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എഡഡിറററ്റോറഡിയലഎഡഡിറററ്റോറഡിയല

പഡിയ കകൂടട്ടുകറ്റോരര,
       റകരളതഡിരലെ രപറ്റോതട്ടുവഡിദദറ്റോഭദറ്റോസ രരംഗഗ്തഗ് 
       പട്ടുതട്ടുചലെനങ്ങളട്ടുണര്തഡിരകറ്റോണഗ് " ലെഡിറഡില കകറഗ്സഗ് ”
       പട്ടുതഡിരയറ്റോരട്ടു പറ്റോനറ്റോവഡിറലെകഗ് പറവശഡിചഡിരഡികട്ടുകയറ്റോണഗ്.
       പറ്റോഠപട്ടുസ്തകങ്ങളഡിലെകൂനഡിയട്ടുള്ള റകവലെ വഡിദദറ്റോഭദറ്റോസതഡിനപട്ടുറരം
       പഠനപകഡിയയട്ടുരടെ മട്ടുഖചറ്റോയ തരന 
       മറ്റോറഡിരകറ്റോണഡിരഡികട്ടുനട്ടു.വഡിവര സറ്റോറങ്കേതഡിക വഡിദദയട്ടുരടെ 
       കട്ടുതഡിചട്ടുചറ്റോടരം വഡിദദറ്റോര്തഡികളഡിരലെതഡികട്ടുകയട്ടുരം, അവരരകകൂടെഡി
       അതഡില ഭറ്റോഗവറ്റോകറ്റോകട്ടുകയട്ടുരം രചയട്ടുക എന 
       ഉറദ്ദേശദറതറ്റോരടെ നമട്ടുരടെ വഡിദദറ്റോലെയതഡില പവര്തഡികട്ടുന
      " ലെഡിറഡില കകറഗ്സഗ് “ക്ലബഡിരന്റെ ഒരട്ടു രചറഡിയ സരംരരംഭമറ്റോണഗ് ഈ
       ഡഡിജഡിറല മറ്റോഗസഡിന. കട്ടുറങ്ങളട്ടുരം കട്ടുറവട്ടുകളട്ടുരം സദയരം 
       ക്ഷമഡികണരമന അറപക്ഷറയറ്റോടെട്ടുകകൂടെഡി ഇതഗ് 
       നഡിങ്ങള്കട്ടുമട്ടുനഡില സമര്പഡികട്ടുനട്ടു.

                                        ആശരംസകറളറ്റോരടെ
                                              ആദഡിതദ. എ. എസഗ്
                                                  എഡഡിറര്
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സനന്ദേശള്ളംസനന്ദേശള്ളം

                    
       ഗവ:ഹഹൈസ്കൂള് ഒഒാടപ്പളള്ളം ലലിറലില് ഹകൈററ്റ് അള്ളംഗങ്ങള് 

  തയഒാറഒാക്കുന്ന ഡലിജലിറല് മഒാഗസലിനറ്റ് എനന്റെ നപേരലില് 
                          എലഒാവലിധ ആശള്ളംസകൈളള്ളം നനരുന. 
                          ഇതലിനന്റെ പേലിന്നലില്  പ്രവര്തലിച്ച   ലലിറലില്ഹകൈററ്റ് 
                          അള്ളംഗങ്ങള്ക്കുള്ളം  അധധഒാപേകൈര്ക്കുള്ളം 
                          അഭലിനന്ദേനങ്ങള്

            

                                 സുരരാജജ് നടുക്കണണ
                                  പ്രധഒാന അധധഒാപേകൈന

                                                           ഗവ.ഹഹൈസ്കൂള് ഓടപ്പളള്ളം                        
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                                                      സനന്ദേശള്ളംസനന്ദേശള്ളം
          നാം ഇനച ജജീവജക്കുനതച ശറ്റാസ്ത്രനലറ്റാകതറ്റാണനലറ്റാ.

          വജവരസറ്റാനങ്കേതജകവജദദ്യയജലൂനട മനുഷദ്യപുനരറ്റാഗതജയള
          നവഗനമറജനകറ്റാണജരജക്കുന്നു. ഇതജനന്റെ നനടങ്ങള്
          നറ്റാള ഒറ്റാനരറ്റാരുതരുള അനുഭവജച്ചുനകറ്റാണജരജക്കുന്നു. 
          ഇവയനട പ്രനയറ്റാജനമുള്നകറ്റാണച ഒറ്റാടപ്പളള ഗവ:
          ഹഹൈസചകൂളജനല ലജറജല് ഹകറച ക്ലബചകൂട്ടുകറ്റാര് 
          അണജയജനചറ്റാരുക്കുന ഡജജജറല് മറ്റാഗസജന് എന-
          നകറ്റാണ്ടുള പ്രശളസനജീയമറ്റാണച. വജദദ്യറ്റാലയതജല് 
          ഇതച ഒരു നറ്റാഴജകകലറ്റായജമറ്റാറനട.......
                           വജജയറ്റാശളസകള്  നനരുന്നു....
                                                   
                                                       നസ്നേഹൈപൂര്വള
                                                       എ.നക.പ്രനമറ്റാദച
                                                പജ.റജ.എ.പ്രസജനഡന്റെച   
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                                                                               കഥ

ഒരു അതതിജജീവനതതിനന്റെ കഥ 

ആരദശശ. പഡി. ആര്

     

 

  അതജജജീവനതജനന്റെ  നറ്റാഴജകല്ലുകള്  തറ്റാണജ പുതജനയറ്റാരു നലറ്റാകതച 
പുതജനയറ്റാരു ജജവജതള തുടങ്ങുന്നു. ആ പ്രയറ്റാണങ്ങളജനലവജനടനയറ്റാ ജജവജതതജനന്റെ 
നശദ്യരത നവളജവറ്റാകുന്നു കുനറ ചജത്രങ്ങളള അനുഭവങ്ങളള. ആ ഒറ്റാര്മ്മയനട 
നജീര്ചറ്റാലജനലകജ വഴുതജവജീഴുനമറ്റാള്, എന്നുമജലനതറ്റാരു കറ്റാറച.ദജശമറ്റാറജ വജീശുന്നു.  
ഒറ്റാലനമഞ്ഞ ആ നചറക്കുടജലജല് അവള് ഒറകറ്റാണച. ആരുനടനയറ്റാനകനയറ്റാ  
പറ്റാദപതനങ്ങള് ദര്ശജച്ചു നപറ്റാന ജജവജതതജല് ഇതച  ആദദ്യമറ്റായറ്റാണച കറ്റാറള 
നതറ്റാരമഴയള . എനപ്പറ്റാള് നവണനമങ്കേജലള  മരണള പുല്കുള. കറ്റായലജനരജനകയള ആ 
വജീടച ഏതു നജമജ ഷവള നവളതജനടജയജല് നപടറ്റാള.അമ്മജണജ എന്നുള 
ഒറകറ്റായജരുന്നു.ഭര്തറ്റാവജല.രണച നകറ്റാലള മുമച ഒരു നതറ്റാണജയപകടതജല്നപ്പടച 
മരജച്ചു.   ഇനപ്പറ്റാഴജതറ്റാ തനന നകറ്റാണച  നപറ്റാകറ്റാനറ്റാനനന്നു നതറ്റാന്നുന്നു. നവനററ്റാരു 
കറ്റാറള മഴയള.
       മറ്റാധദ്യമങ്ങളജലള പത്രങ്ങളജലള ഈ മഴ സറ്റാനള പജടജച്ചു.എത്രനയത്ര  മനുഷദ്യരുനട
ജജവജതമറ്റാണച ഇവന് കവര്നനടുതതച.അയല് പകനത കൂടചയജലജനതറ്റാണു 
വജ ഷയള.ഒരു നവലജകപ്പുറവള ഇപ്പുറവള നജനച പറ്റാകജസറ്റാന് ഇനദ്യ അതജര്തജയജല്
എനനപ്പറ്റാനല പക്ഷള നജനച സളസറ്റാരജക്കുന്നു.ഒരുവര് മഴയനട കൂനടയള മനു  ഷദ്യനന്റെ 
കൂനടയള.
        അമ്മജണജ പറ  ഞ്ഞു " മഴനയ പറഞ്ഞജട്ടു കറ്റാരദ്യമജല. മനുഷദ്യനന്റെ ദുഷ്ടപ്രവര്തജ 
പ്രകൃതജനയ നകറ്റാണച ഒനരറ്റാനച നചയജക്കുനതച.എനറ്റാല് ചജലര് അതുസമ്മതജചജല". 
എനറ്റാലള ഇത്രയള മഴയള കറ്റാറള എനന്റെ ജജീവജതതജല് ദര്ശജചജടജല"  "  ഹവകറ്റാനത
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നമനട ഇവജടയള നവളള കയറുള“.  അമ്മജണജ അഭജപ്രയനപ്പടറ്റാന്  മടജചജല  
കൂടചര്ച സമറ്റാപനതജനു നശഷള അവള് വജീടജനുളജനലകച  നപറ്റായജ.
       കറ്റാറള മഴയള തജമജര്തറ്റാടുകയറ്റാണച.രറ്റാത്രജ ഉറങ്ങറ്റാന് കജടക്കുനമറ്റാള് അവളനട 
മനസജല്  ആദജയറ്റായജരുന്നു.ഒരു കറ്റാറടജചറ്റാല് പറന്നു നപറ്റാകുന നമല്ക്കൂര.
തറ്റാന് അതജനുളജല് സുരക്ഷജതയല എന്നു നജജള വരുതജനയങ്കേജലള നപറ്റാകറ്റാന് 
ഒരജടവള ഇലറ്റാത അവള്കച ഒന്നുള നചയറ്റാന് കഴജഞ്ഞജരുനജല.
              നനരള നവളക്കുള മുമച അവജടജവജടങ്ങളജലറ്റായജ ഒചപറ്റാടുള ബഹൈളവള 
നകട്ടുതുടങ്ങജ. അവള് കണ്ണുതുറനനപ്പറ്റാള് കണതച നവളതജല് ഒറ്റാടജകളജക്കുന 
വജീട്ടുസറ്റാധനങ്ങനളയള കുതജര്ന്നു കജടക്കുന തുണജതരങ്ങളമറ്റാണച. ജജവജതള തളജ 
നജീക്കുന അവനള സളനജചച തകര്നടജഞ്ഞതച ഒരറ്റായസറ്റാണച.
            ഫയര്നഫറ്റാള്സുള നസനകളള എലറ്റാള വജീടജനു മുമജലള പരജസരതള . 
ആനരനകനയറ്റാ വനച തനന എടുതനകറ്റാണ്ടു നപറ്റാകുന്നു.  വജീടജനു നവളജയജല് 
ഇറങ്ങജയതുള  ആ  ഒറ്റാല കുടജല് നജലള പതജച്ചു.  ഒരറ്റായജസ്സുനകറ്റാണച  നചയ്തനതലറ്റാള ഒരു
നജമജഷള നകറ്റാണച നജലളപതജചനപ്പറ്റാള് അവളനട മുനജല്  കണ മറ്റാര്ഗള മരണള 
മറ്റാത്രമറ്റായജരുന്നു.
       കദ്യറ്റാമ്പുകളജനലകച..........എനച അലറജനകറ്റാണച   ചുറപറ്റാടുള നജല്ക്കുന ആളകനള 
ഒറ്റാനരറ്റാരുതനരയള അവള് നനറ്റാകജ. എലറ്റാള തകര്ന ഒരു മനുഷദ്യനന്റെ പൂര്ണ്ണ പതനള
അവരുനട കവജളകളജല് തുടജച്ചു  നജല്ക്കുനയജരുന്നു.എനറ്റാല് അതജല് ഒരറ്റാള്   
മറ്റാത്രള  സനനറ്റാ ഷജക്കുന്നുണറ്റായജരുന്നു.എലറ്റാവരുള  അവനന നനറ്റാകജ  പജറുപജറുകറ്റാന്
തുടങ്ങജ. അതജല് ഒരറ്റാള്  നചറ്റാദജച്ചു.
   '' നജന്റെ മുഖത  മറ്റാത്രമറ്റാണനലറ്റാ  സനനറ്റാഷള നജീഎനജനറ്റാണു സനനറ്റാഷജക്കുചനതച?”
ഒന്നു നമനല  പു  ഞജരജച്ചുനകറ്റാണവന്  പറ  ഞ്ഞു
നലറ്റാകള  കണ  ഏറവള  വലജയ  പ്രളയനത  ഞറ്റാന്  അതജജജവജചജരുന്നു.  എന്റെ  
ഈ  ജജീവജതതജല്  ഇനജ  ഏതു  വജപതജനനയള  അതജജജവജകറ്റാന് കഴജയനമനച  
എനജക്കുറപ്പറ്റാണച .  ഞറ്റാനനനജനു  സങ്കേടനപ്പനടണള?.
          ആ  കദ്യറ്റാമജലളള  സകലമറ്റാനള  നപരുള  അവനന  നനറ്റാകജ. അമ്മജണജ 
സസ്വനള  മനസജനനറ്റാടു പറഞ്ഞു.  ''ഞറ്റാനനനജനു  മരജകണള. ഞറ്റാന്  മരണനത  
അതജജജീവജചവളറ്റാണച.  മരണതജനന  വജലക്കുവറ്റാങ്ങജയറ്റാല്  ഞറ്റാന്  
ഞറ്റാനലറ്റാതറ്റാവള.''
     ''  ഏതു   വജപതജനനയള   അതജജജവജക്കുനമറ്റാഴറ്റാണച  മനുഷദ്യന്  
എന  സുന്ദരപതതജന്റെ  അര്ഥള  മനനറ്റാഹൈരമറ്റാകുനതച.''
      അവള്  ഉചതജല്  പറയകയറ്റാണച .
                  ''   ഞറ്റാന്  അതജജജവജചജരജക്കുന്നു.''
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                                                                                                         നലഖനള

കകരളക കണ്ടതതില് ഏറ്റവക വലതിയ ദുരനക

റസ്നേഹ വര്ഗശസഗ്

നറ്റാനമലറ്റാള കണതജല്വചച ഏറവള വലജയ പ്രകൃതജ ദുരനമറ്റാണച നമനട നകരളള 
അനുഭവജചതച. ഒടനവധജ ദുരതജങ്ങളള പടജണജയള വജതചറ്റാണച ആ പ്രളയള കടന്നു 
നപറ്റായതച. ഇതച എനജകച സഹൈജകറ്റാന്കഴജയനജലള അപ്പുറമറ്റായജരുന്നു.  
നകരളതജനന്റെ നകറ്റാടജകളനട സസ്വതച നശജപ്പജച ആ പ്രളയള ജജവനച വജല നചറ്റാദജച്ചു.  
കൃ  ഷജനചയ്തച വയറുനജറച കര്ഷകരുനട വജശപ്പു നകറ്റാണറ്റാണച പ്രളയള  കടന്നു നപറ്റായതച.
നമനട നകരളനത വജീനണടുകറ്റാന് ജനങ്ങള്  നവര്തജരജവജലറ്റാനത  ചുവടച മുനനറ്റാടച 
വച്ചു. രറ്റാജദ്യനത സുരക്ഷറ്റാനസനകള് എലറ്റാള മറനച നകരളതജനച നവണജ നപറ്റാരറ്റാടജ 
എനജനറ്റാണച ഈ  ദുരനള ഇനപ്പറ്റാള് വജതചതച? ഇതച പജനജീടച 
വരറ്റാനുളതറ്റായതുനകറ്റാണറ്റാനണറ്റാ?  ഈ ദയനജീയമറ്റായ അവസ നകരള ജനത 
മറകരുതച മറ്റായറ്റാത മുറജപ്പറ്റാടറ്റായജ അതച എനപ്പറ്റാഴ ള ജനങ്ങുനട 
മനസജലണറ്റാകണള.വജീടുള കുടജലള നവണനപ്പടവനരയള  നഷ്ടചമറ്റായ ദുരനള. 
ഇതജനനലറ്റാള വഴജനയറ്റാരുകജയതച ആരറ്റാണച? ജലതജല് മുങ്ങജക  ളജക്കുന നകരളള. 
നകരള ജനതയനട മനസച തജരതചറജഞ്ഞ പ്രളയള. മഴനകടുതജയള ഡറ്റാമുകള് 
തുറനതുള അപ്രതജക്ഷജതമറ്റായറ്റാണച ജനങ്ങള് നനരജടതച.  
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ജനങ്ങള്  നചയ്ത  അശറ്റാസ്ത്രജയമറ്റായ പ്രവര്തനങ്ങള്കച  ദുരനള ഇങ്ങനന  
വജതച്ചുനകറ്റാണജരജക്കുനമറ്റാ?   ആ പ്രളയള പു  ഞജരജമറ്റായറ്റാത  കുരുന്നുകളനട മുഖനത 
നശറ്റാഭമറ്റായജച്ചു.  ജനങ്ങള്കച, വജീടുള കൂടുള സസ്വനവള ബനവള വസ്ത്രവള പണവള 
നഷ്ടനപ്പടുതജയ പ്രളയള ആരുള മറകരുതച . ഇവനര തനന്റെ സസ്വപ്നങ്ങള് 
വജനണടുകറ്റാന് ശ്രമജക്കുന ജനങ്ങളള ഒനരറ്റാകുഞ്ഞുള  ഒറ്റാര്മ്മജകനട ഈ ദുരനനത  
നറ്റാടജനനയള വജടജനനയള രജദ്യനതയള  കറ്റാതസൂ   ക്ഷജകറ്റാന് പഠജകനട! 
നമുനകലറ്റാവര്ക്കുള നനക നകറ്റാര്കറ്റാള! പ്രകൃതജയജലലകൃതമറ്റായ ഒരു 
നകരളതജനുനവണജ, ഒരു നല പ്രനദശതജനുനവണജ , ഒരു നല രറ്റാജദ്യതജനുനവണജ 
നറ്റാള കറ്റാതജരജക്കുന ഭൂമജക്കുനവണജ...
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                                                                        നലഖനള

പ്രളയനത  അതതിജജീവതിചച്ച് മലയയാളതികള
മശര ലെകഡി ടെശ.ആര്

 

 

  

    അതലി  ജജീവനതലിനന്റെ  പേഒാതയലില്  ഇന്നറ്റ്  നകൈരള൦   കൈണ്ട  മഹൈഒാദുരന൦. ഇന൦ 
മലയഒാളലികൈള്  ഒഒാര്ക്കുന. അതലിജജീവനതലിനതലിനഒായലി  ഒനതഒാരുമലിച്ചറ്റ്  നലിന്ന 
ഒരുപേഒാ  ടറ്റ്  മനു ഷേധസറ്റ് നനഹൈലികൈനള.  സസ്വനനമനപേറയഒാന ആരുമലിലഒാനത നലിന്ന  ഒരുപേഒാടറ്റ്
മനുഷേധര്  എലഒാ൦ പ്രളയ൦ നകൈഒാണ്ടുനപേഒായലി. എന്നലിട്ടു൦ അതലിജജീവനതലിനഒായലി നകൈരളജീയര്
ജഒാതലിയു൦  മതവു൦  സ൦സറ്റ് കൈഒാരവു൦  എലഒാ൦  മറന്നറ്റ്  ഒനരഒാറമനനസഒാനട  പ്രവര്തലിച. 
നകൈരളതലിനറ്റ്  നനരലിനടണ്ടലിവന്ന ഈ  ഒരവസ്ഥയലില് ഒരു ധനലികൈനനനന്നഒാ 
ദരലിദ്രനനനന്നഒാ നവര്തലിരലിവലില. എലഒാവര്ക്കു൦  നഷേറ്റ് ട്ടമഒായതറ്റ്  ഒരുനപേഒാനലതനനയഒാണറ്റ്.
ദുരലിതഒാശസ്വഒാസകൈധഒാമലില് കൈഴലിഞ്ഞവര്  തമലില് ഒരു ചലനവുമുണ്ടഒായലിരുന്നലില. കൈഒാരണ൦  
അവര്  വധതധസറ്റ്  സഒാഹൈച രധങ്ങളലില്  വളര്ന്നവരഒാനണങലില്   പ്രളയ൦  വന്ന  ഈ  
സഒാഹൈ ചരധതലില്  എലഒാവരു൦  സമനഒാരഒാണറ്റ്  പ്രളയതഒാ ല്  വജീടഒാനകൈ നവളള൦  
കൈയറലിയനപ്പഒാള്  മനറഒാന൦ നനഒാക്കഒാനത  സസ്വന൦ കുഞ്ഞുമഒായലി   ഉടുതലിരലിക്കുന്ന  
ഉടുതുണലിയുമഒായലി  ജജീവനുനവണ്ടലി ഒഒാടലിയനപ്പഒാള്  തനന്റെ  അധസ്വഒാന൦  എലഒാ൦  
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നഷേറ്റ് ട്ടനപ്പടുകൈയഒാണറ്റ്. എനലിനജീ  പ്രകൃതലി  നകൈരളജീയനരഒാടറ്റ്  ഇങ്ങനന  നചയറ്റ് തു. 

ഹദവതലിന്റെ സസ്വനള്ളം നഒാടറ്റ് , എന്നറ്റ്  വലിനശഷേലിപ്പലിച്ച  നകൈരളനത ഇന്നലിതഒാ  എലഒാവരുള്ളം  
നനഒാക്കലികൈഒാണുന്നതറ്റ്  ഹദവള്ളം  ഹകൈവലിട്ട നകൈരളള്ളം ഭൂതകൈഒാലതറ്റ്  നഒാള്ളം  പ്രകൃതലിനയഒാടറ്റ്  
കൈഒാണലിച്ച  അതലിക്രമങ്ങള്  ഇന്നറ്റ്  പ്രകൃതലി ഒഒാനരഒാന്നഒായലി പ്രതലികൈരലിക്കുന.

ഇന്നറ്റ് വഒാസസ്ഥലങ്ങള്  നപേഒാലള്ളം ഇലഒാത എത്ര  നപേര് സസ്വനള്ളം കുഞ്ഞുങ്ങനളയുള്ളം 
നവണ്ടനപ്പട്ടവനരയുള്ളം നഷ്ടനപ്പട്ട എത്രനപ്പര് ഭക്ഷണമലിലഒാനത പേട്ടലിണലികൈലിടക്കുന്ന 
എത്രനപേര് സസ്വനള്ളം ജലിവനഒായലി അലയുന്ന എത്രയഒാള്ക്കഒാര് ഇങ്ങനന നകൈരളലിയര്  
അനുഭവലിച്ചതലിനറ്റ് കൈണക്കലില.മഒാലലിനധങ്ങളള്ളം മററ്റ് കൈണള്ളം പൂട്ടലി പുഴയലിനലറലിഞ്ഞനപ്പഒാള് 
ഒഒാര്ക്കണമഒായലിരുന.ഇന്നറ്റ് പ്രളയതലില് വജീടലിനകൈള്ളം മുഴുവന മഒാലലിനധങ്ങളഒാല് 
നലിറയുനമഒാള് .
               ഇന്നറ്റ്  ഈ അതലിജജീവപേഒാതയലില്  നലിക്കുനമഒാള് പുതലിയ ഒരു 
നകൈരളതലിനുനവണ്ടലി തഒാങ്ങഒായലി ഒനര മനനസഒാനട നലിന്ന നകൈരളതലിനുനവണ്ടലി  ജനതനയ
ഒഒാര്ക്കുകൈ. സസ്വനള്ളം ജജീവന  വനര കൈളഞ്ഞറ്റ്  അതലിജജീവനതലിനു നവണ്ടലി പ്രവര്തലിച്ച 
മതധനതഒാഴലിലഒാളലികൈള്,നഒാവലികൈനസന ഇങ്ങനന ഒഒാനരഒാ മനുഷേധനസ്നേഹൈലിനയയുള്ളം ഒഒാര്ക്കുകൈ

                             ഭൂമതിയതില്
മനുഷഷ്യകനയാളക 
വലുതയായതിനടയാന്നുമതില
മനുഷഷ്യനതികലയാ
മനകസയാളക 
വലുതയായതിടന്നുമതില

-സര് വതിലഷ്യക
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                                                                                       കവണത

                                        സസൗഹൃദക
രഷെലജഡിന വര്കഡി

ഇന്നലലെ   എലന്റെ  വവിദദദ്യാലെയച്ചുവടവില
അറവിവവ്  പകര്ന്നവ്  ലതെറ്റുകള് തെവിരുതവിയയ
കഥകള്  പറഞ്ഞു  രസവിക്കുവദ്യാന
എനവിക്കുമുലണദ്യാരു  സസൗഹൃദക്കൂടയ.

വവിഷങ്ങളവില  പങവ്  ചചേരുവദ്യാന
മുളളവിലന്റെ   മുന  ലനഞവിലന്റെ  തെറയവില
തെഴുകവി  അതെവ്  അളക്കുവദ്യാന
എനവിക്കുമുലണദ്യാരു  സസൗഹൃദയ.

ദദുഃഖങ്ങള്  പങവ്  ചചേരുവദ്യാനയ
സസ്വപ്നങ്ങള്  ലനയ്യുവദ്യാനയ
സസ്വപ്ന  ജദ്യാലെകയ  തുറന്നവ്
മവിഠദ്യായവി  നണയവദ്യാന  ഉലണദ്യാരു  സസൗഹൃദയ.

 വഴക്കുയ  വകദ്യാലെവയ  ചവണ
 മനസ്സുലകദ്യാണവ്  ചസ്നേഹതൂവല
 ലപദ്യാഴവിചവിടദ്യായ  ജദ്യാലെക  പഴുതെവിലൂലട
 നനീനവിതുടവിചവിടദ്യായ  ഒരു  ലകദ്യാച്ചു
 സസൗഹൃദച്ചുവടവിലലെ  ആനന്ദങ്ങള്.
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                                                                                                   കഥ

അതതിജജീവനതതിനന്റെ  വതിജയപഥക
അപര്ണ്ണ അനഡില

 ആ  യഒാത്രയലില്
കൈഒാറലിനന്റെ  തഴുകൈലലില്  അവള്  ചഒാ   ഞുമയങ്ങലി. ആ യഒാത്ര ഒരു  അതലിജജീവനതലിനന്റെ  
ഓര്മനപ്പടുതലഒായലിരുന. പേഒാറപ്പുറള്ളം ഗവ:ഹഹൈസ്കൂളലില്  കൈസൗമഒാരകൈഒാലള്ളം. സ്കൂളലിനന്റെ  
അഭലിമഒാനമഒായലിരുന  ആരതലി.കൈനലഒാല്സവങ്ങളലിലള്ളം പേഠനതലിലള്ളം                          
തലിളങ്ങലിനലിന.10- ാഒാള്ളം കഒാസലിനലക്കുള  ചുവചുവ യറ്റ്പ്പലിനലക്കഒാണവള് നജീങ്ങലിയതറ്റ്. 
അധധഒാപേകൈര്ക്കറ്റ് ഏറവുള്ളം പ്രലിയനപ്പട്ട  ആരതലി.
          സ്കൂള് തുറന. നവളയുള്ളം  നജീലയുള്ളം  നലിറങ്ങളലിലള യൂണലിനഫഒാള്ളം ധരലിച്ചറ്റ് അവള്  
വലിദധഒാലയതലിനലക്കറ്റ്  നജീങ്ങലി. അമയുനടയുള്ളം അമ്മൂമയുനടയുള്ളം അനുഗ്രഹൈവുള്ളം വഒാങ്ങലി 
അമലതലിലള്ളം നപേഒായലി. അവള്  വളനര സനനഒാഷേനതഒാനട  കഒാസലിനലതലി. ചഒാനക്കഒാമഒാഷേറ്റ്  
വന. ആനളഒാരു ചൂടനതനന്നയഒാണറ്റ്,പേനക്ഷ  കുട്ടലികൈളലില് അനുകൈമയുണ്ടഒായലിരുന്ന 
ഒനരനയഒാരുമുഖള്ളം അതറ്റ് ആരതലിയുനടതഒായലിരുന. മഒാ ഷേറ്റ് പേഠലിപ്പലിക്കഒാന (a+b)2 എത്രയഒാ? രഒാനജഷേറ്റ്
ഉതരള്ളം അറലിയഒാനമഒാ?രഘ....യദ....അങ്ങനന  ആകഒാസലില് എലഒാവരുള്ളം തനന്ന എഴുനന്നറ്റു  
ഒരഒാനളഒാഴലിച്ചറ്റ്.  അവസഒാനമഒായലി സഒാര് ആരതലിനയവലിളലിച  “ആരതലി പേറയൂ...” “ മഒാനഷേ  a2+b2-

2ab  അനല?  "ശരലിയുതരള്ളം  ആരതലിക്കലിരലിക്കഒാള്ളം" ഒരുനകൈഒാലള്ളം കൈഴലിഞ്ഞനപ്പഒാനഴക്കറ്റ്  എലഒാവരുള്ളം
എലഒാള്ളം  മറന തുടങ്ങലി.  "നലിങ്ങളഒാനണഒാ S.S.L.C എഴുതഒാന  നപേഒാകുന്നതറ്റ് ആരതലിനയ  കൈണ്ടറ്റ് 
പേഠലിക...ആ കുട്ടലി എലഒാതലിനുള്ളം ഒന്നഒാമതഒാണറ്റ്.” അങ്ങനന  ആ നകൈഒാലള്ളം S.S.L.C കൈഴലിഞ്ഞു  
റലിസല്ട്ടറ്റ്  വന. ആരതലിക്കറ്റ് മുഴുവന A+സുകൈനളഒാനട വലിജയലിച്ചലിരലിക്കുന. അമ  ആരതലിനയ 
വഒാരലിപുണര്ന. അഭലിനന്ദേനങ്ങളനടനലിറവലില്  അവള് തലിളങ്ങലി.
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 +2  കൈഒാലഘട്ടള്ളം അവള് ആ  കഒാസലിനന്റെ നപേഒാനന്നഒാമന. ആ വര്ഷേള്ളം  കൈഒായലികൈമല്സരള്ളം 

തജീരുമഒാനലിച. ആരതലി  എലഒാതലിനന്റെയുള്ളം മുനപേലില്  നതരഒാളലിയഒായലി. ഓട്ടനതരതലിനഒായലി  
നപേരുവലിളലിച. എലഒാവരുള്ളം എതലി പേനക്ഷ അവള്മഒാത്രള്ളം എതലിയലില. സ്കൂള് പേരലിസരള്ളം മുഴുവന 
തലിരഞ്ഞലിട്ടുള്ളം അവനള കൈനണ്ടതഒാനഒായലില. സനധയഒായലി. മകൈനള കൈഒാണഒാത  നവപ്രഒാളതലില് 
ആ  അമയുനട  മനസറ്റ് പേലിടഞ്ഞു. ഒരലിക്കലള്ളം  അവള് ഹവകൈലിക്കഒാറലില. പേനക്ഷ, ഇന്നറ്റ്....
ആ രഒാത്രലിമുഴുവന ആ നഒാടറ്റ് തലിരച്ചലിലലിലഒായലിരുന  ആ  ജജീവനുനവണ്ടലി. നപേഒാലജീസുള്ളം  നഒാട്ടുകൈഒാരുള്ളം 
പുഴയലിലള്ളം കൈഒാട്ടലിലള്ളം നമട്ടലിലള്ളം എലഒാള്ളം അനനസ്വഷേലിച. പേനക്ഷ, അവനള കൈനണ്ടതഒാനഒായലില പേലിനറ 
ദലിവസള്ളം രഒാവലിനല ഇന്നലനതക്കഒാള് ഊര്ജലിതമഒായ തലിരച്ചലില് നടന.അന്നറ്റ് കൈഒാട്ടലില് 
ആദലിവഒാസലികൈള് വലിറകൈറ്റ് നപേറുക്കഒാന നപേഒാകുന്ന ദലിവസമഒായലിരുന. ആനരഒാ ഞരങ്ങുന്നതറ്റ് 
നകൈട്ടറ്റ്അവര് കുന്നലിന നചരുവലിനലതലി. അവലിനട അതഒാ ഭഒാനലിനയനപ്പഒാനല സമനലില നഷ്ടനപ്പട്ട 
ആ നപേണ്കുട്ടലി. ആരുനടയുള്ളം മനസലലിയലിക്കുന്ന വലിധതലില് ആനരഒാ അവനള 
പേലിച്ചലിചജീനലിയലിരുന.അവള് വഒാവലിട്ടലറലി. ആ നഒാട്ടുകൈഒാര്നടുങ്ങലി. അന്നനത പേത്രങ്ങളലില് 
പ്രധഒാനവഒാര്ത.

           “കൈഒാട്ടലിനുളലില്  അനബഒാധഒാവസ്ഥയലില് ഒരു നപേണ്കുട്ടലിനയ  കൈനണ്ടതലി.”
    ഒന്നരവര്ഷേള്ളം അവള് ഭഒാനഒാശുപേത്രലിയുനട  തങ്ങലലിനുളലില് നവളലിച്ചള്ളം കൈഒാണഒാനത 
കൈഴലിഞ്ഞു.അവള് അവലിനട നലിനള്ളം വന്നനപ്പഒാനഴക്കറ്റ് മനസ്സുനകൈഒാണ്ടുള്ളം ശരജീരള്ളംനകൈഒാണ്ടുള്ളം 
തളര്നലിന്നലിരുന.അവളനട അമ അവനളഒാടറ്റ് പേറഞ്ഞു: അതലിജജീവലിക്കുന്നവളഒാണറ്റ് 
ജജീവലിതവലിജയജീ.അമയുനട ആ വഒാക്കുകൈള് അവള്ക്കറ്റ് പ്രനചഒാദനമഒായലി.അവള് പേഠലിച. ഇനപ്പഒാള്
അവള് ഒരു I.P.S ഒഒാഫജീസറഒാണറ്റ്. അവള് അവളനട നഒാട്ടലിനലക്കുള യഒാത്രയലിലഒാണറ്റ്.അവള് 
ഒഒാര്ത്തു  അതലിജജീവനതലിനന്റെ  നവരുകൈള്,അവളനട അമ. അമയുണ്ടഒായലിരുന്നലിനലങലില്  
ഇന്നറ്റ് തഒാനഉണ്ടഒാകുമഒായലിരുന്നലില. അതലിജജീവനള്ളം  അവനള  പുതലിനയഒാരു വലിജയപേഥതലില് 
എതലിച.

        ആ അതലിജജീവനള്ളം  അവളനട  വലിജയമഒായലിരുന.

ഒഒാനരഒാ നപേണ്കുട്ടലികൈള്ക്കുമുള സനന്ദേശവുള്ളം.ആ വലിജയതലിനറ്റ് കൈരുനതകൈലിയതറ്റ് അവളനട 
അമയുള്ളം തനന്റെ ആ നജീണ്ട ജജീവലിതവലിജയള്ളം അവള്ക്കുളലില് ആഹഒാദള്ളം പേടര്തലി.അവള് 
നഒാട്ടലിനലതലി.പേഒാടവരമലിലൂനട വജീട്ടലിനലക്കറ്റ് നടന. ഉമറതലിണ്ണയലില് അവനളയുള്ളം കൈഒാതറ്റ് രണ്ടറ്റ്
കൈണകൈളണ്ടഒായലിരുന.അതലിജജീവനതലിനന്റെ നവരുകൈളഒായലിരുന കൈണകൈള്.    
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                                                                                                                     കവണത    

  പുലര്കയാലക 
ഐശശ്വരദ. എസഗ്. എസഗ്
                

പുലര്കറ്റാലള  വന്നു
                       പുലര്കറ്റാലള  വന്നു
                         കുരുവജകള് പറ്റാടുന്നു 
                         പുലര്കറ്റാലള എതജകഴജ   ഞ്ഞു 
                         പുലര്ന്നു പുലര്കറ്റാലള 
                                         പുലരജ പജറന്നു
                                         പുലര്കറ്റാല കജളജകള്  പട്ടുപറ്റാടുന്നു
                                         അരുവജകള് പറ്റാടുന്നു 
                                         പുലരജകള് പൂത
                                         പുലര്കറ്റാലള പൂത……...പുലര്കറ്റാലള 
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                                                                                          കഥ

കയാതതിരുനച്ച്  കയാതതിരുനച്ച്
അഞ്ജന തങ്കേപന

        ഒരലിടനതഒാരു വജീട്ടലില് അമ്മു എന നപേരുള കുട്ടലിയുണ്ടഒായലിരുന.അമ്മുവലിനന്റെ കുടുള്ളംബള്ളം 
ഒരു നകൈഒാചകുടുള്ളംബമഒായലിരുന.ഒരു നഒാള് ആ കുടുള്ളംബള്ളം വളനര ദഒാരലിദ്രതലില് 
നപേട്ടു.പേണലിനയടുക്കഒാന മടലിയഒായലിരുന്ന അവളനട അച്ഛന ഒരു ദര നദശനതക്കറ്റ് നജഒാലലി 
നതടലിനപ്പഒായലി. രണ്ടു ദലിവസള്ളം കൈഴലിഞ്ഞു അനപ്പഒാനഴക്കുള്ളം അവള്ക്കറ്റ് അച്ഛനന കൈഒാണഒാന 
നകൈഒാതലിയഒായലി.അവള് അമയുനട അടുതറ്റ് തലിരക്കലി. കുറച്ചറ്റ് ദലിവസള്ളം കൈഴലിയുനമഒാള് വരുനമന്നറ്റ് 
പേറഞ്ഞു.അങ്ങനന അങ്ങനന ദലിവസങ്ങള് കൈടനനപേഒായലി ആകുടള്ളംബള്ളം ദുഖതലിലഒായലി.ഒരലിക്കല് 
അപ്രതജീക്ഷലിതമഒായലി  അച്ഛനന്റെ കൈതറ്റ് അമ്മുവലിനന്റെ ഹകൈയലില് എതലി. അവള് സനനഒാഷേള്ളം 
നകൈഒാണ്ടറ്റ് തുളലിച്ചഒാടലി അമനയ വലിവരമറലിയലിച.അമ  ആകൈഒാള്ളംഷേനയഒാനട  കൈതറ്റ് ഹകൈയലില്  
എടുത്തു.   അതലിനന്റെ  ഉളളടക്കള്ളം   ഇങ്ങനന ആയലിരുന ' ഹപേസ കുനറ  സമഒാദലിച.  ഒരു 
ദലിവസള്ളം   ഞഒാന വരുനണ്ടറ്റ് അമ്മുവലിനറ്റ് കുറച്ചറ്റ് സമഒാനവുമഒായലി 'എന്നറ്റ്  സസ്വനള്ളം  രഒാമന    അമ്മു 
മതലിമറുന്നനപേഒായലി.ഒരു ദലിവസള്ളം  രഒാവലിനല അമ്മു  ഉമറതലിരുന്നറ്റ് 
പേല്ലുനതക്കുകൈയഒായലിരുന.അമ്മുനഞട്ടലി അതഒാ അച്ഛന വരുന  എന്നറ്റ് അമനയഒാടറ്റ് പേറ       ഞു. അവര്
പുതലിയ വജീടറ്റ്  പേണലിതു.  അമ്മു സനനഒാഷേവതലിയഒായലി.
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                                                                              ഓര്മക്കുറണപജ്

ചതിതറതികപയായ പ്രകൃതതി

അര്ചന സശ.ആര്

            ഞഒാന ഒരലിക്കലള്ളം ഇതുനപേഒാനലഒാരു കൈഒാഴറ്റ്ച്ച ഇതുവനര കൈണ്ടലിട്ടലില. കൈഒാരണള്ളം അത്രയറ്റ് 
ഭയഒാനകൈമഒായലിരുന ആ സള്ളംഭവള്ളം. അനതഒാരു അതലിജജീവനമഒായലിരുന. നവളളനപ്പഒാക്കതലില് 
നലിനള്ളം രക്ഷനപ്പടഒാനുളള അതലിജജീവനള്ളം. ഈ സള്ളംഭവതലിനു മുനപേറ്റ് ഒരു കുഴപ്പവുള്ളം ഇലഒായലിരുന. 
മനുഷേധര് പേഒാറനപ്പഒാട്ടലിക്കുന്നതുള്ളം മരങ്ങള് നവട്ടുന്നതുള്ളം ഒനക്കയുണ്ടഒായലിരുന. അതലിനനഒാനക്ക 
പേരലിണലിത ഫലമഒായലിരുന ഈ പ്രളയള്ളം. ഈ മനുഷേധര് ഇങ്ങനനനയഒാനക്ക 
നചയലിലഒായലിരുനന്നങലില് ഈ പ്രകൃതലി എന്തു മനനഒാഹൈരമഒായലിരുന. 
                                   "പ്രളയള്ളം വരുന്നതലിനറ്റ് മുനപേറ്റ് "
 ഞഒാനുള്ളം എനന്റെ അമയുള്ളം അച്ഛനുള്ളം നചച്ചലിയുള്ളം എന്തു സനനഒാഷേമഒായലി ജജീവലിച്ചതഒായലിരുന. 
കൈളലിയുള്ളം ചലിരലിയുള്ളം തമഒാശകൈളള്ളം മഒാത്രമഒായലിരുന ഞങ്ങളനട ജജീവലിതതലിലണ്ടഒായലിരുന്നതറ്റ്. ഇടയറ്റ് 
ഞഒാനുള്ളം നചച്ചലിയുള്ളം തമലില് അടലിയുള്ളം പേലിണങ്ങലള്ളം ഇണങ്ങലള്ളം മഒാത്രമഒായലിരുന. 
അങ്ങനനയലിരലിക്കുനമഒാഴഒാണറ്റ് ജൂണ് മഒാസള്ളം ഒന്നഒാള്ളം തജീയതലി ഞങ്ങളനട സ്കൂള് തുറന്നതറ്റ്. 
അനന്നഒാനള്ളം അത്രയള്ളം മഴയുണ്ടഒായലിരുന്നലില. ആദധനത ഒരഒാഴ്ച ഞഒാന പേതലിവുനപേഒാനല 
സ്കൂളലില്നപേഒായലി അതലിനുനശഷേമഒായലിരുന ആ മഹൈഒാ പ്രളയള്ളം വന്നതറ്റ്.ഞങ്ങളനട വജീടുള്ളം ഞങ്ങളനട
പ്രനദശത്തുളള വജീടുകൈളള്ളം.
          കുറചദലിവസതലിനു നശഷേള്ളം ഞങ്ങനളലഒാവരുള്ളം ദുരലിതഒാശസ്വഒാസ കൈധഒാമലില് എതലിനച്ചര്ന.
അവലിനട എതലിനചര്ന്നനപ്പഒാള് ഞങ്ങളനട സനനഒാഷേനമലഒാള്ളം മഒാഞ്ഞു പേലിനന്ന സനനഒാഷേവുമലില 
കൈളലിയുമലില. നചച്ചലിയുള്ളം ഞഒാനുള്ളം തമലിലളള വഴക്കുമലില. എലഒാവര്ക്കുള്ളം സങടവുമഒാത്രമഒായലിരുന. 

  പചക്ഷേ ഈ ദരവിതെങ്ങള് എലദ്യായ മറന്നവ് ഒരു സചനദ്യാഷയ ഉണദ്യായവിരുന. 
ജദ്യാതെവിമതെ വര്ഗചബദ്യാധയ ഉണദ്യായവിരുന്നവില. ഹവിന്ദുവയ കവിസദനവിയയ മുസലമദ്യാനയ 
ഒന്നദ്യായവിരുന. പണമുള്ളവനയ പണമവിലതവനയ ഒന്നദ്യായവിരുന.
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                                                                                                           ലലേഖനന

ചയാണകഷ്യന
 
ദറ്റോനഡിയല  സറ്റോജഗ്
       ചലെദ്യാകലത ആദദലത സദ്യാമ്പതവികശദ്യാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമദ്യായവി പരവിഗണവിക്കുന്നതെവ്       

 ചേദ്യാണകദലന്റെ അര്ത്ഥശദ്യാസ്ത്രമദ്യാണവ്. ബവി.സവി   
 നദ്യാലെദ്യായ നൂറദ്യാണവിലെദ്യാണവ് അചദ്ദേഹയ    
 ജനീവവിചവിരുന്നതെവ്. മസൗരദവയശ സദ്യാപകനദ്യായ 
 ചേന്ദ്രഗുപ്തമസൗരദലന്റെ ഗുരുവയ വവിശസ്വസനദ്യായ      
 സുഹൃതയ അനവിയദ്യായവിയയ            
 ഉപചദഷദ്യാവമദ്യായവിരുന ചേദ്യാണകദന. 
 ചേദ്യാണ കദന നലകവിയ വവിലെചയറവിയ      
 ഉപചദശങ്ങലള അടവിസദ്യാനമദ്യാകവി 

സസനവികതെനയ ആവവിഷ്കരവിചദ്യാണവ് ചേന്ദ്രഗുപ്തമസൗരദന തെലന്റെ സദ്യാമദ്യാജദയ സദ്യാപവിചതെവ്
എന്നദ്യാണവ് ചേരവിത്രകദ്യാരനമദ്യാര് പറയന്നതെവ്.
പലെ പലെ ചപരുകള്
        ചേണകമുനവിയലട പുത്രനദ്യായതെവിനദ്യാല ചേദ്യാണകദലനനയ വവിഷ്ണു 
ഭക്തനദ്യായവിരുന്നതെവിനദ്യാല വവിഷ്ണുഗുപ്തലനനയ കുടവിലെതെനങ്ങളുലട ആശദ്യാന എന്ന 
നവിലെയവില കസൗടവിലെദന എനലമലദ്യായ ഇചദ്ദേഹയ അറവിയലപ്പെടുന.
അര്ത്ഥശദ്യാസ്ത്രയ
         ഭരണയ സുഗമമദ്യായവി നടതദ്യാന ഒരു ഭരണദ്യാധവികദ്യാരവിലയ സഹദ്യായവിക്കുന്ന 
നവിര്ചദശങ്ങളദ്യാണവ് അര്ത്ഥശദ്യാസ്ത്രതവില അടങ്ങവിയവിരവിക്കുന്നതെവ്. രദ്യാജദ്യാവവ് 
രദ്യാജകദ്യാരദങ്ങളവില എങ്ങലന ചനദ്യാകവി നടതണയ എങ്ങലന ചനദ്യാകവി നടതണയ 
എന്നവ് അതെവില വവിശദനീകരവിക്കുന. രദ്യാജദ്യാവവ്  സദദ്യാസമയവയ ജദ്യാഗ്രതെ പദ്യാലെവികണയ.
പ്രജകളുലട സചനദ്യാഷമദ്യാണവ് രദ്യാജദ്യാവവിലന്റെ സചനദ്യാഷയ.
പ്രജകളുലട ചക്ഷേമമദ്യാണവ് രദ്യാജദ്യാവവിലന്റെ ചക്ഷേമയ. എലദ്യാ വവിജയങ്ങളുലടയയ 
അടവിസദ്യാന വദവസദ്യാനയയ,നവിഷ്ഠ കര്ശന നവിയനണയ എന്നവിവയദ്യാലണന്നവ് 
അര്ത്ഥശദ്യാസ്ത്രതവില അചദ്ദേഹയ ഊന്നവിപ്പെറയന. നനീതെവിയദ്യാണവ് സമൂഹതവിലന്റെ 
അടവിസദ്യാന ശവിലെ. 
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രദ്യാഷ്ട്രതവിലന്റെ മുഴുവന പ്രവര്തനങ്ങലളയയ പലെ ഭരണവകുപ്പുകളദ്യായവി അചദ്ദേഹയ 
തെരയതെവിരവിച്ചു.
 ചേദ്യാണകദപുരവിയയ കസൗടവിലെദമദ്യാര്ഗവയ
         ചേദ്യാണകദലന്റെ നയതെനസവദഗവ്ധദലത സ്മരവിച്ചു ലകദ്യാണദ്യാണവ് ഡലഹവിയവിലലെ 
നയതെനകദ്യാരദദ്യാലെയതവിനവ് ചേദ്യാണകദപുരവിലയനയ അവവിലടയളള രദ്യാജകനീയ വനീഥവികവ് 
കസൗടവിലെദമദ്യാര്ഗവ് എനയ ചപരവിടവിരവിക്കുന.
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                                                                                 ലലേഖനന

ഹറ്റോരപന സരംസറ്റോരരം
അക്ഷയഗ് കകൃഷ. പഡി. യട്ടു

ഉത്ഭവരം
             സഡിനട്ടു  നദഡിയട്ടുരടെയട്ടുരം  അതഡിരന്റെ  കകവഴട്ടുകളട്ടുരടെയട്ടുരം  തശരതറ്റോണഗ്       
ഈ  സരംസറ്റോരരത  കരണതഡിയതഗ്.  അതട്ടുരകറ്റോണഗ്  ഈ  സരംസറ്റോരരത  സഡിനട്ടു  
നദശതടെ  സരംസറ്റോരരം  എനട്ടുരം  പറയട്ടുനട്ടു. ഇഇൗ  സരംസറ്റോരരം അഫഗ്ഗറ്റോനഡിസറ്റോന, 
പറ്റോകഡിസറ്റോന, ഇനദ  എനഡിവഡിടെചങ്ങളഡില  വദറ്റോപഡിചഡിരഡികട്ടുനട്ടു.
ഇതഡിരന്റെ  കറ്റോലെഘടരം  ബഡി.സഡി.ഇ  2700  മട്ടുതല  ബഡി.സഡി.ഇ  1700 വരരയറ്റോണഗ്.
ആദദ  ഉദഗ്ഘനനരം 1921 -ല  പറ്റോകഡിസറ്റോനഡിരലെ  ഹറ്റോരപയഡിലെറ്റോണഗ്. അതട്ടുരകറ്റോണഗ്  ഈ  
സരംസറ്റോരരത  ഹരപന സരംസറ്റോരരം  എനട്ടു  പറയട്ടുനട്ടു.
ഹരപയഡില  ഉദഗ്ഘനനതഡിനഗ്  റനതകൃതരം നലകഡിയതഗ്  ദയറ്റോററ്റോരം  സറ്റോഹഡിയറ്റോണഗ്
1921 രലെ  ആര്കഡിറയറ്റോളജഡികല  സര്റവ്വേ  ഒറ്റോഫഗ് ഇനദയട്ടുരടെ ഡയറക്ടര്  സര് റജറ്റോണ് 
മറ്റോര്ഷെല  ആണഗ്.
   

ഹറ്റോരപന  സരംസറ്റോരരത  രണറ്റോമതറ്റോയഡി  കരണതഡിയതഗ് റമറ്റോഹനരജറ്റോദറ്റോരരറ്റോവഡിലെറ്റോണഗ്. 
റമറ്റോഹനറജറ്റോദറ്റോറരറ്റോയഡില ഉദഗ്ഘനനതഡിനഗ്  റനതകൃതരംനലകഡിയതഗ് 
ആര്.ഡഡി.ബറ്റോനര്ജഡിയറ്റോണഗ്
ഹരപന  സരംസറ്റോരതഡിരലെ  മട്ടുഴട്ടുവന  വശടെട്ടുകള്,രകടഡിടെങ്ങള്  തട്ടുടെങ്ങഡിയവ  ചട്ടുടഇഷഡിക  
കടകള്രകറ്റോണഗ്  നഡിര്മഡിതമറ്റോണഗ്.
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നഗരങ്ങളട്ടുരടെ  സവഡിറശ  ഷെത
      നഗരങ്ങള്കഗ്  രണഗ്  ഭറ്റോഗരം.പടെഡിഞറ്റോററ  ഉയര്ന  ഭറ്റോഗരം  റകറ്റോട.
കഡിഴരക  തറ്റോഴഗ്ന ഭറ്റോഗരം  കശഴഗ്പടണരം. നഗരങ്ങളഡിരലെ  രകടഡിടെങ്ങള്  മട്ടുഴട്ടുവന  ചട്ടുട  
ഇഷഡികകടകള്  രകറ്റോണഗ്  നഡിര്മഡിതമറ്റോണഗ്.
റകറ്റോട
   റകറ്റോട  മതഡിലെട്ടുകള്രകറ്റോണഗ്  സരംരക്ഷഡിചട്ടു ധറ്റോനദപട്ടുര, കട്ടുളഡിപട്ടുര, അസരംബഡി ഹറ്റോള് 
എനഡിവ  റകറ്റോടയട്ടുരടെ  ഉള്ളഡിലെട്ടുണഗ് റകറ്റോടകട്ടുള്ളഡില  ഭരണറ്റോധഡികറ്റോരഡികള് 
തറ്റോമസറ്റോചഡിരട്ടുനട്ടുരവനഗ് കരട്ടുതരപടെട്ടുനട്ടു.
ധറ്റോനദപട്ടുര
    റകറ്റോടയട്ടുള്ളഡിലെറ്റോണഗ് ധറ്റോനദപട്ടുര സഡിതഡിരചയട്ടുനതഗ്. ധറ്റോനദപട്ടുര മറട്ടു രകടഡിടെങ്ങറളകറ്റോള് 
ഉയരതഡിലെറ്റോണഗ് പണഡിതഡിടട്ടുള്ളതഗ്(രവള്ളരം കയററ്റോതഡിരഡികറ്റോന).
ധറ്റോനദങ്ങള് ഉണകറ്റോനട്ടുരം സരംഭരഡികറ്റോനട്ടുരം ഉള്ള സഇൗകരദങ്ങള് 
ധറ്റോനദപട്ടുരയഡിലെട്ടുണറ്റോയഡിരട്ടുനട്ടു. ഗറ്റോമങ്ങളഡിലനഡിനഗ് മഡിചരം വന ധറ്റോനദങ്ങളട്ടുരം നഡികട്ടുതഡി 
ഇനതഡില വന ധറ്റോനദങ്ങളട്ടുരം ഇവഡിരടെ സകൂക്ഷഡിചഡിരട്ടുനട്ടു.എനഡിടതഗ് നഗരങ്ങളഡിരലെ  
ജനങ്ങള്കഗ്  നലകഡിയഡിരട്ടുനട്ടു.
വലെഡിയ  കട്ടുളഡിപട്ടുര
  പകൂര്ണ്ണമയട്ടുരം  ചട്ടുട  ഇഷഡികകള്  രകറ്റോണഗ് ഉണറ്റോകഡി-ദശര്ഘ ചതട്ടുരറ്റോകകൃതഡിയഡിലെട്ടുള്ള കട്ടുളരം 
നറ്റോലെട്ടു വശതഡില ഇടെനറ്റോഴഡികകള് കട്ടുളതഡിറലെകഗ് ഇറങ്ങട്ടുവറ്റോന പടെവട്ടുകളട്ടുണറ്റോയഡിരട്ടുനട്ടു 
കട്ടുളതഡിരന്റെ അടെഡിതടഗ് ചട്ടുട  ഇഷഡികകളട്ടുരം, ചട്ടുണ്ണമട്ടുകലട്ടുകളട്ടുരം  രകറ്റോണട്ടുള്ള ചറ്റോനട്ടുരം 
ഉപറയറ്റോഗഡിചറ്റോണഗ് നഡിര്മഡിചതഗ്. കട്ടുളതഡിനട്ടു ചട്ടുറട്ടുരം ധറ്റോരറ്റോളരം  മട്ടുറഡികള് ഉണഗ്.
ഒരട്ടു മട്ടുറഡിയഡിരലെ വലെഡിയ കഡിണറഡില നഡിനറ്റോണഗ് വലെഡിയ കട്ടുളതഡിറലെകഗ്  ജലെരം നഡിറയറ്റോനട്ടുരം, 
മലെഡിനജലെരം  ഒഴട്ടുകഡികളയറ്റോനട്ടുമട്ടുള്ള സരംവഡിധറ്റോനരം ഉണറ്റോയഡിരട്ടുനട്ടു.
വലെഡിയകട്ടുളരം മതപരമറ്റോയ ചടെങ്ങട്ടുകള്കട്ടുറവണഡി ഉപറയറ്റോഗഡിചഡിരട്ടുനട്ടു.
കശഴഗ്പടണരം
   കഡിഴരക തറ്റോഴഗ്നഭറ്റോഗരം കശഴഗ്പടണരം. സറ്റോധറ്റോരണ ജനങ്ങളട്ടുരടെ വറ്റോസസലെങ്ങള് 
എനട്ടുകരട്ടുതരപടെട്ടുനട്ടു. ആസകൂതഡിതമറ്റോയ രതരട്ടുവട്ടുളട്ടുരടെയട്ടുരം, ഇടെവഴഡികളട്ടുരടെയട്ടുരം 
ഇരട്ടുവശങ്ങളഡിലെറ്റോയറ്റോണഗ് വശടെട്ടുകള് നഡിര്മഡിചഡിരഡികട്ടുനതഗ്. നടെട്ടുമട്ടുറവട്ടുരം,മട്ടുറഡികളട്ടുരം 
നടെട്ടുമട്ടുററതകഗ് തട്ടുറകട്ടുന വശടെട്ടുകള്
അഴട്ടുകട്ടുചറ്റോലെട്ടുകള്
     എലറ്റോരം വശടെട്ടുകള്കട്ടുരം അഴട്ടുകട്ടുചറ്റോല സരംവഡിധറ്റോനരം ഉണറ്റോയഡിരട്ടുനട്ടു. ഒറരറ്റോ വശടെട്ടുകളഡില 
നഡിനട്ടുരം അഴട്ടുകട്ടുചട്ടുകള് രതരട്ടുവഡിരലെ പധഗ്ന അഴട്ടുകട്ടുചറ്റോലെട്ടുമറ്റോയഡി ബനഡിപഡിചട്ടു.  
അഴട്ടുകട്ടുചറ്റോലെട്ടുകള് ചട്ടുട ഇഷഡികകടകള് രകറ്റോണഗ് നഡിര്മഡിചട്ടു. 
മട്ടുദ്രകളട്ടുരം  തകൂകങ്ങളട്ടുരം  
 രവണ്ണകലട്ടുകകള്  രകറ്റോണട്ടു  നഡിര്മഡിച 2000-തഡിറലെരറ മട്ടുദ്രകള്  അവഡിരടെ  
ഉണറ്റോയഡിരട്ടുനട്ടു,. മട്ടുദ്രകളഡില  മകൃഗങ്ങളട്ടുരടെ  ചഡിതവട്ടുരം  ചഡിതലെഡിപഡിയട്ടുരടെ ചഡിഹഗ്ങ്ങളട്ടുരടെ
ദശര്ഘ ദകൂര  വദറ്റോപറ്റോരരം  സട്ടുഗമമറ്റോകറ്റോന  സഹറ്റോയഡിചട്ടു. മട്ടുദ്രകളഡില നഡിനട്ടുരം 
അകറ്റോലെരത ജങ്ങളട്ടുരടെ വഡിശശ്വറ്റോസരശതഡിരയകട്ടുറഡിചട്ടുള്ള രതളഡിവട്ടുകള് ലെഭഡിചട്ടു
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കദവറ്റോരറ്റോധന
      കളഡിമണ്ണഡില നഡിര്മഡിച ധറ്റോരറ്റോളരം സസ്തശ രകൂപങ്ങള് ലെഭഡിചട്ടു. ഇതഗ് മറ്റോതകൃ 
കദവറ്റോരറ്റോധന നഡിലെനഡിനഡിരട്ടുനട്ടു എനതഡിരന്റെ രതളഡിവറ്റോണഗ്. 
പട്ടുരട്ടുഷെ രകൂപതഡിലെട്ടുളള ശഡില്പങ്ങള് ആദഡിമ ശഡിവരന്റെ ശഡില്പങ്ങളറ്റോരണനഗ് 
ചരഡിതകറ്റോരനമറ്റോര് പറയരപടെട്ടുനട്ടു. 
മകൃഗങ്ങരളയട്ടുരം വകൃക്ഷങ്ങരളയട്ടുരം ഇവര് ആരറ്റോധഡിചഡിരട്ടുനട്ടു.
പട്ടുറരറ്റോഹഡിത രറ്റോജറ്റോവഗ് 
     റമറ്റോഹന രജറ്റോദറ്റോരരറ്റോവഡില നഡിനഗ് പട്ടുറരറ്റോഹഡിത രറ്റോജറ്റോവഡിറന്റെതഗ് എനഗ് 
കരട്ടുതരപടെട്ടുന കലപതഡിമ ലെഭഡിചട്ടു. ഇതഗ് പകൂര്ണമറ്റോയട്ടുരം കരഡിങ്കേല പറ്റോളഡിരകറ്റോണറ്റോണഗ്
നഡിര്മഡിചഡിരട്ടുനതഗ്.

ശവസരംസറ്റോരരം 
       കട്ടുഴഡികളഡിലെറ്റോണഗ് ശവമടെകഡിയഡിരട്ടുനതഗ്. ചഡിലെ കട്ടുഴഡിയട്ടുരടെ പട്ടുറരം ഭറ്റോഗതഗ് ഇഷഡിക
പറ്റോകഡിയഡിരട്ടുനട്ടു. ചഡിലെ കട്ടുഴഡികളഡില നഡിനഗ് ആഭരണങ്ങളട്ടുരം,പറ്റോതങ്ങളട്ടുരം ലെഭഡിചട്ടു.
പട്ടുനര്ജന്മതഡിരലെ വഡിശശ്വറ്റോസമറ്റോകറ്റോരം ഇതഡിലെകൂരടെ മനസഡിലെറ്റോകട്ടുനതഗ്.
1980-കളഡില നടെന ഖനനതഡില ഹറ്റോരപയഡിരലെ സറ്റോശറ്റോനതഡില നഡിനട്ടുരം 
കകരകറ്റോണട്ടുളള മകൂനട്ടു റമറ്റോതഡിരങ്ങളട്ടുരം ഒരട്ടു ജറ്റോസ്പറഡിരന്റെ മണഡിയട്ടുരം ലെഭഡിചട്ടു. ഒരട്ടു 
പട്ടുരട്ടുഷെരന്റെ തലെറയറ്റോടഡികടെട്ടുതറ്റോണഗ് ഇവ കരണതഡിയതഗ്.
അടെകരം രചയ്ത വസ്തട്ടുകളഡില നഡിനഗ് രചമട്ടുരകറ്റോണട്ടുളള കണ്ണറ്റോടെഡിയട്ടുരം ലെഭഡിചട്ടു. 
കരകഇൗശലെ വസ്തട്ടുകള്
    ചറ്റോനഹട്ടുദറ്റോറരറ്റോ കരകഇൗശലെ വസ്തട്ടുകളട്ടുരടെ പധറ്റോന നഡിര്മറ്റോണ റകന്ദ്രമറ്റോയഡിരട്ടുനട്ടു.
കലട്ടുമറ്റോലെകള്,സശലെട്ടുകള്,തകൂകകടകള് റലെറ്റോഹരം രകറ്റോണട്ടുളള വസ്തട്ടുകള് എനഡിവ 
ഇതഡില രപടെട്ടുനട്ടു. കലട്ടുമറ്റോലെകള് ഉണറ്റോകറ്റോന ചട്ടുവന മറ്റോണഡികദരം, സകൂരദകറ്റോനരം, 
സഗ്ഫടെഡികരം, പളട്ടുങ്കേഗ്, കവഡകൂരദരം തട്ടുടെങ്ങഡിയ കലട്ടുകളട്ടുരം രചമഗ് ഒറ്റോടെഗ്,സശ്വര്ണ്ണരം 
തട്ടുടെങ്ങഡിയ റലെറ്റോഹങ്ങളട്ടുരം ഉപറയറ്റോഗഡിചട്ടു. കകരകറ്റോണഗ് വളകള് കരണഡികള് 
നഡിര്മഡിചട്ടു. മണ്പറ്റോതങ്ങളഡില ചഡിതപണഡികളഡില.
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അണഡിയറയഡില........

             കവര് റപജഗ്

        
        കളകഗ്റഡിരംഗഗ്           എ ഡഡിറഡിരംഗഗ്          കടെപഡിരംഗഗ്       

                            ഡഡികസനഡിരംഗഗ്                           
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വതിലഷ്യക കഷകച്ച്പതിയര്(1556-1616)
ആദഡിതദ വഡി. ആര്
       വവിശസ്വസദ്യാഹവിതെദതവില ഇയഗവിഷവ് 
സദ്യാഹവിതെദകദ്യാരലനന്ന നവിലെയവില വവിലെദയ ചഷകവ്പവിയറവിലന്റെ
സയഭദ്യാവനകള് അനവിര്വചേനനീയമദ്യാണവ്.ചേരവിത്രനദ്യാടകങ്ങളുയ
അതെവിലലപ്പെടുന.ചഷകവ്പവിയറവിലന്റെ സദ്യാഹവിതെദരചേനകള്
എലദ്യായ തെലന്ന മനഷദ സസ്വദ്യാഭങ്ങലളക്കുറവിച്ചുള്ള ആഴചമറവിയ
മനസവിലെദ്യാകലുകളദ്യാണവ്. മനസവിലന്റെ
മഹതെസ്വവയ,സപശദ്യാചേവികതെയയ,ഒദ്യാചരദ്യാ
പ്രവര്തവിക്കുപവിന്നവിലുള്ള ലെക്ഷേദവയ എലദ്യായ ഈ
നദ്യാടകങ്ങളവില വവിഷയമദ്യായവി ഭവവിക്കുന. 1964-ല ഏപ്രനീല 
23 നവ് ഇയഗണവിലലെ സദ്യാറഫഡവിലെദ്യാണവ് ചഷകവ്പവിയര്
ജനവിചതെവ്.ചജദ്യാണ് ചഷകവ്പവിയര് എന്ന വദദ്യാപദ്യാരവിയചടയയ ചമരവി ആനഡന എന്ന ചറദ്യാമന 
കതലെവികവ് അയഗതവിലന്റെയയ പുത്രനദ്യായദ്യാണവ് വവിലെദയ ജനവിചതെവ്. അചദ്ദേഹതവിനവ് നദ്യാലെവ് 
സചഹദ്യാദരവിമദ്യാരുയ മൂന സചഹദ്യാദരന്മരുയ ഉണദ്യായവിരുന.പവിതെവിവവിലന്റെ ജനീവവിതെതവിലുണദ്യായ 
സദ്യാമ്പതവിക പ്രതെവിസനവി ഇചദ്ദേഹചത ബലെദതവില തെലന്ന ഇറചവിലവട്ടുകദ്യാരനദ്യായവി 
ചജദ്യാലെവിചനടദ്യാന നവിര്ബനവിതെനദ്യാകവി.1582-ല  ഒരു കര്ഷകപുത്രവിയദ്യായ   
ആനഹദ്യാതെവിചവലയ വവിവദ്യാഹയ കഴവിച്ചു.
          1588-ല ലെണനവില എതവിയ ചഷകവ്പവിയര്  1992-ല  വവിഖദദ്യാതെമദ്യായ നദ്യാടകകൃതയ 
അഭവിചനതെദ്യാവയ ആയവിരുന.വവിനസുയ അചഡദ്യാനസുയ,ചറദ്യാപവ് ഒദ്യാഫവ് ലുകവിസവ് എന്നനീ     
കവവിതെകളുയ ഗനീതെങ്ങളുയ കവവി എന്നനവിലെയവില  ചഷകവ്പവിയറവിലന  ഖദദ്യാതെവിചനടവിലകദ്യാടുത. 
അചദ്ദേഹതവിലന്റെ 38 നദ്യാടകങ്ങളുയ തെദ്യാരതെമദലപ്പെടുതദ്യാന ഇടയവിലദ്യാത ഉയരതവിചലെകവി 
അചദ്ദേഹലത ഒരു നദ്യാടകരചേയവിതെദ്യാവദ്യായവി വളര്തവി.ലഹനറവി ആറദ്യാമന-ഭദ്യാഗയ 
1,2,3,റവിചദ്യാര്ഡവ് മൂന്നദ്യാമന ഇവയദ്യാണവ് ആദദകദ്യാലെനദ്യാടകങ്ങള് ലടയവിയങവ് ഒദ്യാഫവ് ദ ഷ്രൂ , ദവി 
ചകദ്യാമഡവി ഒദ്യാഫവ് എചറയവ്സവ്, ദവി ലമര്ചന്റെവ് ഒദ്യാഫവ് ലവനനീസവ്,ലടസ്വലതവ് സനറവ് , മവിഡവ് സമ്മര് 
സനറവ് ഡനീയ എന്നവി നദ്യാടകങ്ങളവില മദ്യാറവ് ലതെളവിയവിച  ഹദ്യാസദ നദ്യാടകങ്ങളദ്യാണവ്. ജൂലെവിയസവ് 
സനീസര്,  ചറദ്യാമവിചയദ്യാ ആന്റെവ് ജുലെവിയറവ്, ഹദ്യായലലെറവ് , മദ്യാകവ്ബതവ്, ഒഥചലദ്യാ  എന്നനീ  നദ്യാടകള് 
വവിചശസ്വതര ദരനസൃഷവികളദ്യായവിരുന.1616 ഏപ്രവില  23 നവ് അചദ്ദേഹയമരണമടഞ്ഞു.
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ഒ. എന. വതി. കുറുപച്ച്
അര്ചന സശ. ആര്                
         
          മലെയദ്യാളകവവിതെയലട ഹൃദദവയ മചനദ്യാഹരവമദ്യായ ഭദ്യാവമദ്യാണവ് ഒ.എന.വവി 
കവവിതെകളവിലലതെളവി  ഞ്ഞുകദ്യാണുന്നതെവ്. 
ഒറപദ്യാവവില നനീലെകണ്ഠന എന്ന
ഒ.എന.വവി 1931 ലമയവ് 27 നവ് 
ലകദ്യാലതവ്   ചേവറ എന്ന പ്രചദശതവ്
ജനവിച്ചു.മഹദ്യാകവവി ജവി യവ് ചശഷയ
മലെയദ്യാള കവവിതെ ജദ്യാന പനീഠയ
പുരസദ്യാരയ ചനടുന്നതെവ് 
ഒ.എന.വവി യദ്യാണവ്. 
ആദദവവികതെദ്യാസമദ്യാരയ ലപദ്യാരുതുന്ന സസൗന്ദരയ 1949-ല പുറതവന. മുചന്നദ്യാടവ് 
എന്നതെദ്യായവിരുന  ആദദ കവവിതെ.
        മദ്യാറ്റുവവിന  ചേടങ്ങള,ദദ്യാഹവിക്കുന്നപദ്യാനപദ്യാത്ര, മയവിലപനീലെ, അക്ഷേരയ, ഉപ്പെവ്, 
ശദ്യാര്ങവ്ഹകപ്പെക്ഷേവികള്, കറുതപക്ഷേവിയലട പദ്യാടവ് തുടങ്ങവിയവയദ്യാണവ് 
കൃതെവിള്.ചേലെചേവിത്രങ്ങള്ക്കുചവണവിആയവിരതവിലെതെവികയ ഗദ്യാനങ്ങലളഴുതെവി. ചകരള 
സദ്യാഹവിതെദ അകദ്യാഡമവി അവദ്യാര്ഡവ്,ചകന്ദ്രസദ്യാഹവിതെദ അകദ്യാഡമവി അവര്ഡവ്, 
എയ.ലക.ലക അവദ്യാര്ഡവ്, പനളയ ചകരളവര്മ്മ അവദ്യാര്ഡവ്,     പത്മശനീ എന്നവിവ 
ചനടവി.ഏറവയ നല ചേലെചേവിത്ര ഗദ്യാനരചേയവിതെദ്യാവവിനള്ള പുരസദ്യാരവയ ചനടവിയവിട്ടുണവ്.
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                                                                                                               കവണത

നതിനവച്ച്
അഹലെദ. രക. എസഗ്

പുഷ്പമ എനള്ളം  നലിന  നലിനവഒായറ്റ്
കൂരലിരു  ള്  നജീക്കലി  നജീ നവളലിച്ചമഒായറ്റ്

എനന്നനനള്ളം  നലിനനമഒാ      ട്ടറ്റ്കൈഒാണ്കൈയനലഒാ
എന  ദലിന൦  മഒാത്രള്ളം സഫലമഒായറ്റ്...........

ഈ  മനനഒാഹൈരലിതയഒാരുതന
സൂരധ നദവന  തന  കൈനലിഞ്ഞു തനന്നഒാ....

പൂര്ണ്ണ  നലിലഒാവലിനനക്കഒാള്  എന്തു ചന൦
നലിനന്റെയജീ ഇതളകൈള്  കൈണ്ടലിരലിക്കഒാന....

നദവലിതന  സസൗന്ദേരധ൦  ഇലഒാനതയഒാകു൦ 
നലിന നകൈഒാച കുസ ൃതലികൈള്  കൈഒാനണ......കൈഒാനണ

സൂരധനന  കൈഒാണ്നകൈ  ഞഒാന  നലിനച -
നപേഒാകു൦  നലിനന്റെയഒാ  നകൈഒാച  പുഷ്പറ്റ്ങ്ങനള

നലിനവലില൦  കൈനവലില൦  നജീയഒാനണന 
നകൈഒാച്ചലിതള്  കൂട്ടുകൈഒാരലി.....കൂട്ടുകൈഒാരലി.....
നകൈഒാച്ചലിതള്  കൂട്ടുകൈഒാരജീ..............
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 നഒാടന പേഒാട്ടറ്റ്
 A - നഗ്രഡറ്റ്
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  അഭതിമയാനകതയാനട, ആഹയാദകതയാനട,.......

      

സളസറ്റാന സചകൂള് സറ്റാമൂഹൈദ്യശറ്റാസ്ത്രനമളയജല്
വര്കജളഗച നമറ്റാ ഡല് -  A നഗ്രേഡച
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 സള്ളംസ്ഥഒാന
 കൈഒായലികൈനമളയലില്
 മലികൈച്ച പ്രകൈടനള്ളം
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ഇകഗജീഷച്ച് പഠനക ഇനതി അനയാരയാഷ്ട്ര നതിലവയാരതതില്

റശജ. രക. രക

                 ആധുനലികൈ വലിവര സഒാനങതലികൈ വലിദധ ഉപേനയഒാഗനപ്പടുതലി അനഒാരഒാഷ്ട്ര 
നലിലവഒാരതലില് ഇള്ളംഗജീഷേറ്റ് പേഠനള്ളം ലക്ഷധമലിട്ടറ്റ് സഒാര്ട്ടറ്റ് ഇള്ളംഗജീഷേറ്റ് ലഒാബറ്റ് നമ്മുനട 
വലിദധഒാലയതലില് പ്രവര്തലിക്കുന.  ഇതലിനഒായലി സ്കൂളലിനല അധധഒാപേകൈര് പ്രനതധകൈള്ളം 
ആക്ടവലിറലി ബുക്കറ്റ്തയഒാറഒാക്കലി. മലികൈവുറ ഇള്ളംഗജീഷേറ്റ് പേഠനമഒാണറ്റ് ഇതുവഴലി 
ലക്ഷധമലിടുന്നതറ്റ്. ഹഹൈ നടകൈറ്റ് കഒാസറ്റ് മുറലികൈള് ഉപേനയഒാഗനപ്പടുതലി " നസഒാറലി ഹടള്ളം “,
"ഹറള്ളം ഹടള്ളം ”, എന്നലിവ കൂടഒാനത ഇള്ളംഗജീഷേറ്റ് ലഒാള്ളംനഗസ്വജറ്റ് ലനബഒാറട്ടറലി 
ഉപേനയഒാഗനപ്പടുതലി നടക്കുന്ന "ആക്ടലിവലിറലി ഹടള്ളം" എന്നലിവ ഇതലിനന്റെ ഭഒാഗമഒായലി 
നടക്കുന.

കൂടഒാനത നസ്പെയലിന, റഷേധ, നപേഒാളണ്ടറ്റ്, തുടങ്ങലിയ യൂനറഒാപേധന രഒാജധങ്ങളലിനല വലിവലിധ 
സ്കൂളകൈളലിനല വലിദധഒാര്തലികൈളമഒായലി കൈത്തുകൈളലിലൂനടയുള്ളം ഓണ്ഹലനഒായുള്ളം( Online) 

സള്ളംവധലിക്കഒാന “ Pen Friend Programme ”, വലിനദശ രഒാജധങ്ങളലില് 
നലിനള്നപേനടയുള അതലിഥലികൈളമഒായലി നനരലിട്ടുള്ളം ഓണ്ഹലനലിലൂനടയുള്ളം 
സള്ളംവധലിക്കഒാനുള്ളം അതുവഴലി ഇള്ളംഗജീഷേറ്റ് ഭഒാഷേ നമച്ചനപ്പടുതഒാനുള്ളം " ഗസറ്റ് ഹടള്ളം" 

എന്നലിവ ഇതലിനന്റെ ഭഒാഗമഒായലി ഒരുക്കലിയലിട്ടുണ്ടറ്റ്.
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                                                                                                                കഥ

അനയാഥനമയാകനപ ടബയാലഷ്യക

ആദഡിതദ. എ. എസഗ്

         ഒരു  കുളലിര്ത  മണലിനതന്നല്  വജീശലി  യടലിക്കുന്നതറ്റ്  അവളലിന്നറലിയുന  തനന്റെ  
ജനലലിഴകൈളലിലൂനട  അവള്  തനന്റെ നപേഒായകൈഒാല  പേലിരലിമൂറുക്കനത  ഒഒാര്നതക്കുകൈയഒാണറ്റ്. 
പേലിച്ചലിചജീനനപ്പ ട്ട  ആ  നഒാളകൈള്  മനസലില്  വലിറങ്ങലലിചനലില്കുകൈയഒാണറ്റ്. അമയുള്ളം  
       അച്ഛനുള്ളം  അടങ്ങലി തനന്റെ  സസ്വപ്നസുന്ദേരമഒായ  ആ  ജജീവലിതനത  തകൈര്നതറലി ഞ്ഞ  ആ  
രഒാത്ര.  അവനളഒാര്ത്തു  എനറ്റ് നചറുതഒായലിരുന  തനന്റെ  വജീടറ്റ്  ഒരു  നകൈഒാചസസ്വര്ഗള്ളം  
വജീ ടലിനനനപേഒാതലിഞ്ഞുനകൈഒാണ്ടറ്റ്  അമയുനട  ആഗ്രഹൈങ്ങള്ക്കനുസരലിച്ചറ്റ്  ഒരു 
നകൈഒാചപൂനനഒാട്ടവുള്ളം. അന്നവള്  ഓര്ക്കുന.നല  മഴയഒായലിരുമന. തുലഒാവര്ഷേതലിനന്റെ  
ആര്തലിരമല്. അനമുഴുവന അവള്  നവറുനതവജീട്ടലിലലിരുനമഴനയനനഒാക്കലി. 
അമനയനപ്പടലിച്ചറ്റ്  മഴയതലിറങ്ങഒാന അവള്  ഹധരധനപ്പട്ടലില  അച്ഛനന്റെ  അസഒാന്നലിധധള്ളം  
അവനള  ഒരു  പേഒാടറ്റ് നവദനലിപ്പലിക്കുനനവന്നറ്റ്  അമ  മനസലിലഒാക്കലിയലിരുന. 
മുറതറ്റ്തുളലിയഒായലിനപേയ  മഴയലില്ഹകൈകൈള്നജീട്ടലി  അവള്  അച്ഛനന്റെ  വരവലിനന  
കൈഒാതലിരുന. കൈഴലിക്കഒാന  അമ  അകൈത്തുനലിന്നറ്റ്  വലിളലിക്കുനണ്ടറ്റ്  എന്നഒാല്  കൈഴലിക്കഒാന  
അവള്ക്കറ്റ്  നതഒാനന്നലില.ഇനവനര  അച്ഛനലിലനത  അവള്  അതഒാഴള്ളം  കൈഴലിച്ചലി ട്ടലില. 

രഒാവലിലനതമഴ  സനധനയയുള്ളംരഒാത്രലിമുക്കലി. അതറ്റ്  ശരലിക്കുള്ളം  മഴയഒായലിരുനന്നഒാ 
അല.രക്തപുഴയഒായലിരുന.മഴയു  നടനരഒാക്ഷള്ളം  തനന്നഒാടുള്ളംതനന്റെ  കുടുള്ളംബനതഒാടുമഒായലിരുന. 
അനലങലില്  ഉറങ്ങലികൈലിടന്ന  അവനളയുള്ളം  അമനയയുള്ളംകൈജീറലിമുറലിചനകൈഒാണ്ടറ്റ്  അയഒാള്  
വരലിലഒായലിരുന.ആ  രഒാത്രലി  എനഒാണറ്റ്  സതധതലില്  സള്ളംഭവലിച്ചതറ്റ്? എനഒാണയഒാള്  
പേറഞ്ഞതറ്റ്?  തനന്റെ  അച്ഛന  ഇനലിയലിനലന്നറ്റ് അയഒാള്നക്കങ്ങനന അതറ്റ് പേറയന നതഒാന്നലി.
തനന്റെ  അമനയനകൈഒാനകൈളഞ്ഞതയഒാളനല  സതധല്.കൈലലിതുളലിയമഴയലില്  ഉണ്ടഒായ  
ഉരള്നപ്പഒാട്ടലലില്  അച്ഛന  പേണലിനയടുത  വജീടുള്ളം ആള്ക്കഒാരുള്ളം  ഒലലിചനപേഒാവുകൈയുമുണ്ടയലി.
അതലില്  എന്റെച്ഛനുള്ളം  എനലിക്കറ്റ്   നഷ്ടമഒായലി.വന്നറ്റ്  പേറഞ്ഞതറ്റ്  കൂനട  പേണലിനയടുത  
ഒരഒാളഒായലിരുനനപേഒാലള്ളം  അയഒാള്മഒാത്രള്ളം  എങ്ങനനനയഒാ  രക്ഷനപ്പട്ടു.ആ  വഒാര്തനകൈട്ട  
ഹൃദയഒാഘഒാതള്ളംവന്നറ്റ്  തളര്ന്നറ്റ്  വജീണു എനന്റെ  അമ. ഒരു  രഒാത്രലി  ഒരു  മഴനകൈഒാണ്ടറ്റ്  
എനലിക്കറ്റ്  നഷ്ടമഒായതറ്റ്  എനന്റെ  ജജീവലിതമഒായന. 10 വയസുള കുട്ടലി ഒരു രഒാത്രലിനകൈഒാണ്ടറ്റ്  
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അനഒാഥയഒായലി.  അന്നറ്റ്  എനറ്റ്  നചയണനമന്നറ്റ്നപേഒാലള്ളം  എനലിക്കരറലിയലിലഒായലിരുന. ഇന്നറ്റ്
എനലിക്കറ്റ്  20 വയസുണ്ടറ്റ്   പേതറ്റ് വര്ഷേങ്ങളഒാണറ്റ് കൈടന്നറ്റ്നപേഒായതറ്റ്  ആ  രഒാത്രലി  എന്നലില് 
ഇനള്ളം  മഒായഒാനത നലില്ക്കുനമഒാഴുള്ളം  ഞഒാന  സനനഒാഷേലികുകൈയഒാണറ്റ് . 
എനലിക്കലിന്നറ്റ്  അച്ഛനമമഒാര്  നഒാലനപേരഒാണറ്റ് . നലിങ്ങള്  ഓര്ക്കുന്നലിനല  എനന്റെ അച്ഛനന്റെ  
മരണമറലിയലിച്ച  അയഒാള്. അനദ്ദേഹൈള്ളം എനന്റെ അച്ഛനുള്ളം  അനദ്ദേഹൈതലിനന്റെ  ഭഒാരധ  എനന്റെ   
അമയുമഒാണറ്റ്  എനലിക്കറ്റ്  ഒരു  ഏട്ടനുമുണ്ടറ്റ്. നലിങ്ങള്  വലിച്ചഒാരലിക്കുള്ളം ഞഒാനനനലിനഒാണറ്റ്  
അയഒാനള  ആദധള്ളം നകൈഒാലയഒാളലിനയന്നറ്റ്  വലിളലിച്ചനതന്നറ്റ് ?, ഒരു  ബഒാലമനസലില്  അച്ഛനുള്ളം  
അമയുള്ളം  നഷ്ടനപ്പട്ടനവദന അങ്ങനനയഒാനണനലിക്കറ്റ് നതഒാന്നലിയതറ്റ്. കുനറനഒാള് 
അനഒാഥഒാലയങ്ങള്  നകൈറലിയലിറങ്ങലി എനന്റെ  മനസമുഴുവന ഒരു ഭഒാനറ്റ്പേലിടലിച്ച 
അവസ്ഥയലിലഒായലിരുന. ആരുള്ളം എനന്റെ  അടുതറ്റ്  രുന്നതറ്റ്നപേഒാലള്ളം  എനലിക്കറ്റ്  
നപേടലിയഒായലിരുന. ഒരു വലിഭഒാനലി എന്നറ്റ് പേറയഒാള്ളം . അനപ്പഒാഴഒാണറ്റ്  അനദ്ദേ ഹൈള്ളം എനന്ന  
ദനതടുതക്കഒാന തയഒാറഒായതറ്റ് . ഒരു നൂലഒാമഒാലകൈള് നലിറഞ്ഞതഒായലിരുന  അതറ്റ്. 
നകൈഒാടതലി നകൈറലിയലിറനങ്ങണ്ട  അവസ്ഥ . അതലിനലിടയലില്  എനന്റെ  പ്രഒാന്തുള്ളം. അവസഒാനള്ളം  
ഇന്നറ്റ്  പേഠലിക്കുവഒാന  നപേഒാവുകൈയഒാണറ്റ്.  ഒരുവലലിയ  സസ്വപ്നള്ളം സഒാക്ഷഒാല്കൈരലിക്കഒാന 
നപേഒാവുകൈയഒാണറ്റ്.  എനന്റെ  നഒാലറ്റ്  അച്ഛനുള്ളംഅമയമഒാണലി  വലിജയള്ളം  പേലിനന്ന   നലഒാകൈള്ളം  
മുഴുവന ഉള  ഓനരഒാ അനഒാഥര്ക്കുള്ളം

ഗവവഃ ഹഹൈസ്കൂള് ഓടപ്പളള്ളം                                                                                                      3131



                                                                                      Happen bytes

കടങ്കഥകള

1. ഒഒാടു൦  കുതലിര  ചഒാടു൦  കുതലിര നവളള൦  കൈണ്ടഒാല്   നലില്ക്കു൦  കുതലിര-നചരുപ്പറ്റ്
2.  കൈഒാട്ടലിനലഒാരു  നചഒാരതുളലി-മഞഒാടലി
3.  ഉടുതുണലിയലിലഒാതവന കുടചുടലിനലിന-നതങ്ങറ്റ്
4.  മുറനത  നചപ്പലിനറ്റ് അടപ്പലില-കൈലിണര്
5. രണ്ടു  നതഒാടലിനു൦ ഒറപ്പഒാല൦-മൂക്കറ്റ്
6. ഹകൈപ്പട൦  നപേഒാനല  ഇല  ഹകൈവലിരല്  നപേഒാനല  കൈഒായ-നവണ്ടക്ക
7.  ആകൈഒാശനതത്തുന്ന  നതഒാട്ടലി-കൈണ്ണറ്റ്
8.    നഞട്ടയലില  വട്ടയലില -പേപ്പട൦
9. നവളത നറഒാട്ടലില്  കൈറുത കൈഒാര്-കൈണ്ണറ്റ്
10. കൈഒാളകൈലിടക്കുള്ളം കൈയനറഒാടുള്ളം-മതങ്ങ
11. ഇലലിനക്കഒാമലില് പേലലി മുട്ട-നനലലിക്ക
12. ഉണ്ടഒാക്കുന്നവന ഉപേനയഒാഗലിക്കുന്നലില ഉപേനയഒാഗലിക്കുന്നവന അറലിയുന്നലില -

ശവനപ്പട്ടലി
13. ഒറക്കഒാലന ചനയറ്റ്നപ്പഒായലി  -കുട
14. മണ്ണലിനുളലിനല സസ്വര്ണ്ണക്കട്ട  -മഞ്ഞള്
15. ആയലിരള്ളം കൈണ്ണനറ്റ് ഒറനക്കഒാക്കറ്റ് -വഒാഴനക്കല
16. ആയലിരള്ളം വളലി അരുമവളലി ആറലിലലിട്ടഒാല് ഒറ വളലി -മുടലി
17. പൂക്കലില കൈഒായലില നവട്ടലിയഒാല് തളലിര്ക്കുള്ളം-മുടലി
18. മുള്ളുണ്ടറ്റ് മുരുനക്കല പേഒാലണ്ടറ്റ് പേശുവല -ചക്ക
19. അകൈത്തു നരഒാമള്ളം പുറതലിറച്ചലി -മൂക്കറ്റ്
20. വജീട്ടലില് സസ്വഒാര്തന നഒാട്ടലില് വമന -നതഒാക്കറ്റ്
21. ആനനയ നക്കട്ടഒാന മരമുണ്ടറ്റ് കൈടുകൈറ്റ് നപേഒാതലിയഒാന ഇലയലില -പുളലിമരള്ളം
22. കൈഒാടുനവട്ടലി  പേഒാറകൈണ്ടു പേഒാറനവട്ടലി നവളലികൈണ്ടു  നവളള്ളം കൈണ്ടു   -നതങ്ങ
23. അമഒാട്ടപേട്ടലിക്കറ്റ് മുനമഒാട്ടറ്റ് വഒാലറ്റ്  -ചലിരവ
24. ഇട്ടഒാല്നപേഒാട്ടുള്ളം  ഇള്ളംഗലിഷേറ്റ് മുട്ട  -കൈടുകൈറ്റ്
25.കൈണ്ടഒാല് കുരുടന കൈശലിനു മലിടുക്കന  -കുരുമുളകൈറ്റ്
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പഴകനചയാല്ലുകള

   അഹലെദ. രക. എസഗ്

➔ എല്ലുമുറലിനയ പേണലിനയടുതഒാല് പേല്ലുമുറലിനയ തലിന്നഒാള്ളം
➔  ഐകൈധമതധള്ളം മഹൈഒാബലള്ളം
➔ ഗതലിനകൈട്ടഒാല്  പുലലിപ്പുല്ലുള്ളം തലിനള്ളം
➔ വലിത്തുഗുണള്ളം പേത്തുഗുണള്ളം
➔ മൂതവര് നചഒാല്ലുള്ളം മുതുനനലലിക്ക ആദധള്ളം കൈയള്ളം പേലിനന്ന 

മധുരലിക്കുള്ളം
➔ ചങ്ങഒാതലി നന്നഒായഒാല്  കൈണ്ണഒാടലി നവണ്ട
➔  മഴനയഒാന്നറ്റ് നപേയഒാല്  മരനമഴുനപേയള്ളം
➔ തലിരുവഒാതലിര  ഞഒാറലില് അമധതറ്റ് മഴ 
➔ തലിരുവഒാതലിരയലില് നൂറുമഴയുള്ളം നൂറുനവയലിലള്ളം
➔ ഇടവതലില് മഴ ഇടവഴലിനജീനള
➔ കുമതലില് മഴനപേയഒാല് കുപ്പലിയലിലള്ളം നനലറ്റ് മുളയള്ളം
➔ നപേരുമഴനപേയഒാല് കുളലിരലില
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                                                                                കവണത

രണ്ടച്ച്  മതിഴതികള

മശര

രണണ്ട് മമിഴമികളമിലൂടടെ ദദുഃഖടത്തെ മമായണ്ട് ക്കൂന്ന ടപെണ്കുടമി
വലമിയ മമിഴമികള് തുറന്നണ്ട് സനനമാഷമിക്കുന്ന ടപെണ്കുടമി
വലമിയ മമിഴമികള് തുറനന്നും അടെചന്നും കളമിക്കുന്ന ടപെണ്കുടമി
മമിളമികള് ടകമാണണ്ട് ചമിനക്കുന്ന ടപെണ്കുടമി

        മമിഴമിയമാണണ്ട് ഒരു ടപെണ്കുടമിയുടടെ സസൗനരരന്നും
        ആ മമിഴമി അവള്കണ്ട് നല്ല ജജീവമിതന്നും നല്കുന
             എത്ര പെറ                                                                                                   ഞമാലന്നും തജീരമാത്തെ രണണ്ട് മമിഴമികള്
        എത്ര ഒമാര്ത്തെമാലന്നും മതമിതജീരമാത്തെ മമിഴമികള്
        

എല്ലമാവര്ക്കുന്നും കമാണടപ്പെടുന്ന മമിഴമികള്
ആടരയുന്നും കമാണുനമമാള് മമിഴമിക്കുന്ന രണണ്ട് മമിഴമികള്
മമിഴമിയമാണണ്ട് നമുകണ്ട് സസൗന്ദരരന്നും നല്കുന്നതണ്ട് 
രണണ്ട് മമിഴമിനയമാടെണ്ട് ജനമിക്കുന്നവ രണണ്ട് നമ്മള്

         രണ്ടു മമിഴമികളന്നും ദദൈവന്നും തന്ന ദൈമാനമമാണണ്ട്
        രണ്ടു മമിഴമികള്ടകമാണ്ടുന്നും സനനഷന്നും കമാണുന
        മമിഴമികലൂടടെ നമ്മുടടെ ദദുഃഖടത്തെ അറമിയുന
        മമിഴമിയമിയൂടടെ ഒമാനരമാ മനുഷരരുന്നും സസ്വപന്നും കമാണുന

       സസ്വപന്നും ദഖദുഃവന്നും മനുഷരനണ്ട് ഉണര്നവകുന
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ചതില നതിമതിശങ്ങളതിലൂനട.........
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" നനിങ്ങള് എകക്കാലവവും ജജീവനികവും എന്നപപക്കാലല പഠനിക

നക്കാലളെ മരനിച്ചു പപക്കാകക്കാവും എന്നപപക്കാലല ജജീവനിക "
                                       -ഗക്കാനനിജനി
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നനണപൂര്വന നനണപൂര്വന ................
സൃഷ്ടലികൈള് തന സഹൈഒായലിച്ചവര്ക്കറ്റ്,
എലഒാപ്രവര്തനങ്ങളലിലള്ളം കൂനട നലിന്ന 
ലലിറലില് ഹകൈററ്റ്സറ്റ് കബലിനല 
കൂട്ടുകൈഒാര്ക്കറ്റ്,
നലിര്നദ്ദേ ശങ്ങളള്ളം നപ്രഒാതഒാഹൈനങ്ങളള്ളം
തന്ന പ്രലിയ അധധഒാപേകൈര്ക്കറ്റ്, ........

          
ഒരഒായലിരള്ളം നന്ദേലി ................

                                    നസ്നേഹൈനതഒാനട
എ ഡലിറര്  

40
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                                                               thanks
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