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മദര് ഡഡഡോടട്ട്ഡകഡോക
                  -മുഖമമഡോഴഴ

സഎസസ്റ്റാരതഡികന പുതേഡിയ മഷഡി
കു ഞ്ഞുവഡിരല്ത്തുമഡിലൂകട ചഡിറകു
വഡിരഡിയുന.

ലഡിറ്റഡില് കകകറ്റഫ്സഡികന മദര് റഡസ്റ്റാടഫ്
റകസ്റ്റാഎ വര്ണപ്പതേഡിപ്പസ്റ്റായഡി പുത
നസ്റ്റാമഫ് റതേടുറമസ്റ്റാള്

അക്ഷരകകസ്റ്റായഡികന വസ്റ്റായഫ്
തസ്റ്റാരഡി അക്ഷര നചീലഡിമയസ്റ്റാല്
നചീനഡിത്തുടഡിക്കുന

കൂടഎ റതേടഡിയുള്ള ഈ യസ്റ്റാത്രയഡില്
മദര് റഡസ്റ്റാടഫ് റകസ്റ്റാഎ ഒരു പുതവഴഡിയസ്റ്റാണഫ്.
ചചീനഡിയഡിട ഈ ശചീലുകല്
നറുമണഎ കപസ്റ്റാഴഡികകട.

    
                                              -ചചീഫഫ് എഡഡിറ്റര്
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   നമുകക   ഹഹൈവടകട്ട്   ആകഡോക

                                     വഡിവരസസ്റ്റാറങ്കേതേഡികവഡിദദ  അതേഡികന
പസ്റ്റാരമദതഡികലതഡി  നഡില്ക്കുന്ന  ഒരു  കസ്റ്റാലഘടതഡിലസ്റ്റാണഫ്  നസ്റ്റാഎ
ജചീവഡിക്കുന്നതേഫ്.  എനഎ  ഏതഎ  ഗൂഗഡിള്  കചയസ്റ്റാഎ,ആപ്പുകളഡിലൂകട
ജചീവഡിതേഎ  എത്രറയസ്റ്റാ  ലളഡിതേമസ്റ്റായഡി  മസ്റ്റാറഡി.  സസ്റ്റാമൂഹദമസ്റ്റാധദമങ്ങളഡിലൂകട  സമൂഹതഡികല
പരഡിഹരഡികകപ്പടസ്റ്റാകതേ  പല  പശ്നങ്ങള്ക്കുഎ  പതേചീക്ഷ  ലഭഡിച.  ഇത്രയുഎ  പുറരസ്റ്റാഗതേഡി  കക  വരഡിച
സഡിതേഡികഫ് അതേഡികന പറ്റഡി  അവറബസ്റ്റാധഎ ഇലസ്റ്റാതതേഫ് നമ്മുകട ജചീവഡിതേനഡിലവസ്റ്റാരതഡിലുഎ സസ്റ്റാരമസ്റ്റായ
വചീഴ്ചകള് ഉണസ്റ്റാക്കുഎ.
                         പഠനപക്രഡിയകള്  ലളഡിതേമസ്റ്റാകസ്റ്റാന  റവണഡി  ഒരുപസ്റ്റാടഫ്  കവബഫ്കസറ്റുകള്  ഇന്നഫ്
നഡിലവഡിലുണഫ്....  വദതേദസ്തവഎ  ആകര്ഷണചീയമസ്റ്റായ  അവതേരണതഡിലൂകട  വഡിരസതേ  ഒഴഡിവസ്റ്റാകഡി
കപകടന്നഫ് കസ്റ്റാരദങ്ങള് മനസഡിലസ്റ്റാകസ്റ്റാനുഎ അവസരഎ ഒരുക്കുന്നവയസ്റ്റാണഫ് ഇകതേസ്റ്റാകക.  ഒരുപസ്റ്റാടു റനരഎ
റഫസ്റ്റാണഡിനുഎ  കമപ്യൂടറഡിനുഎ  മുന്നഡില് ചഡിലവഴഡിക്കുന്ന നമുകഫ്  എളപ്പതഡില് കചയസ്റ്റാവന്നതേസ്റ്റാണഫ്  ഇതേഫ്.
ആശയങ്ങള്  ശരഡിയസ്റ്റായഡി  മനസഡിലസ്റ്റാക്കുന്നതേഡില്  വരുന്ന  വചീഴ്ച  ഒരു  വഡിദദസ്റ്റാര്തഡിയുകട  മുറന്നസ്റ്റാട്ടുള്ള
മുഴുവന പഠനകതയുഎ ബസ്റ്റാധഡിക്കുന്ന ഒരു പശ്നമസ്റ്റാണഫ്.
           അതകകസ്റ്റാണഫ്  തേകന്ന  അടഡിസസ്റ്റാനതഡിലസ്റ്റാണഫ്  പശ്നകമങ്കേഡില്അതേഫ്  മനസഡിലസ്റ്റാക്കുവസ്റ്റാനുഎ
ആവശദമസ്റ്റായ  പരഡിഹസ്റ്റാരഎ  കകണത്തുവസ്റ്റാനുഎ  ശമഡിറകണതേഫ്  ഓറരസ്റ്റാ  വഡിദദസ്റ്റാര്തഡി  തേകന്നയസ്റ്റാണഫ്.
ഇതേഡികനസ്റ്റാകകയുഎ  ഏറ്റവഎ  മഡികച  രചീതേഡിയഡില്  തച്ഛമസ്റ്റായ  നഡിരകഡില്  സഹസ്റ്റായതഡിനസ്റ്റായഡി  നമ്മുകട
സര്കസ്റ്റാര്കവബഫ്കസറ്റുകള്  ഉള്ളറപ്പസ്റ്റാള്  അവ  പറയസ്റ്റാജനകപ്പടുതസ്റ്റാകതേ  റപസ്റ്റാകരുതേഫ്.  മുറന്നസ്റ്റാട്ടുള്ള
പഠനസ്റ്റാവസരങ്ങളഎ ഓറരസ്റ്റാ കുടഡിക്കുഎ അനുറയസ്റ്റാജദമസ്റ്റായ റമഖല കകണതസ്റ്റാനുഎ മുന്നഡിലുള്ള അനവധഡി
അവസരങ്ങള് ഒകകയുഎ കകണതസ്റ്റാനുഎ മഡികച വഡിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസഎ റനടസ്റ്റാനുഎ സസ്റ്റാറങ്കേതേഡിക വഡിദദ  നസ്റ്റാഎ
അതേഡികന രചീതേഡിയഡില് പറയസ്റ്റാജനകപ്പടുതണഎ.
                                                         നമുകഫ് അറഡിയസ്റ്റാത അകലങ്കേഡില് ശദഡികസ്റ്റാകതേ റപസ്റ്റാകുന്ന
എത്ര  സഎസസ്റ്റാന  റകന്ദ്ര  റസസ്റ്റാളര്ഷഡിപ്പഫ്  വര്ഷഎ  പതേഡി  അര്ഹഡിക്കുന്നവര്കഫ്  ലഭഡികസ്റ്റാകതേ
റപസ്റ്റാകുന.ഇനഡിയുഎ  ഈ അജ്ഞതേയഡില് അകലങ്കേഡില് നഡിസഎഗതേയഡില് നസ്റ്റാഎ  ജചീവഡികരുതേഫ്.  സസ്റ്റാര്ടഫ് 
കസ്റ്റാസഫ്റൂമുകളഡില് ഇരുന പഠഡിക്കുന്ന കുടഡികളഎ സസ്റ്റാര്ടസ്റ്റാറയ പറ്റു.

                                                                           

 SITC

SABITHA T R
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തൂവല്സ്പര്ശക ഡപഡോല്....... 
                                                                                                   രമണഡി എഎ

കപമറഡി വഡിഭസ്റ്റാഗഎ അധദസ്റ്റാപഡിക
               അകന്നസ്റ്റാരു ഞസ്റ്റായറസ്റ്റാഴ്ചയസ്റ്റായഡിരുന.കക കക എന പരഡിയസ്റ്റാരഎ സ്ക്കൂള് ബറസസ്റ്റാപ്പഡില് ഞസ്റ്റാന
ബസ്സുകസ്റ്റാത്തുനഡില്ക്കുകയസ്റ്റായഡിരുന.മഴയുകട  വരവഎ  ബസഡികനറ  വരവഎ
ഒരുമഡിചസ്റ്റായഡിരുന.നഡിനചഡിരഡികസ്റ്റാകതേ  വന്ന  മഴ  എകന്നയസ്റ്റാകക  നനച.ഞസ്റ്റാന  ധൃതേഡിയഡില്  ബസഡില്
കയറഡി.നനഞ്ഞതേഡിനസ്റ്റാല്  ഇരഡികസ്റ്റാകനസ്റ്റാന  മടഡിചഫ്  ഞസ്റ്റാന  കമഡിയഡില്  തൂങഡിനഡിന.  കപകടന്നഫ്
എകന്നയസ്റ്റാറരസ്റ്റാ  വഡിളഡിക്കുന്നതറപസ്റ്റാകല  എനഡിക്കുറതേസ്റ്റാന്നഡി.ഞസ്റ്റാന  തേഡിരഡിഞ്ഞുറനസ്റ്റാകഡി.ഒരു  വൃദ  ഒരു
സചീറ്റഡില് ഒറ്റയഡിരഡിക്കുനണഫ്.ഏകറദശഎ  80  വയസഫ് പസ്റ്റായഎ വരുഎ.അവരസ്റ്റാകുറമസ്റ്റാ എകന്ന വഡിളഡിചതേഫ്?
ഞസ്റ്റാനസ്റ്റാറലസ്റ്റാചഡിച  നഡില്കക  വചീണഎ  അവര്  വഡിളഡിച.കൂടുതേകലസ്റ്റാനഎ  ചഡിനഡികസ്റ്റാകതേ  ഞസ്റ്റാനവഡികട
റപസ്റ്റായഡിരുന.''റമസ്റ്റാകളനസ്റ്റാ  സചീറ്റുണസ്റ്റായഡിട്ടുഎ  ഇരഡികസ്റ്റാതതേഫ്?''  അവരുകട  റചസ്റ്റാദദഎ  ചഡിനയഡില്നഡിനഎ
എകന്ന ഉണര്തഡി.''ഒനമഡില,നനഞ്ഞഡിടസ്റ്റാ''  എകനറ മറുപടഡി റകടഫ് അവര് പലഡിലസ്റ്റാത റമസ്റ്റാണ കസ്റ്റാടഡി
ഒന ചഡിരഡിച.നല ഐശത്വരദമുള്ള മുഖഎ.ഒരു കകസ്റ്റാച കുഞ്ഞഡികനറ നഡിഷ്കളങ്കേതേ ആ ചഡിരഡിയഡില് ഞസ്റ്റാന
കണ.ചന്ദനക്കുറഡിയുഎ കസ്റ്റാശഡിമസ്റ്റാലയുഎ അവകര കൂടുതേല് സുന്ദരഡിയസ്റ്റാകഡി.ഒറ്റമുടഡിറപസ്റ്റാലുഎ നരചഡിടഡിലസ്റ്റാത
ആ അമ്മകയ ഞസ്റ്റാന അടഡിമുടഡി വചീക്ഷഡിച.''റമസ്റ്റാളസ്റ്റാകക നനഞ്ഞഡിട്ടുണറലസ്റ്റാ......?കുടകയടുതഡിറല?എന
റചസ്റ്റാദഡിചകകസ്റ്റാണഫ്  അവര്  റപഴഫ്  തറക്കുന്നതേഫ്  ഞസ്റ്റാന കണ.അതേഡില് നഡിനഎ ഒരു കവളത തൂവസ്റ്റാല
പുറകതടുതഫ്  നഡിറഞ്ഞ  പു  ഞഡിരഡിറയസ്റ്റാകട  അവകരകനറ   നനവഫ്  കകയഡികല
ഒപ്പഡികയടുക്കുന്നതേഫ് ഞസ്റ്റാന അമരറപ്പസ്റ്റാകട റനസ്റ്റാകഡിയഡിരുന.  മറുകതസ്റ്റാനഎ പറയസ്റ്റാന കഴഡിയസ്റ്റാകതേ ആ
തൂവല്സ്പര്ശതഡികനറ  കുളഡിരഡില്    ഞസ്റ്റാകനസ്റ്റാരു  നഡിമഡിഷഎ  അലഡി     ഞ്ഞഡിലസ്റ്റാതേസ്റ്റായതറപസ്റ്റാകല  റതേസ്റ്റാന്നഡി.
ചുളഡിവവചീണ,വഡിറയസ്റ്റാര്ന്ന അവരുകട കകകള് ആ കവളത തവസ്റ്റാലയുമസ്റ്റായഡി എകനറ മുഖവഎ തേലയുഎ
തേറലസ്റ്റാടുന്നതേഫ് ഒരു മസ്റ്റായസ്റ്റാവലയതഡികലന്നറപസ്റ്റാകല ഞസ്റ്റാനനുഭവഡിച.അറപ്പസ്റ്റാഴുഎ റമസ്റ്റാണകസ്റ്റാടഡി ചഡിരഡിക്കുന്ന
ആ  അമ്മയുകട  മുന്നഡില്  ഞസ്റ്റാന  അനുസരണയുള്ള  കുടഡികയറപ്പസ്റ്റാകല  ഇരുന്നഫ്  തേലകുനഡിച
കകസ്റ്റാടുത്തു.റസ്നേഹതഡികനറ  റവരറ്റുറപസ്റ്റായഡിടഡികലന്ന  യസ്റ്റാഥസ്റ്റാര്തദഎ  ഉള്കകസ്റ്റാള്ളസ്റ്റാന  ഞസ്റ്റാകനകനറ
മനസഡികന പസ്റ്റാകകപ്പടുതഡികകസ്റ്റാണഡിരഡികക ആ അമ്മ ബസഡില്നഡിന്നഡിറങഡി നടനനചീങുന്നതേഫ് ഞസ്റ്റാന
റനസ്റ്റാകഡിയഡിരുന.കുറചനടന്നഫ്  അവകരകന്ന  തേഡിരഡിഞ്ഞുറനസ്റ്റാകഡി  ചഡിരഡിച.റസ്നേഹതഡികനറ  ആ
തൂവല്സ്പര്ശവഎ  നഡിറഞ്ഞ  പുഞഡിരഡിയുഎ  ഒരു തേറലസ്റ്റാടലുഎമറ്റള്ളവര്ക്കു  പകരസ്റ്റാന
എനഡിക്കുനല്കഡിയ ഒരു തേസ്റ്റാകചീതേസ്റ്റായഡിതന ആ ചഡിരഡി!!!
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മദര്ഡഡഡോടട്ട്ഡകഡോക

4 നനീലക്കുററിഞറികളറിലല     
 ജജൈവ ഘടറികകാരര  ന്ദന്ദന്ദന്ദ

 നൂററ്റാണ്ടുകളറ്റായയി  മുറ  തതെററ്റാതതെ,  പന്ത്രണ്ടുവര്ഷതത്തെ  ഇടവവളകളയിലന
നനീലക്കുറയിഞയികള്  പൂക്കുന.  ഇവപറ്റാഴയിതെറ്റാ,  വനീണ്ടുണ്ടും   പൂത്തുലഞയിരയിക്കുന  ആനമലയയിതല
കുറയിഞയികള്.  കറ്റാലറ്റാവസറ്റാ വവ്യതെയിയറ്റാനണ്ടും ഭനീഷണയിയറ്റായയി  നയിലക്കുവമറ്റാഴണ്ടും കൃതെവ്യമറ്റായയി പൂകറ്റാന
നനീലക്കുക്കുുറയിഞയികതള പരവ്യറ്റാപ്തമറ്റാക്കുന്ന അതെയിജനീവനത്തെയിതനറ ശറ്റാസണ്ടും പരയിവശറ്റാധയിക്കുന.
    നനീലക്കുറുവഞയികളുതട  പന്ത്രണ്ടുവര്ഷത്തെയിതലറ്റാരയികല  മറ്റാത്രമുള്ള  അതെവ്യപൂര്വമറ്റായന
പൂവയിടല ഓഗസയിലറ്റാണണ.  ജൂലറ്റായണ  മുതെവല ആനമലയയിതല നനീലക്കുറയിഞയികള് പൂത്തുതുടങണ്ടും.ന
നനീലവലറ്റാഹയിതെമറ്റായ  ഒരു  പരവതെറ്റാനയി  വയിരയിച്ചവപറ്റാതല  അവ  ആ  മലനയിരകതളതയറ്റാതക  മൂടണ്ടും  .
ഇതെണന തസെപണറണ്ടുംബറുണ്ടും  കടന്നണഒകണവടറ്റാബര്  വതര  നനീളുണ്ടും.  ഇനവ്യയയിലത്തെതന്ന
നനീലക്കുറയിഞയിള്നന ഏറവുമധയികണ്ടും  തെയിങയിനയിറഞ്ഞുപൂക്കുന്നതെണ  മൂന്നറ്റാര്
വമഖലയയിലറ്റാതണന്നറ്റാണണ  കതണ്ടെത്തെയിയയിട്ടുള്ളതെണ:  ഏകവദേശണ്ടും മൂവറ്റായയിരണ്ടും  തഹകണടറയിലണ്ടും  അധയികണ്ടും.
പൂവണയിയുന്ന  ഓവരറ്റാ  നനീലക്കുറയി ഞയിതച്ചടയിയുണ്ടുംന അതെയിതനറ  ജനീവയിതെത്തെയില  ആദേവ്യവുണ്ടും
അവസെറ്റാനമറ്റായയിടറ്റാണണ  പൂക്കുന്നതെണ എന്ന സെവയിവശഷതെയുമുണ്ടെണ.പൂവയിടകയുണ്ടും ആ പൂവണ  കറ്റായറ്റായയി
വയിത്തെയിടകയുണ്ടും  തചെയ്യുന്നവതെറ്റാതട  ആ  തചെടയി  നശയിച്ചുവപറ്റാവുകയറ്റാണണ  തചെയ്യുന്നതെണ.  ഇങതന
ജനീവയിതെചെക്രത്തെയില  ഒരയികലമറ്റാത്രണ്ടും  പൂക്കുകയുണ്ടും  പൂക്കുന്നവതെറ്റാതട  നശയിക്കുകയുണ്ടും  തചെയ്യുന്നന
പ്രതെയിഭറ്റാസെണ്ടും  തസെതമലപറ്റാരയി  എന്നറ്റാണണ  അറയിയതപടന്നതെണ.  തസെതമലപറ്റാരയി  പ്രതെയിഭറ്റാസെണ്ടും
പ്രകടയിപയിക്കുന്ന  അപൂര്വണ്ടും  തചെടയികളയിതലറ്റാന്നറ്റാണണ  നനീലക്കുറയി   ഞയി.  സെസെവ്യവലറ്റാകത്തെയില  പയിതന്ന
ഇതെയിനുദേറ്റാഹരണമറ്റാവുന്നതെണ മുളകള് മറ്റാത്രമറ്റാണണ.
     ഇങതനയുണ്ടെറ്റാവുന്ന ഓവരറ്റാ വയിത്തുണ്ടും മുളച്ചണ തചെടയിയറ്റായയി വളര്ന്നണ വനീണ്ടുണ്ടും പൂവയിടറ്റാന പന്ത്രണ്ടെണ
വര്ഷതമടക്കുണ്ടും.  പൂകറ്റാന  പ്രറ്റായമറ്റാവുന്ന  നനീലക്കുറയിഞയിതച്ചടയികള്  മുപതെണ  മുതെല  അറുപതെണ
തസെനറനീമനീറര് വതര  തപറ്റാകത്തെയില  വളരുണ്ടും.  പതക,  പന്ത്രണ്ടു  വര്ഷതമന്ന  കറ്റാലതമത്തെറ്റാതതെ
പൂകയില.  നനീലക്കുറയിഞയി  ഉള്തകറ്റാള്ളുന്ന  സെണതടറ്റാബബലറ്റാനസെണ  എന്ന  ജനുസെണ
ഏഷവ്യയയിലടനനീളവുണ്ടും ഓസെണവടലയിയയയിലണ്ടും കറ്റാണതപടന്ന ഒന്നറ്റാണണ. ന

വലറ്റാകത്തെയിതലമറ്റാടമറ്റായയി,  ഇവതെ  ജനുസെയിലതപട  450-ഓളണ്ടും  ഇനങതള
കതണ്ടെത്തെയിയയിട്ടുണ്ടെണ.  ഇതെയില  156  എണണ്ടും  ഇനവ്യയയിലത്തെതന്നയറ്റാണണ  കറ്റാണതപടന്നതെണ.ന
അതെയിലത്തെതന്ന  43  എണണ്ടും  വകരളത്തെയിലമറ്റാണണ.  ആനമലയയിതല  നനീലക്കുറയിഞയികള്
രണ്ടുകറ്റാലങള്  അനുസെരയിച്ചുള്ള  പൂവയിടലകള്  പയിനതുടരുന്നതെറ്റായയി  ഗവവഷകര്ന
പറയുന.അതെയിതലറ്റാന്നറ്റാണണ,  2006-ലണ്ടും  2018-ലമറ്റായയി  ഇവപറ്റാള്  പൂത്തെയിരയിക്കുന്നതെണ.
ഇതെലറ്റാതതെ,2014-ല അവസെറ്റാനമറ്റായയി പൂത്തെ ഒരയിനമുണ്ടെണ.  അതെണ  2002-ലറ്റാണണ ഇതെയിനുമുനനപണ
പൂത്തെതെണ. അതെയിനണ 2026 ആയയിരയിക്കുണ്ടും അടത്തെ പൂകറ്റാലണ്ടും.
   നനീലക്കുറയിഞയികളുതട  കൂടവത്തെറ്റാതടയുള്ള  പൂവയിടല  ഒട്ടുവളതര  ചെയിത്രശലഭങവളയുണ്ടും
ആകര്ഷയികറ്റാറുണ്ടെണ.  നനീലക്കുറയിഞയിയുതട  പൂകളയില  വതെന  കൂടതെലറ്റാണണ.  അതുതകണ്ടെണ  അവ
പ്രവതെവ്യകതെരണ്ടും  വതെനനീച്ചകതള  ആകര്ഷയിക്കുന.  പതെയിനഞ്ചുവര്ഷവത്തെറ്റാളണ്ടും  വകടകൂടറ്റാതെയിരയികറ്റാന
കഴയിയുന്നതെറ്റാണണ  നനീലക്കുറയിഞയിപ്പൂകളയില  നയിനള്ള  വതെന.നനീലക്കുറയി ഞയികളുതട  നയിലനയിലണ
സെറ്റാധവ്യമറ്റാക്കുന്ന  ആവറ്റാസെവവ്യവസയറ്റാണണ  അമരറ്റാവതെയി  നദേയിയയിതല  നനീതരറ്റാഴകണ
സെറ്റാധവ്യമറ്റാക്കുന്നതെണ.  തെമയിഴണനറ്റാടയിതനറ  പ്രധറ്റാന  ജലവസറ്റാതെസ്സുകളയിതലറ്റാന്നറ്റാണണ  കറ്റാവവരയിന
നദേയിയുതട  ബകവഴയികളയിതലറ്റാന്നറ്റായ  അമരറ്റാവതെയി.  ഇരവയിക്കുളണ്ടും  വദേശനീവയറ്റാദേവ്യറ്റാനത്തെയിതനറ
ഭറ്റാഗമറ്റായ  വമഖലകളയിലണ്ടും  നനീലക്കുറയി  ഞയിയുതട  പൂവയിടല  കറ്റാണറ്റാന  വയിവനറ്റാദേസെ ഞറ്റാരയികള്ന
എത്തുതമന്നറ്റാണണ  പ്രതെനീക.വദേശനീവയറ്റാദേവ്യറ്റാനത്തെയിതനറ  സുരകയണ  ഇതെണന
തവല്ലുവയിളയിയുയര്ത്തുതമന്നതെയിനറ്റാല  നയിയന്ത്രണനടപടയികതളക്കുറയിച്ചണ  സെര്കറ്റാര്ന
ആവലറ്റാചെയിക്കുനണ്ടെണ. നനീലക്കുറയിഞയികള് ശ്രദ്ധവനടനതവന്നണ മനസയിലറ്റാകയിയ കറ്റാലണ്ടും  
മുതെല അവതയ നശയിപയികറ്റാനുണ്ടും ഈ വമഖലയയിതല ബകവയറകറ്റാര് ശ്രമണ്ടും നടത്തെയിയയിരുന. 

ANASHWARA RAGHU M ന
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ഹൈരസിഡതഡോര്ജക  -  സഡോധധ്യതകളക വവല്ലുവസിളസികളക

           ഊര്ജമഡികലങ്കേഡില് സര്വ്വവഎ നഡിശ്ചലമസ്റ്റാവഎ റലസ്റ്റാകമസ്റ്റാകണ
ങ്കേഡില് കടുത ഊര്ജപതേഡിസന്ദദയുകട നഡിഴലഡിലുമസ്റ്റാണഫ്.  റഫസ്റ്റാസഡില് ഇ
നനങ്ങളസ്റ്റായ കല്കരഡി,കപറടസ്റ്റാളഡിയഎ,പകൃതേഡിവസ്റ്റാതേകഎ എന്നഡിവകയ
ലസ്റ്റാഎ അതേഡിറവഗമസ്റ്റാണഫ് തേചീര്നകകസ്റ്റാണഡിരഡിക്കുന്നതേഫ്. ഇവയുകട ജത്വ
ലനതഡിലൂകട പുറത്തുവരുന്ന ഹരഡിതേഗൃഹ വസ്റ്റാതേകങളസ്റ്റാകണങ്കേഡില്ന്ദ
ആറഗസ്റ്റാളതേസ്റ്റാപനതഡിനു വഴഡികയസ്റ്റാരകഡി ഭൂമഡികയ ചുട്ടുപഴുപ്പഡിച കകസ്റ്റാ
ണഡിരഡിക്കുകയുഎ കചയുന. ലഭദമസ്റ്റായഡിട്ടുളള മററു ഊര്ജറസസ്റ്റാതേസ്സുകള്
കസ്റ്റാകണങ്കേഡില് പരഡിമഡിതേഡികള് നഡിരവധഡി. അതകകസ്റ്റാണതേകന്ന പുതന
പരഡിസ്തഡിതേഡി സസൗഹൃദ ഊര്ജറസസ്റ്റാതേസ്സുകളഎ ഊര്റജസ്റ്റാലസ്റ്റാദന്ദ
നമസ്റ്റാര്ഗ്ഗങളഎ റതേടഡിയുളള യസ്റ്റാത്രയഡിലസ്റ്റാണഫ് ശസ്റ്റാസ്ത്രറലസ്റ്റാകഎ. നഡിരനരമസ്റ്റായ 
ഈ അറനത്വഷണങള് ഫലഎ കണ തടങഡിയഡിരഡിക്കുന. പരഡിസഡിതേഡി
തേഡിറകസ്റ്റാ ജചീവജസ്റ്റാലങള്റകസ്റ്റാ റപസ്റ്റാറല് ഏല്പ്പഡികസ്റ്റാത ഗചീന
എനര്ജഡി എന്ന സത്വപനഎ അതേഡിവഡിദൂരമലസ്റ്റാത ഭസ്റ്റാവഡിയഡില് തേകന്ന
യസ്റ്റാഥസ്റ്റാര്തേഥദമസ്റ്റാവകമനണഫ് പരചീക്ഷണ ശസ്റ്റാലകളഡില് നഡിനമുളള
പവചനഎ. ഗചീന എനര്ജഡി എന്ന സത്വപ്ന സസ്റ്റാക്ഷസ്റ്റാല്കസ്റ്റാരതഡി
നസ്റ്റായഡി രസതേന്ത്രവഎ ഊര്ജതേന്ത്രവഎ ബറയസ്റ്റാകടററകസ്റ്റാളജഡിയുഎ
ഇലറകസ്റ്റാണുകളകമലസ്റ്റാഎ കകറകസ്റ്റാര്ത്തു കഴഡിഞ്ഞു.
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കഡോനവഡോസട്ട്

നരച കൃഷ്ണമണഡിയഡില് ജചീവഡിതേഎ കറുപ്പുപകരുന....

മരവഡിച മസ്തഡിഷ്ക്കങ്ങള് നറമ്മസ്റ്റാടഫ് കുമസസ്റ്റാരഡിക്കുന....

ചഡിറകറ്റ പൂമസ്റ്റാറ്റകള് ഇഴഞ്ഞഫ് ഇഴഞ്ഞഫ് നചീങ്ങറവ....

കസ്റ്റാലഎ റകസ്റ്റാകഡില് തൂങ്ങഡിമരഡികയസ്റ്റായഡി....
പണഡിതേചീരസ്റ്റാതചഡിത്രതഡില് കസ്റ്റാനവസ്റ്റാസുകള്

നഡിറഎമങ്ങറവ....

ഈ തൂലഡികയുഎ ബ്രഷുമസ്റ്റായഡി എത്രകസ്റ്റാലഎ....
ആതസ്റ്റാവഡില് നഡിന്നഫ് ഉരുകഡിവചീണ മഞ്ഞുതള്ളഡി

ഒസ്റ്റാര്മ്മയുകട തേചീനസ്റ്റാമ്പുമസ്റ്റായഫ്
പണയഡിക്കുറമസ്റ്റാറഴക്കുഎ

കസ്റ്റാനവസ്റ്റാസഡില് എറനസ്റ്റാ നഡിഗൂഢതേ
ആറരസ്റ്റാ വരചറചര്ത....

ഈ ഹൃദയത്തുടഡിപ്പുകള് സസ്റ്റാക്ഷഡിയസ്റ്റാകചീ....
ഈ ആര്ത്തുകപയ്യുന്ന കണചീര്മവയഡില് റപസ്റ്റാലുഎ

ഞസ്റ്റാറനകയസ്റ്റായസ്റ്റാത്രഎ....

ANUSHA.P
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                                         പ്രകൃതസിയക സസൗന്ദരധ്യവക

പ്രകൃതതി  എനന്നും  ജജീവതികക്കാന്  ഉദദ്ബബക്കാധതിപതിക്കുന്ന  സസൗന്ദരര്യമക്കാണദ്.പ്രകൃതതിയുടട
സസൗന്ദരര്യക്കാന്നുംശങ്ങള് ഓബരക്കാനന്നും തടന്ന മനന്നും കവരുന്ന കക്കാഴദ്   ച്ചകളക്കാണദ്.പ്രകൃതതിയുടട ജജീവതിതടത
മുബന്നക്കാട്ടു  ടകക്കാണ്ടുബപക്കാകക്കാന്  സഹക്കായതിക്കുന്ന  ഊര്ജടതയക്കാണദ്  നശതിപതിക്കുന്നതദ്.പ്രകൃതതി  ഈ
ഭൂമതിബഗക്കാളതതിനദ്  വര്ണ്ണങ്ങള്  സമക്കാനതിക്കുന്നതദ്.സതിന്ദൂരബശക്കാഭ  നല്കുന്ന  ഉദയസൂരര്യടന
വരബവല്ക്കുന്ന  പുലരതി  പ്രകൃതതിടയ  കൂടുതല്  മബനക്കാഹരതിയക്കാക്കുകയക്കാണദ്.പുലരതിയതില്  ഇന്നദ്
നല്കുന്ന വരബവല്പദ്  അറതിയതിക്കുന്ന കവതികളന്നും  പുലരതിടയ സസൗന്ദരര്യപൂര്ണ്ണമക്കാക്കുന.നതിലക്കാവതില്
മുങ്ങതിപ്രകക്കാശന്നും  പരത്തുന്ന  രക്കാതതി  ആകക്കാശതദ്  പൂകള്  ചതിന്നതിച്ചതിതറതി  പു   ഞതിരതിച്ചദ്
നതില്ക്കുകയക്കാണദ്.രക്കാവന്നും  പകലന്നും  പ്രകൃതതിടയ  സസൗന്ദരര്യപൂര്ണമക്കാക്കുകയക്കാണദ്  ആകക്കാശതദ്
വതിരതിയുന്ന  ഏഴദ്  ഇതളകളള്ള  പൂവദ്  കരഞ്ഞുനതിന്ന  ആകക്കാശതതിടന്റ  കണ്ണജീര്മുത്തുകള്
അവസക്കാനതിപതിച്ചതക്കായതി അറതിയതിക്കുന.ആകക്കാശത്തുവതിരതിയുന്ന മഴവതിലദ് മ ഴയുടട തതിരതിച്ചുബപക്കാകതിടന്റ
വതിളന്നുംബരസൂചതികയക്കാണദ്.അതദ്  മബനക്കാഹരമക്കായ  ദൃശര്യക്കാവതിഷക്കാരതതിലൂടട  കണ്ണതിനദ്  കുളതിര്മ
നല്കുകയക്കാണദ്.ഭൂമതിയുടട  ദക്കാഹന്നും  ശമതിപതിക്കുന്ന  മഴ  പ്രകൃതതിടയ  അലങ്കരതിച്ച  ബതക്കാരണങ്ങള്
ബപക്കാടലയക്കാണദ്.പ്രകൃതതിയുടട  ബസ്നേഹതതിടന്റ തബലക്കാടലക്കാണദ്  ഇളന്നും  ടതന്നല്.ഇളന്നും  ടതന്നലതില്
തലയക്കാട്ടുന്നപുല്ടകക്കാടതികളന്നും പൂകളന്നും പ്രകൃതതിയുടടആനന്ദതതടത സൂചതിപതിക്കുന.ആകക്കാശതദ്
മഴയദ്  ടതക്കാട്ടുമുന്പദ്  വരുന്ന  ഇടതിയുന്നും  മതിന്നലന്നും  മഴയുടട  വരവതിടന  സൂചതിപതിക്കുന.എലക്കാ
ദൃശര്യക്കാവതിശദ്കക്കാരങ്ങളന്നും  പ്രകൃതതിടയ  മബനക്കാഹരതിയക്കാക്കുന.അതതിനക്കാല്  മനസതിനദ്  സബനക്കാഷന്നും
നല്കുന്ന കക്കാഴദ്ച്ച  പ്രകൃതതിയതില് നതിന്നദ്  ആസസ്വദതിക്കുന്നതദ്  എനതിടനകക്കാളന്നും  വലതക്കാണദ്.പ്രകൃതതി
അതതിടന്റ സസൗന്ദരര്യക്കാന്നുംശങ്ങള് ടകക്കാണദ് ഈ ബലക്കാകബഗക്കാളടത പുതുക്കുകയക്കാണദ്.അതദ് നമ്മുടട
ജജീവതിതതതില്  ജജീവതികക്കാനുള്ള  ഊര്ജമക്കായതിമക്കാറുകയക്കാണദ്.അതുടകക്കാണക്കാണദ്  കവതികള്
പ്രകൃതതിടയക്കുറതിച്ചദ്  തൂലതികയതിലൂടട  ആസസ്വദകര്കദ്സമക്കാനതിക്കുന്നതുന്നും.പ്രകൃതതിയുടട
സസൗന്ദരര്യക്കാന്നുംശങ്ങള് ഓബരക്കാനന്നും മനസതിനദ് ആനന്ദന്നും പകരുന.
                                                

                                                                                                                   മഡിഥുന.കക
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ഡരഡോഗപ്രതസിഡരഡോധവല്കരണക   -  പ്രശ്നങ്ങളക
പരസിഹൈഡോരമഡോര്ഗ്ഗങ്ങളക

അച്ചുകുത്തുന്ന  വരരെ  പപേടടിചച്ച്ഓടടിരയയൊളടിചനയൊളുകള്  എപന്ന
കഴടിഞ.ജജീവടിതശശൈലജീപരെയൊഗങ്ങള്ക്കപപേയൊലലുംവയൊകടിന്  കണ്ടുപേടിടടിക്കയൊനുള്ളനടിരെവധടി
വയൊകടിനുകള് ഒയൊപരെയൊ വര്ഷവലും  പുതുതയൊരയത്തുന.പേപക്ഷേ നടിര്ഭയൊഗഗ്യരമെന്നച്ച് പേറയരട,നയൊട
കടതടിരയന  നമ്മള്  കരുതടിയടിരുന്ന  പേല  സയൊലുംക്രമെടികപരെയൊഗങ്ങളുലും
തടിരെടിച്ചുവരെടികയയൊണച്ച്.മെലപ്പുറരത  ഡടിഫജീരെടിയ  ബയൊധ  ഒരുഉദയൊഹരെണലും
മെയൊതലും.പ്രതടിപരെയൊധമെരുന്നകപളയൊടച്ച്  അകലലും  പേയൊലടിചവരെടിലയൊണച്ച്  പരെയൊഗലും
പേടിടടിമുറുക്കുന്നതച്ച്.ഇഇൗ  സയൊഹചരെഗ്യതടില്  പരെയൊഗപ്രതടിപരെയൊധവല്രെണതടിരന
പ്രസകടിയലുംപ്രയൊധയൊനഗ്യവലും  വളരരെപയരറയയൊണച്ച്.സയൊലുംക്രമെടികപരെയൊഗങ്ങള്ക്കച്ച്
കയൊരെണമെയൊകുന്നതച്ച്  ബയൊകജീരെടിയപയയൊ,ശവറപസയൊ  ഫലുംഗപസയൊ  ചടിലയടിനലും  വടിരെകപളയൊ
ആണച്ച്  ഈപരെയൊഗയൊണുക്കരളലയൊലും  നമ്മുരട  ശൈരെജീരെതടിരല  പരെയൊഗപ്രതടിപരെയൊധയൊവസ
നടിരെന്തരെയദ്ധതടിലൂരടയയൊണച്ച്  ഇവയടില്നടിനലും  നരമ്മരെക്ഷേടിക്കുന്നതച്ച്.ആ
പ്രതടിപരെയൊധകവചതടിനച്ച്ഏരതങടിലലും  വടിധതടില്  പൂര്ണ്ണമെയൊയടിപ്രവര്തടിക്കയൊന്
കഴടിയയൊരതവരുപമയൊ ള് നമ്മുക്കച്ച് വടിവധതരെലും പരെയൊഗങ്ങള് വരുന. പരെയൊഗയൊണുക്കള്
ഒരെയൊളടില് നടിന്നച്ച് മെരറയൊരെയൊളടിപലക്കച്ച് സ്പര്ശൈനലും,  വയൊയ,രവള്ളലും,  പ്രയൊണടികള് എന്നടിങ്ങരന
വടിവടിധ  മെയൊര്ഗ്ഗങ്ങള്  വഴടിയയൊണച്ച്  പേകരുന്നതച്ച്  .ശവറസുകള്  നടിരെന്തരെലും
ജനടിതകമെയൊറങ്ങള്ക്കച്ച്  വടിപധയമെയൊയടിരകയൊണടിരെടിക്കുന്നതടിനയൊല്  പേല  ശവറല്
പരെയൊഗങ്ങരളപപയൊലലും  പൂര്ണ്ണസഇൗഖഗ്യലുംതരുന്ന  മെരെനപപേയൊലലും  കണ്ടുപേടിടടിക്കയൊന്
കഴടിയയൊറടില.ശവറല്പരെയൊഗങ്ങരളപപയൊരല  ശൈരെജീരെതടിരല  പ്രതടിപരെയൊധസലുംവടിധയൊതടിരന
യദ്ധമുറകള്ക്കുമുന്നടില് പതയൊല്ക്കുന്നവരെല പേല  ബയൊകജീരെടിയന് പരെയൊഗങ്ങളുലുംസയൊധയൊരെണ
ആപരെയൊഗഗ്യവയൊനയൊയ വഗ്യകടിരയ അപപേക്ഷേടിച്ചുപനയൊക്കുപമയൊള് ജനടിച്ചു വജീഴുന്ന കുടടികള്ക്കച്ച്
പരെയൊഗപ്രതടിപരെയൊധപശൈഷടി  വളരരെ  കുറവയൊണച്ച്.  അതുരകയൊണ്ടുതരന്ന  അവര്ക്കച്ച്
ഈവകപരെയൊഗങ്ങള്  വരെയൊനുള്ള  സയൊധഗ്യതയലും  വളരരെ  ഏരറയയൊണച്ച്.മെയൊതമെല
ഡടിഫജീരെടിയ,വടിലന് ചുമെ,രമെനടിശഞ്ചൈറടിസച്ച് തുടങ്ങടിയ പരെയൊഗങ്ങള് കുടടികരള കൂടതലയൊയടി
ബയൊധടിക്കുന്നവയമെയൊണച്ച് ഇതടിരനരയയൊരക്ക  യയൊഥയൊര്ത്ഥ പ്രശ്ന എന്തയൊരണന്നച്ച് രവചയൊല്
വന  കഴടി ഞയൊല്  ചടികടിതടിക്കയൊന്  പ്രയയൊസമുള്ളതുലും
പവഗതടില്പേകരുന്നതുമെയൊയപരെയൊഗങ്ങളയൊണച്ച് ഡടിഫജീരെടിയയലും വടിലന്ചുമെയലും പപേയൊളടിപയയൊയലും
ക്ഷേയവരമെയൊരക്ക.പപേയൊളടിപയയൊപരെയൊഗരമെയൊക്ക  വന്നയൊല്  ചടികടിതതരന്നയടില.പരെയൊഗലും
വരെയൊതടിരെടിക്കുക  എന്നതച്ച്  മെയൊതമെയൊണച്ച്   പേലപപയൊഴുലും  പ്രതടിവടിധടി  .അതടിനച്ച്  അതയലും
ശൈകമെയൊയ ഒരു പ്രതടിപരെയൊധകവചലും അതഗ്യയൊവശൈഗ്യലും.

അവഴമടെയഡോണട്ട് പ്രതഴഡരഡോധകുതഴമവപ്പുകളുമടെ പ്രസകഴ.

കജീര്തന.സടി
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സസൗഹൃദക

എന  ആദദചുവടുവയഫ്പ്പഡില് നഡിന്നഫ്
ഒരു സഹൃദപ്പക്ഷഡി പറന റപസ്റ്റായഡി
ആറരസ്റ്റാരുമഡിലസ്റ്റാകതേ അലഞ്ഞുനടന്ന ഞസ്റ്റാന
ഒരു സസൗഹൃദകടലഡില് കസ്റ്റാവലസ്റ്റായഡി
രണഡിണ പക്ഷഡികള് റപസ്റ്റാല്
ജചീവഡിതേഎ തടരുന പുതജചീവഡിതേഎ
റതേനുഎ റതേനചീചയുഎ പൂവഎ പൂമസ്റ്റാറ്ററപസ്റ്റാല്
രണഡിണ ചങ്ങസ്റ്റാതേഡിയസ്റ്റായഡിഞങ്ങള്
  

                      -സയൊനടിയ സതജീശൈന്

ന്ദ
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ആര്ത്തു വപയ്യുന്ന മഴ

കലഡിത്തുള്ളഡികയതഡികയസ്റ്റാരു കസ്റ്റാലവര്ഷതഡിന-

-വഡിലസ്റ്റാപമസ്റ്റായസ്റ്റാ മസ്റ്റാരഡി കപയഡിറങ്ങഡി.
മനുഷദരസ്റ്റാശഡികസ്റ്റായഡി കുടചൂടഡിനഡില്ക്കുന്ന
വൃക്ഷങ്ങളസ്റ്റാകകയുഎ പഡിഴഡികതേറഡിഞ്ഞു
തേറപറ്റഡി നഡില്ക്കുന്ന പടവൃക്ഷങ്ങളസ്റ്റാകകയുഎ
മഹസ്റ്റാമസ്റ്റാരഡി കപയതേഡിന ബസ്റ്റാകഡിപത്രഎ
മഴയസ്റ്റാല് നഡിറകചസ്റ്റാരു കുഎഭമസ്റ്റായഫ് ഭൂമഡിനഡിന
കണചീരഡികലലസ്റ്റാകമസ്റ്റാലഡിചറപസ്റ്റായഡി
റവനലസ്റ്റാല് തേസ്റ്റാപതഡില് തൂരസ്റ്റാകുളഡിര്മ്മ
തേകന്നകന മനസഫ് നചീ ആശത്വസഡിച
നഡിന ദചീര്ഘനഡിശത്വസ്റ്റാസവഎ കണചീരുകമലസ്റ്റാഎ
ഒരസ്റ്റാശങ്കേയസ്റ്റാകയകന മനസഡിനുള്ളസ്റ്റാല്,
ആര്തഡിറങ്ങചീ മഴ നനറഞ്ഞസ്റ്റാരു ഭൂമഡിയുഎ
സസൗഭഗദകമസ്റ്റാകകയുഎ കകസ്റ്റാണറപസ്റ്റായഡിന്ദ
പളയകകടുതേഡില് ഒഴുകുന്നറനരതഫ്
എനകകസ്റ്റാകണകന്ന നചീ റനസ്റ്റാകഡിയഡില
കസ്റ്റാര്റമഘങ്ങകളലസ്റ്റാഎ മസ്റ്റാഞ്ഞുതടങ്ങഡികയന
നഡിശത്വസ്റ്റാസഎ ഞസ്റ്റാനുഎ പുറത്തുവഡിട്ടു
ജലറദവതേയുകട റകസ്റ്റാപതഡിനലകളസ്റ്റാല്
സങ്കേടതചീരമസ്റ്റായഫ് മസ്റ്റാറഡിഭൂമഡി

                                   ശജീനനച്ച് ശൈങര്    8F
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ശലഭക

ആകരസ്റ്റാരുഎ കസ്റ്റാണകതേ വചീടഡികനറ വസ്റ്റാതേഡി-
ല്കല് പറകന്നതഡിയ ശലഭറമ
നചീകയന വചീടഡികനറ പൂറനസ്റ്റാടതഡില്
വകന്നതഡിയസ്റ്റാല് ഇളഎ റതേന നല്കസ്റ്റാഎ ഞസ്റ്റാന
നഡിനകഫ് ഇളഎ റതേന നല്കസ്റ്റാഎ    ഞസ്റ്റാന

ശലഭറമ നഡിന സുരഭഡില നഡിമഡിഷഎ ഞസ്റ്റാന
എകനറതേസ്റ്റാകഡി മസ്റ്റാററസ്റ്റാഎ ഞസ്റ്റാന
പൂറനസ്റ്റാടതഡില് ഞസ്റ്റാന വകന്നതഡിയസ്റ്റാല് നഡികന
കൂട്ടുകസ്റ്റാരഡിയസ്റ്റാകസ്റ്റാറമസ്റ്റാ നചീകയന വസ്റ്റാര്മുടഡികകടഡില്
ഇരഡികസ്റ്റാറമസ്റ്റാ

റമട മസ്റ്റാസതഡില് പൂക്കുന്ന പൂകളഡില്
ആദദഎ  മണകതത്തുന്നതേഫ് നചീയസ്റ്റാണറലസ്റ്റാ
നചീയസ്റ്റാണറലസ്റ്റാ..............?

അനുവഡികനറ വചീടഡികനറ വസ്റ്റാതേഡില്കല് നചീ
കൂടുവകചസ്റ്റാരു  മുടയഡിട്ടു
പ്ലുമ കപസ്റ്റാടഡി പുററതക്കുവകന്നതഡി
നഡികന്നറപസ്റ്റാലഴകുളള ശലഭഎ ഒരു
ചഡിത്രശലഭഎ
ആകരസ്റ്റാരുഎ കസ്റ്റാണകതേ വചീടഡികനറ വസ്റ്റാതേഡില്കല്
വകന്നതഡിയ ശലഭറമ...............

 ശജീനനച്ച് ശൈങര് 
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പവസിഴപ്പുറ്റുകളവട പ്രധഡോനധ്യക
മദര്ഡഡഡോടട്ട്ഡകഡോക

2016  നവഎബറഡില് പസ്റ്റാരചീസഡില് നടന്ന ഇനര്നസ്റ്റാഷണല് റകസ്റ്റാറല് റചീഫഫ് ഇനഡിറഷദറ്റചീവസ്റ്റാണഫ്
2018-കന  പവഡിഴപുറ്റഡികളഡികട  അനസ്റ്റാരസ്റ്റാഷ്ട്രവര്ഷമസ്റ്റായഫ്  (International  Year  of  the  Reef)

പഖദസ്റ്റാപഡിചതേഫ്.  പവഡിഴപുറ്റഡികളകട  അനുബന്ധ  കകജവവദവസകളഡികടയുഎ  പസ്റ്റാധസ്റ്റാനദകതക്കുറഡിചഎ
അവസഎരക്ഷഡിറകണതേഡികന ആവശദകതേകയക്കുറഡിചഎ റലസ്റ്റാകജനതേകയ റബസ്റ്റാധവതേഫ്കരഡിക്കുകയസ്റ്റാണ
വര്ഷസ്റ്റാചരണതഡികന  ലക്ഷദഎ.റലസ്റ്റാകകമമസ്റ്റാടുമസ്റ്റായഡി  പവഡിഴപുറ്റുകള്  ഇന്നഫ്  സര്വമസ്റ്റാശതഡിമഫ്കറ
പസ്റ്റാതേയഡിലസ്റ്റാണഫ്.  പരഡിസതേഡി  മലഡിനചീകരണവഎ  ആറഗസ്റ്റാളകസ്റ്റാലസ്റ്റാവസയഡില്  വനറചര്ന്നഡിരഡിക്കുന്ന
ദ്രുതേമസ്റ്റാറ്റങ്ങളമസ്റ്റാണഫ്  പവഡിഴപുറ്റുകകള  നസ്റ്റാറശസ്റ്റാന്മുഖമസ്റ്റാക്കുന്നതേഫ്.  സര്കസ്റ്റാരുഎ  സര്കസ്റ്റാരഡിതേരറമഖലയുഎ
സഎറയസ്റ്റാദജഡിചകകസ്റ്റാണള്ള  സഎരക്ഷണപദതേഡികളഡിലചീകട  മസ്റ്റാത്രറമ  പവഡിഴപുറ്റുകളകട  സുരക്ഷയുഎ
സുസഡിരതേയുഎ  ഉറപ്പുവരുതസ്റ്റാനസ്റ്റാവ.  ഇതേഡിനസ്റ്റായുള്ള  ഒരു  അനസ്റ്റാരസ്റ്റാഷ്ട്രറവതേഡിയുഎ
വഡിവരവഡിനഡിമയതഡിനസ്റ്റായുള്ള  ഒരു  ഏകജസ്റ്റാലകവഎ  ഒരുക്കുകയസ്റ്റാണഫ്  വര്ഷസ്റ്റാചസ്റ്റാരണതഡികന
ലക്ഷദഎജനശസ്റ്റാസ്ത്ര  പരമസ്റ്റായ  വര്ഗചീകരണമനുസരഡിചഫ്  'അറനസ്റ്റാറസസ്റ്റാവ'  (Anthozoa)  എന്ന
വഡിഭസ്റ്റാഗതഡിലുള്കപ്പടുന്നകകഫലഎ  നഡിറഡരഡിയയഡികല  (Phylum  Cnidarians)  അഎഗങ്ങളസ്റ്റാണഫ്
റകസ്റ്റാറലുകള്.  സമുദ്രതഡില്  നടത്തുന്ന  ഖനനഎ,  കപ്പല്ചസ്റ്റാല്,  തറമുഖനഡിര്മസ്റ്റാണഎ,  മലഡിനചീകരണഎ,

നഗരവതേഫ്കരണ എ,  കസ്റ്റാര്ഷഡികപവര്തനങ്ങള്,  കസ്റ്റാലസ്റ്റാവസസ്റ്റാ മസ്റ്റാറ്റഎ തടങ്ങഡി ഒടനവധഡി കസ്റ്റാരണങ്ങള്
പവഡിഴപുറ്റുകളകട  നസ്റ്റാശതഡിനുപഡിന്നഡിലുണഫ്.  റസസ്റ്റാടകവസ്ഥുകള്  ഉപറയസ്റ്റാഗഡിചള്ള  മതദബനനഎ  
(Blast  fishing)  പവഡിഴപുറ്റുകള്കഫ്  ഭചീഷണഡിയസ്റ്റായതേഫ്.  ഹരഡിതേഗൃഹ  വസ്റ്റാതേകതഡില്കപ്പടുന്ന
കസ്റ്റാര്ബണ്  കകഡ  ഒസ്റ്റാകകക്സെെഡഫ്അധഡികമസ്റ്റായഡി  അനരചീക്ഷതഡികലത്തുന്നതഎ  അധഡികമസ്റ്റായഡി
അനരചീക്ഷതഡികലത്തുന്നതഎ  അമഡിതേമസ്റ്റായഡി  സമുദ്രതഡില്  ലയഡിക്കുന്നതഎ  കടല്ജലതഡികന  അമ്ലതേ
വര്ധഡികസ്റ്റാന  ഇടയസ്റ്റാക്കുഎ.  അതേഡിലൂകട  പഡി  എചഫ്  മൂലദതഡില്  വരുന്ന  മസ്റ്റാറ്റവഎ  പവഡിഴപുറ്റുകളകട
നസ്റ്റാശതഡിനഫ്  വഴഡികയസ്റ്റാരുക്കുന.  2030-  റതേസ്റ്റാകട  റലസ്റ്റാകതഡികല  പവഡിഴപ്പുറ്റുകളഡില്  50

ശതേമസ്റ്റാനതഡിറലകറയുഎ ഭൂമുഗത്തുനഡിന്നഫ് അപതേദക്ഷമസ്റ്റാവകമന്നസ്റ്റാണഫ് കണകഫ്. 
                                                                                                   

അശത്വഡിന കുമസ്റ്റാര്
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പ്രളയന്നും

ദദവതതിന് നക്കാടടന്നറതിയടപടുന്ന ഈ

നക്കാടതിനതിടതന്തു പറതി

കുതതിടയക്കാഴുകുന്ന പുഴകളന്നും നദതികളന്നും

നതിറയുന്ന നക്കാടതിടന്റെ ബവദനബയക്കാ........

പക്കാര്പതിടമതിലക്കാടത തതിരയുന്ന നക്കാമതിന

ഇനതിടയക്കാരു പുതുജതിവതന്നും

മതിണപ്രക്കാണതികളടട വനബരക്കാദനതതില്

മനുജര് തന് മസൗനടനക്കാമ്പരന്നും

ബഹക്കാമതിച്ചജീടുന്ന കക്കാലന്നും

പ്രവക്കാഹമക്കായദ് സഹക്കായഹസ്തങ്ങള്.......
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ലഹരതിയുന്നും യുവതസ്വവന്നും

ഇന്നഫ്  നമ്മുകട  നസ്റ്റാടഫ്  റനരഡിടുന്ന  ഏറ്റവഎ  വലഡിയ  പശ്നങ്ങളഡികലസ്റ്റാന്നസ്റ്റാണഫ്  ലഹരഡി  വസ്തുകളകട
ഉപറയസ്റ്റാഗഎ.അതേഫ്  നമ്മുകട  ഭസ്റ്റാവഡിവസ്റ്റാകഫ്ദസ്റ്റാനങ്ങകള  കസ്റ്റാര്ന്നഫ്  തേഡിനകകസ്റ്റാണഡിരഡിക്കുകയസ്റ്റാണഫ്.ലഹരഡിവസ്തുകളകട
ഉപറയസ്റ്റാഗഎ കൂടുതേലസ്റ്റായുഎ ബസ്റ്റാധഡിചഡിരഡിക്കുന്നതേഫ് നമ്മുകട നസ്റ്റാടഡികനറ സത്വതസ്റ്റായ യുവസ്റ്റാകകള തേകന്നയസ്റ്റാണഫ്.
ഊര്ജസത്വലരസ്റ്റായഡിനഡിന്നഫ് നമ്മുകട നസ്റ്റാടഡികന വളര്തഡികയടുറകണ അവര് ഇന്നഫ് നസ്റ്റാടഡികന തേളര്ത്തുകയസ്റ്റാണഫ്
കചയ്യുന്നതേഫ്.യുവസ്റ്റാകള്കഫ്  പുററമ  കചറഡിയ  സ്കൂള്  കുടഡികള്  വകര  ലഹരഡികഫ്  അടഡിമകളസ്റ്റാവകയസ്റ്റാണഫ്.ഇവകയ
റപസ്റ്റാതസ്റ്റാഹഡിപ്പഡിക്കുന്നതേഫ്  നമ്മുകട  സമൂഹഎ  തേകന്നയസ്റ്റാണഫ്.മഡികദ  സ്കൂളകകളയുഎ  റകന്ദ്രചീകരഡിചഫ്  ധസ്റ്റാരസ്റ്റാലഎ
ലഹരഡിമസ്റ്റാഫഡിയകള്  പവര്തഡിക്കുനണഫ്.  അവര്  സ്നേഹഎ  നടഡിചഎ  മറ്റുഎ  കുടഡികകള  ലഹരഡിയുകട
വലയഡിലസ്റ്റാക്കുകയസ്റ്റാണഫ്.അവര്കഫ് ലസ്റ്റാഭഎ മസ്റ്റാത്രഎ മതേഡി.കപണ്കുടഡികളഎ ഇതേഡിനഫ് അടഡിമകളസ്റ്റാകുന്ന കസ്റ്റാഴഫ്ച ഇന്നഫ്
കസ്റ്റാണസ്റ്റാന  സസ്റ്റാധഡിക്കുന.മദദവഎ  മയക്കുമരുനഎ  മറ്റുഎ  ഉപറയസ്റ്റാഗഡികഡില  എന്നഫ്  പറയുന്നതേഫ്  യുവസ്റ്റാകള്കഫ്
എറനസ്റ്റാ  ഒരു  കഡിരചല്  റപസ്റ്റാകലയസ്റ്റാണഫ്,അകലങ്കേഡില്  തേസ്റ്റാന  ഒന്നഡിനുഎ  കകസ്റ്റാള്ളഡില  എന്ന
മറനസ്റ്റാഭസ്റ്റാവമസ്റ്റാണഫ്.നമുകറഡിയസ്റ്റാഎ  നമ്മുകട  കു ഞ്ഞനുജനുഎ,അനുജതഡിമസ്റ്റാരുഎ  കഴഡിക്കുന്ന  മഡിഠയഡില്  റപസ്റ്റാലുഎ
ലഹരഡിവസ്തുകള്  ധസ്റ്റാരസ്റ്റാളമസ്റ്റായഡി  അടങ്ങഡിയഡിട്ടുണഫ്.അവ  വചീണഎ  വചീണഎ  വസ്റ്റാങ്ങസ്റ്റാന  അവകര
റപസ്റ്റാതസ്റ്റാഹഡിപ്പഡിക്കുന.കടഉടമകളഎ അവ റപസ്റ്റാതസ്റ്റാഹഡിപ്പഡിക്കുന.കസ്റ്റാരണഎ അവരുകട ലക്ഷദഎ ലസ്റ്റാഭമസ്റ്റാണഫ്.
                      ഇന്നഫ് നമുകറഡിയസ്റ്റാഎ,രസ്റ്റാവഡികല പത്രഎ തറന്നസ്റ്റാല് മനസഡികന റവദനഡിപ്പഡിക്കുന്ന വസ്റ്റാര്തകളസ്റ്റാണഫ്
കൂടുതേലുഎ.പചീഡനങ്ങളഎ,അതേഫ് സത്വനഎ അച്ഛന  മകകള പചീഡഡിപ്പഡിക്കുന,അധദസ്റ്റാപകന വഡിദദസ്റ്റാര്തഡിനഡികയ,മകന
അമ്മകയ,കകസ്റ്റാന,തടങ്ങഡി അനവധഡി മനസസ്റ്റാക്ഷഡികയ മരവഡിപ്പഡിക്കുന്ന വസ്റ്റാര്തകളസ്റ്റാണഫ്.ഇങ്ങകനയുളള നഡിഷ്ക്രര
പവര്തഡികളകട  പധസ്റ്റാന  കസ്റ്റാരണഎ  ലഹരഡിയുകട  ഉപറയസ്റ്റാഗഎ  തേകന്നയസ്റ്റാണഫ്.ലഹരഡിയുകട  പുറതഫ്
അറഭസ്റ്റാധസ്റ്റാവസയഡില്കചയ്യുന്ന കസ്റ്റാരദങ്ങളസ്റ്റാണഫ് ഏറക്കുകറ ഇവകയലസ്റ്റാഎ. 

                       ലഹരഡികസ്റ്റായഫ് പണഎ കഡിടസ്റ്റാകതേ വരുറമസ്റ്റാള് സത്വനഎ അച്ഛകന റപസ്റ്റാകറ്റഡില് നഡിനവകര പണഎ
അടഡിചമസ്റ്റാറ്റസ്റ്റാന ഒരു കുടഡി തേയസ്റ്റാറസ്റ്റാകുന.ഒരഡികലുഎ പഡിടഡികകപ്പടസ്റ്റാതേഡിരുന്നസ്റ്റാല് പഡികന്ന അതേഫ് റമസ്റ്റാഷഡികസ്റ്റാനുള്ള
ഒരു പറചസ്റ്റാദനമസ്റ്റാകുന.ലഹരഡി ഈ റലസ്റ്റാകതഡികന വസ്റ്റാഗസ്റ്റാനമസ്റ്റായ യുവതേത്വകത ഒരു റമസ്റ്റാഷസ്റ്റാവയസ്റ്റാണഫ് റലസ്റ്റാക-

-തഡിനഫ്  സമ്മസ്റ്റാനഡിക്കുന്നതേഫ്.അനചീതേഡികകതേഡികര  ശബഡികണവന  അനചീതേഡിയസ്റ്റായഡി  ശബഡിക്കുന  ലഹരഡി
വസ്റ്റാങ്ങസ്റ്റാനസ്റ്റായഡി  സത്വനഎ  അമ്മയുകട   മസ്റ്റാലകപസ്റ്റാടഡിചഫ്  വകര  കകസ്റ്റാലസ്റ്റാന  റപസ്റ്റാലുഎ  മടഡിയഡിലസ്റ്റാത  ഒരസ്റ്റാളസ്റ്റായഡി
മസ്റ്റാറ്റുകയസ്റ്റാണഫ്  ലഹരഡി  കചയ്യുന്നതേഫ്.ചുരചുകതഡില്  പറഞ്ഞസ്റ്റാല്  റലസ്റ്റാകതഡികന  കവളഡിചകത,  അകലങ്കേഡില്
റലസ്റ്റാകതഡികന സ്പനകത ലഹരഡികയ നസ്റ്റാകളയുകട റപടഡിസ്പനമസ്റ്റാക്കുന

യുവതേത്വങ്ങള് ഇതേല അവര് എനഡി റലസ്റ്റാകഎ എങ്ങകന റവണഎ എന തേഡിരുമസ്റ്റാനഡികണവരസ്റ്റാണഫ്.  വഡിളകസ്റ്റാണഫ്
,കവളഡിചമസ്റ്റാണഫ് ലഹരഡികയന്ന അനകസ്റ്റാരതഡില് റപസ്റ്റാലുഎ കതഡിജത്വലഡിറകണ കവളഡിചഎ.ലഹരഡികയന്ന മസ്റ്റാറസ്റ്റാല
നചീകഡി റലസ്റ്റാകതഡിറലകഫ് പറനയരുന്ന പൂമസ്റ്റാറ്റകളസ്റ്റായഡി വരുന്ന ,തേഡിരഡിചറഡിവഡികന യുവതേത്വങ്ങള്കസ്റ്റായഡി നമുകഫ്
കസ്റ്റാതഡിരഡികസ്റ്റാഎ
                      

ഒരു ശുഭപതേചീക്ഷറയസ്റ്റാകട...................
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മദര്ഡഡഡോടട്ട്ഡകഡോക

മസ്റ്റാനവഡികതേയുഎവഡിദദസ്റ്റാര്തഡികളഎ
അനദജചീവനുതേകഡി സത്വജചീവഡിതേഎ 
ധനദമസ്റ്റാക്കുമമറല വഡിറവകഡികള്

വദഥകളഎ  പശ്നങ്ങളഎ  തേഡിരഡിചറഡിഞ്ഞഫ്  അവരുകട  നന്മയസ്റ്റായഡി  പവര്തഡിക്കുന്നവര്
തേകന്നയസ്റ്റാണഫ്  യസ്റ്റാഥസ്റ്റാര്തദതഡില്  വഡിറവകഡികള്  ജചീവഡിതേ  മൂലദങ്ങള്  പധസ്റ്റാനകപ്പടതേസ്റ്റായ  മസ്റ്റാനവഡികതേയഫ്  ആശസ്റ്റാന
നല്കഡിയ നഡിര്വ്വചനഎ  വളകര  ശരഡിയസ്റ്റായഡിരുന.  ധസ്റ്റാരസ്റ്റാളഎ   അറഡിവഫ്   റനടഡിയവര് ജ്ഞസ്റ്റാനഡിയസ്റ്റാകണങ്കേഡില് അറഡിവകള്
മറ്റുള്ളവരുകട  നന്മയസ്റ്റായഫ്  വഡിനഡിറയസ്റ്റാഗഡിക്കുന്നവന  വഡിറവകഡിയസ്റ്റാണഫ്.പുതന  തേലമുറയസ്റ്റായഫ്  അറഡിവകള്
റനടഡികകസ്റ്റാണഡിരഡിക്കുന്ന  വഡിദദസ്റ്റാര്തഡികള്  ജ്ഞനഡിറയകസ്റ്റാള്  വഡിറവകഡിയസ്റ്റാവസ്റ്റാന റവണഡിയസ്റ്റാണഫ്പരഡിശമഡിറകണതേഫ്
.കസ്റ്റാസഡില്  അടുതഡിരഡിക്കുന്നവകന  പശ്നഎ  തേഡിരഡിചറഡിഞ്ഞഫ്  പരഡിഹരകസ്റ്റാനുള്ള  മറനസ്റ്റാഭസ്റ്റാവഎ  കസ്റ്റാസഡില്  നഡിനഎ
സ്ക്കൂളഡിറലക്കുഎ,ആ  പറദശറതക്കുഎ  ഈ  സമൂഹതഡില്  നഡിറയസ്റ്റാന  കഴഡിവള്ളവരസ്റ്റാണഫ്  ഭസ്റ്റാവഡി  വസ്റ്റാഗസ്റ്റാനമസ്റ്റായ
വഡിദദസ്റ്റാര്തഡികള്.നല ഉറദദസ്റ്റാഗസറരകസ്റ്റാള് നല മനുഷദനസ്റ്റാകഡി മസ്റ്റാറ്റസ്റ്റാനസ്റ്റാണഫ് വഡിദദഭദസ്റ്റാസഎ  ലക്ഷദമഡിടുന്നതേഫ് .അതേഡിനസ്റ്റാല്
വഡിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസതഡികന  അര്തവതസ്റ്റായ  പൂര്ണതേയഡികലതഡികസ്റ്റാന  നസ്റ്റാറമസ്റ്റാറരസ്റ്റാരുതരുഎ  പരഡിശമഡികണഎ.പഠനതഡില്
അറഡിവഡികനസ്റ്റാപ്പഎ  ജസ്റ്റാതേഡി-മതേ-വര്ഗ-ലഡിഎഗ  വദതേദസ്റ്റാസങ്ങളഡിലസ്റ്റാകതേ  മനുഷദകന   മനുഷദനസ്റ്റായഡി  കസ്റ്റാണസ്റ്റാന  കഴഡിയുന്ന
കഴഡിയുന്ന മസ്റ്റാനവഡികതേയുഎ അതേഡില് കലര്റതണതണഫ്.
                                             മസ്റ്റാനവഡികതേയുകട വലഡിയ മുറന്നറ്റമസ്റ്റാണഫ് ഈയടുത പളയകസ്റ്റാലതഫ് റകരളതഡില്
നമ്മുകഫ്  കസ്റ്റാണസ്റ്റാന  കഴഡിയുന്നതേഫ്.പളയജലതഡില്  മുങ്ങഡിതസ്റ്റാഴ്ന്ന  കകകകള  പഡിടഡിച  കരകയറ്റസ്റ്റാന  റകരളഎ  ഒടസ്റ്റാകക
പരഡിശമഡിച.അതേഡില് ഹഡിനകവറന്നസ്റ്റാ മുസല്മസ്റ്റാകനറന്നസ്റ്റാ ക്രഡിസദകനറന്നസ്റ്റാ ഉണസ്റ്റായഡിരുന്നഡില.

മനുഷദന  എന്ന  ചഡിന  മസ്റ്റാത്രമസ്റ്റായഡിരുനഅതേഡില്  നഡിറഞ്ഞുനഡിന്നതേഫ്.കണ്മുനല്  നഡിന്നഫ്  വചീടുഎ  സമസ്റ്റാദദവഎ
പചീയകപ്പടവകരറപ്പസ്റ്റാലുഎ  ഓറരസ്റ്റാ  മനുഷദനുഎ  കകതസ്റ്റാങ്ങസ്റ്റായഫ്  നഡിന്നതേഫ്  റകരളഎ  ഒറ്റകകടസ്റ്റായഡി  നടതഡിയ
പവര്തനങ്ങളസ്റ്റായഡിരുന.സത്വനഎ  ജചീവന  റപസ്റ്റാലുഎ  പണയകപ്പടുതഡിയസ്റ്റാണഫ്  ഓറരസ്റ്റാ  മനുഷദനുഎ
രക്ഷസ്റ്റാപവര്തനങ്ങള്തസ്റ്റായഡി ഇറങ്ങഡിയതേഫ്.തേകന സര്വ്വസത്വത്തുഎ നഷകപ്പടറപ്പസ്റ്റാഴുഎ തേകന വളര്ത്തു മൃഗമസ്റ്റായ കനറഞസ്റ്റാടഫ്
റചര്തഫ്  വചീടഫ്  വഡിടഡിറങ്ങഡിയ  കപണ്ക്കുടഡികയയുഎ  ഉരുള്കപ്പസ്റ്റാടലഡിലുണസ്റ്റായ  മണഡിടഡിചലഡില്കപ്പട  ഒരു  കുഞ്ഞുകുടഡികയ
സുരക്ഷകളഡിലസ്റ്റാകതേ  കചളഡിയഡിലഡിറങ്ങഡി  റകസ്റ്റാരഡികയടുതഫ്  ആശുപത്രഡിയഡിറലറകസ്റ്റാടഡിയ  ഒരു  ഫയര്റഫസ്റ്റാഴഫ്
ഉറദദസ്റ്റാഗസകനയുഎ  അനുഭവങ്ങള്  പത്രമസ്റ്റാധദമങ്ങളഡില്  പചരഡിചഡിരുന്ന  ഇവകയസ്റ്റാകകയുഎ
മസ്റ്റാനവഡികതേയഡിയിൂന്നഡിയതേസ്റ്റാണഫ്.ആകരന്നറഡിയസ്റ്റാത  ആ  കകസ്റ്റാച  കുടഡി  രക്ഷകപ്പടറണ  എന്നസ്റ്റായഡിരുന  ആ
ഉറദദസ്റ്റാഗസകന.എലസ്റ്റാഎ നഷകപ്പടറപ്പസ്റ്റാള് തേകന മുയലഡികന ഉറപക്ഷഡികസ്റ്റാന അ കുടഡിയുഎ തേയസ്റ്റാറസ്റ്റായഡിരുന്നഡില.മനുഷദനഫ്
മനുഷദറനസ്റ്റാടഫ് മസ്റ്റാത്രമല ഭൂമഡിയഡികല സര്വ്വചരസ്റ്റാചരങ്ങറളസ്റ്റാടുഎ ഉള്ള അനുകമ കവളഡികപ്പടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളസ്റ്റാണഫ് പളയഎ
നല്കഡിയതേഫ്.പടഡിണഡിയഡില്  കഴഡിയുന്ന  തേകന  കുടഡിലുകള്  വഡിടഫ്   ആകകയുള്ള  സത്വതസ്റ്റായ  വള്ളവഎ  എടുതഫ്
രക്ഷസ്റ്റാപവര്തനതഡിനഡിറങ്ങയ  മല്സദകതസ്റ്റാഴഡിലസ്റ്റാളഡികളഎ  ഉള്ളവനറവസ്റ്റാ  ഇലസ്റ്റാതവറനസ്റ്റാ  വകറഭതേമഡിലസ്റ്റാകതേ
ഏവറതേയുഎ  മനുഷദനസ്റ്റായഡി  കസ്റ്റാണസ്റ്റാന  പളയഎ  പഠഡിപ്പഡിച.അമലങ്ങളഎ,പള്ളഡിയുഎ  പളയഎ  വഡിഴുങ്ങഡിയറപ്പസ്റ്റാള്
സഹസ്റ്റായതഡികനതഡിയതേഫ് കദവങ്ങളല മനുഷദരസ്റ്റായഡിരുന. 
നഡിപ  എന്ന  വഡിപതഫ്  റകരളകത  ബസ്റ്റാധഡിചറപ്പസ്റ്റാഴുഎ  മഴകയയുഎ  മറ്റഫ്  പതേഡികൂല  സസ്റ്റാഹചരദങ്ങകളകയസ്റ്റാകക
മറഡികടനകകസ്റ്റാണഫ്  ഹഡിനകവറന്നസ്റ്റാ  മുസല്മസ്റ്റാകനറന്നസ്റ്റാ  ഇലസ്റ്റാകതേ  ഒസ്റ്റാറരസ്റ്റാ  റരസ്റ്റാഗഡിക്കുഎ  എലസ്റ്റാ  സഹസ്റ്റായങ്ങളഎ  കചയ
ആശുപത്രഡി ജചീവനകസ്റ്റാരുഎ വഡിറവകഡികളകട വലഡികയസ്റ്റാരു പതേചീകമസ്റ്റായഡി മസ്റ്റാറുന.ന്ദ
ജചീവഡിതേ  മൂലദങ്ങള് എനഎ  നകമ്മ  നന്മയഡിറലകഫ്  നയഡിക്കുന.ഏവകരയുഎ  സമഭസ്റ്റാവനറയസ്റ്റാകട  കസ്റ്റാണുകയുഎ  അനദകന
ദുഖങ്ങളഡില് പങ്കുറചരുകയുഎ കചയതേഫ് പുതേഡിറയസ്റ്റാരു റലസ്റ്റാകകത സൃഷഡികസ്റ്റാഎ.അതേഡിനസ്റ്റായഡി വഡിദദസ്റ്റാര്തഡികളസ്റ്റായ ഏവര്ക്കുഎ
കകറകസ്റ്റാര്കസ്റ്റാഎ

      ലയ.സഡി.വഡി.
                                                                                                                    

10.ബഡി
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മദര്ഡഡഡോടട്ട്ഡകഡോക

                                                                                             

                        കതേറ്റഫ്    കറ്റങ്ങള്    ക്ഷമഡിക്കുക,കപസ്റ്റാറുക്കുക,സഹകരഡിച എലസ്റ്റാവര്ക്കുഎ   

          നന്ദഡി
 

സ്റ്റു ഡനച്ച് എഡടിറര്
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