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                  ആമുഖഖ

അനുഭവങ്ങളുടടെ  പകർപപ്പാണണ്  ഓരരപ്പാ  എഴുതണ്
കുത്തുകളുള.... കപ്പാഴ്ചവട്ടങ്ങൾ സമപ്പാനനിക്കുന്ന പലതള ആ
എഴുതനിടെങ്ങൾകണ്  സസൗന്ദരരള  പകരുന..  ദ:ഖവള
ആഹപ്പാദവള  പ്രണയവടമെലപ്പാള  തൂലനികത്തുമനിൽ
വനിരനിയുരമപ്പാഴപ്പാണണ്  അതനിടനപ്പാടകയുള  ജജീവനുടണ്ടെന്നണ്
മെനസനിലപ്പാകുന്നതണ്  ....  കുതനിക്കുറനിക്കുന്നടതപ്പാനള
പപ്പാഴപ്പാകപ്പാവനില... അടതലപ്പാള കപ്പാലതനിടന്റെ ഗമെനതനിൽ
ചരനിതപ്പാളശങ്ങളപ്പാണണ്...  ഇന്നനിടന്റെ എഴുതണ്  നപ്പാടളയുടടെ
പപ്പാഠങ്ങളപ്പാണണ്...  വനിദരപ്പാർതനികൾ  ഒരുക്കുന്ന  ഈ
അക്ഷരദജീപവള  നപ്പാടളക്കുള്ള  ഒരു  സൂക്ഷനിപപ്പാണണ്...
വർഷങ്ങൾക്കു  രശഷള  വജീണള  ഇതനിടല  തപ്പാളുകൾ
മെറനിചണ്  രനപ്പാക്കുരമപ്പാൾ  ഓരരപ്പാ  വരനിയനിലള  കപ്പാണപ്പാള
ഓരരപ്പാ  മുഖങ്ങൾ  ...  സർഗപ്പാത്മകതയുടടെ  രവരനിൽ
ഉയർതടപട്ട ഈ അക്ഷരദജീപള ഞങ്ങൾ നനിങ്ങൾകണ്
സമെർപനിക്കുന.

                                                                                                     റളനിയ ദനിൽന
                                                          എഡനിറ്റർ



സനന്ദേശഖ

ചപ്പാലനിയപ്പുറള  ഗവണ്ടമെന്റെണ്
ഹഹൈസ്കൂളനിടല  ലനിറ്റനിൽ
ഹകറ്റണ്സണ്  അളഗങ്ങളപ്പായ
വനിദരപ്പാർതനികൾ
തയപ്പാറപ്പാകനിയ "അക്ഷരദജീപള"
എന്ന  ഡനിജനിറ്റൽ  മെപ്പാഗസനിന
വനിജപ്പാനപ്രദവള,വനിദരപ്പാർതനികളുടടെ  സർഗപ്പാത്മകമെപ്പായ
കഴനിവകളുള  സപ്പാരങ്കേതനിക  മെനികവള
പ്രകടെമെപ്പാക്കുന്നതമെപ്പാണണ്.ഇതനിടന്റെ  അണനിയറയനിൽ
പ്രവർതനിച  എലപ്പാ  വനിദരപ്പാർതനികൾക്കുള
അഭനിനന്ദനങ്ങൾ അറനിയനിക്കുന.

                                                 സരനിത എള.ബനി
                                               പ്രധപ്പാനപ്പാധരപ്പാപനിക
                                      ജനി.എചണ്.എസണ് ചപ്പാലനിയപ്പുറള



ചപ്പാലനിയപ്പുറളഗവചപ്പാലനിയപ്പുറളഗവ::ഹഹൈസ്കൂളനിഹഹൈസ്കൂളനി
ടലടല--ലനിറ്റനിൽ ഹകറ്റണ്സണ് യൂണനിറ്റണ് ലനിറ്റനിൽ ഹകറ്റണ്സണ് യൂണനിറ്റണ് 
തയപ്പാറപ്പാകനിയ തയപ്പാറപ്പാകനിയ ''അക്ഷര ദജീപള  അക്ഷര ദജീപള  
''എന്ന ഡനിജനിറ്റൽ മെപ്പാഗസനിനഎന്ന ഡനിജനിറ്റൽ മെപ്പാഗസനിന
നനിങ്ങൾകണ് മുമനിൽ സമെർപനിക്കുകയപ്പാണണ്നനിങ്ങൾകണ് മുമനിൽ സമെർപനിക്കുകയപ്പാണണ്..വനിവരവനിവര
സപ്പാരങ്കേതനികതയുടടെ വളർചയനിൽ ഒപടമെതപ്പാനസപ്പാരങ്കേതനികതയുടടെ വളർചയനിൽ ഒപടമെതപ്പാന
നമ്മുടടെകുട്ടനികളുള തയപ്പാറപ്പായനിരനിക്കുനനമ്മുടടെകുട്ടനികളുള തയപ്പാറപ്പായനിരനിക്കുന. 20 . 20 
അളഗങ്ങൾ അടെങ്ങനിയ  ഈ സ്കൂളനിടല  ലനിറ്റനിൽ അളഗങ്ങൾ അടെങ്ങനിയ  ഈ സ്കൂളനിടല  ലനിറ്റനിൽ 
ഹകറ്റണ്സണ് ക്ലബനിടന്റെ  പ്രഥമെ സളരഭതനിനണ് ഹകറ്റണ്സണ് ക്ലബനിടന്റെ  പ്രഥമെ സളരഭതനിനണ് 
എലപ്പാ രപ്രപ്പാതപ്പാഹൈനവള നൽകുക എലപ്പാ രപ്രപ്പാതപ്പാഹൈനവള നൽകുക --ടതറ്റുകൾ ടതറ്റുകൾ 
തനിരുത്തുക തനിരുത്തുക --രപപ്പാരപ്പായ്മകൾ ക്ഷമെനിക്കുക രപപ്പാരപ്പായ്മകൾ ക്ഷമെനിക്കുക .  .  

''അനന്തവനിഹൈപ്പായസനിരലകണ് ഉയർന്നണ് പറകപ്പാന അനന്തവനിഹൈപ്പായസനിരലകണ് ഉയർന്നണ് പറകപ്പാന 
ഈ ടകപ്പാച്ചു പട്ടങ്ങൾകണ് സപ്പാധനികടട്ടഈ ടകപ്പാച്ചു പട്ടങ്ങൾകണ് സപ്പാധനികടട്ട.......'      .......'      

                                    Habeeb Nasrulla                                    Habeeb Nasrulla
                                    kite master                                     kite master   
            



വനിവരസപ്പാരങ്കേതനിക വനിദരയുടടെ വനിപ്ലവയുഗമെപ്പാണനിരപപ്പാൾ
നടെക്കുന്നതണ്.  വനിജഞപ്പാനള
ഇരപപ്പാൾ  നമ്മുടടെ  വനിരൽ 
തമനിലനിരുന  വട്ടള  കറങ്ങുന .
ഇസൗ  യുഗതനിൽ 
ജജീവനിക്കുന്ന   എലപ്പാവരുള
മുനതലമുറരയകപ്പാൾ 
ഭപ്പാഗരവപ്പാനമെപ്പാരപ്പാണണ് . സസ്വന്തള അഭനിപ്രപ്പായങ്ങളുള 
ആശയങ്ങളുള  മെറ്റു സകല സൃഷനികളുള രലപ്പാകതനിനു
മുനപനിൽ  അവതരനിപനിക്കുവപ്പാന  ഒപ്പാരരപ്പാ വരകനിക്കുള
ഇന്നണ്  നനിഷ്പ്രയപ്പാസള സപ്പാധനിക്കുന . സതരസന്ധവള
ധപ്പാർമനികവമെപ്പായനി   നമുകണ്  പറയപ്പാനുള്ളതണ്
രലപ്പാകരതപ്പാടെണ് പറയുരമപ്പാൾ  ഒരു  പുതരലപ്പാകള സൃഷനി-
കടപടുന . അവനിടടെ  ഒരു" ദജീപ"മെപ്പാവപ്പാനുള ദജീപങ്ങൾ
ടകപ്പാളുതപ്പാനുള  നമ്മുടടെ "അക്ഷര ദജീപ"തനിനു  കഴനിയു-

മെപ്പാറപ്പാവണടമെന്നണ്  ആത്മപ്പാർതമെപ്പായനി   ആഗ്രഹൈനിക്കുന .

                                           സുരരഷണ് ബപ്പാബ.പനി
                                                   SITC



ചപ്പാലനിയപ്പുറള  ഗവണ്ടമെന്റെണ്
ഹഹൈസ്കൂളനിടല  ലനിറ്റനിൽ
ഹകറ്റണ്സണ്  അളഗങ്ങളപ്പായ
വനിദരപ്പാർതനികൾ
തയപ്പാറപ്പാകനിയ"അക്ഷരദജീപള"
എന്ന  ഡനിജനിറ്റൽ  മെപ്പാഗസനിന
വനിജപ്പാനപ്രദവള,വനിദരപ്പാർതനികളുടടെ
സർഗപ്പാത്മകമെപ്പായ കഴനിവകളുള സപ്പാരങ്കേതനിക മെനികവള
പ്രകടെമെപ്പാകുന്നതമെപ്പാണണ്.  ഇതനിടന്റെ  പനിന്നനിൽ
അരഹൈപ്പാരപ്പാതള  പ്രവർതനിച  എലപ്പാ
ലനിറ്റനിൽഹകറ്റണ്സണ്  വനിദരപ്പാർതനികൾക്കുള  സർവ
ടഎശസ്വരരവള രനരുന.

                                                ഷമെജീമെ.പനി
                                               ഹകറ്റണ്സണ് മെനിസ്ട്രസണ്
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പഠന വഴഴ

ഗുട്ടന ബ൪ഗനിടന്റെ
അചടെനിയ   നവള
ഹകലൂന കണ്ടെതര
കടെലപ്പാസുള
കടെലപ്പാസനിൽ
കുതനിവരകരപ്പാനപ്പായനി
മെ ഷനിടപനമെപ്പായനി
വപ്പാട്ട൪മെപ്പാനുള
സുഖമെപ്പാടയഴുതപ്പാന ലപ്പാരസപ്പാ സജീരറപ്പാടടെ-

രബപ്പാൾടപന മുണ്ടെപ്പായരലപ്പാ.

രബപ്പാരറപ്പാ ടഡയണ് ലജീടടെ-
ടപനസനിലമെപ്പായരപപ്പാൾ
പഠനള സുഖകരമെപ്പായനി
പഠനികപ്പാന തപ്പാൽപരരമെപ്പായനി.

രജീതനി:എരന്നപ്പാ  ഞപ്പാടനടന്റെ മുറ്റടതപ്പാരറ്റതണ്



                 ജലതഴനന്റെവവീടുകള്                       

നദനികൾടകപ്പാരു നപ്പാമെരധയരമെപ്പാ
രദശസജീമെകളുടടെ ബന്ധനരമെപ്പാ
ഇടലനള്ളതപ്പാണണ്
പരമെപ്പാർതള.കപ്പാല-
രദശങ്ങൾകനുസരനിചണ് അവ
വരതരപ്പാസടപട്ടുടകപ്പാണ്ടെനിരനിക്കുന്നതപ്പായനികപ്പാണപ്പാള. 
സപ്പാളസപ്പാരനിക ഹവവനിധരങ്ങടള നട്ടുനനചണ് വളർതനി 
നനിനചനിരനികപ്പാടത പ്രളയതനിലപ്പാഴനിവജീണള 
ഹകപനിടെനിച്ചുയർതനി 
ആദനിമെധരപ്പാന്തങ്ങളനിലപ്പാടതകപ്പാലപ്പാതനിവർതനിയപ്പായ 
മെഹൈപ്പാനദനികൾ പ്രവഹൈനിക്കുന.അവനനിയുടടെ 
സനിളഹൈഭപ്പാഗവള കയടെകനിയ ബഹുമെതനി 
സമുദ്രതനിനപ്പാടണങ്കേനിലള ഭൂമെനിയനിടല ജജീവടന 
ഊട്ടനിവളർത്തുന്നതനിലൂടടെ ശുദ്ധജലവപ്പാഹൈനികളപ്പായ 
നദനികൾ ആഴനിയനിൽ ടചല്ലുന.ജന്തു ജനരമെപ്പായ 
തൃഷ്ണകളപ്പാൽ ദപ്പാഹൈ ജലള രതടെനി നദജീതജീരടതതനിയ 
ആദനിമെ മെനുഷരന ജലതനിടന്റെ ശജീതളനിമെയുടടെ ചപ്പാരതണ് 
രചരകറനിയരതപ്പാടടെ മെഹൈതപ്പായ  
നദജീതടെസളസപ്പാരങ്ങളുടടെ ശനിലപ്പാസപ്പാപനമുണ്ടെപ്പായനി  
ജലടതക്കുറനിചണ് പരപ്പാമെർശനിക്കുരമപ്പാൾതടെപ്പാകങ്ങടള 



അവഗണനികപ്പാനപ്പാവനില. ജലസളഭരണതനിരന്റെയുള 
വലനിപതനിരന്റെയുള അടെനിസപ്പാനതനിൽ അളക്കുരമപ്പാൾ 
തടെപ്പാകങ്ങൾ സമുദ്രങ്ങൾക്കുള നദനികൾക്കുള 
മെരധരനനിലടകപ്പാള്ളുന. നദനികണ്     
സസ്വച്ഛന്ദമെപ്പായ  പ്രവപ്പാഹൈമെപ്പാടണങ്കേനിൽ  തടെപ്പാകതനിനണ്
ശപ്പാന്തസുന്ദരമെപ്പായ  നനിശ്ചലതയപ്പാണണ്.  അലങ്കേപ്പാരനികമെപ്പായനി
ചനിന്തനിചപ്പാൽ  ഭൂമെനിയനിടല  ജലതനിടന്റെ  തറവപ്പാടെപ്പായ
സമുദ്രതനിടന്റെ തപ്പാവഴനികളപ്പാണണ് നദനികളുള തടെപ്പാകങ്ങളുള .



        വഴദദദ്യാഭദദ്യാസഖ  ,  നബദ്യാധനഖ  ,  ശവീലഖ  ,  സദദ്യാചദ്യാരഖ

 -പഠനിപനികപ്പാന ശ്രമെനിക്കുന്നതനിനനിടെയനിലപ്പാണണ് 
യഥപ്പാർതതനിൽ   പലമെനുഷരരുള പഠനിക്കുന്നതണ്
                                                         -(രസ്നേക)

-ജജീവനിതടമെന്ന സപ്പാഹൈസനിക യപ്പാത 
വനിജയനിക്കുന്നതനിനപ്പാവശരമെപ്പായ അചടെകമെപ്പാണു 
വനിദരപ്പാഭരപ്പാസള
                                           (എ.എന.ഹവറ്റണ്ടഹൈഡണ്)
                                                                                
-പ്രതനിഭകടളപരനിശജീലനിപനിക്കുവപ്പാനലപ്പാത,സൃഷനിക്കുവപ്പാന 
വനിദരപ്പാഭരപ്പാസതനിനണ് കഴനിയനില
                                   -(എഡണ് ടവർ ഡണ് എള രസത്തു)

-എടന്റെ വനിദരപ്പാഭരപ്പാസതനിനു ഇടെടപടെപ്പാന സ്കൂൾ 
കപ്പാലഘട്ടടത ഒരനികലള  ഞപ്പാന അനുവദനിചനിട്ടനില
                                                     -(മെപ്പാർകണ് ടെസ്വയനിന) 



             FRIENDSHIP

A 10 letter word  that gives
A new  meaning,
Stick  together  till end and  like  a
Straight  line that  won't  bent.
They  know  my weaknesses  but,
Only show me  my strengths . 
They are the medicine for a-
 wounded  heart;
And vitamins for a hopeful  soul.
Who are happy for my-
 happiness;and
Sad for my sadness.
There is nothing on this earth
More to be prized  than true friend ship ,
They're the once who deserve-
 special
Places in my heart.
Friendship brings a wealth, much
More than anything money can,
 buy,
For without this wealth, many of
Us would  just die . 



                            നഹദ്യാളഴ

വസന്തകപ്പാലത എതനിരരൽകപ്പാന
ഹൈനിന്ദുകൾ
ആരഘപ്പാഷനിക്കുന്നഉതവമെപ്പാണണ്
രഹൈപ്പാളനി .  നനിറങ്ങളുടടെ ഉതവള
എനള  വസരന്തപ്പാതവള  എനള 
രഹൈപ്പാളനിടയ വനിരശഷനിപനികപ്പാള.ഉതരരന്തരയനിലപ്പാണണ് 
പ്രധപ്പാനമെപ്പായുള   രഹൈപ്പാളനി   ആരഘപ്പാഷനിച്ചു  വരുന്നതണ് . 
ദക്ഷനിരണന്തരയനിലള  ഇരപപ്പാൾ രഹൈപ്പാളനി  
ആരഘപ്പാഷനിച്ചുവരുനണ്ടെണ് . ഗുജറപ്പാതനികളുള  
മെപ്പാർവപ്പാടെനികളുള  പഞപ്പാബനികളുമെപ്പാണണ്   രഹൈപ്പാളനി  
ആരഘപ്പാഷതനിൽ  മുനപന്തനിയനിൽ 
നനിൽക്കുന്നവടരങ്കേനിലള മുടടബ , ദനിലനി  രപപ്പാലള്ള  
നഗരങ്ങളനിൽ  രഹൈപ്പാളനി  ആരഘപ്പാഷനികപ്പാതവർ തടന്ന 
ചുരുകമെപ്പാടണന്നണ് പറയപ്പാള. ജപ്പാതനിമെതരഭദമെരനര 
ജനങ്ങൾ  രഹൈപ്പാളനി  ആരഘപ്പാഷങ്ങളനിൽ  പങ്കുരചരുന . 
പരസ്പരള നനിറള പുരട്ടുരമപ്പാൾ  ശത്രുകൾ 
അകലടമെന്നപ്പാണണ്  വനിശസ്വപ്പാസള . ടഫബ്രുവരനിയുടടെ 
അവസപ്പാനരമെപ്പാ  മെപ്പാർചനിടന്റെ  ആദരരമെപ്പാ  ആണണ്  രഹൈപ്പാളനി
വരുന്നതണ് . ഹൈനിന്ദു  കലണ്ടെർ  അനുസരനിചണ്  

ഫപ്പാൽഗുനമെപ്പാസതനിടല  പസൗർണമെനിയപ്പാണണ് രഹൈപ്പാളനി .   



                        ഈദുല്ഫഴതര
ഹൈനിജണ്റ വർഷള ശവപ്പാൽ മെപ്പാസതനിടല ആദര ദനിവസ 
മുള്ള രലപ്പാക മുസജീങ്ങളുടടെ ആരഘപ്പാഷമെപ്പാണണ് ഈദൽ
ഫനിതണ്ർ അഥവപ്പാ ടചറനിയ
ടപരുന്നപ്പാൾ . റമെദപ്പാന
വ്രതമെനുഷപ്പാനതനിടന്റെ
പരനിസമെപ്പാപനികുറനിചണ് ടകപ്പാണ്ടെപ്പാണണ്
ഈദൽ ഫനിതണ്ർ
ആരഘപ്പാഷനികടപടുന്നതണ് . 
ഈദൽ ഫനിതണ്ർ എന്നപ്പാൽ  മെലയപ്പാളനികണ് ടചറനിയ  
ടപരുന്നപ്പാളപ്പാണണ് .
ഈദണ് എന്ന അറബനികണ് പദതനിനണ് ആരഘപ്പാഷള എനള
ഫനിതണ്ർ എന്ന അറബനികണ് പദതനിനണ്  രനപ്പാമണ് തറകൽ 
എനമെപ്പാണർതള.അതനിനപ്പാൽ റമെദപ്പാന മെപ്പാസമുടെനജീളള 
ആചരനിച  രനപ്പാമനിടന്റെ  പൂർതജീകരണതനിടനപ്പാടുവനിൽ
രനപ്പാമ്പുതറ എന്നതപ്പാണണ് ഈദൽ ഫനിതണ്ർ എന്നതണ് പ്ര- 

തനിനനിധപ്പാനള ടചയ്യുന്നതണ്.ഈദനിടന്റെ ആദര ദനിനള റമെദപ്പാന
കഴനിഞ്ഞു വരുന്ന മെപ്പാസമെപ്പായ ശവപ്പാൽ 1 നണ് ആണണ്.

ചടെങ്ങുകൾ :ടപരുന്നപ്പാൾ ദനിവസള രപ്പാവനിടല നടെക്കുന്ന
                  ഈദണ് നമെസപ്പാരമെപ്പാണണ് പ്രധപ്പാന  ചടെങ്ങണ് .
           



                      കഴസ്തുമസസ

കനിസ്തുമെസണ് കനിസജീയ കലണ്ടെർ
പ്രകപ്പാരമുള്ള പുണരദനിനമെപ്പാണണ്.രയശു
കനിസ്തുവനിടന്റെ ജനനമെപ്പാണണ് ഈ
ദനിവസതനിൽ അനുസ്മരനികടപടുന്നതണ്.
രലപ്പാകടമെമപ്പാടുള ഡനിസളബർ 25 ആണണ്  കനിസ്തുമെസണ് 
ആയനി കണകപ്പാക്കുന്നതണ് . എന്നപ്പാൽ ചനില കനിസജീയ  
ഭൂരനിപക്ഷമുള്ള രപ്പാജരങ്ങളനിൽ  കനിസ്തുമെസണ് ഏറ്റവള 
പ്രധപ്പാനടപട്ട  ആരഘപ്പാഷമെപ്പാണണ്. മെനികരദശങ്ങളനിലള  
ഒരു മെതവനിഭപ്പാഗതനിടന്റെ പ്രരതരക ആരഘപ്പാഷള 
എന്നതനിനുമെപ്പുറള കനിസ്തുമെസണ് ഏവർക്കുള സരന്തപ്പാഷള 
പകരുന്ന ആരഘപ്പാഷമെപ്പായനി മെപ്പാറനിയനിട്ടുണ്ടെണ് . മെനിക 
സലങ്ങളനിലള പരസ്പരള സമപ്പാനങ്ങൽ  ഹകമെപ്പാറപ്പാനുള 
ബന്ധങ്ങൾ പുതകപ്പാനുമുള്ള അവസരമെപ്പായപ്പാണണ് ഈ 
ദനിവസള കണകപ്പാകടപടുന്നതണ് . കനിസ്തുമെസണ് 
ആരഘപ്പാഷങ്ങളുള ആചപ്പാരങ്ങളുള ഒപ്പാരരപ്പാ രദശത്തുള 
വരതരസമെപ്പാണണ് .
                  കനിസ്തുമെസണ് ഉതവടത പറ്റനി വരകമെപ്പായ 
ചരനിതരരഖകളനില .ഡനിസളബർ 25 കനിസ്തുവനിടന്റെ 
ജനദനിനമെപ്പായനി ആചരനികപ്പാനുള്ള കപ്പാരണവള 
ചരനിതകപ്പാരനമെപ്പാർകണ് അജപ്പാതമെപ്പാണണ്  . 



                                          ONAM
ONAM is an annual Hindu holiday and festival with
origins in the state of Kerala in
India. It falls in the malayalam
calender  month  of
chingam,which  in  Gregorian
calender overlaps with august-
September.  According  to
legends,  the  festival  is  celebrates  to  commemorate
king mahabali,whose spirit is said  to visit kerala at
the time of onam.

ONAM  is  a  major  annual  events  for
malayali people in and outside kerala. It is a harvest
festival,  one  of  3  major  annual  hindu  celebration
along with vishu and thiruvathira,and it  is  observed
with  numerous  festival.  Onam  celebrations  include
vallamkali(boat  race),pulikkali(tiger  dances),
pookalam   (flower  arrangement).Onathappan
(worship)  ,  onam  kali  ,  tug  for  war,thumbi  thullal
(women dance) and other celebrations.

ONAM  is  the  official  state  festivals  of
kerala with public holidays.



            മദ്യാതൃനസ്നേഹഖ  

മെപ്പാതൃസ്നേഹൈരതപ്പാടുപമെനികപ്പാനൂഴനിയനിൽ                         
ഉരണ്ടെപ്പാ  മെടറ്റപ്പാരു  രസ്നേഹൈള           
അമനിഞപപ്പാലനിനു  തലരമെപ്പായനി
പപ്പാരനിൽ
ഉരണ്ടെപ്പാ  രവടറപ്പാരു  മെധുരള .
         അമ  ഒരു  ജസ്വപ്പാല
രതജരസറ്റനിടയരനിഞജസ്വപ്പാല
        വലള  പനിരനി  ശളഖനിടല
തജീർതള
        വനിങ്ങുള  മെനസനിനണ്  സപ്പാന്തസ്വനള
        എരനിയുള കനവനിടന ടകടുതനി സസ്വന്തള ദ:ഖള മെറച്ചു
        പപ്പാരനിനു മുഴുവന  പ്രകപ്പാശരമെൽപനിക്കുന
        അമതന  ഹൃദയതനിടല  തരപ്പാഗവള  രസ്നേഹൈവള
        ഊഴനികണ്  മുഴുവനനുഗ്രഹൈള.

പപ്പാരനിനു മുഴുവന  പ്രകപ്പാശള.
മെധുരടമെപ്പാഴനിരയപ്പാടെവന  ടചപ്പാല്ലുന  കുരഞ നജീ
“ നലതണ്  മെപ്പാതരമെ ടചപ്പാലനിടെപ്പാവ
നൽടചപ്പാല്ലു  മെപ്പാതരമെ  രകട്ടനിടെപ്പാവ ".  



              ഗുര
            

       അധരപ്പാപകന എന്ന വപ്പാകനിടന
പ്രവൃതനിടകപ്പാണള ജജീവനിതളടകപ്പാണള
അർതവതപ്പാകനിയ ഒരപ്പാളപ്പായനിരുന
രഡപ്പാ.എസണ് രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന.അഥവപ്പാ
രഡപ്പാ. സർരവപള്ളനി
രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന.ന മ്മുടടെ ആദരടത
ഉപരപ്പാഷപതനിയുള രണ്ടെപ്പാമെടത
രപ്പാഷപതനിയുള ആയനിരുന അരദ്ദേഹൈള.അരദ്ദേഹൈതനിടന്റെ 
ജനദനിനമെപ്പാണണ് അധരപ്പാപക ദനിനമെപ്പായനി 
ആചരനിക്കുന്നതണ്.ഇന്തരയനിടല ഒപ്പാരരപ്പാ അധരപ്പാപകനുള 
എകപ്പാലത്തുള മെപ്പാതൃകയപ്പാകപ്പാവന്ന ഒരു മെഹൈദണ് 
വരകനിതസ്വതനിനുടെമെയപ്പായനിരുന 
രഡപ്പാ.രപ്പാധപ്പാകൃഷണന.അറനിവള വനിനയവള ഒരുരപപ്പാടല 
സമെനസ്വയനിച അപൂർവ വരകനിതസ്വതനിനുടെമെ അതനിലപരനി 
തതസ്വചനിന്തകന എന്ന നനിലയനിൽ രലപ്പാകതനിടന്റെ തടന്ന
ശ്രദ്ധരനടെനിയ വരകനികൂടെനിയപ്പായനിരുന നമ്മുടടെ ഗുരു 
രഡപ്പാ.രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന



       ചദ്യാചദ്യാജഴയുനടെ  സ്മരണയഴല്......
 കുട്ടനികടളയുള  പനനിനജീർ  പൂകടളയുള  ഒരു
രപപ്പാടല  ഇഷടപടുന്ന  ഒരു
ഭരണപ്പാധനികപ്പാരനിയുണ്ടെപ്പായനിരുന  നമ്മുടടെ
രപ്പാജരതനിനണ് . കുട്ടനികൾ   ഏടറ ഇഷടപടുന്ന
അരദ്ദേഹൈതനിടന്റെ, ജനദനിനമെപ്പായ നവളബർ  14 

ശനിശുദനിനമെപ്പായനി  ആരഘപ്പാഷനിക്കുന. 
ബനിട്ടജീഷുകപ്പാരുടടെ  ഹകകളനിൽ  നനിന്നണ്
ജജീവച്ഛവടമെന്ന  രപപ്പാടല  കനിട്ടനിയ
ഇന്തരടയ  ഇന്നടത  വനികസനിത  രപ്പാജരമെപ്പായനി  
മെപ്പാറ്റനിടയടുക്കുന്നതനിൽ  വലനിയ പങ്കുവഹൈനിച  ജവഹൈർലപ്പാൽ  
ടനഹൈണ്റുവനിടന  ആധുനനിക  ഇന്തരയുടടെ ശനിൽപനി  എന്നപ്പാണണ് 
വനിരശഷനിപനിക്കുന്നതണ്.  ഇന്നടത  കുട്ടനികളപ്പാണണ്  നപ്പാളടത  
പസൗരനപ്പാർ എനറച്ചു  വനിശസ്വസനിച  ചപ്പാചപ്പാജനി  കുട്ടനികളുടടെ  
രക്ഷമെതനിനപ്പായനി  
പ്രവർതനിച്ചു .  നമ്മുടടെ രപ്പാജരതനിടന്റെ  പ്രഥമെ  
പ്രധപ്പാനമെനനിയപ്പാണണ് ജവഹൈർലപ്പാൽ ടനഹൈണ്റു . 
അധനികപ്പാരതനിടലതനിയ രശഷള
ആസൂതണകമജീഷന  രൂപവതണ്കരനിചണ്  രപ്പാജരടത  വനി 
കസനതനിരലകണ്  പറഞയച്ചു. ഇങ്ങടനയുള്ള  
പലരമെഖലയനിലള  കഴനിവണ്  ടതളനിയനിച മെഹൈപ്പാത്മപ്പാവപ്പാണണ് 
ചപ്പാചപ്പാജനി.



         സനഹദ്യാദരഴ
        ഒരുമെയുടടെയുള  കുറുമനിടന്റെ
       പപ്പാതനിതളരപ്പാത ബന്ധള
       ജജീവനിത  സുന്ദരനനിമെനിഷങ്ങൾ
ഒരു കളനിപപ്പാട്ടതനിനപ്പായനി
നനിറയുന്ന കണ്ണുകൾ
ഒരു മെനിഠപ്പായനികപ്പായനി
ഒടതപ്പാരുമെനിക്കുന്ന രസ്നേഹൈബന്ധള  
       നനയുന്നമെനിഴനികൾ തടെകപ്പാനുള                    
     മെനസനിനടറരവദന നനിമെനിഷങ്ങൾയുള

    ചനിഹ്നമെപ്പാണനി   ബന്ധള
     പങ്കേനിട്ടു  തജീർകപ്പാനുള
    രവദനകളുടടെ ആഴള കുറക്കുന്നതള
     ഒരു മെനസപ്പായനി മെപ്പാറനി
ഒരു നനിമെനിഷള അകന്നപ്പാലള
ടപടട്ടന്നടുക്കുന്ന ബന്ധള
ടപപ്പാട്ടപ്പാത  ചരടുരപപ്പാടല
മെപ്പാറുന്ന രസ്നേഹൈള എനള സരഹൈപ്പാദരനി..



      സസദ്യാതനദഖ  ,    ജനദ്യാധഴപതദഖ  ,   രദ്യാഷവീയഖ

 സസ്വപ്പാതനരടമെന്നത ജജീവനിതള കുരറക്കൂടെനി
ടമെചടപടുതപ്പാനുള്ള
അവസരലഭരതയലപ്പാടത മെടറ്റപ്പാനമെല.

                              (ആൾബർട്ടണ് കപ്പാമു)

എലപ്പാവശങ്ങളുള പരനിഗണനിക്കുരമപ്പാൾ മെനുഷരർ സമെനപ്പാർ 
അലപ്പായനിരനികപ്പാള.എന്നപ്പാൽ ,മെപ്പാനവത എന്ന 
അടെനിസപ്പാനഗുണതനിൽ മെനുഷരർ എലപ്പാള സമെനപ്പാർ തടന്ന.

                                            (ഹൈഗണ്  ഗയസൽ)

സമെനപ്പാരപ്പായപ്പാണണ്  മെനുഷരടരലപ്പാള  ഭൂജപ്പാതരപ്പാകുന്നതണ് . 
എന്നപ്പാൽ അതനിടന അതനിജജീവനിച്ചു മുരന്നപ്പാട്ടു  നജീങ്ങുക
ടയന്നപ്പാണണ്  ഏറ്റവള   ദഷ്കരമെപ്പായ  കൃതരള.

                                             (രഡപ്പാണ്  ലനിയറനി)
രപ്പാഷജീയതനിൽ വനിജ യനികണടമെനടണ്ടെങ്കേനിൽ മെനസപ്പാ
ക്ഷനിടയ നനിയനനിച്ചു  മൂലയനിലനിരുതണള.

                                             (രലപ്പായണ്ഡണ്  രജപ്പാർജണ്)
ദജീർഘദൃഷനി ടവച്ചു  പ്രവർതനിക്കുന്നത രപ്പാഷജീയതനിൽ  
വരകനിപരമെപ്പായനി അപകടെകരമെപ്പാണണ്.
                                             (ബനിസ്മപ്പാർകണ്)



      അമൃതസ
എന്നനിൽ  നനിന്നകലന്ന
തപ്പാരകണടക  വർണ്ണങ്ങടള
എന  രവദന  അറനിയപ്പാനപ്പാരുണ്ടെണ്
എന  കണ്ണനിൽ  നനിനറടവടുത 
ചുടുനജീർ  തള്ളനികൾ  എത
രവദനനിക്കുരമപ്പാൾ  കൂട്ടനിനപ്പാരണ്
ചുടുനജീരുറവ  ഒഴുകനിതടെങ്ങനി
ജജീവകപ്പാലള  അകലള  രതപ്പാറുള -
             ശയനിച്ചു തടെങ്ങനി  ഞപ്പാന
             രവദന  രകൾകപ്പാനപ്പാരുണ്ടെണ്
             അതറനിയപ്പാനപ്പാരുണ്ടെണ്
             ഞപ്പാന  തടന്ന  എന  ദ:ഖള
             അറനിഞ്ഞു  കരയരവ ……
             കണ്ണജീർ തള്ളനികൾ കണകനിലപ്പാ ടപപ്പാഴനിയരവ
             അശ്രുവനിന  ഉപ്പു  രസള  രപപ്പായണ്
             അമൃതപ്പായനിനനി  എത്തുരമെ
             ടടദവരമെ….  നനിന്നനിലഭയള  രതടുനരവ……….



                  പ്രകൃതഴയമ

പൂകടള പുഴുകടള
  കളകള നപ്പാദള ഉയർത്തുന്ന
കപ്പാട്ടപ്പാടറ 
  പപ്പാടുന്നടതന്തനിനു നജീ ടപപ്പാന
പുരഴ
  സുഗന്ധള വനിതക്കുന്നടതന്തനിനു
പൂരവ
  പുഴരയ,പൂകരള,കപ്പാട്ടപ്പാരറ
  നനിങ്ങടള  പ്രപഞതനിടല ഒരുതരനി
  മെപ്പാതരമെപ്പാ? എത കനിടെക്കുന്ന പ്രകൃതനി-
  മെരങ്ങൾ വൃക്ഷലതപ്പാദനികൾ ടപപ്പാന വയലകൾ
  ഇങ്ങടന പലതള ടനയ്തുവനിടെ-

  ർതനിയ പ്രകൃതനിയമടയ വണങ്ങുന
  ഒരുവന മെരള വയപ്പാന ഒരുവന
  മെരള ടവട്ടപ്പാന



     വദ്യായന  ,  അറഴവസ  ,  അഭഴപ്രദ്യായഖ

 അറനിവണ് അധനികപ്പാരമെപ്പാണണ്,അധനികപ്പാരള നനിയനണവള 
നനിയനണമെപ്പാടണ-
ങ്കേനിൽ സുരക്ഷ പ്രദപ്പാനള ടചയ്യുന
                                  (ഫപ്പാനസനിസണ്
രബകണ്)

സുവരകമെപ്പായ ഒരു പ്രസപ്പാവന ഒന്നപ്പാള തരള ഒരു പപ്പാദ മുഖള 
കൂടെനിയപ്പാണണ്
                                             (ഡബനിയു.ജനി.ടെനി.ഷനിടഡ)

ചനിന്തയ്ക്കു വനിരധയമെപ്പാകപ്പാത വപ്പായന ദഹൈനികപ്പാടത 
വനിസർജനിക്കുന്ന ആഹൈപ്പാരള രപപ്പാടലയപ്പാണണ്
                                             (എഡണ് മെണ്ടെണ് ബർകണ്)



                     നന്നമദ്യാഴഴകള്
  

       ഒരു  മെനസനിടന്റെ ഭപ്പാഗള രവടറപ്പാരു മെനസനിടന്റെ 
ഭപ്പാഗവമെപ്പായനി സമെനസ്വയനിക്കുന്നതപ്പാണണ് സസൗഹൃദടമെന്നതണ്. 
അതപ്പായതണ്,മെപ്പാനസനികമെപ്പായ
പരസ്പര പ്രതനിബദ്ധതയനിലൂടടെ മെപ്പാതരമെ വരകനികൾക്കു 
സുഹൃത്തുകളപ്പാകപ്പാന സപ്പാധനിക്കുകയുള
                                                     -രജപ്പാർജണ് 
സന്തപ്പായന
      ഒരു നനിമെനിഷരതക്കുരപപ്പാലള എടന്റെ മെനസനിടന്റെ 
അകതളടത
വരകമെപ്പായനി ഞപ്പാന കണ്ടെനിട്ടനില.പനിടന്ന എങ്ങടനയപ്പാണണ് 
അനരരുടടെ
ചനിന്തകരളയുള പ്രവർതനങ്ങരളയുള വനിലയനിരുത്തുവപ്പാന
എനനിക്കു സപ്പാധനിക്കുക 
                                                    -രമെപ്പാറനിസണ് 
ടമെറ്റർലനിങണ്
          അകൃതനിമെമെപ്പായ  ഹദവ വനിശസ്വപ്പാസതനിലള 
നനിഷ്കളങ്കേമെപ്പായ  ശപ്പാസജീയ നനിഗമെനങ്ങളനിലള 
അധനിഷനിതമെപ്പായ മെനസ്സുകൾ മെപ്പാതരമെ വരുള 
കപ്പാലങ്ങളനിൽ  നനിലനനിൽക്കുകയുള്ളു....      



-ജനിദ്ദു കൃഷ്ണ മൂർതനി 
 
മെനസണ് രദഹൈതനിനണ് ആജതകൾ നൽകുന . രദഹൈള 
ഉടെടന 
അതനിടനഅനുസരനിക്കുന്ന.എന്നപ്പാൽമെനസണ്സസ്വയളആ
ജപ്പാപനിക്കുരമപ്പാരഴപ്പാ? പരമെപ്പാവധനി പ്രതനിരരപ്പാധള സസ്വയള 
രനരനിരടെണ്ടെനി വരുന.

 -ടസയനിന്റെണ്  ആഗസനിന

ഒപ്പാരരപ്പാമെനുഷരനുളസളരക്ഷനിക്കുവപ്പാനുളപരനിരപപ്പാഷനിപനിക്കു
വപ്പാനുള അന്തനിമെമെപ്പായ ബപ്പാധരസതയുള 
ഉതരവപ്പാദനിതസ്വവമുള്ള ഒരരടയപ്പാരു യപ്പാഥപ്പാർതരള 
അവടന്റെ ആത്മപ്പാവ മെപ്പാതള
                                                    -വനിലരള ഡഗ്ലസണ്

നപ്പാൽപത വയസനിനു 
രമെലള്ളസർവമെനുഷരരുളതതസ്വദജീക്ഷരയപ്പാ
മെനസപ്പാക്ഷനിരയപ്പാ ഇലപ്പാതവർ തടന്ന
                                                     -ബർരണപ്പാഡണ് ഷപ്പാ

മെനുഷരനനിടല ഹദവസപ്പാന്നനിധരമെപ്പാണണ് മെനസപ്പാക്ഷനി
                                             -സസ്വജീഡണ് 



രബപ്പാർഗണ്
അന്തനിമെ  നരപ്പായപ്പാധനിപന എന്ന നനിലയനിൽ 

ഹദവതനിനു മെപ്പാതള പ്രരവശനപ്പാധനികപ്പാരമുള്ള ഒരു 
വനിശുദ്ധ രദവപ്പാലയമെപ്പാണണ്
മെനസപ്പാക്ഷനി
                                                    -ലപ്പാമെ ടനയണ്സണ്

മെനസപ്പാക്ഷനി എന്ന സസ്വർഗജീയ തജീടപപ്പാരനി നനിങ്ങളുടടെ 
ടനഞനിൽ അണയപ്പാടത സൂക്ഷനിക്കുക അതമെതനി
                                                    -രജപ്പാർജണ് വപ്പാഷനിങണ് 
ടെണ്

ലജടകപ്പാണ്ടെണ് മുഖള വനിവർണമെപ്പാകുന്ന,അടലങ്കേനിൽ 
അതനിടന്റെ ആവശരമുണ്ടെപ്പാകുന്ന,ഒരരടയപ്പാരു ജജീവനി 
മെനുഷരനപ്പാകുന
                                                    -മെപ്പാർകണ് ഹടെസ്വന

കപ്പാരരകപ്പാരണസഹൈനിതള പ്രവർതനികപ്പാന 
രശഷനിയുള്ള ഒരരടയപ്പാരുജജീവനിയപ്പാണണ് 
മെനുഷരനഎന്നപ്പാൽ
,കപ്പാരരകപ്പാരണസഹൈനിതവളയുകനിബദ്ധവമെപ്പായനിപ്രവർതനി
കപ്പാനആശരടപട്ടപ്പാൽഉടെടന രകപ്പാപുകുലനപ്പാകുന്ന 
ജജീവനിയുള അവന തടന്ന
                                                     -ഒപ്പാസർ ഹവൽഡണ്



ധപ്പാരണയുടടെ ലക്ഷരള എടന്തങ്കേനിലള ടതളനിയനിക്കുകരയപ്പാ 
കടണ്ടെത്തുകരയപ്പാ അല,മെറനിചണ്,അറനിയുകയുള 
വനിശസ്വസനിക്കുകയുമെപ്പാണണ്
                                                      -രതപ്പാമെസണ് 
കപ്പാർഹലന

വനിരൂപമെപ്പായ ഒരു മെനസനിരനകപ്പാൾ എതരയപ്പാ 
രഭദമെപ്പാണണ് വനിരൂ
പമെപ്പായ ഒരു മുഖള
                                                       -ടജയനിളസണ് 
എലനിസണ് 

ഒരു വസ്തുവനിരനയുള ഉപരയപ്പാഗശൂനരമെപ്പായനി 
ബദ്ധനിയുള്ളവർ ആരുള കരുതകയനില 
                                                       -ലപ്പാ ടഫരണ്ടെന

അൽപള ടപപ്പാങ്ങചമെനിലപ്പാത ജജീവനിതള 
അസപ്പാധരമെപ്പാണണ്
                                                       -രടെപ്പാൾരസപ്പായണ്

  
 



    

      
                ब बरर मत सबनन

     
     
     

                 ब बरर मत ददखन

     

                 ब बरर मत बनलन



 നദ്യാടെന് കലകള്കസ          
നഷ്ടമദ്യാവുന്ന   സദ്യാഖസദ്യാരഴകതനഴമ
  
ഇന്നണ്  നപ്പാള ജജീവനിക്കുന്നതണ്
തനിരകണ്  പനിടെനിച  നപ്പാഗരനിക
രലപ്പാകതനിലപ്പാണണ് . 
സമന്നമെപ്പായനിരുന്ന
സപ്പാളസപ്പാരനിക
പരമരരങ്ങളനിൽ  നനിന്നണ്  നപ്പാള
എതരയപ്പാ  വരതനിചലനിച്ചുരപപ്പായനിരനിക്കുന . 
ഇനനിടയപ്പാരനികലള  തനിരനിടചതപ്പാന  വയപ്പാത  വനിധള  
നപ്പാള  എതരയപ്പാ  
അകരല  രപപ്പായ്കഴനിഞനിരനിക്കുന . നമ്മുടടെ  
സളസപ്പാരതനിടന്റെയുള  പപ്പാരമരരതനിടന്റെയുള  
കൂട്ടപ്പായ്മയുരടെയുള  സങ്കേലനമെപ്പായനിരുന  നപ്പാടെന കലപ്പാ 
രൂപങ്ങൾ .
          വനിശസ്വപ്പാസങ്ങളുള   മെനിത്തുകളുള  കഥകളുള  
സളഗജീതവള  കൃഷനിയുള  രജപ്പാതനിഷവള ഇഴ  രചർന്നണ്  
സമന്നമെപ്പായനിരുന്ന  നമ്മുടടെ  ഗ്രപ്പാമെജീണ  ജജീവനിതതനിടന്റെ
രനർപകർപപ്പായനിരുന നപ്പാടെന കലകൾ .  ടടവരദശനിക 
സളസപ്പാരരതപ്പാടുള്ള അന്ധമെപ്പായ  ആർതനി മൂലള ഇവ



നമുകനിന്നണ്  നഷമെപ്പായനിടകപ്പാണ്ടെനിരനിക്കുന . എങ്കേനിലള വനി
രലനിടലണ്ണപ്പാവന്ന  കലപ്പാരപ്രമെനികളുടടെ ശ്രമെഫലമെപ്പായനി
ഇവയനിൽ  ചനിലടതപ്പാടക  ഇനള
അനരള  നനിനരപപ്പാവപ്പാടത
നനിലനനിൽക്കുന.

            രകരളതനിൽ
നനിലനനിന്നനിരുന്ന  പലനപ്പാടെന 
കലപ്പാരൂപങ്ങളുള  അനരള
നനിനരപപ്പാവകരയപ്പാ  രൂപപരനിണപ്പാമെള  
സളഭവനിക്കുകരയപ്പാ  ടചയനിടുണ്ടെണ് .
സ്കൂൾ , രകപ്പാരളജണ് ,  കരലപ്പാതവങ്ങളനിൽ പല നപ്പാടെന 
കലപ്പാരൂപങ്ങളുള ഇന്നണ്   മെതരഇനമെപ്പായനി  
പരനിണമെനിചനിട്ടുണ്ടെണ് . 
             വളർന  വരുന്ന  പുതതലമുറകണ്  
പരനിചയടപടെപ്പാന  സഹൈപ്പായനിക്കുടമെങ്കേനിലള  
മെതരഇനമെപ്പായനി മെപ്പാറനിയ  കലപ്പാരൂപങ്ങൾകണ്  
പരമരപ്പാഗതഹശലനിയുള  മൂലരവള  നഷമെപ്പായനിരനിക്കുന . 
നമ്മുടടെ  കപ്പാർഷനികവരവസയുള  സളസപ്പാരനികവമെപ്പായനി
സളവദനിചനിരുന്ന  നപ്പാടെന  കലപ്പാരൂപങ്ങൾ  നമുകണ്  
ലഭരമെപ്പാകനിയനിരുന്ന  മെപ്പാനുഷനിക  മൂലരങ്ങളുള  കൂട്ടപ്പായ്മയുള  
ഇന്നണ്  ടവറുള  പഴങ്കേഥ മെപ്പാതള.

  



        
നഴരജവീവമദ്യാകുന്ന  മരതദന്

കണ്ണുനട്ടനിരനികപ്പാടത  കണ്തറന്നനിരനിക്കൂ
മെപ്പാനുഷപ്പാ.....മെന്നനിലലങ്കേപ്പാര  ഭളഗനിയുള-
ഉലകതനിൽ  സസ്വച്ഛമെപ്പായണ്   സസൗരഭരവള
ജനനിചപ്പാൽ  ഇസൗ സുഖള   അറനിയപ്പാടത
കണ്ണുതറനകപ്പാണപ്പാടത  മൃതനിഹകവരനികനിടലരടെപ്പാ...

ഇസൗ  ഉലകതനിന  ചട്ടള  ടതറ്റനിരചപ്പാടുന്ന-
വനപ്പാണജീ  മെർതരന 
ആർഭപ്പാടെതനിടനപ്പാരു  ശകലള കുറവനില
മെപ്പാനനിയപ്പായണ്  നപ്പാട്ടനിൽ  വനിലസജീടുള
മെപ്പാനവന  വനിരയുന്നതണ്  എന്തനിതപ്പാ
എലപ്പാള  മെഹൈപ്പാത്ഭുതങ്ങളപ്പായണ്
നടെന്നൂന്നണ്  ഇസൗ മെന്നനിൽ
ഇസൗ ദശ  കണ  ഹദവള
രകപ്പാപനിക്കുന്നരതപ്പാ  ആരറനിയുന
പഞള  വരുരപപ്പാൾ  മെപ്പാതള
രമെരലപ്പാട്ടു രനപ്പാകനി  തന  ഭപ്പാഷയനിൽ
മുകളനിലരള്ളപ്പാടന രതടുന
ടവറുള  നനിർജജീവമെപ്പാകുരമപ്പാൾ
സുഖസസൗകരരള  ആർകണ്  രവണള
കരപ്പാളമെപ്പായ  നനിർജജീവപ്പാവസ
തപ്പാണവപ്പാനനിരനിക്കുടന്നരപപ്പാഴുടമെരന്നപ്പാർക്കുക  മെനുഷരപ്പാ.....



നവ നകരളഖ  പഴറക്കുന

ഒറ്റ  ദനിവസതനിടന്റെ  സളഭപ്പാവനയല  രകരളള.  
സളസപ്പാന  രൂപവതണ്കരണതനിനണ്  പനിന്നനിൽ    
നജീണ്ടെ തരപ്പാഗതനിടന്റെയുള  സമെരതനിടന്റെയുള
കഥയുണ്ടെണ്.
പല  തട്ടനിൽ  നടെന്ന
ആഹൈസ്വപ്പാനതനിടന്റെയുളശ്രമെങ്ങളുടടെയുള  
ഫലമെപ്പായനിരുനരകരളള. സളസപ്പാനള രൂപവതണ്കരനികടപടുള
മുരമ  ഐകരരകരളള  നനിരവധനി  രപരുടടെ  ചനിരകപ്പാല  
സസ്വപമെപ്പായനിരുന.  1956-നവളബർ  ഒന്നപ്പാള തനിയതനി  പുതനിയ
രകരളള  രൂപളടകപ്പാണ.  അതനിനു  രശഷള  എലപ്പാ  
രമെഖലയനിലള  നനിരവധനി  മെപ്പാറ്റങ്ങൾ  വന  തടെങ്ങനി.
                      രകരളപനിറവനിക്കു   രശഷള   എറണപ്പാകുളള  
ആസപ്പാനമെപ്പായനി  ടടഹൈരകപ്പാടെതനി  നനിലവനിൽ  വന. 

വരവസപ്പായ  രമെഖലയനിലള , ആരരപ്പാഗരള , വനിദരപ്പാഭരപ്പാസള 
ഇങ്ങടനയുള്ള  എലപ്പാ  രമെഖലയനിലള  
ആധുനനികതയനിരലക്കുള്ള  വനകുതനിച്ചുചപ്പാട്ടമെപ്പാണണ്  ഉണ്ടെപ്പായതണ്.
1957-ഏപ്രനിൽ 5  നണ്   ഇ. എള. എസണ്  നമ്പൂതനിരനിപപ്പാടെനിടന്റെ  
രനതൃതസ്വതനിലള്ള  കമെമ്യൂണനിസണ്  മെനനിസഭ  
അധനികപ്പാരതനിൽ  വന്നരതപ്പാടടെ  രകരളതനിൽ  പുതനിയ  

യുഗള  പനിറന   



    CHILDREN 'S DAY
                                                                
    

Children 's day is celebrated  on  the
14th  of  November  which  is  also
the   birth   anniversary   of  Pandit
Jawaharlal Nehru  .
He was an outstanding statesman and was  the
first Prime Minister
of  Independent  India . He  had  a great  passion
for  children  and
loved  them  a  lot,which  stood  as  the  reason
behind the celebration
of  Nehru's  birthday  as children's  day after his
death  in  1963.
      Pandit  Jawaharlal   Nehru   is   popularly
referred  as  Chacha  Nehru  by  children  . He
was   very   much   committed   to  children  and
their  attitudes.  The  story   also  goes  that  he
weared  a  'rose'  on his  jacket  after a  child
pinned  one  on   it ! 

 



          മൂവനഴയഴനല ചന്ദ്രന്
മൂവന്തനിയനിൽ, 
ആകപ്പാശതണ് ചന്ദ്രന ഉദനിച്ചു
ടമെരല ടമെടല അതണ് ഭൂമെനിരലകണ്
ഇറങ്ങനി….

ഒരുപ്രപ്പാപനിടെനിയനപക്ഷനിക്കുഞനിടനഎന്നരപപ്പാടല…
എടന്ന കവർടന്നടുതണ്
മുകളനിരലക്കു കുതനിച്ചു
         
          ഞപ്പാടനടന്ന തനിരടഞങ്കേനിലള 
          കടണ്ടെതപ്പാനപ്പായനില…
          എടന്റെ ശരജീരള 
          ആത്മപ്പാവപ്പായനികഴനിഞനിരുന...

          നവഗ്രഹൈങ്ങൾ ചന്ദനനിലലനിഞ്ഞു
          ആ സമുദ്രതനിൽ….

          എടന്റെ  ഉണ്മയുടടെ യപ്പാനള 
          മുങ്ങനിതപ്പാഴുന...



                  സസപഖ
മെഴപപ്പാറ്റ ടപപ്പാങ്ങുന്ന
മുറ്റത്തു  നനിന്നണ്
ടപയപ്പാന വനിതമ്പുന്ന മെനസ്സുമെപ്പായനി
രതപ്പാട്ടനിന വരമനിലൂടടെ
മെപ്പാനത്തു കണ്ണനിരയയുള
ടപപ്പാനമെരയയുള
രപപ്പാകപ്പാചനിരയയുള ടവടെനി  ഞണ്
പടെനികളനിറങ്ങുരമപ്പാൾ
രവടറപ്പാരു രലപ്പാകള  
സസ്വപള കണ.
നക്ഷതങ്ങൾ പൂക്കുന്ന രപ്പാവനിന
കജീഴനിൽ
നനിറടയ പൂക്കുന്ന മുലവള്ളനി.
അതനിനു തപ്പാടഴ
നമൾ പണനിയുന്ന സസ്വർഗള-
പടക്ഷ
ഏരതപ്പാ മെപ്പാനനികടന്റെ കയനിടല 
ദണനിനനുസരനിചപ്പായനി പനിന്നജീടെണ് ചലനള.

സസ്വപങ്ങൾകണ് രപപ്പാലള പരനിധനികൾ.
രണ്ടെനിലകളപ്പായണ് പനിറകണള നമുകണ്
അടുത ജനള . 
കപ്പാറ്റത്തുള ടവയനിലത്തുള 
മെഴയത്തുള ആടെനി ഉലഞണ്
ഒന്നനിചടെർന്നണ് വജീണണ്
ഒന്നപ്പായനി മെണ്ണനിൽ ലയനികണള.



    വദകഴ ശുചഴതസഖ ആനരദ്യാഗദഖ

എന്തപ്പാണണ്  ശുചനിതസ്വള?  വരകനികളുള  ജജീവനിക്കുന്ന
ചുറ്റുപപ്പാടുള  അന്തരജീക്ഷവള  മെപ്പാലനിനര

മുകമെപ്പായനിരനിക്കുന്ന  അവസയപ്പാണതണ്.കുട്ടനികളപ്പായ
നമൾകണ് ശുചനിതസ്വ രബപ്പാധമുണ്ടെപ്പാരവണ്ടെതണ് ആദരള

നമ്മുടടെ  വജീടുകളനിൽ  നനിന  തടന്നയപ്പാണണ്.അച്ഛന
അമ  സരഹൈപ്പാദരജീ  സരഹൈപ്പാദരനപ്പാർ  എന്നനിവരനിൽ
നനിന്നപ്പാണണ്  നപ്പാമെപ്പാദരള  ശുചനിതസ്വ

രബപ്പാധളസസ്വപ്പായതമെപ്പാരകണ്ടെതണ്.കുടുളബതനിൽ

ഓരരപ്പാ  വരകനിയുള  രചർന്നണ്  ഒടതപ്പാരുമെനിചണ്
പ്രവർതനിചപ്പാൽ മെപ്പാതരമെ ഒരു ശുചനിതസ്വ സമൂഹൈമെപ്പായനി

നമുകണ്  മെപ്പാറപ്പാനപ്പാവ.  നപ്പാരമെപ്പാരരപ്പാരുതരുള
പപ്പാലനിരകണ്ടെതപ്പായ  ധപ്പാരപ്പാളള  ആരരപ്പാഗര

ശജീലങ്ങളുണ്ടെണ്.  അവ  പപ്പാലനിചപ്പാൽ  പല
രരപ്പാഗങ്ങടളയുള  ഒഴനിവപ്പാക്കുവപ്പാന  നമുകണ്

സപ്പാധനിക്കുള.ഭക്ഷണതനിനണ് മുമ്പുള പനിമ്പുള ഹകകൾ



നന്നപ്പായനി  കഴുകുക,  ചുമെയ്ക്കുരമപ്പാഴുള  തമ്മുരമപ്പാഴുള

തൂവപ്പാല  ഉപരയപ്പാഗനിക്കുക,  നഖള  ടവട്ടനി

വൃതനിയപ്പാക്കുക,  ദനിവസവള കുളനിക്കുക,  വൃതനിയുള്ള

വസള ധരനിക്കുക,  പപ്പാദരക്ഷകൾ ഉപരയപ്പാഗനിക്കുക.,

സമെജീകൃതപ്പാഹൈപ്പാരള  ശജീലമെപ്പാക്കുക,  അമെനിതപ്പാഹൈപ്പാരള

ഒഴനിവപ്പാക്കുക  തടെങ്ങനിയവയപ്പാണണ്  അവ.

ആരരപ്പാഗരവരവസ ശുചനിതസ്വപ്പാവസയുമെപ്പായനി  ഏടറ

ബന്ധടപട്ടണ്  കനിടെക്കുന.  ശുചനിതസ്വതനിടന്റെ

കപ്പാരരതനിൽ  നമ്മുടടെ  നപ്പാടെണ്  ഏടറ  പനിന്നനിലപ്പാണണ്.
സസ്വന്തള  വജീട്ടനിടല  മെപ്പാലനിനരവള  അഴുക്കുജലവള
അയൽകപ്പാരടന്റെ  പറമനിരലടകറനിയുന്ന
അടലങ്കേനിൽ  ടപപ്പാതസലതണ്  ടകപ്പാണ്ടെനിടുന്ന

സളസപ്പാരതനിനണ്  മെപ്പാറ്റള  വരന്ന  മെതനിയപ്പാവ.

ആവർതനിച്ചുവരുന്ന  പകർച  വരപ്പാധനികൾ  നമ്മുടടെ
ശുചനിതസ്വമെനിലപ്പായ്മയുടടെ പ്രതനിഫലനമെപ്പാടണന തടന്ന

പറരയണ്ടെനിയനിരനിക്കുന.  വനിദരപ്പാലയങ്ങളനിലള ടപപ്പാത
ഇടെങ്ങളനിലള  നമൾ  വലനിടചറനിയുന്ന



മെനിഠപ്പായനികടെലപ്പാസുകളുള  പ്ലപ്പാസനികണ്  മെപ്പാലനിനരങ്ങളുള
നമ്മുടടെശുചനിതസ്വമെനിലപ്പായ്മടയ

അടെയപ്പാളടപടുത്തുന്നവയപ്പാണണ്.നല  വരകനി
ശുചനിതസ്വമുള്ള  ഒരു  കുട്ടനി  ഒരനികലള  ഇതരള

കപ്പാരരങ്ങൾ  ടചയ്യുകയനില.

വരകനിശുചനിതസ്വമുടണ്ടെങ്കേനിൽ  മെപ്പാതരമെ

സമൂഹൈശുചനിതസ്വവള  സസ്വപ്പായതമെപ്പാവകയുള.

എലപ്പാവരുള  ഒടതപ്പാരു  മെനിചണ്  പ്രവർതനിചപ്പാൽ ഒരു

ശുചനിതസ്വ  സമൂഹൈമെപ്പായനി  മെപ്പാറപ്പാന  നമുകണ്  കഴനിയുള.

അതനിനപ്പാവടട്ട ഇനനി നമ്മുടടെ ശ്രമെള.



          സസദ്യാതനദദഴനഖ
"സസ്വപ്പാതനരള എടന്റെ
ജനപ്പാവകപ്പാശമെപ്പാണണ് ഞപ്പാനതണ്

രനടുക തടന്ന ടചയ്യുള" എന്നണ്
ഉറടക പ്രഖരപ്പാപനിച ധജീര
രദശപ്പാഭനിമെപ്പാനനിയപ്പായ ബപ്പാലഗളഗപ്പാധര തനിലകടന്റെ 

വപ്പാക്കുകൾ നമൾ പഠനിചനിട്ടുണ്ടെരലപ്പാ. ബനിട്ടജീഷുകപ്പാരുടടെ 
ചൂഷണതനിടനതനിടര ദൃഢനനിശ്ചയരതപ്പാടടെ 
രപപ്പാരപ്പാടെനിയ തനിലകടന്റെ വരനികൾ 
സസ്വപ്പാതന്തരദനിനതനിടന്റെ പ്രപ്പാധപ്പാനരടതയപ്പാണണ് നടമ 

ഓർമനിപനിക്കുന്നതണ്. നമ്മുടടെ രപ്പാജരള ബനിട്ടജീഷുകപ്പാരുടടെ 

ഹകകളനിലപ്പായനിരുന.അവർ നമ്മുടടെ സമതണ് മുഴുവന 

ടകപ്പാള്ളയടെനിച്ചു. നമ്മുടടെ സളസപ്പാരടത തകർത്തു. 

നപ്പാട്ടുരപ്പാജരങ്ങടള തമനിലടെനിപനിചണ് രപ്പാജരതനിടന്റെ 

കമെസമെപ്പാധപ്പാനള തകർത്തു. എന്തനിരനടറ പറയുന 
നമ്മുടടെ വയനപ്പാട്ടനിടല സുഗന്ധവരഞ്ജനങ്ങരളയുള അവർ

കടെതനിടകപ്പാണരപപ്പായനി. നമ്മുടടെ രപ്പാജരതനിടല 



ജനതരയയുള സമതനിടനയുടമെലപ്പാള ചൂഷണള ടചയ 
ബനിട്ടജീഷുകപ്പാർടകതനിടര രദശപ്പാഭനിമെപ്പാനനികളപ്പായ നനിരവധനി

രപർ സളഘടെനിച്ചു. ഗപ്പാന്ധനിജനിയുള ടനഹൈണ്റുവള ഭഗതണ് 
സനിളഗുള ബപ്പാലഗളഗപ്പാധര തനിലകനുടമെലപ്പാള സമെരതനിനണ് 

രനതൃതസ്വള നൽകനി. ബനിട്ടജീഷുകപ്പാർ ഇന്തര വനിടുക എന്ന 
മുദ്രപ്പാവപ്പാകരരതപ്പാടടെ ഗപ്പാന്ധനിജനിയുടടെ രനതൃതസ്വതനിൽ 
നടെന്ന കസ്വനിറ്റണ് ഇന്തര സമെരരതപ്പാടടെ ബനിട്ടജീഷുകപ്പാർകണ് 
ഇന്തരയനിൽ തടെരപ്പാന കഴനിയപ്പാത ഒരവസ വന 

രചർന. ഒടുവനിൽ 1947 ആഗസണ് 15 നണ് ബനിട്ടജീഷുകപ്പാർ 

ഇന്തര വനിടെപ്പാന തജീരുമെപ്പാനനിച്ചു. അരതപ്പാടടെ നമൾ 

സസ്വതനരപ്പായനി. സസ്വപ്പാതനര ദനിനള ആരഘപ്പാഷനിക്കുന്ന 
ഈ സന്ദർഭതനിൽ നമ്മുടടെ രപ്പാജരതനിനു രവണ്ടെനി 
ജജീവന ബലനികഴനിച ധജീര രദശപ്പാഭനിമെപ്പാനനികടള നമുകണ് 

സ്മരനികപ്പാള. അവർ നമുകണ് രനടെനിതന്ന 
സസ്വപ്പാതനരതനിടന്റെ മെഹൈതസ്വള നപ്പാള എനള കപ്പാത്തു 

സൂക്ഷനിരകണ്ടെതപ്പാണണ്.



                              അമ

വനിറചണ്,
വനിതമനി,
വജീട്ടപ്പാലയനിൽ,

'ചതപ്പാമെതനി'ടയന്നണ് പ്രപ്പാകനി
ചപ്പായനിൽ.
ഇനനി രപപ്പാകപ്പാനനിടെമെനിടലന്നണ്
കരഞണ്
ബരസപ്പാപനിൽ 
രവദന കടെനിചമെർതനി 
ടപപ്പാന്തകപ്പാട്ടനിൽ,

ചനില അമമെപ്പാർ .
ഇനടമെപ്പാരു വൃദ്ധടയ 
വഴനിവകനിൽ തള്ളനി മെകൾ കടെനകടെഞ്ഞു.
ഒപ്പാർമെ നഷമെപ്പായ 
ആയമ
ഒപ്പാടെനിക്കൂടെനിയവരരപ്പാടെണ്
സസ്വന്തള രപരണ് മെപ്പാതള ആവർതനിച്ചു.

'മെലയപ്പാളള'.മെലയപ്പാളള'



       മഹദ്യാന്മദ്യാരസഖസദ്യാരഴക്കുന

അരഴനസദ്യാടഴല്

അദ്ധരപ്പാപകന

 മെനുഷരശനിശുകടള ജജീവനിതകല അഭരസനിപനിക്കുന്ന 
അദ്ധരപ്പാപകടന്റെ സപ്പാനള ഏറ്റവള രശ്രഷമെപ്പായനിരനികണള.

 വനിജപ്പാനസമപ്പാദതനിനുള്ള ഏറ്റവള നല മെപ്പാർഗള 
അദ്ധരപ്പാപന രജപ്പാലനിയനിൽ ഏർടപടുകയപ്പാണണ്.

വനിദരപ്പാഭരപ്പാസള 

 ജജീവനിചനിരനിക്കുന്നവരുള മെരനിചവരുള രപപ്പാടലയപ്പാണണ് 
വനിദരപ്പാഭരപ്പാസള ഉള്ളവരുള ഇലപ്പാതവരുള തമനിലള്ള 
വരതരപ്പാസള .

 യുവപ്പാകളുടടെ വനിദരപ്പാഭരപ്പാസടത അനുസരനിചപ്പാണണ് 
സപ്പാമപ്പാജരങ്ങളുടടെ വനിധനി നനിലടകപ്പാള്ളുന്നതണ് .

 വനിദരപ്പാഭരപ്പാസതനിടന്റെ രവരുകൾ കയ്പു നനിറ ഞവയുള 



പഴങ്ങൾ മെപ്പാധുരരമുള്ളതമെപ്പാണണ് 

രസ്നേഹൈള
 

 നല മെനുഷരന രസ്നേഹൈളമൂലള അനുസരനിക്കുന 
അലപ്പാതവർ ഭയള മൂലവള.

ജജീവനിതള

 ജജീവനിതള ബദ്ധനിമെപ്പാനമെപ്പാർക്കുള്ളതപ്പാണണ്

മുഖസ്തുതനി 

 ഒനകനിൽ നനിങ്ങരളകപ്പാൾ കഴനിവണ്കുറഞവന, 

അടലങ്കേനിൽ അങ്ങടന ഭപ്പാവനിക്കുന്നവർ.അതരള  
സുഹൈ ൃത്തുകളപ്പാണണ് മുഖസ്തുതനി പറയുന്നവർ.



                             മലഴനവീകരണഖ

മെപ്പാരളപ്പാരര നപ്പാള പനിറവനിടയടുതതണ്
ടതളനിനജീരൂറ്റനി കുടെനിച്ചുവളർന്നതണ്
'വപ്പാഴ' കപ്പാടെപ്പായണ് വളർന ടപപ്പാന്തനിയ 
വപ്പാഴകപ്പാട്ടനിൽ തടന്ന.
അമൃതകണടക ഒഴുകജീയങ്ങടന 
അറബനികടെലനിടന പൂകുടന്നപ്പാരു
ചപ്പാലനിയപ്പാറനിൽ സഹൈചപ്പാരനികളപ്പാള
വനിലനമെപ്പാരനിവരപ്പാടരരന്നപ്പാ?
പ്ലപ്പാസനിടകടന്നപ്പാരു കൂട്ടുകപ്പാരന
സപ്പാരങ്കേതനികതയുടടെ നപ്പാട്ടുകപ്പാരന
പ്രപ്പാചജീനതയുടടെ പ്രപ്പാകൃതനികതയുടടെ 
ടതളനി ജലതനിൽ വനിഷമെനിട്ടു.
മെർതരനവന തന മെപ്പായയ്കങ്ങടന 
വനികസനടമെടന്നപ്പാരു രപരനിട്ടു.
ഡങ്കുവനിരനയുള ഗുനനിയരയയുള
മെപ്പാനവ നപ്പാടെനിനു സമപ്പാനനിച്ചു.
മെപ്പാരളപ്പാടര നപ്പാള സളഘടെനിക്കുക
ചവറുടപറുക്കുക
നനമെയനിരലകണ് നയനിക്കുക.



          പദ്യാസഴകസ എന്ന വഴല്ലന്
മെനുഷര ജജീവനിതതനിടന്റെ അഭനിവപ്പാജരഘടെകമെപ്പാണണ് 
പ്ലപ്പാസനികണ് ഉപകരണങ്ങൾ.ജജീവന നനിലനനിർതപ്പാനുള 
ജജീവനിതള ടമെചടപടുതപ്പാനുള
പ്ലപ്പാസനികണ് കൂടെനിരയ
തജീരൂ.പരക്ഷ , 
മെലനിനജീകരണതനിടന്റെ
രപരനിൽ ഏറ്റവള
പഴനിരകൾക്കുന്നതള
പ്ലപ്പാസനികണ് തടന്ന. പ്ലപ്പാസനികനിടന്റെ ഉപരയപ്പാഗള 
കൂടെനിവരുന്ന ഈ കപ്പാലഘട്ടതനിൽ പ്ലപ്പാസനികനിടന 
കുറനിച്ചുള്ള വനിവരണമെപ്പാണണ് രഡപ്പാ.ടക ഗനിരജീഷണ് കുമെപ്പാറനിടന്റെ
"പ്ലപ്പാസനികണ് കഥയുള കപ്പാരരവള"എന്ന പുസകതനിൽ 
അടെങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നതണ്.
                   എന്തപ്പാണണ് പ്ലപ്പാസനിക്കുകൾ,പ്ലപ്പാസനികണ് 
സളസരണള,പ്ലപ്പാസനികനിടന്റെ ഉപരയപ്പാഗങ്ങൾ, 

ടതർടമെപ്പാടസറ്റനിളഗണ് പ്ലപ്പാസനിക്കുകൾ തടെങ്ങനി, പുതനിയ 
കപ്പാലഘട്ടതനിൽ പനിടെനിമുറനികനിയനിട്ടുള്ള  
പ്ലപ്പാസനിക്കുകടളക്കുറനിചണ് അറനിവണ് തരുന്ന ആധനികപ്പാരനിക 
റഫറനസണ് പുസകമെപ്പാണണ് രഡപ്പാ.ടക ഗനിരജീഷ 
കുമെപ്പാറനിരന്റെതണ്. 



         കഴനദ്യാവസ             
ടഞട്ടറ്റു വജീണപൂവനിനുള 
പറയപ്പാനുരണ്ടെടറ,
ഒപ്പാരരപ്പാ തളനിരനിലള 
പൂവരുള കപ്പായണ് വരുടമെന്നണ്
ടകപ്പാതനിചണ് രപ്പാരവടറയപ്പാവള വടര 
കപ്പാതനിരുന്ന 
ദനിനങ്ങടളക്കുറനിചണ്...
ആറ്റുരനപ്പാറ്റു വനിരനിഞ
പൂടമെപ്പാട്ടനിൽ സസ്വപള വനിരനിയനിച 
പുലരനികടളക്കുറനിചണ്
ടഞ  ട്ടറ്റു വജീണ കനിനപ്പാകളനിൽ
തലതലനികരഞ
രപ്പാവകടളക്കുറനിചണ്..
ഒപ്പാരരപ്പാ ഇതളുള തരലപ്പാടെനിയവന
ചവനിട്ടനിയരചണ് നടെനരപപ്പായ
നനിമെനിഷങ്ങടളക്കുറനിചണ്...
ഒടുവനിൽ
പൂവപ്പായനിരുന്നവൾ
പുഴുവപ്പായനിതജീർന്ന 
പരനിണപ്പാമെടതക്കുറനിചണ്....
പൂമപ്പാറ്റയപ്പായനി പുനർജനനിക്കുടമെന്നണ്
ടനയ്തുകൂട്ടനിയ കനിനപ്പാകടളക്കുറനിചണ്....



             MATHILUKAL

Mathilukal (meaning walls) is a malayalam novel 
written by Vaikom Muhammed Basheer in 1965.
it is one of the most cherished and well known
love  stories  in  malayalam.  Its  hero,  Basheer
himself,  and  heroine,Narayani,  never  meet,  yet
they love  each other  passionately  despite  being
imprisoned  and  separated  by  a  huge  wall  that
divides their prisons. the two romance each other.

Theme:-The theme of the novel,focusses  the love
between  Basheer  and  a  prisoner  and  a  female
inmate of the prison ,who remains unseen through
out  the   novel  in  Mathilukal,though  the  broad
frame  in  autobiographical  and  the  narration  is
first
person,the  details  seem  to  contain  sprinkles  of
fantasy
                                               



      OUR  KERALA
Kerala,the  state  of  india  was  formed long after
Indian independence on 15 auguest 1947. priar to
that date it was 3 independent provinces named
malabar, cochin and travancore. 
              Malabar forms the northern territories
with thalasseri is a small cannanore and kasargod
with a ting pocket-hand kachief french possession
of  mahe.  This  area belonged to what  was once
called  the  madras  precidency  under  the  british.
The middle section is formed by the pricely state
of  cochin the  third southern territory comprises
travancore another princely state.
         A popular movement known as aikya kerala
for  the  formation  of  state  of  kerala  gave  an
impetus  to  the  recognition  of  the  state  on  a
linguistic basis. 
 



       AMERICAN  PROVERBS
      അരമെരനികന പഴടഞപ്പാല്ലുകൾ
A man cannot dring and whistle at the same time.
ഒരര സമെയതണ് കുടെനികപ്പാനുള ചൂളള വനിളനികപ്പാനുള
ഒരപ്പാൾകപ്പാവനില.

A mouse must not think to cast a shadow like
an elephant.
ഒരു ആനടയരപപ്പാടല നനിഴൽ വജീഴനികളയപ്പാടമെന്നണ്
ചുടണ്ടെലനി ചനിന്തനിച്ചുരപപ്പാകരുതണ്
A thief knows a thief as a wolf knows a wolf. 
ഒരു ടചന്നപ്പായ ടചന്നപ്പായടയ തനിരനിചറനിയുന്നതണ്
രപപ്പാടല ഒരു കളളന മെടറ്റപ്പാരുകളളടന
തനിരനിചറനിയുന
Great strokes make not sweet music.
ശകനിയപ്പായ മെജീട്ടൽ മെധുരമെപ്പായ സളഗജീതമുണ്ടെപ്പാക്കുന്നനില
Happiness  lies in turning over lemons into lemonade.
ടചറുനപ്പാരങ്ങടയ  ടചറുനപ്പാരങ്ങ നജീരപ്പാക്കുന്നതനിലപ്പാണണ് 
സരന്തപ്പാഷളകുടെനിടകപ്പാളളുന്നതണ്
He loses his thanks who promises and delays.
വപ്പാഗപ്പാനള ഹവകനിപനിക്കുന്നവനണ് നന്ദനി നഷമെപ്പാകുന.

He that gains well and spend well needs no account  book.
നന്നപ്പായനി സമപ്പാദനിക്കുകയുള നന്നപ്പായനി ടചലവഴനിക്കുകയുള 
ടചയ്യുന്നവനണ് അകസൗണ്ടെണ് ബകണ് ആവശരമെനില.



      CHILDREN'S  DAY  QUOTES

1-children are like buds in a garden
and should be       
carefully  and  lovingly   nurtured  as
they are the future of the nation and
the citizens of tomorrow
                          - JAWAHARLAL NEHRU
2- If we wish to create a lasting peace we must
begin with the children.
                             -MAHATMA GANDHI   
3-Children  have  never  been  very  good  at
listening to their elders,but they have never failed
to imitate them.
                             -JAMES A.BALDWIN
4-Let us sacrifice our today so that our children
can have a better tomorrow.         
                         -A.P.J. ABDUL KAIAM      
5-We  worry  about  what  a  child  will  be  come
tomorrow,  yet  we  forget  that  he  is   someone
today.
                          -STACIA TAUSCHER



AALAHAYUDE PENMAKKAL
It is a malayalam novel written by Sarah
Joseph and published in 1999. the novel is
the     first in the trilogy which includes'
mattathi'as  'othappu'  this  novel  gave
widespread  recognition  to  Sarah  Joseph
and  her  craft.  Alahayade  penmakkal  'won  the
kerala  sahitya  academy  award  of  2001'  kendra
sahitya  academy  award  of  2003  and  vayalar
ramavarma award of 2004. the novel deals with
the  condition  of  marginalizes  groups  in  society
pointed  out  as  subattners  by  Marxist  Antonio
gramsci. The living and existential conditions of
these  groups  are  seldom  acknowledged  by  the
society at large and generasly they are displaced
from their seldom a know ledged by the society at
large and generally livelihoods,  as usallg in the
name  of  development  and  change.this
transformation  in  their  existential.  Struggle  is
narrated  by  annie,  the  central  character,  who
gives voice to three generation of her subaltern
group albeit with a feminine perspective.

 



                           Best
                          Q  U  O  T  E  S
  
A NOBLE DEED IS A STEP TO WARD GOD
                                           (J.J HOLENCE)

PUSH ON,KEEPMOVING 
                                           (THOMAS MOLTEN)

HE WHO CONSIDERS TOO MUCH WILL 
PERFOME LITTLE
                                           (SHILLER)

GOODS  BEEDS  RING  CLEAR THROUGH 
HEAVEN  LIKE A BELL
                                           (RIKTER)
A WEAK  A RISE OR BEFORE  EVER FALL
                                            (MILTON)



അറഴഞഴ ടുന  ആ  നസ്നേഹമഴനപദ്യാള്

 ഭൂമെനിതന മെപ്പാറനിൽ പനിറന്നനിറങ്ങനി
നപ്പാള
രഭപ്പാജരവള രസ്നേഹൈവള
തന്നനിരലന്തനി  
ആ അമ തന ഹകകൾ പനിഴുടതറനിഞ്ഞു- 
അതരപ്പാഗ്രഹൈനിയപ്പായണ് മെനുഷരന നപ്പാള 
രസ്നേഹൈള പരത്തുന്ന ദജീപടമെലപ്പാള
ഒപ്പാരരപ്പാ ടവട്ടവള ജസ്വലനിചനിരുന
രകപ്പാധപ്പാഗനിയനിൽ  ടവന്തുരുകനിയമ
ടകപ്പാടുങ്കേപ്പാറ്റുള  ഇടെനിയുള  മെഴ  ടചപ്പാരനി     ഞ്ഞു
രകപ്പാപനിചനിടുന  അമയനിരപപ്പാൾ
അമതന  രസ്നേഹൈള  ഞപ്പാനറനിഞനിടുന....



                  തപദ്യാലഴനന്റെ കഥ
   
   തപപ്പാലനിലപ്പാടതപ്പാരു  ജജീവനിതള
ചനിന്തനികപ്പാനപ്പാവരമെപ്പാ?അതനിടനന്തപ്പാ
ഞങ്ങൾകണ്  ഇന്റെർടനറ്റണ്  സസൗകരരള
ഉണ്ടെടലപ്പാ  എന്തപ്പായനിരനിക്കുളമെറുപടെനി.ഇ-
ടമെയനിലള ചപ്പാറ്റനിങ്ങുടമെപ്പാടകയപ്പായനി
രലപ്പാകള നമ്മുടടെ വനിരൽതമനിരലക്കു
ചുരുങ്ങനിയനിരനിക്കുന.എങ്കേനിലള കതനിനുള
ഗ്രജീറ്റനിങണ് കപ്പാർഡനിനുടമെലപ്പാള ഇരപപ്പാഴുള
പ്രധപ്പാനമുണ്ടെണ്.തപപ്പാൽ സമ്പ്രദപ്പായതനിടന്റെ തടെകള 
എങ്ങടനയപ്പായനിരുന?ഇതനിനു വരകമെപ്പായ ഉതരവനില. 
പ്രപ്പാചജീന ഇസൗജനിപൽ അന്നടത ആളുകളുടടെ പ്രധപ്പാന 
വരുമെപ്പാത മെപ്പാർഗള കൃഷനിയുള വരപ്പാപപ്പാരവള  
കപ്പാലനിവളർതലള 
മെജീനപനിടെനിതവടമെപ്പാടകയപ്പായനിരുന
.ഹചനയനിടല"ചൂര"രപ്പാജവളശകപ്പാലതണ് ഉതരവകൾ 
ഹകമെപ്പാറുന്നതനിനണ് കുതനിര സവപ്പാരനികപ്പാരപ്പായ ദൂതമപ്പാടര 
ഉപരയപ്പാഗനിചനിരുന.    



    MY FLIGHT EXPERIENCES
In the time of 7th vacation.i went to saudi 
arabia for ummrah in flight. I got a lot of 
experiences in the flight.when i enterd into 
the flight .it was a amazing feeling different 
from other feelings two air hostess came and 
welcomed  me with a cute smile.Then i 
searched and found seats according to seat 
number.air hostess in formed to put seat 
belts.after some times air hostess gave 
headset to all passengers to wear in the time 
of take off all passengers have television in 
the back side of the opposite seat television so
many films,songs and games I can it believe it
an aeroplane wing was long sized.when i saw 
in the sky its size like       
of my fingers.so many seats are in the flight I 
think more than 200 seats it was divided into 
three classes one is business class.second and 
third class business class is a vip class .In the 
time of takeoff pilot and two airhostess 
informed to sit in seats and wear seat belts 
after takeoff. I looked down.I saw 



houses,hill,buildings like size of ants .Then I 
saw the expanded sea like a milk sea.Then 
airhostess gave food in the food menu have 
rice chiken ,and a desert they gave me water 
and cooldriks to drink. After some time. 
Llookedthrough the window isaw a bundie of 
cloud like a cotton. Then i looked up there 
also have a  bundled of cloud. that time I 
thought my journey was in the between two 
bundle of cloud . Air hosters were very 
friendly guys. They looked son cute their hair 
and uniform also looked very nice . I spent lot
of time  in the flight through the games , and 
see the films . I cannot forget this  all 
experience because its my first flight 
experience in my life.



                  മറകദ്യാനദ്യാവദ്യാത യദ്യാത
യപ്പാതകൾ  നമുകണ്  പല  അറനിവകളുള,ചനിന്തകളുള
തരുന.ഒപ്പാരരപ്പാ  യപ്പാതകളുള  മെനസനിൽ  നനിഴലരപപ്പാടല
പതനിഞനിരനിക്കുന.യപ്പാതകളുള  നമുകണ്  രസകരള
മെപ്പാതമെല  മെറ്റുളളവരുടടെ  ജജീവനിതസപ്പാഹൈചരരള  നപ്പാള
അറനിയുന.അങ്ങടന എടന്റെ മെനസനിൽ എടന്റെ ജജീവനിതള
എങ്ങടന  എന  പഠനിപനിച  ഒരനിയപ്പാതപ്പാനുഭവമെപ്പാണണ്
ഞപ്പാന പറയുന്നതണ്  .രകപ്പാഴനിരകപ്പാടെണ് എന പറയുരമപ്പാൾ
നമ്മുടടെ  മെനസനിൽ   ടതളനിയുന്നതണ്  നല  വനിശപ്പാലമെപ്പായ
മെനസ്സുള്ളഅമയപ്പാവന്ന  കടെൽ  ,  കപ്പാർണനിവൽ  ,
സർകസണ്,  നക്ഷതബളഗ്ലപ്പാവണ്  അങ്ങടന പലതള  .നപ്പാള
അതനിൽ  നനിന്നണ്  രനടുന്നതണ്  അറനിവകൾ
തടന്നയപ്പാണണ്.J.R.C  വനിദരപ്പാർതനിനനികളുള മെറ്റു കുട്ടനികളുള
രചർന്നണ്  ഒരുകനിയ  രകപ്പാഴനിരകപ്പാടെണ്  നഗരതനിരലക്കുള്ള
യപ്പാതയനിൽ  ഞങ്ങൾ  കപ്പാണപ്പാന  തജീരുമെപ്പാനനിചതണ്
വൃദ്ധസദനള  രമെഴനി  ഹൈസൗസണ്,മെപ്പാനസനികമെപ്പായനി
ബപ്പാധനിചകുട്ടനികരളയുള  കപ്പാണപ്പാന  രപപ്പാവക
എന്നനിങ്ങടനയപ്പാണണ്.രപ്പാവനിടല  10 മെണനികണ്
പുറടപട്ടു.ബസനിൽ  വളടര  പരനിമെനിതമെപ്പായ  ബസനിൽ
നപ്പാൽപതനിഅഞപ്പാള  വനിദരപ്പാർതനിനനികളുള
ഒടതപ്പാരുമെനിചണ്  സരന്തപ്പാഷരതപ്പാടുള  സസൗഹൃദരതപ്പാടുള
യപ്പാതയപ്പായനി.ആദരള  ഞങ്ങൾ  ഒത്തു  കൂടെനിയതണ്  രമെഴനി



ഹൈസൗസനിലപ്പാണണ്.അവനിടടെ  അനപ്പാഥരപ്പായ  മുതച്ഛമപ്പാർ
മെപ്പാതമെപ്പായനിരുന്നതണ്.ഞങ്ങടള  അവർ
പറഞറനികപ്പാനപ്പാവപ്പാത  സരന്തപ്പാശരതപ്പാടടെയപ്പാണണ്
സസ്വജീകരനിചതണ്.അവരുടടെ  സരന്തപ്പാഷവള  രസ്നേഹൈവള
കണ്ടെപ്പാൽ  നപ്പാള  ഏരതപ്പാ  രദവദകളപ്പാടണന്നണ്
രതപ്പാന്നനിരപപ്പാവള  അവരവരുടടെ  ചുറ്റുപപ്പാടുമെപ്പായനി  ആനപ്പാല
മൂലകളനിലള  ഒതങ്ങുന്നവർകണ്  ഞങ്ങടള  കണ്ടെരപപ്പാൾ
അവരുടടെ  മെനസണ്  ഉണർന  .കുറച്ചു  രനരള  ഞങ്ങൾ
അവരുടടെ രലപ്പാകതനിരലക്കു ടചനപപ്പായനി.പപ്പാട്ടുപപ്പാടെനിയുള
വർതവപ്പാനങ്ങൾ  രചപ്പാദനിച്ചുള  അവനിടടെ  ഒരു
സസ്വർഗവപ്പാകനി.  ഞങ്ങൾ  രപപ്പാവപ്പാരന്നരതണ്  അവൾക്കു
ഞങ്ങൾ  ടകപ്പാണ  വന്ന  വസള  സമപ്പാനനിച്ചു
അതകനിട്ടനിയരപപ്പാൾ അവനിടടെ നനിന പരനിചയടപട്ട  രഗപ്പാ
പപ്പാരലട്ടടന്റെ  കണ്ണു നനിറഞ്ഞു. അവർ രപപ്പാവപ്പാന രനരത്തു
പറഞ വപ്പാക്കുകളപ്പാണു എടന്ന തളർതനിയതണ്.
 ''നനിങ്ങൾ വരണള ഒപ്പാണകപ്പാലതണ്  ഞങ്ങരളപ്പാരടെപ്പാപള
ഒരു സദരയുണ്ണപ്പാന  ഒപ്പാണപ്പുകളമെനിടെപ്പാന പപ്പാട്ടുപപ്പാടെപ്പാന'' .
എന  പറഞ്ഞു  വയസപ്പായവർക്കു  പ്രനിയള  കൂ ടുതൽ
കുട്ടനികരളപ്പാടെപ്പാണണ്  ഇസൗ  വപ്പാക്കുകളനിൽ   നനിസഹൈപ്പായ
അവസ അറനിയുന . കുട്ടനികടളപ്പാതണ് കളനികപ്പാനുള 
അവരരപ്പാടടെപ്പാത്തു കഴനിയപ്പാനുള്ള ആഗ്രഹൈവള  അവരുടടെ
ഒറ്റടപടെലള   ഇതനിൽ  വരകമെപ്പാവന.അവനിടടെ  നനിനള



ഇറങ്ങനി     ഞങ്ങൾ   മെപ്പാനസനികമെപ്പായനി   തളർന്ന
കുട്ടനികടള   കപ്പാണപ്പാന  രപപ്പായനി   അവനിടടെ  അവടര
കപ്പാണുരമപ്പാൾ  ഒന   മെനസനിലപ്പാക്കുന   നപ്പാള   എത
ഭപ്പാഗരവപ്പാനപ്പാരപ്പാടണന്ന   സതരള   അവനിടടെ  ഞങ്ങൾ
കണ്ടെതണ്  വളടര  ദയനജീയമെപ്പായ കപ്പാഴ്ചകളപ്പാണണ്.  ഒരുപറ്റള
കുട്ടനിടകളയപ്പാണണ് കണ്ടെതണ് മെപ്പാതപ്പാപനിതപ്പാകളുടടെ രസ്നേഹൈവള
വപ്പാതലരവള  അറനിയപ്പാടത  ഒരു  ടസലനിനുള്ളനിൽ
കഴനിയുന്നവർ  അവടര   സമൂഹൈള  രപപ്പാലള
ഒഴനിവപ്പാകനിയവരപ്പാണണ്  ഈ കപ്പാഴ്ചകൾ എടന്റെ മെനസനിൽ
വളടര  അർഥമുള്ളവയപ്പാകുന.പനിടന്ന  ഉചതനിരനിഞ്ഞു
രപപ്പായതസ്വൃദ്ധസദനള  സന്ദർശനികപ്പാനപ്പാണണ്.  ജജീവനിതള
പപ്പാതനിരയടറ മെകൾക്കുരവണ്ടെനി ജജീവനിച്ചു പനിടന്ന അവർ
ഒറ്റടപട്ടു  മെപ്പാറുന്ന  നനിമെനിഷമെപ്പാണുള്ളതണ്  സമൂഹൈള  വളടര
തപ്പാരഴക്കു മെപ്പാറുന.അവർ ഓരരപ്പാരുതരുരടെയുള കഥകൾ
വരതരസമെപ്പാണണ്.ഇങ്ങടനയുള  നമ്മുടടെ  സമൂഹൈതനിൽ
ഉണ്ടെരലപ്പാ  എരന്നപ്പാർക്കുരമപ്പാൾ  വളടര
ലജരതപ്പാനന.അവരുടടെ  സങ്കേടെങ്ങളനിൽ  നനിന്നണ്
ഒന്നകറ്റനി  പപ്പാട്ടുള  കളനികളുമെപ്പായനി  ഞങ്ങൾ
പടെനിയനിറങ്ങനി.ഈയപ്പാതയനിൽനനിന്നപ്പാണണ്  ജജീവനിത
മൂലരങ്ങളുള,മെപ്പാതപ്പാപനിതപ്പാകളുമെപ്പായുള്ള
ബന്ധവള, ,സപ്പാമൂഹൈനിക ജജീവനിതവള ഞപ്പാന പഠനിചതണ്.
               



                             Journey of Memmories

Journey is bigfunny.many knowledge is to got 
through journey . My journey was also this type 
my mysoor trip . To achieve This journey caught  
many memories . That was unforgettable .

The trip is started from vayanadan 
nature beauty. Then view of chamundi was 
profundity. It touched my heart .then visited 
christian mosque and tipps palace .it was very 
attractive . The history woke up my my mind 
when I saw cloth ,sword of tippusulthan and 
many historical monuments . 

After ,we reached the zoo. I saw many
animals and birds like verities of monkeys ,lion, 
tiger , deer , bear ,zebra , peacock 
peahen,etc.....that was a fantastic moment.

Vrindavanam garden  was wonderful,excellent ! I
saw a spring season that is heaven . Even now all
views to entice with happy in my mind.



       നസ്നേഹസസൗഹദ്യാരദഖ
ഇണപനിരനിയപ്പാത കുരുവനികടളരപപ്പാടല,
മെധുരള നുണയുന്ന ജജീവനിതള
ടപപ്പാട്ടപ്പാതചരടെപ്പായനി മെപ്പാറുന ജജീവനിതള.

മെധുരഒപ്പാർമകൾ നുണയുന്ന,

പൂമപ്പാറ്റടയ രപപ്പാടല,

പപ്പാറനികളനിക്കുടന്നപ്പാരപ്പാകപ്പാലള.

കളകളപ്പാരവള മുഴകനി മെനസനിൽ,
ഒഴുകുന  ആ ഒപ്പാർമകൾ
കരളനിടന്റെ കരളപ്പായ അവടള പനിരനിയുവപ്പാന,

കഴനിയനില ഇനനിടയപ്പാരു ജനവള.

തളനിരനിട്ടു ടമെപ്പാട്ടനിട്ടു പൂവപ്പായനി വനിരനിയുന്ന,

രസ്നേഹൈമെലരുകൾ സപ്പാക്ഷനി,
രസ്നേഹൈസസൗഹൈർദ്ദേതണലനിൽ തളനിരനിടുന്ന,

രണ മുത്തുകളപ്പാണു  ഞങ്ങൾ.

ആദരപ്പാക്ഷരള നുണയപ്പാന,

പടെനിവച്ചു കയറുരമപ്പാൾ.
മെനസനിൽ കയറനിടയപ്പാരപ്പാചനിതള
അതവളുടടെ അമനിളനിരചലറ്റ
ആനനള.

ഇരുളനിൽ ടവളനിചമെപ്പായണ്,
അവടളടന്റെ ക്രുടടെ
എനടമെന ഉളളനിൽ നനിലനനിൽക്കുന.



             
           മറകദ്യാത ഒര യദ്യാത

കണ്ണൂരനിരലകണ്രപപ്പായ  യപ്പാത
അടെനിടപപ്പാളനിയപ്പായനിരുന 6 മെണനികണ്ഞങ്ങൾ സ്കൂളനിൽ
നനിനണ്  പുറടപട്ടു.  പപ്പാട്ടുള
ഡപ്പാനസുടമെപ്പാടകയപ്പായനിട്ടപ്പായനിരുന  യപ്പാത  ആദരള
ഞങ്ങൾ  രപപ്പായതണ്  കപ്പാപപ്പാടെണ്
ബജീചനിരലകപ്പായനിരുന.വപ്പാരസപ്പാഡഗപ്പാമെ
കപലനിറങ്ങനിയ  സലമെപ്പായനിരുന  കപ്പാപപ്പാടെണ്  ബജീചണ്
.അവനിടടെ നനിന്നണ് പ്രതൽ കഴനിച്ചു.  പനിടന്ന ഞങ്ങൾ
തനിരരതകണ്  രപപ്പായനി.തനിരകൾ  ആർതനിരമനി
വരുനണ്ടെപ്പായനിരുന.വലവജീശപ്പാന  കടെലനിൽ  രപപ്പായ
മെജീനപനിടുതകപ്പാരരയുള  കണ.വനിശപ്പാലമെപ്പായനി
പരനകനിടെക്കുന്ന  കടെൽ  കപ്പാണപ്പാന  നല
രസമെപ്പാണണ്.അവനിടടെ  ഞങ്ങൾ  മെദപ്പാമരയയുള
സപ്പായനിപനിരനയുള കണ.  അവനിടടെ നനിന്നണ്  പുറടപട്ടണ്
ഞങ്ങൾ  രപപ്പായതണ്  അറയൽ
ടകപ്പാട്ടപ്പാരതനിരലകപ്പാണണ്.അവനിടടെ  അറയൽ



രപ്പാജവളശതനിടന്റെ വനിവരങ്ങളുടടെ ഒരു പട്ടനിക കണ
.പനിടന്ന  അവനിടുടത  പുരപ്പാതനവസ്തുകളുള  അവർ
ഉപരയപ്പാഗനിച  വസ്തുകളുള  കണ.പനിന്നജീടെണ്  ഞങ്ങൾ
രസ്നേകണ്  പപ്പാർകനിരലകണ്  രപപ്പായനി.അവനിടടെ  നനിറടയ
സന്ദർശകരപ്പായനിരുന.  നനിറടയ  പപ്പാമനിടന
ക്രുടുകളനിലപ്പാകനിയതണ്കണ.  പനിടന്ന
മുളളനപന്നനി,മെരപട്ടനി  അങ്ങടനയുളള  മൃഗങ്ങടള
കണ.  പക്ഷനികടളയു   കണ.  അവനിടടെ  നനിറടയ
മെതരങ്ങളുണ്ടെപ്പായനിരുന .  ചനില മെതരങ്ങളുടടെ രപരണ്
ഞങ്ങൾകറനിയനിലപ്പായനിരുന  .  അവനിടടെ  നനിന്നണ്
ഞങ്ങൾ  പുറടപട്ടണ്  രപപ്പായതണ്  കണ്ണൂർ
രകപ്പാട്ടയനിരലകപ്പാണണ് . ബനിട്ടനിഷുകപ്പാരുണ്ടെപ്പാകനിയ  ഒരു
വലനിയ രകപ്പാട്ടയപ്പാണണ് കണ്ണൂർ രകപ്പാട്ട.  അതനിടന്റെ പല
വശതപ്പായനി പനിരങ്കേനികളുണ്ടെപ്പായനിരുന.ചനില ഭപ്പാഗതണ്
ജയനിലള.  അവനിടടെ  ഒരു  പുൽപരപ്പുണ്ടെപ്പായനിരുന.

അതനിൽ  പലമെരങ്ങളുള  .  രവസണ്  കതനികപ്പാനപ്പായനി
ഒരു  ഗുഹൈരപപ്പാലടത  സലവള   ഇരനികപ്പാനപ്പായനി
ടബഞള  ഉണ്ടെണ്.  വലനിയ  മെരങ്ങളുള  ഉണ്ടെണ്.
അവനിടടെയുള  പല  സ്ക്രുളനിൽ  നനിന്നണ്  വന്നകുട്ടനികളുള



ഉണ്ടെപ്പായനിരുന.വലനിയ  മെതനിലകൾ   ടകപ്പാണ്ടെണ്
നനിറഞതപ്പായനിരുന കണ്ണൂർ രകപ്പാട്ട. അവനിടടെ നനിന്നണ്
പല  രഫപ്പാരട്ടപ്പായുള  എടുത്തു.  പനിന്നജീടെണ്  ഞങ്ങൾ
രപപ്പായതണ്  വനിസ്മയപപ്പാർകനിരലകപ്പായനിരുന.

അവനിടടെ  ടയതനിയരപപ്പാൾ  ഉചയപ്പായനിരുന.
ഞങ്ങൾ  ഭക്ഷണള  കഴനിചണ്  പല  ഹറഡുകളനിലള
കയറനി.  അവസപ്പാനള  ഞങ്ങൾ  ടവളളതനിലളള
ഹറഡുകളനിൽ  കയറനിയതണ്.  ടവളളതനിലളള
ഹറഡണ്  നലരസമെപ്പായനിരുന.  ടവളളതനിൽ
രണമെണനിക്കൂരറപ്പാളള  കളനിച്ചു.  പലരുള  പല
ഹറഡനിലപ്പായനിരുന.  തനിരനിചണ്  ഞങ്ങൾ നപ്പാട്ടനിരലകണ്
രപപ്പാന്നപപ്പാൾ  രനരള  ഏടറ  ടടവകനിയനിരുന.
തനിരനിച്ചുരപപ്പാരുന്ന  വഴനികണ്  ഒരു  ടറരസപ്പാറന്റെനിൽ
കയറനി  ഭക്ഷണള കഴനിച്ചു.രപപ്പാകുരമപ്പാൾ ടെജീവനിയനിൽ
ഫനിലനിള  കണ.  തനിരനിചണ്  വജീട്ടനിടലതനിയരപപ്പാൾ
സമെയള  ഏടറ  ഹവകനിയനിരുന.ഈയപ്പാത
മെറകപ്പാത ഒരു അനുഭവമെപ്പാണണ്.



                   വദ്യാരദ്ധകദ പ്രശ്നങ്ങള്

വർതമെപ്പാന  കപ്പാലള  ചർച  ടചയടപടുന്ന
വനിഷയഹവവനിധരങ്ങളനിൽ  ഒന്നപ്പാണണ്  വപ്പാർദ്ധകര
പ്രശ്നങ്ങൾ.  ജജീവനിത  കപ്പാലയളവനിൽ  ബപ്പാലരവള
കസൗമെപ്പാരവള  യസൗവനവള  രപപ്പാടലതടന്നയപ്പാണണ്
വപ്പാർദ്ധകരള  എന്ന  യപ്പാഥപ്പാർതരള  എന്നണ്  നപ്പാള  മെറന
രപപ്പാകുന.
അതപ്പാണണ്  വപ്പാർദ്ധകരള  ഒരു  പ്രശ്നമെപ്പായനി  സമൂഹൈതനിനണ്
രതപ്പാനന്നതണ്.
പ്രശസ  കവനി  തനിരുടനല്ലൂർ  കരുണപ്പാകരന  പപ്പാടെനിയ
രപപ്പാടല
"തല  നരയ്ക്കുവതടലടന്റെ  വൃദ്ധതസ്വള  തല
നരയപ്പാതതടലന  യുവതസ്വവള"....എന്നപ്പാണണ്
പറരയണ്ടെതണ്.  വപ്പാർദ്ധകരള  മെനസനിനണ്
ഏൽകപ്പാതനിടെരതപ്പാളള നപ്പാള വൃദ്ധരല.

കൂട്ടുകപ്പാടര,  ഇന  ഞപ്പാനപ്പാടണങ്കേനിൽ  നപ്പാടള  നജീയപ്പാണണ്!
ഒരനികലള  പഴുതയനില  വജീഴുരമപ്പാൾ  പചയനിലയപ്പായനി
നപ്പാള  ചനിരനികരുതണ്.വപ്പാർദ്ധകരടത  നപ്പാള
സസ്വജീകരനികണള..... ഭയരന്നപ്പാടുകയരുതണ്.



പുരപ്പാണതനിടല യയപ്പാതനിടയരപപ്പാടല വപ്പാർദ്ധകരള  ഒരു
ശപ്പാപമെപ്പായനി കപ്പാണരുതണ്.
അനുഭവങ്ങൾ ടകപ്പാണ്ടെണ് സമന്നമെപ്പായ വപ്പാർദ്ധകരള ഒരു
പുണരമെപ്പാണണ്.

മുതച്ഛനുള  മുതശനിയുള  ചുമെരനിടല  രഫപ്പാരട്ടപ്പായനിൽ
രപപ്പാലള  അപ്രതരക്ഷമെപ്പാവരമപ്പാൾ  ഓർക്കുക  നമ്മുടടെ
കുടുളബങ്ങൾകണ്  നഷമെപ്പാകുന്നതണ്  അനുഭവങ്ങളുടടെ  ഒരു
വലനിയ  സമപ്പാദരമെപ്പാടണന്ന  കപ്പാരരള.  പുതനിയ
തലമുറയുടടെ എതണ് സളശയങ്ങൾക്കുള സസ്വപ്പാനുഭവതനിൽ
ചപ്പാലനിചണ്  ഉതരള  നലപ്പാന  പ്രപ്പായരമെറനിയ  ആളുകൾകണ്
കഴനിഞനിരുന.കപ്പാലപ്പാന്തരതനിടന്റെ എടുത്തുചപ്പാട്ടമെല ആ
ഉതരങ്ങൾകണ് പകനിട്ടു നൽകുന്നതണ്,  രസ്നേഹൈതനിടന്റെയുള
പഴമെയുടടെയുള  ഹപതൃകമെപ്പാണണ്.  പുതനിയ  തലമുറയണ്
വഴനികപ്പാട്ടനികളപ്പാണണ്  ഓരരപ്പാ  കുടുളബതനിടലയുള  മുതശജീ
മുതച്ഛനപ്പാർ.

 ജജീവനിത  കപ്പാലയളവനിൽ  ബപ്പാലരതനിടന്റെ
തടെകതനിരലകണ്  വജീണള  നടമ മുട്ടുകുതനിക്കുന്ന ഒരു
ഘട്ടമെപ്പാണണ്  വപ്പാർദ്ധകരള.  അലപ്പാടത  തലനപ്പാരനിഴയനിൽ
ടവള്ളയുടടെ  സൂചനിതള  കപ്പാണുരമപ്പാൾ  ഭയന



പനിനമെപ്പാരറണ്ടെതല ഇതണ്.

ഒറ്റടപടെലനിടന്റെയുള അവഗണനയുടടെയുള ശപ്പാപ ജജീവനിതള
രപരറണ്ടെവരപ്പായനി വൃദ്ധടര മെപ്പാറ്റുകയപ്പാണണ് പുതനിയ തലമുറ.

ഓർക്കുക!  വപ്പാർദ്ധകരതനിടല  അസമെയ  സൂരരനപ്പാണണ്
പകനിട്ടു  കൂടുതടലനള  ,ഉദയള  ടതപ്പാട്ടണ്  ജസ്വലനിചതനിടന്റെ
അനുഭവസപ്പാക്ഷരള അതനിനുടണ്ടെനമുള്ള കപ്പാരരള.

ഇന്നണ്  രകരളള  വൃദ്ധസദനങ്ങളപ്പാൽ  സമൃദ്ധമെപ്പാണണ്.
കപ്പാരണള  തലമുറകൾ  രതപ്പാറുള  വൃദ്ധടര
വലനിടചറനിയപ്പാനുള്ള  ഇടെമെപ്പായനി  വൃദ്ധമെന്ദനിരങ്ങടള
നനിർവചനിചനിരനിക്കുന
 മുതശനികഥ രകൾരകണ്ടെ കുഞനിടന മുതശനിയനിൽ
നനിന്നകറ്റനി  ടകപ്പാച്ചു  ടെനി  വനി  യനിരലക്കുള  കമമ്യൂട്ടർ
ടഗയനിമുകളനിരലക്കുള  വഴനിതനിരനിച്ചുവനിടുരമപ്പാൾ  കുഞ്ഞു
രലപ്പാകതനിനണ്  നഷമെപ്പാകുന്നതണ്  അറനിവനിടന്റെ  ടചപ്പു
കുടെങ്ങളപ്പാണണ്.

"മെനസനിനണ്  വപ്പാർദ്ധകരള  ബപ്പാധനികപ്പാതനിടെരതപ്പാളള
കപ്പാലള  ഒരു  മെനുഷരന  യസൗവനതനിൽ  നനിന്നണ്
രമെപ്പാചനിതനപ്പാവനില  "  .എന്നപ്പാണണ്  ശ്രജീ  നപ്പാരപ്പായണ  ഗുരു
പറഞനിട്ടുള്ളതണ്.ജരപ്പാനരകൾ  ബപ്പാധനിച  മെനുഷര
മെനസപ്പാണണ് മെപ്പാരറണ്ടെതണ്.



അത  ടകപ്പാണ്ടെണ്  സമൂഹൈരബപ്പാധമെപ്പാവണള
വൃദ്ധസളരക്ഷണളഅടതപ്പാരു  ഔദപ്പാരരമെല,

വനിശപ്പാലമെനസതയുടടെ  സപ്പാന്തസ്വനമെപ്പാണണ്.  എലപ്പാവരനിലള
ഒരു വൃദ്ധനുണ്ടെണ്.  ജജീവനിതടത തപ്പാന ജജീവനിരചപ്പാ എന്നണ്
ഒനകൂടെനി  വനിലയനിരുതപ്പാന  ഈശസ്വരന  കനനിഞ്ഞു
തരുന്ന  ജജീവനിതഘട്ടള'  അതനിടന  രസ്നേഹൈരതപ്പാടടെ
സസ്വജീകരനിക്കുക സസ്വപ്പാഗതള ടചയ്യുക





           













                     
             പഴന്നമദ്യാഴഴ

സുരഭനിലമെപ്പായ കുഞ്ഞു സസ്വപങ്ങൾ കടെടഞടുത 
രചനകൾകണ് ഇവനിടടെ അർദ്ധവനിരപ്പാമെള 
കുറനിക്കുന.ചനിന്തയനിൽ ഒരു നുറുങ്ങുടവട്ടള 
ടതളനിയനികപ്പാന 'അക്ഷരദജീപതനിനണ് ' കഴനിടഞങ്കേനിൽ 
ഞങ്ങൾ ധനരരപ്പായനി.ഈ ഉദ്ധരമെതനിൽ  
പനിനവഴനികളനിലള മുനവഴനികളനിലള നനിന്നണ് 
സഹൈകരനിചവർകണ് ഹൈ ൃദയള നനിറഞ നന്ദനി........
                                              
                                       
                                        എഡനിരറ്റപ്പാറനിയൽ രബപ്പാർഡണ്
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