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                                                     ആശശംസ                                                 

                                                                        

       ചചചോചറചോടട് ഗവണ്മമെനട് ഹയര്മസക്കനററി സ്കൂളറിമലെ ലെറിററില് കകൈറട് ക്ലബട് ഇങ്ങമനെമയചോരു       ഡറിജറിറല്
മെചോഗസറിന്  തയചോറചോക്കറി  എന്നതുതമന്ന  സചനചോഷപ്രദമെചോയ  കൈചോരര്യമെചോണട്.വറിവരസചോചങ്കേതറികൈവറിദര്യയറില്  വന്ന
പുചരചോഗതറി  വറിദര്യചോഭര്യചോസ  രശംഗത്തുകൂടറി  വന്നറിരറിക്കുന.ഈ  രശംഗതട്  ചകൈരളഗവണ്മമെനട്  സസസ്വീകൈരറിച
പുചരചോഗമെനെപരമെചോയ  പ്രവര്തനെങ്ങളുമട  ചനെര്സചോകര്യശം  കൂടറിയചോയ  ഇ-മെചോഗസറിനെട്  പറിന്നറില്  പ്രവര്തറിച
വറിദര്യചോര്ഥറികൈള്ക്കട്  അവരുമട ഭചോവറിജസ്വീവറിതതറില് കൂടറി  ഈ പ്രവര്തനെശം പ്രചചചോദനെമെചോകൈമട്ടെമയന്നട്     ഞചോന്
ആശശംസറിക്കുന.
                                                                                                       
                                                                                                                         ചസ്നേഹപൂര്വശം
                                                                                                                         മഹഡട് മെചോസ്റ്റര്
                                                                                                                      അന്ത്രു തയ്യുള്ളതറില്
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ആശശംസ

                                                  
 തറികൈചശം  വര്യതര്യസ്തമെചോയ പ്രവര്തനെങ്ങള് മകൈചോണട്  ചവററിട്ടെ  വഴറിയറിലൂമട  സഞ്ചരറിചമകൈചോണറിരറിക്കുന്ന  ഒരു
സര്ക്കചോര് വറിദര്യചോലെയമെചോണട് ജറി എചട് എസട് എസട് ചചചോചറചോടട്  .ആധുനെറികൈസചോങ്കേതറികൈ രശംഗതട് കുതറിചചചോട്ടെശം
നെടനമകൈചോണറിരറിക്കുന്ന  പുതറിയകൈചോലെതട്  മപചോതു  വറിദര്യചോലെയങ്ങളുശം  മെചോറതറിമന  പചോതയറിലെചോണട്  .ഡറിജറിറല്
സചോചങ്കേതറികൈ വറിദര്യ  ഉപചയചോഗറിചട്  സ്കൂളറിമന ആദര്യ  സശംരശംഭമെചോയ ഇ  -മെചോഗസറിന് എന്ന സസപശം  സചോകചോല്
കൃതമെചോവുകൈയചോണട്  .ഈ  അവസരതറില്  ഇതറിമന  പ്രവര്തനെതറില്  പങ്കേചോളറികൈളചോയ  ലെറിററില്  കകൈറട്
അശംഗങ്ങളുചടയശം  അധര്യചോപകൈരുചടയശം  കൂട്ടെചോയ  പ്രവര്തനെമത  അഭറിനെനറിചമകൈചോണട്  ഈ  മെചോഗസറിനെട്
എലചോവറിധ ആശശംസകൈളുശം അററിയറിക്കുന .
                                                                                                         
                                                                                                                 സചസ്നേഹശം 

                                                                                                               എന് .ടറി .ഷചോജറി
                                                                                                            പറി .ടറി .എ പ്രസറിഡനട് 
                                                                                           ജറി .എചട് .എസട് .എസട് ചചചോചറചോടട്
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                   എഡഡിറററ്റോറഡിയല
ഇതത്  ഒരു  അടയയാളപപ്പെടുത്തലയാണത്.  ചരരിത്രത്തരിപന

പയാതയയയാരങ്ങളരിൽ നമ്മൾ നയാട്ടുന്ന മമൈൽ കുറരികൾ  ...........എഴുയത്തയാലയരിൽ നയാരയായയ

പകയാണത്  അക്ഷരങ്ങൾ  വരച്ചുവചരിരുന്ന  ഒരു  ഗതകയാലത്തരിനുമുകളരിൽ  കയാടുമൈണക്കുന്ന

കടലയാസയ യപനയയ ഇടയ പരിടരിച്ചു.  ഒരു വരിരൽ ത്തുമരിപന സൂക്ഷത്മൈതയരിയലകത് യലയാകപത്ത

ആവയാഹരിചരിരുത്തുന്ന ഇനർപനറത് സയങ്കേതങ്ങൾ കപണത്തരിയയതയാപട വരിവര സയായങ്കേതരിക

സയങ്കേതങ്ങളരിൽ  ചരരിത്രയ  അസ്ത്രയവഗയത്തയാപട  അതരിപന  സയാന്നരിധധയ  യരഖപപ്പെടുത്തയാൻ

തുടങ്ങരി.

                                            കഥയയ  കവരിതയയ  എഴുതരി  പത്രയാധരിപകകനരിവരിനയായരി

കയാത്തരിരുന്ന കയാലയ  പുത്തൻ  വർത്തമൈയാനത്തരിൽ  അലരിഞരിലയാതയായരി  .യബയാഗുകളയായയ

മസറ്റുകളയായയ  ആർക്കുയ  സസ്വയയ  ആവരിഷത്കരരിചത്  പവളരിപപ്പെടുത്തയാനുള്ള  ഇടങ്ങൾ

സൃഷരികപപ്പെട്ടു  .പുസ്തകത്തരിപന  ചതുരപരരിമൈരിതരിയരിൽനരിനയ  ഇനർപനറരിപന

വരിശയാലവരിഹയായസരിയലക്കു മൈനുഷധപന കഴരിവുകൾ ചരിറകുവചത് പറക്കുന്ന വർത്തമൈയാനത്തരിൽ

പപയാതു  വരിദധയാലയങ്ങളയ  അതരിപന  ചുവടുകൾ  ഭദ്രമൈയാക്കുകയയാണത്.സയാധയാരണകയാരനത്

സസ്വപയ  മൈയാത്രമൈയായരിരുന്ന  സയായങ്കേതരികതസ്വത്തരിപന  പുത്തൻ  സയാധധതകൾ  ഇനനമ്മുപട

പപയാതുവരിദധയാലയങ്ങളരിൽ  അതരിപന  ഏറവുയ  ഉയർന്ന  പദവരിയരിൽ

സയാധധമൈയായരിരരിക്കുകയയാണത്  .മഹട്ടകത്  കയാസത്റൂമുയ  മൈരികച  പഠന  നരിലവയാരവുയ  നയാട്ടരിൻ

പുറങ്ങളരിപല   പപയാതുവരിദധയാലയങ്ങപളയപയാലയ  പപയാളരിപചഴുതരികഴരിഞരിരരിക്കുന  .

അതുപകയാണ്ടുതപന്ന നമ്മുപട വരിദധയാലയവുയ ഒരു ചുവടുവയത്പ്പെരിനു തുടകയ കുറരിക്കുകയയാണത് .

                       യചയായറയാടത്  ഗവ:     മഹസത്കൂളരിപല 'ലരിറരിൽ മകറത് '    അയഗങ്ങളയായ  ഒരു

കൂട്ടയ പ്രതരിഭയാശയാലരികളയായ വരിദധയാർതരികളയ അതരിനു യനതൃതസ്വയ വഹരിക്കുന്ന അധധയാപകരുയ

അവരുപട  കൂട്ടയായ  പരരിശ്രമൈവുയ  ഒരു  പുതരിയ  ലക്ഷധത്തരിയലകത്എത്തരിയരിരരിക്കുകയയാണത്

.സത്കൂളരിപന ആദധ  ഇ  -മൈയാഗസരിൻ സയാക്ഷയാൽകൃതമൈയാവുന  .ഏപറ  പ്രതരിസനരികളരിലൂപട

കടനവന്ന ഒരു അധധയന വർഷത്തരിപന പയാതരിയരിയലപറ പരിന്നരിടുയമയാൾ പയാഠധ പയഠധതര

പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധരിക സമൈയയ ആവശധപപ്പെടുന്ന തസ്വരരിത ദരിനങ്ങൾകരിടയരിലയ ഇത്തരയ

ഒരു പ്രവർത്തനത്തരിനു യനതൃതസ്വയ വഹരിച  'ലരിറൽ മകറത്  '  അധധയാപകർ വരിദധയാർതരികളയ

മൈഹനനീയ  മൈയാതൃകകളയായരി  മൈയാറുന  .പത്രമൈയാധധമൈങ്ങളപട   പരരിമൈരിതമൈയായ  സർക്കുയലഷൻ

അകങ്ങൾകപ്പുറയ  യലയാകത്തരിപന  ഏതറത്തുയ  കയാണയാനയാവുന്ന,    വയായരികയാനയാവുന്ന

സ്ഥൂലമൈയായ  ഇടങ്ങളരിൽ  ഈ  വരിദധയാലയത്തരിപല  കുട്ടരികളപട  ഇത്തരിരരിയപ്പെയാന്ന  ഭയാവനകൾ

പറനയരുകയയായരി . ഇതു പുതരിയ കയാലത്തരിപന അനരിവയാരധതയയാണത്  . സസ്വനീകരരിചയാലയ.........
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എഡറിചറചോററിയല് ചബചോര്ഡട്

                      ചസ്വീഫട് എഡറിറര്    :  അന്ത്രു തയ്യുള്ളതറില്

              സട് റചോഫട് എഡറിറര്     :  ശസ്വീലെത.മകൈ.എശം

                 സ്റ്റുഡനട് എഡറിറര്   :  അചമെഘ.പറി.എശം

                           അശംഗങ്ങള്  :   മകൈ.മകൈ.ബചോബ

                                                   എ.മകൈ.കസക്കട്
                                                   രവസ്വീന്ദ്രന് പറമ്പതട്
                                                   ഫചോതറിമെ നുസ്രതട്
                                                   ബറിന.മകൈ.മകൈ
                                                   രചോഗറിണറി.ആര്
                                                   പത്മനെചോഭന്.പറി.പറി 
                                                   Dr ഷറിജറി രചോജന്
                                                   ചദവനെന.വറി
                                                   ശറിവഗശംഗ എ സട്
                                                   കൈശര്യപട്.ആര്.ബറി
                                                   ലെറിഖറിതട്.ടറി
                                                  ഹൃദറികൈ.ആര്.മെചനെചോജട്
                                                  ആസചോദട് രചോജസ്വീവട്
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                                                                                                                                                     ദദ്യുതത

                                  നെചവചോതചോനെശം                             

                                                                                           ചദവനെന.വറി

                                                                                                                                          9B

                                                        ഇന്നപത്ത സമൂഹത്തരിൽ ഏറവുയ കൂടുതൽ ചർച

പചയ്യപപ്പെടുന്ന ഒരു വരിഷയമൈയാണത് നയവയാതയാനയ  .ഒരു കയാലത്തത് ഒരു ജനതയപട  ജനീവപന

അടയയാളമൈയായരി  അവ  വയാഴത്ത്തപപ്പെട്ടയപ്പെയാൾ  ഇന്നപത്ത രയാഷനീയ പയാർട്ടരികൾ യവയാട്ടുകൾകത്

യവണരി മൈയാത്രമൈയായരി നരിറയ പകട്ട നയാടകയ തരിരകഥയയാകരിയയപ്പെയാൾ ഉടഞ്ഞുവനീണതത് അവരുപട

വരിശസ്വയാസമൈയായരിരുന  .ജയാതരിയപടയയ  മൈതത്തരിപനയയ  യവലരിപകട്ടുകൾ  തനീർത്ത

ദുരരിതകയങ്ങളരിൽ  മുങ്ങരിത്തയാണയായരിരുന  പണരിവരിപട  ഭൂരരിപക്ഷയ  ജനീവരിചതത്  .രയാജവയാഴ്ചയയ

യകയാളനരിവയാഴ്ചയയ  ജയാതരി  വരിയവചനങ്ങളയ  ജനരിനയാടുവയാഴരിത്തവുയ  ആധരിപതധയ

പുലർത്തരിയരിരുന്ന  സയാഹചരധമൈയായരിരുന  ഏഴുപതരിറയാണ്ടുകൾക്കു  മുമത്  ഇനധയരിൽ

വരിയദശരികളപട  കടനവരവരിനുയശഷയ  നമ്മുപട  സയാമൂഹരിക   രയാഷനീയ   സയായസത് കയാരരിക

വരിദധയാഭധയാസ  യമൈഖലകളരിൽ  പലതരത്തരിലള്ള  മൈയാറങ്ങൾ  ഉണയായരിട്ടുണത്.ഇനധയരിൽ

കചവടത്തരിനയായരി  വന്ന  ബരിട്ടനീഷുകയാർ  മൈറ്റുള്ളവരരിൽനരിന്നത്  വധതധസ്തമൈയായരിഇവരിപട

നരിലനരിന്നരിരുന്ന  വധവസരിതരിക്കുയമൈൽ  ആധരിപതധയ  ഉറപ്പെരികയാനയാണത്  ശ്രമൈരിചതത്  .ബരിട്ടനീഷത്

ആധരിപതധയ  ഇനധയരിൽ  പരിടരിമുറുക്കുന്നതത്  ,ജയാതരി  -മൈത  വരിയവചനങ്ങൾ  ,അയരിത്തയ

,മശശവവരിവയാഹയ  ,സതരി  അനുഷത്നയ   തുടങ്ങരിയ  ദുരയാചയാരങ്ങൾ  ശക്തമൈയായരി

നരിലനരിന്നരിരുന്ന  കയാലഘട്ടത്തരിലയാണത്.ഇവരിടുപത്ത  ജയാതരി  ,മൈത   വധവസപയ

യപ്രയാതയാഹരിപ്പെരിചത്  ഭരിന്നരിപ്പെരിചത്  ഭരരിക്കുക എന്ന  നയത്തരിനത്  ഊന്നൽ  നൽകുന്നതയായരിരുന

ബനീട്ടനീഷത്  ഭരണരനീതരി.എന്നയാൽ  ഇതത്  അധരികനയാൾ  തുടർന്നരില  .ചരില  വധക്തരികളയ

,പ്രസയാനങ്ങളയ  നടത്തരിയ  യപയാരയാട്ടങ്ങൾ  ഭരണക്കുടത്തരിപന  കണ്ണുകൾ  തുറപ്പെരികയാൻ

തുടങ്ങരി . 

                                                                                     രയാജയാറയായ യമൈയാഹൻ യറയായത്

,ശ്രനീനയാരയായണ  ഗുരു  ,അയ്യൻ കയാളരി  ,വരിദധയാധരിരയാജ  ചട്ടമരി  സസ്വയാമൈരികളപട

പ്രവർത്തനഫലമൈയായയാണത്  ഇന്നത്  നയായ  കയാണുന്ന  സമൂഹയ  .പതയാട്ടുകൂടയാത്തവരുപടയയ

,തനീണരികൂണയാത്തവരുപടയയ  ദൃഷരിയരിൽ  പപട്ടയാൽ  കൂടരി  യദയാഷമുള്ളവരയായരി  .സമൂഹത്തരിപല

വലരിപയയാരു വരിഭയാഗപത്ത കണ നയാളകളയായരിരുന അതത്  .ഇത്തരയ അനനീതരികപളപയലയായ

പചറുത്തുയതയാൽപ്പെരിചയാണത് നമ്മുപട നയാടത് ഇന്നപത്ത നരിലയരിയലകത് ഉയർനവന്നതത് .
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                                                                                                                                                     ദദ്യുതത

                                                      

                                  ബചോക്കറിപതശം                                       

                                                                                        ശറിവഗശംഗ എസട്

  ഉണങ്ങരി,പകയാഴരിഞ്ഞുപകയാണരിരരിക്കുന്ന

ഇലകപള യനയാകരി, മൈരയ പറഞ്ഞു  …

                                           കഴരിയയാറയായ, ഈ ജനീവരിതവുയ…

                                            തനീരയായവദനയയ….

                                        അകപല യന്ത്രങ്ങളപട മുരൾച

                            യകൾക്കുയമയാഴുയ

                                     പറയകയയായരിരുന മൈരയ….

ഏകയാനതയപട പപയാള്ളുന്ന തനീയരിൽ

പവനരുകരി കഴരിയയാറയായരി….

കണ്ണുകളരിൽ നരിസഹയായതയപട നരിഴൽ

യപറരി….

ഉറ്റുയനയാക്കുന്ന  ആകയാശവുയ

യവരുറച മൈണ്ണുയ മൈയാത്രമൈയായരിരുന

കൂട്ടത്….

യപയായകയാലത്തരിപൻറ ചരിതലരരിച തയാളകളരിൽ

ഇപതയാരു കയാടയായരിരുപന്നങ്കേരിലയ

വഞ്ചനയ പട പരധയായമൈയായ മൈനുഷധപന

കറുത്ത മകകൾ ഇവരിപടയയ

പതരിഞരിരുന

മൈരണപമൈന്ന അനുഭൂതരിയരിയലകത്

യപയാവുകയയാണത് ഞയാൻ…

മൈറയകയയാണത് ഞയാൻമുറരിച്ചുമൈയാറപപ്പെട്ട പ്രകൃതരിതൻ

                                                ശസ്വയാസനയാഡനീയപട ബയാകരിപത്രമൈയായരി….

                                                                                                    

                          

ജത എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് ചചചോചറചോടച്ച്                                                   9                



                                                                                                                                                     ദദ്യുതത

  കൈര്മ്മപഥങ്ങള് പറിന്നറിടുചമ്പചോള്
 

മകൈ.മകൈ ബചോബ

സസ്വീനെറിയര് അസറിസ്റ്റനട് 

 

യചയായറയാടത്  പഞ്ചയായത്തരിപന  കരിഴകത്  ഭയാഗത്തയായരി  തരികച്ചുയ  ഗയാമൈനീണ

അനരനീക്ഷത്തരിൽ  സത് ഥരിതരിപചയ്യുന്ന  ജരി  എചത്  എസത്  എസത്  യചയായറയാടത്  അറരിയപപ്പെടുന്ന

സർകയാർ  വരിദധയാലയങ്ങളരിൽ  ഒന്നയായരി  മൈയാറരിയതരിനുപരിന്നരിൽ  ഒരു   പറയസമൈനസ്സുകളപട

കൂട്ടയായ  പ്രവർത്തനമൈയാപണന്നതത്  ചരിരസ്മരണനീയമൈയായ  ഒരു  വസത്തുതയയാണത്  .പരി  ടരി  എ

,അധധയാപകർ  ,പൂർവ  വരിദധയാർതരി  സയഘടന  ,പൂർവയാധധയാപകർ  ,വരിദധയാഭധയാസ സമൈരിതരികൾ

,എസത് എൻ ട്രസത്ററത് യപയാലള്ള സയഘടനകൾ,ഇതരിപനലയാമൈപ്പുറത്തത് നലവരയായ നയാട്ടുകയാർ

ഇവരുപട കൂട്ടയായ പരരിശ്രമൈയ.ഇതത് നമ്മുപട വരിദധയാലയത്തരിപന മൈയാത്രയ പ്രയതധകതയയാണത് 
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                                                                                                                                                     ദദ്യുതത

                                                                                                                

ഈ  വർഷയ  നമ്മുപട  വരിദധയാലയത്തരിപന  പ്രയയാണത്തരിനത്  യനതൃതസ്വ  പരമൈയായ  പങ്കേത്  വഹരിച്ചു

വരുന്ന മൂന്നത് അധധയാപകർ അവരുപട ഔയദധയാഗരിക ജനീവരിതത്തരിൽ നരിന്നത് വരിരമൈരിക്കുകയയാണത്

.ഹയർ പസകനറരി പ്രരിൻസരിപ്പെൾ ടരി പരി സതധനയാഥൻ ,പഹഡത് മൈയാസ്റ്റർ അന്ത്രു തയ്യുള്ളതരിൽ

,സനീനരിയർ അധധയാപകനയായ രവനീന്ദ്രൻ പറമത്തത്  .യചയായറയാടത് ഗവ ഹയർ പസകനറരി യപട

യനട്ടങ്ങളരിൽ തങ്ങളയടതയായ പങ്കേത് ഒരരികലയ മൈയായയാത്ത തരത്തരിൽ വരച്ചു യചർത്തയാണത് ഇവർ

വരിരമൈരിക്കുന്നതത് എന്നതത് ആഹയാദകരയ തപന്ന .

                                                2006 ൽ ഈ വരിദധയാലയത്തരിൽ ഹയർ പസകണറരി

അധധയാപകനയാപയത്തരിയ    സതധൻ  മൈയാസത്ററർ  പരിന്നനീടത്  2015  ൽ  ഇവരിപട  തപന്ന

പ്രരിൻസരിപ്പെയാളയായരി  മൈയാറരി.  ഹയർ  പസകണറരിയരിപല  അകയാദമൈരിക്കുയ

അകയാദമൈരിയകതരവുമൈയായ  പ്രവത്തനങ്ങൾകത്  ചുകയാൻ പരിടരിചത്  ,അചടകത്തരിപന പുതരിയ

സമൈവയാകധങ്ങൾരചരിച  സതധനയാഥൻ  മൈയാസ്റ്റർ

എനയ  സത്കൂളരിപന  ചരരിത്രത്തരിൽ  നരിറയ  മൈങ്ങയാത്ത

യപരയായരിരരിക്കുയ.ഹയർപസകണറരിയരിപല

പമൈചപപ്പെട്ട  വരിജയയ,  സത്കൂളരിപന  സമൈഗപൂയരയാഗതരി

കയായക്ഷരിക്കുന്ന  ഏജൻസരികളമൈയായരി

ബനപപടുന്നതരിലള്ള യനതൃതസ്വപരമൈയായ പങ്കേത്, 

M   L   A  ഫണത്  ഉപയയയാഗപപ്പെടുത്തരിയള്ള  ലയാബത്

പകട്ടരിടങ്ങൾ ,ഹയർ പസകനറരി യസയാളയാർ പദ്ധതരി,

സത്കൂൾ  യഗറത്  ,മൈതരിൽ   എന്നരിവപയലയായ

സതധനയാഥൻ മൈയാസ്റ്ററുപട സജനീവ സയാന്നരിധധത്തയാൽ

സയാക്ഷതത്കരരികപപ്പെട്ടവയയാണത്  .ഈ  വർഷയ

ഏപ്രരിൽ  30  നത്  അയദ്ദേഹയ  സർവനീസരിൽ  നരിന്നത്

വരിരമൈരിക്കുകയയാണത്.

               

                                 2015 ജൂലയായത് മൈയാസത്തരിലയാണത് ശ്രനീ.അന്ത്രു  തയ്യുള്ളതരിൽ പഹഡത്

മൈയാസത്റററയായരി ഇവരിപടപയത്തുന്നതത്.  പരി  ഗഗൗരരി ടനീചറുയ  ,  പക ടരി യമൈയാഹൻദയാസത്  മൈയാസ്റ്ററുയ

അവരുപട  യസവനകയാലത്തത്  ജരിലയാ  പഞ്ചയായത്തരിപനയയ   മൈറ്റുയ  യനതൃതസ്വത്തരിൽ

നടപ്പെരിലയാകരിവന്ന  പ്രവർത്തങ്ങൾ  തുടർന്നത്  പകയാണത്  യപയാകുന്നതരിൽ  അന്ത്രു  മൈയാസ്റ്റർ

വരിജയരിചരിട്ടുണത്.   സഹജമൈയായ  സരസഭയാവവുയ  ഫലരിയതയാക്തരികളയ  മകവരിടയാപത  വരിമൈർശ
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സഹയാദ്ധധയാപകപര  പ്രവർത്തയനയാത്മുഖരയാകയാനുള്ള  അയദ്ദേഹത്തരിപന  യശഷരി

എടുത്തുപറയയണതുതപന്ന  .സത്കൂൾ യഗറത്  ,മവദദ്യുതരി  പ്രശ്നപരരിഹയാരത്തരിനയായരി  ആരയഭരിച

യസയാളയാർ  പദ്ധതരി,കുട്ടരികളപട  യയാത്ര  പ്രശ്നയ  പരരിഹരരിക്കുന്നതരിപന  ആദധ  പടരിയയായരി

ഏർപപ്പെടുത്തരിയ  M L A  ഫണത് ഉയപയയാഗരിച്ചുള്ള സത്കൂൾ ബസരിപന പ്രവർത്തനയ  ,S N S

ട്രസ്റ്റരിപന  സഹകരണയത്തയാപട  ഉള്ള  പത്തയായ  കയാസ്സുകളപട  സയായങ്കേതരിക  നവനീകരണയ

(സത് മൈയാർട്ടത് കയാസത് റൂയ  )  എന്നരിവ സത്കൂളരിൽ നടപ്പെരിലയാകയാൻ  യനതൃതസ്വയ നൽകരി.   നയാടരിപന

മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ പരിടരിച്ചുപറരിയ സത്കൂളരിപല മുഴുവൻ വരിദധയാർതരികപളയയ ഉൾ പപടുത്തരിയള്ള ഉച

ഭക്ഷണ  പദ്ധതരി,ഇയഗനീഷത്  മൈനീഡരിയയ  കയാസകൾ  എന്നരിവയയ  സയാക്ഷയാതത്കരരിക്കുന്നതരിൽ

അന്ത്രു  മൈയാഷരിപന  യനതൃതസ്വപരമൈയായ  പങ്കേത്  പ്രശയസയാർഹമൈയാണത്  .ഇതരിപനലയായ  ഉപരരി

സത്കൂളരിപല  വരിദധയാർതരികളപട  എണയ  ഏപറ  വർധരിപ്പെരികയാൻ  കഴരിഞ്ഞു  എന്നതുയ  ഏപറ

ശ്രയദ്ധയയ തപന്ന . മൈയാർചത് 31 നു അയദ്ദേഹയ സർവനീസരിൽ നരിനയ വരിരമൈരിക്കുന.

                                                           

             

    സനീനരിയർ അധധയാപകനയായ രവനീന്ദ്രൻമൈയാസ്റ്റർകത് യചയായറയാടത് സത് കൂൾ  തപന പതയാഴരിലരിടയ

മൈയാത്രമൈല .  കൃതധമൈയായ മടയ യടബരിയളയാ ,ഇടയവളകയളയാ ഇലയാപത തപന്ന തപന മൈയാനസരിക
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ശയാരനീരരിക അധസ്വയാനത്തരിപന സരിയഹ ഭയാഗവുയ അയദ്ദേഹയ പചലവഴരിചതത് ഈ വരിദധയാലയത്തരിൽ

തപന്നയയാണത്  .   2000  ത്തരിലയാണത്    നയാട്ടുകയാരൻ  കൂടരിയയായ  അയദ്ദേഹയ   ഹരിനരി

അദ്ധധയാപകനയായരി  ഈ  വരിദധയാലയത്തരിൽ  എത്തുന്നതത്  .ജനീവരിതത്തരിപല  അടുക്കുയ  ചരിട്ടയയ

കൃതധതയയ തപന അധധയാപന വൃത്തരിയരിലയ സത്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങളരിലയ ഇനയ തുടരുന്ന 

രവനീന്ദ്രൻ  മൈയാഷരിപന  വരിരമൈരികൽ  വരിദധയാലയത്തരിനത്  ഒരു  നഷയതപന്നയയാപണന്നത്

പറയയാപതവയ്യ.വരിവരിധ  സർകയാർ  ഏജൻസരികൾ  വരിദധയാലയത്തരിപന  ഭഗൗതരിക

സയാഹചരധങ്ങൾ  പമൈചപപ്പെടുത്തയാൻ  അനുവദരിച  പദ്ധതരികൾ  ഏപറടുക്കുന്നതരിലയ  കൂടുതൽ

ഗുണയാത്മകമൈയായരി അവപയ മൈയാറ്റുന്നതരിലയ അയദ്ദേഹത്തരിപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശയാഘനനീയയ

തപന്ന .                           

2012  -13  വർഷത്തരിൽ  ശ്രനീ  പകയായയ്യയാടൻ  ഭയാസ്കരൻ  പരി  ടരി  എ  പ്രസരിഡനയ  ,പക  ടരി

യമൈയാഹൻദയാസത്  സർ  പഹഡത്  മൈയാസത്ററർ  ആയരിരരിക്കുന്ന  സമൈയത്തയാണത്

ചരരിത്രത്തരിലയാദധമൈയായരി  ഏററവുയ  മൈരികച  പരി  ടരി  എ  ക്കുള്ള  സരി.എചത്  മുഹമ്മദത്  യകയായ

പമൈയമ്മയാറരിയൽ  അവയാർഡത് നമ്മുപട  ലഭരിക്കുന്നതത് .ഇതരിപന പ്രവർത്തനങ്ങളരിൽ പ്രധയാന

പങ്കേത് വഹരിചതത്  ശ്രനീ രവനീന്ദ്രൻ മൈയാസ്റ്ററയായരിരുന .അടുക്കുയ ചരിട്ടയയ പകയാണത് മൈയാതൃകപരമൈയായരി

അധധയന യയാത്രകൾ സയഘടരിപ്പെരിചത് വരിജയമൈയാകരി തനീർക്കുന്നതരിപന പൂർണ ഉത്തരവയാദരിത്തയ

രവനീന്ദ്രൻ മൈയാസ്റ്റർക്കുതപന്നയയായരിരുന .ജൂണ് 30 നത് അയദ്ദേഹയ വരിരമൈരിക്കുകയയാണത്.

                                                  പപയാതുസമൂഹപത്ത വരിദധയാലയവുമൈയായരി യചർത്തു

നരിർത്തുന്നതരിൽ  ആദധ  കയാലയ  മുതപല  ഈ  വരിദധയാലയത്തരിൽ  ശ്രമൈയ  നടന്നരിട്ടുണത്.

കയാലയാകയാലങ്ങളയായരി  വരിരമൈരിച്ചു  യപയായ  അധധയാപകരുപട  ഒരു  സയഗമൈയായരിത്തനീരയാറുണത്

ഇവരിടുപത്ത  മൈരിക  പരരിപയാടരികളയ  .   .സയാമൂഹധ  രയാഷനീയ  വരിദധയാഭധയാസ  പ്രവർത്തകപര

സത്കൂളമൈയായരി  നരിരനരയ  ബനപപ്പെടുത്തയാനുയ  അവരുപട  കഴരിവുകപള  വരിദധയാലയ

വരികസനത്തരിനുള്ള ഊർജ്ജമൈയാകരിമൈയാറയാനുയ അതുവഴരി അകയാദമൈരിക നരിലവയാരവുയ ,ഭഗൗതരിക

സയാഹചരധവുയ  പമൈചപപ്പെടുത്തയാനുയ  കഴരിയനണത്  .ഇത്തരയ  പ്രവർത്തനങ്ങളപട  ഒഴുകരിനത്

വരിഘത് നയ  വരുത്തയാപത  മുയന്നയാടത്  നയരിച്ചു  എന്നതയാണത്  ഈ  അധധയാപകരുപട  പ്രവർത്തന

മൈണ്ഡലപത്ത  കൂടുതൽ  പ്രകയാശമൈയാനമൈയാക്കുന്നതത്  .ഞങപള  ,മുയന്നയാടത്  നയരികയാൻ

വഴരിവരിളകയായരിമൈയാറരിയ മൂന്നത് അധധയാപകർക്കുയ വരിശ്രമൈജനീവരിതയ ആശയസരിക്കുന്നയതയാപടയാപ്പെയ

,അവർ  നടത്തരിയ  പ്രവർത്തനങ്ങപള  അഭരിമൈയാനപൂർവയ  ഓർക്കുകയയ  പചയ്യുന  .നരിങ്ങൾ

തുറനവച  വഴരിയരിലൂപട  അഭരിമൈയായത്തയാപട  നടക്കുന്നയതയാപടയാപ്പെയ  ,പപയാതുപങ്കേയാളരിത്തരിലൂപട

കൂടുതൽ  നല  നരിലയരിൽ  ഈ  പപയാതുവരിദധയാലയപത്ത  മുയന്നയാടത്  നയരികയാൻ

കഴരിയപമൈന്നആത്മ വരിശസ്വയാസയത്തയാപട ..........
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                                  ക്ലചോസട് മുററിയറില്  ഒരു ദറിനെശം ...
                                                                                                           

                                                                                      ആദറിതര്യ  മകൈ.പറി 

                                                                                                                            8 c
 

          ഇന്നത്  ഡരിസയബർ  6  വധഴയാഴ്ച.  എലയാവരുയ  നല  സയനയാഷയത്തയാപട

സത്കൂളരിപലത്തരി.പ്രയാർതന കഴരിഞത് ടനീചർ പയാഠത്തരിയലകത് നനീങ്ങരി.മൈലയയാളമൈയാണത് ആദധപത്ത

പരിരനീഡത്.ടനീചർ  ''പപരുനചൻ  ''എന്ന  ജരി  .ശങ്കേരകുറരിപ്പെരിപന  കവരിത  പചയാലരിത്തന.  നല

ഈണത്തരിലയാണത്  പചയാലയാറത്.അതു  യപയാപല  തപന്ന  ഇനയ  അതരിമൈയനയാഹരമൈയായരി  ടനീചർ

കവരിത പചയാലരി.  പകുതരി വപര ഉള്ളതരിപന ആശയയ പറഞ്ഞു കഴരിഞരിരുന അയപ്പെയാൾ ആ

കവരിതയപട  ബയാകരി  ഭയാഗപത്ത  ആശയയ  കൂടരി  ടനീചർ  പറഞ്ഞു  തന.   'നയാടകനീയ

സസ്വയാഗതയാഖധയാനമൈയാപണനയ  പറഞ്ഞു  .  പപരുനചൻ  ഒരു  ആശയാരരിയയാണത്  അങ്ങപന

കവരിതയപട ആശയയ മുഴുവനയായരി നല വണയ മൈനസരിലയാകുന്ന രനീതരിയരിൽ പറഞ്ഞു തന  .

ഞങ്ങളപട പ്രവർത്തന റരിയപ്പെയാർട്ടരിപന പ്രകയാശനമൈയാണരിന്നത് അതരിനു മൈയനയാഹരമൈയാപയയാരു

യപനയയ മൈഷരി കുപ്പെരിയയ വരകയാൻ അവശധപപ്പെട്ടു  .അതത് ഏപറടുത്തത് നല വണയ  വരചതത്

എപന സഹൃത്തയായ  റയഷനീനയയാണത് . ആ പ്രവർത്തന റരിയപ്പെയാർട്ടരിപന  യപരുയ  ടനീചർ പറഞ്ഞു

.'ദരിനസരരി കുറരിപ്പുകൾ  '  എന്നയാണത് പതരിപ്പെരിപന തലപകട്ടത്  .  അടുത്ത പരിരനീഡത്  I  .T  ആണത്

.യശയാഭന ടനീചർ അന്നത്  കയാസരിൽ  വന്നരിലയായരിരുന  .  അതരിനുപകരമൈയായരി   മൈയാതത് സരിപന

ടനീചർ കയാസരിൽ വന . സമൈഭുജ സമൈയാനരരികയ പഠരിപ്പെരിച്ചു തന . എന്നരിട്ടത് അതത് എലയാവയരയാടുയ

വരയത് കയാൻ  പറഞ്ഞു . അങ്ങപന  രണയാമൈപത്ത  പരിരനീഡയ കഴരിഞ്ഞു . ഇനർപബൽ  ആയരി .

എലയാവരുയ   പയാല  കുടരികയാൻ  കയാനനീനരിൽ   യപയായരി  .  മൂന്നയാമൈപത്ത  പരിരനീഡത്  മൈയാതത് സത്

തപന്നയയായരിരുന . ടനീചർ  യബയാഡരിൽ  ഒരു  ചതുർഭുജയ  വരച്ചു . എന്നരിട്ടത് അയത  അളവരിൽ

വരയത് കയാൻ   പറഞ്ഞു  .  യജധയാതരിമൈയയ    സമഹലയ   യബയാഡരിൽ   അയത  നനീളത്തരിൽ

ചതുർഭുജയ   വരച്ചു  .  രണ്ടു   യപരുയ  വതധസ്ത  രനീതരിയരിലയാണത്   വരചതത്  .  അടുത്ത  പരിരനീഡത്

യസയാഷധൽ  ആണത് . യസയാഷധലരിപന സർ കയാസരിൽ വന . എന്നരിട്ടത് ഓയസയാണ്  പയാളരികപള

കുറരിച്ചുയ അൾട്രയാവയലറത്  രശരികൾ  ഉണയാകുന്ന  യദയാഷ ഫലങ്ങപള കുറരിച്ചുയ പരരിചയപപ്പെടുത്തരി
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.  അനരനീക്ഷ പയാളരികളയായ യട്രയായപ്പെയാസത്  ഫരിയർ  ,  സത്ട്രയായറയാസത്ഫരിയർ  ,മൈരിയസയാസത്ഫരിയർ  ,

പതർയമൈയാസത്ഫരിയർ  എന്നരിവപയ  കുറരിചത് പറഞ്ഞു . സർ നല  രസയത്തയാപടയയാണത് കയാസത്

എടുകയാറത്  അതുയപയാപല തപന്ന ഇനയ കയാസത്  എടുത്തു. സയാറരിപന  കയാസരിൽ  തമൈയാശകൾ

ഏപറ ഉണയാകയാറുണത്  .  ഉചയയായരി  ,  യചയാറത് എടുകയാൻ യപയായരി  .  കുറച്ചു  കുട്ടരികൾകത്  യചയാറത്

കരിട്ടരിയരിലയായരിരുന  .  അതുപകയാണത്  പരിപന്നയയ   യപയായരി   യചയാറത്   എടുത്തുപകയാണ്ടുവന  .

അഞ്ചയാമൈപത്ത പരിരനീഡത് W.E ആണത് . അന്ത്രു മൈയാഷയാണത് അയപ്പെയാൾ കയാസരിൽ വന്നതത് . സയാർ

പയാട്ടുപയാടയാൻ അവശധപപ്പെട്ടു . സമഹൽ നല വണയ പയാടരിയതുപകയാണത് അവപന കളരികയാൻ

വരിട്ടു  .  പയാട്ടുപയാടരിയ വരിപരിനരിപനയയ വരിനയായകരിപനയയ  ലയാൽചനരിപനയയ അഭരിനവരിപനയയ

കളരികയാൻ വരിട്ടു .ആ  പരിരനീഡത് നല രസകരമൈയായരി  തപന്ന കഴരിഞ്ഞു . ആറയാമൈപത്ത പരിരനീഡത്

ഫരിസരികത്  ആണത് . സബരിത്തത് സയാർ കയാസരിൽ വന . യഗയാളരിയദർപ്പെണങ്ങളരിൽ സത് കനീനരിൽ

പതരിക്കുന്ന  പ്രതരിബരിയബത്തരിപന  സയാനയ  വരച്ചു തന . എന്നരിട്ടത് അതുയപയാപല  പടസ്റ്റരിൽ

വരയയാൻ  സയാർ  പറഞ്ഞു .  ഇന്നത് സമഹലരിനത്  സബരിത്തത്  സയാറരിപന  അടുത്തത്  നരിന്നത്

അടരി  കരിട്ടരിയരിരുന.പയാട്ടുപയാടരിയതരിനയാണത്  അടരി  കരിട്ടരിയതത്.ആറയാമൈപത്ത  പരിരനീഡത്  കഴരിഞത്

ഏഴയാമൈപത്ത  പരിരനീഡയായരി.ബയയയാളജരി  ആണത്,രയാജനീവൻ  മൈയാഷത്  ശയാസ്തരിയനയാമൈപത്തക്കുറരിചത്

പഠരിപ്പെരിച്ചുതന.പൂചയത് 'പഫലരിസത് പഡയാമൈസ്റ്റരികസത് 'എന്നയാണത്'ഒരു കുഞ്ഞു പൂചയത്കത് ഇത്രയയ

വലരിയ യപയരയാ'.ഞങ്ങളപട ആ  പയാഠയ കഴരിഞരിരുന.വരിലയരിരുത്തയായ എന്ന ഭയാഗയത്തക്കു

യപയായരി.അങ്ങപന  കരിങത് ഡത്തരിപന  ഭയാഗയത്തക്കു  യപയായരി.അങ്ങപന  കരിങത് ണ്ഡത്തരിപന

വർഗരികരണപത്തക്കുറരിചത്  മൈനസരിലയായരി.പരിന്നനീടത്  എട്ടയാമൈപത്ത  പരിരനീഡത്

ഇയഗനീഷയാണത്.നടത്തയാപമൈന  പറഞ  പ്രവർത്തനറരിയപ്പെയാട്ടരിപന  പ്രകയാശനയ  പഹഡത്  മൈയാഷത്

ഇലയാത്തതരിനയാൽ  പവള്ളരിയയാഴത്ച  നടത്തയാപമൈന  പറഞ്ഞു.  പരനീക്ഷകത്  വരയാവുന്ന  പയാഠ

ഭയാഗങ്ങൾ ടനീചർ പറഞ്ഞു തന.ഇന്നപത്ത അതരി സനരമൈയായ ദരിവസയ കഴരിഞ്ഞു.യദശനീയ

ഗയാനയ പചയാലരി ,സത്കൂൾ വരിട്ടു .
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                       ഹറിമെചോലെയതറിചലെക്കട് ഒരുയചോത....       

                                                                              ശസ്വീജറിതട് മുററിയമ്പതട്

                                                                                                         മെചോതട് സട് അധര്യചോപകൈന്

മൈകയന ഇതരിനധയപട ഭൂപടയ

വനധയപട വയർ പരിളർപന്നയാഴുകുയ

വരിലയാപയവഗയ യപയാപല

വരൾവരകൾനദരികൾ പരമരകളറവർ................

പ്രനീ.  ഡരിഗരി  പഠനകയാലത്തയാണത്  മൈലയയാളത്തരിപന  പ്രരിയകവരി  മൈധൂസൂദനൻ  നയായരുപട

ഭയാരതനീയയ  എന്ന  ഈ  കവരിത  യകൾക്കുന്നതത്.  എപന  യകയാളജത്  പഠനകയാലയ  കയാസറത്

കവരിതകളയടയയ  കയാലമൈയായരിരുന.  ഒ.  എൻ.  വരി  യയടയയ,  കടമ്മനരിട്ടയയടയയ,

ബയാലചന്ദ്രൻചുള്ളരികയാടരിയനയയ,  മൈധുസൂദനൻ  നയായരുയടയയ,  മുരുകൻകയാട്ടയാകട  യയടയയ

കവരിതകൾ കയാമസരിൽ ഏപറ ചർചപചയ്യപപ്പെട്ട കയാലയ. 

വരിഷയയ  ഇപതയാനമൈല.  യനരപത്ത  പറഞ  ഭയാരതനീയവുയ  ഒൻ  വരി  യപട

യഗയാതമ്പുമൈണരികൾ  എന്ന  കവരിതയയ  ഭയാരതപരധടനത്തരിനുള്ള  എപന  യമൈയാഹപത്ത

ബലപപ്പെടുത്തുന്നതരിനത്  കയാരണമൈയായരിട്ടുണത്.  ഈ  ആഗഹയ  സഫലനീകരരിചതത്  2011  പമൈയത്

മൈയാസത്തരിലയായരിരുന.  തൃശൂരരിൽ  നരിനയ  യകരളയാ  എകത്പ്രസരിൽ  ഡൽഹരിയരിയലക്കുയ

അവരിപടനരിനയ  ജൻശതയാബരി  എകത്പ്രസരിൽ  ഡറയാഡൂണരിയലക്കുമൈയായരിരുന  യയാത്ര.  ഈ

യയാത്ര  വടയക  ഇനധയപട  ഒരു  പസ്കചത്

രൂപപപ്പെടുത്തുന്നതരിനത്  ഏപറ  സഹയായരിച്ചു.

അഞ്ചുവർഷങ്ങങ്ങൾകരിപ്പുറയ ഒരു യയാത്ര വനീണ്ടുയ......

ഇയതയരിടയത്തകത്.  വഴരി  പകയാങ്കേണരിലൂപട  എന്ന

വധതധയാസയ  മൈയാത്രയ.  2016  ഏപ്രരിൽ  മൈയാസയ

ഒന്നയായതരിയ്യതരി  പകയാച്ചുയവളരി  ഡറയാഡൂണ്

എകത്പ്രസരിൽ  കണ്ണൂരരിൽ  നരിനയ

ജത എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് ചചചോചറചോടച്ച്                                                   16                



                                                                                                                                                     ദദ്യുതത

ഡറയാഡൂണരിയലകത്.  മവകുയന്നരയ  6  മൈണരികത്  പുറപപ്പെട്ട  വണരി   കയാസർയഗയാഡയ,

മൈയഗലയാപുരവുയ  പരിന്നരിട്ടത്  കരിതച്ചുയകുതരിച്ചുയ  പയായയാൻ  തുടങ്ങരി.  പരിയറന്നപത്ത  പ്രഭയാതയ

പകയാങ്കേണരിപല രത്നഗരിരരിയരിലയായരിരുന. പത്രത്തരിൽ വയായരിചറരിഞ പകയാങ്കേണ് വരിയശഷങ്ങൾ

അടുത്തറരിഞ തരിപന സഖയ.  ഇരുമ്പുവലകളയാൽ കവചയ തനീർത്ത മൈലകൾകരിടയരിലൂപടയയ,

ഇരുട്ടത്  നരിറഞ  തുരങ്കേങ്ങൾകരിടയരിലൂപടയയ,  വലരിയ  പയാലങ്ങളരിലൂപടയയ  ഉള്ള  യയാത്ര,

വയായരിചറരിഞതരിലയ  മൈയനയാഹരയ.  നമ്മുപട  നയാട്ടരിൽ  യനയാപകത്തയാദൂരയത്തയാളയ  പയാടങ്ങൾ

ഉണയായരിരുന്നതത്  കഥ  മൈയാത്രമൈയായരി  അവയശഷരിച  ഈ  കയാലത്തത്  പകയാങ്കേണ്  പയാതമുതൽ

വണരിയരിറങ്ങരിയ  ഡറയാഡൂണ്  വപര  കണ  ചകവയാളയ  മുട്ടരിനരിൽക്കുന്ന  പയാടങ്ങൾ  മൈതരി

ഒരയായയസയാളയ  ഈ  യയാത്ര  മൈറകയാതരിരരികയാൻ.  കണ്ണൂരരിൽനരിനയ  ഡറയാഡൂണ്  വപരയള്ള

മൂവയായരിരയത്തയാളയ  കരിയലയാമൈനീറർ  യയാത്രകരിടരിൽ  കർണയാടക  ത്തരിപല  പനലയ  കരരിമ്പുയ,

ഉത്തയരനധൻ  ഗയാമൈങ്ങളരിപല  യഗയാതമ്പുയ,  തരിനയയ,  കടുകുയ,  യചയാളവുയ,  ബയാർലരിയയ,

പയർവർഗങ്ങളയ, പചകറരികളയ, എനയവണ പചയയ സസ്വർണവർണമുള്ളതുമൈയായ കയാഴ്ചകൾ

വയാൻയഗയാഗരിപന ചരിത്രങ്ങപളയപ്പെയാപല മൈയനയാഹരമൈയായരിരുന.

മൈഹയാരയാഷയരിപല  ആദധയസ്റ്റഷൻ  എത്തുന്നതരിനത്  മുൻപത്  പറയരിലരിനരിരുവശവുയ  കണ

യചരരി  (  Slums)  എപന്ന  വലയാപത  അതരിശയരിപ്പെരിച്ചു.  ഇവരിപടകണ  മൈനുഷധരുയ

വളർത്തുമൃഗങ്ങളയ  തമ്മരിലള്ള  ഏക  വധതധയാസയ  മൈനുഷധനത്

കഴുത്തരിൽ  കയറരില  എന്നതത്  മൈയാത്രമൈയായരിരുന.  സരിഗ്നൽ

ഇലയാത്തതരിനയാൽ  യസ്റ്റഷനത്  മുൻയപ  നരിർത്തരിയ

വണരിയരിയലകത് തുളച്ചുകയറരിയ മൈനുഷധമൈലത്തരിപന ദുർഗനയ

അസഹനനീയമൈയായരിരുന. 

വണരി  വനീണ്ടുയ  കുതരിയചയാടുകയയാണത്.  സൂറത്തുയ,  വയഡയാദരയയ,  ഹസത്റത്തത്

നരിസയാമുദ്ദേനീനുയ  ഫരനീദയാബയാദുയ,  മൈനീററത്  സരിറരിയയ  കടനയപയായത്.  ഇടയരിൽകണ  പയാസ്റ്റരികത്

മൈയാലരിനധക്കൂമയാരവുയ,  മൈലരിനജലത്തരിൽ കുളരിക്കുന്ന കുട്ടരികളയ പരസധമൈയായരി മൈലവരിസർജ്ജനയ

നടത്തുന്നവരുയ മൈനസരിൽ മൈയായയാപത നരിന. ഒടുകയ മൂന്നയായനയാൾ മവകനീട്ടത്      6 മൈണരികത്

വണരി ഡറയാഡൂണ് പറയരിൽയവ യസ്റ്റഷനരിൽ എത്തരിയചർന.
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ഡറയാഡൂണ് എന്നതത് ഉത്തർഖണ്ഡരിപന തലസയാനവുയ,  ഇനധയരിപല വളപര

പ്രധയാനപപ്പെട്ട ഒരു സഖവയാസ യകന്ദ്രവുമൈയാണയലയാ.  വരിവരിധ യകന്ദ്രഗവ.സയാപനങ്ങളപടയയ

പപയാതുയമൈഖലയാ  സയാപനങ്ങളപടയയ  ആസയാനയ  കൂടരിയയാണത്  ഈ  നഗരയ.  FRI  അഥവയാ

യഫയാറസത്റത്   റരിസർചത്  ഇൻസ്റ്റരിററ്റ്യൂട്ടത്  ,  ഒ എൻ ജരി  സരി,  ഇനധൻ മൈരിലരിട്ടറരി  അകയാദമൈരി,  ITBP

അകയാദമൈരി,  ഇനരിരയാഗയാനരി  നയാഷണൽ  യഫയാറസത്റത്  അകയാദമൈരി,  IRDE,  പസനർ  യഫയാർ

ഡരിഫൻസത്  ഇലകത്യട്രയാണരികത്  അപരിയകഷൻ  ലയബയാറട്ടറരി,  ഇനധൻ  ഇൻസ്റ്റരിററ്റ്യൂട്ടത്  ഓഫത്

പപയട്രയാളരിയയ,  സർപവ്വെ ഓഫത് ഇനധ,  വയാഡരിയ ഇൻസ്റ്റരിററ്റ്യൂട്ടത്  ഓഫത് ഹരിമൈയാലയൻ ജരിയയയാളജരി

എന്നരിങ്ങപന  ഒയട്ടപറ  സയാപന  തലസയാനങ്ങൾ  ഇവരിപടയയാണത്.  ചരരിത്രവുമൈയായയ

ഹരിന്ദുപുരയാണവുമൈയായയ  ഏപറ  ബനപപ്പെട്ടരിരരിക്കുന  ഈ  നഗരയ.  ഹരരിദസ്വയാർ,  ഋഷരിയകശത്

എന്നനീ  തനീർതയാടനയകന്ദ്രങ്ങൾ  ഈ  നഗരത്തരിന  50  കരി.  മൈരി  ചുറളവരിലയാണത്.  യകരളപത്ത

മൈലബയാർ, തരിരുവരിതയായകൂർ എന്നരിങ്ങപന പറയയ യപയാപല ഗർവയാൾ, കുമൈയൂണ് എന്നരിങ്ങപന

രണത് യമൈഖലകൾ യചർന്നതയാണത് ഉത്തർഖണ്ഡത്. 

യമൈൽ  പറഞ  സയാപനങ്ങളരിൽ  എപന്ന  വലയാപത  ആകർഷരിചതത്  ഇനധൻ

യഫയാറസത്റത്  അകയാദമൈരി  ആയരിരുന.  പകട്ടരിടത്തരിപന  ആകയാരഭയഗരിപകയാണ്ടുയ,

വലരിപ്പെയപകയാണ്ടുയ നരിർമൈയാണത്തരിപല മവവരിധധവുയ,  മവഭവവുയ പകയാണ്ടുയ ഈ സയാപനയ

ആരുയടയയ ശ്രദ്ധ ആകർഷരിക്കുയ.  

1878  ൽ  Sir.  Dietrich  Brandis  എന്ന  ജർമൈൻ  യഫയാറസ്റ്റർ  British  Imperial  Forestry

School  എന്ന യപരരിൽ ബരിട്ടനുയവണരിയയാണത് ഈ സയാപനയ അരയഭരിക്കുന്നതത്.  1906  ൽ

അതത് Imperial Forest Research Institute  എന്ന യപരരിയലകത് മൈയാറരി.  ഇന്നത് ഇതത് ഇനധൻ
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കഗൗണ്സരിൽ ഓഫത് യഫയാറസത്ട്രരി റരിസർചരിപന കനീഴരിലള്ള വരിദധയാഭധയാസസയാപനയ കൂടരിയയാണത്.

1991  മുതൽ ഒരു ഡനീമൈത്ഡത് സർവ്വെകലയാശയാലകൂടരിയയാണത്  FRI. IFS (Indian Forest Service)

പരനീക്ഷ  പയാസയായവർക്കുള്ള   പരരിശനീലന  യകന്ദ്രയ  കൂടരിയയാണരിതത്.  450  ഓളയ  പഹകത്ടർ

വലരിപ്പെമുള്ള കയാമസരിൽ നരിലനരിൽക്കുന്ന ഈ പകട്ടരിടത്തരിപന വരിസത്തൃതരി 2.5 പഹകത്ടറയത്ര.

ഇനധയരിപല മുൻപ്രധയാനമൈന്ത്രരിമൈയാർ, ഇനധൻ പ്രസരിഡണ്ടുമൈയാർ തുടങ്ങരി ഏപറ പ്രധയാനപപ്പെട്ട

വധക്തരികൾ  നട്ട  വൃക്ഷങ്ങൾ  ഈ  കയാമസരിപന  പ്രയതധകതയയാണത്.  മുലപപ്പെരരിയയാർ

അണപകട്ടത്  നരിർമൈരികയാൻ  ഉപയയയാഗരിച  അയത  നരിർമൈയാണരനീതരിയയാണത്  ഈ  പകട്ടരിടയ

പണരിയരിലയ ഉപയയയാഗരിചതത്.  

ഡറയാഡൂണ്  പട്ടണത്തരിൽ  നരിനയ  8  കരി.  മൈരി  അകപല  സരിതരിപചയ്യുന്ന  ഒരു

ടൂറരിസത്റത്  യകന്ദ്രമൈയാണത്  യറയായബഴത്സത്  പകയത് വത്    അഥവയാ  കുച്ചുപ്പെയാനരി.  നൂറയാണ്ടുകൾകത്

മുൻപുണയായ  ഭൂകമത്തരിയലയാ  മൈയറയാ  ഒരു  വലരിയ  കുന്നത്  പരിളർന്നത്  യപയായരിരരിക്കുന.

600 മൈനീറയറയാളയ നനീളമുള്ള അതധയാവശധയ വനീതരിയള്ള ഒരു ഇടനയാഴരി രൂപപപ്പെട്ടരിരരിക്കുന ഇവരിപട.

ഒരു  അരുവരിയയ  ഇതരിനകത്തത്കൂപട  ഒഴുകുന.  ഉഷ്ണകയാലത്തത്  ധയാരയാളയ  സനർശകർ

എത്തരിപപ്പെടുന്ന  ഒരരിടമൈയാണരിതത്.  ഇടനയാഴരിയപട  വശങ്ങളരിപല  കരരിങ്കേൽപ്പെയാളരികൾ

കയാണുയമയാൾ  അതരിശയയ  യതയാനക  സസ്വയാഭയാവരികയ.  വധതധസ്തകലകൾ  ഉരുകരിയചർന്നത്
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കട്ടപരിടരിചയപയാപല  യതയാനയ.  ഒരു  മൈഹയാപ്രളയത്തരിപന  അവശരിഷപമൈയന്നയാണയ  കുച്ചുപ്പെയാനരി

സനർശകരരിൽ കഗൗതുകമുണർത്തരിപകയായണയരിരരികപട്ട.

ഡറയാഡൂണരിൽ  നരിനയ  11  കരി.മൈരി  അകപല  സരിതരിപചയ്യുന്ന  ഒരരിടമൈയാണത്

സഹസ്രധയാര.  ചുണയാമ്പുകലരിനയാൽ  രൂപയപകയാണ  കൂറൽ  മൈലനരിരകളയാൽ  ചുറപപ്പെട്ട  ഒരു

പ്രയദശയ.  ഒരു  വലരിയ  അരുവരി  ഒഴുകരിപകയായണയരിരരിക്കുന.  പചരരിഞ്ഞുനരിൽക്കുന്ന   ഒരു

പടുകൂറൻ  കുന്നരിപന മുകളരിൽനരിനയ മൈഴപയയന്നയാണയ ഉറവകൾ പപയത്തുപകയാണരിരരിക്കുന്ന

കയാഴ്ച  അത്ഭുതയ  ജനരിപ്പെരിക്കുന്നതയാണത്.  മൈപറയാരരിടത്തത്  സൾഫർകലർന്ന  പവള്ളത്തരിപന

ഉറവയയാണത്.  ചനീഞമുട്ടയപട  ഗനമുള്ള  ഈ  ജലത്തരിൽ  കുളരിക്കുന്നതത്  ചർമൈയരയാഗങ്ങൾ

സഖപപ്പെടുന്നതരിനത് സഹയായരിക്കുന്ന ഔഷധയ കൂടരിയയത്ര. 

മൈസൂറരി  മൈലനരിരകൾ  ഡറയാഡൂണരിൽനരിനയ  35  കരി.  മൈരി  അകപലയയാണത്.

ലയാൽബഹദൂർ ശയാസ്ത്രരി നയാഷണൽ അകയാദമൈരി ഓഫത് അഡത്മൈരിനരിസത്യട്രഷൻ എന്ന ഇനധൻ

സരിവരിൽസർവ്വെനീസത്  പരരിശനീലനയകന്ദ്രയ  ഇവരിപട  സരിതരിപചയ്യുന.  ഇനധയരിപല

വളപരപ്രധയാനപപ്പെട്ട ഒരു സഖവയാസയകന്ദ്രമൈയാണത് മൈസൂറരി. 

ഉത്തരയാഞ്ചൽ  യയാത്രയപട  സവരിയശഷതകൾ  തുടരുകയയാണത്.  ഇനധ  എന്ന

മൈഹയാരയാജധയ ഒയരസമൈയയതപന്ന വരിഭരിന്നങ്ങളയായ കയാലയാവസയയാലയ അത്ഭുതയ സൃഷരിക്കുയ.

അതദ്യുഷ്ണവുയ, അതരിമശതധവുയ, മൈണൽകയാറ്റുയ, പവള്ളപപ്പെയാകവുയ, വരൾചയയ ഒയരകയാലത്തത്

തപന്ന അനുഭവരിയകണരിവരുന്നവരയാണത് ഭയാരതനീയരയായ നയായ. യയാത്രയരിൽ മൈഹയാരയാഷയരിലയ

ഗുജറയാത്തരിലയ  ചുട്ടുപഴുത്ത  അവസയരിൽ  എനപചയ്യണപമൈന്നറരിയയാപത  നരിന്ന  ഞയാൻ

സമുദ്രനരിരപ്പെരിൽ  നരിനയ  10000  ത്തരിൽ  യമൈപല  അടരിയള്ള  ഓലരി  എന്ന  സലത്തത്

എത്തരിയയപ്പെയാൾ  തണുപ്പെരിലയ  ഗതധനരമൈരിലയാപത  നരിനയപയായരിട്ടുണത്.  ഗയഗയാനദരിയപട

ഓരയപറരി ഋഷരിയകശരിൽ നരിനയ ഓലരിവപര സഞ്ചരരിച  400  ഓളയ കരിയലയാമൈനീറർ യയാത്ര തന്ന

അനുഭവങ്ങൾ വർണനയതനീതമൈയാണത്. എന്നയാലയ

പറയയാൻ  ശ്രമൈരികയായ.  ഞയാൻ  തനീവണരികയറരിയ

കണ്ണൂർ  പറയരിൽയവ  യസ്റ്റഷൻ  സമുദ്രനരിരപ്പെരിൽ

നരിനയ  2.  98  അടരിമൈയാത്രയ  ഉയരത്തരിലയാണത്.

തനീവണരിയരിറങ്ങരിയ ഡറയാഡൂയണയാ, 2089.  8  അടരി

ഉയരത്തരിലയ. 
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ഇവരിപടയയ  തനീരുന്നരില  കണക്കുകൾ.  ലക്ഷധസയാനപത്ത  സയബനരിയചടയത്തയാളയ

ഇതത്  തയാഴത്  വരയയാണത്  ഇനരി  350  കരിയലയാമൈനീ  റർ  ചുരയ.  യയാത്രയരിലയങ്ങയാളയ  ചുരത്തരിപന

ഒരുവശയ  ഗയഗ.  ദുർഘടമൈയായപയാത.  യറയാഡപകടമൈരണങ്ങൾ  പത്രവയാർത്തയപയാലമൈലയാത്ത

നരിതധ  സയഭവങ്ങൾ.  ഹരിമൈയാലയപമൈന്നതത്  ഐസത്  നരിറഞ  ഒറ  മൈലയയാപണന്ന

ധയാരണയയാണത്  ഹരിമൈയാലയ ത്തരിലൂപടസഞ്ചരരികയാത്ത പലർക്കുയ. ഗയഗയപട ഓരയ പറരിയള്ള

യയാത്രയരിൽ കണ ഓയരയാ കുനയ അത്ഭുതത്തരിപന കലവറയയാണത്. ആനയയ, പുലരിയയ, മൈയാനുയ,

വധതധസ്ത  കുരങ്ങുവർഗങ്ങളയ,  പക്ഷരികളയ  നരിറഞ  യമൈഖലകൾ.  മൈലയപട  പല  ഭയാഗങ്ങളയ

പലതരത്തരിൽ  രൂപയ  പകയാണവ.  ചരിലകുനകൾ  വലരിയ  ഉരുളൻകലകളയ  മൈണ്ണുയ  കുഴഞത്

രൂപപപ്പെട്ടതത്.  ചരിലതത്  വലരിയ കരരിങ്കേൽപ്പെയാളരികൾ കൂട്ടരിയരിടരിചത്  രൂപപപ്പെട്ടതത്.  മൈറ്റുചരിലതത്  വലരിയ

ചുണയാമ്പുകലരിനയാൽ  രൂപപപ്പെട്ടതത്.  വൻകരകൾ  കൂട്ടരിയരിടരിചത്  കടലരിൽനരിനയ

ഉയർനവന്നതയാകയാപമൈന്ന  നരിഗമൈനയ  ശരരിവയ്ക്കുന്നതയാണത്  ഇവപയയാപകയയ.

കടൽജനീവരികളപട യഫയാസരിലകൾ ഈ യമൈഖലയരിൽനരിനയ  ലഭരിചരിട്ടുണയത്ര. 

ഇനരിക്കുറചത്  ഗയഗപയ

കുറരിചയാവയായ.  ഇനധയരിപല  ഏറവുയ

നനീളയകൂടരിയ നദരി.  ഇതത്  ഒറ നദരിയല.

ഋഷരിയകശരിൽ  എത്തുയമയായഴക്കുയ

പ്രധയാനമൈയായയ  അഞ്ചത്  നദരികൾ

അളകനന  എന്ന  നദരിയയയാടത്

യചർന്നയാണത് ഗയഗയയാവുന്നതത്. അഞ്ചത്

സയഗമൈസയാനങ്ങൾ  യദവപ്രയയാഗത്,  രുദ്രപ്രയയാഗത്,  കർണപ്രയയാഗത്,  നനപ്രയയാഗത്,

വരിഷ്ണുപ്രയയാഗത് എന്നരിവയയാണത്.  ഈ ഓയരയാ പ്രയയാഗരിലയ വചത് ഭയാഗനീരഥരി,  മൈനയാകരിനരി,  പരിനയാർ,

നനയാകരിനരി,  ധൂളരിഗയഗ  എന്നനീ  നദരികൾ  അളകനനയയയാടത്  ലയരിചയാണത്  ഗയഗയയാവുന്നതത്.

പചങ്കുത്തയായ  മൈലനരിരകൾകരിടയരിലൂപട  നയാരുയപയാപല  ഒഴുകുന്ന  ഈ  നദരി  ഋഷരിയകശരിൽ

നരിനയ പരപന്നയാഴുകയാൻ തുടങ്ങുന.  ഗയയഗയാത്രരി യഗസധറരിപല ഗയായത് മുഖത് ഗുഹയരിൽനരിനയ

ഉദത്ഭവരിചത്  2525  കരി.  മൈരി  ദൂരയ  ഒഴുകരി  കൽകത്ത  നഗരയ  വഴരി  ബയഗയാൾ  ഉൾകടലരിൽ

ലയരിക്കുന. നമ്മുപട രയാജധയ കൂടയാപത ബയഗയായദശരിലൂപടയയ ഒഴുകുന ഗയഗ.  ഉത്തർഖണ്ഡത്,

ഉത്തർപ്രയദശത്,  ബനീഹയാർ  ,  ജയാർഘണ്ഡത്,  പശരിമൈബയഗയാൾ  എന്നനീ  സയസയാനങ്ങളരിപല

കൃഷരിയയ , വധവസയായവുയ, ജനീവരിതവുയ ഈ മൈഹയാനദരിപയ ആശ്രയരിചയാണത്. 2007 പല നദരികപള

കുറരിച്ചുള്ള   അനർയദശനീയപഠനത്തരിൽ  യലയാകത്തരിപല   ഏറവുയ  മൈലനീമൈസമൈയായ  നദരികളപട
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കൂട്ടത്തരിൽ  അഞ്ചയായസയാനയ   ഗയഗയപത്ര.  ഇരുപയതയാളയ  ജലമവദദ്യുതപദ്ധതരികൾ  ഈ

നദരിയരിലണത്.  പുതരിയ  പ്രയപ്പെയാസലകളയ  അത്രതപന്ന.  സഞ്ചരരിച  വഴരിയരിപല

ഗയാമൈനീണജനതയപട  ജനീവരിതത്തരിനുള്ള  ഏകആശ്രയയ  ഗയഗയയാണത്.  ഏപറ

ദുരരിതയനരിറഞതയാണത് ഇവരിടുപത്ത ജനജനീവരിതയ.  തയാപഴ ഗയഗ ഒഴുകുനപവങ്കേരിലയ ജനവയാസയ

കുന്നരിൻപുറങ്ങളരിലയാണയലയാ.  പചറരിയ ഉറവയള്ള ഇടങ്ങളരിൽ പചറരിയ ഗയാമൈയ രൂപപപ്പെടുന.

മൈലയരിടരിചരിലയ  നരയഭയാജരികളപട  ആകമൈണവുയ  പതരിവത്.  നമ്മുപട  രയാജധത്തരിപന

നഗരയകന്ദ്രനീകൃത  വരികസനപത്തക്കുറരിചത്  അറരിയകയപയാലയ  പചയ്യയാത്ത  പയാവയ

ഗയാമൈനീണജനത.  പവള്ളയ  ലഭരികയാൻ  സയാധധതയള്ള  പചറരിയ  പചറരിയ  ഇടങ്ങളരിൽ  അവർ

ഉള്ളരിയയ  ,  ഉരുളകരിഴങ്ങുയ,  പയർവർഗങ്ങളയ  കൃഷരിപചയ്യുന.  ഇവരിപട  കൃഷരിപചയ്യുന്ന

പയർവർഗങ്ങൾകത്  മൈയാർകറരിൽ  വലരിയവരിലയണപത്ര.  എന്നരിട്ടുയ  അവർകത്  തുഛമൈയായ

കയാശയാണത്  ലഭരിക്കുന്നതത്.  ഒയരയാ  ഗയാമൈത്തരിലമുള്ളവർകത്  വധതധസ്ത  രനീതരിയരിലള്ള

വസ്ത്രധയാരണരനീതരിയമുണത്.  നമ്മൾ  മൈലയയാളരികൾ  എത്രയയയാ  ഭയാഗധവയാൻമൈയാരയാപണന്നത്

ഇവരുപട ജനീവരിതയ  കയാണുയമയാൾ മൈനസരിലയാകുയ.  ആവശധത്തരിനത്  പയാർപ്പെരിടയമൈയാ,  വസ്ത്രയമൈയാ,

കുടരിപവള്ളയമൈയാ,  ആശുപത്രരികയളയാ,  യയാത്രയാസഗൗകരധയമൈയാ,  സയഘബലയമൈയാ,  വരിദധയാഭധയാസയമൈയാ

ലഭരികയാത്ത  പയാവയ  കർഷകജനത.   സനീസണ്  മൈയാറുയമയാൾ  തയാപനരില  പനഗറനീവത്

ഡരിഗരിയയാവുയമയാൾ ധരരിയകണ വസ്ത്രങ്ങളയ,  മൈറത് വസത്തുകളയ വയാങ്ങയാൻ  400  കരിയലയാമൈനീറർ

ഇപ്പുറത്തത്  ഡറയാഡൂണരിൽ  വരണമൈപത്ര.  ഈ  ജനതപയ  കുറരിച്ചുള്ള  പഠനവുയ,  അവരുപട

വരികസനവുയ  ലക്ഷധയവച്ചുള്ള  ഗയവഷണയ  നടത്തയാൻ  മൈയാനവരികവരിഷയ  തൽപ്പെരരയായ

വരിദധയാർതരികൾക്കുള്ള സയാധധതകൾ പ്രയയയാജനപപ്പെടു ത്തയാവുന്നതയാണത്. 

           രയാവരിപല  6  മൈണരികത് തുടങ്ങരിയ യയാത്രയാണത്  .  ഇയപ്പെയാൾ മവകുയന്നരയ  6  മൈണരി.

ഇയപ്പെയാൾ  ഞയാൻ  ഓലരി  എന്ന  സലത്തയാണത്.  ചുറ്റുയ   യമൈഘയമൂടരിയ  കുനകൾ.  ഒനയ

വധക്തമൈല. ഉത്തർഖണ്ഡത്  സർകയാരരിപന ഘർവയാൾ മൈണ്ഡൽ വരികയാസത് നരിഗയ ലരിമൈരിറഡരിപന

ടൂറരിസത്റത് റരിയസയാർട്ടരിൽ തയാമൈസസഗൗകരധയ അയനസ്വഷരികയാൻ വണരിയരിൽനരിനയ പുറത്തരിറങ്ങരി.

തണുപ്പെരിപന  കയാഠരിനധയ  മൈനസരിലയായതത്

അയപ്പെയാഴയാണത്.  യകയാപട്ടയാനയ

ഇടയാപതയയായരിരുന  റരിസപത്ഷനരിയലകത്

യപയായതത്.  അവരിപടനരിനയ  തണുപ്പെത്

സഹരികവയ്യയാപത വണരിയരിപലകത് തരിരരിയചയാടരി.

7  ഡരിഗരിയയായരിരുന തയാപനരില.  യകയാട്ടത് ധരരിചത്

വനീണ്ടുയ  റരിസപത്ഷനരിയലകത്.  മുറരി  ലഭധമൈയാണത്.
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വയാടകയയ  അത്രയ്കധരികമൈരില.  ഭക്ഷണയ  കഴരിചത്  മുറരിയരിയലകത്.  തണുപ്പെരിപന  അകറയാനുള്ള

റജയായരിയയ, ഹനീററുയ റൂമൈരിൽ റഡരി. യയാത്രയാക്ഷനീണത്തരിൽ പപട്ടന്നത് ഉറങ്ങരി. 

രയാവരിപല ഏകയദശയ   5. 30  നത്  ഉറകയപതളരിഞ്ഞു.  മുറരിതുറന്നത് പുറത്തരിറങ്ങരി.

മുന്നരിപല  കയാഴ്ചകണത്  അത്ഭു  തവുയ  സയനയാഷവുയ.  പുറത്തുപറയയാനയാ  വയാത്ത  ഒരനുഭൂതരി.

തയലന്നത് വന്നയപ്പെയാൾ കണ യമൈഘയ മൂടരികരിടന്ന കുനകൾ മുഴു വൻ ഐസത്. സൂരധപ്രകയാശയ

കൂടുന്നതരിന  നുസരരിചത്  കുനകളപട  പവളപ്പുയ  കൂടരിക്കൂ  ടരിവന.  ചരിത്രങ്ങളരിൽ  കണതരിലയ

എത്രയയയാ  മൈയനയാഹരമൈയായ  കയാഴ്ച.   ഞങ്ങൾ  എത്തുന്നതരിപന തയല  ആഴ്ചവപര  ഓലരിയരിൽ

Skiing  ഉണയായരിരുന്നപത്ര.  ITBP  യപട  Skiing  പരരിശനീലനയകന്ദ്രയകൂടരിയയാണത്  ഞങ്ങൾ

നരിൽക്കുന്ന  മൈലനരിര.  ഓലരിയരിൽനരിനയ  ബദരനീനയാഥരിയലകത്  50  കരി.  മൈനീ  മൈയാത്രയമൈ  ഉള.

ഋഷരിയകശരിൽ നരിനയ പുറപപ്പെട്ട N H  യജയാഷരിയമൈടത് എന്ന സലത്തുവചത് രണയായരി പരിരരിയന.

ബദരനീനയാഥരിയലക്കുയ  ഓലരിയരിയലക്കുയ.  ഈ  സനീസണരിൽ  ബദരനീനയാഥരിയലകത്

പ്രയവശനമൈരിലയാത്തതരിനയാൽ യപയായരില.

ബദരനീനയാഥരിൽ  നരിനയ  മൂന്നത്

കരിയലയാമൈനീറർ  വപരയയ  യറയാഡള്ളു.

അവരിപടയയാണത്  ഇനധയരിപല

അവസയാനഗയാമൈയ എന്നറരിയപപ്പെടുന്ന

മൈയാനയാ  ഗയാമൈയ.

അതുകഴരിഞയാൽപരിപന്ന

മചനയയാണത്.  ഓലരിയരിപല

കയാലയാവസയയ,  പ്രകൃതരിഭയഗരിയയ

മൈനസനരിറപയകണത്  മൈടകയയാത്ര  ആരയഭരിച്ചു.  വനീണ്ടുയ  ചുരയ.  എങ്കേരിലയ  കയറരിയ  അത്ര

പ്രയയാസയ യതയാന്നരിയരില. 

 അതരിനരിടയരിൽഒരയാപള  പരരിചയപപ്പെടുത്തയാൻ  മൈറന.  സഞ്ചരരിച  വണരിയപട

മഡ്രൈവർ.  ഒരു രസരികൻ പചറുപ്പെകയാരൻ.  യപരത് യയയായഗഷത്.  എത്രവപര പഠരിച്ചു എന്നതരിനത്

പഠരിചരിയട്ടയരിപലന്ന  മൈറുപടരി.  പ്രയായയ  യചയാദരിചയപ്പെയാൾ  അറരിയരില,  32  ഓ  34  ഓ  മൈയറയാ

ആപണന്നത്  യതയാനുന  എന്ന  മൈറുപടരി.  പഠരികയാത്ത  ആൾകത്   മഡ്രൈവരിയഗത്  പലസൻസത്

കരിട്ടരിയതരിപന  കയാരധയ  തരിരകരിയയപ്പെയാൾ  4  യഫയായട്ടയായയ

കുറചത്  മപസയമുപണങ്കേരിൽ  ആർക്കുയ  പലസൻസത്

കരിട്ടുപമൈന്ന മൈറുപടരി. യയയായഗഷരിപന ഇയപ്പെയാഴപത്ത ജനദരിനയ
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പലസൻസത്  നൽകരിയ  ഏജനത്  പകയാടുത്തതപത്ര.  സത്കൂൾ  വരിദധയാഭധയാസമൈരിപലങ്കേരിലയ  ഹരിനരി

നന്നയായരി  എഴുതയാനുയ  വയായരികയാനുയ  അയദ്ദേഹത്തരിനറരിയയായ.  ഒരു  ഹരിനരി  ഇയഗനീഷത്

ഡരിക്ഷത്ണറരിയയ മൂപ്പെർ സരിരമൈയായരി കയ്യരിൽ കരുതുന. 10  വർഷയത്തയാളമൈയായരി ഈ റൂട്ടരിൽ

പട്ടണത്തരിനത്  ആവശധമൈയായ  സയാധനങ്ങൾ  ഡറയാഡൂണരിൽനരിനയ  എത്തരിചത്പകയാടുകൽ

യയയായഗഷയാണപത്ര.  യയാത്രയരിൽ  പലരുയ  പറയന്നതത്  യകയട്ടയാ  മൈയറയാ  യയയായഗഷത്  നല

അറരിവുള്ളവനയായരിമൈയാറരിയരിരരിക്കുന.  ഇയപ്പെയാൾ  ഒന്നയായകയാസരിൽ  പഠരിക്കുന്ന  മൈകപന

ആറയായകയാസരിപലത്തുയമയാൾ  രയാഷനീയ  മൈരിലരിട്ടറരി  സത്കൂളരിൽ  യചർകണപമൈന്നയാണത്  ആ

പരിതയാവരിപന  ആഗഹയ.  അവൻ  പഠരിത്തത്തരിൽ  മൈരിടുകനയാപണങ്കേരിൽ  IIT  യരിൽ

യചർകണപമൈന്നതുയ  യയയായഗഷരിപന  ആഗഹമൈയാണത്.  ഒരു  പരിതയാവരിപന

ആഗഹയ,മൈകപനകരിറരിച്ചുള്ള  പ്രതനീക്ഷ...യയയായഗഷുയ  മൈകനുയ  വരിജയരിക്കുപമൈന്നത്  നമുകത്

പ്രതനീക്ഷരികയായ.

തപന  ജനന  തരിയ്യതരിയയയാ,  ജനരിച  വർഷയമൈയാ  ,  പ്രയായയമൈയാ  അറരിയയാത്ത

ഉത്തയരനധൻ  ഗയാമൈനീണയവതസ്വത്തരിപന  പ്രതനീകമൈയാണത്  യയയായഗഷത്.

കരിയലയാമൈനീററുകൾകരിടയരിൽ  ഒറപപ്പെട്ടുകരിടക്കുന്ന  പചറുകുടരിലകളയ,  കറപണത്തയാത്ത,

പമൈയാമബൽടവയറയാ,  പറയത്യഞ്ചയാ  ഇലയാത്ത,  ഇനധൻ  ജനയാധരിപതധപത്തക്കു  റരിയചയാ,

ഭരരിക്കുന്ന  പയാർട്ടരിപയക്കുറരിയചയാ  ഒനമൈറരിയയാത്ത  ,  അന്നന്നപത്ത  അന്നത്തരിനുയവണരി

രയാപ്പെകൽ മൃഗതുലധയ കഷപപ്പെടുന്ന ഉത്തയരനധൻ ഗയാമൈനീണജനത.

പ്രകൃതരിയപട വശധമൈയായ സഗൗനരധയ ഒരു ഭയാഗത്തത്. നരിർധനരുയ പനീ  ഡരിതരുമൈയായ

ഒരു  ജനത  മൈറുഭയാഗത്തത്.  നമ്മുപട  മൈലയയാളനയാടത്  ജനീവരിതനരിലവയാരത്തരിൽ  ഇവപരകയാളയ

എത്രയയയാമൈനീപതയയാണത്.  യകരളയ  ഇടത്തരയ  സയാമത്തരികയശഷരിയള്ളവരുപട

സസ്വർഗരയാജധമൈയാണത്.  എന്നയാൽ  ഉത്തയരനധ  തരികച്ചുയ  വരിഭരിന്നമൈയാണത്.  സമത്തരിപന

വരിതരണത്തരിൽ ധനരികർ,  ദരരിദ്രർ എന്നരിങ്ങപന രണത് വരിഭയാഗപമൈ ഇവരിപടയള.  ധനരികനത്

ധനവുയ, ദരരിദ്രർകത് ദയാരരിദ്രധവുയ കൂടരിക്കൂടരിവരുന്ന മൈഹയാരയാജധയ. 
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"വരകൾക്കുമൈകയമൈ............

പതയ്ക്കുന്ന ഹൃദയയമൈ ഭയാരതയ.........

വരവള്ളരി പമൈപലപ്പെരിടരിചത് 

നയായ അടരിവയാരയവരുകളരിയലക്കൂർന്നത് 

യനർമൈയരിൽപചലണയ

യവരുകൾ പവള്ളയ കുടരിച തനീരത്തത്

അല്പയനരയ മൈരിനപകട്ടരിരരികയാൻ ശ്രമൈരികണയ.”

ഭയാരതനീയത്തരിപല ഈ വരരികയളയാർത്തത് പകയാണത്   എപന യയാത്രയപട ഒരു ഘട്ടയ ഇവരിപട

പൂർത്തരിയയാവുന.
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                                    നെസ്വീ    വരറിലചയചോ .....

                                                                                 ചദവറികൈ. മകൈ.പറി 

                                                                                                           ഒന്പതട്  .ഡറി 

                        യനരയമൈപറ   കടന  യപയായരി  ... ഞയാനരിതയാ 

                    ഈ  വരയാനയരിൽ  ഒറയരിരുനപകയാണത് 

                  ആരുമൈറരിയയാപത  ദൂരപയയങ്ങയാ  നരിന്നത് 

                   നനീ  വരുന്നതുയ  യനയാകരി  നരിൽപക 

                  ഞയാനുതരിർപത്തയാരയാ  പൂവരിതളപകയാണത് 

                  നനീയയാ  കറുപ്പെരിപന   പുണരുവയാൻ 

                  നരിപന  ആ  ഇരുൾ ചൂടയായരി   ഞയാനരിയപ്പെയാൾ 

                               നനീ  വരുന്നതുയ  കയാത്തനീവരയാനയരിൽ                   

                   നനീ വരുയ യനരയ ഞയാനർദ്ധനരിദ്രയരിൽ  ആഴത് ന 

                  യപയാകുയമൈയാ ?

                   പയാതരിരയാ പമൈത്തയരിൽ ഞയാനുറങ്ങുയ  മുൻപത് 

                  നനീ വരരിലയയയാ  എന്നടുത്തത് 

                മശതധകയാലത്തരിൽ  തണുപ്പുള്ള

                രയാത്രരിയരിൽ 

                നരിപന്ന പുതപചയാനറങ്ങുവയാൻ 

               ഞയാൻ   നരിപന്നയയ  കയാത്തനീവരയാനയരിൽ 

                  എയന  നനീ  വരരിലയയയാ  എന്നരരികരിൽ ?
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                         ബചോബ മെചോഷറിമനെ  ഓര്ക്കുചമ്പചോള്............. 
                                                                              സലെറിലെ മകൈ പറി

                                                                                  മെലെയചോളശം അധര്യചോപറികൈ

      

    നരിസസ്വയാർത  സഗൗഹൃദത്തരിയനയയ  ,ആത്മയാർതമൈയായ  അദ്ധധയാപനത്തരിയനയയ  ആൾ

രൂപമൈയായ  ബയാബു  മൈയാഷരിപന  ജസ്വലരിക്കുന്ന  ഓർമ്മകൾ  നമ്മുപട  വരിദധയാലയത്തരിപല  ഓയരയാ

മൈണൽത്തരരിയരിലയ മൈയാപറയാലരിപകയാള്ളുകയയാണത്.  ഇനയ പുക മൂടരിയ മൈനുഷധ ജനീവരിതത്തരിപല

അമൈയാനുഷരികമൈയായ  സങ്കേല്പങ്ങളരിൽ  ഭ്രമൈരികയാപത  ജനീവരിത  മൂലധങ്ങപള  അടയയാളപപ്പെടുത്തരിയ

ജനീവരിതമൈയായരിരുന  ബയാബുമൈയാഷരിയനതത്.  അധധയാപകപനന്ന  നരിലയരിൽ  മൈയാഷത്

ഉണയാകരിപയടുത്ത  സസ്വതസരിദ്ധമൈയായ  അധധയാപനമശലരി  എടുത്തു

പറയയണതുതപന്നയയാണത്.  തമൈയാശകലർന്ന  അയദ്ദേഹത്തരിപന  പകയാച്ചുവർത്തമൈയാനങ്ങളയ

പുഞ്ചരിരരി തൂകുന്ന മുഖവുയ ഞങ്ങളപട സ്റ്റയാഫത് റൂമൈരിൽ സഗനയ  പരത്തരിനരിറഞ്ഞുനരിൽക്കുന.

യരയാഗയ  കവർപന്നടുത്ത  യസവന  സന്നദ്ധമൈയായ  ജനീവരിതയ  അവസയാനരിചരിട്ടത്  രണ്ടു  വർഷയ

കഴരിഞരിരരിക്കുന. അയദ്ദേഹത്തരിപന ഓർമൈകൾക്കുമുന്നരിൽ കണ്ണുനനീർപൂകയളയാപട.........

ജത എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് ചചചോചറചോടച്ച്                                                   27                



                                                                                                                                                     ദദ്യുതത

                      വറിദര്യചോലെയചരറിതതറിലൂമട

                                                                                    എന് ടറി ഷചോജറി

                                                                                                                    പറി ടറി എ പ്രസറിഡണട്

  യചയായറയാടത്  ഗയാമൈപഞ്ചയായത്തരിൽ   1974  ൽ  ആരയഭരിച   ഏക  ഗവപണ്മെനത്

ഹയർപസകൻഡറരി  സത്കൂൾ ആണത് നമ്മുയടതത്  .  ഒരു നയാടരിപന വരികസന കയാരധത്തരിലയ

സയാമൂഹധ സയായസത് കയാരരിക  പുയരയാഗതരിയരിലയ ഈ സത്കൂളരിപന പങ്കേത്  നരിർണയായകമൈയാണത് മൈറത്

പ്രയദശങ്ങളരിപലന്നയപയാപല   വരിദധയാഭധയാസ  കയാരധത്തരിൽ  മപ്രമൈറരി  അപ്പെർമപ്രയമൈറരി

വരിദധയാലയങ്ങൾ  മൈയാത്രമൈയായരിരുന  ഇവരിപടയമുണയായരിരുനള  .  ഈ  ഗയാമൈപ്രയദശപത്ത

കുട്ടരികൾകത്  ഉന്നത  വരിദധയാഭധയാസയ  ലഭരികണപമൈന്ന  ലക്ഷധയത്തയാടത്  കൂടരിയയാണത്  ഒരു  കൂട്ടയ

സയാമൂഹരിക സയായസത് കയാരരിക രയഗപത്ത പ്രവർത്തകരുപട  യനതൃത്തസ്വത്തരിൽ യചയായറയാടത് ഹയർ

പസകൻഡറരി സത്കൂൾ സയാപരിതമൈയായതത് .

                      1960 ൽ ശ്രനീ പരി പരി കൃഷ്ണ കുറുപ്പെത് പ്രസരിഡനയായരി കമ്മരിറരി രൂപനീകരരിക്കുകയയ

മൈഠത്തരിൽ  ശ്രനീ  വരി  പക  അമ്മദത്  ഹയാജരി   അഞ്ചത്  ഏകയറയാളയ  സത് ഥലയ  സഗൗജനധമൈയായരി

നൽകുകയയ  പചയത്തു  .  എന്നയാൽ  1974  ജൂലയായത്  19  നത്  യചയായറയാടത്  ഗയാമൈപഞ്ചയായത്തത്

പ്രസരിഡനത്  ശ്രനീ  വരി  പരി  യഗയാപയാലൻ  മൈയാസ്റ്റർ  പ്രസരിഡനയായരി  ഉണയാകരിയ  കമ്മരിറരിയപട

പ്രവർത്തന  ഫലമൈയായയാണത്  ഒരു  മഹ  സത്കൂൾ  സത് ഥയാപരികയാൻ  സർകയാരരിൽ  നരിനയ

തതസ്വത്തരിൽ അയഗനീകയാരയ ലഭരിചതത്  .  1974  പസപത്റയബർ  3  നയാണത് യചയായറയാടത്  ഗവപണ്മെനത്

മഹസത്കൂൾ , കുരരികരിലയാടത് യ പരി സത്കൂളരിൽ ആരയഭരിചതത് . തുടകത്തരിൽ 27 പപണ്കുട്ടരികൾ

മൈയാത്രമൈയായരിരുന  ഉണയായരിരുന്നതത്  .  രണ്ടു  വർഷത്തരിനത്  യശഷയ  പുതരിയ  പകട്ടരിടയ

പൂർത്തനീകരരിക്കുകയയ വരിദധയാഭധയാസ മൈന്ത്രരി ടരി എയ യജകബത് ഉതത്ഘയാടനയ പചയ്യുകയയ പചയത്തു .

2000  -01  അധധയന  വർഷയ  ഹയർ  പസകൻഡറരി  വരിഭയാഗയ  ആരയഭരിക്കുകയയ

ആവശധമൈയായ പകട്ടരിടസമുചയങ്ങളയ  ലയാബുകളയ സയാപരിക്കുകയയ ഉണയായരി . 
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                 സമൈഗമൈയായ വരിദധയാഭധയാസ പുയരയാഗതരി ലക്ഷധമൈയാകരി നടപ്പെരിലയാകരിയ 'വരിജയരഥയ'

പരരിപയാടരി, പ്രയായദശരികമൈയായരി  സത്കൂൾ വരിദധയാഭധയാസ സമൈരിതരികൾ രൂപനീകരരിചത് കുട്ടരികളപട പഠന

കയാരധങ്ങളരിൽ  സയാമൂഹധ  പ്രവർത്തകർ  കുടരി  പങ്കേയാളരികളയാകുകയയ  പചയ്തയതയാടത്  കുടരി

വരിജയശതമൈയാനയ കുതരിച്ചുയർന. കഴരിഞ 20 വർഷമൈയായ ഈ പ്രവർത്തനയ ഇനയ സജനീവയ.

സത്കൂളരിപന  ഭഗൗതരിക  സയാഹചരധയ  പമൈചപപ്പെടുത്തയാനുയ,  അനയാരയാഷ  നരിലവയാരത്തരിയലകത്

സത്കൂളരിപന മൈയാറയാനുയ കഴരിഞരിട്ടുണത്.  ഇനരിയയ ഒയട്ടപറ മൈയാറങ്ങളയ പരരിഷത്കയാരങ്ങളയ 

വരുയത്തണതുണത്.

                         സത്കൂളരിപന ഇന്നത് കണുന്ന പുയരയാഗമൈനങ്ങൾകത് യനതൃപരമൈയായ പങ്കുയ

ആവശധമൈയായ  എലയാ  സഹയായ  സഹകരണവുയ  പചയ്യത്തതത്  വടകര  മൈണ്ഡലപത്ത

പ്രതരിനരിധനീകരരിച  MLA മൈയാർ,  Mp മൈയാർ,  ജരിലയാപഞ്ചയായത്തത്  അധരികയാരരികൾ  ,  വരിവരിധ

അധധയന  വർഷങ്ങളരിൽ  സത്കൂൾ  PTA യപട  സയാരഥധയ  വഹരിച  പ്രമുഖ  സയാമൂഹധ

പ്രവർത്തകർ  ,  സത്കൂളരിപല  അധധയാപകർ  ,  മൈറ്റു  സയാമൂഹധപ്രവർത്തകർ   എന്നരിവരയാണത്.

സർകയാരരിപന  മൈരികച  പരി.റരി.എ  ക്കുള്ള  അവയാർഡത്  ലഭരിച  യകയാഴരിയകയാടത്  ജരിലയരിപല  ഏക

വരിദധയാഭധയാസ സയാപനവുയ,  ജരിലയാ  പഞ്ചയായത്തരിപന മൈയാതൃക വരിദധയാലയവുമൈയാണത്   യചയായറയാടത്

ഗവണ്പമൈനത് ഹയർ പസകൻണറരി സ്കുൾ.
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                                   ജറിനെശലെഭങ്ങളുമട വസ്വീടട്                        

                                                                                        ചദവനെന.വറി

                                                                                                                                            9 B

 

പ്രശസത് ത   യനയാവലരിസത്റത്,  കലയാവരിമൈർശകൻ   പരി  .സയരന്ദ്രപന   അതരിമൈയനയാഹരമൈയായ

പുസ്തത്കമൈയാണത്  'ജരിനശലഭങ്ങളപട  വനീടത്  '  .  2017   ൽ  ആണത്   ഈ   പുസത് തകയ

പ്രസരിദ്ധനീകരരിചതത് . 

                                    സമൈസത് ത  ജനീവജയാലങ്ങളപടയയ തയാളയാത്മകമൈയായ

പപയാരുത്തപപ്പെടലരിലൂപട  മൈയാത്രയമൈ  മൈനുഷധർകത്  ശയാനരിയയ  സമൈയാധയാനവുയ

ഉണയാവുകയള്ളുപവനയ  അതരിനയാധയാരമൈയായ   ഭഗൗതരിക  പ്രകൃതരിയപട  നരിലനരിൽപ്പെത്

ഉറപ്പുവരുത്തുയമയാൾ  മൈയാത്രയമൈ  നമുക്കു  സഗൗഖധവുയ  ആനനവുയ   ലഭധമൈയാകുകയള  എനയ

അനയാഥരുപട  ജനീവരിതസയഘർഷങ്ങളരിലൂപട ആവരിഷത് കരരിക്കുന്ന  ഒരു  യനയാവലയാണത്   പരി  .

സയരന്ദ്രപന ' ജരിനശലഭങ്ങളപട വനീടത് ' .

                                                                                         ഇതരിപല  മുഖധ  കഥയാപയാത്രങ്ങളയാണത്

രയാമൈയാനുജനുയ   ധനലക്ഷത്മൈരിയയ.   മൈയാതയാപരിതയാകൾ  നഷപപ്പെട്ടതരിനയാൽ    ബയാലധത്തരിയല

അനയാഥയാലയങ്ങളരിൽ  ജനീവരിതയ  നയരികയാൻ   വരിധരികപപ്പെട്ടവരയാണത്   രയാമൈയാനുജനുയ

ധനലഷരിയയ.   വനീടരിപനക്കുറരിച്ചുള്ള  ഓയരയാരുത്തരുപടയയ  സങ്കേല്പങ്ങൾ  വധതധസ്തമൈയായരിരരിക്കുയ

.പകയാടുയകയാറരിൽ  ഒരു  മുളയ  കുടരിലരിപനയയയാ  മൈണ്ചുവരരിപനയയയാ  സരക്ഷയരിൽ  കഴരിയന്ന

ആദരിമൈ  യഗയാത്രയ  മുതൽ  തുഴഞ്ഞുനനീങ്ങുന്ന  യതയാണരികളരിൽ  വനീടുണയാകരിയവർ  ആയയാലയ

വനീടത്സരക്ഷയപട  യകന്ദ്രമൈയായരിട്ടയാണത്  ഏവരുയ  കണകയാക്കുന്നതത്.  അത്തരയ

സരക്ഷരിതതസ്വങ്ങപള കുറരിച്ചുള്ള സങ്കേല്പമൈയാവണയ  അനയാഥരയായരി വളർന്നരിട്ടുയ അടുത്തുതുടങ്ങരിയ

നയാൾ  മുതൽ  രയാമൈയാനുജനുയ  ധനലക്ഷത്മൈരിയയ  വനീടുപവയകണ  ഇടപത്ത  പ്രതനീക്ഷരിക്കുന്നതത്

.അവരുപട സമൈയാനങ്ങളയായ ജനീവരിത സയാഹചരധങ്ങളയാവയായ വനീടരിപന കുറരിച്ചുള്ള സങ്കേല്പങ്ങളരിൽ

യപയാലയ  അവർകത്  ഏകയാത്മകത  മകവരുത്തുന്നതത്  .ഉപജനീവനയാർതയ  നഗരങ്ങളരിൽ

യചയകറയാൻ  വരിധരികപപ്പെടുന്ന  ഓയരയാ  വധക്തരിക്കുയ  ഇത്തരയ  സസ്വപങ്ങൾ  ഉണയാകുയ

.എലയാവപര  യപയാപലയയ ഫത്ളയാറരിൽ അധരികകയാലയ തയാമൈസരികയാനല ഇവരുപട തയാൽപരധയ .
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അതരിനയാലയാണത് പചപ്പെരിപന   തയാഴത്          വരയരിൽ എവരിപടപയങ്കേരിലമൈയാവണയ തങ്ങളപട

പയാർപ്പെരിടയ എന്നരിവർ തനീരുമൈയാനരിക്കുന്നതത് .

                                            വനീടുപവയയാനുള്ള പചപ്പെരിപന തുരുത്തുയതടരിയള്ള യയാത്രയരിൽ

വർത്തമൈയാന  പയാരരിസരിതരിക  സയഘർഷങ്ങപള  അവർകത്  അഭരിമുഖനീകരരിയകണരിവരുന

.നഗര  മൈയാലരിനധങ്ങൾ  ഒഴുകരിപയത്തരി  ദുർഗനയ  പ്രസരരിപ്പെരിചത്  പകട്ടരികരിടക്കുന്നയരിടപത്ത

തയാമൈരപപയായ്കയയാവുന്ന ഡരിജരിറൽ സയങ്കേതങ്ങൾ പകയാണത് വരിശദനീകരരികയാൻ ശ്രമൈരിച റരിയൽ

എയസ്റ്ററത് കയാരരിൽ നരിനയ കഷരിചത് രക്ഷപപടുകയയായരിരുന .ധനലക്ഷത്മൈരികത് പവയരിലയ മൈഴയയ

നരിലയാവുയ  പക്ഷരികളപട  പയാട്ടുയ  എനയവണ  പ്രകൃതരിയപട  സമൈസ്ത  സഗൗഭയാഗധങ്ങളയ

നരിർവരിഘത് നയ  കടനവരുന്ന  തരത്തരിലള്ള  സങ്കേല്പങ്ങളയാണത്  ഉള്ളതത്  .സസ്വനയ  വനീടരിപന

സങ്കേൽപ്പെങ്ങൾ  യപയാലയ  ഇലയാത്ത  രയാമൈൻ  ധനത്തരിപന  സയാങ്കേൽ  ല്പങ്ങളപട  ചയായയ  കുടരി

ചയാലരിചു  യചർക്കുകയയയാ  പചയ്യുനള്ളു  .രണ്ടുയപർക്കുയ  നഗര  ജനീവരിതയ  മൈടുത്തു  വരിവയാഹയ

കഴരിഞരിട്ടരിപലകരിലയ വനീടത് വയ്കയാനുള്ള അഭരിവയാഞഛ ഇരുവർക്കുയ ഉണത് .  ശയാനരിനരിയകതരിപല

യയാത്ര  പൂർത്തരിയയാകരി  യഗയാത്ര  വർഗ  യമൈഖലയരിൽ  അലഞ്ഞുനടന്നയശഷയ  നയാട്ടരിൽ

തരിരരിപചത്തരിയ  ഭൂയപഷയാണത്  അവരുപട  നനീലമൈല  യയാത്രകത്  യവണ്ടുന്ന  ഒരുകങ്ങൾ

പചയത്തുപകയാടുക്കുന്നതത്.എന്നയാൽ  ഹരരിതയശയാഭയയാർന്ന  മൈലനരിരകളയ  കയാട്ടരുവരികളയ

കുളരിർകയാറ്റുയ  എലയായ  പ്രതനീക്ഷരിചത്  യയാത്രപുറപപ്പെട്ടഅവപര  എതരിയരൽക്കുന്നതത്  വരണ  തയാഴത്

വരയയ  പകയാടുയ  യവനൽച്ചൂടുയ  എലയാമൈയായരിരുന.തങ്ങളപട  മുത്തശരി  മുത്തശനയാരുപട

ജനീവരക്തമൈയാണത്  നദരികളയായയ  അരുവരികളയായയ  ഒഴുകുന്നപതനയ  അവരുപട

ശരിയരയായരയാമൈങ്ങളയാണത് വൃക്ഷലതയാദരികപളനയഅവരിപട വനീശുന്ന കയാറരിൽ അവരുപട ജനീവപന

തുടരിപ്പുകളണത്  എനയ  വരിശസ്വസരിചരിരുന്ന  യഗയാത്രവർഗങ്ങപള  എപന്നയന്നക്കുമൈയായരി

തുടച്ചുനനീക്കുകയയയാ  സയായസ്കയാരരികമൈയായരി  ഉന്മൂലനയാശയ  വരുത്തുകയയയാ  പചയ്യുന.

പവടരിമൈരുന്നതരിപന  ശക്തരിയയ  ചതരിയയ  കുബുദ്ധരിയയ  ഉപയയയാഗരിച്ചുപകയാണയായരിരുന  പറഡത്

ഇനധ കയാരപന ഭൂമൈരി മുച്ചൂടുയ പയാശയാതധയ തട്ടരിപയടുത്തതത് .

                       വരണ ഭൂമൈരിയരിലൂപട യയാത്രയരിലൂപട ഒടുവരിൽ ശ്രവണപുത്തൂരരിൽ അവർ

എത്തരിയചരുന  അവരിപട  നരിന്നത്  മൈയാരരിയമ്മപയ   കയാണുന.  രയാത്രരി  തയന്നയാപടയാപ്പെയ

തയാമൈസരികയാൻ  അനുവദരിക്കുന്ന  മൈയാരരിയമ്മ  ശക്തരി  യവലപന  കയാട്ടരിപകയാടുകയാപമൈന്നത്

പറയന.  അവരുപട  വനീടുപണരിയയാനുള്ള  ഇടപത്ത കുറരിച്ചുള്ള  പ്രതനീക്ഷകൾ  ഒരരികൽ  കൂടരി

മൈങ്ങുന്നരിടത്തത് യനയാവൽ അവസയാനരിക്കുന. 

                                     ഓയരയാ വയായനകയാരപനയയ മൈനസരിൽ ആഴത്ന്നരിറങ്ങുന്നതയാണത് ഈ

യനയാവൽ.  വർത്തമൈയാനകയാലത്തരിപന വലരിയ ഉദയാഹരണമൈയാണത് ഈ യനയാവൽ.
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                                         യചോതചോവറിവരണശം 

                                                                                       നെനനെ.വറി.പറി

                                                                                                              9.ബറി

 

                   അന്നത് പമൈയത് 10. ഞങ്ങൾ കുടുബസയമ്മതയമുന്നയാറരിയലകത് യപയാവുന്ന ദരിവസയ.

രയാത്രരി 9.30 യയയാപട എലയാവരുയ ഒരുമൈരിചത് വപന്നത്തരി. ഉടൻ തപന്ന ഞങ്ങൾകത് യപയാവയാനുള്ള

വയാൻ  വന.  കുട്ടരികൾ  ഓടരി  വയാനരിൽകയറരിയരിരുന.  എപന  ഇരരിപ്പെരിടയ

ജനലരരികരിലയായരിരുന.  രയാത്രരിയപട  നരിലയാവരിൽ  നക്ഷത്രങ്ങപള  യനയാകരിയരിരുന്നത്  ഞയാൻ

മൈയങ്ങരിയപ്പെയായരി.  പപപട്ടന്നത്  വയാനരിൽ   പയാട്ടരിപനയയ,   ഡയാൻസരിപനയയ  ആരവയ  മുഴങ്ങരി.

ഉറകത്തരിൽ നരിനയ പയാപട എഴുയന്നറത് ഞയാനുയ ഡയാൻസത് കളരിച്ചു. 

                        രയാവരിപല 6 മൈണരിയയയാപട ഞങ്ങൾ അടരിവയാരപത്തത്തരി.പചപരവതയാനരി

വരിരരിചതുയപയാപലയതയരിലകൾ  ഒയര  വലപ്പെത്തരിൽ  ആകൃതരിയരിൽ  തട്ടുതട്ടയായരി  നരിൽക്കുന്നതു

യനയാകരിനരിന്നതുപകയാണത്  സമൈയയ  യപയായതറരിഞരില.  ഉടപന  ഇരവരികുളയ  നയാഷണൽ

പയാർകരിപലത്തരി. ഈ പയാർകരിപനക്കുറരിചത് യകട്ടറരിഞത് നല പരരിചയമുണത്. പയക്ഷ ഇതുവപര

കണരിട്ടരില.  ഇനധയരിപല  വരയയാടുകപള  സയരക്ഷരിക്കുന്ന  ഏകപയാർകയാണത്  ഇതത്.  ഒരുപയാടത്

വലരിയ ചുര ങ്ങൾ കയറരിയയാണത് ഇവരിപട എത്തരിയതത്.  ഒരു  ബസരിലയാണത് ചുരയ കയറരിയതത്.

ജനലരിലൂപട തയായഴകത് യനയാകരിയയപ്പെയാൾ  എയനയാ മൈനസരിൽതനീ പയാളരി. വളപര പചറരിയ യറയാഡത്

വള   ഞ്ഞുത്തരിരരിഞത്  യവഗത്തരിൽ  യപയാവുയമയാൾ  എലയാവരുപടയയ  മുഖപത്തഭയയ  ഞയാൻ

ശ്രദ്ധരിച്ചു. ഒടുവരിൽ ഞങ്ങൾ മുകളരിൽ ഇരവരികുളയ പയാർകരിപലത്തരി. വളപര ഉയർന്ന പ്രയദശയ.

അവരിപട നരിനയതയായഴകത് യനയാകരിയയാൽ  വനീടുകൾ തനീപപ്പെട്ടരി യപയാപലപയ ഉണയാവ. തണുത്ത

കയാലയാവസയയാണത്  ,  എ ങ്ങുയ  നരിശബത.  ഇരവരികുളയ  പയാർകത്  ഞയാൻ  പ്രതനീക്ഷരിചതരിലയ

മൈയനയാഹരമൈയാണത്. വധതധസ്തമൈയായ പചടരികൾ, പൂവുകൾ , എങ്ങുയ  ഹരരിതയാഭയ.കൂടുതൽ മൈരങ്ങളയ,

പചടരികളയ  ഇടതൂർന്നത്  വളർന്നതു  കയാരണമൈയാവയായ,  ഇവരിപട  നല  തണുപ്പെത്.

മൈരങ്ങൾകരിടയരിലൂപട  നടക്കുയമയാൾ  കുരുവരികളയ  മൈറ്റു  പക്ഷരികളപടയയ  ആരവയ  മൈയാത്രയ.

പപപട്ടന്നത് കയാട്ടരിനുള്ളരിൽ നരിന്നത്എയനയാ ശബയ യകട്ടത്  ഞയാൻ അയങ്ങയാട്ടുയനയാകരി...വരയയാടത്!!
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കുയറ വരയയാടുകൾ നരിരനനരിന്നത് ആഹയാരയ

കഴരിക്കുന.  ഞയാൻ  അതരിപന  പതയാടയാൻ  യനയാക്കുയമയാഴയാണത്  ഒരു  യബയാർഡരിൽ  DON'T

DISTURB ANIMALS'എന കണതത്.

              എപനന്നറരിയരില,അവരിപടയള്ളകയാലയാവസ പകയായണയാ,പക്ഷരികളപട കള കള

നയാദയ  പകയായണയാ,അവരിടുപത്ത  നരിശബത  പകയായണയാ  അവരിടയ  എനരികരിഷമൈയായരി.

തരിരരിച്ചുയപയാരയാൻ കഴരിയയാത്തവരിധയ കയാട്ടരിപന അരരികുകളരിലൂപട ഒഴുകുന്ന പചറുഅരുവരികളരിൽ

ഞയാൻ ഒന കയാലകുത്തരി വഴുതരിവനീഴുകയയ പചയത്തു.  നല ശുദ്ധജലയ.  അതരിപന ഒഴുകരിപന

ശബയ  ആ കയാടരിപന കൂടുതൽ മൈയനയാഹരമൈയാകരി തനീർക്കുന.ഞങ്ങൾ കുപറ കുതരിരകൾ ഉള്ള

മൈപറയാരുസലത്തത്യപയായരി.  കുതരിരപ്പുറത്തത്  കയറയാൻ  ഞയാൻ  ഏപറ  ആഗഹരിചരിരുന.  ആ

ആഗഹയ  ഞയാൻ  ഇവരിപട  സയാധധമൈയാകരി.  പരിന്നനീടത്  ചങ്ങയാടത്തരിൽ  കയറരി  പുഴകടന്നത്

അകരപയത്തരി.  അവരിപട  നരിന്നത്  യഫയായട്ടയാ  എടുത്തു.മൂന്നയാറരിൽ  വചത്  ഞയാൻ  പനപയ്തടുത്ത

കുപറ  ഒയാർമ്മകൾ  മൈനസരിൽ  കൂട്ടരി  വചത്  ,  ഇനരിയയ  ഇങ്ങപന  ഒരു  യയാത്രയവണപമൈന്നത്

മൈനസരിൽ ആഗഹയ ബയാകരിവചത് ഞങ്ങൾ നയാട്ടരിയലകത് തരിരരിച്ചു......       
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                                           നെവചകൈരളശം                               

                                                                                      ചജര്യചോതറിമെ മെചഹഷട്

                                                                                                                      8.സറി

                                                      നവയകരളപ്പെരിറവരി .1956 നവയബർ 1 നത് തരിരുവരിതയാങ്കൂറുയ

പകയാചരിയയ  മൈലബയാറുയ  ലയരിച്ചുണയായ  സയസത് ഥയാനയ  .അതരിപന  ചരരിത്രത്തരിലണയായ  ഏറവുയ

വലരിയ പ്രകൃതരി ദുരനപത്ത നയായ അതരിജനീവരിചരിരരിക്കുന .പ്രളയജലയ മൈണൽകയാടുകൾ മൈയാത്രയ

അവയശഷരിപ്പെരിച ഭൂമൈരികയരിൽ പുതുയകരളയ സൃഷരികയാനുള്ള യജ്ഞത്തരിലയാണത് മൈലയയാളരികൾ .

                                                                 അറുപതയാണ്ടുകളപട സയാമൂഹധസയായസത് കയാരരിക

മുയന്നറത്തരിപന  ചരരിത്രമൈയാണത്  യകരളത്തരിനത്  ഇനവപര  പറയയാനുണയായരിരുന്നതത്

.സമ്പൂർണസയാക്ഷരതയയ ഉയർന്ന  ആയർമദർഘധവുയ കുറഞ മൈയാതൃ മൈരണവുയ കുറഞ

ശരിശുമൈരണവുയ  പമൈചപപ്പെട്ട  സത് ത്രനീ  പുരുഷ  അനുപയാതവുയ  ഒപകയള്ള  സയസത് ഥയാനയ

ഇനധയപട  പപയാതുസമൂഹയാനരനീക്ഷത്തരിൽ  നരിനയ  യവറരിട്ടുനരിൽക്കുന  എന്നതത്

വസത്തുതയയാണത്  .  യകരളത്തരിപന   വരികസന   മൈയാതൃക   'യകരള  യമൈയാഡൽ  'എന്നത്

പുകഴത്ത്തപപട്ടു.  അനുഗഹനീതമൈയായ  കയാലയാവസയയ  ഭൂപ്രകൃതരിയയ  യകരളത്തരിനത്

മദവത്തരിപന സസ്വനയ നയാപടന്ന യപരുചയാർത്തരി.

                                    ഇന്നപലവപര  നയായ  അഭരിമൈയാനയ  പകയാണ  ഈ  യനട്ടങ്ങളപട

ഇടയരിൽ  കയാണയാപതയപയായ  ചരില  വനീഴത്ചകപള  ഓർമൈപപ്പെടുത്തുന്നതയായരിരുന  ഓഗസ്തരിപല

പ്രളയയ.   പ്രകൃതരിപയ  മൈറനള്ളപതയാനയ    വരികസനയ  അല  എന്ന   മുന്നറരിയരിപ്പെത് .

പ്രകൃതരിയപട  പയാഠങ്ങൾ കൂടരിയൾപകയാണയാണത് പുതരിയ യകരളയ എന്ന ഉദധമൈയ മൈലയയാളരികൾ

സയാക്ഷയാതത്കരരിയകണതത്.യകരളയമൈയാഡലരിപന   നഷപ്രതയാപവുയ  തരിരരിച്ചു  പരിടരിയകണതുണത്.

ഇതരിനുള്ള  നരിസസ്വയാർതമൈയായ  സയഭയാവനകളയ  ഒപത്തയാരുമൈയമൈയാകപട്ട   ഇക്കുറരി

നയായമൈയായരയാരുത്തരുയ യകരളത്തരിനത് നൽകുന്ന പരിറന്നയാൾ സമ്മയാനയ. 
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                                                 തറിരക്കട് 

                                                                                      ശറിവഗശംഗ  എസട്  

                                                                                                                     IX B

തരിരകത് .....

അതത് പൂരപ്പെറമരിപല ആൾക്കൂട്ടത്തരിപന 

തരിരകലയായരിരുന ...............

പരിപന്ന ?

കടകയാരയനയാടത്  വരിലയപശയാൻ നരിൽക്കുന്ന 

പപണ്ണുങ്ങളപട തരിരക്കുമൈല .... 

പരിപന്ന?

ബരിവയറജരിപല   നനീണ കറ്റ്യൂവരിപല 

തരിക്കുയ തരിരക്കുയ ?

അയലയല ...

ഇതത് അവളപട ജനീവരിതത്തരിപന തരിരകയായരിരുന .....

ഇരുട്ടരിപന പവളരിചമൈയാകരി മൈയാറ്റുവയാനുള്ള 

തരിരകത്.....................

ആ തരിരകരിൽ അവളപട കയാലരിടറരിയയയാ ?

ആർകറരിയയായ ?
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                                       എമന മെചോതൃ ഭചോഷ 

                                                                                   ഷചോനെറിയ ഫചോതറിമെ

                                                                                                                      9 B

                    

 എപന മൈയാതൃ ഭയാഷ എപന മൈലയയാള ഭയാഷ

                  യകരളനയാടരിപന തനരിമൈ നരിറപഞയാരയാ

                 മൈലയയാള ഭയാഷപയന്ന മൈയാതൃ ഭയാഷ 

                 ഞയായനപറ യസ്നേഹരിക്കുയ എപന ഭയാഷ 

                 അമ്മരിഞപ്പെയാലരിപന മൈയാധുരധമുപള്ളയാരനീ 

                 സനരഭയാഷയനീ മൈലയയാളഭയാഷ 

                 ഓയരയാ മൈലരരിലയ ഓയരയാ മൈനസരിലയ 

                 കുളരിരുപചയാരരിയമൈനീ മൈലയയാളഭയാഷ

                 മൈലയയാളയ എപന  മൈയാതൃ ഭയാഷ 

                 യകരളനയാടരിപന യകയാരരിത്തരരിപ്പെരിച 

                 ഭയാഷയരിപതയാന്നത് മൈലയയാളഭയാഷ 

                 മൈലയയാളയ എപന മൈയാതൃ ഭയാഷ 

                 അമ്മപയപന്നയാരു നന വയാകരിപന 

                 ഉറവരിടയ പചയാരരിയന്ന മൈലയയാള ഭയാഷ 

                 മൈലയയാളയ എപന ജന ഭയാഷ 

                മൈലയയാളയ എപന നന ഭയാഷ 

                 മൈലയയാളയ എപന നയാടരിൻ ഭയാഷ 

                 മൈലയയാളയ യകരളനയാടരിൻ ഭയാഷ 

                 മൈലയയാളയ എപന മൈയാതൃ ഭയാഷ 
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                         വറിടരചോതറിരുന്ന  പൂവട്

                                                                                       അചമെഘ എശം

                                                                                                      9 D
                                                           

                                                                1
                                                       പുസത് തക  തയാളരിപന  പ്രണയരിച 

                                                     മൈയരിൽ പനീലരി  തുണരിനത്  ഇന്നത് 
                                                     നരിറയ  മൈങ്ങരിയരിരരിക്കുന ..........                       

                                               
                                                                                 2 

                                                    കയാമൈത്തരിപന കഴുകൻ 
                                                   പകയാത്തരി  പറരിച  ഒരു ഇളയ 
                                                   പൂപമൈയാട്ടരിപന ക്കൂടരി കയാലയ 

                                                   ചവരിട്ടരിയരച്ചു .........                    
                                                               3 

                                                    അതയാ , ആ  പവള്ള  ചുവരരിൽ 
                                     അവളപട ബലയാതയഗയ  പചയ്ത

                                                    മൈയാരക സഗൗനരധയ .............
                                                                      4 

                                                          കയാവുപരിടരിച    ജനയാലകൾ 
                                                    ഉറപക അടചത് 

                                                   പട്ടുയചലപയ അഗ്നരിയയാകരി 
                                                    യലയാകമൈയാകുന്ന  ദനീർഘ  ചതുരപത്ത 

                                                     ശപരിച്ചു ശപരിച്ചു അവൾ 
                                                     മൈടങ്ങുകയയാണത്, നരിഗുഢതയപട 

                                                   ആൾത്തറയരിൽ ..................  
                                                  

                                                  .                       5
                                                   അവളപട  സസ്വപങ്ങപള 

                                                     .....   നരിരനീക്ഷണങ്ങപള .....
                                      

                                                തച്ചുടചതത് നയായ  ഓയരയാരുത്തരുമൈയാവയായ 
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                    ഉതരക്കടലെചോസറിമലെ പൂജര്യങ്ങള്

                                                                          ആദറിതര്യ .ഡറി 

                                                                                                                         IX   A

    ചരിരരിപ്പെരിച്ചുയ ചരിനരിപ്പെരിച്ചുയ  ഒരുകയാലത്തത്  പൂജധപമൈന്ന  രയാജയാവത്  എപന  ഉത്തരകടലയാസരിൽ

ഉലസരിച്ചു  നടന്നരിട്ടുണത്.  യചയായദധയാത്തരപമൈയാനയ  രയാജയാവരിപന  അടുത്തത് ഫലരിക്കുകയരിലയലയാ

.അതുതപന്നയയാപണപന ഉത്തരകടലയാസരിലയ  .  അയങ്ങയാട്ടുമൈരില ഇയങ്ങയാട്ടുമൈരില  .  കൂട്ടലമൈരില

കുറയലമൈരില . എപന ഉത്തരകടലയാസരിനത് എപന്ന  കളരിയയാകയാനറരിയയായ . യദഷധപപ്പെടുത്തയാൻ

അറരിയയായ  .  പപക്ഷ  എപന്ന   സയനയാഷരിപ്പെരികയാൻ  മൈയാത്രമൈറരിയരില  .  അങ്ങപനയങ്ങപന

ഒപന്നന്ന റയാണരി ഗയഭനീരനയായ പൂജധപമൈന്ന രയാജയാവരിപന അടുത്തുവന്നത് റയാണരിയയ രയാജയാവുയ

ഒന്നരിച്ചുനരിന്നയപ്പെയാൾ  പപത്തന്ന  മൈയനയാഹരമൈയായ  സയഖധ  എപന  ഉത്തരകടലയാസരിൽ

ഉണയായരി  .  അങ്ങപന  രണ്ടുയ  മൂനയ  സയഖധകൾ  എപന  ഉത്തരകടലയാസരിൽ  മൈയാറരി  മൈയാറരി

വരയാൻ തുടങ്ങരി .പപക്ഷ ഇതരിപനലയായ അപ്പുറയ രണരിനുയ മൂന്നരിനുയ ഒപക എപന പൂജധത്തരിപന

അടുത്തത്  വന  നരിന്നയപ്പെയാൾ  അയല  അവർകത്  മൈയനയാഹരമൈയായ  സയാനയ  ഉണയായതത്?

ഇവർപകലയായ  മൈയനയാഹരമൈയായ  സയാനയ  ഉണയാകരിയ  പൂജധപമൈയന  ഒളരിഞരിരരിക്കുന്നതത്?

ഒറയ്ക്കുനരിന്നയാൽ  പൂജധത്തരിപനയന  മൈഹതസ്വയ  ഇലയാതയാകുന്നതത്  ?ഈ യചയാദധയ  എപന ഉള്ളരിൽ

ഇറകയാൻ  പറയാത്ത  ചവർപ്പെയായരി  മൈയാറരി  .എപന  സരിതരി  ഉത്തരകടലയാസകളരിൽ

നരിന്നരിറങ്ങരിയ  യചയാദധ  കടലയാസകളരിയലക്കു  യപയായ  സരിതരിയയായരി.  കയാരണയ  ആ

യചയാദധകടലയാസത്  പ്രകൃതരിയയായരിരുന.  ഇനയ  പലർക്കുയ  പലയപ്പെയാഴുയ  പല  യചയാദധങ്ങൾകത്

ഉത്തരയ കണ്ടുപരിടരികയാനയാവയാത്ത യചയാദധകടലയാസയാണത് പ്രകൃതരി.  തരിരരിഞയാലയ മൈറരിഞയാലയ

യചയാദധങ്ങളപട  മൈഴ  പപയ്യരിപ്പെരിക്കുന്ന  ഈ  പ്രകൃതരിയയയാടത്  ഞയാൻ  എങ്ങപനയയാ  എപന

യചയാദധത്തരിനുള്ള ഉത്തരയ തരയാൻ പറയക. പപക്ഷ പ്രകൃതരികറരിയയായ പൂജധമൈയാപരന്ന രഹസധയ

.ഞയാൻ  ഇനയ  അയനസ്വഷരിക്കുകയയാണത്  ഉത്തരകടലയാസകളരിൽ  നരിന്നത്  തുടങ്ങരിയ

യചയാദധകടലയാസകളരിൽ  അവസയാനരിച  എപന  പൂജധത്തരിപന  രഹസധമൈറരിയയാൻ  .പലരുയ

പറയയ നരിപന സയാനയ പൂജധത്തരിലയാപണന്നത് പപക്ഷ അവർകറരിയരില പൂജധയ പകയാണയാണത്

പല  സയാനങ്ങളയ  ഉണയാകുന്നപതന്നത്  .യചയാദധകടലയാസകളരിൽ  തപന്ന  ഉത്തരയ  കയാണുയ

എന്നവഴരിത്തരിരരിവരിൽഞയാൻപചപന്നത്തരിചുറരിലയ  കയാണുന്നപൂജധത്തരിപനമൈഹതസ്വമൈറരിയയാഞയാൻ

ഇനയ സഞ്ചരരിച്ചുപകയാണരിരരിക്കുകയയാണത് 
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               ഭചോരതസ്വീയ സശംഗസ്വീതവഴറികൈളറിലൂമട

                                                                                       ശറിവഗശംഗ  എസട്

                                                                                                             സമ്പചോദകൈ

 യദവപ്രനീതരിക്കുയവണരി  പ്രയാകൃതമൈനുഷധർ  നടത്തരി  വന്ന  പൂജയാദരികർമ്മങ്ങളപട

പശയാത്തലത്തരിലയാണത്   സയഗനീതയ   ഭയാരതത്തരിൽ   അഭരിവൃദ്ധരിപ്രയാപരിചതത്  .  ഒയര   മൈട്ടരിൽ

വളപരയനരയത്തയാളയ   നനീണ്ടുനരിൽക്കുന്ന   മൈയന്ത്രയാചയാരണയ   മുഷരിചലയായരി   യതയാന്നരിയ

മവദരികർകത്   ഉച്ഛസയായരിലയ   കനീഴത് സയായരിലമൈയായരി  മൈയാറരി  മൈയാറരി  മൈയന്ത്രയാചയാരണയ

നടത്തുന്നതത്  ആനനകരമൈയായരിയത്തയാന്നരി.  അങ്ങപന  മൂന്നത് സസ്വരങ്ങൾ കണ്ടുപരിടരികപപ്പെട്ടു

അവയയാണത്  .'നരി'(അനുദയാത്തയ),'സ',(സസ്വരരിതയ)'  രരി  '(ഉദയാത്തയ)  ഇതരിൽ  ഗ,ധ  എന്നനീ

സസ്വരങ്ങളയ കൂടരിയചർന്നത്   'ഗ', 'രരി', '  സ', 'നരി', 'ധ'  എന്ന അഞ്ചുസസ്വരങ്ങളയായരി തനീർന. ഈ

സസ്വരങ്ങളരിലയാണത് സയാമൈഗയാനങ്ങൾ പയാടരിയരിരുന്നതത്. ഇവ പരിയന്നയയ വരികസരിചത്   ' മൈ '  '  ഗ '   '

രരി   '   സ  '  '   നരി  '    '  ധ   '    '   "പ'  എന്ന  ഏഴുസസ്വരങ്ങളയായരി  തനീരുകയയപചയത്തു.

സയാമൈഗയാനങ്ങളരിലൂപട  വളർന  വന്ന  ഈ  സപ്തസസ്വരസയഗനീതമൈയാണത്

ഭയാരതനീയസയഗനീതത്തരിപന അടരിത്തറ.

                                നല ഗനീതയ അഥവയാ ' സമൈധകയാകുന്ന ഗനീതയ' എന്ന അർഥത്തരിലയാണത്

സയഗനീതയ  എന്ന  യപർ ഉത്ഭവരിചതത്.  3 സസ്വരങ്ങളരിലൂപട ഉള്ള  സയഗനീതയ  നരിലനരിന  യപയാന്ന

കയാലത്തരിനത് 'ഋയഗസ്വദകയാലഘട്ടയ' എന പറയന. 

               ശയാസ്ത്രനീയ സയഗനീതപത്തക്കുറരിചത് നയാദയ, ശ്രുതരി, സസ്വരയ, രയാഗയ എന്ന കമൈത്തരിലയാണത്

നയായ  പഠരിക്കു-ന്നപതങ്കേരിലയ  സയഗനീതത്തരിപന  ഉത്ഭവവുയ  വളർചയയ  യഥയാർഥത്തരിൽ

ഇതരിപനതരിരയായ  ഒരു  കമൈത്തരിലയാണത്  അതയായതത്,  രയാഗയ,  സസ്വരയ,  ശ്രുതരി,  നയാദയ  എന്ന

കമൈത്തരിലയായരിരുന. 

                  മൂവ്വെയായരിരയ പകയാലങ്ങൾ പഴകമുള്ള ഒരു സയഗനീത പയാരമരധയ ഭയാരതത്തരിനുണത്.

നമ്മുപട  ശയാസ്ത്രനീയ  സയഗനീതത്തരിപല  ശ്രുതരി  മവവരിധധങ്ങളയ  തയാളമവവരിധധങ്ങളയ  മൈരികച

സയഗനീയതയാപകരണങ്ങളയ  എലയായ  ഇത്തരയ  പഴകയമൈറരിയ  ഒരു  സയസ്കയാരത്തരിപന

പതളരിവുകളയാണത്. 
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       കര്ണറ്റോടക  സസംഗഗീതസം         

ഭയാരതനീയസയഗനീതത്തരിപന  മപതൃകയ  ഏപറ  ഉൾപകയാണ  സയഗനീതമശലരിയയാണത്  ഇതത്.

ഇതരിൽ  ഭക്തരിരസത്തരിനയാണത്  പ്രധയാനധയ.  ഗമൈക  പ്രധയാനവുയ   തയാളപ്രധയാനവുയ  ആയ

സയഗനീതമൈയാണരിതത്.  ഇതരിൽപ്രധയാനമൈയായയ7 സമ്പൂർണ രയാഗങ്ങളണത്.

                                                                                                   

 വരിനധപർവ്വെതത്തരിനത്  പതയക  ഭയാഗത്തുള്ള  പ്രയദശങ്ങൾ  വരിയദശനീയ  ആകമൈണത്തരിനത്

ഇരയയാകയാത്തതുപകയാണത്  സയഗനീത  സമ്പ്രദയായയ  പഴയരൂപത്തരിൽ  തപന്ന   നരിലനരിന

.ഇങ്ങപനയയാണത്  കർണയാടക  സയഗനീതയ  രൂപപപ്പെട്ടതത്  .പതലങ്കേത്  ,സയസത് കൃതയ  ,മൈലയയാളയ

,കന്നഡ ,തമൈരിഴത് എന്നനീ ഭയാഷകളരിപലലയാമുള്ള സയഗനീത കൃതരികളടങ്ങരിയതയാണത് ഈ സയഗനീത

സരണരി  .പുരനരദയാസർ  ,തധയാഗരയാജസസ്വയാമൈരികൾ  ,മുത്തുസസ്വയാമൈരി  ദനീക്ഷരിതർ  ,ശധയാമൈശയാസ്ത്രരി

,സസ്വയാതരി തരിരുനയാൾ തുടങ്ങരിയവർ കർണയാടക സയഗനീതപത്ത അനശസ്വരമൈയാകരി തനീർത്തു .  

          

          

  ഹഡിന്ദുസറ്റോനഡി സസംഗഗീതസം

                                          

                             ഭയാരതത്തരിപന  വടക്കു ഭയാഗത്തുള്ള സയഗനീതശയാഖയയാണത് ഹരിന്ദുസയാനരി

സയഗനീതയ  .  പതരിഞകയാലത്തരിൽ  തുടങ്ങുന്ന   ആലയാപനയ  ദ്രുതകയാലത്തരിപലത്തുന

.ഹരിന്ദുസയാനരി  സയഗനീതത്തരിൽ പ്രധയാനമൈയായയ പത്തത്  രയാഗങ്ങൾ  (ഥയാട്ടുകൾ)  ഉണത്  .ഇതരിൽ

സപ്ത തയാളങ്ങളയ അഞ്ചു ജയാതരികളമുണത് .

                                                     

മുഗൾ  രയാജയാകനയാരുപട  ആകമൈണവുയ  ,യപർഷധ,ഈജരിപത്തത്  തുടങ്ങരിയ  രയാജധങ്ങളപട

സമർകവുയ  ആണത്  വടയകഇനധയരിൽ  വരിയദശനീയ  സയഗനീതത്തരിപന  സസ്വയാധനീനയ

ഉണയാകയാൻ കയാരണയ ഇങ്ങപനയയാണത് ഹരിന്ദുസയാനരി സയഗനീതയ രൂപയപകയാണതത് 
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                                        എമന വറിദര്യചോലെയശം  

                                                                                      ആദറിതര്യ .എശം.മകൈ

                                                                                                        9 .D 

അറരിവരിന അമൃതയ വരിളമ്പുന്ന 

എപന വരിദധയാലയ നടയരിലയായത് ഞയാൻ 

അമ്മയയയാപടയാപ്പെമൈയായത് ആയരിരയ കൂട്ടത്തരിൽ 

അറരിവരിൻ പടരികൾ ചവരിട്ടരി 

അറരിവരിപന സത് യനഹമൈയായത് മൈയാറരിയ 

ഗുരുപവന്ന പുണധപത്ത ഞയാനറരിഞ്ഞു 

അമൃതമൈയായത് മൈയാറരിയ പയാഠങ്ങപളയാപകയയ 

ചരിട്ടയയായള്ളരിൽ ഞയാൻ യകയാർത്തുവച്ചു 

ആദധ വരിദധയാലയ നടയരിലയായത് സഗൗഹൃദ

കനവുകൾ നട്ടുവളർത്തരി ഞങ്ങൾ 

          ഇനരിപയയാരു സത് യനഹ വടവൃക്ഷത്തണലയായത്  

അറരിവയായരി കനവയായത് ഇരുളരിലയ പവയരിലരിലയ 

തല നരിവർത്തരിനരിൽക്കുന എപന വരിദധയാലയയ ....
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                                           മൂകൈ സചോകറി 

                                                                                      ഹൃദര്യ  ആര് കൃഷ 

                                                                                                         9 D 

ആ ഇരുട്ടരിപന മൈറവരിൽ നരിന ഞയാൻ 

അതരിലയാതയായരി തനീരുന്നതു കണ്ടുപകയാണരിരുന.

                ഞയാനറരിയയാപത ഞയാപനയാരു  സയാക്ഷരിയയായരി 

ആ മൈരണത്തരിപന മൂക സയാക്ഷരി .

               പയാഠപുസ്തകയ തുറനവചത് ഞയാനതരിപന 

                  മൈരണയ കയാണുകയയായരിരുന.

                       ഉള്ളരിപല സങ്കേടത്തയാൽ ആളരികത്തരിയയ 

 നനീറരി പുകഞ്ഞുയ അവൾ  മൈരണത്തരിനരിരയയായരി.

ഇനരിപയയാരു പുതുജനീവൻ തനരികരിപലന്ന 

യയാഥയാർഥധ യബയാധയത്തയാടുകൂടരി 

മൈറയാർയകയാ യവണരിയവൾ  ഉരുകരി തനീർന. 

                          പയാവയ പമൈഴുകുതരിരരി ......................,
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                                         മകൈചോച  പട്ടെങ്ങള്

                                                                                     ഹണറി ചമെചോള് .എ 

                                                                                          9 .ബറി 

    27 /  12 /  2018  വധയാഴയ  ,  28 /  12 /  2018  പവള്ളരി  എന്നനീ  ദരിവസങ്ങളരിൽ  പസനത്

ആനണരിസത്  യഗൾസത് മഹസത്കൂളരിൽ വചത് ലരിറരിൽ  മകറത്സരി പന  വയാർത്ത നരിർമ്മയാണ

കധയാമത്  നടന  .  പപങ്കേടുത്ത  വരിദധയാർതരികൾപകലയായ  മൈരികച  അനുഭവമൈയാണത്  കധയാമത്

സമ്മയാനരിചതത് .

             യകയാഴരിയകയാടത്  ജരിലയരിപല  വരിവരിധ  സബത് ജരിലകളരിപല  ഓയരയാ വരിദധയാലയങ്ങളരിൽ

നരിനയ  3  ,4   വരിദധയാർതരികൾ  വനീതയ   പപങ്കേടുത്തു.   കധയാമൈറ  എപനയന്നയാ   ,  വനീഡരിയയയാ

എഡരിറരിങത് എപനയന്നയാ  ,  വയാർത്ത,  അപലങ്കേരിൽ വയാർത്തനരിർമ്മയാണയ എങ്ങപനപയയന്നയാ

എനരികറരിയരിലയായരിരുന  .  പപക്ഷ   ആ   രണ്ടു   ദരിവസപത്ത   കയാസരിനുയശഷയ  എലയാ

കയാരധങ്ങളയ  എനരികറരിയയാൻ കഴരിഞ്ഞു .

            ഈ കധയാമരിൽ  അയഗമൈയാകയാൻ കഴരിഞതത് ഭയാഗധയ തപന്നയയാണത് .എപന്നയപയാപല

പപങ്കേടുത്ത  ഏലയാവർക്കുയ  മൈരികച  അനുഭവമൈയാണത്  കധയാമത്  സമ്മയാനരിചതത്  .കധയാമത്  എടുത്ത

എലയാ അധധയാപകപരയയ നനരിയയയാപട മൈയാത്രയമൈ ഓർകയാൻ കഴരിയൂ .
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                                           തൂക്കുകൈയര്                         

                                                                                  നെവര്യ. മജ.ചമെചോഹന്

                                                                                                    9 B
      തലയരിൽ  മുലപ്പൂവുയ  ചൂടരി  തപന  പയാവയാട  പപയാകരിപ്പെരിടരിചത്  അവൾ  അമലത്തരിപന

പടവുകൾ കയറുകയയാണത്. ആ ചുവന്ന ചുണ്ടുകളരിൽ മൈയായയാത്ത പുഞ്ചരിരരി വരിടർന .അവളപട

പവളത്ത  കയാലകൾ  അമലമുറപത്ത  പുലകപള  ചവരിട്ടുയമയാൾ  അവ  ഇകരിളരി  പകയാണത്

പചരരിഞ്ഞുയ മൈറരിഞ്ഞുയ കളരിക്കുന്നതയായരി യതയാനന .അഴരിചരിട്ട മുടരിയരിൽ നരിന്നത് പവള്ളയ ഇറരിറ്റു

വനീണുപകയാണരിരരിക്കുന  .അവൾ  മുടരി  മുമരിയലകത്  ഇട്ടത്  മുടരിയപട  അറയ  പരിഴരിഞത്  ആ

പവള്ളത്തുള്ളരികപള പുലകളരിയലകത് പതറരിപ്പെരിച്ചു .

                                                                                  ശരിവവരിഗഹത്തരിയനയാടത് മകകൂപ്പെരി തപന

സങ്കേടങ്ങൾ  പറയയാൻ  തുടങ്ങരി  .ചരില  സങ്കേടങ്ങൾകത്  അവധരിപകയാടുത്തത്  തപന  കരരിനനീല

കണ്ണുകൾ  തുറന.  രണത്  രൂപ  നയാണയയ  ഭണ്ഡയാരത്തരിയലകത്  ഇട്ടത്  പൂജയാരരിയപട  കയ്യരിൽ

നരിന്നത് പ്രസയാദയ വയാങ്ങരി .അവൾ ശരിവവരിഗഹപത്ത 'എലയായ നടത്തരിത്തരയണ 'എന്ന മൈട്ടരിൽ

ഒനകൂടരി  യനയാകരി  വരിഗഹത്തരിനത്  ഒരു  പചറു  പുഞ്ചരിരരി  സമ്മയാനരിച്ചു.പ്രസയാദത്തരിൽ  നരിന്നത്

ചനനയ പനറരിയരിൽ പതയാട്ടത് തുളസരിയരിലയയ പചമരത്തരിപ്പൂവരിപന ഇതളയ മുടരിക്കുള്ളരിൽ തരിരുകരി

കയറരി  അമലപ്പെടവുകൾ  ഇറങ്ങരി.  ധൃതരിപരിടരിച്ചുള്ള  ഇറകത്തരിനരിടയരിൽ  അവൾ

എപനലയായമൈയാ കണക്കു കൂട്ടരി ഉറപ്പെരിച്ചു  .യതഞ പചരുപ്പുകൾ അതരിയവഗയ ഇട്ടത് തുരുമ്പുപരിടരിച

തപന  മസകരിൾ  ആഞ്ഞുചവരിട്ടരി  .മസകരിൾ  അമലത്തരിനടുത്തുള്ള  പനീടരികയത്

മുന്നരിപലത്തരിയയപ്പെയാൾ   പനീടരികയാരയനയാടത് അവൾ യചയാദരിച്ചു "സമൈയപമൈത്രയയായരി ദയായമൈയാദയരട്ടയാ

........."അതരിനുള്ള  ഉത്തരവുമൈവൾകത്  കരിട്ടരി  "എട്ടുമൈണരിയയായരി  യമൈയാപള"എട്ടുമൈണരി  അതവൾ

ഒനകൂടരി മൈനസരിൽ പറഞത് മസകരിൾ ആഞ്ഞു ചവരിട്ടരി.

                                                         അവളയാണത് അവളപട വനീടരിപന വരിളകത്.അപതയാരുദരിവസയ

പ്രകയാശരിചരിപലങ്കേരിൽ അന്നത് ആ വനീടത് ഇരുട്ടരിലയാണത്  .അവളപട അച്ഛൻ ഒരു അപകടത്തരിൽ

മൈരരിച്ചുയപയായരി  .അയതയാപട  അവളപട  പഠരിപ്പെത്  മുടങ്ങരി  .അവളപട  രണത്  അനരിയത്തരിമൈയാപര

പഠരിപ്പെരികയാനുയ പട്ടരിണരിയരിലയാപത ആ കുടുയബത്തരിപന പകയാണ്ടുയപയാകയാനുയ അവൾ യജയാലരികത്

യപയാകയാൻ  നരിർബനരിതയയായരി  .അച്ഛൻ  മൈരരിചയതയാപട  അമ്മ  തളർനയപയായരി.പരിപന്ന

വനീടരിനുള്ളരിൽ മൈയാത്രമൈയായരി അമ്മയപട ജനീവരിതയ. തപന യവദനകപളലയായ 
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ഉള്ളരിപലയാതുകരി അമ്മയപടയയ അനരിയത്തരിമൈയാരുപടയയ മുമരിൽ  ചരിരരിച്ചു കയാണരിച്ചു.  പയാത്തുയ

പതുങ്ങരിയയ  അവൾ   കരഞ്ഞു  .  ഇടരിഞ്ഞുപപയാളരിഞ്ഞു  വനീഴയാറയായ   ഭരിത്തരികളരിൽ   തറച്ചു

നരിൽക്കുകയയാണത്  ആ  കരചരിലരിപൻറ  ശബത് ദയ . 

                                           അവൾ ഒനകൂടരി മസകരിൾ ആഞ്ഞു ചവരിട്ടരി . പപപട്ടന്നത്  പയാഞ്ഞു

വന്ന മബകത് മസകരിളരിൽ ഇടരിച്ചു  .ഭയാഗധത്തരിനത് ഒനയ സയഭവരിചരില  .അയയാൾ അവപള

എഴുയന്നൽകയാൻ  സഹയായരിച്ചു  .  തപന മകയരിൽ  പറരിപ്പെരിടരിചരിരരിക്കുന്ന  മൈണത്  തട്ടരികളഞത്

പകയാണത് അവൾ പറഞ്ഞു.

“സയാരമൈരില"....  പപക്ഷ  അയയാളതു  യകൾക്കുന്നരില.  അവളപട  സഗൗനരധത്തരിൽ

ആകൃഷനയായതുപകയായണയാ  എയനയാ  അയയാൾ  അവപള  തപന്ന  യനയാകരിനരിന  .  അവൾ

അയയാളപട മുഖത്തു തപന്ന 

 തുറരിച്ചുയനയാക്കുന.  അയയാളപട മുടരി  കയാറരിൽ പചറുതയായത് ഒന്നത് പചരരിഞ്ഞു.  ആ ചുണ്ടുകളരിൽ

പുഞ്ചരിരരി വരിടരുന്നതത് അവൾ ശ്രദ്ധരിച്ചു.''ഏയത്  ''  അവൾ മകമുട്ടരിവരിളരിച്ചു  .പപട്ടന്നത് അയയാൾ

പഞട്ടരി'' യസയാ ......യസയാറരി ''.

                                                         അവൾ തപന മസകരിളമൈയായത് യറയാഡരിലൂപട നനീങ്ങരി.

മൈനസരിൽ അയയാൾ മൈയാത്രമൈയായരിരുന.പുഞ്ചരിരരിനരിറഞ ചുണ്ടുകൾ..........

കയാറരിൽ  പചരരിയന്ന  മുടരി  ,പകയാമൻ  മൈനീശ  എയനയാ  അയയായളയാടത്  വലയാപത്തയാരു  അടുപ്പെയ

അവൾകത് യതയാന്നരി  .  ചരിനകൾ മൈയാറയാൻ  അവൾ  ഒനകൂടരി  മസകരിൾ ആപഞയാന

ചവരിട്ടരി . പപക്ഷ  അയയാളപട  മുഖയ  മൈയാത്രയ    മൈനസരിൽ  നരിന്നത്  യപയാകുന്നരില.

                                                                 പരിയറന്നത്  അയത വഴരിയരിൽ  അവൻ അവപള

കയാത്തുനരിൽക്കുന . അവൻ  മസകരിളരിനത്  മുന്നരിൽ  മകനനീട്ടരി .  അവൾ 

മസകരിളരിപന യബകത്  അമൈർത്തരി . മസകരിളരിപന  പബലരിൽ  പരിടരിച്ചു  പകയാണത് അവൻ

യചയാദരിച്ചു . '' നരിപന  യപപരനയാ?''  പതല  ഭയമൈരിലയാപത  അവൾ  പറഞ്ഞു 

''തുളസരി  ''  ഉത്തരയ  കരിട്ടരിയ  ഉടപന  അവൻ  അടുത്ത  യചയാദധയ  യചയാദരിച്ചു.”എനരികത്  നരിപന്ന

ഇഷമൈയാണത് നരിനകത് എപന്ന....?”അയയാളപട മകകൾ തട്ടരിമൈയാറരി  അവൾ മസകരിളമൈയായരി
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നനീങ്ങരി എയനയാ ആയലയാചരിചത് അല്പയ  അകപല നരിന.അയയാപള തരിരരിഞ്ഞു യനയാകരി പകയാണത്

ഒന്നത്  പുഞ്ചരിരരിച്ചു  .എന്നരിട്ടത്  മസകരിളരിൽ  നരിന്നത്  ഇറങ്ങരി  മസകരിൾ

ഉനരിപകയാണ്ടുയപയായരി.അവളപട  ചുണ്ടുകൾ  നൽകരിയ  പുഞ്ചരിരരിയരിൽനരിന്നത്  അതരിനുള്ള

ഉത്തരയ  അയയാൾക്കു  കരിട്ടരി  .ദരിവസങ്ങൾ  കടനയപയായരി.അവളപട  മൈനസത്  അവപനയാരു

ക്രൂരനയാപണന്നത് പറയനപണങ്കേരിലയ ആ സതധപത്ത അവൾ മൈനസരിലയാകരിയരില .അവപന

പ്രണയരിച്ചു  ,  ജനീവനുതുലധയ,  ആ  പ്രണയയ  മൈയാസങ്ങയളയാളയ  നനീണ്ടു.  എന്നയാൽ  അവൻ

പ്രണയരിചതത്  അവളപട  മൈനസരിപനആയരിരുന്നരില.  അവളപട  ശരനീരത്തരിപനയയായരിരുന.

അതവൾ മൈനസരിലയാകരിയതത് അവനയാൽ വഞ്ചരികപപ്പെട്ടതരിനു  യശഷമൈയാണത്. എന്നരിട്ടത് അവൻ

മൈപറയാരു സ്ത്രനീയമൈയായരി ദൂരയത്തകത് പറന്നകന. 

             ഒരു വഞ്ചകപന വരിയർപ്പു മൈണക്കുന്ന അവളപട ശരനീരപത്ത അവൾക്കുതപന്ന

അറപ്പുയതയാന്നരി  .അവൾ തപന ജനീവരിതയ ഒരു കയറരിൽ അവസയാനരിപ്പെരിച്ചു  .ഒരു പമൈഴുകുതരിരരി

മൈയാത്രയ  സയാക്ഷരിയയാകരി  .അവൾ  അവസയാനയ  ഒരു  കയറരിൽ  തൂങ്ങരികരിടക്കുന്ന  പവറുയ

മൃതശരനീരയ മൈയാത്രമൈയായരി .
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                                 ഓര്മെകൈളറിമലെ  കൂട്ടുകൈചോര്ക്കട്  

                                                                                    മുഹമ്മദട് നെറിഹചോല്

                                                                                                                       8 D

    

    

 ഓർക്കുന ഞയാൻ  നരിപന്ന  കൂട്ടുകയാരയാ 

     ഒറയത്  ഇരരിക്കുന്ന  യനരപമൈലയായ 

     മൈഴവരിലത്  വരിരരിഞ വഴരിയരിലൂപട 

     നനീ  പമൈപല  നടന്നത്  മൈറഞ്ഞുയപയായരി.

      

     ഏഴുനരിറങ്ങളരിൽ  പപയാട്ടത്  പതയാട്ട-

        വയാനത്തരിൻ  തയാഴത്തത്  മൈയാഞ്ചു-

      വട്ടരിൽ  മൈയാങ്ങ പപറുകരി  കളരിക്കുയനരയ  

      അറരിയയാപത നരിപന്നയയ ഓർത്തത്  യപയായരി 

      മൈഴവരിലത്  പരിപന്ന  മൈറനയപയായരി 

      ഈ  ഗയാമൈത്തരിൻ  ഭയഗരിയയ  മൈയാഞ്ഞുയപയായരി 

      എങ്കേരിലയ  ഓർമൈകൾ തട്ടരി  വരിളരിക്കുയമയാൾ 

      പരിപന്നയയ മൈഴവരിലത്  എനരികത് കയാണയായ 

     ഇനയ എനയ  എപന  മൈനസരിൽ  എപന-

    കൂട്ടുകയാർ തപന്നയയാണത്.
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                             തണലെറിചലെക്കട് ഒരു യചോത.....

                                                                                                             

                                                                                സചോന്ദ്ര

                                                              9.ബറി

                    ഞയാൻ 7ായായ കയാസരിൽ പഠരിക്കുയമയാൾ ആദധമൈയായരി 'തണൽ ' എന്ന

 സയാപനത്തരിയലകത് യയാത്ര യപയായതത് . ഞങ്ങൾ 22 വരിദധയാർഥരികളയ 5 അധധയാപകരുയ കൂടരി

              സത്കൂൾബസരിലയാണത്യപയായതത്.അവരിയടകത്യപയാകുയമയാൾ വളപര സയനയാഷത്തരിലയായരിരുന.

എന്നയാൽ അവരിപട എത്തരിയയപ്പെയാൾ സയനയാഷയ മൈയാറരിസങ്കേടമൈയായരി. ഞങ്ങൾ സ്കുളരിൽ നരിനയ

ഉണയാകരിയ  പചകറരികളയ  അരരികളയ  ഞങ്ങൾ  അവരിപട പകയാണ്ടുയപയായരിരുന.  അവരുപട

വയാക്കുകൾ  എപന്ന  വലയാപത   യവദനരിപ്പെരിച്ചു.  ഞങ്ങപള  കണതരിനുയശഷയ  അവർകത്

നലസയനയാഷമൈയായരി.അവരിപടയളള  മുത്തശൻമൈയാരുയ  മുത്തശരിമൈയാരുയ  എപന  സസ്വനയ  എന്ന

ഒരു യതയാന്നൽ  എനരികത്  ഉണയായരി.  അവരുപട  ദു:ഖയ  കണത്  പനഞ്ചത്  വരിങ്ങരിപപ്പെയാട്ടരിയരിരുന.

ഞങ്ങളപട  സ്കുളരിൽ  നരിന്നത്സബത് ജരിലയരിയലകത്  പകയാണ്ടുയപയായ  ഇനങ്ങൾ

ഞങ്ങൾഅമ്മൂമ്മമൈയാർക്കുയ  അചയാചൻമൈയാർക്കുയ  കയാണരിച്ചുപകയാടുത്തു.  അവരരിൽ  ചരിലർ

കരിടപ്പെരിലയായരിരുന. ഈ പരരിപയാടരികളപട ഇടയരിൽ ചരിലർ ലഡ പകയാടുത്ത-യപ്പെയാൾ അവരുപട

മുഖത്തുളള  സയനയാഷയ  കയായണണതയായരിരുന.  അവർ  ഞങ്ങപള  സസ്വനയ  യപരക്കുട്ടരികപള

യപയാപല  കരുതരി.  അവരുപട  അടുത്തരിരുന്നത്  തയലയാടരി..അതത്  എനരികത്

ഒരരികലയമൈറകയാനയാവരില.  എനരികത്  ഒരരികലയ  മൈറകയാൻ  കഴരിയയാത്ത  മുത്തശരിയയായരിരുന

കയാർത്തധയായനരി അമ്മമ്മ. പരിപന്ന ശങ്കേരൻ അചയാചനുയ. അവരരിൽ എയനയാ.. ഒരുപ്രയതധകത

ഉണത്.....  എനരികറരിയരില....അവരിപടനരിന്നത്  യപയാകുയമയാൾ  എനരികത്   എറവുയ  കൂടുതൽ

മൈറകയാൻ കഴരിയയാത്ത രണ്ടുയപരയായരിരുന അവർ .....അവരിപടനരിന്നത് തരിരരിച്ചുവരയാൻ എനരിക്കു

യതയാന്നരിയരില.കയാരണയ എനരികത് അവരിപട വളപര അധരികയ ഇഷത് ട്ടപപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ ബസരിൽ

കയറരി.  ഞങ്ങൾ  യയാത്രയയാപയങ്കേരിലയ  അവരുപട  മുഖങ്ങൾ  മൈനസരിൽ  വന.  തണലരിപല

ഓയരയാ നരിമൈരിഷവുയ മൈയായയാ കയാഴ്ചകളയായരിരുന......
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                                        കൃഷറിക്കചോരന്

 

                                                                                   ചശയ .എസട്     

                                                                                 9 .ബറി 

               

തകഴരി  ശരിവശങ്കേര  പരിള്ളയപട  മൈയനയാഹരമൈയായ  യനയാവലയാണത്  കൃഷരികയാരൻ

എപന  മൈനസരിൽ  നരിനയ  മൈയായയാത്ത  കഥയയാണരിതത്  തകഴരി  ശരിവശങ്കേരപരിള്ള  മൈലയയാള

സയാഹരിതധപത്ത  യലയാക  ശ്രദ്ധയരിൽ  പപടുത്തരിയ  സയാഹരിതധകയാരണയാണത്  .ജ്ഞയാനപനീഠയ

യജതയാവയാണത്  തകഴരി  ശരിവശങ്കേരപ്പെരിള്ള  .  തപന  സയാഹരിതധ  ജനീവരിതത്തരിൽ  പചറുകഥയരിൽ

നരിന്നയാണത്  അയദ്ദേഹയ   യനയാവലരിയലകത്  കടന്നതത്  .  കൃഷരികയാരൻ  എന്ന  കഥയരിൽ

പ്രധയാനപപ്പെട്ട കഥയാപയാത്രമൈയാണത് യകശവൻ നയായർ .പയാരമരധ കൃഷരികയാരനയാണത് യകശവൻ

നയായർ  .പയാടത്തരിലയാണത് അയദ്ദേഹയ കൃഷരിപചയ്തതത്  .  മവകത്തുകയാരൻ തരിരുമുൽ പയാടത് ജനരി

പകയായത്തു  കഴരിഞയാൽ  പയാട്ട  പനലത്  അവരിപട  എത്തരിച്ചു  പകയാടുകണയ,അൻപതു  പറ

നരിലത്തരിനത്  ചുറ്റുയ  ഉള്ള  അഞ്ഞൂറത്  ഏകർ  ഒതന  കുട്ടരി   എന്ന  പുതു  കൃഷരികയാരൻ

വയാങ്ങരിയരിരുന.  ട്രയാകത് ടർ  ഉപയയയാഗരിചത്  ഉഴുതുയ  പുതരിയ  വളമൈരിട്ടുയ  അയയാൾ  വലരിയ

വരിളവുണയാകരി.  അയയാൾ  യകശവൻ  നയായയരയാടത്  ആ  ഭൂമൈരി  പയാട്ടത്തരിനത്  യചയാദരിച്ചു.  ജനരിക്കു

പകയാടുയകണ പയാട്ടവുയ പുറപമൈ അൻപതത് പറയയ നയായർക്കുപകയാടുകയാപമൈയന്നറ്റു  .അയയാൾ

നരിലയ  വരിട്ടു  പകയാടുകരിപലന്നത്  തനീർത്തുയ  പറഞ്ഞു  .അത്തവണ  പകയായ്തയപ്പെയാൾ

ചയാട്ടവളകയാനുള്ളതത്  കഷത്ടരിചത്  ഒത്തു  .വരിത്തരിറകയാനുയ  കൂലരികത്  കടയ  വയാങ്ങരിയതുപമൈയാപക

അയയാൾകത്  കനത്ത  ഭയാരമൈയായരിരുന  .നരിലയ  ഒഴരിയണപമൈനയ  നൂരത്  പറ  പനലത്  പയാട്ടയ

പകയാടുകണപമൈനയ  തരിരുമുൽപ്പെയാടത്പറഞ്ഞു  .നരിലയ  ഒഴരിയയാതരിരരികയാൻ  ആ  വർധരിച  പയാട്ടയ

പകയാടുകയാപമൈയന്നറത് യകശവൻ നയായർ തരിരരിച്ചു യപയാന  .കൃഷരിക്കുയവണരി യകശവൻ നയായർ

ഭയാരധയപട പശുകളരിപലയാന്നരിപന അവളപട സമ്മതയ കൂടയാപത വരിറ്റു  .അമതു പറ വരിത്തു

പകട്ടരി  പവള്ളത്തരിലരിട്ടത്  മൂന്നയായ  നയാൾ  വരിത്തഴരിച്ചു  യനയാകരിയയപ്പെയാൾ  പകുതരിയയയാളയ

കരിളർത്തരിട്ടരില .അതത് വയാരരി വരിതച്ചു. മൈണരിൽ കരിടന കരിളർക്കുപമൈനയ പ്രതനീക്ഷരിച്ചു. യകശവൻ

നയായരുപട നരിലത്തു കളയയ കുതരിരയയ തഴച്ചു  പകയായ്യുന്നരില  .  ജനീവരിതത്തരിലയാദധമൈയായരി പയാട്ടയ

അളകയാൻ മുടങ്ങരി .തരിരുമുൽപ്പെയാടത് നരിലയ ഓമൈനക്കുട്ടരിപയ ഏൽപ്പെരിച്ചു 

                                  .കൃഷരിപയ ഒരു വധവസയായമൈയാക്കുന്ന എതരിരയാളരിയയയാടത് ഏറ്റുമുയട്ടണരി
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വരുന്ന  പഴയ  കൃഷരികയാരൻ  എങ്ങപന  നരിസഹയായനയായരി  തനീരുന  എന്ന

ഹൃദയസ്പർശരിയയായ ചരിത്രമൈയാണത് ഈ കഥ .ഒരു പയാവയ കൃഷരികയാരപന പനയാമര പപടുത്തുന്ന

കഥയയാണരിതത്  .കഥയരിപല  തനീക്ഷത്ണത  കൂട്ടുവയാൻ  കഥയാകയാരനത്  കഴരിയന.അതുപകയാണത്

തപന്ന ഈ കഥ  ജനമൈനസ്സുകളപട ആഴത്തരിൽ ഇറങ്ങുന.
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                            കൃഷനെട് ഒരു ഗസ്വീതകൈശം ...

                                                                                        

                                                                 ബചോബ മെണക്കുനെറി  

                                                                    ചകൈചോട്ടെപ്പള്ളറി                          

 

  

പരരിപയാവനയ ഗുരുപവനപുരയ 

                     ഗുരുവയായൂരപ്പെയാ നരിൻ സന്നരിധയാനയ                         

തരിരുനയാമൈകനീർത്തന ഭജനസസ്വരയ 

ഹരരിനയാരയായണ ജപമൈന്ത്രണയ     

                       [നയാരയായണ ....ഹരരിനയാരയായണ..........]

                       [ഹരരിനയാരയായണ .......നയാരയായണ .......]

ദനീപയാരയാധന തൻ യനരയ 

ദരിക്കുകപളലയായ ഭക്തരിമൈയയ 

ദരിനകരയകയാടരി പ്രഭയാപൂരയ 

ദനീന ദയയായലയാ തവ വദനയ 

            മുരഹര യദവയാനരിൻ മുരളനീരവയ 

            മുപ്പെയാരരിനുയ ദരിവധയ കർണയാമൃതയ 

            മുജ്ജന സകൃതമൈനീ മൈനുജ ജനയ 

            മുക്തരിയയകൂ പതയാഴയായ തവചരണയ 

                                        [നയാരയായണ ...........ഹരരിനയാരയായയാണ........]

                                         [ഹരരിനയാരയായണ .........നയാരയായണ ..........]
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 മുരളനീധരയാ  മുകരിൽവർണയാ  കണയാ -

                  മുടരിയരിൽ  മൈയരിൽ പനീലരി  ചൂടുയ കണയാ . 

                  മൈനതയാരരിൽ  വന വരിളങ്ങനീയടണയ -മൈമൈ -

                  അപരയാധപമൈലയായ പപയാറുത്തരിയടണയ 

                                                         (മുരളനീധരയാ )

                    യഗയാവർധന ഗരിരരി കുടയയാകരി ചൂടരിയ 

                 

യഗയാപകുമൈയാരയാ കനരിയയണയമൈ 

                   ഗുരുവയായൂർ  കുടരിപകയാള്ളുയ യദവയാ നനീപയനളരിൽ 

                   ഗുരുവയായരിപട്ടനയ വഴരി കയാട്ടയണ 

                                                             (മുരളനീധരയാ )

                   അരയയാലരിലയരിൽ പപരുവരിരൽ  നുകരുന്ന 

                   കരുണയാകര  വരമൈരുളരിടയണ  

                   തരിരുനയാമൈകനീർത്തനയ  പയാടുയന്നയാരടരിയപന 

                    നരജനയ  സയാഫലധമൈയാകരിടയണ

                                                                    (മുരളനീധരയാ ....)    
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Battle of Calicut

                                                                                                             

                                                                                     Gourinanda

May 17th 2018. It was the beginning of a battle inKERALA. A battle
where losing was not even an option. It was against NIPAH , a deadly virus
about  which  KERALA  had  not  even  heard  in  the  past.  The  state
Government and the public fought together and won the battle. As we
take stock of the events NIPAH, the kind that has never been seen before
in the history of any health department was what held the fort during the
virus attack. Every NIPAH related death was a heart breaking news in the
NIPAH camp. It was a difficult situation for the relatives  as they were not
able to see their dear one's for one last time and couldn't bid good bye
before their final journey. NIPAH nick named the “death virus”shook for a
while the entire state andthe district of KOZHIKODE in particular as it sent
shock waves across every thing.
                  
        Claiming hundreds of lives inKAMPANG SUNGAI NIPAH in MALAYSIA
this world disease made it's first out break intheworld in 1999. Similar
case  was  reported  inBANGLADESH  in  2004.  Though  the  virus  was
successfully isolated in 1999,no effective medicine had been developed
until today.
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             THE ROLE OF MEDIA IN
EDUCATION                 

                                                                                       Sivaganga.S

 Education is for the cultural and mental development of a person .
Today's education system has proven to be  Invalid without  new media.
Every student has to rely on  news outlets  to get special skills in the
perspective  field.  Earlier  the  media  was  merely  paradoxical  about  the
news that took place in the country. But today the media is a source of
wisdom  and  entertainment.  Students  do  not  need  books  to  sort
information. Their speciality and value lays there.

 The  growth of  media  has  been greatly  influenced by education.
Online  tuition  is  available  through  internet  today.  Apart  from  the
interviews with documentaries in the  visual media industry there  are
many programs for students too. Quiz programs, book reviews, study aids
and other broadcast programs on exams are  the education promotional
programs. Presently in  Kerala we have an education channel 
called EDUSAT. 

 The Education department of Kerala started a new program named
'LITTLE KITES', which helps the students to get Hi-tech Education using
the latest technologies and gadgets. Selected students are its members
and teachers their guides. 

                  The media play a crucial role in education. It makes eduction
interesting  and  inspiring.  It  paves  path  for  a  new era  of  instrumental
learning. Rote learning turns out to be a dream. The future of any nation
are safe in the hands of this hi-tech youth.
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                 USE AND ABUSE  OF SCIENCE

                          AND TECHNOLOGY
                                                                                                 Devananda

                                                                                                            8 A

    

 Now-a-days technology has grown a lot. Everything  that we want will
reach  at  our  hands  with  in  a  few  seconds  by  only  a  click  in
computer,mobile or laptop. There are many good things that we can do
with the technology of  this time .But many people make this technology's
use  as  abuse.  Some  people  will  use  this  technology  for  good  and
important things but some others use this for many bad things that may
spoil other's life.
                Social media like Whatsapp,Instagram,Facebook,Twitter and so
on are  useful  to  us . Some people who hated  these loved it  after the
flood that  Kerala faced. Many people deleted  these media by its abuse
.But after realising that these media can be a savour,they reinstalled them
.In  the period of  the flood   many people used social  media like face
book ,whatsapp etc. for reporting  that they are trapped in the house and
they shared this to everyone they knew and after many shares it reached
to the people who were rescuing the ones who are trapped by providing
the signals even at night .When this natural calamity completely collapsed
electricity  in  some  places  mobile  phones  replaced  many  highly
technological gadgets.
          The technology of this present era is useful to us in many ways. It
helps to save documents in offices especially  Govt. Offices,where files are
often kept pending in abundance and the safety of the files are no longer
beyond question.
                                Through mobile phones we can pay money online by
many applications.  There are several  applications which  helps for  the
payment of money. Also we can conduct shopping in online.  To select the
good one there will  be many options for us .So we are free enough to
select a mode which is suitable and comfortable for us .There are also
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many recent applications to buy food items  online.  The another use of
mobiles are to know
news by online before they come in news papers .  Also we can watch
everything  live  for  example;  we  can  watch  the  foot  ball  and  cricket
matches lively and also we can watch the programmes in TV live in mobile
phones 
                Video calling facility is yet another use of mobile phones. The
search  engines  of  these  technological  aids  are  also  very  helpful  for
example google, wikipedia , you tube etc. If we want to watch a movie
now we can  search  these applications . There are many applications to
download and watch the videos ,music pictures etc on the varied interest
of  viewers.  This also helps most of the students for their  projects and
assignments.
                Though there are many uses of technologies,their abuses are
splendid too. Many people misuse the technology for many bad things
.They misuse social media many a time. They spread fake news by just a
finger click.
 Many people,especially children get addicted to the mobiles and other
social media and they forget their family. 
 The extensive use of these gadgets also cause high health risks such as

brain damage and eye cancer. 
                                 Thanks  to this post modern era of technologies. The
merit and      demerit of any gadget or technology depends solely on its
user. Beware a touch of yours can be both a savour as well as a destroyer.
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                         भभारत ककी प्रगतत हमभारभा दभातयित्व 
                                                                                     ननदतकषषर

                                                                                          10 D

                          
 हमभारभा ददेश उन्नतत मम सबसदे बड़भा  हहै। तवतवधतभा मम एकतभा भभारत ककी तवशदेषतभा हहै। धमर ,ररग , जभातत आतद सदे हम
अलग अलग हह  । ततो भभी तकसभी  द दररटनभा  यिभा  द दखभी अवसर मम हम एक हह । हम एक सभाथ तमलकर सभभी प्रश्नन
कतो सभामनभा करतदे हह।इसललए आज हम उन्नतत ककी ओर  बढ़तभी जभा रहदे हह।
                      आज़भादभी तमलनदे कदे ललए भभारत कदे  लतोगन  ककी आत्मभा समररण हहै। भभारत वहैतवध्यि कभा ददेश हहै।
तहमभालयि उत्तर ककी सरक्षण करतभा हहै।   सभभी प्रकक तत  समकतद्धि सदे भरभी हहै। । जभान सबकभा रररहभार हहै। इसललए
बच्चन कतो नयिभी तशक्षभा तदन हहै। बच्चभा कल कभा  नभागररक हहै। 
                    आज भभारत ककी उन्नतत कभा कभारण नयिदे सभारकदे ततक  तवदयिभा भभी हहै। आज स्कक ल कदे  सभभी बच्चन
कभा  टकनभीककी ककी तशक्षभा ददे रहदे  हह ।तशक्षभा कदे  क्षदेत्र मम हम ददतनयिभा मम बहहत आगदे हहै। इसललए भभारत कदे  बच्चन कदे
तशक्षभा रभानदे ककी आवश्यिकतभा बहहत बड़भा हहै। 
                       हमभारदे वहैजभातनक तवजभान कदे  क्षदेत्र मम भभारत कतो आगदे बड़भा जभा रहदे हह  । तवजभान कदे  क्षदेत्र मम हम
ददतनयिभा मम सबसदे आगदे हह । भभारत गरभीबन कभा ददेश हहै। ततो भभी उन्नतत रभानदे ककी इच्छभा मम हहै। हमभारभा भभारत प्रगतत ककी
ओर बढ़दे....                                                                                      
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                                             कषई नक़ल नहक ह हह

                                                                                     अममघभ तप एम

                                                                  9 B
मदझदे मभालकम हहै 

मदेरभी तज़दगभी  ककी 
रभास्तदे मम कतोई भभी 

नहहीं हहै 
मदझदे मभालकम हहै 

यिदे सब मभानव कदे  
कभालदे हभाथन मम हहआ हहै 
मदझदे यिह भभी मभालकम हहै 
जभीवन मम सबसदे मदेधभावभी 
समझदे जभानदेवभालदे स्वभाथर्थी 

मनदष्यि रहैसदे कदे  
रभीछदे रभीछदे चलदे 

भकल गए वतो अरनभी 
प्रकक तत मभामाँ कतो ....... 

शभायिद........  
इसकभा रररणभाम 
हतोगभा कदे रल ककी 

           बभाररश ककी तभारडव......... 
अब तज़दगभी ककी 

   ररग ललखनदे कदे ललए 
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പ്രതതസനതകളതലന പതറചോകത.......................

                                                 സ്കൂള് പ്രവര്തനെങ്ങളറിലൂമട
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