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അണഹാരകണനനം അടകഹാപ്പകഫിയനംഅണഹാരകണനനം അടകഹാപ്പകഫിയനം

പകല് ഏയറ ദവകവിയവിട്ടുസം   അണഹാരകണയന  

കഹാണഹാനഹായവില്ല.അടകഹാപ്പകവിചുറ്റുപ്പഹാടസം സനഹാകവി

ഒച്ചയവച്ചു . ദൂയര കയണറവിഞ്ഞസപ്പഹാൾ കണന് ഒരു
കല്ലവില് കയറവി ഇരവിക്കുന്നതറ്റ് കണ്ടു പകവി സവഗസം പറന്നറ്റ്
അവയന്റെ അടയതതവി  ദദുഃഖവിതനഹായ അണഹാറകണയന

സനഹാകവി പകവി സചഹാദൈവിച്ചു, എനഹാ കണഹാ നവിനകവിത്ര

മമൗനസം? സഹാധഹാരണ നജീയയയന്ന വവിലവികഹാറുള്ളതറ്റ് , 

എന്തുപറവി നവിനകറ്റ്? എനവികറ്റ് ഭകണസം

തന്നുയകഹാണവിരുന്ന പഹാവറ്റ് , സപര തുടങ്ങവിയ മരയമല്ലഹാസം മനുഷത്യന് മുറവിച്ചുമഹാറവിയവിരവിക്കുന്നു., 

ഒടവവില് ഇതഹാ മഹാമ്പഴസം തന്നുയകഹാണവിരുന്ന എയന്റെ മഹാവസം  യതഹാണ ഇടറവി കണന് 

തുടര്ന്നു.ഭകണസം കവിട്ടഹായത അലഞ്ഞ ഞഹാന് അവശനഹായവി എയന്റെ കൂടയണഹാന് സനരസം 

അവവിയട എനവിയകയന്റെ കൂടസം നഷ്ടമഹായവിരുന്നു. ഞഹാന് കയറവികവിടന്നവിരുന്ന വജീടവിയന്റെ മച്ചറ്റ് 

കുതവിവഹാര്തവിരവിക്കുന്നു. എനവികറ്റ് കൂടറ്റ് യകട്ടഹാനുസം സലമവില്ലഹാതഹായവിരവിക്കുന്നു. എയന്റെ 
വശസം നഹാശതവിയന്റെ വകവിലഹാണറ്റ് അസത കണഹാ ഇങ്ങയന സപഹായഹാല് സശ്വഹാര്ത്ഥരഹായ 

മനുഷത്യര് നമ്മയളയയഹാന്നുസം ഭൂമവിയവില് ജജീവവികഹാനനുവദൈവികവില്ല. പകവി പറഞ്ഞു , ഇതറ്റ് 

പറഞ്ഞറ്റ് തജീരുസമ്പഹാസഴക്കുസം മഹാനസം കറുത, ഇടവിയവട്ടവി , മവിന്നല് പവിണരുകൾ പഹാഞ്ഞു . 

മഴ യപയ. അണഹാറകണനുസം അടയഹാപകവിയസം യതഹായട്ടഹാരുമവി നവിന്നു . യപയട്ടന്നറ്റ് കഹാററ്റ് 

ആഞ്ഞടവിച്ചുവജീശവി . യന്ത്രസം മണ്ണുമഹാനവിയ യതങ്ങവിന്ചുവടറ്റ് കടപുഴകവി അവരുയട മജീയത 

പതവിച്ചു. അങ്ങയന നവിതത്യവസം കഹാണുന്ന  അടകഹാപകവിയസം അണഹാറകണനുസം 

വരഹാതഹായവി . ആ കരുത ഒഹാര്മ്മയവിയലഹാഴുകവി തജീരുസമ്പഹാസഴക്കുപസം വജീടവിയന്റെ 

ഉമ്മറയചരുവവില് ചഹാരവിയവിരുന്ന മരുതവിയയട കണ്ണുകല് നവിറഞ്ഞു. അനനതയവിസലകറ്റ് 

സനഹാകവിയസപ്പഹാൾ  സൂരത്യന് പടവിഞ്ഞഹാസറഹാസട്ടകറ്റ് അടക്കുന്നു. യപയട്ടന്നറ്റ് ഒരു ശബസം സകട്ടു . 
ഓടവിയച്ചന്നറ്റ് സനഹാകവിയസപ്പഹാൾ വഹാഴ തണവിന്മുകളവില് ഒരു യചറവിയ അടയഹാപകവി 

നവില്ക്കുന്നു. സസ്നേഹസതഹായട അതവിയന തസലഹാടവിയസപ്പഹാല് അനുസരണ ഉള്ള കുട്ടവിയഹായറ്റ് 
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കണവില്നവിന്നുസം ആനനഹാശ്രു യപഹാഴവിഞ്ഞു. യമയല്ല പകവിയയ എടതറ്റ് ദദൈവതവിയന്റെ 

കൂട്ടവിസലകറ്റ് പറഞ്ഞയച്ചു.                                                                                                  
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അമ്മനയെന്ന മഹാലഹാഖഅമ്മനയെന്ന മഹാലഹാഖ

സനരസം  പുലര്ന്നതറ്റ് സപഹാലസം ഞഹാനറവിഞ്ഞവില്ല. 

അടകളയവില്  പഹാത്രങ്ങസളഹാടറ്റ് സസംസഹാരവിക്കുകയഹാണറ്റ്

എയന്റ അമ്മ. അതവിനവിടയവിലഹാണറ്റ് ഒച്ചതവിലള്ള

വവിളവിയയരുന്നതറ്റ്. സമയസം ഏഴഹാവഹാനഹായവി. സ്കൂളവില്

സപഹാസകയണ ?

'നജീ ഇനവിയസം ഉറങ്ങുകയഹാസണഹാ? '. അമ്മ പറഞ്ഞു. അഞ്ചുമവിനവിറ്റുകൂടവി.അഞ്ചമവിനവിററ്റ് 

അനുവഹാദൈസം സചഹാദൈവിച്ചറ്റ് ഞഹാന് വജീണ്ടുസം ഉറങ്ങഹാന് കവിടന്നു. അഞ്ചുമവിനവിററ്റ് കൃതത്യമഹായസപ്പഹാൾ 

അമ്മയയട ശബസം വജീണ്ടുസം ഉയര്ന്നു. കുറച്ചറ്റ് മ     ടവിയസം സദൈഷത്യവസം ഉളളവിലയണങവിലസം 
എഴുസന്നററ്റ് വഹാഷറ്റ്റൂമവില്  കണഹാടവി സനഹാകവി നവിന്നു അസപ്പഹാസഴക്കുസം വജീണ്ടുസം ശബറ്റ് ദൈസം 

ഉയര്ന്നു. സമയസം ഇസപ്പഹാൾ 7.30 ആയവി പ്രഭഹാതകൃതത്യസം കഴവി ഞ്ഞ സശഷസം വജീണ്ടുസം 

മുറവിയവിയലതവി.    “ഇന്നു സ്കളവിലഹായവിരുയന്നങവില് അ ടത മുറവിയവില് എയന്റ കുസഞ്ഞട്ടന് 

ഇസപ്പഹാഴുസം ഉറങ്ങവിയകഹാണവിരവിക്കുകയഹാണറ്റ്.

വസല്ലത്യട്ടന് രഹാവവിയലതയന്ന ഒരുങ്ങവി എവവിയടസയഹാ സപഹായവിന്നഹാ സതഹാന്നുന്നതു.ഞഹാന് 
എങ്ങയനയയഹായകസയഹാ

അടകളയവിയലതവി . അമ്മസയഹാടറ്റ് എയന്റ ആദൈത്യയത സചഹാദൈത്യസം "ഇന്നു വല്ല 

അവധവിയസം ഉസണഹാ". വഴകറ്റ് പറഞ്ഞവിയല്ലങവിലസം അടകളയവില് പുകയവില് യതളവിഞ്ഞ 

രൂപസം എയന്ന കണ്ണുകളുരുട്ടവി സപടവിപ്പവിക്കുന്നുണഹായവിരുന്നു.വജീണ്ടുസം ഒരു മുന്നറവിയവിപ്പറ്റ്. 

സമയസം ഏഴറ്റ് കഴവിഞ്ഞറ്റ് എട്ടഹായവി. അസപ്പഹാസഴക്കുസം എനവിക്കുള്ള ഉച്ചഭകണവസം 

പ്രഭഹാതഭകണവസം സടബവിലവില് എതവിയവിരുന്നു. കഴവിച്ചുയകഹാണവിരവിക്കുസമ്പഹാഴ ആരുസം 
വവിളവികഹായത കുസഞ്ഞട്ടന് 

അടകളയവില് എതവി. അമ്മയയട പുന്നഹാര മകന് എതവിയസപ്പഹാസഴക്കുസം എന്നറ്റ് 
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ശകഹാരവികഹാന് തുടങ്ങവി. ഒന്നുസം സകട്ടവില്ല എന്നറ്റ് നടവികഹാന് എനവികറ്റ് കഴവിഞ്ഞവില്ല.ഞഹാനുസം 

എയനഹായകസയഹാ പറഞ്ഞു. സകഹാകവില് സനഹാകഹായത അമ്മ പറഞ്ഞു. സമയസം 8.30 

കഴവിഞ്ഞു. സ്കൂൾ ബസറ്റ് വരഹാറഹായവി. പറഞ്ഞുതജീരുസം മുസംയമ്പ സ്കൂൾ ബസറ്റ് വജീട്ടു മതവിലവിയന്റ 

അപ്പുറത നവിന്നറ്റ് സഹഹാണ് അടവിക്കുന്നുണഹായവിരുന്നു. സ്കൂൾ ബസവില് എയന്റ 

കൂട്ടുകഹാരവികൾ  കഹാത നവില്ക്കുന്നുണഹായവിരുന്നു.സ്കൂളവില് എതവി ഒഹാസരഹാ പവിരജീടസം 

വജീട്ടവിസലകറ്റ് സപഹാവകയഹായവിരുന്നു എയന്റ ചവിന .അവസഹാന പവിരജീഡറ്റ് മലയഹാളസം ടജീച്ചര് 

കഹാസവില്  വന്നു. കുറച്ചറ്റ് കഴവിഞ്ഞറ്റ്കഥകളുസം കവവിതകളുസം കഴവിഞ്ഞസപ്പഹാൾ ടജീച്ചര് പറഞ്ഞു 

നഹായള വരുസമ്പഹാൾ എല്ലഹാവരുസം അമ്മയയ കുറവിച്ചറ്റ് എഴുതവിവരണസം എന്നു പറഞ്ഞു. സ്കൂളവില്
നവിന്നറ്റ് വജീട്ടവിസലകറ്റ് വരുന്ന വഴവിയവില് അമ്മയയക്കുറവിച്ചറ്റ് എയനഴുതണയമന്നറ്റ് ഞഹാന് 

കൂട്ടുകഹാരവികളുമഹായവി ചര്ച്ച യചയ്തസപ്പഹാൾ പലരുസം ഉളളടകവസം പറഞ്ഞു."അമ്മ ദദൈവമഹാണറ്റ്

".മയറഹാരഹാൾ പറഞ്ഞു ."അമ്മയഹാണറ്റ് ഏറവസം നല്ല കൂട്ടുകഹാരവി ''.അമ്മയഹാണറ്റ് എയന്റെ എല്ലഹാസം

. പലരുസം പല അഭവിപ്രഹായങ്ങളുസം പറയഞ്ഞങവിലസം എനവികറ്റ് ഉൾയകഹാള്ളഹാനഹായവില്ല. ബസറ്റ് 
ഇറങ്ങവി നടക്കുസമ്പഹാസഴക്കുസം എയനഴുതണയമന്നഹാണറ്റ് ആസലഹാചവിച്ചു 

യകഹാണവിരുന്നതറ്റ്.സറഹാഡരവികവില് അമ്മ കഹാതനവില്ക്കുന്നുണഹായവിരുന്നു.മുഖതറ്റ് 

സദൈഷത്യമുണഹായവിരുയന്നങവിലസം ആശശ്വഹാസഭഹാവസതഹായട സനഹാകവി നവില്ക്കുന്നുണഹായവിരുന്നു. 

സമയസം 5 മണവി കഴവി ഞ്ഞു.'' എനഹാണറ്റ് ഇത്ര ദവകവിയതറ്റ്''. എന്നഹായവിരുന്നു അമ്മയയട 

ആദൈത്യത സചഹാദൈത്യസം.എനവിക്കു മറുപടവിയണഹായവിരുന്നവില്ല.ചഹായയയഹായക കുടവിച്ചറ്റ് ഞഹാന് 

മുറവിയവിയലതവി.സ്കൂളവില് മററ്റ് വര്ക്കുകയഴല്ലഹാസം ക ഴവിഞ്ഞവിട്ടുസം അമ്മയയന്ന സടഹാപ്പവികറ്റ് 
എനവികറ്റ് സചഹാദൈത്യ ചവിഹ്നമഹായവിരുന്നു സമയസം കഴവിഞ്ഞവിരുന്നു അമ്മയയട ഉഛതവിലളള 

വവിളവിയയര്ന്നു. സമയസം 9 കഴവിഞ്ഞു. 'നജീ ഭ കണസം കഴവിക്കുന്നവിയല്ല'?.അമ്മ സചഹാദൈവിച്ചു. 

അസപ്പഹാഴഹാണറ്റ് എനവികറ്റ് സതഹാന്നവിയതറ്റ് അമ്മയയക്കുറവിച്ചറ്റ് ഞഹാന് ഇത്രയസം 

ആസലഹാചവിച്ചയതനവിനറ്റ്.അമ്മയഹാണറ്റ് കൃതത്യനവിഷ്ഠതയളള അലഹാറസം. ഞഹാനുണരുന്നതവിനറ്റ് 

മുമ്പറ്റ് മുതല്  ഞഹാന് ഉറങ്ങവി കഴവിയന്നതറ്റ് വയര  'എയന്റ ചുറ്റുസം വട്ടമവിട്ടു പറക്കുന്ന മഹാലഹാഖ.'

അലജീന യതസരസ യറജവി 
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ബഹാപ്പുജഫിനകഹാരു കതഡ്  ബഹാപ്പുജഫിനകഹാരു കതഡ്  

പ്രവിയയപ്പട്ട ബഹാപൂജവി, 

                             “എയന്റെ ജജീവവിതമഹാണറ്റ് എയന്റെ

സസനശസം"  എന്നറ്റ് ദധരത്യപൂര്വസം  സലഹാകസതഹാടറ്റ്
വവിളവിച്ചുപറഞ്ഞ അസങ്ങയറ്റ് ആദൈത്യസം തയന്ന ഞഹാന് അഭവിവഹാദൈത്യസം

അര്പ്പവികയട്ട. മറ്റുള്ളവര്കറ്റ് ഉപസദൈശനവിര്സദൈശങ്ങളുസം

മഹാര്ഗ്ഗസരഖയസം നല്കഹാന് ധഹാരഹാളസം സപരുണഹാകുസം, എന്നഹാല്
സശ്വനസം ജജീവവിതതവില് അവ പകര്തവി അതവിയന്റെ    ജയപരഹാജയങ്ങൾ വവിലയവിരുതവി 
മഹാറ്റുയതളവിയവിച്ചറ്റ് മറ്റുള്ളവര്ക്കു മുമ്പവില് തുറന്നുയവകഹാന് അയങ്ങല്ലഹായത 

മറഹാരുമുണഹായവിട്ടവില്ല. സതത്യഹാസനശ്വഷണ പരജീകണങ്ങളുയട ചൂളയവിലഹാണസല്ലഹാ അവവിടന്നറ്റ് 

സശ്വജജീവവിതയത എന്നുസം ജശ്വലവിക്കുന്ന നകത്രമഹാകവി മഹാറവിയതറ്റ്. അങ്ങയയുുയട ഓസരഹാ 
വഹാക്കുസം സസനശവസം ഭഹാരതതവിയന്റെ മഹാത്രമല്ല സലഹാകതവിയന്റെ ഹൃദൈയതവില് തയന്ന 

സശ്വര്ണ ലവിപവികളവില് എഴുതയപ്പട്ടവിരവിക്കുന്നു. 

                               ഇനത്യയയട സശ്വഹാതന്ത്രത്യതവിനഹായവി അങ്ങു നയവിച്ച 

സമരപ്രവര്തനങ്ങൾ ഏവരവിലസം രഹാജത്യസസ്നേഹവസം അഭവിമഹാനവസം ഉണര്തന്നവയഹാണറ്റ്. 

എയന്റെ മനസവിയന ആഴതവില് സ്പര്ശവിച്ച സസനശസം 'പ്രവര്തവിക്കുക അയല്ലങവില് 

മരവിക്കുക' എന്നതഹാണറ്റ്. മനുഷത്യയന്റെ കര്മ്മസശഷവിയയ ഉണര്തവി സലഹാകതവിനറ്റ് 

ഉപകഹാരയപ്പടന്ന വവിധതവില് പ്രവര്തവിക്കുവഹാന് ഇതറ്റ് ശകവി നല്കന്നു. അലസതയസം 

നവിശറ്റ്കവിയതശ്വവമഹാണറ്റ് മരണസം എന്നറ്റ്  അങ്ങറ്റ് ഞങ്ങയള പഠവിപ്പവിക്കുന്നു. ഏയതഹാരു കഹാരത്യസം 
ഏയറടതഹാലസം നമ്മുയട കഴവിവവിയന്റെ പരമഹാവധവി നല്കവി  പൂര്ണമനസസഹായട യചയ്യുക 

അയല്ലങവില്  അതറ്റ് ഏയറടകഹാതവിരവിക്കുക. സശ്വഹാതന്ത്രത്യസമരതവിനവിടയവില് അങ്ങറ്റ് 
ആവവിഷ്കരവിച്ച പ്രതവിസരഹാധതന്ത്രങ്ങളുസം അവയയട വവിജയവസം ഫലപ്രഹാപവിയസം ഈ 

വഹാചകതവിയന്റെ അന:സത യവളവിയപ്പടതന്നതഹാണറ്റ്. അങ്ങറ്റ് സലഹാകസം 

യവടവിഞ്ഞതവിനുസശഷവസം സലഹാകയത സശ്വഹാധജീനവിക്കുന്നു എന്നതവിനറ്റ് യതളവിവഹാണറ്റ് 2007 
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ജൂണ് 15-നറ്റ് ഐകത്യരഹാഷ്ട്രസഭ അങ്ങയയട ജന്മദൈവിനസം സലഹാകഅഹവിസംസഹാ ദൈവിനമഹായവി 

പ്രഖത്യഹാപവിച്ചതറ്റ്. 192 അസംഗരഹാജത്യങ്ങൾ ഐകത്യസണ്ഠേനയഹാണറ്റ് ഈ പ്രസമയസം 

പഹാസഹാകവിയതറ്റ് എന്നതറ്റ് മഹതരമഹായ കഹാരത്യമഹാണറ്റ്. അങ്ങറ്റ് അവസഹാന നവിമവിഷസം 

വയരയസം പ്രവര്തവിച്ചു അതവിനഹാല് അങ്ങറ്റ് അമരനഹായവിതജീര്ന്നവിരവിക്കുന്നു. 

                               ബഹാപൂജവിയയട അഹവിസംസഹാതതശ്വവസം എന്നവില് വളയരയധവികസം 

സശ്വഹാധജീനസം യചലതവിയ ഒരഹാശയമഹാണറ്റ്. യദ്ധതവില് രകയച്ചഹാരവിച്ചവിലണഹാകുസം. എന്നഹാല് 

സശ്വഹാതന്ത്രത്യതവിനഹായവി നഹാസം   നടതവിയ യദ്ധസം രകയച്ചഹാരുച്ചവിലണഹാകവിയവില്ല,  കഹാരണസം 

എല്ലഹാവരുയടയസം മനസവില് അഹവിസംസ എന്ന ഒറവഹാകറ്റ് മുഴങ്ങുകയണഹായവിരുന്നു.  ഒന്നു 
ചവിനവിച്ചഹാല് അങ്ങയയട  അഹവിസംസഹാമന്ത്രതവിനറ്റ് ഇന്നയത സമൂഹതവില് വളസരസയയറ 

പ്രഹാധഹാനത്യമുണറ്റ്. സലഹാകസം മുഴുവന് സഘര്ഷതഹാല് മുറുകുകയഹാണറ്റ്. ഇനത്യയവിലസംസം 

പണസതതുസപഹായല ശഹാനവിയസം സമഹാധഹാനവസം സസനഹാഷവസം കുറഞ്ഞുവരുന്നു. 

എസങ്ങഹാട്ടുതവിരവിഞ്ഞഹാലസം ഹവിസംസയയട അസകഹാശങ്ങളഹാണറ്റ് മുഴങ്ങവിസകൾക്കുന്നതറ്റ്. 

                              ശഹാനവിയസടയസം , സമഹാധഹാനതവിയന്റെയസം  , 
സനഹാതനമൂലത്യങ്ങളുയടയസം ആദൈര്ശതവിയന്റെ അടവിതറ അങ്ങറ്റ് സശ്വഹായതമഹാകവിയതവിയന്റെ 

വഴവി വവിവരവിക്കുന്ന ഒരു കവവിത കഴവിഞ്ഞവര്ഷസം ഞഹാന് പഠവിക്കുകയണഹായവി. മഹഹാകവവി 

വള്ളസതഹാൾ നഹാരഹായണസമസനഹായന്റെ 'എയന്റെ ഗുരുനഹാഥന്' അതവില് മഹതകളവില് 
നവിന്നറ്റ് അവരുയട സവവിസശഷനന്മയയട അസംശസം അങ്ങറ്റ് സശ്വഹാസംശജീകരവിച്ചതഹായഹാണറ്റ് കവവി 

കല്പ്പവിക്കുന്നതറ്റ്. കൃഷ്ണനുസം, ബുദ്ധനുസം, നബവിയസം, സയശുസദൈവനുസം സലഹാകതവിനു നല്കവിയ 
നന്മയയട കവിരണങ്ങയളല്ലഹാസം സശഖരവിച്ചഹാണറ്റ് അങ്ങറ്റ് സശ്വനസം വത്യകവിതശ്വസം 

സശ്വഹാതന്ത്രത്യസമരതവിനുള്ള ഉജശ്വലമഹായ ആയധമഹാകവി മഹാറവിയയതന്നു പറയന്നു. ഇതറ്റ് 

ഇന്നയത യവജനങ്ങളുസം വവിദൈത്യഹാര്ത്ഥവികളുസം മഹാതൃകയഹാസകണതഹാണറ്റ്. തനവിക്കു മുസമ്പ 
കടന്നു സപഹായ മഹഹാന്മഹാരുയട സദൈറ്റ്ഗുണങ്ങയള സശ്വഹാസംശജീകരവിച്ചറ്റ് തവിന്മയയതവിയര 
സപഹാരഹാടഹാനുള്ള ശകവി സനടവി സലഹാകതവിനു യവളവിച്ചമഹായവിതജീരഹാനുള്ള 
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ദൃഢനവിശ്ചയയമടകഹാന് അങ്ങയയട ജജീവവിതസം മഹാര്ഗ്ഗദൈജീപവിയതളവികയട്ട.

അങ്ങറ്റ് സലഹാകസം യവടവിഞ്ഞതവിനുസശഷവസം സലഹാകയത സശ്വഹാധജീനവിക്കുന്നു എന്നതവിനറ്റ് 

യതളവിവഹാണറ്റ് 2007 ജൂണ് 15-നറ്റ് ഐകത്യരഹാഷ്ട്രസഭ അങ്ങയയട ജന്മദൈവിനസം 

സലഹാകഅഹവിസംസഹാ ദൈവിനമഹായവി പ്രഖത്യഹാപവിച്ചതറ്റ്. 192 അസംഗരഹാജത്യങ്ങൾ ഐകത്യസണ്ഠേനയഹാണറ്റ്

ഈ പ്രസമയസം പഹാസഹാകവിയതറ്റ് എന്നതറ്റ് മഹതരമഹായ കഹാരത്യമഹാണറ്റ്. അങ്ങറ്റ് അവസഹാന 

നവിമവിഷസം വയരയസം പ്രവര്തവിച്ചു അതവിനഹാല് അങ്ങറ്റ് അമരനഹായവിതജീര്ന്നവിരവിക്കുന്നു.അങ്ങറ്റ്
സലഹാകസം യവടവിഞ്ഞതവിനുസശഷവസം സലഹാകയത സശ്വഹാധജീനവിക്കുന്നു എന്നതവിനറ്റ് യതളവിവഹാണറ്റ്

2007 ജൂണ് 15-നറ്റ് ഐകത്യരഹാഷ്ട്രസഭ അങ്ങയയട ജന്മദൈവിനസം സലഹാകഅഹവിസംസഹാ ദൈവിനമഹായവി 

പ്രഖത്യഹാപവിച്ചതറ്റ്. 192 അസംഗരഹാജത്യങ്ങൾ ഐകത്യസണ്ഠേനയഹാണറ്റ് ഈ പ്രസമയസം 
പഹാസഹാകവിയതറ്റ് എന്നതറ്റ് മഹതരമഹായ കഹാരത്യമഹാണറ്റ് 

അങ്ങയയട ലഹാളവിതത്യവസം എളവിമയസം മയറഹാരു പഹാഠമഹാണറ്റ്. സവഷഭൂഷഹാദൈവികൾക്കുസം 

ആഡസംബരങ്ങൾ ക്കുസം പവിന്നഹായലയഹാണറ്റ് ഇന്നറ്റ് സമൂഹസം കുതവിക്കുന്നതറ്റ്. തത്യഹാഗവസം 

മവിതതശ്വവസം സഹഹാനുഭൂതവിയമഹാണറ്റ് സമൂഹയത ഒന്നവിച്ചു നവിര്തക.ഭൂമവിയയ നയവിക്കുന്ന 

മനുഷത്യകുലസം ഈ ഗുണങ്ങൾ ദകയവടവിഞ്ഞഹാല് സര്വനഹാശമഹാണറ്റ് വരഹാന് സപഹാകുന്നതറ്റ്. 
സുഖസഭഹാഗങ്ങൾകഹായവി പ്രകൃതവിസയയസം സഹജജീവവികയളയസം തകര്ക്കുന്ന മനുഷത്യന് 

എസങ്ങഹാട്ടഹാണറ്റ് കുതവിക്കുന്നതറ്റ് എന്നറ്റ് ഞഹാന് ചവിനവികഹാറുണറ്റ്. അങ്ങയയസപ്പഹാലള്ള 

ധജീരന്മഹാരുയട സഹാന്നവിധത്യസം പുതുതലമുറയറ്റ് അതത്യനഹാസപകവിതമഹാണറ്റ്. അങ്ങറ്റ് 
കതവിച്ചുവച്ചുസപഹായ സദൈശസസ്നേഹതവിയന്റെ യകടഹാവവിളകറ്റ് ആളവികതവിക്കുവഹാന് 

പുതുതലമുറയഹാവയട്ട. തജീവ്രവഹാദൈവസം രഹാജത്യസദഹാഹവസം വര്ഗജീയപ്രവണതകളുസം യകഹാണറ്റ് 

അന്ധത ബഹാധവിച്ചവര്കറ്റ് ആ പ്രകഹാശസം യവളവിച്ചമഹാവയട്ട. വളര്ന്നുവരുന്ന ഞഹാനടങ്ങുന്ന 

പുതുതലമുറയറ്റ് അങ്ങറ്റ് യകഹാളുതവിവച്ച ദൈജീപസം വഴവിയതളവികയട്ട. അങ്ങറ്റ് പകര്ന്നുതന്ന 

ഊര്ജസം ഞങ്ങളുയട സവിരകൾകറ്റ് കരുതപകരയട്ട.ഇത്രമഹാത്രസം,
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സസ്നേസതഹായട,ബഹുമഹാനസതഹായട

ഈവ മരവിയ.

സസകഡറ്റ് ഹഹാര്ട്ടറ്റ് സഗൾസറ്റ് എച്ചറ്റ്.എസറ്റ്.എസറ്റ് തലസശ്ശേരവി.

(സപഹാസ്റ്റല് വകുപ്പറ്റ് നടതവിയ നഹാഷണല് യലറര് ദററവിസംഗറ്റ് മത്സരതവില് സകരള 

സര്കവിളവില് ഒന്നഹാസം സമ്മഹാനഹാര്ഹമഹായ കതറ്റ്  )
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വവീണ്ടുമഫിതഹാ ഒരു മഴകൂടഫിവവീണ്ടുമഫിതഹാ ഒരു മഴകൂടഫി  

ഇന്നറ്റ് തവികച്ചുസം പുതുമയയടയസം സങടതവിയന്റെസം
ദൈവിവസമഹായവിരുന്നു തകര്തറ്റ് യപയഹാന് തുടങ്ങവിയ
മഴയ്ക്കു വവിരമമുണഹായതറ്റ് നഹാലഞ്ചറ്റ് മണവിക്കൂര്

മുബഹാണറ്റ്.തവികച്ചുസം കുളവിസരകുന്ന ഒരനരജീകസം. അതറ്റ് എന്നവിസലകറ്റ് വത്യതത്യസ്തമഹായ 

അനുഭൂതവി പകര്ന്നുയകഹാണവിരുന്നു. മുറതവജീഴുന്ന ഓസരഹാ മഴതള്ളവികൾക്കുസം വത്യതത്യസ്ത 

ഭഹാവമഹായവിരുന്നു. ഏയറ സനരസം അതു     സനഹാകവിയവിരവികഹാന് മനസ്സുയവമ്പുന്നതുസപഹായല 
അതവിനവിടയവില് എയന്ന തസലഹാടവി കടന്നുസപഹായ ഇളസംകഹാററ്റ് എനവിക്കുമുന്നവില് മയറഹാരു 

മുഖസം തുറന്നുകഹാട്ടവി. പുതുമഴയവില് മണവിയന്റെ മണവമഹായറ്റ് എയന്ന വന്നുപുണര്ന്ന ആ 

കുളവിര്കഹാററ്റ് എന്നവിയല പല ഓര്മ്മകളുയടയസം യകട്ടവിച്ചറ്റ് വജീഴുകയഹായവിരുന്നു. കഹാസറ്റ് കട്ടറ്റ് 
യചയ്തറ്റ് ഗ്രമൗണവില് ഇരുന്നറ്റ് കളവി കഹാണുസമ്പഹാഴുസം കഹാസവിലവിരുന്നറ്റ് കടലഹാസുതുണവില് 
സസനശങ്ങൾ ദകമഹാറസം         യചയ്യുസമ്പഹാഴുയമഹായക ഒരു മൂന്നഹാമനഹായറ്റ് ഇളസംകഹാററ്റ് 

ഞങ്ങളുയട കൂയട ഉണഹായവിരുന്നു. സവനലവിയനഹാരഹാശശ്വഹാസമഹായസം  മുഷവിപ്പുകളവില് 

ഒരുസന്മഷമഹായസം ഇളസംകഹാററ്റ് ഞങ്ങളവിയലഹാരഹാളഹായറ്റ് മഹാറവി.     

            യപയട്ടന്നു യപയ്ത മഴയവില് എല്ലഹാസം നഷ്ടമഹാകുസമഹാ എന്ന വഹാക്കുകൾ എയന്ന 

വല്ലഹായത അലട്ടവിയവിരുന്നു. ഈ മഴയവില് വവിലമതവികഹാനഹാവഹാത പല ബന്ധങ്ങളുസം 

ഇവവിയട ഉസപകവിസകണവി വരുസമഹാ എന്ന ഭയസം എയന്ന സവട്ടയഹാടഹാന് തുടങ്ങവി. ഞഹാന് 

മനസവില് വവിചഹാരവിച്ചതുസപഹായല തയന്ന മഹഹാപ്രളയസം കടന്നു വന്നു. പലവരുയടയസം 

ജജീവയനഹാടകവി. വജീട്ടവില് ചഹാരുകസസരയവില് ഇരവിക്കുകയഹായവിരുന്ന ഞഹാന് കണതറ്റ്     

ഒഴുകവിയന്റെ ശകവിയവില് കടന്നുവരുന്ന യവള്ളയതയഹായവിരുന്നു. ആദൈത്യസം മുറസം പവിയന്ന പടവി 

പവിയന്ന വരഹാന അങ്ങയന യവള്ളസം കയറവി കയറവി വന്നു.എസനഹാ കഹാറവിനറ്റ് ശകവിസയറവി 
വരുന്നതുസപഹായല കഹാറവില് പഹാറവിയയതവിയ ഒരു കരവിയവില എയന്റെ കണവില് ചുസംബവിച്ചതുസം 

ഉള്ളവിലടകവിവച്ച സവദൈനകൾ ഒരു കണജീര്പ്രവഹാഹയമസന്നഹാളസം ആര്തയപയ. 

കഹാലമഹാകുന്ന കരവിയവില വജീടവിയന്റെ മഹാറവിടതവില് തജീര്ത വവിള്ളലകൾ 
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മഹായ്ചുകളയഹാനഹാരുണറ്റ്?ഒരുപസക അതവിയന്റെ ആകഹാതമഹായവിരവികഹാസം ഓസരഹാ വര്ഷങ്ങളവിലസം

സതഹാരഹാമഴയഹായറ്റ് തുടകമവിടന്നതറ്റ്. ഇടവിമവിന്നലകൾ ഏങ്ങലഹായറ്റ് മഹാറുസമ്പഹാൾ ആ മണവിയന്റെ 

കണ്ണുനജീര് അതവിസലക്കു തയന്ന അലവിഞ്ഞുസചരുന്നു. മഴയയന്ന പ്രതവിഭഹാസമഹായറ്റ്.................

                                                                                                  

ഫഹാതവിമതറ്റ് സഹബ വവി ബവി 
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വഹാര്ദ്ധകദനം വഹാര്ദ്ധകദനം 

സ്കൂളവില് നവിന്നറ്റ് വജീട്ടവിസലകറ്റ് സപഹാകുന്ന വഴവി

മജീനുവവിനറ്റ് ഒരു പഹാലസം കടസകണവിവന്നു.എന്നഹാല്
അതറ്റ് പഹാലസം തയന്ന ആസണഹാ എന്നവൾകറ്റ്

സസംശയമഹായവി. കഹാരണസം പഹാലതവിനു തഹായഴ ഒരു

തുള്ളവി യവള്ളസം സപഹാലസം ഇല്ല. യതഹാട്ടുപവിന്നഹായല വന്ന അമ്മുസചച്ചവി പറഞ്ഞു.

                                    ''മജീനു,നജീ പഹാട്ടുകളവിലസം കഥകളവിലസം മരവിക്കുന്ന 

പുഴയയക്കുറവിച്ചറ്റ് സകട്ടവിയല്ല ? വഹാര്ദ്ധകത്യസം അടയതതവി നമ്മുയട ഈ മഹാടതവിപ്പുഴയ്ക്കുസം".

                            അമ്മുസചച്ചവി ഇത്രയസം പറഞ്ഞറ്റ് ഇടവഴവിയവിലൂയട നടന്നകന്നു.മജീനു 

സങടസതഹായട വജീട്ടവിസലകറ്റ് നടകഹാ൯ തുടങ്ങവി.അമ്പവിളവി സചച്ചവിയയട 

വജീടവിനുമുന്നവിയലതവിയസപ്പഹാൾ അവവിയട നവിന്ന മൂവഹാണ൯   മഹാവറ്റ് കഹാണഹാനവില്ല.എതവി൪ 

വശത നവിന്നറ്റ് നടന്നുവന്ന രഘു അങവിളവിസനഹാടറ്റ് മജീനു സചഹാദൈവിച്ചു:     "രഘു 

അങവിൾ,ഇവവിയട നവിന്ന മൂവഹാണ൯ മഹാവവിയനന്തുപ്പറവി?”

                     "കുറച്ചു മു൯പഹാണസല്ലഹാ മജീനു അതറ്റ് മുറവിച്ചു മഹാറവിയതറ്റ് ”.രഘു 

പറഞ്ഞു."അയതനവിനഹാണങവിൾ ?" മജീനു സങടസതഹായട സചഹാദൈവിച്ചു .

                               " മജീനു മഹാവകൾക്കുസം വഹാ൪ദ്ധകത്യസം ഉണറ്റ് . പ്രഹായമഹാകുസമ്പഹാൾ 

അവയറ്റ് സകട വരുസം.അസപ്പഹാൾ മുറവിച്ചു മഹാറ്റുക തയന്ന സവണസം". അതു പറഞ്ഞറ്റ് രഘു 

അങവിൾ നടന്നു നജീങ്ങവി. അവൾകറ്റ് കരച്ചവില് 

വരുന്നുണഹായവിരുന്നു.വജീടവിനടയതതവിയസപ്പഹാൾ പതവിവവില്ലഹായത അവവിയട 

ഒരഹാൾക്കൂട്ടസം.ഉള്ളവില് നവിന്നറ്റ് അമ്മയയട കരച്ചവിലസം സകൾകഹാസം.അവൾ 

വജീടവിനകയതസകഹാടവി.അസുഖമഹായവി കവിടന്നവിരുന്ന തയന്റെ പ്രവിയയപ്പട്ട മുതശ്ശേവി യവള്ള 

പുതച്ചറ്റ് തറയവില് വവിരവിച്ച പഹായയവില് കവിടക്കുന്നതഹാണറ്റ് അവൾ കണതറ്റ്.അമ്മ കരഞ്ഞു 
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തളര്ന്നവിരവിക്കുന്നു.അവൾ ആയക തള൪ന്നു.അവളുയട മനസവില് ഒരുപഹാടറ്റ് മുതശ്ശേവി 

മുതശ്ശേന്മഹാരുയട മുഖങ്ങൾ ഒഹാ൪മ്മ വന്നു.യതരുവവില് അനവിയറങ്ങുന്നവര്,ഭവികയഹാചവിച്ചു 

നടക്കുന്നവ൪....അങ്ങയന നവിരവധവി സപര്.അവ൪ക്കുമുണഹാകവിസല്ല വഹാര്ധകത്യസം,മരണസം.      

മജീനുവസം അമ്മസയഹായടഹാപ്പസം ഏങ്ങലടവിച്ചു കരഞ്ഞു.

                                                         സസ്നേഹ സജഹാസറ്റ്

                                                                              19



സസേക്രഡഡ് ഹഹാര്ടഡ് സഗേള്സേഡ് എചഡ് എസേഡ്                          ഇന്ഫഫിനഫിറഫി 

നനഹാമ്പരനം നനഹാമ്പരനം 

          ചവിത്രശലഭസം ഓര്ത ഈ ജജീവവിതസം എത്ര 

നശശ്വരമഹാണറ്റ്. എത്ര യചറവിയ ജജീവവിതമഹാണറ്റ് ദദൈവസം

എനവികറ്റ് നല്കവിയതറ്റ്. ഇയതനഹാ ഇങ്ങയന? പറന്നു

നടക്കുസമ്പഹാൾ ഈ ആസലഹാചന അവയള തളര്തവി. 

ഓസരഹാ പൂവവിലസം അവൾ തളര്ന്നവിറങ്ങവി. 

          ഒരു യചറവിയ കുട്ടവിയയട ചവിരവിയഹാണറ്റ് അവയള

ഉണര്തവിയതറ്റ്. സസനഹാഷസതഹായട തയന്ന സനഹാകവിയവിരവിക്കുകയഹാണറ്റ് ആ കുഞ്ഞറ്റ്. എത്ര

നവിഷ്കളങമഹായ ചവിരവി. ചവിത്രശലഭസം തയന്റെ യതററ്റ് മനസവിലഹാകവി. എത്രകഹാലസം ജജീവവിച്ചു 

എന്നതവിലല്ല കഹാരത്യസം, ഈ യചറവിയ ജജീവവിതസം യകഹാണറ്റ് എനറ്റ് നല്ലതറ്റ് യചയ 

എന്നതവിലഹാണറ്റ് കഹാരത്യസം, എന്നവൾ മനസവിലഹാകവി. പഹാറവിപറന്നറ്റ് ആ കു ഞ്ഞവിയന അവൾ 

ആസവഹാളസം ചവിരവിപ്പവിച്ചു.................

                                                                                                                          

ബവിന്ദുബഹാലകൃ ഷ്ണന്

      സസകഡറ്റ് ഹഹാര്ട്ടറ്റ് സഗൾസറ്റ് എചറ്റ് എസറ്റ് എസറ്റ്  തലശ്ശേരവി 
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സേതദസേന്ധത 

ഒരവിടതറ്റ് സസഹാഫവിയ എന്ന ഒരു 

യപണക്കുട്ടവി ഉണഹായവിരുന്നു. 

വരൾച്ചകഹാരണസം അവളുയട 

ഗ്രഹാമവഹാസവികൾകറ്റ് ഭകണസം ഒ-

ന്നുസം തയന്ന കഴവികഹാന് ഉണഹായവിരുന്നവില്ല. അതുയകഹാണറ്റ് അ-

വരുയട രഹാജഹാവറ്റ് എല്ലഹാ വജീടകളവിലസം ഒസരഹാ യറഹാട്ടവി വജീതസം വവി-

തരണസം യചയഹാന് തജീരുമഹാനവിച്ചു. ഇതവിനു സശഷസം എല്ലഹാ ഗ്രഹാ-

മവഹാസവികളുസം ഈ വവിവരമറവിഞ്ഞറ്റ് യറഹാട്ടവി വഹാങ്ങഹാനഹായവി എ-

തവി. സസഹാഫവിയയയട വജീട്ടവില് അവളുയട അമ്മയസം അവളുസം 

മഹാത്രമഹാണറ്റ് ഉണഹായവിരുന്നതറ്റ്. അവര് ദൈരവിദരുമഹാണറ്റ്. അവളു-

യട അമ്മ അവയള യറഹാട്ടവിവഹാങ്ങഹാനഹായവി പറഞ്ഞുവവിട്ടു. 

                  സസഹാഫവിയയയ കണസപ്പഹാൾ അവയളയയഹാന്നറ്റ് 

പരജീകവിച്ചഹാസലഹായയന്നറ്റ് രഹാജഹാവവിനറ്റ് സതഹാന്നവി. അവൾകറ്റ് 

യകഹാടത യറഹാട്ടവിയയട നടവവില് ഒരു സശ്വര്ണസമഹാതവിരസം വച്ചു. 
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വജീട്ടവില് എതവിയസപ്പഹാൾ അവൾ അതറ്റ് പകുതവിയഹാകവി, ഒരു 

കഷ്ണസം തയന്റെ അമ്മയ്ക്കുസം യകഹാടത. തയന്റെ യറഹാട്ടവിയവില് എസനഹാ

കല്ലുള്ളതഹായവി സസഹാഫവിയയറ്റ് സതഹാന്നവി. അവൾ ആ യറഹാട്ടവി വജീ-

ണ്ടുസം കഷ്ണമഹാകവിയസപ്പഹാൾ ആ സശ്വര്ണസമഹാതവിരസം അവൾ ക-

ണ്ടു. അവൾ അയതടതറ്റ് അമ്മയയ കഹാണവിച്ചു. അവളുയട അമ്മ

അവസളഹാടറ്റ് അതറ്റ് രഹാജഹാവവിനറ്റ് യകഹാടകഹാന് ആവശത്യയപട്ടു. അ-

വൾ ഓടവിയച്ചന്നറ്റ് അതറ്റ് രഹാജഹാവവിനറ്റ് യകഹാടത. ഇന്നവിട്ടറ്റ് പറ-

ഞ്ഞു "ഇതറ്റ് എനവികറ്റ് യറഹാട്ടവിയവില് നവിന്നറ്റ് കവിട്ടവിയതഹാണറ്റ് ". രഹാ-

ജഹാവറ്റ് ചവിരവിച്ചു യകഹാണറ്റ് പറഞ്ഞു ഇതറ്റ് ഞഹാന് നവിയന്ന പരജീകവി-

ച്ചതഹാണറ്റ്. ഈ സമഹാതവിരസം നവിനക്കു ഞഹാന് തരുന്നതഹാണറ്റ്, നവിയന്റെ

സതത്യസന്ധതയറ്റ് ഞഹാന് തരുന്ന സമ്മഹാനസം. 

                                                     നവിയക ഇ

                                                      IX B

                                                       സസകട്ടറ്റ് ഹഹാര്ട്ടറ്റ്,
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രഹസേദ രഹാജദനത സകത്ര വഫിഗ്രഹനംരഹസേദ രഹാജദനത സകത്ര വഫിഗ്രഹനം

         വളയര മസനഹരമഹായ ഒരു യപഹാന്പുലരവി ഉദൈവിച്ചു വന്നു .നകുലസം സസഹഹാദൈരന് 

ദൈജീപകുസം കഹാതവിരുന്ന ദൈവിവസമഹാണറ്റ് .അവരുയട നഹാട്ടവിയല പൂജഹാരവി പൂട്ടവികവിടക്കുന്ന 

അസംമ്പലതവിസലകറ്റ് സപഹാകുന്ന ദൈവിവസസം .മഹാ-

സതവില് ഒരവികല് മഹാത്രസമ അദ്ദഹസം ആ സകത്രതവില് സപഹാകഹാറുള

.എനവിനഹായണന്നറ്റ് ആര്ക്കുമറവിയവില്ല . പലരുസം പല തരതവിലള്ള കഥകളഹാണറ്റ് 

പറയഹാറുള്ളതറ്റ് . എന്നഹാല് ആരുസം ഇതു വയര

അസനശ്വ  ഷവിച്ചറ്റ്  യചന്നവിട്ടവില്ല .കഹാരണസം,വളയര ഭയചകവിതമഹായ യകഹാടസം കഹാട്ടവിലൂയട 
സവണസം സകത്രതവില്   

എതഹാന് .നകുലസം ദൈജീപകുസം കഹാടവിയന്റെ തുടകതവില് പൂജഹാരവിയയ കഹാതറ്റ് 

പതുങ്ങവിയവിരുന്നു .പൂജഹാരവിയറവിയത അവര് അസദ്ദഹയത പവിന്തുടര്ന്നുയകസണയവിരുന്നു

.കുസറ ദൂരസം നടന്നതവിനു സശഷസം അവര് മസനഹാഹരമഹായ സകത്രതവിനു മുന്പവില് എതവി

.ആശ്ചരത്യസതഹായട അവര് ഒരു നവിമവിഷസം സകത്രയത സനഹാകവിനവിന്നുസപഹായവി

.സകത്രതവില് പ്രസവശവിച്ച പൂജഹാരവിയയ അവര് വജീണ്ടുസം പവിന്തുടര്ന്നു.

സകത്രതവിയല ഒരു ഇടനഹാഴവിയവിലൂയട നടന്നറ്റ് അതവിന്റെ ഏറവസം ഒടവവിയലതവി

.ഭവിതവിയവില് നവിന്നുസം ഒരു കല്ലറ്റ് പൂജഹാരവി നജീകവിയസപ്പഹാൾ ഭവിതവി തുറന്നറ്റ് ഒരു വഴവി 

പ്രതത്യകയപ്പട്ടു . അതടയന്നതവിനുമുമ്പറ്റ് നകുലസം ദൈജീപകസം അതവിസലക്കുകടന്നു . പടവകൾ 

ഇറങ്ങവി അവര് നടന്നു . ദൈജീപകവിനു ഭയമുണറ്റ് . അവന് സചട്ടയന്റെ ദകയവില്പവിടവിച്ചഹാണറ്റ് 

നടക്കുന്നതറ്റ് . വളയര ഇരുണ വഴവിയവിലൂയടയഹാണറ്റ് അവര് നജീങ്ങുന്നതറ്റ് . കൂസറ കഴവിഞ്ഞറ്റ് 

അവര് യവളവിച്ചസം കണ്ടുതൂടങ്ങവി . ആ വഴവി യചന്നവസഹാനവിച്ചതറ്റ് വളയര മസനഹാഹരമഹായ ഒരു
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പൂസനട്ടതവിലഹാണറ്റ് . പൂകളുസം കഹായ്കളുസം നവിറഞ്ഞ മരങ്ങളുസം മറ്റുസം കണറ്റ് അവര് 

അത്ഭുതയപ്പട്ടു . പൂജഹാരവി വളയര മസനഹാഹരമഹായഒരു വവിഗ്രഹതനുമുന്പല് യചന്നറ്റ് 

അതവിയന യതഹാഴുതു . നകുലസം ദൈജീപകുസം അതുസം സനഹാകവിനവിന്നു . എന്നഹാല് അവയര കണ 

പൂജഹാരവി അത്ഭുതയപ്പട്ടുസപഹായവി . അസദ്ദഹസം അവസരഹാടറ്റ് എങ്ങയന ഇവവിയടഎതവിയയന്നു 

സചഹാദൈവിച്ചു. പവിന്നജീടറ്റ് ഈ രഹസത്യസം ആസരഹാടസം പറയരുയതന്നുസം പറഞ്ഞറ്റ് അസദ്ദഹസം 

അവയരയകൂട്ടവി അവവിടന്നറ്റ് തവിരവിയക നഹാട്ടവിസലക്കുവന്നു . ഇനവിയസം ഞങ്ങയള അസങ്ങഹാട്ടറ്റ് 
യകഹാണ്ടുസപഹാകുസമഹായയന്ന അവരുയട സചഹാദൈത്യതവിനറ്റ് യകഹാണ്ടുസപഹാകഹാസം എന്നറ്റ് അസദ്ദഹസം 

വഹാക്കുനല്കവി . 

                  അടതമഹാസസം അവരുസം പൂജഹാരവിയസം ഒന്നവിച്ചഹാണറ്റ് സപഹായതറ്റ് . അവവിയട 

അവയര യഞട്ടവിക്കുന്ന ഒരു സസംഭവസം നടന്നവിരവിക്കുന്നു . പൂജനടതവിയവിരുന്ന വവിഗ്രഹസം 

കഹാണഹാതഹായവിരവിക്കുന്നു . സകഹാരവിതരവിച്ചുനവിന്നുസപഹായ പൂജഹാരവിസയഹാടറ്റ് അവര് പറഞ്ഞു 
പുറതനവിന്നുള്ളവര് വന്നറ്റ് ഇതറ്റ് സമഹാ ഷ്ടവികഹാന് സഹാധത്യതയവില്ലഹാതതവിനഹാല് ഈ വവിഗ്രഹസം

സമഹാഷ്ടവിച്ചവിരവിക്കുന്നതറ്റ് ഇവവിയടയള്ള ആയരങവിലസം ആവണസം. അവര് പറഞ്ഞതവിയന്റെ 
വഹാസ്തവസം മനസവിലഹാകവി പൂജഹാരവിയസം നകുലസം ദൈജീപകുസം സചര്ന്നറ്റ് ആ കഹാട്ടവിയുുല് വവിഗ്രഹസം 

സതടഹാന് തുടങ്ങവി. നടന്നറ്റ് നടന്നറ്റ് അവര് വളയര മസനഹാഹരമഹായ ഒരു യകഹാട്ടഹാതവിയന്റെ 

മുറതഹാണറ്റ് യചയന്നതവിയതറ്റ്. അവയര കണറ്റ് സസംശയസം സതഹാന്നവിയ ഭടന്മഹാര് അവയര 

ബന്ധനസ്തരഹാകവി രഹാജഹാവവിയന്റെ മുന്നവില് യകഹാണ്ടുയചന്നു. സതത്യസസനന് എന്നഹായവിരുന്നു 

ആ രഹാജഹാവവിയന്റെ സപരറ്റ്. തയന്റെ മുമ്പവില് എതവിയവയര ശത്രുകളഹാണന്നറ്റ് 

സതഹാന്നഹാതതവിനഹാല് എനവിനവിവവിയട വന്നു എന്നറ്റ് രഹാജഹാവറ്റ് അവസരഹാട സചഹാദൈവിച്ചു. തങ്ങൾ 

വന്നയതനവിനഹായണന്നറ്റ് അവര് മഹഹാരഹാജഹാവവിസനഹാടറ്റ് പറഞ്ഞു. അവര് പറഞ്ഞതു സകട്ടു 

മഹഹാരഹാജഹാവവിസനഹാടറ്റ് പറഞ്ഞു.'' തലമുറയഹായവി നമ്മുയട രഹാജത്യതറ്റ് പൂജ നടന്നവിരുന്ന 

സകത്രതവിയല വവിഗ്രഹമഹായവിരുന്നു അതറ്റ്. എന്നഹാല്, കുറച്ചു  കഹാലങ്ങൾക്കു മുമ്പറ്റ് 

നമുകവിതറ്റ് നഷ്ടമഹായവി.അടത പമൗര്ണഅണവിമനഹാൾ സകത്രതവില് ഉത്സവമഹാണറ്റ്. 
എന്നഹാല് വവിഗ്രഹമവില്ലഹായത ഉത്സവസം നടതക സഹാധത്യമല്ലഹാതതവിനഹാല് നമ്മൾ കഴവിഞ്ഞ 

ഒരഹാഴ്ചയഹായവി അതറ്റ് തവിരഞ്ഞുയകഹാസണയവിരുന്നു. വവിഗ്രഹസം കയണടതസപ്പഹാൾ ആസരഹാ 
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നവിതത്യമഹായവി പൂജയചയ്യുന്നുയണന്നറ്റ് മനസവിലഹായവി. എന്നഹാല് ആരഹാണയതന്നറ്റ് 

അറവിയഹാതതവില് നഹാസം ദ:ഖവിച്ചവിരുന്നു. എന്നഹാല്, ആ നല്ല  മനസ്സുള്ള വവിശശ്വഹാസവി തഹാങൾ 

ആയണന്നറവിഞ്ഞതവില് സസനഹാഷസം. നവിരനരമഹായവി ആ വവിഗ്രഹയത കള്ളന്മഹാരവില് 

ചതവിയരവില് നവിന്നുസം രകവിച്ചു. അങ്ങറ്റ് നഹാസം നല്കുന്ന ഉപഹഹാരങ്ങൾ സശ്വജീകരവികണസം. 

കൂടഹായത തങ്ങൾ അറവിഞ്ഞ രഹസത്യസം  കഹാതസൂകവിച്ച മവിടകന്മഹാരഹായ നവിങ്ങളുസം. ഇതു 
കൂടഹായത അടത പമൗര്ണമവി നഹാളവില് നടകഹാനവിരവിക്കുന്ന ഉത്സവതവില് കുടസംബയതയസം

കൂട്ടവി വന്നറ്റ് പയങടകഹാന് നവിങ്ങയള കണവിക്കുകയസം യചയ്യുന്നു. മഹഹാരഹാജഹാവവിസനഹാടറ്റ് 
എങ്ങയന നനവി പറയണയമന്നറ്റ്  അറവിയവിയല്ലന്നുസം തയന്റെ പ്രഹാര്ഥന എന്നുസം 
ഉണഹാകുയമന്നുസം പറഞ്ഞറ്റ് അസദ്ദഹസം നകുലവിയനയസം ദൈജീപകവിയനയസം കൂട്ടവി തവിരവിയക 

ഗ്രഹാമതവിസലകറ്റ് മടങ്ങവി. ഗ്രഹാമതവില് എതവിയ അവസരഹാടറ്റ് ഇതറ്റ് തങ്ങളുയട 
മഹാതഹാപവിതഹാകയളല്ലഹായത മറഹാരുസം അറവിയരുയതന്നറ്റ് പറഞ്ഞറ്റ് പൂജഹാരവി അവയര 

പറഞ്ഞയച്ചു. ഈ സസനഹാഷകരമഹായ വഹാര്ത പറയഹാന് തവിടകതവില് അവര് 

വജീട്ടവിസലകറ്റ് സപഹായവി. നമ്മുയട മകയളസയഹാര്തറ്റ് അഭവിമഹാനമുയണന്നറ്റ് പറഞ്ഞറ്റ് അവയര 
ഉത്സവതവിനറ്റ് യകഹാണ്ടുസപഹാകഹായമന്നറ്റ് നകുലവിയന്റെയസം ദൈജീപകവിയന്റെയസം മഹാതഹാപവിതഹാകൾ 

സമ്മതവിച്ചു. അവരവിരുവരുസം  സസനഹാഷതവില് സപഹാകഹാനുള്ള മയറഹാരുകങ്ങൾ ആരസംഭവിച്ചു.

                                                                                            റഫിയെ ആന് സജഹാസേഫഡ്.
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ജഹാനവമ്മയനം കൂട്ടുകഹാരുനംജഹാനവമ്മയനം കൂട്ടുകഹാരുനം

ആടകയള വളര്തവി അവയയട പഹാല് വവിറഹാണറ്റ് ജഹാനുവമ്മയസം മകനുസം 

ജജീവവിച്ചവിരുന്നതറ്റ്. ഓമനവിച്ചു വളര്തന്ന രണറ്റ് ആടകൾകറ്റ്

ചവിന്നു എന്നുസം മവിന്നു എന്നുസം അവര് സപരവിട്ടു. വജീട്ടുമുറയത
ആല്മരതവില് ഒരു അമ്മകവിളവിയസം 

കുഞ്ഞുങ്ങളുസം കജീടകൂട്ടവി പഹാര്തവിരുന്നു. ചവിന്നുവസം
മവിന്നുവസം കവിളവികളുസം ജഹാനവമ്മയയടയസം മകയന്റെയസം

കജീട്ടറ്റ്കഹാരഹായവി. ഒരവികല് രണ്ടു കള്ളന്മഹാര് ആ വഴവി

നടന്നുസപഹാവകയഹായവിരുന്നു.

 "നഹായള ഇവവിടയത അമ്പലതവില് ഉത്സവമഹാണറ്റ്. എല്ലഹാവരുസം ഉത്സവതവിനു 

സപഹാകുസം. നമുകറ്റ് ഈ വജീട്ടവില് നവിന്നറ്റ് തുടങ്ങഹാസം”. കള്ളന്മഹാര് സമഹാഷണതവിനറ്റ് 

പദ്ധതവിയവിടന്നതറ്റ് ചവിന്നുആടറ്റ് സകൾക്കുന്നുണഹായവിരുന്നു. ചവിന്നു കൂട്ടുകഹാരഹായ മവിന്നു 

ആടവിസനഹാടസം കവിളവികസളഹാടസം കഹാരത്യസം പറഞ്ഞു. “നമുകറ്റ് എങ്ങയനയസം ഇതറ്റ് 

തടയണസം.”അവര് തജീരുമഹാനവിച്ചു. 

 പവിസറന്നറ്റ് ജഹാനുവമ്മയസം മകനുസം ഉത്സവതവിനു സപഹായസതഹായട ചവിന്നുവസം മവിന്നുവസം 

വജീടവിനുള്ളവില് ഒളവിച്ചവിരുന്നു. കള്ളന്മഹാര് വജീട്ടവില് കയറവിയതുസം അവര് പഹാഞ്ഞുവന്നറ്റ് 

കള്ളന്മഹായര കുതവിമറവിച്ചു. സവദൈനയകഹാണറ്റ് പുളഞ്ഞ അവര് പുറസതസകഹാടവി. ഈ 

സമയതറ്റ് കവിളവികൾ പറന്നുവന്നറ്റ് കള്ളന്മഹാരുയട തലയവില് യകഹാതവി. അവര് ജജീവനുസം 

യകഹാസണഹാടവി.

                                                                             നഫജീസതല് ഹന്ന 

                                                                              26



സസേക്രഡഡ് ഹഹാര്ടഡ് സഗേള്സേഡ് എചഡ് എസേഡ്                          ഇന്ഫഫിനഫിറഫി 

പഹാണനന വഫിശപ്പഡ്പഹാണനന വഫിശപ്പഡ്

ചവിത്രശലഭസം ചവിറകടവിച്ചുയകഹാണവിരവിന്നു. അകയപ്പട്ട വലയവില്

നവിന്നുസം അതവിനറ്റ് രകയപ്പടഹാന് കഴവിയന്നവില്ല. ചവിറകടവിച്ചറ്റ് തളരയട്ട.

പവിടച്ചവില് നവിലയ്ക്കുസമ്പഹാൾ എളുപ്പസം വഹായകതഹാകഹാമസല്ലഹാ എന്നറ്റ്
ചവിനവിച്ചറ്റ് വലയയട മദൈത്യതവില് കമസയഹായട ശ്രദ്ധവിച്ചറ്റ്

നവിലയകഹാണ്ടു ചവിലനവിമൂപ്പ൯. അതവിയന്റെ വഹായവില് യവള്ളമൂറവിയകഹാണവിരുന്നു.

        പഹാവസം ചവിത്രശലഭസം. ഇനവി നവിമവിഷങ്ങൾ മഹാത്രസം...! അതവിയന്റെ ജജീവവിതസം ഒടങ്ങുസം! 

യതഹാടവിയവിയല യചടവിച്ചവില്ലയവില് വലയഹാക്കുള്ളവിയല ശലഭതവിയന്റെ 

പവിടച്ചവില്,യപണ്കുട്ടവിയയ ദദുഃഖതവിലഹാഴവി.

        യപണ്കുട്ടവി നജീണ യചടവിയകഹാമ്പറ്റ് യപഹാട്ടവിയച്ചടത. നജീട്ടവിപ്പവിടവിച്ചറ്റ് ഒരു തട്ടറ്റ്. 

വലകണവികൾ അറ്റുതൂങ്ങവി... ശലഭസം ല

പ്രണനുസം യകഹാണറ്റ് പറന്നു.!

        “അസയഹാ സമഹാസള നജീ യചയ്തതറ്റ് ശരവിയഹായവില്ല”.സങ? അമ്മ എപ്പഴഹാണറ്റ് എയന്റെ 

പവിന്നവില് വന്നു നവിന്നതറ്റ്?എത്രസനരസം കഹാതവിരുന്നവിട്ടഹാവസം അതവിയനഹാരവിരയയ കവിട്ടവിയതറ്റ്?

ഇനവിയയഹാരു വല യനയയ്തടകഹാ൯ എത്ര പഹാടയപടണസം....ഇനവിയസം ഒരവിര എസപ്പഹാഴഹാണറ്റ് 

യകണവിയക....?എന്നവിട്ടു സവസണ അതവിനറ്റ് വവിശപ്പുമഹാറഹാ൯...?ഒരു നവിമവിഷസം വവിശപ്പു 

സഹവികഹാ൯ നവിനകഹാവസമഹാ...? "ചവിലനവിയയട വവിശപ്പവിനഹാസണഹാ ശലഭതവിയന്റെ 
പ്രഹാണനഹാസണഹാ അസമ്മ വവില”അവളുയട സചഹാദൈത്യതവിനു മുന്നവില് അമ്മ ഒരു നവിമവിഷസം 

പതറവി.

- അനുപമ
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അമ്മഅമ്മ

കുഞ്ഞവിയന മഹാസറഹായട സച൪ക്കുസം 

അമ്മയയട സസ്നേസസം 

    അളവവില്ല അതവിരവില്ല

സഹാഗരസം സപഹായല സതഹാന്നുസം 

അമ്മത൯ വഹാകവിനറ്റ്

അ൪ത്ഥയമഹാസന്നയള പഹാരവില്

സസ്നേഹസം സസ്നേഹസം മഹാത്രസം

അമ്മയഹായഹാല് സപഹാരഹാ അമ്മ തയന്റെ

വഹാത്സത്യലത്യസം യചഹാരവിഞ്ഞവിസടണസം

അമ്മയയട ചൂടവിനപ്പുറതറ്റ് മയറഹാരു സലഹാകസം ഇതൾ വവിരവിയന്നു ഈ മരുസലഹാകയമന്നു  

കരുതുസമ്പഹാഴുസം.. 

കൂടതല് പഹാഴറ്റ് ജന്മങ്ങൾ ഇവവിയട പുഴുകയള സപഹായല..

ആരുസം ആര്ക്കുസം വവിളമ്പഹാത മയറഹാരു മഹായഹാസലഹാകസം...

ഓര്മ്മയവില് യതളവിയന്ന സസ്നേഹമഹായണന് അമ്മ

ഓര്ക്കുസമ്പഹാൾ യതളവിയന്ന നന്മയഹായണന് അമ്മ

പഹാല് മണസം മഹാറഹായത  
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പഹാല് പുഞ്ചവിരവി ഓസരഹാ നഹാവവിന് തുമ്പവിലസം 

ഉതവിരുസം രണകരമഹാദൈത്യസം

അമ്മ അമ്മ എന്നു തയന്ന.

                                                                             അമവിത സുഗതന്
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ഭൂമഫിതന് കണഫിര്ഭൂമഫിതന് കണഫിര്

പുഴയസം നദൈവിയസം വറവി 

യതഹാടസം കുളവസം വറവി

ജലഹാശയങ്ങൾ  വറവി

യവള്ളസം മുഴുവ൯  വറവി

                                                                                                      

                                                                                              
കഹാടവില്ലവിവവിയട മരമവില്ലവിവവിയട

കരയവില്ലവിവവിയട 

കടവവില്ലവിവവിയട

                                                                                                   

     ശശ്വസവികഹാ൯ യപഹാലസം വഹായവവില്ലവിവവിയട

എല്ലഹാസം മലവിനസം എല്ലഹാസം മരണസം
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ഞഹാനവില്ലവിനവിവവിയട നവിയവില്ലവിനവിവവിയട

ജജീവയന്റെ ഒരു തരവിയവില്ലവിവവിയട

 രഹാവവില്ല പകലവില്ല

യചടവിയവില്ല മരമവില്ല 

 കഹാട്ടുപൂ    യഞ്ചഹാഭൂമവിത൯ 

   കണവിര് ഒന്നു ബഹാകവി   

                                                                                                            

                           

                                    സഗഹാപവിക സുധജീര്
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ലഹരഫികടതഫിനഡ് അറുതഫിവരുതണനംലഹരഫികടതഫിനഡ് അറുതഫിവരുതണനം

ആറുമഹാസതവിനവിയട സകരളതവില് പവിടവികൂടവിയതറ്റ് 600 

സകഹാടവി രൂപയയട ലഹരവിവസ്തുകളഹായണന്ന വഹാര്ത

ഭയഹാശങകളുളവഹാക്കുന്നതഹാണറ്റ്. മൂന്നരസകഹാടവിമഹാത്രസം
ജനസസംഖത്യയള്ള യകഹാച്ചുസകരളസം ലഹരവി ഉപസയഹാഗതവിയന്റെ
കഹാരത്യതവില് രഹാജത്യതറ്റ് രണഹാസംസഹാനതഹാണറ്റ് എന്നുകൂടവി
അറവിയസമ്പഹാഴഹാണറ്റ് സസംസഹാനസം അകയപ്പട്ടവിരവിക്കുന്ന വവിനഹാശഗര്തതവിയന്റെ ആഴസം 

സബഹാധത്യമഹാവക. ദൈവിവസസം മൂന്നുസകഹാടവിയവിസലയറ രൂപയയട ലഹരവിവസ്തുകളഹാണറ്റ് 

എദക്സൈസറ്റ് വകുപ്പറ്റ് പവിടവികൂടന്നതറ്റ്. ഓസരഹാ മഹാസവസം   ശരഹാശരവി 625 സകസുകളുയമടക്കുന്നു. 

2012 മുതല് 2018 വയരയള്ള കഹാലതറ്റ് സസംസഹാനതറ്റ് ലഹരവിവസ്തുകളുയട ഉപസഭഹാഗസം 

പതവിരട്ടവിയഹായയന്നറ്റ് സസംസഹാന എദക്സൈസറ്റ് വകുപ്പറ്റ് വത്യകമഹാക്കുന്നു. എദക്സൈസറ്റ് വകുപ്പറ്റ്  
പരവിസശഹാധന കഹാരത്യകമമഹാകവിയവിട്ടുസം സര്കഹാരുസം സന്നദ്ധസസംഘടനകളുസം  ലഹരവി 

വര്ജന-സബഹാധവതറ്റ്കരണ പരവിപഹാടവികൾ പലതു നടതവിയവിട്ടുസം എന്തുയകഹാണഹാണറ്റ് 

സകരളസം ഈ യകണവിയവില് അഴവിയഹാക്കുരുകവിയലസന്നഹാണസം കുടങ്ങവികവിടക്കുന്നതറ്റ്? 

പുതുതലമുറ ലഹരവിവസ്തുകൾ സസംസഹാനസതകറ്റ് നവിര്സലഹാപസം എതന്നതറ്റ് 

എങ്ങയനയഹാണറ്റ്? ഇവയറ്റ് ഉതരങ്ങൾ കയണതവി പ്രതവിസരഹാധ പരവിപഹാടവികൾ 

ഊര്ജവിതമഹാകവിയവിയലങവില് നവിരനര ലഹരവിയപസയഹാഗസംമൂലസം ശഹാരജീരവിക, മഹാനസവിക 
ആസരഹാഗത്യസം നശവിച്ചവരുയടയസം കുറവഹാലവികളുയടയസം എണസം ലഹരവികടത സകസുകൾ 

സപഹായല തയന്ന കുതവിച്ചുയരുസം.

               സ്കൂൾ പ്രഹായതവിയല ലപരവിവസ്തുകൾ പരവിചയവിക്കുകയസം 
പകശ്വതയയതസംമുസംസമ്പ അവയറ്റ് അടവിമകളഹാവകയസം യചയ്യുന്നവര് സകരളതവില് 

കൂടകയഹാണറ്റ്. കുട്ടവികൾ അഭവിമുഖജീകരവിക്കുന്ന യവല്ലുവവിളവികയളക്കുറവിച്ചറ്റ് യബസംഗുളൂരൂ നസം 
ഹഹാന്സറ്റ് നടതവിയ ശവില്പ്പശഹാലയവില് മറ്റുസസംസഹാനങ്ങൾ ബഹാലസവലയസം ഭവികഹാടനവസം
ഉയര്തവികഹാട്ടയസപ്പഹാൾ സകരളതവിയന്റെ പ്രശനസം കുട്ടവികളവിയല ലഹരവി 

ഉപസയഹാഗമഹായവിരുന്നു. ഇവവിയടനവിന്നുസവണസം സകഹാടവികൾ മറവിയന്ന 
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ലഹരവിവവിപണവിയയക്കുറവിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകൾ തുടങ്ങഹാന്.ശഹാരജീരവിക-മഹാനസജീക വളര്ച്ച 
ദകവരവിക്കുന്ന കമൗമഹാരതവില് ലഹരവിവസ്തുകൾ പരവിചയവിക്കുന്ന വത്യകവിയവില് 
അതവിസനഹാടള്ള അടവിമതസം അഥവഹാ അഡവികന് ഉണഹാവഹാനുള്ള 
സഹാധത്യതഏയറയഹായണന്നതറ്റ് പഠനതവിലൂയട യതളവിയവികയപ്പട്ട വത്യകവി അതറ്റ് 
സശ്വനമഹാകഹാന് ലഹരവികടതവിലസം മറ്റു കുറകതത്യങ്ങളവിലസം ഏര്യപ്പടന്നുയവന്നതുസം 

സതത്യമഹാണറ്റ്. സസംസഹാനസര്കഹാരവിയന്റെ യകഹാട്ടവിസഘഹാഷവികയപ്പട്ട 

ലഹരവിവവിരുദ്ധപ്രചഹാരണമഹായ 'വവിമുകവി' നവിലവവിലവിരവിക്കുസമ്പഹാഴഹാണറ്റ് മയക്കുമരുന്നുകടതറ്റ്

കുറയന്നവിയല്ലന്ന വവിവരസം പുറതവന്നവിരവിക്കുന്നതറ്റ്.

രണ്ടുവര്ഷമഹായവി പൂട്ടവികവിടന്ന ബഹാറുകൾ തുറകഹാന് കഴവിഞ്ഞവര്ഷസം 
തജീരുമഹാനവിച്ചസപ്പഹാൾ സര്കഹാര് പറഞ്ഞ കഹാരണങ്ങളവിയലഹാന്നറ്റ് അതറ്റ് മയകതുമരുന്നവിയന്റെ 

ഉപസയഹാഗസം കുറയ്ക്കുസം എന്നതഹായവിരുന്നു.എന്നഹാല്, മദൈത്യതവിയന്റെയസം മറ്റു 

ലഹരവിവസ്തുകളുയടയസം ഉപസഭഹാഗതവില് വര്ധനയയല്ലഹായത, കുറവവില്ല. ഒരവികല് 
മയക്കുമരുന്നവിയന്റെ പവിടവിയവിലകയപ്പട്ടയഹായള അതവില്നവിന്നുസം സമഹാചവിപ്പവിക്കുക എന്നതറ്റ് 

പ്രയഹാസമഹായണന്നതുതയന്നയഹാണറ്റ് ഇതവിനു കഹാരണസം.ലഹരവിയയട കഹാരത്യതവില് 

തുടകയമന്നതറ്റ് മവികസപ്പഹാഴുസം തുടകതവില് നവില്കവില്ല. സങജീര്ണപ്രശ്നങ്ങളുയടയസം 

തുടകമഹാണതറ്റ്. തുടങ്ങതവിരവിക്കുക എന്നതഹാണറ്റ് പരമപ്രധഹാനസം. സബഹാധവതറ്റ്കരണസം 

ഒന്നുയകഹാണ്ടുമഹാത്രസം ലഹരവിയടസം നജീരഹാളവിപ്പവിടവിതതവില്നവിന്നറ്റ് വവിടതല് സനടഹാനഹാവവില്ല. 

ലഹരവിനവിര്മഹാര്ജനതവിനറ്റ് സവിസരഹാത്സഹാഹസതഹായടയസം ഇചഹാശകവിസയഹായടയമുളള്ല 

പ്രവര്തനവസം ആവശത്യമഹാണറ്റ്. കപറ്റ്സറഹാ  കറന്സവി ഉപസയഹാഗവിച്ചറ്റ് ഓണ്ദലനഹായവി 

പുതുതലമുറയറ്റ് ലഹരവികൾ വഹാങ്ങഹാനഹാവന്ന കഹാലമഹാണവിതറ്റ്. ഈ ഇടപഹാടകൾ കയണതവി 

സവരറകഹാനുള്ള നടപടവികളുയട സങജീര്ണതയവില്ലഹാതഹാകണസം. 'വവിമുകവി'യയട ഭഹാഗമഹായവി 

ആരസംഭവിച്ചവിട്ടുള്ള 14 സര്കഹാര് ലഹരവിസമഹാചനസകന്ദ്രങ്ങൾയകഹാണ്ടുമഹാത്രസം 

ലഹരവിമുകമഹാവശത്യമുള്ളവയര ചവികവിത്സവികഹാനഹാവവില്ല. 

ലഹരവികടവിയപ്പട്ട കുട്ടവികൾകഹായവി പ്രസതത്യക സകന്ദ്രങ്ങളുസംആവശത്യമഹാണറ്റ്. 

തുടര്ച്ചയവില്ലഹാത പദ്ധതവികൾ എകഹാലവസം സകരളതവിയന്റെ ശഹാപമഹാണറ്റ്. 
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ലഹരവിമുകവിയയട കഹാരത്യതവിലസം അയത. ദൈസംഷ്ട്രകൾ സകരളയത 
കഹാര്ന്നുതവിന്നഹാതവിരവികഹാന് നവിതഹാന ജഹാഗ്രതസയഹായടയസം ഇചഹാശകവിസയഹായടയമുള്ള 

പ്രവര്തനമഹാണറ്റ് ആവശത്യസം.

ആന് മരവിയ
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സ്കൂളഫിനന സവറഫിട പവര്തനങ്ങള്സ്കൂളഫിനന സവറഫിട പവര്തനങ്ങള്

2017-18 അധത്യയനവര്ഷതവില് സസകഡറ്റ് ഹഹാര്ട്ടറ്റ് സഗൾസറ്റ് ഹയര് യസകണറവി 
സ്കൂൾ സസഹാഷത്യല് സര്വജീസറ്റ് കബവിയന്റെ സനതൃതശ്വതവില് വത്യതത്യസ്തങ്ങളഹായ പല 

പ്രവര്തനങ്ങളുസം ആസൂത്രണസം യചയ്തറ്റ് നടപ്പവിലഹാകവി. അഞ്ചു മുതല് പത വയരയള്ള 

കഹാസുകൾ വൃദ്ധസദൈനങ്ങൾ, അനഹാഥഹാലയങ്ങൾ തുടങ്ങവിയ സഹാപനങ്ങൾ കയണതവി 

അധത്യഹാപകസരഹായടഹാപ്പസം സനര്ശനസം നടതവി. സസഹാഷത്യല് ഇസമര്ഷന് സപ്രഹാഗ്രഹാസം എന്ന 

സപരവിലഹാണറ്റ് ഇതറ്റ് നടതയപ്പട്ടതറ്റ്. ഈ യഹാത്ര കുട്ടവികളവില് മുതവിര്ന്നവസരഹാടസം 

പ്രഹായഹാധവികത്യസം യകഹാണറ്റ് കഷ്ടയപ്പടന്നവസരഹാടസം, മകളുസപകവിച്ചറ്റ് ഏകഹാനമഹായവി കഴവിയന്ന

മഹാതഹാപവിതഹാകസളഹാടയമഹായക സഹഹാനുഭൂതവി ഉണര്തവി. ഈ ഇസമര്ഷന് സപ്രഹാഗ്രഹാസം 
അവരുയട മനസവിയന ആഴമഹായവി സശ്വഹാധജീനവിക്കുകയസം സ്കൂൾ അസസംബവിയവില് അവര്കറ്റ് 

അവരുയട അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുയവയഹാന് അവസരസം നല്കുകയസം യചയ. കുട്ടവികളവില് 
പരസസ്നേഹവസം സഹഹാനുഭൂതവിയസം ഉണഹാകഹാന് ഇതരസം പ്രവര്തനങ്ങൾ വളയരസയയറ 

സഹഹായവിക്കുന്നു. കഴവിഞ്ഞ വര്ഷയത എടതപറസയണ മയറഹാരു പ്രവര്തനമഹാണറ്റ് 

ഭവനനവിര്മ്മഹാണസം. 2018 ല് വജീടവില്ലഹാത നമ്മുയട സ്കൂളവില് പഠവിക്കുന്ന കുട്ടവികറ്റ് പവിടവിഎ 
യയടയസം അധത്യഹാപകരുയടയസം കുട്ടവികളുയടയസം മഹാസനജുയമന്റെവിയന്റെയസം സഹഹായസതഹായട 

ഒരു വജീടറ്റ് നവിര്മ്മവിച്ചു നല്കവി. ഈ വര്ഷസം മയറഹാരു കുട്ടവികറ്റ് കൂടവിയള്ള വജീടറ്റ് അതവിയന്റെ 

നവിര്മ്മഹാണപഹാതയവിലഹാണറ്റ്. 2017-18 വര്ഷതവില് ഓണഹാസഘഹാഷസതഹാടറ്റ് ബന്ധയപ്പട്ടറ്റ് 
കുട്ടവികയള സ്കൂളവിയലതവിക്കുകയസം യകഹാണ്ടുവവിടകയസം യചയ്യുന്ന ഓസട്ടഹാറവിക ദഡ്രൈവര്മഹായര

പ്രസതത്യകസം കണവിക്കുകയസം അവര്കറ്റ് വവിവവിധ സമ്മഹാനങ്ങൾ, ഓണകവിററ്റ് ഇവ 

വവിതരണസം യചയ്യുകയസം അവയര ആദൈരവിക്കുകയസം യചയ്കുയചയ.ഇതരതവിലള്ള 
പ്രവര്തനങ്ങൾ യചയ്യുക വഴവി കുട്ടവികളവില് സഹഹായമസനഹാഭഹാവവസം മറ്റുള്ളവസരഹാടള്ള 
കരുതലസം സസ്നേഹവസം വളര്തവിയയടകഹാന് സഹഹായകമഹായവി എന്നറ്റ് ഞങ്ങൾ 

വവിശശ്വസവിക്കുന്നു. 
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ജയെവനം പരഹാജയെവനംജയെവനം പരഹാജയെവനം

ജയവികഹാന് പ്രയഹാസമഹാണറ്റ്, 

ജയവിച്ചഹാലയത സസനഹാഷസം വലതുമഹാണറ്റ്. 

അതുസപഹായല,

സതഹാല്കഹാന് എളുപ്പമഹാണറ്റ്, സതഹാറഹാലള്ള

സങടസംവലതുസം. പസക, സതഹാല്കഹാന് ചവില൪ ഉള്ളതവിനഹാലഹാണറ്റ് മറ്റുചവില൪ക്കു ജയവികഹാന്

സഹാധവിക്കുന്നതറ്റ്. അതവിനഹാല്, നമുക്കു ചവില മുന് കരുതലകൾ എടസകണതുണറ്റ്. 

             ജയവികഹാന് കഴവിയന്നതവില് ജയവികഹാന് ശ്രദ്ധവിക്കുക. എനവികറ്റ് ഒന്നവിനുസം 

കഴവിയവില്ല എന്ന നവിലപഹാടറ്റ് ഒരവികലസം ശരവിയല്ല. നമുകറ്റ് ചവിലതുകഴവിയയമന്നതവിലഹാണറ്റ് 

നഹാസം ജനവിക്കുന്നതു തയന്ന. അസതസമയസം, നമുക്കു ജയവികഹാനഹാവഹാതതവില് മറ്റുള്ളവയര 

ജയവികഹാന് വവിടക.

             സതഹാല്ക്കുന്നവയര പരവിഹഹാസവികഹാതവിരവിക്കുക. സതഹാറ്റുവവിഷമവിക്കുന്നവസരഹാടറ്റ് നഹാസം

പറയഹാറവിസല്ല..'ഞഹാന് അസപ്പഹായഴ പറഞ്ഞവിസല്ല സപഹാകണഹാ, സപഹാകണഹാന്നറ്റ്'' എയന്നഹാരു 

പഹാട്ടു തയന്നയവിസല്ല? 

              അതു സതഹാല്ക്കുന്നവയര കളവിയഹാകഹാനുള്ളതല്ല, സതഹാല്ക്കുന്നവയര 

കളവിയഹാക്കുന്ന ആളുകയള കളവിയഹാകഹാനുള്ളതഹാണറ്റ്.

             ജയവിക്കുന്നവസരഹാടറ്റ് അസൂയയപ്പടഹാതവിരവിക്കുക. അ൪ഹതയപ്പട്ടതഹാണറ്റ്  ശ്വ൪ക്കു 

ലഭവിച്ചതറ്റ്. നഹായള നമുക്കുസം ജയമുണഹാകുസമ്പഹാൾ ആ൪ക്കുസം നസമ്മഹാട അസൂയ 

സതഹാന്നഹാതവിരവികമയമങവില്, എല്ലഹാവരുയടയസം ജയതവില് നമുക്കു സസനഹാഷവികഹാന് 

സഹാധവികണസം.  

                                                                              36



സസേക്രഡഡ് ഹഹാര്ടഡ് സഗേള്സേഡ് എചഡ് എസേഡ്                          ഇന്ഫഫിനഫിറഫി 

             കഴവിവറ്റ് എയന്നഹാരു ശകവിയഹാണറ്റ് ജയവസം പരഹാജയവസം സൃഷ്ടവിക്കുന്നതറ്റ്, അതു  

മനസവിലഹാകവി നമുകറ്റ് മുസന്നഹാട്ടറ്റ് സപഹാവഹാസം.

അവനവിക സുസരഷറ്റ്  

                                                                              37



സസേക്രഡഡ് ഹഹാര്ടഡ് സഗേള്സേഡ് എചഡ് എസേഡ്                          ഇന്ഫഫിനഫിറഫി 

മഹാറുന്ന പരഫിസഫിതഫിയനം   മഹാസറണ്ടുന്ന മസനഹാഭഹാവവനം   മഹാറുന്ന പരഫിസഫിതഫിയനം   മഹാസറണ്ടുന്ന മസനഹാഭഹാവവനം   

      
                                    ഇന്നറ്റ് സലഹാകസം

അഭവിമുഖജീകരവിക്കുന്ന ഏറവസം വലവിയ പ്രശ്നമഹാണറ്റ്

പരവിസവിതവി മലവിനജീകരണമഹാണറ്റ്. സലഹാകമഹായക
ചര്ച്ച യചയയപ്പട്ടതുസം ഇസപ്പഹാഴുസം ചര്ച്ച
യചയ്യുന്നതുമഹായ ഒരു വവിഷയമഹാണവിയതങവില് കൂടവിയസം സവണത്ര ഗമൗരവസം ഇതവിനു 

ലഭവിക്കുന്നവില്ല എന്നതഹാണറ്റ് വഹാസ്തവസം. മനുഷത്യയന്റെ നവിലനവില്പ്പവിനു തയന്ന ഭജീഷണവി 

ആയവിയകഹാണറ്റ് പഹാരവിസവിതവികപ്രശനങ്ങൾ ദൈവിനസം പ്രതവി വര്ധവിക്കുകയഹാണറ്റ്. 
പുസരഹാഗതവിയവിസലക്കു ചുവട യവച്ചുയകഹാണവിരുന്ന മനുഷത്യര് തങ്ങളുയട അടവിസഹാന 
ആവശത്യങ്ങൾക്കുപരവിയഹായവി മണവിയന സമജീപവികഹാന് തുടങ്ങവിയസപ്പഹാൾ ആണറ്റ് 

പഹാരവിസവിതവികപ്രശറ്റ്ങ്ങൾ ഉടയലടതതറ്റ്.

                                        മനുഷത്യസമൂഹതവിയന്റെ അമവിതമഹായ ദകകടതലകൾ 
ഇല്ലഹായത പ്രകൃതവിയവില് എല്ലഹാ ജജീവജഹാലങ്ങളുസം സമരസയപ്പട്ടു കഴവിയന്ന ആണറ്റ് 

പരവിസവിതവി എന്നറ്റ് പറയന്നതറ്റ്. ഏയതഹാരു ജജീവവിയയടയസം ജജീവവിതസം പരവിസവിതവിയമഹായവി 

ബന്ധയപ്പട്ടു കവിടക്കുന്നു.പരവിസവിതവി ഇല്ലഹായത തനവിക്കു നവിലനവില്പ്പറ്റ് എല്ലഹാ എന്ന 
സതത്യസം ഒരു വത്യകവി എസപ്പഹാൾ വവിസ്മരവിക്കുന്നുസവഹാ അന്നറ്റ് മുതല് അവനു ഭൂമവിയയ 

മലജീമസമഹാകഹാനുസം സഹാധവിക്കുന്നു.ജല -വഹായ-മണറ്റ് മലവിനജീകരണങ്ങളുസം പഹാടങ്ങളുസം 
കൃഷവിസലങ്ങളുസം നശവിപ്പവിക്കുന്നതുസം ഒയക പരവിസവിതവിയയട സശ്വഹാഭഹാവവികമഹായ 

സന്തുലവിതഹാവസയയ തകരഹാറവിലഹാക്കുന്നു .ചവിനവികഹാനുസം പ്രവര്തവികഹാനുസം സശഷവിയള്ള 
വവിദൈത്യഹാസമ്പന്നയരന്നറ്റ് അവകഹാശയപ്പടന്ന മനുഷത്യവര്ഗസം യചയകൂട്ടുന്ന പ്രവര്തവികൾ 

ആണറ്റ് പരവിസവിതവിയയട ഏറവസം വലവിയ യവല്ലുവവിളവി.
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                                        വവികസനസം പച്ചപ്പവിയന കഹാര്ന്നുതവിന്നുന്ന ഈ 
കഹാലഘട്ടതവില് നഹാസം എതവി നവില്ക്കുസമ്പഹാൾ പ്രകൃതവി നമുക്കു നല്കവിയ 

തവിരവിച്ചടവിയയക്കുറവിച്ചുസം നഹാസം സബഹാധവഹാന്മഹാരഹാസകണതഹാണറ്റ്. ഒട്ടനവധവി സപരുയട ജജീവനുസം 

ജജീവവിതവസം ഇല്ലഹാതഹാകവിയ പ്രളയസം എന്ന മഹഹാവവിപതവിയന നഹാസം സനരവിട്ടതഹാണറ്റ്. 

അതുയകഹാണ്ടുതയന്ന ,പരവിസവി സമൗഹഹാര്ദൈപരമഹായ ജജീവവിതമഹാണറ്റ് നഹാസം മുസന്നഹാട്ടു 

വസയണതറ്റ്.ഓര്ക്കുക; ഈ ഭൂമവിയവിയല സര്വചരഹാചരങ്ങൾക്കുസം സവണവിയള്ള ഭൂമവിയയ 

സസംരകവിസകണതറ്റ് നമ്മുയട ഓസരഹാരുതരുയടയസം ഉതരവഹാദൈവിതശ്വമഹാണറ്റ്.
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കൂടഹായ്മ കഹാലഫിക പസേകഫികൂടഹായ്മ കഹാലഫിക പസേകഫി

ആധുനവിക സമൂഹസം മഹാറങ്ങൾകറ്റ്

വവിസധയമഹാണറ്റ്. സമൂഹതവില് ഉണഹാകുന്ന

പരവിവര്തനസം എല്ലഹാ സമഖലയവിലസം ദൃശത്യമഹാണറ്റ്. 

അതവില് ഒരു സമഖല മഹാത്രമഹാണറ്റ് കൂട്ടഹായ്മകൾ. തശ്വരവിത
ഗതവിയവില് പരവിവര്തനസം സസംഭവവിക്കുന്ന

സമൂഹതവില് ഒന്നവിച്ചറ്റ് സചരഹാനുള്ള സഹാഹചരത്യങ്ങൾ  കുറവഹായവി വരുന്നു. അതവിനഹാല് 
തയന്ന സമൂഹ വവികസനതവില് പ്രധഹാന പങ്കു വഹവിക്കുന്ന കൂട്ടഹായ്മ അനത്യസം നവിന്നറ്റ് 

സപഹാകുന്നു. ഓസരഹാ മനുഷത്യനുസം കലഹാ കഹായവിക രസംഗസതക്കുള്ള വഹാതവില് തുറന്നറ്റ് വയ്ക്കുന്നതറ്റ്

കൂട്ടഹായ്മയവിലൂയടയഹാണറ്റ്.ഇതരതവിലൂയട മഹാത്രസമ ഒരു നല്ല സമൂഹയത വഹാര്യതടകഹാന് 

കഴവിയ. ഒഹാസരഹാ സമൂഹവസം ഉടയലടക്കുന്നതറ്റ് പരസ്പരസം ഇടയപടലകളവിലൂയടയഹാണറ്റ്. 

ഇടയപടലകൾ നല്ല രജീതവിയവിലഹാകുന്നതറ്റ്, നവിയന്ത്രവിക്കുന്നതറ്റ് അവവിയട ഉണഹാക്കുന്ന നല്ല 

കൂട്ടഹായ്മയവിലൂയടയഹാണറ്റ്.ഒരു  പുതു തലമുറയയട സശ്വഭഹാവസം നവിയന്ത്രവിക്കുന്നതറ്റ് തയന്ന 

ഇതരതവിലള്ള ഓസരഹാ ഒതസചരലവിലൂയടയഹാണറ്റ്. കഹാരണസം ഇന്നയത ഈ 

തവിരസകറവിയ ജജീവവിതതവില് പല കുടസംബങ്ങളുസം         ഒറയപ്പട്ടുസപവകയഹാണറ്റ്. ഇമൗ 

സഹാഹചരത്യതവില് നഷ്ടമഹാകുന്നതറ്റ് പുതുതലമുറയയട ആശയവവിനവിമയമഹാണറ്റ്. ഈ 

സമൂഹയത തയന്ന ബഹാധവികന്ന കഹാരത്യമഹാണറ്റ് . ഈ അവസ മറവികടകഹാന് 

സമൂഹതവില് വളര്ന്നു വരുന്ന സഹാമൂഹവിക കൂട്ടഹായ്മകയള യകഹാണ്ടു സഹാധവികണസം. 

അല്ലഹാത പകസം കൂട്ടഹായ്മകയള യകഹാണ്ടുസം നയല്ലഹാരു ഗുണസം സമൂഹതവിനറ്റ് കവിട്ടുകയവില്ല.  

സദസദൈശസതഹാടകൂടവി ഉയര്ന്നുവരുന്ന കൂട്ടഹായ്മകയള യനസഞ്ചഹാട സചര്തറ്റ് 
ഉയര്തവിയകഹാണ്ടുവസരണതറ്റ് ആ സമൂഹതവിയല ഓസരഹാ വത്യകവിയസടയസം 

ആവശത്യമഹാണറ്റ്.അതുയകഹാണറ്റ് തയന്ന ഇതരതവില് തവിരസകറവിയ ജജീവവിതതവില് 

നമ്മയള മനസവിലഹാകഹാനുസം, നമ്മസളഹായടഹാപ്പസം ഉള്ളവയര മനസവിലഹാകഹാനുസം, നഹാടവിയന 

മനസവിലഹാകഹാനുമുള്ള, അവസരസം കൂട്ടഹായ്മയവിലൂയട, കവിട്ടുകയഹായണങവില് നമുകറ്റ് 
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ഉറപ്പവികഹാസം. അതരതവിലള്ള കൂട്ടഹായ്മകൾ ആ സമൂഹതവിയല ഉയര്ച്ചയവില്  എതവിക്കുസം 
അങ്ങയനയയഹാരു സമൂഹസം നമുസകഹാസരഹാരുതര്ക്കുസം ആവശത്യയമങവില് നല്ല 

കൂട്ടഹായ്മസയഹായടഹാപ്പസം നവില്ക്കുക. അവ നഹാടവിസനഹായടഹാപ്പസം നമ്മസളയസം നല്ലവരഹാക്കുസം.

                       

                                                              ( വജീണ വവിശശ്വനഹാഥറ്റ്. യക )
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നല്ല വഹായെനയനട ഉതമമഹായെ പതവീകനം നല്ല വഹായെനയനട ഉതമമഹായെ പതവീകനം 

ഏതുവലവിയ .യഹാത്രയയടയസം ആരസംഭസം ആദൈത്യസം

വയ്ക്കുന്ന യചറവിയ ചുവടവില് നവിന്നഹാണറ്റ്. വഹായനയയട
വവിശഹാലമഹായ സലഹാകസതകറ്റ് എയന്ന നയവിച്ചതറ്റ്

സസ്നേഹസസനയഹാണറ്റ്. കുട്ടവികഹാലതവിയന്റെ

മഹാധുരമഹായ ഓര്മ്മയഹാണറ്റ് സസ്നേഹസസന. 

സസ്നേഹസസനയയട ഓസരഹാതഹാളുസം ഭഹാവനയയട വലവിയ ആകഹാശമഹാണറ്റ് തുറന്നു തന്നതറ്റ്. നല്ല

വഹായനയയട ഉതമമഹായ പ്രതജീകമഹാണറ്റ് സസ്നേഹസസന. സസ്നേഹസസനയയട സവിരസം 
വഹായനകഹാരനഹായ ഒരു കുട്ടവി മൂലത്യസബഹാധമുള്ള ഒരു പമൗരനഹായവി വളര്ന്നുവരുസം എന്ന 

കഹാരത്യതവില് യഹായതഹാരു സസംശയവമവില്ല. ഈ ഉറപ്പഹാണറ്റ് സ്നേഹസസനയയട പ്രസകവിയസം. 

സന ഗവിരജീഷറ്റ് 
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ഹദവതഫിനന്റ സേസ്വനനം നഹാടഡ്ഹദവതഫിനന്റ സേസ്വനനം നഹാടഡ്

ദദൈവതവിയന്റ സശ്വനസം നഹാടഹാണറ്റ് സകരളസം. ദദൈവസം

കനവിഞ്ഞനുഗ്രഹവിച്ച സുനരസദൈശസം.

പ്രക   ൃതവിയയട നവിറപ്പകവിട്ടഹാര്ന്ന സകരങ്ങളുയട നഹാടറ്റ്. 
അനുഗ്രഹങ്ങൾ നവിറഞ്ഞതുയകഹാണ്ടുതയന്ന 

നഹാസം സകരളജീയര് സശ്വഹാര്ത്ഥരഹാണറ്റ് .പൂകളുയട കനവിയരുസം പുഞ്ചവിരവി ജജീവവിതയത 

മധുരവിപ്പവിച്ചജീടന്നു.

പ്രകൃതവിയവിയല ഓസരഹാ നവിമവിഷവസം നയമ്മ ജജീവവികഹാന് ഉദൈറ്റ്സഭഹാധവിപ്പവിക്കുന്നു. 

പടവിഞ്ഞഹാറന് ആകഹാശതറ്റ് സവിന്ദൂരസം പൂശവി ചുവന്ന ഉടപ്പണവിയഞ്ഞതന്ന സൂരത്യന്. 

നജീലഹാകഹാശയത മസനഹാഹരമഹാകഹാകുന്ന പഞ്ചവര്ണകവിളവികൾ.

കഹാറവിയന്റ മൂകഹാനുരഹാഗതവില് ആടവിയലഞ്ഞു നൃതസം വയ്ക്കുന്ന യനല്പ്പഹാടങ്ങൾ. 

പച്ചയടപ്പണവിഞ്ഞ പ്രകൃതവിയയന്ന അമ്മ വവിശുദ്ധവിയസടയസം ഐസശ്വരത്യതവിയന്റയസം 

പ്രതജീകമഹാണറ്റ്. ആ നന്മയള്ള മനസവിയന നഹാസം മനുഷത്യര് അഘഹാധമഹായവി സവദൈനവിപ്പവിച്ചു. 

അതവിയന്റ പ്രതവിഫലമഹായവി നമുകറ്റ് തഹാങ്ങഹാവന്നതവിനപ്പുറമഹായ 

മഹഹാമഹാരവിയണഹായവി.അമ്മയയട മനസറ്റ് സവദൈനവിപ്പവിട്ടുണഹാകവിയ മണവിമഹാളവികകൾ നമ്മുയട 

കണ്മ്മുന്നവില് നവിന്നറ്റ് നശവിച്ചു. സകരളജീയയര യഞട്ടവിവവിറപ്പവിച്ച ഒരു വഹാര്തകൂടവിയഹായവിരുന്നു

അതറ്റ് . പ്രളയയകടതവിയവില് വലയസമ്പഹാഴഹാണറ്റ് നഹാസം പ്രകൃതവിയയട ശകവി 

മനസവിലഹാക്കുന്നതറ്റ്. ഒരു ദകയകഹാണറ്റ് തസലഹാടസമ്പഹാഴുസം മറു ദകയകഹാണറ്റ് ശവികവിക്കുന്ന 

അമ്മയഹാണറ്റ് പ്രകൃതവി. ഉരുൾയപ്പഹാട്ടലസം യവള്ളയപ്പഹാകവസം നയമ്മ പഠവിപ്പവിക്കുന്നതറ്റ് 
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എലഹാതവിയനകഹാളുസം വലതറ്റ് മനുഷത്യരല്ല എന്നഹാണറ്റ്. മഹഹാപ്രളയസം ബഹാകവിയവച്ചതറ്റ് 
യവറുസം നന്മയയട സസനശസം

മഹാത്രസം . നയല്ലഹാരു നഹാസളകഹായവി, നവസകരളതവിനഹായവി ദകസകഹാര്കഹാസം.

                                                               സമൃത സുനവില്
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പരഫിസഫിതഫി സേനംരകണനം മനഷദസേനംരകണതഫിനഡ് പരഫിസഫിതഫി സേനംരകണനം മനഷദസേനംരകണതഫിനഡ് 

പ്രകൃതവിയമഹായള്ള മനുഷത്യയന്റെ ബന്ധസം

അസബദത്യമഹാണറ്റ്. അവയന്റെ പഹാര്പ്പവിടസം, വസസം, ഭകണസം,

വവിദൈത്യഹാഭത്യഹാസസം , സസംസ്കഹാരസം, കൃഷവി, വത്യവസഹായസം
തുടങ്ങവിയ സമഖലകളുസം എല്ലഹാ പ്രവര്തനങ്ങളുസം

അതുമഹായവി ബന്ധയപ്പട്ടതഹാണറ്റ്. ഇയതല്ലസം
ഉൾയകഹാള്ളുന്ന വവിശഹാലമഹായ ഒരര്ത്ഥസം പരവിസവിതവി

എന്ന നഹാലകരതവില് ഒതുങ്ങവിയവിരവിക്കുന്നു. ആകഹാശവസം ഭൂമവിയസം അതവിയല 
സര്വചരഹാചരങ്ങളുസം ദദൈവസം സൃഷ്ടവിച്ചവിട്ടുള്ളതറ്റ് മനുഷത്യജജീവവിതസം സുഖകരവസം 

ധനത്യമഹാകഹാനുമഹാണറ്റ്.  ഇതരസൃഷ്ടറ്റ്ടവികളവില് നവിന്നറ്റ് അവന് സശ്രഷ്ടനഹായവിട്ടുള്ളതുസം 

അതുയകഹാണ്ടുതയന്ന. ഭൂമവിയവില് ഭജനജജീവവിതവസം അവരുയട ആഗ്രഹഹാഭവിലഹാഷങ്ങളുസം 

വര്ദ്ധവിക്കുസനഹാറുസം പ്രകൃതവിവവിഭവങ്ങളുസം വവികസവിക്കുന്നുയവന്നറ്റ് വസ്തുതയഹാണറ്റ്. ഈ 
യഹാഥഹാര്ഥത്യസം മനസവിലഹാകവിയവിട്ടുള്ള ഒരഹാൾകറ്റ് ഒരവികലസം തയന്ന അവയന്റെ പരവിസവിതവി 

നശവിപ്പവികഹാസനഹാ മലവിനമഹാക്കുവഹാസനഹാ സഹാധവിക്കുകയവില്ല, മരവിച്ചറ്റ് അതവിയന്റെ 

സസംരകകനഹായവിരവിക്കുസം അവന്. ഭൂമവിയവില് നവിങ്ങൾ നഹാശമുണഹാകരുതറ്റ് എന്നറ്റ് ദദൈവസം 

മനുഷത്യസനഹാടറ്റ് പസണ പറഞ്ഞവിട്ടുണറ്റ് (ഖുര്ആന്). ശുദ്ധമഹായവണസം വഹായവസം യവള്ളവസം 

നവിലനവിര്തവഹാനഹായവിരവിക്കുസം അവയന്റെ പരവിശ്രമസം. മണറ്റ് ഒലവിച്ചുസപഹാകുന്നതുസം മലവിനജലസം 

യകട്ടവിനവില്ക്കുന്നതുസം മനുഷത്യയന്റെ ആസരഹാഗത്യയതയസം നവിലനവിലവിയനയസം ബഹാധവിക്കുന്നു. 

അസനകസം സരഹാഗങ്ങളുസം മഹാറഹാ വത്യഹാധവിയസം കഹാരണമഹാകുന്ന യകഹാതുകുകളുയട 

വളര്തസകന്ദ്രസംമലവിനജലമഹാകുന്നു. അതവിനറ്റ് നവിവഹാരണമുണഹാക്കുന്ന പല പദ്ധതവികളുസം 
പരഹാജയയപ്പടന്നതറ്റ് മനുഷത്യയന സബഹാധവല്കരവികഹാതതറ്റ് യകഹാണഹാകുന്നുയവന്നറ്റ് 

സവണസം പറയഹാന്. 
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 മനുഷത്യശരജീരതവിയന്റെ വളര്ച്ചയറ്റ് സപ്രഹാട്ടജീന് നക്കുന്ന ആഹഹാരതവിനറ്റ് നഹാസം 
ആശ്രയവിക്കുന്നതറ്റ് കന്നുകഹാലവികളുയട മഹാസംസവസം യചടവികളവില് നവിന്നുള്ള 

പഴവര്ഗങ്ങളുമഹാണസല്ലഹാ, സരഹാഗസം പവിടവിച്ച കന്നുകഹാലവികളുയട മഹാസംസസം ഭകവിച്ചുസം 
രഹാസവളസംസചര്ത യചടവികളവില് നവിന്നുണഹാകുന്ന  പഴവര്ഗങ്ങൾ കഴവിച്ചുസം എത്രയയത്ര 

മനുഷത്യരഹാണറ്റ് അകഹാലചരമസം പ്രഹാപവിച്ചതറ്റ്. എനറ്റ്സടഹാസളറ്റ്ഫഹാനറ്റ് കജീടനഹാശവിനവിയയട 
പ്രസയഹാഗസം മൂലസം അസംഗദവകലത്യസം സസംഭവവിച്ച ജനങ്ങളുയട ഒരു പ്രസദൈശസം കഹാസര്സകഹാടറ്റ് 

ജവില്ലയവില് കുപ്രസവിദ്ധമഹാണറ്റ്. അതവിനഹാല് ഓക്സൈവിജനുസം കഹാര്ബണ് ദഡ ഓദക്സൈഡസം 
സന്തുലവിതഹാവസ പ്രഹാപവിക്കുവഹാനഹായവി യചടവികൾ നട്ടുപവിടവിപ്പവിച്ച മനുഷത്യയന്റെയസം 
കന്നുകഹാലവികളുയടയസം ആസരഹാഗത്യകരമഹായ വളര്ച്ചയ്ക്കുതകുന്ന വവിധസം പരവിസരസം 

പരവിശൂദ്ധമഹാകഹാനഹാവശത്യമഹായ പ്രവര്തനങ്ങൾ ഉര്ജവിതമഹാസകണവിരവിക്കുന്നു. മനുഷത്യനുസം 
മട്ടു ജജീവജഹാലങ്ങൾക്കുസം അതത്യഹാവശത്യമഹായ ഗ്ലുസകഹാസറ്റ് സൂരയപ്രകഹാശതവിലൂയടയള്ള 

യചമവികല് പ്രവര്തനങ്ങളവില് നവിന്നഹാണറ്റ് ലഭവിക്കുന്നതറ്റ്. അതവിനഹാല് കൃഷവിയയടയസം 
യചടവികളുയടയസം വളര്ച്ചയറ്റ് സൂരത്യപ്രകഹാശസം എത്രസതഹാളസം വവിലമധവിക്കുന്നതഹായണന്നറ്റ് 

പറസയണതവില്ല. അതവിനഹാല് അതവിനറ്റ് തടസമഹാകുന്ന വനങ്ങൾ യവട്ടവിമഹാറ്റുന്നതവില് 

വത്യഹാകുലമഹാസകണതുമവില്ല. പ്രകൃതവിയയടയസം പരവിസവിതവിയയടയസം സസംരകണസം മനുഷത്യയന്റെ

സസംരകണതവിനറ്റ് സവണവിയഹായന്നന്നറ്റ് സഹാരസം. ഭൂമവിയയട പ്രകൃതവി ഭസംഗവി കണറ്റ് ആനനവിച്ച 

മഹഹാകവവി ഒരവികല് പഹാടകയണഹായവി. 

     തവിരൂരവില് നവിന്നുപുഴനഹാലകഹാതസം നജീണ്ടുസം വളഞ്ഞുസം-  

     കഹാറവില് യപരുസംപഹാമ്പവിഴയന്ന മട്ടവില് സപഹാകുന്നു 

     സമസലഹാട്ടുതകുന്ന ചനസം...

എന്നഹാല് പ്രകൃതവിയയട ഈ മസനഹാഹഹാരവിത നഷ്ടയപ്പടതന്ന ജല മലവിനജീകരണസം 

മഹാനത്യമഹായവി ജജീവവികഹാന് ആഗ്രഹുക്കുന്ന ഏവയരയസം ദദുഃഖവിപ്പവിക്കുന്ന സസംഭവമഹാണറ്റ്. നഹാസം 
വവിശുദ്ധയമന്നറ്റ് കരുതുന്ന ഗസംഗഹാനദൈവിയയട ശുദ്ധവികഹാരണതവിനറ്റ് ഗവയണ്മെന്റെറ്റ് പദ്ധതവി 

തയഹാറഹാകവിയവിട്ടുയണന്നറ്റ് വഹാര്തയണഹായവിരുന്നു. ഈ രഹാജത്യയത മറ്റു നദൈവികളുയടയസം 
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ശുദ്ധവികരണതവിനറ്റ് മുമ്പറ്റ് അതറ്റ് മലവിനമഹാകഹാതവിരവികഹാന് സവണതറ്റ് യചയ്യുകയസല്ല 

അഭവികഹാമത്യസം. നദൈവികളുയട ഉത്ഭവസകന്ദ്രമഹായ മലകളവിയല കരവിങല് കശ്വറവിയയട 

പ്രവര്തനസം ഭൂമവിയയട സന്തുലവിതഹാവസ യതറവിക്കുസമഹാ എന്ന ഭയയപ്പസടണവിയവിരവിക്കുന്നു.

പരവിസരസം മഹാലവിനമഹാക്കുന്ന ഒരു പ്രധഹാന ഘടകമഹാണറ്റ് ധൂര്ത. നഹാസം കഴവിക്കുന്ന 
ഭകണപഹാനജീയങ്ങൾ അമവിതമഹായവിവരുന്ന എച്ചവിലകൾ ലഹാഘവസതഹായട 

വലവിയച്ചറവിയരുതറ്റ്. അതറ്റ് കുഴവിച്ച മൂടകസയഹാ കതവിച്ചുകളയകസയഹാ യചയണസം. 

ചുരുകതവില് യവള്ളവസം വഹായവസം മണ്ണുസം  വൃതവിസകടഹാകഹായത സൂകവിച്ചഹാല് 
മനുഷത്യജജീവവിതയത ഭജീഷണവിയപ്പടതന്ന പരവിസവിതവി മലവിനജീകരണതവില് നവിന്നറ്റ് 

നമുകറ്റ് രക പ്രഹാപവികഹാസം.
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മഹാതൃഭഹാഷഹാപഠനതഫിനന ആവശദകതമഹാതൃഭഹാഷഹാപഠനതഫിനന ആവശദകത

അമ്മ എന്ന വഹാകവിനറ്റ് നവിര്വചനസം
നല്കവി തൃപവിയടഞ്ഞവര് ആരുസം

ഉണഹാകവില്ല. അത്രയറ്റ് അര്ത്ഥവസം

മഹനജീയവമഹാണറ്റ് അതറ്റ്. ഒരു നവിര്വചനതവിയന്റെയസം വരവികൾക്കുളളവില് 

ഒതുങ്ങവിനവില്ക്കുന്നതല്ല ആവഹാകവിയന്റെ ഭഹാവഹാര്ത്ഥങ്ങൾ.മഹതഹായ എനവിനുസം 

മഹാതഹാവവിയന്റെ സഹാനസം കല്പവിക്കുന്നതറ്റ് അതുയകഹാണഹാണറ്റ് .ജനവിച്ച ഭൂമവി മഹാതൃഭൂമവിയസം 

ആദൈത്യമഹായവി സസംസഹാരവിച്ചു തുട  ങ്ങുന്ന ഭഹാഷ മഹാതൃഭഹാഷയമഹാണറ്റ് .ഒരു കു  ഞ്ഞറ്റ് ജനവിച്ചു വജീഴുന്ന 
സമയസം മുതല് അവനു മുലപ്പഹാലവിയനഹാപ്പസം പകര്ന്നു കവിട്ടുന്ന സമ്പതഹാണറ്റ് മഹാത ൃഭഹാഷ

.ഏയതഹാരു കുട്ടവിക്കുസം ജന്മസവിദ്ധമഹായവി ലഭവിക്കുന്ന ഈ ഭഹാഷയയ അഭത്യസനതവിലൂയടയസം 
പരവിശജീലനതവിലൂയടയസം പരവിസപഹാഷവിപ്പവിക്കുകയഹാണറ്റ് പ്രഹാഥമവിക 

വവിദൈത്യഭത്യഹാസസംയകഹാണ്ടുസദ്ദശവിക്കുന്നതറ്റ് .

      അമ്മ പറയന്നതു സകട്ടഹാണറ്റ് കുട്ടവി ഭഹാഷപഠവിക്കുന്നതറ്റ്. പദൈങ്ങളുസം വഹാക്കുകളുസം 

ആശയങ്ങളുയടയസം വല്തുകളുയടയസം പ്രതജീകങ്ങളഹാണറ്റ്. ജജീവവിതഹാനുഭവങ്ങളവിലൂയട ഇതറ്റ് 

വശഗതമഹാകുന്നു . മഹാതൃഭഹാഷയഹാണറ്റ് അതവിനുള്ള സഹാഹചരത്യസം സൃഷ്ടവിക്കുന്നതറ്റ് . 

അതവിനുപകരമഹായവി മയറഹാന്നുമവില്ല . ശവിശുകൾകറ്റ് അവരുയട മഹാതൃഭഹാഷ യപയട്ടന്നു 

സശ്വനമഹാക്കുവഹാന് ജന്മവഹാസനയസടതഹായ സപ്രരണയണഹാ . ഭഹാഷഹാപഠനസം 

മഹാനസവികസശഷവിയയ വവികസവിപ്പവിക്കുഹാനുള്ള ഉപഹാധവിയഹാണറ്റ് . മഹാതൃഭഹാഷയവില് 

പറയസമ്പഹാൾ പറയന്ന ആളവിയന്റെ വവികഹാരവസം അതവില് ലയവിച്ചുസചര്ന്നവിട്ടവിണഹാകുസം . 

അറവിവവിനപ്പുറമുള്ള ജജീവവിതഹാനുഭവങ്ങളുസം ഉണഹാകുസം .സകവലസം അകരങ്ങളുസം അകങ്ങളുസം 

മഹാത്രസം പഠവിപ്പവിക്കുകയല്ല വവിദൈത്യഹാഭത്യഹാസതവിയന്റെ ലകത്യസം . ദവകഹാരവികമഹായ സസംയമനവസം 

അതവില്നവിന്നുസം ലഭവികണസം .
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               വസ്തുതകയള വസ്തുനവിഷ്ഠമഹായവി മനസവിലഹാക്കുവഹാനുസം അപഗ്രഥവിക്കുവഹാനുസം 

കഴവിയസമ്പഹാഴഹാണറ്റ് പഠനസം ഫലപ്രദൈമഹാകുന്നതറ്റ് .ഈ ബമൗദ്ധവികമഹായ യകല്പറ്റ് 

ആര്ജവിക്കുവഹാന് മഹാതൃഭഹാഷസയഹാളസം സപഹാന്ന മയറഹാരു മഹാധത്യമമവില്ല .അറവിവവില്ലഹാത 

കഹാരത്യങ്ങയള പറവി പഠവികഹാന് ശ്രമവിക്കുസമ്പഹാഴഹാണറ്റ് പഠനസം ആരസംഭവിക്കുന്നതറ്റ് .ഇവവിയട 

അനത്യബഹാഷയവിയല പദൈങ്ങളുസം നവിയമങ്ങളുസം തടസസം സൃഷ്ടവികവിന്നു .എന്നഹാല് മഹാത ൃഭഹാഷ 

അതു ദകവരവിക്കുന്നതവിനു സഹഹായകമഹായവി വര്തവിക്കുന്നു .ചവിനയഹാണറ്റ് എല്ലഹാ 

പ്രവര്തനങ്ങളുയടയസം വവികഹാരങ്ങളുയടയസം സകന്ദ്രസം .ചവിനവിച്ചുറപ്പവികഹാത 

ആശയങ്ങൾക്കു ദൈജീപവി കുറവഹായവിരവിക്കുസം .ഒരു വത്യകവിയവില് അറവിവവിയന്റെ സലഹാകസം 
വവികസവിപ്പവിക്കുവഹാന് അയഹാൾക്കു പരവിചവിതമല്ലഹാത ഒരു മഹാര്ഗ്ഗതവിലൂയടയസം 

സഹാധവിക്കുകയവില്ല .നവിരനരമഹായ പരവിശജീലനസം യകഹാണറ്റ് ഏതു ഭഹാഷയസം പഠവികഹാസം

.എന്നഹാല് നമ്മുയട മനസ്സുസം ചവിനയസം പ്രകടവിപ്പവികഹാന് മഹാതൃഭഹാഷസയളസം വരവില്ല മയറഹാന്നുസം

.

                   ഭഹാ  ഷ ആശയവവിനവിമയതവിനുള്ളതഹാണറ്റ് .ഒരഹാളുയട ഹൃദൈയതവിലള്ളതറ്റ് 

മയറഹാരഹാളവിസലകറ്റ് ഒരു തടസവസം കൂടഹായത പകരുന്നതവിനറ്റ് ജജീവനുള്ള ഭഹാ ഷ സവണസം .നഹാസം 
മഹാതൃഭഹാഷയവില് സസംസഹാരവിക്കുസമ്പഹാൾ ഈ വകകൾയകഹാന്നുസം ഒരു കുറവസം വരുന്നവില്ല

.മഹാതൃഭഹാഷയഹായവിരവികണസം പഠനമഹാധത്യമസം എന്നു പറയന്നതവിയന്റെ അടവിസഹാനസം ഇതഹാണറ്റ്

.ഈ വഹാദൈഗതവിക്കു മനശ്ശേഹാസതവിയന്റെയസം വവിദൈത്യഹാഭത്യഹാസതതശ്വങ്ങളുയടയസം പവിന്തുണയണറ്റ് . 

                     ഭഹാഷ ഒരു സഹാമൂഹവിക ഉപകരണമഹാണറ്റ് .എന്നഹാല് 
ആത്മഭഹാവങ്ങൾകനുസ ൃതമഹായവി പൂര്ണതസയഹായട സസംവദൈവിക്കുവഹാന് മഹാതൃഭഹാഷസയഹാളസം 

ഫലപ്രദൈമഹായ മയറഹാരു ഉപഹാധവിയമവില്ല .ആത്മബന്ധങ്ങൾ രൂപസംയകഹാള്ളുന്നതറ്റ് 
സസംഭഹാഷണതവിലൂയടയഹായണന്നറ്റ് കഹാളവിദൈഹാസനുസം കുമഹാരനഹാശഹാനുസം സഹാപവിച്ചവിട്ടുണറ്റ്

.ഉള്ളുകഹാട്ടുവഹാന് ഭഹാ ഷസപഹാലസം അപൂര്ണമഹായണന്നറ്റ് ആശഹായന്റെ വവിലഹാപസം സപഹാലസം 

മഹാതൃഭഹാഷയയ യതഹാട്ടുനവിന്നുയകഹാണഹായണന്നു മനസവിലഹാകണസം . “യചസമ്മ 

സശ്വഭഹാഷയവില് സസംസഹാരവിക്കുന്നതഹാണറ്റ് അമ്മ വവിളമ്പവിതരുന്ന സഭഹാജത്യസം,മറ്റുള്ള ഭഹാഷകൾ 

സകവലസം ധഹാത്രവിമഹാര്,മര്തത്യനു യപറമ്മ തന് ഭഹാഷ തഹാന്",എന്ന മഹഹാകവവി 
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വള്ളസതഹാളവിയന്റെ വഹാക്കുകളവിയല സതത്യസം കഹാണഹായത സപഹാകുന്നതറ്റ് ശരവിയല്ല .

                                   സശ്വനസം ദപതൃകവസം സസംസ്കഹാരവസം മറന്നുയകഹാണ്ടുള്ള 

വവിദൈത്യഹാഭത്യഹാസ സസംമ്പ്രദൈഹായസം മൂലത്യചുതവിയള്ള , പഹാപ്പരതമുള്ള ഒരു തലമുറയയ 

സൃഷ്ടവികഹാസന സഹഹായവിക്കൂ . മഹാതൃഭഹാഷഹാപഠനസം മൂലത്യസബഹാധങ്ങൾക്കു കരുതഹാകുന്നു . 
പുതവിയതലമുറയയട സഹാസംസ്കഹാരവികമഹായ അധദുഃപ്പതനതവിനു കഹാരണസം പവിറന്ന മണവിയന 

മറന്നുയകഹാണ്ടുള്ള വവിദൈത്യഹാഭത്യഹാസരജീതവിയഹാണറ്റ് .ഇതു മനസവിലഹാകവി ഭഹാവവി തലമുറയയ 
നമ്മുയട പഹാരമ്പരത്യതവില് കൂറുള്ളവരഹാകവിതജീര്കഹാന് മഹാതൃഭഹാ ഷയവിലള്ള വവിദൈത്യഹാഭത്യഹാസസം 

അനവിവഹാരത്യമഹാണറ്റ് .എങവില് മഹാത്രസമ കുടസംബവസം സമൂഹവസം രഹാഷ്ട്രവസം സഹാസംസ്കഹാരവികമഹായ 

സകമതവില് പുലരുകയള .

                               മഹാതൃഭഹാഷയയ ബഹുമഹാനവികഹാനുസം സസ്നേഹവികഹാനുസം തയഹാറല്ലഹാത 

ഒരു സമൂഹയത നപുമസകങ്ങളഹാസയ മറ്റുള്ളവര് കരുതുകയള .ഒരു ജനതയയട സശ്വതശ്വസം 

കുടവിയകഹാള്ളുന്നതറ്റ് അവയന്റെ കലഹാ-സഹാസംസ്കഹാരവിക-സഹാഹവിതത്യസമഖലകളവിലഹാണറ്റ് .ആ 

സമഖലയയ തകര്തഹാല് ആ സമൂഹസം ഇല്ലഹാതഹാകുസം .ചരവിത്രസതത്യമഹാണവിതറ്റ് .ഈ 
സമഖലയയ പവിടവിച്ചു നവിര്തന്നതറ്റ് മഹാതൃഭഹാഷയയട ജജീവന് തയന്നയഹാണറ്റ്

.അതവില്ലഹാതഹായഹാല് ,അവമതവികയപ്പട്ടഹാല് പവിയന്നഹാന്നുമവിയല്ലന്ന കഹാരത്യസം ഓര്തയകഹാള്ളുക

.ആയതവിനഹാല് മഹാതൃഭഹാഷഹാപഠനസം അനവിവഹാരത്യമഹായണന്നു നഹാസം തവിരവിച്ചറവിയണസം .

 അമവിത   സുഗതന്
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ഉദഫിച്ചുയെരനടനയെന് മലയെഹാളനംഉദഫിച്ചുയെരനടനയെന് മലയെഹാളനം

ഹ ൃദൈയതപസവിയല ചന്ദ്രപ്രഭയഹായവി, മനുഷത്യഹാത്മഹാവയല
മൃദസശ്വരമഹായവി മഹാതൃഭഹാഷ നവിലയകഹാള്ളുസമ്പഹാൾ അവവിയട
രൂപയപ്പടന്നതറ്റ് ഒരവികലസം നശവികഹാത

തനതുസസംസ്കഹാരമഹാണറ്റ്. മഹാനവസസംസ്കഹാരതവിയന്റെ രജീതവിശഹാസങ്ങയള ചവിട്ടയപ്പടതന്നതവില് 

മഹാതൃഭഹാഷയറ്റ് അദൈശ്വവിതജീയ സഹാനവസം അനല്പ്പമഹായ പങ്കുമുണറ്റ്. ഒരു ജനതയയട 
സശ്വതശ്വതവിയന്റെയസം സസംസ്കഹാരതവിയന്റെയസം മുദയസം ജജീവവിതവത്യവഹഹാരതവിയന്റെയസം 

ആത്മഹാവവിഷഹാരതവിയന്റെയസം മുസഖത്യഹാപഹാധവിയമഹാണറ്റ് മഹാതൃഭഹാഷ, സകവലസം 

ആശയവവിനവിമസയഹാപഹാധവി മഹാത്രമല്ല. സസംസഹാരസം ഭഹാഷയവില് അനര്ലജീനമഹായവിരവിക്കുന്നു. 

ഭഹാഷ ദകയവടവിയസമ്പഹാൾ ശവിഥവിലമഹാകുന്നതുസംനഷ്ടയപ്പടന്നതുസം പവിറന്ന മണവിയന്റെ 

മണമുള്ള തസദ്ദശവിയ സസംസ്കഹാരസം കൂടവിയഹാണറ്റ്. നമ്മുയട തനതഹായ 
ഗ്രഹാമജീണചഹാരുതകളുയടയസം ദശശവതവിനറ്റ് മധുരമഹായ ഒരു തഹാരഹാട്ടുപഹാട്ടു സപഹായല 
സുരകവിതസബഹാധവസം ബഹാലത്യതവിയല മുറവിവവിനറ്റ് അമ്മസയകവിയ സലഹാലചുസംബനയമന്ന 
സപഹായല സഹാനശ്വനവസം മഹാമ്പൂമണവസം പുതുമഴയസം നല്കുസംസപഹായലഹാരു ആനനവമരുളുന്ന 

മമതഹാബന്ധങ്ങളുയടയസം അമരസ്മൃതവിയസം അമൃതമഹാധുരത്യവസം മഹാതൃഭഹാഷ ഒരുവനറ്റ് നല്കുന്നു -

ഒറവഹാകവില് മഹാതൃഭഹാഷ ഗൃഹഹാതുരതയയട മൃദസ്പര്ശവസം അടയഹാളസശ്വരവമഹാണറ്റ്.

          സകരളതവില് മലയഹാളതവിയന്റെ മരണമണവി മുഴങ്ങഹാന് തുടങ്ങവിയവിട്ടറ്റ് കഹാലസം 

കുറച്ചഹായവി. മഹാതൃഭഹാഷയസം മനുഷത്യനുസം തമ്മവിലള്ള ദൃഢവസം ഗഹാഢവമഹായ ബന്ധയത 

സമൗകരത്യപൂര്വസം ആധുനവികമളയഹാളവി മറക്കുകയഹാണറ്റ്; മലയഹാളയത നവിഷ്കരുണസം 

തള്ളവിമഹാറ്റുകയഹാണറ്റ്, തങ്ങളുയട ജജീവവിതതവില് നവിന്നറ്റ്. വൃദ്ധസദൈനതവിയന്റെ 
ഇരുമുറവികൾക്കുസം കനത മതവില്യകട്ടുകൾക്കുമവിടയവില് മഹാതഹാപവിതഹാകയള 

യകഹായണതവിക്കുന്ന മലയഹാളവി മഹാതൃഭഹാഷയറ്റ് എന്തു പ്രഹാധഹാനത്യമഹാണറ്റ് നല്കുക. 

ഭമൗതവികസനട്ടങ്ങളുയട വര്ണയപ്പഹാലവിമയവില് കണ്ണുകഹാണഹാതഹായ മലയഹാളവികറ്റ് മഹാതൃഭഹാഷയസം

മഹാതഹാപവിതഹാകളുസം ഇനവിയയഹാരവികലസം അനവിവഹാരത്യതയസല്ല ? അനത്യഭഹാഷയഹായ 
ഇസംഗജീഷവിയന്റെയസം മറ്റുസം പവിന്നഹായല മലയഹാളവി സപഹാകുസമ്പഹാൾ  അവവിയട സതസജഹാവധസം 
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യചയയപ്പടന്നതറ്റ് മഹാതൃഭഹാഷയഹായ മലയഹാളമഹാണറ്റ്, മവിണവിതടങ്ങഹാന് ശ്രമവിക്കുസമ്പഹാൾ 
മുതല് നമ്മുയട ചുണ്ടുകളവില് അമ്മവിഞ്ഞപ്പഹാസലഹായടഹാപ്പസം തതവികളവിച്ച അസത അമ്മ 

മലയഹാളസം. മലയഹാളഭഹാഷസയഹാടറ്റ് ആധുനവികമലയഹാളവി സമൂഹസം കഹാട്ടുന്ന അനഹാഭവിമുഖത്യസം 

തവികച്ചുസം ആശങഹാജനകവസം ആത്മഹതത്യഹാപരവമഹാണറ്റ്. ദൃശത്യമഹാധത്യമങ്ങൾ ഇളസം 

തലമുറയയ മഹാതൃഭഹാഷയവില് നവിന്നുസം അകറ്റുന്നതറ്റ് ഉതറ്റ്കണ്ഠേയറ്റ് വഴവിവയ്ക്കുന്നു. മലയഹാളസം 

ഇസംഗജീഷറ്റ്ച്ചുവയഹാര്ന്നു സസംസഹാരവിക്കുന്നതറ്റ് യഥഹാര്ത്ഥതവില് നയമ്മ 'ദഹ കഹാസഹാ' 

ക്കുന്നവില്ല. മറവിച്ചറ്റ് ആ ദവകൃതങ്ങൾ നയമ്മ കപടമഹാനത്യതയയടയസം 

കൃത്രവിമസസംസഹാരതവിയന്റെയസം കുഴലൂതകഹാരഹാക്കുന്നു. മലയഹാളയത ഇസംഗജീഷഹാക്കുന്നവര് 
നവിരതന്ന മുടന്തുനത്യഹായമഹായ കഹാലതവിയനഹാപ്പസം സഞ്ചരവിച്ചറ്റ് മഹാറങ്ങയള 

ഉൾയകഹാള്ളണയമന്നതവില് യഹായതഹാരു കഴമ്പുമവിയല്ലന്നതഹാണറ്റ് പരമമഹായ സതത്യസം. 

മലയഹാളതവില് ഐഡവിയഹാസറ്റ് എഅമവിത സുഗതന്ക്സൈറ്റ്പ്രസറ്റ് യചയഹാന് വലത്യ 

'ഡവിഫവികല്റവി' സതഹാന്നുന്നവരുയടയസം 'മലയഹാലസം യകഹാരച്ചറ്റ് യകഹാരച്ചറ്റ് അരവിയന്നതവില്' 

അഭവിമഹാനവിക്കുന്നവരുയടയസം കുട്ടവികറ്റ് 'മലയഹാളതവിലണഹായ പരഹാജയസം' വഹാസനഹാളസം 

വഹാഴവിപ്പഹാടന്ന അചനമ്മമഹാരുയടയസം 'ഫ്ലൂവന്റെഹായവി' മലയഹാളസം സസംസഹാരവികഹാന് 

സഹാധവികഹാതതവില് നവിരഹാശയപ്പടന്നവരുയടയസം 'കണ്ടവി ലഹാസംസഗശ്വജറ്റ്' എന്നറ്റ് മലയഹാളയത

മുദകുതന്നവരുയടയസം സശ്വനസം നഹാടഹായവി സകരളസം മഹാറവിയവിരവിക്കുന്നു. ഈ മണവില് 
മലയഹാളസം ജജീവവികസണഹാ മരവികസണഹാ എന്നറ്റ് നവിശ്ചയവിസകണതുസം തജീരുമഹാനവിസകണതുസം 

മലയഹാളവികൾ തയന്നയഹാണറ്റ്. മലയഹാളയത ആസംഗസലയ രജീതവിയവില് ഉച്ചരവിക്കുന്നതറ്റ് 

മഹാനത്യതയഹായവി കരുതുന്നതവില് അര്ത്ഥമവില്ല. ഇന്നയത മലയഹാളവിയയട ഉച്ചഹാരണസം 

സകൾക്കുസമ്പഹാൾ അവയര മനസം യനഹാനറ്റ് ശപവികഹാന് സപഹാലസം സപ്രരവിപ്പവിസച്ചകഹാസം. 

മഹാതൃഭഹാഷയഹായ മലയഹാളതവിയല അകരങ്ങൾ സ്ഫുടമഹായവി ഉച്ചരവികഹാന് 

കഴവിയഹാതവരഹായവി മലയഹാളവികൾ മഹാറവിസപ്പഹായവിരവിക്കുന്നുയവന്നതറ്റ് ആശങയളവഹാക്കുന്നു. 

ജജീവവിതസം ഉപരവിതലങ്ങൾ മഹാത്രമഹാവകയസം ഭഹാഷ ഫങറ്റ്ഷനല് ലഹാസംസഗശ്വജഹായവി മഹാറുകയസം 
യചയ്ത പുതവിയകഹാലതറ്റ് മലയഹാളഭഹാഷ സനരവിടന്ന സകശങ്ങൾ യഹാദൃശ്ചവികവസം 
സശ്വഹാഭഹാവവികവമഹായണസന്നഹാര്തറ്റ് ഭഹാഷഹാസസ്നേഹവികൾ സമഹാധഹാനവിസകണ അവസയഹാണറ്റ് 

സമഹാഗതമഹായവിരവിക്കുന്നതറ്റ്. മലയഹാളമറവിയഹാത മലയഹാളവിയയന്ന അകസംയപഹാള്ളയഹായ 
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അഭവിമഹാനസംയകഹാള്ളല് സകരളജീയരുയട സഹാമൂഹവിക സബഹാധയത വ്രണവിതമഹാക്കുന്നു.

          മലയഹാളഭഹാഷ അസസംഗമമഹായവിതജീരുന്നതറ്റ് മലയഹാളവികൾ മലയഹാളസതഹാടറ്റ് 

കഹാട്ടുന്ന നവിസസംഗതശ്വസം കഹാരണമഹാണറ്റ്. മഹാതൃഭഹാഷഹാപഠനസം ജലസരഖയഹായവിതജീരുന്ന 

കഹാഴറ്റ്ച്ചയഹാണവിന്നറ്റ് കഹാണുന്നതറ്റ്. മലയഹാളവി തയന്ന മലയഹാളയത മറക്കുന്നു എന്നതവിയന്റെ 
യതളവിവഹാണറ്റ് ഏതു മലയഹാളവിക്കുസം സശ്വനസം ഭഹാഷ പഠവികഹായത ബവിരുദൈധഹാരവിയഹാകഹായമന്ന 

സവിതവിവവിസശഷസം. സലഹാകമഹാധത്യമമഹായ ഇസംഗജീഷറ്റ് പഠവിക്കുന്നതവിലൂയട മവികച്ച ഭഹാവവിയയട 
വഹാതഹായനങ്ങൾ തുറകയപ്പടയമന്ന സവിതവിവവിസശഷസം മലയഹാളയത പടവിക്കു 

പുറതഹാക്കുന്നതവിനുള്ള നത്യഹായങ്ങളഹാകുന്നവില്ല. നമ്മുയട കമഹാപണവസം നനവിപറയലസം 

ഇസംഗജീഷവിലഹാക്കുന്നതറ്റ് നമ്മുയട ശജീലമഹായവികഴവിഞ്ഞു. മഹാതൃഭഹാഷ നമ്മവില് നവിന്നുസം അനത്യസം 

നവിന്നുസപഹാകുന്നതവിനറ്റ് യതളവിവഹാണറ്റ് പഹാശ്ചഹാതത്യസസംസഹാരസതഹാടള്ള അനുകരണഭ്രമസം. 

ജഹാനപജീഠസം കയറവിയ, സശ്രഷ്ഠഭഹാഷഹാ പദൈവവികടത നവില്ക്കുന്ന ഒരു ഭഹാഷ പ്രസതത്യക 
പരവിഗണനയസം പരവിസപഹാഷണവസം ജനങ്ങളുയട അസംഗജീകഹാരവസം അര്ഹവിക്കുന്നുയവന്നതറ്റ് 

നഹാണസകടതയന്ന. ആദൈവിമകഹാവത്യവസം പഞ്ചമസവദൈവസം നജീതവിയപ്പഹാരുളുസം ഉപനവിഷതസം 
പഹാടവിസകൾപ്പവിച്ച മലയഹാളതവിനറ്റ് ഏതറ്റ് ഗഹനഹാശയയതയസം അവതരവിപ്പവികഹാനുള്ള 

പഹാടവമുണറ്റ്. അതുയകഹാണ്ടുതയന്ന മലയഹാളസം എങ്ങയന രണഹാസം തരമഹായവിതജീരുസം? 

മലയഹാളമവിത്രസയയറ പ്രധഹാനമഹായതു യകഹാണറ്റ് മറ്റു ഭഹാഷകൾ അപ്രധഹാനമഹാകുന്നവിയല്ലന്നതറ്റ് 

മയറഹാരു സതത്യസം.

          നവജീനമഹായ വവിജഹാനസമഖലകൾ മലയഹാളതവിലൂയട അവതരവിപ്പവിച്ചുസം 
മലയഹാളസഹാഹവിതത്യയതക്കുറവിച്ചറ്റ് അടതറവിഞ്ഞുസം മഹാതൃഭഹാഷഹാപഠനസം സമഗ്രവസം 

സഹാര്വത്രവികവമഹാകവിയസം മലയഹാളയത ജജീവല്ഭഹാഷയഹാകവിതജീര്കഹാസം.

          'എന്നുയട ഭഹാഷ തഹാന് എന് തറവഹാട്ടമ്മ അനത്യയഹാസം ഭഹാഷ വവിരുന്നുകഹാരവി' എന്നറ്റ് 

വള്ളസതഹാൾ ഓര്മ്മവിപ്പവിച്ചതറ്റ് ഇന്നറ്റ് അനശ്വര്ത്ഥമഹായവിരവിക്കുന്നു. മയറഹാരു നഹാട്ടവിയല 
യവണയ്ക്കുസം യറഹാട്ടവിക്കുസം സവണവി മഹാതൃഭഹാഷയയ പണയസം യവയ്ക്കുന്ന പുതുതലമുറ 

യപഹാകവിൾയകഹാടവി ബന്ധമറവരഹായണന്നറ്റ് ഒ.എന്.വവിയയട ദൈര്ശനസം ഇന്നറ്റ് 
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ശകവിയഹാര്ജവിച്ചുയകഹാണവിരവിക്കുകയഹാണറ്റ്. എങവിലസം ദവസലഹാപ്പവിള്ളവി 
ആഗ്രഹവിച്ചതുസപഹായല ഗ്രഹാമതവിന് യവളവിച്ചവസം മണവസം മമതയസം ഇതവിരവി യകഹാന്നപ്പൂവസം 

നമുകറ്റ് കഹാതസൂകവിച്ചവിടഹാസം. മമ്മവിയയന്നല്ല അമ്മയയന്ന വവിളവിസകട്ടറ്റ് പരസലഹാകസം 

പൂകഹാനുള്ള ഭഹാഗത്യസം നമ്മുയട അമ്മമഹാര്സകകഹാസം. “മറ്റുള്ള ഭഹാഷകൾ സകവലസം ധഹാത്രവിമഹാര് 

മര്തത്യനു യപറമ്മ തന്ഭഹാഷതഹാന്" എന്ന ഭഹാഷഹാസസ്നേഹപരമഹായ കര്തവത്യസം 

പരവിപൂര്ണമഹായവി നവിറസവറഹാന് ഓസരഹാ മലയഹാളവിയസം പരവിശ്രമവിസകണതുണറ്റ്. പവിറന്നഹാളവിനറ്റ്

 മഹാത്രസം ഓര്ക്കുകയസം ഉണര്തയപ്പടകയസം യചസയണ അമ്മയല്ല മലയഹാളസം. 

മഹാതഹാവവിയന്റെ വഹാത്സലത്യവസം പവിതഹാവവിയന്റെ രകകഭഹാവവസം ഗുരുവവിയന്റെ മഹാര്ഗദൈര്ശനവസം 
സസ്നേഹവിതയന്റെ സമൗഹൃദൈവസം നമുകറ്റ് പ്രധഹാനസം യചയ്യുന്ന അമ്മമലയഹാളയത 
ആധുനവികതയയട ചവിറകവിസലറവി വളര്ച്ചയയട ആകഹാശതറ്റ് പറക്കുന്ന അഭവിനവമലയഹാളവി 

മറകഹാതവിരവികയട്ട. മലയഹാളതവിയന്റെ നവിലനവില്പ്പഹാകുന്ന സമൗഭഹാഗത്യനകത്രസം 

ഉദൈവിച്ചുയരുസമഹാ അസ്തമവിച്ചുമറയസമഹാ? ഉദൈവിച്ചുയരുയമന്ന പ്രതജീകസയഹായട ഭഹാഷയയയസം 

സസംസ്കഹാരസതയസം കഹാകഹാന് കണവിമചവിമ്മഹായത ഉണര്ന്നവിരവികഹാസം. മലയഹാളഭഹാഷയയ 

ദകയയഹാഴവികഹായത സസ്നേഹവിച്ചറ്റ്, മലയഹാളസം നമ്മുയട അഭവിമഹാനമഹായണന്നറ്റ് തവിരവിച്ചറവിഞ്ഞറ്റ് 
ആത്മസബഹാധവസം ആത്മവവിശശ്വഹാസവസം ആത്മഹാഭവിമഹാനവമുള്ള ഒരു സകരളജനത 

ഉണഹാകുയമന്ന ശുഭപ്രതജീകസയഹായട…………...

                                                                                      മലയഹാളസം വകുപ്പറ്റ്

                                                            സസകഡറ്റ് ഹഹാര്ട്ടറ്റ് സഗൾസറ്റ് സ്കൂൾ തലസശ്ശേരവി 
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  ഉദ്ധരണഫികള്ഉദ്ധരണഫികള്

➔ അനുഭവസതകഹാൾ വലവിയയഹാരു പഹാഠവസം ജജീവവിതസതകഹാൾ വലവിയയഹാരു 

വവിദൈത്യഹാലയവസം ഈ ഭൂമവിയവിലവില്ല.

➔ സഹവികഹാന് പറവിയല്ലന്നറ്റ് കരുതുന്നയതന്തുസം സഹവികഹാന് 

പഠവിപ്പവിക്കുന്നയതഹാസന്നയള അതഹാണറ്റ് സഹാഹചരത്യസം...

➔ നവിയന്റെ ഉയര്ച്ചയവില് നജീ ആരഹായണന്നുസം നവിയന്റെ സുഹൃതകൾ അറവിയസം നവിയന്റെ 

തകര്ച്ചയവില് നവിയന്റെ സുഹൃതകൾ ആയരഹായകയഹായണന്നറ്റ് നജീയസം അറവിയസം.

➔ ഉപസദൈശങ്ങൾ ആരവില് നവിന്നു സവണയമങവിലസം സശ്വജീകരവികഹാസം പസക, 

തജീരുമഹാനങ്ങൾ നവിങ്ങളുസടതഹായവിരവികണസം.

➔ യതറഹായപഹാതയവിലൂയട കൂടതല് ആളുകളുയമഹാന്നവിച്ചറ്റ് 

നടക്കുന്നതവിനഹാകഹാൾനലവിലതറ്റ്, ശരവിയഹായ പഹാതയവിലൂയട തനവിച്ചറ്റ് 

നടക്കുന്നതഹാണറ്റ്.

➔ നസമ്മഹാടറ്റ് ചവിരവിക്കുന്നവയരല്ലഹാസം നമ്മുയട കൂട്ടുകഹാരല്ല, ഏതവസയവിലസം നയമ്മ 

ചവിരവിപ്പവികഹാന് കൂയട നവില്ക്കുന്നവരഹാണറ്റ് നമ്മുയട കൂട്ടുകഹാര്.

➔ സങടങ്ങൾ മനസവില് നവിറയസമ്പഹാഴുസം കണ്ണുകൾ തുളുമ്പഹായത  പു ഞ്ചവിരവിച്ചു 

നവില്ക്കുന്നു മനസവിയന ആര്ക്കുസം ഒരവികലസം സതഹാല്പ്പവികഹാനഹാവവില്ല.

➔ ഒരവികലസം മഹായഹാത പൂ സപഹായല, ആരുസം പറയഹാത കഥ സപഹായല, ഇതുവയര 
കഹാണഹാത സശ്വപസം സപഹായല എന്നുസം എസപ്പഹാഴുസം മഹായഹായത നവില്കയട്ട നമ്മുയട 
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സമൗഹൃദൈസം...

➔ എസപ്പഹാഴുസം ചവിരവിക്കുന്ന മുഖങ്ങളവില് ദ:ഖങ്ങളവിയല്ലന്നറ്റ് ധരവികരുതറ്റ്, ദ:ഖങ്ങയള 

ദകകഹാരത്യസം യചയഹാനുള്ള കഴവിവയണന്നഹാണറ്റ് മനസവിലഹാസകണതറ്റ്.

➔ സുരത്യപ്രകഹാശസം പകലഹായറ്റ് ഭൂമവിയവിസലകറ്റ് പടരുന്നതു സപഹായല മനുഷത്യരവിയല 

ഹൃദൈയതവിയന്റെ നന്മ യചറുപുഞ്ചവിരവിയഹായറ്റ് മറ്റുള്ളവരവിസലക്കുസം നവിറയയട്ട. 

➔ കഹാണുസമ്പഹാൾ ചവിരവിക്കുന്നതല്ല, കഹാണഹാതവിരവിക്കുസമ്പഹാൾ ഓര്ക്കുന്നതഹാണറ്റ് സസ്നേഹസം.

➔ ഉറച്ച തജീരുമഹാനസതഹായട എഴുസന്നല്ക്കുക, തവികഞ്ഞ സസംതൃപവിസയഹായട ഉറങ്ങുക.

➔ സശ്വപസം കണ ജജീവവിതസം യവറുയത ആയണന്നറ്റ് എസപ്പഹാൾ സതഹാന്നവി തുടങ്ങുന്നുസവഹാ, 

അവവിയട നവിന്നഹാണറ്റ് യഥഹാര്ത്ഥ ജജീവവിതസം തുടങ്ങുന്നതറ്റ്.!

➔ തവിരവി യതളവിയവികഹാന് എളുപ്പമഹാണറ്റ്.എന്നഹാല് അതറ്റ് അണയഹായത 

സൂകവികഹാനഹാണറ്റ് പ്രയഹാസസം. ചവില ബന്ധങ്ങയള സപഹായല...

➔ വഹാകറ്റ് ഒരു മൂര്ച്ചസമറവിയ കതവി സപഹായലയഹാണറ്റ്. അതറ്റ് തമഹാശയവില് കുതവിയഹാലസം 

സദൈശത്യതവില് കുതവിയഹാലസം മുറവിയസം....

➔ വവിശശ്വഹാസസതഹായടമുറവിയകപ്പവിടവികഹാന് ദകകളുണഹാകുസമ്പഹാഴഹാണറ്റ് 

ആശശ്വഹാസസതഹായട നടക്കുവഹാന് കഴവിയന്ന കഹാലകളുണഹാകുന്നതുസം.

➔ സയഹാഗമവിയല്ലന്നറ്റ് കരുതവി മഹാറവി നവില്ക്കുന്നവയരല്ല, സനടവിയയടകണസം എന്നറ്റ് കരുതവി

മുസന്നഹാട്ടു കുതവിക്കുന്നവര് മഹാത്രസമ സലഹാകതറ്റ് എയനങവിലസം സനടവിയവിട്ടുള്ളു.

➔ നജീ യചയ്യുന്നതറ്റ് ശരവിയഹാണറ്റ് യ ന്ന സതഹാന്നല് നവിനകറ്റ് ഉള്ളതറ്റ് വയര നവിയന്റെ 

മനസവിയന തകര്കഹാന് ആയരയകഹാണ്ടുസം ആവവില്ല.
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➔ ചവില സമയങ്ങളവില് ഒററകവിരുന്നറ്റ് കരയന്നതവിസനകഹാൾ ബുദ്ധവിമുട്ടഹാണറ്റ് 

സങടങ്ങൾ ഉള്ളവിയലഹാതുകവി മറ്റുള്ളവരുയട മുന്പവില്ചവിരവികഹാന്....

➔ ഇലതമ്പുകളവില് വജീഴുന്ന മഴയയട സസംഗജീതസംസപഹായല വവിശുദ്ധമഹാണറ്റ് ഹൃദൈയ 

തന്ത്രവികളവില് നവിന്നുയരുന്ന സമൗഹൃദൈയതവിയന്റെ സസംഗജീതസം..

➔ സശ്വനസം കഴവിവവിലള്ള വവിശശ്വഹാസമഹാണറ്റ്  വവിജയതവിസലക്കുളള്ല ആദൈത്യ ചുവടറ്റ്.

➔ സചഹാദൈത്യസം യചയഹായത വവികഹാരങ്ങൾകറ്റ് കജീഴടങ്ങുക എന്നതഹാണറ്റ് ഏറവസം വലവിയ 

അടവിമതശ്വസം.

➔ നഹാസം നമ്മുയട പ്രവര്തവികയള തജീരുമഹാനവിക്കുന്ന. നമ്മുയട പ്രവര്തവി നയമ്മയസം.

➔ ദ;ഖങ്ങളവിസലകറ്റ് സനഹാക്കുന്നതവിനറ്റ് പകരസം അനുഗ്രഹങ്ങളവിസലകറ്റ് സനഹാക്കുക 

നവിങ്ങൾകറ്റ് സസനഹാഷസം കയണതഹാസം.

➔ ഹൃദൈയതവിനറ്റ് മുറവിസവല്പ്പവികഹാന് ചവിലസപ്പഹാൾ ഒരു നവിമവിഷസം മതവി,എന്നഹാല് ആ 

മുറവിവണകഹാന് ചവിലപ്പഹാല് ജജീവവിതകഹാലസം മുഴുവന് മതവിയഹാവവില്ല.

➔ മറ്റുള്ളവര് നവിങ്ങൾക്കു സനയര കയല്ലറവിയയന്നങവില് നവിങ്ങൾ അവയയ 

നഹാഴവികകല്ലുകലഹായവി മഹാറ്റുക.

➔ മനുഷത്യയര എല്ലഹായവിടതസം കസണകഹാസം, എന്നഹാല് അവവിയടയയഹാന്നുസം 

മനുഷത്യതശ്വവസം കഹാണണയമന്നവില്ല.

➔ കണ സശ്വപനവസം ജജീവവിതവസം വല്ലഹാത അകലമഹാണറ്റ് ഭൂമവിയസം ആകഹാശവസം 

സപഹായല.

➔ നമുക്കുള്ള ഏക പരവിധവി അതു നമ്മുയട മനസ്സുമഹാത്രമഹാണറ്റ്.
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➔ പ്രതജീകവിച്ച ജജീവവിതസം ഈ സലഹാകതറ്റ് എല്ലഹാവര്ക്കുസം കവിട്ടുന്നവില്ല, എങവിലസം 

പ്രതജീകകൾ ഇല്ലഹായത ആരുസം ജജീവവിക്കുന്നുമവില്ല...

➔ യചറവിയ വഹാശവികൾ ആസരയസം സതഹാല്പ്പവികനുമല്ല ജയവികഹാനുമല്ല. സശ്വനസം 

നവിലപഹാടവില് ജജീവവികഹാനഹാണറ്റ്.

➔ സതഹാല്കഹാനുള്ള മനസ്സുമഹായവി വഹാണസം ജജീവവിതസം എന്ന മത്സരസം കളവികഹാന്.

➔ നമ്മുയട ജജീവവിതയമന്നറ്റ് നമ്മുയട മനസവിയന്റെ സൃഷടവിയഹാണറ്റ്.

➔ ശത്രുവവിസനഹാടറ്റ് ദൈയ കഹാട്ടരുതറ്റ്, ദൈയയവില് നവിന്നുസം കൂടതല് കരുതസനടവിയ ശത്രു 

വജീണ്ടുസം സനരവിടസമ്പഹാൾ അജയനഹാകുസം!

➔ ശത്രുവവിയന സപഹാലസം സുഹൃതഹാകവി മഹാറ്റുവഹാനുള്ള ശകവി സസ്നേഹതവിനറ്റ് 

മഹാത്രസമയള്ളു.
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ഓസ്കര് വഫിസശഷങ്ങള്ഓസ്കര് വഫിസശഷങ്ങള്

തഹാസഴഹാടഡ്  

1)മവികച്ച വവിസദൈശഭഹാഷഹാ ചവിത്രതവിനുള്ള ഓസ്കര് ഏറവമധവികസം തവണ 

സശ്വനമഹാകവിയ രഹാജത്യസം.

2)ഏറവസം അധവികസം ഓസ്കര് സനഹാമവിസനഷനുകളുസം പുരസ്കഹാരങ്ങളുസം ലഭവിച്ച വത്യകവി. 

4)മവികച്ച ചവിത്രതവിനുള്ള ഓസ്കര് സനടന്ന ആദൈത്യയത ബവിട്ടജീഷറ്റ് ചവിത്രസം.

6)പതവിയനട്ടഹാസം നറഹാണവില് ജജീവവിച്ചവിരുന്ന സവഹാൾഫറ്റ്ഗഹാങറ്റ് അസമഡഡ്യൂസറ്റ് സമഹാസഹാര്ട്ടറ്റ് 

എന്ന പ്രശസ്തറ്റ്ത സസംഗജീതജയന്റെ സഹാങല്പവിക ജജീവവിതകഥ പറയന്ന ചവിത്രസം.

7)മവികച്ച നടനുള്ള ഓസ്കര് ഏറവമധവികസം തവണ സനടവിയതഹാരറ്റ്?

8)നഹാലറ്റ് ഓസ്കര് സനടവിയ മവികച്ച നടവിയഹായവി തവിര യഞ്ഞടകയപ്പട്ടതവില് മുമ്പവില് 

നവില്ക്കുന്നതഹാരറ്റ്?

വലസതഹാടഡ്  

3)ആദൈത്യമഹായവി ഒരു നടനുള്ള ഓസ്കര് പുരസ്കഹാരസം നവിരസവിച്ച ചവിത്രസം.

5)മവികച്ച സവിനവിമയ്ക്കുള്ള ആദൈത്യയത ഓസ്കര് സശ്വനമഹാകവിയ നവിശ്ശേബ യദ്ധസവിനവിമ.   
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കുസേ  ൃതഫി സചഹാദദങ്ങള്കുസേ  ൃതഫി സചഹാദദങ്ങള്

1) നവിതത്യവസം കുളവിക്കുസം, ഞഹാന്

നവിതത്യവസം മഞ്ഞളവില് നജീരഹാടസം, എന്നവിട്ടുസം

കറുതറ്റ് കഹാകയയ സപഹായല.

ഉ; അമ്മവികല്ലറ്റ്

2) യവള്ളതവില് പവിറന്നറ്റ്, യവള്ളതവില് വളര്ന്നറ്റ്, വഹായവവില് പറന്നറ്റ്.

ഉ; യകഹാതുകറ്റ്

3) ഉള്ളവില് അറബവികടല്, അതവിനറ്റ് സമയല യവള്ളവിതകവിടറ്റ്,അതവിനറ്റ് സമയല 

യപഹാന്നവിന് തകവിടറ്റ്,

    ചുറവിലസം യപഹാനസം യപഹാനസം.      

ഉ;സതങ്ങ 

 

4) കലഹതവില് മുമ്പ൯ പകയവില് പവിമ്പ൯

ഉ;'ക' എന്ന അകരസം
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5)"യവള്ളസം കുടവിയ൯

കുടവയറ൯ വയറങ്ങറ്റ് 

യപഹാട്ടവിയഹാല് പവിയന്ന 

തഹാമസസം സചറവില്...........”

ഉ;മണ്കുടസം

6)മുറയത യചപ്പവിനടപ്പവില്ല 

ഉ;കവിണര് 

7)കുടവില് യതഹാട്ടറ്റ് യകഹാട്ടഹാരസം വയര പ്രസവശനസം, സശ്വഹാതന്ത്രത്യസം കൂടവിയഹാലസം കുഴപ്പസം 
കുറഞ്ഞഹാലസം കുഴപ്പസം 

ഉ;ഉപ്പറ്റ് 

8)യചറുതവിരവിയയഹാന്നവില് യചറുമണവിസയയറ......

ഉ;കുരുമുളകറ്റ് 

9)ഞഹാന് സനഹാകവിയഹാല് എയന്ന സനഹാക്കുസം . ഞഹാന് ചവിരവിച്ചഹാല് അവന്നുസം ചവിരവിക്കുസം. 
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ഉ;കണഹാടവി 

10)പൂട്ടഹായനലറ്റ്പസം തുറകഹാന് പ്രയഹാസസം 

ഉ;യതഹാട്ടഹാവഹാടവിയച്ചടവി

11) കഹാലവില് പവിടവിച്ചഹാല് സതഹാളവില് കയറുസം....

ഉ;കുട

12) ആനയയ യകട്ടഹാന് തടവിയണറ്റ്, പയക ജജീരകസം യപഹാതവിയഹാന് ഇല ഇല്ല .... 

ഉ;പുളവി മരസം

 

13)മുള്ളുണറ്റ് മുരവികവില്ല .... പഹാലണറ്റ് പശുവവില്ല .....വഹാലണറ്റ് വഹാനരനല്ല.......

     ആലണറ്റ് പട്ടമല്ല......

ഉ;ചക

14)ഒരമ്മ യപറയതല്ലഹാസം യവള്ളപട്ടഹാളസം 

ഉ;ചവിതല്
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കൂട്ടുകഹാര്കറ്റ് ഇതറ്റ് ഇഷ്ടയപ്പട്ടുയവന്നു കരുതുന്ന. ഇനവി ഞഹാന് നവിങ്ങൾകറ്റ് യചറവിയ ഒരു 

സചഹാദൈത്യസം തരഹാസം, കണ്ടുപവിടവികു...........

15)ഒരമ്മ യപറയതല്ലഹാസം യതഹാപ്പവികഹാര്.

 ഉ:  ???????
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                                  ചഫിത്രശഹാലചഫിത്രശഹാല
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നമ്രത ശ്രജീകുമഹാര് 
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നനവി.....
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