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സമര്പ്പണണ

തവാളുകൾ മറകിയുമമവാൾ ഒളകിഞണ തതളകിഞണ
വരകികൾകകിടയകില പ്രളയണ ഉലച്ച മനസ്സുകതള  

നമുകറ്റ് കവാണവാണ...
 മഴയവായുണ  തവള്ളതപ്പവാകമവായുണ ഉരുൾതപവാട്ടലവായുണ
ഭവാവങ്ങൾ മവാറകിയ പ്രളയതകില മുറകിമവറവര് ഏതറ.

 മവാസങ്ങൾ പകിനകിടുമമവാഴണ നഷ്ടങ്ങൾ
ഉൾതകവാള്ളവാനവാവവാതത... നടുകണ വകിട്ടുമവാറവാത കൂട്ടുകവാര്

ഞങ്ങൾകകിടയകിലുണറ്റ്.
 അവരുതട മനവാവകിനു മുൻപകില  ഈ കകിളകിവവാതകില.com

ഞങ്ങൾ സമര്പ്പകിക്കുന.
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ആശണസ

പുതുയുഗതകിതന്റെ പ്രവണതകൾകനുസരകിച്ചറ്റ് വവായനയുണ
എഴതണ പുതകിയമവാനങ്ങൾ സസവായത മവാക്കുമമവാൾ  ഉണര്നണ,
ഉയര്നണ  ചകിനകിച്ചറ്റ്  സര്ഗവാത്മക  രചനകൾ  ഡകിജകിറല
സവാമങ്കേതകികവകിദദ്യയുതട  സഹവായമതവാതട മകിഴകിവുറതവാകകി  മവാറകിയ
കകിളകിവവാതകില.com  എന  ഡകിജകിറല  മവാഗസകിൻ  തയവാറവാകകി
പ്രസകിദദ്ധീകരകികവാൻ  മനതൃതസണ  നലകകിയ   ലകിറകില  കകററ്റ്സകിനറ്റ്
അഭകിനന്ദനങ്ങൾ.   മവാഗസകിനറ്റ്  എലവാവകിധ  ആശണസകളുണ
മനരുന.

     ടകി.ടകി. സണകി
   തഹഡറ്റ് മവാസ്റ്റര്
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കകിളകിവവാതകിലകിലൂതട... 
 
വവാക്കുകൾ അർഥഥം തതേടുതമവാൾ...               

വർണങ്ങൾ രൂപഥം തതേടുതമവാൾ... 

തുറനന്നിരന്നിക്കുന വവാതേവായനങ്ങളന്നിലൂടടെ മന്നിഴന്നികൾ 
മൂർത്തവഥം അമൂർത്തവമവായ 
ഭവാവങ്ങൾ തതേടുതമവാൾ... 

കകൗമവാര  സങ്കല്പങ്ങൾ 
രൂപങ്ങളഥം ഭവാവങ്ങളഥം വർണങ്ങളമവായന്നി 
പരന്നിണമന്നിക്കുതമവാൾ.... 

ഈ കന്നിളന്നിവവാതേന്നിൽ ഞങ്ങൾകക്ക് 
വന്നിശവാലമവായതലവാകത്തന്നിതലക്കുള്ള   

       ചുവടുകളവായന്നി മവാറുന. ഈ ചുവടുകളന്നിൽ.. 

തേവാളമുണക്ക്  തേവാളഭഥംഗങ്ങളണക്ക് 
എങ്കന്നിലഥം... 

മഞ്ഞുതുള്ളന്നിയന്നിടല വർണപ്രപഞ്ചവഥം 
മന്നിനവാമന്നിനുങ്ങന്നിടന്റെ തനർത്തകന്നിരണവഥം 
ടവൺചനന്നികയുടടെ  കുളന്നിർമയുഥം  സസ്വപ്നങ്ങളടടെ  സവാഷവാതേക്ക്കവാരവഥം  

ഉണർത്തുപവാടന്നിടന്റെ ഉഷ്മളതേയുഥം 
ഈ  കന്നിളന്നിവവാതേന്നിൽ കവാഴ്ചകൾ പ്രദവാനഥം ടചയ്യുടമനക്ക്

ഞങ്ങൾകക്ക് ഉറപ്പുണക്ക്. 
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എഡകിമറവാറകിയല മബവാര്ഡറ്റ്

 
അതുല രവാജു വകി
 അലദ്ധീന എണ ടകി

 അഭകിനവറ്റ് എണ ബകി
 ഗകിഫകി മരകിയ

 മഡവാണ മജവാൺസൺ
മഗവാഡസകിൻ മതവാണസൺ

ആകവാശറ്റ് തക ആര്
ശദ്ധീലകകി തക ജകി
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മവാഗസകിൻ കമകിറകി
 

കടപ്പകിണഗറ്റ് കമകിറകി തപയകിൻറകിങറ്റ് കമകിറകി
രശകി തക ആര് നവദ്യ ഇ ജകി
അനഘ മജവാസഫറ്റ് സരുൺ തക ബവാബ
കദ്ധീര്തന എസറ്റ് നവായര് കകിസ്റ്റദ്ധീന ബവാബ
അതുലദ്യ മപവാൾ ആൻഡകിയ മതവാമസറ്റ്
സവാന്ദ്ര ടകിസകി അഭകിനവറ്റ് കൃഷ
അനഘ  തക എ അശസനറ്റ് തക ബകി
കൃമഷന്ദു തക തക സജകിൻ അമലവാഷദ്യസറ്റ്
അശസകിൻ ഷവാജകി അഖകില  സനവാൻ 
മുഹമദറ്റ് സകിനവാൻ സകി എസറ്റ് പ്രണവറ്റ് സകി ബകി
അഖകില സനവാൻ
മപജറ്റ് തസറപ്പറ്റ് കമകിറകി മപജറ്റ് അമറഞറ്റ്തമന്റെറ്റ് കമകിറകി
ശദ്ധീലകകി  പകി എ മജവാനവാതറ്റ്  ബകിജു
നദ്ധീരജ  ഇ എസറ്റ് തബനകിററ്റ്  മമനവാജറ്റ്
മസവാണകിയ മടവാമകി മഗവാകുലദവാസറ്റ്
ആലവകിൻ തക  ബകിമനവായറ്റ് അശസകിൻ  തക ജയൻ
അഭകിനവറ്റ്  എണ യു അതുലദ്യ സുമരഷറ്റ്
വകിജകില പകി എണ ആകവാശറ്റ് ടകി ബകി
അശസകിൻ ഷവാജകി റകിസസവാൻ സലദ്ധീണ
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ഉള്ളടകണ

• കഥ കവാലഥം മവായ്ക്കുന മഴ  അന ബവാബു 10

• കവന്നിതേ  പുഴയുടടെതരവാദനഥം  അപർണ തജവാഷന്നി 11

• കവന്നിതേ പൂമവാറ്റതയവാടെക്ക് ഉള്ളൂർ 12

• കവന്നിതേ കവാറ്റക്ക് അലന്റെന്റീന ഇ   13

• കഥ കവാടന്നിടല നന്നിധന്നി അതുൽ സുതരഷക്ക് 14

• Poem  ln memory of a damsel  Soniya  Tomy 15
• ലഘുവന്നിവരണഥം പന്നി  ഭവാസ്കരൻ തശ്രേയ ടക എസക്ക് 16

• കവന്നിതേ എടന്റെ വന്നിദദവാലയഥം സവാന എൻ എസക്ക് 17

• കവന്നിതേ വവാടെന്നിയ പൂവക്ക് വന്നിജന്നിൽ പന്നി  എഥം 18

• Story  Don't  be greedy  Aleena M T 19
• കഥ സഹവായഹസഥം  തഡവാണ തജവാൺസൺ 20

•  कववतत     हमतरत ददश  डडनत जजस 21

• ഡന്നിജന്നിറ്റൽ ടപയന്നിൻറന്നിഥംഗക്ക്  അനു വന്നിതനവാദക്ക്കുമവാർ 22

• കഥവാനന്നിരൂപണഥം   കന്റീറന്നിടപവാളന്നിഞ്ഞ ചകലവാസക്ക്  അനഘ  ടക എ 23

• റന്നിതപവാർടക്ക് കരുതേലഥം കവാവലഥം ടജ ആർ സന്നി        25

•  पतठक   सससकक त पतठक   आरररजलड पड एस 26

• കവന്നിതേ മഞ്ഞകന്നിളന്നി ടബനന്നിറ്റക്ക് മതനവാജക്ക് 27

• കഥ രവാജദത്തന്നിനവായന്നി
                                      ടപവാരുതേന്നിയ അമ്മു ഫവാത്തന്നിമ തേസന്നി 28

• കവന്നിതേ പവാതേന്നിരവാ ചനൻ  നന്റീരജ  ഇ  എസക്ക് 29

• കവന്നിതേ അമ്മ മലയവാളഥം അനഘ ഷവാജന്നി 30

• ടകവാളവാഷക്ക് അൻവന്നിൻ സഞ്ജു ഷവാജു    31
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• ഐ ടെന്നി തപ്രവാജകക്ക് 
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          അന ബവാബ

കവാലണ മവായ്ക്കുന മഴ
അനടത്ത മഴ  ആരുടടെടയവാടകതയവാ  ജന്റീവന്നിതേഥം  മവാറ്റന്നി.  അടനനന്നികക്ക്  മറകവാൻ പറ്റുതമവാ?

അവൻ  തചവാർടനവാലന്നിച്ചെവാ  എടന്റെയടുത്തു  വതന...  ആരുമന്നില്ലവാത്തവൻ  അതല്ല  എനക്ക്
വന്നിചവാരന്നിച്ചെക്ക്  അവടന  വന്റീടന്നിൽ  തകതറ്റസ്വ?  അവനക്ക്  നനവായന്നി  പനന്നിയ്ക്കുനണവായന്നിരുന.

ചൂടുകവാപന്നിയുഥം  അവന്നിടടെയുണവായന്നിരുന  ഒരു  ടറവാടന്നി  കഷണവഥം  ടകവാടുത്തു.  ഇനക്ക്  തനരഥം
ടവളത്തതപവാൾ  അവൻ  ടകടെതനടെത്തക്ക്  ഒരു  പൂടെ  തപവാലമന്നില്ല  -  നവാരവായണൻ  പറഞ്ഞു
നന്നിർത്തന്നി.  ദന്റീർഘനന്നിശസ്വവാസതത്തവാടടെ  രവാഘവൻ  എഴുതനറ്റക്ക്  പറഞ്ഞു.  ഞവാൻ  തപവാണ
നവാരവായണവാ... പശൂനക്ക് ടവള്ളഥം ടകവാടുകണഥം. അവടന കന്നിടന്നിയവാ വന്നിളന്നികക്ക്.രവാഘവൻ വയൽ
കടെന. നവാരവായണൻ അയവാൾ തപവാകുനതേക്ക് തനവാകന്നി നന്നിന. അതേന്നിനുതശഷഥം  ടനടുവന്റീർപന്നിട
അകതത്തകക്ക്  തപവായന്നി.  അതങ്ങ  വന്റീടന്നിടല  ശവാരദയുടടെ  മകനവാണക്ക്  അപ്പുണന്നി.  വളടര
കഷ്ടപവാടുള്ള  കുടുഥംബമവാണക്ക്.  അച്ഛൻ  മരന്നിച്ചെന്നിടക്ക്  ടകവാല്ലങ്ങളവായന്നി.  വന്റീടതജവാലന്നി  എടുത്തവാണക്ക്
ശവാരദ അവടന പഠന്നിപന്നിക്കുനതേക്ക്. ഈയടുത്തവാണക്ക് അവൻടറ അമ്മയുഥം മരന്നിച്ചെതേക്ക്. പറയവാവന
ബന്ധുകടളവാനമന്നില്ലവാത്തവനവാ.  അതേവാ  ഒരന്റീസഥം  ഇവന്നിടടെ  കന്നിടെകടട  -  വന്റീടെക്ക്
നനടഞ്ഞവാലന്നിക്കുന  എനക്ക്  പറഞ്ഞതപവാൾ  നവാരവായണൻ  അവടന  വന്റീടന്നിൽ  കയറന്നിയതേക്ക്.
പന്നിതറ്റദന്നിവസഥം  ടചനതനവാകന്നിയതപവാൾ  അപ്പുണന്റീഥം  അവടന്റെ  വന്റീടന്നിലണവായന്നിരുന  പടന്നി
ജടെഗറുഥം  ഇല്ല!  വന്റീടെക്ക്  ഒടക  കവാറ്റന്നിനക്ക്  പറനതപവായന്നി.  അവടന്റെ  ബവാഗഥം  മറ്റുഥം
അവന്നിടെവന്നിടടെയവായന്നി  കന്നിടെക്കുനണക്ക്.  അടതേവാടക  കഴന്നിഞ്ഞു.  ഇതപവാൾ  ടകവാല്ലങ്ങളവായന്നി.
അപ്പുണന്നിടയ  ഒടക  നവാടകവാർ  മറന.  വഴന്നിയരന്നിടക  ചവായകടെയന്നിൽ  നന്നിൽക്കുതമവാഴവാണക്ക്
പരന്നിചയമന്നില്ലവാത്ത  ഒരു  മുഖഥം  കുടെകന്റീഴന്നിൽ  ചവാഞ്ഞുഥം  മറഞ്ഞുഥം  രവാഘവൻ  കവാണുനതേക്ക്.
പരന്നിഷവാരന്നിയവായ ഒരവാളവാണക്ക്.  മുമന്നിവന്നിടടെ കണന്നിടന്നില്ലതല്ലവാ -  രവാഘവൻ അയവാതളവാടെക്ക് തചവാദന്നിച.

ഇവന്നിടടെ ഒരു കൺസ്റ്റ്രകക്ക് തജവാലന്നികക്ക് വനതേവാണക്ക്. എനവാ തപരക്ക് ?അയവാൾ തചവാദന്നിച. തജവാൺ -
അയവാൾ കുടെടമടല്ല തേവാഴന്നി പറഞ്ഞു.എവന്നിടടെയവാ തേവാമസഥം? ഇവന്നിടടെ ഒരു വന്റീടെക്ക് വവാങ്ങന്നിയന്നിടണക്ക്
- അയവാൾ അതേക്ക് പറഞ്ഞു മുതനവാട നന്റീങ്ങന്നി. 
കരന്നിയന്നിലകൾ വന്റീണുകന്നിടെക്കുന ഒരു വന്റീടമുറ്റതത്തകക്ക് കുടെ മടെകന്നി അയവാൾ കയറന്നി. അയവാൾ 
ആവന്റീടെന്നിൻടറ ഇറയത്തക്ക് വനന്നിരുന. ഒരു കടൻ കവാപന്നി ടവച്ചെക്ക് ചവാരുകതസരയന്നിലന്നിരുനക്ക് 
അയവാൾ നവാടെവാടക ഒനക്ക് കണ്ടു. മുൻപയവാൾ ആ നവാടന്നിൽനന്നിനക്ക് തപവാരുതമവാൾ അയവാളടടെ 
കണന്നിൽ  ചുറ്റുഥം തതേവാരവാമഴയവായന്നിരുന. അയവാൾ മുറ്റതത്തകക്ക് തനവാകന്നി. മഴ കുറഞ്ഞു വരുന 
തപവാകതപവാടക അതേന്നില്ലവാതേവാവന. ചുറ്റുമുള്ള മഴ അയവാളടടെ കണ്ണുകളന്നിൽ ഇനന്നില്ല...
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  അപര്ണ മജവാഷകി
                            

പുഴയുതട മരവാദനണ

തകൾക്കുനതവവാടയടന്റെ തരവാദനഥം നന്റീ
നന്നിലയവാടത്തവാതരവാർമ്മ മവാത്രമവായന്നി ഞവാൻ
അറന്നിയുനതവവാടയടന്റെയുള്ളന്നിടല തവദന
മരന്നിക്കുനന്നിതേവായന്നിന ദന്നിനമവായന്നി ഞവാൻ

നന്നിറയുനതേവാ ഇടനനവാറന്നിടെഥം 
മന്റീനല്ല, ഞണല്ല, മവാലന്നിനദമവായക്ക് -
പുളയുനന്നിതേവാ എടന്റെ മവാനസഥം
എരന്നിയുടനവാരന്റീടകവാടുഥംതവനലന്നിൽ.

 
ഒഴുകുനന്നിതേവായന്നിനശുദ്ധയവായക്ക് ഞവാ -
നന്റീവഴന്നിത്തവാരകളന്നിലൂടടെ 
എനന്നിടല ജന്റീവടന്റെ സ്മൃതേന്നികതളവാതരവാനഥം 
എതങ്ങവാതപവായക്ക് അകലനന്നിതേന്റീരവാവന്നിൽ.

ഓർക്കുന ഞവാടനടന്റെ തപവായകവാലഥം
തേന്നിരന്നിടക വരന്നിടല്ലന തവദനയവാൽ -
ഒഴുകന്നിയന്നിരുന ഞവാനമൃതു തപവാടല 
ഇളഥംകവാറ്റന്നിൽ ഓളങ്ങൾ ചന്നിമ്മന്നിടമടല്ല.

അറന്നിയന്നില്ല എവന്നിതടെടകടനനന്നികക്ക്
ഒഴുകുന ഞവാൻ വന്നിഷമവായവമവായക്ക്
ഒഴുകുനന്നിതേവാ നന്നിസ്സഹവായയവായന്നി ഞവാൻ
നന്നിലയവാടത്തവാതരവാർമ്മ മവാത്രമവായന്നി.
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 പൂമവാറമയവാടറ്റ്
 ചന്നിത്ര പതേഥംഗതമ! നന്നിടന - കടണൻ -

 ചന്നിത്തഥം തുടെന്നിചയർന.

 വവാർമഴവന്നില്ലന്നിൻ സത്തവാൽ - ത്തടന
 നവാന്മുഖൻ  നന്നിൻ ടമയക്ക് ചമച;

 ആനന്ദത്തന്നിടന്റെ രസത്തവാൽ - ത്തടന
 മവാനസഥം തേന്റീർത്തതേന്നിൽ വച

എൻ മണന്നിക്കുടന  വവാഴവാ - ടനവാരു 
നനലർ തതേവാടവഥം നൽകന്നി.

 ടചനളന്നിർ ചൂടുഥം ടചടെന്നികൾ - പൂവവാഥം
 ടപവാൻ തേളന്നികയകഥം നന്റീടള,

തതേനമൃതേഥം ചുമടനങഥം - നന്നില
 തചണന്നിൽ നന്നിൻ ജപദവാഹമകറ്റവാൻ

 ഇമ്മടന്നിലമ്മമവാർ നന്നിടന - കനന്നി - 
ഞ്ഞുമ്മവച്ചൂടവാനന്നിരന്നിടക,

 മടറ്റന്തുതവണഥം നന്നിനകന്റീ മനന്നിൽ?

 മുറ്റുഥം നന്നിൻ ഭവാഗദതമ ഭവാഗദഥം!

  ഓമൽ ചന്നിറകു കുടെഞ്ഞുഥം,- തേത്തന്നി -
 ത്തൂമയന്നിടലങ പവാഞ്ഞുഥം

 വടത്തന്നിൽ ചുറ്റന്നികളന്നിചഥം, -  മന്ദഥം -
 മടലരന്നിൽ ടചനണഞ്ഞുഥം

 പൂടമവാടെന്നി ടമയന്നിലണന്നിഞ്ഞുഥം, -  തേല്ലു - 
ചവാമന്നിയന്നിടെയന്നിടടെ നന്നിനഥം 

ടതേനലന്നിൽ പവാറന്നിപറക്കുഥം -  നന്നിടന
 വന്നിണവൾ കൂടെന്നി ടകവാതേന്നിക്കുഥം

ഉള്ളൂർ 
തേപ്തഹൃദയഥം
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കവകിത



കകിളകിവവാതകില.com                            

                                                 അലന്റെദ്ധീന ഇ

                 

കവാററ്റ്

 മന്ദഥംമന്ദഥം വന്റീശുന കുഞ്ഞന്നികവാതറ്റ
 തേഴുകന്നിത്തതലവാടെന്നി നന്റീങഥം ഇളഥംകവാടറ്റ
മലർമണഥം ഏറന്നിവരുഥം പൂങ്കവാതറ്റ 
 നന്നിൻ തേതലവാടെൽ ഏൽകവാൻ എന്തുരസഥം

 നന്നിൻ വരവന്നിടന എതേന്നിതരൽകവാൻ കവാതതേവാർത്തു -
നന്നിൽക്കുന പൂടച്ചെടെന്നികളഥം - മരങ്ങളഥം 
കുളന്നിർടതേനലവായന്നി നന്നിവരുതമവാൾ  

 മന്ദഥംമന്ദഥം അവ തേലയവാടന്നിടുന

 ടപവാഴന്നിക്കുന കവായകളഥം പൂകളഥം 
നന്നിൻ സ്പർശനത്തന്നിൽ സതനവാഷത്തവാൽ...
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കവകിത
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കവാട്ടകിതല നകിധകി
 ഒരന്നിടെത്തക്ക്  ദൂടരയുള്ള  ഗവാമത്തന്നിൽ  ഒരു  മുത്തശ്ശനുഥം  മുത്തശ്ശന്നിയുഥം  തേവാമസന്നിച്ചെന്നിരുന.

കവാടന്നിൽനന്നിനക്ക്  വന്നിറകുടവടന്നി  വന്നിറ്റവാണക്ക്  അവർ  ജന്റീവന്നിച്ചെന്നിരുനതേക്ക്.  അവർ  എനഥം  രവാവന്നിടല
കവാടന്നിൽ വന്നിറകക്ക്  ടവടവാൻ തപവാകുഥം.  ഒരു ദന്നിവസഥം അവർ വന്നിറകുടവടന്നിടകവാണന്നിരുനതപവാൾ
ഒരു കുഞ്ഞന്നിടന്റെ കരച്ചെന്നിൽ തകട.  അവർ അമരനതപവായന്നി.  കരച്ചെന്നിൽ തകട  ഭവാഗതത്തകക്ക്
അവർ ഓടെന്നിടച്ചെന.  തനവാക്കുതമവാൾ ഒരു ടകവാചകുഞ്ഞക്ക് ജകകവാലന്നിടടെന്നിച്ചെക്ക് കരയുന!  തദഹഥം
മുഴുവൻ കരന്നിയന്നിലയുഥം ഉറുമഥം ഉണവായന്നിരുന. മുത്തശ്ശന്നി ഓടെന്നിടച്ചെനക്ക് കുഞ്ഞന്നിടന വവാരന്നിടയടുത്തു.

അവരുടടെ ജകയന്നിടല തുണന്നിടകവാണക്ക് കുഞ്ഞന്നിടന തുടെച.  ഓമനത്തമുള്ള കുഞ്ഞന്നിടന അവർ
വവാരന്നിപ്പുണർന.  ആതരവാരുമന്നില്ലവാത്ത  അവർകക്ക്  ആ  കുഞ്ഞന്നിടന  കണതപവാൾ  വലന്നിയ
സതനവാഷമവായന്നി.  ആ കുഞ്ഞന്നിടന അവർ വന്റീടന്നിതലകക്ക്  ടകവാണ്ടുതപവായന്നി.  വന്നിറകക്ക്  തശഖരന്നിച്ചെക്ക്
വന്നിറ്റക്ക് കുഞ്ഞന്നിടന വളർത്തന്നി. ഗവാമത്തന്നിൽ വന്നിടക്ക് പഠന്നിപന്നിച. കുഞ്ഞു വലതേവാകുഥംതതേവാറുഥം അവർകക്ക്
കഷ്ടപവാടുകൾ  വന.  എങ്കന്നിലഥം  അവർകക്ക്  കുഞ്ഞന്നിടന  ഉതപക്ഷന്നികവാൻ  തതേവാനന്നിയന്നില്ല.

പണത്തന്നിനുതവണന്നി കഠന്നിനമവായന്നി തജവാലന്നി ടചയ. ഒരു ദന്നിവസഥം ആ കുഞ്ഞന്നിടന തതേടെന്നി ഒരു സന്റീ
വന.  ആ  കുഞ്ഞക്ക്  തേനതേവാടണനഥം  അതേന്നിടന  തേന്നിരന്നിച  തേരണഥം  എനഥം  അവർ
ആവശദടപട.  എനവാൽ  മുത്തശ്ശന്നിക്കുഥം  മുത്തശ്ശനുഥം  അതേക്ക്  തേവാങ്ങവാനവാവമവായന്നിരുനന്നില്ല.

എനവാലഥം  പ്രവായതമറന്നി  വരുനതേന്നിനവാൽ  കുഞ്ഞന്നിടന  വന്നിടടകവാടുകവാൻ  അവർ  തേയവാറവായന്നി.
പടക്ഷ തേടന ഇത്രയുഥം കവാലഥം  വളർത്തന്നിവലതേവാകന്നിയ അവടര വന്നിടതപവാകവാൻ ആ കുടന്നി
തേയവാറവായന്നില്ല.  തേടന ഉതപക്ഷന്നിച്ചെ കടെനകളഞ്ഞ അമ്മതയവാടെക്ക്  ഒപഥം  തപവാകവാൻ ആ കുടന്നി
വന്നിസമ്മതേന്നിച.  തസഹനന്നിധന്നികളവായ  ആ  മുത്തച്ഛതനവാടുഥംമുത്തശ്ശന്നിതയവാടുഥം  കൂടടെ  അവൻ
വളടരകവാലഥം സതനവാഷതത്തവാടടെ ജന്റീവന്നിച.
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കഥ അതുല സുമരഷറ്റ്
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Soniya Tomy

In memory of a damsel

Like a free bird I wish to fly high... 
Away from the pains i hide in
My deep sigh... 
I could feel words dying in between in my lips
Alone I stand here my heart beats skip
Baffing  she was like the secrets
She had in her mane
Uncanny this world remembers her 
Sunshine mixed with a little hurricane
Hecate and Irene   both in her did abide
I and her,  the two extremes collide
Perished in storms of time
The world will never know where I hid her
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Poem
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                              മശയ തക എസറ്റ്
               

പകി ഭവാസ്കരൻ

     1924 - 2007
കവന്നി, ഗവാനരചയന്നിതേവാവക്ക് , ചലച്ചെന്നിത്രകവാരൻ, മവാധദമ പ്രവർത്തകൻ എനന്റീ നന്നിലകളന്നിൽ 
പ്രശസൻ. ദന്റീർഘകവാലഥം ആകവാശവവാണന്നിയന്നിൽ തജവാലന്നി ടചയ. ദന്റീപന്നിക പത്രവാധന്നിപർ, 

ഏഷദവാടനറ്റന്നിടന്റെ ആദദ ടചയർമവാൻ എനന്റീ പദവന്നികളഥം വഹന്നിച്ചെന്നിടണക്ക്. പത്മശ്രേന്റീ, തകന -    
തകരള സവാഹന്നിതേദ അകവാദമന്നി അവവാർഡുകൾ, വയലവാർ അവവാർഡക്ക്, ഓടെക്കുഴൽ അവവാർഡക്ക്, 
ടജ സന്നി ഡവാനന്നിയൽ അവവാർഡക്ക് എനന്റീ ബഹുമതേന്നികൾകക്ക് അർഹനവായന്നി. ഒറ്റകമന്നിയുള്ള 
തേമരു, ഓർക്കുകവല്ലതപവാഴുഥം, വയലവാർ ഗർജന്നിക്കുന, ഓടെക്കുഴലഥം ലവാത്തന്നിയുഥം, 

ഒരന്നികൽകൂടെന്നി, കവായൽ കവാറ്റക്ക്, രണതഭരന്നി, കർഷക ഗവാനഥം, മുൾകന്നിരന്റീടെഥം, 

മുഖതത്തവാടുമുഖഥം(കവന്നിതേകൾ), തദശന്റീയഗവാനങ്ങൾ, സന്നിനന്നിമവാഗവാനങ്ങൾ, നവാഴന്നിയുരന്നിപവാലക്ക് 
(ഗവാന സമവാഹവാരങ്ങൾ), കവാടെവാറുമവാസഥം, സന്നിനന്നിമവാനന്നിർമവാണഥം(ഉപനദവാസങ്ങൾ) 

എനന്നിവയവാണക്ക് പ്രധവാനകൃതേന്നികൾ.
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ലഘുവകിവരണണ
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                                         സവാന്ദ്ര എൻ എസറ്റ്
          

എതന്റെ വകിദദ്യവാലയണ

 അറന്നിവവായക്ക് നന്നിറവവായക്ക് വന്നിദദവാലയഥം
 എടന്റെ ഉഗസ്സദസ്സവാവഥം വന്നിദദവാലയഥം
 അക്ഷര പവാദങ്ങൾ ടതേവാടനമസ്കരന്നിച്ചെവാ -
 ദദവാക്ഷരങ്ങൾ ഞവാതനവാർത്തു വച,

 പന്നിനന്റീടെതു ഞവാൻ കുറന്നിചടവച.

അറന്നിവവായക്ക് നന്നിറവവായക്ക് വന്നിദദവാലയഥം...

പുഷ്പ സകൗന്ദരദത്തന്നിൻ വന്നിദദവാലയഥം...

ഈ നന്നിറകുടെഥം ആകുന വന്നിദദവാലയഥം...

ഗരുഭൂതേരുടടെയുപതദശങ്ങൾ ഞവാതനവാർത്തു -
ടവച്ചൂ - വനക്ക് കുറന്നിചടവച.
മനതേവാരന്നിൽ വന്നിരന്നിയുന പൂകളവാവഥം നമ്മൾ
അക്ഷര മവാതൃ സകൗന്ദരദഥം നുണയുഥം
അമ്മതേൻ വവാക്കുകതളവാതേന്നി -
ത്തന നടമ്മ പഠന്നിപന്നിച്ചെ ഗരു -
നവാഥടരതയവാർത്തുടവനഥം....

നമ്മുടടെ സസ്വനഥം വന്നിദദവാലയഥം...വന്നിദദവാലയഥം...

നമ്മൾ നുണഞ്ഞറന്നിയുനന്നിതേവാ മവാതൃഭവാഷ...

 നുണയുന നുണയുന മവാതൃഭവാഷ... അറന്നിവവായക്ക് നന്നിറവവായക്ക് വന്നിദദവാലയഥം...

 എടന്റെ ഉഗസ്സദസ്സവാവഥം വന്നിദദവാലയഥം...

 വന്നിദദവാലയഥം... എടന്റെ വന്നിദദവാലയഥം...
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കവന്നിതേ
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സമവാ: വകിജകില പകി എണ

വവാടകിയ പൂവറ്റ്

ആദദടമൻ ടചടെന്നിയന്നിൽ വന്നിരന്നിഞ്ഞ പൂവക്ക് 
ആദദമവായന്നി ചുഥംബന്നിച ടവച്ചെപൂവക്ക്
പന്നിടനയവായക്ക് ചുഥംബന്നികവാടനത്തുന തവളയന്നിൽ
വവാടെന്നിത്തളർനങ്ങക്ക് നന്നിനപൂവക്ക് 

അമ്മയവാഥം ടചടെന്നിയുടടെ ചുണന്നിലവായന്നി
തസഹവാമൃതേഥം തൂകന്നി നന്നിനപൂവക്ക്
വവാടുന തനരത്തവാകവാതേന്നിലവായന്നി
അരുതതേടയതനവാതേന്നി പറഞ്ഞപൂവക്ക്
 

                     ജന്നിജന്നി തതേവാമസക്ക്
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കവകിത
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  Aleena M T

Don't be greedy

One day Romy went to his uncle's  shop. There Romy was offered to take

some  chocolates  from  a  jar.   That  jar  had  a  narrow  neck  and  was  full  of

chocolates. 

Seeing  the chocolates the boys mouth started watering,  so he put his

hand into the jar and held as many chocolates as his hand could grasp.  But when

he pulled it out, could not do so.  He felt very disappointed.

 

Romy's uncle was noticing him from a distance.  He said, dear don't be greedy.Be

satisfied with the minimum number of chocolates at a time.
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Story
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     മഡവാണ മജവാൺസൺ

സഹവായഹസണ 

ആരുഥം  ഒനഥം  പ്രതേന്റീക്ഷന്നികവാടതേ  ടപടടനക്ക്  ആ  വണന്നി  വന്റീടമുറ്റത്തക്ക്,  അമ്മ  മകൾ
തറവാസന്നിതനവാടെക്ക് തചവാദന്നിച. ആരവാ തമവാടള മുറ്റത്തക്ക്? അറന്നിയന്നില്ലതമ്മ, ഞവാടനവാന തനവാകടട.

അതേക്ക് ബവാങ്കക്ക് മവാതനജർ ആയന്നിരുന.  തറവാസ തചവാദന്നിച.  എനവാ സവാർ ടപടടനക്ക്?  അയവാൾ
തദഷദതത്തവാടടെ  ഒരു  തനവാടഥം  തനവാകന്നിയക്ക്ടക്ക്  പറഞ്ഞു.  എത്ര  തനവാടന്റീസയച?  ഒരു
ചന്നില്ലന്നികവാശുതപവാലഥം  നന്നിങ്ങൾ അടെച്ചെന്നില്ലതല്ലവാ?  ഇതേക്ക്  അവസവാനടത്ത തേവാകന്റീതേവാണക്ക്.  ഇനന്നി
നന്നിങ്ങൾകക്ക് അവസരഥം തേരുകയന്നില്ല.

ക്ഷമന്നികണഥം സവാർ, ഇല്ലവാത്തതുടകവാണതല്ല...

അടതേവാനഥം പറഞ്ഞവാൽ എടന്റെ തമലതദദവാഗസ്ഥർ അഥംഗന്റീകരന്നികന്നില്ല. ഞവാൻ തപവാകുന.

അമ്മ  മറന്നിയഥം  പറഞ്ഞു.  ബവാങ്കന്നിൽ  നന്നിനവാണതല്ല,  തമവാടള?  ഉഥം  ഈ  അവസ്ഥയന്നിൽ  ഒരു
തജവാലന്നിയന്നില്ലടതേപന്നിടെന്നിചനന്നിൽകവാൻ കഴന്നിയന്നില്ല.

അടതേ, അതമ്മ. ഞവാൻ തനവാകടട.

പത്രത്തന്നിടല പരസദഥം കണക്ക് അവൾ ഇൻറർവവ്യൂവന്നിനക്ക് തപവാകവാൻ തേയവാറവായന്നി.  അവൾ
കയറന്നിയ ബസ്സന്നിൽ മന്നികവരുഥം ആ സ്ഥലതത്തകവായന്നിരുന.  ആ കൂടത്തന്നിൽ ഒരു പ്രവായമവായ
സന്റീയുമുണവായന്നിരുന.  ആ സന്റീയുഥം അതതേ സ്ഥലത്തന്നിറങ്ങന്നി.  സന്റീ വന്റീണു.  ആ സന്റീടയ ആരുഥം
തേന്നിരന്നിഞ്ഞുതനവാകന്നിയന്നില്ല.  എനവാൽ  തറവാസക്ക്  സന്റീടയ  പന്നിടെന്നിച  എഴുതനൽപന്നിച.  ആ  സന്റീ
നന്ദന്നിതയവാടടെ തചവാദന്നിച -  എതനഥം കൂടെന്നി അതങ്ങവാടക്ക് ടകവാണക്ക് തപവാകവാതമവാ? തറവാസക്ക് സമ്മതേന്നിച.

പടക്ഷ  അവളടടെ  മനസ്സന്നിൽ  തപടെന്നി  ഉണവായന്നിരുന.  ഇന്റെർവവ്യൂവന്നിനക്ക്  കൃതേദസമയത്തക്ക്
എത്തവാനവാവന്നില്ലതല്ലവാ...പടക്ഷ ഭവാഗദത്തന്നിനക്ക് സമയമവായന്നിടന്നില്ലവായന്നിരുന.

തറവാസന്നിടന്റെ തപരുവന്നിളന്നിച. അതപവാളതേവാ പ്രവായമവായ സന്റീ!  സന്റീ തറവാസതയവാടെക്ക് പറഞ്ഞു. ഞവാൻ
തമവാടള തനവാകന്നിയന്നിരന്നിക്കുകയവായന്നിരുന.  തമവാടള ഈ തജവാലന്നിയന്നിൽ ടസലകക്ക് ടചയന്നിരന്നിക്കുന.

തറവാസയക്ക് വളടരയധന്നികഥം സതനവാഷമവായന്നി.
ഇതേന്നിൽ  നന്നിനഥം  മനസ്സന്നിലവാക്കുനതേക്ക്  പ്രതേന്നിഫലഥം  ലഭന്നിക്കുടമനക്ക്  കരുതേന്നി  നവാഥം  ഒരു

പ്രവർത്തന്നിയുഥം ടചയരുതേക്ക്. നവാഥം ടചയ്യുന പ്രവർത്തന്നികക്ക് ജദവഥം പ്രതേന്നിഫലഥം നൽകുഥം.
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കഥ
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   डडनत जजस

  

      हमतरत ददश

   भतरत हह हमतरत ददश
     यह बहचत सचसदर ददश हह ।
     नदड जसगल और पहतडजस सद भरत
      ददश कत भभरण हह हवरणडमत ।

    एकतत ददश कत भतव
      तयतग सद भरत समपरण ।
   सतय धमर नयतय आगद

     वदर भतरत मम एकतत ।
     यह कववयजस और वडरजस कत ददश

हह
      ददश पपरदवमयजस कत ददश हह ।
    हमम अवभमतन हह इसकत कड
     हम उस ददश कद वतसड ।
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कववतत
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      അനു വകിമനവാദറ്റ്കുമവാര്

     ലകിറകിലകകററ്റ്സറ്റ്  പ്രസകിദദ്ധീകരണണ                                                                                                  23

ഡകിജകിറല തപയകിന്റെകിണഗറ്റ്
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കഥവാനകിരൂപണണ അനഘ തക എ

കദ്ധീറകിതപ്പവാളകിഞ്ഞ ചകലവാസറ്റ് 
   -

ആധുനന്നിക  ജന്റീവന്നിതേപരന്നിസരങ്ങളന്നിൽ  ബന്ധങ്ങൾകക്ക്  സഥംഭവന്നിക്കുന  ജശഥന്നിലദഥം
പ്രതമയമവാകന്നിയ  കഥയവാണക്ക്  മവാധവന്നിക്കുടന്നിയുടടെ  കന്റീറന്നിടപവാളന്നിഞ്ഞ  ചകലവാസക്ക്.  അമ്മയുഥം
മകനുഥം തേമ്മന്നിലള്ള ശന്നിഥന്നില ബന്ധത്തന്നിൻടറ പ്രതേന്റീകഥം തേടനയവാണക്ക് ഇതേക്ക്.

 സർകവാർ  ജന്റീപന്നിൽ  വന്റീടെന്നിനു  മുൻപന്നിൽ തഗവാപന്നി  വനന്നിറങന.  അഞ്ചു വർഷമവായന്നി
അയവാൾ വന്റീടന്നിൽ വനന്നിടക്ക്.  ഒരു വർഷമവായന്നി കത്തുതപവാലഥം അയച്ചെന്നിടന്നില്ല.  വൃദ്ധയവായ അമ്മ
മകടന  കുറന്നിചള്ള  ഓർമകളന്നിൽ  മുഴുകന്നി  കവാലഥം  കഴന്നിക്കുന.  തേങ്ങടള  തവണരന്റീതേന്നിയന്നിൽ
പരന്നിഗണന്നികവാത്തതേന്നിൽ  വന്നിധവയവായ  മൂത്ത  സതഹവാദരന്നിക്കു  പരന്നിഭവമുണക്ക്.  മകൻ  മുനന്നിൽ
വന  നന്നിനന്നിടക്ക്  തപവാലഥം  തേന്നിരന്നിച്ചെറന്നിയവാനവാകുനന്നില്ല   അമ്മയക്ക്.  അമ്മയുടടെ  ഓർമ്മകുറവക്ക്
ജന്റീവശവാസപരമവായ  ഒനവാണക്ക്  -  അതേക്ക്  വവാർദ്ധകദസഹജവമവാണക്ക്.  എനവാൽ  തഗവാപന്നിയുടടെ
ഓർമ്മക്കുറവക്ക്  സസ്വവാഭവാവന്നികമല്ല.  അമ്മടയയുഥം  വന്റീടെന്നിടനയുഥം  തജവാലന്നിത്തന്നിരക്കുമൂലഥം
തേള്ളന്നികളഞ്ഞന്നിരന്നിക്കുകയവാണക്ക് വന്നില്ലനവായ മകൻ. 

മുമക്ക്  മകൻ  മദന്നിരവാശന്നിയന്നിൽനന്നിനക്ക്  ടകവാണ്ടുടകവാടുത്ത  ചകലവാസക്ക്
കന്റീറന്നിടപവാളന്നിഞ്ഞന്നിരന്നിക്കുന.  ചകലവാസക്ക്  ശരന്റീര  സുരക്ഷന്നിതേതേസ്വത്തന്നിനക്ക്  ആണതല്ലവാ.  അമ്മയുഥം
മകനുഥം  തേമ്മന്നിലള്ള  ശന്നിഥന്നില  ബന്ധത്തന്നിൻടറ  പ്രതേന്റീകഥം  തേടനയവാണക്ക്  കന്റീറന്നിടപവാളന്നിഞ്ഞ
ചകലവാസക്ക്  .മഞ്ഞുകവാലത്തക്ക് പുതേയവാൻ മകൻ പുതേന്നിയ ചുവന ചകലവാസക്ക് ടകവാടുകണടമനക്ക്
അമ്മ  ആഗഹന്നിക്കുന.  വവാർദ്ധകദദശയന്നിൽ  മകൻ  തേടന  സഥംരക്ഷന്നിക്കുടമനക്ക്  അമ്മ
കരുതുന.  അമ്മയുഥം  മകനുഥം  തേമ്മന്നിലള്ള  രക്തബന്ധത്തന്നിടന്റെ  ചുവപവാണക്ക്  ചകലവാസന്നിനുഥം
ഉണവാതകണതേക്ക്.  എനവാൽ തസഹ സഥംരക്ഷണങ്ങൾ നൽകന്നിയന്നിരുന അമ്മ അയവാൾകക്ക് ഒരു
കന്റീറന്നിയ  ചകലവാസക്ക്  ആണക്ക്.  ആധുനന്നിക ജന്റീവന്നിതേവഥം  ഔതദദവാഗന്നിക  തേന്നിരക്കുകളഥം  അയവാടള
അമ്മയന്നിൽ  നന്നിനക്ക്  അകറ്റുന.  അതുടകവാണ്ടുതേടന  അയവാൾ  ടവറുഥം  കതയവാടടെയവാണക്ക്
വനന്നിരന്നിക്കുനതേക്ക്. അമ്മടയ കവാണുക എനതേല്ല അയവാളടടെ യവാതത്രവാതദ്ദേശദഥം,കുടുഥംബജന്റീവന്നിതേഥം
തനരന്നിടെവാൻ  തേടന്റെ  സസ്വത്തക്ക്  ഭവാഗഥം  വയ്ക്കുനതേന്നിടനക്കുറന്നിച്ചെക്ക്  സതഹവാദരന്നിതയവാടെക്ക്
സഥംസവാരന്നികവാനവാണക്ക് വനടതേനക്ക് അതദ്ദേഹഥം തുറനപറയുന. 
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അമ്മ  അയവാളടടെ  മനസ്സന്നിലന്നില്ല.  അമ്മ  തേടന  തേന്നിരന്നിച്ചെറന്നിയവാത്തതേന്നിൽ  അയവാൾകക്ക്
അല്പഥം  തപവാലഥം  തവദനയന്നില്ല.  അനദനവായ  മകതനവാടെക്ക്  തേനന്നികക്ക്  ചുവന  ചകലവാസക്ക്
വവാങ്ങന്നിടകവാടുകവാൻ പറയവാൻ സസ്വനഥം മകടന ഏൽപന്നിക്കുന അമ്മ പുതേന്നിയ കവാലത്തന്നിടല
നന്നിരവാലഥംബ മവാതൃതേസ്വത്തന്നിടന്റെ പ്രതേന്റീകഥംകൂടെന്നിയവാണക്ക്. നന്നിനകക്ക് അമ്മടയ ഓർമ്മയുതണവാ തഗവാപന്നി
എന  സതഹവാദരന്നിയുടടെ  മുഴങ്ങന്നിതകൾക്കുന  സമൂഹ  ധസ്വനന്നിയുള്ള  തചവാദദത്തന്നിൽ  കഥ
അവസവാനന്നിക്കുന.  തജവാലന്നിത്തന്നിരക്കുമൂലഥം  മവാതേവാപന്നിതേവാകടള  സഥംരക്ഷന്നിതകണ  മകൾ
വൃദ്ധസദനഥം തതേടുകയവാണക്ക്. 

പുതുതേലമുറടയ  വരചകവാടകയവാണക്ക്  ഇവന്നിടടെ  മവാധവന്നികുടന്നി.  ബന്ധജശഥന്നിലദടമന
ദുരവസ്ഥ  മനുഷദജന്റീവന്നിതേ  പ്രയവാണത്തന്നിനന്നിടെയന്നിൽ  എനഥം  സഥംഭവന്നിച
തപവായന്നിടള്ളതേവാടണങ്കന്നിലഥം ഇനതേന്നിനക്ക് സമൂഹമവായ ചന്നില മവാനങ്ങൾ കൂടെന്നി ജകവനന്നിരന്നിക്കുന.

കടെമകളഥം  കടെപവാടുകളഥം  മറക്കുന  തേലമുറയവാണക്ക്  ഇനള്ളതേക്ക്.  മവാധവന്നിക്കുടന്നിയുടടെ
അമ്മ,തകവാലവാടെക്ക് എനന്റീ കഥകളന്നിലഥം ഇതതേ ആശയഥം തേടനയവാണക്ക് ആവന്നിഷരന്നിച്ചെന്നിരന്നിക്കുനതേക്ക്.
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കരുതലുണ കവാവലുണ

ചന്നികൻ  ബന്നിരന്നിയവാണന്നി  രണ്ടു  തപർക്കുള്ളതേക്ക്  കടെയന്നിൽനന്നിന  വവാങ്ങന്നി  -   കുറച്ചെക്ക്
പലഹവാരങ്ങളഥം...  വന്നിദദവാലയത്തന്നിൽനന്നിനക്ക്  ടജ ആർ സന്നി തകഡറ്റുകൾ ആ ടചറന്നിയ കുന
കയറന്നിയതപവാൾ പണന്നിതേന്റീരവാത്ത വന്റീടന്നിൽ നന്നിരവാലഥംബരവായ രണ്ടുവൃദ്ധമവാതേവാപന്നിതേവാകൾ... കണ്ണു
നന്നിറഞ്ഞുതപവായന്നി.  കുടെന്നിടവള്ളഥം  ടെവ്യൂബുവഴന്നി  മലയന്നിൽനന്നിനഥം  ടെവാങ്കന്നിടലത്തന്നികണഥം.  ഞങ്ങൾ
ടചല്ലുതമവാൾ  ടവള്ളമന്നില്ല.  അടുപന്നിൽ  പുകഞ്ഞന്നിടന്നില്ല.  ഞങ്ങളന്നിടല  തസഹഥം,  തസവനഥം
ഉണർന.   ഞങ്ങൾ  ടപവാടുനടന  കർമ്മനന്നിരതേരവായന്നി.  കുറചതപർ  കുടെന്നിടവള്ളടമത്തന്നിച.

കുറചതപർ  വന്റീടുഥം  പരന്നിസരവഥം  ശുചന്നിയവാകന്നി.  മറ്റുചന്നിലർ  കുശലവാതനസ്വഷണതത്തവാടടെ
ജകകവാലകളന്നിടല നഖഥം ടവടന്നിടകവാടുത്തു.

 ഏകമകൻനുണവായന്നിരുന.  രവാജദ  തസവനത്തന്നിനവായന്നി  മവാതേവാപന്നിതേവാകളടടെ
അനുഗഹവാശന്നിസുകതളവാടടെ  പുറടപടതേവാണക്ക്.  ദുരൂഹസവാഹചരദത്തന്നിൽ  മൃതേന്നിയടെഞ്ഞ
മകടനക്കുറന്നിചള്ള  തവദന  വൃദ്ധദമതേന്നികൾ  ഞങ്ങതളവാടെക്ക്  പങ്കുടവച.  സസ്വവാനനവവാക്കുകൾ
പകർനഥം  പരന്നിചരന്നിചഥം  ഒനന്നിച  ഭക്ഷണഥം  കഴന്നിചഥം  തേന്നിരന്നിടക  നടെനതപവാൾ...  കണക്ക്
നന്നിറടഞ്ഞങ്കന്നിലഥം... മനസ്സുനന്നിറഞ്ഞു ...എതനവാ നല്ല കവാരദഥം ടചയ ടചയതേന്നിടന്റെ കൃതേവാർത്ഥതേ
ഹൃദയത്തന്നിൽ തുടെന്നിതേവാളഥം മുഴകന്നി... അഭന്നിമവാനഥം തതേവാനന്നി:

'ഞങ്ങൾ  മകഡററ്റ് ഞങ്ങൾ തജ ആര് സകി മകഡററ്റ് '
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पतठक     आरररजलड पड एस

 सससकक त पतठक

           असमतसक ववदतलयद सससकक तजतसवद पतठकतवतरणजस उपवजलत सपधतरयतय पपरथमर-सथतनम, 

     वजलतसपधतरयतय तकतडय सथतन गपरदड -    आरररजलड नतम ववदतवथरनड।

     पपरतवणक कथतकथन एवस पतठक नतम कलतरप

           अतडव लतवलतय रह सजजडकरणस असयकलतरपतणतस अवरत। पतठककलतकतरर वतडमड एवस सयतरत वतधय
         पपपरयजगर अनचषठतन कमतरणतस च पतठकतर न दकशयतद।
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 കവകിത തബനകിററ്റ് മമനവാജറ്റ്

മഞ്ഞകകിളകി 

കവാറ്റന്നിൻടറ ജകത്തുമന്നിലവാടുന ചന്നില്ലയ്ക്കു
മന്റീടതേകന്നിടെപവാണക്ക് കുഞ്ഞന്നികന്നിളന്നി 
ആയന്നിരഥം  ചന്നില്ലക്ക്യ്ക്കുതമൽ കൂടുകൂടവാൻ 
കന്നിളന്നിയന്നിനണതല്ലവാ കവാടുനന്റീടള 

ടതേതക ടകവാമന്നിടല മവാങ്ങകൾ ടകവാത്തന്നിടെവാൻ
തമവാഹന്നിച പവാറുന വവാനങ്ങളന്നിൽ
നവാളകതളടറ കടെനതപവായന്നി അനക്ക് 
മവാമഴഥം തേന്നിനക്ക് രസന്നിച തപവായന്നി
 
വന്റീണ്ടുഥം തേന്നിരന്നിടച്ചെത്തന്നി കവാടന്നിതലകക്ക് 
പതക്ഷ കവാടെന്നിന്മുഖഥം വന്റീണുടെഞ്ഞുവതല്ലവാ
വൃക്ഷങ്ങളന്നില്ല വവാനപരപന്നിൽ 
വന്നിടെവ മവാത്രഥം എനന്നിനക്ക് ക്രൂരതേ 

തവരുണക്ക് മണന്നിൽ മനുഷദർക്കു തുണയവായക്ക്
ജന്റീവന്നിക്കുവവാൻ ഇനക്ക് മണന്നില്ലതയവാ.

                                                                     

                                                                   

     ലകിറകിലകകററ്റ്സറ്റ്  പ്രസകിദദ്ധീകരണണ                                                                                                  28



കകിളകിവവാതകില.com                            

 രവാജദ്യതകിനവായകി തപവാരുതകിയ അമ
ഒരു  രവാജടകവാടവാരത്തന്നിൽ  അമ്മന്നിണന്നി  എന  തവലകവാരന്നി  ഉണവായന്നിരുന.  അവടള

ടകവാടവാരത്തന്നിടല  എല്ലവാവർക്കുഥം  ഇഷ്ടമവാണക്ക്.  അവളടടെ  ഭർത്തവാവക്ക്  ആ  ടകവാടവാരത്തന്നിടല
ജസനന്നികനവാണക്ക്.  അവൾകക്ക്  ഒരു  മകളണക്ക്  -അമ്മു.  ടകവാടവാരത്തന്നിടല  അപ്പുവമവായന്നി
അവൾകക്ക് നല്ല അടുപമവായന്നിരുന. അവർ ഒരുമന്നിച്ചെക്ക് കളന്നികവാറുണക്ക്. 

 ഒരുദന്നിവസഥം  അമ്മന്നിണന്നി  അസുഖഥം  ബവാധന്നിച്ചെക്ക്  കന്നിടെപവായന്നി.  അതതേദന്നിവസഥം  തേടന
അവളടടെ  ഭർത്തവാവക്ക്  യുദ്ധത്തന്നിനു  തപവായന്നി.  യുദ്ധത്തന്നിൽ  ടവതടറ്റയവാൾ  മരന്നിച.  അവടള
കവാണവാൻ  എല്ലവാവരുഥം  എത്തന്നി.  പതക്ഷ  അവൾ  ജന്റീവനുതുലദഥം  തസഹന്നിച്ചെ  അവളടടെ
ഭർത്തവാവന്നിടന  മവാത്രഥം  കണന്നില്ല.  അവൾ  ആ ജനക്കൂടത്തന്നിൽ  ഒനടെങ്കഥം  തനവാകന്നി.  പടക്ഷ
അയവാടള അവന്നിടടെടയങഥം കണന്നില്ല.  കവാലഥം കടെനതപവായന്നി.  അമ്മു വളർന.  അമ്മന്നിണന്നിയുഥം
മരണത്തന്നിനക്ക്  കന്റീഴടെങ്ങന്നി.  അനവാഥയവായ  അമ്മുവന്നിടന  അപ്പു  വന്നിവവാഹഥം  കഴന്നിച.  ആദദഥം
എല്ലവാവരുഥം എതേന്നിർത്തു. പന്നിടന അവളടടെ സസ്വഭവാവഥം കണക്ക് എല്ലവാവരുഥം അവടള ഇഷ്ടടപട.

 ഒരു  ദന്നിവസഥം  അനദരവാജദ  യുദ്ധഥം  പ്രഖദവാപന്നിച.  എല്ലവാവരുഥം  യുദ്ധത്തന്നിടനവാരുങ്ങന്നി
അപ്പുവഥം.  ഇതേക്ക് കണക്ക് അമ്മുവഥം.  എല്ലവാവരുഥം അവടള എതേന്നിർത്തു.  പതക്ഷ അവൾ പറഞ്ഞു.
രവാജദത്തന്നിനക്ക്  തവണന്നി  ടപവാരുതേവാൻ  എനന്നികക്ക്  സതനവാഷതമയുള്ളൂ  എടന്റെ  അച്ഛൻ
ടപവാരുതേന്നിയതേക്ക് തപവാടല എനന്നിക്കുഥം ടപവാരുതേണഥം.അവർ യുദ്ധസ്ഥലതത്തക്കു തപവായന്നി.  യുദ്ധഥം
തുടെങ്ങന്നി. അമ്മുവന്നിനക്ക് രണ്ടുമൂനക്ക് ടവതടറ്റു. പതക്ഷ അവൾ കൂടവാകന്നിയന്നില്ല. യുദ്ധഥം തുടെർന. അനദ
രവാജദത്തന്നിടല രവാജവാവഥം ജസനന്നികരുഥം മരണത്തന്നിൻ വകന്നിടലത്തന്നി. രവാജദഥം ജയന്നിച.

അമ്മു എല്ലവാവതരവാടുഥം വന്നിടെ പറഞ്ഞക്ക് ആ മണന്നിതലകക്ക് പന്നിടെഞ്ഞുവന്റീണു. ടകവാടവാരത്തന്നിടല
എല്ലവാവരുടടെയുഥം  അപ്പുവന്നിടന്റെയുഥം  കണന്നിൽനന്നിനക്ക്  കണ്ണുനന്റീർ  ടപയന്നിറങ്ങന്നി.  എല്ലവാവരുഥം
നന്നിറകതണവാടടെ വന്നിളന്നിചപറഞ്ഞു. രവാജദത്തന്നിനു തവണന്നി ടപവാരുതേന്നിയ അമ്മു.
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നദ്ധീരജ ഇ എസറ്റ്

പവാതകിരവാ ചന്ദ്രൻ
 തമവാടള തവഗമുറങ മകടള
 അമന്നിളന്നിമവാമൻ നന്നിലവാവന്നിൽ മുഴുകന്നി
 നക്ഷത്രങ്ങൾ മന്നിനന്നി മന്നിനന്നി തേന്നിളങ്ങന്നി
 നന്നിലവാവന്നിൽ ഭൂമന്നി സസ്വപ്നഥം കണക്ക് മയങ്ങന്നി 

 തമവാടള തവഗമുറങ മകതള
 മൂങ്ങകൾ നന്നിലവാവള്ള രവാത്രന്നിയന്നിൽ കന്നിണുങ്ങന്നി
 കുരങ്ങനവാർ അമ്മതയവാടടെവാപഥം മയങ്ങന്നി

 പവാതേന്നിരവാ ചനൻ പവാതേന്നി മയങ്ങന്നി

തമവാടള തവഗമുറങ മകതള 
പവാതേന്നിരവാ പൂകൾ വന്നിരന്നിയവാൻ തുടെങ്ങന്നി 
പവാതേന്നിരവാവന്നിൽ മണവഥം മുഴുകന്നി
ആസസ്വദന്നിച ഉറങ മകടള നന്റീയുഥം

 തമവാടള തവഗമുറങ മകതള
 പക്ഷന്നികൾ ചനൻടറ നന്നിലവാവന്നിൽ മുഴുകന്നി 
ടകവാത്തന്നിക്കുനന്നിയുഥം ചുണ്ടുകളവാൽ ഇവരുഥം 
തതേനന്നിൻടറ രസമവാണന്റീചന നന്നിലവാവന്നിൽ

 തമവാതള തവഗമുറങ മകതള
 കുയന്നിലകൾ മയന്നിലകൾ പറവകൾ 
ചനടന നന്നിലവാവന്നിൽ ഒനങ്ങക്ക് മയങ്ങന്നി
 നന്റീയുറങ്ങക്ക് മകടള തവഗഥം.

     ലകിറകിലകകററ്റ്സറ്റ്  പ്രസകിദദ്ധീകരണണ                                                                                                  30

കവകിത
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                       അനഘ ഷവാജന്നി

അമ മലയവാളണ

മനസ്സന്നിൽ നന്നിനയരുന മലരവാണന്നിതേമ്മ
മലയവാളടമടനവാരു മധുവവാണന്നിതേമ്മ
തകരളത്തനന്നിമയവായുയരുടനവാരമ്മ
ജന്റീവന്നിതേപവാതേയന്നിൽ ദന്റീപമവായമ്മ.

 മലയവാള ഭവാഷയവായക്ക് ടതേളന്നിയുന ദന്റീപമവായക്ക്
 സൂരദനന്നിൽ കവാനന്നിവന്നിരന്നിയ്ക്കുനന്നിതേമ്മ
 ജനജനവാനര പുണദമവായക്ക് തേന്റീരുവവാൻ
 ഈശസ്വരൻ സൃഷ്ടന്നിച്ചെ വരവവാണന്നിതേമ്മ.

ഉരുകുന ജന്റീവനന്നിൽ ഉണർതവകന്നിടെവാനന്നിതേ
കൂടന്നിനവായക്ക് കൂടടെയുടണനമന്റീയമ്മ
പുഞ്ചന്നിരന്നിതൂവന പൂനന്നിലവാതവറ്റന്നിതേവാ
ധനദമവായന്നി മവാറുന മലയവാളമമ്മ.

മലയവാളഭവാഷതേൻ കവാനന്നിടയകവാക്കുവവാൻ
തകരളതേനന്നിമയന്നിനതമയുണക്ക്
മലയവാളഭവാഷതേൻ കവാനന്നിടയ കവാക്കുവവാൻ
തകരളതേനന്നിമയന്നിനന്നിനതമയുണക്ക്.
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പൂവകിതന്റെ മചവാദദ്യണ

ടചടെന്നിയുടടെ ടമവാടന്നിൽ വന്നിരന്നിഞ്ഞടയടന
പൂടവനവാദദഥം വന്നിളന്നിച്ചെതേവാരക്ക് ?
എനന്നിടല ജകകടള ഓതരവാനന്നിടനയുഥം
ഇതേളകൾ എനവാദദഥം വന്നിളന്നിച്ചെതേവാരക്ക് ?
 
ഇതേൾതേനന്നിടെയന്നിടല ടപവാടെന്നികടളതയവാ
പൂടമവാടെന്നിടയനവാദദഥം വന്നിളന്നിച്ചെതേവാരക്ക് ?
എടന്റെ മുകുളത്തന്നിതലവാതരവാനന്നിലഥം 
തതേൻതുള്ളന്നിയുടണനക്ക് ടചവാനതേവാരക്ക് ?
 

  ജന്നിജന്നി തതേവാമസക്ക്
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കവകിത
             മറവാസമ തസബവാസ്റ്റദ്യൻ

നകിതനയുണ കവാതറ്റ്

ഒരു തനവാക്കുകവാണുവവാൻ 
ഒരു ടമവാഴന്നി മന്നിണ്ടുവവാൻ
ഇനഥം ഞവാൻ നന്നിനച്ചെരന്നിപ്പൂ
ജനലഴന്നികളന്നിൽ കൂടെന്നി തനവാകന്നിയന്നിടഥം
പല രവാപകലകൾ എണന്നിയന്നിടഥം
നന്നിതനവാർമ്മകളന്നിൽ ദന്നിനഥം കഴന്നിച്ചെന്നിടഥം
വരുടമനക്ക് ടചവാനന്നിടഥം 
നന്റീയന്നിനഥം വനതതേയന്നില്ല
മനസ്സന്നിൽ ഇന നന്നിതനവാർമ്മക - 
ടളരന്നിയുനടവങ്കന്നിലഥം നന്റീ -
യന്റീവഴന്നിയന്നിലൂടടെയന്നിന വരവാൻ ആഗഹന്നിച്ചെന്നില്ലതയവാ?
മറനതവവാ ഇടനടന മറകവാൻ കഴന്നിഞ്ഞുതവവാ
ഞവാനന്നിനന്നിയുമന്നിരന്നിക്കുഥം നന്നിടനയുഥം കവാത്തക്ക്.
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റകിമപ്പവാര്ട്ടറ്റ്   അജദ്ധീഷറ്റ് വകി എണ

         

മുള തകവാണ്ടുള്ള  കുട്ട നകിര്മവാണണ

സവാമഗകികൾ 

മുള
കത്തന്നി

പ്രവര്തനരദ്ധീതകി

മുള   കന്റീറന്നി   വള്ളന്നി  രൂപത്തന്നിലവാക്കുന.  മുളടകവാണ്ടുള്ള  കവാലകൾ
ഉറപന്നിക്കുന.  രണ്ടു  ടപവാളന്നി   വടത്തന്നിൽ  ചുറ്റുന.  ടവള്ളടപവാളന്നികൾ
വടത്തന്നിൽ ഒടരണഥം ചുറ്റുക.   തശഷഥം മടറ്റവാരു ടപവാളന്നി എടുത്തക്ക്  കവാലന്നിൽ
വച്ചെക്ക് ടവച്ചെക്ക് ചുറ്റുക.   കരന്നിഥംടപവാളന്നി എടുത്തു  കവാലന്നിൽ വച്ചെക്ക് കുടുകന്നി ചുറ്റുക.
ഏകതദശഥം  നന്നിർമന്നികവാനുതദ്ദേശന്നിക്കുന   കുടയുടടെ   വലന്നിപഥം  ആകുതമവാൾ
കത്തന്നിടവച്ചെക്ക് ഒപഥം ആക്കുക.
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ഐ ടകി മപ്രവാജകറ്റ് റകിമപ്പവാര്ട്ടറ്റ്       മജവാസ്ന മറവാജകി

മവാലകിനദ്യ സണസ്കരണണ - ഒരു പഠനണ 
 മവാലന്നിനദ സഥംസ്കരണ പവാന്റെക്ക് സ്ഥവാപന്നിചകഴന്നിഞ്ഞവാൽ മവാലന്നിനദസഥംസ്കരണവമവായന്നി ബന്ധടപട
പ്രശ്നങ്ങടളല്ലവാഥം പരന്നിഹരന്നിചടവനകരുതുനതു പ്രഷർ കുകർ വവാങ്ങന്നികഴന്നി ഞ്ഞവാൽ പവാചകഥം
പൂർത്തന്നിയവായന്നി  എന  കരുതുനതേന്നിനു  തുലദമവാണക്ക്.  പവാചകത്തന്നിടലനതപവാടല
തേയവാടറടുപന്നിലൂടടെ  മവാത്രതമ  തകരളത്തന്നിടല  മവാലന്നിനദപ്രശ്നങ്ങൾ  പരന്നിഹരന്നികവാനവാകൂ.
ഉപതഭവാഗവാനനര  വസ്തുകൾ  ശരന്നിയവായ  രന്റീതേന്നിയന്നിൽ  പരന്നി  പവാലന്നികവാത്തതപവാൾ  അതേക്ക്
മവാലന്നിനദമവായന്നിമവാറുന.ഗവാർഹന്നിക-നഗരമവാലന്നിനദങ്ങൾ  ഇങ്ങടനയുണവാകുനവയവാണക്ക്.
ആധുനന്നിക സഥംവന്നിധവാനങ്ങളഥം  ജന്റീവന്നിതേരന്റീതേന്നിയന്നിൽ വന മവാറ്റവഥം  കച്ചെവടെ  തേവാല്പരദകവാരുടടെ
പ്രചവാരണങ്ങളഥം  ഉപതഭവാഗവാനനര  മവാലന്നിനദങ്ങളടടെ  അളവക്ക്  കമവാതേന്റീതേമവായന്നി
വർദ്ധന്നിപന്നിക്കുന.ഗവാർഹന്നിക  അജജവമവാലന്നിനദങ്ങളതടെയുഥം  നഗരമവാലന്നിനദങ്ങളതടെയുഥം
സഥംസ്കരണത്തന്നിനുഥം  പരന്നിപവാലനത്തന്നിനുഥം  തവണ  സഥംവന്നിധവാനങ്ങളടടെ  അപരദവാപ്തയുഥം
കവാരദക്ഷമതേയന്നില്ലവായ്മയുഥം   തകരളടത്ത      മവാലന്നിനദക്കൂമവാരമവാക്കുന.ഓതരവാ വദക്തന്നിയുഥം
ഉത്തരവവാദന്നിത്തഥം  ഏടറ്റടുത്തവാൽ  മവാലന്നിനദ  സഥംസ്കരണഥം  എളപവഥം  പ്രകൃതേന്നി
സകൗഹൃദവമവാകുഥം.ജജവമവാലന്നിനദങ്ങളഥം  അജജവ  മവാലനദങ്ങളഥം  തവർതേന്നിരന്നിച
ജജവമവാലന്നിനദങ്ങൾ വന്റീടന്നിൽ തേടന സഥംസ്കരന്നികവാവനതേവാണക്ക്.

 ജജവമവാലന്നിനദങ്ങൾ  ഉറവന്നിടെത്തന്നിൽ  സഥംസ്കരന്നികന്നിനതേന്നിലൂടടെ  സഥംസ്ഥവാനഥം
തനരന്നിടുനമവാലന്നിനദപ്രശ്നങ്ങൾ  50%  പരന്നിഹരന്നികവാനവാകുഥം.  ഇതേന്നിനുടചലവകുറഞ്ഞ എത്രതയവാ
മവാതൃകകളണക്ക്.ഈ ഉറവന്നിടെ സഥംസ്കരണത്തന്നിനക്ക് എനവാണക്ക് വഴന്നിടയന മന്നിക കുടുഥംബങ്ങൾക്കുഥം
അറന്നിയന്നില്ല.  ശുചന്നിതേസ്വ  മന്നിഷടന്റെ  തനതൃതേസ്വത്തന്നിൽ  വന്നിപുലമവായ  തബവാധവൽകരണ
പരന്നിപവാടെന്നികൾ നടെത്തന്നിയന്നിട  തപവാലഥം  ഉറവന്നിടെ  സഥംസ്കരണത്തന്നിതലക്കു വലന്നിടയവാരു വന്നിഭവാഗഥം
കുടുഥംബങ്ങൾ  ആകർഷന്നികടപടുനന്നില്ല.മവാലന്നിനദങ്ങടളല്ലവാഥം  ടപവാതേന്നിഞ്ഞുടകടന്നി  പവാസന്നികക്ക്
സഞ്ചന്നിയന്നിലവാകന്നി  കവാറന്നിതലവാ  ജബകന്നിതലവാ  ടകവാണ്ടുതപവായന്നി  ആരുഥം  കവാണവാടതേ
എവന്നിടടെടയങ്കന്നിലഥം വലന്നിടച്ചെറന്നിയുനതു തപവാടല എളപമല്ല ഈ ഉറവന്നിടെ മവാലന്നിനദ സഥംസ്കരണഥം
എനതേവാവവാഥം  ആളകടള  പന്നിനന്നിരന്നിപന്നിക്കുനതേക്ക്.  പവാസന്നികക്ക്  ഉൾടപടടെയുള്ള
അജജവമവാലന്നിനദങ്ങളന്നിലവാണു  വന്നിഷവാഥംശമുള്ള  രവാസവസ്തുകളള്ളതേക്ക്.  ഇവ
അശവാസന്റീയമവായന്നികത്തന്നിക്കുകയുഥം  വലന്നിച്ചെറന്നിയുകയുഥം   ടചയ്യുനതു  പരന്നിസ്ഥന്നിതേന്നിടയ
വന്നിഷലന്നിപ്തമവാക്കുഥം.  ഒപഥം  ഗരുതേര  ആതരവാഗദപ്രശ്നങ്ങൾക്കുഥം  കവാരണമവാകുഥം.
പ്രവാതദശന്നികതേലത്തന്നിൽ  റന്നിതസവാഴക്ക്  റന്നികവറന്നി  ടസന്റെർ  സ്ഥവാപന്നിച്ചെക്ക്  അജജവമവാലന്നിനദങ്ങടള
പുനരുപതയവാഗത്തന്നിനുഥം പുനനഃചഥംകമണത്തന്നിനുഥം നൽകുക എനള്ളതേവാണക്ക് അടെന്നിയനരമവായന്നി
ടചതയണ കവാരദഥം.
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                    ജജവമവാലന്നിനദങ്ങളടടെ ഫലപ്രദമവായ സഥംസ്കരണടത്തക്കുറന്നിചള്ള
(ഉദവാ:ജപപക്ക് കതമവാസക്ക്  ,മണന്നിര കതമവാസക്ക്  ,ജജവസഥംസ്കരണ ഭരണന്നി  ,മന്നിനന്നി ടപഡസൽ
കതമവാസന്നിഥംഗക്ക്  ,തപവാർടബന്നിൾ  ബന്നിൻ/ബകറ്റക്ക്   കതമവാസന്നിഥംഗക്ക്  ബതയവാ ഗദവാസക്ക്(ഗവാർഹന്നിക
മവാലന്നിനദങ്ങൾ)etc)  അവതബവാധഥം  ജനങ്ങളന്നിടലത്തന്നിക്കുകയുഥം,അനന്നിയനന്നിതേവഥം
അനവാതരവാഗദകരവമവായ  രന്റീതേന്നിയന്നിൽ   പവാസന്നികക്ക്  ഉപതയവാഗന്നിക്കുനതുമൂലമുള്ള  ആതരവാഗദ
പവാരന്നിസ്ഥന്നിതേന്നിക  പ്രശ്നങ്ങൾ  തേന്നിരന്നിച്ചെറന്നിയുകയുഥം,പവാസന്നികക്ക്  മവാലന്നിനദങ്ങൾ  എങ്ങടന
നന്നിരുപദ്രവകരമവായ  രന്റീതേന്നിയന്നിൽ  ജകകവാരദഥം  ടചയണടമനക്ക്
മനസ്സന്നിലവാക്കുകയുഥം,അജജവമവാലന്നിനദങ്ങളടടെയുഥം,E-Waste കളടടെയുഥം,  സഥംസ്കരണത്തന്നിനുള്ള
ഉത്തമമവായ  മവാർഗ്ഗങ്ങടളക്കുറന്നിചള്ള  അവതബവാധഥം   ജനങ്ങളന്നിടലത്തന്നിക്കുകയുഥം,ടപവാടന്നിയ
CFL,ടെവ്യൂബക്ക്  ജലറ്റുകൾ  മുതേലവായവ  ഉണവാക്കുന  പവാരന്നിസ്ഥന്നിതേന്നിക  പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറന്നിച്ചെള്ള
അവതബവാധഥം  ജനങ്ങളന്നിടലത്തന്നിക്കുകയുഥം.മവാലന്നിനദ  സഥംസ്കരണ  മവാർഗങ്ങളന്നിലൂടടെ
ഇന്ധനലവാഭഥം,സവാമത്തന്നിക  ലവാഭഥം  ഇവ  തനടുകയുഥം,ഉറവന്നിടെ  മവാലന്നിനദ  സഥംസ്കരണടമന
സഥംസ്കവാരഥം  വളർത്തുനതതേവാടടെവാപഥം  മണന്നിനുഥം  മനുഷദനുഥം  സഥംരക്ഷണതമകുകയുഥം,
തബവാധവതേക്ക്കരണ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  നടെത്തുകയുമവാണക്ക്  ഈ  ടപ്രവാജകന്നിടന്റെ  ലക്ഷദങ്ങൾ..
കതണതലുകളുണ,നകിഗമനങ്ങളുണ

  92%കുടുഥംബങ്ങളന്നിടലയുഥം  ജജവമവാലന്നിനദഥം  ഫലപ്രദമവായ  രന്റീതേന്നിയന്നിൽ
സഥംസ്കരന്നികടപടുനന്നില്ല.ഗവാമങ്ങളന്നിടല  വന്റീടുകളന്നിൽ  ജജവമവാലന്നിനദങ്ങൾ
മണന്നിതനവാടെക്ക്,തചരുനതേന്നിനവാൽ മലന്നിനന്റീകരണ പ്രശ്നഥം രൂക്ഷമല്ല.അജജവമവാലന്നിനദങ്ങളന്നിൽ
പവാസന്നികക്ക്  കവറുകളതടെയുഥം,കുപന്നികളതടെയുഥം  ഉപതയവാഗഥം  മലന്നിനന്റീകരണതത്തവാതേക്ക്
വർധന്നിപന്നിക്കുന.ജജവസഥംസ്കരണ മവാർഗങ്ങളവായ ജപപക്ക് കതമവാസക്ക് ,മണന്നിര കതമവാസക്ക്
,ജജവസഥംസ്കരണ  ഭരണന്നി  ,മന്നിനന്നി  ടപഡസൽ  കതമവാസന്നിഥംഗക്ക്  ,തപവാർടബന്നിൾ
ബന്നിൻ/ബകറ്റക്ക്   കതമവാസന്നിഥംഗക്ക്  ബതയവാ  ഗദവാസക്ക്(ഗവാർഹന്നിക  മവാലന്നിനദങ്ങൾ)
എനന്നിങ്ങടനയുള്ള ഉറവന്നിടെ മവാലന്നിനദസഥംസ്കരണഥം,ലളന്നിതേവഥം ഫലവത്തുമവായ മവാർഗ്ഗമവാണക്ക്
എനക്ക്  ടപവാതുജനങ്ങൾകക്ക്  മനസ്സന്നിലവായന്നിടന്നില്ല.  80%  ആളകൾക്കുഥം  പവാസന്നികക്ക്
കത്തന്നിക്കുനതുമൂലമുള്ള ദൂഷദഫലങ്ങൾ അറന്നിയവാടമങ്കന്നിലഥം പവാസന്നികക്ക് കുപന്നികൾ,കവറുകൾ
എനന്നിവ  സഥംസ്കരണത്തന്നിനക്ക്  ഫലപ്രദമവായ  മവാർഗങ്ങൾ  ലഭദമല്ലവാത്തതേന്നിനവാൽ
68%ആളകളഥം  ഇവ  കത്തന്നിക്കുനറന്റീജസകന്നിൾ  ടചയവാവന  പവാസന്നികക്ക്  മൂലമുണവാകുന
മലന്നിനന്റീകരണഥം  ഒഴന്നിവവാകുനതേക്ക്  ആ  കന്നികടെകവാരുടടെ  പ്രവർത്തനഥം  ഗവാമങ്ങളന്നിലഥം
സജന്റീവമവാകുനതുടകവാണവാണക്ക്.ഉപതയവാഗശൂനദമവായ   കടെലവാസുകഷ്ണേങ്ങൾ  തപവാലഥം
റന്റീജസകന്നിൾ    ടചയവാടമന   തബവാധഥം   6%ആളകളന്നിൽ  മവാത്രടമയുള.ടപവാടന്നിയ
C.F.L.,TUBE  LIGHT  മുതേലവായവ  ഉണവാക്കുന   പവാരന്നിസ്ഥന്നിതേന്നിക  പ്രശ്നങ്ങടളകുറന്നിച്ചെക്ക്
90%ആളകളഥം തബവാധവവാനവാരല്ല.പവാസന്നികക്ക് ഉപതഭവാഗഥം കുറയണടമനക്ക് 96% ആളകൾക്കുഥം
ആഗഹമുടണങ്കന്നിലഥം,  ഉപതയവാഗത്തന്നിനുള്ള  സകൗകരദഥം  പവാസന്നികന്നിടന  എല്ലവാവർക്കുഥം
പ്രന്നിയങ്കരമവാക്കുന.ഉപതഭവാഗ  സഥംസ്കവാരത്തന്നിടന്റെ  ബവാകന്നിപത്രമവാണക്ക്   പവാസന്നികക്ക്
മലന്നിനന്റീകരണഥം.
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                   Krishnapriya

What I like

What  I like
Once the sun is up
What I like
Is a Birdie sound

When I wake up
What I like
Is a cup of tea
When I go to school

What I like
Is friends and teachers
When I back to home
What I like

Is my mother at home
When I go to bed
What I like
Is my grandma story

When I fall into sleep
What I like
Is to  dream a lot.
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ഉപനദ്യവാസണ
                                                                                                                നവദ്യ ഇ ജകി

ഉള്ളൂരകിതന്റെ സവാഹകിതദ്യസണഭവാവനകൾ 

ആധുനന്നിക  കവന്നിത്രയത്തന്നിടല  ശ്രേതദ്ധയനവായ  കവന്നിയവാണക്ക്  ഉള്ളൂർ  എസക്ക്  പരതമശസ്വരയർ.

മഹവാകവാവദഥം,  ഖണ്ഡകവാവദങ്ങൾ,  ലഘുകവന്നിതേകൾ,  സവാഹന്നിതേദചരന്നിത്രഥം,

ഗതവഷണപ്രബന്ധങ്ങൾ,  എനന്നിങ്ങടന  ഉള്ളൂരന്നിടന്റെ  സഥംഭവാവനകൾ  അതേന്നിവന്നിപുലമവാണക്ക്.
മഹവാപണ്ഡന്നിതേനവായ  കവന്നി  കൂടെന്നിയവായന്നിരുന  ഇതദ്ദേഹഥം.  അഞ്ചക്ക്  വവാലദമുള്ള
തകരളസവാഹന്നിതേദചരന്നിത്രഥം ഉൾടപടടെയുള്ള ജവജവാനന്നിക ഗന്ഥങ്ങളഥം ഗതവഷണഥം ടചയക്ക്
അവതേരന്നിപന്നിച്ചെ  പ്രവാചന്റീന  കൃതേന്നികളഥം  ഇതദ്ദേഹത്തന്നിടന്റെ  പവാണ്ഡന്നിതേദത്തന്നിടന്റെയുഥം  ഭവാഷവാ
തസവനത്തന്നിടന്റെയുഥം മന്നികവറ്റ ടതേളന്നിവവാണക്ക്. ഉള്ളൂരന്നിടന്റെ മഹവാകവാവദമവാണക്ക് ഉമവാതകരളഥം.

മലയവാളത്തന്നിടല  ഏറ്റവഥം  മന്നികച്ചെ  മഹവാകവാവദങ്ങളന്നിൽ  ഒനവാണന്നിതേക്ക്  .  'തപ്രമസഥംഗന്റീതേഥം'

ഉള്ളൂരന്നിൻടറ കവാവദജന്റീവന്നിതേത്തന്നിലഥം ജന്റീവന്നിതേ സങ്കല്പത്തന്നിലഥം വന മവാറ്റങ്ങൾ സൂചന്നിപന്നിക്കുന.

വന്നിജവാനദന്റീപന്നിക,  ഗദദകവന്നിതേ,  സ്മരണമവാധുരന്നി  എനന്നിവ  ഉള്ളൂരന്നിടന്റെ  അതേന്നിപ്രശസമവായ
തലഖനങ്ങളവാണക്ക്  .  കവാല്പനന്നികതേയന്നിതലകക്ക്  ശ്രേദ്ധതേന്നിരന്നിച്ചെ  കവന്നി  പന്നിഥംഗള,  കർണഭൂഷണഥം
തുടെങ്ങന്നിയ ഖണ്ഡകവാവദങ്ങളടടെ ഉടെമയവാണക്ക് ഉള്ളൂർ.  ഇതുകൂടെവാടതേ കന്നിരണവാവലന്നി, തേവാരഹവാരഥം,

തേരഥംഗന്നിണന്നി  തുടെങ്ങന്നിയ  കൃതേന്നികൾ  തചർത്തന്നിടള്ള  കവന്നിതേകളന്നിലഥം  കടയവാപക്ക്  ചവാർത്തന്നി.
ഇവയ്ക്കുപുറതമ  കവന്നി  നന്നിരൂപകൻ,  വന്നിവർത്തകൻ,  ഗതവഷകൻ  എനന്റീ  നന്നിലകളന്നിലഥം
അതേന്നിപ്രശസൻ. സവാഹന്നിതേദത്തന്നിനക്ക് പുറതമ തകരളത്തന്നിടന്റെ സവാഥംസ്കവാരന്നിക നതവവാത്ഥവാനത്തന്നിനക്ക്
ഇതദ്ദേഹഥം  വന്നിലടപട  സഥംഭവാവനകൾ  നൽകന്നി.  തലവാകത്തന്നിൽ  നന്നിനഥം  എടനതനക്കുമവായന്നി
ഉള്ളൂർ  വന്നിടെപറഞ്ഞുടവങ്കന്നിലഥം  ജനഹൃദയങ്ങളന്നിൽ  ജസ്വലന്നിക്കുന  ഓർമകളമവായന്നി  എനഥം
അതദ്ദേഹഥം ഉയർനതേടന നന്നിൽക്കുന.
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Poem Athulya Paul  

Chocolate

Chocolate bottler

Flashes in Eyes

Rush   us into bottler

And melts  in mouth

Joy in my hand

Mess up my dress

When mama comes

Sure for a stare.
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 ജദ്ധീവചരകിത്രക്കുറകിപ്പറ്റ്
         മഗവാഡസകിൻ മതവാണസൺ

വകിമനവാബവാ  ബവാമവ
                  

    
1895   ടസപക്ക്റ്റഥംബർ  11 നക്ക് മഹവാരവാഷ്ട്രയന്നിൽ ജനന്നിച. 

സർതവവാദയ തനതേവാവക്ക്. 
1916 ൽ  ടമടന്നിക്കുതലഷൻ സർടന്നിഫന്നികറ്റക്ക്  കത്തന്നിചകളഞ്ഞക്ക് സസ്വവാതേനദസമരത്തന്നിൽ 
ഇറങ്ങന്നി.  
1923 ൽ പതേവാക സതേദവാഗഹത്തന്നിൽ പടങ്കടുത്തക്ക് ജയന്നിൽവവാസഥം വരന്നിച. 

1932 ലഥം അറസക്ക് വരന്നിച. 

1942 ൽ കസ്വന്നിറ്റക്ക് ഇനദ സമരത്തന്നിൽ പടങ്കടുത്തു. 

1951 ൽ  ഏപ്രന്നിൽ 18 നക്ക് ഭൂദവാന പ്രസ്ഥവാനഥം രൂപന്റീകരന്നിച. 

1952 ൽ  ശ്രേമദവാനഥം ആരഥംഭന്നിച. 

1982 ൽ മരണവാനര ബഹുമതേന്നിയവായന്നി ഭവാരതേരതഥം സമ്മവാനന്നികടപട.
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പ്രസണഗണ   കദ്ധീര്തന എസറ്റ് നവായര്

പ്രളയതകിനു മശഷമുള്ള ശകിശുദകിനണ
ഇടകവാല്ലഥം  ഇനദയുടടെ  സസ്വവാതേനദദന്നിനഥം  രവാജദഥം  ആതഘവാഷന്നിച്ചെതപവാൾ  തകരളന്റീയർ

മഹവാ  തപമവാരന്നിയുടടെയുഥം   പ്രളയത്തന്നിടന്റെയുഥം   രകൗദ്രഭവാവത്തന്നിൽ  നന്നിനക്ക്  രക്ഷടപടെവാനുള്ള
തേത്രപവാടെന്നിലവായന്നിരുന.  നവാലമവാസഥം  പന്നിനന്നിടുതമവാൾ  നഷ്ടടപടതേന്നിൽ  കുറടച്ചെവാടക
തേന്നിരന്നിചപന്നിടെന്നികവാൻ  കഴന്നിഞ്ഞന്നിടണക്ക്.  പ്രളയകവാലത്തക്ക്  പഠന  ദന്നിനങ്ങതളവാടടെവാപഥം
പഠനസവാമഗന്നികളഥം നഷ്ടടപടവർ ഏടറയവാണക്ക്.

പ്രഥമ  പ്രധവാനമനന്നിയവായന്നിരുന  ജവഹർലവാൽ  ടനഹക്ക്റുവന്നിൻടറ  ജനദന്നിനഥം
ശന്നിശുദന്നിനമവായന്നി  ആചരന്നിക്കുന.  കുടന്നികളടടെ  സർവതതേവാന്മുഖമവായ  വളർച്ചെ  രവാജദത്തന്നിനക്ക്
ഇഴതചർന കന്നിടെക്കുനതേവാണക്ക് എനക്ക്  ഉത്തമതബവാധദമുണവായന്നിരുന ജന തനതേവാവവായന്നിരുന
ചവാച്ചെവാജന്നി.  ശന്നിശുദന്നിനഥം  എനപറയുതമവാൾ  എല്ലവാവരുടടെയുഥം  മനസ്സന്നിൽ  ആദദഥം
ഓടെന്നിടയത്തുനതേക്ക് ചുവന തറവാസവാ പൂവഥം  അതേക്ക് ധരന്നിച്ചെ ടചറുപുഷ്പങ്ങൾ തപവാടല വന്നിടെർന
നന്നിൽക്കുന  പന്നിതഞ്ചവാമനകളമവാണക്ക്.   അവടര  ഓർമ്മന്നികവാനുഥം  അവരുമവായന്നി
സതനവാഷതത്തവാടടെ  ഉല്ലസന്നിക്കുവവാനുഥം  ഉള്ള  ദന്നിനഥം  കൂടെന്നിയവാണക്ക്  ശന്നിശുദന്നിനഥം.  കുടന്നികൾ
നന്നിഷളങ്കരവാണക്ക്.  അവരുടടെ മനസ്സന്നിൽ ഒരു കള്ളവമന്നില്ല.  തലവാകത്തന്നിടന്റെ  വളർച്ചെകനുസരന്നിച്ചെക്ക്
കുടന്നികൾക്കുഥം വളരവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നവാഥം സൃഷ്ടന്നികണഥം.
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ഡകിജകിറല തപയകിന്റെകിണഗറ്റ് മതജസറ്റ് പകി ദകിമനശറ്റ്
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കവാലവാവസ്ഥ വദ്യതകിയവാനവുണ കജവകവവകിധദ്യ
സണരക്ഷണവുണ   

ഇനക്ക് നവാഥം അഭന്നിമുഖന്റീകരന്നിക്കുന ഏറ്റവഥം വലന്നിയ ഒരു പ്രശ്നമവാണക്ക് കവാലവാവസ്ഥവാവദതേന്നിയവാനഥം.

വന്നിഷുകവാലത്തക്ക് പൂക്കുന കണന്നിടകവാന  ഓണകവാലത്തക്ക് പൂക്കുനതുഥം,  മഴകവാലത്തക്ക്  ചൂടു
കൂടുനതുഥം നവാഥം  നമ്മുടടെ കൺമുനന്നിൽ കവാണുന കവാഴ്ചകൾ ആണതല്ലവാ.  കമഥം ടതേറ്റന്നിയുള്ള
കവാലചകത്തന്നിടന്റെ  സഞ്ചവാരഥം മനുഷദരുടടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തന്നികളടടെ പരന്നിണന്നിതേഫലഥം ആണക്ക്.
  ജജവ ജവവന്നിധദങ്ങളവാൽ സമനമവാണക്ക് പ്രകൃതേന്നി.  വന്നിവന്നിധതേരത്തന്നിലള്ള സസദങ്ങളവാലഥം
ജന്റീവന്നികളഥം സമനമവാണക്ക്.  പ്രകൃതേന്നിയന്നിലള്ള മനുഷദടന്റെ  ഇടെടപടെലകൾ മൂലഥം കവാലവാവസ്ഥ
വദതേന്നിയവാനങ്ങൾ ഉണവാകുന.  ഓതരവാ കവാലത്തന്നിനുഥം അനുസൃതേമവായ ഓതരവാ ജന്റീവന്നികളടടെയുഥം
ഉത്ഭവത്തന്നിനക്ക്  തേനതേവായ  കവാലവാവസ്ഥ  ആവശദമവാണക്ക്.  കവാലവാവസ്ഥ  മവാറുതമവാൾ
ജന്റീവന്നിവർഗ്ഗത്തന്നിടന്റെഎണവഥം  കുറയുന.  ഓതരവാ  ജന്റീവന്നിയുഥം  മറ്റു  ജന്റീവന്നികടള  ആശ്രേയന്നിച്ചെവാണക്ക്
ജന്റീവന്നിക്കുനതേക്ക്.  ഒനന്നിടന്റെ  ഭക്ഷണമവാണക്ക് മടറ്റവാനക്ക്. ഒരു ജന്റീവന്നികക്ക് വഥംശനവാശഥം സഥംഭവന്നിച്ചെവാൽ
അതേന്നിനു  പുറടക  മറ്റു  പല  ജന്റീവന്നികൾക്കുഥം  വഥംശനവാശഥം  സഥംഭവന്നിതച്ചെകവാഥം.  സസദങ്ങളടടെ
വളർച്ചെകക്ക്  തയവാജന്നിച്ചെ  കവാലവാവസ്ഥ  ആവശദമവാണക്ക്.  അതേക്ക്  ലഭന്നികവാടതേ  വനവാൽ
സസദജവാലവഥം നശന്നിച തപവാതയകവാഥം അങ്ങടന ദന്നിതനവാസറുഥം തഡവാതഡവാ പക്ഷന്നിയുഥം ഇല്ലവാടതേ
വനതപവാടല  കവാലകതമണ  മറ്റക്ക്  അതനകഥം  ജന്റീവന്നി  -   സസദവർഗ്ഗങ്ങളഥം  വഥംശനവാശഥം
സഥംഭവന്നിച്ചെ തപവാതയകവാഥം.

കുറചനവാൾമുമക്ക്  നവാഥം  തകരളന്റീയർ  അനുഭവന്നിച്ചെ  പ്രളയവഥം  മറ്റക്ക്  കവാലവാവസ്ഥ
പ്രശ്നങ്ങൾക്കുഥം  ഏകകവാരണഥം  നമ്മൾ  തേടന  എനക്ക്  പറയവാവനതേവാണക്ക്.  മനുഷദരുടടെ
അമന്നിതേമവായ  കടെനകയറ്റഥം!  ജജവജവവന്നിധദഥം  സഥംരക്ഷന്നിതകണതേക്ക്  നമ്മുടടെ
ആവശദകതേയവാണക്ക്.  ജജവജവവന്നിധദമവാണക്ക്  നമ്മുടടെ  നവാടെന്നിടന  മതനവാഹരമവാക്കുനതേക്ക്.
പ്രകൃതേന്നിടയ  സഥംരക്ഷന്നിക്കുതമവാൾ  കവാലവാവസ്ഥ  കമമവായന്നി  വരന്നികയുഥം  ജജവജവവന്നിധദഥം
സഥംരക്ഷന്നികടപടുകയുഥം  ടചയ്യുഥം.  പ്രകൃതേന്നിയുടടെ  നന്നിലനന്നിൽപക്ക്  മനുഷദരുടടെ  കൂടടെ
നന്നിലനന്നിൽപവാണക്ക്. അതേന്നിനവാൽ ജജവജവവന്നിധദഥം സഥംരക്ഷന്നികവാൻ നവാഥം പരന്നിശ്രേമന്നികണഥം.

ജജവജവവന്നിധദഥം  സഥംരക്ഷന്നിതകണ  ആവശദകതേ  എനക്ക്  ഏറന്നിവരന്നികയവാണക്ക്.
കവാരണഥം വഥംശനവാശത്തന്നിനക്ക് മുൾമുനയന്നിൽ നന്നിൽക്കുന അതനകഥം ജന്റീവജവാലങ്ങൾ ഇനണക്ക്.
കവാലവാവസ്ഥ വദതേന്നിയവാനവഥം ജജവ ജവവന്നിധദവഥം പരസ്പരഥം ബന്ധടപട കന്നിടെക്കുനതേന്നിനവാൽ
ജജവ ജവവന്നിധദഥം സഥംരക്ഷന്നിതകണതേക്ക് വളടര വളടര അതേദവാവശദമവാണക്ക്.
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Biography       Andriya Thomas
                   

Vincent Willem Van

Born in an upper middle class family Van Gogh grew as a child and
was serious, quiet and thoughtful.   As a young man  he worked as an art dealer,
often  travelling,    but became depressed after he was transferred to London.  He
turned to religion and spent time as a protestant missionary in Southern Belgium.
He driffed in ill  health and solitude before taking up painting in 1881 having
moving back home with his  parents.  His  Younger brother Theo  supported him
financially and the two kept a long correspondence by letter.  His early works
mostly still lives of depictions of peasant labourers contained  few signs of the
vivid colour that distinguished his later work. 

In  1886 he moved to Paris where he met  members of the avant-garde,
including   Emily  Bernard  and  Paul  Gauguin  who  were  reacting  against  the
impressionist sensibility.  As his work developed he created a new approach to
still and local landscapes.  His paintings grew brighter in colour as he developed a
style that became fully realised during his stay in Arles in the south of France in
1888. During this period he broadened his subject matter to include series of olive
trees, wheat  fields and sunflowers. 

Van Gogh suffered from psychotic episodes and delusions and  though he
worried about his mental stability, he often neglected his physical health -he did
not eat properly and drunk heavily.  His friendship with Ganguin  ended after a
confrontation with a razor when in a rage he severed part of his own left ear. He
spend time in psychiatric hospitals including a period at Saint Remy.  After he
discharged himself and moved to the Auberge Ravour  in Auvers-Sur-Oise near
Paris, he came  under the care of the  homeopathic  doctor  Paul Gachet.  His
depression continued and on 27th July 1891 got shot himself in the chest with a
revolver. He died from his injuries 2 days later.
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കവകിത
           കൃമഷന്ദു തക തക

         

പൂതച്ചടകി 

ചടന്നിയന്നിൽ അതല്ലവാ പൂടച്ചെടെന്നി നട
അതേന്നിടലവാരു കുഞ്ഞന്നി തേളന്നിരന്നില വന.

ടവള്ളടമവാഴന്നിച ടവള്ളടമവാഴന്നിച
വന്റീണ്ടുഥം വന്റീണ്ടുഥം തേളന്നിരുകൾ വന.

അതേന്നിടലവാരു കുഞ്ഞു ടമവാട വന്നിടെർന
അതേന്നിടലവാരു കുഞ്ഞന്നിപ്പൂവണവായന്നി

ആ പൂവന്നിൽ നന്നിറതമവാ എടനവാരു ഭഥംഗന്നി
എടനവാരു മണഥം,പൂകൾ വന്റീണ്ടുഥം

വളരവാൻ തുടെങ്ങന്നി എടനവാരു ചനഥം
എടന്റെ സസ്വനഥം പൂടച്ചെടെന്നി.
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കവകിത അതുലദ്യ മപവാൾ

പ്രളയണ നമമവാടറ്റ് പറഞ്ഞതറ്റ് 

വന തപമവാരന്നി ആടക നന്നിറഞ്ഞു
ടകവാടുങ്കവാറ്റടെന്നിച,തകരളമന്നിളകന്നി 
തേന്റീർന ജന്റീവടനനക്ക്
ഓർത്തന്നിടുതമവാൾ
വന ഈശസ്വരൻ നമുകക്ക്
തുണയവായക്ക്

വന്റീടുകൾ മുങ്ങന്നി പുഴകൾ
കവന്നിടഞ്ഞവാഴുകന്നി
രവാവഥം പകലഥം കഴന്നിച
കൂടന്നിയതപവാൾ
ഓർത്തന്റീല - ഇതേക്ക് തകരളഥം
കണ മഹവാപ്രളയഥം...

പ്രളയഥം നമുടകവാരു
പവാഠമവാടണങ്കന്നിലഥം
നവാഥം പ്രളയടത്ത അതേന്നിജന്റീവന്നിച
ഇതേക്ക് തകരളഥം...

ജദവത്തന്നിൻടറ സസ്വനഥം നവാടെക്ക്.
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പ്രസണഗണ        ശദ്ധീലകകി തക ജകി

പ്രസണഗണ 

മവാനദ സദസ്സന്നിനക്ക് വന്ദനഥം.

മനുഷദൻടറ എല്ലവാ പ്രവർത്തന്നികളടടെയുഥം ലക്ഷദഥം സുഖമവാണക്ക്.  സുഘത്തന്നിനു തവണന്നി
നവാടമനഥം  ടനതടവാടതമവാടുന.  പണടത്ത യുവവാകളഥം  കുടന്നികളഥം  ഏടറ  സന്തുഷ്ടരവായന്നിരുന
ടവനക്ക്  അച്ഛനമ്മമവാർ  പഠന്നിപന്നിചതേന അനുഭവ കഥകളന്നിൽനന്നിനഥം  നവാഥം  മനസ്സന്നിലവാക്കുന.
വന്റീടന്നിൽ  ദവാരന്നിദ്രദമവാടണങ്കന്നിൽതപവാലഥം  അച്ഛനമ്മമവാരുടടെയുഥം  സതഹവാദരങ്ങളടടെയുഥം
സഹപവാഠന്നികളടടെയുഥം  തസഹവഥം  ലവാളനയുഥം  ലഭന്നിച്ചെന്നിരുന.  അവരുടടെ  ആഗഹങ്ങൾ
പരന്നിമന്നിതേമവായന്നിരുന.  അതുടകവാണ്ടുതേടന അതേക്ക്  നന്നിറതവറ്റവാൻ ദരന്നിദ്രരവായ അച്ഛനമ്മമവാർകക്ക്
സവാധന്നിക്കുമവായന്നിരുന.
ഇനടത്ത സവാതങ്കതേന്നികവന്നിദദയുടടെ വളർച്ചെതയവാടടെ മനുഷദടന്റെ സുഖസകൗകരദങ്ങൾ ടപടടനക്ക്
വർധന്നിച.  ഓതരവാ വന്റീടുകളന്നിലഥം ഒനക്ക് രണക്ക് കുടന്നികൾ,  അവർകക്ക് ഓതരവാരുത്തർക്കുഥം പ്രതതേദക
സകൗകരദങ്ങൾ.  ഒനന്നിച്ചെന്നിരുനക്ക്  പഠന്നികവാനുഥം  സതഹവാദരതസഹഥം  വളർത്തവാനുഥം
സവാഹചരദങ്ങൾ കുറയവാൻ മവാത്രതമ ആ പ്രതതേദക സകൗകരദങ്ങൾ ഉപകരന്നിക്കൂ. 
വന്റീടന്നിൽ  ഏടതേങ്കന്നിലഥം  അതേന്നിഥന്നി  വനവാൽ  അവർ  വനതേക്ക്  അറന്നിഞ്ഞതേവായന്നി  ഭവാവന്നികവാടതേ
കമവ്യൂടറന്നിനുമുനന്നിൽ  കൂനന്നിക്കൂടെന്നി  ഇരന്നിക്കുഥം.  അതുമടല്ലങ്കന്നിൽ  പഠന്നിക്കുകയവാടണനക്ക്  ഭവാവന്നിച
പുസകങ്ങൾ തുറനവച്ചെന്നിരന്നിക്കുഥം.  മകടളവന്നിടടെടയനക്ക്  അതേന്നിഥന്നി തചവാദന്നിച്ചെവാൽ  -  ഓ അവൻ
പസ്ടുവന്നിലവാ...  അവൾ  പത്തന്നിലവാ...  എനവാ  പഠനഭവാരഥം!  ഒരു  നന്നിമന്നിഷഥം  തപവാലഥം  ടവറുടതേ
കളയവാനന്നില്ല.  അതുടകവാണക്ക്  പഠന്നിത്തഥം  വന്നിടക്ക്  മടറ്റവാനഥം  തവടണനക്ക്  ഞങ്ങൾ  സന്നികക്ക്
പറഞ്ഞന്നിരന്നിക്കുകയവാ   -  എനത്തരഥം.എനവായന്നിതേക്ക്  തപവാടര  അവടര  വഴന്നിപന്നിഴപന്നികവാൻ.

അച്ഛനമ്മമവാർ  മകൾകക്ക്  തസഹഥം ടകവാടുത്തന്നിടല്ലങ്കന്നിൽ,  അവർ അനദ  സഥംസ്ഥവാനങ്ങളന്നിൽ
തജവാലന്നി  ടചയ്യുനവരവാടണങ്കന്നിൽ,മകൾ  മദദത്തന്നിനുഥം  മയക്കുമരുനന്നിനുഥം  അടെന്നിമകളവായന്നി
തേന്റീർന എനഥം വരവാഥം. നന്ദന്നി.
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കവകിത
           വജ്ര ഷവാജകി

മതങ്ങവാപ്പൂൾ

ആകവാശത്തുടള്ളവാരു തതേങ്ങവാപ്പൂൾ 
ടവള്ളനന്നിറമുള്ള തതേങ്ങവാപ്പൂൾ 
സുന്ദരനവാണവാ തതേങ്ങവാപ്പൂൾ
അമന്നിളന്നിമവാമനവാ തതേങ്ങവാപ്പൂൾ
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കഥ

               തസകിക:ആരവാച്ചവാര്  

           വകിധകി :ആരുമടതറ്റ് 

 നന്നിരനന്നിരയവായന്നി  നന്നിൽക്കുന  ഉതദദവാഗവാർത്ഥന്നികളടടെ  ഇടെയന്നിൽ
നന്നിൽക്കുതമവാൾ,ഭവാവന്നിസസ്വപ്നങ്ങൾ,എരന്നിയുന  തേന്റീകുണ്ഡത്തന്നിനടുത്തുകൂടെന്നി  പറക്കുന
ഈയവാഥംപവാറ്റകൾക്കു  സദൃശമവാടണന  മനസ്സന്നിലവായന്നിരുന.അടല്ലങ്കന്നിലഥം  തേവാടനനന്നിനവാണക്ക്
ഈ   തജവാലന്നിക്കു  തവണന്നി  ഇത്ര  ദൂരഥം  തേവാണന്നി  ഇവന്നിടടെ  എത്തന്നിയതേക്ക്?അമ്മതയവാടെക്ക്  യവാത്ര
പറഞ്ഞന്നിറങതമവാൾ  മനസ്സന്നിൽ  പ്രതേന്റീകളണവായന്നിരുന.അമ്മയുടടെ  കണ്ണു  നന്നിറയുനതേക്ക്
ശ്രേദ്ധന്നികവാതേന്നിരന്നികവാൻ കളന്നിഞ്ഞന്നില്ല. 

“സവാരമന്നില്ലതമ്മ,ഏതു തജവാലന്നിക്കുഥം ഒരനസ്സുണക്ക്.”-ആശസ്വസന്നിപന്നിക്കുവവാൻ ശ്രേമന്നിച
 എനവാലഥം തമവാടന?ഈ ആരവാചവാരക്ക് എടനവാടക പറയുതമവാൾ....?

വന്നിങ്ങന്നിടപവാടന ദുഖങ്ങളഥം തവദനകളഥം കടെന്നിടച്ചെവാതുകന്നി,പുലർടച്ചെ തേടന പുറടപട.ബസന്നിൽ
പരന്നിചയകവാർ  ധവാരവാളഥം.പടക്ഷ.....ഒരപരന്നിചന്നിതേടനതപവാടലതയവാ
അപമവാനന്നിതേതനതപവാടലതയവാ ഒഴന്നിഞ്ഞു മവാറവാൻ ശ്രേദ്ധന്നിച.പന്നിനന്നിലവായന്നി   ജസഡക്ക് സന്റീറ്റന്നിൽ
സ്ഥവാനമുറപന്നിച.ജശതേദഥം സഹന്നികവാനവാകവാത്തതുതപവാടല,...ഷടറുകൾ തേവാഴന്നി.പുറഥം കവാഴ്ചകൾ
കവാണവാൻ  എനഥം  ഉതവാഹമവായന്നിരുന.എനന്നിടഥം!ഓതരവാ  പ്രഭവാതേവഥം  പുതുമകൾ  ടകവാണ്ടു
നന്നിറഞ്ഞു കവാണവാനുഥം ആസസ്വദന്നികവാനുഥം ഇഷ്ടടപടന്നിരുന നവാളകൾ.എവന്നിടടെയവാണക്ക്  കണക്കു
കൂടലകൾ പന്നിഴയവാൻ തുടെങ്ങന്നിയതേക്ക്?  

                  “വന്നിതനവാദക്ക്!നന്റീ എവന്നിതടെകവാണക്ക്?”ടഞവാടന്നിയുണർന.പ്രകവാശക്ക്  ഇവൻ
എവന്നിടടെനന്നിന  കയറന്നിക്കൂടെന്നി?ടപടടനവാണക്ക്  സ്ഥലകവാലതബവാധമുണവായതേക്ക്.ബസക്ക്  അടുത്ത
പ്രധവാനപടണമവായ  തേലതശ്ശരന്നിയന്നിൽ  എത്തന്നിയന്നിരന്നിക്കുന.ഇവന്നിടടെ  നന്നിനക്ക്  ടടയന്നിൻ
കയറണഥം.മുൻസന്റീറ്റുകളന്നിടലവന്നിടടെതയവാ  അവൻ   ഉണവായന്നിരുനന്നിരന്നികണഥം.ഇറങ്ങവാനുള്ള
പുറപവാടെവാണക്ക്.എന്തു  മറുപടെന്നി  പറയുഥം  ?കുഴങ്ങന്നി  ബവാടഗടുത്തു  തതേവാളത്തന്നിട."തേന്നിരുവനപുരഥം
വടര"-അലസമവായന്നിരുന ആ മറുപടെന്നി.
                    'എനവാടെവാ വന്നിതശഷഥം?'ഇറങനതേന്നിനന്നിടെയന്നിൽ  അവൻ തേന്നിരകന്നി.ഠഒരവാടള
കവാണവാനവാണക്ക് ”.
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"അല്ല നന്നിനകന്നിതു വടര തജവാലന്നിയവായന്നിടല്ല"?

 ശ്രേമന്നിക്കുന   തേടന്റെ സസ്വരത്തന്നിടല ഭവാവവദതേദവാസഥം മനസ്സന്നിലവാകന്നിയന്നിതടവാ എതനവാ അവൻ
കൂടുതേടലവാനഥം തചവാദന്നിച.

         'എനന്നികന്നിതപവാൾ  തകവാഴന്നിതകവാടെവാണക്ക്  തജവാലന്നി'.വന്റീണ്ടുഥം  കവാണവാഥം.അവൻ  യവാത്ര
പറഞ്ഞന്നിറങ്ങന്നി.
   പവാറ്റക്ക്തഫവാമന്നിടല തകവാലവാഹലങ്ങൾകന്നിടെയന്നിൽ അസസ്വസ്ഥമവായ മനസ്സന്നിനക്ക് സസ്വസ്ഥമവാകവാൻ
കഴന്നിഞ്ഞന്നില്ല.തേന്നികടന്നിതേടന്നി  വരുന  അവദക്തചന്നിനകൾ  ഒളന്നിഞ്ഞുഥം  ടതേളന്നിഞ്ഞുഥം
തവടയവാടെന്നിടകവാണന്നിരന്നിക്കുന.ടചറന്നിയക്ലവാസുകളന്നിടലവന്നിടെതയവാ  മലയവാളഥം  അധദവാപക
ദു;ഖഭവാവതത്തവാടടെ ടചവാല്ലന്നിതകൾപന്നിച്ചെ  
                         ' അച്ഛൻ മരന്നിച്ചെതതേയുള മരന്നിക്കുനമ-

                          തേന്നിത്ര കടുപമവാടണനറന്നിഞ്ഞന്റീല്ല   
                          ഞവാൻ '-എന വരന്നികൾ മനസ്സന്നിൽ തപവാരതലൽപന്നിചടകവാണന്നിരന്നിക്കുന.

           "വന്നിതനവാദക്ക്  പന്നി ടക.,കണ്ണൂർ"    തേടന്റെ തപരക്ക്  !  വന്നിളന്നിക്കുനതു തകടക്ക് ടഞടന്നി.തേവാൻ
പവാറ്റക്ക്തഫവാമന്നിലല്ല  തജവാലന്നിക്കുള്ള  ഇന്റെർവവ്യൂവന്നിലവാടണന  തബവാധഥം  തേന്നിരന്നിച  കന്നിടതമവാതഴക്കുഥം
അറ്റന്റെറുടടെ ആതകവാശഥം- "എതടെവാ തേവാടനതനടതേടുക്കുകയവാ?".തേന്നിടുകത്തന്നിൽ കൂടെന്നികവാഴ്ചകവായന്നി
നന്നിരന  നന്നിൽക്കുനവരുടടെ  അടുതത്തകക്ക്.ജയന്നിലന്നിടല  ഉയർന
ഉദവാതയവാഗസ്ഥരവായന്നിരകന്നികണഥം.

      ഒഴന്നിവക്ക്-1  ഉതദദവാഗവാർത്ഥന്നികൾ 400.ഈശസ്വരവാ ഒരവാരവാചവാരുടടെ തജവാലന്നികക്ക് ഇത്രയധന്നികഥം
തപതരവാ?സഥംഭ്രമഥം  മറച  വയവാൻ  തേനന്നിക്കു  കഴന്നിഞ്ഞരുനന്നില്ല.പലപല  തജവാലന്നികൾകവായന്നി
എത്രടയത്ര  ടടെസ്റ്റുകൾ  എത്രടയടത്ര  കൂടെന്നികവാഴ്ചകൾ   ടതേവാടടതേവാടന്നില്ല   എന  മടന്നിൽ
പ്രതേന്റീക്ഷകൾ  ടതേളന്നിഞ്ഞുഥം  മങ്ങന്നിയുഥം...അമ്മയുഥം  ഇളയ  രണ്ടു  സതഹവാദരന്നിമവാരുമടെങന
കുടുഥംമടത്ത  പുലർത്തവാൻ ബന്നിരുദവാലനര ബന്നിരുദവഥം അഥംഗന്റീകവാരമന്നികവകളഥം ഉതപക്ഷന്നിതച്ചെ
മതേന്നിയവാവൂ   എന തേന്നിരന്നിച്ചെറന്നിയുതമവാൾ പതേറന്നിതപവായ നന്നിമന്നിഷങ്ങൾ  .പതേന്നിവവാകുന നന്നിയമന
കുരുക്കുകടള അതേന്നിജന്റീവന്നികവാൻ ഇപ്രവാവന്നിശദഥം കഴന്നിയുടമന വന്നിശസ്വവാസഥം-അതേവാണക്ക് തേടന്റെയന്റീ
യവാത്ര. "ആരവാച്ചെവാടര      
നന്നിയമന്നിക്കുന"  പത്രവവാർത്ത  ആദദഥം കണതപവാൾ പുച്ഛഥം തതേവാനന്നിടയങ്കന്നിലഥം പന്നിനന്നിടടെപതഴവാ
ടപവാരുത്തടപടുകയവായന്നിരന്നിന.

      "ടതേവാണയന്നിൽ കദവാൻസർ വനവാണടത്ര പല ആരവാച്ചെവാനവാരുഥം മരന്നിച്ചെന്നിടള്ളതേക്ക്?” .നന്നിയമന
അധന്നികവാരന്നികളന്നിടലവാരവാൾ  പറഞ്ഞതപവാൾ  മനസ്സന്നിടല  വന്നിങ്ങലകൾ   കുടുഥംമടത്ത  പ്രതേന്നി
മറയവാനുഥം നന്നിസ്സഥംഗനവായന്നി  അഭന്നിനയന്നിക്കുവവാനുഥം   തേനന്നിക്കു കഴന്നിഞ്ഞല്ലതല്ലവാ?എനവാലഥം... ഈ
തജവാലന്നി,തേടന  ടകവാണതേന്നിനവാവതമവാ?   ഇന്റെർവവ്യൂവന്നിനുതശഷഥം  പുറത്തു  കടെക്കുതമവാൾ
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അതുവടര  ഉണവായന്നിരുന  ഉതവാഹടമല്ലവാഥം  നഷ്ടടപടന്നിരുന.തവണ....ഇതേക്ക്  തേനന്നികക്ക്
വന്നിധന്നിച്ചെന്നിടള്ളതേല്ല.ഏതു  നന്നിയമത്തന്നിതന്റെതേവായവാലഥം  ഏതു  നന്റീതേന്നിയുതടെതേവായവാലഥം  ജന്റീവടന്റെ
അനകനവാകവാൻ  എനന്നികവാകന്നില്ല.തേന്റീരുമവാനഥം  ഉറച്ചെതേവായന്നിരുന.സതങ്കവാചതത്തവാടടെയുഥം
സഥംഭ്രമതത്തവാടടെയുഥം  കയറന്നിതപവായ  അതതേ  പവാതേയന്നിലൂടടെ  ഇറങ്ങന്നിതപവാരന്നിതമവാൾ
തജവാതേവാവന്നിടന്റെ ഭവാവമവായന്നിരുന.

                തേലസ്ഥവാന നഗരന്നിയന്നിൽ ആദദമവായന്നി എത്തന്നിയതേവാണക്ക്.അപരന്നിചന്നിതേതേസ്വഥം
അതലവാസരടപടുത്തുനടണങ്കന്നിലഥം  മനസ്സക്ക്  സസ്വസ്ഥമവായന്നിരുന.തേലതശ്ശരന്നികക്ക്  ടെന്നികടറ്റടുത്തക്ക്
പവാറ്റക്ക്തഫവാമന്നിൽ  ടവറുതതേ  ഇരുക്കുതമവാൾ  മുനന്നിലൂടടെ  നന്റീങന  ഓതരവാരുത്തതരവായുഥം
ശ്രേദ്ധന്നിചടകവാണന്നിരുന.ജന്റീവന്നിതേയവാത്ര.....പലതേവണ  തകടന്നിടണക്ക്  .ജന്റീവന്നിതേമവാകുന
യവാത്രയവാതണവാ  ?ജന്റീവന്നിതേടമന  യവാത്രയവാതണവാ?ജന്റീവന്നിതേത്തന്നിടല   യവാത്രയവാതണവാ?

ഓതരവാനന്നിനുഥം ഓതരവാ അർത്ഥഥം കല്പന്നിചടകവാടുകവാമവായന്നിരന്നിക്കുഥം.

ഏതേവായവാലഥം ഈ യവാത്ര ജന്റീവന്നിതേതത്തക്കുറന്നിച്ചെക്ക് ഒരു ഉൾകവാഴ്ച നൽകന്നിയന്നിരുന.മരണത്തന്നിടന്റെ
മുനമന്നിൽ നന്നിനടകവാണക്ക് ജന്റീവന്നിതേടത്ത മതനവാഹരമവായ സസ്വപ്നമവായന്നികവാണവാൻ ആഗഹന്നിക്കുന
വധശന്നിക്ഷയ്ക്കു  വന്നിധന്നികടപട  തേടെവകവാർ!  തലവാകത്തന്നിടന്റെ  പവാപങ്ങൽ  ഏടറ്റടുത്തക്ക്
കുരന്നിശുമരണഥം  വരന്നിച്ചെ  തയശുകന്നിസ്തു!ജവരുദ്ധദ  ചന്നിനകൾ.ചന്നിനകൾ  ആകമന്നികവാൻ
തുടെങ്ങന്നിയന്നിരന്നിക്കുന.അതപവാൾ  ആരവാച്ചെവാർ?ജന്റീവൻ  നശന്നിപന്നികവാൻ  മനുഷദടനനവാണക്ക്
അവകവാശഥം?ഈ  തജവാലന്നിക്കു  തവണന്നി  തേവാൻ  ഇറങ്ങന്നിത്തന്നിരന്നിച്ചെതു  തേടന
ടതേറ്റവായന്നിതപവായന്നി.നന്നിയമനവാധന്നികവാരന്നികൾ  പറഞ്ഞതേക്ക്    ശരന്നിയവായന്നിരന്നിക്കുഥം.ആരവാച്ചെവാനവാർ
ടതേവാണയന്നിൽ  കദവാൻസർ      വനവാണക്ക്  മരന്നിക്കുനതേടത്ര?ടതേവാണയന്നിൽ   കുരുകന്നി
നന്നിർജന്റീവമവാകടപടുന ജനങ്ങൾ ശവാപഥം ടചവാരന്നിയുനണവാകുഥം.അടല്ലങ്കന്നിൽ പന്നിടനങ്ങടന?
ജന്റീവന്നികളവായ  ജന്റീവന്നികടളല്ലവാഥം  ഭൂമന്നിയുടടെ  അവകവാശന്നികൾ  എനക്ക്  ബഷന്റീർ  പറയുതമവാൾ
തകൾകവാനുഥം ആസസ്വദന്നികവാനുഥം തേവാനുണവായന്നിരുന.പടക്ഷ,ഇതപവാൾ അതതേകവാൾ എത്രതയവാ
ഉനതേമവായ  മനുഷദ  ജന്റീവടന,നന്നിയമത്തന്നിതന്റെയുഥംതപരന്നിൽ  കവർടനടുക്കുവവാൻ  തേവാൻ
പുറടപടതപവാൾ ഏതേക്ക്  തചതതേവാ  വന്നികവാരമവാണക്ക്   തേടന നയന്നിച്ചെതേക്ക്!വന്നിശസ്വസന്നികവാനവാവനന്നില്ല
കവാലത്തന്നിടന്റെ ഗതേന്നിയന്നിൽ ചന്നിനകൾ വഴന്നിമവാറുന.

                        നന്റീണ ചൂളഥം വന്നിളന്നി.തേന്നിക്കുഥം തേന്നിരക്കുഥം കൂടെവാടതേ സവാവധവാനഥം ഉള്ളന്നിൽ
കയറുതമവാൾ  തേനന്നികവായന്നി  മവാറ്റന്നിവചതപവാടല  ഒരു  ഇരന്നിപന്നിടെഥം.ടതേവാടടുത്തന്നിരുന   വൃദ്ധടയ
തനവാകന്നി  കൃതേകക്ക്ഞതേതയവാടടെ  പുഞ്ചന്നിരന്നിച.ഉയർത്തന്നിവച്ചെന്നിരന്നിക്കുന
ജവാലകപവാളന്നികൾകന്നിടടെയന്നിലൂടടെ,സന്ധദവാദന്റീപങ്ങളവാൽ  പ്രകവാശന്നിച  നന്നിൽക്കുന  നഗരഥം
അതേന്നിതമവാഹരന്നിയന്റീയന്നിരന്നിക്കുന.ഇരുടന്നിടന  തദഭന്നിക്കുവവാൻ  പ്രകവാശത്തന്നിനു  നന്നിഷ്പ്രയവാസഥം
കഴന്നിയുന.തേനന്നികക്ക്   കുടുഥംമത്തന്നിടന്റെ  വന്നിളകവാകുവവാൻ
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കഴന്നിഞ്ഞരുടനങ്കന്നിൽ.....അരന്നികന്നിലന്നിരന്നിക്കുന  വൃദ്ധ  ഉറകഥം  തൂങ്ങവാൻ
തുടെങ്ങന്നിയന്നിരന്നിക്കുന.മുഖടത്ത  ചുളന്നിവകൾകക്ക്  ഒരുപവാടെക്ക്
പറയുവവാനുണവായന്നിരന്നികണഥം.അമ്മടയക്കുറന്നിചള്ള  ഓർമ്മകൾ  മനസ്സന്നിൽ
നുരഞ്ഞുടപവാങന.ഇടെന്നിത്തന്റീതപവാടല  വനവന്റീണ  പപയുടടെ  മരണഥം.ദുരന്നിതേങ്ങളടടെ
നന്നിലയന്നില്ലവാകയങ്ങളന്നിൽ  മകടള  മവാതറവാടുതചർത്തക്ക്   പന്നിടെന്നിച്ചെക്ക്  തതേങ്ങന്നിയ
അമ്മമനസ്സക്ക്.പതേന്നിനഞ്ചുവയസ്സുകവാരടന്റെ 
നന്നിസ്സഹവായതേ മുറ്റന്നിയ കണ്ണുകൾ...

                      തരവാഗത്തന്നിടന്റെയുഥം മരണത്തന്നിതന്റെയുഥംബവാകന്നിപത്രമവായ തുണ്ടുഭൂമന്നി
അനദവാധന്റീനടപടുത്തവാടതേ
രവാപകൽ  വന്നിശ്രേമമന്നില്ലവാത്ത  അധസ്വവാനവഥം  പഠനവഥം.മവാതൃതസഹത്തന്നിടന്റെ  വറ്റവാത്ത
നന്റീരുറവ.മവാനുഷന്നികമവായ 
കഴന്നിവകൾ  ബലഹന്റീനമവാകുതമവാൾ  ജദവന്റീക  ശക്തന്നി  പ്രവർത്തന്നിക്കുടമനക്ക്  തേന്നിരന്നിച്ചെറന്നിഞ്ഞ
കവാലഥം.ടമവാജബടലടുത്തു.മറുവശത്തക്ക്  അമ്മയുടടെ  തസഹ  സവാനസ്വനഥം"മനസ്സമധവാനമവാണക്ക്
വലതേക്ക്,നന്റീ ഉചന്നിതേമവായ തേന്റീരുമവാനഥം തേടനയവാണക്ക് എടുത്തതേക്ക്"               സഹയവാത്രന്നികതരവാടെക്ക്
മധുരമവായന്നി പുഞ്ചന്നിരന്നിച്ചെക്ക്,അയവാൾ പുതുപുലരന്നികവായന്നി കണ്ണു തുറനന്നിരുന.

   ലകിസകി എണ.തജ
     അധദ്യവാപകിക
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കവകിത
         അഭകിനവറ്റ് എണ ബകി

ഒറക്കുള്ള ജദ്ധീവകിതണ
 

മറനവതരവാടെക്ക് പരന്നിഭവമന്നില്ല... 

പന്നിരന്നിഞ്ഞവതരവാടെക്ക് പരവാതേന്നിയുമന്നില്ല...

ജനന്നിച വനതുഥം മരന്നിച്ചെ തപവാതകണതുഥം ഒറ്റയക്ക്...
പന്നിടന എനന്നിനക്ക് ഭയഥം...??
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കവകിത അനകിഷ എണ എണ

തതളകിയവാത നകിറണ 

ചുവന കണ്ണുകളന്നിൽ കണതേക്ക് തസഹമവായന്നിരുന
ആഞ്ഞടെന്നിച്ചെ കവാറ്റന്നിൽ ഉലഞ്ഞതേക്ക്
ഹൃദയമവായന്നിരുന...
ചുണന്നിടല ചവായഥം മവായക്ക് ച്ചെതേക്ക്
ടവറന്നിപുരണകവാമമവായന്നിരുന...
അറച നന്നിനതപവാൾ അടുപന്നിച്ചെതേക്ക് രതേന്നി
ആയന്നിരുന...

ടപയ തേന്റീർത്തതേക്ക് കണ്ണുനന്റീരന്നില്ല, 

ചുടുരക്തമവായന്നിരുന...
പറന്നിടച്ചെടുത്ത എനന്നിടല ടപണന്നിടന
തേന്നിരഞ്ഞു ഞവാൻ, കഴുകൻ കണ്ണുകൾകന്നിടെയന്നിൽ
തേനന്നില്ലവാ ഭവാഗദടമനന്നികക്ക് തുടെകൾകന്നിടെയന്നിൽ
തുണന്നിയന്നിൽ ഒളന്നിപന്നികവാൻ
ടകഞ്ചുന മനസ്സന്നിൽ നന്നിറടയ
ഇല്ലവാത്ത ഗർഭപവാത്രമവായന്നിരുന...

വന്നിധന്നി തേനതേന്നിടന മറയവാനവാവവാടതേ
ഞവാനവാടരന,എനന്നിടകടനന 
നന്നിറഞ്ഞ തചവാദദത്തവാൽ 
കവന്നിഞ്ഞവായന്നി ഈ ജന്റീവന്നിതേഥം.
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കഥ   മഗവാഡസകിൻ മതവാണസൺ

ആനയുണ സകിണഹവുണ
ഒരന്നിടെത്തക്ക്  ഒരു  ആനയുഥം  സന്നിഥംഹവഥം  ഉണവായന്നിരുന.  സന്നിഥംഹഥം  എല്ലവാ  മൃഗങ്ങടളയുഥം

ടകവാല്ലുനതുകണക്ക് ആന സന്നിഥംഹത്തന്നിതനവാടെക്ക്  പറഞ്ഞു.  കുളത്തന്നിൽ നന്നിങ്ങടളതപവാടല തേടന
ഒരു രവാജവാവക്ക്  ഉണക്ക്.  സന്നിഥംഹഥം  കുളത്തന്നിൽ ടചനക്ക്  തനവാകന്നിയതപവാൾ തേടന്റെ നന്നിഴൽ കണക്ക്
കുളത്തന്നിതലകക്ക്  എടുത്തുചവാടെന്നി മുങ്ങന്നിമരന്നിച. അങ്ങടന ആനടയ എല്ലവാവരുഥം രവാജവാവവാകന്നി.
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Poem        Rithwik Rashid

Passion Fruit 

What is it? 
In a world where 
love and lust is one
There is no clear definition

A Taboo; marketing technique 
A business, The devil's deed
How has such a sacred act
The merging of two souls

To create a third
We have tainted it whim 
Our filthy minds 
Let us accept that it is only natural

Let's return it to the pedestal
And change the way we think 
For it not to make lust
But to make love.
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Essay                       Deena Jose,  Vajra Shaji
 Archana Radhakrishnan

     Andriya Thomas

Main problems that exist in our 
society 

 Discrimination
 Discrimination is typically  defined as the practice of treating a person

differently from other people or groups of people. The Universal Declaration of
human  rights  affirms  that  all  persons  must  be  protected  against  any  kind  of
discrimination or even its inciting.
A  person  might  be  discriminated  against  because  of  their  race,age,gender,
politics,place of birth,religion,etc.

Discrimination can take many forms. It can include beings fired from a job,
being  paid less money than others  at  the same job,  being refused a home or
apartment,teasing,harassment  or  simply  being  treated  differently  than  other
people.  Laws  known  as"equal  opportunity  legislation"protect  people  from
discrimination. They say people should be employed whatever their age,race, sex,
religion.  There   should  be  reasonable  case  for  people  with  disabilities  or
accessibility. Two people in the same position must be paid the same wage,if they
have exactly the same job.

In  some  countries,discrimination  against  somebody  on  the  basis  of
race,sex,religion,age  or  disability  is  illegal.  Even  in  those  countries,where
discrimination is unlawful, it still takes place for reasons not covered by the law.
In some other countries,discrimination against somebody is legal or even official
government policy. This especially takes place in countries in which there is an
official religion, and people of other religions are discriminated against.
Poverty 

Poverty is the inability to secure the minimum conception requirements for
life,health and efficiency. As per the World Bank records of 2015, 702 million
people are poor in the world. Poverty is a social problem not only in India but
whole world.  According to  the report  of  UNO one fifth  of the   population in
developing countries are living below the poverty line. As per the statistical data
of the Planning Commission 22 percentage of people in India suffer from poverty.
 Unemployment
 Unemployment in India is a social issue and unemployment records in India
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are  kept  by  the  Ministry  of  Labour  and  employment  in  India.  As  per  the
constitution of India, the responsibility to provide gainful employment lies with
the state. As the September 2018 India had 31 million jobless people.
Union ministry for labour and employment claimant national employment hovors
around  3.7%  in  2015-16.  However  the  data  is  based  on  as  usual  principal
subsidiary status(upss) approach the requires only 30 days of work in a year to
call the person employed.
Homelessness
Homelessness  is  a  major  issue  in  India.  The Universal  Declaration  of  Human
Rights defines 'homelessness' as those who do not live in a regular residence due
to lack of  adequate  housing,  safety  of  availability.  India  defines 'homeless'  as
those  who  don't  live  in  census  houses,but  rather  stay  on  paVements,road
sides,railway platforms, staircases, temple, streets,in pipes, or other open spaces.
There  are  1.77  million  homeless  people  in  India.  The  largest  number  of  any
country in the world with 11 million being urban.
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ഡകിജറ്റ്റല തപയകിന്റെകിണഗറ്റ് മതജസറ്റ് മജവാസഫറ്റ്

കവ 
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കവകിത                           രതദ്യ രവാമജഷറ്റ്
     

വകിതറ്റ് 

തനവാമനവാ തതയക തതയക തകിനകിമകി തവാമരവാ
തക തകിമകി മതവാ തവാനവാ
വകിതകതളവാതകയുണ വവാരകിവകിതമച്ച 
തക തതയവാമരവാ തക തതയവാമരവാ
തതയവാമരവാ തക തതയവാമരവാ തക
തതയകണ തതയകണ തതയവാമരവാ

കവാറണ മഴയുണ തചവാരകിമഞ്ഞ
വയലുകളുണ പകിതന മതവാടുണ
നകിറതഞ്ഞവാഴകകി കവകിതഞ്ഞവാഴകകി 
തതയവാമരവാ തക തതയകണ തകിമകി 
തതയകണ തതയകണ തവാനവാമരവാ

തനവാമനവാ തനവാന തക
തതയകണ തതയകണ തതയവാമരവാ
വകിത നകിറമഞ്ഞ വയലുണ നകിറമഞ്ഞ
പുഞകിരകിതൂവകി കലദ്യവാണകി...
പുഞകിരകിതൂവകി കലദ്യവാണകി...
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കവകിത     സവാന്ദ്ര ടകി സകി
 

കരുണ 
കരുണ തതേവാനഥം തസഹഥം 
അതേന്നിൽ സസ്വരമഴ തചരുഥം രവാഗഥം
നവാടെന്നിൻ മണവഥം
വന്റീടെന്നിൻ മഹന്നിമയുഥം
തചർത്തു ഞവാൻ എനള്ളന്നിൽ വന്റീണ്ടുഥം

കവാലഥം പതേന്നിച എനന്നിൽ 
സസ്വരമഴ തൂകന്നി നന്നിനന്നിൽ 
നവാഥം ഒരു സസ്വപ്നഥം
ഇതേന്നിൽ ഒരു മവായ 
ഇതുവടരയന്നിടല്ലവാരുതസഹഥം
കവാണവാമറയത്തക്ക് നന്റീ വന

ദുഷ്ടനുഥം ജദവവഥം കൂടെന്നി
തചർത്തു വച ഒരു ടചറു നന 
അതേന്നിലവതനടറ ആനന്ദഥം
ഞവാതനവാ അതേന്നിടലവാരു ആതമവാദഥം
കവാനന്നിയുഥം തശവാഭയുഥം ഇനന്നി
വന്നിളങ്ങന്നി എനന്നിൽ സതേദവഥം തൂകന്നി 
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കഥ                                                 

മചമകറവാതനവാരു ചകില

   ഇരുൾ  നന്നിറഞ്ഞ  വഴന്നിയന്നിലൂടടെ  അവർ  പതേന്നിടയ  നടെന
വരന്നികയവായന്നിരുന.അയവാൾ അവരുടടെ ജകയന്നിൽ മുറുതക പന്നിടെന്നിച്ചെക്ക് ,പത്തു
വർഷഥം  പുറതകവാട  തപവായതുതപവാടല.പണക്ക്  ഇതുതപവാടല  പന്നിടെന്നിച്ചെതേക്ക്
അവർ  വന്റീഴവാൻ  തപവായതപവാഴവാണക്ക്.അന  അവരുടടെ   കണ്ണുകളന്നിൽ
അത്ഭുതേമവായന്നിരുന.എനവാൽ  ഇന  അവരുടടെ  കണ്ണുകളന്നിൽ
പ്രതേദവാശയുടടെ ഒരു നുറുങടവട തപവാലഥം ഇല്ല.

    ജചതേനദമുള്ള  കണ്ണുകളവായന്നിരുന  അവളന്നിതലകക്ക്  തേടന
ആകർഷന്നിച്ചെന്നിരുനതേക്ക്.പ്രവായവാധന്നികദവഥം  തരവാഗവഥം  അവടള  നനവായന്നി  വലയ്ക്കുനണക്ക്-
എനറന്നിയവാഥം.പടക്ഷ  ഇനക്ക്....തേതനകവാളധന്നികഥം  കവാരദങ്ങടള  തനരന്നിടുവവാൻ  ഇവൾ
കരുത്തവാർജന്നിച്ചെന്നിരന്നിക്കുനതവവാ?

      മുമന്നിതലകക്ക്  ഒരു  പനക്ക്  ടതേറന്നിചവന്റീണു.പനന്നിനു  പന്നിനവാതലയുള്ള  ഓടഥം.ഗതേകവാല
സ്മരണകൾ  ടകവാള്ളന്നികവാൻ  തപവാടല.നന്നിഷളങ്കമവായ  തമവാണകവാടന്നി
ടകവാഞ്ചന്നി,ടകവാഞ്ചന്നി,പന്നിച്ചെടവച്ചെക്ക്  ,പന്നിച്ചെടവച്ചെക്ക്  ആദദമവായന്നി  കന്നിടന്നിയ  പനന്നിനു  പന്നിനവാടല
ഇനടലടയതനവാണഥം  ടപവാന  മകൻ.ദന്റീർഘനന്നിശസ്വവാസഥം  പുറതത്തക്കു  വനതേക്ക്  ഭവാരദ
തശ്രേദ്ധന്നിക്കുനടണന മനസ്സന്നിലവായന്നി.എനവാലഥം  പുഞ്ചന്നിരന്നിക്കുന ആ മുഖവഥം  തേടന്റെ മുഖത്തക്ക്
തേതലവാടെന്നിയ കുഞ്ഞു വന്നിരലകളഥം,അയവാൾ അറന്നിയവാടതേ തേടന മുഖടത്തവാന തേടെവന്നി തനവാകന്നി.
     ഇന ഇരുളന്നിടന്റെ തനർകവാഴ്ചയവായന്നി മുനന്നിൽ പവാതേ കറുത്തക്ക് നന്റീണ്ടു കന്നിടെക്കുന.ആദദടത്ത
കൺമണന്നി  ആണവായന്നിരന്നികണഥം  എനവാഗഹന്നിച്ചെതു  തേടന  നടെന.നവാൾ  തരവാഹന്നിണന്നി,തപരക്ക്
കണൻ.ഒന മതേന്നി എന തേന്റീരുമവാനന്നിച്ചെതുഥം അവനു തവണന്നിയവായന്നിരുന.

    കവാർ സഡൻ തബ്രേകന്നിടുന ശബഥം"ടഹവാ കഷ്ടന്നിച രക്ഷടപട!''.ഭവാരദയുടടെ അമരപക്ക്.തേടന്റെ
ജകകളന്നിൽ  ബലമവായന്നി  പന്നിടെന്നിച്ചെക്ക്  വലന്നിച്ചെന്നിരന്നിക്കുന.  അവർ.ആദദമവായന്നി  ജസകന്നിൾ
തവണടമനക്ക് പറഞ്ഞതപവാൾ മറുത്തു പറയവാൻ തതേവാനന്നിയന്നില്ല.പത്തന്നിലഥം പസക്ക് ട-വന്നിനുഥം നല്ല
മവാർക്കു  കന്നിടന്നിയതപവാൾ  ആശസ്വവാസഥം  തതേവാനന്നി.നല്ല  കമനന്നിയന്നിൽ  തജവാലന്നികന്നിടന്നിയതപവാൾ
അവടന്റെ കവാരദഥം ഇനന്നി അവൻ തനവാകന്നിതകവാളഥം എന തതേവാനന്നി.പടക്ഷ ,വലന്നിയ തജവാലന്നിയുഥം
പണവഥം ലഭന്നിച്ചെതപവാൾ....
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''ഇനന്നി  എതങ്ങവാടവാ?''തചവാദന്നികവാതേന്നിരന്നികവാൻ  കഴന്നിഞ്ഞന്നില്ല.അനുസരണയുള്ള  കുടന്നിതയതപടല
നടെക്കുകയവായന്നിരുന  ഇതുവടര."തേടന്റെ  വന്റീടെക്ക്  ”പന്നിനന്നിരന്നിഞ്ഞു  തനവാകവാതേന്നിരന്നിക്കുകയവാണക്ക്
നല്ലതേക്ക്.അവർ എതനവാ തേന്റീർച്ചെടപടു ത്തന്നിയന്നിടണക്ക്.ടവളന്നിച്ചെഥം നന്നിറഞ്ഞ തറവാഡന്നിതലകക്ക് കയറന്നി
നടെകവാൻ  തുടെങ്ങന്നി.വർങ്ങൾക്കുമുമക്ക്  തേവാൻ  വന്നിളന്നിച്ചെതപവാൾ  അച്ഛതനയുഥം  അമ്മതയയുഥം
ബന്ധുകതളയുഥം  വന്നിടക്ക്  തേതനവാടടെവാപഥം  ഇറങ്ങന്നി  വനതേവാണക്ക്  ഇവർ.അനക്ക്  ഇതതേ  തചവാദദഥം
അവർ  തേതനവാടെവാണക്ക്  തചവാദന്നിച്ചെതേക്ക്.അനക്ക്  അതേന്നിനക്ക്  വദക്തമവായ  ഒരുത്തരഥം  തേടന്റെ
ജകയന്നിലണന്നിയന്നില്ലവായന്നിരുന.എനവാൽ  ഇനക്ക്  അവർ  എതനവാ  തേന്റീരുമവാനന്നിച്ചെന്നിടണക്ക്.അനഥം
ഇനഥം  ഇനന്നി  എനഥം  ഒപമുണവാകുനതേക്ക്.ഇവർ  മവാത്രമവാണക്ക്.മകൾ  ജദവത്തന്നിടന്റെ
ദവാനമവാണക്ക്.അവടര  നല്ല  നന്നിലയന്നിൽ  വളർത്തുക  എനതേക്ക്  മവാതേവാപന്നിതേവാകളടടെ
കർത്തവദഥം.അതേക്ക് നന്നിറതവറ്റന്നി.എനവാലഥം ഇനന്റീ ടപരുവഴന്നിയന്നിതലകക്ക്.....അയവാളടടെ കണ്ണുകൾ
നന്നിറടഞ്ഞവാഴുകുകയവായന്നിയുന.

     'ഇനന്നി ഇതേവാണക്ക് നമ്മുടടെ വന്റീടെക്ക്'
             വൃദ്ധസദനത്തന്നിടന്റെ  ഇരുണ  ടവളന്നിച്ചെത്തന്നിതലക്കു  തനവാകന്നി  അയവാൾ
മനന്നിച.''തചതകറവാടനവാരു ചന്നില്ല"

                              എമകിൻ.ടകി.സണകി

പൂര്വവകിദദ്യവാര്തകി
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കഥ      അഭകിയ മറവായറ്റ്

വദ്ധീണുടഞ്ഞ സസപണ
വനവാതേന്നിർത്തന്നിയന്നിലള്ള  പുഴയുടടെ  തേന്റീരത്തക്ക്  കുഞ്ഞുണന്നി  അനക്ക്  വനന്നിരുന.  അമ്മ

തജവാലന്നികക്ക് തപവായന്നി കഴന്നിഞ്ഞവാൽ അവൻ തേനന്നിച്ചെവാണക്ക്.  അവൻടറ ടചറന്നിയ കുടെന്നിലന്നിൽ അമ്മ
വരുനതുവടര അവൻ ആ പുഴയുടടെ തേന്റീരത്തന്നിരന്നിക്കുഥം.വന്റീടുകളന്നിൽ തജവാലന്നിടയടുത്തക്ക് കന്നിടന
പണഥംടകവാണക്ക്  അരന്നിയുഥം  മറ്റു  സവാധനങ്ങളഥം  വവാങ്ങന്നി അമ്മ വരുഥം.  അതപവാതഴക്കുഥം അവൻ
തേന്നിരന്നിച്ചെക്ക്  അവൻടറ  കുടെന്നിലന്നിൽ  എത്തുഥം.  മറ്റു  കുടന്നികൾ  ഒനഥം  അവതനവാടു  കൂടക്ക്  കൂടെവാറന്നില്ല.

ടന്നികവാലഥം മുതുകന്നിൽ കൂനുള്ള അവടന മറ്റുകുടന്നികൾ പരന്നിഹസന്നിച ചന്നിരന്നിക്കുഥം. 

അനവാ  ടപവായ്കയുടടെ  തേന്റീരടത്തത്തന്നിയ  അവനക്ക്  മതനവാഹരമവായ  ഒരു  പക്ഷന്നിത്തൂവൽ
കന്നിടന്നി.അവൻ മനസ്സന്നിതലവാർത്തു.  ആ പക്ഷന്നികളന്നിൽ ഒനന്നിടന തേനന്നികക്ക് കന്നിടന്നിയന്നിരുടനങ്കന്നിൽ...

അതേന്നിടലവാനന്നിടന തേനന്നികക്ക് വളർത്തവാമവായന്നിരുന.  അതപവാതഴക്കുഥം ഒരുപറ്റഥം പക്ഷന്നിക്കൂടങ്ങൾ
അവന്നിടടെ പറനന്നിറങ്ങന്നി ടപവായ്കയന്നിൽ നന്റീനന്നിത്തുടെന്നികവാൻ തുടെങ്ങന്നി.  പതുങ്ങന്നിടച്ചെനക്ക് കുഞ്ഞുണന്നി
മതനവാഹരമവായ  ഒരു  കന്നിളന്നിടയ  പന്നിടെന്നികൂടെന്നി.  അതപവാൾ  അതേക്ക്  ദയനന്റീയവാവസ്ഥയന്നിൽ
കരഞ്ഞുടകവാണക്ക്  അവതനവാടു  അതപക്ഷന്നിച.  നന്റീ  എടന  വന്നിടയയണഥം  പകരഥം  നന്റീ
തചവാദന്നിക്കുനടതേന്തുഥം നന്നിനക്കു തേരവാഥം. തദവ രവാജവാവന്നിൻടറ മകളവാണക്ക് ഞവാൻ. 

മനുഷദ ശബത്തന്നിലള്ള കന്നിളന്നിയുടടെ അതപക്ഷ തകട അവൻ അനഥംവന്നിട നന്നിന.

കുഞ്ഞുണന്നി നന്റീ എനവാണക്ക് ഒനഥം മന്നിണവാത്തതേക്ക്?കന്നിളന്നിയുടടെ ശബഥം അവടന ഉണർത്തന്നി. പറയ
കുഞ്ഞുണന്നി നന്നിനകക്ക് എനവാണക്ക് തേതരണതേക്ക് ?നല്ല വന്റീടെക്ക് തവതണവാ? നന്നിടന്റെ ടഞവാണന്നി കവാലഥം
കൂനഥം മവാറ്റതണവാ?

കുഞ്ഞുണന്നി  ഒനവാതലവാചന്നിച.  എനന്നിടക്ക്  പറഞ്ഞു.  നന്നിടന  ഞവാൻ  വന്നിടയകവാഥം.  പതക്ഷ  ഒരു
വവാഗവാനഥം  എനന്നിക്കു തേരണഥം.  ഒരു വർഷഥം  നന്റീ  മനുഷദരൂപത്തന്നിൽ എടന്റെ കൂടടെ  ഇവന്നിടടെ
ജന്റീവന്നികണഥം. സുന്ദരന്നി കന്നിളന്നി അതേക്ക് സമ്മതേന്നിച. അങ്ങടന സുന്ദരന്നിയുഥം കുഞ്ഞുണന്നിയുഥം
അമ്മയുഥം സതനവാഷതത്തവാടടെ ജന്റീവന്നിച തപവാന.

ഒരു ദന്നിവസഥം കുഞ്ഞുണന്നിയുടടെ അമ്മ മരന്നിച. അവൻ തേനന്നിച്ചെവായന്നി മനുഷദരൂപത്തന്നിലള്ള
സുന്ദരന്നിയവായ കന്നിളന്നി അവടന ആശസ്വസന്നിപന്നിച.  നന്നിനകക്ക് ഞവാനന്നിതല്ല,  പന്നിടന നന്റീ എനന്നിനവാണക്ക്
സങ്കടെടപടുനതേക്ക്?  അങ്ങടന ഒരു വർഷകവാലഥം ആകവാറവായന്നി.  ഒരു വർഷഥം തേന്നികയവാനവായന്നി
ഇനന്നി ഒരു ദന്നിവസഥം കൂടെന്നിതയ ബവാകന്നിയുള്ളൂ.
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അനക്ക്  ജവകുതനരഥം  സുന്ദരന്നി  കുഞ്ഞുണന്നിതയവാടെക്ക്  തചവാദന്നിച.  കുഞ്ഞുണന്നി  നന്നിടന്റെ
ടഞവാണന്നികവാലഥം മുതുകന്നിടല കൂനഥം ഞവാൻ മവാറ്റന്നി തേരടട?

തവണ തവണ,  ഇതേക്ക് എനന്നികക്ക് ജദവഥം തേനതേവാണക്ക്  .ഇതേക്ക് ഞവാൻ അനുഭവന്നിച ടകവാള്ളവാഥം.

എങ്കന്നിൽ ഞവാൻ നന്നിടന വലന്നിയ പണകവാരനവാകവാഥം. നന്നിനകക്ക് ടകവാടവാരഥം തപവാടല ഒരു വന്റീടുഥം
നന്നിടന തസവന്നികവാൻ ഭൃതേദനവാടരയുഥം തേരവാഥം. അവൻ അതേക്ക് സമ്മതേന്നിച്ചെന്നില്ല.

എനന്നികക്ക് ഒനഥം തവണ സുന്ദരന്നികന്നിളന്റീ. നന്റീ എനഥം എടന്റെ കൂടവായന്നി ഇവന്നിടടെ ജന്റീവന്നിച്ചെവാൽ മതേന്നി.
ശരന്നി ഞവാൻ നന്നിടന നന്നിർബന്ധന്നിക്കുനന്നില്ല കുഞ്ഞുണന്നി.എല്ലവാഥം നന്നിടന്റെ ഇഷ്ടഥംതപവാടല.  നവാടള
ഒരു  വർഷഥം  തേന്നികയുകയവാണക്ക്.  എനന്നികക്ക്  എടന്റെ  മനുഷദരൂപഥം  ടവടെന്നിയവാൻ  കവാലമവായന്നി.
തേനന്നികക്ക്  തേന്നിരന്നിച്ചെക്ക്  തദവതലവാകതത്തക്കു  തപവാകണഥം  കുഞ്ഞുണന്നിടയ  വന്നിടതപവാകവാൻ
മനസ്സുവരുനന്നില്ല. എന്തുടചയ്യുഥം? തപവാകവാടതേ പറ്റന്നില്ല .

അന രവാത്രന്നി അത്തവാഴഥം കഴന്നിച്ചെക്ക്  രണ്ടുതപരുഥം ഉറങ്ങവാൻ കന്നിടെന.  കുഞ്ഞുണന്നി തനരഥം
ടവളത്ത കണ്ണുതുറന. സുന്ദരന്നിടയ കവാണവാനന്നില്ലതല്ലവാ... സുന്ദരന്റീ... സുന്ദരന്റീ.. നന്റീ എവന്നിടടെയവാണക്ക്
തപവായതേക്ക്? പടക്ഷ ആ വന്നിളന്നികക്ക് ഉത്തരവമവായന്നി അവൾ വനന്നില്ല. ടപടടനവാണക്ക്അവൻ അതേക്ക്
കണതേക്ക്  തേടന  മുമന്നിൽ  ഒരു  സസ്വർണ  തൂവൽ  വന്റീണുകന്നിടെക്കുനതേക്ക്.തൂവൽ  കയന്നിടലടുത്തക്ക്
അവൻ കരയവാൻ തുടെങ്ങന്നി.  ഞവാൻ പന്നിടനയുഥം തേനന്നിച്ചെവായന്നി എനക്ക് മനസ്സന്നിൽ വന്നിതുമന്നി അവൻ
അതുമവായന്നി കുടെന്നിലന്നിനകതത്തകക്ക് തപവായന്നി.  തേകർനടെന്നിഞ്ഞ സസ്വപ്നങ്ങളമവായന്നി അവൻ തൂവലഥം
കയന്നിൽപന്നിടെന്നിച്ചെക്ക്  തേവാൻ  തപവായന്നി  ഇരന്നികവാറുള്ള  ടപവായ്കയുടടെ  തേന്റീരത്തന്നിരുന  ടകവാണക്ക്  ആ
സുന്ദരന്നിയുടടെ വരവന്നിനവായന്നി കവാത്തന്നിരുന.
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കവകിത      തഡലന മവാതത

        

എതന്റെ യവാത്ര

ഞവാനന്നിനക്ക്  യവാത്ര  തുടെങഥം  തുടെങമവാകവാണുന
കുനന്നിൻടചരന്നിവന്നിതലക്കു തേടന.  അവന്നിടുനക്ക്  തനവാക്കുതമവാൾ

ഞവാൻ  കണ  കവാഴ്ചയന്നിൽ  മലന്നിനമവാഥം  പുഴകൾ  തേടനയവാണക്ക്.  തപടെന്നിചതപവായന്നി  ഞവാൻ...

ചന്നിനന്നിചതനവാകന്നി  ജദവതമ!  മനുഷദടരങ്ങനന്നിത്ര  ക്രൂരരവായന്നി??   എങ്കന്നിലഥം  ജദവതമ!

അടങ്ങകറന്നിയവാഥം  ഈ  പുഴ  വഹന്നിക്കുനതേക്ക്  മനുഷദലന്റീരവാണക്ക്.പുഴടയ  ഞവാൻ  മടെങന  !
തേന്നിരന്നിടക വരവാഥം...നന്നിടന്റെ മലന്നിനതേകൾ മവാറുതമവാൾ... 
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                                                                          സ്കസ്കൗട്ടറ്റ്  & കഗഡറ്റ്

സസച്ഛതവാ ഹകി മസവവാ
ടകവാടന്നിയർ  പഞ്ചവായത്തന്നിടന്റെ  തനതൃതേസ്വത്തന്നിൽ  നടെത്തന്നിയ  സസ്വച്ഛതേവാ  ഹന്നി

തസവവാ(ശുചന്നിതേസ്വഥം  തേടന  തസവനഥം)  എന  കർമ്മപരന്നിപവാടെന്നിയന്നിൽ  ഐ.ടജ.എഥം.

എച്ചെക്ക്.എസക്ക്.എസക്ക്  സ്കകൗടക്ക്  ആൻഡക്ക്  ജഗഡക്ക്സക്ക്  പടങ്കടുക്കുകയുണവായന്നി.  ഏഴുദന്നിവസടത്ത
കർമ്മപരന്നിപവാടെന്നി  തുടെകഥംകുറന്നിച.  ഒനവാമടത്ത  ദന്നിവസഥം  ഞങ്ങൾ  ഓതരവാ  സ്കകൗടക്ക്  ആൻഡക്ക്
ജഗഡക്ക്  ടന്റെ  വന്റീടുഥം  പരന്നിസരവഥം  വൃത്തന്നിയവാകന്നി.  അവന്നിടുടത്ത  പവാസന്നികക്ക്  മവാലന്നിനദങ്ങൾ
നന്നിർജന്റീവമവാകവാൻ ഉള്ള പദ്ധതേന്നികളഥം ഏർപവാടെവാകന്നി.  വന്റീടെന്നിനടുത്തുള്ള പുഴകളഥം തതേവാടുകളഥം
മവാലന്നിനദരഹന്നിതേമവാകന്നി. തേടെഞ്ഞുനന്നിർത്തന്നിയ അശുദ്ധജലടമല്ലവാഥം സസ്വതേനമവായന്നി ഒഴുകന്നി വന്നിട.

രണവാഥംദന്നിവസഥം  സ്കൂൾ പരന്നിസരഥം  വൃത്തന്നിയവാകന്നി.  മൂനവാഥംദന്നിവസഥം അങ്കണവവാടെന്നികളഥം
പരന്നിസരവഥം  വൃത്തന്നിയവാകന്നി  അവടര  സഹയന്നിച.  നവാലവാഥം  ദന്നിവസഥം  ഞങ്ങൾ  ടഹൽത്തക്ക്
ടസൻറർ  വൃത്തന്നിയവാകന്നി.  അഞ്ചവാഥംദന്നിവസഥം  പരന്നിസരഥം  വൃത്തന്നിയവാകന്നി,  ചപ്പുചവറുകൾ
നന്റീകഥംടചയ. ആറവാഥംദന്നിവസഥം അമവായതത്തവാടെക്ക് തകവാളനന്നി ശുചന്റീകരന്നിച. ഞങ്ങൾ എച്ചെക്ക് എസക്ക്
എസക്ക്  സ്കകൗടക്ക്   &  ജഗഡക്ക്സക്ക്  ,മറ്റക്ക്  സഥംഘടെനകളഥം കൂടെന്നിതച്ചെർനവാണക്ക്  ഈ പരന്നിപവാടെന്നിയന്നിൽ
പടങ്കടുത്തതേക്ക്. ഗവാന്ധന്നിജയനന്നി  ദന്നിനതത്തവാടെനുബന്ധന്നിച്ചെക്ക്  ഞങ്ങൾ  പവാമറപവാൻ  മുതേൽ
നന്റീണ്ടുതനവാകന്നി  വടര  റവാലന്നി  സഥംഘടെന്നിപന്നിച.  ടചണതമളതത്തവാടടെയവായന്നിരുന റവാലന്നി.  സ്കകൗടക്ക്
ആൻഡക്ക്  ജഗഡക്ക്സക്ക്  മറ്റക്ക്  സഥംഘടെനകളഥം  തചർനവാണക്ക്  റവാലന്നിയന്നിൽ  പടങ്കടുത്തതേക്ക്.
നന്റീണ്ടുതനവാകന്നിയന്നിൽ  ടവച്ചെക്ക്  ടകവാടന്നിയർ  ഗവാമപഞ്ചവായത്തക്ക്  പ്രസന്നിഡണക്ക്  ശ്രേന്റീമതേന്നി  ഇന്ദന്നിരവാ
ശ്രേന്റീധരൻ   പ്രസഥംഗന്നിച.  അവന്നിടടെവച്ചെക്ക്  സ്കകൗടക്ക്  ആൻഡക്ക്  ജഗഡക്ക്ടന്റെ  ആഭന്നിമുഖദത്തന്നിൽ
നവാരങ്ങവാടവള്ളഥം വന്നിതേരണഥം ടചയ. എല്ലവാവരുഥം സതനവാഷതത്തവാടടെ പന്നിരന്നിഞ്ഞു.
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ഡകിജകിറല തപയകിന്റെകിണഗറ്റ് അഭകിലവാഷറ്റ് സകി എണ     
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    Mathematical Speciality 

2019 is the smallest number that can be written in 6 ways as the sum of the
squares of 3 primes:

7² + 11² + 43² = 2019

7² + 17² + 41² = 2019

13² + 13² + 41² = 2019

11² + 23² + 37² = 2019

17² + 19² + 37² = 2019

23² + 23² + 31² = 2019

MATHS 4 ALL 
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റകിമപ്പവാര്ട്ടറ്റ് ലകിറകില കകററ്റ്സറ്റ്

ഐ തജ എണ എച്ചറ്റ്  എസറ്റ്  എസറ്റ്  തല  നകിലവകിലുള്ള ലകിറകില കകററ്റ്സറ്റ്  ബവാച്ചകില  40
വകിദദ്യവാര്തകികൾ ആണുള്ളതറ്റ്.  മകരള വകിദദ്യവാഭദ്യവാസ വകുപ്പകിനറ്റ് കദ്ധീഴകിലുള്ള ലകിറകില കകററ്റ്സറ്റ് എന
സണഘടനയുതട  സ്കൂൾയൂണകിററ്റ്  പ്രവര്തനണ  ജൂൺ  30 നറ്റ് ഗകിരദ്ധീഷറ്റ്  സവാറകിൻതറ കവാമസവാടുകൂടകി
തുടങ്ങകി.  പകിനദ്ധീടറ്റ്  എലവാമവാസവുണ ബധനവാഴ്ചകളകില ആനകിമമഷൻ,  സവാച്ചറ്റ്,  മലയവാളണ കടപ്പകിണഗറ്റ്,
തമവാകബല  ആപ്പറ്റ്  നകിര്മവാണണ,  മപ്രവാഗവാമകിങറ്റ്,  ഇലമകവാണകികറ്റ്  മുതലവായവയകില  കവാസ്സുകൾ
നടന.   കവാസകില മകികച്ച പ്രകടനണ കവാഴ്ചതവച്ച വതര കതണതകി   കദ്യവാമകിനറ്റ് അയച.  രണ്ടു
ദകിവസമതക്കുള്ള മപ്രവാഗവാമകിണഗറ്റ് ആനകിമമഷൻ കദ്യവാമകില എലവാവരുണ അവരവരുതട കഴകിവുകൾ
തമച്ചതപ്പടുതകി.  ഡകിഎസറ്റ്എലആര്  കദ്യവാമറ  പരകിശദ്ധീലനതകിനറ്റ്  അയച്ച  നവാലുമപര്  മചര്നറ്റ്
സ്കൂളകില പ്രവര്തനങ്ങതളക്കുറകിചണ സ്കൂൾചരകിത്രതതക്കുറകിചണ മഡവാകതതമതന്റെഷൻ തയവാറവാകകി.
സ്കൂൾ ഡകിജകിറല മവാഗസകിൻ തയവാറവാകല  ഞങ്ങളുതട ആദദ്യതത മവാഗസകിൻ സണരണഭമവാണറ്റ്.
തുടര്നണ  ലഭകികവാവുന   മകികവുറ  പ്രവര്തനങ്ങളകില   പങ്കേവാളകികളവാകുവവാൻ  ഞങ്ങൾകറ്റ്
കഴകിയുതമനറ്റ് പ്രതദ്ധീക്ഷകിക്കുന.
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കവകിത   അനുപമ ടകി തജ

മതവാരവാതത വര്ണണ

ഉരുകന്നി ജകതകവാടഥം എതനവാടടെവാപഥം
ഉരുണ്ടുതപവായന്നി ഞവാനുഥം ജകതകവാടന്നിടനവാപഥം
കരന്നിഞ്ഞുതപവായന്നി മണ്ണുഥം ചൂടെന്നിടനവാപഥം
കർമ്മ പന്നിതേവാവന്നിനന്നിത്ര തകവാപഥം എനന്നിനവാതവവാ

ഉഷ്ണേഥം നന്നിറടഞ്ഞവാരു കവന്നിൾത്തടെത്തന്നിൽ
ഉല്ലവാസ ടതേനലഥം തേനന്നിൽ വന.
തകവാപസൂരദടന ലയന്നിപന്നികടമനവണഥം
കവാലനവായന്നി കരന്നിതമഘഥം മുനന്നിൽ വന

ജകതകവാടക്ക് ടമടല്ല നന്നിവർന നന്നിന
മണന്നിൽ തേവാൻ വവാസന പരനന്നിടുന
ഉഷ്ണേഥം ഒലന്നിചതപവാടയൻ വന്നിയർപന്നിടനവാപഥം
ഊർനന്നിറങഥം മഴടയനതേക്ക് സതേദമവായന്നി

തമഘങ്ങൾ ടകവാടന വവാനന്നിടെത്തന്നിൽ
ആകവാശടത്ത തുളയ്ക്കുഥം തവരുകളഥം
ആതഘവാഷമവായന്നി മഴയുഥം ആരവമവായന്നി 
തതേവാരവാടതേ ടപയ്യുഥം മഴ വർണമവായന്നി
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 കവന്നിതേ

 അമയവാണറ്റ് പറഞ്ഞതറ്റ്....

  അമ്മയവാണക്ക് പറഞ്ഞതേക്ക്,
   മഴടപയ കഴന്നിയുതമവാൾ  മരഥം ടപയ്യുടമനക്ക്
   മനസ്സന്നിടന്റെ പുസകത്തവാളന്നിടലവാളന്നിപന്നിച്ചെ
   മയന്നിൽപന്റീലന്നിത്തുണ്ടുകൾ ടപറ്റുടപരുകുടമനക്ക്..
   കറുകറുത്ത തമഘങ്ങൾകന്നിടെയന്നിലൂടടെ
   മഴത്തുള്ളന്നികൾ നന്റീന്തുടമനക്ക്..
   ഭൂമന്നി കറുക്കുതമവാൾ പടെതച്ചെവാടന്റെ കദവാമറയന്നിൽ
   'തഫവാട'ടമടുക്കുടമനക്ക്..
                                       
                               അമ്മയവാണക്ക് പറഞ്ഞതേക്ക്,
                               വരണ്ടുണങ്ങന്നിയ ഭൂമന്നിടയ 
                                വന്നിൺതമഘങ്ങൾ പ്രണയന്നിക്കുടമനക്ക്..
                                വന്നിപവത്തന്നിടന്റെ കദവാൻവവാസന്നിൽ 
                                ചുവപ്പുനന്നിറഥം തപസ്റ്റുടചയ ടചഗതവരയുഥം
                                ഏതേൻസന്നിടന്റെയവാകവാശത്തക്ക് 
                                 ചകവവാള നക്ഷത്രമവായ തസവാകടന്റീസുഥം
                                  തബവാധന്റീവൃക്ഷത്തണലന്നിടന്റെയന്നിത്തന്നിരന്നി വടത്തന്നിൽ
                                  തമവാക്ഷത്തന്നിടന്റെ  തേന്റീടപവാടവായ ശ്രേന്റീബുദ്ധനുഥം,

                                  തഗവാൽതഗവാഥവായന്നിടല മരക്കുരന്നിശന്നിൽ
                                 ഭൂമന്നി പന്നിളർന ബലന്നിയവായ  കന്നിസ്തുവഥം
                                 നന്നിടന്റെ മുനന്നിടല മന്നിനൽപന്നിണരുകളവാവണടമനക്ക്....

   ഒരുതവള,

   കണന്നിൽക്കുത്തന്നിയവാലറന്നിയവാത്തന്നിരുടന്നിതലയക്ക്
   അമ്മയുടടെയവാത്മവാവക്ക് ജകയന്നിടലടുത്തന്നിറങ്ങതവ
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   ആശയത്തന്നിടന്റെ മന്നിനൽപന്നിണരുകൾ തേന്റീർത്ത-

   യവാകവാശത്തക്ക് കത്തുന സൂരദനവായന്നി
   അകമത്തന്നിടന്റെ മന്നിനൽപന്നിണരുകൾ തേന്റീർത്ത-

   ഭൂമന്നിയന്നിൽ ജസ്വലന്നിക്കുനയുൽകയവായന്നി 
   അഹത്തന്നിടന്റെ മന്നിനൽപന്നിണരുകൾ തേന്റീർത്ത-

   മനസ്സന്നിടലരന്നിയുന ടനരന്നിതപവാടുഥം...

                                      മുനന്നിടലയന്നിടെനവാഴന്നിയന്നിടലവാരു ടപണന്നിടന്റെ
                                       കുറുകൽ;ഞവാടനവാരു കഴുകനവായന്നി
                                       [അമ്മ പറഞ്ഞന്നിടല്ലങ്കന്നിലഥം]

                                       പന്നിനന്നിടലതത്തങ്ങൽച്ചെന്റീളകൾ തകടന്നില്ല
                                       ടഹവാ …. ഞവാടനവാരു വന്നിജന്നിഗന്നിഷു
                                        തേന്റീവ്രവവാദത്തന്നിടന്റെ ഹവാർഡക്ക് ഡന്നിസന്നിൽ
                                        തദശതദ്രവാഹത്തന്നിടന്റെ 'ഡവാറ്റവാസക്ക്'' നന്നിറചഥം
                                        അധന്നികവാരത്തന്നിടന്റെ ടപൻജഡ്രൈവന്നിൽ
                                        അഴന്നിമതേന്നിയുടടെ തഫവാൾഡറുകൾ തേന്റീർത്തുഥം
                                        ആൾക്കൂടങ്ങളടടെ സതനവാഷങ്ങളന്നിൽ
                                      സങ്കടെങ്ങളടടെ തേന്റീടപവാടകടളറന്നിഞ്ഞുഥം
                                      വർഗ്ഗന്റീയതേയുടടെ കടുകുമണന്നികൾ കുഴന്നിച്ചെന്നിടക്ക്
                                       പനലന്നിച്ചെ ചന്നില്ലയന്നിൽ കൂടുകൂടന്നിയുഥം
                                       സമകവാലന്നിക രവാഷ്ട്രന്റീയതകവാമരമവായക്ക്
                                        ഉറഞ്ഞുതുള്ളന്നി-
                                       ചവാനലകളന്നിൽ ടപവാടന്നികരഞ്ഞുഥം
                                        ഞവാടനവാരു മന്നിനൽപന്നിണരവായന്നി.....
         ഇനടലയവാണതേക്ക്,
         അഹത്തന്നിടന്റെ തബ്രേവാഡക്ക്ബവാന്റെന്നിൽ 
         സ്പന്റീഡക്ക് തതേടെന്നി നടെകടവ
         മുനന്നിടലവാരു ജദനദമവാഥം ബവാലദഥം 
         പന്നിഞ്ഞന്നികന്റീറന്നിയ  വസവന്നിളമന്നി-
         ലഴുകന്നിടന്റെ ടതേവാങ്ങൽ 
         ഗദക്ക്ഗദഥം പൂണ്ടു വന്നിതുമഥം ചുണന്നിടലവാരു തചവാദദഥം
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         മവാതഷ ….വല്ലതുഥം തേരതണ....”

         ഉള്ളന്നിടലവാരു ടവള്ളന്നിടെന്നി ;ചൂളന തമഘകന്റീറന്നിൽ
         മന്നിനന്നിടപവാലന്നിയുന മന്നിനൽപന്നിണർ.....

         അഹനയുടടെ സൂരദടന തേവാടഴവച്ചെക്ക് 
          ടപയവാൻ വന്നിതുമന തമഘടത്ത
          ജകയന്നിടലടുത്തക്ക് ഞവാനവനന്നിതലയന്നിറങ്ങന്നി.. 
     അമ്മയവാണക്ക് പറഞ്ഞതേക്ക്,
     കരയുന മനുഷദടന്റെ മുനന്നിലഥം 
     വന്നിശക്കുന വയറന്നിനുഥം
     തതേ ങന ശബങ്ങൾക്കു മുനന്നിലഥം
     അറന്നിവ തതേടുന മനസ്സുകൾക്കു മുനന്നിലഥം
     നന്റീടയവാരു മന്നിനൽപന്നിണരവാവണടമനക്ക്...........                              

                                            
         മജവാസറ്റ് സ്റ്റദ്ധീഫൻ 

അധദ്യവാപകൻ
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കഥ     ശകിവവാന എസറ്റ് കൃഷ

 മറകകിതലവാരകികലുണ
അവൾ  ജകയന്നിലന്നിരുന  നൂറക്ക്  രൂപയന്നിതലകക്ക്  തനവാകന്നി.  എടന്റെ  മകൾകക്ക്

ഓണമുണവാൻ  ഉള്ള  കവാശവാണക്ക്.  അവൾ  സസ്വയഥം  മനന്നിച.  മനസ്സന്നിൽ  ചന്നിനകൾ
തേവാളമടെന്നിക്കുതനവാറുഥം അവളടടെ നടെത്തത്തന്നിനക്ക് തവഗതേ കൂടെന്നി വന. ഒരു പച്ചെകറന്നി കടെയന്നിതലകക്ക്
അവൾ കയറന്നിടച്ചെന. “ നവാരവായതണടവാ, എനന്നികക്ക് കുറച്ചെക്ക് പച്ചെകറന്നി തവണഥം.”

"അല്ല  ഇതേവാരവാ?  തരണുകതയവാ?  കുടറ  നവാളവായതല്ലവാ  കണന്നിടക്ക്?  മകൾടകവാടക  സുഖഥം
തേടനയതല്ല?” അയവാൾ വവാതലദപൂർവഥം തചവാദന്നിച.

"എനക്ക്  സുഖഥം...  നവാരവായതണടനക്ക്  അറന്നിയവാമതല്ലവാ  കവാരദങ്ങൾ....  അടതേവാടക  അങ്ങടന
തേടന തപവാകുന.”  അവളടടെ കണക്ക് നന്നിറയുനതേക്ക് കണക്ക് കവാരദഥം മവാറ്റവാനവായന്നി നവാരവായണൻ
തചവാദന്നിച. "ഓണസദദ ഒരുകവാനവാതണവാ പച്ചെകറന്നി?”

"അടതേ കുറച്ചെക്ക് വന്റീടന്നിലന്നിരന്നിപ്പുണക്ക്.  കറന്നിവയവാൻ ഉള്ളതുഥം കൂടെന്നിയവായവാൽ...  മകൾകക്ക് നടല്ലവാരു
ഓണസദദ  ഒരുകന്നി  ടകവാടുകണഥം.”  നവാരവായണൻ  പച്ചെകറന്നി  ടപവാതേന്നിഞ്ഞക്ക്  തരണുകയുടടെ
ജകയന്നിൽ  ടകവാടുത്തു.  ജപസയുഥം  ടകവാടുത്തക്ക്  യവാത്രയുഥം  പറഞ്ഞു  അവൾ  കടെയന്നിൽ
നന്നിനന്നിറങ്ങന്നി.
തരണുക  ഒരു  പവാവടപട  കുടുഥംബത്തന്നിടല  സന്റീയവാണക്ക്  .അവളടടെ  ഭർത്തവാവക്ക്  ഒരു  കടുത്ത
മദദപവാനന്നിയവാണക്ക്.  മദദഥം  കഴന്നിച്ചെക്ക്  വന്റീടന്നിൽ  വനക്ക്  ഭവാരദടയയുഥം  മകടളയുഥം  തേല്ലുഥം.  വന്റീടന്നിൽ
ഉള്ളടതേല്ലവാഥം  എറന്നിഞ്ഞുടെയ്ക്കുഥം.  അയവാളറന്നിയവാടതേ  അടുത്ത  വന്റീടന്നിൽ  പണന്നിക്കു  തപവായന്നി
ഉണവാകന്നിയ  ജപസടകവാണവാണക്ക്  അവൾ  മകൾകക്ക്  സദദ  ഉണവാക്കുനതേക്ക്.
ഭർത്തവാവറന്നിഞ്ഞവാൽ  വഴകക്ക്  ഉറപവാണക്ക്  എനറന്നിയവാമവായന്നിരുനന്നിടഥം  മകൾക്കുതവണന്നിയവാണക്ക്
അവൾ പണന്നിക്കുതപവായതേക്ക്.
 വന്റീടന്നിടലത്തന്നി  ഒരു  പച്ചെകറന്നി  ഒരു  പവാത്രത്തന്നിലന്നിട.   അവളതപവാൾ  ഒനമവാത്രമവാണക്ക്
ചന്നിനന്നിച്ചെതേക്ക്.  ഭർത്തവാവക്ക്  രണ്ടു ദന്നിവസതത്തകക്ക് വന്റീടന്നിൽ വരവാതേന്നിരുടനങ്കന്നിൽ...  ഒരു ഭവാരദയുഥം
അങ്ങടന ചന്നിനന്നികന്നില്ല. എനവാൽ അവൾ ചന്നിനന്നിച. കവാരണഥം അത്രമവാത്രഥം അയവാൾ അവടര
തദ്രവാഹന്നിച്ചെന്നിരുന.

ഹരന്നിയുഥം  കൃഷ്ണേയുഥം  അവളടടെ  അടുതത്തക്കു  വന.  "അതമ്മ  വന്നിശക്കുന”.  ഹരന്നി  പറഞ്ഞു.

അവൾ  കലത്തന്നിതലകക്ക്  തനവാകന്നി.  കുറച  കഞ്ഞന്നി  ഉണക്ക്.  അതേക്ക്  രണ്ടു  പവാത്രത്തന്നിതലകക്ക്
തകവാരന്നിടയവാഴന്നിച.  കുറച്ചെക്ക്  അച്ചെവാറുഥം എടുത്തക്ക് അവർകക്ക് ടകവാടുത്തു."ഇനന്നിതു കഴന്നിക്കൂ...നവാടള
അമ്മ സദദ ഉണവാകന്നിത്തരവാഥം."അവൾ രണ്ടുതപടരയുഥം തേഴുകന്നിടകവാണക്ക് പറഞ്ഞു.
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"അച്ഛൻ വരന്നിതല്ല അതമ്മ?”  കൃഷ്ണേ ഭന്റീതേന്നിതയവാടടെ തചവാദന്നിച.  അവൾ തചവാദന്നിച്ചെതേന്നിടന്റെ അർത്ഥഥം
തരണുകയക്ക് മനസ്സന്നിലവായന്നി. അച്ഛൻ വരരുടതേനക്ക് മകളഥം ആഗഹന്നിക്കുന.

വരടട,  മകൾ കഴന്നികക്ക് ”.  അവൾ സമയഥം തനവാകന്നി.  എട മണന്നി കഴന്നിഞ്ഞു.  പുറത്തക്ക്  നല്ല
ഇരുടക്ക്.  അവൾകക്ക് ടചറന്നിടയവാരു ആശസ്വവാസഥം തതേവാനന്നി.  എട മണന്നി കഴന്നിഞ്ഞവാൽ അയവാടള
തനവാകണ.  എവന്നിടടെടയങ്കന്നിലഥം  കുടെന്നിച്ചെക്ക്  കന്നിടെപ്പുണവാകുഥം.  അവൾ അടുകളയന്നിതലകക്ക്  ടചന.

കുടന്നികൾ കഴന്നിച്ചെന്നിടക്ക്  തപവായന്നിരന്നിക്കുന.  അവൾ പവാത്രഥം കഴുകന്നി ടവച്ചെക്ക് മുറന്നിയന്നിതലകക്ക് തപവായന്നി.
ഉറങ്ങന്നികന്നിടെക്കുന  മകളടടെ  അടുത്തക്ക്  അവളഥം  കന്നിടെന.  എങ്ങന്നിടനടയങ്കന്നിലഥം  തനരഥം
ടവളത്തന്നിരുന എങ്കന്നിൽ...

രവാവന്നിടലതേടന കൃഷ്ണേയുഥം ഹരന്നിയുഥം പൂകളമന്നിടെവാൻ തുടെങ്ങന്നി.  തരണുക അടുകളയന്നിൽ തേന്നിരകക്ക്
പണന്നിയവായന്നിരുന. ഒരു ചുമ തകടക്ക് ഹരന്നി വഴന്നിയന്നിതലകക്ക് തനവാകന്നി. "അതയവാ! അതമ്മ... അച്ഛൻ
വരുന!”  ഹരന്നി  തപടെന്നിതയവാടടെ  പറഞ്ഞു.  തരണുക  ഓടെന്നി  പുറതത്തകക്ക്  വന.  ജദവതമ!

എന്തുടചയ്യുഥം? അവളടടെ ഉള്ളന്നിൽ നന്നിനക്ക് ഒരു വന്നിറയൽ ഉണവായന്നി .
തരണുകടയ  ചന്റീത്ത  വന്നിളന്നിചടകവാണക്ക്  അയവാൾ  മുറ്റതത്തകക്ക്  വന.  കുടന്നികൾ  തപടെന്നിച്ചെക്ക്
തരണുകയുടടെ പുറകന്നിതലകക്ക് മവാറന്നി.  മുറ്റത്തുകന്നിടെന പൂകളഥം അയവാൾ ചവന്നിടന്നിയരച.  കുടന്നികൾ
അതുകണക്ക് ഉറടക കരയവാൻതുടെങ്ങന്നി.  തരണുക കുടന്നികടള പന്നിടെന്നിച്ചെക്ക് വന്റീടെന്നിൻടറ അകതത്തകക്ക്
തപവായന്നി.  അയവാളഥം അവരുടടെ പുറടക തകറന്നിടച്ചെന.  അടുകളയന്നിലന്നിരുന തചവാറുഥം കറന്നികളഥം
എടുത്തു പുറതത്തടകറന്നിഞ്ഞു.  ജകയന്നിൽ  കന്നിടന്നിയടതേല്ലവാഥം  എറന്നിഞ്ഞുടെച.  "നന്നിടന്റെടയവാടക
ഒതരവാണഥം!”  അയവാൾ  മുറ്റതത്തകക്ക്  നന്റീടന്നിത്തുപന്നി  .തറവാഡന്നിതലകന്നിറങ്ങന്നി.  തരണുക  കുടന്നികടള
ടകടന്നിപന്നിടെന്നിച്ചെക്ക്  ശബമന്നില്ലവാടതേ  കരഞ്ഞു.  "നമുകക്ക്  ഓണമുണവാൻ  വന്നിധന്നിയന്നില്ല  മകടള.  ഈ
ഓണവഥം  ഇങ്ങടനടയവാടക  അങ്ങക്ക്  തപവാകടട”.  അടുത്ത  ഓണത്തന്നിനക്ക്  എങ്കന്നിലഥം  തേടന
മകൾകക്ക്  നടല്ലവാരു  സദദ  ടകവാടുകണടമന   ആഗഹതത്തവാടടെ  അവൾ  കുടന്നികടള
തേതലവാടെന്നിടകവാണന്നിരുന.
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റകിമപ്പവാര്ട്ടറ്റ്    എസറ്റ് പകി സകി കൂട്ടുകവാര്

ടകവാടന്നിയരന്നിടന്റെ  തേന്നിലകക്കുറന്നിയവായന്നി  വന്നിരവാജന്നിക്കുന  ടകവാടന്നിയർ  ഐ  ടജ  എഥം
ഹയർടസകൻഡറന്നി  സ്കൂളന്നിടന്റെ  അഥംശകണന്നികയവാണക്ക്  സ്റ്റുഡൻറക്ക്  തപവാലന്റീസക്ക്  തകഡറ്റക്ക്.
വന്നിതനവാദയവാത്രകളന്നിലൂടടെയുഥം  തനതൃതേസ്വപവാടെവങ്ങളന്നിലൂടടെയുഥം  വന്നിവന്നിധതേരഥം  ക്ലവാസ്സുകളന്നിലൂടടെയുഥം
കുടന്നികളടടെ  പകൗരതബവാധഥം  വളർത്തുകയുഥം  ആത്മവന്നിശസ്വവാസത്തന്നിനക്ക്  ഊനൽ  നൽകുകയുഥം
ടചയ്യുന. ഈ പദ്ധതേന്നി കുടന്നികളടടെ സർഗവാത്മകമവായ കഴന്നിവന്നിനുഥം സഹവായകമവാകുന. 

വന്നിവന്നിധതേരഥം  ക്ലവാസ്സുകളന്നിലൂടടെയുഥം  പ്രവർത്തനങ്ങളന്നിലൂടടെയുഥം  കുടന്നികടള  നനയന്നിൽ
വളർത്തന്നി  ഭവാവന്നി  വവാഗവാനങ്ങളവായന്നി  ഉറപന്നിക്കുന.എല്ലവാ  ടവതകഷനന്നിലഥം  ത്രന്നിദന്നിന  കദവാമക്ക്,
ശുഭയവാത്ര,  വദക്തന്നികളമവായുള്ള അഭന്നിമുഖഥം,  ശനന്നിയവാഴ്ചകളന്നിലഥം  ബുധനവാഴ്ചകളന്നിലഥം  പന്നി  റ്റന്നിയുഥം
പതരഡുഥം,  തസഹവന്റീടെക്ക്  നന്നിർമ്മവാണഥം,  സസ്വവാനന സഥംഗമഥം,  ടപവാതേന്നിതച്ചെവാറക്ക്,  ഭവനസന്ദർശനഥം
എനന്റീ വഴന്നികളന്നിൽ സ്റ്റുഡൻറക്ക് തപവാലന്റീസക്ക് തകഡറ്റക്ക് ഉയർനനന്നിൽക്കുന.

പഠനയവാത്രകളവായന്നി  തബകൽതകവാട,  ഫയർതസഷൻ,  തനവൽ  അകവാദമന്നി,
ശന്നിശുഭവൻ , എഴുത്തുകവാരവായ അഥംബന്നികവാസുതേൻ മവാങ്ങവാടെന്നിടന്റെ ഭവനഥം തുടെങ്ങന്നിയ ഇടെങ്ങളന്നിൽ
തപവാകുകയുഥം  സഥംശയനന്നിവവാരണഥം  നടെത്തുകയുഥം  ടചയ.ഐഎഎസക്ക്  ഉതദദവാഗസ്ഥർ,

ഐപന്നിഎസക്ക് ഉതദദവാഗസ്ഥർ, സന്നിവന്നിൽ സർവന്റീസക്ക്, ഇൻറർനവാഷണൽ ടടയന്നിനർ, എജക്സൈസക്ക്
ഉതദദവാഗസ്ഥർ,  തഫവാറസക്ക്  ഉതദദവാഗസ്ഥർ,  ജസബർ  ഉതദദവാഗസ്ഥർ,  ടഹൽത്തക്ക്
ഡന്നിപവാർടക്ക്ടമൻറക്ക്  ഉതദദവാഗസ്ഥർ  തുടെങ്ങന്നിയ  പ്രമുഖരുടടെ  ക്ലവാസ്സുകളന്നിൽ  പടങ്കടുത്തക്ക്
മൂലദതബവാധവഥം  ലക്ഷദതബവാധവഥം  ഉള്ള  കുടന്നികളവായന്നി  മവാറന്നി  ഒരു  പുതു  തേലമുറടയ
വവാർടത്തടുകവാനുള്ള തേന്റീവ്രപരന്നിശ്രേമത്തന്നിലവാണക്ക് എസക്ക് പന്നി സന്നി കൂടകവാർ.

ഇതേന്നിനുപുറതമ  അതഞ്ചവാളഥം  തസഹ  വന്റീടുകൾ  നന്നിർമന്നിക്കുകയുഥം  പ്രളയത്തന്നിൽ  ദുരന്നിതേഥം
അനുഭവന്നിച്ചെ  കൂടകവാർകക്ക്  തസഹ  സവാനസ്വനമവാവകയുഥം  അഭയവാർത്ഥന്നി  കദവാമകൾ
വൃത്തന്നിയവാക്കുകയുഥം തുടെങ്ങന്നി നന്നിരവധന്നി  പ്രവർത്തനങ്ങളന്നിൽ പങ്കവാളന്നിത്തഥം ടതേളന്നിയന്നിക്കുകയുഥം
ടചയ.  സമൂഹത്തന്നിനക്ക്  നന ടചയടകവാണക്ക് ഒതടടറ വവാഹനവാപകടെങ്ങൾ നടെക്കുന നമ്മുടടെ
നവാടന്നിൽ  തബവാധവൽകരണവമവായന്നി  ശുഭയവാത്ര  എന  പരന്നിപവാടെന്നി  വന്നിജയകരമവായന്നി
മുതനവാടടകവാണ്ടുതപവാവകയവാണക്ക്.  ഒടനവധന്നി  നന  പ്രവൃത്തന്നികളന്നിൽ  നവാടെന്നിനക്ക്  വന്നിളകവായന്നി
മവാറുകയവാണക്ക് എസക്ക് പന്നി സന്നി.  മരന്നിയൻ ഭവനന്നിതലകക്ക് എല്ലവാ ബുധനവാഴ്ചകളന്നിലഥം ടപവാതേന്നിതച്ചെവാറക്ക്
നൽകുകയുഥം വൃദ്ധടര സന്ദർശന്നിക്കുകയുഥം, തരവാഗവാവസ്ഥയന്നിൽ ഉള്ളവർകക്ക് മരുന വവാങ്ങവാനുള്ള
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സവാമത്തന്നിക  സഹവായഥം  കവാരുണദ  ജകനന്റീടഥം  എന  പദ്ധതേന്നിയന്നിലൂടടെ  നടെപവാക്കുന.

പ്രസഥംഗപരന്നിശന്റീലനഥം,  കരവാടട  -   തയവാഗ  പരന്നിശന്റീലനഥം,  തമവാടന്നിതവഷൻ  ക്ലവാസുകൾ,
തബവാധവൽകരണ  ക്ലവാസുകൾ  എനന്നിവയന്നിലൂടടെ  വന്നിദദവാർത്ഥന്നികളടടെ  വദക്തന്നിതേസ്വഥം
വളർത്തുവവാൻ  ഈ  സഥംഘടെനയന്നിലൂടടെ  സവാധന്നിക്കുന.  ആതരവാഗദപരന്നിപവാലനഥം,  തറവാഡക്ക്
സുരക്ഷവാ  നന്നിയമ  തബവാധവൽകരണഥം,  മൂലദവാധന്നിഷന്നിതേ  ജന്റീവന്നിതേഥം  എനന്നിവയന്നിലൂടടെയുള്ള
കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളന്നിൽ സജന്റീവമവാണക്ക് എസക്ക് പന്നി സന്നി കൂടകവാർ.
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കവകിത     അനഘ തക എ
       

കണദ്ധീരകിൻ മനവാവകില

മന്നിഴന്നികൾ തൂകന്നി കണന്റീരുഥം
എനന്നിൽ തൂകന്നി പുതുമഴയുഥം
കണ്ടു ഞവാടനൻ പുതുമന്നിഴന്നിയന്നിൽ 
സസ്വപ്നങ്ങൾ എനന്നിൽ ചന്നിരന്നിതൂകന്നി.
ഈ പവാട നന്നിനന്നിൽ തൂവന്നി
പവാൽ തൂകുഥം തപവാടല 
എനള്ളന്നിൽ നന്റീയുഥം 
വന തചർനന്നിരന്നിക്കുഥം
നവാളന്നിൽ തചർത്തുടവച മന്നിഴന്നികൾ
തതേനലരുകൾ വന്നിരന്നിയുഥം
തനരഥം സസ്വരമഴ തൂകുഥം
രവാവഥം ഇനന്നി നന്നിനന്നിൽ
ചവായുഥം കണന്റീരന്നിനഴ
തൂകന്നി എനന്നിൽ വന്റീണ്ടുഥം
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മുഹമദറ്റ് സകിനവാൻ        
കവകിത

പൂവകിതൾ

ഒരു പൂവന്നിതേളവായക്ക് ടപവാനന്നിൻ ടവളന്നിച്ചെമവായക്ക്
ടപവാൻ തൂവൽ സ്പർശമവായന്നി നന്നിനന്റീടുന
ടപവാൻ തൂവൽ സ്പർശമവായന്നി നന്നിനന്നിടുന
അറന്നിവന്നിൻ ടവളന്നിച്ചെമവായക്ക് ടപവാനന്നിൻ ടവളന്നിച്ചെമവായക്ക് 
കവാണവാക്കുയന്നിതല നന്റീ വരു വരൂ...

തനവാവന്നിടന്റെ തവദന അറന്നിഞ്ഞന്റീടുകന്നിൽ
പൂവവായക്ക് ഒരു പൂവന്നിൽ ടവളന്നിച്ചെഥം
ഞവാടനവാനന്നിരുന...
മവാമഴ ടപവായ്കയന്നിൽ വന്റീണുടെഞ്ഞ
ചന്നിത്രശലഭങ്ങൾ ഒരു തതേൻമതേന്നിൽ
ഒനന്നിച്ചെക്ക് ഒരുമന്നിച്ചെക്ക് കൂടവായക്ക് നന്റീ
വന്നൂ നന്നിന്നൂ തതേൻനുകർന്നൂ
നന്റീ ടചന്നൂ തതേൻനുകർന്നൂ...
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കഥ             അസകിൻ മരകിയ 
         

തണലമരണ
സങ്കടെത്തന്നിടന്റെ  ആഴകടെലന്നിൽ  ആടെന്നിയുലയുന  ഒരു  തതേവാണന്നിയവായന്നിരുന  അവൾ.

സസ്വനഥം ടമനഥം ബന്ധടമനഥം പറഞ്ഞന്നിരുനവർ ഓതരവാരുത്തരവായന്നി അവടള ഒറ്റയവാകന്നിയന്നിടക്ക്
തപവാവകയവാണക്ക്.  ആദദഥം  എല്ലവാടമല്ലവാമവായന്നിരുന  അമ്മ.  തശഷഥം  വവാതലദനന്നിധന്നിയവായ
അച്ഛൻ.  ഇതപവാൾ എല്ലവാടമല്ലവാമവായ മുത്തശ്ശന്നിയുഥം.  ഒറ്റയവാടണനക്ക് അവൾക്കു വന്നിശസ്വസന്നികവാൻ
ആകുനന്നില്ല.

മന്നിനവന്നിനക്ക് നവാലവയസ്സക്ക് ഉണവായന്നിരുനതപവാഴവാണക്ക്
അവളടടെ  അമ്മ മരന്നിച്ചെതേക്ക്.  തുടെർനക്ക്   രണ്ടു വർഷഥം പന്നിനന്നിടതപവാതഴക്കുഥം അച്ഛനുഥം.  അവൾ
പലതപവാഴുഥം  ചന്നിനന്നിച്ചെന്നിടണക്ക്  എനവാ  തേനന്നിക്കു  മവാത്രഥം   ഇങ്ങടനടയനക്ക്.  പന്നിടന
അവൾടകല്ലവാഥം  അവളടടെ  മുത്തശ്ശന്നിയവായന്നിരുന.  എനന്നിനുതമതേന്നിനുഥം  അവൾകക്ക്  മുത്തശ്ശന്നി
തവണമവായന്നിരുന.  മുത്തശ്ശന്നി  അവൾകക്ക്  മുത്തശ്ശന്നി  മവാത്രമല്ലവായന്നിരുന,  ഒരു  അമ്മ
കൂടെന്നിയവായന്നിരുന, ഒരു സുഹൃത്തവായന്നിരുന. 

മന്നിന  പഠന്നികവാൻ  മന്നിടുകന്നിയവായന്നിരുന.  ക്ലവാസ്സന്നിടല  ഒനവാഥം  സ്ഥവാനകവാരന്നി.  സ്കൂളന്നിടന്റെ
ടപവാതനവാമന. എനവാൽ കയറ്റവഥം ഉണവാകുതമവാൾ ഒരു ഇറകവഥം ഉണവാകുഥം എനക്ക് പറയുന
തപവാടല  ദവാരന്നിദ്രദഥം  ആ  കുടുഥംബടത്ത  കവാർനതേന്നിനവാൻ  തുടെങ്ങന്നി.  നല്ലവരവായ  നവാടകവാർ
അവടര സഹവായന്നികവാൻ എത്തന്നി.  അവർ നടല്ലവാരു തുക പന്നിരന്നിച്ചെക്ക് ആ ദരന്നിദ്ര കുടുഥംബത്തന്നിനക്ക്
നലന്നി.  അങ്ങടന  അവൾ  പഠന്നിപന്നിൽ  മുതനറന്നി.  പഠന്നിച്ചെക്ക്  വലതേവാടയവാരു
തഡവാകറവാകണടമനവായന്നിരുന അവളടടെ ആഗഹഥം.  അതേന്നിനവായന്നി പരന്നിശ്രേമഥം അവൾ വളടര
ശക്തമവാകന്നി. അങ്ങടന കവാലഥം വളടരതവഗഥം കഴന്നിഞ്ഞുതപവായന്നി.
എസക്ക്എസക്ക്എൽസന്നിക്കുഥം പസക്ക് ടുവന്നിനുഥം അവൾകക്ക് മുഴുവൻ എ പസക്ക് ആയന്നിരുന.  നവാടന്നിടല
ടപവാതനവാമനയവായന്നി മവാറന്നി അവൾ. 

പസ്ടു  കഴന്നിഞ്ഞ  തശഷഥം  അവളടടെ  ആഗഹ  പ്രകവാരഥം  തേടന  എഥംബന്നിബന്നിഎസന്നിനക്ക്
തചർന.  അവന്നിടടെയുഥംപണഥം  ഒരു  വന്നിലങ  തേടെന്നിയവായന്നിരുന.  എനവാൽ  ചന്നില  സകൗ
മനസുകളടടെ കവാരുണദത്തവാലഥം  പുരയന്നിടെഥം പണയഥംടവച കന്നിടന്നിയ പണഥം ടകവാണ്ടുഥം പഠനഥം
തുടെർന.അഞ്ചു വർഷഥം കടെന തപവായന്നി. 

അഞ്ചവാഥം  വർഷ  അവസവാന  പരന്റീക്ഷയുഥം  കഴന്നിഞ്ഞക്ക്  അവൾ  വന്റീടന്നിതലകക്ക്  മടെങ്ങന്നി.
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ഫലപ്രഖദവാപനത്തന്നിനു  തവണന്നിയുള്ള  കവാത്തന്നിരന്നിപവായന്നിരുന  പന്നിനന്റീടെക്ക്.  അങ്ങടന  ആ
കവാത്തന്നിരന്നിപന്നിനക്ക് വന്നിരവാമമന്നിടടകവാണക്ക് അവളവാഗഹന്നിച്ചെ ആ ദന്നിനഥം വടനത്തന്നി.  തേടന റന്നിസൽടക്ക്
അറന്നിയവാനവായന്നി  അവൾ  തകവാതളജന്നിതലകക്ക്  പുറടപട.  ഫലഥം  വനതപവാൾ   അവൾകക്ക്
വന്നിശസ്വസന്നികവാനവായന്നില്ല...  എഥംബന്നിബന്നിഎസന്നിനക്ക്  തകരളത്തന്നിടല  ഒനവാഥം  സ്ഥവാനകവാരന്നി
മന്നിനവവായന്നിരുന.

ചവാവകവാടെന്നിനതേക്ക്    അഭന്നിമവാനത്തന്നിടന്റെ   നന്നിമന്നിഷമവായന്നിരുന.  ആതഘവാഷങ്ങൾകക്ക്  തശഷഥം
അല്പഥം  തേവാമസന്നിച്ചെവാണക്ക്  മന്നിന  അനക്ക്  നവാടന്നിടലത്തന്നിയതേക്ക്.  അവൾ  പ്രതേന്റീക്ഷന്നിച്ചെതേക്ക്  തേടന
സസ്വന്റീകരന്നികവാനവായന്നി  പൂമവാലയുമവായന്നി  നന്നിൽക്കുന  വൻ  ജനവാവലന്നിയുഥം  ടകവാടഥം  കുരവയുഥം
ആയന്നിരുന.  എനവാൽ അവന്നിടടെ ഒനഥം കവാണവാൻ അവൾക്കു കഴന്നിഞ്ഞന്നില്ല.   ആടകടയവാരു
ശ്മശവാന  മൂകതേ...  അവൾ  വന്റീടന്നിതലകക്ക്  നടെന.  വന്റീടെന്നിൻടറ  മുനന്നിടലവാരു  വൻജനവാവലന്നി.
പലയന്നിടെത്തുനന്നിനഥം  സന്റീകൾ  വന്നിങ്ങന്നി  കരയുന.  അവളടടെ  നടെപന്നിനക്ക്  തവഗതേ  വർദ്ധന്നിച.

അവളടടെ  ഹൃദയമന്നിടെന്നിപക്ക്  വർദ്ധന്നിച.  വന്റീടന്നിതലകക്ക്  അവൾ  കയറന്നിയതപവാൾ  ആദദഥം  കണതേക്ക്
വന്റീടന്നിടല  ഒരു  മുറന്നിയന്നിൽ  ടവള്ള  പുതേച്ചെക്ക്  കന്നിടെക്കുന  മുത്തശ്ശന്നിടയയവായന്നിരുന.  അതേവൾകക്ക്
തേവാങ്ങവാവനതേന്നിലഥം അപ്പുറമവായന്നിരുന.

ഒന  ടപവാടന്നികരയണഥം  എനക്ക്  അവൾകക്ക്  ഉണവായന്നിരുന.  എനവാൽ  അവൾകക്ക്
അതേന്നിനവായന്നില്ല. ടവക്കുന ചുവടുകൾ ഒനഥം ഉറയ്ക്കുനന്നില്ല. 

മുത്തശ്ശന്നി  ടവണന്റീറവായന്നി  തേന്റീരുനതേക്ക്  അവൾ തനവാകന്നിനന്നിന.  ആടളവാഴന്നിഞ്ഞു...  ആ വന്റീടന്നിൽ
വന്റീണ്ടുഥം അവൾ ഒറ്റയവായന്നി.  മുത്തശ്ശന്നി എന തേണൽ ഇല്ലതല്ലവാ എടനവാരു ഏകവാനതേ.  ഒരു
തേണൽ മരഥം മുറന്നിച മവാറ്റടപടതേക്ക് തപവാടല അവൾകക്ക് തതേവാനന്നി.
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കടങ്കേഥ

* അതങ്ങവാതടവാടുഥം ഇതങ്ങവാതടവാടുഥം തനടര നന്നിനവാൽ സതേദഥം പറയുഥം 

* ടഞടന്നില്ലവാ വടയന്നില

* ആനതകറവാമല  ആടു തകറവാമല, ആയന്നിരഥം കവാനവാരന്നി പൂത്തന്നിറങഥം

* കവാള കന്നിടെക്കുഥം കയതറവാടുഥം

* ഒരു ചടന്നിയന്നിൽ രണ്ടു കറന്നി

* മുറ്റത്തക്ക് അഞ്ചക്ക് കവാവൽകവാർ

*  അമ്മ ടകവാത്തന്നി മകൻ മരന്നിച

* മരഥംടവടകവാർ ടവടവാത്ത മരഥം ടവള്ളത്തന്നിലന്നിടവാൽ ചന്റീയവാത്ത മരഥം

 ഉതരണ

 തുലവാസക്ക്
 പപടെഥം
 നക്ഷത്രങ്ങൾ
 മത്തങ്ങ
 മുട
 ജക
 തേന്റീടപടന്നി
 മുതേല
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കവകിത     മഗവാകുലദവാസറ്റ്
 

മകിനവാമകിനുങ്ങറ്റ്
മന്നിനവാമന്നിനന്നി  മന്നിനന്നിത്തന്നിളങ്ങന്നി
ടപവാനന്നിൻതൂവൽ  വന്നിരന്നിച്ചെന്നിടക്ക് 
തൂവന്നി ടപവാനന്നിൻ ടവളന്നിച്ചെവതമകന്നി
സന്ധദവാതവളയന്നിൽ നന്റീ മന്നിനന്നി

കവാലത്തുഥം തനരത്തുഥം 
സന്ധദയ്ക്കുഥം ടചറുദന്നിനടമവാരു
ഉണർവന്നിൻ ടവളന്നിച്ചെവഥം  നന്റീ ഏകന്നി
മന്നിനവാമന്നിനുങകൾ ടപവാനന്നിൻ
ടവളന്നിച്ചെവമവായന്നി ചവാടെന്നി  ആടെന്നി

നന്റീ പവാറന്നി വവാതയവാ
ടപവാനഥം മന്നിനഥം ചവാന്തുഥം
നന്നിനന്നിൽ നന്നിറമവായന്നി തൂകന്നി
ടവളന്നിച്ചെഥം എനന്നിൽ
സസ്വപ്നങ്ങൾ ടനയ  ഞവാൻ
നന്നിനന്നിൽ ചന്നിരന്നിതൂകന്നി ഞവാൻ
ടചറു പുലരന്നികൾ ഒരു പുലരന്നി
നന്റീ വനവാടട
പുതു പുലരന്നികൾ നന്റീ തേനവാടട.
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കവകിത     മജവാനവാഥറ്റ് ബകിജു

മഴ

മഴ  മഴ  മഴ മഴ ടപയടട
തേകധന്നിമന്നി  തേകധന്നിമന്നി ടപയടട
ആർത്തന്നിരമന്നി ടപയടട
ആർത്തന്നിരമന്നി ടപയടട

മഴ  വന ടവള്ളഥം കന്നിടന്നി
തേവളകൾ തുള്ളന്നിച്ചെവാടെന്നി
ജന്റീവന്നികൾ സതനവാഷന്നിച
മവാനുഷർ ആഹവാദന്നിച

മയന്നിലകൾ നൃത്തമവാടെന്നി
കുയന്നിലകൾ പവാടപവാടെന്നി
മഴ മഴ  മഴ  മഴ ടചയവതല്ലവാ
മഴ മഴ  മഴ  മഴ ടചയവതല്ലവാ...
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റകിമപ്പവാര്ട്ടറ്റ് പ്രവൃതകിപരകിചയണ

സ്കൂളന്നിൻടറ  ആരഥംഭഥം  മുതേൽ  നന്റീഡന്നിൽ  വർകക്ക്  ടെന്റീച്ചെർസവായന്നി  ലന്നിസന്നി  ടെന്റീച്ചെറുഥം
പന്നിൻഗവാമന്നികളവായന്നി  തസവാഫന്നിയവാമ്മ ടെന്റീച്ചെറുഥം സന്നിസർ മന്നിനന്നി ടസബവാസദനുഥം ടഡയക്ക്സന്നി എവന്നി
ടെന്റീച്ചെറുഥം ഈ തമഖലയന്നിൽ പ്രവർത്തന്നിക്കുന.  സ്കൂൾ തമഖലകളന്നിൽ  തുടെങ്ങന്നി തസറ്റക്ക് തമളകൾ
വടര  നമ്മുടടെ  സ്കൂൾ  ഉനതേനന്നിലവവാരഥം  പുലർത്തുന.  സബന്നില്ലവാ   തമളകളന്നിൽ  ഓവതറവാളഥം
ജന്നില്ലവാ  തമഖലയന്നിൽ  ഉനതേമവായ  വന്നിജയവഥം  പങ്കവാളന്നിത്തവഥം  നന്നിലനന്നിർത്തുകയുഥം  ടചയ്യുന.
സഥംസ്ഥവാന തമളകളന്നിൽ  മുളടകവാണ്ടുള്ള ഉതേക്ക്പനങ്ങൾ എന ഇനത്തന്നിൽ  തുടെർച്ചെയവായ
പങ്കവാളന്നിത്തവഥം  ഒനവാഥംസ്ഥവാനവഥം  ഉണക്ക്  എല്ലവാവർഷവഥം  തമളകളന്നിൽ  ഇരുപതേന്നിൽപരഥം
ഇനങ്ങളന്നിൽ വന്നിദദവാർഥന്നികടള പടങ്കടുപന്നിക്കുഥം ഈ വർഷഥം പത്തവാഥം ക്ലവാസന്നിടല അജന്റീഷക്ക് വന്നി
എമ്മന്നിനക്ക് സഥംസ്ഥവാന മതരത്തന്നിൽ എ തഗഡക്ക് ലഭന്നിച.
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      കവായകികണ

അനുഭവക്കുറകിപ്പറ്റ്

  രണ്ടുവർഷമവായന്നി  തേലതശ്ശരന്നി  കന്നികറ്റക്ക്  തസഡന്നിയത്തന്നിൽ  പ്രവാകന്റീസന്നിനവായന്നി
തപവാകുനണവായന്നിരുന.  അവന്നിടടെനന്നിനഥം ജന്നില്ലവാ ടെന്റീമന്നിൽ കളന്നികവാൻ അവസരഥം ലഭന്നിച.  ഈ
വർഷഥം ജന്നില്ലവാ ടെന്റീമന്നിൽ  കളന്നിച്ചെന്നിരുന. ആ കളന്നിയന്നിൽ മന്നികച്ചെ പ്രകടെനഥം നടെത്തവാൻ  സവാധന്നിച.

കവാസർതഗവാഡക്ക് ടവച്ചെവായന്നിരുന സഥംസ്ഥവാന മതരഥം നടെനതേക്ക്.  മൂന ജന്നില്ലകടള തതേവാൽപന്നിച്ചെക്ക്
ഞങ്ങൾ വന്നിജയന്നിച.  ഞങ്ങൾകക്ക് നവാലക്ക് ടെന്റീമുകതളവാടെക്ക് മതരന്നിതകണന്നി വന.  ഒരു ടെന്റീമന്നിതനവാടെക്ക്
മവാത്രഥം പരവാജയടപട.  ഈ മതരത്തന്നിൽ നന്നിനക്ക് നനവായന്നി കളന്നിച്ചെ നവാലക്ക് തപർകക്ക് തസവാൺ
മതരത്തന്നിതലകക്ക് ടസലക്ഷൻ ലഭന്നിച.

കവാസർതഗവാഡക്ക്  മതരത്തന്നിനക്ക്  തപവായതപവാൾ  ഞങ്ങടള  നയന്നിച്ചെതേക്ക്  തകശു  സവാറുഥം
രവാഹുൽ മവാറുമവായന്നിരുന.  നല്ല സതപവാർടവാണക്ക്  അവർ ഞങ്ങൾകക്ക്  തേനന്നിരുനതേക്ക്.  എൻടറ
വന്റീടകവാരുഥം അധദവാപകരുഥം എനന്നികക്ക് തപ്രവാതവാഹനഥം തേനന്നിരുന.  പ്രവാകന്റീസന്നിനവായന്നി എനഥം
തേലതശ്ശരന്നിയന്നിൽ  അവരവാണക്ക്  ടകവാണ്ടുതപവായന്നിരുനതേക്ക്.  എൻടറ  ആഗഹഥം  നല്ല  ഇനദൻ
കന്നികറ്റക്ക് തേവാരമവാകണഥം എനവാണക്ക്.  നല്ല കളന്നികവാരൻ ആവണടമങ്കന്നിൽ നല്ല കഠന്നിനവാധസ്വവാനഥം
ആവശദമവാണക്ക് എനക്ക് മതരങ്ങളന്നിലൂടടെ മനസ്സന്നിലവാകവാൻ സവാധന്നിച.
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ഉപനദ്യവാസണ     സയൻസറ്റ് കബറ്റ്

ഓമസവാൺ ദകിനണ
 ടസപക്ക്റ്റഥംബർ  16  തലവാക ഓതസവാൺ ദന്നിനഥം...  സസ്വസ്ഥമവായന്നി ഇരന്നിക്കുക മുതനവാടതപവാവക
എനതേവാണക്ക് ഈ വർഷടത്ത ഓതസവാൺ ദന്നിന സതന്ദശഥം.  അനരന്റീക്ഷഥം നനവായന്നിരുനവാൽ
നമ്മുടടെ ജന്റീവന്നിതേവഥം സുഖകരമവായന്നിരന്നിക്കുഥം എന ഓർമ്മടപടുത്തുകയവാണക്ക് ഈ ദന്നിനഥം.

സൂരദനന്നിൽനന്നിനക്ക്  ഉൽസർജന്നികടപടുന   അപകടെകവാരന്നികളവായ   അൾടവാ  വയലറ്റക്ക്
രശ്മന്നികൾ  വർദ്ധന്നിച്ചെതതേവാതേന്നിൽ  ഭകൗതമവാപരന്നിതേലത്തന്നിൽ  പതേന്നിച്ചെവാൽ  അതേക്ക്  മനുഷദനുഥം
ജന്തുകൾക്കുഥം  ഹവാനന്നികരഥം  ആവകയുഥം  ആതഗവാള  ആവവാസവദവസ്ഥടയ  തേടന
തേവാറുമവാറവാക്കുകയുഥം ടചയ്യുഥം. ഈ വന്നികന്നിരണങ്ങടള തേടെഞ്ഞുനന്നിർത്തുന ഭൂമന്നിയുടടെ സസ്വവാഭവാവന്നിക
ആവരണമവാണക്ക് ഓതസവാൺ പവാളന്നി.  സവാതറ്റവാസക്ക് ഫന്നിയറന്നിൽ  സ്ഥന്നിതേന്നിടചയ്യുന  ഒരു തനരന്നിയ
വവാതേക പവാളന്നി യവാണന്നിതേക്ക്. 1970-കളന്നിൽ അൻറവാർടന്നിക യന്നിൽ നടെത്തന്നിയ ഗതവഷണങ്ങളടടെ
ഫലമവായുഥം  മറ്റുഥം  ഈ   പവാളന്നി  തശവാഷന്നിച  ടകവാണന്നിരന്നിക്കുനതേവായന്നി   ശവാസജർ
കടണത്തന്നിയന്നിടണക്ക്.  ഇലതകവാണന്നികക്ക്  വദവസവായതമഖലയന്നിലഥം  ശന്റീതേന്റീകരണന്നികളന്നിലഥം
ഉപതയവാഗന്നിക്കുന  തക്ലവാതറവാഫ്ലൂതറവാ കവാർബണുകൾ   ഓതസവാൺ പവാളന്നിയന്നിൽ ഉള്ള ഓതസവാൺ
വവാതേക  തേനവാത്രകടള   വന്നിഘടെന്നിപന്നിക്കുനതേവാണക്ക്   ഇതേന്നിനു  കവാരണമവായന്നി
കടണത്തന്നിയന്നിടള്ളതേക്ക്.ഓതസവാൺപവാളന്നി  തശവാഷണഥം  നന്നിമന്നിത്തഥം  ഉയർനതതേവാതേന്നിൽ
അൾടവാവയലറ്റക്ക്  രശ്മന്നികൾ  ഭൂമന്നിയന്നിടലത്തുനതേക്ക്  തേസ്വകക്ക്  അർബുദഥം,   തേന്നിമന്നിരഥം,

തരവാഗപ്രതേന്നിതരവാധശക്തന്നി തശവാഷണഥം,   സൂകസസദങ്ങളടടെ നവാശഥം  എനന്നിവയുണവാകുന.

ഓതസവാൺ പവാളന്നി  സഥംരക്ഷന്നിതകണതേന്നിടന്റെ  ആവശദകതേ  മനസ്സന്നിലവാകന്നി  തലവാക
രവാഷ്ട്രങ്ങൾ   ഓതസവാൺ തശവാഷക  വസ്തുകളടടെ ഉപതയവാഗഥം പരമവാവധന്നി കുറയ്ക്കുവവാനവായന്നി
വന്നിയന കൺടവൻഷൻ 1985,  തമവാൺടന്നിയൽ തപ്രവാതടവാതകവാൾ 1987, 1990 ടല  ലണൻ,

1992 ടല  തകവാപൻതഹഗൻ  ഉടെമടെന്നികൾ  തുടെങ്ങന്നിയവ  ഉണവാകന്നിയന്നിടണക്ക്.  തമവാൺടന്നിയൽ
ഉടെമടെന്നിയുടടെ കന്റീഴന്നിൽ ഓതസവാൺ കുടെയുഥം അതതേവാടടെവാപഥം കവാലവാവസ്ഥടയയുഥം സഥംരക്ഷന്നിച്ചെക്ക്
ശക്തമവായ  ജന്റീവന്നിതേഥം  നയന്നികവാനുള്ള  സതന്ദശമവാണക്ക്  ഈവർഷടത്ത  ഓതസവാൺ  ദന്നിന
സതന്ദശഥം.  മനുഷദൻടറ നനയുടടെയുഥം കൂടവായ പ്രവർത്തനത്തന്നിടന്റെയുഥം ഫലഥം  വന്നിജയമവാണക്ക്
എനക്ക് ഓർമ്മന്നിപന്നിക്കുനതേവാണക്ക്  ഓതസവാൺ ദന്നിനഥം.
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चचटकच लद

      एक छजटत बचचत दभसरद बचचद सद :
          अगर वदन मम सभरज नत वनकलद तज कयत हजगत?
 दभसरत बचचत:       वबजलड कत वबल बढ जतएगत ।

     मदकअप करकद आतड हभ स ।

वहलत:    डरकटर सतहब,     एकसरद करवतनत हह ।
डरकटर:  ठडक हह,    तहयतर हज जतओ ।
मवहलत: पर!        डरकटर सतहब एकसरद कह सद करतनद हह?
डरकटर:   फजटज खड सचतद हह,   ठडक उसड तरह।
मवहलत:  ठडक हह,         मह अभड मदकअप करकद आतड हभ स ।

 कद वल 2       बतर गमर पतनड सद नहतयत हभ स ।

बदटत: वपततजड,                    इस नवदयजस मम मह कद वल दज बतर गमर
             पतनड सद नहतयत हभ स ।
वपतत:         तज बतकड वदन ठसडद पतनड सद नहतयत हज कयत?
बदटत:         बतकड वदन तज मह नहतयत हड नहड स ।
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Science Seminar     Tonisha Varghese

THE 4IR – Are We Prepared?
    We  stand  on  the  brink  of  a  technological  revolution  that  will

fundamentally   alter the way we live, work, and relate to one another. Technologies
are emerging and affecting our lives in ways that indicate we are at the beginning of a
Fourth Industrial Revolution, a new era that builds and extends the impact of digitization
in new and unanticipated ways.

                  The Industrial Revolution was the transition to new manufacturing
processes in the period from about 1760 to sometime between 1820 and 1840. This
transition  included  going  from  hand  production  methods to  machines,  new  chemical
manufacturing and  iron  production processes,  the  increasing  use  of  steam  power,  the
development of machine tools and the rise of the factory system. The Industrial Revolution
began in Great Britain, and many of the technological innovations were of British origin.

The First Industrial Revolution used water and steam power to mechanize
production. The Second used electric power to create mass production. The Third used
electronics  and  information  technology  to  automate  production.  Now  a  Fourth
Industrial Revolution is building on the Third which is characterized by a fusion of
technologies that  is  blurring the  lines  between the physical,  digital,  and biological
spheres. When compared with previous industrial revolutions, the Fourth is evolving at
an exponential rather than a linear pace.
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The Fourth Industrial Revolution

The  phrase  'fourth  industrial  revolution'  was  first  used  in  2016,  by
Professor Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman of the World Economic
Forum.

 The  Fourth  Industrial  Revolution  builds  on  the  Digital  Revolution,
representing new ways in which technology becomes embedded within societies and
even  the  human  body.  The  Fourth  Industrial  Revolution  is  marked  by  emerging
technology breakthroughs in a number of fields, including robotics, artificial intelligence,
nanotechnology,  quantum computing,  biotechnology,  The Internet  of Things (IoT),  3D printing
and  autonomous vehicles. These fields together called ‘The Smart Factory’  have great
potential to continue to connect billions of more people to the web, drastically improve
the  efficiency  of  business  and  organizations  and  help  regenerate  the  natural
environment through better asset management.

Fields of Industry 4.0 – The Smart Factory

Artificial  intelligence  (AI):  Sometimes called  machine  intelligence,  is  intelligence
demonstrated by machines, in contrast to the natural intelligence displayed by humans
and  other  animals.  In  computer  science AI  research  is  defined  as  the  study  of
"intelligent agents": any device that perceives its environment and takes actions that
maximize its chance of successfully achieving its goals.
Biotechnology:  Is the broad area of science involving living systems and organisms
to develop or make products, or "any technological application that uses biological
systems,  living  organisms,  or  derivatives  thereof,  to  make  or  modify  products  or
processes for specific use.
Robotics: Is an interdisciplinary branch of engineering and science that includes mechanical
engineering,  electronics engineering,  computer science, and others. Robotics deals with the
design, construction, operation, and use of  robots, as well as  computer systems for their
control,  sensory  feedback,  and  information  processing.These  technologies  are  used  to
develop machines that can substitute for humans and replicate human actions.
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The Internet of Things (IoT): Is the network of physical devices,  vehicles,  home
appliances, and other items embedded with  electronics,  software,  sensors,  actuators,  and
connectivity which enables these things to connect and exchange data. Embedded with
technology, these devices can communicate and interact over the internet, and they can
be remotely monitored and controlled.
Vehicular automation:  Involves the use of mechatronics, artificial intelligence, and multi-
agent system to assist a vehicle's operator. These features and the vehicles employing them
may be labelled as intelligent or smart. A vehicle using automation for difficult tasks,
especially navigation, may be referred to as semi-autonomous.
3D printing:  Is any of various processes in which material is joined or solidified
under computer control to create a  three-dimensional object. Objects can be of almost
any shape or geometry and typically are produced using digital model data from a 3D
model or another electronic data source. The term "3D printing" originally referred to a
process that deposits a binder material onto a powder bed with inkjet printer heads layer by
layer.
Quantum  computing:   Is  computing using  quantum-mechanical phenomena,  such  as
superposition and entanglement. A quantum computer is a device that performs quantum
computing.  Quantum  computation  uses  quantum  bits or  qubits,  which  can  be  in
superpositions of  states.  On  the  other  hand,  quantum  computers  may  be  able  to
efficiently solve problems which are not practically feasible on classical computers.
Nanotechnology:  Is  manipulation  of  matter  on  an  atomic,  molecular,  and
supramolecular scale. Nanotechnology may be able to create many new materials and
devices with a vast range of  applications, such as in  nanomedicine,  nanoelectronics,
biomaterials energy  production,  and  consumer  products.  On  the  other  hand,
nanotechnology  raises  many  of  the  same issues  as  any  new technology,  including
concerns about the toxicity and environmental impact of nanomaterials.
4IR – India Grabbing Opportunities

The Fourth  Industrial  Revolution  holds  a  lot  of  promise  to  India.  The
breakthroughs  of  the  various  fields  help  India  leapfrog  traditional  phases  of
development and accelerate transitions to a developed nation.

 Make in India

  A type of Swadesi Movement launched by the Government of India to
encourage companies to manufacture their products in India and also increase their
investment. It ensures 100% of Foreign Direct Investment in all sectors except space,
defence and news media.

 Skill India

                      Another campaign to train 40 crore people in India in different skills. It
includes  various  initiatives  of  the  government  like  National  Skill  Development
Mission(NSDM) and Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana(PMKVY).
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 Digital India

                    A campaign to ensure the Government services are made available to
citizens electronically  by improved online  infrastructure and by increasing Internet
connectivity  or  by  making  the  country  digitally  empowered  in  the  field  of
technology. The  initiative  includes  plans  to  connect rural areas  with high-speed
internet networks. Digital India consists of three core components, (a) development of
secure and stable digital infrastructure, (b) delivering government services digitally,
and (c) universal digital literacy.

When  hit by heavy flood and natural disasters, we have seen how Kerala
co-ordinated  and  supported   the  rescue  and  relief  activities   through  facebook,
whatsapp and other apps.

Start-up India    

           Focuses on funding support and Industry-Academia Partnership. The Ministry of

Human Resource Development and the Department of Science and Technology have agreed to
partner in an initiative to set  up over 75 such startup support hubs in the National
Institutes  of  Technology (NITs),  the Indian  Institutes  of  Information  Technology (IIITs),
the Indian  Institutes  of  Science  Education  and  Research (IISERs)  and National  Institutes  of
Pharmaceutical Education and Research (NIPERs).
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 Atal Innovation Mission
   Atal Innovation Mission (AIM) including Self-Employment and Talent

Utilization  (SETU)  is  Government  of  India’s  endeavour  to  promote  a  culture  of
innovation and entrepreneurship. Its objective is to serve as a platform for promotion
of world-class Innovation Hubs, Grand Challenges, Start-up businesses and other self-
employment  activities,  particularly  in  technology  driven  areas.  It  has  two  major
programmes Atal Tinkering Labs and Atal Incubation Centers.

 Block chains

     A blockchain,  is  a growing list  of records,  called blocks,  which are
linked  using cryptography. Blockchains  which  are  readable  by the  public  are  widely
used by cryptocurrencies- known as Bitcoins. Each block contains a cryptographic hash of
the previous block, a timestamp, and transaction data (generally represented as a merkle
tree root hash). By design, a blockchain is resistant to modification of the data. It is "an
open, distributed ledger that can record transactions between two parties efficiently and
in a verifiable and permanent way". For use as a distributed ledger,  a blockchain is
typically managed by a peer-to-peer network collectively adhering to a protocol for inter-
node communication and validating new blocks. Once recorded, the data in any given
block cannot be altered retroactively without alteration of all subsequent blocks, which
requires consensus of the network majority.

 O2O

                          Online to offline is a phrase that is used in digital marketing to describe
systems enticing consumers within a digital environment to make purchases of goods
or  services from physical  businesses. O2O means "Online To Offline"  to  connect
traditional business via online marketing. Via online platform, consumers can select
product/service  directly  and do online  transactions.  O2O is  connecting traditional
business with a modern platform, advantages on both sides can be perfectly matched
so consumers can enjoy good online price and the same quality offline service.

 Center for the Fourth Industrial Revolution India

           Realizing the country’s potential to lead in and influence the Fourth
Industrial Revolution, the World Economic Forum has partnered with the Government
of India to set up the Center for the Fourth Industrial Revolution India in Mumbai,
Maharashtra. The Center will work to accelerate the development and implementation
of governance protocols for emerging science and technology to best serve citizens,
society and the public at large. By working with central and state governments, private
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sector actors, international organizations, and civil society groups, the Center for the
Fourth Industrial Revolution India will design and pilot practical tools for the agile
governance of specific technologies.
And many other missions and campaigns are ready to launch.

India – Facing Challenges of Industry 4.0                                  
 

 No access to electricity

As per the World Bank, 15.5 percent population of India still does not
have access to electricity which translates to 8.5 crore people.

 No access to internet

74% of the net population of India have no access to internet and digital
knowledge. In absolute numbers, India has the second largest internet using population
(behind China) with 462 million users as of January 2018. However, that's only 26 per
cent of the population.

 Not sustainable to the primary sector

India’s  current  growth  model  is  not  sustainable  as  the  primary  sector
(Agriculture) employs 51% of the workforce contributes only 12% of the GDP. The
industry-related (secondary) sector employs 22% and contributes 28% of the GDP.  

 Contributes more to service sector

27% of the working population employed in the service sector (tertiary)
contribute towards 60% the GDP.

 Concentrates more on the youth      More than 50% of India’s population is under
the  age  of  27  which  is  greatly  influenced  by  industry4.0,  where  the  latter  50%
including children and old age is totally ignored.
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Though  the  government  is  getting  ready  for
the future through programmes like ‘Make in India’ and
‘Skill India,’ parts of the country are experiencing the
second industrial revolution and are far away from the
third  one.  The  country  can’t  lead  the  industrial
revolution  and  drive  the  change  towards  the
advancement of fourth industrial revolution without the
penetration of electricity and internet.
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 Decreases demand for low skilled and less educated 

 Violates democracy.

 Impact on business

On the supply side, many industries are seeing the introduction of new
technologies that create entirely new ways of serving existing needs and significantly
disrupt  existing  industry  value  chains.  Major  shifts  on  the  demand  side  are  also
occurring,  as  growing  transparency,  consumer  engagement,  and  new  patterns  of
consumer behavior (increasingly built upon access to mobile networks and data) force
companies to adapt the way they design, market, and deliver products and services. On
the whole,  there are four main effects that the Fourth Industrial Revolution has on
business—on  customer  expectations,  on  product  enhancement,  on  collaborative
innovation, and on organizational forms.

 Impact on Government

As the physical, digital, and biological worlds continue to converge, new
technologies  and  platforms  will  increasingly  enable  citizens  to  engage  with
governments, voice their opinions, coordinate their efforts, and even circumvent the
supervision  of  public  authorities.  Simultaneously,  governments  will  gain  new
technological powers to increase their control over populations, based on pervasive
surveillance systems and the ability to control digital  infrastructure. On the whole,
however, governments will increasingly face pressure to change their current approach
to public engagement  and policymaking,  as  their  central  role of  conducting policy
diminishes  owing  to  new  sources  of  competition  and  the  redistribution  and
decentralization of power that new technologies make possible. Ultimately, the ability
of government systems and public authorities to adapt will determine their survival.

Impact on people                                                

The Fourth Industrial Revolution, finally, will change not only what we do
but also who we are. It will affect our identity and all the issues associated with it: our
sense of privacy,  our notions of ownership,  our consumption patterns, the time we
devote to work and leisure, and how we develop our careers, cultivate our skills, meet
people, and nurture relationships, whether the inexorable integration of technology in
our  lives  could  diminish  some  of  our  quintessential  human  capacities,  such  as
compassion and cooperation. Constant connection may deprive us of one of life’s most
important assets: the time to pause, reflect, and engage in meaningful conversation.

These challenges pose chances of inequality, insecurity and question our
identity, voice and community.
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Conclusion
As  the  opportunities  give  widespread  reflection  of  development,

challenges have greater impact on government, business and people. In short:

India       - With one of the youngest labour forces in the world
         - A sizeable technical aptitude
         - The second largest number of internet users on   
                                                                       mobile devices
                                                              
         - The second largest English speaking population

 - is well positioned to enhance its global leadership in a post   
Fourth Industrial Revolution era, 
- only if shaped in a responsive and responsible way to a true - new
civilization which upholds humanity and moral consciousness.

                                                ***
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 നന്ദകി....
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