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                                    ആമുഖഖആമുഖഖ
    നനെടുവവേലലി ഗവേ.ഹയര് നസെക്കന്ററലി സെസ്കൂളലിനല ലലിറലില് 
കകൈറസ്സെസ് പ്രസെലിദദ്ധീകൈരണമമാണസ്   കൂട്ടക്ഷരങ്ങള് .മമൗസെസ് മുനെയലില് 
അക്ഷരനമഴുതമാനഖ പടഖ വേരയമാനഖ പഠലിപലിച്ച ഐ .റലി@സെസ്കൂളലിനെസ് 
നെനലി. കൈമാലതലിനനെമാപവഖ അതലിന മുവമ്പേയഖ നെടക്കമാന് ഞങ്ങനള 
പ്രമാപ്തരമാക്കുന്ന പുതലിയ വേലിദദ്യയനട വലമാകൈമമാണലിതസ് .വലമാകൈഖ ഡലിജലിറല്
വേഴലിയലിലൂനട സെഞ്ചരലിക്കുവമ്പേമാള് ഒരു നെമാട്ടലിന് പുറനത  സെര്ക്കമാര് 
വേലിദദ്യമാലയതലിനെസ്  ചുവേടുനതറമാനത ആ വേഴലി പലിന്തുടരമാന് 
കൈഴലിയന്നതസ് എത്ര ഭമാഗദ്യമമാണസ് .വേദ്ധീട്ടലിവലക്കുള്ള വേഴലികൈള് ഇനഖ 
ഊടുവേഴലികൈളഖ നവേളലിച്ചഖ കുറഞ്ഞവേയമമാണസ് .ചുറ്റുമുള്ള വലമാകൈഖ പ്രതദ്ധീക്ഷ 
നെലിറഞ്ഞതമാനണങലിലഖ അതസ്  മലികൈച്ചനതമാനഖ ഞങ്ങള്ക്കമായലി വേച്ചു 
നെദ്ധീട്ടുന്നലില.
     പവക്ഷ,വേലിദദ്യമാലയഖ ഞങ്ങള്ക്കസ് നവേളലിച്ചതലിനന്റ 
കൂടമാരമമാണസ്.പ്രകൈമാശതലിനന്റ പുതലിയ വേലലിയ വേലയങ്ങള് ഞങ്ങനള 
ചൂഴസ്ന നെലില്ക്കുന .കൈമാലതലിവനെമാടസ് ഭയമല,ഞങ്ങള്ക്കസ് 
കൈമൗതുകൈമമാണസ്. ആ കൈമൗതുകൈങ്ങളഖ വേദ്ധീക്ഷണങ്ങളഖ ഞങ്ങള് പഠലിച്ച 
വേലിദദ്യയലിലൂനട  ഞങ്ങള് തനന്ന തയമാറമാക്കലി സെവേലിനെയഖ സെമര്പലിക്കുന
സെസദ്ധീകൈരലിച്ചമാലഖ

                                              ചദ്ധീഫസ് എഡലിറര്
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                                  ഉള്ളടക്കയ 
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➢  എനന്റെ മലയയാളളം  ---          --           - -     രയാഹുല് രയാജജേഷഷ്   (കവവിത )8
➢ അനുകരണതവിനന്റെ ജദയാഷങ്ങള്  -      --     ആദവിതത.എസഷ്  (ജലഖനളം ) 9
➢  സസൗഹൃദതവിനന്റെ സജനയാഷവളം          --     ആസവിഫ  (ജലഖനളം) 10

          ദുഖവളം                               

➢  ആദര്ശ കുടളംബളം                         -      അഫഷ് സല് മുഹമ്മദഷ്  (ജലഖനളം) 11
➢  വയായനയുനടെ മഹയാപ്രപഞളം               --     ജഗയാപവിക കൃഷ്ണന്  (ജലഖനളം) 12 
➢  നഫയഷ്സഷ് ബുകഷ്                             --    ആദവിതത .എസഷ്  (ജലഖനളം) 13
➢  ബയാലജവല ഒരു തവിന്മയുനടെകഥ           -     അരവവിനഷ് എ.എസഷ്  (ജലഖനളം) 14
➢  കലയാലയ രയാഷഷ്ട്രീയളം ഉയര്ത്തുന്ന         --    ചവിത്രനയാഥഷ്.റവി  (ജലഖനളം) 15

        നവല്ലുവവിളവികള് 
➢  ജകശവനന്റെ ലലബ്രറവി -               -     ആദവിതതനയാഥഷ്  (നചറുകഥ) 16-17
➢  നല്ലകയാലളം                                     --     ജസ്നേഹ എസഷ് നയായര്   (കവവിത) 18
➢  വൃതവിയുളം മനുഷതനുളം                       --     ജജേതയാതവിഷഷ് എ.എസഷ്  (ജലഖനളം) 19
➢  ജസയാഷതല് മഷ്ട്രീഡവിയ ഗുണജമയാ ജദയാഷജമയാ     -      ആഷഷ്ന എചഷ്.എസഷ്  (ജലഖനളം) 20     
➢  അര്ത്ഥങ്ങള് -                       -     ആദവിതത.എസഷ്   (നചറുകഥ) 21
➢    ഗയാനവിജേവി                                     -     മുഹമ്മദഷ് ആഷവികഷ്.എളം   (കവവിത) 22
➢  അഭയയാര്ത്ഥവികള് -                   -     ആദവിതതനയാഥഷ്   (ജലഖനളം) 23
➢  ഓണകയാലനത മയാജവലവിമയാര് -       -     അഭവിജേവിതഷ്.നക  (ജലഖനളം) 24
➢  ജസ്നേഹളം                                        -      ജസ്നേഹ എസഷ്.നയായര് (കവവിത) 25
➢  വവില്ലനയാകുന്ന  നഗയവിമുകള്                --     അര്ചന.എസഷ്  (ജലഖനളം) 26
➢  സമയളം ഒരു അമൂലത രതളം                --     ആരതറയാളം  (ജലഖനളം) 27
➢  ജടയാളന്മയാരുളം സമൂഹവളം -              -     ആദവിതത.എസഷ്   (ജലഖനളം) 28
➢ നയാദളം നവിലച വയലവിന്                      --    രയാഹുല് രയാജജേഷഷ്    (കവവിത) 29
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     ' 'കൂട്ടക്ഷരങ്ങളകകൂട്ടക്ഷരങ്ങളക''  പലിനലില്

   എഡലിറര്            : കകലകൊസെറ്റ് കകലകൊസെറ്റ് . . എസെറ്റ്എസെറ്റ്
  സെബറ്റ് എഡലിവറഴറ്റ്   :    അനെന്തകൃഷ്ണന് നെകൊയര്
                          :    അഭലിവഷേകറ്റ് 
  കവേര് വപജറ്റ്         :    ഹരലികൃഷ്ണന്,അരവേലിനറ്റ്,അജല്
 
 എഡലിവറകൊറലിയല്  വബകൊര്ഡറ്റ്  :    വഗകൊകുല് 
                                          അബലി
                                          അനെന
                                          സുനെകൊജറ്റ്
                                          നെലിതലിന് സുവരഷേറ്റ്
                                          വേസെന്തകമകൊര്
                                          നസെയറ്റ്ദറ്റ് അലലി
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ആശശംസകളആശശംസകള
              

         നനെടുവവേലലി സെര്ക്കകൊര് വേലിദദകൊലയത്തലിനല ലലിറലില് കകററ്റ്സെറ്റ് 
അയഗങ്ങള തയകൊറകൊക്കലിയ കൂട്ടക്ഷരങ്ങള എന ഡലിജലിറല് മകൊസെലികയറ്റ് 
എലകൊ ഭകൊവകങ്ങളയ വനെരുന.ഐ.റലി ലകൊബലിനല സെര്ഗകൊത്മക 
പ്രവേര്ത്തനെങ്ങള  ഏനറ പ്രശയസെനെനീയമകൊണറ്റ്. കൂട്ടുകകൊരുനട 
സെകൊഹലിതദഭകൊവേനെയറ്റ് കൂട്ടുകകൊര് അക്ഷരയ ചമയ്ക്കുന,ചമയനമകൊരുകന   
'കൂട്ടക്ഷരങ്ങള' ഏനറ വേലിസ്മയവത്തകൊനട, സെവന്തകൊഷേവത്തകൊനടയകൊണറ്റ് 
ഞകൊന് കണ്ടതറ്റ്.മലയകൊളയ കടപലിയഗലില് എനന്റ കുട്ടലികള കയറലിയ 
പടവകള  സ്കൂളലിനന്റ അഭലിമകൊനെമകൊയലി കകൊണുന. 
        കുട്ടലികളകയ അവേര്ക്കറ്റ് വേഴലികകൊട്ടലികളകൊയ മനീരടനീച്ചറലിനയ 
സെവന്തകൊഷേറ്റ് സെകൊറലിനയ അഭലിനെനനെങ്ങള

                                                                                                                                          
                                                                                                                                              നകനക..ജയശനീജയശനീ
                                                                                                                                          നഹഡലിസ്ട്രസറ്റ് നഹഡലിസ്ട്രസറ്റ് 
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                         ആയലിരത്തലി നതകൊള്ളകൊയലിരത്തലി എഴുപത്തലിയകൊററ്റ്  ജൂണ് ഒനകൊയ 
തനീയതലിയകൊണറ്റ്  നനെടുവവേലലി സ്കൂളലിനന്റ  പ്രവേര്ത്തവനെകൊദറ്റ്ഘകൊടനെത്തലിനെറ്റ് 
തലിരലിനകകൊളത്തലിയതറ്റ്. നനെടുമങ്ങകൊടറ്റ് മുന് എയ.എല്.എ ആയലിരുന ശനീ.നക.ജലി 
കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപലിള്ളയകൊണറ്റ് സ്കൂളലിനന്റ സകൊപകന്.അവദ്ദേഹനത്തകൊനടകൊപയ 
കമുകറവക്കകൊണത്തറ്റ് ശനീ.പലി.ചന്ദ്രവശഖരപലിള്ളയയ നെകൊട്ടുകകൊരുയ ഈ സെര്ക്കകൊര് 
വേലിദദകൊലയയ നെകൊടലിന നവേളലിച്ചമകൊകകൊന് മുനലിട്ടലിറങ്ങലി.

എട്ടകൊയ കകൊസറ്റ് ആരയഭലികവമകൊള നഹഡകൊസ്റ്ററകൊയലി പലിരപന്വകകൊടറ്റ് ശലിവേന്പലിള്ള 
സെകൊര്ചുമതലവയറ.
നക.ശനീകുമകൊരലിയമ,വേലി.തങ്കമ,വഗകൊപകൊലന്മകൊസ്റ്റര്,എച്ചറ്റ്.അബ്ദുളസെലകൊയ 
എനലിവേരകൊയലിരുന ആദദകകൊല അദദകൊപകര്. 1991 -ല് പ്ലസറ്റ് ടു അനവേദലിച്ചവതകൊനട 
നനെടുവവേലലി സ്കൂള ഹയര്നസെക്കണ്ടറലി വേലിദദകൊലയമകൊയലി.

ഇവപകൊള കഹസ്കൂളലില് ഒന്പതു ഡലിവേലിഷേനെലിലകൊയലി 356 കുട്ടലികളയ 
ഹയര്നസെക്കണ്ടറലിയലില് പത്തറ്റ് ബകൊച്ചുകളലിലകൊയലി 600 ല് അധലികയ കുട്ടലികളയ പഠലികന.

കലകൊ കകൊയലിക രയഗതയ ശകൊസ്ത്ര വമളയലിലയ ഐ.റലി വമളയലിലയ സ്കൂള നെലിരവേധലി 
വേര്ഷേങ്ങളകൊയലി ഓവേറകൊള നെലിലനെലിര്ത്തലി വേരുന.
         എസെറ്റ്.എസെറ്റ്.എല്.സെലി പരനീക്ഷയലില് ഏഴു വേര്ഷേയ നൂറു ശതമകൊനെയ വേലിജയയ 
കരസമകൊക്കലിയ ജലിലയലിനല ഏക സെര്ക്കകൊര് വേലിദദകൊലയമകൊണലിതറ്റ്.
        വേലിഷ്ണുവഗകൊപകൊല് (തലിരക്കഥകൊകൃത്തറ്റ്) ,മുഹകൊദറ്റ് നവേമകൊയയ (നെകൊടകകൃത്തറ്റ്) ,രശലി 
വഖകൊ-വഖകൊ നെകൊഷേണല് തകൊരയ,അരവേലിനറ്റ് നപരുയകൂര് (വഷേകൊട്ടറ്റ് ഫലിലലിയ സെയവേലിധകൊയകന്) 
അങ്ങനനെ നെലിരവേധലി പ്രതലിഭകള  നനെടുവവേലലി സ്കൂളലിനന്റ പൂര്വേ വേലിദദകൊര്തലികളകൊയണ്ടറ്റ്.

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  

നനെടുവവേലലി സ്കൂളചരലിത്രവയ വേര്ത്തമകൊനെവയനനെടുവവേലലി സ്കൂളചരലിത്രവയ വേര്ത്തമകൊനെവയ
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     കൈവേലിത  കൈവേലിത                        രകൊഹുല് രകൊവജഷേറ്റ് -പത്തറ്റ്.എ

 എനന്റെ മലയയാളശം

                   

                  
                   

                   അക്ഷരരഅക്ഷരര

Cu temIw hmgp¶
DuÀÖamW-£cw

adp-temIw tXSp-hm³
hgn-I-fm-W-£cw

Bß-kw-Ko-X-¯n³
\mZ-amW-£cw

BZym-£-c-§Ä .…
Xncp-a-[p-c-am-a-£-c-§Ä

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  

ac-XI aeÀh\n ae-bmfw
ka-`m-h-\-bpsS ae-bmfw

s]mcp-f-dn-thm-cpsS ae-bmfw
IÀa-t£-{X -a-e-bmfw

AssZz-X-̄ n³ Kpcp-]oTw
Nn´m hn¹h aWn-apäw

IÃpw a®pw ]pÂs¡mSn 
t]mepw

tIfn-bp-bÀ¯pw ae-bmfw
{ipXn-e-b-an-fnXw ae-bmfw
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 വലഖനെഖവലഖനെഖ

      അനുകരണതത്തിനന്റെ ദദയാഷങ്ങളഅനുകരണതത്തിനന്റെ ദദയാഷങ്ങള
                ആദദിതത.എസസ് -പതസ്.സദി                   

                          

  
A\p-I-c-W-¯nÂ  c£-s¸-Sp-¶-hcpw  h©n-X-cm-Ip-¶-hcpw  A\-h-[n-bm-Wv.-
A-\p-I-cWw \Ã-Xm-sW¶pw Hcn-¡epw ]d-bm-\m-In-Ã.-A-\p-I-cW tZmj-§Ä
hf-sc-tb-sd-bm-Wv.-A-\p-I-cW {]h-WX IqSp-XÂ \S-¡p-¶Xv hym]m-c-ta-J-e-
bn-em-Wv.-tlmÀen-Inkv  IpSn¨v  Sn.hn  bnÂ  ImWp¶  t]mse  HmSm\pw
NmSm\pw  \ap¡v  I ഴ n-bp-tam?  s^bvkv  {Iow  D]-tbm-Kn¨v  kuµcyw
hÀ²n¸n¡m³ Ign-bp-tam.-
    kn\n-a-bnse \mb-I-·mÀ sI«nS¯nsâ apI-fnÂ \n¶v NmSp-Ibpw shSn-
h-¨-tijw  DbnÀs -̄gp-t¶Â¡p-Ibpw  sN¿pw.AXv  \ap¡v  ]äptam?
CsXÃmw  ]c-ky-X-{ -́§fpw  Xmc-{]`  Im«m-\pÅ  Ah-k-c-§-fp-am-Wv.-CXv
P\-§Ä  Adnbp-¶n-Ã.A\p-I-cWw  ]e-t¸mgpw  P\-§sf  IjvS-¯n-em-¡p-
Ibpw sN¿pw.

C{]-Imcw  A\p-I-c-W-¯nÂ h©n-X-cm-Ip-¶-hÀ  H¶p  Nn´n-¡p-I.-\n-
§Ä Hcp  at\m-tcm-Kn-bm-Wv.-Im-cWw \n§Ä kz -́ambn  H¶pw  Nn´n-¡p-
Itbm Btem-Nn-¡p-Itbm sN¿msXbmWv FÃm Imcyhpw sN¿p¶Xv.

                          

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  

    shfp-¡m³ tX¨Xvപപണ mbn F¶ ]g-
s©m-Ãns\ _es¸-Sp-¯n-s¡m- mWv Rm³ Cu 
hnjbw Ah-X-cn-¸n-¡p-¶-Xv.-A-\p-I-cWw Hcp 
Ie-bm-Wv.-AXv ckn-̧ n-¡m\pw Nn´n-¸n-¡m\pw 
\s½ klm-bn-¡p-¶p.-tam-l³em-en-s\bpw 
a½q-«n-sbbpw A\p-I-cn-¡p-t¼mÄ \½Ä 
ssIsIm-«n-̈ n-cn-¡p-¶p.-AXv Iem-Im-c-·m-cpsS 
`mhn-sbbpw {]i-kvXn-sbbpw hfÀ¯p-
¶p.-]s£ A\p-I-cWw F¶ hm¡n\p Akq-

bbpw Ipip-¼p-sa¶ AÀ°w IqSn ഉണറ.

  കകടകരങളകകടകരങള       
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വലഖനെഖവലഖനെഖ

   സെസൗഹൃദത്തലിനന്റസെവന്തകൊഷേവയസെസൗഹൃദത്തലിനന്റസെവന്തകൊഷേവയ
ദുഖവയദുഖവയ

                           ആസെലിഫ -പത്തറ്റ്.എ

                 C¶s¯ Ime¯v \sÃmcp N§m-Xnsb In«m³ _p²n-
ap-«p-X-s¶-bm-Wv.-Im-cWw  kulr-Zsa¶  aq¶-£cw  kvt\l-¯n-
sâbpw  kt´m-j-¯n-sâbpw  Hcp  Ie-hd  Xs¶-bm-Wv.-a-äp-Å-hsc
ZpJn-¸n-¡p-Ibpw CÃm-Xm-¡p-Ibpw sN¿p¶Xv CXp-X-s¶-bm-Wv.

    elcn Hcmsf \in-¸n-¡p-t¼mÄ Ah-cpsS Iq«p-Imcpw \in-
¡p-¶p.-kvIqÄ Pohn-X-¯nepw Iq«p-sI«nepamWv CXv ImWp-¶-Xv.-F-
¶mÂ  kulr-Z-sa-¶Xv  ]nW¡hpw  CW-¡hpw  tNÀ¶  Hcp
kvt\l Ie-h-d-bm-Wv.-a-äp-Å-h-cpsS  ZpJhpw  kt´mjhpw  ]¦p-h-
¡p-¶-XmWv  kulr-Zw.-\Ã N§m-Xnsb IqsS  \nÀ¯m\pw  No¯
N§m-Xnsb AIän \nÀ¯m\pw \½Ä ad¶p t]mIp-¶p.-A-Xp-sIm-

 ണണ Xs¶ kulrZw \s½ Hcp-]mSv ZpJn-¸n-¡p-¶p.-kp-lr-Zv_Ôw
F¶Xv A\-iz-c-am-Wv.-AXv A{X-tbsd am[pcy-ap-ÅXpw aqÀ¨-bp-Å-

Xp-am-Wv.Hcp \mfpw ad-¡m¯ HmÀa-bmWv kulrZw
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വലഖനെഖവലഖനെഖ

           ആദര്ശ കുടുയബയആദര്ശ കുടുയബയ
             അഫറ്റ് സെല് മുഹമദറ്റ് പത്തറ്റ്.ബലി
           

 IpSpw-_-¯n\v Ign-bpw.-]p-Xnb Xe-ap-
dsb \¶m¡p-¶-Xnepw Nn«-bmb aqey-t_m[w ]Tn-¸n¨p sImSp-¡p-¶-Xnepw
IpSpw-_-§Ä hln-¡p¶ ]¦v hfsc hep-Xm-Wv.

F¶mÂ ]mÝm-Xy-tem-I¯p \n¶v `mc-X-¯n-te-¡-Sn-¡p¶ ]cn-jv¡m-c-
¯nsâ Imäv IpSpw-_-_-Ô-§sf in-Yn-e-am¡n F¶Xpw ad¨p hbv¡m-\m-In-
Ã.B kwkv¡mcw A\p-I-cn-¡m³ sh¼Â sImÅp-¶-hÀ¡v IpSpw-_-_-Ô-
§-fnÂ  kw`-hn¨  ]cn-Wmaw  \mw  ImWm-Xn-cp-¶p-Iq-S.-X-§-fpsS  _meyw
\jvS-s¸-«-v t_mÀUn-§p-I-fnÂ PohnXw \o¡p¶ Ip«n-Ifpw s]cp-Ip¶ hr²-
k-Z-\-§fpw CXn\v DZm-l-c-W-am-Wv.-\-½psS ]gb kwkv¡mcw Xncn¨p sIm-
ണണ hcp-¶-XnÂ  ]pXp  Xe-ap-d¡p  hln-¡m-\pÅ  ]¦v  hfsc  hep-Xm-
Wv.F¶mÂ AXy-[nIw efn-X-ambn AXv {]mhÀ¯n-I-am-¡p-Ibpw sN¿mw.Zn-
h-khpw  Hcp  t\c-sa-¦nepw  IpSpw-_-¯nse  FÃm  AwK-§-t ള m-Sp-sam¸w
H¶n-¨n-cp¶v `£Ww Ign-¡mw.-F´v {]iv\hpw amXm-]n-Xm-¡-fp-ambn NÀ¨
sN¿mw.{]-iv\-§Ä¡pÅ ]cn-lmcw  amXm-]n-Xm-¡-fnÂ \n¶p  Xs¶ In«p-
t¼mÄ  {]iv\w  eLq-I-cn-¡-s¸-Sp-Ibpw  am\-knI  kwLÀjw  Ipd-bv¡p-
Ibpw  sN¿pw.\n-Xy-Po-hn-X-¯nse kw`-h-§Ä Ah-cp-ambn  ]¦ph-bv¡m³
kabw Is-¯p-I.-Ip-Spw-_-̄ nsâ hcp-am\w Ip«n-IÄ Adn-ªn-cn-¡p-Ibpw
AXn-\-\p-k-cn¨p am{Xw sNe-h-hn-¡m³ ]Tn-¡p-Ibpw sN¿Ww.-am-Xm-]n-Xm-
¡-fpsS _mey-Ime kvac-W-Ifpw Pohn-X-¯nse hgn-¯n-cn-hp-Ifpw Ah-cnÂ
\n¶pw kzoI-cn-¡m\pw AXnÂ \n¶pw \mSns\ kvt\ln-¡m\pw e£y-t_m-
[-ap-Å-h-cmbn hf-cm\pw \ap¡v Ign-b-Ww.-Hcp _mey-s¯bpw C\n IpSpw-_-
¯nÂ \n¶pw thÀs]-Sp-¯m-Xn-cn-¡mw.Hcp amXm-]n-Xm-¡-sfbpw hr²-k-Z-\-
¯n-te¡v Ab-bv¡m-Xn-cn-¡mw.-kvt\-lhpw sFIyhpw ]pXp-X-e-ap-dsb ]Tn-
¸n-¡mw.aqey-t_m-[-ap-Å-h-cmbn \ap¡v hf-cmw.

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  

AÑ\pw A½bpw a¡fpw Ahsc 
X½nÂ _Ôn-¸n-¡p¶ kvt\lhpw 
Ifn-Nn-cn-bp-saÃmw \ndª Hcp 
k¦Â¸-amWv IpSpw-_w.-`m-c-X-̄ nsâ 
Cu k¦Â¸w temI-¯n\p Xs¶ 
amXr-I-bm-Wv.-t{i-jvT-amb Pohn-X-
ssien 
]pXp-X-e-ap-d¡p ]IÀ¶v \ÂIm³

  കകടകരങളകകടകരങള       

  ലലറലല കകററസറ  ലലറലല കകററസറ 2018-192018-19
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വലഖനെഖവലഖനെഖ

              വേകൊയനെയനട മഹകൊപ്രപഞയവേകൊയനെയനട മഹകൊപ്രപഞയ
                                 വഗകൊപലിക കൃഷ്ണന് പത്തറ്റ്.എ

            Hcp a\p-jysâ Pohn-Xm-h-km\w hsc Atbm-tfm-sSm¸w
F¶pw IqsS ImWp¶ H¶mWv AbmÄ hmbn- -̈dnª hyXy-kvX-
§-fmb  A\p- -̀h-§fpw  Adn-hp-I-fpw.-hm-b\  F¶Xv  F{Xtbm
hnim-e-amb  H¶m-Wv.-I-hn-Ifpw  IYm-Ir-¯p-¡fpw  teJ-Icpw
C§s\ Hcp-]mSp hyàn-IÄ \ap-¡mbn hmb-\-bpsS temIw kw`m-
h\  sNbvXn-«p-ണറ.-hm-b\  Hcp  alm-{]-]©w  Xs¶-bm-Wv.-Zriy
hnkva-b-§sf \mw F{X-t¯mfw 
kt´m-j-t¯m-ടടs-bmWv  kzoI-cn-¡p-¶-Xv.-A-Xp-t]m-se-bmWv
hmb-\-bpw.-\-½sf Hcp ]pXnb temI-t¯¡v hmb\ Iq«n-s¡mണണ
t]mIp-¶p.Ipªp®n amjv ]d-ªn-«p-ണറ. hmbn-¨mÂ hnfbpw  /
hmbn-¨n-tÃÂ hfbpw þAsX{X icn-bm-Wv.

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                    കകടകരങളകകടകരങള       
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നചറുകൈഥനചറുകൈഥ

                         നഫയറ്റ്സെറ്റ്ബുക്കറ്റ് നഫയറ്റ്സെറ്റ്ബുക്കറ്റ് 
                             ആദലിതദ,പത്തറ്റ്.സെലി

                   Cw¥ojv aoUnbw kvIqfnse Nn«-Ifpw ssien-Ifpw Ahs\
aSp-¸n-¨p.-C-\n-bpÅ Ime¯v Cw¥o-jn\p am{Xta aqey-ap-Åp-sb¶v Xncn-¨-dn-

hp-ണപb Ahsâ amXm-]n-Xm-¡Ä kÀ¡mÀ kvIqfnse ae-bmfw aoUn-b-
¯nÂ \n¶p Ahs\ ASÀ¯n amän.-A-h\p AhnsS \jvS-am-bXv kvt\l-
apÅ A²ym-]-Icpw kzmX-{´yhpw kulr-Z-hp-am-Wv.

Ah³ XS-¦-enÂ sRcp§n AaÀ¶p Pohn¡p-t¼mÄ Ahsâ amXm-]n-

Xm-¡Ä¡v hoണ psamcp Xncn- -̈dn-hp-ണ m-bn.-A-h-s\mcp hnt\m-Z-¯n\mbn 
Hcpsamss_Ât^m¬ hm§n sImSp-¯p.-Hcp S¨v t^m¬.

 sam-ss_Â In«n-b-t¸mÄ Ah-s\mcp Xncn- -̈dn-hp-ണപbn.s^bvkv _p¡v 

A¡uണ p XpS-§-Ww…-Xp-S§n Hcp amk-¯n-\Iw Aªq-tdmfw {^¬kp-
I-tfmSv kulr-Z-¯n-em-bn.

IqsS ]Tn-¡p¶ Ip«n-I-fmWv IqSp-Xepw kplr-¯p-¡Ä.Un-kn-¹n\pw 
I-ayq-Wn-t¡-j³ Cw¥o-jn-em-h-W-sa¶ \nb-ahpw  Ah³ ]men-¨n-Ã.-A-hsâ
ae-bmfw tI« Hcp Ip«n {]n³kn-¸m-fn-t\mSv Iw]vf-bnâ v sNbvXp.
  A¶s¯ Znhkw kqcy\p Iosg XpS-bnÂ In«nb ASn-bpsS ]mSpw 
XShn \n¶p.-]ns¶ ss^\pw Fgp-Xn-s¡m-Sp-¯p.-A-ªqdp cq].-a-e-bmfw ]d-
ª-Xn-\v.

ssZh-ta…-A-Ñsâ Hcp Znh-ks¯ Iqen \m\qdv cq].-F-§s\ sImSp-
¡pw.

 AÑ³ ISw hm§n ss^³ sImSp-¯p.]ns¶ Ah³ BtcmSpw anണലbn-Ã.-
Iq-«p-Imsc Ah\p t]Sn-bm-bn.

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                    കകടകരങളകകടകരങള       
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വലഖനെഖവലഖനെഖ

      ബകൊലവവേല ഒരു തലിന്മയനട കഥബകൊലവവേല ഒരു തലിന്മയനട കഥ
                            അരവേലിനറ്റ് എ.എസെറ്റ് ഒന്പതറ്റ്.സെലി

                     {]mb-]qÀ¯nbmIm¯ Ip«n-Isf Znhk thX-\-¯n\v
tPmen sN¿n¸n¡p-¶-Xn-s\-bmWv _me-the F¶p ]d-bp-¶-Xv.-A\m-Y-Xzhpw
PohnX kml-N-cy-§-fp-amWv Ip«n-Isf _me-the sN¿m³ t{]cn-¸n-¡p-¶-Xv.-
C-XnÂ  Nne  Ip«n-IÄ `n£m-S-\tam  AXn  ITn\-amb  tPmen-Itfm  sN¿p-
¶p.AXp-aqew  AhÀ¡v  hnZym-`ym-ktam  Pohn-X-kp-Jtam  Adn-bm³  Ign-
bmsX hcp-¶p._me-th-e¡v FXn-cmb \nbaw 2006 Â \ne-hnÂ h¶p.-F-
¦nepw Ip«n-I-fpsS Zpcn-X-§Ä amdn-bn-«n-Ã.1986 Â hymh-km-bnI Xe-¯nÂ
_me-the \ntcm-[n-¨p.
   Ip«n-I-fpsS kt´mj§Ä Adnªpw Biz-kn-¸n¨pw hfÀ¯p-¶Xv Ah-
cpsS AÑ-\-½-am-cm-Wv.-F-¶mÂ A\m-Y-cmb Ip«n-IÄ¡v _me-the sNt¿-

ണല hcp-¶p.-C-hÀ¡v kt´m-jhpw hnZym-`ym-khpw sImSp-t¡ണ-Xv  kaq-l-
¯nsâ IS-a-bm-Wv.-kÀ¡mÀ AXn-\mbn \nc-h[n ]²-Xn-IÄ X¿m-dm-¡n-bn-«p-
s-¦nepw kaqlw C\nbpw amdn-bn-«n-Ã.

tlm«-ep-IÄ,-hÀ¡vtjm¸p-IÄ,-a-Õy-hnÂ-¸-\-im-e-IÄ,
sI«nS\nÀ½mWw F¶n-hn-S-§-fnÂ _me-the ià-am-Wv.-_m-e-the kmaq-

lnI Xn·-bm-sW¶v  \½Ä Xncn- -̈dn-tb-ണ nbn-cn-¡p-¶p._me-the XS-bm³
Gähpw  A\p-Iqe  kml-N-cy-apÅ  kwØm\w  tIc-f-am-Wv.-Im-cWw  Chn-
Ss¯ hnZym-`ymk apt¶äw Xs¶-bm-W-Xn\p Imc-Ww.-tI-cf-¯nÂ _me-th-

esb kmaq-lnI Xn·-bmbn  Iണറ AXn-s\-Xnsc  \S-]Sn  \S-¯m³ tIc-f-
¯nÂ ssNÂUv sse³ t]mepÅ kwL-S-\-IÄ hfsc DuÀÖn-X-am-Wv.
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വലഖനെഖവലഖനെഖ

  കലകൊലയ രകൊഷനീയയ ഉയര്തന നവേല്ലുവേലിളലികളകലകൊലയ രകൊഷനീയയ ഉയര്തന നവേല്ലുവേലിളലികള
                                 ചലിത്രനെകൊഥറ്റ്.റലി ഒന്പതറ്റ്.സെലി

 X½nÂ XÃnbpw ]c-kv]cw

sIm¶pw t\Sn-sb-Sp-t¡--ണX-Ã.-
cm-jv{So-b-sa-´m-sW¶v Hmtcm
hnZymÀ°nbpw Xncn- -̈dn-b-Ww.-A-{I-am-k-à-amb Xn·-I-fnÂ apgp-ImsX Xncn-

-̈dn-thmsS {]hÀ¯n¡p¶-h-cm-IWw hnZymÀ°n-IÄ.hnZymÀ°n cmjv{Sobw 
hf-cp-t¼mÄ ]Tn-¸p-ap-S-¡nsâ t]cnÂ s]mXp-ap-XÂ \in-¸n-¡p-I,-kvIq-
fnÂ ]Tn-¡m³ k¶-²-cmb Ip«n-Isf D]-{Z-hn-¡pI,A²ym-]-I-tcmSv tami-
ambn s]cp-am-dpI F¶n-§s\ hnI-ehpw PoÀWhpw \nµy-hp-amb ka-c-
amÀ¤-§Ä Ip«n-IÄ Hcn-¡epw ]n´p-S-c-cp-Xv.cmPy-]p-tcm-K-Xn eIvjyw h¨p-

 ടകപണറ a\p-jysâ \· F¶ Bi-b-¯nÂ Du¶n-bpÅ Iem-e-b-cm-jv{Sob-
am-Is« \½psS ap{Zm-hm-Iyw.-A-Xn-eqsS kpµ-c-amb BZÀi-cmPyw ]Sp-¯p-
bÀ¯m³ \ap¡v Ign-bpw.

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  

kpµc-amb kz]v\-§Ä   കണറ
hnZym-e-b-§-fnÂ Imse-Sp¯p 
hbv¡p¶ hnZymÀ°n-IÄ 
cmjv{So-b-¯nsâ t]cnÂ tNcn-

Xn-cn-hpണ- m-¡p-Ibpw X½n-e-Sn-
¡p-Ibpw sImÃ-s¸-Sp-Ibpw 
sN¿p¶XmWv \mw C¶v I 

ണph-cp-¶Xv.cm-jv{So-b-sa-¶Xv

  കകടകരങളകകടകരങള       

  ലലറലല കകററസറ  ലലറലല കകററസറ 2018-192018-19



                                                                 16

നചറുകൈഥനചറുകൈഥ

                        വകശവേനന്റ കലബ്രറലി വകശവേനന്റ കലബ്രറലി 
                                     ആദലിതദനെകൊഥറ്റ് എട്ടറ്റ്.സെലി
                 GWn-a-e-¡p¶v sNdnb {Kma-am-Wv.-A-hn-Ss¯ sslkv¡q-
fnse skIyq -ര n-än-bmWv tIi-h³.-k-ao-]¯v aäp kvIqfp-IÄ CÃ-m- -̄Xp-sIm-

  ണറ an¡ Ip«n-Ifpw Ahn-Ss-bmWv ]Tn-¡p-¶-Xv.-km-l-N-cy-§Ä¡-\p-k-cn¨v 
Pohn-¡p¶ Ip«n-IÄ¡v hnZym-e-b-¯nse Ipd-hp-I-fnÂ ]cm-Xn-bn-Ãm-bn-cp-
¶p.-]s£ Hcp Ipd-hp -ണറ.-sse-{_dn am{Xw CÃm-bn-cp-¶p.B sI«nSw Bcpw 
{i²n-¡m-dn-Ã.-tI-ih³ hmb-\-io-e-ap-Å-h-\m-Wv.-ssI-bnÂ Hcp ]mSv ]pkvX-
I-§-fp-ap-ണറ. -hm-b-\-bpsS al¯zw FÃm-hcpw Adnªn-cn-¡Ww. tI-i-h³ 
CS-bv¡n-S¡v ]d-bm-  റണണറ .H-cn-¡Â sse{_dn \¶m-¡m³ tIi-h³ {ian- -̈Xm-
Wv.-]t£ skIyq-cnän-bpsS hm¡p-IÄ Bcv tIÄ¡m³.tI-ih³ km[m-
cW kvIqfnÂ Xs¶-bmWv Dd-¡w.-hoSpw kvIqfn\v sXm«-Sp-¯m-Wv.

Hcp Znhkw cm{Xn i_vZw tI«mWv tIi-h³ DWÀ¶-Xv.i_vZw 
kvIqfnÂ \n¶-Ã.-kvIq-fn-t\mSv tNÀ¶ tIi-hsâ ho«nÂ \n¶m-Wv.-tI-
ih\pw i_vZ-apണ m¡msX ho«nÂ Ib-dn.-ap-dn-bnÂ Hcm-f-\-¡w.Ae-amc Xpd-
¡p¶ i_vZw.-H-cmÄ ASp-t¯¡v \S¶p hcp-¶p.- tIi-h³ s]s«¶v 
sX¶nho-Wp.AbmÄ HmSn.Fgpt¶  ററ tIi-h³ Ae-amc ]cn-tim-[n-¨p.-H¶pw 
t]mbn-«n-Ã.-]ns¶ F´m-bn-cp¶p B Bfnsâ ssIbnse s]mXn.? Hcp 
Znhkw IS-¶p.

tIi-h³. A¶pw ]Xn-hp-t]mse kvIqfnÂ t]mbn.-a-\Êp thZ-\n-¨p.-Xn-
cnsI ho«n-te¡v t]mbn.-A-e-amc H¶p-IqSn ]cn-tim-[n-¨p.-Ft´m H¶v Im-
Wm-Xm-bXp t]mse.]-cn-{`aw hcp-t¼mÄ tIi-h³ ]pkvXIw hmbn-¡m-dmWv
]Xn-hv.-X-\n¡v Gähpw CjvS-apÅ s]m³Ip¶w hÀ¡nbpsS IY-IÄ ImWm-

-̄Xp-sIm   ണറ XI-gn-bpsS sN½o³ FSp¯p hmbn-¨p.-k-abw t]mbXv tIi-
h-\-dn-ªn-Ã.-]p-d-̄ mtcm IXIp Xpd-¶p.- tIi-h³ Hfn¨p \n¶p.-Hcp Ip«n-bm-
Wv. Xsâ kvIqfnse Ip«n-bmWv . tIi-h³ Ahs\ NmSn-¸n-Sn-¨p. A-hsâ 
ssIbnÂ \n¶v Hcp henb ]pkvXIw Xd-bnÂ hoWp.-tIi-h³ sR«n.AXm
InS-¡p¶p Xsâ s]m³Ip¶w hÀ¡nbpsS IY-IÄ.-Ip«n kXyw ]d-ªp.

 “-]m-T-]p-kvX-I-¯nse Hcp ]mTw s]m³Ip¶w hÀ¡nbpsS i_vZn-¡p¶ 
Ie-¸-bm-Wv.-]t£ Ipd¨p am{Xta ]pkvX-I-¯n-ep-Åp.-ap-gp-h³ hmbn-¡m-

s\m-cm-{K-lw. tIi-h³ tN«sâ ssIbnÂ Dsണ¶v tI«p.” tIi-h³ 
Ht¶mÀ¯p.Cu Ip«n Xsâ-b-Sp¯p h¶v ]pkvXIw Xcp-tam¶v tNmZn-¨Xpw 
Xcn-Ãm¶v Xm³ adp-]Sn ]d-ªXpw Abm-fpsS a\Êv thZ-\n-¨p.-hm-b-\-bpsS 
al¯zw ]d-ªn«v HcmÄ¡v ]pkvXIw  \nc-kn-¨Xv sXäm-bn-t¸m-bn.-Ip«n ]

dªp. “- tamjvSn-¡p-¶Xv sXäm-sW¶dnbmw.hm-bn-¡m-\pÅ sImXn sImണ m
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CsX-Sp- -̄Xv…-Rm³ hmbn-¨n«v XncnsI hbv¡m³ h¶-Xm..!

]ns¶ tIi-hs\ sse{_dn ]pXp-¡n- -̧Wn-bm³ klm-bn-¨Xv Ip«n-I-fm-
Wv.- tIi-h³ kz´w ]pkvX-I-§Ä apgp-h³  kvIqÄ sse{_-dn-bnÂ \nc-
¯n.-]p-d¯p \n¶v 
]pkvX-I-§Ä kwL-Sn-¸n-¨p.
Ct¸mÄ sset{_-dn-b³ tIih-\m-Wv.
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കൈവേലിതകൈവേലിത

kXyhpw [À½hpw 
\oXnbpw hmsWmcp
\Ã Imew t]mbn

Fs§m-fn¨p
kvt\lhpw kuayhpw Iq«mbn hs¶mcp

\Ã Imew t]mbn 
Fs§m-fn¨p

am\pjÀ X§-fnÂ Xpey-cmbv hmsWmcp \Ã 
Imew t]mbn 
Fs§m-fn¨p

ZpJ-§-fn-Ãm¯
Zpcn-X-§-fn-Ãm¯
\Ã Imew t]mbn

Fs§m-fn¨p
PmXn aX§Ä¡p
P·-ta-Io-Sm¯ 

B \Ã Imew t]mbn Fs§m-fn¨p

                                                                    

                               

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  

tIc-§Ä Xn§p¶ 
tIc-fta

tIfn-sIm-«p-b-cp¶ tIc-fta
tImaf \msS¶p Ihn-IÄ ]pI-

gv¯nb
`mÀ¤hcm-asâ tIc-fta

XpÅÂ,-I-Y-I-fn,-Iq-Sn-bm-«,-Ie 
\nXyw hkn-¡p¶

\Ã \mtS
k¼Zv kar-²nbpw
kÀÆm-`n-hr-²nbpw 
\nXyw hnf-§p¶ 

]pWy \mtS
i¦-cm-Nm-cy\pw    
hnZym-[n-cm-P\pw 

Kpcp-tZ-h\pw hmW 
sIm¨p \mtS

amXr-I-bmbn aäp tZi-
§Äs¡¶pw

alXnbmbv Øm\
ae¦cn¡q .

   സസഹ എസറ നപയര പതറ.സല

നെലകൈമാലഖനെലകൈമാലഖ

സകരളളസകരളള

  കകടകരങളകകടകരങള       
  ലലറലല കകററസറ  ലലറലല കകററസറ 2018-192018-19



                                                                 19

വലഖനെഖവലഖനെഖ              വൃത്തലിയയ മനഷേദനയ വൃത്തലിയയ മനഷേദനയ 
                             വജദകൊതലിഷേറ്റ് എ.എസെറ്റ് പത്തറ്റ്.സെലി        
                    

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  

 a\pjy-cmin t\cn-Sm³ km[y-X-bpÅ 
Gähpw henb hn]-¯mbn aq¶mw 

temI-a-lm-bp-²s¯ കണ n-cp-¶p.-F-
¶mÂ C¶v ]cn-ØnXn aen-\o-I-cWw 
AXn-e-[nIw `bm-\-I-amb cq]w {]m]n-
¨n-cn-¡p-I-bm-Wv.-`q-an-bnse shÅhpw 
hmbphpw Hcp-t]mse aen-\-am-Ip-¶p.-\-K-
c-§Ä hfcp-Ibpw hyh-km-b-§Ä 
s]cp-Ip-Ibpw sN¿p¶Xn-\-\p-k-cn¨v 
kzm`m-hn-I-ambpw \K-c-§-fnÂ P\-s¸-cp-
¸-ap- m-Ipw.-A-tXm-sSm¸w amen-\y-§Ä 
Ip¶p IqSpw.-F-¶mÂ Cu amen-\y-§sf 

thണ -t]mse ssIImcyw sN¿m\pÅ 

imkv{Xob kwhn-[m-\-§Ä Isണ -¯p-
Ibpw Ah {]mhÀ¯n-I-am-¡p-Ibpw 
thWw.-AsÃ-¦nÂ ]cn-ØnXn Zpjn-¡pw.-
tcm-K-§Ä ]S-cpw.Bip-]-{Xn-IÄ \nÀan-

¨-Xp-sImtണ m ]pXnb Huj-[-§Ä 

Iടണ -¯n-b-Xp-sImt ണm am{Xw Cu 
{]iv\w ]cn-l-cn-¡m³ Ign-bn-Ã.-hoSpw ]

d¼pw hr¯n-bm-¡p-t¼mÄ amen-\y-§Ä 
A{i-²-ambn hen-s¨-dn-b-cp-Xv.-¹m-ÌnIv 
amen-\y-§Ä kwkvI-cn¨v ]p\-cp-]-tbm-
Kn-¡mw.-P-\-§-fnÂ ipNn-Xz-s¯-¡p-
dn¨pw amen-\y-kw-kv¡-c-W-s -̄¸-änbpw 
Ah-t_m[w hfÀ -̄Ww.-{]-IrXn kwc-
£Ww kaq-l-Po-hn-X-¯nsâ `mK-ambn-

cp¶ Hcp Imew Dണ m-bn-cp-¶p.\½psS 
{]Ir-Xn-bm-Ip¶ A½-bpsS BtcmKyw 
kpc-£n-X-am-bn-cp-¶mÂ \½Ä 
 hmbphpw shÅhpw Blm-chpw t]mj-
Imw-i-§Ä AS-§n-b-Xmbn-cn-¡pw.-A-Xp-

sIm  ണറ {]Ir-Xnsb aen-\-am-¡msX \ap¡v 
kwc-£n-¡m³ Ign-ªmÂ AXnsâ KpW-

^ew `mhn-X-e-ap-d¡v നമÄ sImSp-¡p¶ 
Hcp hmKvZm-\-am-Ipw.
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  വലഖനെഖവലഖനെഖ

       വസെകൊഷേദല് മനീഡലിയ സെമൂഹത്തലിനെറ്റ്വസെകൊഷേദല് മനീഡലിയ സെമൂഹത്തലിനെറ്റ്
ഗുണവമകൊ വദകൊഷേവമകൊഗുണവമകൊ വദകൊഷേവമകൊ

                    
                            
                   C¶s¯ kml-N-cy-¯nÂ tkmjyÂ aoUn-b-bv¡pÅ ]¦v 
F{X hep-Xm-sW¶v \ap¡v A റലbm-hp-¶-Xm-Wv. tkmjyÂ aoUn-b-
bneqsS \ap¡v D]-tbm-K-{]-Z-amb [mcmfw hnh-c-§Ä e`n-¡pw.-sIm-¨p-Ip-«n-
IÄ t]mepw hmSvkv B¸pw s^bvkv_p¡pw DÅ B[p-\n-I-Im-e-¯nsâ 
BÀ`m-S-I-c-amb Pohn-X-¯n-emWv \mw C¶v.
    tkm-jyÂ aoUnb F¶ temI¯v Pohn-¡p-¶-hÀ Ah-cp-tS-Xmb temIw
krjvSn-¡p-¶p.-A-Xn-\-I¯v HXp§n Pohn-¡m-\m-bn-cn¡pw AhÀ B{K-ln-
¡p-¶-Xv.-]pdw temI-hp-ambn AhÀ¡v Hcp _Ôhpw Dണ m-In-Ã. tkmjyÂ 
aoUn-b-bnse Adn-hp-IÄ Zpcp-]-tbmKw sN¿p¶h-cmWv A[n-I-hpw.-A-hÀ 
tkmjyÂ aoUn-b- F¶ Ihm-S-¯nÂ Ah-cp-tS-Xmb temIw krjvSn-¡p-¶p.-
A-Xn-\mÂ Ahsb Zpcp-]-tbmKw sN¿msX Adn-hn-\mbn 
D]-tbm-Kn-¡p-I.

  

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  

 ആഷറന എടറ.സല
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നചറുകൈഥനചറുകൈഥ

                                             അര്തങ്ങളഅര്തങ്ങള
                              ആദലിതദ .എസെറ്റ് പത്തറ്റ്.സെലി

                   
                     AÑsâ A½mh³ Hcp kzmX{´y kac tk\m\n acn-¨p.-
I-tk-c,-SmÀt¸m-fn³,-Nn-X-sbm-cp-¡Â,-s]mXp ZÀi\w XpS§n ac-W-¯n\p th
ണ FÃm kÖo-I-c-W-§-fp-sSbpw NmÀÖv Hmtcm _Ôp-¡Ä Gsä-Sp-¯p.-
A-Ñ\v In«n-bXv ]»n-kn-än-bm-Wv.-IqsS Rm\p-ap -ണറ.

BZyw ]{Xw B^o-kn-emWv hnfn- -̈Xv.-ltem amXr-`qan FUn-äÀ 
,\-½psS kzmX{´y kac tk\m\n cmL-h³ amjv hnS-hm-§n.

CtX kµÀ`w  ]{X-¯nsâ Nm\-enepw t]cp-amän ]d-ªp.-A-Sp-¯Xv 
a{´n-amÀ,-I-e-IvSÀ,-cm-jv{Sob t\Xm-¡Ä XpS-§n-b-hsc hnfn-¨p.

XpSÀ¶v k©-b\ ImÀUv,-t]m-ÌÀ XpS-§n-b-h-bpsS Xe-s¡«v ]dªp
sImSp-¡-em-Wv.

kzmX{´y kac tk\m\n cmL-h³ amjv \ncym-X-\m-bn.
XpSÀ¶v _Ôp-¡sf Adn-bn-¡-embn.cm-L-h³ amjv acn-¨p-t]m-bn.

{]N-cWw Ign-ªp.-i-h-Zm-lhpw k©-b-\hpw ]Xn-\m-d-Sn-b-´n-chpw 
s]mSn-s]m-Sn-¨p.

amk-§Ä¡p tijw Fsâ ho«nse \mb A\-¡-an-ÃmsX InS-¶-
t¸mÄ Rm³ AÑ-t\mSp ]d-ªp.

AÑm \mb acn-t¨m,A -́cn-t¨m,-hn-S-hm-§ntbm F´m sNbvXXv?
sÈ A§s\ ]d-b-cpXv tamt\,-a-\p-jy-K-W-¯nse henb hyàn-IÄ 

ba-]p-cn-bnÂ t]mIp-t¼m-gmWv Cu hm¡p-IÄ \½Ä D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xv.-\m-
btbm ]q¨tbm aäp ]£n arKm-Zn-Itfm ba-]p-cn-bnÂ t]mIp-t¼m-Ä N¯p-
t]mbn F¶p thWw ]d-bm³.

HcmgvN Ign-ª-t¸mÄ ho«nÂ AÑsâ ]g-sbmcp kplr¯p h¶p.-
ku-lrZ kw`m-jWw Bcw-`n-¨p.-A-Ñ³ tNmZn¨p \nsâ AÑ\pw A½bpw ?
 Ah-ä-IÄ  ]¯p ]{´p sImÃw ap¼v N¯p t]mbn.

]ntä Znhkw Fsâ BÂ_w t{]mP-IvSnse A\n-aÂ sk£-\nÂ 
]pXnb c  ണറ arK-§sf I  ണറ So¨dpw Iq«p-Imcpw AÛp-X-s¸-«p.
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കൈവേലിതകൈവേലിത

                                              

                                                                                  ഗകൊനലിജലിഗകൊനലിജലി
                      മുഹമദറ്റ് ആഷേലികറ്റ്.എയ 

               

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  

`mc-X-¯n³ kvt\lw
Alnwk Xsâ cq]w
kzmX-{´y-̄ n³ \mZw
temI-sa§pw kXyw

Hä-hSn bq¶n
Hä hgn am{Xw

KmÔn amÀ¤ bm{X

 പതറ.എ
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അഭയകൊര്തലികളഅഭയകൊര്തലികള
                          ആദലിതദനെകൊഥറ്റ് എട്ടറ്റ്. എട്ടറ്റ്.സെലി

                              Cu `qanbpw BIm-ihpw C\n \½p-tS-XÃ.-A-hÀ H¶p-an-
Ãm- -̄h-cÃ.`qan-bnse aäp a\p-jy-sc-t¸mse Dä-hcpw DS-b-hcpw kz -́ambn 
hoSpw aäÃm kuI-cy-hp-ap-Å-h-cm-Wv.-F-¶n«pw X§-fptSX-Ãm¯ Imc-W-§-
fmÂ kz -́ambn DÅ-sXÃmw hn«v hen-sbmcp bm{X¡v AhÀ \nÀ_ÔnX-cm-
Ip-¶p.-tem-I-¯nse asämcp bm{X-bp-ambpw Xmc-Xayw sN¿m\mhnÃ Ah-
cpsS ]em-b-\-§-sf.-Hcp e£yhpw CÃmsX Ft§m-s«-¶n-ÃmsX AhÀ 
bm{X sN¿p¶p.-H-¸-ap-ÅXv AkwJyw Zpcn-X-§Ä am{Xw.-ap-¶n-ep-Å-Xm-
hs« ,A-\n-Ýn-X-amb `mhn-bpw.-tem-I-¯n\p ap¶nÂ tNmZy-Nn-Ó-ambn 
\nÂ¡p¶ A -̀bmÀ°n-Isf¡pdn-¨mWv Rm³ ]d-ªp-h-cp-¶-Xv.

2017  BKÌv  apXÂ  3,70000  tdmln³Ky³  A`-bmÀ°n-IÄ  aym³am-
dnÂ \n¶v ]em-b\w sNbvX-Xmbn sFIy-cmjv{S kwL-S\ ]d-bp-¶p.-Iq-Sp-
Xepw _w¥m-tZ-inte-¡mWv ChÀ t]mIp-¶-Xv.1948 Â _Àa-bpsS kzmX-{´y-
t¯m-S-\p-_-Ôn-¨mWv Ch-cpsS Zpcn-X-§Ä Bcw-`n-¡p-¶-Xv.1959 þÂ Ahsc
{]tXyI  hÀ¤ambn  AwKo-I-cn-¡p-Ibpw  ]ucm-h-Im-i-§Ä  \ÂIp-Ibpw
sNbvXp.-F-¶mÂ 1962 Â ssk\yw `cWw ]nSn-¨-tXmsS Ah-cpsS Ah-Im-i-
§Ä XoÀ¯pw CÃmsX Bbn.1978 Â aym³am-dnse ]«mfw {Iqc aÀ±\§Ä
Agn¨p  hn«p.-\qdp  IW-¡n-\m-fp-IÄ sImÃ-s¸-«p.-a-äp-Å-hsc  _ew {]tbm-
Kn¨v s]cp-h-gn-bn-em-¡n.
    tdmln³Ky-IÄ am{X-aÃ B temI¯v A`m-bmÀ°n-IÄ.-Hmtcm Zpc- -́
¯nepw  \nc-h[n  A`m-bmÀ°n-IÄ Dണ m-Ip-¶p.-a-äp-Å-h-cnÂ \n¶v  A`bw
B{K-ln¨v  Cu  temIw  Npäp¶  ChÀ  ]nd¶  \mSpw  hoSpw  Dt]-£n¨v
A\y-\m-Sp-I-fn-te¡v  t]mI-Wsa¶ hn[n  A\p-`-hn-¡p-¶p.-C-hsc  ]pÝn¨p
XÅp¶ \½fpw \msf A`-bmÀ°n-IÄ Bbn-¡q-sS¶nÃ.Pq¬ Ccp-]-XmWv
temI A`bmÀ°n Zn\w.
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വലഖനെഖവലഖനെഖ

               ഓണക്കകൊലനത്ത മകൊവവേലലിമകൊര്ഓണക്കകൊലനത്ത മകൊവവേലലിമകൊര് 
                           അഭലിജലിത്തറ്റ്.നക ഒന്പതറ്റ്.സെലി

                            HmW¡m-e-¯mWv amthen tIc-f-¯nÂ hcp-¶-Xv.-
sF-Xnlyw AXm-Wv.-F-¶mÂ Cu hÀjs¯ HmWw AXv bmYmÀ°y-am-¡n.-
amth-en-bpsS \·bpw kvt\lhpw bphm-¡-fn-eq-sSbpw c£m-{]-hÀ¯Icn-
eq-sSbpw \½Ä Xncn- -̈dn-ªp.-{]-fbw tIc-fs¯ ap¡n-b-t¸mÄ B Zpcn-X-
¯nÂ  \n¶v tIc-fs¯ c£n-¨Xpw Cu amth-en-amÀ Xs¶.-Hm-tcm-cp-¯cpw
Ah-cpsS Poh³ aäp-Å-hÀ¡p thണല kaÀ¸n-¨p.-]pXp Xe-ap-d¡v Nn´m-ti-
jn-bnÃ F¶p-Å-XmWv s]mXp-hmb ImgvN-¸m-Sv.-F-¶mÂ Cu {]fbw h¶-
tXmsS B [mcW amdn. Ah-cpsS {]b-Xv\-¯nsâ ^e-am-bmWv tIcfw 
]qÀh ØnXn-bn-em-b-Xv.-GXp ZpcnX L«-¯nepw DbÀ¶-h-cm-Im³ Ign-bp¶
P\-X-bmWv tIc-fo-bÀ.bph-X-e-apd hnthI _p²nbpw Nn´m-ti-jn-bp-ap-Å-
h-cmWv.kw-i-b-an-Ã.
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കൈവേലിതകൈവേലിത

                            വസ്നേഹയവസ്നേഹയ
                                         വസ്നേഹ എസെറ്റ്.നെകൊയര് പത്തറ്റ്.സെലി

kvt\lw tim` ]c-¯p¶p 
F§pw kÂKp-W-ta-Ip¶p
Nodn-b-Sp-t¯-s¡-¯p¶
i{XpX t]mep-a-I-ep¶p
hnZym-io-eÀs¡¶Ã

BÀ¡pw thWw kvt\l KpWw
ssZhw ssZhw Ft¶mÀ¯v

ImWm³ I®p sImXn-t¸mÀ¡pw
kvt\lw sImtണ aXn-bmIq

Cuizc cq]w ദരin -കപന
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വലഖനെഖ വലഖനെഖ 
                   

                         വേലിലനെകൊകുന നഗയലിമുകളവേലിലനെകൊകുന നഗയലിമുകള
                                 അര്ച്ചനെ ഒന്പതറ്റ്.സെലി

                         

      A-Sp¯ Ime¯v hnÃ-\mbn h¶ sKbn-ap-I-fmWv »qsh-bnepw
tamtam-bpw.Cu ac-W-s¡-Wn-bnÂ Poh-\p-IÄ hfsc hep-Xm-Wv.-\m-
sf-bpsS {]Xo-£-I-fmb Ip«n-IÄ Nne´n he-bnÂ {]mWn-IÄ IpSp-
§p¶Xp t]msebmWv Ip«n-IÄ s]«p t]mb-Xv.-Iu-am-c-¡msc Ffp-
¸-¯nÂ IpSp-¡m³ Ign-bp¶ hnZy-bmWv sKbn-ap-IÄ.-C¶v Ipªp-
Ip-«n-IÄ t]mepw kvamÀ«v t^mWpIÄ¡v ap¶n-em-Wv.-sK-bnap-I-fpsS
`oI-cX amXm]nXm-¡Ä a\-Ên-em-¡p-¶n-Ã.AXp-sImണp Xs¶ Cu
AhØ XpS-cp-I-bm-Wv.-Ip-«n-IÄ AS-§n-bn-cn-¡m³ ]e amXm-]n-Xm-
¡fpw  kvamÀ«vt^m¬ \ÂIp¶ {]h-WX  IqSn  hcp-¶p.-C-Xnsâ
Zqjy- -̂e-s -̄¡p-dn v̈  AhÀ  t_m-[-hm-·m-cm-tIണXv   hfsc
AXym-h-iy-amWv.sK-bnap-IÄ¡v ASn-a-s¸-Sm-\p-Å-XÃ \½psS Pohn-
Xw.Cu  kabw  hmb-\-¡mbn  D]-tbm-Kn-¨mtem  Db-c-§-fmWv
\ap¡v kz´w.
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 C¶v hf-sc-b-[nIw A]-I-S-
Im-cn-I-fm-Ip-¶Xv sKbn-ap-I-fm-
Wv.-sN-dnb Ip«n-IÄ apXÂ 
henb Ip«n-IÄ hsc 
hnhn[ sKbn-ap-IÄ¡v ASn-a-
I-fm-Wv.-F-¶mÂ C¶v 
ImWp¶ ]e sKbn-ap-I-fp-
sSbpw `oI-cX \mw a\-Ên-em-
¡p-¶n-Ã.-Iu-am-c-¡m-cnÂ Hcp 
henb hn`mKw sKbn-ap-
IÄ¡v ASn-a-I-fm-Wv.-Xsâ 
D¯-c-hm-Zn- -̄§Ä ad¶v 
AhÀ CXnÂ apgpIn Ccn-¡p-
¶p.
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വലഖനെഖ

                  സെമയയ ഒരു അമൂലദരതയസെമയയ ഒരു അമൂലദരതയ
                             ആരദറകൊയ പത്തറ്റ്.ബലി

                

     v.
k-a-bs¯ tÌmÀ sNbvXv kq£n-¡m-\m-In-Ã.-F-¶mÂ tkhv sN¿m\mIpw.-
Im-cy-§-fpsS Kuc-h-a-\p-k-cn¨v  ka-b-¯n\v  \mw ap³K-W\ sImSp-¡-Ww.-
B-h-iy-an-Ãm¯ Imcy-§Ä sN¿mXncn-¡p-¶-XmWv DNn-Xw.-FÃm Imcy-§fpw
Htc  kabw  \S-¡n-sÃ¶XmWv  ka-b-¯nsâ  {]tXy-I-X.-C-¶s¯ Imcyw
C¶p Xs¶ XoÀ¡p-I.-Im-cWw \msf-IÄ \ap-¡p-ണ m-Iptam F¶-dn-bn-Ã.-Po-
hn-X-¯nsâ Hcp aWn-¡qÀ ]mgm-¡m³ ss[cyw ImWn- -̈hÀ ka-b-¯nsâ
{]m[m\yw Xncn-¨-dn-bm- -̄h-cm-Wv.\mw \¶mbn B{K-ln-¡p-¶Xpw tami-ambn
D]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-¶-Xp-amb  hkvXp-X-bmWv  ka-bw.-k-abw  ]mgm-¡pI
F¶p \mw ]d-bp-¶p.-]s£ AXv Akm-[y-am-Wv.\mw \s½- -̄s¶-bmWv 
]mgm-¡p-¶-Xv.-Np-cp-¡-¯nÂ  kabw  Aaq-ey-amb  hkvXp-X-bm-Wv.-H¶p
HmÀ¡q.-F-{X-sb-¶-Xn-e-Ã,-F-§-s\-sb-¶-Xn-emWv  ka-b-¯nÂ  {]m[m\yw
F¶v kabw \s½ HmÀ½n-¸n-¡p-¶p.
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ka-b-¯nsâ aqeyw Xncn-̈ -dn-bm-
¯-h-cmWv \mw.-aq-ey-apÅ cXv\-
§Ä \mw F{X Kuc-h-¯n-
emtWm kq£n-¡p-¶Xv AXn-
tesd ]cn-K-W\ kabw AÀln-
¡p-¶p.-tem-I-̄ nse Gähpw D¶-
X\pw XmW-h\pw Ccp-]-̄ n-\mep 
aWn-¡qÀ am{X-amWv In«p-¶-
Xv.-]s£ AXns\ {Inbm-ß-I-
ambn D]-tbm-Kn-¡p-¶n-S-
¯mWv \mw hnP-bn-t¡- -Xv.-k-

abw \ap¡p thണ n Im¯p 
\nÂ¡pIbn-Ã.\mw ka-bs¯ 

Im¯p\nÂ¡pIbmWv th -ണX.
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വലഖനെഖ

                   വടകൊളന്മകൊരുയ സെമൂഹവയവടകൊളന്മകൊരുയ സെമൂഹവയ
                                     ആദലിതദ പത്തറ്റ്.സെലി
           \½psS \m«nÂ ASp-¯nsS Ah-X-cn¨ Hcp Iq«-cmWv t{Smf-
·mÀ.ChÀ  kmaq-lnI  {]Xn-_-²-X-bp-Å-h-cm-tWm.-AtXm  hyàn-IÄ¡pw
Øm]-\-§Ä¡pw ]ckyw \ÂIp-¶-h-cmtWm Fs¶m¶pw Adnbn-Ã.-t{Sm-f-
·m-cpsS  he-bnÂs¸-Sm¯ cmjv{So-b-¡mtcm  kn\n-am-¡mtcm  kaq-l-¯nÂ
D¶X Øm\-§-fn-ep-Å-htcm CÃ.-Nne t{Sm-fpIÄ¡v \Ã Dt±-i-ip-²n-bm-Wp-
Å-Xv.-]s£ aäp  NneXv  Nfn  am{X-am-Wv.-B-cm-[-\tbm ASn-a-¯tam  BWv
C¯cw  tamiw  t{Sm-f-pIÄ¡v  Imc-Ww.-t^mt«m  t{Smfp-Ifpw  hoUntbm
t{Smfp-Ifpw C¶v \ne-hn-ep-ണറ.

t{Sm-f-pIÄ kaq-l-¯nÂ sshd-em-Ip-¶Xv  \h-am-[y-a-§Ä hgn-bm-Wv.-
hmSvkv B¸nepw s^bvkv _p¡nepsaÃmw sshd-em-Ip¶ 
t{Sm-f-pIsf Npän-¸än Ak-`y-I-aâp-Ifpw t]mÀhn-fn-Ifpw FÃmw Dണ m-Im-dp-v.--
hn-jbw cmjv{So-b-am-Ip-t¼mÄ {]Xn-I-c-W-§fpw hÀ²n¡pw.Nne t{Sm
-f-pIÄ]S¨phnSp¶Xv]cky§Ä¡pw{]ikvXn¡pw  thണn-bm-hmw.-kz´w
A`n-{]mbw  {]N-cn-¸n-¡p-¶Xv  \Ã-Xm-Wv.-]-s£,-hy-àn-]-c-ambn  thZ-\n-¸n-¡p-
¶Xpw  Øm]-\-§-sfbpw  {]Øm-\-§-sfbpw  A]-am-\n-¡p-¶Xpw  icn-b
Xs¶.
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  കൈവേലിതകൈവേലിത

                   നെകൊദയ നെലിലച്ച വേയലലിന്നെകൊദയ നെലിലച്ച വേയലലിന്
                                         രകൊഹുല് രകൊവജഷേറ്റ് പത്തറ്റ്.എ

hb-en³ \mZw \ne¨p
{ipXn-eb \mZw tIÄ¸n¨

_me-`m-kvIÀ adªp
a§n-am-bp-s¶mcp

sIm¨p temI-¯nÂ
kwKoXw sImണപhÀ®w

]IÀ¶p \o
km{µ taLw t]mse a\Êmw

abq-cs¯ \À¯\w sN¿n¨p \o
\n³ kwKoX emh-Wy-sagpw

`mh\m NmXp-cn-bnÂ 
\ni-t]m-b-X-dn-ªnÃ

Hcp ]pe-cn-bp-W-cp-t¼mÄ
Iണ nÃ AhÄ X³ {]nb

kl-bm-{Xn-Is\

Iക gnª cm{Xn X³ HmÀa-bnÂ
BImi \oe- -̧c-¸nÂ 

Aenªp \o
Ipdn-¨n-«s« C¶o hcn-IÄ

Hcp hb-ensâ HmÀa-bv¡mbn 
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ലലിറലില് കകററ്റ്സെറ്റ് അയഗങ്ങളലലിറലില് കകററ്റ്സെറ്റ് അയഗങ്ങള
കകലകൊസെറ്റ്.എസെറ്റ്
അരവേലിനറ്റ്.എ
സുനെകൊജറ്റ്.എസെറ്റ്
വേസെന്തകുമകൊര്.എസെറ്റ്.നക
അക്ഷയറ്റ് നജ.എയ
നസെയറ്റ്ദലലി എസെറ്റ്.എസെറ്റ്
ആസെലിഫറ്റ്.എസെറ്റ്
അബലികൃഷ്ണന്
അഭലിവഷേകറ്റ് ആര്.എസെറ്റ്
ദനീപു സുവരഷേറ്റ്
ബലിലകൊല് മുഹമദറ്റ് എസെറ്റ്.
നെസൗഷേലിര് എന്
നെലിതലിന് സുവരഷേറ്റ്
അജല് ആര്.എസെറ്റ്
മുഹമദറ്റ് സുഹകൊന് എന്.എസെറ്റ്
അനെന.എ
വഗകൊകുല് ആര്.ബലി
സെനനീപറ്റ് എസെറ്റ്
ആദലില് മുഹമദറ്റ്
അഫ്സല് .എസെറ്റ്
അനെന്തകൃഷ്ണന് നെകൊയര്.ജലി
വഗകൊപലി കകൊര്ത്തലികറ്റ്
ബകൊലകൊനെനറ്റ് വേലി.വേലി
മുഹമദറ്റ് കഫസെല് .എസെറ്റ്
വേലിഷ്ണു വേലി.നെകൊയര്
അഭലിരകൊയ അവശകൊകറ്റ്

      മുഹമദറ്റ് ഷേലിഫകൊന് എസെറ്റ്.എസെറ്റ്
ഹരലികൃഷ്ണന് എയ.എല്
സൂരദ കലിരണ് എ.എസെറ്റ്
അലലിഫറ്റ് മുഹമദറ്റ് എസെറ്റ്
മൂഹമദറ്റ് ഹകൊഷേലികറ്റ്
കവേഷ്ണവേറ്റ് ചന്ദ്രന്
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നെനലിനെനലി
കൂട്ടക്ഷരങ്ങളക്കറ്റ്  കരുതയ ബലവയ നെല്കകൊന് ഒനത്തകൊരുമവയകൊനട പ്രവേര്ത്തലിച്ച എലകൊ ലലിറലില്

കകററ്റ്സെറ്റ് അയഗങ്ങളകയ 
ഞങ്ങളക്കറ്റ് പലിനണ നെല്കലിയ അദദകൊപകര്കയ 

രചനെകളനകകൊണ്ടറ്റ് സെഹകരലിച്ച നനെടുവവേലലി സ്കൂളലിനല എലകൊ കുട്ടലികളകയ 
പ്രവതദക നെനലി അറലിയലികന.
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