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സസനറ്റ്  തതതോമസറ്റ്  ബഹൈസ്കൂളലിസല  ലലിറലിൽ ബകൈററ്റ്സറ്റ് 
അമംഗങ്ങൾ  ഒരു ഡലിജലിറൽ മതോഗസലിൻ  നലിർമ്മലിക്കുന
എന്നറലിഞ്ഞതലിൽ  സതന്തതോഷമം.കുടലികൈളലിൽ ഐ റലി 
ബനപുണലികൈൾ   വലികൈസലിപലിക്കുന്നതലിനറ്റ്  ഇതറ്റ്  സഹൈതോയലിക്കുമം. 
ആശമംസകൈൾ  തനരുന.

                                                 ശ്രശ്രീ എമം ടെലി  തജതോർജറ്റ് 
                                                  സഹൈഡറ്റ് മതോസ്റ്റർ



       ആശമംസകൈൾ  

 സപതോതുവലിദദതോഭദതോസ സമംരക്ഷണയജ്ഞത്തെലിസന ഭതോഗമതോയലി സറ്റ് കൂളുകൈളലിൽ 
രൂപശ്രീകൈരലിച്ച ലലിറലിൽ ബകൈററ്റ്സറ്റ് ഐ  റലി ക്ലബൈറ്റ് നമ്മുസടെ സറ്റ് കൂളലിലുമം സജശ്രീവമം 
ആയലി പ്രവർത്തെനമം ആരമംഭലിച്ചലിരലിക്കുന.അനുദലിനമം വലികൈസലിച്ചുസകൈതോണലിരലിക്കുന്ന 
വലിവരവലിനലിമയസതോതങ്കേതലികൈവലിദദയസടെ വലിസയതലതോകൈതത്തെകറ്റ്  വലിവലിധ 
പഠനതോനുഭവങ്ങളലിലൂസടെ കുടലികൈസള നയലികതോൻ "ബകൈററ്റ് "ആവലിഷ്കരലിച്ചലിരലിക്കുന്ന 
പ്രവർത്തെനങ്ങളലിൽ ഒന്നതോണറ്റ്    ഐ റലി ക്ലബൈറ്റ്. ഓതരതോ സറ്റ് കൂളലിൽ നലിനമം നലിശലിത 
എണമം കുടലികൈസള അഭലിരുചലി പരശ്രീക്ഷയസടെ അടെലിസതോനത്തെലിലതോണറ്റ് അമംഗങ്ങൾ 
ആക്കുന്നതറ്റ്.സതരസഞ്ഞടുകസപട കുടലികൈൾ ബഹൈ സടെകൈറ്റ് സറ്റ് കൂളലിസന എലതോ 
പ്രവർത്തെനങ്ങൾക്കുമം അദദതോപകൈതരതോസടെതോപമം പങ്കേതോളലികൈൾ ആകുന. ലലിറലിൽ  
ബകൈററ്റ്സറ്റ്  പദതലികൈറ്റ് തനതൃതശമം നൽകുന്ന പരലിശശ്രീലകൈരതോയ ശ്രശ്രീ.സജസറ്റ് തജതോസറ്റ് 
സതോറലിനുമം,ശ്രശ്രീമതലി ബനസലി തജതോസഫറ്റ് ടെശ്രീച്ചറലിനുമം,ഈ ക്ലബലിസല അമംഗങ്ങളതോയ 
എലതോ വലിദദതോർതലികൈൾക്കുമം വലിജയതോശമംസകൈൾ തനർന സകൈതോണറ്റ്,

                                                                                                      
ശ്രശ്രീമതലി ഷലിജ മതോതത്യു, 

                                                                                                  
                    SITC



 ആശമംസ 

വലിവരസതോതങ്കേതലികൈ വലിദദയസടെ വതോതതോയനങ്ങൾ തുറനകൈലിടെക്കുന്ന ഈ കൈതോലഘടത്തെലിൽ 
ഉയരങ്ങളലിതലക്കുള്ള ശതോസസതോതങ്കേതലികൈ വളർച്ച പ്രശമംസനശ്രീയമതോണറ്റ് .തലതോകൈമംമുഴുവൻ 
മതോറലിമറലിയന്ന ഇന്നലിന സഹൈചരദത്തെലിൽ കുടലികൈൾകറ്റ് IT രമംഗത്തെറ്റ് നൂതനമതോയ 
കൈർമപദതലികൈൾകറ്റ് രൂപമം സകൈതോടുക്കുന ലലിറലിൽ ബകൈററ്റ്സറ്റ് നമ്മുസടെ സറ്റ് കൂളലിൽ 
പ്രവർത്തെലിക്കുന എന്നതറ്റ്  അഭലിമതോനതോർഹൈമതോണറ്റ്  .തങ്ങളുസടെ കൈഴലിവുകൈളുമം അഭലിരുചലികൈളുമം 
മനസലിലതോകലി ഈ കൈതോലഘടത്തെലിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തെനങ്ങൾ കൈതോഴ്ചവയതോൻ നമ്മുസടെ 
കുടലികൈൾകതോവുമം എന്നതറ്റ് തശ്രീർച്ചയതോണറ്റ് .തലതോകൈമം ബകൈസവള്ളയലിൽ ചുരുങ്ങലിയലിരലിക്കുന്ന 
സതോതങ്കേതലികൈവലിദദയസടെ നൻമ തലിന്മകൈസള തലിരലിച്ചറലിഞ്ഞു അപരന  സവളലിച്ചമം 
പകൈരുന്ന ,മറ്റുള്ളവസര നന്മയലിതലയറ്റ് തലിരലിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളതോവതോൻ ഇതലിലൂസടെ 
സതോധലിക്കുമം അറലിവലിന അക്ഷയഖനലികൈൾ ആതവതോളമം ആസശദലികതോൻ ഇതലിൽ 
പ്രവർത്തെലിക്കുന്നവർക്കുമം ഇതലിനറ്റ് തനതൃതശമം സകൈതോടുക്കുന്നവർക്കുമം ലഭലികസട എന്ന 
പ്രതോർതനതയതോസടെ ലലിറലിൽ ബകൈറലിനു എലതോവലിധ ആശമംസകൈളുമം തനർന സകൈതോണറ്റ്

                                                                                             

                                                                                             സലി. സടെസലിൻ  
                                                                                     മലയതോളമം അധദതോപലികൈ 

  



ആശ൦സ

സപതോതുവലിദദതോഭദതോസ  സ൦രക്ഷണ യജ്ഞത്തെലിസന ഭതോഗമതോയലി  സ്കൂളുകൈളലിൽ 
രൂപലികൈരലിച്ച  little kites it club  നമ്മുസടെ   സ്കൂളുകൈളലിൽ സജശ്രീവമതോയലി 
പൃവ൪ത്തെന൦  ആര൦ഭലിച്ചലിരലിക്കുന.  അനുദലിന൦ വലികൈസലിച്ചുസകൈതോണലിരലിക്കുന 
വലിവരവലിനലിമയ  സതോതങ്കേതലികൈ  വലിദദയസടെ  വലിസയ  തലതോകൈതത്തെകറ്റ്  വലിവലിധ 
പഠനതോനുഭങ്ങളലിലൂസടെ  കുകുുടലികൈസള നയലികതോ൯  kite ആവലിഷ്കരലിച്ചലിരലിക്കുന്ന 
കൈർമ്മ പരലിപതോടെലിയസടെ ഭതോഗമതോയ ഈ ഡലിജലിറൽ മതോഗസലിനറ്റ് എലതോ ആശമംസകൈളുമം 
തനരുന.

ശ്രശ്രീമതലി ടെലിജലി തജതോർജറ്റ് 
മലയതോളമം അധദതോപലികൈ  



ദദൈവമമ................... 

മന്ദതോരപ്പൂവലിലു൦     മഞ്ഞലി൯കൈണത്തെലിലു൦

ചന്ത൦    സചതോരലിയന്ന    ചതോരുമൂ൪തത്തെ 

മൺത്തെരലിക്കുകുുള്ളലിലു൦ മതോമലക്കുള്ളലിലു൦

സറ്റ് പന്ദനമം സകൈതോള്ളുന്ന   ചതോരുസസത്തെ....

ചലിന്തയലിൽ     വതോകലിൽ

പ്രവ൪ത്തെലിയലിസലതോകയ൦

ചലിന്തസണ   നന്മത൯ 

തൂസവളലിച്ച൦..........
                         

നന്ദന   ഗലിരശ്രീഷറ്റ്



കണ്ണുനനീ൪

സുന്ദരമതോമം      നയനത്തെലിസലതോരു    മഴത്തുള്ളലി
ദുഖത്തെലിൽ     നശ്രീസയതോരു     ശതോപ൦
സതന്തതോഷത്തെലിൽ   നലിസന്ന   ആതരതോ   വലിളലിച്ചു
ആനന്ദതോശകുുസവന്നറ്റ്...............

എ൯   ഹൃദയത്തെലിൽ     അടെലിയ൦
ദുഖമതോ൦    തചറലിസന
കൈഴുകൈലികൈളയ൦    കൈണശ്രീരറ്റ്
സതദത്തെലിൽ      നശ്രീസയ൯   തതതോഴലി

എന്നതോൽ   തലതോകൈ൦    സമതോഴലിഞ്ഞു   നശ്രീ    ശതോപസമന്നറ്റ്
കൈണശ്രീരലി൯   കൈലിരണങ്ങൾ
എന്നലിൽ    പതലിഞ്ഞു
ബധരദത്തെലി൯  പ്രതലിമസയ    നശ്രീ   സകൈതോണ്ടുവന

ജശ്രീവലിതത്തെലി൯   ഫലമതലിക്കുസമതോരു   സുഹൃത്തെറ്റ്
മഴസയതപതോൽ    നശ്രീ    മൃദുല൦
നയനത്തെലിൽ   നലിന൦  സമതോഴലിസഞ്ഞതോരുമുത്തെറ്റ്

സവൺതമഘത്തെലിൽ  നലിന൦    
സപതോഴലിഞ്ഞ   മഴസയതപതോൽ  നശ്രീ
ഭൂമലിയലിൽ   ഇറങ്ങലിയ   തദവത
പുഴസയതപതോൽ  വറതോത്തെ ഉറവ......

                                ബൈലിസലി     സബൈന്നലി 



ഭുമലി...........

മരതകൈ പതോടറ്റ് തമനലിയലിലറ്റ് അണലിഞ്ഞു
മതോനത്തുതനതോകലി ചലിരലിക്കു൦ ഭുമലി

എസന്തതോരു സുന്ദരഭുമലി എത്ര മതനതോഹൈര ഭുമലി
നമ്മുസടെ സുന്ദര ഭുമലി എന്തു അഴകുള്ള ഭുമലി

മലനലിരകൈളു൦ വയതലലകൈളു൦ കൈളകൈളസമതോഴുകു൦
അരുവലികൈളു൦ നലിറഞ്ഞ ഭുമലി

ഇള൦ കൈതോറ്റു൦ നലിറഞ്ഞ ഭുമലി
മതോന൦ മുട്ടു൦ കുന്നലി൯ സചരുവുകൈളു൦

കൈതോറ്റു വശ്രീശു൦ തതോഴവരകൈളു൦ നലിറഞ്ഞ ഭുമലി
ഇതറ്റ് നമ്മുസടെ ഭുമലി

മരതകൈ പതോടറ്റ് തമനലിയലിലറ്റ് അണലിഞ്ഞു
മതോനത്തുതനതോകലി ചലിരലിക്കു൦ ഭുമലി

എസന്തതോരു സുന്ദര ഭുമലി എത്ര മതനതോഹൈര ഭുമലി
നമ്മുസടെ സുന്ദര ഭുമലി എന്തു അഴകുള്ള ഭുമലി................

ഹൈന്നതമതോൾ  സതോജൻ 



തണൽ മരമം 

തവനലലിലറ്റ് ഒരു കുളലിരറ്റ് മരമതോയറ്റ്
എ൯ കൈതോതലിസല സവൺമരമതോയറ്റ്
ആടെലിയലയന്ന ചലിലകൈളതോലറ്റ് തഴുകൈലി

കുളലിരലിനറ്റ് കൈണങ്ങൾ സപതോഴലിക്കുന നശ്രീ
ആയലിര൦ കുരുവലികൈൾകഭയമണറ്റ് നശ്രീ
സപതോനണലി ചതോയന്ന തണലതോണു നശ്രീ

പച്ചലില തലപ്പുകൈൾ നശ്രീസള ചതോ൪ത്തെലി
പുഷ്പ൦ പുതച്ച നലിസന്ന സനതോക്കുതമതോൾ
കൈൺകുളലിരുന കൈരൾതണുക്കുന
നതോടെലിനറ്റ് തണലതോയലി മതോറുന നശ്രീ

തവനലലിലറ്റ് ഒരു കുളലിരറ്റ് മരമതോയറ്റ്
എ൯ കൈതോതലിസല സവൺമരമതോയറ്റ്

ആടെലിയലയന്ന ചലിലകൈളതോലറ്റ് തഴുകൈലി
കുളലിരലിനറ്റ് കൈണങ്ങൾ സപതോഴലിക്കുന നശ്രീ

                 ആഷറ്റ് ലലി സതോലു 



എ൯ നതോടെറ്റ്

ഉഷസലി൯ പുവനലിയലിൽ കൈളലിചലിരലിക്കു കുടതോയലി
കൈലിളലികൈളു൦ പുകളു൦ ശലഭങ്ങു൦ 
പുലരലിയലിൽ പുസമതോടറ്റ് വലിടെരുവതോ൯ 
കൈലിളലികൈളു൦ ശലഭവു൦ നത്തെമതോടു൦....

ആളുകൈൾ ആതലിരതോവലിസല കൈലിഴകനലിയലിൽ
നലിന്നലിടു൦ സശപ്നത്തെലിൽ 
പച്ചപരവതതോനലിയലിൽ പതോടെങ്ങൾ
നലിലസകൈതോണ്ടു................

തതതോടു൦ ,പുഴയ൦ ,കൈതോറ്റു൦, തമടു൦
എന൦ നതോടെലി൯ ഭ൦ഗലിയതോൽ നലിറച്ചു൦
നശ്രീലവ൪ണത്തെതോൽ നലിറയ൦ കൈനലിയ൦
നതോടെലി൯ ഐശശരദമതോണറ്റ് നദലിജലങ്ങൾ

ഹൈരലിതരത്നങ്ങൾ എന൦ 
ശലിരസുയർത്തുമം  പ൪വതങ്ങളു൦ 
കുനകൈളു൦...........
നതോടെറ്റ് എന൦ കൈണലിക്കുവതോ൯
മനുഷ൪ ത൯ ഭതോവലി ഗുണതമകുവതോ൯

ബൈലിസലി സബൈന്നലി



വവിദൈദദ്യാലയയം 

 വലിദദതോലയസമതോരു  പൂവതോടെലി
വലിദദതോർതലികൈളുസടെ     പൂവതോടെലി
വലിശശ൦  വലിളങ്ങു൦   പൂവതോടെലി
വലിജ റ്റ്ഞതോനത്തെലിൽ   പൂവതോടെലി

വലിതനതോദമരുളു൦      പൂവതോടെലി 
വലിജ റ്റ്ഞതോനമരുളു൦    പൂവതോടെലി   
വലിശശ൦  തലിളക്കു൦     പൂവതോടെലി   
വലിദദതോലയസമതോരു  പൂവതോടെലി

                                   
                      നന്ദന    ഗലിരശ്രീഷറ്റ്



വതോലലിലതോകുറുകൻ

ഒരലികൽ  ചലിങ്കേൻകുറുകസന വതോൽ എങ്ങസനതയതോ ഒരു തടെലിയസടെ ഇടെയലിൽസപട്ടു. എത്ര 
ശ്രമലിച്ചലിട്ടു൦ വതോൽ ഊരലിസയടുകതോൻ കൈഴലിഞ്ഞലില. അവസതോന൦ ചലിങ്കേൻ മുറലിവതോലുമതോയലി 
കൈതോടലിതലതകതോടെലി. തപതോകുന്ന വഴലി ഒരു പുഴ കൈടെകണമതോയലിരുന.പുഴയലിൽ തസന 
പ്രതലിഛതോയ  കൈണറ്റ്  ചലിങ്കേനറ്റ്  തതന്നതോടുതസന്ന അവജറ്റ്   ഞ തതതോന്നലി! എങ്കേലിലു൦ 
തന്ത്രശതോലലിയതോയ അവൻ വശ്രീണടെ൦ വലിദദയതോകലി മതോറലി. ചലിങ്കേൻ  തസ്നേഹൈലിതരുസടെ  മുമലിൽ 
ആളു കൈളലിച്ചു.അവൻ വലലിയ ഗമയലിൽ പറഞ്ഞു "എങ്ങസനയണറ്റ് കൂട്ടുകൈതോതര, എസന 
പുതലിയ ഫതോഷൻ? "

"സകൈതോളളതോമം സകൈതോളളതോമം"
സചറുപകതോരതോയ കുറുകന്മതോർ തലകുലുകലി സമമതലിച്ചു.''എലതോവരുമം വതോലു മുറലിച്ചുകൈളഞ്ഞറ്റ് 
എസന്ന തപതോസല സുന്ദരന്മതോരതോകുവലിൻ". ചലിങ്കേൻ പറഞ്ഞു. കുതറ യവകുറുകന്മതോർ മുതന്നതോടറ്റ് 
വന്നറ്റ് വതോൽ മുറലിച്ചുകൈളയതോൻ തുടെങ്ങലി.എവലിസടെയമം ഏതറ്റ് തകൈതോമതോളലിത്തെവുമം ഫതോഷനതോയലി 
കൈണറ്റ് അനുകൈരലികതോൻ ആദദമം തയതോറതോകുന്നതറ്റ് യവജനങ്ങളതോണതലതോ. ഇവലിസടെയമം 
അതുതസന്ന 
സമംഭവലിച്ചു
 
അതപതോഴതതോ  വൃദനതോയ ഒരു കുറുക
സന തചതോദദമം "ഒരലികൽ മുറലിച്ചുനശ്രീകലിയ വതോൽ
പലിന്നശ്രീടു നമുകറ്റ് ആവശദമം വന്നതോൽ  വച്ചു  പലിടെലിപലികതോനതോകുതമതോ?” 

വതോലലിലതോക്കുറുകനറ്റ് ഉത്തെരമം മുടലി. വയസൻ 
കുറുകൻ വശ്രീണ്ടുമം തചതോദലിച്ചു.''എന്തലിനതോ കുഞ്ഞു
ങ്ങസള  ബദവമം തന്ന രൂപമം വലികൃതമതോക്കുന്നതറ്റ്.
തനലിക്കു പറലിയ ആപത്തെറ്റ് മറ്റുളളവർക്കുകൂടെലി
ഉണതോകതോൻ  ആഗ്രഹൈലിച്ച ദുരതോഗ്രഹൈലിയതോയ കുറുകൻ സലമം വലിട്ടു. വലലിയ ആപത്തെലിൽ 
നലിന്നറ്റ്
തക സമയത്തെറ്റ് സഹൈതോയലിച്ച വയസസൻ കുറുകതനതോടെറ്റ് സചറുപകതോ ൪ നന്ദലി പറഞ്ഞ
ുകുു.എന്നലിടവർ ആ കൈതോടെതോസകൈ പതോറലിനടെന 

തടെതോണലി മതോതത്യു 



സശ്രീ........

ആഴത്തെലിൽ മുങ്ങലിയ മുതത്തെ
കൈണശ്രീരലിൽ വശ്രീസണതോരു സശതത്തെ
അഴലലിസന തകൈതോണലിൽ തഹൈതോമലിക്കുമം ജശ്രീവൻ

സവളലിച്ചത്തെലിൽ വന്നതോൽ അഹൈങ്കേതോരലി
അടെലിമതശമം ഇനലിയമം തശ്രീർന്നലിതല.....

നലിസന കൈണശ്രീരുറവ വറലിതല..........

സപറ്റുകൂടതോനുമം സവച്ചുവലിളമതോനുമം 
മതോത്രമതോതയതോ നലിൻ ആയസറ്റ്
ബദവമം നതോവുമം തലതച്ചതോറുമം  നലിനക്കുമം നൽകൈലി
ഉണരുകൈ ഇനലിയമം ബവകൈലിയലിടലില

ഉണരു സപൺമനതസ തവഗമം
ബധരദമം പകൈരുകൈ നതോലു തകൈതോണലിലുമം

ഒരുങ്ങുകൈയലതോ തവണതറ്റ്
നതോമം ഇനലിയമം മുതന്നറണമം
പുറമം തലതോകൈമം കൈതോണുകൈ

നതോമം ഇനലിയമം ബവകൈലിയലിടലില
പ്രതലികൈരലിക്കുകൈ നമുസകതോരു സതതോഴലിൽ തവണമം 
എന്തലിനുമം ഏതലിനുമം  ഒതുങ്ങലി 
കുതടെണവരലതോ നതോമം ........
മുതന്നറണമം...............

                                    ബൈലിസലി സബൈന്നലി 



തകൈരളമം 

തകൈരളതമ പുണദ ജനനലി 
ആദരണശ്രീയമതോമം  സർവജനനലി 
തലതോകൈതോയ സശരധതോരണലി നശ്രീതയ 
സർവ്വർക്കുമം അമ്മയമം നശ്രീസയ 

പച്ചപുതപറ്റ് വലിരലിക്കുമം നതോടെലിൻ 
മതനതോഹൈതോരലിതയമം അതുതസന്ന 

തകൈരകൈൾ നലിറയമലി 
തകൈരളമം തന്നലിസലത്ര 

പൂകളുമം പുഴകൈളുമം
മലയമം മലനലിരയമം 
നലിറയമം തകൈരനതോടെറ്റ്   

തകൈരളമം എനസടെ നതോടെറ്റ് 

എന്നലിസല ജശ്രീവനുമം 
എന്നലിസല ശശതോസവുമം 

എന്നലിസല എലതോസമലതോമം 
നലിനസടെ ദതോനമതല 



മഴയയ നനീ  എങ്ങുമപദ്യായവി...

മഴസയ നശ്രീ   എങ്ങുതപതോയലി
മഴത്തുള്ളലികൈളതോൽ    നശ്രീ
എസന്ന നലിറച്ചലിടറ്റ്  മറഞ്ഞുതപതോകൈസവ
 ഞതോ൯ നലി൯ കൈരങ്ങളതോൽ  കുകുുളലിരണലിയ൦

നലി൯റ   മഴത്തുള്ളലികൈൾ    എതൃ    അതുറ്റ്
നലി൯  വരവലിനതോയലി       ഞതോ൯  കൈതോത്തെലിരലിക്കു൦
മനസലിൽ   കുകുുളലിരതോയലി   എ൯   സശന്തനമതോയലി   
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അമ്മ

തസ്നേഹൈമം പ്രഭയതോയലി സചതോരലിയന്നവൾ അമ്മ
സൂരദൻ ഉദലിക്കുമം മുസമ ഉണർന്നറ്റ്
വശ്രീടെലിനറ്റ് ഐശശരദ തദവതയവൾ അമ്മ
ജശ്രീവലിതമതോമം പതോതയലിൽ എനമം തുണയതോയലിടുസന്നന്നമ്മ
ഹൃദയമുരുക്കുന്നതവദലിയലിലുമം തണലതോയലി മതോറലിടുന്നവൾ
ആപത്തെലിസലന്നമ്മ കൂസടെസയന്നതോകൈലിസലതോ
ശകലിയതോമം വതോതലിൽ നലിറഞ്ഞലിടുന
മകൾ തൻ ഹൃദയമലിടുപലിൽ സറ്റ് പന്ദനമം   
അറലിയന്നവളമ്മ
കൈതോരുണദ ദശ്രീപമതോയലി കൈനലിവലിസന കൈരുതലതോയലി
കൈടെലതോകുന്ന ജശ്രീവലിതത്തെലിൽ
ഇരുസളന്ന അസുരസന 
നശ്രീക്കുന്ന പ്രഭതോവലയമവൾ

തടെതോണലി മതോതത്യു 



പ്രളയതോനന്തര തകൈരളമം

പുലർകൈതോറലിൽ മഞ്ഞുസചതോരലിയന്ന സതോയതോഹമം സുരദ കൈലിരണങ്ങൾ ആ കൈതോറലിൽ 

ആ കൈണ്ണുകൈസള തതലതോടെലി. വലിതുമലി നലിൽക്കുന്ന കൈതോർതമഘമം കൈരഞ്ഞു മഴ 

സപയലിച്ചു. കുളലികൈഴലിഞ്ഞറ്റ് തുളസലികതലിർ ചൂടെലി അമ്മ അകൈത്തു വന. ആ 

ഇടെതൂർന്ന മുടെലിയലിഴകൈളലിലൂസടെ ഇറലിറതോയലി സവള്ളമം ചതോടെലിയലിരലിക്കുന. അമ്മ 

ഉണലിസയ വലിളലിച്ചു. ഉണലി  തസന കൈണ്ണുകൈൾ തലിരുമലിസകതോണറ്റ് ആ  സപതോൻ 

പ്രഭതോതസത്തെ വരതവറ്റു. മഴയസടെ ആ ആരവ ശബ്ദതത്തെതോസടെ പതോറകൈൾ കൂടലിമുട്ടുന്ന 

ശബ്ദതത്തെതോസടെ ഉണലിയസടെ കൈൺമുന്നലിലൂസടെ വൻ ഉരുൾ കൈടെനതപതോയലിരലിക്കുന. 

അതപതോഴതോണറ്റ് അവർ ആ വതോർത്തെ തകൈൾക്കുന്നതറ്റ്. വർഷങ്ങ
ളതോയലി പൂടലിയലിരലിന്ന സഞതോരലികൈൾകറ്റ് മതോത്രമതോയലി തുറന്നലിരുന്ന ആ 

വൻസതോഗരമതോയ ഇടുകലി ഡതോമലിസന എലതോ ഷടറുകൈളുമം തുറന. അതപതോഴതോണറ്റ് ആ 
വശ്രീടുനലിറസയ അന്തകൈതോരമതോകലി ആ വശ്രീടലിസല സവളലിച്ചമം മുഴുവൻ 
തപതോയലിരലിക്കുന്നതറ്റ് കുടലികൈളലിൽ ആതവശവുമം മുതലിർന്നവരലിൽ ഭശ്രീതലിജനകൈവുമതോയ 

ആ നലിമലിഷത്തെലിനറ്റ് സതോക്ഷലി  ആകുവതോൻ ഉണലിയമം കുടുമംബൈവുമം തപതോയതറ്റ്. 
അതന്നരമതോണറ്റ് ഉണലികറ്റ് തതതോന്നലിയതറ്റ് ഈ തകൈരളത്തെലിൽ ഇത്ര അധലികൈമം 

നതോശനഷ്ടങ്ങളുണതോകുതമതോൾ എനലികറ്റ് എസന്തങ്കേലിലുമം സചയതോൻ കൈഴലിയണമം. 
അതലിസന പരലിശ്രമത്തെലിൽ നതോടെതോസകൈ ജനങ്ങൾ ഉണർന്നതപതോൾ  
മുഖദമന്ത്രലിയസടെ ദുരലിതതോശശതോസ നലിധലിയലിതലകറ്റ്  അവൻ കൂടലിവച്ച എലതോ 

ബപസകൈളുമം  അവൻ അതലിതലകറ്റ് സകൈതോടുത്തു . അമ്മയമം അച്ഛനുമം അവസന 

നലിറകൈണ്ണുകൈതളതോസടെ വതോരലിപ്പുണർന.

തശ്രയതോ ജലിതജതോ 



തകൈരളസത്തെ നടുകലിയ പ്രളയമം : ദൃശദങ്ങൾ 



നഗരങ്ങൾ ഗ്രതോമങ്ങളതോകുതമതോ

സപടലിയടുകലി കൂടലിയ ഫതോറ്റുകൈൾ
സവടലി മലിനുകലിയ സശർണകടെകൈൾ
തവഗതതയറലി ഒതോടെലിയ വണലികൈൾ

മതോലലിനദത്തെലിൽ മുങ്ങലിയ തറതോഡുകൈൾ

അധലികൈതോരത്തെലിൻ തമൽതനതോടത്തെലിൽ
വലിരുനകൈതോരതോമം നമമൾ മനുഷദർ
ചശ്രീറലി പതോറലി ഒതോടെലിയ വണലികൈൾ

അപകൈടെകൈതോരലികൈൾ ആസകൈ കൈണസക

നലിൽക്കുമം തതതോതലിൽ വണലികടെലിയലിൽ
മനുഷദർ തൻ പുഴയളവലിൽ തചതോര

സവടലിക്കൂടലിയ പത്രതോസുകൈതളതോ
മനുഷദർകലിടെയലിൽ അഭലിമതോനത്തെലിര

ചലില്ലുകൈൾ പൂടലിസകടലിയ മുറലികൈൾ
ആകൈതോശത്തെലിൽ മുടലിയ വശ്രീടുകൈൾ
പകൈലുകൈൾ തപതോലുമം തലിളങ്ങുമം 

വശ്രീടുകൈൾ, പച്ചപലിലനഗരങ്ങൾ തൻ
 സകൈടലിയയർത്തെലിയ വലിലൻ കൈടെകൈൾ

ഒരുമയമലില മനുഷദരുസമതോത്തെറ്റ് 
നഗരത്തെലിൻ കൂരമ്പുകൈളുമം 

മതോലലിനദത്തെലിൻ വലിടുതലുമലില
തതതോടുകൈസളലതോമം ഒരുമതതതോസടെ 

തബൈതോർഡകൈണസക വലുതതോയറ്റ് നലിറസയ
സലിനലിമതോകൈഥയസടെ ഫറ്റ്ളക്സുകൈളുമം

ഒരുമയലിലതോ നഗരങ്ങൾ

ബൈലിസലി സബൈന്നലി 



തവ൪പതോടെറ്റ്

ആദദമതോയലി കൈണ ആ നതോൾ മുതലറ്റ്
എന്നലിസല മതോയതോത്തെ ദശ്രീപമതോയറ്റ്
നലിന്നലിസല തസ്നേഹൈ൦ എന്നലിലതോസയന്ന൦
മതോയതോത്തെ നലിലക്കുമശ്രീ തവളകൈളലിലറ്റ്

എന്നലിലതോയറ്റ് അകൈന തപതോയലിലതയതോ
എന്തലിനു തപതോസയന സചതോലലിടെതോസത 
നലിന്നലിസല ഓർമ്മകൈൾ തപതോയ്മറഞ്ഞു
ഇരുളലിതലക്കു മറഞ്ഞലിടുന

നലിശ എന്നലിസല സപ്നമതോയറ്റ്
വന തപതോയലിങ്ങസന നലിന്നലിലതയതോ
പലിസന്നയ൦ പലിസന്നയ൦ ജശ്രീവനറ്റ് ജശ്രീവനതോയലി
അരലികൈലിൽ നലിൽപ്പു നലിസയന൦

നലിനകതോയറ്റ് മതലി ജശ്രീവലിച്ചലിടെതോൻ 
ഞതോസനന൦ നലിന്നലിസല അ൦ശമതോയറ്റ്
വലിരഹൈവു൦ എസന്തതോരു സുഗനമം 
തപതോയലിതല തപതോയലിതല നശ്രീയകൈസല
എന്തലിനു തപതോസയന സചതോലലിടെതോസത 

സജസറ്റ് ന സജയലിമംസറ്റ് 



 സശ്രീ പുരുഷ  സമതശമം   
അനുതമതോൾ ഷതോജലി 

ഒരു ഭ്രൂണമം   അമ്മയസടെ  ഉദരത്തെലിൽ  ഉത്ഭവലിക്കുതബൈതോൾ  മുതൽ  
അതലിസനക്കുറലിച്ചുള്ള  പ്രതശ്രീക്ഷ  അച്ഛനമ്മമതോരലിൽ  നലിറയന . ആ  
കുഞ്ഞലിസന വളർച്ചയസടെ ഓതരതോ കൈതോലഘടത്തെലിലുമം  അച്ചനമ്മമതോർ  ആ 
കുഞ്ഞലിതനതോസടെതോപമം തസന്ന  ഉണറ്റ്  ആ  കുഞ്ഞ  ജനലിച്ചു 
നതോളുകൈൾക്കുതശഷമം  അതു  കൈമലുതമതോൾ , പലിച്ചവയറ്റ് ക്കുതമതോൾ , 
സമംസതോരലിച്ചുതുടെങ്ങുതബൈതോൾ  അച്ഛനമ്മമതോർ  അതലിതനതോസടെതോപമം തസന്ന  
ഉണറ്റ് ..ആ  കുടലി  വളർന വലുതതോവുന്നതുവസര  അച്ഛനമ്മമതോർ  
ആണറ്റ്കുടലിക്കുമം , സപൺകുടലിക്കുമം  ഒതര  സശതന്ത്രദമതോണറ്റ്  നൽകുന്നതറ്റ് 
 . എന്നതോൽ അതലിനുശഷമം ഇരുവർക്കുമം  രണ്ടുതരത്തെലിലതോയലിരലിക്കുമം  
അതു  നൽകുകൈ . ആൺകുടലികൈൾ  ആഗ്രഹൈലിക്കുന്ന  രശ്രീതലിയലിൽ ഉള്ള  
സശതന്ത്രദമം  അച്ഛനമ്മമതോർ  അവർക്കുനൽകുന  . അവർ എവലിസടെ  
തപതോകൈണസമന്നതോവശദസപടതോലുമം  അവസര  അവലിതടെകയക്കുന  
.അവർതപതോയലി   വരതോൻ  തതോമസലിച്ചതോൽ  അച്ഛനമ്മമതോർ  ഒട്ടുമം  തസന്ന 
പരലിഭ്രമലിക്കുന്നലില അവർ വതന്നതോളുമം  എന  പറഞ്ഞു ആ  കൈതോരദസത്തെ  
ലകൈറ്റ് കൈരലിക്കുന ഇതത  സതോനത്തു  ഒരു  സപണറ്റ്കുടലിയതോസണങ്കേലിതലതോ 
ഇവലിസടെ കൈഥതോഗതലിക്കുമതോറതോമം  വരുമം  അവർ  എവലിസടെസയങ്കേലിലുമം 
തപതോകൈണസമനപറഞ്ഞതോൽ  അവർകറ്റ് അതലിനറ്റ്  വളതരതയസറ  
നലിബൈനനകൈളുമം വലിലക്കുകൈളുമം  ഏർസപടുത്തുന  അവർ 
എവലിസടെതയലുമം തപതോയലി വരതോൻ  അൽപമം ബവകൈലിയതോൽ പലിസന്ന  
പരലിഭ്രമമതോയലി . പലിന്നശ്രീടെറ്റ്  അവർ വശ്രീടലിസലത്തുതമതോൾ വളസര  
തദഷദസപടമുഖതത്തെതോസടെ  അവതരതോടു  തചതോദലിയതോൻ 100  തചതോദദങ്ങൾ 
ഉണതോയലിരലിക്കുമം  .



സസൗഹൃദമം

എൻ സുഹൃത്തെതോസണൻ നലിഴൽ
എന്നലിൽ നലിറയമം നന്മകൈൾ
പകൈരുമം ചങ്ങതോതലി

തസ്നേഹൈവുമം നന്മയമം എന്നലിൽ
നലിറയ്ക്കുന എൻ കൂസടെ

എസന്നനമം എൻ സുഹൃത്തെറ്റ്
നലിതദവുമം കൈരുതുന്ന എൻ തസ്നേഹൈമം
നലിലനലിർത്തുമം എൻ സുഹൃത്തെതോസണൻ
ആതതോർത സുഹൃത്തെറ്റ്

സസൗഹൃദ ബൈനമം എൻ ഒതോർമ്മകൈൾ
നലിശബ്ദതയസടെ  ഒതോളങ്ങൾ

നലിറ സഞ്ഞതോരതോ ആശമംസകൈൾ
ദലിനങ്ങൾ മറസഞ്ഞതോരതോ സസൗഹൃദത്തെലിൻ
സവമൽ സകൈതോള്ളുസമൻ മനസറ്റ്
എന്നലിസല കൈഴലിവുകൈൾ  എനമം
വളർത്തുന്ന എൻ സുഹൃത്തെറ്റ്

ജശ്രീവലിതത്തെലിൽ വലിലമതലിക്കുസമതോരതോ
സുഹൃത്തെറ്റ്  ബൈനമം

ഇനലിയമം തലിരലിസകൈ വരുതമതോ

                                            ബൈലിസലി സബൈന്നലി 



നവമകരളയം 

മഴതതങ്ങു൦      രതോവലിൽ
മലസയന്നശ്രീ      തനതോവലിൽ
സപരലിയതോറലി൯   തശ്രീര൦   തതടെലി
മനസമന്നതോയലി   ചതോതര

മതസമതങ്ങതോ     ദൂതര
മലയതോളസമതോരമ്മയതോയലി
തസ്നേഹൈമതോയലി    കൈതോരുണദമതോയലി
ജശ്രീവനലിൽ       നതോസമ്മതോന്നതോയലി

ജശ്രീവലിത൦        ഒരമ്മ   ചൂടെതോയലി
സനഞലിലതോയലി   തശ്രീ൪ന൦
രതോവു൦  പകൈലു൦   ഓതരതോനലിമലിഷവു൦
ഓതരതോ  ശശസ൦   തതങ്ങലി   തതങ്ങലി

തനതോവലിൽ   മടെലിയലിൽനതോസമതോന്നതോയലി
ഉള്ളുതുറന  കൈണ്ണുനലിറഞ്ഞു൦
ബകൈകൈൾ   വലിരലിച്ചു൦   
സശന്ത൦     മണലിൽ   ബദവത്തെലി൯

                               നതോടെതോയലി....
                                                                    

തജതോബൈലിന   
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