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പ്രജിയ ചങ്ങവാതജിമേവാജര,

                              മേലയുജടെ അളഎം മേലയവാളഎം മേഹെവാപ്രളയതജില് മുങ്ങജികപവാകുന്ന കവാഴ്ച കനരജില് കണ്ടവരുഎം 
അനഭവജിചറജിഞ്ഞവരുമേവാണച്ച് നമള.ഇതച്ച് അതജിജെശീവനതജിജന്റ നവകകരള സൃഷജിയുജടെ കവാലമേവാണച്ച്.എലവാഎം 
പുതുതവാകുകമവാള നമ്മുജടെ ഭവാഷയജിലഎം ചജിന്തയജിലജമേവാജക്കേ അതു പ്രതജിഫലജികക്കേണ്ടതുണ്ടച്ച്.
                                 
                                നമള കുട്ടജികള ഭവാഷജയ സവാഹെജിതത്യജത കലജയജയവാജക്കേ കവാലഘട്ടമേവാണച്ച് ജജഹെസ്കൂള 
ജെശീവജിതഎം.അതുജകവാണ്ടുതജന്ന കുഞ്ഞുമേനസ്സുകളജില് രൂപഎംജകവാള്ളുന്ന സര്ഗവാത്മകതകകളവാകരവാനഎം 
കുതജികുറജിചജികടെണ്ടതുണ്ടച്ച്.വരുഎം തവാളകളജില് അങ്ങജനയുള്ള ചജില കകവാറജിയജിടെലകള കഥയുഎം കവജിതയുഎം 
കലഖനവഎം ചജിത്രങ്ങളജമേവാജക്കേയവായജികജിടെപ്പുണ്ടച്ച്.കകണവാടെജികകമവാള കുറവകള ഏജറ കകണ്ടക്കേവാജമേങ്കേജിലഎം 
ഭവാഷജയ സവാഹെജിതത്യജത കലജയ അളവറ്റു കസ്നേഹെജികന്നവര്കമുന്നജികലയച്ച് പ്രളയജെലതജില് ചവാലജിച 
കുരുനതൂലജികയജില് ജമേനജഞ്ഞടുത ഈ സവാഹെജികതത്യവാപഹെവാരഎം സമേര്പജികന.

                                                                                                             
                                                                                                                    കസ്നേ ഹെപൂര്വഎം

 
                             എഡജിറര്…..   
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എഡഡിറററ്റോറഡിയല് റബറ്റോര്ഡഡ

മേവാതഡ്യൂസച്ച് വജി കറവാഷച്ച്
ആരത്യ സജിരണ

ജകസജിയ അക്കേ സത്വരൂപച്ച്
അനഘ അന്ന കജെവാസഫച്ച്
ഐസജി സൂസണ ഐപച്ച്

ജജെസജികമേവാള ബജിന്നജി

ജജെ എഎം എചച്ച് എസച്ച്                                        5



ജജെ എഎം എചച്ച് എസച്ച്                                        6



                                റവേര്പറ്റോടഡ

അകലവവാന് ആഗ്രഹെമേജിജലങ്കേജിലഎം
നവാമേജികപവാള പജിരജിയുകയവാണച്ച് പുതജിയബന്ധങ്ങള
പുതജിയസത്വപ്നങ്ങള എലവാമേജിനജി പുതജിയവതജന്ന

പുതജിയവകതടുന്നഈയവാത്രയജിലഎം
മേറകവവാന്കഴജിയുകമേവാ ആ പഴയകവാലഎം

കളജിചഎം പഠജിചഎം കഥകള പറഞ്ഞുഎംകഴജിഞ്ഞ 
മൂനവര്ഷഎം സസൗഹെവാര്ദ്ദവഎം അനരവാഗവഎം

കൂജടെകുജറ പജിണക്കേങ്ങളഎം മേറകവവാന് കഴജിയജില ഈ
കലവാലയകവാലഎം പറയവാന് അറജിയജില ഈ കവര്പവാടെജിന്
ജനവാമരഎം ഇനജി നവാഎം പജിരജിയുന അകകലയച്ച് അകകലയച്ച്
നജിരവധജി ഓര്മകള പ്രണയസവാഫലത്യഎം പരവാജെയങ്ങള
ഇനജിയുഎംപറയവാത നജിരവധജികമേവാഹെങ്ങള അറജിയവാജത

അകലന നവാഎം പല ദജിക്കേജികലയച്ച്
കവാലങ്ങള കപവായവാലഎം സൂരത്യന് മേറഞ്ഞവാലഎം

കവാലമേവാഎം ചകഎം ഇനജിയുഎം ചലജികന
ജെശീവജിത വശീഥജിയജില് വശീണ്ടുഎം നവാഎം കവാണുകമവാള

അറജിയവാജത പറയവാജത മേറയുകമേവാ നവാഎം.

കദബജിപ്രസവാദച്ച്  10 B

ജജെ എഎം എചച്ച് എസച്ച്                                        7



                                   എനന്െറ കൂട്ടുകറ്റോരഡി  ..…

.
“എനജിക്കേച്ച് അകമേരജിക്കേയജികലക്കേച്ച് കപവാകണഎം എനജിക്കേച്ച് മേവാര്തജയ കവാണണഎം.” ഇതു പറഞ്ഞതുഎം 
കവാസവാജക  
ജപവാട്ടജിചജിരജിച.കഡവാക്ടറഎം ഞജിനശീയറഎം
ആകണജമേന്നച്ച് മേറ്റുള്ളവര് പറഞ്ഞകപവാള
അന്ന പറഞ്ഞതച്ച് ഇങ്ങജനയവാണച്ച്.സയലന്സച്ച് പശീസച്ച്,..ടെശീചര് വടെജിജകവാണ്ടച്ച് ബഞജില് 
രണ്ടടെജി.കവാസവാജക നജിശബ്ദമേവായജി പറഞ്ഞു.കമേവാകള നശീ നലതുകപവാജല പഠജിചവാല് നജിനക്കേച്ച് തശീര്ചയവായുഎം 
അവജിജടെജയതവാന് സവാധജികഎം.ടെശീചജറ 
കനവാക്കേജി തലയവാട്ടജിയകശഷഎം അവള ബഞജില് വന്നജിരുന.തജന്റ ദദുഃഖഎം മേറ്റുള്ളവജര കവാണജിക്കേവാജത 
അവള മുച.അകപവാള കുട്ടമേണജി മുഴങ്ങജി.കുട്ടജികള
ബവാഗുമേവായജി ഒവാടെജി.വശീട്ടജികലകള്ള നടെതതജില് അന്നയുജടെ മേനസജില് ടെശീചറപറഞ്ഞ ആ 
കവാരത്യമേവായജിരുന.എങ്ങജനജയങ്കേജിലഎം മേവാര്തയുജടെ അടുജതതണഎം.വശീട്ടജില് ജചന്ന പവാജടെ അവള 
തലയണമേശീജത
മുഖഎം അമേര്തജിജക്കേവാണ്ടച്ച് വജിതുമജി.കുകറ കരഞ്ഞു തജന്റ വജിഷമേഎം തശീരുന്നതുവജര.

അകന്ന നശീ വവാ....കദ സമേയഎം കപവായജികകകട്ടവാ....മേവാര്ത ഉറജക്കേ വജിളജിച
പറ ഞ്ഞു.കവകവാജത സ്കൂളജിജലതണജമേന്നച്ച് പറഞ്ഞച്ച് മേവാര്ത
അവജളയുഎം വജിളജികചവാടെജി.ചവാകക്കേവാ മേവാഷജിജന്റ പറമജിജല കയവാലയജില് ജസച്ച്റപ്പുകള ഒവാകരവാനഎം അവര്
ധത്യതജിയജില് ചവാടെജിയജിറങ്ങജി രകണ്ട നവാകല ആജറ എകട്ട........ അകയവാ അകപവാഴവാണച്ച് ഒവാര്തതച്ച് 
കജിങ്ങജിണജിക്കേച്ച് മേജിഠവായജി വവാങ്ങജിയജില.അന്ന മേവാര്തജയ അവജിജടെ നജിര്തജി പടെജികള ഒവാകരവാന 
കവഗതജില്
ചവാടെജി കയറജി, ഒകന്ന ,മൂകന്ന ,അകഞ....അവള കുട്ടപന് കചട്ടജന്റ
കടെയജില് നജിന്നച്ച് അവര് എനഎം കവാണവാറളള കജിങ്ങജിണജി ജപണജിനവായജി
മേജിഠവായജി വവാങ്ങജി.വവാഴകതവാപജിജന്റ ഇടെയജിലൂജടെയുള്ള നടെപവാതയജിലൂജടെ അവര്
ഒവാടെജി.ഒന്നവാഎം മേണജി അടെജികന്നതജിന മുന്മച്ച് അവര് സ്ക്കൂളജിജലതജി.കണക്കേച്ച് ടെശീചറവായ ദജിവ ത്യ ടെശീചര് 
പതജിവജിലവാജത അല്പഎം കദഷത്യഭവാവകതവാജടെയവാണച്ച്
അന്നച്ച് കവാസജില് വന്നതച്ച്.അകപവാള പജികള്ളര്ക്കേച്ച് മേനസജിലവായജി ടെശീചര് കണക്കേജിജന്റ പരശീക്ഷവാകപപര് 
കനവാക്കേജികവാണുജമേന്നച്ച്.കപരുകള വജിളജിചച്ച് 
ടെശീചര് കപപറകള നല്കജി.മേവാര്തയുജടെ ഊഴജമേതജി.അവളക്കേച്ച് നല മേവാര്കണ്ടവായജിരുന.ടെശീചര് 
അവജള അഭജിനനജിച.അന്നയുജടെ കപപര് കജിട്ടുന്നതുവജര മേവാര്ത നലതുകപവാജല 
പ്രവാതജിച.എന്നവാല് പ്രതശീക്ഷജിചതജില്
നജിനഎം വജിപരജിതമേവായജിരുന കവാരത്യങ്ങള.

അന്നക്കേച്ച് തശീജര മേവാര്ക്കേച്ച് കുറവവാണച്ച്.
അവള ഒരുപവാടെച്ച് കരഞ്ഞു സമേവാധവാനജിപജിക്കേവാനവാവവാജത മേവാര്തയുഎം 
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കരഞ്ഞു.അന മുതല് മേവാര്തയവായജിരുന
അന്നയുജടെ ടെട്യുഷന് ടെശീചര്.എനഎം കചവാദത്യഎം
കചവാദജികഎം.അങ്ങജന അടുത പരശീക്ഷയജില് രണ്ടുകപരുഎം നല മേവാര്ര്ുകനടെജി.തജന്റ സുഖതജിലഎം 
ദദുഃഖതജിലഎം മേവാര്ത എനഎം അന്നജയവാജടെവാപഎം ഉണ്ടയജിരുന.
സകന്തവാഷതജിജന്റതവായ നല നവാളകളഅങ്ങജന ഒരു ദജിവസഎം മേവാര്ത സ്ക്കൂളജില്
വന്നജിരുന്നജില.ആദത്യഎം പനജിയവായജിരജികജമേന കരുതജി.എന്നവാല് ദജിവത്യ ടെശീചര് വജിളജിച കവാജരത്യഎം 
പറഞ്ഞകപവാഴവാണച്ച് മേവാര്ത അകമേരജിക്കേയജികലക്കേച്ച് കപവായ കവാരത്യഎം അന്ന അറജിയുന്നതച്ച്.ഒറജപടെലജിജന്റ 
നവാളകള.ഇനവരയുഎം തശീര്തഎം ഒറജപടെലജിജന്റ നജിമേജിഷങ്ങള.
അവസവാനമേവായജി ഒരു വവാകകപവാലഎം
പറയവാജത അവള കപവായജി.ആ നജിമേജിഷവഎം ആ ദജിനവഎം അവള ഇനഎം ഒവാര്കന.അന്നവാ,അന്നവാ 
അമയുജടെ വജിളജികകട്ടച്ച് അന്ന ഉറക്കേതജില് നജിന്നച്ച് ജഞെട്ടജി ഉണര്ന.കുജറ കനരഎം അമയുജടെ 
മേടെജിയജില് കജിടെന.വശീടെജിജന്റ പടെജിക്കേല്അവള വന്നജിരുന.ചുവന്ന ആകവാശതജിലൂജടെ അസ്തമേയ 
പക്ഷജികളപറന.സൂരത്യന് മേറഞ്ഞു തുടെങ്ങജി.തജന്റ
ഒകരജയവാരു കൂട്ടുകവാരജിജയപറജി അവള
 ഒവാര്ത.പക്ഷജികള കൂട്ടജികലക്കേച്ച് കചകക്കേറജി.ആകവാശഎം ഇരുട്ടജില് മുങ്ങജിതുടെങ്ങജി.മൂകമേവായജിരുന അവള 
വജിശവാലവഎം അനന്തവമേവായ ആ കറത ആകവാശജത കനവാക്കേജിയജിരുന.അങ്ങുമേജിങ്ങുമേവായജി 
ജതളജിഞ്ഞുവന്ന തവാരകള അവളജില് പ്രതശീക്ഷയുജടെ കവാമച്ച് വജിരജിയജിച.തവാന് 
തജന്റ കൂട്ടുകവാരജിയുജടെ അരജികജികലജക്കേതജമേന്ന പ്രതത്യവാശയുജടെആ 
മേജിനഎംതവാരകജളകനവാക്കേജിഅവളജിരുന................. 

                            സുവര്ണ എഎം.എസച്ച്      10 A
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നഎസകഡ നന്യൂട്ടന്െ

                    പ്രഗലച്ച്ഭനവായ ഇഎംഗജിഷച്ച് ഭസൗതജികശവാസ്ത്രജ്ഞനഎം, ഗണജിതജ്ഞനഎം, 

കജെത്യവാതജിശവാസ്ത്രജ്ഞനഎം, തതത്വചജിന്തകനഎം, ആല്ജകമേജിസഎം ആയജിരുന സര് ഐസകച്ച് നഡ്യൂട്ടന് (1642 

ഡജിസഎംബര് 25 - 1726 മേവാര്ചച്ച് 20).നഡ്യൂട്ടന് 1687-ല് പുറതജിറക്കേജിയ ഭൂഗുരുതത്വവാകര്ഷണഎം, 
ചലനനജിയമേങ്ങള എന്നജിവജയ വജിശദശീകരജികന്ന പ്രജിന്സജിപജിയ എന്ന ഗ്രനഎം ബലതന്ത്രതജിജന്റെ 
അടെജിസവാനശജിലയവായജി കണക്കേവാകന. തുടെര്നള്ള മൂന നൂറവാണ്ടുകളജില് ഭസൗതജികപ്രപഞതജിജന്റെ 
ശവാസ്ത്രശീയവശീക്ഷണഎം ഈ ഗ്രനജത അടെജിസവാനജപടുതജിയവായജിരുന. ഭസൗകമേവാപരജിതലതജിലള്ള 
വസ്തുക്കേളജടെയുഎം ആകവാശകഗവാളങ്ങളജടെയുഎം ചലനഎം ഒകര പ്രകൃതജിനജിയമേങ്ങള അനസരജിചവാജണന്നച്ച് 
അകദ്ദഹെഎം ജതളജിയജിച. പ്രകവാശതജിജന്റെ കണജികവാസത്വഭവാവഎം വത്യക്തമേവാകന്ന കണജികവാസജിദവാന്തവഎം 
അകദ്ദഹെതജിജന്റെ സ എംഭവാവനയവാണച്ച് . ഗണജിതതജില് കലനസമ്പ്രദവായങ്ങളജടെ വളര്ചയച്ച് അകദ്ദഹെഎം 
നജിസ്തുലമേവായ സഎംഭവാവനകള നല്കജി. 2005-ല് കറവായല് ജസവാകസറജി നടെതജിയ അഭജിപ്രവായ 
സര്കവയജില് നൂറവാണ്ടജിജല ഏറവഎം സത്വവാധശീനശക്തജിയുള്ള ശവാസ്ത്രപ്രതജിഭയവായജി തജിരജഞ്ഞടുക്കേജപട്ടതച്ച് 
ഐസകച്ച് നഡ്യൂട്ടണ ആണച്ച് . കലവാകചരജിത്രജത ഏറവഎം സത്വവാധശീനജിച നൂറ വത്യക്തജികളജടെ 
ഹ്രസത്വചരജിത്രമേവാണച്ച് ദ ഹെന്ഡ്രഡച്ച് എന്ന കപരജില് കമേക്കേജിള ഹെവാര്ട്ടച്ച് 1978 -ല് പ്രസജിദശീകരജിച 
പുസ്തകഎം. ഈ പട്ടജികയജില് രണ്ടവാഎം സവാനഎം നഡ്യൂട്ടനവാണച്ച്. ആദത്യജത പ്രവാക്ടജിക്കേല് റജിഫ്ലക്ടജിങച്ച് 
ജടെലകസവാപച്ച് നജിര്മജിച. പ്രഭു പദവജി ലഭജിച രണ്ടവാമേജത ശവാസ്ത്രജ്ഞന്. കവാല്കലസജിജന്റെ പജിതവാവച്ച് 
എന്നറജിയജപടുന. രവാഷ്ട്രതജിജന്റെ ആദരകവവാജടെ ശവമേടെക്കേജപട്ട ആദത്യ ഇഎംഗശീഷച്ച് ശവാസ്ത്രജ്ഞന്. 

ബലതജിജന്റെ യൂണജിറച്ച് നഡ്യൂട്ടജന്റെ കപരജില് അറജിയജപടുന.

ജെശീവചരജിത്രഎം

ജെനജികന്നതജിന മൂന മേവാസഎം മുന്പച്ച് അച്ഛന് മേരജിച. മൂന്നവാഎം വയസജില് അമ പുനര്വജിവവാഹെഎം കഴജിച. 
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അമ്മൂമയുജടെ സഎംരക്ഷണതജില് 12 വയസജിലവാണച്ച് സ്കൂള വജിദത്യവാഭത്യവാസഎം ആരഎംഭജിചതച്ച്.

വജിദത്യവാഭത്യവാസഎം

ആദത്യമേവായജി ലജിങ്കേണ ജഷയറജിജല ഗ്രവാമേര്സ്കൂളജില് കചര്ന്നച്ച് പഠജിച. ഗ്രവാമേര്സ്കൂളജില് യവാന്ത്രജികകമേവാഡലകള
ഉണ്ടവാകന്നതജിലവാണച്ച് നഡ്യൂട്ടന് ശ്രദ കകനശീകരജിചതച്ച്. സണ ഡയല്, വവാട്ടര്കകവാക്കേച്ച്, നവാല്ചക 
വവാഹെനഎം തുടെങ്ങജി അനവധജി യവാന്ത്രജികകമേവാഡലകള സ്കൂള പഠനകവാലതച്ച് ഉണ്ടവാക്കേജി. പതജിനഞവാമേജത
വയസജില് വശീണ്ടുഎം നഡ്യൂട്ടനച്ച് പഠനഎം നജിര്തജിവകയ്കേണ്ടജിവന. അമയുജടെ രണ്ടവാഎം ഭര്തവാവജിജന്റെ 
മേരണകതവാജടെ അവരുജടെ കൃഷജിയജിടെതജില് കപവായജി കജെവാലജി ജചയവാന് നജിര്ബ്ബന്ധജിതനവായജി. ജകവാച 
ബവാലനജിലള്ള അസവാധവാരണതത്വഎം ദര്ശജിച അമവാവന് 1660 ലച്ച് അതവായതച്ച് 18 വയസജില് 
കകഎംബജിഡച്ച്ജെജിജല ടജിനജിറജി കകവാകളജെജില് കചര്ത. അവജിജടെനജിന്നച്ച് പ്രകവാശജത കുറജിചച്ച് ജകപര് 
എഴുതജിയ പുസ്തകങ്ങള വവായജിക്കേവാനജിടെയവായജി. ജഡസവാര്ട്ടച്ച്സജിജന്റെ ‘കജെത്യവാമേടജി’ ആണച്ച് വവാസ്തവതജില് 
നഡ്യൂട്ടജന മേസൗലജികമേവായ ചജിന്തയജികലക്കേച്ച് നയജിചതച്ച്.

1665-ലച്ച് ടജിനജിറജി കകവാകളജെജില്നജിന്നച്ച് ബജിരുദജമേടുത. ഇകതവര്ഷഎം തജന്നയവാണച്ച് പ്രസജിദമേവായ 
കബകനവാമേജിയല് തജിയറഎം കജണ്ടതജിയതുഎം കവാല്കലസച്ച് എന്ന ഗണജിതശവാഖയുജടെ പ്രവാരഎംഭഎം 
കുറജിചതുഎം. 1665 ജല കുപ്രസജിദമേവായ കപഗച്ച് മൂലഎം കകവാകളജുകജളലവാഎം നജിര്തജിവചകപവാള വശീണ്ടുഎം 
ലജിങ്കേന്ഷയറജില് അമയുജടെ കൃഷജിയജിടെതജികലക്കേച്ച് തജിരജിചച്ച് കപവാകകണ്ടജിവന. അവജിജടെവചവാണച്ച് 
ആപജിള തവാകഴക്കേച്ച് വശീഴുന്നതജിജന്റെ ശവാസ്ത്രജതകറജിചച്ച് ചജിന്തജിചച്ച് തുടെങ്ങജിയതച്ച്.1665-ല് ആപജിള 
മേരതജിജന്റെ ചുവട്ടജിലജിരജികകമവാള ആപജിള തവാജഴവശീഴുന്നതുകണ്ടച്ച് എന്തവാണച്ച് ഇതച്ച് മുകളജികലയച്ച് 
കപവാകവാതജതന്നച്ച് വജിചവാരജിച നഡ്യൂട്ടജന്റെ ചജിന്തയവാണച്ച് 22 വര്ഷതജിനകശഷഎം 
ഗുരുതത്വവാകര്ഷണസജിദവാന്തമേവായജി 1687- ല് പുറതവന്നതച്ച്. 
പരശീക്ഷണങ്ങള

ആപജിളജിജന തവാകഴക്കേച്ച് വശീഴവാന് സഹെവായജികന്ന ബലഎം തജന്നയവാകണവാ ചനജന അതജിജന്റെ 
സഞവാരപഥതജില് പജിടെജിചച്ച് നജിര്തന്നതച്ച് എന്ന ആകലവാചനയവായജി. കവാരണഎം, അന്നച്ച് വജര 
നജിലനജിന്നജിരുന്ന അരജികസ്റ്റവാട്ടജിലജിജന്റെ കനത വവാദങ്ങളക്കേച്ച് എതജിരവായജിരുന അതച്ച്. പ്രപഞതജിജല 
വസ്തുക്കേജളലവാഎം രണ്ടച്ച് തരഎം നജിയമേങ്ങള അനസരജികന്നതവായജി അരജികസ്റ്റവാട്ടജില് പ്രവചജിചജിരുന. 
ഭൂമേജിയജിജല വസ്തുക്കേള ഒരുതരഎം നജിയമേങ്ങളഎം ആകവാശതജിജല കഗവാളങ്ങള മേജറവാരുതരഎം നജിയമേങ്ങളഎം 
അനസരജികന എന്നവായജിരുന അതച്ച്. ആകവാശതഎം ഭൂമേജിയജിലഎം ഒകര നജിയമേഎം അനസരജിക്കേജപടുന 
എന നഡ്യൂട്ടന് ചജിന്തജിചകപവാള അതച്ച് ഒരു പുതജിയ ആശയവജിപവതജിജന്റെ തുടെക്കേമേവായജിരുന. അങ്ങജന 
1666- ല് നഡ്യൂട്ടന് ഗുരുതത്വവാകര്ഷണ നജിയമേഎം പ്രഖത്യവാപജിച. എന്നവാല് ചനജന്റെ സഞവാരപഥജതകറജിചച്ച്
പഠജിചകപവാള അതച്ച് നഡ്യൂട്ടജന്റെ കണകകൂട്ടലജില്നജിനഎം അലഎം വത്യതത്യവാസമേവായജിരുന. അതജിനവാല് നഡ്യൂട്ടന്
ഭവാഗജികമേവായജി വജികസജിപജിജചടുത തജന്റെ ഗുരുതത്വവാകര്ഷണ നജിയമേഎം തല്ക്കേവാലഎം മേവാറജിവച.

പ്രകവാശതജിജന്റെ ഘടെനജയകറജിചവായജിരുന പജിന്നശീടെച്ച് നഡ്യൂട്ടജന്റെ പഠനങ്ങള. നജിറങ്ങജളകറജിചച്ച് 
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കബവായല് എഴുതജിയ പുസ്തകങ്ങളഎം ജകപരുജടെ എഴുതകളഎം നഡ്യൂട്ടജന വലവാജത സത്വവാധശീനജിച. ഒരു 
പ്രജിസതജിലൂജടെ പ്രകവാശകജിരണഎം കടെതജിവജിടുകമവാള പ്രജിസഎം നജിറങ്ങള ഉലവാദജിപജികന്നതവായജി 
കബവായല് പ്രസ്തവാവജിചതച്ച് നഡ്യൂട്ടനച്ച് സത്വശീകവാരത്യമേവായജില. അകദ്ദഹെഎം പരശീക്ഷണങ്ങളജിലൂജടെ അതച്ച് 
ജതറവാജണന്നച്ച് ജതളജിയജിച. മേജറവാരു പ്രജിസഎം തജിരജിചവചച്ച് ആദത്യജത പ്രജിസതജില്നജിനത്ഭവജികന്ന 
നജിറങ്ങജള വശീണ്ടുഎം കൂട്ടജികയവാജെജിപജിചച്ച് ആദത്യജത പ്രകവാശഎംതജന്ന സൃഷജിച. പ്രജിസഎം ജകവാണ്ടുള്ള 
പരശീക്ഷണങ്ങള നഡ്യൂട്ടനച്ച് വലജിയ പ്രസജിദജി കനടെജിജക്കേവാടുത.

നഡ്യൂട്ടന് തജന്റെ 29 മേജത വയസജില് കകഎംബജിഡച്ച്ജെജില് ലൂകക്കേഷത്യന് ജപ്രവാഫസര് ഓഫച്ച് മേവാതമേവാറജികച്ച് 
ആയജി. ഇതജിജന്റെജയവാജക്കേ പരജിസമേവാപജിയവായജി 1668 ല് പ്രതജിഫലന ജടെലകസവാപച്ച് നജിര്മേജിച. നഡ്യൂട്ടജന്റെ 
പ്രശസ്തജി ഉയര്ന്നകതവാജടെ 1672 ല് കറവായല് ജസവാകസറജി അകദ്ദഹെജത പ്രഭവാഷണതജിനച്ച് ക്ഷണജിച. 

1672 മുതല് 1676 വജര കറവായല് ജസവാകസറജിക്കേച്ച് അയചച്ച് ജകവാടുത പ്രഭവാഷണങ്ങളജടെയുഎം 
നജിരശീക്ഷണങ്ങളജടെയുഎം എലവാഎം സഎംഗ്രഹെമേവാണച്ച് അകദ്ദഹെഎം 1704 ല് പ്രസജിദശീകരജിച ‘ഓപച്ച്റജികച്ച് ’ എന്ന 
പുസ്തകഎം.  വര്ഷതജിനകശഷഎം ഗുരുതത്വവാകര്ഷണസജിദവാന്തമേവായജി 1687- ല് പുറതവന്നതച്ച്. 

പ്രജിന്സജിപജിയ

1680 – ഓജടെയവാണച്ച് പ്രജിന്സജിപജിയ എ ഴുതവാനള്ള സവാഹെചരത്യഎം നട്യുട്ടനച്ച് ഉണ്ടവായതച്ച് . 1687 ല് 
പ്രസജിദശീകരജിക്കേജപട്ട " ഫജികലവാകസവാഫജിയ നവാചുറവാലജി പ്രജിന്സജിപജിയ മേവാതമേവാറജിക്കേച്ച് " എന്ന മുഴുവന് 
കപരുഎം ''പ്രജിന്സജിപജിയ '' എന്ന ചുരുക്കേ കപരുഎം ഉള്ള നഡ്യൂട്ടജന്റെ ഗ്രനഎം " പ്രകതജിയുജടെ തതത്വ 
ശവാസ്ത്രതജിജന്ച്ച്റ ഗണജിതശവാസ്ത്രനജിയമേങ്ങള " എന്നച്ച് ഭവാഷവാന്തരഎം ജചയവാഎം .ഭസൗതജിക വജിജെച്ച് ഞെവാനഎം  
ഉള്ളജിടെകതവാളഎം കവാലഎം പഠജിക്കേവാതജിരജിക്കേവാന് കഴജിയവാതതവാണച്ച് പ്രജിന്സജിപജിയയുജടെ ഉള്ളടെക്കേഎം.  

നഡ്യൂട്ടജന്റെ അവസവാനകവാലഎം 

1689 ല് ബജിട്ടശീഷച്ച് പവാര്ലജമേന്റജില് ജതജര ഞ്ഞടുക്കേജപട്ടച്ച്  പജിന്നശീടെച്ച് തജിരജിചച്ച് വന്നകതവാജടെ അകദ്ദഹെഎം 
കരവാഗശയയജിലവായജി. അവസവാന കവാലതച്ച് ഈയതജില്നജിനഎം രസതജില് നജിനഎം 
സത്വര്ണമുണ്ടവാക്കേവാന് സവാധജികജമേന്നച്ച് വജിശത്വസജികകയുഎം വര്ഷങ്ങകളവാളഎം അതജിനച്ച് 
ജചലവഴജികകയുണ്ടവായജി . 1725 മുതല് തജികചഎം കരവാഗഗ്രസ്തനവായ നഡ്യൂട്ടന് തജന്റ 85- അഎം വയസജില് ;
1727 മേവാര്ചച്ച്  20 നച്ച് ഇഹെകലവാകവവാസഎം ജവടെജിഞ്ഞു .      
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കടല്

    
      അലതലല്ലി   അലറുന്ന    കടലല
      തല്ലിരതലല്ലി    മറല്ലിയുന്ന     കടലല

       ലതയയ്   ലതയയ്  തല്ലികലതയയ്  തകതതാരരതാ....
        ലതയയ്  ലതയയ്  തല്ലികലതയയ്   തകതതാരരതാ....

       
         കരലയ  കതാണുരമതാള്  എരന്തേ  
         എന്തേല്ലിത്ര  തലതലല്ലി   കരയതാന് 

         
          എരന്നതാ  ലലകവല്ലിട്ട  കരലയ

           തല്ലിരല്ലിക  പല്ലിടല്ലികതാനുളള  ലകതാതല്ലിലയതാ

                                                     
                                          

                                  ഷശീലവാ  കജെവാര്ജെച്ച്
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 വേഡിടപറയുറന്നേരശം..…
കലവാറജിയജില് വശീട്ടുസവാധനങ്ങള കയറ്റുകയവാണച്ച്.രവാകകഷജിനച്ച് സങ്കേടെഎം സഹെജിക്കേവാനവാവന്നജില. 

അവര് അവജിടെഎം വജിട്ടുകപവാവകയവാണച്ച്.മൂവവാണ്ടന്മേവാവജിജന കനവാക്കേജിജക്കേവാണ്ടച്ച് അവനങ്ങജന നജിന
.ഒവാര്മേകളജില് കൂട്ടജിക്കേവാലഎം ജതളജിഞ്ഞു.ഒന്നവാഎംകവാസജില് പഠജികന്ന കവാലഎം.ഒരു ദജിവസഎം
രവാകകഷച്ച് മുതചജന്റ കൂജടെ ചന്തയജില് കപവായതവാണച്ച്.തജിരക്കേജിനജിടെയജിലൂജടെ അവര് 
നടെന.കറവാഡരുകജില് നജിറജയ കചവടെക്കേവാര്.

                       " പവാവച്ച്,പുളജി മേവാവച്ച്,കതക്കേച്ച്,ഇട്ടജി,ഇരുള,ആഞ്ഞജിലജി..... എജതടുതവാലഎം രണ്ടു 
രൂപ,ഏജതടുതവാലഎം രണ്ടുരുപ.മേരഎം ഒരു വരഎം.വരണഎം വവാങ്ങണഎം"കചവടെക്കേവാന് തവാളതജി 
വജിളജിചപറഞ്ഞു ജകവാണ്ടജിരുന.“കമേവാജനവാരു കത കവകണവാ?”മുതച്ഛന് കചവാദജിച.“ആ.........

മേവാവജിന്കത മേതജി..........”രവാകകഷച്ച് തവാല്പരത്യ-കതവാജടെ മുതച്ഛജന കനവാക്കേജി. “നലയജിനഎം
കതകളവാണു സവാര്.........മൂവവാണ്ടന്,നവാട്ടുമേവാവച്ച്,കഗവാമേവാവച്ച്,ഒകളവാര്മേവാവച്ച്,കജിളജിചണ്ടന്.............

ഏജതടുതവാലഎം രണ്ടു രൂപ.”

                         കചവടെക്കേവാരന് നജിര്തവാജത പറഞ്ഞുജകവാണ്ടജിരുന.മുതച്ഛന് അവനച്ച് ഒരു 
മൂവവാണ്ടന്കത വവാങ്ങജിജക്കേവാടുത.വശീട്ടജിജലതജിയ ഉടെജന മുതച്ഛന് തജന്ന തടെജമേടുത.അവന് 
സകന്തവാഷകതവാജടെ കത നട്ടു.

                           പജിന്നശീടെതജിജന വളര്തജി വലതവാക്കേജിയതച്ച് ........ജതവാട്ടുഎം തകലവാടെജിയുഎം നനചഎം കൂജടെ 
നജിന്നതച്ച്........എലവാഎം ഇന്നജല
കഴജിഞ്ഞതുകപവാജല.മൂവവാണ്ടജന്റ അരജികജിജല-തവാത ഒരു ദജിവസഎം കപവാലഎം ഉണ്ടവായജിട്ടജില.

ജചമകമേരതജിജന്റ ജചറകകകള ഒടെജിഞ്ഞുതൂങ്ങജിയകപവാള കണ്ണു നജിറഞ്ഞു കപവായജിരുന.

മുതച്ഛനവാണച്ച് അന്നച്ച് സമേവാധവാനജിപജിചതച്ച്.ഇന്നജി-കപവാള പചകടെ പജിടെജിചനജില്ക്കേന്ന തണലവായജി
അതച്ച് വളര്ന നജില്കന.മൂവവാണ്ടജന്റ ചുവട്ടജി-ലജിരജികന നജില്കന.മൂവവാണ്ടജന്റ ചുവട്ടജിലജി-
രജികകമവാള രവാകകഷജിനച്ച് അഭജിമേവാനഎം കതവാനഎം..അവന് തന്നതവാന് പറയുഎം..... "ഇതച്ച് ഞെവാന്
നട്ട മേരമേവാണച്ച്......എജന്റ  സത്വന്തഎം മേരഎം."നവാ-ലവാഎം   സജില് പഠജികകമവാഴവാണച്ച് മൂവവാണ്ടന്
കകവാടെജികവായച്ച് ചതച്ച്.ആദത്യഎം പഴുതവശീണ മേവാമഴഎംരുചജിക്കേവാന് മുതച്ഛനണ്ടവായജിലകലവാ.കതനൂറ-

ന്ന ഒരു കഷണഎം മുതച്ഛനകവണ്ടജി മേവാഞ്ചുവട്ടജി-ല്തജന്ന മേവാറജിവചജിരുന തവാന്.പജിന്നശീകടെജറ
മേവാമഴക്കേവാലങ്ങള......കൂട്ടുകവാജരവാതച്ച് കളജിചഎംചജിരജിചഎം അണവാരക്കേണകനവാടെച്ച് മേവാമഴഎം കചവാദജി-
ചഎം.........................

                സ്കൂളജില് കപവാകൂകമവാള അവന് മൂവവാണ്ടകനവാടെച്ച് യവാത്രപറകഞ്ഞ കപവാകൂ.വരു-
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കമവാള മേവാവജിന്ചജിലകള അവജന മേവാടെജിവജിളജികഎം. 'ചങ്ങവാതശീ,വരൂ........എത്ര കനരമേവായജി ഞെവാന് 
കവാതജിരജികന.....ഈ തണലജിലജിരജിക്കൂ........നജിജന്റ വജിജശഷങ്ങള കകളക്കേവാന് എനജിക 
തജിടുക്കേമേവായജി.............'മൂവവാണ്ടന് പറയുഎം.'രവാകകഷച്ച് കവഗഎം വരൂ......'

അമയുജടെ വജിളജി അവജന ഒവാര്മേയജില് നജിന്നച്ച് ഉണര്തജി.രവാകകഷജിജന്റ കണ്ണുനജിറഞ്ഞു.

തജന്റ പ്രജിയജപട്ട ചങ്ങവാതജിജയ അവന് ഒരജിക്കേല്കൂടെജി കനവാക്കേജി.അവന് മേനസജില് പറഞ്ഞു; 

'കപവായത്വരജട്ട'.രവാകകഷഎം കുടുഎംബവഎംതജിരകപജിടെജിച ഒരു സലതവാണച്ച് എതജിജപട്ടതച്ച്.ഒരു വശതച്ച് 

വവാഹെനങ്ങള  ചശീറജിപവാഞ്ഞു കപവാകുന്ന ജറയജില് പവാത.അതജിനജിടെയജിലവായജി അടുപജിചടുപജിചച്ച് ജപട്ടജി 
കപവാലള്ള വശീടുകള.ചങ്ങവാതജിമേകരവാജടെവാപഎം കളജിക്കേവാകനവാ മേരതണലജിലജിരുന്നച്ച് വര്തമേവാനഎം 
പറയവാജനവാ സലമേജില.മേടുപച്ച് തജന്ന മേടുപച്ച്.
കുജറ നവാളകളക കശഷഎം.

                         ഒവാണവാവധജി തശീരുന്നതജിന മുമച്ച് ഒരു ദജിവസഎം രവാകകഷച്ച് പഴയ പുരയജിടെതജില് 
എതജി.അവന് മൂവവാണ്ടന് മേവാവജിജന്റ അടുത ജചന്നകപവാള അവന് കണ്ട
കവാഴച്ച്ച 'മേരണഎം കവാതനജില്കന്ന ഒരു മുതച്ഛന് മേവാവച്ച്.ഇലകള  എലവാഎം ജകവാഴജിഞ്ഞച്ച് വരണ്ടുണങ്ങജിയ 
ആ തരജിശുഭൂമേജിയജില് ഉണങ്ങജിനജില്കുകയവാണച്ച് ആ മേവാവച്ച്.
ജെശീവനകവണ്ടജി ഒരജിറ്റു ജവള്ളഎം ആജരങ്കേജിലഎം തരുകമേവാജയന്നച്ച് കവാതച്ച് ആ മുതച്ഛന് മേവാവച്ച് ഇനഎം അവജിജടെ
നജില്കന.ആ കവാഴച്ച്ച കണ്ട രവാകകഷജിനച്ച് സങ്കേടെഎം സഹെജിക്കേവാനവായജില.അവന് ജപവാട്ടജി ജപവാട്ടജി 
കരഞ്ഞു.അവന് അതജിന ജവളള ജമേവാഴജിച ജകവാടുത പജക്ഷ ഭലഎം ഉണ്ടവായജില.ആ
വൃക്ഷഎം ആ ദയനശീയ അവസയജില് തജന്ന നജിന.അമ വജിളജിചകപവാള അവന് ചവാടെജി എഴുകന്നറ്റു 
അകപവാഴവാണച്ച് അവനച്ച് മേനസജിലവായതച്ച്അവന് ഈ കണ്ടതച്ച് ജവറഎം സത്വപ്നമേവായജിരുന.

അവന് ഒവാടെജി പുരയജിടെതജില്ലള്ള മേവാവജന്റ അടുക്കേല് ജചന.ഇലകജളവാനഎം ജപവാഴജിയവാത തജന്റ 
മൂവവാണ്ടജന അവന് കണ്ടു.അവന് ഒവാടെജികപവായജി മൂവവാണ്ടജന ജകട്ടജിപജിടെജിച.അവന് പതജിവ കപവാജല 
മേവാവവാണ്ടകനവാടെച്ച് യവാത്ര പറഞ്ഞച്ച് സക്കൂളജികലക്കേച്ച്കപവായജി............... 
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                        അയല്കറ്റോര്  ഒരു  പഠനശം 
 വളജര  ഹൃദയസ്പര്ശജിയുഎം ഗസൗരവകമേറജിയതുമേവായ  ഒരു കനവാവലവാണച്ച് ഇതവണ  പുസ്തകങ്ങളജടെ 
കലവാകതച്ച് എജന്ന  ആകര്ഷജിചതച്ച്. 1964 -ജല  കകനസവാഹെജിതത്യഅക്കേവാദമേജി  അവവാര്ഡച്ച് കനടെജിയ പജി . 
കകശവകദവജിജന്റ'അയല്ക്കേവാര് ' എന്ന മേഹെനശീയകൃതജിയവാണതച്ച് . കകരള-തജില് സവാമൂഹെത്യവഎം 
സവാഎംസവാരജികവമേവായ പരജിവര്ത-നങ്ങള നടെന്ന കവാലഘട്ടതജില് ജെശീവജിചജിരുന്ന  രണ്ടച്ച്കുടുബങ്ങളജടെ   
കഥയവാണജിജതനഎം , നവായര് -ഈഴവലഹെളയുജടെ  തശീവ്രതയുഎം ഈഴവകരവാടുഎം മേറ്റു തവാഴ്ന്ന 
ജെവാതജിക്കേവാകരവാടുഎം നവായര് കുടുബങ്ങള പുലര്തജിയജിരുന്നഅവജ്ഞവാമേകനവാഭവാവജതയുഎം അനശീതജിജയയുഎം
സൂഷ്മമേവായജി
ഇതജില് കരഖജപടുതജിയജിരജികകയവാജണനഎം  നമുക്കേച്ച് മേനസജിലവാക്കേവാഎം. പകക്ഷ പവാരമരത്യമേവായജി 
തുടെര്ന്നച്ച് വരുന്നഈ കവര്തജിരജിവകളക്കേജിടെയജിലഎം  കനജിവജിജന്റ നശീര്ചവാല-കള വറജിയജിട്ടജില എന 
കതവാന്നജിപജികന്ന പ്രകത്യതമേവാണച്ച് മുഖത്യകഥവാപവാത്രങ്ങളജിജലവാരവാളവായ പത്മനവാഭപജിളളയുകടെതച്ച്.ഗസൗരവഎം 
സ്ഫുരജികന്ന മുഖവഎം ദത്യഢമേവായ കവാല്വയ്പുകളഎം 
അതജികലജറആജെഞെവാശക്തജിയുളളകണ്ണുകളഎംഅകദ്ദഹെജത
തജികഞ്ഞ ഒരു കവാരണവരവാകന. ഈഴവ -നവായര് കുട്ടുഎംബ-ങ്ങളജടെ പരസ്പര കപവാരവാട്ടങ്ങളക്കേജിടെയജിലഎം
ആദജിജെവാതത്യമുളളനവായര് കുടുഎംബങ്ങളജടെയജിടെയജില് തജന്ന മേത്സരബുദജിയുഎം വവാശജിയുഎം നജിലനജിന്നജിരുന. 

അതജിനദവാഹെരണമേവാണച്ച് കനവാവലജിജല പ്രധവാനപ്രതജിപവാദത്യവജിഷയമേവായ മേഎംഗലകശ്ശേരജി-തറവവാട്ടുഎം 
പചവാഴജിതറവവാടുഎം തമജിലളള പകയുഎം പ്രതജികവാ-രവഎം. ആദജിജെവാതത്യതജിലഎം ധനസജിതജിയജിലഎം 
തറവവാടെജിത-തജിലഎം ഒന്നജിജനവാന്നച്ച് മേജികചച്ച് നജില്കന്ന തറവവാടുകളവായജിരുന അവ. തലമുറകളവായജി 
എതജിര്തജിരുന്ന പചവാഴജിക്കേവാരുഎം മേഎംഗലകശ്ശേരജിക്കേവാരുഎം തമജിലളള ബന്ധഎം പത്മനവാദപജിളള 
പുന:സവാപജിചതവാണച്ച്പ്രശ്നങ്ങളജടെആരഎംഭഎം.പചവാഴജിയജിജല കദവകജിയമ 
സസൗനരത്യമുളളവളവായജിരുജന്നങ്കേജിലഎം കദവകജിയമസസൗനരത്യമുളളവളവായജിരുജന്നങ്കേജിലഎം ദഷയവായജി-
രുന. മേഎംഗലകശ്ശേരജിയജിജല കവാരണവതജിയവായജി അവര് നജിയമേങ്ങള സത്യഷജിക്കേവാന് തുടെങ്ങജി. ആ 
വശീട്ടജിജല ഏക ഈ- ഴവനവായജിരുന്ന കുഞ്ഞജന്റ അവജിടുജത തവാമേസഎം. അവര് ഇഷജപട്ടജിരുന്നജില. 

കുഞ്ഞന് ഈഴവനവായജിരുജന്നങ്കേജിലഎംകുഞ്ഞജന്റ ഈഴവനവായജിരുജന്നങ്കേജിലഎം മേഎംഗലകശ്ശേരജിത-

റവവാടെജികനവാടെച്ച്  അലജി   ഞ്ഞച്ച്  കചര്ന്നവാണച്ച്  അയവാള ജെശീവജിചജി-രുന്നതച്ച് . അയവാള 
മേഎംഗലകശ്ശേരജിതറവവാടെജികനവാടെച്ച് വളജരയ-ധജികഎം  ആത്മവാര്ത്ഥത  പുലര്തജിയജിരുന പത്മനവാദപജി-
ള്ളയുജടെ  സകഹെവാദരജിമേവാരവാണച്ച്  കമേലവാക്ഷജിയമയുഎം സകരവാ-ജെജിനജിയമയുഎം സത്യമേതജിയമയുഎം. കജെഷ്ഠജന 
സത്വന്തഎം അചച്ച്-ഛജനജയന്നകപവാലയവാണച്ച് അവര് മൂവരുഎം ബഹുമേവാനജിച ജി-
രുന്നതച്ച് കദവകജിയമയുജടെ തവാതച്ച്പരത്യ പ്രകവാശഎം കമേലവാ-ക്ഷജിയമയുഎം  സകരവാജെജിനജിയമയുഎം 
പചവാഴജിയജിജല കദവ-കജിയമയുജടെ സകഹെവാദരങ്ങജളയവാണച്ച് വജിവവാഹെഎം ജചയ്തതച്ച്.
സുമേതജിയമജയ വജിവവാഹെഎം ജചയ്തതച്ച് പ്രവാപജിയുഎം പകത്വതയുഎംസവാമതജികവഎം ഉളള ഉന്നതകുര്ുലജെവാതനവായ
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ദവാസരകറപച്ച്ആണച്ച്. കമേലവാക്ഷജിയമയുജടെജയു സകരവാജെജിനജിയമയുജടെയുഎം
ഭര്തവാക്കേന്മേവാര് മേദത്യപവാനജികളവായജിരുന. അതുജകവാണ്ടച്ച്-ചജില കുടുഎംബവഴക്കേകളക്കേച്ച്  കശഷഎം അവജര  
വശീട്ടജില് നജി-ന പുറതജിറകക്കേണ്ടതവായജി  വന.  മേവാനഹെവാനജിയവാല് കദവ-

കജിയമയുജടെ  പടെജിക്കേച്ച് പുറതജിറങ്ങജി. സ്രമേതജിയമയകടെഭര്തവാവച്ച് ഉഝവപറമജിജല 
കവടെജിജക്കേട്ടുകളകജിടെയജില് അമേജിട്ടച്ച് കപവാട്ടജി മേരജിചു.  അങ്ങജന ഭര്തവാക്കേവാന്മേവാരജില-

ത ആ മുന സകഹെവാദരജിമേവാരുഎം  തങ്ങളക്കേജിനജി ഭരത-ക്കേന്മേവാര് കവണ്ട എന്ന നജിശ്ചയതജില് 
മേഎംഗലകശ്ശേരജിത-റവവാട്ടജില് കഴജി ഞ്ഞുകുടെജി. നവാട്ടുകവാരുജടെ പജിറപജിറപുകളഏറജി അസഹെനശീയമേവായകപവാള 
കുഞ്ഞന് നവാടുവജിട്ടു.അയവാളജടെ വജികയവാഗകതവാജടെ തറവവാട്ടജിജല കവാരത്യങ്ങള
കലങ്ങജിമേറജിഞ്ഞു.നവായരശീഴവലഹെളയജില് പത്മനവാഭപജിള-ളയുജടെ കകയവാല് ഒരവാള 
മേരജിച.കവാരണവര്ക്കേച്ച് അതജിജന്റശജിക്ഷയവായജി നവാല വര്ഷഎം കഠജിനതടെവച്ച് അനഭവജികക്കേണ്ടജി
വന.തജന്റ മേക്കേളവായ വജിലവാസജിനജിയുഎം നനജിനജിയുഎം തവാഴ്ന്നജെവാതജിയജിജല രണ്ടു കപരുജടെ കുജടെ 
ഒളജികചവാടെജിയതറജിഞ്ഞ കമേലവാക്ഷജിയമ കദഷത്യവഎം സങ്കേടെവഎം നജിരവാശയുഎം തവാങ്ങവാ-

നവാവവാജത  ഹ്രദയഎം  ജപവാട്ടജി  മേരജിച.  മേകജന  പഠജിപജിക്കേവാനവാ-യജി  സുശശീലയവായ  സുമേതജി
തറവവാടെജിതതജിന് നജിരക്കേവാതഒരു ജതറച്ച് ജചയ. തജന്റ മേവാനഎം വജിറച്ച് കുട്ടപണജിക്കേര് എന്ന
ധനജികജന്റ കകയജില് നജിനഎം പണഎം വവാങ്ങജി.അവരുജടെ ഭവാഗതച്ച് നജിന കനവാകകമവാള ഒരു വശതച്ച്

മേകജന പഠജിപജികന്നതജിലൂജടെ അവര് തറവവാടെജിജന്റ ഉയര്ച ലക്ഷത്യമേവാകന.മേറവശതച്ച് 
തറവവാടെജിജന്റയുഎം തജന്റ തജനയുഎം മേവാനതജിനച്ച് തവാന് ഭഎംഗഎം വരുതജിയകതവാര്തച്ച് അവര് 

ദദുഃഖജികകയുഎം ജചയ്യുന.  സജിഫജിലജിസച്ച് ബവാധജിച സുമേതജിയമ ആത്മഹെതത്യ ജചയതു.സ്രമേതജിയമയുജടെ  

അനഭവഎം എജന്ന ഈ കനവാവലജില് ഏജറ ചജിന്തജിപജിചഘടെകമേവാണച്ച്. എത്ര ആദര്ശവഎം തറവവാടെജിതവഎം 

ഉയര്ന്നകവാഴ്ചപവാടുകളമുജണ്ടങ്കേജിലഎം പണമേജിലവാജത ജെശീവജിതഎം വഴജി-മുട്ടജി നജില്കന്ന അവസയജില് 

മേനഷത്യര് ഏതു മേവാര്ഗവഎംസത്വശീകരജിക്കേവാവന്ന അവസവാവജികശഷമേവാണച്ച് സ്രമേതജിയമ-

യുജടെ കവാരത്യതജില് കവാണവാന് കഴജിയുന്നതച്ച്. സത്വന്തഎം മേവാനഎം ഒരു ആഭവാസനച്ച് അടെജിയറ ജവകജനങ്കേജിലഎം 

മേകജന്റ കശവാ-ദനമേവായ ഭവാവജിയുഎം  അതുവഴജി കുടുഎംബതജിജന്റ ഉന്നമേനവഎംലക്ഷത്യഎം ജവകന്നതജിലൂജടെ 

സത്യമേതജിയമ പൂര്ണമേവായുഎം ജതറ്റു-കവാരജിയവാജണനഎം പറയവാന് കഴജിയവാജത വരുന. അനജെ-തജിയുജടെ 

മേരണകതവാജടെ ചജിതഭ്രമേഎം ബവാധജിചച്ച് സകരവാജെജിനജി-യമയുഎം മേരജിച . 4 വര്ഷങ്ങളകകശഷഎം ശജിക്ഷ 

കഴജിഞ്ഞജിറ-ങ്ങജിയ 
പത്മനവാഭപജിളളയുഎംസനത്യവാസജിയവായജിതജിരജിജചതജിയകുഞ്ഞനഎംപവാപകമേവാക്ഷതജിനവായജി 

ഹെജിമേവാലയതജില് സനത്യ-സജിക്കേവാന്  യവാത്ര പുറജപട്ടു . ഭര്തവാവജിജന്റ മേരണകശഷഎം വജിലവാസജിനജി 

പചവാഴജിയജിജല ഭവാസരന്നവായജര വജിവവാഹെഎം ജചയ. അയവാള നല മേനസ്സുളളവനവായജിരുന. കദവകജിയമ-

യുഎം സജിഫജിലജിസച്ച് ബവാധജിചവാണച്ച് മേരജിചതച്ച്. അവരുജടെ മേകണകതവാജടെ നവാട്ടജിജല പരദൂഷണങ്ങളജടെ 

ജജെ എഎം എചച്ച് എസച്ച്                                        18



ഉദച്ച്ഭവസവാനഎംഅടെയജപട്ടു. ഒളജികചവാടെജികപവായ നനജിനജിജയ നവാടുവജിട്ടുകപവായപത്മനവാഭപജിളളയുജടെയുഎം 

കദവകജിയമയുജടെയുഎം മേകന് രവശീ-നന് യവാദത്യശ്ചജികമേവായജി കണ്ടുമുട്ടജി. രവശീനന് അറജിയജപടുന്നഒരു 

സത്വവാതന്ത്രത്വസമേരകസനവാനജിയുഎം നനജിനജി മേദവാസുകവാരുജടെ പ്രജിയഗവായജികയുഎം ആയജിതശീര്ന്നജിരുന. 

പഠജിക്കേവാന് കപവായസുമേതജിയമയുജടെ മേകന് രവാമേചനന് വക്കേശീലവായജി നജലവാരുവജിവവാഹെവഎം കഴജിചച്ച് 

അന്തസവായജി തറവവാട്ടജില് തജിരജിജചതജി.അങ്ങജന അനത്യഎം നജിനകപവാകവാമേവായജിരുന്ന മേഎംഗലകശ്ശേരജി-

തറവവാട്ടജില് വശീണ്ടുഎം പ്രതത്യവാശയുജടെ മേണജിനവാദഎം മുഴങ്ങജി.പചവാഴജിതറവവാടെജികനവാടുള്ള ശത്രുത 

എജന്നകന്നകമേവായജിഅവസവാനജിച എന്ന വത്യതത്യവാസഎം മേവാത്രഎം. കനവാവലജിജലപ്രധവാനപ്രതജിപവാദത്യവജിഷയഎം 
ജെവാതജികജള കവര്തജിരജിചകവാണുന എന്നതവാജണങ്കേജിലഎം ഈഴവര് അവരുകടെതവായകുറചച്ച് അവകവാശങ്ങള
കനടെജിജയടുത എന്നജതവാഴജിചവാല്ഈ സമ്പ്രദവായതജിനച്ച് ഒരു മേവാറഎം വരുന്നതവായജി കവാണവാന്

സവാധജികന്നജില. ഈഴവ-നവായര് കവര്തജിരജിവജിലവാജത നവായര്കുടുഎംബജത കസവജിചച്ച് കുഞ്ഞജന്റ 

മേക്കേള മുതജിര്ന്നകപവാളനവായര് പ്രമേവാണജിതജത കചവാദത്യഎം ജചയ്യുന്നവരവായജി മേവാറന്നകവാഴ്ച, മേവാറന്ന 

കവാലഘട്ടതജിജന്റയുഎം വത്യവസജിതജികളജടെയുഎം അനജിവവാരത്യതജയ കവാണജികന. തുടെര്നണ്ടവായ 

കപവാരവാട്ടങ്ങ-ളജിലൂജടെ അവര് അതു കനടെജിജയടുത എന നമുക്കേച്ച് അനമേവാ-നജിക്കേവാഎം. കനവാവല് 

ആരഎംഭജികന്നതച്ച് ഒരു ജവളളജപവാക്കേതജി-ലൂജടെയവാണച്ച്. കന്നത മേഴജയപറജിയുഎം കത്യഷജിനവാശജതപറജി-

യുഎം കകട്ടറജിവണ്ടങ്കേജിലഎം പുസ്തകതജിലൂജടെ വവായജിചറജിയവാന് സവാധജിചതച്ച് പുതുമേകയറജിയ 

ഒരനഭവമേവായജിരുന. വളജര തശീ-വ്രവഎം  വജിശത്വവാനകയവാഗത്യവമേവായ രശീതജിയജിലവാണച്ച് ഈ ഭവാഗഎം 

അവതരജിപജിചജിരജികന്നതച്ച്. നവായര്-ഈഴവ സഎംഘടെനങ്ങളഎം നവായനവാര് തമജിലള്ള 
സഎംഘടെനങ്ങളജമേവാജക്കേ കകശവകദവച്ച് കണമുമജില് നടെകന്ന സഎംഭവങ്ങജളകപവാജലയവാണച്ച് നമ്മുജടെ 

മുന്മജില് അവതരജിപജിചജിരജികന്നതച്ച്. ഈ പുസ്തകഎം വവായജിചതജില് കുടെജി പല മേലയവാളപദങ്ങളഎം 

സവാഹെജിതത്യ-ജജശലജികളഎം പരജിചയജപടെവാന് സവാധജിച. മേകനവാഹെരമേവായ ആശയഭഎംഗജി നമുക്കേശീ കനവാവലജില്

കവാണവാന് കഴജിയുഎം. കഠജിനമേവായ പദപ്രകയവാഗങ്ങളജില്കടെജി ഒരു ഉന്നതനജിലവവാരഎം

വരുതജി തശീര്ക്കേവാന് ശ്രമേജിക്കേവാജത ലളജിതമേവായ ജജശലജില്-കടെജി കഥജയയുഎം ആശയങ്ങജളയുഎം 

സവാധവാരണക്കേവാരജികല-ജക്കേതജികന്നതജില് കനവാവലജിസറച്ച് വജിജെയജിചജിരജികന്നതവായജി 

എനജിക്കേച്ച് കതവാനന. മേനഷത്യന് ആവശത്യമേവായ മൂലത്യങ്ങളഎം അതജിജന്റ അഭവാവഎം മൂലഎം 

നമുകണ്ടവാകയക്കേവാവന്ന പ്രതജി-ബന്ധങ്ങളഎം  ഇതജില് വരചച്ച്കവാണജിചജിരജികന. വവാങച്ച്മേയ-

ചജിത്രങ്ങളവാല് സനത്യഷവഎം വളജര ആസത്വവാദത്യകരവമേവായജി കത്യതജിയവാണച്ച് പജി. കകശവകദവജിജന്റ 

'അയല്ക്കേവാര്.'                                                   ജജെറജില് ഷവാജെജി 10 A
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അമഡിളഡിയമറ്റോവേന്െ

അമജിളജിയമവാവന് - എജന്റ
അമജിളജിയമവാവന്

പുള്ളജിവജിരജിപജിന്കമേല് - കകണ്ടവാ
പവാതജിമേയക്കേതജില്

മേവാനതറങ്ങുകമവാള - കരജി-
കമേഘഎം പുതയ്ക്കുകമവാള

അമജിളജിയമവാവന് ഒരു 
കമജിളജിയമവാവന്

                                                                                        
                             ജകസജിയ
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റവേര്പറ്റോടഡിനന്െറ നനറ്റോമരശം

   അറജിവജിന് ആഴജിയവാജമേന് വജിദത്യവാലയകമേ വനനഎം
പവാലരുവജികപവാജലവാഴുകുമേവാ അറജിവകജളന് കവാതജില്

ജമേജലകയവാതജിയ എന് ഗുരുക്കേജള വനനഎം
ഒരുശലഭമേവായജി പറജന്നതജി ഞെവാജനന്

ജകവാചവജിദത്യവാലയതജില്
ഒരുപജിടെജികതന്നകരുവവാന് വര്ണങ്ങള

വരചകവാട്ടജിടുഎം മേഴവജില്ലുകപവാജല
നജിറങ്ങളവാല് നജിര്മജിതമേവായ

ജയന് ജകവാചവജിദത്യവാലയതജില്
ഒരു മേഴക്കേവാലജതന് കുടെക്കേശീഴജികലവാടെജിജയതജിയ

വവാനമവാടെജിയവാജമേന് കൂട്ടുകവാരജി
എത്രകയവാ പവജിത്രമേവാകമേവാര്മകള

പങ്കുവചശീടുമേവാകമേവാകരവാ നജിമേജിഷവജമേന്
മേനസജില് ജെത്വലജിചനജിനനശീ

ഉപകദശങ്ങളവാലഎം കളജിചജിരജികളവാലഎം
തള്ളജിനശീക്കേജിയ ഓകരവാനജിമേജിഷങ്ങളഎം
ഓര്മയജില് സൂക്ഷജിക്കേവാജനവാരവായജിരഎം

വര്ണവസന്തങ്ങളഎം
നവാഎം പജിരജിയുകയവാണച്ച് വജിടെ ജചവാല്ലുകയവാണച്ച്
എന്പ്രജിയ കൂട്ടുകവാരജി ജകവാചവജിദത്യവാലയകമേ
ഒരജിക്കേലഎം മേറക്കേവാത ഓര്മകളമേവായജി
കളജിചഎം ചജിരജിചഎം കഥകള പറഞ്ഞുഎം

കഴജിഞ്ഞ മൂനവര്ഷഎം
പറയവാനജില ഈനകവര്പവാടെജിന്ജനവാമരഎം
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ഒവാര്മകറജിപച്ച്  :

           മരണമഡിലറ്റോത്ത ബറ്റോലഭറ്റോസ്ക്കര്

ബവാലഭവാസ്ക്കര് എന്ന കപരജിനര്ഥഎം ഉദയസൂരരന്
എന്നവാണച്ച്.കവാല് നൂറവാണ്ടുകളവായജി സഎംഗശീത ഭുമേജിയജില് വജിളക്കേവായജിനജിന്ന ഒരു വ്രക്തജിആയജിരുന

ബവാലഭവാസ്ക്കര്.അപ്രതശീക്ഷജിതമേവായജി മേറഞ്ഞുകപവാകുകമവാള ഇരുട്ടജിലവാകുന്നതച്ച് അകനകലക്ഷഎം
ആരവാധകരവാണച്ച്.പജക്ഷ അവരുജടെ ഹൃദയതജില് ബവാലഭവാസ്ക്കര് ഇകപവാഴുഎം

ജെശീവജിചജിരജികന.ഇനജിയുഎം ഏജറക്കേവാലഎം ജെശീവജിചജിരജിക്കേജണ എന പ്രവാര്തജിച ജെനങ്ങളക
മേഹെവാ പ്രളയതജിന കശഷഎം ഒരു കതവാരവാകണശീരവായജിബവാലഭവാസ്ക്കര്.എഴുതവാനഎം വവായജിക്കേവാനഎം

തുടെങ്ങജിയപ്രവായതജില് ജപവാതുകവദജിയജില് എതജിയ ബവാലപ്രതജിഭ ഏകപവാഴുഎം വയലജിന്
ജനജഞവാടെച്ച് കചര്തച്ച്പജിടെജികമേവായജിരുന.17 ാവാഎം വയസജില് മേങ്കേലത്യപലക്കേച്ച് എന്ന സജിനജിമേക

സഎംഗശീത സഎംവജിതവാനഎം നജിര്വഹെജിചജകവാണ്ടച്ച് ചലചജിത്ര രഎംഗകതക്കേച്ച് വന.ആദമേവായജി
ഇലടജിക്കേച്ച് വയലജിനജിലൂജടെ യുവതലമുറജയ ശവാസ്ത്രശീയസഎംഗശീത കകചരജികളജില് ചജിട്ടയവായ

ശുദസഎംഗശീതഎം.വവായജിച കക്കേളപജിച ഗുരുവഎം വലത്യമവാവനഎം പ്രശസ്ത വയലജിനജിസമേവായ ബജി.
ശശജികുമേവാറവാണച്ച് ബവാലയച്ച്ഈ സഎംഗശീതവജിലജിജന്റെ മേവാസ്മരജിക ശക്തജി

പകര്നനല്കജിയതച്ച്.പ വാരമരത്യമേവായജി മുതചനജില് നജിനനവാഗസത്വര വജിദത്വവവാന്
ഭവാസ്ക്കരപണജിക്കേരജില് നജിനലഭജിച സപസത്വരങ്ങള വഴങ്ങജിയ കവാലഎം മുതല്വയലജികനവാടെച്ച് ഒരു
ദജിവസഎം കപവാലഎം പജിരജിഞ്ഞുന്നജിന്നജിരുനജില ബവാല.ബവാല എത്രനന്നവായജി വയലജിന് വഴങ്ങുന

എന പലകുറജി ആവര്തജിചച്ച് കചവാദത്യതജിനച്ച് 'എനജിക്കേച്ച് വയലജിജന കപടെജിയജിവല 'എന്നമേറപടെജി
ആണച്ച് ബവാല ഏകപവാഴുഎംനല്കുക.ബവാല ഏജറ കപവാപ്പുലര് ആണജലവാആളള ബവാലജയ ആണച്ച്

കചവാദജികന്നതച്ച്.ബവാലഭവാസ്ക്കറഎം ലകജിയുഎം രണ്ടവായജിരഎം ഡജിസഎംബര്16 നവാണച്ച്
വജിവഹെജിതരവായതച്ച്.അതജിനകശനശീണ്ട 16 വര്ഷതജികനവാടുവജില് ഒരു ജപണ കുഞ്ഞു

ഉണ്ടവായതച്ച്.ആ കുഞ്ഞജികനയുഎം ജകവാണ്ടച്ച് യവാത്ര 
ജചയജകവാണ്ടജിരുന്നജപവാള ആയജിരുന ആദവാരുണമേവായ സഎംഭവഎം നടെന്നതച്ച് അതജില് ബവാലയുഎം മേകളവായ

കതജെസത്വശീനയുഎം മേരജിച.ഭവാരത്യ ലക്ഷജിമേജി തനജിചവായജി.അങ്ങജന ആ ഉദയസൂരത്യന്
യവാത്രയവായജി ..................................................!

മേറക്കേജില ഒരജിക്കേലഎം ജെനങ്ങളജടെ ഹൃദയതജില്
 ഒരു സഎംഗശീത കയവാദവാവവായജി ഇകപവാഴുഎം

ജെശീവജിചജിരജികന........…             ആരത്യ,ജഎസജി
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                                             ജകസജിയ



                               മുതലയുശം തവേളയുശം                                           

 
  ഒര കകടടല ,       ഒര മതലയയ തവളയയ നല കടകകര ആയടരന .    അവര എനയ കണമടമകയടരന . 

   മതല തകമസടചടരനതത കളതടലകയടരന .      ഒര ദടവസയ മതലയകത ഇര കടടകതകയട .   ഈവടവരയ

     അവനഅവനനതറ പടയ കടകകകരനന അറടയടച "       എടക എനന കപടടചത ആരയ ഇകപകള കളതടല

 വരകറടല !    എനടകകനണങടല വടശനടടയ വയക ! " .    തവള കറചകനരയ ആകലകചടചതടനകഷശയ

   അവനനകര ബദടകതകനട ,

   അവന മതലകയകടത പറഞ "      നനഈ ദടവസയ ചതതകപകനല അഭടനയടകണയ ,   ഞകന കകടടല

    നചനത നന ചനതനതപറയകയ .      അകപകള അതയ വടശശസടചത ആനരങടലയ കനകകകന വരയ,  ആ

   നടമടഷയ നന ചകടട കടടകണയ.”

     അവന തവള പറഞതകപകനല നചയ .

     ആദദയ കനകകകന വനതത ബദടമകനകയ ഒര കറകനകയടരന.    മതലനയ കണകപകള അവനത

  സയശയയ കതകനട .   അവന പറഞ "     ചത മതലനയലകയ വകലആടനമനലക ,  ഇനതനക

 ആടകതതത ? ''

    മണന മതല ഇതകകടത വകലകടട .      കറകനത അകപകള തനന കകരദയ പടടടകടടട .   അവന കവഗയ

   നചനത കകടടലളവകരകടത പറഞ .    അവരനട കളകഥകള നപകളടഞ .

-   മകതതസത വട കറകഷത
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     കലവാമേണ്ഡലഎം കൃഷ്ണന്നവായര്

        “ഈജയരു വജിദത്യ വശതവാക്കേവാന് പറ്റുന്നജിജല-ങ്കേജില് എനജിക്കേജിനജി കണ്ണുകള അക്ഷരവാര്ഥ-

തജില് നജിറഞ്ഞജിരുന.നടെനരഎംഗജത കുലപതജിയവായ ഗുരു കഗവാപജിനവാഥജിനടുക്കേല് കണ്ണുസവാധകഎം 
പഠജിക്കേവാജനതജിയതവായജിരുനഅയവാള.നജിതന്തരമേവായ സവാധകതജിജനവാടുവജില്
കണ്ണു രണ്ടു തുടുതവശീങ്ങജി.കവദന അസഹെത്യമേവായജി.പരജികശവാധജിച  കഡവാക്ടര് ഈ സവാധകഎം 
നജിര്തജിയജിജലങ്കേജില് ഒടുവജില് കണ്ണുണ്ടവാവജിജലന പറഞ്ഞു.അകപവാഴവായജിരുന
ആ പ്രതജികരണഎം.കഥകളജിജയ ജെശീവജിതവഎം ജെശീവജിതജത കഥപളജിയുമേവാക്കേജിയ കലവാമേണ്ഡലഎം
കൃഷ്ണന്നവായരവായജിരുന ആ യുവവാവച്ച്.അവജിസ്മരണശീയമേവായ ആത്മബലതജിജന്റ 
ജെശീവജിതഎം........................

             ദവാരജിദത്യവഎം കഷപവാടുഎം മേവാത്രഎം കകമുതലവായുള്ള ഒരു കുടുഎംബതജില് നജിന്നച്ച് കഥകളജിജയന്ന 
കലവാരൂപതജിജന്റ ഗജിരജിശഎംഗങ്ങള കശീഴടെക്കേജിയ കൃഷ്ണന്നവായര് കകരളശീയ കലവാരഎംഗതച്ച് 
പ്രകവാശകഗവാപുരമേവായജിനജിലജകവാള്ളുന.1914 മേവാര്ചച്ച് 27 ന കണ്ണുര്ജെജിലയജിജല ചജിറയലജില് 
ജെനനഎം.പുതജിയടെത വശീട്ടജില് മേവാധവജിയമയുജടെയുഎം കവാഞ്ഞജിരകങ്ങവാട്ടച്ച് നവാരവായണന് നവായരുജടെയുഎം 
മേകന്.നവാലവാഎം കവാസുവജര ഔകദത്യവാഗജിക പഠനഎം.മേജികതവാദയഎം കലവാലയതജിലഎം  തത്യപ്പൂണജിതറ ആര്. 

എല്. വജി. കഫന് ആര്ടെച്ച്സച്ച് സകളജിലഎം തജിരുവനന്തപുരഎം  'മേവാര്ഗജി' യജിലഎം അധത്യവാപകന്.

                                                                                            ജഎസജി 9A
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കകരളഎം അതജിജെശീവജിച കഥ

മേഹെവാപ്രളയതജില് നജിനഎംകകരളഎം കരകയറകയവാണച്ച്. ഓര്കകമവാള ഭയജപടുകയുഎം ,ഒരു
മേലയവാളജിയവായതജില് അഭജിമേവാനഎം കതവാനകയുഎം ജചയ്ത നജിമേജിഷങ്ങളണ്ടച്ച്. കുളജിര്ജതന്നലജിജന്റെ സുഖമുള്ള

മേഴകയവാര്മേകള മേനസജില് സൂക്ഷജിചജിരുന്ന മേലയവാളജി കണ്ടതച്ച് മേഴയുജടെ രസൗദഭവാവഎം, നൂറവാണ്ടജിജല ഏറവഎം
വലജിയ പ്രളയഎം. കവാലവര്ഷഎം പതജിവജിലമേധജികഎം ശക്തജി പ്രവാപജികന്നതച്ച് നവാഎം ശ്രദജിചജിരുന്നജില. എലവാ

ജകവാലകതയുഎം കപവാജല കുട്ടനവാട്ടജില് മേവാത്രഎം ഒതുങ്ങുഎം മേഴജക്കേടുതജിയുജടെ ദരന്തങ്ങജളന്നച്ച് കകരളഎം കരുതജി.
ജവറജതയങ്ങു തജിരജിച കപവാകവാന് വന്നതല എന്ന സൂചന നല്കജി മേലകയവാരങ്ങളജില് വത്യവാപകമേവായ

മേണജിടെജിചജിലഎം ഉരുളജപവാട്ടലഎം ഉണ്ടവാക്കേജി. ഡവാമുകളജില് ജെലനജിരപച്ച് ഉയര്ന .

ജെലനജിരപ്പുയരുന  ;   ആശങ്കേയുഎം

 ഇടുക്കേജി അണജക്കേട്ടജിജല ജെലനജിരപച്ച് ഉയരുന്ന വവാര്തകള ആശങ്കേയച്ച് പകരഎം 
ആകവാഎംഷകയവാജടെയവാകുഎം ഒരു പകക്ഷ മേലയവാളജികള കകട്ടതച്ച്. ഡവാമേജിജന്റെ ഷട്ടറകള തുറകന്ന ചരജിത്ര 
നജിമേജിഷതജിനച്ച് സവാക്ഷത്യഎം വഹെജിക്കേവാനവായജി ഇടുക്കേജിയജികലക്കേച്ച് ജെനപ്രവവാഹെഎം.ടയല് റണജിനവായജി തുറന്ന 
ഷട്ടറകള പജിന്നശീടെച്ച് അടെകയണ്ടജി വന്നജില. ചരജിത്രതജിലവാദത്യമേവായജി ജചറകതവാണജി അണജക്കേട്ടജിജന്റെ 5 

ഷട്ടറകളഎം ഉയര്തജി. കവാലവര്ഷഎം അതജിജന്റെ എലവാ ഭശീകരകതവാജടെയുഎം ആര്തലച. കറവാഡുകള ഒലജിച 
കപവായജി, വശീടുകള നജിലഎംജപവാതജി, കുനകള ഇടെജിഞ്ഞു. രവാജെത്യഎം 72ാവാഎം സത്വവാതന്ത്രത്യദജിനഎം 
ആകഘവാഷജികകമവാള ആശങ്കേയുജടെ നജിഴല് വശീണജിരുന കകരളതജിജന്റെ ആകവാശതച്ച്.

കത്യവാമജികലക്കേച്ച് 

കജിട്ടജിയജതവാജക്കേ കയജിജലടുതച്ച് ദരജിതവാശത്വവാസ കത്യവാമജികലക്കേച്ച് ഓടെജിയവര്, വശീടെജിജന്റെ രണ്ടവാഎം നജിലയജില് 
അഭയഎം പ്രവാപജിചവര്, ചതജപവാങ്ങജിയ വളര്ത മൃഗങ്ങള, ഒറജപട്ടച്ച് കുടുങ്ങജിക്കേജിടെകന്നവര്ക്കേവായുള്ള 
ഉറവരുജടെ സഹെവായവാഭത്യവാര്ത്ഥനകള. ഒരു മേനഷത്യവായുസജില് മേറക്കേവാന് കഴജിയവാത നടുകന്ന 
ഓര്മേകളവാണച്ച് പ്രളയഎം സമവാനജിചതച്ച്

മേത്സത്യജതവാഴജിലവാളജികള 

കകരളതജിജന്റെ കസനത്യമേവായജി മേത്സത്യജതവാഴജിലവാളജികള എതജി. കുടുങ്ങജിക്കേജിടെകന്നവജര കതടെജി 
വഴജിയറജിയവാത ഇടെങ്ങളജിലൂജടെ കടെലജിജന്റെ മേക്കേള കപവായജി. സവാമൂഹെത്യമേവാധത്യമേങ്ങള കണകടവാള 
റൂമുകളവായജി. കസനത്യവഎം, കപവാലശീസുഎം, ഭരണകൂടെവഎം, ജെനങ്ങളഎം പ്രളയഎം തകര്ക്കേവാത നവാടെവായജി 
കകരളജത കകപജിടെജിചയര്തജി

ഒറജക്കേട്ടവായജി

 കക്ഷജി രവാഷ്ട്രശീയ വത്യതത്യവാസമേജിലവാജത കകരളഎം ഒറജക്കേട്ടവായജി മേഹെവാപ്രളയജത കനരജിട്ടു. ദരന്തബവാധജിത 
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പ്രകദശങ്ങള സനര്ശജിക്കേവാന് മുഖത്യമേന്ത്രജിയുഎം പ്രതജിപക്ഷകനതവാവഎം ഒരുമേജിജചതജിയതജിജന കദശശീയ 
മേവാധത്യമേങ്ങള വജര വവാഴജി പറഞ്ഞു. എയര് ലജിഫജിഎംഗജിലൂജടെ ഗര്ഭജിണജികജളയുഎം കുട്ടജികജളയുഎം 
ജപവാക്കേജിജയടുതച്ച് സുരക്ഷജിത സവാനങ്ങളജിജലതജിച. പ്രതശീക്ഷയുജടെ പുല്നവാമ്പുകള വശീണ്ടുഎം തളജിര്ത 
തുടെങ്ങജി.

പ്രളയകവാലഎം

 പ്രളയകവാലഎം തജിരജിചറജിവകളകടെതച്ച് കൂടെജിയവായജിരുന. ജെവാതജിയുകടെയുഎം മേതതജിജന്റെയുഎം പണതജിജന്റെയുഎം 
അതജിര് വരമ്പുകള ഇലവാതവായജി. അമലതജിലഎം പള്ളജികളജിലഎം നജിസവാര പവായകള വജിരജിച.

പവാവജപട്ടവനഎം പണക്കേവാരനഎം ഒരു പവാത്രതജില് നജിന്നച്ച് കഴജിച. അനത്യര്ക്കേച്ച് പ്രകവശനമേജിജലന്നച്ച്
എഴുതജിയ കബവാര്ഡുകള പ്രളയജമേടുത. വജിശപജികനക്കേവാള വലതല ദരഭജിമേവാനജമേന്നച്ച് കകരളമേക്കേള

തജിരജിചറജിഞ്ഞു.

-മേവാതഡ്യൂസച്ച്  വജി കറവാഷച്ച്
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തയവാറവാക്കേവാന് സഹെവായജിച എലവാവകരവാടുമുള്ള നനജി

അറജിയജികന……………...
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