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എഡഡിറററ്റോറഡിയല
          
             "വവദദദ്യാര്തവകളുടടെ കകടയദ്യാപപ്പ് പതവ ഞ്ഞവയദ്യാണപ്പ് എനന്നും കകടയഴുതപ്പ്

മദ്യാസവഗകള.....അതവടനെ ഡവജവറ്റകലൈസപ്പ് ടചെയ്യു ള അവവടടെ സര്ഗദ്യാത്മകത    വവവര
സദ്യാ  തവക  വവജദ്യാനെന്നും  ഉപയുക്തമദ്യാകദ്യാന്   സദ്യാധവക്കുന.പ്രകൃതവയുടടെ  വര്ണ
മനനെദ്യാഹദ്യാരവതയ്ക്കു നെടുവവല് നെവലൈ  ടകദ്യാള്ളുന്ന  'ടസനപ്പ്  നതദ്യാമസപ്പ്  '  എന്ന അനുഗ്രഹഹീത
കലൈദ്യാലൈയതവടലൈ  വവദദര്തവകളുടടെ  സര്ഗദ്യാത്മകതയുടടെയുന്നും  സദ്യാഹവതദ

പരവജദ്യാനെതവടനയുന്നും  പ്രതവഫലൈനെമദ്യാണപ്പ്  “DILLI-GENT”എന്ന  ഡവജവറ്റല്

മദ്യാഗസവന്  .കകൗമദ്യാര  മനെസ്സുകളവല്  ഉറങവകവടെന്നവരുന്ന  ചെവന്തകള  “DILLI-

GENT”ലൂടടെ  ഉയര്ടതഴുനന്നല്ക്കുന.കകൗമദ്യാരതവടന  ഊര്ജമദ്യാണപ്പ്.മദ്യാറ്റന്നും
ആഗ്രഹവക്കുന്ന  ഒരു  കൂടന്നും  വവദദദ്യാര്തവകളുടടെ  പ്രയത്നമദ്യാണപ്പ്ഫലൈമദ്യാണവതപ്പ്!!ഇതപ്പ്
യദ്യാഥദ്യാര്തദമദ്യാകദ്യാന് സഹദ്യായവച്ച എലദ്യാവടരയുന്നും നെനവനയദ്യാടടെ സ്മരവക്കുന........... 

                                                 ചെരവതന്നും ഉറങ്ങുന്ന ഈ കലൈദ്യാലൈയതവല്

പവറവവടയടുത  “DILLI-GENT” വദ്യായനെടയ  നസ്നേഹവക്കുന്ന,മദ്യാറ്റങടള
ഇഷ്ടടപടുന്നവര്ക്കു മുന്പവല് ഞങള സമര്പവക്കുന. 

                                                                                       -എഡഡിറര
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                      ആമമുഖഖ 

                                     

                        വവവരസദ്യാനങ്കേതവക വവദദയുടടെ അതവ വദദ്യാപനെതവടന

നൂറ്റദ്യാണദ്യാണവതപ്പ്.  ശദ്യാസ്ത്രസദ്യാനങ്കേതവക  നമഖലൈകള  മദ്യാതമല  സദ്യാഹവതദരന്നുംഗവന്നും  ഈ
ശദ്യാസ്ത്രശദ്യാഖയുടടെ  പ്രഭദ്യാവലൈയതവല്  ഉളടപടപ്പ്  കഴവഞ.  ഈ  മദ്യാറ്റടത
സദ്യാഹവതദകുതവകവകളദ്യായ   ലൈവറ്റവല്  കകറ്റപ്പ്  അന്നുംഗങള   ഉളടകദ്യാണപ്പ്  അവര്
തങളുടടെയുന്നും  സഹപദ്യാഠവകളുടടെയുന്നും  സര്ഗ്ഗസൃഷ്ടവകടള  ഉളടകദ്യാള്ളവച്ചപ്പ്  തയദ്യാറദ്യാകവയ

"DILLI - GENT" എന്ന ഈ ഡവജവറ്റല് മദ്യാഗസവന് വളടര നൂതനെതസ്വന്നും പുലൈര്ത്തുന
.   ഇതവടലൈ  എലദ്യാ  സൃഷ്ടവകളുന്നും  കുടവകളുടടെ  സര്ഗസവദവയുടടെ  വദക്തമദ്യായ
ഉദദ്യാഹരണങളദ്യാണപ്പ്.   സദ്യാനങ്കേതവകവവദദയുടടെ  എലദ്യാതരന്നും  സദ്യാധദതകളുന്നും
പദ്യാഠദപദ്യാനഠദതര   നമഖലൈകളവല്  ഉപനയദ്യാഗവച്ചപ്പ്  അതവലൂടടെ   ആത്മവവശസ്വദ്യാസവന്നും
കഴവവകളുന്നും  വളര്തവ  ഉളകരുത്തുള്ളവരദ്യായവ  നെമ്മുടടെ  കുടവകള  വവജയപഥങളവല്
എതടട............
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ആശഖസകളളളോടട....
.

വവദദദ്യാഭദദ്യാസതവന്ടറ  നെവര്വചെനെന്നും  തടന്ന  മദ്യാറവയവരവക്കുന  കദ്യാലൈഘടന്നും  ആണനലദ്യാ

ഇതപ്പ്.  പുതവയ  പദ്യാഠദപദതവയവല് കുടവകളുടടെ  നശഷവകളുടടെ  വവകസനെതവനെദ്യാണനലദ്യാ
പ്രദ്യാമുഖദന്നും.  കഴവവള്ളവര് വവജയവക്കുന,  ആരുന്നും കഴവവള്ളവനരദ്യാ ഇലദ്യാതവനരദ്യാ ആയവ
ജനെവക്കുന്നവല.  വവദദദ്യാഭദദ്യാസതവലൂടടെ  ആര്ജവനകണതപ്പ്  ആണനലദ്യാ  കഴവവകള.
അതവനെപ്പ് ഒരുപരവധവവടര ഡവജവറ്റല് മദ്യാഗസവന് പ്രനയദ്യാജനെടപടുന്നും എന്ന കദ്യാരദതവല്
സന്നുംശയമവല.

നപദ്യാരദ്യായ്മകള  ഉണദ്യാകദ്യാന്നും.  എങ്കേവലന്നും  ഇതവടലൈദ്യാടക  രചെനെകള  കഴവയുന്നും  അലദ്യാടതയുന്നും
സഹദ്യായവച്ച  എലദ്യാ  കുടവകളക്കുന്നും  അവടര  നപ്രദ്യാത്സദ്യാഹവപവച്ചു  എലദ്യാ  അധദദ്യാപക
സുഹൃത്തുകളക്കുന്നും ഹൃദയന്നുംനെവറഞ്ഞ അഭവനെനനെങള.

                                                                                                                  ഷറ്റോനഡി റജറ്റോൺ

                                                                                      ഹഹെഡഡിസഡിസസ

                                                             ഹസെനസ.റതറ്റോമസെസ. എചസ .എസെസ തുടങ്ങനറ്റോടസ
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പമുതമുവർഷപമുലരര
                       
                                            

                                                            അശശ്വതഡി ആര

                

          ഓനരദ്യാ പുതുവത്സര പുലൈരവയുന്നും നെമ്മുടടെ ജഹീവവതതവല് സനന്തദ്യാഷവന്നും
സമദ്യാധദ്യാനെവന്നും  ഉണദ്യാകദ്യാന്  നെമ്മള  ആഗ്രഹവക്കുന  അതവനുനവണവ  യഥദ്യാ  സമയവന്നും
പ്രദ്യാര്തവക്കുകയുന്നും   നെമ്മള  ടചെയ്യുന  കഴവഞ്ഞപ്പ്  വര്ഷകദ്യാലൈന്നും  കുടറ  ആരുന്നും
വര്ഷനതകദ്യാളുന്നും  കഴവഞ്ഞവര്ഷനതകദ്യാള  കൂടുതല്  നെന്മയുന്നും  പ്രതഹീകവച്ചുടകദ്യാണപ്പ്
ഓനരദ്യാ  പുതുവത്സരടത   നെമ്മള  വരനവല്ക്കുന  കഴവഞ്ഞവര്ഷടത  സനന്തദ്യാഷ
ദദുഃഖങടള മറന്ന പുതുവര്ഷ സനന്തദ്യാഷനതയുന്നും സമ്പല്സമൃദവയുടടെയുന്നും നെന്മയുടടെയുന്നും
പ്രതഹീകമദ്യായവ  മദ്യാറടട എന്നപ്പ്  ഞങള കദവനതദ്യാടെപ്പ് പ്രദ്യാര്തവക്കുന. 2018 ല് നെമ്മുടടെ
നകരളടത ബദ്യാധവച്ച പ്രളയ ദരവതടത അതവജഹീവവച്ചപ്പ് അതവടനെ മറവകടെന്നപ്പ്  2019 തപ്പ്
കടെനവന.  പുതുവത്സരന്നും കഴവഞ്ഞ ദരവതടത മറവകടെകദ്യാന് നെമ്മടള സഹദ്യായവകടട.

2018 ല്  പ്രളയന്നും വനടവങ്കേവലന്നും നെമ്മളകപ്പ്  ഒറ്റടകടദ്യായവനെവന്നപ്പ് അതവടനെ നനെരവടെദ്യാന്
സദ്യാധവച്ചു. 2018 ല് നെമ്മളകപ്പ് പ്രളയന്നും ബദ്യാധവച്ചുടവങ്കേവലന്നും അനതദ്യാടടെദ്യാപന്നും ടകദ്യാച്ചുടകദ്യാച്ചു
സനന്തദ്യാഷങളുന്നും നെല്കവയവടദ്യാണപ്പ്  നപദ്യായതപ്പ്.  ഇനെവടയദ്യാരവകലന്നും  ആ സനന്തദ്യാഷങളുന്നും
ദദുഃഖങളുന്നും  തവരവച്ചു  വരവകയവല.  ദരവതങളുന്നും  ദദുഃഖങളുന്നും   മറന്നപ്പ്  സനന്തദ്യാഷനതദ്യാടടെ
ജഹീവവകദ്യാന്  2019  നെമ്മടള  സഹദ്യായവകടട എന്നപ്പ് ഞദ്യാന് ആശന്നുംസവക്കുന.  കദ്യാരണന്നും
ഞദ്യാന്  എലദ്യാവര്ക്കുന്നും പുതുവത്സര ആശന്നുംസകള നനെരുന. ഈവര്ഷന്നും മറകദ്യാനെദ്യാവദ്യാത
നെന്മയുടടെയുന്നും    സനന്തദ്യാഷതവടനയുന്നും  സമ്പല്സമൃദവയുടടെയുന്നും    നെദ്യാളുകള  ആകടട
2019 എനകദ്യാണദ്യാന് പ്രതഹീകവച്ചുടകദ്യാണപ്പ് 2019 ടലൈ വരനവല്കദ്യാന്നും.
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വരദദളോലയഖ

 അധദദ്യാപകര് തന് വവജദ്യാനെ മധുരവ

 പകര്ന നെല്കുന്നും വവദദദ്യാലൈയന്നും

 കുഞ്ഞവ കുരുനകള നെദ്യാന്നും അകരമുറ്റതപ്പ്           ഹഫെസെഡില സെഡിബഡിചന

 ആടെവപദ്യാടെവ വളര്ന്നഹീടെദ്യാന്നും

 തന്ടറ മകടള നപദ്യാടലൈ

 നസ്നേഹവക്കുന്നും അധദദ്യാപകര് തന്-

 അറവവവന്ടറ നെവലൈവറ

 തുറന്നപ്പ് നെല്കുന്നും

അച്ചടെകന്നും നസ്നേഹ സദ്യാനഹദ്യാദരദന്നും

 എന്നവവ വളര്ത്തുന്നും അധദദ്യാപക൪

 ലൈകദ നബദ്യാധതവല് വളരദ്യാന്

 അറവവവന്ടറ നെവറകുടെങളദ്യായപ്പ്

 വവദദദ്യാലൈയ മുറ്റടതത്തുന്നും

 നെദ്യാടെവന് അഭവമദ്യാനെമദ്യായപ്പ്

 വവജദ്യാനെ സന്നുംഭമദ്യായവ  നെവലൈനെവല്ക്കുന്നും

എനന്നും എന്ടറ നെല വവദദദ്യാലൈയന്നും
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ബളോലളവല

 വഡികസവച്ചുവരുന്ന  ഒരു  രദ്യാജദതവനെപ്പ്  കളങ്കേന്നും

ചെദ്യാര്ത്തുന്ന  ഒന്നദ്യാണപ്പ് ബദ്യാലൈനവലൈ."കചെല്ഡപ്പ് നലൈബര്"

എന്നനപരവല് നലൈദ്യാകതപ്പ് ആകമദ്യാനെന്നും അറവയുന്ന                കവഡിത രറ്റോജസ
ഒരു  സദ്യാമൂഹവക  വവപതപ്പ്  ആണവതപ്പ്.  വളടര  നവഗന്നും   സമ്പതപ്പ്  വര്ധവപവകദ്യാന്
ശ്രമവക്കുന്ന  മനെസദ്യാകവയവലദ്യാത  ഒരു  വവഭദ്യാഗമദ്യാണപ്പ്  ബദ്യാലൈനവലൈയപ്പ്  ഒളവഞന്നും
ടതളവഞന്നും നപ്രരണ നെല്കുന്നതപ്പ്.
                         എന്തദ്യാണപ്പ് ബദ്യാലൈനവലൈ?  നെവയമന്നും നെവര്നദശവക്കുന്ന നെവശവത
പ്രദ്യായതവനു  തദ്യാടഴയുള്ള(14)  കുടവകടളടകദ്യാണപ്പ്  നവതനെന്നും  നെല്കവ    നജദ്യാലൈവ
ടചെയവക്കുന്നതദ്യാണപ്പ്  ബദ്യാലൈനവലൈ  അഥവദ്യാ  കചെല്ഡപ്പ്  നലൈബര്.  അനെദ്യാഥദ്യാവസ്ഥയുന്നും
ജഹീവവതസദ്യാഹചെരദങളുന്നും  കുടവകടള  ടചെറുപ്രദ്യായതവല്തടന്ന  നജദ്യാലൈവകപ്പ്
നെവര്ബനവതരദ്യാക്കുന.  സദ്യാമൂഹദ  പ്രവര്തകരുടടെ  സന്നുംഘടെവതമദ്യായ
ഇചദ്യാശക്തവയുടണങ്കേവല്  ബദ്യാലൈനവലൈ    പരവഹരവകദ്യാന്നും.   ബദ്യാലൈനവലൈയവല്
ഏര്ടപടവരവക്കുന്നവടര അനെദ്യാഥ൪ എനന്നും  കുടുന്നുംബന്നും ഉള്ളവടനെനന്നും  നവര്തവരവക്കുക
.കുടുന്നുംബന്നും  ഉള്ളവടര  കടണതവ  കുടുന്നുംബ  പ്രശ്നങള  മനെസവലൈദ്യാകവ  പരവഹദ്യാരന്നും
കടണത്തുക.  അനെദ്യാഥര്കപ്പ്  വവദദദ്യാഭദദ്യാസതവനുനശഷന്നും  ടതദ്യാഴവല്  നെല്കുക.  അവരുന്നും
രദ്യാജദവന്നും പുനരദ്യാഗമവക്കുന്നും.
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ലകദളബളോധഖ

     ബഹുമദ്യാനെദരദ്യായ ഗുരു ജനെങടള, 

നസ്നേഹമുള്ള കൂട്ടുകദ്യാടര,                                         അമല ഗഡിരരീഷസ

                                      ലൈകദനബദ്യാധമവലദ്യാത മനുഷദന് പുഴയവനലൈകവട
ടപദ്യാങ്ങുതടെവ   സമമദ്യാണപ്പ്.   അതങടനെ  തടവയുന്നും   മുടവയുന്നും  ടപദ്യാങവയുന്നും     തദ്യാഴന്നും
എവവടടെടയങ്കേവലടമദ്യാടക  ടചെന  ടപടുന്നും.  അങടനെടയദ്യാരു  ജഹീവവതന്നും  ആരദ്യാണപ്പ്
ഇഷ്ടടപടുക.

               എലദ്യാ മനുഷദര്ക്കുന്നും ആഗ്രഹങളുണപ്പ്.  സസ്വപ്നങളുണപ്പ്.  അവയപ്പ് വദക്തമദ്യായ
രൂപന്നും  തഹീര്ച്ചയദ്യായുന്നും  നെമ്മുടടെ  ജഹീവവതതവല്  ഉണപ്പ്.   സസ്വദ്യാമവ   വവനവകദ്യാനെനന്ടറ
വദ്യാക്കുകള എന്ടറ ടചെവവകളവല്  മുഴങ്ങുകയദ്യാണപ്പ്  "ഉണരുക എഴുനന്നല്ക്കുക ലൈകദന്നും
പ്രദ്യാപവക്കുന്നതു   വടര  വവശ്രമന്നും  പദ്യാടെവല".   പരദ്യാജയമല  തദ്യാഴ്ന്ന  ലൈകദങളദ്യാണപ്പ്
കുറ്റകരടമന്നപ്പ് മഹദ്യാന്മദ്യാര് പറഞ്ഞവട്ടുണപ്പ്. തഹീര്ച്ചയദ്യായുന്നും ഉന്നത ലൈകദങള  ഉള്ളവര്നക
ഉന്നതര് ആവദ്യാന് കഴവയ

          ഇതയുന്നും  പറഞടകദ്യാണപ്പ്  ഞദ്യാന്  എടന  എളവയ  വദ്യാക്കുകള  ഇവവടടെ
ഉപസന്നുംഹരവക്കുന .

                                                                                            നനഡി ,നമസറ്റോരക

                                                                                                   ജയസഹെഡിനസ
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ഒരമു നളോളടളോടരക്കഥ                        
കലഹഖ പരരഹളോരമല

                                         

 

                                                   അഷഡിന മറനറ്റോജസ

                                  ഒരവടെതപ്പ് നെനങലൈവ എന്ന നപരുള്ള ഒരു ഉമ്മുമ്മ

ഉണദ്യായവരുന.  ആ  ഉമ്മയുടടെ  കൂട്ടുകദ്യാരദ്യായവരുന  കുറവഞ്ഞവ  പൂച്ചയുന്നും   ടെവങ്കു  പടവയുന്നും.

ഒരുനെദ്യാള അവര് ഉമ്മനയദ്യാടെപ്പ് ഞങളകപ്പ് ടനെയപന്നും  ഉണദ്യാകവ തരുനമദ്യാ എന നചെദ്യാദവച്ചു.

ഉമ്മ പറഞ അതവടനെന്തദ്യാ തരദ്യാമനലദ്യാ കുടനെവറച്ചപ്പ്  അരവ  നവണന്നും,  ശര്കര നവണന്നും,

ടനെയ്യുന്നും നവണന്നും,.  ഹദ്യായപ്പ് അടതലദ്യാന്നും ഞങള ഉടെന് ടകദ്യാണ്ടുവരദ്യാന്നും.  നതങദ്യാ  ചെവരദ്യാകദ്യാ൯
ആരു വരുന്നും?.   ടെവങ്കു  ഉടെന് ചെവരവ എടുത്തു.  നതങ  ചെവരണവ  ടകദ്യാടുത്തു.  ഉമ്മ നെല
രുചെവയുള്ള  ടനെയപന്നും  ഉണദ്യാകവ.  മകനള  ഉമ്മ  കുളവച്ചവട്ടു  വരദ്യാന്നും.   എന്നവടപ്പ്  ടനെയപന്നും
തവന്നദ്യാന്നും.  ഉമ്മ കുളവകദ്യാന് നപദ്യായ ഉടെടനെ കുറഞ്ഞവ കുടയവല് നെവനന്നും ഒരു ടനെയപന്നും
എടുത്തു.   ടെവങ്കൂ ഈ വലൈവയ ടനെയപന്നും എനെവകപ്പ് അടതനെവകപ്പ് ടെവങ്കു വവടവല. രണ്ടുനപരുന്നും
തമ്മവല് അടെവയദ്യായവ.  ഉമ്മ വന്നനപദ്യാനഴക്കുന്നും ടനെയപന്നും മുഴുവന് അവര് തവനതഹീര്ത്തു.

ഉമ്മകപ്പ് വലൈവയ സങ്കേടെമദ്യായവ. ഉമ്മ ഒരു വടെവടയടുതപ്പ് രണ്ടുനപര്ക്കുന്നും  ചുട അടെവ ടകദ്യാടുത്തു.

രണ്ടുനപരുന്നും  മുറ്റതവരുന്നപ്പ്  കരയദ്യാന്തുടെങവ.  അതപ്പ്  കണ  ഉമ്മ  അവടര  അരവകവല്
വവളവച്ചു.  മടെവയവല്ടവച്ചപ്പ്  തനലൈദ്യാടെവ.  മകടള  ടനെയപന്നും  തവന്നനപദ്യാള  നെവങടളടന്ന
ഓര്നതദ്യാ?  ഇനെവമുതല്  എന്തു  കവടവയദ്യാലന്നും  അതപ്പ്  പങ്കേവട്ടു  കഴവകണന്നും.  മറ്റുള്ളവര്
കഴവക്കുനമ്പദ്യാള  ഉണദ്യാകുന്ന  സനന്തദ്യാഷന്നും  കണപ്പ്  നെമ്മുടടെ  മനെസപ്പ്  നെവറയണന്നും.

ആഹദ്യാരതവനു  മുമ്പവല് ഒരവകലന്നും കലൈഹവകരുതപ്പ്.
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   അമ്മയമുടട ളസ്നേഹഖ

 തദ്യാരദ്യാട്ടുപദ്യാടെവ എടന്ന ഉറക്കുന്നും

 പുഞവരവതൂകവ നെയവക്കുന്നും

 ടപദ്യാനന്നദ്യാമനെ നപദ്യാടലൈ നനെദ്യാക്കുന്നും

 നെമ്മള ആശസ്വദ്യാസന്നും നെല്കുന്ന ടപദ്യാന് കരങള.             ചറ്റോള്സെസ റജറ്റോരജസ

 കഥകളുന്നും പദ്യാട്ടുകളുന്നും ടചെദ്യാലവ തന്നപ്പ്

 നെന്മയുടടെ മദ്യാര്ഗതവല്  എടന്ന

 നെയവക്കുന്ന ടപദ്യാന് കരങള എന്നമ്മ

 ഞദ്യാന് ഒന്നപ്പ് കരഞ്ഞദ്യാല് അമ്മതന്

 ഹൃദയന്നും നുറുങ്ങുന്നും, എന്നമ്മ

 പുഞവരവച്ചദ്യാല് ആയവരന്നും നദവതമദ്യാര് 

മുന്നവല് നെവല്ക്കുന്നും മന്നവല് ഞദ്യാന്

 കദ്യാണന്നും കദവമദ്യാടണന്നപ്പ് അമ്മ.....
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അതഖ പളോടട

 അശസ്വതവ ഭരണവ തുറക്കുനമ്പദ്യാള

 കദ്യാര്തവക നെവന ചെവരവക്കുന

 നരദ്യാഹവണവ കുശലൈന്നും പറയുന

 എലദ്യാടമലദ്യാന്നും നകളക്കുന                              ഹജറഡിന റജറ്റോറജറ്റോ

                                                        തവരുവദ്യാതവരയുടടെ തദ്യാളതവല്

                                                         പൂര്ണത ചുവടുകള ടവക്കുന

                                                         പൂയന്നും പലവവ പദ്യാടുന

                                                          ആയവലൈദതവനു ചെദ്യാഞകന്നും

 നനെരന്നും പുലൈരുന്നും കദ്യാലൈതപ്പ്

 പൂരന്നും കുരവയവടുന്നും അനലദ്യാ

  ഉതന്നും പൂതവരവ ടവടതവല്

 അതപ്പൂകളന്നും ഇടുന്ന അനലദ്യാ!!!

                                                                         

14



വഡിജയതഡിറലക്കുള്ള വഴഡി

            

                                               ജഡിലബഡി റബബഡി
മഹദ്യാപണവതനെദ്യായ  ഗുരുവവടന  പഠനെ  ശദ്യാലൈയവല്  പഠവകദ്യാന്  എതവയതദ്യാണപ്പ്

അനെന്തന്.  ദവവസങള കഴവഞ്ഞവട്ടുന്നും അനെന്തനെപ്പ് പഠനെതവല് ശ്രദവകദ്യാന്കഴവഞ്ഞവല .
അനെന്തന് ഗുരുവവനനെദ്യാടെപ്പ്  നചെദ്യാദവച്ചു ഗുരു എനെവകപ്പ് പഠവകദ്യാനുള്ള ഏകദ്യാകൃത കവട്ടുന്നവല
എന്തുടചെയണന്നും?  ഗുരു മറുപടെവ പറഞ്ഞവല.  പകരന്നും അനെന്തടനെ കക പവടെവച്ചു നചെദ്യാദവച്ചു,

ഈ നമദ്യാതവരന്നും  ആരു തന്നതദ്യാണപ്പ്?  എന്ടറ അചന്  തന്ന വവലൈടപട രത്നനമദ്യാതവരന്നും
ആണവതപ്പ്!.  അനെന്തന്  പറഞ  ടപടടന്നപ്പ്  ഗുരു   നമദ്യാതവരന്നും  ഊരവടയടുതപ്പ്  ഒറ്റനയറപ്പ്
അനയദ്യാ!  അങപ്പ് എന്തവനെദ്യാണപ്പ് ഇതപ്പ് കദ്യാണവച്ചതപ്പ്  എന്ടറ നമദ്യാതവരന്നും.........!  അനെന്തന്
മടറ്റലദ്യാന്നും മറന്നപ്പ് നമദ്യാതവരന്നും തവരയദ്യാന് തുടെങവ. മണവക്കൂറുകള നെഹീങവ, ഒടുവവല് നമദ്യാതവരന്നും
കടണതവ.   ഇതപ്പ്  കണപ്പ്  ഗുരു പറഞ കനണദ്യാ വവലൈടപട നമദ്യാതവരന്നും  കടണതദ്യാന്
മടറ്റലദ്യാന്നും  നെഹീ  മറന.  ഇതുനപദ്യാടലൈ പഠനെന്നും വവലൈടപടതപ്പ്  എന്നപ്പ്  കരുതവയദ്യാല് നെവനെകപ്പ്
അതവല് ശ്രദവകദ്യാന് കഴവയുന്നും............... അനെന്തന് അനമുതല് പഠനെതവല് ശ്രദവച്ചു.

നെന്നദ്യായവ പഠവച്ചു മവടുകനെദ്യായവ.
      ഈ കഥ  നെമ്മള കുടവകളക്കുന്നും ഒരു പദ്യാഠമദ്യാണപ്പ്.വവദദദ്യാര്തവകള പഠനെടത
തടെസടപടുത്തുന്ന  ഒരു  പ്രവര്തനെങളവലന്നും  ഉളടപടെദ്യാതവരവക്കുകയുന്നും  പഠനെതവല്
മവകവള്ളവരദ്യായവതഹീരദ്യാന് ശ്രമവക്കുകയുന്നും നവണന്നും.
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ളമരളോ ജജീവന് ഹര ളമരളോ സളന്ദേശട

                                                           ആരദ്ര  എസസ  രറ്റോജസ

         ममनननय अधयक महहदय अनय ममततरहर सबकम ममरम पतरणमम, 

                                        आज भमषण कम मलए 1     मवषय मदयम गयम हह....
             वह हह गमरधनजन कम कथन ममरम जनवन हन ममरम सरदमश हह....      यह कथन सचममच ठनक हह... उनकम

  जनवन हह 1  सरदमश हह...             लहगह सम कहनम कन बमतअपनम वयवहमर सम लहगह मदखमतम थम...  उनहहरनम
         समदगन कम महतव लहगह कह समछतम थम..............         उनकम हर वयवहमर मम सतयमनषठम,  धमर

       आमद कम पतरभमव हम दमख सकतम हह...             हम मनसदमह कह सकतम हह मक गमरधनजन कम जनवन 1

  सरदमश हन हह.............

                                                                                  जय महरद
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അമ്മ മനസട 

അമ്മ മനെസപ്പ് തൂവല് നപദ്യാടലൈ 

  നലൈദ്യാലൈ മദ്യാടണങ്കേവലന്നും

 നസ്നേഹതവന്  അരുവവയദ്യാണപ്പ്

 അമ്മ മനെസപ്പ്                                                   ജഡിസഡിന റടറ്റോമഡി

 ആ അരുവവയവല്    ലൈയവച്ചപ്പ്

  നചെരദ്യാന്  ആരുന്നും ടകദ്യാതവക്കുന്നും 

 പനെവനെഹീര്പൂ നപദ്യാടലൈയദ്യാണ എന്

 അമ്മയുടടെ നസ്നേഹന്നും

 ആ പൂവവടലൈ നതന്

 നുകരുവദ്യാന് നതനെഹീച്ചയദ്യായവ

  ഞങള വരുന
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പുതുവരഷപ്പുലരഡി

 
                                               അനഘ ബരനമു
വനപവറന പുതുവര്ഷന്നും ഭൂമവയവല് ഒരു പുതുവര്ഷപ്പുലൈരവ.

സനന്തദ്യാഷകരമദ്യായ വര്ഷതവല് പുതന്

ആശകള മനെസവല് നെവന്നപ്പ് ഉണര്ത്തുന ഈ പുതുവര്ഷന്നും.

പുതുവര്ഷന്നും വന മനെസവല് നെവറടയ സസ്വപ്ന ടകദ്യാടദ്യാരന്നും പണവതുയര്തവ .

പ്രതദദ്യാശ കദ്യാറ്റപ്പ് പുലൈരവയവല് വരവദ്യായവ.

കദ്യാറ്റവല് ആനലൈദ്യാലൈമദ്യാടുന്ന ആലൈവലൈകളുന്നും

പഹീലൈവ വവടെര്തവയദ്യാടുന്ന മയവലകളുന്നും 

വണ്ടുകള മൂളവയുന്നും

കദ്യാട്ടു മുലകള പൂത്തുലൈഞന്നും

കുരുവവകള ഊഞ്ഞദ്യാലൈദ്യാടെവയുന്നും

ആനഘദ്യാഷ പുലൈരവ വടന്നതവ.

മദ്യാനെടതതവയ മഴവവലപ്പ് വവരവക്കുന്ന ടചെറു

ടപദ്യാന് പുഞവരവ പുതുവര്ഷപ്പുലൈരവടയ

വരനവല്കദ്യാന്നും ചെവരവനയദ്യാടടെ ദഹീനെദ്യാരന്നുംഭതവല് ...
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സമുന്ദേരര ഇവള് പ്രകകൃതര

 

                             
                                               ഹനബഡിന സെറ്റോനഡി
മഞ്ഞവല് പുതഞ നെവല്ക്കുന്ന മലൈ,   ചുറ്റവനുന്നും പകവകളുടടെ കളകളദ്യാരവന്നും,  മലൈയുടടെ

അഗ്രതവല് നെവനന്നും തദ്യാടഴ വന  പതവക്കുന്ന ടവള്ളച്ചദ്യാടന്നും.  ആരുന്നും  ഒന കദ്യാണദ്യാന്
ആഗ്രഹവക്കുന്നും.  അതപ്പ്  ഒരു  അത്ഭുതന്നും  തടന്നയദ്യാണപ്പ്.  ചുറ്റവനുന്നും  നെവശബ്ദ  മരങളദ്യാല്
നെവറഞനെവല്ക്കുന്ന ഒരു സമൃദമദ്യായ പ്രനദശന്നും.  കദ്യാടവലൂടടെ നെടെക്കുനമ്പദ്യാള നെല തണപപ്പ്.
അങകടലൈ  അടെവവദ്യാരതവനെപ്പ്  അടുതപ്പ്    തുമ്പവകകയുന്നും  ഉയര്തവ  നെവല്ക്കുന്ന
കരവമദ്യാടെവക്കുടന്മദ്യാര്.  മദ്യാനുകള  ഇളന്നുംപച്ച  പുലപ്പ്  തവനന.  മയവലകള   നൃതമദ്യാടുന.

മലൈയുടടെ മുകളവല്     എത്തുനമ്പദ്യാള ഇളന്നുംകദ്യാറ്റപ്പ്, ആര്ക്കുന്നും ഇങടനെ സഞരവകദ്യാന് ഏടറ
ഇഷ്ടമദ്യാണപ്പ്. ഇതപ്പ് കണദ്യാല് ആരുന്നും സൃഷദ്യാവദ്യായ  കദവടത സ്തുതവക്കുന്നും.
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അമ്മ

 

അമ്മടയനള്ള രണകരതവല്

 
നെവനതവര്ന്നവയലനയദ്യാ എടന ജഹീവന്
 
മദ്യാതൃ നസ്നേഹതവടന നനെര്സദ്യാകദമദ്യായവ അലനയദ്യാ        നഡിറവദഡിത ആര

വദ്യാല്സലൈദ രശവയദ്യാന്നും എടന അമ്മ

                                                                           ആഴകടെലൈവടന ഓളങളവല് നെവന്നപ്പ്

                                                                           അലൈയടെവക്കുന മദ്യാതൃനസ്നേഹന്നും

                                                                       നെമ്മുടടെടയദ്യാടക ജഹീവവനതദ്യാന്നും ജഹീവനുന്നും

                                                                            അമ്മതന് നകവലൈന്നും  ഭവകദ്യാമദ്യാതന്നും
 എങ്കേവലന്നും മനുഷദര് നവദനെവപവക്കുന

 നെവസഹദ്യായയദ്യായവ മദ്യാതൃതസ്വന്നും,

 എന്തു പദ്യാപന്നും ടചെയ്തു പദ്യാവങള

 സസ്വന്തന്നും മകടള ടപദ്യാനനപദ്യാല് നപദ്യാറ്റവയനതദ്യാ

                                                                        നവദനെവപവക്കുവദ്യാന് പദ്യാടെവല നെമ്മള

                                                                        കളങ്കേമവലദ്യാത തദ്യാരദ്യാ  മദ്യാതൃതസ്വടത

                                                                   നസ്നേഹവകണന്നും നെമ്മള നസ്നേഹവകണന്നും

                                                                  നസ്നേഹതവന് സദ്യാകവ മദ്യാവദ്യാന്നും നദവതടയ,

                                                                     അമ്മടയന്ന ഒരദ്യാളപ്പ് ആ പുണദവതവടയ
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                                                            അഭഡിനവസ  അനഡില
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 Mother Teresa

                                   
                                  അലൈന് ടസബദ്യാസദന്
                               Mother Teresa is a world famous social
worker.She has taught us that the best way of worshipping God is to serve the
sick and the diseased the old and the infirm.The house where she used to live
Calcutta.  Althrough  she  is  no  more  but  the  path  shown  by  her  is  being
followed by her mission in the house for the dying and the children's home.

The light of serivice which she lighted forty years ago is still bright with her in
spiration  and  model  work  Mother  Teresa  was  born  on  27  augest  1910  in
Yugosalavia. Her interest in serving the poor dates back to her child wood she
be came a nun at the age of eighteen. After  a  year's  training she  come to
Culcutta  as  a  Geography  teacher  in  St.Mary's  High  School.  On  the  10th
sepetember 1946 she recived a special call for Jesus christ to go to the slums
Agnes Joined her association with the American medical missionary sister's
helped her learn nursing the sick and the diseased.

                                             He service in Culcutta has won her a great fame
and name. She liked the people of Culcutta. She had also worked for the  flood
victims and  end eared herself to  men, women and children of all castes ,fath
and  religion
               She could speak  Bengali  very  well .   She adopted    Indian saree
and indian manner of eating . This helping her achieve agreat rapport with the
masses.
                                         No one WANTS The dying the dicease and the
crippled  people.  But  the  homes  which  she  has  established  welcome  such
unwanted people. Her service began when she saw a women lying infronet of
a hospital  half -eaten by Rats and warms she looked after her still the old
women died. 
                                         Mother Teresa received many awards and world
wide honours she won padmasree peace prize, Good sanaritan , Award Her
death on 5th sept 1997 may have snatched her body from us but her sprit of
serivce before self continues unabated. 
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പുതന ചഡില ചഡിന്തകള്

                                           നജദ്യാസ്മവ നജദ്യായവ നജദ്യാസഫപ്പ്
ഓനരദ്യാവര്ഷവന്നും,  ഓനരദ്യാ  മദ്യാസവന്നും,  ഓനരദ്യാ  ദവവസവന്നും,  ഓനരദ്യാ  നെവമവഷവന്നും,

മനുഷദജഹീവവതതവടലൈ നെവര്ണദ്യായകമദ്യായ സമയമദ്യാണപ്പ്. ചെവലൈ സമയങളവടലൈ നെഷ്ടങള
വവലൈനയറവയ നെഷ്ടവന്നും വഹീടണടുകദ്യാന്
കഴവയദ്യാതതുന്നും  ചെവലൈ  നനെടങള  ജഹീവവതതവന്ടറ  അവസദ്യാനെ  നെദ്യാളുകളദ്യാണപ്പ്  നെടമ്മ
പവന്തുടെരുന്നതപ്പ്.
നപദ്യായവര്ഷടത നെഷ്ടങളുന്നും നവദനെകളുന്നും മറനടകദ്യാണ്ടു മദ്യാതനമ പുതുവര്ഷതവനലൈകപ്പ്
കദ്യാല്ച്ചുവടുകള  വക്കുവദ്യാന്  പറ്റുകയുള്ളു.  അതുടകദ്യാണ്ടുതടന്ന  പുതുവര്ഷടത
സനന്തദ്യാഷനതദ്യാടടെയുന്നും  പുതവയ  ഒരു  ലൈകദനതദ്യാടടെയുന്നും  വരനവല്ക്കുകയുന്നും
സനന്തദ്യാഷതവല് നെമ്മള പുതുവല്സരടതആനഘദ്യാഷമദ്യാക്കുകയുന്നും ടചെയ്യുന.
ഈ  ആനഘദ്യാഷന്നും  ജഹീവവതതവടലൈ  ഏറ്റവന്നും  സനന്തദ്യാഷമുള്ള  നെവമവഷന്നും  ആക്കുവദ്യാന്
വവശസ്വദ്യാസവകള ആരദ്യാധനെദ്യാലൈയങളവലന്നും മറ്റുന്നും നപദ്യാവകയുന്നും പ്രദ്യാര്തവക്കുകയുന്നും പരസ്പരന്നും
ആശന്നുംസകള അറവയവക്കുകയുന്നും ടചെയ്യുന.
മഞന്നും തണപ്പുമുള്ള അര്ദരദ്യാതവയവല് നെമ്മടളലദ്യാവരുന്നും പടെകന്നും ടപദ്യാടവച്ചുന്നും പൂതവരവ
കതവച്ചുന്നും   കലൈദ്യാപരവപദ്യാടെവകള  സന്നുംഘടെവപവച്ചുന്നും  നകകപ്പ്  മുറവച്ചുന്നുംസദദ  ഒരുകവയുന്നും
പുതുവത്സരന്നും  ആനഘദ്യാഷവക്കുന.  ഇതവടലൈദ്യാടക   പ്രധദ്യാനെന്നും   പുതവയ വര്ഷതവല്
നെമ്മള എടുക്കുന്ന  തഹീരുമദ്യാനെങളദ്യാണപ്പ്. നെമ്മുടടെ ലൈകദന്നും   സദ്യാകദ്യാതപ്പ്കരവകദ്യാ൯  നവണ
വഴവകള കടണതദ്യാനുള്ള തഹീരുമദ്യാനെന്നും എടുക്കുന്ന  ഒരു   നെവര്ണദ്യായക  നെവമവഷമദ്യായവ
നെമുകപ്പ്  പുതുവര്ഷപ്പുലൈരവടയ  കദ്യാണദ്യാന്നും.  ദശഹീലൈങടള  മറകദ്യാനുന്നും  നെല  ശഹീലൈങടള
തുടെരുവദ്യാനുള്ള തഹീരുമദ്യാനെങളുമദ്യായവ നെമുകപ്പ് പുതുവത്സരടത വരനവല്കദ്യാന്നും.

                          ഓനരദ്യാ വദക്തവകടളയുന്നും ജഹീവവകദ്യാനുന്നും  മുനന്നദ്യാടപ്പ് നെയവക്കുവദ്യാനുമുള്ള
അവന്ടറ  പ്രനചെദ്യാദനെമദ്യാണപ്പ്  മനുഷദബനങള.   കടെല്  സുഹൃത്തുകളുന്നും
മദ്യാതദ്യാപവതദ്യാകളുന്നും    അധദദ്യാപകരുന്നും  തമ്മവലള്ള  അകല്ച്ചകടള  ഇലദ്യായ്മടചെയപ്പ്
ബനങടള  സുദൃഢമദ്യാക്കുന്ന  അസുലൈഭനെവമവഷങളദ്യായവ  പുതുപുലൈരവടയ   നെമുകപ്പ്
വരനവല്കദ്യാന്നും. പുതവയ വര്ഷന്നും നെന്മകള  നെവറഞ്ഞതദ്യാവടട.....

പുതുവത്സരആശന്നുംസകനളദ്യാടടെ..................
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 മണഡിഹന വഡില

                                                             അനറ്റോറമറ്റോള് സെഡിബഡിചന

                         ഇന നെദ്യാന്നും നനെരവടുന്ന ഏറ്റവന്നും വലൈവയ പ്രതവസനവയദ്യാണപ്പ്

പരവസ്ഥവതവ  നെശഹീകരണന്നും.  ഗ്രദ്യാമങള  നപദ്യാലന്നും  ഇകദ്യാലൈതപ്പ്  നെഗരങളദ്യായവ
ഉയര്നവരുന  .ഈ  സമയതപ്പ്  പ്രകൃതവ  നെദ്യാശന്നും  വര്ദവച്ചുടകദ്യാണവരവക്കുന്നും.  പ്രകൃതവ
സന്നുംരകവകടപനടെണതുണപ്പ്.  മണപ്പ് ഇടലങ്കേവല് മരമവടലങ്കേവല് മനുഷദനുമവല.  എന്നദ്യാല്
പുതുതലൈമുറയവടലൈ  കുടവകള  മണപ്പ്  എന്നദ്യാല്  വൃതവടകടതപ്പ്  എന്നര്തമുള്ള  ഒരു
വസ്തുവദ്യായവടദ്യാണപ്പ്  കണകദ്യാക്കുന്നതപ്പ്.  എന്നദ്യാലൈവന്നപ്പ്  മനുഷദര്  മണവനുനവണവ
ടനെനടദ്യാടനമദ്യാടുന.   സവറ്റവയവല്  ജഹീവവക്കുന്നവര്കപ്പ്  ആയദ്യാലന്നും  ഗ്രദ്യാമതവല്
ജഹീവവക്കുന്നവര്കപ്പ്  ആയദ്യാലന്നും  മണപ്പ്  ബുദവമുട്ടുണദ്യാക്കുന്നും.  ഗ്രദ്യാമവദ്യാസവകളകപ്പ്
മണവലദ്യാതതദ്യാണപ്പ്  പ്രശ്നടമങ്കേവല്  നെഗരവദ്യാസവകളകപ്പ്  മണപ്പ്  ഉള്ളതദ്യാണപ്പ്  പ്രശ്നന്നും.

സവറ്റവയവല് ഒരവടെത്തുന്നും നെല മണപ്പ് കവടവല.   എലദ്യായവടെത്തുന്നും ലൈഭവക്കുക സവമനപ്പ്  കടയുന്നും
ഇഷ്ടവകയുന്നും  എലദ്യാന്നും  നചെര്ന്ന  മണദ്യാണപ്പ്.  എവവടടെനെവന്നപ്പ്  മടണടുകദ്യാന്  ശ്രമവച്ചദ്യാലന്നും
ഇതരതവല്  മലൈവനെമദ്യായ  മണ്ണു  മദ്യാതനമ  സദ്യാധവക്കു.  നെഗരതവല്  ജഹീവവക്കുന്ന
സദ്യാധദ്യാരണകദ്യാര്കപ്പ്  അനുഭവവനകണവവരുന്ന   ബുദവമുടദ്യാണപ്പ്  നെല  മണപ്പ്  ഒരവടെത്തുന്നും
കവടദ്യാനെവല എന്നതപ്പ്.  പ്രകൃതവ നെദ്യാശതവനെപ്പ് പകരമദ്യായവ  ഹരവത സസ്വപ്നന്നും പങ്കുടവകദ്യാന്
ആയവരവക്കുന്നും സദ്യാധദ്യാരണകദ്യാരനെപ്പ് ഇഷ്ടന്നും.  അവടന സസ്വപ്നന്നും ഭൂമവടയ നെവലൈനെവര്തദ്യാനുള്ള
സസ്വപ്നമദ്യാണപ്പ്.  മരുഭൂമവയദ്യായവആയവടകദ്യാണവരവക്കുന്ന പ്രകൃതവയവല് മണവനെപ്പ്  പുതുജഹീവന്
നെല്കുക എന്നതദ്യാണപ്പ് അവനെവഷ്ടന്നും. 
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DR BHIM RAO
AMBEDKER

                                                        ആനലറസ റമരഡി റജറ്റോസെസ

The  name  of  DR.  Ambedkar  bring  to  our  mind  a  social  reformer  and  a
mesiaha. He Belonged to the front-Rankings leaders of India like Mahatma
Gandhi Pt Jawahar Lal Nehru and Subhash Chandra Bose who fought for the
independence of India.

                                                                     DR. B.R . Ambedkar had the
distinction of getting higher education despite the many odds he had to face
during the  feudal  Indian  soscety  .  But  he  faced all  difficultes  and rose  to
became a noted lawyer a man of  knowledge and wisdom. He was most pained
at the caste- ridden Indian sosciety of pertndependence . Period where in it
was extremely difficulties for a man of low caste to get education.

                                             Rah Sahed Ambedkar was popularly know among
his friends and followers. He  was  born   on   14   April  1891  at   mohan.
After  graduating   from  Bomby ,be  begin to  serve the state of baroda under
the then king of Baroda Shri Siyaji Rao Gaekwad. He did his job with a great
sineerty and integrity. Later on went to USA for higher studies. All along the
king Baroda supported him financially.  He recived a wide applause for his
talent both in India and abroad. His thesis on Ancient Indian commerce won
him Dr. B.R Ambedkar strived for the casteless society where in all people
enjoy eajual opportunites of education  livelihood and Social Justice. He was a
gainest the Brahamini Lal order prevalent in sosicity  of  this  times. He  often
voiced anguish and  concern against the caste discrimination among  the high
and low  castes.
            In spite of being offered  the post of cabinet  minister in independence
India  by   pt.  Jawahar   lal   Nerhu  ,the  then  prime  minister  of   India
Dr.B.Ambedkar  choose  to serve the people by  being  an ordinary  citizen of
country .  He  died  in 1956.  Of  late, there is re-awakening about  the thinking
, perception and ideology of Mr. Ambedkar.We hope that tomorrow's India
would  realised   his  dreams  working  for  the  up  lifement   of  the  and  the
soscially backward.
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                                             പഡിയ കഡിരൺ                            
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                                            അഭഭമഖഖ
                    മഭകവകള  ഉയരടട വവനനവളഖ

"  പരഭശമഖ ടചയകയഭടലനഭനനയഖ

  വശതഭലവകവന കഴഭവള വണഖ
  ദദരഘങളവഖ കകകടള നലഭയനത

 മരതതടന പവരഭലയചതദശന"

   ടതവടപഴയടതത തടകഴ സസനദശഭയവയ ശദ.     സജഭ നതവമസഭടന കവരതതഭൽ ഈ
 കവഭതവശകലഖ അരതപരണമവണത.   ഭഭനനശഷഭകവരനഖ ഏഴവഖകവസത

       വഭദതവഭതവസവമള സജഭ സസനഖ പയതതവൽ ഒര വഭമവനഖ തനഭടയ നഭരമഭകകയഖ
 അതതപറതകയഖ ടചയ.   ഈ വവരത 2014     ൽ തടന വഭവഭധ മവധതമങളഭലടട നവഖ

അറഭയകയണവയഭ.       ഇനപവള വഭമവനഖ എന നപരഭൽ സഭനഭമതടന സജഭ
     നതവമസഭടന ജദവഭതടതയഖ വഭമവനഖ നഭരമഭചത പറപഭചതഭടനയഖ പനമയമവകഭ

ഇറങഭയഭരഭകന.     ഈ സനരഭതഭലവണത കവനസറത നനടലററഭനനവണഭ
   വഭദതവരതഭകളവയ കവതറഭന നമരഭ സഭജ,    നജവസഭ നജവയഭ നജവസഫത,  അമൽ നജവസത,

       ടഫലഭകത സവല എനഭവരഖ അധതവപഭകയവയ ലഭജഭ ആനഭഅഗസഭനഖ നചരനത സജഭ
   നതവമസഭടന തടകഴയഭടല വദടഭടലതഭ "അഭഭമഖഖ'   എനതഭലപരഭ ഒര മനഷതടന

    നഭശയദവരഢതതഭടനയഖ മഭകവകള വവനനവളഖ ഉയരതഭയതഭടനയഖ നനരകവഴകള
വവയനകവരഭൽ
എതഭകകടയനദദതതഖനഭരവഹഭകനതത.സഖസവരഭകവവനഖനകളകവവനഖ
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   സവധഭകവതതഭനവൽ ആഖഗതഭവഷയഭലവണത നചവദതങള നചവദഭചതത.  അതഭനവയഭ
  പരഭശദലനഖ ലഭഭച വഭദതവരതഭകളദദതതസഖഘതഭലണവയഭരന.  ഉതരങള

   ആഖഗതഭവഷയഭൽ സജഭ നതവമസത വഭശദദകരഭച.   സഹവയതഭനവയഭ അനദഹതഭടന
  ജദവഭതപങവളഭ മരഭയയഖ പങനചരന.   പസകഭവഗങള ദദതതസഖഘതഭടന

  ഭവഷയഭൽ തടന തടരനവവയഭകവഖ,

      വഭമവനഖ എന ആശയഖ എങടനയവണത സജഭനചടടന മനസഭൽ നചനകറഭയതത?

                 ടചറപ
 തഭൽ

     റബര മരതഭന തരഭശടഭകവനഎതഭയടഹലഭനകവപതററവണതആദതഖ എടന ഈ
 ചഭനയഭനലകത നയഭചതത.    അതത പഭനദടത വഭമവനതഭടലതകയവയഭരന.  അനത

 എനഭകത 17 വയസത.    എടന പഭതവവത മഭലഭടറഭയഭലവയഭരന.    ആ വഴഭയഖ പനചവദനഖ
ലഭഭചഭടണത.

    ഏഴവഖകവസത വടര മവതഖ ഔനദതവഗഭകവഭദതവഭതവസഖനനടഭയ ഒരവള
    എങടനയവണത വഭമവന സഖബനഭയവയ കവരതങള സസവയതമവകഭയതത?

     വഭമവനഖ എങടനയഖ നഭരമഭകണടമന ചഭന എടന നബവഖടബയഭൽഎതഭച.
    അവഭടടനഭനഖ ലഭഭച വഭമവനനഭരമവണവമവയഭ ബനടപട ഒരപസകഖ,  ഒര

  ഡഭകണറഭനയവളഖ വലപഖ വരഖ.     അതവയഭരന എടന ഏക ആശയഖ.  എനവൽ
  അത മഴവന എഴതഭയഭരനതതഇഖഗദഷഭലവണത.  വഭടടകവടതഭല.   ആ പസകഖമഴവന
 ഞവന മനനപവഠമവകഭ.    വഭമവനഖ നഭരമഭകവനവയഭ നവണടതലവഖ സസവയതമവകഭ.

  പലതരതഭലള ടചറതഖവലതമവയവഭമവനങളടട നമവഡലകളഖ
  പവരതസജമവയതടമലവഖ ഇവഭടട കവണനണനലവ?  എനവൽ

      മവധതമങളഭലടട ഞങളറഭഞ ആ സസപ വഭമവനടതകറഭചത പറയവനമവ?
2009      ലവണത ഉയരതഭൽ പറപഭകവവനഖസവനങതഭകമഭകവളതമവയ ഒര വഭമവനഖ

  നഭരമഭകനതഭനള പരഭശമഖ തടങഭയതത.   അഞ വരഷടമടതപരതദകരഭകവന.
 നദണനപവകവനളപധവനകവരണഖ സവമതഭകപതഭസനഭതടനയവണത

    വഭമവനതഭടന പങമഹവഗണഭപലകയഭൽ ഞവന തടനകഴഭയന വഭമവനഖ.
      അളടവകലറത വഭഭവഗതഭൽടപടന ഈ വഭമവനഖ നഭരമഭകവന ഏകനദശഖ 11 ലകഖ

 രപ ടചലവവയഭ,   മവരകറഭൽ 25    ലകഖ രപ വഭല-   വരന ഇനമവണഭതത.
പണതഭനവയഭ    സലതഭടന ഒര ഭവഗഖ നപവലഖ  വഭൽനകണഭ വന.  ഇലനകവണഭകത
റഭപയറഭഖഗത,  നഫവനടവഗവഫഭ എനദ    ടതവഴഭലകള വഴഭയഖ പണഖ കടണതഭ.
2014   ഏപഭൽ 10   നത വഭമവനഖ പറതകയണവയനലവ?  അതഭന

   നശഷഖടപവതസമഹതഭടന പതഭകരണഖ എനവയഭരന?
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    അത വടരയണവയഭരന മനവഭധഭ കടളലവഖ മവറഭ.   ഏവരഖ അതഭശയനതവടഖ അത
    തനതവടഖ എടനയഖ എടന പരഭശമടതയഖ അഭഭനനഭച. വവരതവമവധതമങളഭലടട

നലവകടമങഖവഭവരടമതഭ.  പഭടനഎലവയഭടത നഭനഖഅഭഭനനപവവഹമവയഭരന.

   സജഭനചടടന ജദവഭതഖ സഭനഭമയവയതത എങടനയവണത?
    വവരതകള അറഭഞത ധവരവളഖ അനനസഷണങള വന.

 തഭരകഥവകതഖനവവഗതസഖവഭധവയകനമവയ പദദപതഎഖ.   നവയര സമദപഭചത
 കവരതങളകണഖ നകടമറഭഞ.     അങടനയവണ പഥഭരവജത നവയകനവയ "വഭമവനഖ'

 എനസഭനഭമ യവഥവരതതമവയതത.     അതഭനമമത എബഭ എന സഭനഭമയഖ
    എടനജദവഭതവനഭവങള പനമയമവയഭ വനഭടടണങഭലഖ വഭമവനഖ എന

 സഭനഭമയമവയഭടവയഭരന ഔനദതവഗഭകധവരണഉണവകഭയഭരനതത.  ഈ
   സഭനഭമയഭൽടമകവനഭകഭടന നറവളഭൽ ഞവനഖ അഭഭനയഭചഭടണത.

  വഭമവനഖ സഭനഭമ കണഭരനനവവ?
 കണ നനവയഭരഭകന. സനനവഷഖനതവനഭ.    എടന ജദവഭതവനഭവമവണത പധവന

പനമയഖ.    എനവൽ കഥയഭൽസഭനഭമയനടതവയ രദതഭയഭൽ വഭപലടപടതഭയഭടണത.
   ഇനഭ എനവണത അടത പദതഭ?

    വഭമവനതഭടന തടന ബവകഭ നടപടഭകളവണത ടചയവനളതത.  10000
മതൽ 13,000      അടഭവടര ഉയരതഭൽ പറകവനനശഷഭയള ഈ വഭമവനഖ
കവയഭക,വഭനനവദ,    സവഹസഭക പറകലകളകവണത ഉപനയവഗഭകവന
കഴഭയനതത.     എനവൽ അതഭനത രജഭനസഷന ഉളടപടടയള നടപടഭകള
ആവശതമവണത.   അതഭനവയഭ ഞവന പരഭശമഭചടകവണഭരഭകന.   അനമതഭ ലഭഭചത

 ഉയരതഭ പറപഭകണഖ.  "    അങടന പറപഭകനവ ഞവനമരഭചവലഖ നവണഭല.
പറപഭകണഖ. ഉയരതഭൽ.   ”അതവണത അടത ലകതഖ .
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കമുയരലരൻടറ
സസ്വരമളോധമുരര

മവണദ്യാത കുയവല് ഒരു നെദ്യാണന്നുംകുണങവ

കുയവലൈവന്ടറ ധസ്വനെവ ഒരു സസ്വരമദ്യാധുരവ.

          കവളവച്ചുണന് മദ്യാവവല് ഒതുങവയവരുന്നപ്പ്,         സെഫെസദര മറ്റോതത്യു സെജഡി

          നെദ്യാദന്നും തുടെങവ കുയവലൈവന് സന്നുംഗഹീതന്നും

സുപ്രഭദ്യാതതവല് ഉണര്വപ്പ് മഹീട്ടുന്നും

കവളവനെദ്യാദന്നും അത്ഭുതനെദ്യാദ ഭന്നുംഗവ

         പദ്യാടവടനയഹീണന്നും മനനെദ്യാജമദ്യാണഹീണന്നും,

         പകര്നനെല്കുനമദ്യാ  ഒരുവടന്നും എനെവക്കു നെഹീ.

ശ്രുതവ തദ്യാളവന്നും നെല നെദ്യാദ നശദ്യാഭയുന്നും,

ഉളനച്ചര്ത നകദ്യാകവലൈടയദ്യാരു  ഗദ്യായവകനയദ്യാ?

          പുള്ളവകളുള്ള പവകന്നും പദ്യാടുന്നും പദ്യാടതപ്പ്,

           ഏടതദ്യാരദ്യാളവന്നറയുന്നും  മനെന്നും മയക്കുന്നും അതപ്പ്.

കദവന്നും   സൃഷ്ടവച്ച ഒരു പ്രപഞ വരദദ്യാനെന്നും,

നകദ്യാകവലൈടയന      ഞദ്യാന് ഓന്നദ്യാമനതദ്യാതുന്നും.

               നതനെവറ്റു  വഹീഴുന്ന  പഴന്നും നപദ്യാടലൈ നെദ്യാദവന്നും,

           മദ്യാധുരമദ്യാടയദ്യാരു അത്ഭുത ധസ്വനെവ.

അത്ഭുതനെദ്യാദന്നും സൃഷ്ടവച്ചയഹീ പവകന്നും,

സന്നുംഗഹീതജടയന്നപ്പ് സന്നുംശയന്നും നതദ്യാനന്നും.
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         Thank's                                                  

            ഹസെനസ  റതറ്റോമസെസ  തുടങ്ങനറ്റോടസ  ലഡിറഡില   കകറസസുകളുഹട
റനതൃതശ്വതഡിലുള്ള  DILLI GENT  എന ഡഡിജഡിറല മറ്റോഗസെഡിന  ഇവഡിഹട
പൂരതഡിയറ്റോവുകയറ്റോണസ.  ഇതഡിഹന അരങ്ങഡിലുക അണഡിയറയഡിലുക കഷ്ടഹപ്പെട്ടവര
ഏഹറയറ്റോണസ  .  ഒപ്പെക  റപറ്റോതറ്റോഹെനക  നലകഡിയവരക.  എലറ്റോവരക്കുക

നനഡി.....   

                          
ഞങ്ങള്
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