


ഗവ  .   എച്ച് എസ്എസ് അഞ്ചൽ വെവസ്ററ്  

ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന 
ആമുഖം

              നമ്മള്,ഭാരതത്തിലെ� ജനങ്ങള്,ഭാരതലെത്ത ഒരു പരമാധികാര-

സ്ഥിതി സമത്വ-മതനിരപേപക്ഷ-ജനാധിപത്യ-റിപ്പബ്ലിക്കായി 
സംവിധാനം ലെ+യ്യുന്നതിനും  ഭാരതത്തിലെ� എല്ലാ പൗരന്മാര്ക്കും 

സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ടീയവുമായ നീതീ,+ിന്ത, 

ആശയാവിഷ്ക്കാരം,വിശ്വാസം,ഭക്തി,ആരാധന എന്നിവയ്ക്കുള്ള 

സ്വാതന്ത്ര്യം,സ്ഥാനമാനങ്ങള്,അവസരങ്ങള്, എന്നിവയിലുള്ള 

സമത്വം,എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും 

           വ്യക്തിയുലെട അന്തസ്സും രാഷ്ടത്തിലെH ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഭ്രാതൃഭാവം എല്ലാവരിലും വളര്ത്തുന്നതിനും 
ദൃഢനിശ്ചയം ലെ+യ്തുലെകാണ്ട് 

നമ്മുലെട ഭരണഘടനാസഭയില്വച്ച്, 1949 നവംബറിലെH ഈ 

ഇരുപത്തിയാറാം ദിവസം, ഈ ഭരണഘടനലെയ അംഗീകരിക്കുകയും 

നിയമമാക്കുകയും നമുക്കായ് തലെന്ന സമര്പ്പിക്കുകയും ലെ+യ്യുന്നു.
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നമ്മുടെ� സ്കൂള്...

ല്ലം ജില്ലയില് അഞ്ചല് ഉള്ലെപ്പടു ന്ന കിഴക്കന് പേമഖ�യിലെ� അഞ്ചല് എന്ന പട്ടണത്തില്
സ്ഥിതിലെ+യ്യുന്ന  സ്കൂളാണ്  അ ഞ്ചല്  ലെവസ്റ്റ്  ഗവ.  ഹയര്  ലെസക്കന്  ഡറി  സ്കൂള്.
എസ്.എസ്.എല്.സി,  പ്ലസ്  ടൂ  ക്ലാസ്സുകളില്  മികച്ച  വിജയം  കരസ്ഥ  മാക്കുന്ന  ലെകാല്ലം
ജില്ലയിലെ� ഏറ്റവും വ�ിയ ഗവ. സ്കൂളുകളിലെ�ാന്നാണിത്. 

തുടര്ച്ചയായി  ലെകാല്ലം  ജില്ലയില്  ഏറ്റവും  കൂടുതല്  കുട്ടികള്ക്ക്  വിജയം  സമ്മാനിക്കുന്ന
സര്ക്കാര് സ്കൂളുമാണിത്. 2018  എസ്.എസ്.  എല്.  സി പരീക്ഷയില്  103  കുട്ടികള് ഫുള് എ

പ്ലസ് പേനടി. 

ലെപാതുവിദ്യാ�യ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിലെH ഭാഗമായി നിര്പേദശിച്ചിട്ടുള്ള വികസന പ്രവര്ത്തന ങ്ങള്
വളലെര കാര്യക്ഷമമായി നിര്വഹിച്ചുവരുന്നു. സ്ഥ�ം എം.എല്.എയും ബഹുമാന്യനായ വന- വന്യജീവി വകുപ്പ്
മന്ത്രിയുമായ അഡ്വ.  ലെക.  രാജുവിലെH ആസ്തി വികസനഫണ്ടില് നിന്നും ഒരു പേകാടി പത്തു�ക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള
ലെകട്ടിടസമുച്ചയം പൂര്ത്തീകരണ ഘട്ടത്തി�ാണ്.
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  ലെപാതുവിദ്യാഭ്യാസ  സംരക്ഷണ  യജ്ഞ  ത്തിലെH  ഭാഗമായി  600  �ധികം
കുട്ടികളാണ്  2019-20  അധ്യയനവര്ഷം  സ്കൂളില്  പുതുതായി  എത്തിയത്.  വരുംവര്
ഷങ്ങളില് ഈ പ്രവണത തുടരുകതലെന്ന ലെ+യ്യും എന്നുറപ്പുവരുത്തി, കുട്ടിക ളുലെട പ്രയത്നം
സൃഷ്ടിക്കുന്ന  മികവുകളുലെട  ഉദാത്ത  മാതൃകകള്  പങ്കുവച്ച്,  ലെകാല്ലം  ജില്ലയിലെ�  ഏറ്റവും
മികച്ച സ്കൂള് ആയി ഇനിയും മുപേന്നാട്ട്.....

     അഞ്ചല് ലെവസ്റ്റ് ഗവ.  ഹയര് ലെസക്കന്ഡറി സ്കൂള് �ിറ്റില് കൈകറ്റ്സ് കുട്ടികള്
തയ്യാറാക്കുന്ന  ഇ-മാഗസിലെH  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  എല്ലാവിധ  ആശംസകളും  പേനരുന്നു.
സാപേ�തികവിദ്യകളുലെട പ്രപേയാഗം സാധ്യമാകത്തക്ക തരത്തില് പേകരള ത്തിലെ� എല്ലാ
ലെപാതുവിദ്യാ�യങ്ങളും കൈഹലെടക് ആയതിലെH പ്രാപേയാഗിക ഫ�മാണ് ഇത്തരം പ്രവര്
ത്തനങ്ങള്  എന്നത്  പേകരള  സര്ക്കാരിലെH  ഇച്ഛാപൂര്വമുള്ള  ലെപാതു  വിദ്യാഭ്യാസ
സംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തിലെH  മഹത്വം  ലെവളിലെപ്പടുത്തുന്നു.  ഏലെറ്റടുത്ത  മാഗസിന്  പ്രവര്
ത്തനങ്ങള് എത്രയും വിജയകരമായി,  സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തിയാക്കാന് കഴിയലെട്ട
എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

സപേ�ഹം,
ബാബുപണിക്കര്
സ്കൂള് പി.ടി.എ പ്രസിഡH്
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വെ�ാന്മുടി യാത്ര

        

പ്രഭാതത്തില് ഞാനും കൂട്ടുകാരും യാത്ര പേപാകാന്  
തുടങ്ങി.തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ� ലെപാന്മുടിയിപേ�ക്കാണ് യാത്ര. 
വിതുരയില് നിന്ന് 28 കിപേ�ാമീറ്റര് കഴിഞ്ഞാല് ലെപാന്മുടിയിലെ�ത്തും. 
മുന്നാറിലെ� ലെതയി� പേത്താട്ടം പേപാലെ� അവിലെടയും ലെതയി� 
പേത്താട്ടമുണ്ട് .ഞാനും എലെH കൂട്ടുകാരും ലെപാന്മുടിയില് നിന്ന് കാട്ടു 
പേതനും ലെതയി�യും വാങ്ങിച്ചു  . പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെH ഭാഗമാണ് ലെപാന്
മുടി.നമ്മള് പേകട്ടിട്ടുള്ളത് ലെപാന്മുടി എന്നത് ഇടതൂര്ന്ന വനമാണ് 
പലെക്ഷ അതിനു പിന്നില് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട്. 

   22 ലെഹയര്പിന് വളവുകള് കഴിഞ്ഞാല് മാത്രപേമ ലെപാന്മുടിയിലെ�
ഹില്പേസ്റ്റഷനില് എത്താന് കഴിയു .വിതുരയില് നിന്ന് 45 മിനിട്ടുകള് 
കഴിഞ്ഞ് ലെപാന്മുടിയില് എത്തി.നട്ടുച്ച ,സമയം ഒന്നര ,ലെപാന്മുടിയുലെട 
ഹൃദയഭാഗത്ത് അടുക്കുപേന്താറും പേതാടും രക്തം മരവിപ്പിക്കുന്ന 
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തണുപ്പ്.ഒരു ഭാഗത്ത് ലെ+ങ്കുത്തായ സ്ഥ�ം. മറു ഭാഗത്ത് മ� . കാര് പാര്
ക്ക് ലെ+യതു. ഞാനും കൂട്ടുകാരും ലെപാന്മുടി മ�യുലെട സൗന്ദര്യം 
അസ്വദിക്കാന് തുടങ്ങി.സാഹസിക യാത്രകളുലെട ഒരു പേകന്ദ്രമാണ് 
ലെപാന്മുടി.ലെപാന്മുടി എന്ന് പേപരു വീഴാന് കാരണം ലെപാന്ന് കാ ക്കുന്ന 
മ� എന്നാണ്.  
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         അവസാന വണ്ടിയും പ�ായപ�ാള് 
  
             പണ്ട് പണ്ട് ഒരിടത്ത് ഒരു അപ്പുപ്പ൯ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അപ്പുപ്പന് ഒരു 
കാളവണ്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപേ�ഹം എന്നും ആ വണ്ടിയും ഉന്തി 
പേപാകുമായിരുന്നു. ആ വണ്ടിയില് +രക്ക് സാധനങ്ങള് ഉണ്ട്. അത് +ാ�യില് 
ഇരക്കാ൯ പേവണ്ടി എന്നും അപേ�ഹം ആ കാളവണ്ടിലെകാണ്ട് പേപാകുമായിരുന്നു. 
ഒരു ദിവസം ഇപേ�ഹം +രക്ക് ഇറക്കാ൯ പേപായപേപ്പാഴാണ് അവിലെട ഒരു ആട്ടി൯ 
കുട്ടി നില്ക്കുന്നത് കണ്ടത് പലെക്ഷ അതിലെന പേനാക്കുവാ൯ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. 
അതിലെന ലെകട്ട് അഴിച്ച് വിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപേപ്പാള അപേ�ഹത്തിന് ഒാ൪മ്മവന്നു
. തലെH ആട്ടി൯ കുട്ടിലെയ ലെകാണ്ട് കള          ഞ്ഞപേപ്പാള് ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷമം പേപാലെ� 
മലെറ്റാന്നും പേവലെറ ഇല്ലായിരുന്നു അപേപ്പാള് അവിലെട നിന്ന തലെH കാളയും 
വണ്ടിയും എപേങ്ങാപേട്ടാ ഓടിപേപ്പായി. അലെ�ഹം അവിലെടലെയല്ലാം പേനാക്കിയിട്ടും 
കാളയും വണ്ടിയും കണില്ല. 
              അലെ�ഹം +ിന്തിച്ചു ഞാ൯ ഇനി എങ്ങലെന എലെH വീടവലെര പേപാകും 
എന്തുമാതൃം ദൂരം ഉണ്ട് എലെH ഭാര്വ അവിലെട ഒറ്റയ്ക്കാണപേല്ലാ. ഈ കാലും വയ്യാലെത 
ഞാ൯ ഇതൃയും ദൂരം എങ്ങലെന പേപാകും. അപേ�ഹത്തിന് +ിന്തകള് ലെപരുകുപേന്താറും
മഹാസംകടങ്ങള് മാതൃം. ആലെക ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കാളവണ്ടിയായിരുന്നു. 
അതും പേപായപേല്ലാ ലെലെദവപേമ. അപേപ്പാഴാണ് അലെ�ഹം 
പേവലെറാരുകാളവണ്ടിവഴുന്നത് കണ്ടത് അത് ലെലെകകാണിച്ച് അലെ�ഹം വീട്ടില് 
എത്തി ആ കാളവണ്ടി എവിലെടപേയാലെവച്ച്  ഞാ൯ കണ്ടതുപേപാലെ� എനിക്ക് 
പേതാന്നുന്നപേ�ാ അപേ�ഹം +ിന്തിച്ചു.
            അപേപ്പാഴാണ് അത് സ്വന്തം വണ്ടിലെയന്ന് മനസി�ായത് അലെ�ഹം  ആ 
വണ്ടിയുലെട പിറലെക ഒാടിലെയകില് അതിലെന കലെണ്ടത്തിന് ആയില്ല. ഒരു ദിവസം
ലെലെവകിട്ട് അലെ�ഹം പുറപേത്തക്ക് ഇറങ്ങി നല്ല മഴപേക്കാ�ള് ഉണ്ടായിരുന്നു'അപേയ്യാ'
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ഇപ്പം മഴലെപയ്യുമപേല്ലാ ഞാ൯ ഇനി എന്ത് ലെ+യ്യും മഴ ലെപയ്യാ൯ തുടങ്ങി 
അപേപ്പാഴാണ് കാളവണ്ടി ഉന്തി വരുന്നത് അയാള് കണ്ടത്. അപേപ്പാള് ആ 
കാളവണ്ടി അലെ�ഹത്തിലെH അടുക്കപേ�ക്ക് ലെ+ന്നു അലെ�ഹം ആ കാളപേയാട് 
പേ+ാദിച്ചു. നിലെന്ന കാണാനതില് ഞാ൯ വിഷമിച്ചു. 
              ആ കാള ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.  സാധാരണ എലെന്ത�ിലും പറഞ്ഞാല് 
അത് വിളിക്കുമായിരുന്നു. അപേപ്പാഴാണ് അതിലെH കാ�് തളര്ന്നു പേപായത് 
കണ്ടത്. അപേപ്പാള് അപേ�ഹത്തിന് മനസ്സി�ായി ഇതിലെH ജീവന് ഏതാണ്ട് 
അവസാനിക്കാന് പേപാലെണന്ന് ആ കാള അവിലെട അങ്ങ് തളര്ന്ന് കിടന്നു. . 
അതിലെH ജീവ൯ പേപായി അപേ�ഹം ത�യ്ക്ക് ലെലെകലെകാടുത്ത് അവിലെട അങ്ങ് 
ഇരുന്നു അടുലെത്തങ്ങും ആശുപതൃിയുമില്ലപേല്ലാ . ആലെക അയാള്ക്ക ആ ഒരു വണ്ടി 
മാത്രലെമ ഉണ്ടായിരുന്നുളളു അപേങ്ങാട്ട് പേപാകാനും വരാനും അയാള് ത�യ്ക്ക് ലെലെക 
ലെകാടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ അവസാന വണ്ടിയും പേപായപേല്ലാ ലെലെദവലെമ...!!!!!
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നാക�ാത
  
               നാകപ്പാതയിലൂടെ
 കുത്തിടെയാലിക്കുന്ന മഴയാണ്.ജവിതത്തല് എല്ലാം തടെന്ന 

നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. എന്തു ടെ�യ്യണടെമന്നറിയാടെത നാല് മുറികളില് ഒതുങ്ങിക്കൂ
ിയിരിക്കുന്ന അവശനായ 
ഗ+ാപി ജിവിതത്തിടെല ഒരു മനുഷ്യന് അനുഭവിക്കുന്നതിടെനക്കാളും എത്രഗയാ ദുഃഖങ്ങളും ഗവദനകളും 

ഗ+ാപി അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.ജീവിതമാടെക  ടെവറുത്ത മട്ടില് എന്ത്  ടെ�യ്യണടെമന്നരറിയാടെത 

ജിവിതഗത്താടും ദൈദവ വിശ്വാസത്തന്നഗമലും ഉള്ള അറപ്പ് തന്നില് താന് കാട്ടിടെകാണ്ട് സ്വയം 

ടെ�ാരിയുന്ന അവിശ്വസസനീയം അ
ക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു.

തടെH ജീവിതത്തില് ന
ന്ന പ്രശനങ്ങളും  ഗവദനകളും ഗവടെറ അര്ക്കും

ഉണ്ടാകരുടെതന്ന് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു.  അവടെH അമ്മയുടെ
 മരണത്തിന് അവന് തടെന്ന കാരണമായി എന്ന 
ഗവദന അവടെH ജീവിതടെത്ത ആകമാനം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു 

      

                      ദാരിദ്രത്തിടെH വലയില് കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവിതമായിരുന്നു ഗ+ാപിയുഗ
ത് അച്ഛടെH 

വാത്സല്യഗമാ ഗSഹഗമാ കിട്ടാടെത അമ്മയുടെ
 തണലിലാണ് ഗ+ാപി കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.പലനാള് പട്ടിണി 
കി
ന്നും ഗവദനകള് അനുഭവിച്ചും ഗ+ാപിടെയ അമ്മ വളര്ത്തി ഒരു നാള് അവന് വളര്ന്ന്  

അകാശത്തിഗലക്ക്  ഉയരുടെമന്ന കരുതി.  അങ്ങടെനയിരിടെക്ക  തടെH ഗ്രാമത്തില് നിന്നും ന+രത്തിഗലക്ക്

വിധി ടെകാണ്ടുഗപായി.തടെH അമ്മയുടെ
 മരണത്തിന് അത് ഒരു കാരണമാകുകയും ടെ�യ്തു.    തിരക്കാര്ന്ന 
ഒരു ന+രത്തില് ഗജാലിക്കുഗവണ്ടി ഗപായ ഗ+ാപി ഏടെറ നാളായി അമ്മടെയ കാണുവാനും ഒന്നിനും 

വരുന്നില്ല.അമ്മയ്ക്ക് ഗരാ+ങ്ങള് ബാധിക്കുകയും ടെ�യ്യതിരുന്നു.അമ്മടെയ വിളിക്കുവാഗനാ കാണാന് 

വരാഗനാ ഒന്നിനും തടെന്ന അവന് ഒട്ടും സമയമില്ലായിരുന്നു.അമ്മയില് നിന്നുണ്ടായ ഗ+ാപി ജീവിതത്തില്

ഉയര്ന്ന നിലയില് എത്തിയ ഗ+ാപി അമ്മടെയ ഒരു ഭാരമായി കണ്ടു.ന+രത്തിടെല തടെHജീവിതത്തിന് 

അമ്മ ഒരു വിലങ്ങായിമാറിയിരുന്നു.മക്കളുടെ
 സാനിധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അമ്മ ഇഗപ്പാള് ഒരു ഗനരടെത്ത 

ആഹാരത്തിന് വഴിയില്ലാതായിരിക്കുന്നു.ഒരു നാള് ഒരു ഗജാലി അവശ്യത്തിന് ഗ്രാമത്തില് ഗപായഗപ്പാള് 

അമ്മയുടെ
 ഓര്മ്മ അവടെന ഒന്നലട്ടി എന്നിരുന്നാലും അവന് അമ്മടെയ കാണാന് ഗപായില്ല.കുടെറ 
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നാളുകളക്കു ഗശഷം തടെH ഗ്രാമത്തിലക്ക് ഗപാകുവാന് ഗ+ാപി പര്യാപ്തനായി.തിരക്കാര്ന്ന 

മഹാന+രത്തില് നിന്ന് തടെH ഗ്രാമത്തിഗലക്ക് ഗപാകുവാന് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.ഗ+ാപി ഗ്രാമത്തില്
ഗപാകാന് തിരുമാനിച്ചത് തടെH നാട്ടില് നിന്നും ആഗരാ തH അമ്മ അവശയായി ഇഗന്നാ നാളഗയാ 

എന്ന മട്ടില് കി
ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നു.അമ്മയുടെ
 ഗരാ+ം ഒരു അനുഗ്രഹമായി അവന് 

ഗതാന്നിയിരുന്നു.ന+രത്തില് തടെH ജീവിതം സുഖകരമാക്കാന് അമ്മ ഒരു വിലങ്ങായിരിക്കരുടെതന്ന് 

ഗ+ാപി �ിന്തിച്ചിരുന്നു.തടെന്ന ദാരിദ്രത്തില് നിന്നും ഗവദനകള് സഹിച്ചും വളര്ത്തിയത് അമ്മയാടെണന്ന് 

അവന് പൂര്ണമായും മറന്നു എന്നതാണ് അതിശയം.ഗ്രാമതതിഗലക്ക് ഗപാകാന് തീരുമാനിച്ച ്ബസ് 
കാത്ത് നില്കുകയായിരുന്നു അഗപ്പാള് അവിടെ
 കണ്ട കാഴ്ച്ച ്അവടെന വല്ലാടെത 

ഗവദനടെപടുത്തി.എടെന്തന്നാല് അവിടെ
 ഒരമ്മയ്ക്ക് ഗവണ്ടി ജീവന് ടെവ
ിഞ്ഞ ഒരു മകന്.ആ അമ്മയും 

മകനും കൂ
ി യാത്ര ടെ�യ്യതു ടെകാണ്ടിരികുക്കയായിരുന്നു.കാറില് നിന്ന് ഇറങ്ങി വിട്ടിഗലക്ക് ന
ന്നു ഒാര്മ്മ 

കുറവും വയ്യായ്മയും ഉള്ളതിനാല് അമ്മ ഗറാഡിടെH നടുവിലൂടെ
 ന
ന്നു.അഗപ്പാഴാണ് ആ അമ്മടെയ ഒരു 

കാര് ഇ
ിക്കാന് വന്നത്.അമ്മ വല്ലാടെത ഗപ
ിച്ചിരുന്നു.അമ്മടെയ കാറിലിരുത്തി ഗjാണില് 
സംസാരിക്കാന് പുറത്തു ഗപായതായിരുന്നു ആ മകന് തിരിടെക വന്നഗപ്പാള് അമ്മടെയ കാണാടെത 

വിഷമിച്ചു.അമ്മടെയ കാറി
ിക്കാന് വരുനിനതു കണ്ട് മകന് ഓ
ി വന്ന് അമ്മടെയ രക്ഷിച്ചു.പഗക്ഷ അവന് 

സ്വന്തം ജീവന് നഷ്ടടെപ്പട്ടിരുന്നു.ഇതു കണ്ട ഗ+ാപി സ്തപതനായി ഗപായി. ഉ
ടെന ഗ+ാപി തടെH 

അമ്മഗയാ
് താന് ടെ�യ്തത് ക്രൂരതയാണ് എന്ന് അവന് മനസ്സിലായി.അവന് അമ്മടെയ കാണുവാന് 

ഗപാകാന് ധൃതിപി
ിച്ചു.കുടെറ ഗനരം കാത്തിരിന്നിട്ടും വണ്ടി കിട്ടിയില്ല.ഗ+ാപി തടെH ഗരാ+ ബാധിതയായ 

അമ്മടെയ കാണാന് ടെകാതിക്കും ഗനരം അവന് ഒരു ബസ്സു ഗപാലും കിട്ടിയിരുന്നില്ല.ഗ+ാപി അടുത്തുള്ള 

ക
യില് ഗ�ാദിച്ചഗപ്പാള് അവസാന ബസ്സ 11 മണിക്കാടെണന്ന് അറിയാന് കഴിഞ്ഞു അവന് അത്രയും 

സമയം അവിടെ
 കാത്തു നിന്നു ബസ്സില് കയറി കഴിഞ്ഞഗപ്പാഴാണ് അവന് ഒരു ആശ്വാസം ലഭിച്ചത്. 
എന്നാലും ദൈദവം അവടെന വിട്ടില്ല അവന് ടെ�യ്യത ക്രൂരതയ്ക്ക് ദൈദവമവന് നല്കിയത് അവടെH അമ്മയുടെ


മരണമാണ്.അമ്മയു
 ശവശരീരം കണ്ടഗപ്പാള് ഉള്ളില
ക്കാന് കഴിയാതത്ര ടെവറുപ്പ് സ്വയം 

ഗതാന്നി.താനാണ് അമ്മയുടെ
 മരണത്തിന് കാരണം എന്ന �ിന്ത അവടെന വല്ലാടെത 

അലട്ടിയിരുന്നു.തടെH സ്വസ്ഥത ജീവിതടെത്ത ആ ദുഃഖം ടെവറുടെത വിട്ടില്ല .ഇഗപ്പാള് ഗ+ാപി 
അഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അവസാന ബസ്സുും കിട്ടാതിരുന്നിരുന്നു എങ്കില് തടെH അമ്മയുടെ
 ശവശരീരം 
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ഗവ  .   എച്ച് എസ്എസ് അഞ്ചൽ വെവസ്ററ്  

തനിക്ക് കാഗണണ്ടി വരില്ലായിരുന്നഗല്ലാ എന്നാണ്.അമ്മടെയ വിട്ടകന്നഗപ്പാഴാണ് അമ്മഗയാടുള്ള ഗSഹം 

ഗ+ാപി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.              
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ഗവ  .   എച്ച് എസ്എസ് അഞ്ചൽ വെവസ്ററ്  

     കേ�രളീയ തനത് �ലാരൂപങ്ങൾ  

                             ഒപേട്ടലെറ കൈവവിധ്യമാര്ന്ന ക�ാരൂപങ്ങള് പേകരളത്തിലുണ്ട്. 

മിക്ക ക�ാരൂപങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളായി ആരംഭിക്കലെപ്പടാത്തതാലെണ�ിലും 

നി�വില് പ� ക�കളും പ്രദര്ശനമായും നടത്തലെപ്പടുന്നുണ്ട്.തനതായ പേകരളീയ 

ക�കലെള ദൃശ്യം,ശ്രവ്യം എന്ന്  പ�തായി തരം തിരി+ിട്ടുണ്ട്.                       
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ഗവ  .   എച്ച് എസ്എസ് അഞ്ചൽ വെവസ്ററ്  

                  �ാലയളവ്, ഇകേ&ാൾ ഇത് പരമാവധി 5 മണിക്കൂറായി 
ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു.�ഥ�ളി എല്ലാവരെരയും രസി&ിക്കും. ഈ �ലാരൂപം 
ക്രകേമണ അതിരെ9 നാട�ങ്ങരെള കേ;ത്രകേവദി�ളികേലക്ക് മാറ്റി. 
പതിറ്റാണ്ടു�ൾക്ക് മുമ്പ് കേ�രളത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു 
ദർശ�നുണ്ടായിരുന്നു, അകേIഹത്തിരെ9 കേപര് ശ്രീ. എം.രെ�.രെ� നായർ. 

കേ�രളത്തിൽ �ഥ�ളിരെയ കേLാത്സാഹി&ിക്കുന്നതിന് ആരാണ് 
ഇത്രയധി�ം സംഭാവന നൽ�ിയത്. 

                �ഥ�ളിരെയ പഠി&ിക്കാൻ ഒരു അക്കാദമി ഉണ്ട്, അത് 
“�ലാമണ്ഡലം” എന്നറിയരെ&ടുന്നു, ഇത് ഭാരത നദിക്കടുത്തുള്ള 
രെXറിയൂരുതിയിലാണ് (ഭാരതപുഴ മുതൽ മലയാളി�ൾ വരെര). കേ�രളത്തിരെല
മഹാ�വി, ശ്രീ വല്ലകേത്താൾ നാരായണ കേമകേനാൻ, ശ്രീ എം.രെ�.രെ� നായർ 
എന്നിവരാണ് �ലമണ്ഡലം ആരംഭിക്കുന്നത്. �ലാമണ്ഡലത്തിരെല 
ഫാക്കൽറ്റിയിൽ ഏർരെ&ട്ടിരുന്ന Xില മുൻനിര മാകേ_ഴ്സ് (ആXാര്യന്മാർ) 

കേ�രളത്തിലുണ്ട്. കേലാ�Lശസ്ത �ഥ�ളി പണ്ഡിതൻ �ലാമണ്ഡലത്തിൽ 
നിന്നുള്ള ശ്രീ . പട്ടിക്കംകേതാദിയും കേലാ�Lശസ്ത �ഥ�ളി    
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ഗവ  .   എച്ച് എസ്എസ് അഞ്ചൽ വെവസ്ററ്  

                  �ലയുരെടയും ഉത്സവങ്ങളുരെടയും നാടാണ് കേ�രളം. കേലാ�രെമമ്പാടുമുള്ള
ആളു�രെള രസി&ിക്കാൻ ഇതിന് എല്ലാം ഉണ്ട്. �ലാ-ഉത്സവങ്ങളുരെട രംഗത്ത് 
�ഥ�ളി വിഷ്വൽ ട്രീറ്റിരെ9 ഏറ്റവും മി�ച്ച എക്സ്കേപാഷറാണ്. ഇതിന് മുദ്ര�ളുണ്ട് 
(ഈന്ത&നയും കൈ�രെ�ാണ്ടുള്ള പദLകേയാഗങ്ങളും) �ഥ�ളി മുദ്ര�ളുള്ള ഒരു 
�ലയാണ്. മുദ്ര�ളുരെട അർത്ഥം അറിയുന്നവർക്ക് �ഥ�ളി ആസ്വദിക്കാം. ഹിന്ദു 
സംസ്കാരത്തിരെല പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള Lതീ�ങ്ങൾ രെ�ാണ്ട് 
സമ്പന്നമാണ് ഇത്. പഴയ ദിവസങ്ങളിൽ �ഥ�ളി ഒരു �ലയാണ്. കേ�രളത്തിരെല 
Lാകേദശി� രാജാക്കന്മാർ �ഥ�ളിരെയ കേLാത്സാഹി&ിക്കു�യും അവർ നല്ല 
�ലാകേLമി�ളായിത്തീരു�യും എല്ലാ വർഷവും �ഥ�ാളി ആസ്വദിക്കു�യും രെXയ്തു. 

ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് ദിവസമാണ് �ഥ�ളി �ളിക്കാനുള്ള �ാലയളവ്, ഇകേ&ാൾ ഇത് 
പരമാവധി 5 മണിക്കൂറായി ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു.�ഥ�ളി എല്ലാവരെരയും രസി&ിക്കും. 
ഈ �ലാരൂപം ക്രകേമണ അതിരെ9 നാട�ങ്ങരെള കേ;ത്രകേവദി�ളികേലക്ക് മാറ്റി. 

               പതിറ്റാണ്ടു�ൾക്ക് മുമ്പ് കേ�രളത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു 
ദർശ�നുണ്ടായിരുന്നു, അകേIഹത്തിരെ9 കേപര് ശ്രീ. എം.രെ�.രെ� നായർ. 

കേ�രളത്തിൽ �ഥ�ളിരെയ കേLാത്സാഹി&ിക്കുന്നതിന് ആരാണ് ഇത്രയധി�ം 
സംഭാവന നൽ�ിയത്. �ഥ�ളിരെയ പഠി&ിക്കാൻ ഒരു അക്കാദമി ഉണ്ട്, അത് 
“�ലാമണ്ഡലം” എന്നറിയരെ&ടുന്നു, ഇത് ഭാരത നദിക്കടുത്തുള്ള 
രെXറിയൂരുതിയിലാണ് (ഭാരതപുഴ മുതൽ മലയാളി�ൾ വരെര). കേ�രളത്തിരെല 
മഹാ�വി, ശ്രീ വല്ലകേത്താൾ നാരായണ കേമകേനാൻ, ശ്രീ എം.രെ�.രെ� നായർ 
എന്നിവരാണ് �ലമണ്ഡലം ആരംഭിക്കുന്നത്. �ലാമണ്ഡലത്തിരെല ഫാക്കൽറ്റിയിൽ 
ഏർരെ&ട്ടിരുന്ന Xില മുൻനിര മാകേ_ഴ്സ് (ആXാര്യന്മാർ) കേ�രളത്തിലുണ്ട്. 
കേലാ�Lശസ്ത �ഥ�ളി പണ്ഡിതൻ �ലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീ . 
പട്ടിക്കംകേതാദിയും കേലാ�Lശസ്ത �ഥ�ളി മാ_റുമായിരുന്നു.

    കേമാഹിനിയാട്ടം
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ഗവ  .   എച്ച് എസ്എസ് അഞ്ചൽ വെവസ്ററ്  

         കലയുടെ
യും സാംസ്കാരിക രൂപങ്ങളുടെ
യും സമ്പന്നമായ
 പാരമ്പര്യമാണ് ഗകരളത്തിലുള്ളത്.    ഗകരളത്തിടെH ദൈപതൃകം കലയും

  സംസ്കാരവും ഉപഗയാ+ിച്ച് ഗവരൂന്നിയതാണ്,    ഈ പുരാതന വശങ്ങള്
 ഗകരളത്തിടെH പിറവിയാണ്.     കലയും സാംസ്കാരിക രൂപങ്ങളും ഇല്ലാടെത

  ഗകരളം സങ്കല്പ്പിക്കാന് പ്രയാസമാണ്.    ഒരു നൃത്തരൂപടെമന്ന നിലയില്
 ഗമാഹിനിയാട്ടം ആകര്ഷകമാണ്,    ഇതിന് നൂറുകണക്കിന് വര്ഷങ്ങളുടെ


പാരമ്പര്യമുണ്ട്.    ഗപ്രക്ഷകടെര രസിപ്പിക്കാന് എല്ലാം ഉണ്ട്. 

     ഗമാഹിനിയാട്ടം നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു വിഷ്വല് ട്രീറ്റ് നല്കുന്നു.  പതിനാറാം
   നൂറ്റാണ്ട് ഗമാഹിനിയാട്ടത്തിടെH ഉത്ഭവ കാലഘട്ടമാണ്. 

അ
ിസ്ഥാനപരമായി,     ഗമാഹിനിയാട്ടം എന്ന കലാരൂപം വര്ണ്ണാഭമായ
 �ിലത് ടെവളിടെപ്പടുത്തുന്നു,      കൂ
ാടെത ഒരു കലാരൂപത്തില് നിന്ന് നിങ്ങള്

   ഇഷ്ടടെപ്പടുന്ന എല്ലാം അതില് ഉണ്ട്.     ഇത് ഒരു ഗസാഗളാ ഗമാഡില്
കളിക്കുന്നു.    ഗമാഹിനിയാട്ടം മഗനാഹരമായ ഒരു കലാരൂപമാണ്,  ഇതിടെന

     ഗകരളത്തിടെH ഒരു മികച്ച നൃത്ത ദര്ശനമായി നിര്വ�ിക്കാം.  ഇന്ത്യന്
       ക്ലാസിക്കല് ഡാന്സ് ഡിവിഷടെH രം+ത്ത് ഗമാഹിനിയാട്ടം ഒരു പ്രധാന

 പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.     എട്ട് ഇന്ത്യന് ക്ലാസിക്കല് നൃത്തങ്ങളില് ഒന്നാണിത്. 
       വളടെര അര്ത്ഥവത്തായ ഒരു കലാരൂപമായി സം+ീത നാ
ക അക്കാദമി

 ഗമാഹിനിയാട്ടടെത്ത തിരടെഞ്ഞടുക്കുന്നു.   ഈ കലാരൂപത്തിന്
  ഗലാകടെമമ്പാടുമുള്ള അം+ീകാരം ലഭിക്കുന്നു,   കൂ
ാടെത ഗമാഹിനിയാട്ടം

      പരിശീലിക്കാന് ഓഗരാ വര്ഷവും നൂറുകണക്കിന് വിഗദശ സ്ത്രീകള് വരുന്നു. 
     ഗമാഹിനിയാട്ടടെത്ത ഗപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാന് ഗകരള കലാമണ്ഡലം പ്രഗത്യകിച്ചും

 താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു.  ഗകരളത്തിടെല ഗക്ഷത്ര-   സ്കൂള് ഉത്സവങ്ങള്
   ഗമാഹിനിയാട്ടത്തിന് ധാരാളം അവസരങ്ങള് നല്കുന്നു.  സ്ത്രീകളുടെ


      ഗസാഗളാ പാരായണം എന്ന നിലയില് ഗമാഹിനിയാട്ടം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും
 വളടെര സവിഗശഷമാണ്.

Xാ�്യാർ കൂത്ത്
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           �ാക്യാര് കൂത്തു ഒരു ആഗക്ഷപഹാസ്യകലയാണ്, എല്ലാവഗരയും
  രസിപ്പിക്കുന്ന ഘ
കങ്ങള് ഉണ്ട്.    ഇത് വളടെരയധികം �ിരി സൃഷ്ടിക്കുന്നു, 

      �ാക്യാര് കൂത്തു വിഷയം �ില സമകാലിക സംഭവങ്ങള് ടെവളിടെപ്പടുത്തുന്നു. 
  �ാക്കിയര് ഒരു തമാശക്കാരനാണ്,   ഗപ്രക്ഷകടെര രസിപ്പിക്കുന്നതിനായി
   അഗ�ഹം ആം+്യങ്ങളും തമാശകളും പറയുന്നു.  വളടെരയധികം

  സവിഗശഷതകളുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണിത്.  �ാക്യാര് കൂത്തു,  കലാരൂപം
  ധാരാളം ആസ്വാദനങ്ങള് ഉറപ്പാക്കുന്നു,    �ിരിയില്ലാടെത അത് കാണാന്

കഴിയും.      �ാക്യാര് കൂത്തിന് നൂറുകണക്കിനു വര്ഷങ്ങളുടെ
 പാരമ്പര്യമുണ്ട്.
എന്നിരുന്നാലും,    സമാനതകളില്ലാത്ത ഈ കലാരൂപത്തിന്

    ഗക്ഷത്രഗവദികളില് നിന്ന് വളടെരയധികം ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നു. 

          ഗകരളത്തിടെH കലാരൂപമായ കഥകളി,   �ാക്യാര് കൂത്ത്
    പ്രതിവര്ഷം നൂറുകണക്കിന് വിഗദശ സന്ദര്ശകടെര രസിപ്പിക്കുന്നു.  ഈ

      കലാരൂപങ്ങള് ആസ്വദിക്കാനായി അവര് ഗകരളത്തിടെല ഗക്ഷത്ര ഗവദികള്
സന്ദര്ശിക്കുന്നു.       ഒരു കലാരൂപത്തില് നിന്ന് നിങ്ങള് ഇഷ്ടടെപ്പടുന്ന എല്ലാം

 അംശങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്.     പ്രഗത്യകിച്ചും ധാരാളം നര്മ്മവും നാ
കീയ
പ്രക
നങ്ങളും.      �ാക്യാര് കൂത്തും കഥകളിയും ഗകരളത്തിടെല വര്ണ്ണാഭമായ

 വിഗനാദ കലാരൂപങ്ങളാണ്.    അവ വരും തലമുറകള്ക്കായി
സംരക്ഷിഗക്കണ്ടതുണ്ട്. അനുദിനം,   ഈ കലാരൂപങ്ങള്
കുറഞ്ഞുവരികയാണ്,      ഈ കലകടെള പഠിക്കാനും കളിക്കാനും പുതിയ

  തലമുറയ്ക്ക് താല്പ്പര്യവും ആ    ര്ജ്ജവും ഉള്ള സമീപനം ഉണ്ടാകണം. �ാക്യാര്
കൂത്തു   കലാരൂപം നിലവിടെല സാമൂഹിക-   രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ

ക
ന്നുഗപാകുന്നു,      ഇത് എല്ലാവഗരയും രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ
കലാരൂപമാണ്.
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ഗവ  .   എച്ച് എസ്എസ് അഞ്ചൽ വെവസ്ററ്  

FATHER’S HELP 

[ This is my first day as a teacher. The same school, the same 
class. When I was coming here I have two villains. The first one is
Geography and the other is my sweet father. 
                Oh! I forget I am Swami. In Register Swaminadhan, no:
8 10th B]
     [SCENE I]
          Your Attendance please 
           Tr: Vishnu M V 
                 present sir,
                 Dileep 
                 present sir,
                 Kishore 
                 present sir,
                 Swami... Swaminadhan [ Tr: repeats the name]
                   Absent sir
   [SCENE II]
              Home, Swami’s room [ Alarm rings]
              [Swami is lying on the bed, mother  calling him] 
              
               Mother: Swami...... Swami.......

               [Swami covers the bed sheet over his face. Mother
removes the sheet.    

  Mother: Get up Swami, Get up time is going....Its too late.
Aren't you going to school today? 

  Swami: One more minute please.....
                [He again covers his face]
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ഗവ  .   എച്ച് എസ്എസ് അഞ്ചൽ വെവസ്ററ്  

 Mother: As you like..... I am going. I have a lot of works in  the
kitchen 

 Swami: [ Swami gets up]
             Oh! My god Today is Monday. It seems to be that the

Fridays last period was just now.  
   [on the walls picture of cricket players and film    stars are
displayed. He kisses on it and a chart displaying Geography.]

Swami:[ brushing his teeth] [soliloquy]
          oh! God how nice it would be when an earthquake  would
come  and  destroy  the  school  buildings.  I  don't  want  to  go  to
school. I have to find out a trick. Yes I got it. 

                                 [SCENE III ]
                                    Kitchen 
                     [Mother is washing the dishes]
Swami:  Mom,  I  have  a  headache.  I  can’t  go  to  school  today.
Mother: why don’t you go to school in a jut-ka
Swami: so that I may be completely dead at the other end.    

           Have you any idea what it means to be jotted in a jut-ka?
Mother: But do you have any important lessons today?
Swami:  Important...... 

      That geography sir has been teaching the same 
            lessons for over a year now. And we have arithmetic 
           class which means a whole period we are going to be

beaten. 
Mother: But Swami........
Swami: Mom, don’t irritate me please.
Mother:okay...... okay you stay at home and take rest 
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ഗവ  .   എച്ച് എസ്എസ് അഞ്ചൽ വെവസ്ററ്  

                [Father enters]
Father:  Hey , Swami what’s going on here?
             Aren’t you going to school today. 
Swami: Dad,I have a headache and can’t go to school today.
Father: Nonsense.. what are you talking? 
           You should go to school today. You should ask me
           before you take a decision.
Swami:But father.....its too late. What will the teacher think
            if I go so late                
 Father: Tell him you have a headache and so you are late.
             Now go and dress up
                
      [Swami goes ]
  
 Father: Sheela, nowadays he is very lazy. Why is it? Don’t
            encourage him. 
Mother: Please don’t say like that he is a child and he says
              he is feeling headache. 
Father: Headache, he is pretending it. He is not having any
             headache 
            [Swami enters]
Swami: Dad my teacher is so violent. Some days before he had
made a boy to stay on his knees for a whole period after giving six
cuts with a cane. I am afraid to go late in the class.
Father:what’s his name? 
Swami: Samuel
Father: Ok. You should give this letter to the HM. 
Swami:What have you written in it?
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ഗവ  .   എച്ച് എസ്എസ് അഞ്ചൽ വെവസ്ററ്  

Father:There is nothing for you. Just give to him and bring that
acknowledgement. 
Swami: Have you written anything against our Samuel sir?
Father: When your HM reads it he would probably dismiss your
Samuel sir. Oh.... that’s enough for you... go
  [All the problems started here]
[On the way]
[What a cruel boy am I. Nobody will try to ruin his own teacher’s
life. I’m the worst student in this world. Actually is he a cruel
man? No, I don’t know. How much of my words were true. He is
very generous especially with me. If  I hand over the letter what
will be the consequerces. The police will arrest him and he will be
dismissed. My dad he has put me in trouble. Anyway I will hand
over it only in the evening]
   [SCENE IV] 
  Class room 
[Samuel sir is teaching. A globe is in his hand]
Samuel: Ok... so we are discussing how Himalaya is formed 
           [looking to the globe]
Swami:Excuse sir 
Sir:      [looks the watch]you are just coming now
Swami:yes, sir 
Sir: you are half an hour late 
Swami: I know
Sir: why are you late
Swami: [silently] just to see what you can do
Sir: what?
Swami:Headache... sir
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ഗവ  .   എച്ച് എസ്എസ് അഞ്ചൽ വെവസ്ററ്  

Sir: Then why do you come to school?
Swami:My father compelled me to come to class 
Sir:Your father is quite right. We need more parents like him. 
Swami: you don’t know what he has written for you 
Sir: what? 
Swami: nothing sir
Sir: All right....Go and take your seat.
     [Swami seats]
Sir: yes yes take your notebook. Hey Swami what are you doing
there. Come here with your notebook. Let me see. Where is your
notebook? Oh! Because of your headache. OK sit down. 
          [The period over]  
Sir:OK we are going to start with Vascoda gama right..
Student: Yes.
Swami: Why didn’t Colombus come to India?
Sir:Yes good. He lost his way. 
Swami: I can’t believe it. Such a great man lost his way.
Sir: Hey Swami don’t shout
Swami: I am not shouting. How can I control my sound.
Sir:  I  say  you shut  up  and  sit  down.  Now listen  you can  ask
doubts. When did gama come to India Rahul? 
Swami: 1498 December 20 sir 
Sir: What happened Swami? Have your headache made you mad? 
Swami: now I have no headache sir
Sir: sit down Idiot...
Swami: If you get up again I will cane you. 
     [The last period]
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ഗവ  .   എച്ച് എസ്എസ് അഞ്ചൽ വെവസ്ററ്  

Sir:  OK I  am going to  ask you some questions  about  Mughal
emperor. Who is the most religious strongest and greatest king?
Swami stands for answering the question 
Sir: sit down 
Swami: No sir I want to answer. 
Sir: what did I say If you get up again? 
Swami: You said you would cane me and peel off my skin.
Sir: all right come here.
     [Sir beat swami]
Sir: is it enough, you want some more?
    [Swami again shows his hands]
Head Master’s Room  
Swami: Rametta..... Rametta... Where is the HM?
Peon: Why do you want him?
Swami: My father has sent a letter for him. 
Peon:  He  is  on leave  from afternoon and will  be  back after  a
week. You can hand over the letter to the assistant H M. 
Swami: Who is he?
Peon: your class sir Samuel.
Swami: what? 
       [Home]
Father:Where is the acknowledgement?
Swami: I am sorry father I can’t 
Father: Don’t say anything. You are crossing your limit
           [He tear the letter]
           Don’t lie again. You deserve your Samuel.
              
            [Background]
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I hadn’t lied after that but now I thought twice whenever I lie.
Today those thoughts are my strengths. Any way Its the time for
the class. Let me enter. 
                      Thanks.  

                      [The end]       
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ഉബുണ്ടു

                പ്രമുഖ ഗ്നു / �ിനക്സ് വിതരണക്കാരായ ലെഡബിയന് 
ആധാരമാക്കി നിര്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര കമ്പ്യൂട്ടര് 

ഓപ്പപേററ്റിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഉബുണ്ടു. വളലെര ജനപ്രീതിയാര്ജിച്ച ഒരു
�ിനക്സ് വിതരണമാണിത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് വ്യവസായിയായ 
മാര്ക്ക് ഷട്ടില്വര്ക്കിലെH പേനതൃത്ത്വത്തിലുള്ള കാപേന്നാന്നിക്കല് 
�ിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയി�ാണ് ഉബുണ്ടു പേ·ാണ്സര് 

ലെ+യ്യുന്നത്. സ്വതന്ത്ര പേസാഫ്റ്റ് ലെവയറായ ഈ ഓപ്പപേററ്റിങ് 
സിസ്റ്റത്തിലെH പേപര് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ� ഉബുണ്ടു 

തത്ത്വ+ിന്തയില്നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചതാണ്.

             �ളിതമായ ഇന്സ്റ്റപേ�ഷനും ഉപപേയാഗക്ഷമതയുള്ള തുടര്

ച്ചയായി നവീകരിക്കുന്ന, സ്ഥിരത ഉള്ള ഓപ്പപേററ്റിങ് സിസ്റ്റമാണ് 

ഉബുണ്ടു. ജനപ്രിയങ്ങളായ �ിനക്സ് വിതരണങ്ങള് 

കലെണ്ടത്താനുള്ള സര്പേºയില് desktoplinux.com സംഘടിപ്പിച്ച 

38500 പേപര് പലെ�ടുത്ത ഉപപേയാഗനിര്ണയത്തില് �ിനക്സ് 

ലെഡസ്ക് പേടാപ്പ് ഇന്സ്റ്റപേ�ഷനുകളില് ഏകപേദശം 30% പേപര് 

ഉബുണ്ടു ഉപപേയാഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് കലെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2010 
ഏപ്രി�ില് കാപേനാനിക്കല് നടത്തിയ അവകാശവാദമനുസരിച്ച് 

ഉബുണ്ടു 1.2 പേകാടി ആള്ക്കാര് ഉപപേയാഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപേപ്പാള് 
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�ിനക്സ് ഉപപേയാഗിക്കുന്നവരില് ഉബുണ്ടു ഉപപേയാഗിക്കുന്നവര് 50%
ആലെണന്നും ഇന്ര്ലെനറ്റ് ഉപപേദശത്തിന്ലെറ കണക്കുകളില് സമര്

ത്ഥിക്കലെപ്പടാറുണ്ട്. ലെവബ് സര്വറുകള്ക്കിടയിലും ഉബുണ്ടു 

വ്യാപകമായിലെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. 

               ഓപ്പണ് പേസാഴ്സ് അനുമതിയുള്ള വിവിധ പേസാഫ്റ്റ് ലെവയര്
പാപേക്കജുകള് ഉപപേയാഗിച്ചാണ് ഉബുണ്ടു 

സൃഷ്ടിക്കലെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ്നു സാര്ºജനിക അനുമതിയാണ് 

പ്രധാന അനുമതി. ഒപ്പം തലെന്ന ഗ്നു �ഘുസാര്ºജനിക 

അനുമതിയും ഉപപേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപപേയാക്താക്കള്ക്ക് 
ഉബുണ്ടു പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാനും വിതരണം ലെ+യ്യാനും പകര്ത്താനും 
മാറ്റം വരുത്താനും പഠനങ്ങള് നടത്താനും വികസിപ്പിക്കാനും 

അഴിച്ചുപണിയാനും ഉള്ള അവകാശം നല്കുന്നു. 

                  കാപേനാനിക്കല് �ിമിറ്റഡാണ് ഉബുണ്ടുവിലെന 
സ്വതന്ത്ര പേസാഫ്റ്റ് ലെവയറായി നിര് º+ിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് 
സമൂഹത്തിലുള്ള വിദഗ്ധരുലെടയും അവിദഗ്ധരുലെടയും പേസവനവും 

പ്രപേയാജനലെപ്പടുത്താന് കഴിയണം. ഉബുണ്ടു വില്ക്കുന്നതിനുൂ 
പകരം ഉബുണ്ടുവിനാവശ്യമായ പേസവനങ്ങളും സാപേ�തിക 

സഹായവും പണം വാങ്ങി നല്കിയാണ് പണം പേശഖരിക്കുന്നത്.
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                              बारि�श
बारि�श..

तुम क्यॊं  आयॆ हॊ ?
इतनॆ सा� ॆमानवॊं  कॊ

ह�ानॆ कॆ लि�ए तुम क्यॊं  आयॆ हॊ ?
बारि�श..

एक दि�न था ,
सा� ेमानव तमु्हा�ा प्रवेश 
बहुत प्या� से �ेखता l 

�ेदिकन,आज
तुम्हा� ेआवागमन कई जीवन ख�ाब क� दि�यॆ l

बारि�श..
तुम क्यों चि'ल्लाते हुए ?
तुम्हा� े�ःुख का का�ण 

यह मानव ह ैना ?
मनुष्य ने ध�ती �दूि/त क� दि�या,
सा�ी नदि�यों को व्यथ2 बना दि�या l

दिवदिवध प्रका� मानव ने अपनी
 मॉं  से की अत्या'ा� l

बारि�श..
इस ह�कत के लि�ए 

बहुत सहना पडा मानव को
कब मा�ूम होगा ,

यह ग�त है ?
बारि�श..

अग�,तुम्हा�ी चि'ल्लाहट रूकेगी
मानव  के औ� 

सा� ेजिजवजंतुओ ंके जान 
व्यथ2 होंगे l

उस दि�न मानव को
�क्षा नौका �ेक� 

कोई ईश्व� नहीं  आयेगा l
औ� कोई ईश्व� नहीं  आनेवा�े हैं 
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രാത്രി

രാഗേ�ന്ദു തൂവൂന്ന
വെണ്ണിലാപ്പാവെലാളി

മിന്നും ഗേ�ാവെല ...

കാര്ഗേമഘക്കീറുകള്
വെ�വെ�ാഴിയുന്നിതാ..
മാനസ ഗേ$ാമത്തില്

നിന്നു വെമഗേ' .....

ഇിവെ)ാരു ഉണ്മയാം 
ഒരുമതന് മൃദു നാദം

രാ�മായ മീട്ടുന്ന
ഹൃദയരാത്രി......

ശ്രദ്ധ ആദര്ശ്
ക്ലാസ് : 9 H 
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                                            അദ്ധ്വാനം
          പണ്ട്  പണ്ട്  ഒരു  കാട്ടില്  ഒരു  ലെകാച്ചു  കുടുംബം  ഒരു  കുടു�ില്

താമസിച്ചിരുന്നു.  ആ കുടുംബം നി�ന്നിന്നത് അച്ഛലെH വരുമാനത്തി�ായിരുന്നു.

അപേ�ഹത്തിലെH മകന് പേജാ�ിപേയാട് ആത്മാര്ത്ഥ പു�ര്ത്തിയില്ല. അവന് വളലെര

മടിയനായിരുന്നു.  വളര്ന്ന്  വലുതായിട്ടും  കുടുംബലെത്ത  പറ്റി  ഒരു   +ിന്തയും

ഇല്ലായിരുന്നു .

              ഒരു ദിവസം  അച്ഛന് അവപേനാട്  വഴക്കിട്ടു  "നീ ഇത്ര വളര്ന്നിട്ടും

കുടുംബത്തിന് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലപേല്ലാ  ?”  അങ്ങലെന അച്ഛപേനാട്  ഉള്ള വാശിക്ക്

അവന് അടുത്ത ദിവസം  പേജാ�ി  പേതടി  ഇറങ്ങി  .  പലെക്ഷ    അതിന്  ഒരു

ഭ�വും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .  അവന് ദുഖപേത്താലെട വീട്ടില് മടങ്ങിലെയത്തി .  അവന്

അവലെH ദുഖങ്ങള് അമ്മയുമായി  പങ്കുലെവച്ചു  .അവലെH അമ്മ   അച്ഛന് വഴക്കു

പറയുലെമന്ന്   കരുതി  .അവലെH അമ്മ അവന് വഞ്ചിയില് നിന്ന് മകന് കാശ്

ലെകാടുത്തു.  അപേപ്പാള്  അവന്  സപേന്താഷമായി  .  ആ  ആനന്തത്തില്  അവലെH

+ിന്ത മലെറ്റപേങ്ങാ  കടന്നു "എന്നും   ഇങ്ങലെന ആയാല് അധ്വാനിക്കുകയും പേവണ്ട ,

അച്ഛലെH വഴക്കും  കിട്ടില്ല  "  .ലെലെവകിട്ട്    അച്ഛന് പേജാ�ി  കഴി ഞ്ഞ്   വീട്ടില്
തിരിലെക എത്തിയപേപ്പാള് അവന് അ ധ്വാനിച്ച പണമാലെണന്നു  പറഞ്ഞ് ഏല്

പ്പിച്ചു. 
        അകേIഹം പണം �ിണറ്റിൽ ഇട്ടു.  ഇത്  �ണ്ടിട്ട്  അവന് Lകേത്യ�ിച്ച്

ഒന്നും കേതാനിയില്ല. എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസവും കേജാലിക്ക്  കേപാവു�യാണ്  എന്ന്
പറഞ്ഞ്  അമ്മരെയ �ബളി&ിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി . പ�ൽ മുഴുവനും അലഞ്ഞ്
നടന്നിട്ട്  രെരെവ�ിട്ട്  വീട്ടിൽ  തിരിരെച്ചത്തി  .  വീണ്ടും അമ്മരെയ&റ്റിച്ച്  പണം വാങ്ങി
അച്ഛരെന ഏൽ&ിച്ചു  വീണ്ടും അച്ഛൻ പണം �ിണറ്റിൽ ഇട്ടു  .  എന്നിട്ടും അവന്
ഒന്നും  കേതാന്നിയില്ല  .  പികേറ്റന്ന്   അവൻ  ഇത്  ആവർത്തിച്ചു  .കുരെറ   നാൾ
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�ഴിഞ്ഞകേ&ാൾ  അമ്മ പറഞ്ഞു   " ഇരെന്നങ്കിലും കേജാലി വാങ്ങണം .എരെ9 �യ്യിൽ
പണം  ഇല്ല  "  .അകേ&ാൾ  അവന്  കേതാന്നി  ഇനിരെയങ്കിലും  അമ്മരെയ
�ബിളി&ിക്കാരെത   അ ധ്വാനിച്ച  ജീവിക്കണരെമന്ന്   .  ആ  ദിവസം  അവരെ9
ജിവിതത്തിൽ  ഒരു പുതിയ തുടക്കമായിരുന്നു   .  അവൻ  ഒരുപാട്  അകേന്യഷിച്ച്
ഒരു  കേജാലി ഒ&ിച്ചു . 

          അന്ന്    രെരെവ�ിട്ട്  വളരെര അധി�ം സകേന്താഷകേത്താരെട അവൻ
വീട്ടിൽ തിരിച്ച് എത്തി.  അച്ഛൻ വരാൻ കേവണ്ടി �ാത്തിരുന്നു  .അച്ഛൻ വന്നകേ&ാൾ
അവൻ   പണം  രെ�ാടുത്തു  .എന്നിട്ടും അച്ഛൻ പണം രെ�ാണ്ട് �ിണറ്റിൽ ഇടാൻ
കേപായി .  ഇത് �ണ്ടകേ&ാൾ  അവന്  സങ്കടം  സഹിക്കാൻ ആയില്ല .  ഇത് �ണ്ട്
നിന്ന  അച്ഛന്   അവൻ   അധ്യാനിച്ച  പണം  ആണ്  ഇത്  എന്ന്    അച്ഛന്
മനസിലായി   അച്ഛൻ  പണം  അവന്  തിരിരെ�  നൽ�ി  .   എന്നിട്ട്   അച്ഛൻ
അവകേനാട്  പറഞ്ഞു  "  നീ  ഇകേ&ാൾ  ആണ്  അധ്വാനിച്ച്   ജീവിക്കാൻ  പഠിച്ചത്
" .അങ്ങരെന അവനും അവരെ9 അച്ഛനും സകേന്താഷപൂർവ്വം  കുടുംബം പൂലർത്തി. 
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ഉജ്ജ്വല കേനട്ടവുമായി
ലിറ്റിൽ രെരെ�റ്റ് അംഗങ്ങൾ

              ലിറ്റില് കെെകെെ�റ്റ്  അംഗങ്ങള് വിവര സാങ്കേ�തി�
ങ്കേ�ഖലയില്  �ാത്ര�ല്ല   �റ്റ്  ങ്കേ�ഖല�ളിലും  ഉജ്ജ്വല  ങ്കേ�ട്ടം
�രസ്ഥ�ാക്കി. ഒങ്കേരാ കുട്ടിയുങ്കേ'യും �ഴിവു�ള് പ്ര�'ിപ്പിച്ചു. 
      2019-20 സംസ്ഥാ�  സ്കൂള്   �ങ്കേലാത്സവത്തില്
�ിഹാരി��ാഥ്  വീണപാശ്ചാത്യത്തിലുകെെ'  A  ങ്കേ=ഡ്
�രസ്ഥ�ാക്കി  .�ി�ച്ച പ്ര�'�ം �ാഴ്ചകെെവച്ച് സ്കൂള് �ിരീ'ത്തി�്
ഒരു കെെപാന്തുവലായി. സംസ്ഥാ� പ്രവൃ ത്തി പരിചയ ങ്കേ�ളയില്
ബീഡ്സ്  വര്ക്കില്  ആ�ി�  അലി  A ങ്കേ=ഡ്   �രസ്ഥ�ാക്കി
അഭി�ാ��ായി തീര്ന്നു.
               സബ്ബ് ജില്ല സ്കൂള്     �ങ്കേലാത്സവത്തില്  ഇംഗ്ലീഷ്
സ്കിറ്റി�്  Ist  A  = ഡ്  ങ്കേ�'ി  ജില്ലാ  �ങ്കേലാത്സവത്തി�്  ങ്കേയാഗ്യത
ങ്കേ�ടു�യും കെെചയ്തു ലറ്റില് കെെകെെ�റ്റ് അംഗം ഷിയാംഗ് എസ്സ്.

                  ങ്കേXശിയ ബാലശാസ്ത്ര ങ്കേ�ാണ്=സ് ജില്ലാതലത്തില്
സംഘ 'ിപ്പിച്ച   റിങ്കേസര്ച്ച്  കെെകെെ'പ്പ്  ങ്കേപ്രാജക്റ്റില്
അഭിരാ�ി.എ.എസ്സ്  പകെെ�ടുക്കു�യും  I’ st  A =ഡ് 
�രസ്ഥ�ാക്കു�യും  കെെചയിതു.  സബ്ബ്  ജില്ല  സ്കൂള്
�ങ്കേലാത്സവത്തില്  ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിറ്റി�് 
Ist A = ഡ് ങ്കേ�ടു�യും  �ായി� ങ്കേ�ളയില് ജൂ�ിയര് 
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�ബഡിയില്  ജില്ലയില്  പകെെ�ടുക്കുന്നതി�്  ങ്കേയാഗ്യത
�രസ്ഥ�ാക്കി.   സബ്ബ്  ജില്ല  സ്കൂള്     ശാസ്ത്ല്  ങ്കേ�ളയില്
ശാസ്ത്ര�ാ'�ം  അവതരിപ്പിക്കു�യും  II  A  =ഡ്
�രസ്ഥ�ാക്കു�യും കെെചയ്തു. 1

               2019-20 സബ്ബ് ജില്ല സ്കൂള്     �ങ്കേലാത്സവത്തില്
ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിറ്റി�് അതുല് എസ്സും ശ്രീരാഗ് എസ്സ് യു വും �ി�വ്
പുലര്ത്തു�യും Ist A = ഡ് ങ്കേ�ടു�യും കെെചയ്തു. 
 സബ്ബ്  ജില്ല  സ്കൂള്    ശാസ്ത്രങ്കേ�ളയില്  റികെെസര്ച്ച്  കെെകെെ'പ്പ്
ങ്കേപ്രാജക്ടില്  ഗൗതം  പീ.എസ്സി�്  II  A = ഡ്  ലഭിക്കു�യും
കെെചയിതു.
  സബ്ബ് ജില്ല സ്കൂള്     �ങ്കേലാത്സവത്തില്  സംഘനൃ ത്തത്തില്
ആXിലാ �ൗഷാXി�് III A =ഡു ലഭിക്കു�യും കെെചയ്തു.

1
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   സ്റ്റീjന് വില്യം ഗഹാക്കിം+്
     ഇംഗ്ലീഷ് ദൈസദ്ധാന്തിക
ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞന്,  പ്രപഞ്ച
ശാസ്ത്രജ്ഞന്,  എഴുത്തുകാരന്

  എന്നിവയായിരുന്നു സ്റ്റീjന് വില്യം
 ഗഹാക്കിം+് CH CBE FRS FRSA (8
 ജനുവരി 1942  -  14  മാര്ച്ച്

2018).  മരണസമയത്ത് ഗകംബ്രിഡ്ജ്
  സര്വകലാശാലയിടെല ടെസHര് ഗjാര്

 തിയററ്റിക്കല് ഗകാസ് ഗമാളജിയില്
 +ഗവഷണ ഡയറക്ടറായിരുന്നു.

1979   നും 2009    നും ഇ
യില് ഗകംബ്രിഡ്ജ്
  സര്വകലാശാലയിടെല ലൂഗക്കഷ്യന് മാത്തമാറ്റിക്സ്

ടെപ്രാjസറായിരുന്നു.

       ടെപാതു ആഗപക്ഷികതയുടെ
 �ട്ടക്കൂ
ിടെല ഗുരുത്വാകര്ഷണ
   സിംഗുലാരിറ്റി സിദ്ധാന്തങ്ങടെളക്കുറിച്ചുള്ള ഗറാജര് ടെപന്ഗറാസുമായുള്ള
    സഹകരണവും തഗമാദ്വാരങ്ങള് വികിരണം പുറടെപ്പടുവിക്കുന്നു എന്ന
    ദൈസദ്ധാന്തിക പ്രവ�നവും ഗഹാക്കിം+ിടെH ശാസ്ത്രീയ കൃതികളില്

ഉള്ടെപ്പടുന്നു.    സാമാന്യ ആഗപക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തിടെHയും
    ക്വാണ്ടം ടെമക്കാനിക്സിടെHയും ഒരു യൂണിയന് വിശദീകരിച്ച

    പ്രപഞ്ചശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയത് ഗഹാക്കിം+്
ആയിരുന്നു.     ക്വാണ്ടം ടെമക്കാനിക്സിടെH നിരവധി ഗലാക

   വ്യാഖ്യാനടെത്ത ശക്തമായി പിന്തുണച്ചയാളായിരുന്നു അഗ�ഹം. 

         ജനപ്രിയ ശാസ്ത്രത്തിടെH നിരവധി കൃതികളിലൂടെ

   ഗഹാക്കിം+് വാണിജ്യ വിജയം ഗന
ി,    അതില് അഗ�ഹം തടെH
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ഗവ  .   എച്ച് എസ്എസ് അഞ്ചൽ വെവസ്ററ്  

     സിദ്ധാന്തങ്ങടെളയും പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രടെത്തയും കുറിച്ച് �ര്ച്ച ടെ�യ്യുന്നു.
     സൺ ഗഡ ദൈ
ംസിടെH ടെബസ്റ്റ് ടെസല്ലര് പട്ടികയില് 237  ആഴ്ച
      ടെറഗക്കാര്ഡ് സൃഷ്ടിച്ച അഗ�ഹത്തിടെH എ ബ്രീj് ഹിസ്റ്ററി ഓj്

   ദൈ
ം എന്ന പുസ്തകം പ്രത്യക്ഷടെപ്പട്ടു.   ഗറായല് ടെസാദൈസറ്റിയുടെ

ടെjഗലാ,     ഗപാണ്ടിjിക്കല് അക്കാദമി ഓj് സയന്സസിടെH

 ആജീവനാന്ത അം+ം,    അഗമരിക്കയിടെല പരഗമാന്നത സിവിലിയന്
    അവാര്ഡായ പ്രസിഡന്ഷ്യല് ടെമഡല് ഓj് ഫ്രീഡം

 എന്നിവയായിരുന്നു ഗഹാക്കിം+്. 2002   ല് ബിബിസിയുടെ
 ഏറ്റവും
 മികച്ച 100     ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ
 ഗവാടെട്ടടുപ്പില് ഗഹാക്കിം+് 25-ആം

സ്ഥാനത്തായിരുന്നു.

     1963-ല്,    ഗഹാക്കിം+ിന് തു
ക്കത്തില് തടെന്ന
    മന്ദ+തിയിലുള്ള ഗമാഗട്ടാര് ന്യൂഗറാൺ ഗരാ+ം (അമിഗയാഗട്രാjിക്

      ലാറ്ററല് സ്ക്ലിഗറാസിസ് അടെല്ലങ്കില് ലൂ ടെ+റി+് ഗരാ+ം എന്നും
അറിയടെപ്പടുന്നു)  കടെണ്ടത്തി,    ഇത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി അവടെന

 ക്രഗമണ തളര്ത്തി.  
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ലിറ്റില്കൈ�റ്റ് അംഗങ്ങള്
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ഗവ  .   എച്ച് എസ്എസ് അഞ്ചൽ വെവസ്ററ്  

നന്ദി...

അഞ്ചല് വെസ്റ്റ് �. ഹയര് വെസക്കന്ഡറി സ്കൂള് ലിറ്റില് കൈകറ്റ്സ്
ഐ.)ി. ക്ലബ് പ്രര്ത്തനങ്ങളും സ്കൂളിവെല മികവുകളും ഉള്വെപ്പടുത്തിയ

ഈ ഇ-മാ�സിന് സമ്പൂര്ണമ'. മാ�സിവെO പ്രര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്
നിരധി അധ$ാ�കരും ക്ലബ് അം�ങ്ങളും ിദ$ാര്ത്ഥികളും

സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ'ാര്ക്കും, പ്രഗേത$കിച്ച് ലിറ്റില് കൈകറ്റ്സ്
രൂ�ീകരിച്ച  ഐ.)ി.അറ്റ് സ്കൂളിനും ഞങ്ങളു വെ) ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.

 സ്റ്റുഡO് എഡിറ്റര്
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