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ലഴറഴല്കകൈററ്റ്സറ്റ്
സമര്പഴക്കുന്നഅക്ഷരങ്ങളുമടെ
ഉപഹമൊരമമൊണഴതറ്റ്.
അധധ്യയനവുുംഅധധ്യമൊപനവുും
കഹമടെകൈറ്റ്ആയയമൊമടെസര്ഗമൊത്മതലും
ഊഷരമമൊയഴതത്തീര്ന്നു
എന്നആയക്ഷപുംനഴരര്ത്ഥകൈമമൊമണന്നറ്റ്
ഇതഴമലഓയരമൊരചനയുുംനയമമൊടെറ്റ്
പറയുന്നുണറ്റ്.
മമൊറുന്നകൈമൊലയതമൊമടെമൊപും
നടെക്കമൊന്പുതുതലമുറമയപമൊപ്തമമൊക്കുകൈ
എന്നഉയദ്ദേശധ്യുംകൈൂടെഴയുണറ്റ്
ഡഴജഴറല്മമൊഗസഴന്എന്നആശയതഴനറ്റ്
സര്ഗമൊത്മകൈതയുുംസമൊയങ്കേതഴകൈവഴദധ്യയുും
ഒന്നഴക്കുകൈയമൊണഴവഴമടെ.
പതഴഭയുമടെമഴന്നലമൊടുംരചനകൈളഴയലമറയുും
പകൈടെഴപഴക്കുന്നതറ്റ്പതത്തീക്ഷയ്ക്കു
വകൈനല്കൈുന്നു.
പരഴമഴതഴകൈളുമണങ്കേഴലുും,
പരത്തീക്ഷമമൊത്രമല്ലപഠനുംഎന്നറ്റ്
കൈുടഴകൈള്തഴരഴച്ചറഴയുന്നതറ്റ്
ശുയഭമൊദര്ക്കമമൊണയല്ലമൊ?

എഡഴയറമൊറഴയല്യബമൊര്ഡറ്റ് 
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സനന്ദേശശ



ജജ.വജ.എചച.എസച.എസച.പയയയ്യോളജ Little Kites നന്റെ യനേതൃതത്വതജല് ഒര 

മയ്യോഗസജന്  ഇറക്ക ന്നതച  വളനര  സയനയ്യോഷപ്രദമയ്യോണച.  ഈ  വജദദയ്യോലയതജനല

ക ടജകള നടെയ ും  അധദയ്യോപകര നടെയ ും  മജകവ റ്റ  സൃഷജകളയ്യോണച  ഇതജനല

ഉള്ളടെക്കും.  വജവര സയ്യോയങ്കേതജക ശയ്യോസ്ത്ര സയ്യോയങ്കേതജക രുംഗതച ക തജച  പയ്യോയ ന്ന

വര്തമയ്യോനേ  കയ്യോലതച  ഇതരും  മയ്യോഗസജനേ കള്ക്കച  കലയ്യോലയയ്യോനരരീക്ഷതജല്

വളനരയധജകും പ്രസകജയ ണച. എലയ്യോ വജധ ആശുംസകള ും യനേര ന്ന .

കക.എന. ബബിനനനോയയ് ക ുമനോര
കഹെ ഡയ് മനോസ്റ്റര
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സനന്ദേശശ


ഗവ:  നവയ്യോയക്കഷനേല്  ഹയര് നസക്കണറജ  സചക്ക ൂള്  പയയയ്യോളജയജനല

Little Kites  നന്റെ യനേതൃതത്വതജല് ഒര  ഡജജജറ്റല് മയ്യോഗസജന് ഇറക്ക ന്നതച വളനര

സയനയ്യോഷകരും തനന്ന. ഈ വജദദയ്യോലയതജനല  സൃഷജകളയ്യോണച ഇതജനല ഉള്ളടെക്കും.

നപയ്യോത    വജദദയ്യോഭദയ്യോസ  രുംഗത ണയ്യോയജനക്കയ്യോണജരജക്ക ന്ന  മജകവ റ്റ  മയ്യോറ്റതജനന്റെ

അടെയയ്യോളങ്ങളയ്യോണച  ഇതരും  ഡജജജറ്റല്  മയ്യോഗസജനേ കള്.  സര്വ്വവജധ  ആശുംസ

കള ും യനേര ന്ന .

      ഗബിരരീഷയ് ക  ുമനോര. കക.പബി

         പബി.ടബി.എ.പ്രസബി ഡനയ്
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സനന്ദേശശ


നപയ്യോതുവജദദയ്യോഭദയ്യോസ  സുംരക്ഷണതജനന്റെ ഭയ്യോഗമയ്യോയജ  യകരള ഇന്ഫയ്യോ

സചട്രകചചര് ആന്ഡച നടെകചയനേയ്യോളജജ   യഫയ്യോര് എ  ഡ യകഷന് (കകറ്റച)  നന്റെ യനേതൃ

തത്വതജല്  യകരളതജനല  കഹസചകൂളുകളജല്  രൂപരീകരജച  "ലജറ്റജല്  കകറ്റചസച"

പദ്ധതജ  രയ്യോജദതച  കുടജകളുനടെ  ഏറ്റവുംവലജയ  ഐടെജ  കൂടയ്യോയചമയയ്യോണച  .  നേമ്മുനടെ

വജദദയ്യോലയതജലും ഏറ്റവും മജകച രരീതജയജല്  ലജറ്റജല് കകറ്റച പദ്ധതജ നേടെപജലയ്യോക്കജ

വരജകയയ്യോണച  .വജദദയ്യോര്തജകനള  വയ്യോയനേയജലൂനടെ  അറജവജനന്റെ  യലയ്യോകതജയലക്കച

നേയജക്കയ്യോന്  നേമ്മുനടെ  വജദദയ്യോലയതജനല  ഈ  കൂടയ്യോയച മ  ഡജജജറ്റല്   മയ്യോഗസജന്

തയയ്യോറയ്യോക്കുന്നതജല്  ഏനറ  സയനയ്യോഷും.................  മയ്യോഗസജന്  നേന്മയുനടെയുും

അറജവജനന്റെയുും വയ്യോയനേയുനടെയുും സര്ഗ്ഗവസനും വജരജയജക്കനട ......

ആശശസകനളനോകട
സജരീവന എന കക

(സ്റ്റനോഫയ് കസക്രട്ടറബി)

ലനിറനില് കകൈറവ സവ, ജനി.വനി.എചവ.എസവ.എസവ.പയയലാളനി 6



നനിലലാവവ

ലനിറനില് കകൈറവ സവ, ജനി.വനി.എചവ.എസവ.എസവ.പയയലാളനി 7



നനിലലാവവ

'ഹഹെ-കടകബി'നയ് കനോവലനോയബി ലബിറബില് ഹകറയ് സയ്

പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ മമേഖലയ ുപട ആധുനവികവൽക്കരണതവിമലക്കുള
കുതവിച്ച ുചപൊട്ടതവിപന്റെ  പ്രധപൊന  ഘടകമേപൊണമലപൊ   'ഹഹൈപടകക്  പദ്ധതവി'.  കപൊസക്മുറവി
കപളെലപൊല്ലാം   ആധ ുനവിക  സപൊമങ്കേതവിക  ഉപകരണങ്ങൾ  സല്ലാംവവിധപൊനവിച്ച ുപകപൊണ്ടുള
ഹഹൈപടകക്  കപൊസക്റല്ലാം  പദ്ധതവി  പൂർണ്ണതയവിമലക്കക്  എത്തുകയപൊണക്.  മകരളെമേപൊപക
വദപൊപവിച്ചു  പകപൊണവിരവിക്കുന്ന  ഈ  പദ്ധതവിയുപട  ഭപൊഗമേപൊയവി  നമ്മുപട  സക്കൂളെവിപല
അൻപതക് കപൊസക്മുറവികളല്ലാം ഹഹൈപടകക് ആയവി മേപൊറവിയവിരവിക്കുകയപൊണക്.

ഹഹൈപടകക്  പദ്ധതവിയുപട  കപൊരദക്ഷമേമേപൊയ  നടതവിപവിനപൊയവി  വവിവര
വവിനവിമേയ  സപൊമങ്കേതവിക  വവിദദയവിൽ  സമേഗ്ര  പരവിശശീലനല്ലാം  നൽകവി  ഹഹൈപടകക്
ഉപകരണങ്ങളപട  ശരവിയപൊയ  പരവിചരണല്ലാം  ഉമദ്ദേശവിച്ചുപകപൊണക്  മകരളെ
ഇൻഫപൊസക്ട്രകക്ചർ ആൻഡക് പടകക്മനപൊളെജവി മഫപൊർ എ   ഡ ുമകഷൻ (ഹകറക്) രൂപല്ലാം
നൽകവിയ  തവിരപഞ്ഞെടുക്കപപടുന്ന   കുട്ടവികളപട  സല്ലാംഘമേപൊണക്  ലവിറവിൽ  ഹകറക്സക്.
മനരപത' ഹൈപൊയക്സക്കൂൾ കുട്ടവിക്കൂട്ടല്ലാം' എന്ന മപരവിലറവിയപപട്ട ഈ സല്ലാംഘല്ലാം 2018 - 19
വർഷമതപൊപടയപൊണക് ലവിറവിൽ ഹകറക്സക് എന്ന എന്നമപരവിൽ പുനർ നപൊമേകരണല്ലാം
പചയ്യപപട്ടക് ഹവവവിധദമേപൊർന്ന പരവിശശീലന പരവിപപൊടവികളെവിലൂപട സർവ്വരുമടയുല്ലാം ശ്രദ്ധ
പവിടവിച്ചക് പറപൊൻ തുടങ്ങവിയതക്.

സക്കൂൾതല  ഐസവിടവി  പ്രവർതനങ്ങളെവിൽ  പ്രമതദക  തപൊൽപരദവല്ലാം
കഴവിവമേ ുള കുട്ടവികപളെ കപണതവി അവർക്കക് മേലയപൊളെല്ലാം കമമ്പ്യൂട്ടവിങ്ങക്  ,ആനവിമമേഷൻ,
ഓഡവിമയപൊ വശീഡവിമയപൊ എഡവിറവില്ലാംഗക്,  കമമ്പ്യൂട്ടർ ഹൈപൊർഡക് പവയർ,  പമേപൊഹബൈൽ ആപക്
നവിർമേപൊണല്ലാം,  മറപൊമബൈപൊട്ടവികക്  പദ്ധതവി  തുടങ്ങവി  വദതദസ്തമേപൊയ  മമേഘലകളെവിൽ  വവിദഗക്ധ
പരവിശശീലനല്ലാം  നൽകവി  വവിദദപൊലയതവിപല  ഹഹൈപടകക്  ഉപകരണങ്ങളപട  ശരവിയപൊയ
പരവിചരണല്ലാം  ഉറപപൊക്കുകയപൊണക്  ലവിറവിൽ  ഹകറക്സക്  പകപൊണക്  പ്രധപൊനമേപൊയുല്ലാം
ഉമദ്ദേശവിക്കപപടുന്നതക്.

20 മുതൽ 40 അല്ലാംഗങ്ങൾ വപരയുള എസക്പവിസവി,എൻസവിസവി,  മേപൊത
കയവിലുള  ക ുട്ടവികളെ ുപട  സല്ലാംഘമേപൊയപൊണക്  ലവിറവിൽ  ഹകറക്സക്  വവിഭപൊവനല്ലാം
പചയ്യപപട്ടതക്.  നമ്മുപട  വവിദദപൊലയതവിൽ  40  അല്ലാംഗങ്ങളള  ശക്തമേപൊയ  ലവിറവിൽ
ഹകറക്സക്  ആണക്  നവിലവവിലുളതക്.  എട്ടപൊല്ലാം  കപൊസവിപല  വവിദദപൊർതവികളെവിൽ  നവിന്നക്
ഐ.സവിടവി  മമേഖലയവിപല  തപൊൽപരദവല്ലാം  പ്രപൊവശീണദവല്ലാം  പരവിമശപൊധവിക്കുന്ന  പ്രമതദക
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പരശീക്ഷ  നടതവി  ജനുവരവി  മേപൊസതവിലപൊണക്  ലവിറവിൽ  ഹകറക്സക്  അല്ലാംഗങ്ങപളെ
തവിരപഞ്ഞെടുതതക്.ലവിറവിൽഹകറക്സവിനക്  കൃതദമേപൊയ  നവിർമദ്ദേശങ്ങളല്ലാം  ആവശദമേപൊയ
പരവിശശീലനങ്ങളല്ലാം  നൽകപൊൻ  ഐടവി  മമേഖലയവിൽ  തപൊല്പരദമുള  2  അധദപൊപകപര
(ഹകറക് മേപൊസ്റ്റർ  /ഹകറക് മേവിസക്ട്രസക്  )  പ്രമതദക ചുമേതല ഏൽപവിക്കുന്ന ു..  പ്രമതദക
പരവിശശീലന    പമേപൊഡമ്പ്യൂളകൾ  തയ്യപൊറപൊക്കവി  ചവിട്ടയപൊയ  പരവിശശീലനല്ലാം  നൽകവിയപൊണക്
ഹകറക് മേപൊസ്റ്റർ മേവിസക്ട്രസക് മേപൊപര ലവിറവിൽ ഹകറക്സക് ചുമേതല ഏൽപവിക്കുന്നതക്.

3 തരല്ലാം  പരവിശശീലനങ്ങളെപൊണക്  ലവിറവിൽ  ഹകറക്സക് അല്ലാംഗങ്ങൾക്കക്
ലഭവിക്കുന്നതക്.  ബുധനപൊഴ്ച  മതപൊറുമുള  നവിരന്തരമേപൊയ  കപൊസുകൾ,  ഐടവി  മേപൊസ്റ്റർ
പട്രയവിനർമേപൊരുപട  പ്രമതദക  കപൊസുകൾ,   സക്കൂൾ  അവധവിക്കപൊലങ്ങളെവിൽ
പുറമമേനവിന്നുള വവിദഗക്ധർ നയവിക്കുന്ന ഉന്നത പരവിശശീലന കപൊസുകൾ എന്നവിവ.

ഇതരല്ലാം കപൊസ്സുകളെവിലൂപടയുല്ലാം പരവിശശീലന പരവിപപൊടവികളെവിലൂപടയുല്ലാം ലവിറവിൽ
ഹകറക്സക്  അല്ലാംഗങ്ങൾക്കക്  ലഭവിക്കുന്നതക്  സക്കൂളെവിപല  ഐസവിടവി  ഉപകരണങ്ങൾ
ഹകകപൊരദല്ലാം  പചയ്യപൊനുള  പരവിശശീലനല്ലാം  മേപൊത്രമേല,  വവിവര  സപൊമങ്കേതവിക  മമേഖലയുപട
വവിശദമേപൊയ  മലപൊകമതക്കക്  ഹധരദപൂർവ്വല്ലാം  കടന്നുപചലപൊനുല്ലാം  സസ്വന്തല്ലാം  സപൊനല്ലാം
കപണതപൊനുമുള  അവസരല്ലാം  കൂടവിയപൊണക്.  ഓമരപൊരുതരുപടയുല്ലാം  തപൊൽപരദവല്ലാം
കഴവിവമേനുസരവിച്ചക്  സസ്വന്തല്ലാം  ഭപൊവവി  നവിർണയവിക്കപൊനുള  പ്രപൊപവി  കൂടവി  മേവിടുക്കനപൊർക്കക്
ലവിറവിൽ ഹകറക്സവില ൂപട ലഭവിക്കുന്നു. 

 എട്ടപൊല്ലാം  കപൊസവിൽ  നവിന്നക്  ലവിറവിൽ  ഹകറക്സക്  അല്ലാംഗതസ്വല്ലാം  മനടുന്ന
കുട്ടവികൾക്കക്  ഒൻ പതപൊല്ലാം  കപൊസവിപല  ഒരു  വർഷമേപൊണക്  ഇമപപൊൾ  പരവിശശീലനല്ലാം
നൽകുന്നതക്.  പതപൊല്ലാംതരതവിൽ പവച്ചക് ഓമരപൊരുതരുല്ലാം  പ്രമതദകല്ലാം മപ്രപൊജകക്റ്റുകൾ
സമേർപവിമക്കണതുണക്.  ഇവയുപട  മൂലദനവിർണയതവിനക്  അനുസരവിച്ചക്  A,B,C,
എന്നവിങ്ങപന മഗ്രഡുകൾ തവിരവിച്ചക്  അവർക്കക്  സർട്ടവിഫവിക്കറ്റുകൾ ലഭവിക്കുന്നതപൊണക്.
എൻസവിസവി,  എസക്പവിസവി,  മേപൊതകയവിൽ മഗ്രസക്മേപൊർക്കക് ലഭദമേപൊക്കുന്നതവിപനപറവിയുല്ലാം
വവിദദപൊഭദപൊസ വകുപക് ആമലപൊചവിക്കുന്നുണക്.

വവിവരസപൊമങ്കേതവിക വവിദദയുപട വവിശപൊലമേപൊയ മലപൊകമതക്കക് അനപൊയപൊസല്ലാം
കടന്നുപചലപൊനുള  ഈ  സുവർണപൊവസരല്ലാം  പ്രമയപൊജനപപടുതപൊൻ  നമ്മുപട
കുട്ടവികൾക്കക് കഴവിയ ുപമേന്നുല്ലാം നപൊപളെയുപട ഐടവി വവിദഗക്ധൻമേപൊരപൊയവി അവർ സസ്വയല്ലാം
ഉയർന്നു വര ുപമേന്ന ുല്ലാം  നമുക്കക് ആശവിക്കപൊല്ലാം.......

             ഹകറക് മേപൊസ്റ്റർ & മേവിസക്ട്രസക്
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             വളിസ്മരളിച്ചസതതത
 വനിഷ്ണുപനിയ എ.എസവ

        കവവിത

 ഞപൊൻ നശീറുന്നു മേക്കമളെ...
 എൻ കദനല്ലാം നശീ മകൾക്കൂ........
 എൻ വടുക്കപളെ നശീ ഖഡക്ഗതപൊൽ അരവിഞ്ഞെവിമല....
 എൻ ഹൃതക് അടർതവി എടുതവിമല.........
 പുഴകളപട അസ്തവിതസ്വല്ലാം പവിഴുതവിമല..

 
നവിങ്ങപളെൻ രുധവിരല്ലാം കവർന്നവിമല
 നശീ എൻ മേക്കമളെ ഒപന്നപൊന്നപൊയവി പകപൊന്നവിമല.
 സർവ്വവല്ലാം സഹൈവിക്കപൊല്ലാം  ഞപൊൻ നവിനക്കുമവണവി
 മഹൈ മേനുഷദപൊ എന്തവിനശീ ഹൈശീനല്ലാം
 ഞപൊൻ നവിപന്റെ ജനനവിയപൊണക്
 നശീ വവിസക്മേരവിച്ച സതദല്ലാം
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  വളിലതാപങ്ങള

കഥ

 

''നപൊദവിയപൊ......''ബൂട്ടുകളപട
അകമടവിമയപൊപട വന്ന ആ ശബൈക്ദല്ലാം അ
വളപട കപൊതുകപളെ തുളെച്ചു കയറവി. ''പപൊത്ര
ങ്ങൾ  കഴുകവിവയപൊൻ  ചത്തു  മപപൊയ
നവിപന്റെ   തള  വരുമമേപൊ  ശവല്ലാം!  കവിട
ക്കുന്നതക്  കണവിമല.  മവഗപമേണശീറക്  വപൊ".
അടക്കവിയ  മതങ്ങലവിപന്റെ  മൂളെൽ  മേപൊത്രല്ലാം
ബൈപൊക്കവി  നവിൽപക്ക  ബൂട്ടുകൾ  അവവിപട
നവിന്നുല്ലാം  അകലപൊൻ  തുടങ്ങവി.  വപൊതവിൽ
പമേപല  അടഞ്ഞെതുല്ലാം  മവലക്കപൊരവികളപട
അടക്കല്ലാം  പറച്ചവിൽ  ഉച്ചതവിലപൊയവി.
അവൾ  പമേപല  എഴുമന്നൽക്കപൊൻ
ശ്രമേവിച്ചു.

                  

 ഒപൊറഞക്പൂക്കപളെ തഴുകവിപയതവിയ
ഒരവിളെല്ലാം  കപൊറക്  ആ  മുറവിയവിലപൊപക  ഒഴുകവി
നടന്ന ു.  .പൂക്കളപട വശദമേപൊയ സുഗന
തപൊൽ  ജനപൊലകൾ  നപൊണവിക്കുന്നതു
മപപൊപല  മതപൊന്നവി.  കരഞ്ഞുതളെർന്ന

അവളപട  കണ്ണുകൾ  അഴവികൾക്കവി
ടയവിലൂപട  വവിദൂരതയവി  മലക്കക്  പപൊഞ്ഞു
പകപൊണവിന്നു.  ഒപൊറഞക്മതപൊട്ടങ്ങപളെ ആദദ
മേപൊയവി കപൊണുന്ന മപപൊപല അവൾ വവിദൂര
തപയ ആസസ്വദവിക്കുകയപൊയവിരുന്ന ു. ഹക
യവിപല കറ ുത പപൊടക് ബൂട്ടവിപന്റെ അക്രമേല്ലാം
വർദ്ധവിച്ചവിരവിക്കുന്നു  എന്നക്  സൂചവിപവിച്ചു
പകപൊമണയവിരുന്ന ു.  തമലന്നപത ബൈലപൊ
ൽക്കപൊരതവിപന്റെ  ക്ഷശീണല്ലാം  പകപൊണപൊ
വണല്ലാം അവളപട കണ്ണുകൾ ഇട യവിപട
അടയപൊനപൊയവി  പവമ്പുന്നുണയവിരുന്ന ു.
ഒപൊറഞക്മതപൊട്ടങ്ങളെവിലുപട  അവപളെമങ്ങപൊ
മട്ടമക്കപൊ അകലുകയപൊയവിരുന്നു.

                         

  ''നപൊദവിയപൊ നശീ നപൊപളെ വരവിമല. നശീ
ഇലപൊ ഞ്ഞെവിട്ടക് ഞങ്ങൾക്കക് ഒരു രസവമേവില.
നശീയറവിമഞ്ഞെപൊ  സക്ക ൂളെവിനു  പവിന്നവിപല
ഒപൊറഞ്ചു  മതപൊട്ടല്ലാം  പൂതവിരവിക്കുന്നു.ഒപൊറഞ്ചു
പൂക്കളപട  സുഗനതപൊൽ  ഇവവിപട
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ഇരവിക്കപൊൻ പറ്റുന്നവില.  കഴവിഞ്ഞെ തവണ
പത  മപപൊപല  നമുക്കക്  മേതവിലക്  ചപൊടവി
ക്കടന്നക്  പഴുത  ഒറഞ്ചുകൾ  പറവിക്കപൊൻ
മപപൊവപണ?  ഒന്നു  മവഗല്ലാം  വരൂ  നപൊദൂ...
നപൊദവിയ  കണ്ണുതുടച്ചു.  കൂട്ടുകപൊരവിയുപട
കതക് ഹൃദയല്ലാം തകർന്നക് ചവറ്റു കുട്ടയവിൽ
കവിടക്കുന്നതു  കണമപപൊൾ  അവൾക്കക്
സസ്വയല്ലാം  പുചല്ലാം  മതപൊന്നവി.  "അവപളെയുല്ലാം
എനവിക്കക്  രക്ഷവിക്കപൊൻ  പറവിയവിലമലപൊ"
പവിറുപവിറുത്തുപകപൊണവൾ  അടുക്കളെപയ
ലക്ഷദമേപൊക്കവി നടന്നു. 

 

എച്ചവിൽപപൊത്രങ്ങളപട  കൂമപൊരല്ലാം
അവപളെ  സസ്വഗതല്ലാം  പചയ്യപൊനപൊയവി  ഒരു
ങ്ങവിയവിരുന്നു.വവികപൊരപമേപൊഴവിഞ്ഞെ ഒരു ശരശീ
രമേപൊയവി  മേപൊറവിയതവിനപൊൽ  അവൾക്കതക്
അത്ഭുതമേപൊയവി  മതപൊന്നവിയമത  ഇല.''
നപൊദൂ... ഈ പപൊത്രങ്ങപളെപൊപക്ക കഴുകണല്ലാം.
എന്നവിട്ടക്  മവണല്ലാം  ബൈപൊഫദൂറവിമലക്കക്  മപപൊ

വപൊൻ.  ''” എനവിക്കക് വയ്യ... ബൈപൊപ്പൂ എപന്ന
പക്കപൊണക്  പറവില.  ''” അവൾ  പചയ്യണ
ഞപൊൻ  കഴുകവിതരപൊല്ലാം”.  ''ഒപൊ  ഈ  ബൈപൊപ
വപൊ എലപൊ കവിന്നപൊമരപൊല്ലാം  ഒപൊപളെ പഠവിപവി
ക്കക്മന്ന.  ” ഒരു  നവിമേവിഷല്ലാം  നപൊദവിയ  വശീട്ടവി
മലക്കക്  മേടങ്ങുകയപൊയവിരുന്നു.  വശീട്ടുമജപൊലവി
തപന്നപക്കണക്  ഒട്ടുല്ലാം  പചയ്യവിപവിക്കപൊത
തപന്റെ ബൈപൊപ ഇപന്നവവിടയപൊണക്.അവൾ
പപൊത്രങ്ങമളെപൊമരപൊന്നപൊയവി നനയപൊൻ തുട
ങ്ങവി.  പപപട്ടന്നപൊണക്  സവിഗരറവിപന്റെ ചുവ
ന്ന പപൊടക്  ശ്രദ്ധയവിൽ പപട്ടതക്. യജമേപൊന
പന്റെ ആസക്തവിക്കക് അടവിയറവക് പവക്കപൊ
ൻ തപന്റെ നഗ്നശരശീരല്ലാം പകപൊടുക്കപൊതതവി
നക് കവിട്ടവിയ സമ്മനല്ലാം.  തപന്ന ഒന്നക് മനപൊ
ക്കവിയതവിനക്  ജപൊഫപറ  ഒപൊടവിച്ചവിട്ടക്  തലവിയ
തപന്റെ  സമഹൈപൊദരനപൊർ  ഇപന്നവവിപട
യപൊണക്.  അവൾ കണ്ണുതുടച്ചു.  പപൊത്രക്ക ൂ
മപൊരതവിപന്റെ ഉയരല്ലാം കുുറഞ്ഞു പകപൊമണ
യവിരുന്ന ു.  അമനകല്ലാം മേപൊളെവികകളപട  നപൊ
ലു ചുവരുകൾക്കവിടയവിൽ   മുതൽ പതരു
മവപൊരപത  ചപൊയക്പുകളെവിൽ  കവിടന്നക്
വപര  തപന്റെമേപൊനല്ലാം  അപഹൈരവിക്കപപ
ട്ടവിടുണക്  എന്നവൾ  ദദുഃഖമതപൊപട  ഒപൊർ
ത ു.  വപൊണവിഭച്ചന്തയവിൽ   അവസപൊന
മേപൊയവി കണപൾ ഉമ്മയുപട കണ്ണുകൾക്കക്
തവിളെക്കമേറവിരുന്നു.    പൂ  മപപൊലപത  ത
പന്റെ ശരശീരല്ലാം സവിഗരറവിപന്റെ കരവിഞ്ഞെ ചവി
ത്രങ്ങളെപൊൽ  വവികൃതമേപൊക്കവിയ  ഇരുട്ടവിപന
അവൾ  ശപവിച്ച ു.  അമപപൊഴക്കുല്ലാം  അവ
സപൊനപത പപൊത്രവല്ലാം കഴുകവിക്കഴവിഞ്ഞെവിരു
ന്നു.  അവൾ  കൂട്ടവിയവിട്ട  തുണവികൾക്കു
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മനപര നടന്നു.

          

   മേപൊളെവികയുപട അകതളെങ്ങളെവിൽ
നവിശമദത  നവിഴലവിച്ചു  നവിന്നവിരുന്ന ു.
പപപൊട്ടപൊനുളെളെ  ഉറവ  മപപൊപല  ഒരു
മതങ്ങൽ  ആ  പതപൊണയവിൽ  തുളമവി
നവിന്നു.  സകല  നപൊഡശീഞരമ്പുകളല്ലാം
വലവി ഞ്ഞു മുറുകുന്ന മവദനയവിൽ അവൾ
തുണവികൾ മേടക്ക ുവപൊൻ തുടങ്ങവി.  കുഴവിയവി
ലപൊണ്ടു  മപപൊയ  കണ്ണുകളെവിൽ  പ്രതശീക്ഷയു
പട  അവസപൊന  കണവികയുല്ലാം  വറവിയവിരു
ന്ന ു.  അകമതക്കക്  തവിരവിയപവയപൊണ
വൾ  വപൊതവിലവിമലക്കക്  ശ്രദ്ധവിച്ചതക്.  അതക്
പൂട്ടപൊൻ  മേറന്നവിരവിക്കുന്നു.  വപൊതവിലവിനവി
ടയവിലൂപട  അവൾവപൊനതവിപന്റെ  ഒരു
പപപൊട്ടക്കണ്ടു.  അതുവപരയുല്ലാം  തളെർന്ന
ശരശീരല്ലാം ഒരൂ നവിമേവിഷല്ലാം ഇരുമ്പുലക്കയപൊക്ക
എന്നു  മതപൊന്നവി  അവൾക്കക്.  തപൊനനുഭ
വവിച്ച നരക രപൊത്രവികളമടയുല്ലാം സകല യപൊ
തനകളമടയുല്ലാം  അന്തദല്ലാം  ഇവവിപടയപൊ
മണപൊ  എന്നവൾ  ഒരു  നവിമേവിഷല്ലാം  പരവി
ഭ്രമേവിച്ചു.  മേടക്കവി  വച്ച തുണവികപളെ പവിന്നവി
ലപൊഴക്തവിപക്കപൊണവൾ  പുറമതക്കക്നശീ
ങ്ങവി.  ഇരുമഴവികൾ തശീർത ജനലുകളല്ലാം
മദവദപൊരുവവിപന്റെ   തൂണുകളല്ലാം  മൂകരപൊയവി
മനപൊക്കവി  നവിൽപക്ക  അവൾ  മുമന്നപൊട്ടക്
പപൊഞ്ഞു.  നഗ്നപപൊദങ്ങൾ  മേണലവിലപൊ
ഴക്തപവ  ഉൾ ഞരമ്പുകൾ  വലവിഞ്ഞു
മുറുകവിയത ുല്ലാം,ശരവിരല്ലാം  പപപൊട്ടവിയകന്ന
മവദന വന്നതുല്ലാം അവളെറവിയുന്നുണപൊയവി
രുന്നവില.  കഞപൊവവിപന്റെ  കറമേണല്ലാം  കടവി

ച്ചമേർതവിയ ചുണ്ടുകൾ വവിയർത്തു പകപൊ
മണയവിരുന്നു. മേരണല്ലാം മേണക്കുന്ന പതരു
മവപൊരങ്ങപളെ  പവിന്നവിലപൊക്കവിപക്കപൊണവൾ
മുമന്നപൊമട്ടപൊക്കക് പപൊഞ്ഞെ ു..

     ''അവപരപന്റെ സമഹൈപൊദരങ്ങപളെ
കഴുതറുതക് പകപൊന്നു.  പവിതപൊവവിപന കഴു
മേരതവിമലറവി എപന്ന മേറ്റുളെളെവർക്കക് വവി
റ്റു.  ഞപൊനനുദവവിച്ച  മവദനകൾ  ഈ
മലപൊകതക് ഇനവിപയപൊരു   യസശീദവി സശീയല്ലാം
ഉണപൊവരുതക്.  പുരുഷപന്റെ ബൈലപൊൽക്കപൊര
തവിനു മുന്നവിൽ പകച്ചു മപപൊയ അവസപൊ
നപത പപണ്കുട്ടവി ഞപൊനപൊവണല്ലാം ഇനവി
പയപൊരവിക്കലുല്ലാം സശീ ശരശീരങ്ങൾ പപപൊളെളെ
രുതക്.  ആ കണ്ണുകൾ നനയരുതക്.  ഭശീകര
രുപട ബൈല പ്രമയപൊഗതവിനുളെളെവിൽ പപട്ടക്
മേനസ്സുല്ലാം  ശരശീരവല്ലാം  നഷ്ടപപട്ട  മലപൊക
പത അവസപൊനപത പപണ്കുട്ടവി ഞപൊ
നപൊവണല്ലാം  "ദവിലപൊസറക്മഗപൊൾ"  സമേപൊധപൊന
തവിനുള  മനപൊമബൈൽ  ഏറ്റുവപൊങ്ങവി  ആ
പടവിയവിറങ്ങുമമപൊൾ  നപൊദവിയ  മുറപൊദവിപന്റെ
കണ്ണുകൾ  നവിറഞ്ഞെവിരുന്ന ു.കടൂത  പ്രതവി
കപൊരതവിപന്റെയുല്ലാം  ആത്മപപധരദതവി
പന്റെയുല്ലാം തശീജസ്വപൊല ആ ശരശീതവിൽ പടരു
ന്നുണപൊയവിരുന്ന ു.  അനപൊഥമേപൊക്കപപട്ട
യയൗവനതവിപന്റെ  ദരന്തസക്മേര  ണകപളെ
മപറവിപക്കപൊണവൾ  നടന്നകലുമമപൊൾ
പുറതക്മേഴ  എപന്തന്നവിലപൊപത  പപയ
പകപൊണവിരുന്ന ു. ആത്മപൊക്കൾ    ക ണ്ണശീർ
പപപൊഴവിക്കുന്ന മപപൊപല....... .....    
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    ഒതാര്മപ്പൂക്കള
                    കവവിത

ചവിങ്ങപ്പൂക്കൾ ചവിരവിക്കുന്ന സനദയവിൽ
ചന്തമമേപൊലുന്ന പകപൊങ്ങവിണവിപ്പൂക്കളെവിൽ
ചപൊന്തു മതയന്ന സുരദൻ മേറയമവ
ചന്ദ്രബൈവില്ലാംബൈമേപൊയവി ചപൊപരയണഞ്ഞു നശീ.....!

കൂടുമതടവി പറക്കുന്ന പക്ഷവികൾ
വപൊനവിപലമപൊടുമേവിമല്ലാം നവിറയമവ
കപൊൽച്ചവിലമ്പു കവിലുങ്ങുന്ന മവളെയവിൽ
തപൊളെപമേപൊപവിച്ചക് മമേളെല്ലാം പകപൊഴുക്കമവ
ഒപൊളെമേവിളെക്കുമന്നപൊരപൊറവിൻ കയങ്ങളെവിൽ
ഊളെവിയവിട്ടു കവിടപൊങ്ങൾ കളെവിക്കമവ
മതൻ കവിനവിയുന്ന ചക്കരമേപൊവവിലപൊയക്
ആയമേവിട്ടവരപൊടവി തവിമേവിർക്കമവ
ഒപൊടവിപയത്തുപമേമന്നപൊർമേയവിൽ നവിൻ മൂഖല്ലാം
ചന്തമേപൊർപന്നപൊരൂ മതജസസ്വരൂപമേപൊയക്...!

മഘപൊഷമമേപൊപട നപൊമമേപൊടവിക്കളെവിച്ചതുല്ലാം 
തമ്മവിലമയ്യപൊ ! പവിണങ്ങവിപവിരവിഞ്ഞെതുല്ലാം
ഹകക്കുടന്നയവിൽ പകപൊങ്ങവിണവിപ്പൂക്കളല്ലാം
ചുണവിമലപൊടുന്ന തുമച്ചവിരവിയുമേപൊയക്
മേന്ദപമേൻ മൂന്നവിൽ വന്നണഞ്ഞു നശീ
തന്നുമപപൊപയപൊരപൊ പൂക്കൾ ചവിരവിക്കുന്നു......

                                                     സനിത നനീലലാലാംബരനി    
          എചവ.എസവ.എ.മലയലാളലാം
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              പ്രണയളിക്കുന്നുഞതാന്പ്രളയതത
     കവവിത

പ്രണയവിക്കുന്നു ഞപൊൻ പ്രളെയപത
മേനുഷദപനപൊന്നപൊയ ആ നവിമേവിഷപത
ജപൊതവിമേതമഭതമുലപൊപതപൊമരപൊണകപൊലപത
ഒന്നവിച്ചവിരുന്നു ഹക മകപൊർത നപൊളകപളെ

അറവിഞ്ഞെവില ഈവരപവങ്കേവിലുല്ലാം
തടുക്കുവപൊൻ ശ്രമേവിച്ചു കഴവിവമവപൊളെല്ലാം
മേപൊ ഞ്ഞുമേറഞ്ഞെവിമല പ്രളെയമമേ നശീ
കണ്ണശീർപകർന്നു മപപൊയവിമല?

ഇനവിവരുമമേപൊ പ്രളെയമമേ നശീ 
കണ്ണശീർപപൊടല്ലാം പകപൊപയ്തെടുക്കപൊൻ?
തവിരവിച്ചടവിതന്നു മേനുഷദപൊ
ഭൂമേവി നവിന്നരുതപൊ പ്രവൃതവി തവിരവിച്ചറവിഞ്ഞെക്
ഇനവിയുള നപൊളെവിലുല്ലാം ഹകമകപൊർക്കപൊല്ലാം
ആയവിരല്ലാം ഹൈസ്തങ്ങളെപൊൽ നവിൻ നപൊടവിൻ നനയക്കപൊയക്   

പരസക്പര മസ്നേഹൈല്ലാം മേറന്ന മേനുഷദപര
മസ്നേഹൈവിക്കൂ നവിൻകൂപട്ടപരന്നറവിവക്
പകർപന്നതവിയ പ്രളെയപത
ഞപൊൻ പ്രണയവിക്കവിന്നു

                                                         
ഫലാതനിമ ഷനിഫ 
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  എങ്ങുപപതായളി
                 

കവവിത                               

                     മഞബിമ എശ    

9.M

                              കപൊവദസൂരദപൊ നശീ                      
       എങ്ങുമപപൊയവി............
    കണ്ണവിമേ ചവിമ്മുല്ലാം മുൻപക്

എങ്ങുമപപൊയവി
    കപൊറവിലലവി മഞ്ഞെപൊ........
 മേണ്ണവിൽ കുതവിർമന്നപൊ...

    വവിണ്ണവിലലവിമഞ്ഞെപൊ നശീ.....
നശീ മപപൊയമപപൊൾ

 എരവിയുന്നു സൂരദൻ
 നശീ മേറഞ്ഞെമപപൊൾ

 നവിൻ ശസ്വപൊസപമേമങ്ങപൊ
മൂളന്നു ഗപൊനല്ലാം

 നവിൻ മപരലവിയുല്ലാം
മേധുരഗപൊനല്ലാം.......
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               സ്മരണ

 ഒട്ടനവധവി പ്രതവിഭപൊധനരപൊയ അ
ധദപൊപകർ  പമയ്യപൊളെവി  ഹഹൈസക്കൂളെവിൽ
മസവനമേനുഷവിച്ചവിട്ടുണക്. മേലബൈപൊറവിപല പ്ര
ശസ്ത കവവി വവി.ടവി കുമേപൊരൻമേപൊസ്റ്റർ, പുമരപൊ
ഗമേന  കലപൊസപൊ  ഹൈവിതദ  സല്ലാംഘതവിപന്റെ
അമേരക്കപൊനുല്ലാം എഴുത്തുകപൊരനുല്ലാം വപൊഗവിയു
മേപൊയ  എ.കുട്ടവി  കൃഷ്ണൻമേസ്റ്റർ  ,നവിരൂപക
നുല്ലാം  മവപൊളെവിമബൈപൊൾ  റഫറവിയ ുപമേപൊപക്ക
ആയവിര ുന്ന  പപ്രപൊഫസർ  പക.പവി.വപൊ
സു തുടങ്ങവി ധപൊരപൊളെല്ലാം മേഹൈപൊരഥനപൊർ ഈ
വവിദദപൊലയപൊന്തരശീക്ഷപത  പ്രകപൊശപൂർ
ണ്ണമേപൊക്കവിയവിട്ടുണക്. 

ശപൊസ പ്രചപൊരകനപൊയവിരുന്ന
പകപൊടക്കപൊടക്  ശ്രശീധരൻ  മേപൊസ്റ്ററുപട  സപൊ
നല്ലാം  ഇവർപക്കപൊപല്ലാം  തപന്നയപൊ
ണക്. .അനവവിശസ്വസങ്ങൾ മവണ ുമവപൊളെ

മുണപൊയവിരുന്ന ഒരു കപൊലഘട്ടതവിൽ ശപൊ
സ  സപൊഹൈവിതദ  പരവിഷതവിപന്റെ  പ്രചപൊര
കൻ ആയവിരുന്നു പകപൊടക്കപൊടക് ശ്രശീധരൻ
മേപൊഷക്.  കട ു കട്ടവിയപൊയ ശപൊസ സതദങ്ങൾ
മപപൊലുല്ലാം  നർമ്മതവിൽ  പപപൊതവിഞ്ഞെക്
സസ്വതസവിദ്ധമേപൊയ  ചവിരവിമയപൊപട  അമദ്ദേ
ഹൈല്ലാം അവതരവിപവിച്ചു.ഒരു ഹസ്ലൈഡക് മപ്രപൊ
ജകക്ററ ുമേപൊയവി അക്കപൊലതക് മകരളെല്ലാം മുഴു
വൻ  പ്രഭപൊഷണല്ലാം നടതവിയവിരുന്നു അ
മദ്ദേഹൈല്ലാം.   മേണവിക്കൂറുകമളെപൊളെല്ലാം  ഒരു മേടുപല്ലാം
ഇലപൊപത  ജനങ്ങൾ  അമദ്ദേഹൈപത
ശ്രവവിച്ചു.  മകവല  ശപൊസസതദങ്ങൾ
അവതരവിപവിക്കുക  മേപൊത്രമേപൊയവിരുന്നവില
അമദ്ദേഹൈല്ലാം പചയ്തെവിരുന്നതക്  .  അത ുമേപൊയവി
ബൈനപപട്ട  രപൊഷശീയ  സപൊമൂഹൈവിക  പ്രശ
ങ്ങപളെ  സവവിസ്തരല്ലാം  പ്രതവിപപൊദവിക്കപൊനുല്ലാം
ജനകശീയ  വവിദദപൊഭദപൊസല്ലാം  നടതപൊനുല്ലാം
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അമദ്ദേഹൈതവിപന്റെ   വപൊഗക് വവിലപൊസതവിനക്
കഴവിഞ്ഞെവിട്ടുണക്.  

സപൊല്ലാംസക്കപൊരവിക സപൊമൂഹൈവിക
സപൊക്ഷരത  ഹകവരവിക്കപൊൻ  ഒരു  ജന
തപയ  ഹകപവിടവിച്ചുയർത്തുക   എന്ന
മേഹൈതപൊയ  ലക്ഷമേപൊയവിരുന്ന ു  അമദ്ദേ
ഹൈതവിനുല്ലാം  ശപൊസ  സപൊഹൈവിതദ  പരവിഷ
തവിന ുല്ലാം  ഉണപൊയവിരുന്നതക്.  മകരളെ
ജനതപയ  മലപൊകപൊമരപൊഗദസല്ലാംഘടന  വ
പര പുകഴക് തവിയ തരതവിൽ ആമരപൊഗദ
മബൈപൊധവപൊനപൊരപൊക്ക ുന്നതവിൽ പരവിഷത്തുല്ലാം
ശ്രശീധരൻ  മേപൊഷുപമേപൊപക്ക വഹൈവിച്ച പങ്കേക്
വളെപര വലുതപൊണക്.  വവിദദപൊഭദപൊസരല്ലാംഗതക്
ഇന്നക് കപൊണുന്ന പരവിഷപൊരങ്ങൾക്കക് തുട
ക്കല്ലാം കുറവിക്കുന്നതവിനുല്ലാം അമേരക്കപൊരനപൊയവി
അമദ്ദേഹൈല്ലാം ഉണപൊയവിരുന്ന ു. 

പപൊഠപുസ്തകതവിൽ  മേപൊത്രല്ലാം
കണ "പന"  ആദദമേപൊയവി മനരവിട്ടക് കണ
ക ുട്ടവിമയപൊടക് ഇതപൊണക് മമേപൊപന നശീ ഒന്നപൊല്ലാം
കപൊസവിൽ പഠവിച്ച പന എന്നക് പറയുന്ന
രക്ഷവിതപൊവവിപന  അവതരവിപവിച്ചു  പകപൊ
ണപൊണക്  യപൊനവിക  വവിദദപൊഭദപൊസതവി
പനതവിപര  അമദ്ദേഹൈല്ലാം  പ്രഭപൊണല്ലാം  തുടങ്ങു
ക.പമയ്യപൊളെവിയവിലുല്ലാം  പരവിസര  പ്രമദശ
ങ്ങളെവില ുല്ലാം  പരവിഷതക്   പ്രവർതകപര
സല്ലാംഘടവിപവിക്കുന്നതവിൽ  മേപൊഷക്  വലവിയ
പങ്കുവഹൈവിച്ചു.  ഈപ്രമദശതക്  ഇന്നക്
കപൊണുന്ന  പലസപൊമൂഹൈവിക  ജപൊഗ്രത
അതവിപന്റെപയപൊപക്ക  ഫലല്ലാം  തപന്ന
യപൊണക്.  പരവിഷതവിപന്റെ വവികസന ജപൊഥ

യുപട  കദപൊപക്റൻ  ആയവിരുന്നു  പകപൊട
ക്കപൊടക്.  ജപൊഥ  കടന്ന ുമപപൊയ  സലങ്ങ
ളെവിപലപൊപക്ക  വൻ  ജനപൊവലവി  ഉണപൊ
യവിരുന്നു  .ഇങ്ങപന ഒട്ടനവധവി ജനകശീയ
പ്രശങ്ങളെവിൽ   സജശീവമേപൊയവി  ഇടപപ
ട്ടക്നപൊല്ലാം  ഇന്നക്കപൊണ ുന്ന  സപൊക്ഷര  സമൂ
ഹൈപത  വപൊർപതടുക്കുന്നതവിൽ  കഠവിനപൊ
ധസ്വപൊനല്ലാം  പചയ്തെ  മേനശീഷവിയപൊയവിരുന്നു
അമദ്ദേഹൈല്ലാം.  ശപൊസമേപൊസവികകളെപൊയ ശപൊസ
ഗതവി, യുറശീക്ക,ശപൊസ, മകരളെല്ലാം, എന്നവിവ
യുപട എഡവിറർ ആയവിരുന്നു അമദ്ദേഹൈല്ലാം.
ധപൊരപൊളെല്ലാം  ശപൊസ  മലഖനങ്ങളല്ലാം  കവവിത
കളല്ലാം  രചവിക്കുകയുല്ലാം  പചയ.  അമദ്ദേഹൈ
തവിപന്റെ  കർമ്മരല്ലാംഗല്ലാം  പമയ്യപൊളെവി
ഹഹൈസക്കൂൾ  കൂടവിയപൊയവിരുന്നു
എന്നതവിൽ നമുക്കക് അഭവിമേപൊനവിക്കപൊല്ലാം.
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പ്രളയതാനന്തരപകരളത:     

                                                                          മലഖനല്ലാം

 

സമേപൊനതകളെവിലപൊത  ഒരു
മേഹൈപൊ  പ്രളെയതവിനപൊണക്  മകരളെല്ലാം  സപൊ
ക്ഷദല്ലാം    വഹൈവി ച്ചതക്. എലപൊ നദവികളല്ലാം കര
കവവിപഞ്ഞെപൊഴുകവി.  എലപൊ  അണപക്കട്ടുക
ളല്ലാം  തുറന്നു  വവിമടണവി  വന്ന ു.  ഇതര
പമേപൊരു  അസപൊധപൊരണമേപൊയ  സപൊഹൈ
ചരദല്ലാം  സമേശീപ  കപൊലപതപൊന്നുല്ലാം നമ്മുപട

സല്ലാംസപൊനതക്  ഉണപൊയവിട്ടവില.  439
മപരുപട  ജശീവനുല്ലാം  12,477 വശീടുകളല്ലാം
അപഹൈരവിച്ചപൊണക്ഈ  മേഹൈപൊപ്രളെയല്ലാം
സല്ലാംഹൈപൊരതപൊണ്ഡവമേപൊടവിയതക്.  സമേശീപകപൊ
ലത്തുണപൊയ പ്രളെയതവിനക് സമേപൊനമേപൊയ
ഒന്നപൊണക്  1924 ൽ മകരളെതവിൽ സല്ലാംഭ
വവിച്ചതക്.

പ്രളെയമമേൽപവിച്ച  ആഘപൊത
തൽ  നവിന്നക്  കരകയറപൊനുള  കഠവിന
പ്രയതല്ലാം തുടരുകയപൊണക്  നമ്മുപട നപൊടക്.
പ്രളെയപൊനന്തര  പ ുനർനവിർമേപൊണ,  പുന
രധവിവപൊസപ്രവർതനങ്ങപളെ നവമകരളെ
സൃ ഷ്ടവിയപൊക്കവി മേപൊറ്റുകപയന്ന ശ്രമേകരമേപൊയ
ദയൗതദമേപൊണക്  നമുക്കവിനവി  ഏപറടുക്കപൊനു
ളെളെതക്. പ്രകൃതവിയവിൽ മേനുഷഷൻനടതവിയ
അനവിയനവിതമേപൊയ  കടന്നപൊക്രമേണ
ങ്ങൾ  പ്രളെയതവിന്റെ ആഘപൊതല്ലാം രൂക്ഷ
മേപൊക്കുന്നതവിൽ  വഹൈവിച്ച  പങ്കേക്  നമുപക്കപൊ
പക്ക  അറവിയപൊല്ലാം.  പുതവിപയപൊരു  മകരളെ
തവിന്റെ നവിർമേവിതവിപയക്കുറവിച്ചക് മലപൊകപത
മപൊടുമുള  മേലയപൊളെവികൾ  ചർച്ച
പചയ്യുമമപൊൾ  നമ്മുപട  കപൊഴ്ചക്പപൊടുകളെവിൽ
,ചവിന്തകളെവിൽ,ജശീവവിത  ക്രമേങ്ങളെവിൽ,  ആ
സൂത്രണതവിൽ  നപൊല്ലാം പുലർതവി വരുന്ന
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നവിലപപൊടുകളപട  ഒരു  പപപൊളെവിപച്ചഴുതക്
തപന്ന  ആവശദമേപൊയവി  വന്നവിരവിക്കുന്ന ു
.പ്രകൃതവി,, പരവിസവിതവി, മറപൊഡുകൾ കൃഷവി,
മേപൊലവിനദ  സല്ലാംസക്കരണല്ലാം,വശീടുനവിർ
മേപൊണല്ലാം,മൃഗസല്ലാംരക്ഷണല്ലാം  ,ടൂറവിസല്ലാം  ,ജല
സല്ലാംരക്ഷണല്ലാം  എന്നശീ  മമേഖലകളെവിൽ  വവി
ശദമേപൊയ പഠനല്ലാം അനവിവപൊരദമേപൊണക്.

 മകരളെപത  പുനദുഃസൃഷ്ടവിക്കപൊൻ
തുറന്ന  ചർച്ചകളെവിലൂപടയുല്ലാം  വദക്തമേപൊയ
നയ സമേശീപന  ങ്ങളെവിലൂപടയുല്ലാം കൃതദവല്ലാം
ശപൊസശീയവമേപൊയ  ഒരു  മേപൊസ്റ്റർ  പപൊൻ
ആണക് ആദദല്ലാം  മവണതക്.  മഡപൊകക്ടർമേപൊ
രുല്ലാം എഞവിനവിയർമേപൊരുല്ലാം അധദപൊ പകരുല്ലാം
സപൊമൂഹൈവികപ്രവർതകരുല്ലാം സന്നദ്ധ സല്ലാം
ഘടനകളെ ുല്ലാം,  രപൊഷശീയ മനതതസ്വവ ുല്ലാം  അ
ട ങ്ങുന്ന ഒരു കർമേമസനയപൊണക് ഈ മേപൊ
സ്റ്റർ പപൊൻ തയപൊറപൊമക്കണതക്.      ഈ മേ
ഹൈപൊപ്രളെയല്ലാം  മകര  ളെല്ലാം  ഇമന്നവപര
തുടർന്നുവന്ന വവികലമേപൊയ നയ ങ്ങളപട
ഫലമേപൊയവിട്ടപണന്നക്  കപൊണപൊല്ലാം.ഭൂമേവിയവിൽ
വശീഴുന്ന  ജലതവിനക്  മേണ്ണവിമലക്കവിറങ്ങപൊ
മനപൊ  കടലവിമലപക്കപൊഴുകവിമപപൊകപൊമനപൊ  ഉ
ള  സസ്വപൊതനദല്ലാം നമ്മു പട വവികസനരശീ
തവികൾ ഇലപൊതപൊ ക്കവി.നമ്മുപട വവികസന
പ്രവർതനങ്ങൾ ജലനവിർഗമേന മേപൊർഗ
ങ്ങൾ  ഇലതപൊക്കവി.  പ്രളെയജല
തവിന്നക്പകട്ടവി നവിൽക്കുകയലപൊപത മേപറപൊ
ന്നുല്ലാം പചയ്യപൊനവിലപൊയവിരുന്ന ു.ഊഷരമേപൊക്ക
പപട്ട കുന്നവിൻ പനറുകകളെവിൽ റവിമസപൊ ർ
ട്ടുകളല്ലാം  തടയണകളല്ലാം  മറപൊഡു  കളല്ലാം
പകട്ടവിപപപൊക്കവിയമപപൊൾ മേലയവിടവിച്ചുല്ലാം ഉരു

ൾ പപപൊട്ടവിച്ചുല്ലാം  പ്രതവികരവിക്കുക യലപൊപത
പ്രകൃതവിയക്  മവപറ  മേപൊർഗമേവിലപൊതപൊയവി.
വന  മശപൊഷണവല്ലാം  കമയ്യറങ്ങളല്ലാം
അനവിയനവിതമേപൊയ പപൊറ പപപൊട്ടവി ക്കലുല്ലാം
വയൽനവികതലുല്ലാം മകരളെതവിന്റെ ഭൂപ്രകൃ
തവിയുപട  സസ്വഭപൊവവികതപയ  കപൊരദമേപൊയക്
ബൈപൊധവിച്ചവിട്ടുണക്.പശവിമേഘട്ടവല്ലാം  ഇടനപൊടുല്ലാം
കടമലപൊ  രവല്ലാം  കവിടക്കുന്ന  മകരളെതവിന്റെ
ഭൂപ്രകൃതവിയല്ലാം  വർധവിച്ച  ജനസപൊന്ദ്രതയല്ലാം
അനുസരവിച്ചപൊവണല്ലാം  മകരളെതവിന്റെ
പുനർ  നവിർമേപൊണ  പ്രവർതനങ്ങൾ
നടമതണതക്.         

കപൊർഷവികമമേഖലയവിൽ  ഏക
മദശല്ലാം  1361  മകപൊടവി  രൂപയുപട  നപൊശ
നഷ്ടമേപൊണക് സല്ലാംഭവവിച്ചവിരവിക്കുന്നതക്. ആല
പഴ  ജവിലയവിലപൊണക്  ഏറവല്ലാം  കൂടുത  ൽ
കൃഷവിനപൊശല്ലാം  ഉണപൊയതക്.  മകരളെതവിന്റെ
നവിലനവിൽപവിനക്  അതദപൊ  വശദമേപൊണക്.
പ്രളെയബൈപൊധവി ത   പ്രമദശത്തുളവരുപട
കപൊർഷവിക  കടങ്ങൾ  എഴുതവിതളണല്ലാം.
വവിളെകൾ  നഷ്ടപപട്ട  കർഷകർക്കക്  ധന
സഹൈപൊയല്ലാംനൽകണല്ലാം.  പലവിശരഹൈവിത കപൊ
ർഷവിക വപൊയകൾ നൽകണല്ലാം .കപൊർഷവി ക
വവിളെകപളെലപൊല്ലാം  ഇൻഷൂർ  പചയ്യണല്ലാം.
കർഷകർക്കക്  സയൗജനദമേപൊയവി  വവിത്തുല്ലാം
വളെവല്ലാം  കശീടനപൊശവി  നവികളല്ലാം  നൽകണല്ലാം.
പ്രളെയപത അതവിജശീവവിക്കുന്ന തരതവി
ലുള  വവിത്തുകൾ  വവികസവിപവിക്കുകയുല്ലാം
വവിതരണല്ലാംപചയ്യുകയുല്ലാംമവണല്ലാം.  മകപൊടവിക്ക
ണക്കവിനക് ര ൂപയുപട മേഝദസമതപൊണക്
പ്രളെയതവിൽ  നശവിച്ചതക്.പ്രളെയതവിൽ
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നശവിച്ച  കുളെങ്ങളല്ലാം  പവ  ള  പക്കട്ടുകളല്ലാം
പുനർനവിർമേവിക്കുന്നതവിനക്  ആവശദ  മേപൊയ
പ്രവർതനങ്ങൾ നടമതണതപൊണക്.

പതവിനപൊയവിരക്കണക്കവിനക്  കവിമലപൊ
മേശീറർ   മറപൊഡുകളെപൊണക്  ഈ  മേഹൈപൊപ്രളെ
യതവിൽ  നശവിച്ചു  മപപൊയവിട്ടുളതക്.
പുതവിയ സപൊമങ്കേതവിക വവിദദ ഉപ മയപൊഗവിച്ചക്
മറപൊഡുകൾ  പുനർനവിർമേപൊണല്ലാം  നടത
ണല്ലാം.  കവിട്ടപൊവന്ന  വവിഭവങ്ങൾ
ഉപമയപൊഗവിച്ചക്  മദശശീയ  പപൊതകളല്ലാം
സല്ലാംസപൊന  പപൊതകളല്ലാം  ജവിലപൊ  മറപൊഡു
കളല്ലാം  വവികസവിപവിക്കണല്ലാം.സസ്വകപൊരദവപൊ
ഹൈനങ്ങൾ  നവിയനവിക്കുകയുല്ലാം  പപപൊതുവപൊ
ഹൈനങ്ങൾ  കൂടുതലപൊയക്  ഉപമയപൊഗവി
ക്കുകയുല്ലാം  പചയ്യുമമപൊൾ    മറപൊഡവിപല  തവിര
ക്കക്  പരമേപൊവധവി  കുറയപൊൻ  കഴവിയുല്ലാം.
കപൊർഷവികവദപൊവസപൊയവിക  മമേഖലകളപട
വവികസനതവിനക്  ഗതപൊഗത  മയപൊഗദമേപൊയ
മറപൊഡു കൾ അനവിവപൊരദമേപൊണക്. 

മകരളെതവിപല  ഗൃഹൈ  നവിർമേപൊണ
വമേപൊയവി ബൈനപപ ട്ടക്പപപൊതുജന ശശീലല്ലാം
മേപൊമറണതുണക്.  മേണൽ  ഖനനവല്ലാം
കല്ലുപവട്ടക്  പ്രവർതനങ്ങളല്ലാം  മവണവി
വരുന്ന  നവിർമേപൊണ  വസ്തുക്കൾക്കുള
വർധവിച്ചുവരുന്ന  ആവശദല്ലാം  ഒപൊമരപൊ
അണുകുടുല്ലാം  ബൈതവിനു  മവണവിയ ുല്ലാം,
സസ്വതനവല്ലാം  ഒറപയപൊറയപൊയക്  നവിൽക്കു
ന്നതുമേപൊയ വശീടുകൾക്കുള മകരളെശീയരുപട
മേതവിവരപൊത  ആഗ്രഹൈവല്ലാം  അപകട
കരമേപൊയ  അവസ  സൃഷ്ടവിക്കുന്നുണക്.

മേലമ്പ്രമദശങ്ങളെപൊയ  ഇടുക്കവിയവിലുല്ലാം  വയ
നപൊട്ടവിലുല്ലാം മേരണങ്ങൾ സല്ലാംഭവവിച്ചവിട്ടവിളതക്
ഉരുൾപപപൊട്ടലുല്ലാം മേണ്ണവിടവിച്ചവിലുല്ലാം മൂലമേപൊണക്.
അതവിനു സപൊധദ  തയുള സലങ്ങളെവിൽ
നപൊല്ലാം  വശീടുകൾ  വച്ചവിരവിക്ക ുന്നതക്  പകപൊ
ണപൊണക്  അതക്  സല്ലാംഭവവിച്ചവിട്ടുളതക്.
ശപൊസതവിന്റെ ഇമപപൊ ഴപത വവികസവിത
രൂപതവിന്റെ ഉരുൾ പപപൊട്ടൽ സപൊധദതയുല്ലാം
മേറ്റുല്ലാം  മുൻകൂട്ടവി  കപണതപൊൻ  സപൊ
ധവിക്ക ുല്ലാം.അതരല്ലാം  സയൗകരദങ്ങൾ
ഉപമയപൊഗ  പപടുതവി  ,ഉരുൾപപപൊട്ടലുല്ലാം
മേണ്ണവിടവിച്ചവിലുല്ലാം ഉണപൊകപൊൻ സപൊധദതയുള
ഇടങ്ങളെവിൽ  നവിന്നുല്ലാം  മേപൊറവി  തപൊമേ
സവിക്കുകയപൊണക്  ഉചവിതല്ലാം.  പ്രളെയതവിൽ
പൂർണമേപൊയക് തകർന്ന 12,477 വശീടുകളല്ലാം
മകടുപപൊടു  ണപൊയ  82,853  വശീടുകളല്ലാം
പുനർനവിർമേവിമക്ക
ണതുണക്.പ്രകൃതവിദരന്തങ്ങൾ  അതവിജശീ
വവിക്കുന്ന  വശീടുകളെപൊണക്നവിർമേവിമക്കണതക്.
എലപൊ  വശീടുകളെവിലുല്ലാം  മേഴ  പവളെളെ
സല്ലാംഭരണവികളല്ലാം  സയൗമരപൊർജ  പപൊനലു
കളല്ലാം  ഉണപൊവണല്ലാം.മകരളെതവിപന്റെ
ആവപൊസഘടനയവിലുല്ലാം  മേപൊറല്ലാം  അനവി
വപൊരദമേപൊണക്.  ജനസപൊന്ദ്രത  ഇത്രയധവി
കമുളെളെ  നമ്മുപട  പകപൊച്ചു  മകരളെതവിൽ
പപൊർപവിടസമുച്ചയ സമ്പ്രദപൊയ തവിമലക്കക്
മേപൊറപൊൻ  നപൊല്ലാം  തയ്യപൊറപൊവണല്ലാം  .നദവിക
മളെപൊടുല്ലാം  ജലപൊശയങ്ങ  മളെപൊടുല്ലാം  മചർന്ന
ഭപൊഗങ്ങളെവിൽ  നഗരവൽക്കര  ണല്ലാം
ഒഴവിവപൊക്കണല്ലാം.  പവളപപപൊക്കതവിന്റെ
ഒരു  പ്രധപൊന  കപൊരണമേപൊയക്  പലമപപൊഴുല്ലാം
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ഉയർതപപടുന്ന  ഒരു  വപൊദല്ലാം  മകരളെ
തവിപല  ഭൂവവിനവിമയപൊഗ  ഘടനപയപറവി
യപൊണക്.  മേഴപവളല്ലാം  വലവിപച്ചടുക്കുകയുല്ലാം
ഭൂമേവിക്കടവിയവിപല ജല മസപൊതസ്സുകൾ നവി
ലനവിർതപൊനുല്ലാം  സഹൈപൊയവിക്കുന്ന  പപന
സർഗവിക  ജലപൊശയ  ങ്ങൾ  ക്രമമേണ
ശുഷവിച്ചക്  മപപൊവകമയപൊ  അപ്രതദക്ഷമേപൊ
വകമയപൊ  പചയ്യുകയപൊണക്.  വദപൊപപൊകമേപൊയ
പപകമയ്യറല്ലാം  കപൊരണല്ലാം  നദവികൾ  ദവിനല്ലാം
പ്രതവി  ചുരുങ്ങവിപക്കപൊണവിരവിക്കുന്നു.  തുടർ
ച്ചയപൊയ  മേണൽ  ഖനനല്ലാം  നദവികളമടയുല്ലാം
അതവിപന്റെ ചുറ്റുപപൊടുകളമടയുല്ലാം ഘടനയവി
ൽ  മേപൊറല്ലാം  വരുതവിപക്കപൊണവിരവിക്കുന്ന ു.
പ്രകൃതവിവവി  ഭവങ്ങളപട വവിനവിമയപൊഗതവി
പന്റെ  കപൊരദതവിലുല്ലാം  വശീണ്ടുവവിചപൊരല്ലാം
ആവശദമേപൊണക്.  തശീരമദശ  സല്ലാംരക്ഷണല്ലാം,
ഇടനപൊടവിപന്റെ  സസ്വപൊഭപൊവവികത  നവില
നവിർതൽ  ,പശവിമേഘട്ട  സല്ലാംരക്ഷണല്ലാം
ഇവപയ ഒന്നപൊയക് കണ്ടുപകപൊണ്ടുളെളെ സമേ
ഗ്ര  വവികസന  പദ്ധതവിയപൊണക്  തയപൊറപൊ
മക്കണതക്. 

മേപൊലവിനദല്ലാം  പ്രളെയപൊനന്തര  മകരളെ
തവിനു മുന്നവിൽ  ഒരു വലവിയ പ്രശമേപൊയക്
നവിലനവിൽക്കുക യപൊണക്.  ഇലകക്മട്രപൊണവികക്
മേപൊലവിനദങ്ങൾ  കതവിച്ചു  കളെയപൊമനപൊ
കുഴവിച്ചുമൂടപൊമനപൊ  കഴവിയപൊത  റബ്ബറുല്ലാം
ചകവിരവിയുല്ലാം  നവിറച്ച  കവിടക്കകൾ,  മസപൊഫ
കൾ,  പചളെവിയവിൽ  പുതഞ്ഞെ  വസങ്ങൾ
എന്നവിങ്ങപന ഏക മദശല്ലാം 36,000 ടണ്
മേപൊലവിനദങ്ങൾ  പ്രളെയമശഷല്ലാം  ഉണപൊയവി
ട്ടുണക്.നമ്മുപട  നദവികളെവിപലപൊപക്ക  വൻ

മതപൊതവിൽ  പപൊസ്റ്റവികക്  മേപൊലവിനദങ്ങൾ
അടവിഞ്ഞു  കൂടവിയവിട്ടുണക്.  കുടുല്ലാംബൈശ്രശീ,
സന്നദ്ധസല്ലാംഘടനകൾ  ,റസവിഡൻസക്
അമസപൊസവിമയഷനുകൾ,  കശീൻ  മകരളെ
കമനവികൾ  തുടങ്ങവിയവയുപട  സഹൈപൊയ
മതപൊപട  മേപൊലവിനദങ്ങൾ  മശഖരവിക്കപൊല്ലാം.
ഇങ്ങപന  മശഖരവിക്കപപടുന്ന  മേപൊലവിനദ
ങ്ങൾ മറപൊഡക് ടപൊറവിങ്ങവിനക് ഉപമയപൊഗവിക്കപൊ
വന്നതപൊണക്.  പുഴകളമടയുല്ലാം  ജലമസപൊ
തസ്സുകളല്ലാംമടയുല്ലാം  സല്ലാംരക്ഷണതവിനുല്ലാം  ക ു
ടവിപവളെളെല്ലാം  മുടക്കമേവിലപൊപത  ലഭവിക്കുന്ന
തവിനുല്ലാം  ശപൊസശീയമേപൊയ  ജലമേപൊമന
ജക്പമേപന്റെക്  ആവശദമേപൊണക്.  പ്രളെയ
കപൊലതക്  കരകവവിപഞ്ഞെപൊഴുകവിയവിരുന്ന
നദവികളല്ലാം പുഴകളല്ലാം ഇന്നക് വറവി വരളെപൊൻ
തുടങ്ങവിയവിരവിക്കുന്നു.  പചറവിയ  മേഴ
പപയ്തെപൊൽ മപപൊലുല്ലാം അതവിപല ജലപത
ഉൾപക്കപൊളെളവപൊൻ  നദവികൾക്കുല്ലാം അണ
പക്കട്ടുകൾക്ക ുല്ലാം  കഴവിയപൊപത  വന്നവിരവി
ക്കുന്നു.  കവിണറുകളെവിൽ  നവിന്നുമപപൊലുല്ലാം
ജലല്ലാം  വളെപര മവഗല്ലാം കുറഞ്ഞു പകണവി
രവിക്കുന്നു.  ജല  മേപൊമനജക്പമേപന്റെക്  പ്രവ
ർതനതവിലൂപട  ഇതക്  പരവിഹൈരവിക്കപൊൻ
കഴവിയുല്ലാം.  

  പ്രളെയല്ലാം മൂലല്ലാം വവിമനപൊദ സഞപൊര
മമേഖലയവിൽ  ഏകമദശല്ലാം  3000  മകപൊടവി
രൂപയുപട  നപൊശനഷ്ടങ്ങൾ  ഉണപൊ
പയന്നപൊണക് വവിലയവിരുതൽ. മകരളെതവി
പന്റെ വവിമനപൊദസ   ഞപൊര മമേഖ ല  മേലമയപൊ
രല്ലാം,  പുഴമയപൊരല്ലാം,  കടമലപൊരല്ലാം  ,കപൊയമലരല്ലാം
എന്നവിവയുമേപൊയക് ബൈനപപട്ടതപൊണക്.  പ്ര
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കൃതവി  സല്ലാംരക്ഷണതവിനക്  ഊന്നൽ 
നൽകവിപക്കപൊണക്  മേപൊത്രമമേ ഈ രല്ലാംഗതക്
പ ുനർനവിർമേപൊണല്ലാം സപൊധദമേപൊവകയുള ൂ  .
തടസമേവിലപൊത ഗതപൊഗത സയൗകരദങ്ങൾ
ഉറപവരുതണല്ലാം.  പറയവിൽമവ  പപൊതക
ൾ ഇരട്ടവിപവിക്കണല്ലാം.  മകരളെപത സല്ലാംബൈ
നവിച്ചവിടമതപൊളെല്ലാം  വദവസപൊയല്ലാം  എന്ന
നവിലയവിൽ ടൂറവിസതവിനക്  വളെപരയധവികല്ലാം
പ്രപൊധപൊനദമുണക്.  നമ്മുപട  പതപൊഴവിൽ
അവസരങ്ങളപട  മൂന്നവിൽ  ഒന്നക്  ട ൂറവി
സതവിൽ നവിന്നപൊണക്.കൂടുതൽ പതപൊഴവിൽ
നൽകപൊൻ ഈ മമേഖലയക്   കഴവിയുല്ലാം.മേണ്ണുല്ലാം
മേനുഷദനുല്ലാം  അമഭദദമേപൊയ  വവിധതവിൽ
കൂടവിമച്ചർന്ന നപൊടപൊണക് മകരളെല്ലാം. ഇതപൊണക്
വവിമനപൊദഞപൊരവികപളെ  ഇമങ്ങപൊട്ടക്  ആകർ
ഷവിക്കുന്നതക്.  ഈ  പ്രമതദകത  കണ
ക്കവിപലടുതക്പകപൊണ്ടുള  പ്രവർതനങ്ങ
ളെപൊണക്  നമേ ുക്കക്  മവണതക്.  ദശപൊബൈക്ദ
ങ്ങളെപൊയവി മകരളെല്ലാം ആർജവിച്ച ചവികവിതപൊ
മമേഖലയവിപല  അടവിസപൊന  സയൗകരദ
വവികസനതവിനക്  കടുത  ആഘപൊതമേപൊ
ണക്  പ്രളെയല്ലാം  ഏൽപവിച്ചതക്.  തകർ
ന്നുമപപൊയ ആശുപത്രവികൾ,  മകടു വന്ന
വവിലപവിടവിപള ഉപകരണങ്ങൾ  ,  നശവി
ച്ചു  മപപൊയ  മേരുന്നുകളല്ലാം   ആശു  പത്രവി
സപൊമേഗ്രവികകളല്ലാം  എന്നവിവപയലപൊല്ലാം
മകപൊടവികളപട  നഷ്ടമേപൊണക്  നമുക്കുണപൊ
ക്കവിയതക്  .  സസ്വകപൊരദ  കവിനവിക്കുകളെവിലുല്ലാം
പചറുകവിട  ആശുപത്രവികളെവിലുല്ലാം  സർ
ക്കപൊർ  മേരുന്നുകൾ  സയൗജനദമേപൊയക്  നൽ
ക ുക,  ഉപകരണങ്ങൾക്കുല്ലാം  ഹവദദ്യുതവി

ജല  നവിരക്കുകൾക്കുല്ലാം  സബൈക്സവിഡവി
അനുവദവിക്കുക,  ആശുപത്രവി  നവിർമേപൊ
ണതവിനക്  പലവിശരഹൈവിത  വപൊയ  നൽ
ക ുക,എന്നവിവ അഭവികപൊമേദമേപൊയ നടപടവി
കളെപൊണക്.  പചലമവറവിയ  മരപൊഗനവിർണയ
സല്ലാംവവിധപൊനങ്ങൾ, ,സങ്കേശീർണമേപൊയ ശസ
ക്രവിയകൾ സസ്വകപൊരദ ആശു പത്രവികളെവിൽ
നവിശവിതനവിരക്കവിൽ  പചയപകപൊടുക്കു
കയുല്ലാം  പപൊവപപട്ട  മരപൊഗവികൾക്കുള
ചവികവിതപൊ  പചലവക്സർക്കപൊർ  വഹൈവിക്കു
കയുല്ലാം പചയ്യുക. ഈ രല്ലാംഗത്തുണപൊയ പ്രശ
ങ്ങപളെക്കുറവിച്ചക്  പഠവിക്കപൊനുല്ലാം  അവമലപൊക
നല്ലാം  പചയ്യുന്നതവിനുല്ലാം  പരവിഹൈപൊര  മേപൊർഗ
ങ്ങൾ  പ്രപൊമയപൊഗവികതലതവിൽ  പകപൊണ്ടു
വരുന്നതവിനുല്ലാം  സല്ലാംസപൊന  തലതവിൽ
ഒരു  അടവിയന്തവിര  ആമരപൊഗദ  കർമേ
സമേവിതവി  രൂപശീകരവി  ക്കുകയുല്ലാം  സമേയബൈ
നവിതമേപൊയക്  നവിർമദശങ്ങൾ  സമേർപവി
ക്കുകയുല്ലാം  മവണല്ലാം.  പപപൊതുജനപൊമരപൊഗദ
രല്ലാംഗതവിനക്  പവല്ലുവവിളെവിയപൊയവി  പകർച്ച
വദപൊധവികൾ  തലപപപൊക്കുമമപൊൾ  സർക്കപൊ
റുല്ലാം  സമൂഹൈവല്ലാം  ഒറപക്കട്ടപൊയക്  ഒരു  മേന
മസപൊപട  മനരവിമടണതുണക്.  പ്രളെയപൊ
നന്തര  നവമകരളെല്ലാം   സൃഷ്ടവിക്കപൊനുളെളെ
തശീവ്രമേപൊയ ശ്രമേതവിലപൊണക്നപൊമേവിന്നക്.  അ
സപൊധപൊരണമേപൊയ  സപൊമതവിക  പ്രതവിസ
നവിയപൊണക്  പ ുതവിയമകരളെല്ലാം  പകട്ടവിപ
ടുക്കുന്നതവിനക് പ്രധപൊന പവല്ലുവവിളെവി.  കപൊർ
ഷവിക,വദപൊവസപൊയവിക,ആമരപൊഗദ,മസവന
മമേഖലകളെവിൽ  ഏകമദശല്ലാം  30,000
മകപൊടവി  സമേപൊഹൈരവിച്ചപൊൽ  മേപൊത്രമമേ  ഈ
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പ്രതവിസനവി  മുറവിച്ചുകടക്കപൊൻ  കഴവിയു
കയുളെള.  സഹൈപൊയവിക്കപൊൻ  മേനസ്സു  ളെളെ
പപതുജനങ്ങളെവിൽ  നവിന്നുല്ലാം  പരമേപൊവധവി
സപൊമതവിക  സഹൈപൊയല്ലാം  കപണതപൊൻ
കഴവിയണല്ലാം.  വവിമദശ  രപൊജദങ്ങളെവിൽ
നവിന്നുല്ലാം  മകന്ദ്രസർക്കപൊരവിൽ  നവിന്നുല്ലാം
വവികസന പ്രവർതനതവിനപൊ വശദമേപൊയ
ഫണക്  സമേപൊഹൈരവിക്കണല്ലാം.  മലപൊക ബൈപൊങ്കേക്,
നബൈപൊഡക്മപപൊലുളെളെ  ഏജ  ൻസവികളെവിൽ
നവിന്നക്  സഹൈപൊയല്ലാം  ലഭദമേപൊക്കണല്ലാം.  നപൊടവി
പന  സമ്പൂർണമേപൊയക്  മുക്കവിപക്കപൊലപൊൻ
മേപൊത്രല്ലാം ശക്തമേപൊയ ഒരു മേഹൈപൊദരന്തപത
നപൊല്ലാം  അതശീജവിവവിച്ചതക്  മലപൊകല്ലാം  അത്ഭു
തമതപൊപടയപൊണക്  മനപൊക്കവിക്കപൊണുന്നതക്.
ദരന്തമുഖതക് നപൊല്ലാം  കപൊ  ണവിച്ച ഐകദല്ലാം
ഏവരപൊലുല്ലാം  പ്രകശീർതവിക്കപപട്ടവിരവിക്കു

ന്നു.  തകർന്നടവിഞ്ഞെ സസ്വപ്നങ്ങളല്ലാം മശഷവി
പകളല്ലാം  അടുക്കവിവച്ചക്  പുനർ  നവിർമേപൊ
ണതവിനക്  വദപൊപൃതരപൊമകണ  നവിർണപൊ
യക  ഘട്ടതവിലൂപടയപൊണക്  നപൊല്ലാം  കടന്നു
മപപൊകുന്നതക്.  ഈ  പ്രളെയദരന്തല്ലാം  ന
ഷ്ടക്കണക്കുകൾ  പറഞ്ഞെക്  പരവിതപവിക്കപൊ
നുളതല.  പുതവിയ  ഉയവിർപതഴുമന്നൽ
പവിനുളതപൊണക്.മുന്നവിലുള  സപൊധദതകളെവി
മലക്കപൊണക്  നപൊല്ലാം  കണ്ണുപപൊയവിമക്കണതക്
.ഐകദമതപൊപട  അതവിജശീവവിക്കുക
എന്നതപൊണക്  ഈ  ഘട്ടതവിപല  കടമേ  .
ദരന്തല്ലാം  കവർപന്നടുത  നമ്മുപട  നപൊടവി
പന ആസൂത്രണമേവികവവിലൂപടയുല്ലാം ക്രവിയപൊ
ത്മക  സമേശീപനതവിലൂപടയുല്ലാം  പുനദുഃ  സൃ
ഷ്ടവിക്കപൊനപൊവപമേന്നക് നമുക്കക് പ്രതദശവിക്കപൊല്ലാം.

  

                     

  പപരവണ വവ എചച
      9 N
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 ആൻഡമേപൊൻദസ്വശീപവിപല
'മബൈപൊയസശീനവിയർ'    എന്ന മഗപൊത്രവർഗ
സശീ  എണ്പതവി  അഞപൊല്ലാം  വയസവിൽ
മേരണപപട്ട ു. സപൊധപൊരണ നവിലയവിൽ 
അവഗണവിക്കപപടപൊവന്ന  ഈ  മേരണ
വപൊർത  പമക്ഷ,  മലപൊക  മേപൊധദമേങ്ങൾ
വൻ  പ്രപൊധപൊനദമതപൊപട  റവിമപപൊർട്ടക്
പചയ്യുകയുണപൊയവി.  കപൊരണല്ലാം  എപന്ത
ന്നമല,  65,000   വർഷല്ലാം  പഴക്ക
മുണപൊയവിര ുന്ന
ഒരു  ഇന്തദൻ
ഭപൊഷയുപടയുല്ലാം 

സല്ലാംസക്കപൊരതവിപന്റെയുല്ലാം  അവസപൊന  ക
ണ്ണവിയപൊയവിരുന്നു മബൈപൊയ.  അവരുപട മേര
ണമതപൊപട  'അകമബൈപൊയ'  എന്ന ഭപൊഷ
യുല്ലാം സമന്നമേപൊപയപൊരു സല്ലാംസക്കപൊരവല്ലാം 
ഭൂമുഖത്തു നവിന്നക് തപന്ന അപ്രതദക്ഷമേപൊ
യവി.
           

     റഷദയവിപല സമേവി ഗ്രപൊമേതവിപല

            
            

      

 ഭപൊഷയപൊയവിരുന്ന'അകലസമേവി' ഭപൊഷയല്ലാം
ഇമത ദരന്തല്ലാം സല്ലാംഭവവിച്ചതപൊയവി വപൊർത
വന്നു.  സമേപൊനമേപൊയ  മേപറപൊരു
വപൊർത അമമേരവിക്കയവിപല'  ഇഡപൊമഹൈപൊ'
പ്രവവിശദയവിൽ  നവിന്നപൊണക്.  മൂന്നു  മപർ
മേപൊത്രല്ലാം   സല്ലാംസപൊരവിക്കുന്ന  ഒരു  ഭപൊഷ
അവവിപട  മേരണപൊസന്നയപൊയവി
തശീർന്നവിരവിക്കുന്നു.  അവരുപട  മേരണ
മതപൊപട ആ ഭപൊഷ യുല്ലാം ചരവിത്രതവിപന്റെ

ഭപൊഗമേപൊവല്ലാം.
            

    

 

  
വല്ലാംശനപൊശ ഭശീഷണവി

മനരവിട്ടു  പകപൊണവിരവിക്കുന്ന   ഭപൊഷ  യുപട
അവസ  ഇതവിപനക്കപൊൾ  ഭയ
പപട ുത്തുന്നതപൊ  ണക്.  മലപൊകഭപൊഷകപളെ
സല്ലാംബൈനവിച്ചക്  ആ  ധവികപൊരവിക  പഠനല്ലാം
നടത്തുന്ന  'സമ്മർ  ഇൻസ്റ്റവിറ്റൂട്ടക്  ഒപൊഫക്
ലവില്ലാംഗസ്വവിസ്റ്റവികക് സക്  (SIL)  പ്രസവിദ്ധശീകരവിച്ച
ഏറവല്ലാം  പുതവിയ  പതവിപക്  നൽകുന്ന
കണക്കനുസരവിച്ചക്  മലപൊകതക്  ഇന്നക്
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പ്രചപൊരതവിലുള  6909  ഭപൊഷകളെവിൽ
പക ുതവിയുല്ലാം    2050  ആവ മമപൊമഴക്കുല്ലാം
ഇലപൊതപൊവമേമത്ര.  421  ഭപൊഷ  കൾ
ഇമപപൊൾ  വല്ലാംശനപൊശഭശീഷണവി  മനരവിട്ടു
പകപൊണവിരവിക്കുന്നു.  ഈ  നൂറപൊണക്
കഴവിയുമമപൊമഴക്കുല്ലാം  മലപൊക  ഭപൊഷകളപട
എണ്ണല്ലാം  ആയവിരതവിൽ  തപൊപഴയപൊയവി
തശീരുല്ലാം.  ഒപൊമരപൊ  പതവിനപൊലു  ദവിവസല്ലാം
കഴവിയു        മമപൊഴുല്ലാം മലപൊകതവിപന്റെ ഏ
പതങ്കേവിലു പമേപൊരു    മകപൊണവിൽ ഒരു ഭപൊഷ
പവിൻമുറക്കപൊരവിലപൊപത  നശവിച്ചു  പകപൊണവി
രവിക്കുന്നു. അതപൊയതക്,      ജശീവവികൾക്കു
വല്ലാംശനപൊശല്ലാം  മനരവിട്ടു  പകപൊണവിരവിക്കു
ന്നതവിപനക്കപൊൾ  മവഗതവിൽ  ഭപൊ
ഷകൾ  മേരവിച്ചുപകപൊണവിരവിക്കുന്നു.  മശഷവി
ക്ക ുന്ന  മഗപൊത്രഭപൊഷകളെപൊകപട്ട  അതവി
ജശീവനതവിനു  മവണവിയുള  അവസപൊന
ശ്രമേല്ലാം  നടതവിപക്കണവിരവിക്കുന്നു.
        

 418  ഇന്തദൻ  ഭപൊഷകളെവിൽ
പതവിപനപൊപന്നണ്ണല്ലാം  മേരവിച്ചു  കഴവിഞ്ഞെതപൊ
യപൊണക് കണക്കക്.  24  ഭപൊഷകളെപൊണക് മൃത
പ്രപൊയമേയവ.  വവിരലവിപലണ്ണപൊവന്ന  ഭപൊഷ
കൾ അതവിമലപറ.  സർക്കപൊർ ഔമഭദപൊഗവി
കമേപൊയവി അല്ലാംഗശീകരവിച്ചതക്  22  ഭപൊ ഷകൾ
മേപൊത്രമേപൊണക്.  പുതുതലമുറയവിൽ  സസ്വന്തല്ലാം
ഭപൊഷ സല്ലാംസപൊരവി ക്കുന്നതവിൽ അഭവിമേപൊനല്ലാം
മതപൊന്നുന്നവരുപട എണ്ണല്ലാം നപൊൾക്കുനപൊൾ
കുറഞ്ഞു വരുന്നതപൊയപൊണക് കണക്കക്. മകര
ളെതവിലുല്ലാം  സവിതവി  വദതദസ്തമേല.  പചറു
സല്ലാംഘങ്ങൾ   ഉപമയപൊഗവിക്കുന്ന  മഗപൊത്ര

വർഗ  ഭപൊഷകൾ  പലതുല്ലാം  ഭശീഷണവിയവി
ലപൊണക്.  എന്തു  പകപൊണപൊണക്  ഭപൊഷകൾ
ഇങ്ങപന ഇലപൊതപൊയവി മപപൊവ ുന്നതക്. ഒരു
ഭപൊഷ  നശവിച്ചപൊൽ  എന്തപൊണവിത്ര  നഷ്ട
പപടപൊനുളതക്?  ഭപൊഷകൾ  നവിലനവിർ
തപൊനുല്ലാം  നഷ്ടപപട്ടവ  വശീപണടുക്കപൊ  നുല്ലാം
നമുപക്കപൊന്നുല്ലാംപചയ്യപൊനവിമല?       

 
മേനുഷദസല്ലാംസക്കപൊരപത  മസ്നേഹൈവി

ക്കുന്നവർ  ഉതരല്ലാം  കപണമതണ
മചപൊദദ ങ്ങളെപൊണവിവ. ഭപൊഷ എന്നതക് ചവില
വപൊക്കുകമളെപൊ വപൊകദങ്ങമളെപൊ അല.  ഓമരപൊ
ഭപൊഷയുല്ലാം  അടയപൊളെപപടുത്തു  ന്നതക്
ഓമരപൊ  സല്ലാംസക്കപൊരപതയപൊണക്.
അതപൊയതക്  ഭപൊഷ എന്നപൊൽ സല്ലാംസക്കപൊ
രല്ലാം തപന്ന.  ഒരു ഭപൊഷ നഷ്ടപപടുമമപൊൾ
ഒരു  സല്ലാംസക്കപൊരമേപൊണക്   മലപൊകതവിനക്
നഷ്ടപപടുന്നതക്.  അങ്ങപന  ഒരു
ഭപൊഷയുപട  നഷ്ടല്ലാം  മലപൊകതവിപന്റെ  നഷ്ട
മേപൊയവി  പരവിണമേവിക്കുന്ന ു.  യൂമറപൊപവിപന
അമപക്ഷവിച്ചക്  ഏഷദനപൊഫവിക്കൻ  രപൊജദ
ങ്ങളപട  സപൊല്ലാംസക്കപൊരവിക  ഹവവവിധദ
തവിപന്റെ രഹൈസദമേറവിയപൊൻ അവവിടുപത
ഭപൊഷകളപട  കണപക്കടുപക്  മേപൊത്രല്ലാം
മേതവിയപൊവ ുല്ലാം. പചറുതുല്ലാം  വലുതുമേപൊയവി
നപൊലപൊയവിരതവിലധവികല്ലാം  ഭപൊഷകളെപൊണക്
ഈ  രണക്  ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെവിൽ
സല്ലാംസപൊരവിക്കപപടുന്നതക്.  യൂമറപൊപദൻ
ഭപൊഷകളപട എണ്ണമേപൊവപട്ട ഇരുന്നൂറവിൽ
തപൊപഴ  മേപൊത്രല്ലാം.  ഏഷദനപൊഫവിക്കൻ
ഭപൊഷകളെവിൽ ബൈഹുഭൂരവിപക്ഷവല്ലാം ആയവിര
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തവിൽ  തപൊപഴ  ആളകൾ  മേപൊത്രല്ലാം
സല്ലാംസപൊരവിക്കുന്നവയപൊണക്.  ഈ  ഭപൊഷക
ളെപൊണക്  കടുത  വല്ലാംശനപൊശ  ഭശീഷ  ണവി
മനരവിടുന്നതക്.  ഇവയവിമലപറയുല്ലാം അനതവി
വവിദൂര  ഭപൊവവിയവിൽ  ഭൂമുഖത്തു  നവിന്നക്
ത ുടച്ചു  നശീക്കപപടുല്ലാം.  ഈ  സല്ലാംസക്കപൊ
രങ്ങപളെലപൊല്ലാം നഷ്ടപപട്ടതവിന ു മശഷമേ ുള
ആർദ്രത വറവിയ മലപൊകപതപറവി ഒന്നപൊ
മലപൊചവിച്ചു മനപൊക്കൂ.   

   
 ആമഗപൊളെവതക്കരണകപൊലതക്

മലപൊകല്ലാം  പകപൊച്ചു  ഗ്രപൊമേമേപൊയവി  മേപൊറവിപക്കപൊ
ണവിരവി  ക്കുമമപൊൾ  അവവിപട  ചവില
ഭപൊഷകളല്ലാം സല്ലാംസക്കപൊരങ്ങളല്ലാം മേപൊത്രല്ലാം മേതവി
എന്ന  തശീരുമേപൊനല്ലാം  ആസൂത്രവിതമേപൊയവി
നടപപൊക്കവി  പക്കപൊണവിരവിക്കുന്നതവിപന്റെ
അനന്തര  ഫലമേപൊയപൊണക്  ഭപൊഷകൾ
ഇങ്ങപന  നഷ്ടപപട്ടു  പകപൊണവിരവി
ക്കുന്നതക്.  ഒരു  ജനതയുപട  സല്ലാംസക്കപൊ
രവമേപൊയവി  അവരുപട  ഭപൊഷയക്  അമഭ
ദദമേപൊയ  ബൈനല്ലാം  ഉപണന്നതവിനപൊൽ
സല്ലാംസക്കപൊരപത  തകർക്കപൊനുള  ഏറ
വല്ലാം  നല  മേപൊർഗല്ലാം  അവരുപട  ഭപൊഷപയ
തകർക്കുക എന്നതപൊണക്.  ചരവിത്രതവിൽ
പരശീക്ഷവിച്ചു  വവിജയല്ലാം  മനടവിയ  ആ
തനതവിപന്റെ  തുടർച്ചയപൊണക്  മബൈപൊധ
പൂർവ്വമേപൊയവി  ഇമപപൊഴുല്ലാം  നടതവി
പക്കപൊണവിരവിക്കുന്നതക്.  തങ്ങൾപക്കതവിപര
യുള  ഈ  ആസൂത്രവി  ത  ശ്രമേല്ലാം
തവിരവിച്ചറവിയപൊൻ കഴവിയപൊപത മപപൊവ ുന്ന ു
എന്നതപൊണക്  അതത ു  ജനവവിഭപൊഗ

ങ്ങളപട  ദയനശീയമേപൊയ  പരപൊജയല്ലാം.
സസ്വന്തല്ലാം  ഭപൊഷയവിൽ  അഭവിമേപൊനല്ലാം
പകപൊളപൊനുല്ലാം  അവ  നവിലനവിന്നക്  കപൊണ
ണപമേന്നക്  ആഗ്രഹൈവിക്കപൊന ുല്ലാം  സപൊധവി
ക്കപൊത  ജനതയപൊണക്  ഓമരപൊ  ഭപൊഷ
യുപടയുല്ലാം നപൊശതവിപന്റെ യഥപൊർത ഉത
രവപൊദവി.

അതദപൊധുനവിക  സപൊമങ്കേതവിക
വവിദദയുപട മലപൊകതക് പ്രപൊമദശവിക ഭപൊഷക
ൾക്കക്  എവവിപടയപൊണക്  സപൊനല്ലാം  എന്ന
തപൊണക്  പുത ു  തലമുറയുപട  മചപൊദദല്ലാം.
ആമഗപൊളെ  ഗ്രപൊമേ  ഹസദ്ധപൊന്തവികരുപട
നവിരശീക്ഷണപ്രകപൊരല്ലാം  മലപൊക  ജനസല്ലാംഖദ
യുപട  80  ശതമേപൊനവല്ലാം  ഉപമയപൊഗവിക്കു
ന്നതക് നൂറവിൽ തപൊപഴ ഭപൊഷകൾ മേപൊത്രമേപൊ
ണക്.  മലപൊകല്ലാം  മുഴുവൻ പടർന്നു പന്തലവി
ച്ച ഇൻറർപനറക് വഴവി ആപരയുല്ലാം ബൈന
പപടപൊൻ  രമണപൊ  മൂമന്നപൊ  ഭപൊഷ  കൾ
തപന്ന  ധപൊരപൊളെല്ലാം.  പവിപന്നന്തവിനക്  പ്രപൊമദ
ശവിക  ഭപൊഷകൾ  സല്ലാംരക്ഷവിക്കപപടണല്ലാം
എന്നപൊണവര ുപട  മചപൊദദ  തവിപന്റെ
പപപൊരുൾ.  സപൊമതവിക ലപൊഭതവിനുല്ലാം ദ ു
രഹൈങ്കേപൊരതവിന ുമേപൊയവി സസ്വന്തല്ലാം ഭപൊഷപയ
അവഗണവിക്കു ന്നതപൊണക് ഭപൊഷകൾ മേരവി
ച്ചു  മപപൊകപൊന ുണപൊവ ുന്ന  പ്രധപൊന  കപൊര
ണല്ലാം.  മേപൊതഭപൊഷപയ  അവഗണവിക്കു
ന്നവർ  അറവിയപൊപത  മപപൊകുന്ന  ഒരു
സതദമുണക്.  ആശയങ്ങൾ  രൂപപപടു
തപൊനുല്ലാം  ആശയങ്ങൾ  സമേർതമേപൊയവി
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ആവവിഷരവിക്കപൊനുല്ലാം മേപൊതഭപൊഷമയ കഴവിയൂ.
മബൈപൊല്ലാംബൈ ുകപളെക്കപൊൾ  ശക്തമേപൊയ  വപൊക്കു
കൾ ഉപ മയപൊഗവിച്ചക്  മലപൊകപത അതവി
ജയവിച്ച  മേഹൈപൊരഥനപൊപരലപൊല്ലാം  അസപൊ
മേപൊനദമേപൊയ  ആശയ  വവിനവിമേയ  മശഷവി
പ്രകടവിപവിച്ചവരപൊയവിരുന്നു. 

ഓർക്കുക------  മേപൊറവിയ
മലപൊകക്രമേതവിൽ  മലപൊകപത  നയവിക്കു
ന്നതസ്വക്  വദക്തവികമളെപൊ  പ്രസപൊനങ്ങമളെപൊ
അല,  ആശയങ്ങളെപൊണക്.  ആശയങ്ങൾ
ക്കക്  അത്രമമേൽ  പ്രപൊധപൊനദമുള  മലപൊക

തക്  പ ുതവിയ  ആശയങ്ങൾ  സൃഷ്ടവിക്കപൊ
ന ുല്ലാം  അവ  വവിനവിമേയല്ലാം  പചയ്യപൊനുല്ലാം
സസ്വന്തല്ലാം ഭപൊഷയവിലപൊപത കഴവിയവില.  രപൊജദ
തവിപന്റെയ ുല്ലാം സമൂഹൈതവിപന്റെയ ുല്ലാം വദക്തവി
തസ്വല്ലാം  പടുത്തുയർത്തുന്നതവിൽ ഭപൊഷയുപട
പങ്കേക്  വളെപര  വലുതപൊണക്.  നവിങ്ങളപട
മേപൊതഭപൊഷയപൊണക് നവിങ്ങളപട വദക്തവിതസ്വല്ലാം.
അതക് പണയപപടുതപൊതവിരവിക്കുക.  ആ
വദക്തവിതസ്വല്ലാം നവിലനവിർതപൊൻ  ജപൊഗ്രത
മയപൊപടയവിരവിക്കുക.  നവിങ്ങളപട  ഭപൊഷപയ
നശവിപവിക്കപൊൻ  ആപരയുല്ലാം  അനുവദവി
ക്കപൊതവിരവിക്കുക.

  
 

                                                കസന ുദനീന്.പനി
 എചവ.എസവ.എ.മലയലാളലാം
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             ദൂരത
     
  അനവിത യു.പക
           കവവിത

  ഓടവിയടുക്കപൊൻ ശ്രമേവിക്കുന്നതക് 
  നവിന്നവിമലക്കപൊണക്
  നശീ ഓടവിപയപൊളെവിക്കപൊൻ ശ്രമേവിക്കുന്നമതപൊ ?
  കപൊതവിരുന്ന വഴവികപളെലപൊല്ലാം
  കനലു വന്നക്  എരവിച്ച  കഥ
  നശീയറവിഞ്ഞെവില !

 അറവിഞ്ഞെപതലപൊല്ലാം പപപൊഴവിഞ്ഞെ ഇലകളെപൊയതുല്ലാം 
 ഇലകപളെപൊന്നുല്ലാം  ഒരു തരവി വളെമേപൊകപൊതവിരുന്നത ുല്ലാം
 കരവിയവിലകളപട നവിസഹൈപൊയത മപപൊലുല്ലാം 
 നവിപന്റെ കണ്ണുകളെവിലകപപടപൊതവിര ുന്നതുല്ലാം
 ഒര ു പഞട്ടമലപൊപട ഞപൊപനന്നുമേറവിഞ്ഞുപകപൊണവിരുന്നു 
 പതപൊടലുല്ലാം  തമലപൊടലുല്ലാം നശീയുല്ലാം ഞപൊനുല്ലാം 
 ഉതരങ്ങളെപൊയവി 
 മചപൊദദങ്ങപളെ കപൊത്തുകവിടന്നു 

 
 വപൊക്കുകൾക്കക് ആകപൊശല്ലാം സൃഷ്ടവിക്കപൊനപൊവപമേന്നക് 
 ഉദ്ധരണവികളെ ുദ്ധരവിച്ചക് ഞപൊനപൊവർതവിച്ചതക്
 എന്ന ുല്ലാം നവിനക്കക്  അമലപൊസരങ്ങളെപൊയവി 
 അല പപൊഴക് വപൊക്കുകളെപൊയവി 
 സപൊന്തസ്വനമേപൊകപൊനപൊശവിച്ചക് ഒരുങ്ങവിയവിറങ്ങവിയ വപൊക്കുകൾക്കക്
 പുകയുന്ന തശീപക്കപൊളവികളെപൊയവി അന്തദല്ലാം 
 ഈ മേരവവിപവിനവിടയവിലുല്ലാം ഞപൊൻ അളെക്കപൊൻ ശ്രമേവിച്ചതക് 
 വദർതപമേങ്കേവിലുല്ലാം
നവിന്നവിമലക്കുള ദൂരല്ലാം മേപൊത്രല്ലാം
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കതാര്ബണ്നന്യൂട്രലസ്ക്കൂളപദ്ധതളി
 മലഖനല്ലാംമലഖനല്ലാം

നമ്മളെവിന്നക്  അതവിജശീവനതവിപന്റെ
പപൊതയവിലപൊണക്.  നപൊടവിപന  നടുക്കവിയ
മേഹൈപൊപ്രളെയതവിനക്  മശഷല്ലാം ഇനവി എന്തക്
എന്നക്  മവവലപൊതവിപപടുന്നവപര  നമു
പക്കവവിപടയുല്ലാം  കപൊണപൊല്ലാം.  പകപൊടുല്ലാംചൂട ുല്ലാം
പകപൊടുല്ലാം തണുപല്ലാം കപൊലല്ലാം പതറവിപപയ്യുന്ന
മേഴയുല്ലാം  മേഹൈപൊപ്രളെയവല്ലാം  നമ്മുപട  കണ്ണു
തുറപവിക്കുന്ന  ു.കപൊലപൊവസപൊ  വദതവിയപൊന
വല്ലാം  കപൊർബൈണ്  സല്ലാംതുലനവല്ലാം  എലപൊല്ലാം
ഇന്നു  വപര  ഏതപൊനുല്ലാം  ചവില  പരവി
സവിതവി വപൊദവികളപട വപൊയപൊരവികളെപൊയവിരു
ന്നുപവങ്കേവിൽ  ഇന്നക്  സവിതവിമേപൊറവി.
കപൊലപൊവസപൊ  വദതവിയപൊനല്ലാം  സല്ലാംഭവവിച്ചക്
പകപൊണവിരവിക്കുന്നു  എന്നക്  ഏവർക്കുല്ലാം
മബൈപൊധദപപട്ടു തുടങ്ങവി.
       

ഇയൗ  അവസരതവിൽ  മകരളെപൊ
എനർജവി  മേപൊമനജക്പമേനല്ലാം  പസന്റെർ
മഫപൊർ  എൻവമയപൊണ്പമേന്റെക്  ആൻഡക്
പഡവല്പക്പമേനല്ലാം  ആവവിഷ്ക്കരവിക്കുന്ന  കപൊർ
ബൈണ്  നമ്പ്യൂട്രൽ  സക്കുുൾ  പദ്ധതവിയുപട
ലക്ഷദങ്ങളല്ലാം  പ്രവർതനരശീതവിയുല്ലാം  വവിശ
ദശീകരവിക്കപൊൻ ശ്രമേവിക്കുകയപൊണക്.
       
    ഇന്നക്ചർച്ചപചയ്യപപടുന്ന
വവിഷയമേണമലപൊ  കപൊലപൊവസപൊ  വദതവി
യപൊനല്ലാം.  മേനുഷദരുപട  വവിവവിധ  പ്രവൃ

തവികളപട  ഫലമേപൊയവി  അന്തരശീക്ഷ
തവിപല  കപൊർബൈണ്പപഡഓകക്പപസ
ഡവിപന്റെ  അളെവക്  വർധവിക്കുന്നതക്  മേ ൂല
മുണപൊകുന്ന  ഭയൗമേതപൊപ  വർദ്ധനയപൊണക്
ഇന്നക്  നപൊല്ലാം  കപൊണുന്ന  കപൊലപൊവസപൊ
വദതവിയപൊനതവിനക്  പ്രധപൊനമേപൊയുല്ലാം
കപൊരണമേപൊക ുന്നതക്. ഭവിവമസന പയമന്നപൊ
ണല്ലാം  നമ്മുപട  ഓമരപൊ  പ്രവ്രതവിയുമടയുല്ലാം
ഫലമേപൊയവി കൂടുതൽ കൂടുതൽ കപൊർബൈണ്
പപഡ  ഓകക്പപസഡക്  അന്തരശീക്ഷ
തവിമലക്കക്  പുറല്ലാംതളെളെപപട്ടക്  പകപൊണവിരവി
ക്കുന്നതക്.  അന്തരശീക്ഷ തപൊപനവില വർധവി
ക്കുന്നതക്  നപമ്മ  പല  രശീതവിയവിലുല്ലാം
ബൈപൊധവിക്കുപമേന്നതക്  പഠനങ്ങളെവിലൂപട
വദക്തമേപൊയവിട്ടുണക്.അവയവിൽ  ചവിലതപൊ
ണക് കടൽനവിരപയരുക,  മേഴയുപട അളെ
വക്  കുറയുക,  ശക്തമേപൊയ  മേഴയുല്ലാം
കഠവിനമേപൊയ  വരൾച്ചയുല്ലാം  ഉണപൊവക,
സമുദ്രജലതവിപന്റെ  അമ്ലത  ക ൂടുക
തുടങ്ങവിയവ.  ഇതക്  നമ്മുപട  ആമരപൊഗദല്ലാം
,കൃഷവി, ഭക്ഷദലഭദത എന്നവിവപയപയലപൊല്ലാം
തപന്ന  പ്രതവിക ൂലമേപൊയവി  ബൈപൊധവിക്കുന്നു.
കപൊലപൊവസയവിൽ  വരുന്ന  പചറവിയ
മേപൊറങ്ങൾ മപപൊലുല്ലാം പ്രകൃതവിയവിൽ വലവിയ
പ്രതവിഫലനങ്ങൾ  ഉണപൊക്കവിമയക്കപൊല്ലാം.
മകരളെതവിൽ  മപപൊലുല്ലാം    ഇന്നക്  ഇതക്
ദൃശദമേപൊണക്..  നമ്മുപട  പരമരപൊഗത
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കപൊർഷവിക  കലണർ  അപപൊപട  മേപൊറവിയവി
രവിക്കുന്നു.  

മേനുഷദനവിർമ്മവിതമേപൊയ  ഹൈരവിത
ഗൃഹൈവപൊതകങ്ങൾ  മൂലമുള  മേലവി
നശീകരണമതപൊതക്  മനരവിയ   നവിലയവിൽ
കുറഞ്ഞു  വരുന്നതപൊയവി  പഠനങ്ങൾ  കപൊ
ണവിക്കുന്നു . ഇതക് സമന്തപൊഷകരല്ലാം തപന്ന.
പപൊരമമരദതര  ഊർജ്ജമസപൊത
സ്സുകളെപൊയ സയൗമരപൊർജ കപൊറവിൽ നവിന്നുമേ ു
ള  ഊർജ്ജല്ലാം  മുതലപൊയവ  പല  രപൊജദ
ങ്ങളല്ലാം  വദപൊപകമേപൊയവി  ഉപമയപൊഗവിക്കപൊൻ
തുടങ്ങവിയവിട്ടുണക്.  കപൊലപൊവസപൊ  വദതവിയപൊ
നല്ലാം  ഒരു  ആമഗപൊളെ  പ്രശമേപൊപണങ്കേവിലുല്ലാം
പ്രപൊമദശവികമേപൊയവി നപൊല്ലാം പചയ്യുന്ന പല കപൊ
രദങ്ങളല്ലാം  മൂലമുണപൊകുന്ന  കപൊലപൊവസ
വദതവിയപൊനതവിപന്റെ  ആഘപൊതല്ലാം
ആമഗപൊളെതലതവിൽ തപന്ന അനുഭവവി
മക്കണവി വരുല്ലാം.

കപൊലപൊവസപൊ  വദതവിയപൊനല്ലാം  പചറ ു
ക്കപൊൻ  മുതവിർന്നവപര  മപപൊപല  തപന്ന
കുട്ടവികളല്ലാം  ഇറങ്ങവിതവിരവിമക്കണ  സമേയ
മേപൊയവിരവിക്കുന്നു.  പുതവിയ  പുതവിയ  കപൊരദ
ങ്ങൾ  പഠവിക്കപൊനുല്ലാം  പ്രപൊവർതവികമേപൊ
ക്കപൊനുല്ലാം  കുട്ടവികൾക്കുള  സപൊമേർതദല്ലാം
പ്രമയപൊജനപപട ുമതണവിയവിരവിക്ക ുന്ന ു.
കുട്ടവികൾക്കക് രക്ഷവിതപൊക്കപളെയുല്ലാം മുതവിർന്ന
വപരയുല്ലാം സസ്വപൊധശീനവിക്കപൊനുള കഴവിവക്ഉ പ
മയപൊഗപപടുതണല്ലാം. സക്കൂളെവിൽ  നവിന്നുല്ലാം

കവിട്ടുന്ന  പപൊഠങ്ങളല്ലാം  അവമബൈപൊധവല്ലാം
ഒന്നവിച്ചക്  ഉപമയപൊഗപപടുതവി  പുതവിയ
പപൊരവിസവിതവിക  അവമബൈപൊധല്ലാം  സൃഷ്ടവി
ക്കപൊനുല്ലാം  നമുക്കക്  കഴവിയണല്ലാം.  ഇന്നപത
പ്രകൃതവി  ചൂഷണപത  കുറവിച്ചക്  കുട്ടവികൾ
മബൈപൊധവപൊനപൊരപൊമകണതുല്ലാം അവപര അ
തവിപനതവിപര  പ്രവർതവിക്കപൊൻ  പ്രപൊപ
രപൊക്കുകയുല്ലാം പചമയ്യണതുണക്.
   
     ഇൻഫർമമേഷൻ  പടകക്മനപൊളെജവി
യുപട  സപൊധദത  പരമേപൊവധവി  പ്രമയപൊ
ജനപപടുതവി കപൊലപൊവസപൊ വദതവിയപൊന
പത  പചറുക്കുന്നതവിനുള  പരവിസവിതവി
അവമബൈപൊധ  കർമ്മപരവി  പപൊടവികൾക്കക്
സക്കൂൾ  കദപൊമസവിൽ  തപന്ന  തുടക്കല്ലാം
കുറവിക്കുന്നതവിനുല്ലാം  സമൂഹൈ  തവിനക്  ഈ
ശപൊസവിയ  അവമബൈപൊധല്ലാം  സൃഷ്ടവിക്കുവപൊനുല്ലാം
കപൊർബൈണ്  നമ്പ്യൂട്രൽ  സക്കൂൾ  പദ്ധതവിക്കക്
കഴവിയുല്ലാം.
സക്കൂളെവിൻപറ  കപൊർബൈണ്  പപൊദമുദ്ര
മരഖപപടുതണല്ലാം.  സക്കൂളെവിപല  ഓമരപൊ
വദക്തവിയുല്ലാം  തങ്ങൾ  മൂലല്ലാം  കപൊമസവിപല
കപൊർബൈണ്  പപൊദമുദ്ര  കുറക്കപൊൻ  കഴവി
യുമമേപൊ  എന്ന  ചവിന്ത.  സുസവിര  വവിഭവ
ഉപമയപൊഗല്ലാം  വഴവി  ഭൂപ്ര  മദശ  തവിപന്റെ
സന്തുലനപൊവസ  നവിലനവിർ  തപൊനുല്ലാം
അതവിനപൊയവി  കപൊർബൈണ്  പുറല്ലാം  തളൽ
ക ുറയപൊൻ കഴവിയുക.
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നവിതദജശീവവിതതവിൽ
നപൊല്ലാം  പചയ്യുന്ന  ഓമരപൊ  പ്രവർതവിയുല്ലാം
മനരവിട്ടുല്ലാം  പമരപൊക്ഷമേപൊയുല്ലാം  കപൊലപൊവസപൊ
വദതവിയപൊ  നപത  എങ്ങപന
സസ്വപൊധശീനവിക്ക ുന്നു  എന്നക്
മബൈപൊധദപപടുത ുക, കുറഞ്ഞെ  ജല
ഉപമഭപൊഗല്ലാം,  ഖരദ്രവ  മേപൊലവിനദങ്ങളപട
ശരവിയപൊയ  നവിർമ്മപൊർജ്ജനല്ലാം,  ഹൈരവിതപൊ
ഭമേപൊയ  അന്തരശീക്ഷല്ലാം,  ഹൈരവിതചട്ടല്ലാം
പപൊലവിച്ചു  പകപൊണ്ടുള  നവിർമ്മപൊണ
പ്രവർതനങ്ങൾ,  തുടങ്ങവി  നവിരവധവി
കപൊരദങ്ങൾ നമുക്കക് പചയ്യപൊനുണക്.  നമ്മൾ
പുറപതറവിയ ുന്ന  ഓമരപൊ  കടലപൊസു
കഷണങ്ങളല്ലാം ഒരു തരതവിൽ അപലങ്കേവി 
ൽ  മേപറപൊരു  തരതവിൽ  കപൊലപൊവസപൊ
വദതവിയപൊനതവിനക്  കപൊരണമേപൊകുന്നുണക്.
കപൊസക് മുറവികളെവിപല ഊർജ്ജ ഉപമഭപൊഗല്ലാം
കുറയകയുല്ലാം, ജല ഉപമഭപൊഗല്ലാം കുറയകയുല്ലാം,
ഖരമേപൊലവിനദ  പരവിപപൊലനവല്ലാം,  കദപൊമസവി
പന്റെ  ഹൈരവിതപൊഭയുല്ലാം  ഒപക്കതപന്ന  ഇനവി
പയപൊരു പ്രളെയപത തട ുത ു നവിർതപൊ

ൻ  നപമ്മ  പചറുതപൊപയങ്കേവിലുല്ലാം  സഹൈപൊ
യവിക്കുപമേന്നക് ഓർമ്മപപടുതപട്ട.

പപമചന്ദ്രന് തക വവി
                        എചവ. എസവ. എ. ഫനിസനികല് സയന്സവ
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നനിലലാവവ

 നനന

   ഈ 'നനലലാവനനന' സസ് നനഹനച്ചവര്കസ്,

   സഹകരനച്ചവര്കസ്,

   രചനകള് തനസ് നനലലാവനനന്റെ ഭലാഗമലായ

   പനയനപ്പെട്ട അധധലാപകര്കസ്,

   സനനശശം നല്കന ആശശീര്വദനച്ച

   ബഹ ുന മലാനനപ്പെട്ട നഹഡസ് മലാസ്റ്റര്ക  ുശം

   സ്റ്റലാഫസ് നസക്രട്ടറനക ുശം

   സര്നവലാപരന,

   ഈ നനലലാവനനന്റെ വലായനകലാരലായ

   എലലാവര്ക ുശം വലാക ുകള്കപ്പെ ുറനത

   ഹൃദയശംഗമമലായ നനന.

     Editorial Board 

Athif Ahammad P P

Ashif Ahammad P P

Shibin Rasheed

Jishad P V

Anjana S

Minna Fathima A K

Hari Govind G S

ലനിറനില് കകൈറവ സവ, ജനി.വനി.എചവ.എസവ.എസവ.പയയലാളനി 39


	മുഖമൊഴി
	താളുകളില്
	
	പി.ടി.എ.പ്രസിഡന്റ്
	(സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി)
	വിസ്മരിച്ച സത്യം
	വിഷ്ണുപ്രിയ എ.എസ്

	വിലാപങ്ങള്
	ഒാര്മപ്പൂക്കള്
	 സ്മിത നീലാംബരി എച്ച്.എസ്.എ.മലയാളം

	പ്രണയിക്കുന്നു ഞാന് പ്രളയത്തെ
	ഫാത്തിമ ഷിഫ

	എങ്ങുപോയി
	മഞ്ജിമ എം 9.M
	

	പ്രളയാനന്തര കേരളം:
	
	സൈനുദ്ദീന്.പി

	ദൂരം
	അനിത യു.കെ കവിത

	കാര്ബണ് ന്യൂട്രല് സ്ക്കൂള് പദ്ധതി
	പ്രേമചന്ദ്രന് കെ വി


