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സമര്പ്പണണസമര്പ്പണണ
                പ്രതലിസനലികൈളുടടയണ പ്രതലിസനലികൈളുടടയണ 

പരരീക്ഷണങ്ങളുടടയണ പ്രളയതലില് നലിനറ്റ്  പരരീക്ഷണങ്ങളുടടയണ പ്രളയതലില് നലിനറ്റ്  
ജരീവലിതതലിലലകറ്റ്  കൈര കൈയറപാനുള്ള ജരീവലിതതലിലലകറ്റ്  കൈര കൈയറപാനുള്ള 
പ്രലചപാദനമപാകൈടട്ടെ ഇനലി വരുന നപാളുകൈള് പ്രലചപാദനമപാകൈടട്ടെ ഇനലി വരുന നപാളുകൈള് . . 
എലപാവര്കണ ഞങ്ങളുടട ഹൃദയണ നലിറഞ്ഞ എലപാവര്കണ ഞങ്ങളുടട ഹൃദയണ നലിറഞ്ഞ 
പ്രപാര്ത്ഥനകൈളുണ ആശണസകൈളുണ  ലനരുന്നു പ്രപാര്ത്ഥനകൈളുണ ആശണസകൈളുണ  ലനരുന്നു ..
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എഡലിലറപാറലിയല്എഡലിലറപാറലിയല്
          

 little kites  little kites എന്ന വകിജജ്ഞാന വകിളകകിലലെ ഒരു ലകജ്ഞാച്ചു ദദീപ എന്ന വകിജജ്ഞാന വകിളകകിലലെ ഒരു ലകജ്ഞാച്ചു ദദീപ 
പ്രഭയജ്ഞാണട്  പ്രഭയജ്ഞാണട്  '' '' കകിളകിക്കൂടട് കകിളകിക്കൂടട് ''. ''. സമ്പന്നമജ്ഞായ ഒരു സജ്ഞാഹകിതത്യ ലലെജ്ഞാകകം സമ്പന്നമജ്ഞായ ഒരു സജ്ഞാഹകിതത്യ ലലെജ്ഞാകകം 
നമ്മുലട മലെയജ്ഞാള ഭജ്ഞാഷക്കുണട്നമ്മുലട മലെയജ്ഞാള ഭജ്ഞാഷക്കുണട്. . അതട് പരകിചയലപ്പെടജ്ഞാനകം  ഒപ്പെകം അതട് പരകിചയലപ്പെടജ്ഞാനകം  ഒപ്പെകം 
ശ്രലദ്ധേയമജ്ഞായ സജ്ഞാഹകിതത്യ രചനകളകിലലെക്കുകം വവജജ്ഞാനകിക ശ്രലദ്ധേയമജ്ഞായ സജ്ഞാഹകിതത്യ രചനകളകിലലെക്കുകം വവജജ്ഞാനകിക 
ലമഖലെകളകിലലെക്കുകം കടന്നട് ലചലജ്ഞാനകം കുടകികള്കട് സജ്ഞാധകികണകംലമഖലെകളകിലലെക്കുകം കടന്നട് ലചലജ്ഞാനകം കുടകികള്കട് സജ്ഞാധകികണകം. . 
ഇതകിനട് സഹജ്ഞായമജ്ഞാവുകയജ്ഞാണട് ഈ മജ്ഞാസകികഇതകിനട് സഹജ്ഞായമജ്ഞാവുകയജ്ഞാണട് ഈ മജ്ഞാസകിക. . ഈ മജ്ഞാസകികയകിലൂലടഈ മജ്ഞാസകികയകിലൂലട
വകറട്സകിലന്റെ ഒരു ലമഖലെയജ്ഞായ മലെയജ്ഞാളകം കകംപപ്യൂടകിങട് രകംഗതട് വകറട്സകിലന്റെ ഒരു ലമഖലെയജ്ഞായ മലെയജ്ഞാളകം കകംപപ്യൂടകിങട് രകംഗതട് 
മകികവജ്ഞാര്ന്ന ലനടകം വകവരകികജ്ഞാന് കഴകിഞ്ഞു എന്നട് തലന്ന മകികവജ്ഞാര്ന്ന ലനടകം വകവരകികജ്ഞാന് കഴകിഞ്ഞു എന്നട് തലന്ന 
പറയജ്ഞാകംപറയജ്ഞാകം. . ലെകിറകില് വകറട്സട് വകിദത്യജ്ഞാര്തകികളുലട കൂടജ്ഞായ ലെകിറകില് വകറട്സട് വകിദത്യജ്ഞാര്തകികളുലട കൂടജ്ഞായ 
പ്രവര്തനതകിലൂലട ഈ മജ്ഞാസകിക നകിര്മജ്ഞാണകം ഭകംഗകിയജ്ഞായകി പ്രവര്തനതകിലൂലട ഈ മജ്ഞാസകിക നകിര്മജ്ഞാണകം ഭകംഗകിയജ്ഞായകി 
പൂര്തദീകരകികജ്ഞാന് സജ്ഞാധകിച്ചുപൂര്തദീകരകികജ്ഞാന് സജ്ഞാധകിച്ചു. . ഇതകിന ലവണകി സഹകരകിച്ച എലജ്ഞാ ഇതകിന ലവണകി സഹകരകിച്ച എലജ്ഞാ 
കൂട്ടുകജ്ഞാലരജ്ഞാടകം ഞജ്ഞാന് എലന്റെ നനകി ലരഖലപ്പെടത്തുനകൂട്ടുകജ്ഞാലരജ്ഞാടകം ഞജ്ഞാന് എലന്റെ നനകി ലരഖലപ്പെടത്തുന. . ലെകിറകില് ലെകിറകില് 
വകറട്സട് യൂണകിറട് ഞങളുലട സട്കൂളകിനട് ലെഭകിച്ചതകിനകം അതകില് വകറട്സട് യൂണകിറട് ഞങളുലട സട്കൂളകിനട് ലെഭകിച്ചതകിനകം അതകില് 
സജദീവമജ്ഞായകി  പ്രവര്തകികജ്ഞാന് കഴകിഞ്ഞതകിലകം ലെകിറകില് സജദീവമജ്ഞായകി  പ്രവര്തകികജ്ഞാന് കഴകിഞ്ഞതകിലകം ലെകിറകില് 
വകറട്സട് അകംഗലമന്ന നകിലെയകില് ഞജ്ഞാന് കൃതജ്ഞാര്ത്ഥനജ്ഞാണട്  വകറട്സട് അകംഗലമന്ന നകിലെയകില് ഞജ്ഞാന് കൃതജ്ഞാര്ത്ഥനജ്ഞാണട്  . . 

                                                                                            മജ്ഞാഗസകിന് എഡകിലറഴട്സട്മജ്ഞാഗസകിന് എഡകിലറഴട്സട്

    പ്രകിന്സട് പ്രകിന്സട് . . റകി റകി . . എസട്  എസട്  ,,ആദകിതത്യ രജ്ഞാജട്  ആദകിതത്യ രജ്ഞാജട്  & & അലെന് ലഡന്നദീസട്അലെന് ലഡന്നദീസട്
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ആശശംസആശശംസ

വലിദദപാഭദപാസണ സപാലങ്കേതലികൈ വലിദദയടട ശകലി വലിദദപാഭദപാസണ സപാലങ്കേതലികൈ വലിദദയടട ശകലി 
ഉപലയപാഗലിചറ്റ് കുതലികന സന്ദര്ഭമപാണലിതറ്റ്ഉപലയപാഗലിചറ്റ് കുതലികന സന്ദര്ഭമപാണലിതറ്റ്. . 
വലിദദപാലയതലിടല കുട്ടെലികൈളുടട വലിദദപാലയതലിടല കുട്ടെലികൈളുടട 
വലിവരസപാലങ്കേതലികൈവലിദദ കൂട്ടെപായ്മയപായ ലലിറലില് വലിവരസപാലങ്കേതലികൈവലിദദ കൂട്ടെപായ്മയപായ ലലിറലില് 
കകൈററ്റ്സറ്റ് അണഗങ്ങളുടട സൃഷലികൈള് സമപാഹരലിചറ്റ് കകൈററ്റ്സറ്റ് അണഗങ്ങളുടട സൃഷലികൈള് സമപാഹരലിചറ്റ് 
പതലിപ്പപാകനതലില് ഏടറ സലനപാഷണ പതലിപ്പപാകനതലില് ഏടറ സലനപാഷണ 
ലതപാന്നുന്നുലതപാന്നുന്നു. . 

                                                        എലപാ ഭപാവങ്ങളുണ ലനരുന്നു എലപാ ഭപാവങ്ങളുണ ലനരുന്നു ..

          

                                                    സ്കൂള് കൈപാരദദര്ശലിസ്കൂള് കൈപാരദദര്ശലി

                                ടകൈ ടകൈ . . ആര് ആര് . . ഭപാസ്ക്കരന്പലിള്ളഭപാസ്ക്കരന്പലിള്ള
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വലിവര സപാലങ്കേതലികൈ വലിദദയടട ചലിറകു വലിടര്തലിവലിവര സപാലങ്കേതലികൈ വലിദദയടട ചലിറകു വലിടര്തലി
അറലിവലിടന്റെ ആകൈപാശയപാത്ര നടത്തുലമപാള്അറലിവലിടന്റെ ആകൈപാശയപാത്ര നടത്തുലമപാള്

നലിരരീക്ഷണ ബുദലിയടട കൈണ്ണുകൈള് മപാര്ഗ ദര്ശനണനലിരരീക്ഷണ ബുദലിയടട കൈണ്ണുകൈള് മപാര്ഗ ദര്ശനണ
നല്കൈടട്ടെ നല്കൈടട്ടെ .!.!

                  ''                   '' സര്വ്വ മണഗളണ ഭവനസര്വ്വ മണഗളണ ഭവന!''!''

                                പ്രധപാനധദപാപലികൈപ്രധപാനധദപാപലികൈ

                                      രമപാ ശലിവരപാമന്രമപാ ശലിവരപാമന്

 6

കകിളകിക്കൂടട് കകിളകിക്കൂടട് -Digital Magazine-Digital Magazine



ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

ആശശംസആശശംസ
      

     വലിവര സപാലങ്കേതലികൈ രണഗങ്ങളലില് പപാലലമപാടറ്റ്   വലിവര സപാലങ്കേതലികൈ രണഗങ്ങളലില് പപാലലമപാടറ്റ്   

എസറ്റ് എസറ്റ് ..വലി വലി . . എചറ്റ് എചറ്റ് . . എസറ്റ് എസറ്റ് . -. -ടന്റെ തലിളകതലിനറ്റ് മപാററ്റ്  ടന്റെ തലിളകതലിനറ്റ് മപാററ്റ്  
കൂട്ടുവപാന് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് അണഗങ്ങള്കണ അതലിനറ്റ് കൂട്ടുവപാന് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് അണഗങ്ങള്കണ അതലിനറ്റ് 
ചുകപാന് പലിടലികന അധദപാപകൈര്കണ കൈഴലിയടട്ടെ ചുകപാന് പലിടലികന അധദപാപകൈര്കണ കൈഴലിയടട്ടെ 
എനറ്റ് ആശണസലികന്നു എനറ്റ് ആശണസലികന്നു .  .  
                          
                                      ടഡപ്പപ്പ്യൂട്ടെലി ടഡപ്പപ്പ്യൂട്ടെലി . . എചറ്റ് എചറ്റ് . . എണ എണ 
                                ടകൈ ടകൈ . . എ എ . . രജലിതകുമപാരലിരജലിതകുമപാരലി
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

എഡലിലറപാറലിയല് എഡലിലറപാറലിയല് 

ഗ്രൂപ്പറ്റ്ഗ്രൂപ്പറ്റ്
➢➢ ആദലിതദ രപാജറ്റ്       ആദലിതദ രപാജറ്റ്       

➢➢ അലന് ടഡനരീസറ്റ്  അലന് ടഡനരീസറ്റ്  

➢➢ പ്രലിന്സറ്റ് പ്രലിന്സറ്റ് . . റലി റലി . . എസറ്റ്എസറ്റ്

➢➢ ലജപാബലിന് ലജപാസഫറ്റ്ലജപാബലിന് ലജപാസഫറ്റ്

➢➢ സഫപാ സഫപാ . . വലി വലി . . പലി      പലി      

➢➢ കഫബ കഫബ . . വലി വലി . . പലി    പലി    
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

തതാളുകള് മററിയുമമതാള് തതാളുകള് മററിയുമമതാള് 
മഹതതകം മലെയജ്ഞാളകം മഹതതകം മലെയജ്ഞാളകം ..........................................(11).(11)............(...........(പ്രസകംഗകം പ്രസകംഗകം ))

എന്നട് സതനകം ലനപട്റപ്യൂണ് എന്നട് സതനകം ലനപട്റപ്യൂണ് ........................(13)(13)..........(..........(കതട്  കതട്  ))

വളരുന്ന ലലെജ്ഞാകകം വരളുന്ന ഭൂമകി വളരുന്ന ലലെജ്ഞാകകം വരളുന്ന ഭൂമകി ..........(18)......(..........(18)......(കവകിത കവകിത ))

കടലെജ്ഞാസകിലലെ കുതട് കടലെജ്ഞാസകിലലെ കുതട് ................(20)...............(................(20)...............(കഥ കഥ ))

രജ്ഞാതകി രജ്ഞാതകി ...............................(22).....................(...............................(22).....................(കവകിത കവകിത ))

അച്ഛനകം മകളുകം അച്ഛനകം മകളുകം ...........(24)...........................(...........(24)...........................(കഥ കഥ ))

ഗുരു ദകകിണ ഗുരു ദകകിണ .................(26)........................(.................(26)........................(കവകിത കവകിത ))

പജ്ഞാല്കജ്ഞാരകിയുലട സതപകം പജ്ഞാല്കജ്ഞാരകിയുലട സതപകം ........(27).................(........(27).................(കഥ കഥ ))

എലന്റെ പ്രണയകം എലന്റെ പ്രണയകം .......................(34)..............(.......................(34)..............(കവകിത കവകിത ))

കള്ളലന്റെ മനകംമജ്ഞാറകം കള്ളലന്റെ മനകംമജ്ഞാറകം ....................(35)............(....................(35)............(കഥ കഥ ))

സസൗഹൃദകം സസൗഹൃദകം ........................................(39)......(........................................(39)......(കവകിത കവകിത ))

ലഡജ്ഞാകട്ടര് ലഡജ്ഞാകട്ടര് ..എ  എ  ..പകി പകി ..ലജ ലജ ..അബട്ദുല് കലെജ്ഞാകം അബട്ദുല് കലെജ്ഞാകം ..(41) ..(41) 
((ജദീവചരകിതകം ജദീവചരകിതകം ))
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

കജ്ഞാട്ടുപ്പൂവട് കജ്ഞാട്ടുപ്പൂവട് ......................................(42).........(......................................(42).........(കവകിത കവകിത )        )        

സദീഫന് ലഹജ്ഞാകകിങട് സദീഫന് ലഹജ്ഞാകകിങട് ................(45).............................(45).............
((ജദീവചരകിതകം ജദീവചരകിതകം ))

കുടകിയുകം തള്ളയുകം കുടകിയുകം തള്ളയുകം ........................(53)............(........................(53)............(കവകിത കവകിത ))

പരകിസകിതകിദകിനകം പരകിസകിതകിദകിനകം ........................(55).....................................(55).............
((ദകിനജ്ഞാചരണകം ദകിനജ്ഞാചരണകം ))

ലെഹരകി ലെഹരകി ..........................................(57).........(..........................................(57).........(കവകിത കവകിത ))

മലെയജ്ഞാളകം മറക്കുന്ന മലെയജ്ഞാളകികള് മലെയജ്ഞാളകം മറക്കുന്ന മലെയജ്ഞാളകികള് .......(59).............(59)......
((പ്രസകംഗകം പ്രസകംഗകം ))

രകകസകംഘകം രകകസകംഘകം ................(63).......................(................(63).......................(കഥ കഥ ))

വയനജ്ഞാടകിലന്റെ വരങള് വയനജ്ഞാടകിലന്റെ വരങള് ........(65)...........................(65)...................
((യജ്ഞാതജ്ഞാവകിവരണകം യജ്ഞാതജ്ഞാവകിവരണകം ))

  പ്രളയകം പ്രളയകം .....................................(69).............(.....................................(69).............(കവകിത കവകിത ))

Album.........................(71)................(photos)Album.........................(71)................(photos)
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

മഹതതണ മലയപാളണമഹതതണ മലയപാളണ    ((പ്രസകംഗകംപ്രസകംഗകം))

      മജ്ഞാനത്യലരമജ്ഞാനത്യലര,,
                ഇന്നലതകജ്ഞാലെതട് മലെയജ്ഞാളകികള്  ഇന്നലതകജ്ഞാലെതട് മലെയജ്ഞാളകികള്  
ലപജ്ഞാലകം മണകിലനയുകം മലെയജ്ഞാളതകിലനയുകം ലപജ്ഞാലകം മണകിലനയുകം മലെയജ്ഞാളതകിലനയുകം 
അറലപ്പെജ്ഞാലടയുകം ലവറുലപ്പെജ്ഞാലടയുമജ്ഞാണട് അറലപ്പെജ്ഞാലടയുകം ലവറുലപ്പെജ്ഞാലടയുമജ്ഞാണട് 
കജ്ഞാണുന്നതട്കജ്ഞാണുന്നതട്. . മലെയജ്ഞാളകം മജ്ഞാതൃഭജ്ഞാഷയജ്ഞായ മലെയജ്ഞാളകം മജ്ഞാതൃഭജ്ഞാഷയജ്ഞായ 
ലകരളതകില് ലപജ്ഞാലകം ഇതരകം മലെയജ്ഞാളലതലകരളതകില് ലപജ്ഞാലകം ഇതരകം മലെയജ്ഞാളലത
പഴകിക്കുന്ന മലെയജ്ഞാളകികലളകജ്ഞാണജ്ഞാകംപഴകിക്കുന്ന മലെയജ്ഞാളകികലളകജ്ഞാണജ്ഞാകം. . 

എലജ്ഞാവര്ക്കുകം പ്രകിയകം ഇകംഗദീഷകംഎലജ്ഞാവര്ക്കുകം പ്രകിയകം ഇകംഗദീഷകം, , മറ്റു മറ്റു 
ഭജ്ഞാഷകളുമജ്ഞാണട്ഭജ്ഞാഷകളുമജ്ഞാണട്. . വളര്ന വരുന്ന വളര്ന വരുന്ന 
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പുതുതലെമുറകളുലട വജ്ഞാലമജ്ഞാഴകിതലന്ന ഇകംഗദീഷട് പുതുതലെമുറകളുലട വജ്ഞാലമജ്ഞാഴകിതലന്ന ഇകംഗദീഷട് 
ഭജ്ഞാഷയുലട സതജ്ഞാധദീനകം ഏലറയജ്ഞാണട്ഭജ്ഞാഷയുലട സതജ്ഞാധദീനകം ഏലറയജ്ഞാണട്. . മണട് മണട് , , മരകംമരകം, , 
തുടങകിയ പദങള് ലപജ്ഞാലകം നകിതത്യജദീവകിതതകില് തുടങകിയ പദങള് ലപജ്ഞാലകം നകിതത്യജദീവകിതതകില് 
നകിന്നകലനനകിന്നകലന. . മജ്ഞാതൃഭജ്ഞാഷയകില് നകിന്നട് മജ്ഞാതൃഭജ്ഞാഷയകില് നകിന്നട് 
സജ്ഞാഹചരത്യങള് കജ്ഞാരണകം സജ്ഞാഹചരത്യങള് കജ്ഞാരണകം 
അകറലപ്പെടന്നവലരകജ്ഞാള് യജ്ഞാനകികമജ്ഞായകി അകറലപ്പെടന്നവലരകജ്ഞാള് യജ്ഞാനകികമജ്ഞായകി 
അതകിലന അകറ്റുന്നവരജ്ഞാണകിലന്നറയുകംഅതകിലന അകറ്റുന്നവരജ്ഞാണകിലന്നറയുകം. . 
മജ്ഞാതൃഭജ്ഞാഷലയ ലസ്നേഹകികജ്ഞാന് മറനലപജ്ഞായ മജ്ഞാതൃഭജ്ഞാഷലയ ലസ്നേഹകികജ്ഞാന് മറനലപജ്ഞായ 
മലെയജ്ഞാളകികളകില് ചകിലെര്ലകങകിലകം മലെയജ്ഞാളകികളകില് ചകിലെര്ലകങകിലകം 
അലതജ്ഞാര്ലതടകജ്ഞാന് കഴകിയലടഅലതജ്ഞാര്ലതടകജ്ഞാന് കഴകിയലട. . മലെയജ്ഞാളകിയകില് മലെയജ്ഞാളകിയകില് 
നകിനകം വകിലദശമലെയജ്ഞാളകി എന്ന പദവകിയകില് നകിനകം വകിലദശമലെയജ്ഞാളകി എന്ന പദവകിയകില് 
സജ്ഞാഹചരത്യങളജ്ഞാല് എതകിലപ്പെടവര്ലകജ്ഞാലക സജ്ഞാഹചരത്യങളജ്ഞാല് എതകിലപ്പെടവര്ലകജ്ഞാലക 
നമ്മുലട ഭജ്ഞാഷയുലട മഹതതകം മനസകിലെജ്ഞാകജ്ഞാനജ്ഞാകുനമ്മുലട ഭജ്ഞാഷയുലട മഹതതകം മനസകിലെജ്ഞാകജ്ഞാനജ്ഞാകു. . 
മജ്ഞാതൃഭജ്ഞാഷയകില് നകിനകം സര്വരുകം അകലെജ്ഞാന് മജ്ഞാതൃഭജ്ഞാഷയകില് നകിനകം സര്വരുകം അകലെജ്ഞാന് 
ശ്രമകിക്കുന്ന ഇതരലമജ്ഞാരു സജ്ഞാഹചരത്യതകില് ശ്രമകിക്കുന്ന ഇതരലമജ്ഞാരു സജ്ഞാഹചരത്യതകില് 
നകിനകം മലെയജ്ഞാളലത ലനലഞജ്ഞാടട് ലചര്തട് നകിനകം മലെയജ്ഞാളലത ലനലഞജ്ഞാടട് ലചര്തട് 
പകിടകിക്കുന്ന മലെയജ്ഞാളകികളുലട ഒരു സമൂഹലത പകിടകിക്കുന്ന മലെയജ്ഞാളകികളുലട ഒരു സമൂഹലത 
നജ്ഞാകം സൃഷകിലകണകിയകിരകിക്കുനനജ്ഞാകം സൃഷകിലകണകിയകിരകിക്കുന

                                                                            നനകിനനകി, , നമസട്കജ്ഞാരകംനമസട്കജ്ഞാരകം
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

എനറ്റ് എനറ്റ്   സതനണസതനണ  ടനപറ്റ്റപ്പ്യൂണടനപറ്റ്റപ്പ്യൂണ
                                                                       ((കതട്കതട്) )       
പ്രകിയ കൂട്ടുകജ്ഞാലരപ്രകിയ കൂട്ടുകജ്ഞാലര, , 

                                    നകിങള്ലകലജ്ഞാകം സുഖമലലനകിങള്ലകലജ്ഞാകം സുഖമലല. . ഇതട് ഇതട് 
ഞജ്ഞാനജ്ഞാണട് ലനപട്റപ്യൂണ്ഞജ്ഞാനജ്ഞാണട് ലനപട്റപ്യൂണ്. . നകിങള്ലകലന്ന ലവറുകം നകിങള്ലകലന്ന ലവറുകം 
കണ്ണുലകജ്ഞാലണജ്ഞാനകം കജ്ഞാണജ്ഞാന് കഴകിയകിലകണ്ണുലകജ്ഞാലണജ്ഞാനകം കജ്ഞാണജ്ഞാന് കഴകിയകില.  .  ഈ ഈ 
കതകിലൂലട എലന്റെ കുറച്ചട് വകിലശഷങള് ഞജ്ഞാന് കതകിലൂലട എലന്റെ കുറച്ചട് വകിലശഷങള് ഞജ്ഞാന് 
നകിങള്കട് പങ്കുലവക്കുനനകിങള്കട് പങ്കുലവക്കുന. . 

  

നകിങള്കട് എലന്ന കജ്ഞാലണണലമങകില് നകിങള്കട് എലന്ന കജ്ഞാലണണലമങകില് 
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

അലകം  ശകകികൂടകിയ അലകം  ശകകികൂടകിയ 

വബലനജ്ഞാകുലെറകിലൂലടലയജ്ഞാ വബലനജ്ഞാകുലെറകിലൂലടലയജ്ഞാ 
ലടലെസട്ലകജ്ഞാപ്പെകിലൂലടലയജ്ഞാ ലനജ്ഞാകണകംലടലെസട്ലകജ്ഞാപ്പെകിലൂലടലയജ്ഞാ ലനജ്ഞാകണകം. . 
നകിങളുലടനകിങളുലടസസൗരയുഥ ഗ്രഹങളകില് സസൗരയുഥ ഗ്രഹങളകില് 
വലപ്പെതകില് എനകികട് നജ്ഞാലെജ്ഞാകം വലപ്പെതകില് എനകികട് നജ്ഞാലെജ്ഞാകം 
സജ്ഞാനമജ്ഞാണുള്ളതട്സജ്ഞാനമജ്ഞാണുള്ളതട്. . ജലെകംജലെകം, , അലമജ്ഞാണകിയഅലമജ്ഞാണകിയ, , 
മദീലഥന്മദീലഥന്, , എന്നകിവയജ്ഞാണട് എലന്റെ എന്നകിവയജ്ഞാണട് എലന്റെ 
ശരദീരതകിലലെ പ്രധജ്ഞാന ഘടകങള്ശരദീരതകിലലെ പ്രധജ്ഞാന ഘടകങള്. . 
അതുലകജ്ഞാണ്ടുതലന്നയജ്ഞാണട് എനകികദീ നദീലെ അതുലകജ്ഞാണ്ടുതലന്നയജ്ഞാണട് എനകികദീ നദീലെ 
നകിറവുകംനകിറവുകം. . എനകിലകജ്ഞാരു അകകജ്ഞാമ്പുണട്എനകിലകജ്ഞാരു അകകജ്ഞാമ്പുണട്. . 
അതകിന ഭൂമകിലയജ്ഞാളകം വലപ്പെവുകം കജ്ഞാണുകംഅതകിന ഭൂമകിലയജ്ഞാളകം വലപ്പെവുകം കജ്ഞാണുകം. . 
വളലര കടകിക്കൂടകിയ ഒരനരദീകമജ്ഞാണട് വളലര കടകിക്കൂടകിയ ഒരനരദീകമജ്ഞാണട് 
എനകിക്കുള്ളതട്എനകിക്കുള്ളതട്. . അതകിനകത്തു അതകിനകത്തു 
സദജ്ഞാസമയവുകം ലകജ്ഞാടകംങജ്ഞാറജ്ഞാണട്സദജ്ഞാസമയവുകം ലകജ്ഞാടകംങജ്ഞാറജ്ഞാണട്. . 
എനകികകിവകിലട ഒരു ദകിവസതകിനട് എനകികകിവകിലട ഒരു ദകിവസതകിനട് 16 16 

കകിളകിക്കൂടട് കകിളകിക്കൂടട് -Digital Magazine-Digital Magazine

 14
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മണകിക്കൂറജ്ഞാണട്മണകിക്കൂറജ്ഞാണട്. . പലക എലന്റെ ഒരു വര്ഷകം പലക എലന്റെ ഒരു വര്ഷകം 
നകിങളുലട നകിങളുലട 164 164 വര്ഷമജ്ഞാണട്വര്ഷമജ്ഞാണട്. . 

  നകിങളുലട വര്ഷകം നകിങളുലട വര്ഷകം 1846-1846-ലെജ്ഞാണട് എലന്ന ലെജ്ഞാണട് എലന്ന 
നകിങള് നകിങള് കണ്ടുപകിടകികണ്ടുപകിടകിചചതട്തട്..  എനകികട് എനകികട് 6 6 
വലെയങളജ്ഞാണട് ഉള്ളതട്വലെയങളജ്ഞാണട് ഉള്ളതട്. . പലക അലതജ്ഞാലകപലക അലതജ്ഞാലക
ശനകിലയടനട് ഉള്ളതുലപജ്ഞാലലെ അത ശനകിലയടനട് ഉള്ളതുലപജ്ഞാലലെ അത 
ഭകംഗകിയുള്ളതലഭകംഗകിയുള്ളതല. . 
ഭൂമകിയകിലള്ളതുലപജ്ഞാലലെലയജ്ഞാനകം അലലങകിലകംഭൂമകിയകിലള്ളതുലപജ്ഞാലലെലയജ്ഞാനകം അലലങകിലകം
ഋതുലഭതങലളജ്ഞാലക ഇവകിലടയുമുണട്ഋതുലഭതങലളജ്ഞാലക ഇവകിലടയുമുണട്. . 
പതകിനജ്ഞാലലെജ്ഞാളകം ചന്ദ്രന്മജ്ഞാര് പതകിനജ്ഞാലലെജ്ഞാളകം ചന്ദ്രന്മജ്ഞാര് 
എനകിക്കുലണങകിലകം എടത്തു പറയതക എനകിക്കുലണങകിലകം എടത്തു പറയതക 
വലപ്പെമുള്ള ചന്ദ്രന് ടകിറണ് മജ്ഞാതമജ്ഞാണട്വലപ്പെമുള്ള ചന്ദ്രന് ടകിറണ് മജ്ഞാതമജ്ഞാണട്..
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സസൗരയുഥതകിലലെ ഏറവുകം തണുപ്പുള്ള സസൗരയുഥതകിലലെ ഏറവുകം തണുപ്പുള്ള 

പ്രലദശകം ഈ ചന്ദ്രനകിലെജ്ഞാലണന്നകജ്ഞാരത്യകം പ്രലദശകം ഈ ചന്ദ്രനകിലെജ്ഞാലണന്നകജ്ഞാരത്യകം 
കൂട്ടുകജ്ഞാര്കറകിയജ്ഞാലമജ്ഞാകൂട്ടുകജ്ഞാര്കറകിയജ്ഞാലമജ്ഞാ? ? ഹകിമ അഗകി ഹകിമ അഗകി 
പര്വ്വതങള് എന്ന രസകരമജ്ഞായ പര്വ്വതങള് എന്ന രസകരമജ്ഞായ 
സകംഭവമവകിലടയുണട്സകംഭവമവകിലടയുണട്. . ദജ്ഞാവദീകൃത ദജ്ഞാവദീകൃത 

പദജ്ഞാര്ത്ഥങള് ആകജ്ഞാശലതകട് പദജ്ഞാര്ത്ഥങള് ആകജ്ഞാശലതകട് 
ലതറകിക്കുകയുകം അവ ഹകിമ കഷ്ണങളജ്ഞായകി ലതറകിക്കുകയുകം അവ ഹകിമ കഷ്ണങളജ്ഞായകി 
ചകിതറകിവദീഴുകയുകം ലചയ്യുന്ന ഒരു ചകിതറകിവദീഴുകയുകം ലചയ്യുന്ന ഒരു 
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വര്ണപ്രതകിഭജ്ഞാസമജ്ഞാണകിതട്വര്ണപ്രതകിഭജ്ഞാസമജ്ഞാണകിതട്. . എലന്നപറകി എലന്നപറകി 
കജ്ഞാരത്യമജ്ഞായകി പഠകിച്ചകിട്ടുള്ള നകിങളുലട കജ്ഞാരത്യമജ്ഞായകി പഠകിച്ചകിട്ടുള്ള നകിങളുലട 

ഒലരലയജ്ഞാരു ബഹകിരജ്ഞാകജ്ഞാശ ലപടകകം ലവജ്ഞാലയജര് ഒലരലയജ്ഞാരു ബഹകിരജ്ഞാകജ്ഞാശ ലപടകകം ലവജ്ഞാലയജര് 22
മജ്ഞാതമജ്ഞാണട്മജ്ഞാതമജ്ഞാണട്. . എലന്റെയുകം എലന്റെ എലന്റെയുകം എലന്റെ 
ചന്ദ്രന്മജ്ഞാരുലടയുകം ഇവകിടലത ചന്ദ്രന്മജ്ഞാരുലടയുകം ഇവകിടലത 
ലകജ്ഞാടകംങജ്ഞാറകിലന്റെയുകം മറ്റു ചകിതങള് ലവജ്ഞാലയജര് ലകജ്ഞാടകംങജ്ഞാറകിലന്റെയുകം മറ്റു ചകിതങള് ലവജ്ഞാലയജര് 
നല്കകിയതട് കൂട്ടുകജ്ഞാര് ലശഖരകിക്കുമലലജ്ഞാനല്കകിയതട് കൂട്ടുകജ്ഞാര് ലശഖരകിക്കുമലലജ്ഞാ..

                                            എന്നട് സതനകം എന്നട് സതനകം 

                                                                      ലനപട്റപ്യൂണ്ലനപട്റപ്യൂണ്..

കകിളകിക്കൂടട് കകിളകിക്കൂടട് -Digital Magazine-Digital Magazine

 17
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 വളരന ലലലകക വളരന ലലലകക  
                              വരളന ഭമമ  വരളന ഭമമ       ((കവകിതകവകിത))

ആലവജ്ഞാളകം കുടകിപ്പെജ്ഞാനജ്ഞായട്ആലവജ്ഞാളകം കുടകിപ്പെജ്ഞാനജ്ഞായട്
ഉണജ്ഞായ ശുദ്ധേജലെകംഉണജ്ഞായ ശുദ്ധേജലെകം
കജ്ഞാശു ലകജ്ഞാടതകിട്ടുകംകജ്ഞാശു ലകജ്ഞാടതകിട്ടുകം
കകിട്ടുവജ്ഞാനകിലകിലപ്പെജ്ഞാള്കകിട്ടുവജ്ഞാനകിലകിലപ്പെജ്ഞാള്
                                                      നകികത്തുന ലപജ്ഞാനനകികത്തുന ലപജ്ഞാന
                                                  വകിളയകിച്ച പജ്ഞാടങള്        വകിളയകിച്ച പജ്ഞാടങള്        
                                                    ലവ   ട്ടുന ലവറകിപൂണട്ലവ   ട്ടുന ലവറകിപൂണട്
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കൂരകിരുള് വനങളുകംകൂരകിരുള് വനങളുകം
സര്വ്വസഹയജ്ഞാകുകംസര്വ്വസഹയജ്ഞാകുകം
ഭൂമകിയുലട മജ്ഞാറകില്ഭൂമകിയുലട മജ്ഞാറകില്
കുതകിയകിറകകി കയറ്റുനകുതകിയകിറകകി കയറ്റുന
മജ്ഞാളകികകള്മജ്ഞാളകികകള്
                                                                            വരളുന്ന ഭൂമകിക്കുവരളുന്ന ഭൂമകിക്കു
                                                                ദജ്ഞാഹജലെകം നല്കുവജ്ഞാന്ദജ്ഞാഹജലെകം നല്കുവജ്ഞാന്
                                                                    കഴകിയുലമജ്ഞാ നമ്മുലടകഴകിയുലമജ്ഞാ നമ്മുലട
                                                                  ശജ്ഞാസ്ത്ര ലലെജ്ഞാകതകിനട് ശജ്ഞാസ്ത്ര ലലെജ്ഞാകതകിനട് ?  ?  
ലപരുകുന ജനങളുകം ലപരുകുന ജനങളുകം 
ഒപ്പെകം ദജ്ഞാരകിദത്യവുകംഒപ്പെകം ദജ്ഞാരകിദത്യവുകം
ലപരുകുലമജ്ഞാ ഒരു തുണട്ലപരുകുലമജ്ഞാ ഒരു തുണട്
ഭൂമകി അതകിലനജ്ഞാപ്പെകംഭൂമകി അതകിലനജ്ഞാപ്പെകം

                                                                തടയുക ജനലപ്പെരുപ്പെലതതടയുക ജനലപ്പെരുപ്പെലത
                                                                നകിര്ത്തുക ആര്തകിലയനകിര്ത്തുക ആര്തകിലയ
                                                                ഇലജ്ഞായകില് വലെയുകം നജ്ഞാകംഇലജ്ഞായകില് വലെയുകം നജ്ഞാകം
                                                      ഉണജ്ഞാകുകം കണ്ണുനദീര് തുള്ളകികള്ഉണജ്ഞാകുകം കണ്ണുനദീര് തുള്ളകികള്
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കടലലസമലലകടലലസമലല

 കതത കതത         ((കഥകഥ))

രവകിമജ്ഞാഷകിലന്റെ കജ്ഞാസട്രവകിമജ്ഞാഷകിലന്റെ കജ്ഞാസട്
അന്നട് ലനരലത കഴകിഞ്ഞുഅന്നട് ലനരലത കഴകിഞ്ഞു. . മജ്ഞാഷകം കുടകികളുകം മജ്ഞാഷകം കുടകികളുകം 
അല്പസമയകം പുറലതകകിറങകിഅല്പസമയകം പുറലതകകിറങകി. . അലപ്പെജ്ഞാള് അലപ്പെജ്ഞാള് 
മജ്ഞാഷട് ഒരു ലവള്ളകടലെജ്ഞാലസടതട് അതകിന മജ്ഞാഷട് ഒരു ലവള്ളകടലെജ്ഞാലസടതട് അതകിന 
നടവകില് കറുത ലപനലകജ്ഞാണട് ഒരു കുതകിട്ടുനടവകില് കറുത ലപനലകജ്ഞാണട് ഒരു കുതകിട്ടു. . 
എന്നകിട കടലെജ്ഞാസട് ഉയര്തകിപകിടകിച്ചകിടട് ഒരു എന്നകിട കടലെജ്ഞാസട് ഉയര്തകിപകിടകിച്ചകിടട് ഒരു 
കുടകിലയജ്ഞാടട് ലചജ്ഞാദകിച്ചുകുടകിലയജ്ഞാടട് ലചജ്ഞാദകിച്ചു.  ".  "എനജ്ഞാണട് നകിങള് എനജ്ഞാണട് നകിങള് 
കജ്ഞാണുന്നതട് കജ്ഞാണുന്നതട് ?"" ?"" കടലെജ്ഞാസകിന നടവകില് ഒരു കടലെജ്ഞാസകിന നടവകില് ഒരു 
കറുതകുതട് കറുതകുതട് " " കുടകിമറുപടകിപറഞ്ഞുകുടകിമറുപടകിപറഞ്ഞു. " . " ശരകി നദീ ശരകി നദീ 
എനജ്ഞാണട് കജ്ഞാണുന്നതട് എനജ്ഞാണട് കജ്ഞാണുന്നതട് ?" ?" രവകിമജ്ഞാഷട് അടത രവകിമജ്ഞാഷട് അടത 
കുടകിലയജ്ഞാടട് ലചജ്ഞാദകിച്ചുകുടകിലയജ്ഞാടട് ലചജ്ഞാദകിച്ചു. " . " കറുത കുത്തു തലന്നകറുത കുത്തു തലന്ന" " 
അവനകം അലത മറുപടകിയജ്ഞായകിരുനഅവനകം അലത മറുപടകിയജ്ഞായകിരുന." ." മലറജ്ഞാനകംമലറജ്ഞാനകം
നകിങള് കജ്ഞാണുന്നകിലലനകിങള് കജ്ഞാണുന്നകിലല? " ,? " ,അലദ്ദേഹകം അലദ്ദേഹകം 
എലജ്ഞാവലരജ്ഞാടമജ്ഞായകി ലചജ്ഞാദകിച്ചുഎലജ്ഞാവലരജ്ഞാടമജ്ഞായകി ലചജ്ഞാദകിച്ചു. " . " ഇല സര്ഇല സര്,!" ,!" 
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കുടകികള് ഒന്നടകകം പറഞ്ഞുകുടകികള് ഒന്നടകകം പറഞ്ഞു..
              അലപ്പെജ്ഞാള് മജ്ഞാഷട് പറഞ്ഞു അലപ്പെജ്ഞാള് മജ്ഞാഷട് പറഞ്ഞു ""ഇസൗ ഇസൗ 
ലവള്ളകടലെജ്ഞാസട് നകിങള് എലജ്ഞാവരുകം കണ്ടു ലവള്ളകടലെജ്ഞാസട് നകിങള് എലജ്ഞാവരുകം കണ്ടു 
എനറപ്പെജ്ഞാണട്എനറപ്പെജ്ഞാണട്. . പലക അതകിലന പലക അതകിലന 
അവഗണകിച്ചകിടട് കടലെജ്ഞാസകിന നടവകിലലെ അവഗണകിച്ചകിടട് കടലെജ്ഞാസകിന നടവകിലലെ 
കറുതകുതകില് മജ്ഞാതകം നകിങള് ശ്രദ്ധേകിച്ചുകറുതകുതകില് മജ്ഞാതകം നകിങള് ശ്രദ്ധേകിച്ചു. . ""  ഒന ഒന 
നകിറതകിയകിടട് മജ്ഞാഷട് തുടര്നനകിറതകിയകിടട് മജ്ഞാഷട് തുടര്ന. . ""  ജദീവകിതതകിലകം ജദീവകിതതകിലകം 
നമ്മള് ഇതുലപജ്ഞാലലെയജ്ഞാണട്നമ്മള് ഇതുലപജ്ഞാലലെയജ്ഞാണട്. . നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള പലെനമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള പലെ
നല കജ്ഞാരത്യങളുകം നമ്മള് കജ്ഞാണജ്ഞാറകിലനല കജ്ഞാരത്യങളുകം നമ്മള് കജ്ഞാണജ്ഞാറകില. . പകരകം പകരകം 
നമ്മുലട ശ്രദ്ധേയുകം ചകിനയുലമലജ്ഞാകം ഈ ലചറകിയ നമ്മുലട ശ്രദ്ധേയുകം ചകിനയുലമലജ്ഞാകം ഈ ലചറകിയ 
കുതകിലന്റെ മജ്ഞാതകം വലപ്പെമുള്ള നകിസജ്ഞാര കുതകിലന്റെ മജ്ഞാതകം വലപ്പെമുള്ള നകിസജ്ഞാര 
പ്രശ്നങളകിലലെകജ്ഞായകിരകിക്കുകംപ്രശ്നങളകിലലെകജ്ഞായകിരകിക്കുകം. . ശരകിക്കുകം ശരകിക്കുകം 
ജദീവകിതതകിലലെ ചകിലെ പ്രശ്നങള് ഈ ലചറകിയ ജദീവകിതതകിലലെ ചകിലെ പ്രശ്നങള് ഈ ലചറകിയ 
കുതകിലന്റെയതയുലമയുളകുതകിലന്റെയതയുലമയുള. . 
നമ്മള് അതകില്തലന്ന നമ്മള് അതകില്തലന്ന 
ലനജ്ഞാക്കുന്നതുലകജ്ഞാണജ്ഞാണട് അതുതലന്ന ലനജ്ഞാക്കുന്നതുലകജ്ഞാണജ്ഞാണട് അതുതലന്ന 
കജ്ഞാണുന്നതട്കജ്ഞാണുന്നതട്. . നമ്മുലട ശ്രദ്ധേയുകം ചകിനയുലമലജ്ഞാകം നമ്മുലട ശ്രദ്ധേയുകം ചകിനയുലമലജ്ഞാകം 
വകിശജ്ഞാലെമജ്ഞാകകി ലനജ്ഞാക്കൂവകിശജ്ഞാലെമജ്ഞാകകി ലനജ്ഞാക്കൂ. . ജദീവകിതകം ജദീവകിതകം 
സലനജ്ഞാഷകരമജ്ഞാകജ്ഞാകംസലനജ്ഞാഷകരമജ്ഞാകജ്ഞാകം."."
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രപാത്രലിരപാത്രലി    ((കവകിതകവകിത))

രജ്ഞാതകിയട്രജ്ഞാതകിയട്
ചകിലെലതജ്ഞാലക പറയജ്ഞാനണട്ചകിലെലതജ്ഞാലക പറയജ്ഞാനണട്

പ്രണയലമനകിയപ്രണയലമനകിയ
മനസുകളുലട സകംഗമവുകംമനസുകളുലട സകംഗമവുകം

മധു നകര്ന്നമധു നകര്ന്ന
അനശതര നകിമകിഷങളുകംഅനശതര നകിമകിഷങളുകം..............

രജ്ഞാതകി രജ്ഞാതകി 
കവകിത ലപജ്ഞാലലെകവകിത ലപജ്ഞാലലെ
ഇടയുന്ന മനസകില് ലതങലകള്കട്ഇടയുന്ന മനസകില് ലതങലകള്കട്
നകിശ്ശബട്ദ സജ്ഞാനതനകംനകിശ്ശബട്ദ സജ്ഞാനതനകം.....! .....! 
ഇരുടകിലനന്തു ചനകംഇരുടകിലനന്തു ചനകം.....!.....!
മൂകനജ്ഞായകി ഏകനജ്ഞായട്മൂകനജ്ഞായകി ഏകനജ്ഞായട്
നകിലന്നജ്ഞാരതകിരകികജ്ഞാന്നകിലന്നജ്ഞാരതകിരകികജ്ഞാന്
നകിന് മൃദു മനഹജ്ഞാസകംനകിന് മൃദു മനഹജ്ഞാസകം
വകിരകിയുകംവകിരകിയുകം
തജ്ഞാരകങലളജ്ഞാട കകിന്നജ്ഞാരകം ലചജ്ഞാലകിതജ്ഞാരകങലളജ്ഞാട കകിന്നജ്ഞാരകം ലചജ്ഞാലകി
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കൂടകിരകികജ്ഞാലനന്തു രസകംകൂടകിരകികജ്ഞാലനന്തു രസകം
എന്തു ചനമജ്ഞാലണലന്നജ്ഞാഎന്തു ചനമജ്ഞാലണലന്നജ്ഞാ
ഈ രജ്ഞാതകിയകില്ഈ രജ്ഞാതകിയകില്

ഇഴയുന്ന ലനജ്ഞാമ്പരങള്ഇഴയുന്ന ലനജ്ഞാമ്പരങള്
പുതു വസനമജ്ഞായട്പുതു വസനമജ്ഞായട്

മജ്ഞാറമദീ ഇരുളകില്മജ്ഞാറമദീ ഇരുളകില്.......!.......!
രജ്ഞാതകിതന് ഗനകംരജ്ഞാതകിതന് ഗനകം

ലസ്നേഹഗനകം ലപജ്ഞാല്ലസ്നേഹഗനകം ലപജ്ഞാല്
എന് മനസകിലെകിനകിയദീഎന് മനസകിലെകിനകിയദീ--
രജ്ഞാതകിലയജ്ഞാടദീ പ്രണയകംരജ്ഞാതകിലയജ്ഞാടദീ പ്രണയകം
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അച്ഛനശം അച്ഛനശം             
             മകളുശംമകളുശം   ((കഥകഥ))

അച്ഛനകം മകളുകം പടകം പറത്തുന്നതകിനകിടയകില് അച്ഛനകം മകളുകം പടകം പറത്തുന്നതകിനകിടയകില് 
അച്ഛന് മകലളജ്ഞാടട് ലചജ്ഞാദകിച്ചുഅച്ഛന് മകലളജ്ഞാടട് ലചജ്ഞാദകിച്ചു. ". "ലമജ്ഞാലള ഒരു ലചജ്ഞാദത്യകംലമജ്ഞാലള ഒരു ലചജ്ഞാദത്യകം
ഇതകിലന്റെ ശരകിയജ്ഞായ ഉതരകം നദീ പറയണകംഇതകിലന്റെ ശരകിയജ്ഞായ ഉതരകം നദീ പറയണകം. . പടകംപടകം
പറത്തുലമ്പജ്ഞാള് നൂലെകിലന്റെ ലജജ്ഞാലെകി എനജ്ഞാണട് പറത്തുലമ്പജ്ഞാള് നൂലെകിലന്റെ ലജജ്ഞാലെകി എനജ്ഞാണട് ?" ?" 
""നൂലെജ്ഞാണട് അച്ഛജ്ഞാ ആ പടതകിലന പറകജ്ഞാന് നൂലെജ്ഞാണട് അച്ഛജ്ഞാ ആ പടതകിലന പറകജ്ഞാന് 
അനവദകികജ്ഞാലതഅനവദകികജ്ഞാലത
വലെകിച്ചുവലെകിച്ചു
പകിടകിച്ചകിരകിക്കുന്നതട്പകിടകിച്ചകിരകിക്കുന്നതട്" " 
മകള് ലപലടനമകള് ലപലടന
തലന്ന ഉതരകംതലന്ന ഉതരകം
പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു. . അച്ഛന് അച്ഛന് 
""അല അല ലമജ്ഞാലള നൂലെജ്ഞാണട് ആ പടതകിനട് ലെകത്യകം ലമജ്ഞാലള നൂലെജ്ഞാണട് ആ പടതകിനട് ലെകത്യകം 
ലതറജ്ഞാലത പറകജ്ഞാന് അവസരകം ഒരുകകി ലതറജ്ഞാലത പറകജ്ഞാന് അവസരകം ഒരുകകി 
ലകജ്ഞാടക്കുന്നതട്ലകജ്ഞാടക്കുന്നതട്. . മകള് ഇതു ലകടട് മകള് ഇതു ലകടട് 
പരകിഹജ്ഞാസരൂലപണ ചകിരകിച്ചുപരകിഹജ്ഞാസരൂലപണ ചകിരകിച്ചു. . അതട് കണ അതട് കണ 
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അച്ഛന് ഒരു കതകിക ലകജ്ഞാണട് ആ നൂലെട് മുറകിച്ചുഅച്ഛന് ഒരു കതകിക ലകജ്ഞാണട് ആ നൂലെട് മുറകിച്ചു. . 
നകിയനണകം വകിട ഉടലന ആ പടകം നകിയനണകം വകിട ഉടലന ആ പടകം 
ലെകത്യമകിലജ്ഞാലത കുറച്ചു പറന്നട് കുതലന മറകിഞ്ഞട് ലെകത്യമകിലജ്ഞാലത കുറച്ചു പറന്നട് കുതലന മറകിഞ്ഞട് 
മറകി ഞ്ഞട് കദീറകിപ്പെറകിഞ്ഞട് തജ്ഞാലഴകട് പതകിച്ചുമറകി ഞ്ഞട് കദീറകിപ്പെറകിഞ്ഞട് തജ്ഞാലഴകട് പതകിച്ചു. . ഇതട് ഇതട് 
ലനജ്ഞാകകി നകിന്ന മകലളജ്ഞാടട് അച്ഛന് പറഞ്ഞു ലനജ്ഞാകകി നകിന്ന മകലളജ്ഞാടട് അച്ഛന് പറഞ്ഞു 
""ലമജ്ഞാലള ഇതജ്ഞാണട് സതത്യജ്ഞാവസലമജ്ഞാലള ഇതജ്ഞാണട് സതത്യജ്ഞാവസ............നൂലെട് പടലത നൂലെട് പടലത 
പറകജ്ഞാന് അനവദകികജ്ഞാലത വലെകിച്ചു പറകജ്ഞാന് അനവദകികജ്ഞാലത വലെകിച്ചു 
പകിടകിച്ചകിരകിക്കുന്നതജ്ഞായകി നകിനക്കു ലതജ്ഞാന്നകിപകിടകിച്ചകിരകിക്കുന്നതജ്ഞായകി നകിനക്കു ലതജ്ഞാന്നകി... ... 
നൂലെകിലന്റെ നകിയനണകം വകിടജ്ഞാല് പടകം  നൂലെകിലന്റെ നകിയനണകം വകിടജ്ഞാല് പടകം  
സതതനമജ്ഞാകുലമനകം നദീ വകിശതസകിച്ചുസതതനമജ്ഞാകുലമനകം നദീ വകിശതസകിച്ചു. . എന്നജ്ഞാല് എന്നജ്ഞാല് 
ആ സതജ്ഞാതനത്യകം എത തജ്ഞാല്കജ്ഞാലെകികമജ്ഞാലണന്നട് ആ സതജ്ഞാതനത്യകം എത തജ്ഞാല്കജ്ഞാലെകികമജ്ഞാലണന്നട് 
നകിനകട് മനസകിലെജ്ഞായകിലല നകിനകട് മനസകിലെജ്ഞായകിലല ? ? നദീ എന്ന നദീ എന്ന 
പടതകിലന നകിയനകിക്കുന്ന നൂലെജ്ഞാണട് ഈ പടതകിലന നകിയനകിക്കുന്ന നൂലെജ്ഞാണട് ഈ 
അച്ഛന്അച്ഛന്. . എലന്റെ നകിയനണതകില് നകിനകട് എലന്റെ നകിയനണതകില് നകിനകട് 
എത ഉയരതകിലകം പറകജ്ഞാകംഎത ഉയരതകിലകം പറകജ്ഞാകം. . സതതനമജ്ഞായകി സതതനമജ്ഞായകി 
പറകജ്ഞാലമന്ന വത്യജ്ഞാലമജ്ഞാഹതകില് എലന്ന നദീ പറകജ്ഞാലമന്ന വത്യജ്ഞാലമജ്ഞാഹതകില് എലന്ന നദീ 
അറുതട് വകിടലലഅറുതട് വകിടലല......."......."

കകിളകിക്കൂടട് കകിളകിക്കൂടട് -Digital Magazine-Digital Magazine

 25



ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

   
 ഗുരു ഗുരു     ദക്ഷലിണദക്ഷലിണ      ((കവകിതകവകിത) ) 

ലഹ മനഷത്യജ്ഞാലഹ മനഷത്യജ്ഞാ,,
നകിന് വദീടകള് ഒലെകിച്ചുലപജ്ഞായകിനകിന് വദീടകള് ഒലെകിച്ചുലപജ്ഞായകി
നകിന് ഉറവര് നകിലന്ന വകിട്ടുനകിന് ഉറവര് നകിലന്ന വകിട്ടു

ലപജ്ഞായകിലപജ്ഞായകി, , നകിന് സമ്പലതലജ്ഞാകംനകിന് സമ്പലതലജ്ഞാകം
ഒലെകിച്ചു ലപജ്ഞായകി ഒലെകിച്ചു ലപജ്ഞായകി 

നകിനക്കുള്ളലതലജ്ഞാകം ഞജ്ഞാലനടത്തുനകിനക്കുള്ളലതലജ്ഞാകം ഞജ്ഞാലനടത്തു
                                            ഇതകിന കജ്ഞാരണകംഇതകിന കജ്ഞാരണകം,,

നദീ തന് ഗുരുകണതകില് നദീ തന് ഗുരുകണതകില് 
പഠകിച്ച പജ്ഞാഠകംപഠകിച്ച പജ്ഞാഠകം

ഇലതലജ്ഞാകം എന് ഗുരുദകകിണമജ്ഞാതകംഇലതലജ്ഞാകം എന് ഗുരുദകകിണമജ്ഞാതകം
അതട് തജ്ഞാങജ്ഞാന് നകിനക്കുഅതട് തജ്ഞാങജ്ഞാന് നകിനക്കു
തജ്ഞാണകിയകില മനഷത്യജ്ഞാതജ്ഞാണകിയകില മനഷത്യജ്ഞാ............
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പതാല്കതാരറിയുടടെ സസ്വപശംപതാല്കതാരറിയുടടെ സസ്വപശം
                                    ((കഥകഥ))    

ഗദീത ഒരു യുവതകിയജ്ഞായകിരുനഗദീത ഒരു യുവതകിയജ്ഞായകിരുന. . അവള് അവളുലടഅവള് അവളുലട
അമ്മലയജ്ഞാലടജ്ഞാപ്പെകം ഒരു ഗ്രജ്ഞാമതകിലെജ്ഞാണട് അമ്മലയജ്ഞാലടജ്ഞാപ്പെകം ഒരു ഗ്രജ്ഞാമതകിലെജ്ഞാണട് 
തജ്ഞാമസകിച്ചകിരുന്നതട്തജ്ഞാമസകിച്ചകിരുന്നതട്. . ഗദീത ഒരു ഗദീത ഒരു 
പജ്ഞാല്കജ്ഞാരകിയജ്ഞായകിരുനപജ്ഞാല്കജ്ഞാരകിയജ്ഞായകിരുന. . അവള്കട് രണ്ടു അവള്കട് രണ്ടു 
പശുകള് ഉണജ്ഞായകിരുനപശുകള് ഉണജ്ഞായകിരുന. . അവള് എനകം പജ്ഞാല്അവള് എനകം പജ്ഞാല്
കറന്നട് കുടതകിലെജ്ഞാകകി അടത്തുള്ള കടകളകിലലെകട് കറന്നട് കുടതകിലെജ്ഞാകകി അടത്തുള്ള കടകളകിലലെകട് 
ലകജ്ഞാണ്ടുലപജ്ഞാകുമജ്ഞായകിരുനലകജ്ഞാണ്ടുലപജ്ഞാകുമജ്ഞായകിരുന. . മുഴുവന് ദകിവസവുകം മുഴുവന് ദകിവസവുകം 
പജ്ഞാല്വകിറട് അവസജ്ഞാനകം വവകകിടട് അവള് പജ്ഞാല്വകിറട് അവസജ്ഞാനകം വവകകിടട് അവള് 
വദീടകിലലെത്തുമജ്ഞായകിരുനവദീടകിലലെത്തുമജ്ഞായകിരുന. . ഗദീത പശുകലള ഗദീത പശുകലള 
നന്നജ്ഞായകി ലനജ്ഞാക്കുമജ്ഞായകിരുനനന്നജ്ഞായകി ലനജ്ഞാക്കുമജ്ഞായകിരുന. . ആവള് ആവള് 
അവറകള്കട് നല ആഹജ്ഞാരകം ലകജ്ഞാടക്കുകയുകം അവറകള്കട് നല ആഹജ്ഞാരകം ലകജ്ഞാടക്കുകയുകം 
കുളകിപ്പെകിച്ചട് വൃതകിയജ്ഞാക്കുകയുകം ലചയ്യുമജ്ഞായകിരുനകുളകിപ്പെകിച്ചട് വൃതകിയജ്ഞാക്കുകയുകം ലചയ്യുമജ്ഞായകിരുന. . 
അമ്മകട് ഗദീതലയ വളലര ഇ ഷമജ്ഞായകിരുനഅമ്മകട് ഗദീതലയ വളലര ഇ ഷമജ്ഞായകിരുന. . 
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പലക ഗദീതയട്  പകല് സതപകം വരുമജ്ഞായകിരുനപലക ഗദീതയട്  പകല് സതപകം വരുമജ്ഞായകിരുന . . 

അവള് വളലര അധകികകം പണകജ്ഞാരകിയജ്ഞാകുന്ന അവള് വളലര അധകികകം പണകജ്ഞാരകിയജ്ഞാകുന്ന 
സതപകംസതപകം. . അവളുലട ഈ പകല് സതപകം അവലള അവളുലട ഈ പകല് സതപകം അവലള 
എനകം കുഴപ്പെതകിലെജ്ഞാക്കുമജ്ഞായകിരുനഎനകം കുഴപ്പെതകിലെജ്ഞാക്കുമജ്ഞായകിരുന. . ഒരു ദകിവസകംഒരു ദകിവസകം
അമ്മ പറ  ഞ്ഞുഅമ്മ പറ  ഞ്ഞു; ; ""ഗദീതജ്ഞാ പശുകള് ലതജ്ഞാഴുതകിനട് ഗദീതജ്ഞാ പശുകള് ലതജ്ഞാഴുതകിനട് 
ലവളകിയകില് വനലവളകിയകില് വന. . അവലര കജ്ഞാണജ്ഞാതജ്ഞാകുകംഅവലര കജ്ഞാണജ്ഞാതജ്ഞാകുകം.         .         

നദീ എനജ്ഞാ അവലര ഒട്ടുകം ശ്രദ്ധേകികജ്ഞാതതട്നദീ എനജ്ഞാ അവലര ഒട്ടുകം ശ്രദ്ധേകികജ്ഞാതതട്..""  
അലപ്പെജ്ഞാള് ഗദീത പറഞ്ഞുഅലപ്പെജ്ഞാള് ഗദീത പറഞ്ഞു: '': ''ഓ കമകികണകം ഓ കമകികണകം 
അലമ്മ                                             ഞജ്ഞാന് സതപകം കജ്ഞാണുകയജ്ഞായകിരുനഅലമ്മ                                             ഞജ്ഞാന് സതപകം കജ്ഞാണുകയജ്ഞായകിരുന''. ''. 
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അമ്മ പറ               ഞ്ഞുഅമ്മ പറ               ഞ്ഞു: '': ''എനകികറകിയജ്ഞാകം നദീ എനജ്ഞാണട് എനകികറകിയജ്ഞാകം നദീ എനജ്ഞാണട് 
ആലലെജ്ഞാചകിക്കുന്നലതന്നട് ആലലെജ്ഞാചകിക്കുന്നലതന്നട് . . എലപ്പെജ്ഞാഴുകം എലപ്പെജ്ഞാഴുകം 

പണകജ്ഞാരകിയജ്ഞാകുന്നതട് സതപകം കജ്ഞാണുനപണകജ്ഞാരകിയജ്ഞാകുന്നതട് സതപകം കജ്ഞാണുന. . നദീ നദീ 
അതകിനജ്ഞായകി നന്നജ്ഞായകി പണകിലയടകണകംഅതകിനജ്ഞായകി നന്നജ്ഞായകി പണകിലയടകണകം. . 
സതപകം കണതുലകജ്ഞാണട് മജ്ഞാതകം സതപകം കണതുലകജ്ഞാണട് മജ്ഞാതകം 
പണകജ്ഞാരകിയജ്ഞാവുകയകിലപണകജ്ഞാരകിയജ്ഞാവുകയകില. . പകല് സതപകം പകല് സതപകം 
കജ്ഞാണുന്നതകിനട് നകിനകട് നല വകിലെലകജ്ഞാടലകണകി കജ്ഞാണുന്നതകിനട് നകിനകട് നല വകിലെലകജ്ഞാടലകണകി 
വരുകംവരുകം.'' .'' പലക ഗദീത അതട് ലചവകി ലകജ്ഞാണകിലപലക ഗദീത അതട് ലചവകി ലകജ്ഞാണകില. . 

അവളുലട പകല് സതപകം ഒരകികലകം നകിന്നകിലഅവളുലട പകല് സതപകം ഒരകികലകം നകിന്നകില. . 
ഒരു ദകിവസകം പജ്ഞാല് വകില്കജ്ഞാനജ്ഞായകി ഗദീത വദീടട് ഒരു ദകിവസകം പജ്ഞാല് വകില്കജ്ഞാനജ്ഞായകി ഗദീത വദീടട് 
വകിടകിറങകിയതുകം അമ്മ അവലള വകിടകിറങകിയതുകം അമ്മ അവലള 
അടകളയകിലലെകട് വകിളകിച്ചുഅടകളയകിലലെകട് വകിളകിച്ചു. . എന്നകിടട് അമ്മ എന്നകിടട് അമ്മ 
പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു:'' :'' നകില്ക്കൂ എലന്റെ ലമജ്ഞാലള നദീ ഇന്നട് നകില്ക്കൂ എലന്റെ ലമജ്ഞാലള നദീ ഇന്നട് 
നഗരതകിലലെകട് പജ്ഞാല് വകില്കജ്ഞാന് നഗരതകിലലെകട് പജ്ഞാല് വകില്കജ്ഞാന് 
ലപജ്ഞാകണലമന്നകില ലപജ്ഞാകണലമന്നകില ..ഗദീത ലചജ്ഞാദകിച്ചു ഗദീത ലചജ്ഞാദകിച്ചു . . അലതനജ്ഞാ അലതനജ്ഞാ 
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അലമ്മഅലമ്മ.? .? അമ്മ പറ       ഞ്ഞുഅമ്മ പറ       ഞ്ഞു.." " നമ്മുലട അയല് നമ്മുലട അയല് 
ഗ്രജ്ഞാമതകില് നജ്ഞാലള ഒരു വലെകിയ കലെത്യജ്ഞാണകം ഗ്രജ്ഞാമതകില് നജ്ഞാലള ഒരു വലെകിയ കലെത്യജ്ഞാണകം 
നടക്കുനണട് നടക്കുനണട് . . നജ്ഞാട്ടുപ്രമജ്ഞാണകി അവരുലട നജ്ഞാട്ടുപ്രമജ്ഞാണകി അവരുലട 
മകളുലട കലെത്യജ്ഞാണകം ആലഘജ്ഞാഷകിക്കുകയജ്ഞാണട്മകളുലട കലെത്യജ്ഞാണകം ആലഘജ്ഞാഷകിക്കുകയജ്ഞാണട്.        .        
അടത്തുള്ള ഗ്രജ്ഞാമതകിലലെ എലജ്ഞാ ലവണലപ്പെട അടത്തുള്ള ഗ്രജ്ഞാമതകിലലെ എലജ്ഞാ ലവണലപ്പെട 
ആളുകളുകം നജ്ഞാലള കലെത്യജ്ഞാണകം കൂടജ്ഞാന് വരുകം ആളുകളുകം നജ്ഞാലള കലെത്യജ്ഞാണകം കൂടജ്ഞാന് വരുകം 
മനസകിലെജ്ഞാലയജ്ഞാമനസകിലെജ്ഞാലയജ്ഞാ? ? ഗദീത അത്ഭുതലപ്പെട്ടുലകജ്ഞാണട് ഗദീത അത്ഭുതലപ്പെട്ടുലകജ്ഞാണട് 
പറ  ഞ്ഞുപറ  ഞ്ഞു. ''. ''കലെത്യജ്ഞാണലമജ്ഞാകലെത്യജ്ഞാണലമജ്ഞാ''? ''''? ''അലതജ്ഞാരു വലെകിയ അലതജ്ഞാരു വലെകിയ 
കജ്ഞാരത്യമജ്ഞായകിരകിക്കുകംകജ്ഞാരത്യമജ്ഞായകിരകിക്കുകം. . പലക ആലമ്മ നമ്മള് പജ്ഞാല് പലക ആലമ്മ നമ്മള് പജ്ഞാല് 

എന്തുലകജ്ഞാണട് വകില്കണഎന്തുലകജ്ഞാണട് വകില്കണ? ? നജ്ഞാട്ടുപ്രമജ്ഞാണകികട് നജ്ഞാട്ടുപ്രമജ്ഞാണകികട് 
ലദഷത്യകം വരുലമജ്ഞാലദഷത്യകം വരുലമജ്ഞാ''? ''? അമ്മ   ചകിരകിച്ചുലകജ്ഞാണട് അമ്മ   ചകിരകിച്ചുലകജ്ഞാണട് 
പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു.''.''ഇലലലന്റെ പുന്നജ്ഞാര ലമജ്ഞാലളഇലലലന്റെ പുന്നജ്ഞാര ലമജ്ഞാലള. . 
നജ്ഞാട്ടുപ്രമജ്ഞാണകി അയജ്ഞാളുലട പജ്ഞാചകകജ്ഞാരലനജ്ഞാടട് നജ്ഞാട്ടുപ്രമജ്ഞാണകി അയജ്ഞാളുലട പജ്ഞാചകകജ്ഞാരലനജ്ഞാടട് 
എലജ്ഞാവകിധതകിലമുള്ള പലെഹജ്ഞാരങള് എലജ്ഞാവകിധതകിലമുള്ള പലെഹജ്ഞാരങള് 
ഉണജ്ഞാകജ്ഞാന് ആവശത്യലപ്പെടകിട്ടുണട് ഉണജ്ഞാകജ്ഞാന് ആവശത്യലപ്പെടകിട്ടുണട് ..അവര് അവര് 

കകിളകിക്കൂടട് കകിളകിക്കൂടട് -Digital Magazine-Digital Magazine

 30



ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

എലന്നജ്ഞാടട് ഒരു കുടകം പജ്ഞാല് ലകജ്ഞാണ്ടുലകജ്ഞാടകജ്ഞാന് എലന്നജ്ഞാടട് ഒരു കുടകം പജ്ഞാല് ലകജ്ഞാണ്ടുലകജ്ഞാടകജ്ഞാന് 
ആവശത്യലപ്പെടകിട്ടുണട്ആവശത്യലപ്പെടകിട്ടുണട്. . ഗ്രജ്ഞാമതകില് നകിന്നട് ഗ്രജ്ഞാമതകില് നകിന്നട് 
കകിട്ടുന്നതകിലന്റെ രണകിരടകി തരജ്ഞാകം കകിട്ടുന്നതകിലന്റെ രണകിരടകി തരജ്ഞാകം 
എന്നട്പറഞ്ഞകിട്ടുണട്എന്നട്പറഞ്ഞകിട്ടുണട്''. ''. രണകിരടകികജ്ഞാശുകകിട്ടുലമന്നട് രണകിരടകികജ്ഞാശുകകിട്ടുലമന്നട് 

പറഞ്ഞലപ്പെജ്ഞാള് ഗദീതകട് സലനജ്ഞാഷകം അടകജ്ഞാന് പറഞ്ഞലപ്പെജ്ഞാള് ഗദീതകട് സലനജ്ഞാഷകം അടകജ്ഞാന് 
കഴകിഞ്ഞകിലകഴകിഞ്ഞകില. . ആവള് പറഞ്ഞുആവള് പറഞ്ഞു. ''. ''ഇരടകി കജ്ഞാലശ്ശജ്ഞാഇരടകി കജ്ഞാലശ്ശജ്ഞാ?'' ?'' 
അലമ്മ അലമ്മ നജ്ഞാലള ഞജ്ഞാന് ആ കലത്യജ്ഞാണതകിനട് നജ്ഞാലള ഞജ്ഞാന് ആ കലത്യജ്ഞാണതകിനട് 
ലപലയജ്ഞാലടലപലയജ്ഞാലട? ? ഞജ്ഞാന് ഉള്ളതകില് നല ഉടപ്പെകിടട് ഞജ്ഞാന് ഉള്ളതകില് നല ഉടപ്പെകിടട് 
തലെയുയര്തകി നടക്കുകംതലെയുയര്തകി നടക്കുകം. . അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു . . ഓ ഓ 
ലവറുലത ഓലരജ്ഞാ ആകജ്ഞാശലകജ്ഞാട ലകടജ്ഞാലത ലവറുലത ഓലരജ്ഞാ ആകജ്ഞാശലകജ്ഞാട ലകടജ്ഞാലത 

അവളുലട ലനലരകുടകം നകിടകിലകജ്ഞാണട് അമ്മ അവളുലട ലനലരകുടകം നകിടകിലകജ്ഞാണട് അമ്മ 
പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു. ''. ''ഓര്ലതജ്ഞാ ഒലരജ്ഞാറ തുള്ളകി പജ്ഞാല് ഓര്ലതജ്ഞാ ഒലരജ്ഞാറ തുള്ളകി പജ്ഞാല് 
ലപജ്ഞാലകം തറയകില് വദീഴരുതട്ലപജ്ഞാലകം തറയകില് വദീഴരുതട്. . അവള് കുടവുകം അവള് കുടവുകം 
തലെയകില് ലവച്ചട്  വദീടകില് നകിനകം പുറലപ്പെട്ടുതലെയകില് ലവച്ചട്  വദീടകില് നകിനകം പുറലപ്പെട്ടു. . 
ഗ്രജ്ഞാമതകിലലെകട് ലപജ്ഞാകുന്ന വഴകികള് വളലര ഗ്രജ്ഞാമതകിലലെകട് ലപജ്ഞാകുന്ന വഴകികള് വളലര 

കകിളകിക്കൂടട് കകിളകിക്കൂടട് -Digital Magazine-Digital Magazine

 31



ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

ഭകംഗകിയുള്ളതജ്ഞായകിരുന ഭകംഗകിയുള്ളതജ്ഞായകിരുന . . അവള് സതപട്കം അവള് സതപട്കം 
കജ്ഞാണജ്ഞാന് തുടങകികജ്ഞാണജ്ഞാന് തുടങകി. . അവള് പറ ഞ്ഞുഅവള് പറ ഞ്ഞു,'',''ഞജ്ഞാന് ഈ ഞജ്ഞാന് ഈ 
പജ്ഞാല് വകിറട് കുലറ ലകജ്ഞാഴകികലള വജ്ഞാങകം അവ പജ്ഞാല് വകിറട് കുലറ ലകജ്ഞാഴകികലള വജ്ഞാങകം അവ 
മുടയകിടട് ഉണജ്ഞാകുന്ന കുഞ്ഞുങലള വകിറട് ഞജ്ഞാന് മുടയകിടട് ഉണജ്ഞാകുന്ന കുഞ്ഞുങലള വകിറട് ഞജ്ഞാന് 
കുലറ വപസ ഉണജ്ഞാക്കുകംകുലറ വപസ ഉണജ്ഞാക്കുകം. . ഞജ്ഞാന് നജ്ഞാട്ടു ഞജ്ഞാന് നജ്ഞാട്ടു 

പ്രമജ്ഞാണകിലയകജ്ഞാള് വലെകിയ ആള് ആകുകംപ്രമജ്ഞാണകിലയകജ്ഞാള് വലെകിയ ആള് ആകുകം. . 
അങലന കുലറ പണകജ്ഞാരജ്ഞായ ആളുകള് അങലന കുലറ പണകജ്ഞാരജ്ഞായ ആളുകള് 
എലന്ന കലത്യജ്ഞാണകം കഴകികജ്ഞാന് വരുകംഎലന്ന കലത്യജ്ഞാണകം കഴകികജ്ഞാന് വരുകം. . ഞജ്ഞാന് ഞജ്ഞാന് 
പറയുകം പറയുകം ''''ഇലജ്ഞാ ഇലജ്ഞാ '' '' ഗദീത ഇലജ്ഞാ എന്നട് പറയുന്നതട് ഗദീത ഇലജ്ഞാ എന്നട് പറയുന്നതട് 
സതപനകം കണലപ്പെജ്ഞാള് അവള് അവളുലട സതപനകം കണലപ്പെജ്ഞാള് അവള് അവളുലട 
തലെയജ്ഞാടകിതലെയജ്ഞാടകി. . തലെയുലട മുകളകിലള്ള പജ്ഞാല് കുടകം തലെയുലട മുകളകിലള്ള പജ്ഞാല് കുടകം 

തറയകില് വദീണുതറയകില് വദീണു. . കുടകം കഷ്ണങളജ്ഞായകി മജ്ഞാറകികുടകം കഷ്ണങളജ്ഞായകി മജ്ഞാറകി. . പജ്ഞാല് പജ്ഞാല് 
മുഴുവന് തറയകില് ഒഴുകകിമുഴുവന് തറയകില് ഒഴുകകി. . അവള് അവകിലട അവള് അവകിലട 
ഇരുന്നട് കരയജ്ഞാന് തുടങകിഇരുന്നട് കരയജ്ഞാന് തുടങകി. . അവള് അവള് 
സങടലപ്പെട്ടുലകജ്ഞാണട് പറഞ്ഞുസങടലപ്പെട്ടുലകജ്ഞാണട് പറഞ്ഞു.'' .'' അലയജ്ഞാഅലയജ്ഞാ, , ഇനകി ഇനകി 
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

എന്തു പറയുകം എന്തു പറയുകം ''''ഗദീത ഒരു ശബട്ദകം മജ്ഞാതകം ഗദീത ഒരു ശബട്ദകം മജ്ഞാതകം 
ലകള്ക്കുനണജ്ഞായകിരുനലകള്ക്കുനണജ്ഞായകിരുന. . അതട് അവളുലട അതട് അവളുലട 
അമ്മയുലടതജ്ഞായകിരുന അമ്മയുലടതജ്ഞായകിരുന 
''''ആകജ്ഞാശതകിലലെജ്ഞാരകികലകം ലകജ്ഞാട ലകടരുതട്ആകജ്ഞാശതകിലലെജ്ഞാരകികലകം ലകജ്ഞാട ലകടരുതട്''.''.
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

എടന്റെ പ്രണയശംഎടന്റെ പ്രണയശം  ((കവകിതകവകിത))

എലന്റെ പ്രണയകം നകിലന്നജ്ഞാടജ്ഞായകിരുനഎലന്റെ പ്രണയകം നകിലന്നജ്ഞാടജ്ഞായകിരുന

അകലവജ്ഞാന് കജ്ഞാരണങള്അകലവജ്ഞാന് കജ്ഞാരണങള്

നദീ ലതടലമ്പജ്ഞാള്നദീ ലതടലമ്പജ്ഞാള്

നകിന്നകിലലെകട് അടകവജ്ഞാന്നകിന്നകിലലെകട് അടകവജ്ഞാന്

ഒജ്ഞാര്മ്മകള് ഏലറഒജ്ഞാര്മ്മകള് ഏലറ

പറയുവജ്ഞാന് കജ്ഞാത്തുലവച്ചലതലജ്ഞാകം പറയുവജ്ഞാന് കജ്ഞാത്തുലവച്ചലതലജ്ഞാകം 

മസൗനമജ്ഞായകി മജ്ഞാറുനമസൗനമജ്ഞായകി മജ്ഞാറുന

ലകള്ക്കുവജ്ഞാന് നദീ ഇലജ്ഞാലത ലപജ്ഞായലപ്പെജ്ഞാള്ലകള്ക്കുവജ്ഞാന് നദീ ഇലജ്ഞാലത ലപജ്ഞായലപ്പെജ്ഞാള്

എലന്റെ പ്രണയകം നദീയജ്ഞായകിരുനഎലന്റെ പ്രണയകം നദീയജ്ഞായകിരുന

നദീ അറകിഞ്ഞജ്ഞാലകം നദീ അറകിഞ്ഞജ്ഞാലകം 

അറകിഞ്ഞകിലലന നടകിച്ചജ്ഞാലകംഅറകിഞ്ഞകിലലന നടകിച്ചജ്ഞാലകം

എലന്റെ പ്രണയകം അവസജ്ഞാനകിക്കുനഎലന്റെ പ്രണയകം അവസജ്ഞാനകിക്കുന........

കകിളകിക്കൂടട് കകിളകിക്കൂടട് -Digital Magazine-Digital Magazine

 34
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കൈള്ളടന്റെ മനണമപാറണ കൈള്ളടന്റെ മനണമപാറണ 
( ( കഥ കഥ ))

നലവരജ്ഞായ ജനങളുകം നദീതകിമജ്ഞാനജ്ഞായ നലവരജ്ഞായ ജനങളുകം നദീതകിമജ്ഞാനജ്ഞായ 
രജ്ഞാജജ്ഞാവുമുള്ള നജ്ഞാടജ്ഞായകിരുന ധര്മ്മപുരകംരജ്ഞാജജ്ഞാവുമുള്ള നജ്ഞാടജ്ഞായകിരുന ധര്മ്മപുരകം. . 
കള്ളലമജ്ഞാ കലെഹലമജ്ഞാ ഇലജ്ഞാത നജ്ഞാടട്കള്ളലമജ്ഞാ കലെഹലമജ്ഞാ ഇലജ്ഞാത നജ്ഞാടട്. . ഒരകികല് ഒരകികല് 
കനകന് എലന്നജ്ഞാരു കള്ളന്  കനകന് എലന്നജ്ഞാരു കള്ളന്  
ധര്മ്മപുരലതതകിധര്മ്മപുരലതതകി. ''. ''ലമജ്ഞാഷണമകിലജ്ഞാത നജ്ഞാലടജ്ഞാലമജ്ഞാഷണമകിലജ്ഞാത നജ്ഞാലടജ്ഞാ? ? 
എങകില് ഇവകിടലത ലകജ്ഞാടജ്ഞാരതകില്തലന്ന എങകില് ഇവകിടലത ലകജ്ഞാടജ്ഞാരതകില്തലന്ന 
ലമജ്ഞാഷണകം നടതജ്ഞാകംലമജ്ഞാഷണകം നടതജ്ഞാകം! ! ഹഹ......ഹഹ...''...''കനകന് കനകന് 
തദീരുമജ്ഞാനകിച്ചുതദീരുമജ്ഞാനകിച്ചു. . അന രജ്ഞാതകി അയജ്ഞാള് അന രജ്ഞാതകി അയജ്ഞാള് 
ലകജ്ഞാടജ്ഞാരതകില് ഒളകിച്ചുകയറകിലകജ്ഞാടജ്ഞാരതകില് ഒളകിച്ചുകയറകി. . രജ്ഞാജജ്ഞാവട് രജ്ഞാജജ്ഞാവട് 
ഉറങകിയകിരുന്നകിലഉറങകിയകിരുന്നകില. . കനകന് അനങജ്ഞാലത കനകന് അനങജ്ഞാലത 
മറഞ്ഞുനകിന്നട് രജ്ഞാജജ്ഞാവുകം രജ്ഞാജകിയുമജ്ഞായുള്ള മറഞ്ഞുനകിന്നട് രജ്ഞാജജ്ഞാവുകം രജ്ഞാജകിയുമജ്ഞായുള്ള 
സകംസജ്ഞാരകം ശ്രദ്ധേകിച്ചുസകംസജ്ഞാരകം ശ്രദ്ധേകിച്ചു..""  റജ്ഞാണകിറജ്ഞാണകി, , നമ്മുലട നമ്മുലട 
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ഖജനജ്ഞാവകില് അവശത്യതകിനട് സതര്ണമുണട്ഖജനജ്ഞാവകില് അവശത്യതകിനട് സതര്ണമുണട്. . 

അതകില് പകുതകി നദകിതദീരലത സനത്യജ്ഞാസകിമജ്ഞാര്കട് അതകില് പകുതകി നദകിതദീരലത സനത്യജ്ഞാസകിമജ്ഞാര്കട് 
ധജ്ഞാനകം ലചയജ്ഞാകംധജ്ഞാനകം ലചയജ്ഞാകം. . നല തദീരുമജ്ഞാനകം തലന്നനല തദീരുമജ്ഞാനകം തലന്ന.'' .'' 
രജ്ഞാജട്  ഞകി പറഞ്ഞുരജ്ഞാജട്  ഞകി പറഞ്ഞു. . മറഞ്ഞകിരുന്ന കനകനട് മറഞ്ഞകിരുന്ന കനകനട് 
ലപടലന്നജ്ഞാരു സൂതകം ലതജ്ഞാന്നകിലപടലന്നജ്ഞാരു സൂതകം ലതജ്ഞാന്നകി. . എനകിനട് എനകിനട് 
ലമജ്ഞാഷണകം നടതകി ബുദ്ദേകിമുടണകംലമജ്ഞാഷണകം നടതകി ബുദ്ദേകിമുടണകം? ? സനത്യജ്ഞാസകിയുലട സനത്യജ്ഞാസകിയുലട 
ലവഷകംലകടകി നദദീതദീരതട് ലപജ്ഞാകജ്ഞാകംലവഷകംലകടകി നദദീതദീരതട് ലപജ്ഞാകജ്ഞാകം. . പണകം പണകം 
രജ്ഞാജജ്ഞാവട് ദജ്ഞാനകം തരുമലലജ്ഞാരജ്ഞാജജ്ഞാവട് ദജ്ഞാനകം തരുമലലജ്ഞാ!''!''

                                        പകിലറനതലന്ന കനകന് ലവഷകം പകിലറനതലന്ന കനകന് ലവഷകം 
മജ്ഞാറകി നദദീതദീരലതതകി അവകിലടയുള്ള മജ്ഞാറകി നദദീതദീരലതതകി അവകിലടയുള്ള 
സന്നത്യജ്ഞാസകിമജ്ഞാര്ലകജ്ഞാപ്പെകം കൂടകിസന്നത്യജ്ഞാസകിമജ്ഞാര്ലകജ്ഞാപ്പെകം കൂടകി. . 
വവകുലന്നരമജ്ഞായലപ്പെജ്ഞാള്വവകുലന്നരമജ്ഞായലപ്പെജ്ഞാള്
രജ്ഞാജജ്ഞാവട് എതകി രജ്ഞാജജ്ഞാവട് എതകി . . 
സന്നത്യജ്ഞാസകിമജ്ഞാലരജ്ഞാടട് അലദ്ദേഹകം സന്നത്യജ്ഞാസകിമജ്ഞാലരജ്ഞാടട് അലദ്ദേഹകം 
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തലന്റെ തദീരുമജ്ഞാനകം അറകിയകിച്ചുതലന്റെ തദീരുമജ്ഞാനകം അറകിയകിച്ചു. . പലക പലക , , 
സന്നത്യജ്ഞാസകിമജ്ഞാര് ആരുകം ധജ്ഞാനകം ഏറ്റു സന്നത്യജ്ഞാസകിമജ്ഞാര് ആരുകം ധജ്ഞാനകം ഏറ്റു 

വജ്ഞാങജ്ഞാന് തയജ്ഞാറജ്ഞായകിലവജ്ഞാങജ്ഞാന് തയജ്ഞാറജ്ഞായകില. ''. ''കമകിക്കൂ എലജ്ഞാ കമകിക്കൂ എലജ്ഞാ 
സമ്പജ്ഞാദത്യങളുകം ഉലപകകിച്ച ഞങള്കട് ഇനകി സമ്പജ്ഞാദത്യങളുകം ഉലപകകിച്ച ഞങള്കട് ഇനകി 
ലപജ്ഞാനകം പണവുകം ആവശത്യമകിലലപജ്ഞാനകം പണവുകം ആവശത്യമകില. . അതകിനജ്ഞാല് അതകിനജ്ഞാല് 
അതട് അങതലന്ന പജ്ഞാവങള്കട് വകിതരണകം അതട് അങതലന്ന പജ്ഞാവങള്കട് വകിതരണകം 
ലചയലചയ'' '' സന്നത്യജ്ഞാസകിമജ്ഞാര്  പറഞ്ഞുസന്നത്യജ്ഞാസകിമജ്ഞാര്  പറഞ്ഞു. . രജ്ഞാജജ്ഞാവട് എത രജ്ഞാജജ്ഞാവട് എത 
അലപകകിച്ചകിടകികം സന്നത്യജ്ഞാസകിമജ്ഞാരുലട തദീരുമജ്ഞാനകം അലപകകിച്ചകിടകികം സന്നത്യജ്ഞാസകിമജ്ഞാരുലട തദീരുമജ്ഞാനകം 
മജ്ഞാറകിയകിലമജ്ഞാറകിയകില. . അലപ്പെള് കനകന് മുലന്നജ്ഞാട്ടുവന്നട് അലപ്പെള് കനകന് മുലന്നജ്ഞാട്ടുവന്നട് 
പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു, , ""ഇലതലജ്ഞാകം സതദീകരകികജ്ഞാന് ഞജ്ഞാന് ഇലതലജ്ഞാകം സതദീകരകികജ്ഞാന് ഞജ്ഞാന് 
തയജ്ഞാറജ്ഞാണട്തയജ്ഞാറജ്ഞാണട്.." " അതുലകടട് രജ്ഞാജജ്ഞാവട് ആ അതുലകടട് രജ്ഞാജജ്ഞാവട് ആ 
സനത്യജ്ഞാസകിയുലട കജ്ഞാല്കല് തജ്ഞാണു വണങകിസനത്യജ്ഞാസകിയുലട കജ്ഞാല്കല് തജ്ഞാണു വണങകി. . 
""അങട് ഈ ധനകം എലറടതലതജ്ഞാലട അതട് നലഅങട് ഈ ധനകം എലറടതലതജ്ഞാലട അതട് നല
കജ്ഞാരത്യങള്കട് ഉപലയജ്ഞാഗകികലപ്പെടകം എന്നട് കജ്ഞാരത്യങള്കട് ഉപലയജ്ഞാഗകികലപ്പെടകം എന്നട് 
എനകികട് ഉറപ്പെജ്ഞായകിഎനകികട് ഉറപ്പെജ്ഞായകി, , എലന്ന അനഗ്രഹകിച്ചജ്ഞാലകംഎലന്ന അനഗ്രഹകിച്ചജ്ഞാലകം..""  
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രജ്ഞാജജ്ഞാവട്   അലപകകിച്ചുരജ്ഞാജജ്ഞാവട്   അലപകകിച്ചു. . കനകന് ലഞടകിലപ്പെജ്ഞായകികനകന് ലഞടകിലപ്പെജ്ഞായകി. . 
നജ്ഞാട വജ്ഞാഴുന്ന രജ്ഞാജജ്ഞാവട് തലന്റെ കജ്ഞാല്കല് നജ്ഞാട വജ്ഞാഴുന്ന രജ്ഞാജജ്ഞാവട് തലന്റെ കജ്ഞാല്കല് 
വദീഴുകലയജ്ഞാവദീഴുകലയജ്ഞാ! ! അയജ്ഞാള് ആലലെജ്ഞാചകിച്ചു  അയജ്ഞാള് ആലലെജ്ഞാചകിച്ചു  

സനത്യജ്ഞാസകിയുലട ലവഷകം ലകടകിയ എനകികട് സനത്യജ്ഞാസകിയുലട ലവഷകം ലകടകിയ എനകികട് 
എലനജ്ഞാരു ബഹുമജ്ഞാനമജ്ഞാണട് ലെഭകിക്കുന്നതട്എലനജ്ഞാരു ബഹുമജ്ഞാനമജ്ഞാണട് ലെഭകിക്കുന്നതട്. . 
അങലന കനകലനന്ന കള്ളന് അങലന കനകലനന്ന കള്ളന് 
സനത്യജ്ഞാസകിയജ്ഞായകിസനത്യജ്ഞാസകിയജ്ഞായകി. . 

  എലജ്ഞാവരുലടയുകം ഉള്ളകില് ഒരു നലവനണട്എലജ്ഞാവരുലടയുകം ഉള്ളകില് ഒരു നലവനണട്. . 
അതട് തകിരകിച്ചറകിയലത ലപജ്ഞാകരുതട്അതട് തകിരകിച്ചറകിയലത ലപജ്ഞാകരുതട്. . 
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

        
                  സസൗഹൃദണസസൗഹൃദണ

                                ((കവകിതകവകിത))
സുഹൃതകില്  മജ്ഞാധുരത്യകം  ഒരുനജ്ഞാളുകം  മറയുകയകിലസുഹൃതകില്  മജ്ഞാധുരത്യകം  ഒരുനജ്ഞാളുകം  മറയുകയകില

ആ സുനര  സട്മരണകള് മജ്ഞായുകയകിലആ സുനര  സട്മരണകള് മജ്ഞായുകയകില

വകിട ലചജ്ഞാലകി പകിരകിയലവ ഒരു പകിന് വകിളകിവകിട ലചജ്ഞാലകി പകിരകിയലവ ഒരു പകിന് വകിളകി

ആ പഴയ സുഹൃതകിലന്റെ കലയജ്ഞാപ്പെകിലെജ്ഞായട്ആ പഴയ സുഹൃതകിലന്റെ കലയജ്ഞാപ്പെകിലെജ്ഞായട്

ഇന    ഞജ്ഞാലനതകി നകില്ക്കുന്നകിതജ്ഞാഇന    ഞജ്ഞാലനതകി നകില്ക്കുന്നകിതജ്ഞാ

വകിശ്രമമകിലജ്ഞാത ഘടകികജ്ഞാരമജ്ഞായട്വകിശ്രമമകിലജ്ഞാത ഘടകികജ്ഞാരമജ്ഞായട്

ഈ പടകിമുറതട് നകിന്നകിറങകം ഈ പടകിമുറതട് നകിന്നകിറങകം 
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

ആഘജ്ഞാതലമല്ക്കുന്ന നകിമകി  ഷങളകിനകിയുകംആഘജ്ഞാതലമല്ക്കുന്ന നകിമകി  ഷങളകിനകിയുകം

എങകിലകം ഒജ്ഞാര്ക്കുവജ്ഞാന് ഒജ്ഞാര്മ്മയകിലെജ്ഞായട്എങകിലകം ഒജ്ഞാര്ക്കുവജ്ഞാന് ഒജ്ഞാര്മ്മയകിലെജ്ഞായട്

എലന്നനകം കജ്ഞാതട് നകില്പ്പെതുണട്എലന്നനകം കജ്ഞാതട് നകില്പ്പെതുണട്

കര്മ്മ ഫലെതജ്ഞാല് കൂടപ്പെകിറപ്പെജ്ഞായട്കര്മ്മ ഫലെതജ്ഞാല് കൂടപ്പെകിറപ്പെജ്ഞായട്

അവനജ്ഞാലണന് സുഹൃതട്അവനജ്ഞാലണന് സുഹൃതട്

ആ രകബനമജ്ഞാലണന് സസൗഹൃദകംആ രകബനമജ്ഞാലണന് സസൗഹൃദകം

ഏലറ ആഴതകിലെജ്ഞായട്ഏലറ ആഴതകിലെജ്ഞായട്............
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

  
മഡതാമഡതാ    ..    എഎ    . .     പറിപറി    . .     ടജടജ    . .     അബ്ദുല് അബ്ദുല് 
കലതാശം കലതാശം     (1931-2015)(1931-2015)      ((ലനടങള്ലനടങള്))

പ്രമുഖ ഇനത്യന് ഭസൗതദീകപ്രമുഖ ഇനത്യന് ഭസൗതദീക
ശജ്ഞാസ്ത്രജനജ്ഞായശജ്ഞാസ്ത്രജനജ്ഞായ
ഇലദ്ദേഹകം ഇലദ്ദേഹകം 2002 2002 മുതല് മുതല് 
2007 2007 വലര ഇനത്യയുലടവലര ഇനത്യയുലട
രജ്ഞാഷ്ട്രപതകിയജ്ഞായകിരുനരജ്ഞാഷ്ട്രപതകിയജ്ഞായകിരുന. . 
ശുഭപ്രതദീകയുള്ള ഒരു പരകിശ്രമശജ്ഞാലെകി എന്ന ശുഭപ്രതദീകയുള്ള ഒരു പരകിശ്രമശജ്ഞാലെകി എന്ന 
നകിലെയകില് മറ്റുള്ളവര്കട് പ്രലചജ്ഞാദനകം നല്കുന്ന നകിലെയകില് മറ്റുള്ളവര്കട് പ്രലചജ്ഞാദനകം നല്കുന്ന 
തരതകില് എഴുതുകയുകം പ്രസകംഗകിക്കുകയുകം തരതകില് എഴുതുകയുകം പ്രസകംഗകിക്കുകയുകം 
ലചയ്യുനലചയ്യുന. 1931-. 1931-ല് തമകിഴട്നജ്ഞാടകിലലെ ല് തമകിഴട്നജ്ഞാടകിലലെ 
രജ്ഞാലമശതരതജ്ഞാണട് ജനകിച്ചതട്രജ്ഞാലമശതരതജ്ഞാണട് ജനകിച്ചതട്. . ഭജ്ഞാരതരതകം ഭജ്ഞാരതരതകം 
ബഹുമതകി ലെഭകിച്ചകിട്ടുണട്ബഹുമതകി ലെഭകിച്ചകിട്ടുണട്. . അഗകി അഗകി ''''ചകിറകുകള്ചകിറകുകള്'' '' 
പ്രധജ്ഞാന കകിതകിയജ്ഞാണട്പ്രധജ്ഞാന കകിതകിയജ്ഞാണട്. 2015. 2015 ല് കലെജ്ഞാകം ല് കലെജ്ഞാകം 
അനരകിച്ചുഅനരകിച്ചു. . 
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

കതാട്ടു പൂവവകതാട്ടു പൂവവ

                                                                     (  ( കൈവലിത കൈവലിത ) )       
ചകിതറകിലതറകിക്കുന്ന ചകിനകളകില് എലപ്പെജ്ഞാഴുകംചകിതറകിലതറകിക്കുന്ന ചകിനകളകില് എലപ്പെജ്ഞാഴുകം

നകിലന്റെയദീ പുഞകിരകിലയജ്ഞാന മജ്ഞാതകംനകിലന്റെയദീ പുഞകിരകിലയജ്ഞാന മജ്ഞാതകം

മഴവകില്ലുലപജ്ഞാലലെ നദീ മനസകില് ലതളകിയുലമ്പജ്ഞാള്മഴവകില്ലുലപജ്ഞാലലെ നദീ മനസകില് ലതളകിയുലമ്പജ്ഞാള്

ഉണരുന എന്നകിലലെ ലമജ്ഞാഹങളുകംഉണരുന എന്നകിലലെ ലമജ്ഞാഹങളുകം

കൃഷ്ണ തുളസകി കതകിര്ത്തുമ്പുലമജ്ഞാഹകിക്കുകംകൃഷ്ണ തുളസകി കതകിര്ത്തുമ്പുലമജ്ഞാഹകിക്കുകം

നകിലന്റെയദീ വജ്ഞാര്മുടകി ചുരുളകിലലെതജ്ഞാന്നകിലന്റെയദീ വജ്ഞാര്മുടകി ചുരുളകിലലെതജ്ഞാന്

പൂജലകടകജ്ഞാത പൂവജ്ഞായ ഞജ്ഞാനകം പൂജലകടകജ്ഞാത പൂവജ്ഞായ ഞജ്ഞാനകം 

ലമജ്ഞാഹകിച്ചകിടന നകിന്നകിലലെതജ്ഞാന്ലമജ്ഞാഹകിച്ചകിടന നകിന്നകിലലെതജ്ഞാന്
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

മണമകില മധുവകില പൂജലകടകകിലമണമകില മധുവകില പൂജലകടകകില

തജ്ഞാലന വളര്ലന്നജ്ഞാരു കജ്ഞാട്ടുപ്പൂവജ്ഞാണു ഞജ്ഞാന്തജ്ഞാലന വളര്ലന്നജ്ഞാരു കജ്ഞാട്ടുപ്പൂവജ്ഞാണു ഞജ്ഞാന്

വകിടരുകം മുലമ്പ ലപജ്ഞാഴകിയുന്ന ഇതളുള്ളവകിടരുകം മുലമ്പ ലപജ്ഞാഴകിയുന്ന ഇതളുള്ള

പൂജലകടകജ്ഞാത കജ്ഞാട്ടുപ്പൂവജ്ഞാണു ഞജ്ഞാന്പൂജലകടകജ്ഞാത കജ്ഞാട്ടുപ്പൂവജ്ഞാണു ഞജ്ഞാന്

ഇഷമജ്ഞാലണലന്നജ്ഞാന്നട് ലചജ്ഞാല്ലുവജ്ഞാന് ലവണകിഇഷമജ്ഞാലണലന്നജ്ഞാന്നട് ലചജ്ഞാല്ലുവജ്ഞാന് ലവണകി

നകിതത്യവുകം നകിന് മുമ്പകിലലെതദീടലമ്പജ്ഞാള്നകിതത്യവുകം നകിന് മുമ്പകിലലെതദീടലമ്പജ്ഞാള്

നകിലന്റെ ലകജ്ഞാലസകിലന്റെ നജ്ഞാദങളകില് ഞജ്ഞാന്നകിലന്റെ ലകജ്ഞാലസകിലന്റെ നജ്ഞാദങളകില് ഞജ്ഞാന്

തജ്ഞാലന മറലന്നജ്ഞാന നകിന്നകിടനതജ്ഞാലന മറലന്നജ്ഞാന നകിന്നകിടന

ഒനകം പറയജ്ഞാലതയറകിയജ്ഞാലത ലപജ്ഞായദീടനഒനകം പറയജ്ഞാലതയറകിയജ്ഞാലത ലപജ്ഞായദീടന
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

ഇഷമലലലന്നജ്ഞാരു വജ്ഞാക്കു ലചജ്ഞാലകിയജ്ഞാല്ഇഷമലലലന്നജ്ഞാരു വജ്ഞാക്കു ലചജ്ഞാലകിയജ്ഞാല്

വത്യര്ത്ഥമജ്ഞായകിലപ്പെജ്ഞാകുലമന് ജദീവകിതകം വത്യര്ത്ഥമജ്ഞായകിലപ്പെജ്ഞാകുലമന് ജദീവകിതകം 

നദീ നടക്കുകം വഴകിലയജ്ഞാരതട് എലന്നനദീ നടക്കുകം വഴകിലയജ്ഞാരതട് എലന്ന

കണജ്ഞാല് ചകിരകികജ്ഞാലത ലപജ്ഞാകരുലത കണജ്ഞാല് ചകിരകികജ്ഞാലത ലപജ്ഞാകരുലത 

നകിലന്റെയദീ പുഞകിരകി മജ്ഞാതകം മതകി നകിലന്റെയദീ പുഞകിരകി മജ്ഞാതകം മതകി 

എനകികകിനകിയുള്ള കജ്ഞാലെകം കജ്ഞാതകിരകികജ്ഞാന്എനകികകിനകിയുള്ള കജ്ഞാലെകം കജ്ഞാതകിരകികജ്ഞാന് ......
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സരീഫന് ലഹപാകലിങറ്റ്സരീഫന് ലഹപാകലിങറ്റ്
((ജദീവചരകിതകംജദീവചരകിതകം))

ഇകംഗണകിലലെ ഇകംഗണകിലലെ 
ഒജ്ഞാകട്സട്ഫഡകില്  ഫജ്ഞാങട് ഒജ്ഞാകട്സട്ഫഡകില്  ഫജ്ഞാങട് 
ലഹജ്ഞാകകിങകിലന്റെയുകം ലഹജ്ഞാകകിങകിലന്റെയുകം 
ഇസബലകിലന്റെയുകം മകനജ്ഞായകി ഇസബലകിലന്റെയുകം മകനജ്ഞായകി 

1942 1942 ജനവരകി ജനവരകി 8-8-ാം തദീയതകി സദീഫന് ാം തദീയതകി സദീഫന് 
ലഹജ്ഞാകകിലന്റെ  ജനനകം ലഹജ്ഞാകകിലന്റെ  ജനനകം . . ഗലവഷകനജ്ഞായകിരുന ഗലവഷകനജ്ഞായകിരുന 
അച്ഛന് ഫജ്ഞാങട് ലഹജ്ഞാകകിങട് അച്ഛന് ഫജ്ഞാങട് ലഹജ്ഞാകകിങട് ..കുഞ്ഞുനജ്ഞാളകിലലെജ്ഞാനകംകുഞ്ഞുനജ്ഞാളകിലലെജ്ഞാനകം
മകന് സദീഫന് ലഹജ്ഞാകകിങട് പഠനതകില് വലെകിയ മകന് സദീഫന് ലഹജ്ഞാകകിങട് പഠനതകില് വലെകിയ 
തജ്ഞാതട്പരത്യകം കജ്ഞാണകിച്ചകിരുന്നകില തജ്ഞാതട്പരത്യകം കജ്ഞാണകിച്ചകിരുന്നകില . . വദീടകിലലെ ലകജ്ഞാക്കുകംവദീടകിലലെ ലകജ്ഞാക്കുകം
ലറഡകിലയജ്ഞായുകം തുറന്നട് അതകിനള്ളകിലലെ ലറഡകിലയജ്ഞായുകം തുറന്നട് അതകിനള്ളകിലലെ 
യനഭജ്ഞാഗങള് അഴകിലച്ചടതട് വദീണ്ടുകം യനഭജ്ഞാഗങള് അഴകിലച്ചടതട് വദീണ്ടുകം 

ഘടകിപ്പെകികലെജ്ഞായകിരുന കുഞ്ഞുസദീഫലന്റെ ഇഷ ഘടകിപ്പെകികലെജ്ഞായകിരുന കുഞ്ഞുസദീഫലന്റെ ഇഷ 
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വകിലനജ്ഞാദകം വകിലനജ്ഞാദകം . . ശജ്ഞാസ്ത്ര രഹസത്യങലളജ്ഞാടള്ള ശജ്ഞാസ്ത്ര രഹസത്യങലളജ്ഞാടള്ള 
അതകിയജ്ഞായ തജ്ഞാതട്പരത്യകം കജ്ഞാരണകം അവലന അതകിയജ്ഞായ തജ്ഞാതട്പരത്യകം കജ്ഞാരണകം അവലന 
കൂട്ടുകജ്ഞാര് കൂട്ടുകജ്ഞാര് " " ഐന്സദീന്ഐന്സദീന്" " എന്നട് വകിളകിച്ചു എന്നട് വകിളകിച്ചു . . 
കണക്കുകം സയന്സുമജ്ഞായകിരുന സദീഫന് കണക്കുകം സയന്സുമജ്ഞായകിരുന സദീഫന് 
ലഹജ്ഞാകകിങകിലന്റെ ഇഷ വകിഷയങള് ലഹജ്ഞാകകിങകിലന്റെ ഇഷ വകിഷയങള് .  .  അച്ഛനകം അച്ഛനകം 
അമ്മയുകം പഠകിച്ച ഒജ്ഞാകട്സട്ഫഡട്  അമ്മയുകം പഠകിച്ച ഒജ്ഞാകട്സട്ഫഡട്  
സര്വകലെജ്ഞാശജ്ഞാലെയകില് തലന്ന അവര് ബകിരുദ്ധേ സര്വകലെജ്ഞാശജ്ഞാലെയകില് തലന്ന അവര് ബകിരുദ്ധേ 
പടനതകിനട് ലചര്ന പടനതകിനട് ലചര്ന . . 

          ജദീവകിതകം മജ്ഞാറകിയ ലരജ്ഞാഗകംജദീവകിതകം മജ്ഞാറകിയ ലരജ്ഞാഗകം
  ലകജ്ഞാകംബകിജകില്ലകജ്ഞാകംബകിജകില്
ഗലവഷണതകിനട്ഗലവഷണതകിനട്
ലചരജ്ഞാനള്ളലചരജ്ഞാനള്ള
ഒരുകങളുമജ്ഞായകി ഒജ്ഞാടകി നടന്നകിരുന്ന സദീഫന് ഒരുകങളുമജ്ഞായകി ഒജ്ഞാടകി നടന്നകിരുന്ന സദീഫന് 
ഒരുനജ്ഞാള് ലപടന്നട് കുഴഞ്ഞുവദീണു ഒരുനജ്ഞാള് ലപടന്നട് കുഴഞ്ഞുവദീണു . 1962-. 1962-
ലെജ്ഞായകിരുന അതട്  ലെജ്ഞായകിരുന അതട്  . . ലഡജ്ഞാകട്ടര്മജ്ഞാര് സദീഫലനജ്ഞാടട് ലഡജ്ഞാകട്ടര്മജ്ഞാര് സദീഫലനജ്ഞാടട് 
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ആ ലഞടകിക്കുന്ന സതത്യകം ലവളകിലപ്പെടതകി ആ ലഞടകിക്കുന്ന സതത്യകം ലവളകിലപ്പെടതകി . . നജ്ഞാടദീ നജ്ഞാടദീ 
ലകജ്ഞാശങലള തളര്ത്തുന്ന മജ്ഞാരകമജ്ഞായ അമകിലയജ്ഞാലകജ്ഞാശങലള തളര്ത്തുന്ന മജ്ഞാരകമജ്ഞായ അമകിലയജ്ഞാ

ലടജ്ഞാപ്പെകികട് ലെജ്ഞാററല് കദീലറജ്ഞാസകിസട് ലടജ്ഞാപ്പെകികട് ലെജ്ഞാററല് കദീലറജ്ഞാസകിസട് 
((എഎ..എല്എല്..എസട് എസട് ) ) അഥവജ്ഞാ ലമജ്ഞാടര് നപ്യൂലറജ്ഞാ അഥവജ്ഞാ ലമജ്ഞാടര് നപ്യൂലറജ്ഞാ 
ഡകിസദീസസട്ഡകിസദീസസട്

എന്ന ഗുരുതരമജ്ഞായ ലരജ്ഞാഗകം നകിങലള എന്ന ഗുരുതരമജ്ഞായ ലരജ്ഞാഗകം നകിങലള 
പകിടകിക്കൂടകിയകിരകിക്കുന പകിടകിക്കൂടകിയകിരകിക്കുന . . തജ്ഞാങള് ജദീവകിതവ്വകില് തജ്ഞാങള് ജദീവകിതവ്വകില് 
അവലശഷകിക്കുലമ്പജ്ഞാള് ഇനകി രണ്ടു വര്ഷലത അവലശഷകിക്കുലമ്പജ്ഞാള് ഇനകി രണ്ടു വര്ഷലത 
സമയകം മജ്ഞാതകംസമയകം മജ്ഞാതകം
മരണമടലതന്നമരണമടലതന്ന
സതത്യമറകിഞ്ഞട്സതത്യമറകിഞ്ഞട്
ലപജ്ഞാടകികരയജ്ഞാനലലപജ്ഞാടകികരയജ്ഞാനല
അവലശഷകിക്കുന്ന സമയതകിനള്ളകില് അവലശഷകിക്കുന്ന സമയതകിനള്ളകില് 
എലനജ്ഞാലക ലചയ്യുലമന്നട്  എലനജ്ഞാലക ലചയ്യുലമന്നട്  
തദീരുമജ്ഞാനകിച്ചുറപ്പെകികജ്ഞാനജ്ഞാണട്  സദീഫനട് അലപ്പെജ്ഞാള് തദീരുമജ്ഞാനകിച്ചുറപ്പെകികജ്ഞാനജ്ഞാണട്  സദീഫനട് അലപ്പെജ്ഞാള് 
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

ലതജ്ഞാന്നകിയതട് ലതജ്ഞാന്നകിയതട് . . എലന്റെ തലെലച്ചജ്ഞാറകിലനജ്ഞാ എലന്റെ തലെലച്ചജ്ഞാറകിലനജ്ഞാ 
ബുദ്ധേകിലകജ്ഞാ എലനങകിലകം സകംഭവകിക്കുലമജ്ഞാ ബുദ്ധേകിലകജ്ഞാ എലനങകിലകം സകംഭവകിക്കുലമജ്ഞാ ? ? 
സദീഫന് ലഡജ്ഞാകട്ടലറജ്ഞാടട് ലചജ്ഞാദകിച്ചുസദീഫന് ലഡജ്ഞാകട്ടലറജ്ഞാടട് ലചജ്ഞാദകിച്ചു. . വകകജ്ഞാലകള് വകകജ്ഞാലകള് 

അനകജ്ഞാലത കകിടപ്പെകിലെജ്ഞാവുലമങകിലകം മരണകം അനകജ്ഞാലത കകിടപ്പെകിലെജ്ഞാവുലമങകിലകം മരണകം 
വലര ഒജ്ഞാര്മ്മശകകിലകജ്ഞാ ചകിനകികജ്ഞാനള്ള വലര ഒജ്ഞാര്മ്മശകകിലകജ്ഞാ ചകിനകികജ്ഞാനള്ള 
കഴവകിലനജ്ഞാ യജ്ഞാലതജ്ഞാരു കുഴപ്പെവുകം കഴവകിലനജ്ഞാ യജ്ഞാലതജ്ഞാരു കുഴപ്പെവുകം 
സകംഭവകികകിലലന്നട് ലഡജ്ഞാകട്ടര്മജ്ഞാര് ഉറപ്പുനല്കകി സകംഭവകികകിലലന്നട് ലഡജ്ഞാകട്ടര്മജ്ഞാര് ഉറപ്പുനല്കകി ..

കഠകിനജ്ഞാധതജ്ഞാനതകിലൂലട ഉയര്ച്ചകഠകിനജ്ഞാധതജ്ഞാനതകിലൂലട ഉയര്ച്ച
എലജ്ഞാ സസൗകരത്യങലളജ്ഞാടകം കൂടകിയ എലജ്ഞാ സസൗകരത്യങലളജ്ഞാടകം കൂടകിയ 
ചകകസജ്ഞാരയകിലെകിരുന ചകകസജ്ഞാരയകിലെകിരുന . . അലദ്ധേഹതകിലന്റെ അലദ്ധേഹതകിലന്റെ 
പകില്കജ്ഞാലെ ജദീവകിതവുകം സകംസജ്ഞാരലശഷകി പകില്കജ്ഞാലെ ജദീവകിതവുകം സകംസജ്ഞാരലശഷകി 
പൂര്ണമജ്ഞായകി നഷലപ്പെട്ടു പൂര്ണമജ്ഞായകി നഷലപ്പെട്ടു . . വകിരലലകജ്ഞാണട് വകിരലലകജ്ഞാണട് 
കദീലബജ്ഞാഡകില് എഴുതുന്ന കജ്ഞാരത്യങലള കദീലബജ്ഞാഡകില് എഴുതുന്ന കജ്ഞാരത്യങലള 
സകംസജ്ഞാരമജ്ഞാകകി മജ്ഞാറ്റുന്ന സട്പദീച്ചട് സകംസജ്ഞാരമജ്ഞാകകി മജ്ഞാറ്റുന്ന സട്പദീച്ചട് 
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

സകിനവസസര് എന്ന ഉപകരണകം സകിനവസസര് എന്ന ഉപകരണകം 
അതകിനലശഷകം ലഹജ്ഞാകകിങകിലന്റെ വദീല്ലചയറകിന്അതകിനലശഷകം ലഹജ്ഞാകകിങകിലന്റെ വദീല്ലചയറകിന്
ഇടകംപകിടകിച്ചു ഇടകംപകിടകിച്ചു . . സകംസജ്ഞാരലശഷകി ഇലജ്ഞാത  സകംസജ്ഞാരലശഷകി ഇലജ്ഞാത  
ശജ്ഞാസ്ത്രജന് യനതകിലന്റെ കകിതകിമ ശജ്ഞാസ്ത്രജന് യനതകിലന്റെ കകിതകിമ 

ശബട്ദതകിലൂലടയജ്ഞാണട് പകിന്നദീടട് പ്രഭജ്ഞാഷണങള് ശബട്ദതകിലൂലടയജ്ഞാണട് പകിന്നദീടട് പ്രഭജ്ഞാഷണങള് 
നടതകിയതട് നടതകിയതട് . . കുറച്ചട് കഴകിഞ്ഞലപ്പെജ്ഞാള് വകിരലെകിലന്റെ കുറച്ചട് കഴകിഞ്ഞലപ്പെജ്ഞാള് വകിരലെകിലന്റെ 
ചലെലെനവുകം നകിലെച്ചു ചലെലെനവുകം നകിലെച്ചു . . കവകിളകിലലെ ലപശകളുലട കവകിളകിലലെ ലപശകളുലട 
ചലെനകം വജ്ഞായലച്ചടതട് ശബട്ദമജ്ഞാകകി മജ്ഞാറ്റുന്ന ചലെനകം വജ്ഞായലച്ചടതട് ശബട്ദമജ്ഞാകകി മജ്ഞാറ്റുന്ന 
ഉപകരണകം അലപ്പെജ്ഞാള് സഹജ്ഞായതകിലനതകി ഉപകരണകം അലപ്പെജ്ഞാള് സഹജ്ഞായതകിലനതകി ..

                                                                                    ലകജ്ഞാകംബകിജകിലലെ ലകജ്ഞാകംബകിജകിലലെ 
ഗലവഷണകജ്ഞാലെതട്  മഹജ്ഞാഗലവഷണകജ്ഞാലെതട്  മഹജ്ഞാ
സട്ലഫജ്ഞാടന സകിദ്ദേജ്ഞാനതട്സട്ലഫജ്ഞാടന സകിദ്ദേജ്ഞാനതട്
തലമജ്ഞാഗര്തങലള കുറകിച്ചുകംതലമജ്ഞാഗര്തങലള കുറകിച്ചുകം
അലദ്ദേഹകം പഠകിച്ചു അലദ്ദേഹകം പഠകിച്ചു . . 
ലഹജ്ഞാകകിങകിലന്റെ പ്രശസകി ലഹജ്ഞാകകിങകിലന്റെ പ്രശസകി 
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

ലലെജ്ഞാകലമങകം പരന ലലെജ്ഞാകലമങകം പരന . 1966-. 1966-ല് ലഹജ്ഞാകകിങട് ല് ലഹജ്ഞാകകിങട് 
ലഡജ്ഞാകട്ടലററട് ലനടകി ലഡജ്ഞാകട്ടലററട് ലനടകി .  .  

•• അകംഗദീകജ്ഞാരകംഅകംഗദീകജ്ഞാരകം
1947-1947-ല്  സദീഫന് ലഹജ്ഞാകകിങട് ലറജ്ഞായല് ല്  സദീഫന് ലഹജ്ഞാകകിങട് ലറജ്ഞായല് 
ലസജ്ഞാവസറകിയകില് അകംഗമജ്ഞായകി ലസജ്ഞാവസറകിയകില് അകംഗമജ്ഞായകി . ''Theory of . ''Theory of 

every thing '' every thing '' എന്ന ലപരകില് പ്രപഞതകിലന്റെ എന്ന ലപരകില് പ്രപഞതകിലന്റെ 
ഉല്പതകിലയ സകംബനകിച്ച സമഗ്രമജ്ഞായ ഉല്പതകിലയ സകംബനകിച്ച സമഗ്രമജ്ഞായ 
സകിദ്ധേജ്ഞാനവുകം അലദ്ദേഹകം ആവകിഷ്കരകിച്ചു സകിദ്ധേജ്ഞാനവുകം അലദ്ദേഹകം ആവകിഷ്കരകിച്ചു . . ദൃശത്യ ദൃശത്യ 
പ്രപഞതകില് നകിന്നട് ശജ്ഞാഖകളജ്ഞായകി പകിരകിയുന്ന പ്രപഞതകില് നകിന്നട് ശജ്ഞാഖകളജ്ഞായകി പകിരകിയുന്ന 
ശകിശുപ്രപഞങള് എന്ന ആശയവുകം ശകിശുപ്രപഞങള് എന്ന ആശയവുകം 
ലഹജ്ഞാകകിങട് അവതരകിപ്പെകിച്ചു ലഹജ്ഞാകകിങട് അവതരകിപ്പെകിച്ചു . . ആല്ബര്ടട് ആല്ബര്ടട് 
ഐന്വസനട് ലശഷകം ലലെജ്ഞാകതട് ഐന്വസനട് ലശഷകം ലലെജ്ഞാകതട് 
ജദീവകിച്ചകിരകിക്കുന്ന ഏറവുകം പ്രഗലെട്ഭമജ്ഞായ ജദീവകിച്ചകിരകിക്കുന്ന ഏറവുകം പ്രഗലെട്ഭമജ്ഞായ 
മസകിഷ്ക്കതകിലന്റെ ഉടമലയന്ന ലപരകിനര്ഹനജ്ഞായകി മസകിഷ്ക്കതകിലന്റെ ഉടമലയന്ന ലപരകിനര്ഹനജ്ഞായകി 
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

മജ്ഞാറകി അലദ്ദേഹകം മജ്ഞാറകി അലദ്ദേഹകം . . രണട് ലപരുലടയുകം ഐരണട് ലപരുലടയുകം ഐ..കകകക. 160. 160
നകിലെവജ്ഞാരകം ആലണന്നട് ഇലതപ്പെറകി പഠനകം നകിലെവജ്ഞാരകം ആലണന്നട് ഇലതപ്പെറകി പഠനകം 
നടതകിയവര് കലണതകി നടതകിയവര് കലണതകി . . 
ജദീവകിച്ചകിരകിക്കുലമ്പജ്ഞാള്തലന്ന ലഹജ്ഞാകകിങകിലന്റെ ജദീവകിച്ചകിരകിക്കുലമ്പജ്ഞാള്തലന്ന ലഹജ്ഞാകകിങകിലന്റെ 
ബഹുമജ്ഞാനജ്ഞാര്ത്ഥകം നകിരവധകി ലകടകിടങള്കട് ബഹുമജ്ഞാനജ്ഞാര്ത്ഥകം നകിരവധകി ലകടകിടങള്കട് 
അലദ്ദേഹതകിലന്റെ ലപരട് നല്കലപ്പെട്ടുഅലദ്ദേഹതകിലന്റെ ലപരട് നല്കലപ്പെട്ടു. . 

                                                                    എല്സജ്ഞാല്വലദജ്ഞാറകിലലെ   എല്സജ്ഞാല്വലദജ്ഞാറകിലലെ   

സദീഫന് ലഹജ്ഞാകകിലന്റെ സയന്സട് മപ്യൂസകിയകം  സദീഫന് ലഹജ്ഞാകകിലന്റെ സയന്സട് മപ്യൂസകിയകം  
ലകജ്ഞാകംബകിജകിലലെ സദീഫന് ലഹജ്ഞാകകിങട് ബകില്ഡകിങട് ലകജ്ഞാകംബകിജകിലലെ സദീഫന് ലഹജ്ഞാകകിങട് ബകില്ഡകിങട് ,,
കജ്ഞാനട സര്വകലെജ്ഞാശജ്ഞാലെയകിലലെ സദീഫന് കജ്ഞാനട സര്വകലെജ്ഞാശജ്ഞാലെയകിലലെ സദീഫന് 
ലഹജ്ഞാകകിങട് ലസന്റെര് തുടങകിയ ചകിലെതുമജ്ഞാതകംലഹജ്ഞാകകിങട് ലസന്റെര് തുടങകിയ ചകിലെതുമജ്ഞാതകം. . 

ലഡജ്ഞാകട്ടര് മജ്ഞാര് ലഡജ്ഞാകട്ടര് മജ്ഞാര് 
കുറകിച്ചുനല്കകിയ രണ്ടു കുറകിച്ചുനല്കകിയ രണ്ടു 
വര്ഷകം എന്ന കടമ്പ വര്ഷകം എന്ന കടമ്പ 
കടന്ന സദീഫന് കടന്ന സദീഫന് 
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

ലഹജ്ഞാകകിങട്  ലലെജ്ഞാകകം കണ ഏറവുകം പ്രശസനജ്ഞായ ലഹജ്ഞാകകിങട്  ലലെജ്ഞാകകം കണ ഏറവുകം പ്രശസനജ്ഞായ 
ശജ്ഞാസ്ത്രജനജ്ഞായകി ശജ്ഞാസ്ത്രജനജ്ഞായകി . 55. 55 വര്ഷകം പകിലന്നയുകം വര്ഷകം പകിലന്നയുകം 
ജദീവകിച്ചു ജദീവകിച്ചു .2018 .2018 മജ്ഞാര്ച്ചട് മജ്ഞാര്ച്ചട് 4-4-നട് തലന്റെ നട് തലന്റെ 76-76-ാം ാം 
വയസകിലെജ്ഞായകിരുന അലദ്ദേഹതകിലന്റെ അനത്യകംവയസകിലെജ്ഞായകിരുന അലദ്ദേഹതകിലന്റെ അനത്യകം. . 
കുഞ്ഞുനജ്ഞാളുകളകില് അലദ്ദേഹതകിലന്റെ വകിളകിലപ്പെരട്  കുഞ്ഞുനജ്ഞാളുകളകില് അലദ്ദേഹതകിലന്റെ വകിളകിലപ്പെരട്  
കൂടകിയജ്ഞായകിരുന കൂടകിയജ്ഞായകിരുന . . ആല്ബര്ടട് ഐന്വസലന്റെആല്ബര്ടട് ഐന്വസലന്റെ
ജന്മനജ്ഞാളജ്ഞായ മജ്ഞാര്ച്ചട്  ജന്മനജ്ഞാളജ്ഞായ മജ്ഞാര്ച്ചട്  14-14-നട് തലന്ന ലഹജ്ഞാകകിങട് നട് തലന്ന ലഹജ്ഞാകകിങട് 
വകിടപറഞ്ഞതട് ശജ്ഞാസ്ത്രലതജ്ഞാകതകിനട് വകിടപറഞ്ഞതട് ശജ്ഞാസ്ത്രലതജ്ഞാകതകിനട് 
അത്ഭുതമജ്ഞായകി അത്ഭുതമജ്ഞായകി ..

      16-      16-ാം വയസകില് സതനമജ്ഞായകി  ാം വയസകില് സതനമജ്ഞായകി  COMPUTER  COMPUTER  
തലന്ന അവന് നകിര്മ്മകിച്ചു തലന്ന അവന് നകിര്മ്മകിച്ചു ..
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

      കുട്ടെലിയണ തള്ളയണ    ((കവകിതകവകിത)   )   

                                                                                                                                                                                ((കുമജ്ഞാരനജ്ഞാശജ്ഞാന്കുമജ്ഞാരനജ്ഞാശജ്ഞാന്))

          പൂപൂക്കുന്നകിതജ്ഞാ മുലക്കുന്നകിതജ്ഞാ മുല, , പൂക്കുന്നകിലെഞ്ഞകി പൂക്കുന്നകിലെഞ്ഞകി ,,

പൂക്കുന ലതനജ്ഞാവു പൂക്കുന ലതനജ്ഞാവു , , പൂക്കുന്നലശജ്ഞാകകം പൂക്കുന്നലശജ്ഞാകകം ;;
വജ്ഞായ്ക്കുന ലവലെകിക്കു വര്ണങള് വജ്ഞായ്ക്കുന ലവലെകിക്കു വര്ണങള് , , പൂവജ്ഞാല്പൂവജ്ഞാല്
ലചജ്ഞാക്കുന കജ്ഞാടനകിലമഘങള്ലപജ്ഞാലലെ ലചജ്ഞാക്കുന കജ്ഞാടനകിലമഘങള്ലപജ്ഞാലലെ ..

എലജ്ഞാടവുകം പുഷ്പഗനകം പരതകിഎലജ്ഞാടവുകം പുഷ്പഗനകം പരതകി
ലമലലന ലതക്കുന വദീശുന വജ്ഞായു ലമലലന ലതക്കുന വദീശുന വജ്ഞായു ;;

ഉലജ്ഞാസമദീ നദീണ കൂകൂരവതജ്ഞാ ഉലജ്ഞാസമദീ നദീണ കൂകൂരവതജ്ഞാ --
ലലെലജ്ഞാര്ക്കുലമകുന്നകിലത ലകജ്ഞാകകിലെങള് ലലെലജ്ഞാര്ക്കുലമകുന്നകിലത ലകജ്ഞാകകിലെങള് ..

കജ്ഞാണുന്നകിതജ്ഞാ രജ്ഞാവകിലലെ പൂവു ലതടകികജ്ഞാണുന്നകിതജ്ഞാ രജ്ഞാവകിലലെ പൂവു ലതടകി
കദീണതതലമജ്ഞാരജ്ഞാത ലതനദീച്ച കജ്ഞാടകില്കദീണതതലമജ്ഞാരജ്ഞാത ലതനദീച്ച കജ്ഞാടകില്

ലപജ്ഞാലണലറയുതജ്ഞാഹമുള്ലകജ്ഞാണകിവലയ ലപജ്ഞാലണലറയുതജ്ഞാഹമുള്ലകജ്ഞാണകിവലയ --
ലനജ്ഞാണകം ലവളുക്കുനഷലസജ്ഞായകിലതലജ്ഞാകം ലനജ്ഞാണകം ലവളുക്കുനഷലസജ്ഞായകിലതലജ്ഞാകം ??
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

പജ്ഞാടങള് ലപജ്ഞാന്നകിന് നകിറ കംപൂണ്ടുപജ്ഞാടങള് ലപജ്ഞാന്നകിന് നകിറ കംപൂണ്ടു, , നദീലള നദീലള --
പ്പെജ്ഞാടകിപ്പെറലന്നതകിയദീതതലയലജ്ഞാകംപ്പെജ്ഞാടകിപ്പെറലന്നതകിയദീതതലയലജ്ഞാകം

ലകടറ ലനലകിന് കതകിര്കജ്ഞാമ്പുലകജ്ഞാതകി ലകടറ ലനലകിന് കതകിര്കജ്ഞാമ്പുലകജ്ഞാതകി --
ക്കൂടജ്ഞാര്ന്ന ദകിലകജ്ഞാര്ത്തു ലപജ്ഞാകുന വജ്ഞാനകില് ക്കൂടജ്ഞാര്ന്ന ദകിലകജ്ഞാര്ത്തു ലപജ്ഞാകുന വജ്ഞാനകില് ..

ചനകം ധരലയലറയജ്ഞായട് ശദീതവുകം ലപജ്ഞാ ചനകം ധരലയലറയജ്ഞായട് ശദീതവുകം ലപജ്ഞാ ,-,-
യനകിക്കു പൂങജ്ഞാവകിലെജ്ഞാലളലറയജ്ഞായകി യനകിക്കു പൂങജ്ഞാവകിലെജ്ഞാലളലറയജ്ഞായകി ;;

സലനജ്ഞാഷലമറുനസലനജ്ഞാഷലമറുന, , ലദവജ്ഞാലെയതകില്ലദവജ്ഞാലെയതകില്
ലപജ്ഞാന്തുന വജ്ഞാദത്യങള് വന വസനകം —ലപജ്ഞാന്തുന വജ്ഞാദത്യങള് വന വസനകം — !!

നജ്ഞാകതകില്നകിലന്നജ്ഞാമലന നജ്ഞാകതകില്നകിലന്നജ്ഞാമലന , , നകിലന്ന വകിടദീനകിലന്ന വകിടദീ
ലലെജ്ഞാകതകിനജ്ഞാനനലമകുന്നകിതദീശന്ലലെജ്ഞാകതകിനജ്ഞാനനലമകുന്നകിതദീശന്

ഈ ലകജ്ഞാലമദീ നകിലന്റെ പജ്ഞാദകം ലതജ്ഞാഴജ്ഞാകം ഞജ്ഞാന്ഈ ലകജ്ഞാലമദീ നകിലന്റെ പജ്ഞാദകം ലതജ്ഞാഴജ്ഞാകം ഞജ്ഞാന്
ലപജ്ഞാലകജ്ഞാല ലപജ്ഞാലകജ്ഞാല പൂകജ്ഞാലെലമ നദീ ലപജ്ഞാലകജ്ഞാല ലപജ്ഞാലകജ്ഞാല പൂകജ്ഞാലെലമ നദീ !!

ചകിനകിച്ചകിളങജ്ഞാറ്റുതന് നകിസതനതജ്ഞാ ചകിനകിച്ചകിളങജ്ഞാറ്റുതന് നകിസതനതജ്ഞാ --
ലലെലനജ്ഞാനരയ്ക്കുന നദീ ലലെലനജ്ഞാനരയ്ക്കുന നദീ ?—?—ഞജ്ഞാനറകിഞ്ഞു ഞജ്ഞാനറകിഞ്ഞു ,,
""എനജ്ഞാതനജ്ഞാകം ലദവലനജ്ഞാതുന്നലത ഞജ്ഞാഎനജ്ഞാതനജ്ഞാകം ലദവലനജ്ഞാതുന്നലത ഞജ്ഞാ--
ലനനജ്ഞാകകിലകം ലചയ്യു ലനനജ്ഞാകകിലകം ലചയ്യു ""ലവന്നലയലദീ ലവന്നലയലദീ ??
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

    

     പരറിസവ ഥറിതറി ദറിനശംപരറിസവ ഥറിതറി ദറിനശം  ((ദകിനലതക്കുറകിച്ചട്ദകിനലതക്കുറകിച്ചട്))

      
എലജ്ഞാ വര്ഷവുകം ജുണ് എലജ്ഞാ വര്ഷവുകം ജുണ് 5 5 
ആണട് ആണട് പരകിസട് ഥകിതകിപരകിസട് ഥകിതകി
ദകിനമജ്ഞായകിദകിനമജ്ഞായകി
ആചരകിക്കുന്നതട്  ആചരകിക്കുന്നതട്  . . 
പരകിസട് ഥകിതകി പ്രശ്നങലള കുറകിച്ചുള്ള പരകിസട് ഥകിതകി പ്രശ്നങലള കുറകിച്ചുള്ള 
അവലബജ്ഞാധകം വരുതജ്ഞാനകം കര്മ അവലബജ്ഞാധകം വരുതജ്ഞാനകം കര്മ 
പരകിപജ്ഞാടകികള്ആസൂതണകം ലചയജ്ഞാനമജ്ഞാണട് പരകിപജ്ഞാടകികള്ആസൂതണകം ലചയജ്ഞാനമജ്ഞാണട് 
പരകിസട് ഥകിതകി ദകിനകം ആചരകിക്കുന്നതട് പരകിസട് ഥകിതകി ദകിനകം ആചരകിക്കുന്നതട് 
ഐകത്യരജ്ഞാ ഷ്ട്രസഭ ജനറല് അസകംബകിയജ്ഞാണട് ഐകത്യരജ്ഞാ ഷ്ട്രസഭ ജനറല് അസകംബകിയജ്ഞാണട് 
1972  1972  മുതല് ഈ ദകിനജ്ഞാചരണകം ആരകംഭകിച്ചതട് മുതല് ഈ ദകിനജ്ഞാചരണകം ആരകംഭകിച്ചതട് . . 
ദകിവലസന അനരദീകതകില് ലചരുന്ന ദകിവലസന അനരദീകതകില് ലചരുന്ന . . 
കജ്ഞാര്ബണ്   വഡ ഒജ്ഞാകട് വസ  ഡട്കജ്ഞാര്ബണ്   വഡ ഒജ്ഞാകട് വസ  ഡട്,,മദീലഥന് മദീലഥന് 
വനടസട് ഒജ്ഞാകട്വസഡട് വനടസട് ഒജ്ഞാകട്വസഡട് , , ലകജ്ഞാലറജ്ഞാ ഫളളള്ലൂലറജ്ഞാ ലകജ്ഞാലറജ്ഞാ ഫളളള്ലൂലറജ്ഞാ 
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

കജ്ഞാര്ബണുകള് എന്നദീ വജ്ഞാദകങളുലട അളവട്  കജ്ഞാര്ബണുകള് എന്നദീ വജ്ഞാദകങളുലട അളവട്  
കൂടകിലകജ്ഞാണകിരകിക്കുന കൂടകിലകജ്ഞാണകിരകിക്കുന . . ഇവ ഒജ്ഞാലസജ്ഞാണ് ഇവ ഒജ്ഞാലസജ്ഞാണ് 
പജ്ഞാളകിയുലട തകര്ച്ചകട് കജ്ഞാരണമജ്ഞാകുകയുകം പജ്ഞാളകിയുലട തകര്ച്ചകട് കജ്ഞാരണമജ്ഞാകുകയുകം 
തന്മൂലെകം ആലഗജ്ഞാളതജ്ഞാപനകം ഉണജ്ഞാക്കുന്ന ഗട് രദീന് തന്മൂലെകം ആലഗജ്ഞാളതജ്ഞാപനകം ഉണജ്ഞാക്കുന്ന ഗട് രദീന് 
ഹസൗസട് വട്തകങള് പരമജ്ഞാവതകി കുറകജ്ഞാനൂള്ള ഹസൗസട് വട്തകങള് പരമജ്ഞാവതകി കുറകജ്ഞാനൂള്ള 
ലശഷകി വകവരകിക്കുകയുമജ്ഞാണട് ഉലദ്ദേശകിക്കുന്നതട് ലശഷകി വകവരകിക്കുകയുമജ്ഞാണട് ഉലദ്ദേശകിക്കുന്നതട് . . 
2011 2011 ലലെജ്ഞാക ദകിനതകിപരകിസട് ഥകിതകി ദകിനതകില് ലലെജ്ഞാക ദകിനതകിപരകിസട് ഥകിതകി ദകിനതകില് 
ആതകിലഥയ രജ്ഞാജത്യമജ്ഞായകി ഇനത്യലയ യു എന്  ആതകിലഥയ രജ്ഞാജത്യമജ്ഞായകി ഇനത്യലയ യു എന്  
പ്രഖത്യജ്ഞാപകിച്ചകിരുന ഇനത്യകട് ആദത്യമജ്ഞായജ്ഞാണട് ഈ പ്രഖത്യജ്ഞാപകിച്ചകിരുന ഇനത്യകട് ആദത്യമജ്ഞായജ്ഞാണട് ഈ 
അവസരകം ലെഭകിച്ചതട് അവസരകം ലെഭകിച്ചതട് 'beat  plastic pollution' 'beat  plastic pollution' 
എന്നതജ്ഞാണട് എന്നതജ്ഞാണട് ..
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ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

    
ലഹരരി  ലഹരരി    ((കവകിതകവകിത))

ലെഹരകി എന്നതട് മദത്യലമജ്ഞാലെഹരകി എന്നതട് മദത്യലമജ്ഞാ.......?.......?
ലെഹരകി എന്നതട് മയക്കുമരുലന്നജ്ഞാലെഹരകി എന്നതട് മയക്കുമരുലന്നജ്ഞാ.......?.......?
ലെഹരകി എന്നതട് പുകയകിലെലയജ്ഞാലെഹരകി എന്നതട് പുകയകിലെലയജ്ഞാ.......?.......?

എനകികറകിയകില  നകിങള് എനകികറകിയകില  നകിങള് 

ലെഹരകിലകജ്ഞാണര്ഥമജ്ഞാകകിയലതനജ്ഞാണട്ലെഹരകിലകജ്ഞാണര്ഥമജ്ഞാകകിയലതനജ്ഞാണട്
എനകികറകിയജ്ഞാകംഎനകികറകിയജ്ഞാകം

ഒരു വനതകില് നകിന്നജ്ഞാലണജ്ഞാഒരു വനതകില് നകിന്നജ്ഞാലണജ്ഞാ.......?.......?
ഭജ്ഞാനമജ്ഞായ രസകം ലെഭകിക്കുന്നതട്ഭജ്ഞാനമജ്ഞായ രസകം ലെഭകിക്കുന്നതട്

അതജ്ഞാണവന ലെഹരകി അതജ്ഞാണവന ലെഹരകി 
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എനകിലകജ്ഞാന്നറകിയജ്ഞാകംഎനകിലകജ്ഞാന്നറകിയജ്ഞാകം
ലെഹരകിയതു മന   ഷത്യലന അവലെഹരകിയതു മന   ഷത്യലന അവ--
നറകിയജ്ഞാലത നശകിപ്പെകിക്കുലമന്നട്നറകിയജ്ഞാലത നശകിപ്പെകിക്കുലമന്നട്..
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മലയതാളശം മറക്കുന്ന മലയതാളറികള്മലയതാളശം മറക്കുന്ന മലയതാളറികള്

                                        ((പ്രസകംഗകംപ്രസകംഗകം))

മജ്ഞാനത്യലരമജ്ഞാനത്യലര,,

                      ഇന ഞജ്ഞാനകിവകിലട ഇന ഞജ്ഞാനകിവകിലട ' ' മലെയജ്ഞാളകം മറക്കുന്ന മലെയജ്ഞാളകം മറക്കുന്ന 
മലെയജ്ഞാളകികള്മലെയജ്ഞാളകികള്' ' എന്ന വകിഷയലതപ്പെറകി എന്ന വകിഷയലതപ്പെറകി 
അലകജ്ഞാരത്യങള് പറയുവജ്ഞാന് ലവണകി ഈ അലകജ്ഞാരത്യങള് പറയുവജ്ഞാന് ലവണകി ഈ 
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സമയകം ഞജ്ഞാന് വകിനകിലയജ്ഞാഗകിക്കുകയജ്ഞാണട് സമയകം ഞജ്ഞാന് വകിനകിലയജ്ഞാഗകിക്കുകയജ്ഞാണട് ..

                            മലെയജ്ഞാളകം മറക്കുന്ന മലെയജ്ഞാളകികള് മലെയജ്ഞാളകം മറക്കുന്ന മലെയജ്ഞാളകികള് 
എന പറയുലമ്പജ്ഞാള് ലപറമ്മലയ മറക്കുന്ന എന പറയുലമ്പജ്ഞാള് ലപറമ്മലയ മറക്കുന്ന 
മകലളന്നജ്ഞാണട് അര്ത്ഥകംമകലളന്നജ്ഞാണട് അര്ത്ഥകം. . മലെയജ്ഞാളകികളുലട മലെയജ്ഞാളകികളുലട 
മജ്ഞാതഭജ്ഞാഷയജ്ഞാണട് മലെയജ്ഞാളകം ഇന്നട് മജ്ഞാതഭജ്ഞാഷയജ്ഞാണട് മലെയജ്ഞാളകം ഇന്നട് 
മലെയജ്ഞാളകികളജ്ഞാല് തലന്ന മലെയജ്ഞാളകികളജ്ഞാല് തലന്ന 
അവഗണകികലപ്പെടകയുകം അവഗണകികലപ്പെടകയുകം 
അപമജ്ഞാനകികലപ്പെടകയുകം ലചയ്യുന്നതകിലന്റെ അപമജ്ഞാനകികലപ്പെടകയുകം ലചയ്യുന്നതകിലന്റെ 
കജ്ഞാഴ്ചകളജ്ഞാണട് നമ്മുകട് കജ്ഞാണജ്ഞാനജ്ഞാവുകകജ്ഞാഴ്ചകളജ്ഞാണട് നമ്മുകട് കജ്ഞാണജ്ഞാനജ്ഞാവുക. . ഇതകിലലെലറ ഇതകിലലെലറ 
ആശ്ചരത്യകരകം മലെയജ്ഞാളകികളുലട സതനകം ആശ്ചരത്യകരകം മലെയജ്ഞാളകികളുലട സതനകം 
മജ്ഞാതഭജ്ഞാഷയജ്ഞായ മലെയജ്ഞാളലത ഔലദത്യജ്ഞാഗകിക മജ്ഞാതഭജ്ഞാഷയജ്ഞായ മലെയജ്ഞാളലത ഔലദത്യജ്ഞാഗകിക 
ഭജ്ഞാഷയജ്ഞായകി അകംഗദീകരകിച്ചുലകജ്ഞാണട് ഉതരവു ഭജ്ഞാഷയജ്ഞായകി അകംഗദീകരകിച്ചുലകജ്ഞാണട് ഉതരവു 
പുറലപ്പെടവകിച്ചതട് ഈ അടത കജ്ഞാലെതജ്ഞാണട് പുറലപ്പെടവകിച്ചതട് ഈ അടത കജ്ഞാലെതജ്ഞാണട് 
എന്നതജ്ഞാണട് എന്നജ്ഞാല് ഉതരവുകളുകം എന്നതജ്ഞാണട് എന്നജ്ഞാല് ഉതരവുകളുകം 
പരകിഗണനകളുലമലജ്ഞാകം കജ്ഞാറകില്പ്പെറതകിലകജ്ഞാണട് പരകിഗണനകളുലമലജ്ഞാകം കജ്ഞാറകില്പ്പെറതകിലകജ്ഞാണട് 
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നമ്മുലട  ഭജ്ഞാഷയലയ എലജ്ഞായകിടവുകം നമ്മുലട  ഭജ്ഞാഷയലയ എലജ്ഞായകിടവുകം 

അവഗണകിക്കുന്നതകിലന്റെ അനഭവങളജ്ഞാണട് അവഗണകിക്കുന്നതകിലന്റെ അനഭവങളജ്ഞാണട് 
ഔലദത്യജ്ഞാഗകികമജ്ഞായകിതലന്ന ഇന്നട് മലെയജ്ഞാളകികളകില്ഔലദത്യജ്ഞാഗകികമജ്ഞായകിതലന്ന ഇന്നട് മലെയജ്ഞാളകികളകില്
പലെര്ക്കുകം മലെയജ്ഞാളകം എഴുതുവജ്ഞാലനജ്ഞാ പലെര്ക്കുകം മലെയജ്ഞാളകം എഴുതുവജ്ഞാലനജ്ഞാ 
വജ്ഞായകിക്കുവജ്ഞാലനജ്ഞാ അറകിയകിലവജ്ഞായകിക്കുവജ്ഞാലനജ്ഞാ അറകിയകില. . പലെരുകം പലെരുകം 
അതകിനലവണകി  ശ്രമകിക്കുന്നകില എന്നതജ്ഞാണട് അതകിനലവണകി  ശ്രമകിക്കുന്നകില എന്നതജ്ഞാണട് 
സതത്യകംസതത്യകം. . എലജ്ഞാവര്ക്കുകം അനത്യഭജ്ഞാഷയകില് എലജ്ഞാവര്ക്കുകം അനത്യഭജ്ഞാഷയകില് 
പ്രജ്ഞാതട്ഗമത്യകം ലനടകിയജ്ഞാല് മതകിഅച്ഛനമ്മമജ്ഞാര് പ്രജ്ഞാതട്ഗമത്യകം ലനടകിയജ്ഞാല് മതകിഅച്ഛനമ്മമജ്ഞാര് 
““എലന്റെ കുടകി ഇകംഗദീഷട് പഠകിച്ചജ്ഞാല് മതകി എലന്റെ കുടകി ഇകംഗദീഷട് പഠകിച്ചജ്ഞാല് മതകി 
മലെയജ്ഞാളതകില് സകംസജ്ഞാരകിച്ചജ്ഞാല് കുടകികളുകം മലെയജ്ഞാളതകില് സകംസജ്ഞാരകിച്ചജ്ഞാല് കുടകികളുകം 
മലെയജ്ഞാളതകില് സകംസജ്ഞാരകിക്കുകംമലെയജ്ഞാളതകില് സകംസജ്ഞാരകിക്കുകം  ” ”  അതുലകജ്ഞാണട്  അതുലകജ്ഞാണട് 
അച്ഛനമ്മമജ്ഞാരുലട സകംഭജ്ഞാഷണകം വലര അച്ഛനമ്മമജ്ഞാരുലട സകംഭജ്ഞാഷണകം വലര 
ഇകംഗദീഷകിലെജ്ഞായകിഇകംഗദീഷകിലെജ്ഞായകി. . ഇകംഗദീഷ ഭജ്ഞാഷലയ ഒരകലകം ഇകംഗദീഷ ഭജ്ഞാഷലയ ഒരകലകം 
അവലഹളകിക്കുകയല ലചയ്യുന്നതട് ഇകംഗദീഷകം അവലഹളകിക്കുകയല ലചയ്യുന്നതട് ഇകംഗദീഷകം 
പഠകികണകംപഠകികണകം. . പലക ഇകംഗദീഷട് മജ്ഞാതമജ്ഞായജ്ഞാല് പലക ഇകംഗദീഷട് മജ്ഞാതമജ്ഞായജ്ഞാല് 
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മലെയജ്ഞാളകം ആരു പറയുകംമലെയജ്ഞാളകം ആരു പറയുകം. . ഇകംഗദീഷട് മജ്ഞാതകം ഇകംഗദീഷട് മജ്ഞാതകം 
സകംസജ്ഞാരകിക്കുന്ന സജ്ഞായകിപ്പെട് പറയുലമജ്ഞാസകംസജ്ഞാരകിക്കുന്ന സജ്ഞായകിപ്പെട് പറയുലമജ്ഞാ? ? ഇല ഇല 

അങലന നമ്മുലട ഭജ്ഞാഷയകിലജ്ഞാതജ്ഞാവുകം അങലന നമ്മുലട ഭജ്ഞാഷയകിലജ്ഞാതജ്ഞാവുകം 

              പലക നമ്മള് മലെയജ്ഞാളകികള് ഒരു പലക നമ്മള് മലെയജ്ഞാളകികള് ഒരു 
തദീരുമജ്ഞാനകം എടകണകംതദീരുമജ്ഞാനകം എടകണകം. . നമ്മള് മലെയജ്ഞാള നമ്മള് മലെയജ്ഞാള 
ഭജ്ഞാഷലയ സകംസജ്ഞാരകിക്കു എന്നട്ഭജ്ഞാഷലയ സകംസജ്ഞാരകിക്കു എന്നട്. . അലത അലത 
നമുലകജ്ഞാന്നജ്ഞായകി പറയജ്ഞാകം നമ്മള് നമുലകജ്ഞാന്നജ്ഞായകി പറയജ്ഞാകം നമ്മള് 
മലെയജ്ഞാളകികളജ്ഞാണട്മലെയജ്ഞാളകികളജ്ഞാണട്. . മലെയജ്ഞാള ഭജ്ഞാഷയുലട മലെയജ്ഞാള ഭജ്ഞാഷയുലട 
മണകിമുത്തുകള്മണകിമുത്തുകള്

      ജയട്ഹകിനട് ജയട്ഹകിനട് 
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          രക്ഷകൈസണഘണരക്ഷകൈസണഘണ ((കഥകഥ))

                                                                                                                                                
പണട് ഒരകിടതട് രജ്ഞാമന് എന്ന ലപരുള്ള ദയജ്ഞാലവജ്ഞായ പണട് ഒരകിടതട് രജ്ഞാമന് എന്ന ലപരുള്ള ദയജ്ഞാലവജ്ഞായ 
മനഷത്യന് ജദീവകിച്ചകിരുനമനഷത്യന് ജദീവകിച്ചകിരുന..അലദ്ദേഹകം അലദ്ദേഹകം 
സഹജദീവകികലളജ്ഞാലടലെജ്ഞാകം അലങയറകം കരുണലയജ്ഞാലട സഹജദീവകികലളജ്ഞാലടലെജ്ഞാകം അലങയറകം കരുണലയജ്ഞാലട 
ലപരുമജ്ഞാറകിലപരുമജ്ഞാറകി..അറവു മൃഗങലള വകിലെയട്  വജ്ഞാങകി അറവു മൃഗങലള വകിലെയട്  വജ്ഞാങകി 
ലമജ്ഞാചകിപ്പെകിക്കുക എന്ന ദസൗതത്യവുകം രജ്ഞാമന് ഏലറടത്തു     ലമജ്ഞാചകിപ്പെകിക്കുക എന്ന ദസൗതത്യവുകം രജ്ഞാമന് ഏലറടത്തു     . . 
ലവടലന്റെ വലെയകില് കുടങകിയ പകകികള്ലവടലന്റെ വലെയകില് കുടങകിയ പകകികള്. . മുക്കുവലന്റെ മുക്കുവലന്റെ 
ചൂണയകില് കുടങകിയ മദീനകള് ചൂണയകില് കുടങകിയ മദീനകള് , , ചതകിയകില് ലപ്പെട ചതകിയകില് ലപ്പെട 
മൃഗങള് എന്നകിങലന അലനകകം ജദീവജജ്ഞാലെങള് മൃഗങള് എന്നകിങലന അലനകകം ജദീവജജ്ഞാലെങള് 
അലദ്ദേഹതകിലന്റെ സന്മനസട് മൂലെകം മരണതകില് അലദ്ദേഹതകിലന്റെ സന്മനസട് മൂലെകം മരണതകില് 
നകിനകം രകലപ്പെടകിട്ടുണട്നകിനകം രകലപ്പെടകിട്ടുണട്. . ലചറുഇനകം മദീനകലളയുകം ലചറുഇനകം മദീനകലളയുകം 
ലചറകിയ കകകലളയുകം ആണട് ഇലദ്ദേഹകം കൂടതല് ലചറകിയ കകകലളയുകം ആണട് ഇലദ്ദേഹകം കൂടതല് 
രകലപ്പെടതകിയകിട്ടുള്ളതട്രകലപ്പെടതകിയകിട്ടുള്ളതട്. . അലദ്ദേഹകം കഴകിയുന്നത അലദ്ദേഹകം കഴകിയുന്നത 
മദീനകലളയുകം കകകലളയുകം സതതനരജ്ഞാകകിയകിരുനമദീനകലളയുകം കകകലളയുകം സതതനരജ്ഞാകകിയകിരുന. . 
അതകിന പുറലമ അലദ്ദേഹകം ഉദ്ദേട്ലബജ്ഞാധന പ്രസഗകം അതകിന പുറലമ അലദ്ദേഹകം ഉദ്ദേട്ലബജ്ഞാധന പ്രസഗകം 
നടത്തുകയുകം ലചയനടത്തുകയുകം ലചയ ..ആ പ്രസഗകംതകില് ആ ആ പ്രസഗകംതകില് ആ 
കഷരജ്ഞായകി കുലറലപര് അഹകികംസയുലട കഷരജ്ഞായകി കുലറലപര് അഹകികംസയുലട 
മജ്ഞാര്ഗതകിലലകട് തകിരകി  ഞ്ഞുമജ്ഞാര്ഗതകിലലകട് തകിരകി  ഞ്ഞു..ഒരകികല് രജ്ഞാമന് ഒരു ഒരകികല് രജ്ഞാമന് ഒരു 
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കപ്പെല് യജ്ഞാത നടലതണകി വനകപ്പെല് യജ്ഞാത നടലതണകി വന. . തുടകതകില് കടല് തുടകതകില് കടല് 
ശജ്ഞാനമജ്ഞായകിരുനശജ്ഞാനമജ്ഞായകിരുന. . അധകികകം കഴകിയുന്നതകിന മുമ്പട് അധകികകം കഴകിയുന്നതകിന മുമ്പട് 
കടല് ഇരമ്പകി മറകിയജ്ഞാന് തുടങകികടല് ഇരമ്പകി മറകിയജ്ഞാന് തുടങകി. . കപ്പെകിതജ്ഞാനട് കപ്പെകിതജ്ഞാനട് 
നകിയനണകം ലതറകി തകിരകളകിലെജ്ഞാടകിയുലെഞ്ഞ കപ്പെല്  നകിയനണകം ലതറകി തകിരകളകിലെജ്ഞാടകിയുലെഞ്ഞ കപ്പെല്  
കടലെകിനടകിയകിലലെ പജ്ഞാറയകില്  ഇടകിച്ചുകടലെകിനടകിയകിലലെ പജ്ഞാറയകില്  ഇടകിച്ചു. . ലവള്ളകം കയറകി ലവള്ളകം കയറകി 
കപ്പെല് മുങലമന്ന രജ്ഞാമന് ഭയനകപ്പെല് മുങലമന്ന രജ്ഞാമന് ഭയന. . 
എങകില് അലദ്ദേഹകം വദവലത സ്തുതകിച്ചു എങകില് അലദ്ദേഹകം വദവലത സ്തുതകിച്ചു 
ലകജ്ഞാണകിരുനലകജ്ഞാണകിരുന. . അത്ഭുതകം എന്നട് പറയലട അത്ഭുതകം എന്നട് പറയലട 
കപ്പെലെകിലലെക്കുള്ള ലവള്ള പജ്ഞാച്ചകില് നകിന കപ്പെലെകിലലെക്കുള്ള ലവള്ള പജ്ഞാച്ചകില് നകിന ..കപ്പെകിതജ്ഞാന്കപ്പെകിതജ്ഞാന്
വദവതകിന നനകി പറ     ഞ്ഞട് കപ്പെല് കരയടപ്പെകിച്ചു വദവതകിന നനകി പറ     ഞ്ഞട് കപ്പെല് കരയടപ്പെകിച്ചു . . 
അലപ്പെജ്ഞാഴജ്ഞാണട് രജ്ഞാമന് കജ്ഞാണുന്നതട് കപ്പെലെകിലന്റെ അലപ്പെജ്ഞാഴജ്ഞാണട് രജ്ഞാമന് കജ്ഞാണുന്നതട് കപ്പെലെകിലന്റെ . . പുറകംപുറകം
ഭജ്ഞാഗതജ്ഞായകി തുളയ്ക്കു ചുറ്റുകം     ലചറുമദീനകളുകം കകകളുകം ഭജ്ഞാഗതജ്ഞായകി തുളയ്ക്കു ചുറ്റുകം     ലചറുമദീനകളുകം കകകളുകം 
പറകി പകിടകിച്ചകിരകിക്കുനപറകി പകിടകിച്ചകിരകിക്കുന. . തങളുലട രകകലന തങളുലട രകകലന 
മരണതകില് നകിനകം രകകികജ്ഞാന് കകകളുകം മരണതകില് നകിനകം രകകികജ്ഞാന് കകകളുകം 
ലചറുമദീനകളുകം കലണതകിയ വകിദത്യലചറുമദീനകളുകം കലണതകിയ വകിദത്യ. . അവലര അവലര 
നനകിപൂര്വകം ലനജ്ഞാകലവനനകിപൂര്വകം ലനജ്ഞാകലവ, , രജ്ഞാമലന്റെ കണ്ണുകള് രജ്ഞാമലന്റെ കണ്ണുകള് 
സലനജ്ഞാഷതജ്ഞാല് നകിറലഞ്ഞജ്ഞാഴുകകിസലനജ്ഞാഷതജ്ഞാല് നകിറലഞ്ഞജ്ഞാഴുകകി
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വയനതാടെറിടന്റെ വരങ്ങള് വയനതാടെറിടന്റെ വരങ്ങള്  
                             ((    യജ്ഞാതവകിവണകംയജ്ഞാതവകിവണകം    ))

ഉമ്മജ്ഞായുലട ലജജ്ഞാലെകിസലെത്തുനകിനമുള്ള ഉമ്മജ്ഞായുലട ലജജ്ഞാലെകിസലെത്തുനകിനമുള്ള 
ഉലജ്ഞാസയജ്ഞാതഉലജ്ഞാസയജ്ഞാത, , ഞജ്ഞാനകം അനകിയതകിയുകം കൂടകി  ഞജ്ഞാനകം അനകിയതകിയുകം കൂടകി  
കൂലടലപ്പെജ്ഞായകികൂലടലപ്പെജ്ഞായകി. . ഞങള്ക്കു കൂടകിനട്  ഞങള്ക്കു കൂടകിനട്  
സമപ്രയകജ്ഞാരജ്ഞായ ലവലറയുകം സമപ്രയകജ്ഞാരജ്ഞായ ലവലറയുകം 
കുടകികളുണജ്ഞായകിരുനകുടകികളുണജ്ഞായകിരുന. . പുലെര്ലച്ചതലന്ന ഒരു പുലെര്ലച്ചതലന്ന ഒരു 
ടറകിസട് ബസകില് ഞങള് വയനജ്ഞാടകിലലെകട് തകിരകിച്ചുടറകിസട് ബസകില് ഞങള് വയനജ്ഞാടകിലലെകട് തകിരകിച്ചു..
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ആടവുകം പജ്ഞാട്ടുലമജ്ഞാലകയജ്ഞായകി വണകി ആടവുകം പജ്ഞാട്ടുലമജ്ഞാലകയജ്ഞായകി വണകി 

വയനജ്ഞാലടതകിവയനജ്ഞാലടതകി. . ആദത്യകം തലന്ന എടയട് ല് ആദത്യകം തലന്ന എടയട് ല് 
ഗുഹയജ്ഞായകിരുന ലെകത്യകംഗുഹയജ്ഞായകിരുന ലെകത്യകം. . എടയട് ല് ഗുഹ ഒരു എടയട് ല് ഗുഹ ഒരു 
വലജ്ഞാത അനഭൂതകിയജ്ഞായയകിരുനവലജ്ഞാത അനഭൂതകിയജ്ഞായയകിരുന. . ഗുഹ ഗുഹ 
കജ്ഞാണണലമങകില് ആദത്യകം ഒരു വമ്പന് മലെ കജ്ഞാണണലമങകില് ആദത്യകം ഒരു വമ്പന് മലെ 
കദീഴടകണകംകദീഴടകണകം. . ഗഹയകിലലെക്കുള്ള ഗഹയകിലലെക്കുള്ള 
മലെലയജ്ഞാരപ്പെജ്ഞാതകളകില് പലെതരകം ഭകത്യവസ്തുകളകംമലെലയജ്ഞാരപ്പെജ്ഞാതകളകില് പലെതരകം ഭകത്യവസ്തുകളകം,,
അലെങജ്ഞാര വസ്തുട്കളുലമജ്ഞാലകയുണജ്ഞായകിരുനഅലെങജ്ഞാര വസ്തുട്കളുലമജ്ഞാലകയുണജ്ഞായകിരുന. . 
ഞങള് ലപജ്ഞായ സമയകം മുളയകിയുണജ്ഞാവുന്ന ഞങള് ലപജ്ഞായ സമയകം മുളയകിയുണജ്ഞാവുന്ന 
സമയമജ്ഞായകിരുനസമയമജ്ഞായകിരുന. . അതുലകജ്ഞാണ തലന്ന അതുലകജ്ഞാണ തലന്ന 
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മുളയരകിലകജ്ഞാണ്ടുള്ള പ്രലതത്യക മുളയരകിലകജ്ഞാണ്ടുള്ള പ്രലതത്യക 
ഭകണസജ്ഞാധനങളുകം ഉണജ്ഞായകിരുനഭകണസജ്ഞാധനങളുകം ഉണജ്ഞായകിരുന. . മുളകമുളക

ങജ്ഞാടകളകില് ചുറലപ്പെടആ പജ്ഞാതകള് തലന്ന ങജ്ഞാടകളകില് ചുറലപ്പെടആ പജ്ഞാതകള് തലന്ന 
ലവറകിട ഒരനഭവമജ്ഞായകിരുനലവറകിട ഒരനഭവമജ്ഞായകിരുന. . 
കദീണകിച്ചവശരജ്ഞാലയങകിലകം ഞങളജ്ഞാമലെ കദീഴടകകികദീണകിച്ചവശരജ്ഞാലയങകിലകം ഞങളജ്ഞാമലെ കദീഴടകകി..
ഭജ്ഞാവനയകിലലെ ഒരു ലചറകിയ ഭജ്ഞാവനയകിലലെ ഒരു ലചറകിയ 
ഇരുട്ടുഗുഹയജ്ഞായകിരുന ഇരുട്ടുഗുഹയജ്ഞായകിരുന . . പലക ആ പലക ആ 
അത്ഭുതകജ്ഞാകജ്ഞാഴച്ച എലന്ന ശരകിക്കുകം ലഞടകിച്ചുഅത്ഭുതകജ്ഞാകജ്ഞാഴച്ച എലന്ന ശരകിക്കുകം ലഞടകിച്ചു. . 
ആ വലെകിയ പജ്ഞാറകളുലട മലനജ്ഞാഹജ്ഞാരകിത അതകില്ആ വലെകിയ പജ്ഞാറകളുലട മലനജ്ഞാഹജ്ഞാരകിത അതകില്
കറകിച്ചകിട എഴുത്തുകളജ്ഞായകിരുനകറകിച്ചകിട എഴുത്തുകളജ്ഞായകിരുന. . ആ ആ 
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എഴുത്തുകള്ക്കുള്ളകിലലെ രഹസത്യമറകിയകിലലങകില്ലുകംഎഴുത്തുകള്ക്കുള്ളകിലലെ രഹസത്യമറകിയകിലലങകില്ലുകം  
ആ കജ്ഞാഴ്ച എന്തുലകജ്ഞാലണജ്ഞാ മനസകിലന ആ കജ്ഞാഴ്ച എന്തുലകജ്ഞാലണജ്ഞാ മനസകിലന 
തണുപ്പെകിക്കുനണജ്ഞായകിരുനതണുപ്പെകിക്കുനണജ്ഞായകിരുന. . ഗുഹയുലട പുറത്തുകം ഗുഹയുലട പുറത്തുകം 
ഒതകിരകി അത്ഭുതങള് കജ്ഞാണജ്ഞാകംഒതകിരകി അത്ഭുതങള് കജ്ഞാണജ്ഞാകം. . വദവകം വദവകം 
നല്കകിയ വയനജ്ഞാടകിലന്റെ അത്ഭുതങള്നല്കകിയ വയനജ്ഞാടകിലന്റെ അത്ഭുതങള്..
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പ്രളയശംപ്രളയശം

പ്രകൃതകി നദീ എനകിന ലകജ്ഞാപകിച്ചുപ്രകൃതകി നദീ എനകിന ലകജ്ഞാപകിച്ചു

നകിന് മലനജ്ഞാഹജ്ഞാരകിത എനകിന നശകിപ്പെകിച്ചുനകിന് മലനജ്ഞാഹജ്ഞാരകിത എനകിന നശകിപ്പെകിച്ചു

എലജ്ഞാകം എന് പ്രവര്തകിയജ്ഞാലെലലയജ്ഞാഎലജ്ഞാകം എന് പ്രവര്തകിയജ്ഞാലെലലയജ്ഞാ

മജ്ഞാപ്പെട്  മജ്ഞാപ്പെട്  മജ്ഞാപ്പെട്മജ്ഞാപ്പെട്  മജ്ഞാപ്പെട്  മജ്ഞാപ്പെട്..................

പ്രളയകം ഞങള് തന് അഹങജ്ഞാരകം എടത്തുപ്രളയകം ഞങള് തന് അഹങജ്ഞാരകം എടത്തു
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നകിന് പ്രളയകം ഞങലള ഉണര്തകിച്ചുനകിന് പ്രളയകം ഞങലള ഉണര്തകിച്ചു

ഞങള് തന് ശജ്ഞാപകം കമകികണകംഞങള് തന് ശജ്ഞാപകം കമകികണകം

പ്രകൃതകിപ്രകൃതകി........ ........ അലമ്മഅലമ്മ.......... .......... മലനജ്ഞാഹരകിമലനജ്ഞാഹരകി

ഒരകികല് കൂടകി ഞങലളജ്ഞാടട് ഒരകികല് കൂടകി ഞങലളജ്ഞാടട് കമകിക്കൂകമകിക്കൂ..................

കകിളകിക്കൂടട് കകിളകിക്കൂടട് -Digital Magazine-Digital Magazine

70



ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

71

 46



ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ്                                                                         എസറ്റ് ..വലി വലി ..എചറ്റ് എചറ്റ് ..എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്എസറ്റ് പപാലലമപാടറ്റ്

സുരദീലെദീ ഹകിനകിസുരദീലെദീ ഹകിനകി
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നല പജ്ഞാഠകംനല പജ്ഞാഠകം
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നനകിനനകി
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