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എഡിറ്റ�ോറിയൽ 

ഐ ടി @ സ്കൂളിന്റെന്റ റ്റേനതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലിറ്റിൽ കൈ"റ്റ്സ് ക്ലബ്  രാജ്യന്റെത്തത്തന്റെന്ന
കുട്ടി"ളുന്റെട ഏറ്റവും വലിയ ശൃംഖലയായി മാറിന്റെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ലിറ്റിൽ കൈ"റ്റ്സ് ക്ലബ് അംഗങ്ങളുന്റെട
പഠന  പ്രവർത്തനങ്ങളുന്റെട  ഭാഗമായാണ്  ഡിജിറ്റൽ  മാഗസിൻ  "നീഹാരം"  തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വിദ്യാർത്ഥി"ളുന്റെട  സർഗ്ഗവാസന  സാറ്റേXതി"വിദ്യയിലൂന്റെട  പുറംറ്റേലാ"റ്റേത്തക്ക്  എത്തിക്കു"യാണ്
"നീഹാരം".  സാറ്റേXതി"വിദ്യ  വളന്റെര  റ്റേവഗത്തിൽ  റ്റേലാ"ം  "ീഴടക്കിന്റെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന  ഈ  "ാലത്ത്
ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി"ൾക്ക് വളന്റെരയധി"ം പ്രറ്റേ]ാദനം നൽകുന്നതാണ്. 

ലിറ്റിൽ  കൈ"റ്റ്സ്  ക്ലബ്  അംഗങ്ങളുന്റെടയും  മറ്റ്  വിദ്യാർത്ഥി"ളുന്റെടയും  അദ്ധ്യാപ"രുന്റെടയും
പ്രയത്നത്തിലൂന്റെടയും  സഹ"രണത്തിലൂന്റെടയും  പിറവിന്റെയടുത്ത  "നീഹാരം"  അതിന്റെന്റ  എല്ലാ
പരിമിതി"റ്റേളാടും കൂടി നിങ്ങൾ സ്വീ"രിക്കുന്റെമന്ന പ്രതീക്ഷറ്റേയാന്റെട....
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സറ്റ�ശം 

ന്റെപാതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിൻന്റെറ ഭാഗമായി സ്കൂളു"ളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ കൈഹന്റെട"്
പദ്ധതി  യുന്റെട  "ാര്യക്ഷമമായ  നടത്തിപ്പിന്  വിവര  സാറ്റേXതി"വിദ്യയിൽ  പരിശീലനം  നൽ"ി
വിദ്യാർഥി"ന്റെള  സജ്ജരാക്കുന്നതാണ്  ലിറ്റിൽ  കൈ"റ്റ്സ്.  നമ്മുന്റെട  ഈ  കുട്ടായ്മയുന്റെട  ഐസിടി
പ്രാറ്റേയാഗി" മി"വും, സർഗാത്മ"തയും ഒത്തുറ്റേ]ർന്ന ഡിജിറ്റൽ മാഗസിന് എല്ലാ വിധ ആശംസ"ളും.

         ശ്രീമതി. പ്രസന്ന കുമാരി 
     ന്റെഹഡ് മിസ്ട്രസ് 
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സറ്റ�ശം 

നിങ്ങൾ  നക്ഷത്രങ്ങന്റെള  ലക്ഷ്യമാക്കുറ്റേsാൾ  നിങ്ങൾക്ക്  റ്റേനടാൻ  "ഴിയുന്നത്  ഒരുപറ്റേക്ഷ
]ന്ദ്രന്റെനയായിരിക്കും,  എന്നാൽ  മരന്റെക്കാsിന്റെന  ലക്ഷ്യമാക്കിയാൽ  നിങ്ങൾ  ]ളിയിൽത്തന്റെന്ന  വീണു
റ്റേപാറ്റേയക്കാം.
" എളുപ്പത്തിൽ റ്റേനടിന്റെയടുക്കാവുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുന്റെട  "ഴിവിറ്റേനയും "ഠിനാദ്ധ്വാനറ്റേത്തയും ആവശ്യ
ന്റെപ്പടാത്തതിനാൽ  നാം  സാധാരണയിലും  ഉയർന്ന  തലത്തിലുള്ള  ലക്ഷ്യങ്ങന്റെള  സ്വപ്നമാറ്റേക്കണ്ടതുണ്ട്.!
എന്ന  ]ിന്തന്റെയ  റ്റേഭാതിപ്പിക്കുന്ന  ഈ  യൂറ്റേറാപ്യൻ  പഴന്റെമാഴിയാവന്റെട്ട  നാറ്റേളക്കുള്ള  വഴി  ന്റെവളിച്ചം,
വൃക്ഷങ്ങന്റെളന്നത് ആ"ാശങ്ങളിറ്റേലക്ക് ന്റെ]ന്റെന്നത്തുവാനുള്ള ഭൂമിയുന്റെട ആ"ാംക്ഷയും അഭിലാഷവുമറ്റേത്ര.!
അതിലൂന്റെട ഭൂമി ആ"ാശങ്ങന്റെള സ്പർശിക്കുവാൻ അതിന്റെന്റ കൈ""ൾ നീട്ടിന്റെക്കാറ്റേണ്ടയിരിക്കു"യാണ്.!"
വിശ്വപ്രസിദ്ധ  ]ിത്ര"ാരനായ വാൻറ്റേഗാഗിന്റെന്റ വാക്കു"ളാണിത്. 

ഓറ്റേരാ  മനുഷ്യനിലും  കുടിന്റെ"ാള്ളുന്ന  അനന്തമായ  സാധ്യത"ൾ  അവരുന്റെട  ആ"ാശങ്ങന്റെള
സ്പർശിക്കാനുള്ള ദാഹമായി പരിവർത്തനം ന്റെ]യ്യുറ്റേsാൾ മാത്രമാണ് അവർ റ്റേനട്ടങ്ങന്റെള ന്റെ"ാന്റെ�ടുതുന്നത്.
 ഒരു  തൂവൽ  നഷ്ടന്റെപ്പട്ടു  എന്ന്  "രുതി  ഒരു  പക്ഷിയും  പറക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല....  അതുറ്റേപാന്റെല   ഒരു
പരാജയറ്റേമാ, നഷ്ടറ്റേമാ വന്നാൽ നാം ഒരിക്കലും  തളരാനും പാടില്ല...
ന്റെപൻസിലിന്റെന്റ "ാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇടയ്ക്കിടക്ക് അതിന്റെന്റ മുന ന്റെ]ത്തിമിനുക്കി മൂർച്ച
കൂറ്റേട്ടണ്ടി വരുന്നു.!

ന്റെ]ത്തിമിനുക്കുറ്റേsാൾ  ഉണ്ടാകുന്ന  ആത്മറ്റേവദന  മുഴുവൻ  അതിന്റ  തന്റെന്ന  ആത്മമി"വിന്
"ാരണമാകുന്നത്റ്റേപാന്റെല  റ്റേരാഗപീഡ"റ്റേളാ  ജീവിതപ്രതിസന്ധി"റ്റേളാ  ഒരാളുന്റെട
ആത്മപരിവർത്തനത്തിനും ആത്മറ്റേതജസ്സിനും ഉതകുന്ന മി"ച്ച ജീവിത പാഠങ്ങളറ്റേത്ര.

"ാലത്തിന്റെന്റ ന്റെവല്ലുവിളി"ൾ ഏന്റെറ്റടുത്ത് മുറ്റേന്നറുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന്റെന സ്കൂൾ കൈഹന്റെട"്
പദ്ധതിയുന്റെട ഭാഗമായി  വിവരസാറ്റേXതി" വിദ്യയിൽ മി"വുറ്റവരാക്കാൻ ഉറ്റേ�ശിച്ചുള്ള ലിറ്റിൽ കൈ"റ്റ്സ്
യുണിറ്റിനും ഡിജിറ്റൽ മാഗസീൻ തയ്യാറാക്കുന്ന അണിയറ ശിൽപ്പി"ൾക്കും നന്മ"ൾ റ്റേനരുന്നു.
ആശംസ"ൾ..

ഷമീർ രാമപുരം
     പി.ടി.എ. പ്രസിഡന്റ്
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സറ്റ�ശം 

തങ്ങൾ  ന്റെസക്കൻഡറി  സ്കൂളിന്റെല  ലിറ്റിൽ  കൈ"റ്റ്സ്  ക്ലബ്ബിൻന്റെറ  ആഭിമുഖ്യത്തിൽ  ഡിജിറ്റൽ
മാഗസിൻ  തയ്യാറാക്കുന്ന  വിവരമറിഞ്ഞു.  ഇലറ്റേ�ാണി"്  മീഡിയ  രംഗത്തിന്  വളന്റെരയധി"ം
പ്രാധാന്യമുള്ള  ഈ  "ാലത്ത്  ഇത്തരത്തിലുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  വളന്റെരയധി"ം  പ്രശംസനീയമാണ്.
ഇതിനു  റ്റേവണ്ടി  പ്രവർത്തിച്ച  എല്ലാ  ലിറ്റിൽ  കൈ"റ്റ്  അംഗങ്ങൾക്കും  അവർക്ക്  മാർഗ്ഗനിർറ്റേ�ശങ്ങൾ
നൽ"ിയ ക്ലബ് "ൺവീനർമാരായ അധ്യാപ"ർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസ"ളും അർപ്പിക്കുന്നു.

റഷീദ് ന്റെപാന്നങ്ങാന്റെതാടി
      സ്റ്റാഫ് ന്റെസക്രട്ടറി
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കവിത                                                                                  

                                                                                                                     ഹിബ. പി  9A

കരിവണ്ടുകൾ

"റുത്തിരുണ്ട ന്റെ]റുവണ്ടു"ൾ "വിയുന്റെട
തൂലി"യിലൂന്റെട ഒലിച്ചിറങ്ങി.

"ാർറ്റേമഘം മൂടിയ "വിയുന്റെട മനസ്സിൽ
നിന്നു വാക്കു"ൾ മഴന്റെ]ാരിഞ്ഞു.

അത് "ഥയായി "വിതയായി..........
സാഹിത്യ സാഗരങ്ങളായി.............

തൂലി" ശാന്തമായി..........
മന്റെറ്റരു സാഗരത്തിനായ് "ാത്തിരുന്നു.
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കഥ 

                                                                                                       അർഷാന. കെക. പി. 10A

മുൻവിധിയില്ലാത്ത തിരുത്തൽ

അ"ന്റെല  നിന്നും  റ്റേ"ൾക്കുന്ന  തീവണ്ടിയുന്റെട  ഇരsലിറ്റേലക്ക്  അയാൾ  നടന്നടുക്കു"യാണ്.
ജീവിതത്തിന്റെന്റ അവസാനം തീവണ്ടിക്കടിയിൽ ന്റെപട്ട്  ന്റെഞരുങ്ങാൻ ഇനി നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം. 

അയാൾ ഓർത്തു... 
എത്ര ന്റെപന്റെട്ടന്നാണ്  കൈദവത്തിന്റെന്റ  അജ്ഞാത "രങ്ങൾ തന്റെന്റ ജീവിതന്റെത്ത പിടിച്ചുലച്ചത്.  30

വർഷന്റെത്ത പ്രവാസ ജീവിതം,  അവസാനം റ്റേ]ാരയും നീരുമില്ലാന്റെത നാട്ടിൽ തിരിന്റെച്ചത്തി.  സsാദ്യവും
ആറ്റേരാഗ്യവും  നഷ്ടന്റെപ്പട്ടറ്റേപ്പാൾ  തനിക്കുറ്റേവണ്ടി  "ാത്തുനിൽക്കാൻ  ആരുമിന്റെല്ലന്ന്  അയാളറിഞ്ഞു.
സൗദിയിന്റെല ഓഫീസ് ജീവനക്കാരനായി ഒരു ലക്ഷറ്റേത്താളം രൂപ കൈ"പറ്റിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല
ഇറ്റേപ്പാൾ മജീദ്.  മറ്റുള്ളവർക്ക്  ജീവിതമുണ്ടാക്കി ന്റെ"ാടുത്ത്  അവസാന"ാലത്ത്  ഉമ്മയുന്റെട ഓപ്പറ്റേറഷന്
റ്റേപാലും പണമില്ലാന്റെത ജീവിതം "ത്തിപ്പടരുന്നു. 

   പാടവരsത്തിലൂന്റെട  ഉപ്പാന്റെന്റ കൈ" പിടിച്ച്  "രഞ്ഞുന്റെ"ാണ്ട്  സ് കൂളിറ്റേലക്ക്  റ്റേപായിരുന്ന ആ
ബാല്യം  അയാൾക്ക്  മുന്നിലൂന്റെട  മിന്നിമറഞ്ഞു.  പ്രതാപവും  ആഢ്യത്വവുന്റെമാന്നുമിന്റെല്ലXിലും  ന്റെവകുറ്റേന്നരം
സ് കൂൾ വിട്ടു വരുറ്റേsാഴുള്ള ഉമ്മാന്റെന്റ ]ായയും പാടന്റെത്ത "ളിയും റ്റേതാട്ടിന്റെല കുളിയും "ഴിഞ്ഞു കൈവ"ി
വീട്ടിന്റെലത്തുറ്റേsാൾ ഉപ്പാന്റെന റ്റേപടിച്ച്  വീടിന്  പിറ"ിലൂന്റെട ഓടിക്കയറിയതുമായ ആ ബാല്യത്തിറ്റേലക്ക്
മടങ്ങാൻ  അയാൾ  ന്റെ"ാതിച്ചു.  ബാല്യം  "ഴിഞ്ഞ്  യൗവ്വനത്തിറ്റേലക്ക്  "ാന്റെലടുത്ത്  ന്റെവക്കുറ്റേsാറ്റേഴ
വീട്ടു"ാരുന്റെട  നിർബന്ധം  മൂലം  ഗൾഫിറ്റേലക്ക്  പറന്നു.  അവിന്റെട  മജ്ജയും  മാംസവും  ത"രുമാറ്
പണിന്റെയടുത്ത്  അവസാനം  നല്ല  നിലയിലായി,  നാട്ടിൽ  നല്ല  സ്ഥാനവും  ലഭിച്ചു.  ഒരിക്കൽ  നാട്ടിൽ
ലീവിന്  വന്നറ്റേപ്പാഴാണത്  സംഭവിച്ചത്.  ഉപ്പാക്ക്  ന്റെപന്റെട്ടന്റെന്നാരു  ഹൃദയറ്റേവദന.  പിന്റെന്നന്റെയല്ലാം  വളന്റെര
ന്റെപന്റെട്ടന്നായിരുന്നു.  ഉപ്പാന്റെന്റ  ഖബറിൽ  നിന്നും  മടങ്ങുറ്റേsാറ്റേഴക്കും  ഒരു  റ്റേഫാൺറ്റേ"ാൾ.  "sനിയിൽ
എറ്റേന്താ  പ്രശ്നം;  വീണ്ടും  സൗദിയിന്റെലത്തി.  "sനിയുന്റെട  സൗദി  ബ്രാഞ്ച്  പൂട്ടു"യാന്റെണന്ന
വാർത്തയറിഞ്ഞ് അയാൾ നടുങ്ങി. ഇതുവന്റെരയുള്ള സsാദ്യന്റെമല്ലാം ഓറ്റേരാ വഴിക്കായി ന്റെ]ലവായിരുന്നു.
സsാദ്യമായി ഒന്നുമില്ല. "ണ്ണിൽ ഇരുട്ട് പടരുന്നു. ജീവിതം ഒന്നാസ്വദിക്കാൻ റ്റേപാലും "ഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു
യന്ത്രം റ്റേപാന്റെല ജീവിച്ചു തീർത്തു.  ഇടന്റെക്കാരു വിളി,  നാട്ടിൽ നിന്നാണ്.  റ്റേമാറ്റേന...  ഉമ്മയുന്റെട  ഇടറിയ
സ്വരം.  പിന്റെന്നന്റെയല്ലാം  പറഞ്ഞത്  കൈസനു  ആയിരുന്നു.  ഉമ്മാക്ക്  വൃക്ക"ൾ  രണ്ടും  ത"രാറിലാണ്.
ന്റെപന്റെട്ടന്ന് തന്റെന്ന ഒരു ഓപ്പറ്റേറഷൻ റ്റേവണം.  അയാൾ നാട്ടിന്റെലത്തി.  അറിയരുന്ന വാതിലു"ന്റെളല്ലാം മുട്ടി.
ഫലമുണ്ടായില്ല.  ഇന്ന്  രാവിന്റെല ഉമ്മയും റ്റേപായി.  ജീവിതത്തിന്  അർത്ഥമില്ലാത്ത അവസ്ഥ.  അയാൾ
ബാല്യത്തിറ്റേലക്ക് മടങ്ങാൻ ന്റെ"ാതിച്ചു. ഒരു പിൻവിളിക്കായി അയാൾ "ാറ്റേതാർത്തു. 
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ന്റെµയിൻ പാഞ്ഞടുത്തു. ആദ്യം വിറന്റെച്ചXിലും അയാൾ കൈദവന്റെത്ത സ്തുതിച്ചു.  ന്റെµയിൻ ]ീറിപ്പാഞ്ഞു.
പിറ്റേറ്റ ദിവസം പത്രത്തിന്റെല വാർത്ത വായിച്ചു് ആ പ്രറ്റേദശം നടുങ്ങി. 'ന്റെµയിനിൽ തല ന്റെവച്ച് തൃക്കാപ്പൂർ
സ്വറ്റേദശി മരിച്ചു'.   
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റ്റ�ഖനം                                                                   

ഫാത്തിമ ലുത്ഫിയ. 10 L

നവകേകരളനിർമിതി പ്രശ്നവും പരിഹാരവും 

കൈദവത്തിന്റെന്റ  സ്വന്തം  നാടായ  റ്റേ"രളം  "ഴിഞ്ഞ  ഏഴ്  നൂറ്റാണ്ടിന്റെന്റ   ഇടയിൽ  ശക്തമായ
മഴക്കാണ്  സാക്ഷിയായത്  വൻ  നാശനഷ്ടങ്ങളും  പ്രളയന്റെ"ടുതി"ളും  അതിജീവിച്ച്  വരു"യാണ്.
നവറ്റേ"രള സൃഷ്ടിപ്പിനായി  നാം റ്റേ"രളീയർ ഒന്നായി പ്രവർത്തിച്ചു റ്റേപാരുന്നു.സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ
എല്ലാം  നഷ്ടമായിട്ടുംമനക്കരുത്തിൽ പ്രതീക്ഷറ്റേയാന്റെട അതിജീവിച്ചവരാണ്  നമ്മൾ.  ആ മറ്റേനാകൈധര്യം
ഇനിയും ഉണ്ടാകും.           

 നവറ്റേ"രള  സൃഷ്ടിപ്പ്  വൻ  കുതിച്ചു]ാട്ടമാണ് സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കന്റെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.വായ്      പ,ഭവന
നിർമ്മാണം,സാsത്തി"സഹായം ,ആറ്റേരാഗ്യം  മുതലായ റ്റേമഖല"ളിൽ വളന്റെര മുറ്റേന്നറ്റമാണ് സർക്കാർ
നടപ്പിലാക്കുന്നത്.   എന്നിരുന്നാലും  വളന്റെര  ഏന്റെറ  അപാ"ത"ൾ   ചൂണ്ടിക്കാറ്റേട്ടണ്ടതുണ്ട്  .
ദുരിതാശ്വാസനിധിയും  മറ്റുമായി  എല്ലാവരും  സജീവമായി  പ്രവർത്തിക്കുന്നു  .  എXിലും  കുറ്റേറന്റെയാന്റെക്ക
എവിന്റെടയും എത്താത്ത സാഹ]ര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് . 

ഈ ഒരു പ്രളയന്റെക്കടുതി നമ്മന്റെളറ്റേയന്റെറ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു. സാsത്തി"മായും,  സാമൂഹി"മായും
നമ്മളിൽ ഓറ്റേരാരുത്തർക്കും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജാതീയ്യ  വ്യവസ്ഥ"ളും  മതകൈവരാഗ്യങ്ങളും  തീന്റെര  ഇന്റെല്ലന്ന്  പറയാൻ  സാധിക്കില്ല.  എന്നാലും
അന്റെതല്ലാം മറന്ന് മറ്റുള്ളവന്റെര സഹായിക്കു"യും റ്റേവണ്ടന്റെതാന്റെക്ക ന്റെ]യ്യുന്നതിലും നാം മുന്നിലായിരുന്നു.

സർക്കാറിന്റെന്റ പുതിയ പരിപാടി"ൾ ആവിഷ്ക്കരിക്ക ന്റെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  എല്ലാ റ്റേമഖല"ളിലും വി"സനം
സൃഷ്ടിക്കലാണ്  നമ്മുന്റെട  ലക്ഷ്യം.  വി"സനം  മാത്രം  റ്റേപാരാ  ഒപ്പം  ഗുണ"രമാക്കു"യും  റ്റേവണം  .
ഭൂരിഭാഗവും സാsത്തി"നില 

കുറഞ്ഞവർക്കും ഏന്റെറ ഗുണ"രമായ "ാര്യപരിപാടി"ൾ ആവിഷ്ക്കരിറ്റേക്കണ്ടതുണ്ട്.  അങ്ങന്റെനയുള്ള
സമൂഹത്തിനും  സർക്കാരിനും  നവറ്റേ"രള  സൃഷ്ടിപ്പിന്  സാധ്യമാ"ാതിരിക്കില്ല  എന്നതിന്റെന്റ  വളന്റെര
നിസ്സംശയമായ "ാര്യമാണ്.  ഒന്റെത്താരുമിച്ചാൽ മലയും റ്റേപാരും എന്ന് പറയുന്നത് റ്റേപാന്റെല നവറ്റേ"രള
സൃഷ്ടിപ്പിനായി നമുന്റെക്കല്ലാവർക്കും ഒപ്പം റ്റേതാറ്റേളാട്റ്റേ]ർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം.
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കുറിപ്പ്  
അനീന കേബബി. ഇ  9A

സാഹിത്യത്തികെ, സുൽത്താകെന ഒാർക്കുകേ0ാൾ

മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഒറ്റേരന്റെയാരു സുൽത്താന്റെനന്റെയാളളു.  ഭാഷയുന്റെടയും വ്യാ"രണത്തിന്റെന്റയും
റ്റേവലിന്റെക്കട്ടു"ൾ ന്റെപാളിന്റെച്ചഴുതി മലയാള സാഹിത്യന്റെത്ത സാധാരണക്കാരന്റെന്റ ജീവിതറ്റേത്താട് റ്റേ]ർത്ത്
നിർത്തിയ  റ്റേബപ്പൂർ  സുൽത്താൻ  എന്ന  ശ്രീ  കൈവക്കം  മുഹമ്മദ്  ബഷീർ.  സാധാരണയിൽ
സാധാരണക്കാരനായ നാട്ടു മനുഷ്യന്റെന്റ പച്ച ഭാഷയിലുളള ഹാസ്യത്മ"മായ ര]ന"ൾ വായനക്കാരന്റെന
]ിരിപ്പിക്കു"യും  ഒപ്പം   ]ിന്തിപ്പിക്കു"യും   ന്റെ]യതു.  അത്  തന്റെന്നയാണ്  ആ തൂലി"യുന്റെട  ശക്തിയും.
അറ്റേദ്ധഹത്തിന്റെന്റ ഒാർമ"ൾക്ക് ജൂകൈല 5 ന് 22 വർഷം തി"യു"യാണ്.

തറ്റേന്റതു മാത്രമായ വാക്കു"ളും  കൈശലി"ളുമായിരുന്നു ബഷീറിന്റെന്റ സവിറ്റേശഷത.  അതുന്റെ"ാണ്ട്
തന്റെന്നയാണ് അറ്റേദ്ധഹത്തിന്റെന്റ ര]ന"ൾ "ബഷീറിയൻ കൈശലി' എന്നറിയന്റെപ്പടുന്നത്.

1908 ൽ  ജനുവരി  21 ന്  തിരുവിതാംകൂറിന്റെല  (ഇറ്റേപ്പാഴന്റെത്ത  റ്റേ"ാട്ടയം  ജില്ലയിന്റെല  കൈവക്കം
താലൂക്കിൽ ഉൾന്റെപ്പട്ട) തലറ്റേയാലപ്പറs് ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാവ് - "ായി അബ്ദുറഹിമാൻ. മാതാവ്-
കുഞ്ഞാത്തുമ്മ.  പ്രാഥമി"  വിദ്യാഭ്യാസം  തലറ്റേയാലപ്പറsിന്റെല  മലയാളം  പള്ളിക്കൂടത്തിലും   കൈവക്കം
ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലും

രസ"രവും  സാഹസി"വുമായിരുന്നു ബഷീറിന്റെന്റ ജീവിതം.  സ്കൂൾ പഠന"ാലത്ത്  (5-ാാം  തരം)
റ്റേ"രളത്തിന്റെലത്തിയ  ഗാന്ധിജിന്റെയ  "ാണാൻ  വീട്ടിൽ  നിന്നും  ഒളിറ്റേച്ചാടിയതാണ്  ബഷീറിന്റെന്റ
ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. "ാൽ നടയായി എറണാംകുളത്ത് ന്റെ]ന്ന് അവിന്റെട നിന്ന് "ളള വണ്ടി
"യറി റ്റേ"ാഴിറ്റേക്കാന്റെട്ടത്തിയ ബഷീർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിറ്റേലക്ക് എടുത്ത് ]ാടി.  ഗാന്ധിജിന്റെയ ന്റെതാട്ടു
എന്ന് പിൽ"ാലത്ത് അറ്റേദ്ധഹം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  1930-ൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പന്റെXടുത്തതിന്റെന്റ
റ്റേപരിൽ  ജയിലിലായി.  പിന്നീട്  ഭഗത്സിംഗ്  മാതൃ"യിൽ  തീവ്രവാദ  സംഘമുണ്ടാക്കി.    തീവ്രവാദ
സംഘടനയുന്റെട മുഖപത്രമായ ഉജ്ജീവനത്തിന്റെലഴുതിയ തീന്റെപ്പാരി റ്റേലഖനങ്ങളാണ് ആദ്യ"ാല കൃതി"ൾ.
"പ്രഭ'  എന്ന  തൂലി"ാനാമമാണ്  അന്ന്  അറ്റേദ്ധഹം  സ്വീ"രിച്ചിരുന്നത്.  വാരി"  പിന്നീട്  "ണ്ടുന്റെ"ട്ടി.
തുടർന്ന്  കുറ്റേറ  വർഷങ്ങൾ  ഇന്ത്യന്റെയാട്ടാന്റെ"  അലഞ്ഞു  തിരിഞ്ഞു.  അതി  സാഹസി"മായ  ഇൗ
"ാലയളവിൽ ബഷീർ  ന്റെ"ട്ടാത്ത  റ്റേവഷങ്ങളില്ല.  ഉത്തറ്റേരന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു  സന്യാസിമാരുന്റെടയും   കൂന്റെട
ജീവിച്ചു. പാ]"ക്കാരനായും മാജിക്കു"ാരന്റെന്റ സഹായിയായും "ഴിഞ്ഞു. പലറ്റേജാലി"ളും ന്റെ]യ്തു. അറബി
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നാടു"ളിലും  ആഫ്രിക്കയിലുമായി  പിന്നീടുളള  സഞ്ചാരം  ഏ"റ്റേദശം  9 വർഷറ്റേത്താളം  തുടർന്ന  ഇൗ
യാത്ര"ളിൽ  അറ്റേദ്ധഹം  പല  ഭാഷ"ളും  ഗ്രഹിച്ചു.  മനുഷ്യ  ജീവിതത്തിന്റെന്റ  എല്ലാ  വശങ്ങളും  തീവ്ര
ദാരിദ്ര്യവും മനുഷ്യ ദുരയും റ്റേനരിട്ടു "ണ്ടു. ബഷീറിന്റെന്റ ജീവിതം തന്റെന്നയാണ് അറ്റേ�ഹത്തിന്റെന്റ സാഹിത്യം
എന്ന്  പറയാം.  ഇതു  റ്റേപാന്റെല  സ്വതന്ത്രമായി  റ്റേലാ"  സഞ്ചാരം  നടത്തിയ  എഴുത്തു"ാർ  മലയാള
സാഹിത്യത്തിൽവളന്റെര വിരളമാന്റെണന്ന് തന്റെന്ന പറയാം.  റ്റേലാ"ം ചുറ്റലിനിടയിൽ "ന്റെണ്ടത്തിയ ഒറ്റേട്ടന്റെറ
ജീവിത സത്യങ്ങൾ അറ്റേദ്ധഹത്തിന്റെന്റ കൃതി"ളിൽ "ാണാം.

പത്മനാഭ കൈപ പത്രാധിപനായിരുന്ന "ജയ റ്റേ"സരി' യിൽ പ്രസിദ്ധീ"രിച്ച തXം ആണ് ആദ്യം
പ്രസിദ്ധീ"രിച്ച  "ഥ.  റ്റേജാലി  അറ്റേന്വഷിച്ചാണ്  ബഷീർ  പത്രാധിപരുന്റെട  അടുന്റെത്തത്തിയത്.  എന്നാൽ
റ്റേജാലി  തരാൻ  നിവൃത്തിയിന്റെല്ലന്നു  റ്റേ"ട്ട  ബഷീർ  ഗത്യന്തരമില്ലാന്റെത  ഒരു  "ഥ  എഴുതു"യായിരുന്നു.
"റുത്തിരുണ്ട് വിരൂപയായ നായി"യും ]ട്ടു"ാലും,  റ്റേ"ാXണ്ണും കൂനുമുളള യാ]"ൻമാരുമായി എഴുതിയ
"ഥയാണ് തXം.

റ്റേപ്രമറ്റേലഖനം  (റ്റേനാവൽ  1944),  ന്റുപ്പൂപ്പാന്റെക്കാരാറ്റേനണ്ടാർന്ന്  (റ്റേനാവൽ  1951),  ആനവാരിയും
ന്റെപാൻകുരിശും (റ്റേനാവൽ 1953),  പാത്തുമ്മയുന്റെട ആട് (റ്റേനാവൽ 1959), മതിലു"ൾ (റ്റേനാവൽ) - 1980 ൽ
അടൂർ റ്റേഗാപാലകൃഷ്ണൻ മതിലു"ൾ എന്ന റ്റേനാവൽ സിനിമയാക്കി-,  ഭൂമിയുന്റെട അവ"ാശി"ൾ (ന്റെ]റു"ഥ
1977),  ശബ്ദങ്ങൾ  (റ്റേനാവൽ 1947),  സ്ഥലന്റെത്ത പ്രധാന ദിവ്യൻ  (റ്റേനാവൽ  1953),  വിശ്വവിഖ്യാതമായ
മൂക്ക് (ന്റെ]റു"ഥ 1954), വിശപ്പ് (ന്റെ]റു"ഥ 1968), റ്റേനരും നുണയും (1969) എന്നിവ പ്രധാന കൃതി"ളാണ്.

റ്റേ"ന്ദ്രസാഹിത്യ  അക്കാദമി  അവാർഡ്,  റ്റേ"രള  സാഹിത്യ  അക്കാദമി  ന്റെഫറ്റേല്ലാഷിപ്പു"ൾ,
സാഹിത്യത്തിനും രാഷ്ട്രീയത്തിനുമായി 4 നാമപത്രങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിച്ചു. 1982 ൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺന്റെമന്റ്
പത്മശ്രീ നൽ"ി ആദരിച്ചു. 1987 ൽ "ാലിക്കറ്റ് യൂണിറ്റേവഴ്സിറ്റി റ്റേഡാക്ടർ ന്റെടറ്റേല്ലസ് ബിരുദം നൽ"ി. റ്റേപ്രം
നസീർ  അവാർഡ്,  ലളിതാംബി"  അന്തർജനം  സാഹിത്യ  അവാർഡ്,  മുട്ടത്തു  വർക്കി  അവാർഡ്,
വളളറ്റേത്താൾ പുരസ്കാരം എന്നിവ ലഭിച്ചു. 1994 ജൂലായ് 05 ന്  ബഷീർ ഇൗ റ്റേലാ"റ്റേത്താട് വിട പറഞ്ഞു.

ബഷീർ വിട പറഞ്ഞാലും അറ്റേദ്ധഹത്തിന്റെന്റ ര]ന"ന്റെളല്ലാം പുറത്തിറങ്ങിയ അറ്റേത പുതുമറ്റേയാന്റെട
തന്റെന്ന  ഇന്നും  വായിക്കന്റെപ്പടുന്നു.  "ാരണം  അവ  ഒാറ്റേരാന്നും  ഒാറ്റേരാ  പാഠപുസ്ത"ങ്ങളാണ്,  ജീവിതം
എന്റെന്തന്ന് "ാട്ടിത്തരുന്ന മഹത്തായ പാഠപുസ്ത"ങ്ങൾ.   
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റ്റ�ഖനം

കൃഷ്ണദാസ്. കെക. (മലയാളം അദ്ധ്യാപകൻ)

അദ്ധ്യാപകർ

ഭാഗം: ഒന്ന്.
അദ്ധ്യാപ"നും വിദ്യാർത്ഥിയും  കൈവജാത്യത്തിന്റെന്റ അതിർയാണ്
ഇന്ന് പXിടുന്നത്.
അദ്ധ്യാപ"ർ നിശ്ചലതയുന്റെട ജന്മിത്തത്തിലും 
വിദ്യാർത്ഥി ]ലനാത്മ"തയുന്റെട മുതലാളിത്തത്തിലും. 
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെന്റ ആ"ാശം വിദ്യാർത്ഥിയുന്റെട വിശാല സാധ്യതയാകുറ്റേsാൾ 
മരുഭൂമിയിന്റെല നീരുറവറ്റേയ 
അദ്ധ്യപ"ർസ്വപ്നം "ാണുന്നു. 
അദ്ധ്യാപ"ർഒന്നായി നിൽക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥി പലതായി വ്യാപിക്കുന്നു.
സാധ്യതയുന്റെട വിശാലവിഹായസ്സിൽ സഞ്ചരിച്ച് സ്വര സ്ഥാനം വിദ്യാർത്ഥി ]ിട്ടന്റെപ്പടുത്തുറ്റേsാൾ   
നിർണ്ണയിയ്ക്കന്റെപ്പട്ട താളവട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് പരി]ിതമായത് മാത്രം  അദ്ധ്യാപ"ർ ന്റെ"ാട്ടി നിറയ്ക്കുന്നു.
 പുതിയ ആ"ാശറ്റേമാ പുതിയ ഭൂമിറ്റേയാ 
 വിയർന്റെപ്പാഴുക്കി അദ്ധ്യാപ"ർ  സ്വന്തമാക്കുന്നില്ല.
സ്വയം നിർമ്മിച്ചുന്റെവച്ച അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ എന്തിന്റെനയും പാ"ന്റെപ്പടുത്താനുള്ള  പരിശ്രമത്തിലാണ് . 
അതിർത്തി"ൾ ന്റെവട്ടിന്റെപ്പാളിച്ച് സാധ്യതയിറ്റേലയ്ക്ക് പ്രവഹിയ്ക്കാൻ
മനസ്സ് ഇന്ന് പര്യാപ്തമല്ല.
യവന ദാർശനി"റ്റേരാ ഉപനിഷത് ]ിന്ത"റ്റേരാ റ്റേപാന്റെല  ന്റെ"ാണ്ടും ന്റെ"ാടുത്തും
 മുറ്റേന്നറിയ ഗുരുക്കന്മാരല്ല അദ്ധ്യാപ"ർ.
 മുടക്കുമുതൽ തിരിച്ചുപിടിച്ച് ജീവിതറ്റേത്ത ഉല്ലാസമാക്കാനുള്ള ഓട്ടം നടത്തുന്നവരാണ്.
ഭൂത"ാലത്തിന്റെന്റ ആവനാഴിയിന്റെല റ്റേശഷിപ്പു"ളാണ് പലറ്റേപ്പാഴും എടുത്തു ഉപറ്റേയാഗിക്കുന്നത്. 
ഉന്നം പിഴച്ചും മർമ്മം പിഴച്ചും ആയുധങ്ങൾ അസ്ഥാനത്ത് റ്റേപായി പതിയ്ക്കുന്നു.
പഴയ പൽ]ക്രങ്ങളിൽ പലതും "ട്ടപ്പുറത്താണ്  .
 
ഭാഗം: രണ്ട്.
ഒഴുക്കിന്റെനതിന്റെര നീന്തി"യറാനുള്ള "ാഴ്ചയും "ാഴ്ചപ്പാടും രൂപന്റെപ്പടുറ്റേsാൾ വിദ്യാർത്ഥിയിറ്റേലയ്ക്കുള്ള 
അ"ലം റ്റേനർത്തു വരും. 
അറിവും അറിവിന്റെന്റ റ്റേമഘലയും പുതുക്കുറ്റേsാൾ 
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അദ്ധ്യാപ"ർ വിദ്യാർത്ഥിയാവും.
 മതിലു"ൾ ഇല്ലാതാവും .
അതിർത്തി"ൾ ലംഘിയ്ക്കാനും 
പുതിയ ഭൂമി" "ന്റെണ്ടത്താനും  ഇടയാക്കും. നന്മ"ൾപൂക്കുന്ന 
പുൽത"ിടിയിൽ  മൂല്യങ്ങൾ വിരിയും.
എന്താ ഉൾക്കണ്ണ് തുറന്നാറ്റേലാ ?        
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കഥ 

അമീൻ 9H

സ്വർണ്ണക്കണ്ണുള്ള രാജകുമാരി 

കൂരിരുട്ടിലൂന്റെട മഴന്റെവള്ളപ്പാച്ചിലിന്റെന്റ ശബ്ദത്തിനിടയിൽ ഒരു സ്ത്രീ, ആറുമാസം പ്രായം വരാത്ത ഒരു 
ന്റെപണ്കുഞ്ഞ്. കുഞ്ഞിന്റെന ഒരു വാതിൽ പടിയിൽ ന്റെ"ാണ്ടുന്റെവച്ച് വാതിൽ മുട്ടി. വീട്ടു"ാർ വാതിൽ 
തുറന്നറ്റേപ്പാൾ "ണ്ടത് ഒരു പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് "രയുന്നു. അവർ ആ കുഞ്ഞിന്റെന ന്റെനറ്റേഞ്ചാട് റ്റേ]ർത്തു. "ാരണം 
പതിനഞ്ചു വർഷമായി ഒരു കുഞ്ഞിക്കാൽ "ാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രാർത്ഥനയുന്റെട ഫലമായി 
കൈദവം അനുഗ്രഹിച്ചു നൽ"ിയതാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെന എന്നവർ "രുതി. കുഞ്ഞിന് അശ്വതി എന്ന് 
റ്റേപരുവിളിച്ചു. അവൾ അവിന്റെട സറ്റേന്താഷറ്റേത്താന്റെട "ഴിഞ്ഞു. അവന്റെള "ിട്ടിയ ദിവസം അവളുന്റെട 
പിറന്നാളായി ആറ്റേഘാഷിച്ചു. എല്ലാ പിറന്നാൾ ദിവസവും ഉല്ലാസയാത്ര റ്റേപാകുമായിരുന്നു. 
നീലക്കണ്ണു"ളും "റു"റുത്ത മുടിയും ഉള്ള സുന്ദരിയായിരുന്നു അവൾ.

"ാലം മുറ്റേന്നാട്ടു റ്റേപായി.  അവൾക്കു കൂട്ടായി അവർക്കു ഒരു കുഞ്ഞുപിറന്നു.  റ്റേപര്  അപ്പു.  പതുന്റെക്ക
പതുന്റെക്ക അശ്വതി ഒരു അധി"പ്പറ്റായി മാറി. എന്നാൽ അശ്വതിയും അപ്പുവും നല്ല കൂട്ടു"ാരായിരുന്നു. ഇത്
സഹിക്കാന്റെത  'അമ്മ  അശ്വതിന്റെയ  റ്റേജാലി  മുഴുവൻ  എടുപ്പിച്ചും  ഭക്ഷണം  ഒന്നും  നൽ"ാന്റെതയും  അതി
ക്രൂരമായി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു.  പല രാത്രി"ളിലും അവന്റെള ഒറ്റക്ക് പുറത്താക്കും എന്നാൽ ആരുമറിയാന്റെത അപ്പു
അവൾക്ക് ഭക്ഷണം ന്റെ"ാടുക്കു"യും പുറത്ത് കൂട്ടിരിക്കു"യും ന്റെ]യ്യുമായിരുന്നു.  "ാരണം അപ്പു അവന്റെള
അത്രമാത്രം  ഇഷ്ടന്റെപ്പട്ടിരുന്നു.  അവളുന്റെട  ആറാമന്റെത്ത  പിറന്നാളിന്റെന്റ  അന്ന്  ഉല്ലാസ  യാത്ര  റ്റേപായി.
അശ്വതി  വളന്റെര  സറ്റേന്താഷവതിയായിരുന്നു.  "ാരണം  അപ്പു  ജനിച്ചതിനു  റ്റേശഷം  അവർ  എവിന്റെടയും
അശ്വതിന്റെയ ന്റെ"ാണ്ടുറ്റേപായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്റെതാരു ]തിയാന്റെണന്ന് അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
അവളുന്റെട  "യ്യിന്റെലാരു  "ത്തും  ന്റെ"ാടുത്ത്  അപരി]ിതമാന്റെയാരു  നാട്ടിൽ  അവർ  അവന്റെള  ഉറ്റേപക്ഷിച്ചു.
റ്റേപാ"ാൻ റ്റേനരം അപ്പു വിതുsിന്റെക്കാണ്ട് അവറ്റേളാട് പറഞ്ഞു, "റ്റേ]ച്ചി വലിയ ആളായാൽ എന്റെന്ന റ്റേതടി
വരണം". ആറുവയസ്സു് മാത്രം പ്രായമുള്ള അവൾ ആ "ത്തുമായി ആ നഗരത്തിൽ അലഞ്ഞു. അറ്റേപ്പാഴാണ്
ശ്രീകൃഷ്ണന്റെന്റ  ഗാനാർച്ചന  റ്റേ"ൾക്കാനിടയായത്.  ആ  ഗാനം  റ്റേ"ട്ട  സ്ഥലറ്റേത്തക്ക്  അവൾ  നടന്നു.
അവിന്റെടന്റെയാരു പണ്ഡിതന്റെന "ണ്ടുമുട്ടി.  "ത്തു വായിച്ച പണ്ഡിതൻ അവറ്റേളാട്  പറഞ്ഞു. "നീ അവരുന്റെട
കുഞ്ഞല്ല,  നീ അവർന്റെക്കാരു ബാധ്യതയാണ് എന്നുമാണ് ഈ "ത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്".  അവൾ
എങ്ങന്റെനയാണ് അവരുന്റെട "യ്യിന്റെലത്തിയന്റെതന്ന് അറ്റേ�ഹം വായിച്ചുന്റെ"ാടുത്തു. എന്നിട്ടറ്റേ�ഹം അവറ്റേളാട്
പറഞ്ഞു.. "നീ നിന്റെന്റ അമ്മന്റെയ "ാണുന്ന റ്റേനരം സ്വന്തം മ"ളാന്റെണന്ന്  പറയാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല".
അവൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു. 

                                                                                        16                                               ടി. എസ്. എസ്.വടക്കാങ്ങര



                                                                                                                                                                     നീഹാരം 

"ഠിനമായ  വിശപ്പു"ാരണം  തളർന്ന്  അവൾ  ഒരു  മരച്ചുവട്ടിൽ  വിശ്രമിക്കാനിരുന്നു.  ചുറ്റും
റ്റേനാക്കിയറ്റേപ്പാൾ ഇതുവന്റെര "ാണാത്ത ഒരു മറ്റേനാഹരമായ ന്റെ"ാട്ടാരം "ണ്ടു. അവൾ അവിറ്റേടക്ക് നടന്നു.
അവിടുന്റെത്ത റ്റേജാലിക്കാരി അവൾക്ക്  ഭക്ഷണം നൽ"ി.  അവൾ അവിടുന്റെത്ത റ്റേജാലിക്കാരിയായ മാറി.
അവിന്റെട അവളുന്റെട പ്രായത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടി"ളുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ആ കുട്ടി"ൾന്റെക്കാപ്പം അവിന്റെട
"ളിച്ചു വളർന്നു. "ാലം "ടന്നു റ്റേപായി. അതിൽ ഒരു കുട്ടി അവറ്റേളാട് പറഞ്ഞു.. "നീ ഇതുവന്റെര "ാണാത്ത
ഒരു  റാണിയുണ്ട്  ഇവിന്റെട,  അവൾ  അതീവ  സുന്ദരിയാണ്".  ഇത്  റ്റേ"ട്ടറ്റേപ്പാൾ  അശ്വതിക്ക്  അവന്റെര
"ാണാൻ  തിടുക്കമായി.  ഭടന്മാരുന്റെട  "ണ്ണുന്റെവട്ടിച്ച്  അവൾ  റാണിയുന്റെട  അന്ത:പുരത്തിന്  സമീപം
എത്തിയറ്റേപ്പാൾ റാണിയും തിരുമനസ്സും പറയുന്നത് അവൾ റ്റേ"ട്ടു. "  നിങ്ങൾ എന്റെന്റ മ"ന്റെള വധിച്ചിറ്റേല്ല.."
തിരുമനസ്സ് പറഞ്ഞു.."ഇല്ല,  ഞാൻ വധിച്ചട്ടില്ല,  ഒരു ദാസിയുന്റെട അടുത്ത് ഉറ്റേപക്ഷിക്കാനായി ന്റെ"ാടുത്തു.
നിന്റെന്റ നല്ലതിന്  റ്റേവണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത് ന്റെ]�ത്.  അവൾ പിറന്നറ്റേപ്പാൾ നിന്റെന്റ ഭർത്താവ് മരിച്ചു.
അറ്റേപ്പാൾ സ്വാമി  പറഞ്ഞു അവളുന്റെട നീലക്കണ്ണുന്റെ"ാണ്ട് നിന്റെന്ന റ്റേനാക്കിയാൽ നീയും മരിക്കുന്റെമന്ന്..".
റാണി പറഞ്ഞു.." ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് ? എന്റെന്റ ഭർത്താവും മ"ളും ഇല്ല..". 

ഇന്റെതല്ലം റ്റേ"ട്ട് അശ്വതി വിതുsിന്റെക്കാണ്ട് മുറിയിറ്റേലറ്റേക്കാടി. പലതും ആറ്റേലാ]ിച്ച്  "രഞ്ഞ് അവൾ
ഉറങ്ങിറ്റേപ്പായി.  സ്വപ്നത്തിൽ  ഒരു  റ്റേദവത  വന്ന്   പറഞ്ഞു."  നിന്റെന്റ  "ണ്ണു"ൾ  'അമ്മ  "ണ്ടാലാണ്
പ്രശ്നമുള്ളത്. ഈ "ണ്ണു"ൾ നീ ഉറ്റേപക്ഷിച്ചാൽ യാന്റെതാരു പ്രശ്നവുമുണ്ടാ"ില്ല..". അറ്റേപ്പാൾ തന്റെന്ന ഉണർന്ന്
അവൾ തന്റെന്റ "ണ്ണു"ൾ രണ്ടും കുത്തിന്റെപ്പാട്ടിച്ചു.  എന്നിട്ടവൾ അറ്റേമ്മ എന്ന് വിളിച്ചുന്റെ"ാണ്ട് റാണിയുന്റെട
അടുറ്റേത്തക്ക്  ഓടി.  ഉറക്കത്തിൽനിന്ന്  ഉണർന്ന  റാണി  "ണ്ണിൽ  നിന്നും  രക്തം  വാർന്റെന്നാഴുകുന്ന
അശ്വതിന്റെയ ന്റെ"ട്ടിപ്പിടിച്ചു.  അറ്റേന്നരം റ്റേദവത പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പട്ട് പറഞ്ഞു.."നിങ്ങളുന്റെട റ്റേæഹത്തിന് മുന്നിൽ
ഏന്റെതാരു ദുർവിധിയും  റ്റേതാറ്റുറ്റേപാകും".  ഇതും  പറഞ്ഞ്  മാന്ത്രി"  ദണ്ഡുന്റെ"ാണ്ട്  അവളുന്റെട  "ണ്ണിറ്റേലക്ക്
വീശി.  അവളുന്റെട "ണ്ണു"ൾ സ്വർണ്ണക്കാണു"ളായി മാറി.  പിന്നീട് അവന്റെള എല്ലാവരും സ്വർണ്ണക്കണ്ണുള്ള
രാജകുമാരി  എന്ന്  വിളിച്ചു.  അവൾ  അപ്പുവിന്റെന  റ്റേതടിപ്പിടിച്ച്  ന്റെ"ാട്ടാരത്തിറ്റേലക്ക്  ന്റെ"ാണ്ടുവന്ന്
മന്ത്രിയാക്കി വാഴിച്ച് സറ്റേന്താഷറ്റേത്താന്റെട ജീവിച്ചു.  
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യോത്രോവിവരണം 
നദ. കെക. ടി.  9 I

ഓർമ്മയികേലക്ക് ഒരു കകെ=ാപ്പ്

ഒരുപാട്  നാളു"ളായി  ഞങ്ങൾ  ആ  ദിവസത്തിനു  റ്റേവണ്ടി  "ാത്തിരിക്കുന്നു.  സ്കൂൾ  തുറന്ന
അന്നുമുതൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്ന ആ സദനത്തിറ്റേലക്ക്.... 

ആ ദിവസം ആഗതമായി,  നവംബർ  22  ന്റെവള്ളി..  റ്റേപാകുന്നതിന്റെന്റ  രണ്ടുദിവസം മുs്  തന്റെന്ന
ഞങ്ങൾ  അറ്റേങ്ങാറ്റേട്ടക്ക്  ന്റെ"ാണ്ടുറ്റേപാ"ാനുള്ള  സാധനങ്ങൾ  ഒരുക്കാൻ  തുടങ്ങിയിരുന്നു.  അത്
വിജയ"രമായി തന്റെന്ന പൂർത്തീ"രിക്കാൻ സാധിച്ചു.  ഞങ്ങളുന്റെട ക്ലാസ്സിന്റെല കുട്ടി"ൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു
ആ യാത്രയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നത്.

അന്ന് രാവിന്റെല 8 മണിക്ക് തന്റെന്ന ആൻസി ടീച്ചറുന്റെട റ്റേനതൃത്വത്തിൽ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ശ്രീജിത
ടീച്ചർ, റുക്കിയ ടീച്ചർ, തസ് ലീന ടീച്ചർ,  മറ്റേനാജ് സർ എന്നിവരും ഞങ്ങറ്റേളാന്റെടാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബസ്
ഓടിത്തുടങ്ങിയറ്റേപ്പാൾ  തന്റെന്ന  പലരും  പാട്ടുപാടാനും  ഡാൻസ്  ന്റെ]യ്യാനും  എല്ലാം  ആരംഭിച്ചു.  പല
കുട്ടി"ളും  അവരുന്റെട  "ഴിവു"ൾ  പ്ര"ടമാക്കി.  കുറച്ചു"ഴിഞ്ഞറ്റേപ്പാൾ  അധ്യാപ"ർ  ഞങ്ങൾക്കു  റ്റേവണ്ടി
ഒരുക്കിയ പ്രാതൽ "ഴിക്കാൻ റ്റേവണ്ടി ഇറങ്ങി. ഭക്ഷണം "ഴിച്ചതിനു റ്റേശഷം യാത്ര തുടർന്നു. ആദ്യമായി
ഗുരുവായൂർ ആനത്താവളം ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യം.  ഗുരുവായൂർ ന്റെപന്റെട്ടന്ന് തന്റെന്ന എത്തിയതായി റ്റേതാന്നി.
അവിന്റെട ന്റെ]ന്ന് പല അവസ്ഥ"ളിൽ ഉള്ള ആന"ന്റെള വീക്ഷിച്ച റ്റേശഷം ബസ്സിൽ "യറി യാത്ര തുടർന്നു.
അടുത്തത്  നമ്മൾ  റ്റേപാകുന്നത്  ഓർഫറ്റേനജ്  റ്റേലക്ക്  ആണ്  എന്ന്  ടീച്ചർ  ഓർമന്റെപ്പടുത്തി.  “റ്റേപാപ്പ്
റ്റേജാൺറ്റേപാൾ  പീസ്  റ്റേഹാം”  എന്നായിരുന്നു  ഓർഫറ്റേനജിന്റെന്റ  റ്റേപര്.  അവിന്റെടന്റെയത്തിയറ്റേപ്പാൾ
ആൺകുട്ടി"ൾ പള്ളിയിറ്റേലക്കും  ന്റെപൺകുട്ടി"ൾ ഓർഫറ്റേനജിന്റെന്റ  അ"റ്റേത്തക്കും  റ്റേപായി.  അവിന്റെട
"ണ്ട "ാഴ്ച വളന്റെര ദയനീയമായിരുന്നു.  ഒന്നിനും "ഴിയാത്ത ]ില ശരീരങ്ങൾ!  എന്തിനും പരസഹായം
ആശ്രയിക്കുന്ന ]ിലർ. എല്ലാം മനസ്സ് നുറുങ്ങുന്ന "ാഴ്ച"ൾ!! ആദ്യം സ്ത്രീ"ളുന്റെട അടുറ്റേത്തക്കാണ് റ്റേപായത്.
പല പല അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചു മറ്റും "ിടപ്പിലായവന്റെര അവിന്റെട "ാണാൻ സാധിച്ചു.  അവർ ഞങ്ങന്റെള
പാട്ടുപാടി സറ്റേന്താഷിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളും അവന്റെര പാട്ടുപാടി "യ്യിന്റെലടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. 

പിന്റെന്ന  പുരുഷന്മാരുന്റെടയും  അതിനുറ്റേശഷം  കുട്ടി"ളുന്റെടയും  അടുറ്റേത്തക്കാണ്  റ്റേപായത്.  അതിൽ
ഏറ്റവും  കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ചത്  കുട്ടി"ളുന്റെട  അടുറ്റേത്തക്ക്  റ്റേപായറ്റേപ്പാഴാണ്.  മാതാപിതാക്കൾ ജീവിത
സുഖത്തിന്  റ്റേവണ്ടി  ഉറ്റേപക്ഷിച്ച  ആ  കുരുന്നു"ന്റെള  "ണ്ടാൽ  ആരാണ്  ഒന്ന്  വിതുsാതിരിക്കു"!!!
അക്കൂട്ടത്തിൽ പലരും പല "ാര്യങ്ങളിലും പ്രതിഭ"ൾ ആയിരുന്നു.  അവർ ഞങ്ങൾക്ക് പാട്ടു"ൾ പാടി
തന്നു.  അവരുന്റെടന്റെയല്ലാം  പാട്ട്  റ്റേ"ട്ടറ്റേപ്പാൾ  ആനന്ദത്തിലുപരി  വിഷമം  ആയിരുന്നു  റ്റേതാന്നിയത്.
റ്റേപാവു"യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞറ്റേപ്പാൾ റ്റേവണ്ട എന്ന് മറുപടിയുമായി അവർ ഒപ്പം കൂടിയറ്റേപ്പാൾ ഞങ്ങളുന്റെട
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കൂട്ടത്തിൽ "ഴിയാത്തവർ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിന്റെടനിന്നിറങ്ങി ന്റെതാട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സ്കൂളിറ്റേലക്കാണ്
ഞങ്ങന്റെള ടീച്ചർ ന്റെ"ാണ്ടുറ്റേപായത്. അവിന്റെടയും പല കൈവ"ല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടി"ന്റെള "ാണാൻ സാധിച്ചു.

എല്ലാം "ണ്ട റ്റേശഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉച്ചഭക്ഷണം "ഴിച്ചു.  ന്റെവറും ക്ലാസ്  റൂമിൽ ഭക്ഷണം
"ഴിച്ച് ശീലമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് അന്റെതാരു റ്റേവറിട്ട അനുഭവമായിരുന്നു. പിന്നീട് അവിന്റെട നിന്ന് റ്റേശാഭാസിറ്റി
യിറ്റേലക്ക് ആയിരുന്നു യാത്ര. അവിന്റെടനിന്ന് പലരും പല സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ചു. അധി"ം കൈവ"ാന്റെത 
തന്റെന്ന  ഞങ്ങൾ  സ്കൂളിറ്റേലക്ക്  തിരിച്ചു.  അധ്യാപ"രും  കുട്ടി"ളും  ഒന്നിച്ച്  യാത്രാനുഭവങ്ങൾ  പങ്കുന്റെവച്ചു.
"ളിതമാശ"ൾ പറഞ്ഞു സമയം റ്റേപായതറിഞ്ഞില്ല. രാത്രി 8 മണിറ്റേയാന്റെട ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ തിരിന്റെച്ചത്തി.
പുത്തൻ അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചാണ്  ആ യാത്ര സമാപിച്ചത്  .  ഹൃദയത്തിൻന്റെറ താളു"ളിൽ കുറിച്ച്
ന്റെവക്കാൻ അങ്ങന്റെന ഒരു യാത്ര കൂടി..
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ആസ്വോദനക്കുറിപ്പ് 

ചന്ദനാ ബാബു എ. ബി. 8 H

കെഹലൻ കെകല്ലർ

"ഥയുന്റെട പുതിയ റ്റേമച്ചിൽ പുറങ്ങൾ വായനക്കാർക്ക് "ന്റെണ്ടടുത്തു നൽകുന്ന എഴുത്തു"ാരിയാണ്
ബീന റ്റേജാർജ്.  ബീന റ്റേജാർജിൻന്റെറ  ന്റെഹലൻന്റെ"ല്ലർ എന്ന "ഥയിൽ അന്ധയും ബധിരയും  എXിലും
സ്ഥിര  പരിശ്രമത്താൽ  റ്റേലാ"ം  "ീഴടക്കിയ  വനിതയായ  ന്റെഹലൻ  ന്റെ"ല്ലറുന്റെട  ജീവിതമാണ്
വിവരിക്കുന്നത്.  ശബ്ദവും  പ്ര"ാശവും  ഇല്ലാത്ത  ഒരു  റ്റേലാ"ത്ത്  വിജയ"രമായ  ജീവിതം  നയിച്ച
ന്റെഹലൻന്റെ"ല്ലർ  എന്ന  ധീര  വനിതയുന്റെട  "ഥയാണിത്.  സ്വപ്രയത്നത്തിലൂന്റെട,  "ഠിനാധ്വാനത്തിലൂന്റെട
മഹത്വത്തിറ്റേലക്ക് ഉയർന്ന അപൂർവ്വം വ്യക്തി"ളിൽ ഒരാളാണ് അവർ.  പരിമിതി"ളും പരാധീനത"ളും
ഒരു  ശാപമായി  "രുതാന്റെത,  സമൂഹത്തിൻന്റെറ  നന്മയ്ക്കുറ്റേവണ്ടി  ജീവിക്കണന്റെമന്ന്  ഈ  കൃതി  നന്റെമ്മ
പഠിപ്പിക്കുന്നു. 

ബാല്യം മുതൽ മരണം വന്റെരയുള്ള പ്രധാന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ പുസ്ത"ത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ആനന്ദത്തിറ്റേലക്കുള്ള ഒരു വാതിൽ അടയുറ്റേsാൾ മന്റെറ്റാന്ന് താന്റെന തുറക്കും.  എന്നാൽ നാം പലറ്റേപ്പാഴും
അടഞ്ഞ വാതിലിറ്റേലക്ക് തന്റെന്നയാണ് വളന്റെരറ്റേനരം റ്റേനാക്കിന്റെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്.  അതുന്റെ"ാണ്ട് നമുക്ക്
റ്റേവണ്ടി  തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന  വാതിൽ  നാം  "ാണുന്നറ്റേത  ഇല്ല.  വി"ലാംഗത്വം  ഒരു  ശാപമായി
"ണക്കാക്കാന്റെത  പരാധീനത"ളും  പരിമിതി"ളും  മനസ്സിലാക്കി  നന്റെല്ലാരു  സമൂഹത്തിനുറ്റേവണ്ടി
പ്രയത്നിക്കണന്റെമന്ന് ന്റെഹലൻ ന്റെ"ല്ലറുന്റെട ജീവിതം നന്റെമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
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റ്റ�ഖനം

അംന റുഷ്ദ. കെക  

അഗ്നിച്ചിറകുള്ള അത്ഭുത പ്രതിഭ 

മികൈസൽ മാൻ ഒാഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയന്റെപ്പടുന്ന ശ്രീമാൻ എ പി ന്റെജ അബ്ദുൽ "ലാം  നമ്മുന്റെട മുൻ
രാഷ്ട്രപതിയും രാജ്യം മുഴുവൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന സമുന്നത വ്യക്തിയുമാണ്. ഇന്ത്യയുന്റെട ശാസ്ത്ര സാറ്റേXതി"
കുതിപ്പിന് അഗ്നിച്ചിറകു"ൾ പണിത് നൽ"ിയ "ലാമിന്റെന്റ ജീവിതം നമുന്റെക്കല്ലാവർക്കും മാതൃ"യാണ്.
പരിശ്രമ  ശാലി"ൾക്ക്  ജീവിത  വിജയത്തിന്റെന്റ  ന്റെ"ാടുമുടി"ൾ  നിഷ്പ്രയാസം  "ീഴടക്കാന്റെമന്നതിന്റെന്റ
തി"ഞ്ഞ  ഉദാഹരണമായിരുന്നു  അറ്റേദ്ധഹം.  അഗ്നിച്ചിറകു"ൾ  എന്നത്   അറ്റേദ്ധഹത്തിന്റെന്റ  ആത്മ
"ഥയാണ്.

അറ്റേദ്ധഹത്തിന്റെന്റ മുഴുവൻ റ്റേപര് അബുൽ ഫക്കീർ കൈസനുൽആബിദീൻ അബ്ദുൽ "ലാം എന്നാണ്.
1931 ഒറ്റേക്ടാബർ  15 ന്  തമിഴ്നാട്ടിന്റെല  രാറ്റേമശ്വരം  ജില്ലയിൽ  രാമനാഥപുരത്ത്  ഒരു  മുസ്ലിം  ദരിദ്ര
കുടുംബത്തിൽ കൈസനുൽ ആബിദിന്റയും ആസ്യാമ്മയുന്റെടയും മ"നായാണ് "ലാം ജനിച്ചത്.  റ്റേബാട്ടു"ൾ
വാട"ക്ക്  ന്റെ"ാടുത്തും  വളളം  തുഴഞ്ഞും  ജീവിക്കുന്ന  പിതാവിന്റെന്റ  മ"ന്  ജീവിത  സാഹ]ര്യങ്ങറ്റേളാട്
"ഠിനമായി  ന്റെപാരുറ്റേതണ്ടി  വന്നു  വിജയത്തിന്റെലത്താൻ.  രാജ്യത്തിന്റെന്റ  ബഹിരാ"ാശ  ആണവ
സാറ്റേXതി" വിദ്യയുന്റെട വഴി"ാട്ടിയും രാഷ്ട്ര സാരഥിയുമായി അറ്റേദ്ധഹം വളർന്നത് അക്ഷീണ പരിശ്രമം
ന്റെ"ാണ്ടും ഇച്ഛാശക്തിന്റെ"ാണ്ടും മാത്രമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ ന്റെ]ലവിന് പിതാവിന്റെന്റ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി
പുളിങ്കുരു ന്റെപറുക്കി വിറ്റും "ടത്തുവളളം തുഴഞ്ഞും, പത്രം വിറ്റുമാണ് അറ്റേദ്ധഹം പണം "ന്റെണ്ടത്തിയത്. 

ഗ്രാമത്തിന്റെല  സ്കൂളിന്റെല  പ്രാഥമി"  വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു  റ്റേശഷം  1950 ൽ  തിരുച്ചിറപ്പളളി  ന്റെസന്റ്
റ്റേജാസഫ് റ്റേ"ാറ്റേളജിൽ നിന്ന് ബിരുദന്റെമടുത്തു.  പിന്നീട് മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒാഫ് ന്റെടറ്റേòാളജിയിൽ
നിന്ന് എയററ്റേനാട്ടി"് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദവും റ്റേനടി. 1969 ൽ ഇന്ത്യയുന്റെട ബഹിരാ"ാശ
ഗറ്റേവഷണ റ്റേ"ന്ദ്രമായ ന്റെഎ.എസ്.ആർ.ഒ യിൽ റ്റേ]ർന്നു. 1980 ജൂകൈല യിൽ "റ്റേരാഹിണി'  എന്ന കൃത്രിമ
ഉപഗ്രഹന്റെത്ത  ലക്ഷ്യത്തിന്റെലത്തിച്ച്  ]രിത്രത്തിൽ  ഇടം  റ്റേനടി.  2002 ൽ  ന്റെ".ആർ  നാരായണന്റെന്റ
പിന്ഗാമിയായി ഇന്ത്യയുന്റെട 11-ാാമന്റെത്ത രാഷ്ട്രപതിയായി അറ്റേദ്ധഹം ന്റെതന്റെരന്റെഞ്ഞടുക്കന്റെപ്പട്ടു. എൻ.ഡി.എ
സഖ്യത്തിന്റെന്റയും  റ്റേ"ാൺഗ്രസ്സിന്റെന്റയും  പിന്തുണറ്റേയാന്റെട  "്യാപ്റ്റൻ  ലക്ഷ്മിന്റെയയാണ്  അറ്റേദ്ധഹം
പരാ]യന്റെപ്പടുത്തിയത്.  ജന"ീയനായ  രാഷ്ട്രപതി  എന്നാണ്  അറ്റേദ്ധഹം  അറിയന്റെപ്പട്ടത്.  2007 ൽ
രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനന്റെമാഴിഞ്ഞ റ്റേശഷം ഒറ്റേട്ടന്റെറ ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണങ്ങളിലും യുവജനങ്ങന്റെളാത്ത് റ്റേ]ർന്നുളള
ശാസ്ത്ര സിറ്റേsാസിയങ്ങളിലുമായിരുന്നു ശിഷ്ട ജീവിതം. 
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അറ്റേ�ഹം ധാരാളം  കൃതി"ൾ ര]ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അവന്റെയല്ലാം  ഇന്നും ശാസ്ത്രസാഹിത്യരംഗത്ത് ഏന്റെറ
പ്രറ്റേശാഭിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുന്റെട കൈ]തന്യം,  വഴിന്റെവളിച്ചങ്ങൾ, വിടറ്റേരണ്ട ന്റെമാട്ടു"ൾ, യുവത്വം ന്റെ"ാതിക്കുന്ന
ഇന്ത്യ,  എന്റെന്റ  ജീവിത  യാത്ര,  വഴിത്തിരിവു"ൾ,  അവസരങ്ങൾ,  ആത്മ  കൈ]തന്യം,  "ലാമിറ്റേനാട്
കുട്ടി"ൾ  റ്റേ]ാദിക്കുന്നു,  വിജയത്തിറ്റേലക്കുളള  ജീവിത  മൂല്യങ്ങൾ,  രാഷ്ട്ര  വിഭാവനം,  അസാധ്യതയിന്റെല
സാധ്യത  എന്നിവയാണ്  പ്രധാനന്റെപ്പട്ട  കൃതി"ൾ  ഇൗ  കൃതി"ൾ  തന്റെന്നയാണ്  മലയാളത്തിറ്റേലക്ക്
ന്റെമാഴിമാറ്റം നടത്തിയിട്ടുളളത്. 

ഇന്ത്യന്റെയ  വി"സിത  രാഷ്ട്രമാക്കാനുളള  പദ്ധതി   വിശദീ"രിക്കുന്ന  ഗ്രന്ഥമാണ്  "ഇന്ത്യ  2020”.
അറ്റേദ്ധഹത്തിന്റെന്റതായി തമിഴ് ഭാഷയിൽ "വിതാ സമാഹാരവും ഉണ്ട്. അ"ാലത്തിലാണ് "ലാം നന്റെമ്മ
വിട്ടു പിരിഞ്ഞത്. 2015  ജൂകൈല 27  നായിരുന്നു അന്ത്യം.  ഷിറ്റേല്ലാങ്ങിന്റെല ന്റെഎ.ന്റെഎ.എമ്മിൽ "ഭൂമി വാസ
റ്റേയാഗ്യമായ  ഗ്രഹം"  എന്ന  വിഷയത്തിൽ  ക്ലാന്റെസടുക്കന്റെവ  അബ്ദുൽ"ലാം  കുഴഞ്ഞ്  വീണ്  മരണന്റെപ്പട്ട
വാർത്ത ഒരു ന്റെഞട്ടറ്റേലാന്റെടയാണ് രാജ്യം ഉൾന്റെ"ാണ്ടത്.
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Article

              Aysha Lubna (English Teacher)

A Short break 

Everyone in this world needs break. We as normal human beings get so busy with our daily life 
and jobs and routines so much that we forget to take a break sometimes. I live my life everyday with 
my daily routines and looking after my kids and house hold chores. Well initially i thought i was 
enjoying it but soon i started to get tired. I came to know that this was not what i wanted to do. I had 
my own dreams and ambitions. I had my dream life and career and i was doing nothing to get it. 

The last stage of all these thoughts is depression. Well, you are lucky if you find it out yourself 
and do something about it in the first. There are many who never understand that they are 
depressed inside and the last stage of it is ending your own life. 

The best way to get out of all these are small breaks in between. A two day trip would do. But 
as humans we are so busy making money that we forget we need a break. I would recommend 
everyone and anyone to take a break at least once in three months. I recognised about my difficulty 
but there are many who never understand what is going on in their minds. The thought that nothing is
making you happy or you are not content is the first thought you will get. 

Search inside yourself if you are happy, if not leave everything and go on trip with your family 
or do something you love taking a break from your job at-least for two days. It will change 
everything. A break is always that freshens up your mind. After all we are gonna die one day. And 
that day we should have a smile on our face. In shaa allah.
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കവിത   

 ഷഫ് ല അമിൻ. 8 K

കാലവ൪ഷം

എന്റെന്റ വീടിന്റെന്റ മുറ്റത്തിൻ മൂലയിൽ
പുഴറ്റേപാൽ ഒഴുകുന്ന ന്റെ]ളിന്റെവള്ളവും
"ാലവ൪ഷം തുടങ്ങിന്റെയാരു റ്റേനരമിൽ
ഇമന്റെവട്ടാന്റെതയത് ന്റെപ�ിറങ്ങി
                                       റ്റേവനലിൽ പാ"ിയ വിത്തു"ളിറ്റേപ്പാൾ
                                       ന്റെപാട്ടിമുളച്ചു എഴുന്നുനിൽപ്പൂ
                                       രാവിൻ ന്റെതളിഞ്ഞആ"ാശമിറ്റേപ്പാഴും
                                       റ്റേമഘങ്ങളാൽ മൂടിപ്പുതച്ചും
റ്റേതാരാന്റെത ന്റെപയ്യുന്ന "ാലവ൪ഷറ്റേമ നീ
എന്തിനീ നാശം വിതച്ചൂ എന്നിൽ
ആന്റെരയും "ാണാന്റെത നീ റ്റേപാ"റ്റേവ ഒരു
മന്ദഹാസം ഞങ്ങളിലൂ൪ന്നു..
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റ്റ�ഖനം

പവിത്ര. കെക. 9 H

പ്രവാസി 

ഭാരതത്തിന്റെന്റ  വി"സനത്തിനായി  പ്രവാസി"ൾ  വഹിച്ച  പXിനുള്ള  അംഗീ"ാരമായി  എല്ലാ
വർഷവും  ജനുവരി  9 ഭാരതീയ  പ്രവാസി  ദിനമായി  ആ]രിക്കുന്നു.1915 ജനുവരി  ഒsതിന്
മഹാത്മാഗാന്ധി കുടുംബറ്റേത്താന്റെടാപ്പം  ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിന്റെല പ്രവാസി ജീവിതം മതിയാക്കി ലണ്ടൻ
വഴി  മുംകൈബയിൽ  മടങ്ങിന്റെയത്തിയതിന്റെന്റ  ഒാർമ  കൂടിയാണ്  ഇൗ  ദിവസത്തിൽ  പുതുക്കന്റെപ്പടുന്നത്.
പ്രവാസിദിനം  ജനുവരി  9,  2003 ലാണ്  ആദ്യമായി  ആ]രിക്കാൻ  തുടങ്ങിയത്.  ജനുവരി  9,
2020 ആ]രിച്ചത് പതിനാറാം പ്രവാസി ദിനമാണ്.  എല്ലാ ഭാഷ"ളിലും  ധാരാളം സാഹിത്യകൃതി"ൾ
ഇതിന്റെന അടിസ്ഥാനമാക്കി ര]ിക്കന്റെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. 

മിക്ക ജനങ്ങളും വിറ്റേദശറ്റേത്തക്ക് റ്റേപാകുന്നത്  റ്റേജാലിക്ക് റ്റേവണ്ടിയും ജീവിക്കാൻ റ്റേവണ്ടിയുമാണ്.
ഇൗ "ാലത്ത് പകുതിറ്റേയാളം ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് വിറ്റേദശത്താണ്. വിറ്റേദശത്തുനിന്നും ന്റെ"ാണ്ടുവരുന്ന
സാധനങ്ങൾ  ആണ്  ഇന്ന്  വിപണിയിൽ  നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്.  അതുന്റെ"ാണ്ട്  തന്റെന്ന  പ്രവാസി"ൾ
ഇല്ലാത്ത  ഒരു  നാട്  ഇല്ല.  സsത്ത്  വ്യവസ്ഥയിൽ   ഭൂരിഭാഗവും  പ്രവാസി  നിറ്റേക്ഷപത്തിന്റെനയാണ്
ആശ്രയിക്കുന്നത്.  സൗത്ത്  ആഫ്രിക്കയിൽ  നിയമം  പഠിക്കാൻ  ന്റെ]ന്ന  ഗാന്ധിജി  അവിടന്റെത്ത
റ്റേവർതിരിവ്  സഹിക്കാൻ  "ഴിയാന്റെത  ന്റെµയിനിൽ  "യറി  തിരിച്ചു  വരുറ്റേsാൾ  "റുത്ത  വർഗ്ഗം  എന്നു
പറഞ്ഞ് ന്റെµയിനിൽ നിന്നും  വലിന്റെച്ചറിഞ്ഞത്  ഇവിന്റെട  സ്മർത്തവ്യമാണ്.  ഗാന്ധിജി  അവിന്റെട  നിന്നും
അഹമ്മദാബാദിൽ എത്തിയ ദിവസം പ്രവാസി ദിനമായി ആ]രിക്കുന്നു.

പ്രവാസം  ഒരാളുന്റെട  ന്റെതാഴിലവസരവും  സാsത്തി"റ്റേശഷിയും  ജീവിതകൈശലിയിലും  മാറ്റം
വരുത്തുന്നു. ഒരു വ്യക്തിന്റെയ അയാൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അയാൾ ജീവിച്ച സാഹ]ര്യങ്ങളും ചുറ്റുപാടു"ളും
ആണ്.  സാഹ]ര്യങ്ങളും  ചുറ്റുപാടു"ളും  വ്യക്തി  അറിറ്റേഞ്ഞാ  അറിയാന്റെതറ്റേയാ  അയാളുന്റെട  ജീവിത
രീതി"ൾ  മാറ്റി  മറിക്കു"യും  ന്റെ]യ്യാം.  വ്യത്യസ്തങ്ങളായ  ആയ  നിരവധി  ഘട"ങ്ങൾ  ഇൗ
സാഹ]ര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുന്റെട ജനനം മുതൽ മരണം വന്റെര വ്യക്തിയിൽ ഉൗറി കൂടുന്ന
നിരവധി ഘട"ങ്ങളുണ്ട്. കുടുംബം, റ്റേദശം, ജാതി, മതം തുടങ്ങിയവന്റെയല്ലാം. ഒരു റ്റേദശത്ത് നിന്നും മന്റെറ്റാരു
റ്റേദശത്ത്  എത്തുറ്റേsാൾ  വ്യക്തിന്റെയ  ആ  റ്റേദശത്തു  നിന്നും  റ്റേവർതിരിച്ചു  നിർത്തുന്ന  പ്രധാനഘട"ം
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ജന്മറ്റേദശത്തിന്റെന്റ  പ്രറ്റേത്യ"ത"ളാണ്.  റ്റേവഷം,  ഭാഷ,  ഭാഷണം,  ആ]ാരം,  ജീവിതരീതി"ൾ
തുടങ്ങിയവയിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം മുറ്റേഖന ഇവ തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ്.

റ്റേ"രളന്റെമന്ന റ്റേദശത്തിൽ നിന്നും വിശാലമായ ഗൾഫ്,  അറ്റേമരിക്ക തുടങ്ങിയവരുന്റെട സാsത്തി"
റ്റേമഖല  സ്വന്തമാക്കാൻ  ആഗ്രഹിച്ച്  യാത്രതിരിച്ചവരുന്റെട  ലക്ഷ്യങ്ങൾ  പലതരം  ആണ്.  ന്റെതാഴിൽ
അറ്റേന്വഷണം  മാത്രമായി  അത്  ചുരുങ്ങുന്നില്ല.  ഭൂരിഭാഗം  റ്റേപരും  വിറ്റേദശരാജ്യങ്ങളിൽ  നിന്ന്
മടങ്ങിവരാൻ  ഒരുക്കമല്ലാന്റെത  അവിന്റെട  സ്ഥിര  വാസി"ൾ  ആയി  മാറുന്നു.  സാsത്തി"മായി  ലാഭം,
ജീവിത സുരക്ഷ തുടങ്ങിയവയാണ് അവന്റെര റ്റേപ്രരിപ്പിക്കുന്നത്.  റ്റേ"രളം എന്ന റ്റേദശത്തിന് അതിറ്റേന്റതായ
പ്രറ്റേത്യ"ത"ളും കുറവു"ളും ഉണ്ട്.  എല്ലാം പല ഘട്ടങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.  ഒരു പ്രവാസിന്റെയ
സംബന്ധിച്ചിടറ്റേത്താളം  അയാളുന്റെട  റ്റേദശം  മറ്റ്  എല്ലാത്തിറ്റേനക്കാളും  പ്രധാനന്റെപ്പട്ടതാണ്.  വ്യത്യസ്ത
"ാരണങ്ങളാൽ ആ"ർഷിക്കന്റെപ്പട്ടു അന്യ റ്റേദശത്ത് എത്തുറ്റേsാഴും ഉള്ളിൽ സ്വന്തം റ്റേദശം എന്ന റ്റേബാധ്യം
ആയിരിക്കും.  മന്റെറ്റന്റെന്തല്ലാം  റ്റേനട്ടങ്ങൾ  ഉണ്ടായാലും  പ്രവാസിയായ  വ്യക്തിക്ക്  തന്റെന്റ  എന്ന്
അവ"ാശന്റെപ്പടാനുള്ള  ഏറ്റവും  പ്രധാനന്റെപ്പട്ട  ഒന്ന്  സ്വന്തം  റ്റേദശം  തന്റെന്നയായിരിക്കും  .  സ്വപ്നങ്ങളുന്റെട
]ിറ"ിറ്റേലറി  മലയാളി  ഗൾഫിൽ  പ്രവാസി  ജീവിതം  തുടങ്ങിയിട്ട്  അരനൂറ്റാണ്ട്  പിന്നിട്ടു.  വീടിനും
നാടിനും  റ്റേവണ്ടി  മണലാരണ്യത്തിൽ  വിയർന്റെപ്പാഴുക്കുന്ന  മലയാളി  റ്റേ"രളത്തിൻന്റെറ  വളർച്ചയിൽ
വഹിക്കുന്ന  പX്  നിർണായ"മാണ്.  റ്റേ"രളത്തിൽ  നിന്ന്  മാത്രം  30 ലക്ഷത്തിറ്റേലന്റെറ  റ്റേപർ  ഗൾഫ്
രാജ്യങ്ങളിൽ  റ്റേജാലി  ന്റെ]യ്യുന്നു.  മറ്റ്  ഏഷ്യൻ  രാജ്യങ്ങളിലും  യൂറ്റേറാപ്പിലും  അറ്റേമരിക്കയിലും
ആഫ്രിക്കയിലും  എല്ലാം  ലക്ഷക്കണക്കിന്  മലയാളി"ൾ  റ്റേവന്റെറയുമുണ്ട്.  സ്വറ്റേദശിവൽക്കരണം  മൂലം
ഒറ്റേട്ടന്റെറ റ്റേപർക്ക് ന്റെതാഴിൽ നഷ്ടമായി നാട്ടിൽ തിരിച്ച് എത്തുന്നുണ്ട്.

റിക്രൂട്ട്ന്റെമൻറ്  തട്ടിപ്പിന്  ഇര"ൾ  ആയിട്ടുള്ളത്  നിരവധിറ്റേപരാണ്.  നന്റെല്ലാരു  ജീവിതം  എന്ന
സ്വപ്നത്തിനായി  ഏജൻസിക്ക്  പണം  ന്റെ"ാടുത്തു  ]തിയിൽ  ന്റെപട്ടവരുന്റെട  "ണ്ണീർ  "ണ്ടിന്റെല്ലന്നു
നടിക്കാനാവില്ല.  പ്രവാസി"ളുന്റെട  പലതരത്തിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങൾ  പരിഹരിക്കുന്നതിനായി  റ്റേനാർക്ക
പദ്ധതി"ളുണ്ട്.  ഗൾഫിൽ മരണമടയുന്ന പ്രവാസി"ളുന്റെട മൃതറ്റേദഹം നാട്ടിന്റെലത്തിക്കു" എന്നത്,  റ്റേവാട്ട്
റ്റേരഖന്റെപ്പടുത്തുവാൻ  "ഴിയാതിരിക്കുന്നത്  പുതിയ  പ്രശ്നങ്ങൾ  ]ർച്ച  ന്റെ]റ്റേയ്യണ്ടതാണ്.  "ിടപ്പാടം
ഇല്ലാതാക്കിയും  ന്റെ"ാള്ള  പലിശക്ക്  "ാശ്  എടുത്തു  ഗൾഫ്  നാടു"ളിൽ  എത്തിന്റെപ്പടുന്ന  പലർക്കും
കൃത്യമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാന്റെത,  റ്റേജാലി ലഭിക്കാന്റെത,  വീട്ടിറ്റേലക്കു പണം അയക്കാൻ "ഴിയാന്റെത  ,
പലിശ അടക്കാനാവാന്റെത, നഷ്ട മുതൽ തിരിന്റെച്ചടുക്കാൻ "ഴിയാന്റെത , വിറ്റേദശത്ത് വീണടിയുന്ന ധാരാളം
റ്റേപർ ഉണ്ട്.  ഒാറ്റേരാ തവണയും പ്രവാസിദിനം ആറ്റേഘാഷിക്കന്റെപ്പടുറ്റേsാൾ ഒന്നു കൂടി ഒാർറ്റേക്കണ്ടതുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കൈഫവ് സ്റ്റാർ റ്റേഹാട്ടലു"ളും ഭൂമി ന്റെവട്ടിപ്പിടിക്കാനും "ഴിവുള്ള,  ന്റെ]റു"ിടക്കാന്റെര
തൂന്റെത്തറിയുന്ന  മാളു"ളും  വ്യാപാര  ശൃംഖല"ളും  പടുത്തുയർത്താൻ  ന്റെ"ൽപ്പുള്ള  പ്രവാസി"ന്റെളയുമല്ല
പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ഒാർറ്റേക്കണ്ടതും ആദരിറ്റേക്കണ്ടതും.

"മറ്റുള്ള ഭാഷ"ൾ റ്റേ"വലം ധാത്രിമാർ!  മർത്യനു ന്റെപറ്റമ്മ തൻ ഭാഷ താൻ'  വള്ളറ്റേത്താൾ  (എന്റെന്റ
ഭാഷ).
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മറ്റു  വിറ്റേദശ   ഭാഷ"ന്റെളന്റെയല്ലാം  നമ്മൾ  സ്വീ"രിച്ചാലും  ന്റെപറ്റമ്മയായ  മാതൃഭാഷന്റെയ  നമ്മൾ
മറക്കരുത്  എന്ന് വള്ളറ്റേത്താൾ ഒാർമിപ്പിക്കുന്നു.  ഒരു പ്രവാസി തന്റെന്റ റ്റേദശന്റെത്തയും സംസ്കാരന്റെത്തയും
ഭാഷന്റെയയും ഭക്ഷണ ശീലങ്ങന്റെളയും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി "ാണുന്നു. ന്റെബന്ന്യാമിന്റെന്റ "ആടുജീവിതം"എന്ന
റ്റേനാവലിൽ  മാതൃഭാഷ  പറയുന്ന  ആളു"ന്റെള  "ാണുറ്റേsാഴുള്ള  സറ്റേന്താഷം  പ്ര"ടമാക്കുന്ന  ധാരാളം
സന്ദർഭങ്ങൾ ഉൾന്റെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്..  യാത്ര"ളും പ്രവാസ ജീവിതവും സാഹിത്യറ്റേലാ"ത്തിൽ ഒരിക്കലും
അന്യം ആവുന്നില്ല.  എം മുകുന്ദൻന്റെറ "പ്രവാസം"ഇതുതന്റെന്നയാണ് പറയുന്നത്.  സ്വന്തം ജീവിതം പണയം
ന്റെവച്ച് മക്കൾക്ക് മുsിൽ വിരുന്നു"ാരാകുന്ന പ്രവാസി"ൾ,  ഉമ്മന്റെയ,  മക്കന്റെള,  ഭാര്യന്റെയ,  സുഹൃത്തുക്കന്റെള,
ഭാഷന്റെയ,  റ്റേദശന്റെത്ത  ഒാർത്തു  ജീവിക്കുന്നു.  പ്രവാസി"ൾക്ക്  സsാദ്യം  എന്ന്  പറയാൻ  ആയിട്ടുള്ളത്
റ്റേæഹം മാത്രം  ആന്റെണന്ന്  പറയുന്നു.  നമ്മുന്റെട ജീവിതംന്റെ"ാണ്ട്  മറ്റുള്ളവർക്ക്  സഹായം ന്റെ]യ്യാനാണ്
ശ്രദ്ധിറ്റേക്കണ്ടത്. ഇതാണ് ജീവിതത്തിൽ റ്റേനട്ടമായി വരുന്നന്റെതന്ന് പറയുന്നു.

ഇന്ന്  പല  ഫാസ്റ്റ്  ഫുഡ്  ഭക്ഷണ  വിഭവങ്ങളും  ഗൾഫ്  ജീവിതന്റെത്ത  ഒാർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.  ഗൾഫ്
സംസ്കാരത്തിന്റെല  പല  വിഭവങ്ങളും  രു]ിക്കൂട്ടു"ളും  ഇന്ന്  നമ്മുന്റെട  ഇടയിൽ  നിറയുന്നതും  ഖുബൂസ്,
അൽഫാം,  ഗഎഇ,  റ്റേബ്രാസ്റ്റ്,  "ബ്സ...  പ്രവാസത്തിൻന്റെറ  തിരിച്ചുവരവു"ന്റെളയാണ്  ഒാർമിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇത്തരം  ഫാസ്റ്റ്ഫുഡ്  ഭക്ഷണ  ശീലങ്ങന്റെള  റ്റേ"രളീയർ  വളന്റെര  അധി"ം  ശ്രദ്ധറ്റേയാന്റെട  കൈ""ാര്യം
ന്റെ]റ്റേയ്യണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.  പ്രവാസം ഒരു സംസ്കാരമാണ്.  പ്രവാസി"ൾ കൂടുതൽ ഉള്ള
നാടായി  ഇന്ന്  മലപ്പുറം  മാറിയിരിക്കുന്നു.  കൂറ്റൻ  ന്റെ"ട്ടിടങ്ങളും  വലിയ  ന്റെ"ാട്ടാരം  റ്റേപാലുള്ള  വീടു"ളും
പ്രവാസിയുന്റെട  സsാദ്യമായി  മാറുന്നു.  സ്വന്തം  ആറ്റേരാഗ്യന്റെത്തയും  ജീവിതന്റെത്തയും  ബലിയാടാക്കി
ന്റെ"ാണ്ടുള്ള  പ്രവാസവും,  പ്രവാസി"ളും  എന്നും  ന്റെവല്ലുവിളി"ൾ  ഉയർത്തുന്നു,  ജീവിതത്തിലും
ജീവിക്കുന്നതിനുമായി...
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ആസ്വോദനക്കുറിപ്പ് 
 ഹിദായ. ടി.  8H

ആയിരകെത്താന്നു രാവുകൾ

     ആയിരന്റെത്താന്നു രാവു"ൾ എന്ന പുസ്ത"ം തിരന്റെഞ്ഞടുത്ത "ഥ"ളിൽ ന്റെപട്ടതാണ്.  എ.  ബി.  വി
"ാവിൽപ്പാട് ആണ് ഈ പുസ്ത"ം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. വിശ്വാസാഹിത്യത്തിൽ താരതമ്യം സാധ്യമാ"ാത്ത
വിധം വിശിഷ്ടസ്ഥാനം അലXരിക്കുന്ന ക്രതിയാണ് ഈ പുസ്ത"ം.
        അറബി  ഭാഷയിൽ  ര]ിക്കന്റെപ്പട്ട  ഈ  ക്രതി  ഒന്നിനു  പിറന്റെ"  ഒന്നായി  ആയിരന്റെത്താന്ന്
രാത്രി"ളിൽ  പറഞ്ഞ  "ഥ"ളിലൂന്റെട,  ജീവിതത്തിന്റെന്റയും  മരണത്തിന്റെന്റയും  "ഠിനസമസ്യങ്ങളുന്റെട,"ഥ
പറയുന്ന ക്രതിയാണ്. ഷഹരിയാ൪ രാജാവിന്റെന്റ ഉറക്കം ന്റെ"ടുത്തിയ, രാജാവിൽ ജിജ്ഞാസയുന്റെട വിത്ത്
പാ"ിയ "ഥ"ളിൽ നിന്ന്  തിരന്റെഞ്ഞടുത്ത എണ്ണന്റെപ്പട്ട കൃതിയാണിത്.
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ചെ#റുകഥ

ഹിബ. പി.  9 A

ഞാൻ ഒരു പാഴ് വസ്തു

           ആൽമരച്ചുവട്ടിന്റെല നനഞ്ഞ പുൽ നാപു"ൾക്കിടയിലൂന്റെട   ഞാൻ അവറ്റേളാന്റെടാപ്പം നടന്നിരുന്നു
.ഒരിക്കലും  മറക്കാനാവാത്ത  കൂട്ടു"ാരി  ഞാനില്ലാന്റെത  അവൾ  എവിറ്റേടയും  റ്റേപായിരുന്നില്ല.  എന്നാൽ
അവൾ  ഇന്ന്  അവൾ  എന്റെന്ന  ഉറ്റേപക്ഷിച്ചു  .ന്റെതരുവിന്റെല  "വറു"ൾക്കിടയിൽ  ന്റെതരുവുനായ്ക്കൾ  എന്റെന്ന
"ടിച്ചു"ീറുന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി.
          എന്റെന്ന ആർക്കും റ്റേവണ്ടറ്റേല്ലാ........
              ഞാൻ ന്റെവറുന്റെമാരു ന്റെ]രുപ്പറ്റേല്ല.............  
                     ന്റെവറും ഒരു പാഴ് വസ്തു! 

ഞാൻ ഒരു കള്ളൻ

കൈദവം പുതുതായി വന്ന സ്വർഗ്ഗ നിവാസി"ന്റെള "ാണാൻ സ്വർഗ്ഗ "വാടത്തിറ്റേലക്ക് ന്റെ]ന്നു. എല്ലാവന്റെരയും
റ്റേനാക്കുന്നതിനിടയിൽ  ഒരാൾ കൈദവത്തിൻന്റെറ "ണ്ണിൽന്റെപ്പട്ടു.  കുഴിഞ്ഞ "ണ്ണു"ളാൽ അയാൾ 
കൈദവത്തിന്റെന റ്റേനാക്കി . അയാളുന്റെട വയറിൻന്റെറ ഇടതുവശത്ത് നീണ്ട ഒരു അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. 
"ണ്ടാൽ ഭ്രാന്തന്റെനന്നു റ്റേതാന്നുന്ന ഒരാൾ.
 കൈദവം അയാറ്റേളാട് റ്റേ]ാദിച്ചു.
“നീയാര്?”
 “ ഞാൻ ഒരു "ള്ളൻ” മുഖം താഴ്ത്തി ന്റെ"ാണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു.
“ നീ എന്ത് "ട്ടു?"
 "ഒരുപിടി അരി"
" എന്തിന്?" കൈദവം റ്റേ]ാദിച്ചു.
"ആന്റെട്ട,നീ എങ്ങന്റെന മരിച്ചു?
"ന്റെ"ാന്നതാ"
 അയാൾ ന്റെപാട്ടിക്കരഞ്ഞു .
"എന്തിനാ?" കൈദവം വീണ്ടും റ്റേ]ാദിച്ചു 
"ഞാൻ.... ഞാൻ അരി "ട്ടതിൻന്റെറ റ്റേപരിൽ.. വിശന്നിട്ടാ... ഞാൻ... "ട്ടതല്ല.”
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വാക്കു"ൾ അവ്യക്തമായിരുന്നു. "ണ്ണീരിന്റെന്റ ഓറ്റേരാ തുള്ളി"ളും അതിൻന്റെറ അർത്ഥങ്ങളും കൈദവം 
അറിഞ്ഞു. “ നീ "ള്ളനല്ല. അന്നത്തിനു റ്റേവണ്ടി ന്റെതറ്റുന്റെ]�  നിറ്റേന്നാട് ക്ഷമിക്കാന്റെത, നിന്റെന്ന ന്റെ"ാന്ന 
അവരാണ് "ള്ളന്മാർ.
നിൻന്റെറ റ്റേപന്റെരന്താ? നാട് ഏതാ?"
 "റ്റേപര് മധു. അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നും വരുന്നു." കൈദവം ഒരു നിമിഷം തിരിഞ്ഞു റ്റേനാക്കി!!
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യോത്രോവിവരണം 
അംന റുഷ് ദ 10 F

പഠനയാത്ര 

മൂന്ന്  ദിവസന്റെത്ത കൈമസൂർ  ബാംഗ്ലൂർ  പഠനയാത്രയ്ക്കായി  18.  11.  2019  തിXളാഴ്ച  രാത്രി  8:30  ന്
അത്യധി"ം  സറ്റേന്താഷറ്റേത്താടുകൂടി  ഞങ്ങൾ  യാത്ര  പുറന്റെപ്പട്ടു.  നാല്  ബസ്സു"ളിൽ  ആയി  180  ഓളം
കുട്ടി"ളും  14  അധ്യാപ"രും  2  അനധ്യാപ"രും  ഉണ്ടായിരുന്നു.  വളന്റെര  അധി"ം  ആനന്ദം  നിറഞ്ഞ
നിമിഷങ്ങൾ ആയിരുന്നു ആ രാത്രി.

ആറു  മണിറ്റേയാടുകൂടി  കൈമസൂരിന്റെല  റ്റേലാഡ്ജിന്റെലത്തി.  എല്ലാവരും  ഫ്രഷായി,  പ്രഭാത
ഭക്ഷണത്തിനുറ്റേശഷം  ഞങ്ങൾ  കൈമസൂർ  ന്റെ"ാട്ടാരം  "ാണാനായി  റ്റേപായി.1912  ൽ  പണി"ഴിപ്പിച്ച
കൈമസൂർ  ന്റെ"ാട്ടാരത്തിൻന്റെറ  രാജാവ്  കൃഷ്ണരാജ  റ്റേവാഡയാർ  നാലാമനായിരുന്നു.  ഒന്നരമണിക്കൂറ്റേറാളം
ന്റെ"ാട്ടാരം  എല്ലാം  ചുറ്റിക്കണ്ടതിനുറ്റേശഷം കൈമസൂരിന്റെല സ്റ്റഫഡ്  മ്യൂസിയത്തിറ്റേലക്ക്  റ്റേപായി.  അവിന്റെട
വിവിധ  പക്ഷി"ന്റെളയും  മൃഗങ്ങന്റെളയും  വ്യത്യസ്തയിനം  വിത്തു"ന്റെളയും  സ്റ്റാഫ്  ന്റെ]യ്തു  ന്റെവച്ചിരിക്കുന്നത്
ഞങ്ങൾക്ക്  "ാണാൻ  "ഴിഞ്ഞു.  ഒന്നര  മണിക്ക്  ഉച്ച  ഭക്ഷണവും  "ഴിച്ച്  ഞങ്ങൾ  റ്റേനന്റെര  വാട്ടർ
ജയിലിറ്റേലക്ക്  റ്റേപായി.  ടിപ്പു  സുൽത്താൻ  നിർമ്മിച്ചതാണ്  വാട്ടർ  ജയിൽ.  പണ്ട്  "ാലത്ത്  ആ
ജയിലിറ്റേലക്ക് ന്റെവള്ളം പs് ന്റെ]യ്തു ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു ന്റെ"ാല്ലുന്ന ഒരു ശിക്ഷാ രീതിയാണിത്. അതിനുറ്റേശഷം
ടിപ്പുസുൽത്താന്റെന്റയും  അറ്റേ�ഹത്തിൻന്റെറ  കുടുംബാംഗങ്ങളുന്റെടയും  മഖ്ബറ  സന്ദർശിച്ചു.  അവിന്റെട  നിന്നും
റ്റേനന്റെര റ്റേപായത് ബൃന്ദാവൻ ഗാർഡൻ ഇറ്റേലക്ക് ആണ്.  അതിമറ്റേനാഹരമായ ഒരു ഗാർഡൻ ആയിരുന്നു
അത്. അവിന്റെട നിന്ന് തന്റെന്ന രാത്രി വാട്ടർ റ്റേഷായും "ണ്ടു.

ഭക്ഷണത്തിനുറ്റേശഷം റ്റേലാഡ്ജിൽ തിരിന്റെച്ചത്തി. രണ്ടാമന്റെത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ വളന്റെര റ്റേനരന്റെത്ത
തന്റെന്ന എഴുറ്റേന്നറ്റു.  ബാംഗ്ലൂരിറ്റേലക്ക്  ആയിരുന്നു അന്നന്റെത്ത യാത്ര.  രാവിലന്റെത്ത ഭക്ഷണത്തിനുറ്റേശഷം
ഏഴുമണിറ്റേയാന്റെട  തന്റെന്ന  പുറന്റെപ്പട്ടു.  വിദ്യാർത്ഥി"ളും   അധ്യാപ"രും  എല്ലാം  വളന്റെര
ഉത്സാഹത്തിലായിരുന്നു.  ബസിൽ  ഉള്ള  നിമിഷങ്ങൾ  ഒന്റെക്ക  വളന്റെര  രസ"രമായിരുന്നു.  ബാംഗ്ലൂരിൽ
ഞങ്ങളാദ്യം  റ്റേപായത്  വിറ്റേശ്വശ്വരയ്യ  മ്യൂസിയം  "ാണാനാണ്.  തി"ച്ചും  വ്യത്യസ്തമായ  "ാഴ്ച"ൾ
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ആയിരുന്നു അവിന്റെട.  ആദ്യം  തന്റെന്ന ഞങ്ങൾ കൈററ്റ്  ബ്രറ്റേദഴ്സ്  വിമാനത്തിൻന്റെറ വലിയ ഒരു റ്റേമാഡൽ
"ണ്ടു. ഫിസിക്സും ആയി ബന്ധന്റെപ്പട്ട വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളും തത്ത്വങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം "ണ്ടു.
മൂന്നാമതായി റ്റേസ്പസ് ന്റെടറ്റേòാളജി റ്റേവൾഡ് ആയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധന്റെപ്പട്ട ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ "ണ്ടു
മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.

ഉച്ച  ഭക്ഷണത്തിനുറ്റേശഷം    ലാൽബാഗ്  റ്റേലക്ക്  റ്റേപായി.270  ഏക്കറ്റേറാളം  വ്യാപിച്ചു"ിടക്കുന്ന
അതി വിസ്തൃതമായ ഒരു പാർക്കാണ് ലാൽബാഗ്. രണ്ടര മണിക്കൂറ്റേറാളം അവിന്റെട ]ിലവഴിച്ചു.

പിന്നീട് റ്റേപായത് ബാംഗ്ലൂരിന്റെല ഒരു മാളിറ്റേലക്ക് ആയിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രം അവിന്റെട
]ിലവഴിച്ചു ന്റെ"ാണ്ട് തിരിച്ചു കൈമസൂരിറ്റേലക്ക് തന്റെന്ന പുറന്റെപ്പട്ടു.

ഞങ്ങളുന്റെട  യാത്രയുന്റെട  മൂന്നാമന്റെത്ത  ദിവസം.  കൈമസൂരിൽ  ഉള്ള  ഏതാനും  സ്ഥലങ്ങൾ  കൂടി
"ാണാനാണ്  തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.  ആദ്യം  തന്റെന്ന കൈമസൂർ മൃഗശാലയിറ്റേലക്ക് റ്റേപായി  .  എല്ലായിനം
പക്ഷി"ന്റെളയും  മൃഗങ്ങന്റെളയും  "ാണാൻ  ഞങ്ങൾക്ക്  സാധിച്ചു.  ഏ"റ്റേദശം  നാല്  "ിറ്റേലാമീറ്റർ
വിസ്തൃതിയിൽ  "ിടക്കുന്നതാണ്  കൈമസൂർ  മൃഗശാല.  പിന്നീട്  റ്റേപായത്  ഒരു  പഴയ  ]ർച്ചയിറ്റേലക്ക്
ആണ്.1936 ൽ പണി"ഴിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ ]ർച്ച ആണ്. അതിൻന്റെറ ഉൾഭാഗവും അനുബന്ധ സ്ഥലങ്ങളും
"ണ്ടു.  അതിന്  റ്റേശഷം  ഉച്ചഭക്ഷണവും  "ഴിച്ച്  സിൽക്ക്  ഫാക്ടറി  "ാണാനായി  റ്റേപായി.  വളന്റെര
"ൗതു""രമായ  "ാഴ്ച"ളായിരുന്നു  അവിന്റെടയുണ്ടായിരുന്നത്.  ഒരു  സിൽക്ക്  വസ്ത്രം  ഉണ്ടാവുന്നതിന്
പിന്നിന്റെല എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും വളന്റെര വിശദമായി  തന്റെന്ന ഞങ്ങൾ "ണ്ടു മനസ്സിലാക്കി.  ഇവിന്റെടനിന്നും
]ാമുണ്ഡി  ഹിൽസ്  റ്റേലക്ക്.  സമുദ്രനിരപ്പിൽ  നിന്നും  3,300  അടി  ഉയരത്തിലുള്ള  ഒരു  പ്രസിദ്ധമായ
റ്റേക്ഷത്രമായിരുന്നു ]ാമുണ്ഡിറ്റേക്ഷത്രം. അവിന്റെട ഞങ്ങൾ റ്റേഷാപ്പിങ്ങിനായി സമയം "ന്റെണ്ടത്തി. 

എല്ലാം  "ഴിഞ്ഞ്  ആറു  മണിക്ക്  തന്റെന്ന  പുറന്റെപ്പട്ടു.  ഞങ്ങളുന്റെട  യാത്രയുന്റെട  ഏറ്റവും  അവസാന
ഭാഗമായ  നടത്തി.  രാത്രി  ഭക്ഷണവും  "ഴിച്ച്  റ്റേശഷം  ഞങ്ങൾ  മടക്കയാത്ര  ആരംഭിച്ചു.  തിരിച്ചുള്ള
യാത്രയിൽ ഒരുപാടുറ്റേപർ  ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞു. 5:30 ന് സ്കൂളിൽ  തിരിന്റെച്ചത്തി. മറക്കാൻ പറ്റാത്തതായ
നന്റെല്ലാരു അനുഭവമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്ര!!!
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കഥ

        രഞ്ജിത്ത് . കെക. കെക  10A

സ്വപ്നം കളയുന്ന പിൻവിളി 

ഒരു ദിവസം  ന്റെപ�ിട്ടും  തീരാത്ത മഴ  റ്റേæഹം റ്റേപാന്റെല  ഇറ്റുവീഴുന്ന മഴത്തുള്ളി"ൾ   അന്നവൾക്ക്
അനുഭവന്റെപ്പട്ടു.  അവൾ  വീടിന്റെന്റ  വരാന്തയിലൂന്റെട  പതുന്റെക്ക  പതുന്റെക്ക  നടക്കു"യായിരിന്നു.  ഏറ്റേതാ  ഒരു
ഓർമ്മയിലൂന്റെട  അവൾ  വരാന്തയിലൂന്റെട  നടന്നുന്റെ"ാണ്ടിരിന്റെക്ക  ഒരു  യാമത്തിൽ  ഒരു  പിൻവിളി
അനുഭവന്റെപ്പടുന്ന വിധത്തിൽ അവളു ന്റെട "ാതു"ളിൽ മുഴങ്ങി. അന്ന് രാത്രി അവളുന്റെട മനസ്സ്  അതിന്റെന ഒാർ
ത്ത്, നിരന്തരമായ ആ പിൻവിളി"ൾ അവന്റെള ഉണർവിറ്റേലക്ക് ന്റെ"ാണ്ടുവന്നു. 

സന്ധ്യമയങ്ങി,  പക്ഷി"ളുന്റെട  "ള"ളാ  ശബ്ദ്ങ്ങൾ  നിശബ്ദ്മായി.  പൂർണ]ന്ദ്രൻ  ഒഴുകുന്ന
പൂനിലാവിൽ  സന്ധ്യ  റ്റേനന്റെരറ്റേത്ത  "ടന്നുറ്റേപായി.  വീണ്ടും  വീണ്ടും  അവൾ  ]ിന്താവിഷ്ഠയായി
ന്റെ"ാണ്ടിരിന്റെക്ക  "ിഴക്കുനിന്ന്  പൂനിലാവിലൂന്റെട  "ാറ്റിന്റെന്റ ദിശ മാറിവരിന്റെ" ആ ഇളം "ാറ്റ് അവളുന്റെട
ന്റെതക്കിനി ഭാഗത്തിന്റെന്റ ന്റെതാട്ടുമു"ളിന്റെല അവളുന്റെട മുറിയുന്റെട ജനലിന്റെല തുറന്നിട്ട ജനൽ ന്റെപാളിയിലൂന്റെട
വീശി.  ഏറ്റേതാ  യാമത്തിൽ  അവളുന്റെട  "ണ്മിഴി"ൾ ഉറക്കത്തിറ്റേലക്ക്  വഴുതിവീണു.  പതിന്റെയ അവൾ
ഉറക്കത്തിറ്റേലക്ക്  ആഴ്നിറങ്ങിറ്റേപായിരുന്നു.  റ്റേനരം  പുലരുവാനായി  പക്ഷി"ളുന്റെട  "ള"ളാ  ശബ്ദ്ങ്ങൾ
വീണ്ടും ഉണർ ന്നിരിന്റെക്ക സൂര്യൻ മലനിര"ളുന്റെട മു"ളിൽ വന്ന് ഉദിച്ചു.  അവൾ ഉറക്കത്തിന്റെന്റ പാതിവഴി
"ഴി  ഞ്ഞ്  ഉണർന്ന്  ഇരുന്നു.  വീടിന്റെന്റ ജനലിലൂന്റെട  പുറന്റെത്ത "ാഴ്ച"ൾ റ്റേനാക്കിയറ്റേപ്പാൾ എറ്റേന്താ ഒരു
വിസ്മയത്തിൽ അവളുന്റെട വലതു"യ്യിറ്റേലക്ക് ഒരു മൃദുവായ തൂവൽ വന്നു റ്റേ]ർന്നു. അവൾ അതിന്റെന സുക്ഷിച്ച്
റ്റേനാക്കിയറ്റേപ്പാൾ ആ ഓറ്റേരാ തൂവലിഴ"ളിലും അവൾക്ക് ഓറ്റേരാ ഒാർമ"ൾ അനുഭവന്റെപ്പട്ട് ന്റെ"ാണ്ടിരിന്നു.
അറ്റേപ്പാഴാണ് വീണ്ടും ആ പിൻവിളിയുന്റെട ഓർമ്മ"ൾക്ക് വിറ്റേധയമായത്. അതിന്റെനക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ"ൾ
സാക്ഷാ"രിക്കാൻ അവൾ അവളുന്റെട മനസ്സ് ശാന്തമായ രീതിയിൽ ന്റെ"ാണ്ട് റ്റേപായിരിന്നു. 

പിന്നീടവൾ  അവളുന്റെട  ചുറ്റ്പാടു"ൾ  "ഴിഞ്ഞതിന്  റ്റേശഷം  അവളുന്റെട  വീടിന്റെന്റ  മുൻവശത്തിന്റെല
വരാന്തയിലൂന്റെട  വീണ്ടും വീണ്ടും നടക്കന്റെവ ആ പിൻ വിളി"ൾ വീണ്ടും അവളുന്റെട "ാതു"ളിൽ മുഴങ്ങി.
അറ്റേപ്പാൾ അവൾ ആ വിളിയുന്റെട ഗാംഭീര്യം കൂടിയ ഭാഗറ്റേത്തക്ക്   ഓടിന്റെച്ചന്നു. അത് അവളുന്റെട വീടിന്റെന്റ
മുൻവശത്തായിരിന്നു. അവൾ വീടിന്റെന്റ മുൻവശന്റെത്ത തൂണിൽ കൈ" മുറുക്കി പിടിച്ച് ന്റെ"ാണ്ട് പുററ്റേത്തക്ക്
റ്റേനാക്കി.  ഒന്നും  ന്റെവക്തമായി  "ാണുന്നില്ല.  അവൾ  പിന്റെന്നയും  പിന്റെന്നയും  ആ  ഒരു  പിൻവിളിക്കായി
"ാറ്റേതാർത്തു. 

അന്നവൾക്കുറങ്ങാൻ "ഴിഞ്ഞില്ല, അവൾ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും "ിടന്നു.
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റ്റ�ഖനം  

അനീന കേബബി. ഇ. 10A

വായന എന്ന മാസ്മരിക കേലാകം

വായനാശീലത്തിന്റെന്റ  പ്രാധാന്യം  ഉത്തിഷ്ഠരായ  ആരുന്റെട  സ്മൃതി  മണ്ഡലത്തിൽ  നിന്നും  മറഞ്ഞു
റ്റേപാ"ാൻ പാടില്ലാത്തതാന്റെണന്ന തത്വം ഉൾന്റെക്കാറ്റേള്ളണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അജ്ഞതയുന്റെട  അന്ധ"ാരത്തിൽ  നിന്നും  ജ്ഞാനത്തിന്റെന്റ  ന്റെവളിച്ചത്തിറ്റേലക്ക്   നന്റെമ്മ
കൈ"പിടിച്ചുയർത്തിയ  റ്റേ"രള  ഗ്രന്ഥശാലാ  സംഘത്തിനും  പുസ്ത"  പ്ര]ാരണത്തിനുമായി  ജീവിതം
ഉഴിഞ്ഞുന്റെവച്ച പി എൻ പണിക്കരുന്റെട ]രമദിനമാണ് ജൂൺ  19.  ഇൗ ദിവസം വായനാദിനമായി നാം
ആ]രിച്ചുവരുന്നു.

ജ്ഞാനാർജ്ജനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതവും ഫലപ്രദവുമായ മാർഗം പുസ്ത"വായന തന്റെന്നയാണ് .
തലമുറ"ൾ  ആർജിച്ചു  ന്റെവച്ച  അറിവിന്റെന്റ  വൻ"രുതൽ  റ്റേശഖരങ്ങളാണ്  പുസ്ത"ങ്ങൾ.  അവ
ഭൂത"ാലന്റെത്തക്കുറിച്ച്  അറിവ്  തരു"  മാത്രമല്ല  ഭാവിയിറ്റേലക്ക്  വിരൽ  ചൂണ്ടി  "ാണിച്ച്  ജീവിതം
സഫലമാക്കാൻ നന്റെമ്മ സഹായിക്കു"യും ന്റെ]യ്യുന്നു.  ഒൗപ]ാരി" വിദ്യാഭ്യാസം ന്റെ"ാണ്ട് നാം റ്റേനടുന്ന
അറിവു"ൾ  പൂർണമാക്കുന്നതും  അവന്റെയ  പ്രാറ്റേയാഗി"  തലത്തിൽ  എത്തിക്കാൻ  നമുക്ക്
സഹായ"രമാകുന്നതും  വായന  തന്റെന്ന!  വായന  ഒഴിച്ചുനിർത്തി  ന്റെ"ാണ്ടുള്ള  ജീവിതം  ശുഷ്കമറ്റേത്ര.
"വായിച്ചാൽ വിളയും വായിച്ചിന്റെല്ലXിൽ വളയും" എന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻന്റെറ വാക്കു"ൾ ശ്രറ്റേദ്ധയമാണ്.

"ഒരറിവും  പ"ർന്നു  നൽ"ാത്തതായി  ഒരു  പുസ്ത"വും  ഇല്ല'  എന്ന്  ]ിന്ത"നും  പ്രഭാഷ"നുമായ
റ്റേഡാക്ടർ  സുകുമാർ  അഴീറ്റേക്കാട്  തന്റെന്റ  "വായനയുന്റെട  ഉപനിഷത്ത്'  എന്ന  റ്റേലഖനത്തിൽ
അഭിപ്രായന്റെപ്പടുന്നുണ്ട്. വായനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിറ്റേക്കണ്ട കൈവപുല്യറ്റേത്തയാണ് ഇത് സൂ]ിപ്പിക്കുന്നത്.

വിഷയ  കൈവവിധ്യങ്ങൾ  പരിഗണിക്കാന്റെത  "ിട്ടാവുന്നന്റെതന്തും  വായിക്കു"യാണ്  റ്റേവണ്ടത്.
നന്മയാർന്ന അറിവ് റ്റേനടിത്തരുന്റെമന്ന് റ്റേതാന്നുന്ന ഒന്നും വായനയിൽ നിന്നും ഒഴിവാറ്റേക്കണ്ടതില്ല.
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പുസ്ത"ം  വളർത്തിയ  ഒരുപാട്  മഹാന്മാർ  റ്റേലാ"ത്തിന്  മാതൃ"യായി  നമുക്കു  മുsിലുണ്ട്.
ഒൗറ്റേദ്യാഗി"  വിദ്യാഭ്യാസം  തീന്റെര  സിദ്ധിക്കാത്ത  ഒരുപാട്  റ്റേപർ  പരിമിതമായ  അക്ഷരജ്ഞാനം
ഉപറ്റേയാഗിച്ച്  വായന  ന്റെ"ാണ്ട്  മാത്രം  വളർന്നിട്ടുണ്ട്.  റ്റേ"രളത്തിൽ  വി.  ടി.  ഭട്ടത്തിരിപ്പാട്,
റ്റേലാ"]രിത്രത്തിൽ  ആന്റെണXിൽ  അബ്രഹാം  ലിXൺ,  മാർട്ടിൻ  ലൂഥർ  "ിംഗ്,  ഗാന്ധിജി  തുടങ്ങിയ
ഒറ്റേട്ടന്റെററ്റേപ്പർ വായനാശീലത്താൽ വിശ്വവിജയം റ്റേനടിയവരാണ്.

ഇന്റെതല്ലാം  പറഞ്ഞറ്റേപ്പാഴും  നമ്മുന്റെട  ആധുനി"  ജനത  "വായന'  എന്ന  മഹത്വന്റെത്ത  തുടച്ചു  മാറ്റി
ന്റെ"ാണ്ടിരിക്കു"യാണ്.  ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുന്റെട  പ്ര]ാരം  വായനാശീലന്റെത്ത  പ്രതികൂലമായി  ബാധിക്കുന്നു.
ഈ  പ്രവണതന്റെയ  മറി"ടക്കാൻ  കുട്ടി"ളിന്റെല  വായനാശീലന്റെത്ത  റ്റേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു"യാണ്  നാം
ന്റെ]റ്റേയ്യണ്ടത്.  ഗ്രന്ഥശാല സംഘം അത്യധി"ം  സജീവമായി  റ്റേ"രളത്തിൽ ധാരാളം  വായനശാല"ൾ
തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെനന്റെയല്ലാം ഫലപ്രദമായി നാം ഉപറ്റേയാഗിക്കണം.

"ഭൗതി"മായ  വിശപ്പിന്  ഭക്ഷണം'  എന്നറ്റേപാന്റെല  "ആത്മീയമായ  വിശപ്പിനുള്ള  പരിഹാരമാണ്
പുസ്ത"ങ്ങൾ'.  ഇവ  അജ്ഞാതമായ  റ്റേലാ"ങ്ങളിറ്റേലക്ക്  കൈ"പിടിച്ചുയർത്തു"യും  അപരി]ിതമായ
പരിസരങ്ങന്റെള തുറന്നു"ാട്ടു"യും ന്റെ]യ്യും. അതിനാൽ തന്റെന്ന വായനന്റെയ നാം പതിവാക്കു". പുസ്ത"ങ്ങന്റെള
നമ്മുന്റെട കൂട്ടു"ാരാക്കു". "വായിച്ചു വളരു"' എന്നതാവന്റെട്ട നമ്മുന്റെട മുദ്രാവാ"്യം.
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കവിത

  അർഷാന കെക. പി. 10 A

നനഞ്ഞ പകലിൽ വ്രണങ്ങൾ

ആർദ്രമായി ന്റെപയ്യുന്നു നനവാർന്ന നീർത്തുള്ളി"ൾ
ന്റെഞട്ടറ്റു നിലം പതിക്കുന്നു വ്രണമായി ഭവിക്കുന്നു

റ്റേതാരാത്ത ചുടുനീർ റ്റേതാർന്നില്ലയറ്റേപ്പാഴും
ജീവൽതുടുപ്പിൻ വിശ്വാസമന്ന് .

മൂ"ത ജനിപ്പറ്റേവ
 അഴലാർന്ന  മിഴി"ൾ ഇടറിന്റെയാഴുകുന്നു

നിശ്ചലം;ഭയാന"മീ ശാന്തിതീരം...
ശവമഞ്ചലിൽ ]ലനമറ്റു "ിടപ്പറ്റേതാ

ഹാ ! അരുമയായ മുഖം.
ഉയരുന്ന നിലവിളിയലിഞ്ഞുറ്റേപാകുന്നു

ഈ മഴതൻ ആർത്ത സ്വരത്തിൽ
പ"ലിൻ പ്രഭയറ്റ് റ്റേപാന്റെമാരാ-

റ്റേതങ്ങൽ വീണ്ടും അവറ്റേശഷിപ്പറ്റേവ
ന്റെപയ്യുന്നു റ്റേതാരാത്ത നീർത്തുള്ളി"ൾ;

ന്റെവള്ളത്തുണി മൂടുമാ "ട്ടിൽ ]ലിക്കറ്റേവ 
വീണ്ടും മൂ"തന്റെയ റ്റേഭദിച്ചുയരുന്നിതാ- നിലവിളി; റ്റേതാരുമാ മഴയിൽ 

അലിയാന്റെതയുയരുന്നു.
ആർദ്രമായി ന്റെപയ്യുന്നു നനവാർന്ന നീർത്തുള്ളി"ൾ മിഴി"ളിൽ.....
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റ്റ�ഖനം    

 ശ്രീജിത. പി (മലയാളം അദ്ധ്യാപിക)

വീരാൻകുട്ടിയുകെട കവിതകളികെല പരിസ്ഥിതി ചിന്തകൾ

ജീവി"ളുന്റെട  നിലനിൽപിന്റെനയും  വി"സനന്റെത്തയും  സ്വാധീനിക്കുന്ന  ഘട"ങ്ങളുന്റെട
സമാഹാരന്റെത്തയാണ്  പരിസ്ഥിതി  എന്നു  വിറ്റേശഷിപ്പിക്കുന്നത്.    ഇറ്റേക്കാസ്,  റ്റേലാറ്റേഗാസ്  എന്നീ
ഗ്രീക്കുപദങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഇറ്റേക്കാളജി എന്ന പദം രൂപന്റെമടുത്തത്.  ഇറ്റേക്കാളജി എന്ന പദം ആദ്യമായി
പ്രറ്റേയാഗിച്ചത് ജർമ്മൻ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഏണസ്റ്റ് ന്റെഹഗൽ ആണ്.  

1962 ൽ പ്രസിദ്ധീ"രിച്ച "നിശ്ശബ്ദവസന്തം' (The silent spring)  എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂന്റെട പുതിന്റെയാരു
ഭൗമസദാ]ാരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കു"യാണ് റ്റേറച്ചൽ "ാഴ്സൺ ന്റെ]�ത്.1 1950 "ളുന്റെട അവസാനത്തിലും
60  "ളുന്റെട  തുടക്കത്തിലും  അറ്റേമരിക്കയിൽ  സാsത്തി"പുറ്റേരാഗതി  മാത്രമായിരുന്നു  ലക്ഷ്യം.
പരിസ്ഥിതിയും  ധർമ്മറ്റേബാധവുന്റെമല്ലാം  അവഗണിക്കന്റെപ്പടു"യും  "ീടനാശിനി  വ്യവസായന്റെത്ത
റ്റേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു"യും ന്റെ]� അറ്റേമരിക്കയിൽ നിശ്ശബ്ദമാകുന്ന വസന്തന്റെത്ത നമുക്ക് "ാണാൻ "ഴിയുന്നു.
നിശ്ശബ്ദവസന്തം പ്രസിദ്ധീ"രിക്കുന്നതിന് എട്ടു വർഷം മുsാണ് ഇടറ്റേശ്ശരി (1954) "കുറ്റിപ്പുറം പാലം' എന്ന
"വിതന്റെയഴുതിയത്.2  പരിസ്ഥിതി  വി]ാരം  മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ  രൂഢമൂലമാകുന്നത്
ആയിരത്തിന്റെത്താള്ളായിരത്തി എൺപതു"ളിലാണ്.  വ്യവസായവൽക്കരണം,  വനനശീ"രണം,  നൂതന
കൃഷികൈശലി"ൾ,  കൈജവസsത്തിന്റെന്റ  ചൂഷണം,  നഗരവൽക്കരണം,  ജനന്റെപ്പരുപ്പം  തുടങ്ങിയവ
പരിസ്ഥിതിയിൽ  ഏൽപ്പിച്ചുന്റെ"ാണ്ടിരിക്കുന്ന  ക്ഷതങ്ങൾ  പ്രകൃതിറ്റേæഹി"ളുന്റെടയും  ശാസ്ത്രജ്ഞരുന്റെടയും
എഴുത്തു"ാരുന്റെടയും  "ണ്ണു"ൾ  തുറപ്പിച്ചു.  ഹരിതഭൂമി"ൾ  മരുഭൂമി"ളാകുന്നതും  മണ്ണും  വിണ്ണും
ജലാശയങ്ങളും വിഷമയമാകുന്നതും വ്യക്തമായി "ാണാമായിരുന്നു.

ആയിരത്തിന്റെത്താള്ളായിരത്തി  എൺപതിൽ  എൻ.  വി.  കൃഷ്ണവാര്യരുന്റെട  റ്റേനതൃത്വത്തിൽ
തിരുവനന്തപുരത്ത്  പ്രകൃതിസംരക്ഷണ  സമിതി  രൂപംന്റെ"ാണ്ടു.  ആയിരത്തിന്റെത്താള്ളായിരത്തി
എഴുപതു"ളുന്റെട  തുടക്കത്തിൽ റ്റേലാ"ത്തും ഇന്ത്യയിലും  ഉയർന്നുവന്ന പാരിസ്ഥിതാ"ാവറ്റേബാധത്തിന്റെന്റ
തുടർച്ചയായിരുന്നു  കൈസലന്റ്വാലി  പ്രറ്റേക്ഷാഭം.  "വനപർവ്വം'  എന്റെന്നാരു  "വിതാസമാഹാരം
പ്രകൃതിസംരക്ഷണ  സമിതിയുന്റെട  സംഭാവനയാണ്.  ആയിരത്തിന്റെത്താള്ളായിരത്തി
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എൺപത്തിമൂന്നിലാണ്  ഇൗ  കൃതി  പ്രസിദ്ധം  ന്റെ]�ത്.3  "പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തിന്  റ്റേവണ്ടി,  ജീവന്റെന്റ
നിലനിൽപിന് റ്റേവണ്ടി' എന്നതാണ് പ്രകൃതിസംരക്ഷണസമിതിയുന്റെട മുദ്രാവാ"്യം. 

വ്യവസായാന്തര"ാലന്റെത്ത  ആകുലത"ന്റെള,  ശ"ലിതമായ  ആന്തരി"ജീവിതന്റെത്ത,
രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെന്റയും  ആദർശത്തിന്റെന്റയും  ]ിതറലു"ന്റെള  പുതു"ാലം  റ്റേനരിട്ടത്  ശ"ലിതമായ  ഭാഷ
ഉയർത്തിന്റെക്കാണ്ടുവന്നാണ്.  ആധുനി"  "വിതന്റെയ  എസ്.  റ്റേജാസഫ്  തീപ്പന്തമായും  പുതു"വിതന്റെയ
]ിമ്മിനിവിളക്കായും  പറയുന്നുണ്ട്.  "പുതു"വിതയ്ക്ക്  "ാച്ചിക്കുറുക്കിയ  "വിത  എന്ന  പറച്ചിൽ  ഒരു
വിറ്റേശഷണറ്റേമ അല്ല, "ാരണം മിക്കവാറും "വി"ളും "ാച്ചിക്കുറുക്കി തന്റെന്നയാണ് എഴുതുന്നന്റെത' ന്ന് എൻ.
പ്രഭാ"രൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

നാറ്റേശാന്മുഖമാകുന്ന പ്രകൃതി,  വംശങ്ങൾ,  വിശ്വാസം,  അറിവു"ൾ,  തിരിച്ചുപിടിക്കു" എന്നിവന്റെയ
തിരിച്ചുപിടിക്കു" എന്ന റ്റേബാധം ഉത്തരാധുനി" എഴുത്തിൽ "ാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആധുനി""ാലത്ത്
പാർശ്വവൽക്കരിക്കന്റെപ്പട്ടവരും അടിച്ചമർത്തന്റെപ്പട്ടവരും മുഖ്യധാരയിറ്റേലക്ക് "ടന്നുവരുന്നു.  ഉത്തരാധുനി"
"വിത സ്വത്വനിർമ്മിതിയുന്റെട പാഠങ്ങളാകുന്നു. ഉത്തരാധുനി"തയുന്റെട "ാഴ്ചപ്പാടു"ൾ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയ (Micro
Politics) ന്റൊ ത്തിറ്റേന്റതാണ്. ഉത്തരാധുനി" "ാലാവസ്ഥയിൽ പരിസ്ഥിതിവാദം ഒരു രാഷ്ട്രീയറ്റേബാധമായി
പരിണമിക്കുന്നു. 

മലയാളത്തിന്റെല ഉത്തരാധുനി""വിതയിൽ പരിസ്ഥിതിപ്രശ്നങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവറ്റേത്താന്റെടയാണ്
]ർച്ചന്റെ]യ്യുന്നത്.  പരിസ്ഥിതി  "വിതന്റെയന്ന  നിലയിലാണ്  ഉത്തരാധുനി"  മലയാള"വിത  അതിന്റെന്റ
വ്യക്തിത്വം  സ്ഥാപിന്റെച്ചടുക്കുന്നത്.  ഉത്തരാധുനി"  പരിസ്ഥിതി  "വി"ളിൽ  ശ്രറ്റേദ്ധയനാണ്  പി.പി.
രാമ]ന്ദ്രൻ  ("ാന്റെണ "ാന്റെണ,  മാsഴക്കാലം,  ഇടറ്റേശ്ശരിപ്പാലം,  പട്ടാsിപ്പുഴ  മണലിൽ,  ഹരിതാഭരണം,
"ാറ്റേറ്റ"ടറ്റേല),  എസ്.  റ്റേജാസഫ്  ("റുത്ത"ല്ല്,  മീൻ"ാരൻ,  ന്റെഎഡന്റിറ്റി"ാർഡ്.......)  വിജലയലക്ഷ്മി
(മഴതൻ  മറ്റേറ്ററ്റേതാ  മുഖം,  മഴയ്ക്കപ്പുറം,  റ്റേപാക്കുന്റെവയിൽ,  ഭൂമിയുമായി  അനുരാഗത്തിലായ  ഒരാൾ....)
റ്റേമാഹനകൃഷ്ണൻ "ാലടി (മഴന്റെപാട്ടൻ, ന്റെറയിൻറ്റേ"ാട്ട്,  മിനുക്കം.......),  വീരാൻകുട്ടി (ഒാറ്റേട്ടാഗ്രാഫ്,  മൺവീറ്,
ജനഭൂപടം...)തുടങ്ങിയവർ.  ഇക്കൂട്ടത്തിൽ  തറ്റേന്റതായ  ഒച്ചറ്റേ"ൾപ്പിക്കാൻ  ശ്രമിക്കുന്ന  "വിയാണ്
വീരാൻകുട്ടി. "തീന്റെര ന്റെ]റിയ ഇനം ]ില ഒച്ച"ളു'4 ന്റെട "വിയാണറ്റേ�ഹം. 

മൗനത്തിന്റെന്റ രാഷ്ട്രീയവും പ്രറ്റേയാഗവും റ്റേനരന്റെത്തത്തന്റെന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞ "വിയാണ് വീരാൻകുട്ടി.
ശബ്ദത്തിൽ  ഒച്ചന്റെയ  റ്റേവർതിരിച്ചറിയു"യും  അതിൽനിന്ന്  മൗനന്റെത്ത  അരിന്റെച്ചടുക്കു"യും  ന്റെ]യ്യുന്നുണ്ട്
വീരാൻകുട്ടി. 

ഭാവനയും  ജീവിതവും  പൂർണത  റ്റേനടുന്നത്  പ്രകൃതിയുന്റെട  സ്വഭാവി"തയിലും
കൈനസർഗി"തയിലുമാണ്.  കൃത്രിമസംവിധാനങ്ങൾ "ടന്നുവരുറ്റേsാൾ അനുഭവങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാകുന്നു.
സ്ഥലം,  സമയം,  പണം  എന്നിവയുന്റെട  ലാഭത്തിന്  മുൻതൂക്കം  നൽകുന്ന  മനുഷ്യന്റെന്റ  പുതിയ
ജീവിതസാഹ]ര്യത്തിൽ പ്രകൃതിയുന്റെട സ്വാഭാവി"തയ്ക്ക്  യാന്റെതാരു സ്ഥാനവും ഇല്ല.  ലാഭക്കണക്കു"ൾ
പ്രകൃതിന്റെയ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. 
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സ്ഥലറ്റേത്താടുള്ള  പ്രതിബദ്ധത,  വന്യതയിൽനിന്ന്  പാഠങ്ങൾ  ഉൾന്റെക്കാള്ളാനുള്ള  സന്നദ്ധത,
വന്യത പവിത്രമാന്റെണന്ന തിരിച്ചറിവ് സാഹിത്യത്തിലൂന്റെട അവതരിപ്പിക്കാൻ റ്റേഗരി æീഡർ ശ്രമിക്കുന്നു.
"വന്യതയിലാണ്  ജീവന്റെന്റ  നിലനിൽപ്'  എന്ന  ന്റെഹന്ററി  റ്റേഡവിഡ്  ന്റെതാറ്റേറായുന്റെട  ദർശനം  നമുക്ക്
സുപരി]ിതമാണ്.

പ്രകൃതിയുന്റെട  സ്വാഭാവി"ത  കൃത്രിമമായി  സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള  ശ്രമമാണ്  വീരാൻകുട്ടിയുന്റെട  "വാട്ടർ
അറ്റേതാറിറ്റി'.  ഭൂമിയിന്റെല  അക്ഷയഖനിയായിരുന്ന  ജലറ്റേശഖരന്റെത്ത  ഉപറ്റേയാഗിക്കുന്നതിൽ  വന്ന
മാറ്റമാണിവിന്റെട  പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്.  "റ്റേsാളത്തിന്റെന്റ മത്സരവും ലാഭവും  സ്വാർത്ഥതയും നിറഞ്ഞ
"ണ്ണു"ൾ  ജലന്റെത്ത  സ്വന്തമാക്കാൻ  പലരീതി"ളും  സ്വീ"രിച്ചിരിക്കുന്നു.  പുതിയ
ഉപറ്റേഭാഗസംസ്കാരത്തിന്റെന്റ തി•യിറ്റേലക്കാണ് "വാട്ടർ അറ്റേതാറിറ്റി' ന്റെ]ന്റെന്നത്തുന്നത്.

വീരാൻകുട്ടിയുന്റെട  ര]ന"ളിന്റെല  പ്രതീ"ങ്ങളും  ഭാഷയും  ഹരിതദർശനത്തിന്റെന്റ  സാന്നിധ്യം
നിലനിർത്തുന്നു.  "ജലഭൂപട'ത്തിൽ  പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന  മീൻകുഞ്ഞു"ൾ,  "ടൽ,  തിര....  തുടങ്ങിയ
പദങ്ങന്റെളല്ലാം പരിസ്ഥിതിയുമായി റ്റേ]ർത്ത് വായിന്റെച്ചടുക്കാവുന്നതാണ്.

പരിസ്ഥിതിപ്രവർത്ത"യായ റ്റേമധാപട്ക്കർക്ക് സമർപ്പിച്ച  "തീന്റെര ന്റെ]റിയ ഇനം ]ില ഒച്ച"ൾ'
പ്രകൃതിക്ക്  റ്റേമൽ മനുഷ്യനുറ്റേവണ്ട അതിസൂക്ഷ്മ ശ്രദ്ധന്റെയക്കുറിച്ചാണ്  പറയുന്നത്.  "ാർഷി"വൃത്തിയിൽ
മനുഷ്യർക്ക് ഇൗ "ഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അവ നഷ്ടമായതുന്റെ"ാണ്ടാണ് പല പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും
ഉണ്ടാകുന്നത്.  പൂകൈക്കത  റ്റേപാള  വീണ്ടുണരുന്നതിന്റെന്റയും  പുന്റെന്നല്ല്  "ിളിരിട്ട്  "ലരുന്നതിന്റെന്റയും  പൂ
വിരിയുന്നതിന്റെന്റയും  ഇല  ന്റെ"ാഴിയുന്നതിന്റെന്റയും  തീന്റെര  ന്റെ]റിയ  ഇനം  ഒച്ച"ന്റെള  അറിഞ്ഞാൽമാത്രറ്റേമ
ജയാരവങ്ങൾക്കിടയിൽ  ഭൂവിലാപങ്ങൾ  റ്റേ"ൾക്കാൻ  "ഴിയൂ.  മനുഷ്യനും  പ്രകൃതിക്കുമിടയിലുള്ള
"ാണാച്ചരടു"ന്റെള കുറിച്ച് പുതിയ "വി"ൾ റ്റേബാധവാന്മാരാണ്. 

"പഠിപ്പ്'  എന്ന വീരാൻകുട്ടിയുന്റെട "വിതയിൽ പൂsാറ്റയുന്റെട ]ിത്രം "ാണിച്ച്  ]ിത്രശലഭം എന്ന്
പഠിപ്പിക്കുന്നതും,  പൂsാറ്റന്റെയന്ന്  വീട്ടിൽവിളിക്കുന്ന  റ്റേപരാന്റെണന്നും  സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു.  ഇവാൻ
ഇല്ലിച്ചിന്റെന്റ  "ഡീസ്കൂളിംഗ്'  എന്ന ദർശനം ഇവിന്റെട  ഒാർക്കാവുന്നതാണ്.  ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രകൃതിന്റെയയാണ്
ആദ്യമറിറ്റേയണ്ടന്റെതന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നവയാണ് ഇത്തരം "വിത"ൾ.

"ആറ്റേ,ഷം',  "നിന്റെന്നപ്പറ്റി',  "]ങ്ങാതി'  തുടങ്ങിയ "വിത"ൾ അ"റ്റി നട്ട മരങ്ങന്റെളയും,  പുഴുവിൽ
നിന്നും  പൂsാറ്റയാവുന്നതിന്റെനക്കുറിച്ചും,  മഴന്റെപ�്  തളിർക്കുന്നത്  ന്റെവയിൽ  ന്റെ"ാണ്ട്  ഉണക്കാനാറ്റേണാ
എന്നും "വിതയിലൂന്റെട റ്റേ]ാദിക്കുന്നു.

"ഭൂമിക്കടിയിൽ

റ്റേവരു"ൾന്റെ"ാണ്ട്

ന്റെ"ട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു,
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ഇല"ൾ തമ്മിൽ

ന്റെതാടുന്റെമന്നു റ്റേപടിച്ച് നാം

അ"റ്റി നട്ട

മരങ്ങൾ.......” (ആറ്റേ,ഷം) 5

""മിതാക്കൾ'  എന്ന  "വിതയിൽ  രണ്ടുമീനു"ൾ  പാലത്തിലൂന്റെട  പുഴ  "ടന്റെന്നത്തുന്നതും
"രയിന്റെലത്തിയറ്റേപ്പാൾ പ്രണയത്താൽ ശ്വാസം മുട്ടുന്റെമന്നുള്ള "ാര്യം പറഞ്ഞിന്റെല്ലന്നുമായിരുന്നു പരാതി.

""ണ്ണു"ാണാത്തവൾക്ക്'  എന്ന  "വിതയിൽ  റ്റേലാ"ത്തിന്റെന്റ  മുഴുവൻ  നഗ്നതന്റെയയും
തിരിച്ചറിയാനും,  ന്റെതറ്റു"ൾന്റെക്കതിന്റെര  പ്രതി"രിക്കാന്റെത  ധ്യാനത്തിലിരുന്ന്  അന്ധത
സ്വീ"രിക്കുന്നവന്റെരക്കുറിച്ചും പരിഹസിക്കുന്നു.

"ഇറ്റേക്കാ  -ടൂറിസം'  എന്ന  റ്റേപരിൽ  പ്രകൃതിന്റെയ  "ച്ചവടച്ചരക്കാക്കു"യും  അതിന്റെന  വിറ്റ്  ലാഭം
ന്റെ"ായ്യു"യും ന്റെ]യ്യുന്ന അധി"ാരി വർഗറ്റേത്താടുള്ള റ്റേ]ാദ്യമാണ് "വിതയിലൂന്റെട ഉന്നയിക്കുന്നത്. 

""ാത്തുനില്പ്'  എന്ന  "വിതയിൽ  മറ്റേനാഹരമായി  തളിർക്കു"യും  പൂക്കു"യും  ന്റെ]യ്യുന്ന
ഉൗട്ടിച്ചുരത്തിറ്റേലക്കുള്ള  യാത്രയിന്റെല  വ•രങ്ങളുന്റെട  തലന്റെയടുപ്പിന്റെനക്കുറിച്ചാണ്.  "കൂണു"ൾ'  എന്ന
"വിതയിൽ റ്റേമഘങ്ങൾ ചുംബിച്ച ന്റെവളിച്ചത്തിനു റ്റേപടി മറന്നുന്റെപറ്റ കൂൺകുഞ്ഞുങ്ങന്റെളക്കുറിച്ച് പറയുന്നു.
"ഭൂമിയുന്റെട ഉർവരതയാണിത് സൂ]ിപ്പിക്കുന്നത്.

"വിളി'  എന്ന  "വിതയിൽ  കുന്നു"ളുന്റെട  യാത്രന്റെയക്കുറിച്ച്,  അപ്രത്യക്ഷമാവുന്ന  മല"ളുന്റെട
വഴി"ന്റെളക്കുറിച്ച് പരിഭ്രാന്തനാവുന്ന "വിന്റെയ "ാണാൻ സാധിക്കുന്നു.

"റ്റേനാക്കിന്റെയഴുത്ത്'  എന്ന "വിതയിൽ ]ിറകു"ൾ ന്റെ"ാണ്ട്  "ിളി"ൾ ആ"ാശത്തിന്റെലഴുതിയത്
നദിയിന്റെല കുഞ്ഞുമീനു"ൾ റ്റേനാക്കിന്റെയഴുതുന്ന മാസ്മരി" സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കു"യാണ് "വി.

"അതിജീവനം'  എന്ന  "വിതയിൽ  ന്റെവയിലിന്റെന  ഉരുക്കി  സ്വർണമാക്കി  "ാതിലണിയുന്ന
ന്റെ"ാന്നമരറ്റേത്താടും റ്റേവനലിന്റെന്റ "ാഠിന്യത്തിലും തളിർത്തു നിൽക്കുന്ന ഉങ്ങുമരത്തിറ്റേനാടും  റ്റേവനലിന്റെന്റ
"ാഠിന്യത്താൽ  ഉണങ്ങിറ്റേപ്പാറ്റേയക്കാവുന്ന  കുഞ്ഞുപുല്ലിന്റെനക്കൂടി  "അതിജീവന'ത്തിന്റെന്റ  ബാലപാഠങ്ങൾ
പഠിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു.

മണ്ണ്,  ഭൂമി,  മഞ്ഞ്,  മഴ,  ന്റെവയിൽ,  സൂര്യൻ,  ]ന്ദ്രൻ,  ന്റെവളിച്ചം,  ഇരുട്ട്,  നിലാവ്,  "ിളി"ൾ,  റ്റേമഘം,
മിന്നൽ,  ന്റെപയ്യൽ,  ഉറവ,  മഴപ്പാറ്റ"ൾ,  ഉറുമ്പു"ൾ,  വിളക്ക്,  പൂവിരിയൽ,  പൂsാറ്റ,  പുഴു,  തൂവൽ,  ന്റെ"ാറ്റി,
തളിർക്കു", മരം, ഇല, "ാട്, മീൻ, മല"ൾ, റ്റേവനൽ, "ാറ്റ്, പറവ, ആ"ാശം, വഴി"ൾ, റ്റേവരു"ൾ, കുളം,
പുഴ,  "ര,  "ടൽ.......തുടങ്ങിയ  പദങ്ങൾ  പലയിടങ്ങളിൽ  കൂട്ടിറ്റേച്ചർത്ത്  മിനുക്കിന്റെയടുത്ത്  പ്രണയവും
കുളിർമ്മയും  കൂട്ടിറ്റേച്ചർത്താണ്  വീരാൻകുട്ടി  തന്റെന്റ  "വിതാപ്രപഞ്ചം  സൃഷ്ടിന്റെച്ചടുത്തിട്ടുള്ളത്.
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പ്രപഞ്ചന്റെത്തയും,  കൈജവവും അകൈജവവുമായ സസ്യജന്തുജീവജാലങ്ങന്റെളയും ജീവനുതുല്യം റ്റേæഹിക്കുന്ന
പ്രകൃതി റ്റേæഹിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെനയും വീരാൻകുട്ടിയുന്റെട "വിത"ളിൽ "ന്റെണ്ടത്താൻ സാധിക്കുന്നു.
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കഥ 

    ഹിബ. പി  9A 

ഉമ്മ 

മഗ് രിബ്  ബാX്  പള്ളിയിൽ നിന്ന്  ഉയർന്നു  റ്റേ"ട്ടു.   ഫാത്തിമ  കുടന്റെമടുത്ത്  വീട്ടിറ്റേലക്ക്  നടന്നു.
പൂർണ്ണ]ന്ദ്രൻ നിലാന്റെവാഴുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. "ന്റെമന്റെല്ല നടന്നാൽ റ്റേപാന്റെര ഫാത്തിമാ" ലക്ഷ്മി റ്റേ]ാദിച്ചു. "ഉമ്മ
ഒറ്റക്കാണ്,  റ്റേപടിക്കും"  ന്റെമല്ല  നടന്നിരുന്ന  അവർ  നടത്തത്തിന്റെന്റ  റ്റേവഗത  വർധിപ്പിച്ചു.  വീട്ടിന്റെലത്തിയ
ഉടന്റെന, വീന്റെടന്നു പറയാൻ ന്റെ"ാള്ളില്ല.. ഒരു കുടിൽ! അങ്ങന്റെന പറയാം. "ഇത്താ വിശക്കുന്നു" കുഞ്ഞുറ്റേമാൻ
ഓടി  വന്നു.  "  എന്റെന്റ  "യ്യിൽ  ഒന്നുമില്ലറ്റേല്ലാടാ".  "ഇത്താ  വിശക്കുന്നു,  സഹിക്കാൻ  പറ്റുന്നില്ല,  ഇനി
സഹിച്ചാൽ  നമ്മൾ  മയ്യത്താവും".  ഫാത്തിമയുന്റെട  "ണ്ണിൽനിന്നും  "ണ്ണുനീർ  ഉതിർന്നു  വീണു.  ആദ്യം
തുള്ളി"ളായി, പിന്റെന്ന ]ാലായി, പിന്റെന്ന പുഴയായി, പിന്റെന്ന "ടലായി, പിന്റെന്ന സമുദ്രമായി. 

എന്റെന്റ ഉപ്പ ഉണ്ടായിരുന്റെന്നXിൽ..  അവൾ ഒരു നിമിഷം ]ിന്തിച്ചു.  അവൾ ഉമ്മാന്റെന്റ മുറിയിറ്റേലക്ക്
നടന്നു. അവളുന്റെട ഓറ്റേരാ "ാൽന്റെവപ്പിലും ഉമ്മറ്റേയാടുള്ള അളവറ്റ റ്റേæഹത്തിന്റെന്റ അടയാളങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
" ഉമ്മാ ...."

ഉമ്മന്റെയാന്നു ഞരങ്ങി. "റ്റേമാറ്റേള... എന്റെന്നന്റെക്കാണ്ട് നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുറ്റേണ്ടാ? "ാൻസർ എന്ന
റ്റേരാഗം എന്റെന്ന ബാധിക്കാതിരുന്നുന്റെവXിൽ...  എന്റെന്റ മക്കറ്റേളനിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടാകും റ്റേല്ല  ..  ഈ
ഉമ്മാക്ക് "ഴിയുന്നില്ലറ്റേല്ലാ"

"ഉമ്മാ.. ഞാൻ "ഞ്ഞി എടുക്കറ്റേട്ട.. "

ഫാത്തിമ അ"റ്റേത്തക്ക് നടന്നു.  "ഞ്ഞി എടുത്ത് ന്റെമന്റെല്ല ഉമ്മാന്റെന്റ വായിറ്റേലക്ക് നീട്ടി.  പന്റെക്ഷ ഉമ്മ
അത് "ഴിച്ചില്ല. വിളി റ്റേ"ൾക്കാത്ത റ്റേലാ"റ്റേത്തക്ക് ഉമ്മ അ"ന്നു റ്റേപായിരുന്നു. 
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റ്റ�ഖനം

റീമ ഷംസ്. എം. സി. 9 H

വിദ്യാർത്ഥികളും സമൂഹവും

 

ഇന്നന്റെത്ത  തലമുറയിന്റെല  വിദ്യാർത്ഥി"ൾ  സമൂഹമായി  അടുക്കുവാൻ  റ്റേവണ്ടി  ശ്രമിക്കു"യാണ്.
]ിലർ  ശ്രമിക്കാന്റെതയും.  എന്നാൽ  വിദ്യാർത്ഥി"ൾ  സമൂഹത്തിന്റെന്റ  "ണ്ണാടിയായി  വളറ്റേരണ്ടതാണ്.
വിദ്യാർത്ഥി"ളും  സമൂഹവും  ഒരുമിച്ചാൽ  അത്  ഒരു  ഉന്നത  വിജയത്തിന്  "ാരണമാകും.  സാമൂഹി"
പരിപാടി"ളിൽ കുട്ടി"ൾ ഏർന്റെപ്പട്ടാൽ അത് നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വലിന്റെയാരു ആശ്വാസവും തണലും
ആവും.

വിദ്യാഭ്യാസം ഏന്റെതാരു വിദ്യാർഥിയുന്റെടയും അവ"ാശമാണ്. എന്നാൽ പലർക്കും ഇൗ അവ"ാശം
നിറ്റേഷധിക്കന്റെപ്പടുന്നു.  അധ്യാപനവും  അധ്യയനവും  റ്റേ]ർന്നതാണ്  വിദ്യാഭ്യാസം.  എതിരാളിന്റെയ
റ്റേനരിടാൻ  ഏറ്റവും  നല്ല  ആയുധം  വിദ്യാഭ്യാസം  തന്റെന്നയാണ്.  വിദ്യയും  അഭ്യാസവും  റ്റേ]ർന്നതാണ്
വിദ്യാഭ്യാസം. അല്ലാന്റെത മുഴുവനും പഠനവും മുഴുവൻ "ളിയും അല്ല. രണ്ടും കൂടി റ്റേ]ർന്നാറ്റേല വിദ്യാഭ്യാസം
ആവു"യുള്ളൂ. വിദ്യാഭ്യാസം റ്റേനടിയ ഒരു ജനതറ്റേയ്ക്ക നന്റെല്ലാരു സമൂഹന്റെത്ത വാർന്റെത്തടുക്കുവാൻ പറ്റൂ.

ഒരു വ്യക്തിന്റെയ വ്യക്തി എന്നും ഒരു കൂട്ടന്റെത്ത ജനം എന്നും ഒരു ജനന്റെത്ത സമൂഹന്റെമന്നും പറയുന്നു.
ഇന്നന്റെത്ത  ജനതയാണ്  നാളന്റെത്ത  തലമുറ  എന്ന്  പറയുന്നത്.  അതിനാൽ  നമ്മൾ  സാമൂഹി"
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർന്റെപ്പടണം.  സമൂഹത്തിൽ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും ]ീത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ട്.
നല്ലതു മാത്രം ലക്ഷ്യം ന്റെവച്ചു ന്റെ"ാണ്ടും മറ്റുള്ളവറ്റേരാടുള്ള സഹാനുഭൂതി ന്റെ"ാണ്ടും ന്റെ]യ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ആണ് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ.  എന്നാൽ തട്ടിപ്പും ന്റെവട്ടിപ്പും ലക്ഷ്യംവച്ചുന്റെ"ാണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്
]ീത്ത  പ്രവർത്തനങ്ങൾ.  ഇൗ  രണ്ടും  മനസ്സിലാക്കി  റ്റേവണം  നമ്മൾ  ഒാറ്റേരാ  പ്രവർത്തനങ്ങളിലും
ഏർന്റെപ്പടുന്നത്

നല്ല "ാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യംന്റെവച്ചുന്റെ"ാണ്ട് ന്റെ]യ്യുന്ന സാമൂഹി" പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്കൗട്ട് ആൻഡ്
കൈഗഡ്സ്, ന്റെറഡ് റ്റേക്രാസ്, എൻ സി സി, മുതലായവ നടത്തിവരാറുള്ളത്. പാവന്റെപ്പട്ടവന്റെര സഹായിക്കു",
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നാടിനു ഗുണമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ,  ശു]ിത്വം,  അച്ചടക്കം,  എന്നിവ റ്റേപാന്റെലയുള്ള "ാര്യങ്ങന്റെള ലക്ഷ്യം
വച്ചുന്റെ"ാണ്ടാണ് ഇൗ വിദ്യാർഥി സംഘടന"ൾ ന്റെ]യ്യാറുള്ളത്.

നമ്മുന്റെട  സമൂഹന്റെത്ത  നശിപ്പിക്കുന്ന  തരത്തിലുള്ള  ]ില  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ഇൗയിന്റെട  നമ്മൾ
"ാണാറുണ്ട്.  ലഹരി  ഉപറ്റേയാഗം  അതിൽന്റെപട്ട  ഒന്നാണ്.  ഇന്റെന്നാന്റെക്ക  ഏറ്റവും  കൂടുതൽ  ലഹരി
ഉപറ്റേയാഗിക്കുന്നത് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥി"ളാണ്.  അത് അവരിറ്റേലക്ക് എത്തിച്ചു ന്റെ"ാടുക്കുവാൻ റ്റേവണ്ടി ]ില
സാമൂഹി" വിരുദ്ധരും ഉണ്ട്.  ഇന്നന്റെത്ത വിദ്യാർത്ഥി ജനതന്റെയ "ള്ളിനും "ഞ്ചാവിനും അടിമ"ളാക്കി
ന്റെ"ാണ്ടിരിക്കു"യാണ് അവർ.  അതിലൂന്റെട നാളന്റെത്ത നമ്മുന്റെട സമൂഹമാണ് ഇല്ലാന്റെതയാകുന്നത്.  അതിന്
നമ്മൾ സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്നന്റെത്ത തലമുറ നന്നായാറ്റേല നാളന്റെത്ത തലമുറ നന്നാവു"യുള്ളൂ. 

ഇന്നന്റെത്ത തലമുറ നശിച്ചാൽ നാറ്റേളക്ക് തലമുറ ഉണ്ടാവു"യില്ല. അറ്റേതാന്റെടാപ്പം നന്റെല്ലാരു സമൂഹവും
നശിക്കും.  വിദ്യാർത്ഥി"ൾ  തന്റെന്നയാണ്  സമൂഹന്റെത്ത  വാർന്റെത്തടുക്കുന്നത്.  അതുറ്റേപാന്റെല  സമൂഹന്റെത്ത
നശിപ്പിക്കുന്നതും.

വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി"ളിലൂന്റെട യാണ് വിറ്റേവ"മുള്ള ജനതയിൽ സമൂഹവും ഉണ്ടാവുന്നത്.
തിന്മന്റെയ ഒഴിവാക്കി നന്മന്റെയ മുൻനിർത്തിന്റെക്കാണ്ട് തന്റെന്ന നല്ല സാമൂഹി" പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർന്റെപ്പട്ടു
ന്റെ"ാണ്ട്  നന്റെല്ലാരു  സമൂഹന്റെത്ത  വാർന്റെത്തടുക്കാം.  ഒന്നിക്കാം  സമൂഹവുമായി,  വിജയം  കൈ"വരിക്കാം
എന്നറ്റേന്നക്കുമായി.... ]ിന്തയുള്ള, നന്മ നിറഞ്ഞ മനസ്സുള്ള വിദ്യാർത്ഥിസമൂഹം ആ"ാം...
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കഥ

    ഫാത്തിമ നൂബിയ. 9 I

ആ വിളിക്കായ് കാത്തിരുന്ന് 

എവിറ്റേടറ്റേക്കാ  ഒാടിറ്റേപ്പാകൂന്നമട്ടിൽ  ]ാടി  ഇറങ്ങു"യാണ്  വാനത്തിന്റെന്റ"ണ്ണൂനീ൪.
എറ്റേങ്ങാന്റെട്ടന്നില്ലാന്റെത ഒഴൂകൂ"യാണ് ആ "ണ്ണൂനീ൪ തൂള്ളി"ൾ.  തന്റെന്റ സXടങ്ങൾ ആറ്റേരാടൂം  പറയാൻ
ആ"ാന്റെത    വിങ്ങിന്റെപ്പാട്ടു" ആയിരൂന്നു  വാനം.           

താൻ റ്റേപാലും അറിയാന്റെത ആണ്  ആ "ണ്ണൂനീ൪ തൂള്ളി"ൾ ഭൂമിയിറ്റേലക്ക്  ഉറ്റിവീണത്. ഭൂമിയാം
പച്ചവിരിപ്പിറ്റേലക്ക് ഉറ്റിവീഴുന്ന ആ "ണ്ണൂനീ൪ തൂള്ളി"ള്ക്ക്   പല "ഥ"ളും പറയാനുണ്ടായിരുന്നു.  ആ
ഓറ്റേരാ   തൂള്ളി"ളും   ഭൂമിയിറ്റേലക്ക്  ഉറ്റിവീഴുന്നതിന്റെന്റ  ന്റെതാട്ടുമുs്  അതിന്റെന  ഒന്ന്   നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഭൂമി
പു  ഞ്ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് "ാണാം. നിലാവുള്ള ആ കുളി൪മഴയത്ത് എന്റെന്റ മനസ്സിറ്റേലക്ക് പല ഓ൪മ"ളും
ഓടിവരുന്നു.  മഴ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം മൂലം ഞാൻ മുറ്ററ്റേത്തക്ക് ഇറങ്ങി ആറ്റേവാളം
ആസ്വദിച്ചു.  ന്റെപട്ടന്ന്  ഒരു  നിഴൽ  എന്റെന്റ  പിറ"ിൽ  പ്രത്യക്ഷമായി.  ഞാനാന്റെ"  ഭയന്ന്  വിറച്ചു
എന്തുന്റെ]യ്യണന്റെമന്നറിയാന്റെത ആന്റെ" പരുങ്ങി. വീടിനുള്ളിറ്റേലക്ക് ഓടി"യറണന്റെമന്നുണ്ടായിരുന്നു പന്റെക്ഷ
ഭയം എന്റെന്ന അതിന്റെനാന്നും വിട്ടില്ല. അങ്ങന്റെന ഞാൻ പിറ"ിറ്റേലക്ക് തിരിഞ്ഞ് റ്റേനാക്കി പന്റെക്ഷ ആറ്റേരയും
"ാണാൻ "ഴിഞ്ഞില്ല.

ന്റെപട്ടന്ന്  എന്റെന്റ  റ്റേപര്  ആറ്റേരാ  വിളിച്ചത്  റ്റേപാന്റെല  എനിക്ക്  റ്റേതാന്നി.  വീടിന്  ചുറ്റും
ഞാനാശബ്ദത്തിന്റെന്റ  ഉറവിടം  അറ്റേന്വക്ഷിച്ച്  നടന്നു.  പന്റെക്ഷ  നിരാശയായിരുന്നു  ഫലം.  എന്ത്
ന്റെ]യ്യണന്റെമന്നറിയാന്റെത  ഞാനിന്റെതല്ലാം  അമ്മറ്റേയാട്  പറയാൻ  റ്റേവണ്ടി  വീട്ടിറ്റേലക്ക്  ഓടി  "യറി.
അമ്മറ്റേയാട്  പറയുന്നിടക്ക്  ജനാലയിലൂന്റെട  ഞാൻ റ്റേനാക്കിയറ്റേപ്പാ  ൾ ഒരു നിഴൽ "ാണാൻ സാധിച്ചു.
വിറച്ചതു ന്റെ"ാണ്ട് എല്ലാം പറയാൻ സാധിച്ചില്ല. 

അടുത്ത ദിവസം  എനിക്ക്  റ്റേപടിപ്പനിയായിരുന്നു.  അന്ന്  മന്റെറ്റാരു  മഴക്ക്  റ്റേവണ്ടി  "ാത്തിരുന്നു.
അതാരാന്റെണന്നറിയാനുള്ള  തിടുക്കം  എന്റെന്റ  മനസ്സാന്റെ"നിറച്ചിരുന്നു.  പിന്നീന്റെടാരു  മഴ  ദിവസം  ഞാൻ
മുറ്ററ്റേത്തക്കിറങ്ങി. ആ വിളി റ്റേ"ൾക്കാൻ റ്റേവണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു.

അന്ന് ഉറങ്ങാന്റെത ആ വിളിന്റെയ "ാറ്റേതാ൪ത്ത് "ിടന്നു...
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റ്റ�ഖനം

ഷൈഷമ. പി .10 G

ചന്ദ്രൻ എന്ന വിസ്മയം

1969 ജൂകൈല  21  ആയിരുന്നു  നീൽ  ആംറ്റേസ്ട്രാങ്  എന്ന  അറ്റേമരിക്കക്കാരൻ  ]ന്ദ്രനിൽ
"ാലുകുത്തിയത്.  മനുഷ്യ]രിത്രത്തിന്റെല  തന്റെന്ന  ഏറ്റവും  വലിയ  സംഭവങ്ങളിൽ  ഒന്നായിരുന്നു  അത്.
അതുന്റെ"ാണ്ടാണ്  ]ാന്ദ്രപ്രതലത്തിൽ  ഇറങ്ങിയറ്റേശഷം  അറ്റേ�ഹം  ഇങ്ങന്റെന  പറഞ്ഞത്  "മനുഷ്യന്റെന
സംബന്ധിച്ചിടറ്റേത്താളം  റ്റേ"വലം  ഒരു  ന്റെ]റിയ  "ാൽന്റെവപ്പ്.  എന്നാൽ  മനുഷ്യരാശിക്കു  വലിയ
കുതിച്ചു]ാട്ടവും".  അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആ വാക്കു"ൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി.  നീൽ ആംറ്റേസ്ട്രാങ്ങിനു റ്റേശഷം
രണ്ടുവർഷത്തിന"ം  മറ്റു  പതിന്റെനാന്നു  റ്റേപർ  കൂടി  ]ന്ദ്രനിൽ  ഇറങ്ങി.  മാത്രമല്ല  "ഴിഞ്ഞ  50
വർഷത്തിനിന്റെട നടന്ന ]ാന്ദ്ര പഠനയാത്ര"ൾ നിരവധിയാണ്. ഭൂമിയുന്റെട ഉപഗ്രഹന്റെത്ത കുറിച്ചുള്ള ഒറ്റേട്ടന്റെറ
പഠനങ്ങൾ  ആണ്  ഇൗ  "ാലത്ത്  നടന്നത്.  ഇന്ത്യയുൾന്റെപ്പന്റെടയുള്ള  രാജ്യങ്ങൾ  ഇൗ  പഠനത്തിൽ
പXാളി"ളായി.  ഇതിനുപുററ്റേമ  ബഹിരാ"ാശ  പര്യറ്റേവക്ഷണ  രംഗറ്റേത്തക്ക്  കൂടുതൽ  രാജ്യങ്ങൾ
"ടന്നുവരാൻ ഇടയായി. റ്റേനരന്റെത്ത അറ്റേമരിക്കയും റ്റേസാവിയറ്റ് യൂണിയനും മാത്രമാണ് ഇൗ റ്റേമഖലയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നത്.  ആ  സ്ഥിതി  മാറി  യൂറ്റേറാപ്പിന്റെലയും  ഏഷ്യയിന്റെലയും  രാജ്യങ്ങൾ  ബഹിരാ"ാശ
ഗറ്റേവഷണത്തിൽ  വ്യാപൃതരായി.  ചുരുക്കത്തിൽ  നീൽ  ആംറ്റേസ്ട്രാങ്ങ്  ശാസ്ത്ര]രിത്രത്തിൽ  ഒരു
പുതുയുഗത്തിന് തുടക്കമിടു"യായിരുന്നു.

]ന്ദ്രന്റെന ഇഷ്ടന്റെപ്പടാത്തവർ ആരുമുണ്ടാ"ില്ല. ]ന്ദ്രന്റെനക്കുറിച്ച് പാടാത്ത "വി"റ്റേളാ വർണ്ണിക്കാത്ത
സാഹിത്യ"ാരന്മാറ്റേരാ  ഉണ്ടാ"ില്ല.  പുരാതന  സംസ്കാരങ്ങളിൽ  എല്ലാം  ]ന്ദ്രൻ  റ്റേദവറ്റേനാ  റ്റേദവതറ്റേയാ
ആയിരുന്നു. വലുപ്പത്തിലും ഭാരത്തിലും സൗരയൂഥത്തിന്റെല അഞ്ചാമന്റെത്ത ഉപഗ്രഹമാണ് ]ന്ദ്രൻ. ഭൂമിയുന്റെട
ഉല്പത്തിക്കു റ്റേശഷം രറ്റേണ്ടാ മൂറ്റേന്നാ റ്റേ"ാടി  വർഷം "ഴിഞ്ഞാണ്  ]ന്ദ്രൻ രൂപംന്റെ"ാണ്ടത്.  അതായത്
ഏ"റ്റേദശം  460  റ്റേ"ാടി വർഷം മുൻപ്!  ഭൂമിയുന്റെട ഏ" സ്വാഭാവി" ഉപഗ്രഹം ആണ് ]ന്ദ്രൻ.  ഭൂമിയുന്റെട
നാലിന്റെലാന്ന് വലിപ്പറ്റേമ ]ന്ദ്രൻ ഉള്ളൂ. 3425 "ിറ്റേലാമീറ്ററാണ് വ്യാസം.

ഭൂമിയുന്റെട  ഉപഗ്രഹമായ  ]ന്ദ്രന്റെന്റ  വിറ്റേശഷങ്ങന്റെളക്കുറിച്ച്  പഠിക്കു"  എന്നതായിരുന്നു  ]ാന്ദ്ര
യാത്ര"ളുന്റെട  എല്ലാം  ലക്ഷ്യം.  വർഷങ്ങൾ  നീണ്ട  ഗറ്റേവഷണങ്ങൾക്കും  പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും  ഒടുവിൽ
മനുഷ്യന്റെന  തന്റെന്ന  ]ന്ദ്രനിൽ  ഇറക്കാൻ  ശാസ്ത്ര  റ്റേലാ"ത്തിനായി.  1959  ൽ  റ്റേസാവിയറ്റ്  യൂണിയൻ
വിറ്റേക്ഷപിച്ച ലൂണ  2  ആണ്  ]ന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ ആദ്യന്റെത്ത കൃത്രിറ്റേമാപഗ്രഹം.  ]ാന്ദ്ര പര്യറ്റേവഷണവും
പര്യടനവും  ലക്ഷ്യമാക്കി  യു.എസ്  ആസൂത്രണം  ന്റെ]�  ബഹിരാ"ാശ  പദ്ധതിയാണ്  അറ്റേപ്പാറ്റേളാ
ദൗത്യങ്ങൾ.  യവന  പുരാണത്തിന്റെല  സൂര്യ  റ്റേദവനായ  അറ്റേപ്പാറ്റേളാന്റെയ  അവലംബിച്ചാണ്
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ന്റെഎതിഹാസി"മായ യാത്രാ പദ്ധതിക്ക് അറ്റേപ്പാറ്റേളാ പദ്ധതി എന്ന് റ്റേപരിട്ടത്. അറ്റേപ്പാറ്റേളാ ബഹിരാ"ാശ
റ്റേപട"വും സാറ്റേറ്റൺ റ്റേറാക്കറ്റുമാണ് ഇൗ യാത്ര"ൾക്ക് ഉപറ്റേയാഗിച്ചത്.

മനുഷ്യന്റെന ആദ്യമായി  ]ന്ദ്രനിലിറക്കിയ ബഹിരാ"ാശ ദൗത്യമായിരുന്നു അറ്റേപ്പാറ്റേളാ  11.  1969
ജൂകൈല  16 ന്  റ്റേ5ാറിഡയിൽ  നിന്നു  വിറ്റേക്ഷപിക്കന്റെപ്പട്ട  ദൗത്യത്തിൽ  നീൽ  ആംറ്റേസ്ട്രാങ്ങ്,  എഡ്വിൻ
ആൽഡ്രിൻ, കൈമക്കൽ റ്റേ"ാളിൻസ്,  എന്നിവരായിരുന്നു യാത്രി"ർ. ഇൗഗിൾ എന്ന ]ാന്ദ്ര റ്റേപട"ത്തിൽ
ജൂകൈല  21 ന്  ആംറ്റേസ്ട്രാങ്ങും  ആൽഡ്രിനും  ]ന്ദ്രനിൽ  "ാലുകുത്തി.  21  മണിക്കൂറും  31  മിനുട്ടും  അവർ
]റ്റേന്ദ്രാപരിതലത്തിൽ ]ിലവഴിച്ചു. ജൂകൈല 24 ന് മൂവരും ഭൂമിയിൽ തിരിന്റെച്ചത്തി.

മനുഷ്യന്റെന  ]ന്ദ്രനിൽ  ഇറക്കാനുള്ള  ദൗത്യങ്ങളിൽ  അവസാനറ്റേത്തതായിരുന്നു  അറ്റേപ്പാറ്റേളാ  17.
ബഹിരാ"ാശ ഗറ്റേവഷണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുന്റെട അഭിമാന പദ്ധതിയായിരുന്നു ]ന്ദ്രയാൻ.  രാജ്യത്തിൻന്റെറ
പ്രഥമ ]ാന്ദ്രദൗത്യം ആണിത്.  ]ാന്ദ്രയാൻ എന്ന വാക്കിന്  ]ാന്ദ്രവാഹനം എന്നാണ് അർത്ഥം. 2008
ഒറ്റേക്ടാബർ  22 ന്  ആന്ധ്രയിന്റെല  സതീഷ്  ധവാൻ  റ്റേസ്പസ്  ന്റെസന്ററിൽ  നിന്നാണ്  ]ാന്ദ്രയാൻ  1
വിറ്റേക്ഷപിച്ചത്.  നവംബർ  എട്ടിന്  ]ാന്ദ്രയാൻ  ]ന്ദ്രൻന്റെറ  ഭ്രമണപഥത്തിന്റെലത്തി.  ഇറ്റേതാന്റെട
]റ്റേന്ദ്രാപരിതലത്തിൽ എത്തിയ നാലാമന്റെത്ത രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി.

]ന്ദ്രനിൽ  ആദ്യമായി  "ാലുകുത്തിയ  ആംറ്റേസ്ട്രാങ്ങ്  മുതൽ  അവസാനമായി  നടന്ന  യൂജിൻ
ന്റെസർനാൻ  വന്റെര  12  മനുഷ്യർ  ]ന്ദ്ര  റ്റേലാ"ത്ത്  നടന്നു.  സXല്പ  സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെല  ]ന്ദ്രന്റെന  തങ്ങളുന്റെട
പാദസ്പർശത്താൽ  യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെന്റ  "വിതയാക്കി  മാറ്റി  അവർ  ഒാറ്റേരാരുത്തരും.  ത്രസിപ്പിക്കുന്ന
അനുഭവങ്ങളുന്റെട പരsര തന്റെന്നയുണ്ട് ]ാന്ദ്ര യാത്ര"ൾക്ക്  പിന്നിൽ.  ഉപഗ്രഹങ്ങളുന്റെടയും വിറ്റേക്ഷപണ
വാഹനങ്ങളുന്റെടയും പരീക്ഷണങ്ങളും ജയപരാജയങ്ങളും.

ഇന്ന്  തിXൾ  മാനന്റെത്ത  പാൽ"ിണ്ണമല്ല;  ഭാവിയിന്റെല  ഗ്രഹാന്തര  യാത്ര"ൾക്കായി  മനുഷ്യർ
രൂപന്റെപ്പടുത്തുന്ന ഇടത്താവളമായി ]ന്ദ്രൻ മാറിന്റെക്കാണ്ടിരിക്കു"യാണ്. 
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ആസ്വോദനക്കുറിപ്പ് 

   ഹിഷ. കെക.  8 H 

കേമാനിയ എന്ന കുട്ടി 

ഡൽഹിയിന്റെല ഗാന്ധിസ്മൃതി ദർശൻ സമിതി  പ്രസിദ്ധീ"രിച്ച  "റ്റേമാനിയ എന്ന കുട്ടി"  എന്ന "ഥ
എഴുതിയത്  റ്റേഹമന്ത്  ആണ്.  ഈ "ഥ മലയാളത്തിറ്റേലക്ക്  ന്റെമാഴിമാറ്റം  ന്റെ]�ത്  ടി.  ന്റെ".  അച്ച്യുതൻ.
ഗാന്ധിജിയുന്റെട കുട്ടിക്കാലന്റെത്തക്കുറിച്ചതാണ് ഈ "ഥയിൽ പറയുന്നത്. 

ഗാന്ധിജി  എഴുതിയ  പുസ്ത"ങ്ങൾ,  റ്റേലഖനങ്ങൾ  എന്നിവയുന്റെട  മലയാള  പരിഭാഷയും
ഗാന്ധിജിന്റെയക്കുറിച്ച്  മറ്റുള്ളവർ  എഴുതിയവയും  വായനക്കാരിൽ  എത്തിക്കു"  എന്ന  ദൗത്യം  സ്വയം
ഏന്റെറ്റടുത്ത് "ഴിഞ്ഞ "ാൽ നൂറ്റാണ്ടായി നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന പൂർറ്റേണാദയ ബുക്ക് µസ്റ്റ് ഗാന്ധി
ദർശൻ പഠന പരിപാടിയുന്റെട ഭാഗമായി  പ്രസിദ്ധീ"രിക്കുന്ന ഒരു ലഘു  പുസ്ത"മാണ്  "റ്റേമാനിയ എന്ന
കുട്ടി" ആസ്പദമാകുന്നത്.  
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റ്റ�ഖനം

മുബീൻ. എൻ.  8 D

അതിജീവന പാതയിൽ 

നവംബർ  1   റ്റേ"രളപ്പിറവി  ദിനം.  1956  നവംബർ  ഒന്നിന്  ആണ്  റ്റേ"രള  സംസ്ഥാനം  രൂപം
ന്റെ"ാണ്ടത്.  പണ്ടന്റെത്ത റ്റേ"രളത്തിൽ നിന്നും  ഏന്റെറ  വ്യതി]ലിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നന്റെത്ത റ്റേ"രളം  നമ്മുന്റെട
പൂർവ്വി"ർ നമുക്കായി കൈ"മാറിയ റ്റേ"രളം നാം നശിപ്പിച്ചു. റ്റേ"രളത്തിന്റെന്റ സുന്ദര പ്രകൃതി നാം വയലു"ൾ
നി"ത്തിയും  കുന്നിടിച്ചും  "ായൽ  സ്ഥലങ്ങൾ  "റ്റേയ്യറിയും  വനങ്ങൾ  നശിപ്പിച്ചുന്റെമല്ലാം  വികൃതമാക്കി.
അതിന്റെന്റ ഫലമായി നാമിറ്റേപ്പാൾ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. 2013 ൽ പശ്ചിമഘട്ട മലനിര"ളിൽ ഖനന
പ്രവർത്തനങ്ങളും  പാറന്റെപാട്ടിക്കലും  തകൃതിയായ  സന്ദർഭത്തിൽ  ഗാഡ്ഗിൽ  പറഞ്ഞറ്റേപാന്റെല  അഞ്ച്
വർഷത്തിന് റ്റേശഷം നാം ആദ്യ പ്രളയത്തിന് ഇരയായി. 2018 ആഗസ്റ്റിലായിരുന്നു ഇത്. അതിനു റ്റേശഷം
ഒരു  പുതു  റ്റേ"രളമായി  ഭവിക്കുന്നതിനിടക്കാണ്  2019  ൽ  അന്റെത  മാസത്തിൽ  തന്റെന്ന   പ്രളയം
ആവർത്തിച്ചത്.  അടുത്ത വർഷം   വീണ്ടും  റ്റേ"രളത്തിന്റെന്റ "ാലമായി  പ്രളയം  "ടന്നു വരുറ്റേമാ  എന്ന്
ആർക്കറിയാം. 

ഒരു നവറ്റേ"രള നിർമ്മിതി വളന്റെര പ്രസക്തമായ ഒരു "ാലത്തിലൂന്റെടയാണ് നാം "ടന്നു റ്റേപാകുന്നത്.
രണ്ട് വർഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായുണ്ടായ പ്രളയം വിറ്റേധന റ്റേ"രളത്തിന് ഒറ്റേട്ടന്റെറ നാശങ്ങൾ വിതച്ചു. നൂറ്റേറാളം
റ്റേപര്  മരണമടഞ്ഞു.  ഈ സാഹ]ര്യത്തിൽ നവറ്റേ"രള നിർമ്മിതി  എന്നത്  അസാധ്യറ്റേമാ  അന്റെല്ലXിൽ
സമയന്റെമടുക്കുന്നറ്റേതാ  ആണ്.  ഒരു  നവ  റ്റേ"രളം  പുതുക്കി  പണിയുന്നതിനിടക്ക്  ഇനിയും  വല്ല
ദുരന്തങ്ങളുമുണ്ടാകുറ്റേമാ  എന്നത്  ഉത്തരമില്ലാത്ത  ഒരു  റ്റേ]ാദ്യ]ിഹ്നമായി  "ിടക്കുന്നു.  നാം  പ്രളയ
പുനരധിവാസത്തിനായി  സംഭാവന  ന്റെ]യ്യുന്ന  ധനത്തിൽ  ഗവൺന്റെമന്റ്  അഴിമതി  നടത്തുന്നുന്റെവXിൽ,
അന്റെല്ലXിൽ ഇന്ത്യാഗവന്റെണ്മന്റ് ന്റെ"ാച്ചു റ്റേ"രളന്റെത്ത പരിഗണിച്ചിന്റെല്ലXിൽ അത് നവറ്റേ"രള നിർമ്മിതിക്ക്
തടയിടുന്റെമന്ന "ാര്യവും ഭരണകൂടം ആറ്റേലാ]ിറ്റേക്കണ്ടതുണ്ട്. 

ഇങ്ങന്റെനന്റെയാന്റെക്ക ആന്റെണXിലും നമ്മൾ റ്റേ"രളക്കരക്കാർ ഒന്റെത്താരുമിച്ച്  നിന്നാൽ നവറ്റേ"രള നിർമ്മിതി
എന്നത്  നിസ്സാരമാണ്.  ഒത്തുപിടിച്ചാൽ  മലയും  റ്റേപാരും  എന്നാണറ്റേല്ലാ.  നാം  ഭരണകൂടവുമായി
സഹ"രിച്ച്  പ്രവർത്തിച്ചാൽ  നമുക്ക്  പണ്ടു"ാല  റ്റേ"രളത്തിറ്റേലക്ക്,  അന്റെല്ലXിൽ  ഒരു  പുതിയ
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റ്റേ"രളത്തിറ്റേലക്ക്  ദുരിതറ്റേ"രളന്റെത്ത  കൈ"പിടിച്ചുയർത്താൻ  സാധിക്കും.  അതിനുറ്റേവണ്ടി  നമുക്ക്
എന്റെന്തല്ലാം  ന്റെ]യ്യാന്റെമന്ന്  നാം  ആറ്റേലാ]ിറ്റേക്കണ്ടതുണ്ട്.  മരങ്ങൾ  നട്ടുപിടിപ്പിച്ചും  മണ്ണ്  സംരക്ഷിച്ചും
ജലാശയങ്ങൾ  സംരക്ഷിച്ചും  നമുക്ക്   ഒരു  നവറ്റേ"രളം  സൃഷ്ടിക്കാം.  വിദ്യാർത്ഥി"ളായ  നമുക്ക്
പ്രളയത്തിൽ  ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക്  ആവശ്യമായ  സാധനങ്ങൾ  എത്തിച്ചുന്റെ"ാടുത്തും  സാsത്തി"
സഹായങ്ങൾ  നൽ"ിയും  അവർക്കു  റ്റേവണ്ടി  പ്രാർത്ഥിക്കു"യും  ന്റെ]�്  നവറ്റേ"രള  നിർമ്മിതിയിൽ
പങ്കുന്റെ"ാള്ളാം. നവറ്റേ"രള നിർമ്മിതിക്കായി നമുക്ക് ജാതി മത റ്റേഭദമറ്റേന്യ കൈ"റ്റേ"ാർക്കാം.
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ആസ്വോദനക്കുറിപ്പ് 

മുഹമ്മദ് ഷഹീർ. T.  8 H

ജൂലിയസ് സീസർ

ഞാൻ വായിച്ച "ഥയുന്റെട റ്റേപര് ജൂലിയസ് സീസർ എന്നാണ്.  അത് ര]ിച്ചത് സിബി റ്റേജാർജ്
ആണ്.  ഇതിൽ  17  "ഥ"ളുണ്ട്.  ഇത്  വളന്റെര  രസ"രമായ  ഒരു  ബുക്കാണ്.  ഇത്  ഞാൻ  മുഴുവൻ
വായിക്കാന്റെത  തന്റെന്ന  എനിക്ക്  വളറ്റേര  ഇഷ്ട്ട്ടമായി.  ഇതിന്റെന്റ  തുടക്കത്തിൽ  തന്റെന്ന  അവരുന്റെട
ജീവിതത്തിന്റെന്റ ഓറ്റേരാ മുഖ്യ നിമിഷങ്ങളും ഇതിൽ വിശദീ"രിക്കുന്നു. 

ഇതിൽ  William  Shakespeare,  Julius  Caesar,  Antony  എന്നവരുന്റെടയും  മറ്റു  പ്രശസ്തമായ
മനുഷ്യരുറ്റേടയും  ജീവിതത്തിൽ  അനുഭവിച്ച  പ്രയാസങ്ങറ്റേളയും  യുദ്ധങ്ങറ്റേളയും  പറ്റി  പറയുന്നു.  ഓറ്റേരാ
രാജ്യത്തിന്റെന്റയും  അവർന്റെക്കതിന്റെര   ഉണ്ടായ  യുദ്ധങ്ങളും  അവർ  എന്നാണ്  ത"ർക്കന്റെപ്പട്ടതും  എന്നും
അവരുന്റെട തലവൻ ആരാന്റെണന്ന് എന്റെന്നാന്റെക്ക ഇതിൽ വിശദീ"രിക്കുന്നു.  വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുന്റെട
യുദ്ധവും  അവർ  എങ്ങന്റെനയാണ്  മരിച്ചത്  എന്നന്റെതല്ലാം  ഇതിൽ  വ്യക്തമായി  പറയുന്നു.  അവരുന്റെട
അമ്മയുന്റെട  റ്റേപര്,  അച്ചന്റെന്റ  റ്റേപര്,  ജനിച്ചവർഷം,  മരിച്ചവർഷം,  അവർക്ക്  എത്ര  മക്കളുണ്ട്,  അവർ
എവിന്റെടയാണ് പഠിച്ചത് എന്റെന്നല്ലാം. ഈ "ഥ തി"ച്ചും എനിക്ക് വളന്റെര ഇഷ്ടമായി.
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റ്റ�ഖനം

  കാവ്യ കൃഷ്ണ 9 A

പ്രകൃതിസംരക്ഷണം മനുഷ്യസംരക്ഷണത്തിന്

പ്രകൃതിയുമായുള്ള മനുഷ്യൻന്റെറ  ബന്ധം വളന്റെര  വലുതാണ്.  മനുഷ്യന്റെന്റ ഭക്ഷണവും  പാർപ്പിടവും
സംസ്കാരവും കൃഷിയും വ്യവസായവും എല്ലാം പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധന്റെപ്പട്ടതാണ്.

ആ"ാശവും  ഭൂമിയും  അതിന്റെല സർവ്വ ]രാ]രങ്ങളും കൈദവം  സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്  മനുഷ്യ ജീവിതം
സുഖ"രവും ധന്യവുമാക്കാൻ ആണ്.

ഭൂമിയിന്റെല  ജനജീവിതവും  അവരുന്റെട  ആഗ്രഹങ്ങളും  വർദ്ധിക്കുറ്റേന്താറും  പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും
വർദ്ധിക്കുന്നു.  ഇൗ  യാഥാർത്ഥ്യം  തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള  ഒരാൾക്ക്  ഒരിക്കലും  ഇൗ  പ്രകൃതിന്റെയ
ഇല്ലാതാക്കാറ്റേനാ  മലിനമാക്കാറ്റേനാ  സാധിക്കു"യില്ല.  മണ്ണ്  ഒലിച്ചു  റ്റേപാകുന്നതും  മലിനജലം  ന്റെ"ട്ടി
നിൽക്കുന്നതും  മനുഷ്യൻന്റെറ  ആറ്റേരാഗ്യന്റെത്തയും  നിലനിൽപ്പിന്റെനയും  ബാധിക്കുന്നു.  അറ്റേന"ം
റ്റേരാഗങ്ങൾക്കും  പ"ർച്ചവ്യാധി"ൾക്കും  "ാരണമാവുന്ന  ന്റെ"ാതുകു"ളുന്റെട  റ്റേ"ന്ദ്രം  മലിനജലം  ആണ്.
മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെല  വളർച്ചയ്ക്ക്  ആവശ്യമായ  റ്റേപ്രാട്ടീൻ  നൽകുന്ന  ആഹാരത്തിന്  ആശ്രയിക്കുന്നത്
ന്റെ]ടി"ളിൽ നിന്നുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങന്റെള ആണറ്റേല്ലാ.  രാസവളം റ്റേ]ർത്ത് ന്റെ]ടി"ളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന
പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ "ഴിച്ച് എത്ര റ്റേപരാണ്  അ"ാല]രമം പ്രാപിച്ചത്.....

എൻറ്റേഡാസൾഫാൻ "ീടനാശിനി"ളുന്റെട പ്രറ്റേയാഗം മൂലം അംഗകൈവ"ല്യം സംഭവിച്ച ജനങ്ങളുന്റെട
ഒരു  കൂട്ടം  തന്റെന്ന  "ാസർറ്റേ"ാട്  ജില്ലയിൽ  ഉണ്ട്.  മനുഷ്യനും  ജീവജാലങ്ങൾക്കും  അത്യാവശ്യമായ
ഗ്ലൂറ്റേക്കാസ്  സൂര്യപ്ര"ാശത്തിൽ  കൂന്റെടയുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ  നിന്നാണ്  ലഭിക്കുന്നത്.  അതിനാൽ
കൃഷിയുന്റെടയും  ന്റെ]ടി"ളുന്റെടയും  വളർച്ചയ്ക്ക്  സൂര്യ  പ്ര"ാശം  എത്രറ്റേത്താളം  വിലമതിക്കുന്നത്  ആന്റെണന്ന്
പററ്റേയണ്ടതില്ല.

പ്രകൃതിയുന്റെടയും  പരിസ്ഥിതിയുന്റെടയും  സംരക്ഷണം  മനുഷ്യ  സംരക്ഷണത്തിന്  റ്റേവണ്ടിയാണ്
എന്ന് സാരം.

പ്രകൃതി  വളന്റെര  മറ്റേനാഹരമാണ്.  ഇൗ  മറ്റേനാഹാരിത  ഇല്ലാതാവുന്നത്  പ്രകൃതി
മലിനമാകുന്നതിലൂന്റെടയാണ്.  പ്ലാസ്റ്റി"് വസ്തുക്കളും ആഹാരസാധനങ്ങളും വലിന്റെച്ചറിയുന്നതിലൂന്റെട പ്രകൃതി
മലിനമാകുന്നു.
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]ിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും റ്റേശഷിയുള്ള മനുഷ്യർ ന്റെ]യ്തുകൂട്ടുന്ന അതിക്രമങ്ങളാണ്  ഇന്ന് 
പരിസ്ഥിതി റ്റേനരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ന്റെവല്ലുവിളി. അത്തരം ചൂഷണങ്ങൾ തടഞ്ഞിന്റെല്ലXിൽ സുനാമി, 
ഭൂ"sം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിറ്റേക്ഷാഭങ്ങളിലൂന്റെട പ്രകൃതിതന്റെന്ന തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇറ്റേപ്പാൾ 
സംഭവിക്കുന്ന പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ പലതും അതിന് ന്റെതളിവാണ്.  സർവ]രാ]രങ്ങൾക്കും റ്റേവണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച
ഭൂമിന്റെയ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം ഒാറ്റേരാരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് ഒാർക്കു". ചുരുക്കത്തിൽ 
ന്റെവള്ളവും വായുവും മണ്ണും വൃത്തിറ്റേ"ടാക്കാന്റെത സൂക്ഷിച്ചാൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിന് ഭീഷണിയാവുന്ന 
പരിസ്ഥിതി മലിനീ"രണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാം.
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കവിത                                                                                  

ജസ് ന പർവീണ്. യു. 8 D    

ഈറനണിയുന്ന പകൽ

ഉണരുന്ന സൂര്യന്റെന്റ
ന്റെനറു"യിൽ എരിയുന്ന

മൗനമായ്  "രയുന്ന മിഴി"ൾ

എരിയുന്ന മനുഷ്യന്റെന്റ
"ണ്ണുനീർ തുള്ളിയായ്

ഒരു പ"ൽ നനഞ്ഞലിയുന്നു

പിടയുന്ന മാനവും
എരിയുന്ന സൂര്യനും
"രയുന്ന മനുജന്റെന്റ

മിഴി"ളായ്
"ണ്ണുനീർക്കടലായ്

രാവും പ"ലും
തിരിച്ചറിവീല -ഞാൻ
കുഞ്ഞു"ിടാങ്ങൾ തൻ

മിഴി"ളിൽ.

തുളുമ്പുന്ന മിഴി"റ്റേളാ "രയുന്നു
നനവാർന്ന പ"ലുമായ്

ഉയരുന്ന സൂര്യന്റെന്റ
ന്റെനറു"യിൽ ചൂടുമീ 

പൂമാലയായ്
"ണ്ണുനീർത്തുള്ളിയായ്

ഉയരുന്ന പ"ലും യാത്രയാകുന്നു.

***********
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"നീഹാരം" തയാറാക്കുന്നതിന് സഹായിച്ച എല്ലാ സുമനസ്സു"ൾക്കും നന്ദി....

                                                                                        57                                               ടി. എസ്. എസ്.വടക്കാങ്ങര



                                                                                                                                                                     നീഹാരം 

                                                                                        58                                               ടി. എസ്. എസ്.വടക്കാങ്ങര


	എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ്
	എഡിറ്റോറിയൽ
	സന്ദേശം
	സന്ദേശം
	സന്ദേശം
	ഹിബ. പി 9A
	അർഷാന. കെ. പി. 10A
	ഫാത്തിമ ലുത്ഫിയ. 10 L
	കൃഷ്ണദാസ്. കെ. (മലയാളം അദ്ധ്യാപകൻ)
	അമീൻ 9H
	നദ. കെ. ടി. 9 I
	ചന്ദനാ ബാബു എ. ബി. 8 H
	അംന റുഷ്ദ. കെ
	Aysha Lubna (English Teacher)
	ഷഫ്ല അമിൻ. 8 K
	പവിത്ര. കെ. 9 H
	ഹിദായ. ടി. 8H
	ഹിബ. പി. 9 A
	അംന റുഷ്ദ 10 F
	രഞ്ജിത്ത് . കെ. കെ 10A
	അനീന ബേബി. ഇ. 10A
	അർഷാന കെ. പി. 10 A
	ശ്രീജിത. പി (മലയാളം അദ്ധ്യാപിക)
	ഹിബ. പി 9A
	റീമ ഷംസ്. എം. സി. 9 H
	ഫാത്തിമ നൂബിയ. 9 I
	ഷൈമ. പി .10 G
	ഹിഷ. കെ. 8 H
	മുബീൻ. എൻ. 8 D
	മുഹമ്മദ് ഷഹീർ. T. 8 H
	കാവ്യ കൃഷ്ണ 9 A
	ജസ്ന പര്വീണ്. യു. 8 D

