ചിനല  തണുപ്പുള്ള
ഒരു പ്രഭനൊതഎം .കച്ചിഴക്കുവശനത വനൊതച്ചിൽ
തറന്നന്ത്  നനൊരനൊയണച്ചിഅമ്മ
പുറഞതക്കുവന.വജീടച്ചിനന  അങ്കേണവഎം
നടപനൊതകളഎം  മഞ്ഞുമൂടച്ചികച്ചിടക്കുന
.നനൊരനൊയണച്ചിഅമ്മ  തച്ചിണയച്ചിൽ
സ്ഥനൊനമുറപച്ചിച്ചു  .പതച്ചിവന്ത്  നതറ്റേച്ചികനൊനത
പനൊൽകനൊരൻനനൊരനൊയണച്ചി  അമ്മയുനട
വജീടച്ചിനലതച്ചി
രനൊമൻനനൊരനൊയണച്ചിയമ്മഞയനൊടനൊയച്ചി  ഞചനൊദച്ചിച്ചു  :"ഉണച്ചി  വരനൊറനൊഞയനൊ  നനൊണച്ചിയഞമ്മ,ഉണച്ചികൂടച്ചി
വന്നച്ചിട്ടുഞവണഎം  നതഞകൽഭഗവതജീനട  പച്ചിറന്നനൊൾ  ഉതവഎം  ഗഎംഭജീരമനൊക്കുവനൊൻ."ഒരു  നചറു
പുഞ്ചേച്ചിരച്ചിയച്ചിലൂനട നനൊണച്ചിയമ്മ രനൊമനന്ത് ഉതരഎം നൽകച്ചി  .നനൊരനൊയണച്ചിയമ്മ വജീണ്ടുഎം തച്ചിണയച്ചിൽ
ഇരുന  ."എനനനൊരു  തണുപനൊണച്ചിതന്ത്,അസഹനജീയഎം  തനന്ന,ഈ  തണുപച്ചിൽ  നച്ചിന്നന്ത്  രക
ഞനടവനൊൻ  ഒരു  കനൊപച്ചി  കുടച്ചിഞചകനൊഎം  ";നനൊരനൊയണച്ചിയമ്മ  തച്ചിണയച്ചിൽ  നച്ചിനഎം  എഴുഞന്നറ്റേന്ത്
വജീടച്ചിനുള്ളച്ചിഞലകന്ത്  കയറച്ചി  സമയഎം  കടനഞപനൊയച്ചി  .സൂരദ്യനന  പ്രകനൊശഎം  ഒനരതച്ചിഞനനൊടഎം
ഞപനൊനല  മണച്ചിമലഞഞ്ചേനൊല  എന്ന  ആ  പ്രഞദശഞതകടച്ചിച്ചു  .മനഞനൊന  ശമച്ചിചഞപനൊൾ
കുടച്ചിക്കൂടങ്ങൾ  വനൊകമരതച്ചിനന  ഞചനൊടച്ചിനല  വച്ചിശനൊലമനൊയ  സ്ഥലനതനൊത്തുകൂടച്ചി.മഞച്ചിൽ
വച്ചിവച്ചിധ രൂപങ്ങൾ ഉണനൊകച്ചിയുഎം  തല്ലുകൂടച്ചിയുഎം  കളച്ചിച്ചുനകനൊണച്ചിരച്ചിനക നനൊണച്ചിയമ്മ കുടച്ചികനള
വച്ചിളച്ചിച്ചു :"കുഞടദ്യനൊനള ഒന്നച്ചിങ്ങടന്ത് നവഞരനൊ?ഒരൂടഎം തരുവനൊനനൊ."
               കുടച്ചികൾ വളനര സഞനനൊഷഞതനൊനട നനൊണച്ചിയമ്മയുനട വജീടച്ചിനലതച്ചി .നനൊണച്ചിയമ്മ
നല്കുന്നനതനനൊഞവനൊ  എന്ന  ആകനൊഎംഷയച്ചിൽ  ഒരു  കുടച്ചി  ഞചനൊദച്ചിച്ചു  :"എനനൊ  നനൊണച്ചിമുതശച്ചി
തരുഞന്ന?കനൊണനൊൻ  നകനൊതച്ചിയനൊകുന."തച്ചിരകന്ത്  കൂടരുതന്ത്  ,ഇനപനൊതരനൊഎം."എനപറഞ്ഞു
നനൊണച്ചിയമ്മ  കുടച്ചികൾനകല്ലനൊവർക്കുഎം  കക  നച്ചിറനയ  സതനൊദൂറുന്ന  ഉണച്ചിയപങ്ങൾ  നൽകച്ചി
.ആഹനൊദഞതനൊനട  അവർ  വനൊകമരതച്ചിനന  ഞചനൊടച്ചിലച്ചിരുന്നന്ത്  കഴച്ചിച്ചു  .അഞപനൊഞഴക്കുഎം
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അവർനകല്ലനൊഎം കജീണഎം അനുഭവനപടതച്ചിനനൊൽ നനൊണച്ചിയമ്മഞയനൊടന്ത് യനൊത പറഞ്ഞു മടങ്ങച്ചി .
ആ   സ്ഥലഎം  പഴയതഞപനൊനല  നച്ചിശബ്ദമനൊയച്ചിതജീർന  .ഏകഞദശഎം  പതച്ചിനനനൊനമണച്ചി
(സമയഎം)ആയഞപനൊൾഞപനൊസ്റ്റേന്ത്മനൊൻ   രനൊഘവൻ  നനൊയർ  മഞ്ഞുനച്ചിറഞ  പനൊതയച്ചിലൂനട
കസകച്ചിളഎം ഉരുടച്ചി വരുന്നതന്ത് നനൊണച്ചിയമ്മ കണ്ടു ."അല്ല രനൊഘവനനൊഞണനൊ ഇതന്ത്  ?"രനൊഘവൻ
:"അഞതഞല്ലനൊ  നനൊണച്ചിയഞമ്മ "."കുനറ നനൊളനൊയഞല്ലനൊ രനൊഘവ കണച്ചിടന്ത് ;കുഞറനനൊളനൊയഞല്ലനൊ രനൊഘവ
കണച്ചിടന്ത്  എവച്ചിടനൊയച്ചിരുന  നജീയന്ത്?''ഓ  അഞതനൊ  ഒരു  ഞജനൊലച്ചികനൊരദ്യതച്ചിനനൊയന്ത്  പുറഎംനനൊടച്ചിൽ
ഞപനൊയച്ചിരുന .ഉഞവ്വനൊ.നച്ചിനകഞണനൊ ? അല്ല .കൂനട ഞജനൊലച്ചിനചയ്യുന്ന സുഹൃതച്ചിനന മകൾകന്ത്."
"ഉഎം  നല്ലതന്ത്;ഉണച്ചിയുനട  കത്തുവല്ലതഎം  വഞന്നനൊ  രനൊഘവനൊ  ."നനൊണച്ചിയമ്മ  ദയനജീയമനൊയ
മുഖഞതനൊടകൂടച്ചി ഞചനൊദച്ചിച്ചു." 'ഒനഎം വന്നച്ചില്ല നനൊണച്ചിയഞമ്മ.'ദഖഞതനൊനട നനൊണച്ചിയമ്മ പറഞ്ഞു
"എവച്ചിടഞവനൊ എനനകുടച്ചി ?തനച്ചിച്ചു  ദഖച്ചിക്കുകയനൊകുഎം ." "ഇനല്ലനന നനൊണച്ചിയഞമ്മ ;നമ്മുനട ഉണച്ചി
സനൊധനൊരണകുടച്ചികനളഞപനൊനലയനൊഞണനൊ  നമ്മുനട  രനൊജദ്യനത  കനൊക്കുന്നവനനൊ  അവൻ
സുഖമനൊയച്ചിരച്ചിക്കുനണനൊവഎം  ."രനൊഘവൻ  നനൊണച്ചിയമ്മനയ  സമനൊധനൊനച്ചിപച്ചിക്കുവനൊൻ  ഞവണച്ചി
പറഞ്ഞു  .  ഞനരഎം  മയങ്ങച്ചി  .  തച്ചിസനദ്യനൊസമയമനൊയച്ചി  നനൊണച്ചിയമ്മ  വച്ചിളക്കുനകനൊളതച്ചി
പ്രനൊർതച്ചിച്ചു  .  തച്ചിണയച്ചിലച്ചിരുന എല്ലനൊ ശബ്ദങ്ങളഎം ഞശ്രവച്ചിച്ചു  .അഞപനൊഴനൊണന്ത്  ഒരു മധുരമനൊയ
ഗനൊനഎം  ഞകടതന്ത്  .  ഞകട്ടുമറന്ന  പനൊട്ടുകളനട  ഈണഎം  ഞപനൊനല  .  ഞനനൊകച്ചിയഞപനൊൾ
വനൊകമരതച്ചിനന  നകനൊമ്പച്ചിലച്ചിരുന്നന്ത് ഒരു  രനൊപനൊടച്ചി  അതച്ചിമഞനനൊഹരമനൊയച്ചി  പനൊടന  .  ആ
ഗനൊനതച്ചിൽ നനൊണച്ചിയമ്മ ലയച്ചിചച്ചിരുന .
                                 ഞനരഎം ഒരുപനൊട മയങ്ങച്ചി. നനൊരനൊയണച്ചിഅമ്മ അതനൊഴഎം കഴച്ചിച്ചു
പ്രനൊർതച്ചിച്ചു  കച്ചിടന.  പച്ചിഞറ്റേ  ദച്ചിവസഎം  രനൊവച്ചിനല  നനൊണച്ചിയമ്മ  വനൊതച്ചിൽതറന്നഞപനൊൾ  അതനൊ
മുമ്പച്ചിൽ രനൊഘവൻ. "ആരനൊഅതന്ത് ?"കണച്ചിനന കനൊഴ്ചനയനൊനക ഞപനൊയച്ചി ." "ഞനൊനനൊ നനൊണച്ചിയഞമ്മ
രനൊഘവൻ  ."ഉഞവ്വനൊ  .എനനൊ  രനൊഘവനൊ  പുലർനചതനന്ന  "  "ഒരു  സഞനനൊഷ  വനൊർതയുണന്ത്

.അതന്ത് പറയുവനൊൻ കവകച്ചികണ എന്നന്ത് നവച്ചു." "ഊഎം എനനൊ ?" "ഉണച്ചിയുനട കതന്ത് വന

.  സതദ്യഎം  !അനത സതദ്യഎംതനന്ന  .  "എനനൊ അതച്ചിൽ ഉണച്ചി പറഞച്ചിരച്ചികഞണ?" "വരുന്ന

എടനൊഎം തജീയതച്ചി ഉണച്ചി നനൊടച്ചിൽ വരുനണന്ത്  ." "ഇതന്ത്  സതദ്യമനൊഞണനൊ രനൊഘവനൊ  ?" "അനത

ഇതന്ത്  സതദ്യമനൊ." ".....നന കുടച്ചി വരുന ." "കവകച്ചിഞകണ ഉഞപരച്ചികനളനൊനക ഉണനൊകനട.

നജീ ഞപനൊയച്ചിട്ടു മറ്റേന്നനൊൾ വരൂ ." "ഉഎം ശരച്ചി."  അങ്ങനന കനൊതച്ചിരുന്ന ദച്ചിവസഎം വനന്നതച്ചി  .

നനൊനടങ്ങുഎം  പറന  ഉണച്ചിയുനട  വരവച്ചിനന  കനൊരദ്യഎം.  എല്ലനൊവരുഎം  തങ്ങളനട  ധജീരജവനൊനന

കനൊതച്ചിരച്ചിക്കുന  .നനൊണച്ചിയമ്മ  ഉഞപരച്ചികനളല്ലനൊഎം  ഉണനൊകച്ചികഴന്ത്ഞ്ഞു  .  ആ ദച്ചിവസഎം

ഞനരനമനൊരുപനൊടന്ത്  കവകച്ചിയച്ചിട്ടുഎം  ഉണച്ചിനയ കനൊണനൊൻ  കഴച്ചിഞച്ചില്ല    .   "ഉണച്ചി  ഇതവനര

എതച്ചിയച്ചില്ലഞല്ലനൊ,"നനൊണച്ചിയമ്മ  ദദുഃഖഞതനൊനട  പറഞ്ഞു.സനദ്യ  സമയഎം  അടത്തു.
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വനൊകമരതച്ചിനന നകനൊമ്പച്ചിലച്ചിരുന്നന്ത്  രനൊപനൊടച്ചി പനൊടവനൊൻ തടങ്ങച്ചി . നനൊണച്ചിയമ്മ രനൊപനൊടച്ചിഞയനൊടനൊയച്ചി

ഞചനൊദച്ചിച്ചു "നന രനൊപനൊടച്ചി നനൊ എനന ഉണച്ചിവരനൊനത?രനൊപനൊടച്ചി പനൊടന്ത് തടർനനകനൊഞണയച്ചിരുന

.അടത  ദച്ചിവസവഎം  കണച്ചില്ല  .അടത  ദച്ചിവസഎം  രനൊവച്ചിനല  ഞപനൊസ്റ്റേന്ത്ഓഫജീസച്ചിനല

ലനൊൻഞഫനൊണച്ചിൽ  പ്രതജീകച്ചികനൊനത  ഒരു  വച്ചിളച്ചി  .രനൊഘവൻ  എടത്തു  ."ഹഞലനൊ  ആരനൊതന്ത്?"

"ഇതന്ത് മണച്ചിമലഞഞ്ചേനൊല ഞപനൊസ്റ്റേന്ത്ഓഫജീസന്ത് ആഞണനൊ ?" "അഞതഞല്ലനൊ ." "ഉണച്ചിഞദവന്ത്.....

കദ്യനൊപന്ത്റ്റേൻ ഉണച്ചിഞദവന്ത്  ." "ഹനൊ!  ഞങ്ങനട ഉണച്ചി  ;അവൻ അടത്തുഞണനൊ  ?" "കമച്ചികണഎം

ഉണച്ചിഞദവന്ത് പ്രതജീകച്ചികനൊനത ഉണനൊയ നവടച്ചിവയന്ത്പച്ചിൽ വജീരമൃതദ്യു വരച്ചിച്ചു  ." "നന  നതഞകൽ

ഭഗവതച്ചി  ".....  രനൊഘവൻ സബ്ധനനൊയച്ചി നച്ചിന്നന്ത്  .നനൊനടങ്ങുഎം ഈ വനൊർത പരന.നനൊണച്ചിയമ്മ

ഒഴച്ചിനക .എല്ലനൊവരുഎം നനൊടച്ചിനന ജവനൊനന ഒരച്ചികൽ കൂടച്ചി കനൊണുവനൊൻ ഞവണച്ചി നനൊണച്ചിയമ്മയുനട

വജീടച്ചിൽ എതച്ചി .നനൊണച്ചിയമ്മ വനൊതച്ചിൽ തറനഞനനൊക്കുഞമ്പനൊൾ വജീടച്ചിനു ചുറ്റുഎം ഒരനൊൾക്കൂടഎം ."നനൊ

എല്ലനൊവരുഎം ?നന ഉണച്ചിനയ കനൊണുവനൊനനൊഞണനൊ ?ഇന്നന്ത് വരുമനൊയച്ചിരച്ചിക്കുഎം അനല്ല രനൊഘവനൊ ?"

"അനത ." അങ്ങനന കുറച്ചു സമയഎം കഴച്ചിഞഞപനൊൾ മഞ്ഞുനച്ചിറഞ ആ പനൊതയച്ചിലൂനട ഒരു

വണച്ചി വരുന  .പച്ചിന്നനൊനല നച്ചിറനയ നചറച്ചിയ വണച്ചിയുഎം  .അതന്ത്  നനൊണച്ചിയമ്മയുനട വജീട്ടുമുറ്റേത്തു

നച്ചിർതച്ചി .വനൊതച്ചിൽ തറന്നന്ത് എഞനനൊ എല്ലനൊവരുഎം ഞചർന്നന്ത് നനൊണച്ചിയമ്മയുനട 

വജീടച്ചിഞലക്കു നകനൊണന്ത് വരുന ."നനൊ രനൊഘവനൊ അതന്ത് ?കണന്ത് തജീനര പച്ചിടച്ചികണലദ്യ." രനൊഘവൻ

പറഞ്ഞു  "അതന്ത് നമ്മുനട ഉണച്ചിയനൊ."  നനൊണച്ചിയമ്മ  "ഉഞവ്വനൊ നന ഉണച്ചി വഞന്നനൊ,  പച്ചിനന്നനനൊ

അവൻ നന അടത്തു വരനൊനത  ?"  രനൊഘവൻ നപനൊടച്ചികരഞ്ഞുനകനൊണന്ത്  പറഞ്ഞു  "നമ്മുനട

ഉണച്ചി ഞപനൊയച്ചി .....നമ്മനളവച്ചിട്ടുഞപനൊയച്ചി ..  ഈ നനൊടവച്ചിട്ടു ഞപനൊയച്ചി ....."ഈ വനൊക്കുകൾ ഞകടതഎം

നനൊണച്ചിയമ്മ സബ്ധയനൊയച്ചി നച്ചിന്നന്ത്  .ആരുഎം പ്രതജീകച്ചികനൊനത ഒരു നച്ചിലവച്ചിളച്ചി  . "നന ഉണച്ചി ...."

നജീ  എനന്ന  തനച്ചിചനൊകച്ചി  ഞപനൊഞയനൊ  ...."  സങ്കേടഎം  നകനൊണന്ത്  നച്ചിറഞ  ആ  അമ്മമനസന്ത്

ഞചതനയറ്റു കച്ചിടക്കുന്ന തനന ഉണച്ചിഞയനൊടനൊയച്ചി ഞചനൊദച്ചിച്ചു. "രനൊജദ്യഎം കനൊക്കുവനൊൻ ഞപനൊയ നച്ചിനന്ന

അനത രനൊജദ്യഎം തനന്ന ഇല്ലനൊണനൊഞകദ്യനൊ?" ആ അമ്മ വജീണ്ടുഎം വജീണ്ടുഎം ഉറനകനച്ചിലവച്ചിളച്ചിച്ചു .
ഉണച്ചിയുനട  ഞചതനയറ്റേ ശരജീരതച്ചിനന്ത്  കൂടനൊയച്ചിവന്ന കമനൊൻഞഡനൊസന്ത്  ഉണച്ചി  എന്ന കദ്യനൊപന്ത്റ്റേൻ

ഉണച്ചിഞദവച്ചിനന്ത്ഔഞദദ്യനൊഗച്ചിക  ബഹുമതച്ചികഞളനൊനട  ആദരനൊഞലച്ചികൾ  അർപച്ചിച്ചു  .മനസച്ചില്ല

മനഞസനൊനട  നനൊനടങ്ങുഎം  തങ്ങളനട  ജവനൊനന്ത്  അനദ്യയനൊത  അയച്ചു  .അങ്ങനന  നനൊളകൾ

അതച്ചിഞവഗഎം കടന .ഋതകൾ മനൊറച്ചിമനൊറച്ചിവന .ഉണച്ചി നനൊടനജീങ്ങച്ചിയച്ചിട്ടു ഒരു വർഷഎം തച്ചികയുന്ന
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ദച്ചിവസഎം .നനൊണച്ചിയമ്മ തച്ചിണയച്ചിൽ തച്ചികഞ ഒറ്റേനപടലച്ചിൽ  സങ്കേടഞതനൊടകൂടച്ചിയച്ചിരുന .എനഎം
സനദ്യനൊസമയത്തു  നനൊണച്ചിയമ്മയ  കൂടനൊയച്ചി  വരുകയുഎം  നനൊണച്ചിയമ്മയുനട  സങ്കേടതച്ചിൽ

പങ്കേനൊളച്ചിയനൊവകയുഎം നചയ്ത രനൊപനൊടച്ചി  അന്നന്ത്  മനൊതഎം  ഞനരഞതനയതച്ചി പനൊടനൊരഎംഭച്ചിച്ചു  .വളനര

ഉചതച്ചിൽ പനൊടച്ചി .നച്ചില്ക്കുവനൊൻ ഞപനൊകുന്ന പനൊട്ടുഞപനൊനല .രനൊപനൊടച്ചിഞയനൊടനൊയച്ചി നനൊണച്ചിയമ്മ പറഞ്ഞു

"എനച്ചികന്ത്  കൂടന്ത്  നജീയനൊ  ,നച്ചിനന പനൊടനൊ...  എനന്ന വച്ചിട്ടു  ഞപനൊകരുഞത രനൊപനൊടച്ചി  ..."  രനൊപനൊടച്ചി

ദദുഃഖതച്ചിനന ഈണഎം പനൊടവനൊൻ തടങ്ങച്ചി .... അടത ദച്ചിവസഎം രനൊവച്ചിനല നനൊണച്ചിയമ്മ വനൊതച്ചിൽ

തറന്നന്ത്  പുറതച്ചിറങ്ങച്ചിയഞപനൊൾ   തണുതന്ത്  മനൊരവച്ചിച്ചു  കച്ചിടക്കുന്ന  രനൊപനൊടച്ചി  .നനൊണച്ചിയമ്മ

പരച്ചിഭനൊനയനൊയച്ചി  അതച്ചിനടഞതക്കു  ഓടച്ചി  .ഞനനൊക്കുഞമ്പനൊൾ  ഏഞതനൊ  നച്ചികൃഷ്ട  ജജീവച്ചി  ആ

പനൊവനത ആഹനൊരമനൊക്കുവനൊൻ ശ്രമച്ചിചച്ചിരച്ചിക്കുന .ആ രനൊപനൊടച്ചി നനൊണച്ചിയമ്മനയ കണതഎം 
തനന  അവസനൊന  ശതനൊസഎം  എന്ന  നച്ചിലയച്ചിൽ  ഒരു  മൂളൽ  മനൊതഎം  നനൊണച്ചിയമ്മനയ

ഞകൾപച്ചിച്ചുനകനൊണന്ത്  കണ്ണുകളടച്ചു  .നനൊണച്ചിയമ്മയുനട കണ്ണുകൾ നച്ചിറഞ്ഞു  .  "നന  രനൊപനൊടച്ചി

നജീയുഎം ഞപനൊഞയനൊ ,എനന്ന വച്ചിടന്ത്  ......ഞനൊൻ ഏകയനൊയച്ചി  ....ഞനൊൻ ഏകയനൊയച്ചി  ..." അങ്ങനന

ഉരുവച്ചിട്ടുനകനൊണന്ത്  നനൊണച്ചിയമ്മ വജീടച്ചിൽ നച്ചിനഎം എഞങ്ങനൊനടന്നച്ചില്ലനൊനത ദൂഞരകന്ത്  നടന്നകന .....

                      ********************************
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          Alphabetical Riddles                                                        

                          ശ്രജീരനൊഗന്ത് നജ എസന്ത്                                                                  

● which letter is an insect?            

                   B (bee)

● which letter is full of water?

                  C(sea)

● which letter wears spectacles?

                     I(eye)

● which letter is a vegetable?

                    P(pea)

● which letter ask question?

                    Y(why)

● which letter is a drink?

                   T(tea)

● a simple sentence containing all alphabets?

   A quick brown fox jumped over the lazy dogs.
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             ഒരു അവധക്ഷിക്കനൊലതസ് 

                                കവഷ്ണവച്ചി വച്ചി 
മനസച്ചിൽ  മനൊയനൊനത  തളഎം  നകടച്ചി  നച്ചിന്ന  ഒരു

ഓർമ്മയനൊയച്ചിരുന  അമ്മമ്മയുനട  നനൊടച്ചിൽ  ഞപനൊയ  ആ

ദച്ചിവസഎം  അന്നന്ത്   ഞനൊനുഎം  ഞചടനുഎം  നവളപച്ചിനന്ത്  ഉണർന

.അവച്ചിനട  ഉതവമനൊണന്ത്  ."മകനള  ഞവഗഎം  കുളച്ചിഞചനൊള"

-വസങ്ങൾ  അടകച്ചിവയന്നതച്ചിനച്ചിടയച്ചിൽ  അമ്മ  പറഞ്ഞു

.ബനൊഗുനമടതന്ത് വജീടച്ചിൽ നച്ചിനഎം പടച്ചികളച്ചിറങ്ങച്ചി എല്ലനൊവരുഎം

കനൊറച്ചിനടനതതച്ചി  .തച്ചിരഞകറച്ചിയ  ഞറനൊഡച്ചിലൂനട  കനൊർ

മുഞന്നനൊട്ടു നജീങ്ങച്ചി  .വജീതച്ചിഞയറച്ചിയ ഞറനൊഡന്ത്  .തലങ്ങുഎം വച്ചിലങ്ങുഎം

പനൊയുന്ന വനൊഹനങ്ങൾ .ഇരു വശത്തുഎം കൂറ്റേൻ നകടച്ചിടങ്ങൾ

.കനൊൽനടയനൊതകനൊരുഎം  വനൊഹനങ്ങളഎം  .ആനക  ബഹളമയഎം  .ഞറനൊഡരച്ചികച്ചിനല  സച്ചിഗൽ

ഞപനൊസ്റ്റേച്ചിൽ  ചുവപ്പു  നവളച്ചിചഎം  നതളച്ചിഞഞതനൊനട  അച്ഛൻ  കനൊർ  നച്ചിർതച്ചി  .പച  നവളച്ചിചഎം

നതളച്ചിഞ്ഞു .നച്ചിരനച്ചിരയനൊയച്ചി നച്ചിന്നച്ചിരുന്ന  വനൊഹനങ്ങൾ മുഞന്നനൊട്ടു നജീങ്ങച്ചി .കനൊർ പനൊലതച്ചിഞലകന്ത്

കയറച്ചി  .  പനൊലതച്ചിനു  തനൊനഴ  നച്ചിറനഞനൊഴുകുന്ന  പുഴ  .ഞതനൊണച്ചിയച്ചിലച്ചിരുന്നന്ത്  പുഴമജീനുകനള

പച്ചിടച്ചിക്കുന്നവനര  ഞനനൊകച്ചി  ഞങ്ങൾ കകവജീശച്ചികനൊടച്ചി  .പനൊലതച്ചിനപ്പുറത്തുള്ള പനൊലതച്ചിലൂനട

തജീവണച്ചി കടന ഞപനൊയച്ചി  .തജീവണച്ചിയച്ചിൽ കയറച്ചിയച്ചിടച്ചില്ലനൊതതച്ചിനനൊൽ അതച്ചിനന കനൊണുന്നതഎം

അതച്ചിനന  തലതച്ചിലുള്ള  ശബ്ദഎം  ഞകൾക്കുന്നതഎം  എനച്ചികന്ത്  കബൗതകമനൊയച്ചിരുന  .തജീവണച്ചി

ഞപനൊയച്ചികഴച്ചിഞഞപനൊൾ  തജീവണച്ചിപനൊതയച്ചിഞലക്കു  കടകനൊതച്ചിരച്ചിക്കുവനൊൻ  തടഞ്ഞു  വചച്ചിരുന്ന

ഞഗറ്റേന്ത്  നപനൊങ്ങച്ചി  .ഞങ്ങനട കനൊർ വജീണ്ടുഎം മുഞന്നനൊട്ടു നജീങ്ങച്ചി  .നനൊടച്ചിൻപുറതച്ചിഞനതനൊയ കനൊഴ്ചകൾ

ഞങ്ങൾ കനൊറച്ചിനന കസഡന്ത് വച്ചിൻഞഡനൊയച്ചിലൂനട  കണ്ടു തടങ്ങച്ചിയച്ചിരുന .സച്ചിറ്റേച്ചിയച്ചിനല തച്ചിരക്കുള്ള
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ഞറനൊഡച്ചിൽ  നച്ചിനഎം  മനൊറച്ചി  നനൊടച്ചിൻപുറതച്ചിനന  തച്ചിരകന്ത്  കുറഞ  ഞറനൊഡച്ചിലൂനടയനൊയച്ചിരുന

പച്ചിന്നജീടള്ള യനൊത .ഞറനൊഡച്ചിനന ഇരുവശങ്ങളച്ചിലുഎം ഉയർന നച്ചിൽക്കുന്ന നകടച്ചിടങ്ങൾക്കു പകരഎം

തലയുയർതച്ചി  നച്ചിൽക്കുന്ന വൃകങ്ങൾ മനൊതഎം  .അവ ഞങ്ങനള സതനൊഗതഎം  നചയ്യുന്നതനൊയച്ചി

എനച്ചികന്ത് ഞതനൊന്നച്ചി .സച്ചിറ്റേച്ചിയച്ചിനല കൂറ്റേൻ ഫന്ത്ളനൊറ്റുകൾക്കുഎം  വജീടകൾക്കുഎം പകരഎം നകനൊച്ചു നകനൊച്ചു

വജീടകളനൊയച്ചിരുന  ഈ  നനൊടച്ചിൻപുറതച്ചിനന  സവച്ചിഞശഷത  .ഇടയച്ചിനട  പചവച്ചിരച്ചിച

പനൊടങ്ങൾ.അങ്ങകനല  ഉയർന്ന  മലനച്ചിരകൾ  .പനൊടതച്ചിനു  നടവച്ചിലൂനട  കളകളനമനൊഴുകുന്ന

ഞതനൊടന്ത്  .വരമ്പച്ചിൽ നച്ചിരന നച്ചിൽക്കുന്ന നവള്ള നകനൊക്കുകൾ  .മഞനനൊഹരമനൊയ ഈ കനൊഴ്ചകൾ

കണ്ടുനകനൊണച്ചിരച്ചിനക നപനടന്നന്ത് അച്ഛൻ കനൊർ നച്ചിർതച്ചി  .അഞതനൊനട കനൊഴ്ചകൾ അവസനൊനച്ചിച്ചു

.കനൊർ  നച്ചിർതച്ചിയതച്ചിനന  കനൊരണഎം  തച്ചിരക്കുവനൊൻ  ഞനനൊകച്ചിയഞപനൊൾ  അമ്മഞമ്മട

വജീനടതച്ചിയച്ചിരുന.അമ്മമ്മനയ  കണ  സഞനനൊഷതച്ചിൽ  ഞനൊൻ  ഓടച്ചിനചന  അമ്മമ്മനയ

വനൊരച്ചിപ്പുണർന  .അവച്ചിനട  നച്ചിനഎം  മടങ്ങുഞമ്പനൊൾ  പനൊടവഎം,ഞതനൊടഎം  ,മരങ്ങളഎം,നകനൊച്ചു  നകനൊച്ചു

വജീടകളഎം എനന മനസച്ചിനന വല്ലനൊനത സഞനനൊഷച്ചിപച്ചിച്ചു .

ആ ഓർമ്മകൾ എനന മനസച്ചിൽ മനൊയനൊനത തളഎം നകടച്ചി നച്ചിൽക്കുന ...............   

     

                                  

                              ********************************
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                    ഹക്ഷിമസദവനന്റെ മകൾ 

                               അഖച്ചിൽ ആർ 
വനതച്ചിനടത്തുള്ള  ഗ്രനൊമതച്ചിലനൊയച്ചിരുന  ഇവനൊനുഎം   അയനൊളനട  ഭനൊരദ്യ  മരച്ചിയയുഎം

തനൊമസച്ചിചച്ചിരുന്നതന്ത്.പ്രനൊയഎം   ഏനറ നചന്നച്ചിട്ടുഎം അവർകന്ത് മകൾ  ഉണനൊയച്ചില്ല .ഒരു കുഞച്ചിനന്ത്

ഞവണച്ചി  കനൊതച്ചിരുന്നന്ത്

അവർ  കനൊലഎം  കഴച്ചിച്ചു.

ദച്ചിവസങ്ങൾ

അതച്ചിഞവഗഎംകടന

നപനൊനയനൊഞണ  ഇരുന

.അങ്ങനനഒരു

മഞ്ഞുകനൊലഎം

വനന്നതച്ചി.

അതച്ചിശകമനൊയ

മഞനൊയച്ചിരുന

.തണുപകറ്റേനൊൻ  ചൂടച്ചിനന

സനൊന്നച്ചിധദ്യഎം

അതദ്യനൊവശദ്യമനൊയച്ചിരുന  .തജീ  കതണനമങ്കേച്ചിൽ  വച്ചിറകനൊവശദ്യമനൊണന്ത്  .വച്ചിറകച്ചിനനൊയച്ചി

ഗ്രനൊമതച്ചിനടത്തുള്ള  വനതച്ചിൽ  ഞപനൊകണമനൊയച്ചിരുന  .മനുഷദ്യ  മനൊഎംസഎം  കഴച്ചിക്കുവനൊൻ

നകനൊതച്ചിച്ചു നച്ചിൽക്കുന്ന വനദ്യമൃഗങ്ങൾ  ആണന്ത് അവച്ചിനട  വസച്ചിക്കുന്നതന്ത്.  ഒഞരനയനൊരനൊശതനൊസഎം

തണുപന്ത്  കനൊലത്തു അവ ഉൾകനൊടച്ചിഞലക്കു  ഞപനൊകുഎം  .അങ്ങനന ഇവനൊനുഎം  ഭനൊരദ്യ  മരച്ചിയയുഎം

വനതച്ചിഞലകന്ത് ഞപനൊയച്ചി .തണുപച്ചിൽ നച്ചിന്നന്ത് രക ഞനടന്നതച്ചിനനൊയച്ചി കമ്പച്ചിളച്ചി വസഎം ധരച്ചിചച്ചിരുന

ഗ്രനൊമതച്ചിനടതനൊണന്ത്  ആ  വനഎം,പനക  അവച്ചിനട  ഗ്രനൊമതച്ചിഞലതഞപനൊനല  മഞച്ചിനന
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തജീവ്രതയച്ചില്ലനൊയച്ചിരുന.  ഇവനൊനുഎം,മരച്ചിയയുഎം മരങ്ങളനട  ചനൊഞ്ഞു നച്ചിന്ന നകനൊമ്പുകളച്ചിൽ നച്ചിന്നന്ത്

നചറച്ചിയ കമ്പുകൾ ഓടച്ചിനചടത്തു .

ഓടച്ചിനചടത  വച്ചിറകുകൾ  മഞ്ഞു  മൂടച്ചിയച്ചിരുന്ന  ഒരു  കല്ലച്ചിൽ  നവച്ചു,വച്ചിശ്രമച്ചിച്ചു.അഞപനൊഴനൊണന്ത്

ഇവനൊനനമനസച്ചിൽ   ആ  പഴയ  ഓർമകൾ  ഓടച്ചിനയതച്ചിയതന്ത്.പഴയ  കനൊലത്തു  ഇരുവരുഎം

കളച്ചിചതഎം  ,മഞച്ചിൽ  പ്രതച്ചിമകൾ  തജീർതതഎം  അങ്ങനന  അങ്ങനന  മറകനൊൻ  കഴച്ചിയനൊത

ഒരനൊയച്ചിരഎം  നല്ല  ഓർമകൾ  .മരച്ചിയഞയനൊടച്ചികനൊരദ്യങ്ങൾപങ്കുവചഞപനൊൾ  മഞച്ചിൽ  വജീണ്ടുഎം

പ്രതച്ചിമകൾ ഉണനൊകച്ചി  ആ പഴയ ഓർമ്മകനള  പുതകനൊൻ അവൾ ആഗ്രഹച്ചിച്ചു .ഒരു നച്ചിമച്ചിഷഎം

ഇവനൊൻ ഒരു നചറു പുഞ്ചേച്ചിരച്ചിഞയനൊനട മഞച്ചിൽ ഒരു നപൺകുടച്ചിയുനട പ്രതച്ചിമയുണനൊകച്ചി. 

പ്രതച്ചിമനയ  മഞനനൊഹരമനൊക്കുവനൊൻ   മരച്ചിയ  തനന  മനൊലയച്ചിനല  നജീല    മുത്തുകൾ  നകനൊണന്ത്

കണ്ണുകളഎം  ,ചുവന്ന  റച്ചിബൺ  ഉപഞയനൊഗച്ചിച്ചു  ചുണ്ടുകളഎം  നച്ചിർമച്ചിച്ചു.മഞച്ചിൽ  തജീർത

നപൺകുടച്ചിയുനട പ്രതച്ചിമ കണന്ത് ഇവനൊനുഎം,  മരച്ചിയയുഎം നച്ചിറഞ കണ്ണുകഞളനൊനട വച്ചിറകുനമടത്തു

വജീടച്ചിഞലകന്ത്  മടങ്ങച്ചി.  ഇനതല്ലനൊഎം    കണ്ടുനകനൊണ്ടു   ഒരു  വദ്യകച്ചി   അവച്ചിനട

നച്ചിൽപ്പുണനൊയച്ചിരുന.ഫനൊദർ ഞഫനൊസ്റ്റേന്ത് എന്ന ഹച്ചിമഞദവൻ.ഇവനൊനനയുഎം മരച്ചിയയുനടയുഎം 

സങ്കേടഎം കണന്ത് ഹച്ചിമഞദവനന മനസലച്ചിഞ്ഞു .ഹച്ചിമഞദവൻ അവർ നച്ചിർമച്ചിച മഞ്ഞു പ്രതച്ചിമയുനട

അടനതതച്ചി  അതച്ചിനനനയനൊന  സ്പർശച്ചിച്ചു.  ആ  ഗ്രനൊമതച്ചിൽ  എല്ലനൊയച്ചിടത്തുഎം  ഹച്ചിമകനൊറ്റേന്ത്

ആഞ്ഞു  വജീശച്ചി.  ഗ്രനൊമവനൊസച്ചികനളല്ലനൊഎം  തണുപന്ത്  സഹച്ചികനൊൻ  വയനൊനത  വജീടച്ചിനുള്ളച്ചിൽ

ചുരുണ്ടുകൂടച്ചി ഇരുന.ഇവനൊനുഎം മരച്ചിയയുഎം തണുപകറ്റേനൊൻ തജീ കഞ്ഞുനകനൊണച്ചിരച്ചിനക നപനടന്നന്ത്

വനൊതച്ചിലച്ചിൽ  ആഞരനൊ മുട്ടുന്നതന്ത് ഞകട്ടു.വനൊതച്ചിൽ തറന്ന അവർ വച്ചിസന്ത് മയച്ചിച്ചു ഞപനൊയച്ചി.  മഞച്ചിൽ

നകനൊതച്ചിനയടത  ഞപനൊനലനൊരു   നപൺകുടച്ചി  .  അവർ  മഞച്ചിൽ    തജീർത

അഞത നപൺകുടച്ചി.അവരുനട കണ്ണുകൾ ആനന്ദേ അശ്രുകളനൊൽ നച്ചിറഞ്ഞു.തണുപത്തു നച്ചിന്നന്ത്

വച്ചിറക്കുനണനൊകുഎം  എന്നന്ത്  കരുതച്ചി  അവനള  ഇവനൊനുഎം   ഭനൊരദ്യയുഎം  വജീടച്ചിനുള്ളച്ചിഞലകന്ത്

കണച്ചിച്ചു.ഇവനൊൻ ആ നപൺകുടച്ചിഞയനൊടനൊയച്ചി ഞചനൊദച്ചിച്ചു :"ഞമനൊനള നജീ എവച്ചിടന വരുന ?,നച്ചിനന

മനൊതനൊപച്ചിതനൊകനളനൊനക എവച്ചിനട?നപൺകുടച്ചി :"എനന മനൊതനൊപച്ചിതനൊകൾ  നച്ചിങ്ങളനൊണന്ത്,എനന്ന

ഈ  രൂപതച്ചിൽ  വനൊർനതടതത  നച്ചിങ്ങളനൊ....എനന  ഈ  മഞനനൊഹരമനൊയ  രൂപതച്ചിൽ

ജജീവനന തടച്ചിപ്പുകൾ നൽകച്ചിയതന്ത്  ഹച്ചിമഞദവനനൊണന്ത്.  ഇതഞകട ഇവനൊനുഎം  ഭനൊരദ്യയുഎം  അവനള
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ഞചർതന്ത് പച്ചിടച്ചിച്ചു.  ദച്ചിവസങ്ങൾകകഎം അവർ അവൾനകനൊരു ഞപരന്ത് ഇട്ടു .ആൽപന്ത്.ഹച്ചിമഞദവൻ

നൽകച്ചിയ  കുഞനൊയതച്ചിനനൊൽ  അവനള  ആൽപന്ത്   എന്നന്ത്  വച്ചിളച്ചിച്ചു.പച്ചിന്നജീടള്ള  ഇവനൊനനയുഎം

മരച്ചിയയുനടയുഎം  ജജീവച്ചിതഎം  ആൽപച്ചിനു ഞവണച്ചിയനൊയച്ചിരുന.അവർ വളനര  സഞനനൊഷഞതനൊനട

ജജീവച്ചിച്ചു ..... .. ......     

                                 ********************************
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                  A  Friend.....

                                   അപർണ ബച്ചി സുനച്ചിൽ 
 
                        Friend is someone we treasure 
                      for friendship is a gift
                      good friends are like the stars 
                       in the sky........
                      friend is like a shade of tree
                      beside a summer way,

                      friend is like a sun shine
                      that make a perfect day,
                      friend is like a flower
                      that's  worn close to the heart,
                      A friend like a treasure 
                      with which one will not part.
                      A friend makes the world we live
                       in a better and happier   ...........     
                                                                               

                                             ********************************
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                                  Tricky Riddles

                                      വച്ചിഷ്ണു എസന്ത് 

                                            

• X is the father of Y. But Y is

not the son of X. How’s that
possible? 

              (Answer:Y is the daughter of X)

• A man dressed in all black is walking down a 
country lane. Suddenly, a large black car without 
any lights on comes round the corner and screeches
to a halt. How did the car know he was there?

               (Answer: It was day time.)

• A truck driver is going down a one way street the 
wrong way, and passes at least ten cops. Why is he 
not caught?

          (Answer:Because he was not driving! He’s   
walking on the side walk.)

  
• How can a man go eight days without sleep? 
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              (Answer:By sleeping during the night time)

• If Mr Smith’s peacock lays an egg in Mr Jones’ yard, 
who owns the egg?

             (Answer:Peacocks don’t lay eggs, just peahens.)

• If you had only one match, and entered a dark room
containing an oil lamp, some newspaper, and some 
kindling wood, which would you light first?

              (Answer:The match.)

• Mary’s father has five daughters named Mala, Mili, 
Mele, Molo…Guess what would be the name of the 
fifth? 

               (Answer: Mary! She would be the fifth     
       daughter)

•    What goes up and down, but still remains in the 
same place?

                        (Answer:Stairs!)

                

                         
                                ********************************
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                 പ്രകൃതക്ഷി സുന്ദേരക്ഷി...     

                                              സസനൊതക്ഷി ജക്ഷി നനൊയർ     
 പുലർകനൊലമണച്ചിഞ്ഞുഭൂതലഎം                                        
കുളച്ചിരച്ചിൽ കുളച്ചിച്ചു നച്ചിൽകഞവ,
വരവനൊയന്ത് പറവകൾ വനൊനച്ചി -
ലലയനൊയന്ത് നച്ചിറയുഎം കളകൂജനഎം.23

മഴയച്ചിൽക്കുളച്ചിർത ധനൊരനൊതലഎം
തളച്ചിരുഎം തരുമണച്ചിഞ്ഞു നച്ചിൽനക
മച്ചിഴച്ചിയനൊലതന്ത് കണ്ടുണരുഞവനൊർ -
കമൃതഎം ഞവനറ ഞവണഞമനൊ ?
ശതഞകനൊടച്ചി വർണരനൊജച്ചികൾ
ചച്ചിതറച്ചിചണയുന്ന അഎംശുമനൊൻ24

മടച്ചിയനൊനത വച്ചിളച്ചികയനൊണുണരനൊൻ
കർമ്മപഥതച്ചിനലത്തുവനൊൻ 
ഇരവഎം പകലുഞമകുവനൊൻ 
പതച്ചിവനൊയന്ത് ചുറ്റുന്ന ഞമദച്ചിനച്ചി25 
പരച്ചിവനൊരങ്ങനള നഞന്ന 
പരച്ചിപനൊലച്ചിക്കുന നച്ചിതദ്യവഎം
സൂരദ്യരശച്ചിതൻ തഞല്ലറ്റേന്ത് അടർനവജീഴുന്ന ഇതളകൾ.
സൂരദ്യതനൊപതനൊൽ നകനൊഴച്ചിയുന നമനൊട്ടുകൾ.
സൂരദ്യഞകനൊപതനൊൽ കരച്ചിയുന മുകുളങ്ങൾ 
പ്രകൃതച്ചിനച്ചിയമങ്ങഞളനൊനകയുമനൊലച്ചിഖച്ചിതങ്ങൾ 
മനൊയന്ത്ചനൊൽ  മനൊയച്ചിനല്ലനൊരച്ചികലുനമനൊനഞമതഎം
ഏഞതനൊമരജീചച്ചിക എഞനനൊ പ്രഞഹളച്ചിക നനൊഎം നവറുഎം ഞകനൊലങ്ങൾ ഞകനൊമരങ്ങൾ 

23 കളകൂജനഎം-കച്ചിളച്ചിനമനൊഴച്ചി  
24 അഎംശുമനൊൻ -സൂരദ്യൻ 
25 ഞമദച്ചിനച്ചി -ഭൂമച്ചി 
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 I  Wrote Myself A letter...

                ബനൊസച്ചിതന്ത്  മുസഫ 

I Wrote my self a letter.
I mailed it right away.
And, sure enough,the carrier,
delivered it today.

                               I could not wait to get it.
                               I nearly had to shout
                               I quickly tore the envelope
                               and pulled the letter out.
                               

I anxiously unfolded it
but now I must concede,
I'm clueless as to what it says
I haven't learned to read.
                     
                

                ********************************                                                                       
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              ഒ എൻ വക്ഷി  കുറുപസ് -ജജീവചരക്ഷിതശം         

                                                സച്ചിദനൊർഥന്ത് എസന്ത് 
  മലയനൊളതച്ചിനല പ്രശസ കവച്ചിയനൊണന്ത്   ഒ എൻ വച്ചി

 കുറുപന്ത്   ( 1931-2016). ഒ എൻ വച്ചി എന്ന
ചുരുകഞപരച്ചിലുഎം അറച്ചിയനപടന. ഒറ്റേപനൊകൽ
നജീലകണ്ഠൻ ഞവലു കുറുപന്ത് എന്നനൊണന്ത്
പൂർണനനൊമഎം.നകനൊല്ലഎം ജച്ചില്ലയച്ചിനല ചവറയച്ചിൽ
ഒറ്റേപനൊകൽ കുടഎംബതച്ചിൽ ഒ എൻ
കൃഷ്ണകുറുപച്ചിനനയുഎം നക ലകച്ചിക്കുടച്ചി അമ്മയുഞടയുഎം
പുതനനൊയച്ചി 1931 ഞമയന്ത് 27 അതഎം നകതതച്ചിൽ
ജനനഎം. ഈ ദമ്പതച്ചികളനട മൂനമകളച്ചിൽ ഏറ്റേവഎം
ഇളയമകനനൊണന്ത് ഒ എൻ വച്ചി എട്ടു വയസ്സുള്ളഞപനൊൾ
അച്ഛൻ മരച്ചിച്ചു.തച്ചിരുവനനപുരഎം യണച്ചിഞവഴച്ചിറ്റേച്ചി ഞകനൊഞളജച്ചിൽ നച്ചിനഎം 1948-ൽ ഇൻറർമജീഡച്ചിയറ്റേന്ത്
പനൊസനൊയ ഒ.എൻ.വച്ചി നകനൊല്ലഎം എസന്ത്.എൻ.ഞകനൊഞളജച്ചിൽ ബച്ചിരുദപഠനതച്ചിനനൊയച്ചി ഞചർന. 
1952-ൽ സനൊമ്പതച്ചികശനൊസതച്ചിൽ ബച്ചിരുദനമടത്തു . തച്ചിരുവനനപുരഎം യണച്ചിഞവഴച്ചിറ്റേച്ചി 
ഞകനൊഞളജച്ചിൽ നച്ചിനഎം 1955-ൽ മലയനൊളതച്ചിൽ ബച്ചിരുദനൊനനര ബച്ചിരുദവഎം കരസ്ഥമനൊകച്ചി1957 
മുതൽ എറണനൊകുളഎം മഹനൊരനൊജനൊസന്ത് ഞകനൊഞളജച്ചിൽ അദദ്യനൊപകനനൊയച്ചി. 1958 മുതൽ 25 വർഷഎം
തച്ചിരുവനനപുരഎം യണച്ചിഞവഴച്ചിറ്റേച്ചി ഞകനൊഞളജച്ചിലുഎം ഞകനൊഴച്ചിഞകനൊടന്ത് ആർടന്ത്സന്ത് ആൻഡന്ത് സയൻസന്ത് 
ഞകനൊഞളജച്ചിലുഎം തലഞശ്ശേരച്ചി ഗവ: ബ്രണൻ ഞകനൊഞളജച്ചിലുഎം തച്ചിരുവനനപുരഎം ഗവ: വച്ചിമൻസന്ത് 
ഞകനൊഞളജച്ചിലുഎം മലയനൊ ളവച്ചിഭനൊഗഎം തലവനനൊയച്ചി ഞസവനഎം അനുഷ്ഠച്ചിച്ചു. 1986 ഞമയന്ത് 31-നു 
ഔഞദദ്യനൊഗച്ചിക ജജീവച്ചിതതച്ചിൽ നച്ചിനഎം വച്ചിരമച്ചിനചങ്കേച്ചിലുഎം പച്ചിന്നജീടന്ത് ഒരു വർഷകനൊലഎം ഞകനൊഴച്ചിഞകനൊടന്ത് 
സർവ്വകലനൊശനൊലയച്ചിൽ വച്ചിസച്ചിറ്റേച്ചിങന്ത് നപ്രനൊഫസർ ആയച്ചിരുന. ഇഞപനൊൾ കുടച്ചികളനട 
കദതവനൊരച്ചികയനൊയ തതമ്മയുനട മുഖദ്യ പതനൊധച്ചിപരനൊണന്ത് .ഞകരള കലനൊമണ്ഡലതച്ചിനന 
നചയർമനൊൻ, ഞകന്ദ്ര സനൊഹച്ചിതദ്യ അകനൊദമച്ചി അഎംഗഎം, ഞകരള സനൊഹച്ചിതദ്യ അകനൊദമച്ചി അഎംഗഎം 
എന്നജീ നച്ചിലകളച്ചിലുഎം പ്രവർതച്ചിച്ചു . ഇനദ്യൻ ഞപ്രനൊഗ്രസജീവന്ത് കറഞറ്റേഴന്ത് ഞദശജീയ അധദ്യകനനൊയുഎം 
ഞസവനമനുഷ്ഠച്ചിചച്ചിട്ടുണന്ത്.വച്ചിദദ്യനൊർതച്ചിയനൊയച്ചിരച്ചിക്കുഞമ്പനൊൾ തനന്ന കവച്ചിതനൊരചന തടങ്ങച്ചിയ 
ഒ.എൻ.വച്ചി തനന ആദദ്യ കവച്ചിതയനൊയ മുഞന്നനൊടന്ത് എഴുതന്നതന്ത് പതച്ചിനഞ്ചേനൊഎം വയസച്ചിലനൊണന്ത് . 
1949-ൽ പുറതച്ചിറങ്ങച്ചിയ നപനൊരുതന്ന സബൗന്ദേരദ്യഎം ആണന്ത് ആദദ്യനത കവച്ചിതനൊ സമനൊഹനൊരഎം. 
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ആറുപതച്ചിറ്റേനൊണ്ടു കദർഘദ്യമുള്ള സനൊഹച്ചിതദ്യജജീവച്ചിതതച്ചിൽ നച്ചിരവധച്ചി പുരസനൊരങ്ങൾ 
ഇഞദ്ദേഹനത ഞതടച്ചി എതച്ചിയച്ചിട്ടുണന്ത്.1982 മുതൽ 1987 വനര ഞകന്ദ്ര സനൊഹച്ചിതദ്യ അകനൊദമച്ചി 
അഎംഗമനൊയച്ചിരുന. ഞകരള കലനൊമണ്ഡലതച്ചിനന നചയർമനൊൻ സ്ഥനൊനവഎം ഒ.എൻ.വച്ചി 
വഹച്ചിചച്ചിട്ടുണന്ത്. സനൊഹച്ചിതദ്യ രഎംഗനത സഎംഭനൊവനകൾ പരച്ചിഗണച്ചിചന്ത് 2007-നല ജ്ഞനൊനപജീഠ 
പുരസനൊരഎം ഇഞദ്ദേഹതച്ചിനന്ത് 2010-ൽ ലഭച്ചിച്ചു. ഞകന്ദ്ര സർകനൊരച്ചിനന പത്മശ്രജീ (1998), 
പത്മവച്ചിഭൂഷൺ (2011) ബഹുമതച്ചികൾ ഇഞദ്ദേഹതച്ചിനന്ത് ലഭച്ചിചച്ചിട്ടുണന്ത്. നച്ചിരവധച്ചി സച്ചിനച്ചിമകൾക്കുഎം 
നനൊടകങ്ങൾക്കുഎം നടലച്ചിവച്ചിഷൻ സജീരച്ചിയലുകൾക്കുഎം അഞദ്ദേഹഎം ഗനൊനങ്ങൾ 
രചച്ചിചച്ചിട്ടുണന്ത് .വനൊർദകദ്യ സഹജമനൊയ ഞരനൊഗതനൊൽ 2016 നഫബ്രുവരച്ചി 13 നന്ത് 
തച്ചിരുവനപുരനത ആശുപതച്ചിയച്ചിൽ നവചനൊണന്ത് മരച്ചിചതന്ത്.

  
                                  

                                ********************************
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                  ബനൊലദ്യശം

                          ആരതച്ചി എസന്ത് എസന്ത് 

കകവച്ചിട്ടു ഞപനൊനയനൊരു അപ്പൂപൻ -
തനൊടച്ചിനയ കകനജീടച്ചി പച്ചിടച്ചിനചനൊനരൻ ബനൊലദ്യകനൊലഎം ....
അനമച്ചില്ലനൊതയനൊ പുഴഞയനൊരനതനൊരു 
കളച്ചിവഞ്ചേച്ചിയച്ചിറകച്ചി  കളച്ചിച കനൊലഎം ....
നകനൊഴച്ചിഞ്ഞു വജീഴുന്ന ഓഞരനൊ സുഖതനൊലുഎം,
പൂമനൊല ഞകനൊർനതനൊരു  ബനൊലദ്യകനൊലഎം ...
ഒരു നകനൊച്ചു കളച്ചിവജീടച്ചിനുളച്ചിനല ഞലനൊകനത ,
കൺനച്ചിറനയ കണകനൊലഎം ....
കകവച്ചിട്ടു നപനൊയന്ത് ഞപനൊയ ബനൊലദ്യനമന്നനൊലുഎം ,
കകവച്ചിട്ടു ഞപനൊകനൊനതനൊഞരനൊർമ ബനൊലദ്യഎം ..........
കളങ്കേമച്ചില്ലനൊനത ചച്ചിരച്ചികനൊൻ കഴച്ചിഞതഎം ,
നചറുഞവദനകളച്ചിലുഎം കരയനൊൻ കഴച്ചിഞതഎം ,
നച്ചിസനൊരകനൊരദ്യതച്ചിനു പച്ചിണങ്ങനൊൻ കഴച്ചിഞതഎം ,
വളനരനപനടന്നന്ത് ഇണങ്ങനൊൻ കഴച്ചിഞതഎം ,
കുസൃതച്ചിയനൊൽ  ചച്ചിരച്ചി പടർതനൊൻ കഴച്ചിഞതഎം ,
നച്ചിഷ്കളങ്കേമനൊയ എൻ ബനൊലദ്യതച്ചിലനൊയച്ചിരുന .
ഇനച്ചിനയനൊരച്ചികലുഎം തച്ചിരച്ചിച്ചു ലഭച്ചികനൊത ,
മനൊധുരദ്യതച്ചിനന  വസനകനൊലഎം സുന്ദേരമനൊനമനന ബനൊലദ്യകനൊലഎം. ...
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     The Giving Tree....                   

                    ആരതച്ചി പച്ചി

Once there was a tree.......
and she loved a little boy.
And everyday the boy
would come and he
would gather her leaves.
And makes than into
crowns and play king of
the forest.
He would climb up
hertrunk
and swing
fromherbranches
and eat apples.......
                                                   And they would hide and play
                                                   and when he was tired,
                                                    he would sleep in her shades 
                                                    and the boy loved the tree
                                                    very much
                                                    and the tree was happy.
                                                    But time went by.
                                                    And the boy grew older.
                                                   And the tree was often alone............

Then one day the boy came to the tree
and the tree said 'come boy;come and
climb up my trunk and swing from my 
branches and eat apples and play in my
 shade and be happy. ...............
                      
                        ********************************
                                

   

                                              70                       ഗവ.എചന്ത്.എസന്ത്.അവനവഞഞ്ചേരച്ചി



     മഴചച്ചിനന്ത്                                                                             
   *******

                                                                                               

മനസസ്മനക്ഷിക്കുന്നു           

     അഭച്ചിജച്ചിതന്ത് എ എസന്ത് 
വച്ചിജനമനൊഎം വഴച്ചിതനൊര അനതനന്ന -
ഞയനൊർമച്ചിപച്ചിക്കുന നച്ചിനക്കുഞവണച്ചി 
വരനൊനനൊളച്ചില്ലനൊയച്ചിവച്ചിനട...
വനൊവച്ചിട്ടു പനൊടന്ന കുരുവച്ചിക്കുഞഞനൊർ -
മച്ചിപച്ചിക്കുന ,ഇ വഴച്ചി 
എനഎം  വച്ചിജനമനൊണന്ത്  .
കനൊർകൂനൽ 26തഴുകുന്ന കനൊനറ്റേഞന്നനൊട  
പറയുന ഈ വഴച്ചിഞയനൊരമനൊ-
നരയുഎം കനൊതച്ചിരച്ചികനൊറച്ചില്ല 
ഇതറച്ചിയനൊനമന്നനൊലുഎം എൻ മനസന്ത് 
മനച്ചിക്കുന, വച്ചിധച്ചി നച്ചിനകനൊയന്ത് 
കനൊത്തുവചതന്ത് വച്ചിദൂരതയച്ചിലല്ല....           
                                                                                                                   
നച്ചിന്നച്ചിൽ വരനചനൊരജീ  ചച്ചിതങ്ങൾ ഞപനൊലുഎം ,
നചനൊല്ലുന നജീനയത സുന്ദേരച്ചി ....
സൂരദ്യകച്ചിരണങ്ങൾ മറയുഞമ്പനൊൾ 
നച്ചിനന നനറ്റേച്ചിയച്ചിനല നപനൊട്ടുമനൊയുന്ന ഞപനൊനല ,
നച്ചിൻ നമയച്ചിനല മറകന്ത് ഞപനൊനല ...
ചന്ദ്രനുഎം നച്ചിനന ഞശനൊഭ ഏറുന......  

                                                  ********************************
                          
                                                                                                                                                                

26 കനാർകൂന്തൽ -മുടബിജക്കെടസ
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 അമ്മ മലയനൊളശം 

                                    അമർനനൊഥന്ത് സച്ചി എസന്ത് 
മലയനൊളഞമ മലനനൊടച്ചിനന്ത് ഭനൊഞഷ, 

മനൊധുരദ്യഎം നകനൊളന്ന മനൊതൃഭനൊഞഷ                                              

മനതനൊരച്ചിൽ  കുളച്ചിഞരകുഎം അമ്മനയ 

നച്ചിനന്ന ഞനൊൻ പണ്ടുപണച്ചിങ്ങനന വണങ്ങച്ചിടന 

                            ആദദ്യനൊകരഎം  ഞനൊൻ  കുറച്ചിചച്ചിടഞമ്പനൊൾ

                             ആദദ്യമുരുവച്ചിടഎം വനൊകണമ്മ 

                             പള്ളച്ചിക്കൂടതച്ചിൽ പടച്ചിവനൊതച്ചിലച്ചിൽ 

                             ചനൊരച്ചിഞതങ്ങച്ചിചച്ചിരച്ചിച്ചുഎം പഠച്ചിചവനൊക്കു 

ഗുരുനനൊഥൻ നചനൊല്ലച്ചിപറഞ്ഞുവന്നന്ത്

ഞകരഎം27 നച്ചിറഞഞനൊരജീ നനൊടച്ചിനനനഎം 

ഉജതലമനൊയന്ത് പ്രകനൊശച്ചിക്കുന്നനനൊളഎംഞപനൊനല 

എനഎം പ്രകനൊശച്ചിക്കുമച്ചിയമ്മനൊമലയനൊളഎം ..............

                                     കുളച്ചിരുള്ള നതന്നൽ28ഞപനൊൽ

                                      എനനമനന്നൻ മനഎം .

                                     മലയനൊള മനൊധുരദ്യഎം   ഊറച്ചിടന.

                                      മലയനൊള മനൊധുരദ്യഎം ഊറച്ചിടന .

                                   ********************************                 

27 ഞകരഎം-നതങ്ങന്ത്
28 നതന്നൽ-ഇളഎംകനൊറ്റേന്ത് 
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                       Albert Einstein Biography                  

                                       അഖച്ചിൽ ആർ                                      

Born  in  Germany  1879,  Albert
Einstein  is  one  of  the  most
celebrated  scientists  of  the
Twentieth  Century.  His  theories  on
relativity  laid  the  framework  for  a
new  branch  of  physics,  and
Einstein’sE=mc2on  mass-energy
equivalence is one of the most famous formulas in the
world.  In  1921,  he  was  awarded  the  Nobel  Prize  in
Physics for his contributions to theoretical physics and
the evolution of Quantum Theory.

                    Einstein is also well known as an original
free-thinker, speaking on a range of humanitarian and
global  issues.   After  contributing  to  the  theoretical
development  of  nuclear  physics  and  encouraging  F.D.
Roosevelt to start the Manhattan Project, he later spoke
out  against  the  use  of  nuclear   weapons.  Born  in
Germany  to  Jewish  parents,  Einstein  settled  in
Switzerland and then, after Hitler’s rise to power,  the
United States. Einstein was a truly global man and one
of the undisputed genius’ of the Twentieth Century. He
published his first scientific paper in 1900, and by 1905
had completed his PhD entitled “A New Determination
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of Molecular Dimensions. In addition to working on his
PhD, Einstein also worked feverishly on other papers. In
1905, he published four pivotal scientific works, which
would revolutionise modern physics. 1905 would later be
referred to as his ‘annus mirabilis‘  Einstein suggested
that  light  doesn’t  just  travel  as  waves  but  as  electric
currents. This photoelectric effect could force metals to
release  a  tiny  stream of  particles  known  as  ‘quanta’.
From this Quantum Theory, other inventors were able to
develop devices such as television and movies. He was
awarded the Nobel Prize in Physics in 1921.

                        ********************************

   

                                              74                       ഗവ.എചന്ത്.എസന്ത്.അവനവഞഞ്ചേരച്ചി



     മഴചച്ചിനന്ത്                                                                             
   *******

               മഴത്തുളക്ഷികൾ

                        ശദ്യനൊഎം  കൃഷ്ണൻ  
കനൊതച്ചിരച്ചിപ്പു നച്ചിനന കനൊനലനൊചകൾകനൊയന്ത് 

നപയ്യുക നജീനയനന കനൊർഞമഘഞമ ...

നച്ചിനന കനൊനലനൊചകൾ ഇനന്നനന 

മനസച്ചിനല ഹൃദയമച്ചിടച്ചിപച്ചിനന തനൊളമനൊയന്ത്

മഴയനൊയന്ത് വരച്ചിക നജീനയൻ മലർസതപ്നഞമ.

ഞവനലച്ചിൻ മടച്ചിയച്ചിഞലകന്ത് ഊർന്നച്ചിറങ്ങൂ 

ഉതനൊവനനൊളച്ചിനന ഞമളനകനൊഴുഞപനൊനട 

വരച്ചിക നജീനയനന മനസച്ചിഞലകന്ത് 

നച്ചിനന്ന കനൊണനൊൻ നച്ചിൽക്കുന്ന കണ്ണുകളച്ചിൽ 

അലതല്ലച്ചിയനൊടനൊൻ നജീ വരച്ചിഞല്ല ?

മജീനതച്ചിൻ ചൂടച്ചിലുഎം വൃശച്ചികമഞച്ചിലുഎം 

കൂനടനൊന നച്ചിലനൊൻ നജീ വരച്ചിഞല്ല ?

മനസച്ചിനന ഉള്ളച്ചിനല  മധുരമനൊഎം ഓർമ്മയനൊയ

                                                          നജീ എവച്ചിനടയുഎം ഞപനൊകഞല്ല എനമനൊതഎം.......

 .                           

                 
                       ********************************
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    സകഴുന്ന അനനൊഥതസശം29   

                            ഞദവ എസന്ത് 

ജജീവച്ചിതതച്ചിൻ തനൊളകൾ മറച്ചിയുഞമ്പനൊൾ, 
സുന്ദേരമനൊഎം നച്ചിമച്ചിഷങ്ങൾ മനൊയുഞമ്പനൊൾ,
അറച്ചിയനൊനത ഇടനനഞ്ചു നപനൊട്ടുന .
ഞകഴുന ഞനൊൻ നവമ്പുന. 
എൻ  മനഎം ഞതങ്ങുന്നതന്ത് നച്ചിങ്ങൾ കനൊണുനഞവനൊ ,
എൻ മനഎം  ഞകഴുന്നതന്ത് നച്ചിങ്ങൾ ഞകൾക്കുനഞവനൊ ,
എൻ ജജീവച്ചിതഎം ഒരു കണ്ണുനജീർ തള്ളച്ചിയനൊയച്ചി മനൊറുഞമ്പനൊൾ ,
ജജീവച്ചിതഎം ഒരു നച്ചിരനൊശസനൊഗര30മനൊകുന ....
എൻ കൂട്ടുകനൊരനന വച്ചിട്ടുപച്ചിരച്ചിയുഞമ്പനൊൾ .
ഓർമ്മകൾ മനൊതഎം ബനൊകച്ചിയനൊയച്ചി..
എൻ പ്രച്ചിയ കൂട്ടുകനൊഞര....

       

                                                     ********************************

29അനനൊഥതതഎം -ഒറ്റേനപടൽ

30 സനൊഗരഎം-കടൽ  
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            എനന്റെ മുതച്ഛൻ  

                                ആരതച്ചി പച്ചി   

  വണച്ചിയുനട മുന്നച്ചിനല നവളച്ചിചവഎം

  നവടച്ചിതച്ചിളങ്ങുന്ന മഴത്തുള്ളച്ചികളഎം ..........

   കണഞ്ചേച്ചിപച്ചിച തവളകനള കകകുമ്പച്ചിളച്ചിലനൊകച്ചി

   വഴച്ചിയച്ചിൽ നച്ചിന്നന്ത് മനൊറ്റേച്ചിവയനൊൻ

      ആ വയസൻ ഏനറ തവണ വണച്ചി നച്ചിർതച്ചി

  പുറതച്ചിറങ്ങച്ചി

    അയനൊളനട നരച തലമുടച്ചികന്ത് ചുറ്റുഎം

നനുതമഞ്ഞുഞപനൊനലമഴത്തുള്ളച്ചികൾ

 പനൊറച്ചിവജീണുനകനൊണച്ചിരുന .

"     നമുകച്ചിനച്ചിയുഎം ഏനറ വഴച്ചി ഞപനൊഞകണതണന്ത് .

    ഞലനൊകനത തനൊവളകനളനയനൊനക രകച്ചികനൊൻ നമുകനൊവച്ചില്ല

 മടങ്ങച്ചിവരൂ ..........."

   എന ഞനൊനുഎം പറഞ്ഞുനകനൊഞണയച്ചിരുന . 

   കനൊലഎം ചുളച്ചികച്ചിയ കകകളച്ചിൽ

      ജജീവനന വഴുവഴുപനൊൻ തടപ്പുമനൊയച്ചി ആ വയസൻ

   വഴച്ചിവകനന മുടറ്റേമുയർന്ന പുല്ലച്ചിൽ

    നമനല്ല നച്ചിവർന നച്ചിന്നന്ത് ചച്ചിരച്ചിച്ചുപറഞ്ഞു :

"  അനത ,     അവർക്കുഎം ഞപനൊഞകണതണന്ത് വഴച്ചി ഇനച്ചിയുഞമനറ ."     
                               ********************************
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              ഞനൊൻ ഗുരു .

      

                                      മനൊയ എഎം ആർ                    
വച്ചിസ്മയഎം വച്ചിങ്ങുന്ന കൺകളനൊനലന്മുന്നച്ചിൽ, 
തല്പരഎം ഞനനൊക്കുന നകനൊച്ചു കുരുനകൾ.

വദ്യതദ്യസ വർണതനൊൽമുഗഎം നച്ചിറനഞനൊരജീ 
നകനൊച്ചു മുറച്ചിക്കുള്ളച്ചിനലനൊറ്റേ വജീർപച്ചിൽ 
നകടഴച്ചിചച്ചിനടനൊരു ചച്ചിത ശകലങ്ങൾ
ഞപനൊയ കനൊലതച്ചിനന ചച്ചിതണ ഗനൊഥകൾ,

കനൊയ വമ്പ്യൂഹതച്ചിനന തതത ശനൊസനൊദച്ചികൾ
കൂടൽകച്ചിഴച്ചികലച്ചിൻ മനൊസ്മര വച്ചിദദ്യക,ൾ
ഭനൊഷനൊ പ്രവജീണന ഗനൊഥനൊ പ്രവനൊഹങ്ങൾ,
സനൊഞങ്കേതച്ചികതതതച്ചിനന മനൊയനൊ പ്രപഞ്ചേങ്ങൾ

ഞനൊൻ മുന്നച്ചിനലഞന്നനൊതച്ചി ഓടച്ചിനയത്തുന്നവർ 
തനൊങ്ങുവനൊനനൊകനൊനത പച്ചിന്നച്ചിനലനൊതങ്ങുഞവനൊർ  
ഇപ്രഞഹളച്ചികനയനൊപഎം നടക്കുവനൊൻ കർതവദ്യ
സനൊരഥദ്യഞമലന്ത് ക്കുന ഞനൊൻ ഗുരു.

ദദുഃഖച്ചിതർ ,സഞനനൊഷ സഖദ്യഎം തളമ്പുഞവനൊർ 
നകനൊച്ചു കള്ളങ്ങനള ഉള്ളച്ചിനലനൊതക്കുഞവനൊർ ,
സ്പഷ്ടമനൊയന്ത് നജീരസ സതതതഎം പുലർത്തുഞവനൊർ  
ചച്ചിതങ്ങനള ന്മുന്നച്ചിനലത വച്ചിചച്ചിതങ്ങൾ 

ഞചർത്തു  പച്ചിടച്ചിഞകണനമനൊനകയുഎം കകവട
ച്ചുറ്റുവടതച്ചിനലനൊതകച്ചിഞടണഎം
ഞനരച്ചിൻ നനറച്ചിവച്ചിൻ ന്നറച്ചിവച്ചിൻ നച്ചിറവകൾ  
ഞനർ മ്മയച്ചിനലനൊനകയുഎം ഞകനൊരച്ചി നച്ചിറയണഎം

നതറ്റേച്ചിനതറച്ചിക്കുവനൊൻ പനൊടച്ചില്ല നയനൊനകയുഎം 
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സതസ്ഥമനൊനയതച്ചിചച്ചിഞടണഎം യഥനൊക്രമഎം
കർതവദ്യ ഭനൊരഎം ചുമലച്ചിഞലഞകറ്റുന 
കൃതദ്യവച്ചിഞലനൊലഎം   സഹർഷഎം  ഞനൊൻ  ഗുരു.

എത വച്ചിശനൊരദരർ  ,എത ഗഞവഷകർ  
എത വച്ചിദദ്യനൊഭദ്യനൊസ തതതവച്ചിചകണർ  ,
എതഞമൽ സനൊമൂഹദ്യഞസവന തല്പര ർ  
ഇനകനൊച്ചു ഞലനൊകതച്ചിലു ൾനപടന  ?

ഒനകപടക്കുവനൊനച്ചി കകകളനൊലനൊകുഞമനൊ ?
വച്ചിസ്മയഎം പൂത്തു വച്ചിടരുമനൊ കൺകളച്ചിലുറ്റു 
ഞനനൊക്കുഞമ്പനൊ ളറച്ചിയനൊനത ഞയനൊർക്കുന.
ഉതരഎം ഞതടനൊനത ഞതടന  ഞനൊൻ ഗുരു .
                                       
                                   ********************************              
                   

                          

                                                                          
                 

   

                                              79                       ഗവ.എചന്ത്.എസന്ത്.അവനവഞഞ്ചേരച്ചി



     മഴചച്ചിനന്ത്                                                                             
   *******

                                LITTLE KITES MEMBERS…………….

                                                                     

                                     ********************************   
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