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രൂപതീകരണത്തേതില് നതിര്ണസായകശകതിയസായതിട്ടുണ്ടക്ക്.
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ദദുഃഖങ്ങളുടടെ പ്രേളയലും

പ്രേളയലും! പ്രേളയലും എന്നു ങകള്ക്കുങമസാള് മനസതില് ഒരു
ങപടെതിയസാണക്ക്.നമ്മുടടെ ഉറ്റവങരയുലും ഉടെയവങരയുലും ഒരു
ങനസാക്കുകസാണസാന് ങപസാലലും സമതതികസാടത ടകസാണ്ടുങപസായ 
പ്രേളയലും.പണ്ടുള്ളവര് പറയുമസായതിരുന്നു 'ടകസാടുത്തേസാല് 
ടകസാല്ലതലുംകതിട്ടുലും'എന്നക്ക്. അതുതടന്നയസാണക്ക് ഇവതിടടെയുലും 
സലുംഭവതിച്ചതക്ക്.നസാലും പ്രേകൃതതിടയ ങദസാഹതിച്ചങപസാള്  അതക്ക് 
തതിരതിച നമടളയുലും ങദസാഹതിച.പ്രേളയദതിനങ്ങളതിടലെ 
പത്രവസാര്ത്തേകള് നസാലും കണ്ടതസാണക്ക്.നമ്മുടടെ 
മനസലെതിയതിപതിക്കുന്ന ചതിത്രങ്ങളുലും.

നസാലും ഒന്നു ഒസാര്തങനസാക... 

ഹതിന്ദുടവന്നുലും മുസതീടമന്നുലും,
പസാവടമന്നുലും പണകസാരടനന്നുലും
വതിഭജനങ്ങള് ഉണ്ടസായതിരുന്ന
നമ്മുടടെ ങകരളത്തേതില്
പ്രേളയത്തേതിന ങശഷലും എല്ലസാവരുലും ഒന്നസായതിരതിക്കുന്നു. ''നസാലും 
ഒന്നക്ക് '' എന്ന മുദസാവസാകദ്യലും ഏവരുലും ഉയര്ത്തേതിപതിടെതിച.ദരനലും 
അനഭവതിക്കുന്നവടര ങകരളലും ഒരുമതിച്ചക്ക് സഹസായതിച.നമ്മുടടെ 
ഐകദ്യത്തേതിന മുമതില് പ്രേളയലും മുട്ടുമടെകതി. പ്രേളയടത്തേ നസാലും 
അതതിജതീവതിച.

അഞതിത .ആര്



ലലമൊപമുദലലമൊപമുദ

അച്ഛനക്ക് സുഖമതില്ലസാത്തേതതിനസാലെസാണക്ക് ങലെഖ
ടചകന്നയതിങലെകക്ക് വന്നതക്ക്.ങഹസാസതിറ്റലെതില്
അച്ഛടന കണ്ടു കഴതിഞ്ഞങപസാള് ,രണ്ടു ദതിവസലും കൂടടെ 
നതിന്നങപസാള്       എങനസാ 
മനസതിടനസാരസാശത്വസാസലും.തതിരതിച ങപസാരസാന് ങനരലും 
അമയുടടെ മുഖലും കനത്തേതിരതിക്കുന്നു.രണ്ടു ദതിവസലും കൂടെതി 
നതില്കസാമസായതിരുന്നു,എന്തു ടചയസാലും വതീടതില് 
ഹരതിങയടനലും മകളുലും തനതിച്ചങല്ല ഉള്ളൂ ഞസാനതില്ലസാടത 
പറ്റതില്ല,മസാത്രമല്ല ഓഫതീസതില്
ങപസാവസാതതിരതികസാനലും കഴതിയതില്ല.       

                                  ടട്രെയതിനതിടന്റെ
ചൂളലും വതിളതി ങലെഖടയ ഓര്മകളതില്
നതിന്നുണര്ത്തേതി.തനതിക്കു ങപസാങവണ്ട
പരശുറസാലും എകക്ക്പ്രേസക്ക്  ആണക്ക് ചൂളലും
വതിളതിക്കുന്നുന്നതക്ക്.ഓര്മകളുടടെ ങലെസാകത്തേക്ക് 
തതിരക്കുകള്ക്കുലും ങവവലെസാതതികള്ക്കുലും സസാനമതില്ലങല്ലസാ...
വതീണ്ടുലും ആങലെസാചതിച നതില്കസാടത ബസാഗുടമടുത്തേക്ക് ഓടെതി 
ടട്രെയതിനതില് കയറതി.തതിരക്കു പതിടെതിച്ചക്ക് സതീറ്റക്ക് കടണ്ടതലും 
മുങമ ടട്രെയതിന് നതീങ്ങതിതടെങ്ങതിയതിരുന്നു.ബസാഗക്ക് 



ഒതുകതിവച.ടപടന്നസാണക്ക് ഒരു കസാരദ്യലും ഓര്ത്തേതക്ക്,ബദസാലും 
പസാല് കുടെതിച്ചതില്ല.ടചകന്നയതില് വരുങമസാഴുള്ള 
പതതിവസാണതക്ക്.ഇളലും ചൂടുള്ള ആ മഞ്ഞ പസാല് പതതിടയ 
ഊതതിക്കുടെതിക്കുന്നതക്ക് ഒരു സുഖമസാണക്ക്.ആ !!!ഇനതി 
അടുത്തേവടമസാകസാലും.

        
                                അടുത്തേതിരതിക്കുന്ന സതീ തടന്ന 
ങനസാകതി ചതിരതിക്കുന്നതക്ക് ങലെഖ ശ്രദതിച,ആ സതീടയ 
എവതിടടെങയസാ കണ്ടു നല്ല പരതിചയലും.ബന്ധുവസാടണന്നക്ക് 
ങതസാന്നുന്നു. തതിരതിച ചതിരതിച,തതിരതിച ചതിരതിച്ചതുലും അവര് 
സലുംസസാരതിച തുടെങ്ങതി.എടനസാടകങയസാ പറഞ്ഞു 
ടകസാണ്ടതിരുന്നു.അവങരസാടെക്ക് സലുംസസാരതികസാന് വയസാടത 
ഞസാന് ബസാഗതില് നതിന്നക്ക് എലും മുകുന്ദടന്റെ 'മയഴതിപ്പുഴയുടടെ 
തതീരങ്ങളതില്' എന്ന പുസ്തകലും എടുത്തേക്ക് മുന്നതില് 
വച.എന്നതിട്ടുലും അവര് സലുംസസാരലും നതിര്ത്തേസാതസായങപസാള് 
ഞസാന് മുഖലും കഴുകണലും എന്നക്ക് കള്ളലും പറഞ്ഞക്ക് 
എഴുങന്നറ്റു ങപസായതി.

                                 തതിരതിച വന്നങപസാള് അവര് 
കതിടെന്നതിരുന്നു.ഭക്ഷണലും കഴതിച ടകസാണ്ടതിരതിക്കുങമസാള് 
ആണക്ക് അതക്ക് ശ്രദതിച്ചതക്ക്.അടുത്തേ സതീറ്റതില് ഒരു 



ബലുംഗസാളതി കുടുലുംബലും.ഒരു സതീ,അവരുടടെ ഭര്ത്തേസാടവന്നക്ക് 
ങതസാന്നതിക്കുന്ന ഒരസാള് ,ഒരു മലെയസാളതി,ഒരു ടകസാച 
കുഞ്ഞക്ക്,പതിടന്ന ഒരു നസാലെക്ക് അഞക്ക് വയസക്ക് പ്രേസായലും 
ങതസാന്നതിക്കുന്ന ടപണ്കുടതിയുലും.                                     
എടന്ന ആകര്ഷതിച്ചതക്ക്
അവളസാണക്ക്.ഏവങരയുലും
ആകര്ഷതിക്കുന്ന നതീലെ
കണ്ണുകള്,ടചമതിച്ച
തലെമുടെതി. സുന്ദരമസായ
മുഖലും.അപഴസാണക്ക് ഞസാന്
ശ്രദതിച്ചതക്ക് അവളുടടെ
മുഖത്തേക്ക് വതിഷസാദലും പടെര്ന്നു
പതിടെതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.ചതിരതി, 

മസാഞ്ഞതിരതിക്കുന്നുഎടനസാകങയസാ പ്രേശ്നങ്ങളുടണ്ടന്നക്ക് 
എനതിക്കു ങതസാന്നതി.ആ മലെയസാളതിയുടടെ അടുത്തേക്ക് 
ങപസായതിരതികക്ക്,അയസാങളസാടെക്ക് സലുംസസാരതികക്ക് എടന്നസാടക 
അവളുടടെ അമ പറയുന്നുണ്ടസായതിരുന്നു.അതു ങകടക്ക് 
അവള് ങപടെതിങയസാടടെ അയസാളുടടെ അടുത്തേക്ക് 
ങപസായതിരതിക്കുന്നതുലും കസാണസാമസായതിരുന്നു.എങനസാ 
എനതികതക്ക് ഇഷ്ടമസായതില്ല. ഭക്ഷണലും കഴതിഞ്ഞക്ക്, 
ബസാത്തേക്ക്റൂമതില് ങപസായതി തതിരതിടക എതങമസാള് അവള് 



ഒരു ങപടെതിയുലും ഇല്ലസാടത ടട്രെയതിനതിടന്റെ കസഡക്ക് 
ങഡസാറതില് പുറങത്തേകക്ക് ങനസാകതി 
നതില്പ്പുണ്ടസായതിരുന്നു.ഞസാന് അവടള അകങത്തേകക്ക് 
വലെതിച്ചതിട്ടു.അവള് ങപടെതിങയസാടടെ എടന്നത്തേടന്ന 
ങനസാകതിനതിന്നു. അവളുടടെ അമ വന്നക്ക് ബലുംഗസാളതിയുലും 
മറസാത്തേതിയുലും കലെര്ന്ന ഭസാഷയതില് എടന്ന 
എടനസാടകങയസാ പറഞ്ഞക്ക്, അവടളയുലും വലെതിച്ചക്ക് 
കൂടതിടകസാണ്ടു ങപസായതി. എങനസാ 
ടപണ്കുടതികളതില്ലസാത്തേതതിനസാലെസാവസാലും ആ കുടതിങയസാടെക്ക് 
എനതികക്ക് ഒരു പ്രേങതദ്യക വസാത്സലെദ്യമുണ്ടസായതിരുന്നു. 
ഹരതിങയടന് ങസ്റ്റേഷനതില് എത്തേസാടമന്നക്ക് 
പറഞ്ഞതിട്ടുണ്ടക്ക്.അഞക്ക് മണതികക്ക് വടെകര എതലും,4.45 നക്ക് 
അലെസാറലും ടസറ്റക്ക് ടചയ. കതിടെകസാന് ങനരലും അടുത്തേ 
സതീറ്റതില് ങനസാകതി,ആ ടപണ്കുടതി നതിലെത്തേക്ക് 
കതിടെന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടസായതിരുന്നു.ഒരു പുതപ്പുങപസാലമതില്ലസാടത.

എനതികക്ക് അങങ്ങസാടക്ക് ങനസാകസാന് കഴതിഞ്ഞതില്ല. അവളുടടെ 
കകയതില് ഹതിന്ദതിയതില് ''ങലെസാപമുദ'' എന്നു 
പച്ചകുത്തേതിയതിരുന്നു. പതതിടയ ഞസാന് ഉറകത്തേതിങലെകക്ക് 
വഴുതതി വതീണ.

                          അലെസാറലും അടെതിഞ്ഞതറതിഞ്ഞതില്ല. 5.50 

തക്ക് കഴതിഞ്ഞതിരുന്നു.ടപടന്നക്ക് ബസാഗക്ക് പസായക്ക് ടചയ.  



ടപസാടുന്നടന  ങലെസാപമുദടയ ങനസാകതി....എടന്റെ 
ഉടള്ളസാന്നു കസാളതി!!! അവടള കസാണന്നതില്ല,ആ 
മലെയസാളതിടയയുലും. ഞസാന് ഓടെതി അവളുടടെ അമയുടടെ 
അടുടത്തേത്തേതി,വതിളതിചണര്ത്തേതി. ങപടെതിങയസാടടെ ങചസാദതിച,

''ങലെസാപമുദ കഹസാലും ടഹ'' .എടന്റെ ങപടെതിയുലും 
ഭയവുടമസാന്നുലും അവരതില് കണ്ടതില്ല. എടന്ന 
എടനസാടകങയസാ ചതീത്തേ പറഞ്ഞക്ക് അവര് വതീണ്ടുലും 
കതിടെന്നുറങ്ങതി. ടട്രെയതിന് ചൂളലും വതിളതിച, വടെകര ങസ്റ്റേഷന് 
എത്തേതിയതിരതിക്കുന്നു. നതീലെ കണ്ണുകളുള്ള, ടചമതിച്ച 
മുടെതിയുള്ള ആ ടകസാച സുന്ദരതിടയ മറകസാന് ശ്രമതിച 
ടകസാണ്ടക്ക് ഞസാന് ങസ്റ്റേഷനതിലെതിറങ്ങതി. അങപസാഴുലും ഒരു 
ങചസാദദ്യലും മസാത്രലും ബസാകതി, ടപസാടുന്നടന 
എങങ്ങസാടസാണവള് മറഞ്ഞതക്ക്......??????.

                                                                       
                            
                                      

                        -അനത്വയ.എസക്ക്.രസാജക്ക്



പടഴവമൊതഴലലമൊളള

ടവള്ളതിമ്പൂല് മഴയുടടെ ചസാരത്തേതിരുന്നതിടക്ക്
കസാണസാകതിനസാവുകള് കണ്ട ങനരലും
ഇന്നടലെടയങങ്ങസാ മറഞ്ഞ കതിനസാവതിടന്റെ 
ടപസാട്ടുലും ടപസാടെതിയുലും തട്ടുന്നു.

കൂര തുരടന്നടന്റെ ഒസാര്മകള് മസാടച്ചസാരസാ...

നതീര്മണതിമുതകള് എങ്ങുങപസായക്ക് ?
ഊര്ന്നതിറങ്ങുങമസാഴുലും കതിനസാവുകങളസാങരസാന്നുലും
ടമനടഞ്ഞടുത.
ഇന്നടലെയുള്ള രസാത്രതി മഴയതിലലും വടന്നത്തേതി
വതീണ്ടുടമന് നഷ്ട സത്വപലും.വതീണ്ടുടമന് പടെതിവസാതതിങലെസാളലും
എത്തേതിങനസാകതി നതീടയങങ്ങസാട്ടു മസാഞ്ഞുങപസായതി ?
ഇന്നുടമന് ഒസാര്മയതില് നതീയുമുണ്ടക്ക്
എവതിടടെങയസാ കസാണസാടത ഒളതിച്ചതിരതിപസായക്ക്...

ശമൊരഴക.യ.



   പ്രകൃതഴ

എടനഴതണടമന്നറതിയതില്ല
എന്തു പറയണടമന്നറതിയതില്ല
പറയസാന് വസാക്കുകളുലും ഇല്ല
  ഞസാന് പതിറന്നു വതീണ മണ്ണുതിടന
കുറതിച ടചസാല്ലുവസാന്
പുലെര്കസാലെ ങവളയതില്
അമതന് ഗര്ഭപസാതൃത്തേതില്
കള കള ശബദലും മതതിര്കതിലും
ഗര്ഭസ ശതിശുവസാങണസാ എന് പ്രേകൃതതി?
സൂരദ്യനദതിചയരുലുംങമസാള്
പതിച്ചടവചനടെക്കുലും
പതി  ഞ്ചുബസാലെങനസാ എന് പ്രേകൃതതി?
നട്ടുച്ചങനരത്തേക്ക്
വതികൃതതികള് കസാടതി കടെക്കുന്നു
കദൗമസാരകസാരങനസാ എന് പ്രേകൃതതി?

                                    

നതീരജക്ക് 



സസൗഹൃദള

  കസാറ്റല്ല മഴയല്ല തതീയസായക്ക് ജത്വലെതിക്കുന്ന
ടനമരമസാണതിന്നക്ക് സദൗഹൃദലും
ങനരസായസദൗഹൃദലും കസാണ്മടതവതിടടെ
ശ്രതീകൃഷകഥകളതില് മസാത്രലും
കസാറ്റസായതിരുന്നതില്ല മഴയസായതിരുന്നതില്ല
തതീയസായതിരുന്നതില്ല സദൗഹൃദലും
ങതനങപസാല് ഊറുലും
നറുടവണയസാണക്ക് ശരതിയസായ സദൗഹൃദലും
ശരതിയസായ സദൗഹൃദത്തേതിടന്റെ ടനറുകയതില്
കസാറ്റതില്ല മഴയതില്ല തതീയതില്ല പുകയതില്ല
ങസ്നേഹമസായക്ക് തതീരുന്ന ടചറുമഴ മസാത്രലും

ആദതികക്ക്അങശസാകക്ക്.ടെതി.വതി
 



സുന്ദരമസായ തസാമരങശ്ശേരതി ചുരലും

കമസൂരതില് ങപസാകുങമസാള് തസാമരങശ്ശേരതി ചുരത്തേതില്
കയറുങമസാള് ടമടല്ല തണത്തേ കുളതിര്കസാറ്റക്ക് തഴുകതി. പതിടന്ന ഉയരലും 
കൂടെതിയങപസാങഴക്കുലും തണപക്ക് കൂടെസാന് തുടെങ്ങതി. പതിടന്ന വലെതിയ വലെതിയ
കുന്നുകള് കസാണസാന് തുടെങ്ങതി. പുലെര്ടച്ചയസായതതിനസാല് ആ മലെകടള 
മൂടെല്മ  ഞ്ഞക്ക് ടപസാതതിഞ്ഞതിരുന്നു. ടമടല്ല മടല്ല ആ മൂടെല് മഞ്ഞുകള് 
നതീങ്ങതി പച്ചപ്പുനതിറഞ്ഞ മലെകടള കസാണസാന് തുടെങ്ങതി. ചുവന്ന 
നതിറത്തേതില് തതിളങ്ങതി ടകസാണ്ടക്ക് സൂരദ്യന് ആ മലെകള്കതിടെയതിലൂടടെ 
ഉദതികസാന് തുടെങ്ങതി പതതിടയ തണപക്ക് കുറയസാന് തുടെങ്ങതി. കര്ണസാടെക
അതതിര്ത്തേതി കടെക്കുലും വഴതി ഞസാന് നതിറടയ പുള്ളതികളുള്ള ഒരു കൂടലും 
പുള്ളതിമസാനകടള കണ്ടു. അവ എടന്ന അതദ്യധതികലും ആകര്ഷതിച. 
അവയുടടെ പുള്ളതികളസാണക്ക് കൂടുതല്
മങനസാഹരലും. പതിടന്ന പച്ചനതിറ  ഞ്ഞ
വനത്തേതിലൂടടെയസായതിരുന്നു യസാത്ര. 

യസാത്രയതിടടെ നതിരവധതി കുരങ്ങുകടള കണ്ടു.
തതിരതിച വരവസായതിരുന്നു ഏടറ
ആകര്ഷതിച്ചതക്ക്. ഞങ്ങള് കസാടതിലൂടടെ
വരുങമസാള് ഒരു കൂടലും ആനകടള കണ്ടു. വലെതിയ ആനകളുടടെ 
ഇടെയതിലൂടടെ ഒരു കുടതിയസാനയുലും കടെന്നുങപസാകുന്നതുലും കണ്ടു. 
ആനകുടതിടയ സലുംരക്ഷതികസാന് അവ ഒരു സലുംഘലും തടന്ന 
ഉണ്ടസായതിരുന്നു. പതിടന്ന തസാമരങശ്ശേരതി ചുരത്തേതിടന്റെ 14ാസാലും 
വളവതിടലെത്തേതിയങപസാങഴസാക്കുലും സൂരദ്യന് മറഞ്ഞതിരുന്നു. ആ 
മലെകടളടമടല്ല മൂടെല് മഞ്ഞുകള് ടപസാതതിയസാന് തുടെങ്ങതി.
                                                                           ജസാനതി പ്രേങമസാദക്ക്



ഓണലും ഓങരസാര്മ 

നല്ല  തൂശനതിലെടവടതി തുമ പ്പൂ ങചസാറു വതിളമതി
കൂട്ടുകുടുലുംബമസാടയസാടത്തേസാരുമങയസാടടെ
ആങഘസാശതിക്കുന്ന ഒങരസാണലും നമുക്കുണ്ടസായതിരുന്നു
മഹസാബലെതി തമ്പുരസാടന്റെ ആണ്ടതിടലെസാരതികലള്ള വരവക്ക് 
നമുകടതസാരു സുഖമസായതിരുന്നു. എന്നസാലെതിങന്നസാ
 പസാസ്റ്റേതികക്ക് പൂകളുലും ഫസാസ്റ്റേക്ക്ഫുഡലും വതിങദശ മദദ്യങ്ങളുലും
ടകസാണ്ടു മതിന്നക്ക്  നസാങമസാണലും ആങഘസാഷതിക്കുന്നു.
ബര്മൂഡയുലും ടെതീഷര്ട്ടുലും ങപസാപതി നസാങനസാകുടെയുലും
പതിടെതിച നതില്ക്കുന്ന മസാങവലെതിടയ ചതിത്രതീകരതിച്ചതിടുന്നു
തുമപ്പൂവുലും ടചത്തേതിയുടമല്ലസാലും ഇടന്നസാരു ഓര്മ മസാത്രലും

മസാധവക്ക് ബതി എസക്ക്

ങേ



സസൗഹഹ്യദള

ഒരതികല് ഞസാന് നതിടന്റെ കകയതില് 
നതിന്നുലും മധുര മസാമഴലും തടതിപറതിച 
അതു നതീ കസാരദ്യമസാകസാടത വതിട്ടു.
പടക്ഷ ഒരു നസാള് നതീ കളതി പമരലും
ങവണടമന്നു പറഞ്ഞു 
എങന്നസാടെക്ക് പതിണങ്ങതിങപസായക്ക് 
അന്നു ഞസാന് ഒറ്റടപടെലെതിന്
ങവദനയറതിഞ്ഞു
അന്നു ഞസാന് സുഹദ്യത്തേക്ക് ബന്ധത്തേതിന്
മസാധുരദ്യമറതിഞ്ഞു 
പതിടന്ന ഞസാന് എടന്റെ ങസ്നേക്ക്ഹപമരലും
നതിനക്കുങവണ്ടതി സമസാനതിച
അന്നു നതീ നതിലെസാവതിന്  ങശസാഭങയങപസാല്
ഓര്മ മസാത്രമസായക്ക്

സത്വസാതതി





എമന്റെ ഭൂമഴ

   പൂര്വദതികക്ക് ങവദ്യസാമത്തേതി ല് ചുവന്ന ടപസാട്ടുലും 
     സുഗന്ധവുമസായതി വരുന്ന പുലെരതിയുലും,

     പൂര്ണചന്ദ്രന ചുറ്റുലും
     ഋഷമസാല് നതിറഞ്ഞ രസാത്രതിയുലും,

     പലെതരലും ചതിത്രങ്ങ ള് ചസാലെതിച-  

     നതില്ക്കുന്ന സന്ധദ്യയുലും,

     പൂവതിന ചുറ്റുലും പറക്കുന്ന-

     ടകസാതതിയന് ങതനതീച്ചകളുലും,

     ഇളലും ടതന്നലെസാല് നടെന-

     മസാടുന്ന മരച്ചതില്ലകളുലും.

     ഹസാ! എനക്ക് മങനസാഹരമസാണതീ ഭൂമതി
     ഈ സുന്ദര ഭൂമതിയതില് ജനതിച്ച-

     നമടളല്ലസാലും എത്ര ഭസാഗദ്യവസാനസാര്.

        
                                                   ശതിവദ അഖതിങലെഷക്ക്

                            



 മമൊറുന്ന ലകരളള

കസാലെങ്ങങളസാങരസാന്നു പതിന്നതിട്ടു ങപസായങപസാള്
മസാനഷടരല്ലസാലും മസാറതിങപസായതി
കുന്നുലുംകുളങ്ങള് നതികത്തേതീട്ടു ഭൂമതിയതില്
മസാളതികങയസാങരസാന്നുയര്ത്തേതീടുന്നു
മസാലെതിനദ്യകമസാരലും കുടതീട്ടു ഭൂമതിയതില്
ജതീവനതില് ങപസാലലും വതിഷമയമസായതി
വദ്യക്ഷങ്ങള് ടവടതി നശതിപതിച്ച ഭുമതിയതില്
പുല്ലുകള്ങപസാലലും മുളയസാടതയസായതി
ഇങ്ങടനങപസായസാല് എത്രനസാളതീക്ഷതിതതി
ജതീവങനസാടുണ്ടസാടമന്നസാര്കറതിയസാലും

   
അതുല് ജതിത്തേക്ക്

 



മയഴല്പപീലഴ

     എനതിനനതിടയനതിടയടന്റെ     
പുസതകതസാളതില്
     ആ മയതില്പതീലെതിഒളതിചവച
     എനതിന        ഞസാനതക്ക് ടനങഞസാടെടെകതിവച
     നതിയസാമയതില്പതീലെതിആയതുടകസാങണ്ടസാ
     അടതസാ  ഞടനസാരു 
പുസതകപുഴുവസായതുടകസാങണ്ടസാ......

 

ആദതികക്ക്അങശസാകക്ക്.ടെതി.വതി



ലതമൊരമൊകണപീര് 

ഒരു വന്ചസാറ്റലെസായക്ക് എങങ്ങസാ ടപടയ്തെടന്റെ
മണതിങലെകക്ക് ഇന്നക്ക് നതീ വന്നു
നസാശനഷ്ടലും വരുത്തേതിടയന്  
നസാടെതിടന്റെ കുളതിടരല്ലസാലും ടകസാണ്ടക്ക് നതീ
ങപസായതി
ങവര്പസാടെതിന് ങവദന എന് നസാടെതിടന 
ഒന്നു ടമടല്ല തഴുകുവസാന് ങനസാകതി
ഞസാന് ആ ങനരലും ഏകയസായതി 
മസാറതിയതസായതി അറതിഞ്ഞതില്ല
ഒരുവന് ചസാറ്റല് ങപസാല് ഇന്നു നതീ നതില്പ്പൂ 
ങതസാരസാകണതീരസായതി....................
ആ ദദുഃഖടമന്നതില് അനനത സൃഷ്ടതിച
ഇന്നുമസാദദുഃഖലും എന് മുററത്തേക്ക് ടവള്ളമസായതി നതില്പ്പൂ
ജതിവനതസാങ്ങസായതി നതിന്നവര് എത്രങപര്???

ങപസാരസാടെതിയടതത്ര ങപര്??? 
ഓന്നുമറതി    ഞ്ഞതിരുന്നതില്ല ഞസാന് 
ഇന്നു ഞസാങനസാര്പ്പു ആ മഹസാപ്രേളയലും.......
ഒരു വന് ചസാറ്റലെസായക്ക് എങങ്ങസാ ടപടയ്തെടന്റ 
മണതിങലെകക്ക് ഇന്നു നതീ വന്നു
ജതിവന് തന്നങപര് ഒരു വന്ചസാറ്റലെസായക്ക്
എന് മുന്നതില് നതില്പ്പൂ ഏകരസായക്ക്....

അമയ ഷതിജതീന്ദ്രന് ടക. ടക



  മസാതൃങസ്നേഹലും

നമ്മുടടെ പ്രേകൃതതി എന്നതക്ക് പുല്കളുലും പുഴകളുലും
നതിറഞ്ഞതസാണക്ക്. ഈ മങനസാഹരമസായ
പ്രേകൃതതിടയ മനഷദ്യര് എടനസാടക വതിധത്തേതിലെസാണക്ക്
ചൂഷണലും ടചയ്യുന്നതക്ക് ? കുന്നുകള് നതിരത്തേതിയുലും, 
വയലകള് നതികത്തേതിയുലും അങ്ങടന പലെ 
ടകസാള്ളരുതസായ്മയുലും മനഷദ്യര് ടചയ്യുന്നു. 
എന്നതിരുന്നസാലലും പ്രേകൃതതി നമുകക്ക്    
തണലലും, പ്രേസാണവസായുവുലും നല്കുന്നു. നസാലും 
ഓങരസാരുത്തേരുലും പതിറന്നുവതീഴുന്നതുലും,മരതിചവതീഴുന്നതുലും
പ്രേകൃതതിയുടടെ കസാല്പസാടുകള് പതതിഞ്ഞ 
മണ്ണുലും,നമുകക്ക് പ്രേസാണവസായു നല്കുന്ന പ്രേകൃതതിയുടടെ 
കകകളസാകുന്ന മരങ്ങളുലും,നമുകക്ക് ശസാനത നല്കുന്ന
ആകസാശവുലും,ഈ ആകസാശത്തേതില് നതിന്നക്ക് വതീഴുന്ന 
ടവള്ളതിനൂലെസാകുന്ന മഴയുലും
പ്രേകൃതതിയസാവുന്ന അമയു  ടടെ
കസാരുണദ്യലും ങകസാലന്ന
മുഖങ്ങള് മസാത്രമസാണക്ക്.  ഈ
പ്രേകൃതതിടയ നസാലും



ഇത്രയധതികലും ങവദനതിപതിച്ചതിട്ടുലും എല്ലസാലും സഹതിചലും 
ക്ഷമതിചലും ഒരമയസായതി തണല് നല്കുന്നു. 
പ്രേകൃതതിയുടടെ അസന്തുലെതിതസാവസയക്ക് കസാരണലും നസാലും
ഓങരസാരുത്തേരുമസാണക്ക്. നമ്മുടടെ 
ആ   ഡലുംബരത്തേതിനസായതി ചൂഷണത്തേതിനക്ക് 
വതിങധയമങകണ്ട ഒന്നല്ല പ്രേകൃതതി എന്നക്ക് ഓര്ക്കുക. 

                പ്രേകൃതതിയതില് അതതിമങനസാഹരമസായതി 
കസാഴക്ക്ച്ചഭലുംഗതികള് കസാണസാനണ്ടക്ക്. ടവള്ളച്ചസാടലും, 

തടെസാകലും, വയലകള്, സമുദങ്ങള് അങ്ങടന 
എണതിയസാല് തതീരസാത്തേ അത്രയുലും ഭലുംഗതികള്. ഈ 
ഭലുംഗതികള് ഇല്ലസാതസാകതി നസാലും ടക ടതിപടുക്കുന്ന 
ടക ടതിടെങ്ങള് മസാനവ രസാശതിയതില് തടന്ന ഭസാവതിയതില് 
വതിനയസായതി തതീരുടമന്നക്ക് തതീര്ച്ച. ഇതതിടന്റ ഓങരസാ 
ലെക്ഷണങ്ങളുലും നസാലും കണ്ടുതുടെങ്ങതിയതിരതിക്കുന്നു. 
ഉദസാഹരണത്തേതിനക്ക് ങകരളടത്തേ പതിടെതിചകുലകതിയ 
അങനകസായതിരലും ങപരുടടെ ജതീവടനടുത്തേ 
ങദ  ശതീയദരനമസായതി പ്രേഖദ്യസാപതികടപട പ്രേളയലും. 

മസാത്രമല്ല, ടകടതിടെത്തേതിന ങവണ്ടതി മണല്വസാരതി 
ങകരളത്തേതിടന്റ ടകസാചപ്രേങദശമസായ ആലെപസാടെക്ക് 
എന്നങന്നയ്ക്കുമസായതി ഇല്ലസാതസായതി തതീരസാന്നുള്ള 



സസാഹചരദ്യത്തേതിടന്റ വകതില് എത്തേതിയതിരതിക്കുന്നു. 
ഇങ്ങടന മനഷദ്യടന്റ അശസാസതീയമസായ 
ഭൂവതിനതിങയസാഗരതീതതികള്  നതിര്ങത്തേണ്ട സമയലും 
അതതിക്രമതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.   

                                                               നസാലും 
പ്രേകൃതതിങയസാടെക്ക് ടചയ്യുന്ന ഏറ്റവുലും വലെതിയ കുറ്റകൃതദ്യലും 
മലെതിനതീകരണലും ആണക്ക്. പുഴങയസാരങ്ങളതില് പസാസ്റ്റേതികക്ക്
മസാലെതിനദ്യലും നതിങക്ഷപതിചലും,ഫസാക്ടറതികളതില് നതിന്നുള്ള 
പുക വസായു മലെതിനതീകരണത്തേതിനക്ക് 
കസാരണമസാകുന്നു,അമതിതമസായ രസാസവളലും,  രസാസവസ
എന്നതിവയുടടെ ഉപങയസാഗലും,ഗ്രങഹസാപകരണമസായ 
റഫതിജങററ്ററുകളതില് നതിന്നുലും പുറത വരുന്ന സതി. 
എഫക്ക്. സതി അനരതീക്ഷടത്തേ കസാതസൂക്ഷതിക്കുന്ന 
ഓങസസാണ് പസാളതിയതില് ങശസാഷണലും വരുതന്നു. 
ഇത്രയുലും കുറ്റകൃതദ്യങ്ങള് ടചയ്തെതിട്ടുലും നസാലും 
ഓങരസാരുത്തേരുടടെയുലും ജതീവതിതലും തടന്നയസാണക്ക് 
ആപത്തേതിലെസാകുന്നതക്ക്. പ്രേകൃതതിടയ നമ്മുടടെ 
അമയസാണക്ക്. ആ അമടയ ങവദനതിപതികസാടത 
ഇനതിയുള്ള കസാലെലും സങനസാഷകരമസായതി മസാറ്റുക. 

      അനപ്രേതിയ എസക്ക്



 കമൊടട

കസാടെതിടന്റെ മശദ്യമസാലും സദൗന്ദരദ്യമസാടണടന്റെ
ഹൃദയത്തേതില് ജതീവതിത ഗന്ധലും.
അങന്നസാരതനതിന്നു ഞസാന് ടമസാഴതിയുവസാന്
കസാങതസാര്ക്കു നതിന് മൃദ സപന്ദമസാലും തഴുകല്
ഞസാനന്നു ങമസാര്ക്കുന്ന നതിന് കസാടലെസാചകള്
കസാറ്റതില് നതിങന്നസാടെതിയുലെഞ്ഞു നതീ മഴയസായക്ക് എങന്നസാടെക്ക്
ടമസാഴുന്നടതന്തു മസാത്രലും എന്നസാല് നതിങന്നസാടെക്ക് 
ങചര്ന്നതിരതികസാന് അത്രമസാത്രലും എനതികക്ക്
നതിങന്നസാടെക്ക് ടമസാഴതിയുവസാന് ഇത്ര മസാത്രലും.
നതിടന്റെ സദൗന്ദരദ്യലും ഇന്നടന്റെ ജതീവതിതസാലുംശലും മസാത്രലും
കസാടെതിടന്റെ വശദ്യമസാലും സദൗന്ദരദ്യമസാടണടന്റെ 
ഹൃദയത്തേതില് ജതീവതിതലും ഗന്ധലും എന്
ഹൃദയത്തേതില് ജതീവതിത ഗന്ധലും.

 

ഫസാത്തേതിമ.ടക





My Dream
ONE DAY  I AM IN DREAM
I SAW A LITTLE ANGEL
THE SYMBOL OF KNOWLEDGE
THE SYMBOL OF STRONG WOMAN
THE SYMBOL OF PEACE

ONE DAY I AM IN DREAM
I SAW A OLD WOMAN
THE SYMBOL OF NATURE
THE SYMBOL OF  LOVE 
THE SYMBOL OF HEALTH

ONE DAY I  AM IN DREAM
I SAW A POLICE OFFICER
THE SYMBOL OF DISCIPLINE
THE SYMBOL OF FAITH
THE SYMBOL OF GOD

 

AMAY KRISHNA  R.S



സസ്യൂരദ്യകൃഷ         



അവനതിക സുഭസാഷക്ക്      



STATE
I AM IN KERALA 
THE GODS OWN COUNTRY
I SEE MANY RIVERS
I SEE MANY FIELDS

I AM IN TAMIL NADU
THE ROOT OF BHARATANATYAM
I CAN SEE BRIHADVISHWARWA TEMPLE
WE CAN SEE KODAIKANAL

I AM IN KARNATAKA
THE ROOT OF YAKSHAGANA
I CAN SEE JOG FALLS
WE CAN SEE GOMETASWARA

I AM IN ANDRAPRADESH
THE ROOT OF KUCHIPUDI
I CAN SEE KRISHNA RIVER 
WE CAN SEE VENKATESWARA TEMPLE

I AM IN MAHARASHTRA
I CAN SEE GODAVARI RIVER
WE CAN SEE BRAHMHAGIRI HILLS
WE CAN SEE AJANTA ELLORA CAVE
WE CAN SEE GATE WAY OF INDIA

I AM IN GOA
madhya pradeshTHE SMALL STATE IN INDIA
I CAN SEE DUDHSAGAR FALLS
WE CAN SEE ANJUNA BEACH
WE CAN SEE MANY OF FILM FESTIVAL

I AM IN CHATTISGARH



I CAN SEE CHITRAKOT FALLS
WE CAN SEE SWAMI VIVEKANANDA  AIRPORT
WE CAN SEE THE CAPITAL CITY RAIPUR

I AM IN ORISSA
THE ROOT OF ODISSI
I CAN SEE CHILKA LAKE
WE CAN SEE KONARK TEMPLE
WE CAN SEE MAHANADI

I AM IN GUJARATH
THE ROOT OF GARBA AND DANDIYA
I CAN SEE LOTHAL 
WE CAN SEE RANI KI VAV
WE CAN SEE SARDAR SAROVAR DAM

I AM IN MADHYA PRADESH
THE ROOT OF MAAtNCH

                               I CAN SEE KAHAJURAHO TEMPLE
                               WE CAN SEE MESOLITHIC ROCK 
PAINTING BIMBETKA

WE CAN SEE GWALIOR FORT

I AM IN RAJASTHAN
THE ROOT OF GHOOMAR
I CAN SEE THAR DESERT 
WE CAN SEE HAWAMAHAL
WE CAN SEE DILWARA TEMPLE'S

I AM IN UTTAR PRADESH
THE ROOT  OF KATHAK
I CAN SEE JIM KORBET NATIONAL PARK
WE CAN SEE FATHRPUR SIKRI
WE CAN SEE VARANASI
WE CAN SEE AGRA



I AM IN HARYANA
I CAN SEE YAMUNA RIVER 
WE CAN SEE GURUGRAM  CITY

I AM IN BIHAR
I CAN SEE BODH GAYA'S TEMPLE'S
WE CAN SEE MAHABODHI TEMPLE 
WE CAN SEE MAHAPUJYA

I AM IN JHARKHAND
I CAN SEE JAl MANDIR
WE CAN SEE DASSAM FALLS
WE CAN SEE DANBAD

I AM IN  WEST BENGAL 
I CAN SEE TIPU SULTHAN  MOSQUE
WE CAN SEE DAKSHINE SAGAR KALI TEMPLE'S
WE CAN SEE DARJEELING

I AM IN PUNJAB
I CAN  SEE WAGAH BORDER 
WE CAN SEE AMRITSAR TEMPLE'S

I AM IN HIMACHALPRADESH
I CAN SEE MANALI
WE CAN SEE KULLU VALLEY
WE CAN SEE SHIMLA

I AM IN  UTTARANCHAL
I CAN  SEE RISHIKESH
WE CAN SEE HARIDWAR
WE CAN SEE MUSSOORIE



മചെണ
ങകരളത്തേതിടലെ തനതുവസാദദ്യമസായ ടചണ്ട ഒരു 
അസുരവസാദദ്യമസാണക്ക്
.കഥകളതി,കൂടെതിയസാടലും എന്നതീ
രലുംഗകലെകളതിടലെ പ്രേധസാന
പശസാത്തേലെവസാദദ്യമസാണക്ക്
.പസാവതിന് തടെതിയതില് വതീപയുടടെ
ആകൃതതിയതില്  നതിര്മതിച്ചതിട്ടുള്ള
ടചണ്ടയുടടെ ഉള്ഭസാഗലും 
ടപസാള്ളയസാണക്ക്.രണ്ടുവശവുലും പശുകതിടെസാവതിടന്റെ 
ങതസാലടകസാണ്ടക്ക് ആവരണലും ടചയ്യുന്നു.ങതസാളതില് 
തൂകതിയതിടക്ക് രണ്ടു കകകളതിലലും ങകസാല് പതിടെതിച്ചക്ക് 
ഒരു വശത മസാത്രലും  
ടകസാട്ടുന്നു.ഉരുട്ടുടചണ്ട,വതീകന്ടചണ്ട 
എന്നതിങ്ങടന പലെതരലും ടചണ്ടകളുണ്ടക്ക്.
                                     



ങകരളത്തേതിന് വതിരഹലും
എനതിന നതീയതിങ്ങടന
ആടെതിത്തേതിമതിര്ക്കുന്നു
നതിടന്റെ ചതിലെങ്കേയുടടെ ശബലും,
എനതികക്ക് ഭയമസാണക്ക്
കസാറ്റു നതിങന്നസാടെക്ക് പടെടപസാരുതതിയതിട്ടുലും
നതീയവടന പരസാജയടപടുത്തേതി.

സൂരദ്യഭഗവസാടന ധതികരതിച
നതിടയനതിനഹങ്കേരതിച
എരതിയുന്ന തതീകനലലും
ങകരളത്തേതില് മനസസാക്ഷതിയുലും
നതിങന്നസാടെങപക്ഷതിച.

ടപസാടതിടപസാടെതിഞ്ഞ പസാതകള്
വതിതുമതികരഞ്ഞു......

എന്നതിട്ടുലും നതീടയങന അവര്തന്
വതിരഹങ്ങള് ങകടറതിഞ്ഞതില്ല.

എങ്കേതിലലും വതിങരസാധമതിടല്ലനതികക്ക്
എടനന്നസാല് ഞസാന് ഭൂമതിയസാണക്ക്.
എനതിക്കുങനടര വതിരല് ചൂണ്ടതിയ
പസാസ്റ്റേതികതിടന നതീ തള്ളതിനതീകതി.
എടന്റെ ങസ്നേഹത്തേതിന ങനടര പടുത്തേ
മതതിലകള് നതിലെലും പതതിച.
ധനതികരുടടെ കണതിടലെ
കറുത്തേകണടെ നതീ തടതികളഞ്ഞു.
ഇനതി നതീ ചതിലെങ്കേയഴതികണലും
തതിരതിച ങപസാവണലും.



ലകരളള
ടതകന് കര്ണസാടെകത്തേതില് നതിന്നക്ക്

പടെതിഞ്ഞസാറക്ക് തതീരത്തേക്ക്ക്കുടെതി ടതങകസാടക്ക്
കനദ്യസാകുമസാരതികക്ക് 43.3 കതീ. മതീറ്റര്
വടെക്കുവടര വദ്യസാപതിച കതിടെക്കുന്ന
ഭൂവതിഭസാഗങ്ങളസാണക്ക് ഇന്നടത്തേ ങകരളലും. 
പ്രേസാചതീന ങകരളലും കര്ണസാടെകയതിടലെ
ങഗസാകര്ണലും മുതല്
കനദ്യസാകുമസാരതിവടരയസായതിരുന്നു. വടെക്കുലും
വടെകക്ക്കതിഴകക്ക് കര്ണസാടെകവുലും ടതക്കുലും
ടതകക്ക്കതിഴകക്ക് തമതിഴസാടുലും പടെതിഞ്ഞസാറക്ക്
അങറബദ്യന് സമുദവുമസാണക്ക്
ങകരളത്തേതിടന്റെ അതതിര്ത്തേതികള്. ഭസാഷസാസലുംസസാന 
രൂപതീകരണത്തേതിടന്റെ ഭസാഗമസായതി 1956 നവലുംബര് ഒന്നതിനസാണക്ക് 
ങകരളസലുംസസാനലും നതിലെവതില് വന്നതക്ക്. തതിരുവതിതസാലുംകൂര്-ടകസാച്ചതി 
പ്രേങദശത്തേതില് നതിന്നക്ക് നസാലെക്ക് തസാലൂക്കുകളുലും ടചങങ്കേസാട തസാലൂകതിടന്റെ 
ഒരു ഭസാഗവുലും   തമതിഴസാടെതിനക്ക് വതിട്ടുടകസാടുതടകസാണ്ടക്ക്, ങശഷതിച്ച 
ഭസാഗവുലും മദതിരസാശതി സലുംസസാനത്തേതിടന്റെ ഭസാഗമസായതിരുന്ന മലെബസാറുലും 
ദക്ഷതിണ കര്ണസാടെകത്തേതിടലെ കസാസര്ങഗസാഡക്ക് തസാലൂക്കുലും 
ങചര്ത്തേസാണക്ക് ങകരളസലുംസസാനലും രൂപതീകരതിച്ചതക്ക്. ങകരളത്തേതില് 14 

ജതില്ലകളസാണള്ളതക്ക് വതിസ്തതീര്ണലും 38864 ചതുരശ്ര കതി.മതീ. 
ഭസാരതത്തേതിടന്റെ ടമസാത്തേലും വതിസ്തതീര്ണത്തേതിടന്റെ 1.03 ശതമസാനലും 
ജനസസാന്ദ്രതയതില് ഒന്നസാലും സസാനവുലും വലപത്തേതില് 17- ാസാലും 
സസാനവുലും ആണക്ക്. 
                                           ങകരളലും എന്ന ങപരക്ക് നതിലെവതില് 



വന്നതിടക്ക് അ ഞക്ക് പതതിറ്റസാണ്ടുകള് ആയതിങടയുള്ളുടവങ്കേതിലലും 
സഹസസാബങ്ങള്കക്ക് മുമക്ക് തടന്ന ങകരളടമന്ന ങപരക്ക് 
ങരഖടപടുത്തേതിയതിട്ടുണ്ടക്ക്. 1956 ല് ഭസാഷസാടെതിസസാനത്തേതില് ങകരളലും 
എന്ന സലുംസസാനലും രൂപതീകരതിക്കുന്നതക്ക് വടര 
തതിരുവതിതസാലുംകൂര്,ടകസാച്ചതി,മലെബസാര് എന്നതീ പ്രേങദശങ്ങളസാണക്ക് 
ഉണ്ടസായതിരുന്നതക്ക്. 9ാസാലും നൂറ്റസാണ്ടുവടര തമതിഴക്ക് ആയതിരുന്നു ഈ 
പ്രേങദശഭസാഷ.

                                                              ഇതുവടര  ഞസാന് 
പറഞ്ഞതക്ക് ആദദ്യകസാലെ ങകരളടത്തേക്കുറതിച്ചസാണക്ക്. എന്നസാല് ഇനതി 
ഞസാന് പറയുന്നതക്ക് പ്രേളയലും ഉടെടലെടുത്തേ ങകരളടത്തേക്കുറതിച്ചസാണക്ക്. 
കഴതിഞ്ഞ കുറച്ചക്ക് കസാലെലും നസാലും പ്രേളയത്തേതിടന്റെ കയതില് 
ആയതിരുന്നു.എന്നസാല് ഈ പ്രേളയലും നമ്മുടടെ ജതീവതിതലും തടന്ന 
മസാറ്റതിമറതിച. എല്ലസാവരുലുംവവവ ഒതകൂടെതി ദരനങ്ങള്കതിടെയതില് 
മതലും,ജസാതതി എന്നതിവ ഒന്നുമല്ല. എനക്ക് മങനസാഹരമസായതിരുടന്നടന്റെ 
പ്രേകൃതതി ഭസാവനകള് ഒരുപസാടെക്ക് ഉണ്ടക്ക് എടന്റെ പ്രേകൃതതിയതില് എന്നസാല് 
ഒരുനതിമതിഷലും മതതി അടതല്ലസാലും തകരസാന്. പ്രേളയങമ നതീ എങ്ങടന 
തകര്ത്തേസാലലും ങകരളലും ഉയര്ടത്തേഴുങനല്ക്കുലും പ്രേളയടത്തേ 
അധതിജതീവതിച്ചക്ക് തലെ ഉയര്ത്തേതിനതില്ക്കുലും പ്രേളയടത്തേ 
അധതികജതീവതിച്ചക്ക് തലെയുയര്ത്തേതിനതില്കസാലും നതീണ്ടുവരുന്ന കസാലെടത്തേ
ങതസാല്പതികസാന് കഴതിയതില്ല കസാരണലും ങകരളവുലും പ്രേകൃതതിയുലും ഒരു 
ചങ്ങലെയസാണക്ക് .
                                    



ലെതിറ്റതില് കകറ്റക്ക്സക്ക് സ്കൂള് ടെതീലും
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