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ഹയ൪ടസക൯ററലി സ്കൂളലിടന്െറ മകാദനജലിശഗറ്റ്
കമലിറലി അശഗങ്ങള

9
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്അഡത്വ.  ആ൪.  വസന്തലമകാഹ൯  ശശ്രീ.ബൈഡി.  സക.  ജയകുമകാ൪

ശശ്രീ.  ജഡി.  വഡിദമകാധര൯ശശ്രീ.  ഡഡി.  വഡിജയകുമകാ൪
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അകരകാലയതലി൯ ദേദീപശലിഖകള.......

10
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്
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ദനതൃതത്വനലിരയലില്.........

11
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്

ആ൪.രതശ്രീഷ്കുമകാ൪
സ്റ്റകാഫട്ട് സസകടറഡി

ഫഡിലനകാഷട്ട് രവഡി. ആ൪
ലജകാ. സസകടറഡി

സ്മഡിത എറ്റം. എസട്ട്.
ലജകാ. സസകടറഡി

SRG കണ്വശ്രീന൪

T/O. പഡി. വഡി. ബൈഡിജു
അലസകാ:എ൯.സഡി.സഡി ഓഫശ്രീസ൪

സജ. സക അനഡില്
ഉചഭകണറ്റം, 
വഡിലനകാദയകാത്ര

സുനഡില്കുമകാ൪ വഡി.
സ്കൂള ബൈസട്ട്

വഡിലനകാദട്ട് പഡി. വഡി.
കൃഷഡി, പരഡിസഡിതഡി

പ്രലമകാദട്ട്കുമകാ൪ പഡി.എസട്ട്.
ഗകാനഡിദ൪ശ൯

മജുല റ്റഡി.
ഗകാനഡിദ൪ശ൯

പ്രകകാശട്ട്ലറകാബൈ൪ടട്ട്
കകറ്റട്ട് മകാസ്റ്റ൪

വഡിമല ജഡി.എസട്ട്.
കകറ്റട്ട് മഡിസ്ട്രസട്ട്

കഷ൯ലകാ റകാണഡി റ്റഡി. സക.
ജൂനഡിയ൪ സറഡട്ട്ലകകാസട്ട്

കൃഷ്ണ ബൈഡി. എസട്ട്.
ജൂനഡിയ൪ സറഡട്ട്ലകകാസട്ട്

സസൗമമ എസട്ട്.എ൯.
വഡിദമകാരറ്റംഗറ്റം

രകാജട്ട്സമ൪വഡി൯ എസട്ട്. എ൯.
വഡിദമകാരറ്റംഗറ്റം

സഡിന്ധു പഡി. എസട്ട്
SRG കണ്വശ്രീന൪
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ദേദീ൪ഘവദീകണദതകാടട.......

പ്രവ൪തനവദീഥലിയലിലൂടട......

2018 – 2019
P T A എകലികനടദീവറ്റ് കമലിറലി

12
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്

മു൯ പഡി . റ്റഡി . എ  പ്രസഡിഡ൯റ്റുമകാ൪

വഡി. എറ്റം കഡിസ്റ്റഡി ബൈകായഡി പഡി സുനഡില്പ്രഭകാനനലകാല് അജഡിതകാറകാണഡി വഡി. പഡി. റ്റഡി സജഡി

സജ. സക അനഡില് രതശ്രീഷ്കുമകാ൪ ആ൪ സ്മഡിത എറ്റം.എസട്ട്.

കബ്രേറ്റട്ട്സഡിങ്ങട്ട് റ്റഡി. എല് ബൈഡി വഡിശത്വറ്റംഭര൯ എറ്റം. സപകാന്നയ്യ൯
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13
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്

പ്രദവശദനകാത്സവശ



കകാല്പകാടുകള

ഈ വ൪ഷശ സ൪വദീസലില് നലിന്നറ്റ് വലിരമലിക്കുന്ന 
മശ്രീനകുമകാരഡി ടശ്രീച൪ 

ഈ വ൪ഷറ്റം സ൪വശ്രീസഡില് നഡിന്നട്ട് വഡിരമഡിക്കുന്ന 
എലഡിസബൈതട്ട് ടശ്രീച൪

14
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്

(HSA , Natural Science )

( HSA, Social Science)
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ഞങ്ങളുടട കകാസറ്റ് പ്രതലിഭകള.

15
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്

   നഡിരഞ്ജനകാറകാറ്റം ആ൪.എ.

VII B

     അകരകാതഡിക എ.എറ്റം.

VIII B

    വഡിഷ്ണു എസട്ട്. എല്.

IX F

  അകരകാതജ എ. എറ്റം.

X J

നനന എസട്ട്. എസട്ട്
V E

മഡിഥു൯ ഡഡി. പഡി.
VI C
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16
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്

N C
 C

ലസവനപകാതയഡിലൂസട.....



കകാല്പകാടുകള

17
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്

Eco Club
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ശുചേഡിതത്വതഡിലൂസട.......

പ്രതഡിലരകാധതഡിലൂസട...

ആലരകാഗമസറ്റംരകണറ്റം.

18
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്
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ഉത്സവലമളകളഡിലൂസട......

19
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്
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ലസവനതല്പരരകായഡി.....
ജൂനഡിയ൪ സറഡട്ട്ലകകാസട്ട്.

20
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്
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വഡിലനകാദവറ്റം വഡിജകാനവറ്റം പകരുന്ന
കകാഴകളുറ്റം യകാത്രകളുറ്റം........

21
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്
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അഭലിമകാനരത്നങ്ങള

22
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്

ആരമ എസട്ട്.എ.

N M M S
അരവഡിനട്ട് സജ. എസട്ട്

N M MS

ശശ്രീകുട൯
N M M S

അനഘ.ബൈഡി. എസട്ട്
N M M S

റഡിയ എസട്ട്.
N M M S

അ൪ചന എസട്ട്. എസട്ട്
N M MS

പ്രഗല്ഭകാഭുവലനന്ദ്ര൯ ബൈഡി.ആ൪
N M MS

അല൯കുമകാ൪ എ. എസട്ട്
N M M S

വഡിഷ്ണു എസട്ട് . എല്.

N M M S

കൃഷ്ണപ്രശ്രീയ എസട്ട്.എ൯.

N M M S

കൃഷ്ണ പഡി. ബൈഡി.
N M M S

അഞ്ജന എസട്ട്. എസട്ട്.
N M M S

അ൪ചന എ. എസട്ട്.
N M M S

അകയട്ട് സുനഡില്
N C C

ഹൃദമ എചട്ട്.
N C C

അഖഡില് ശകാസ
വഡിദമകാരറ്റംഗറ്റം

അഭയ എ. എല്.
വഡിദമകാരറ്റംഗറ്റം
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സശസകാനതലതലില് 

മലിന്നലിതലിളങ്ങലി......
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ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്

അനഘ എസട്ട് ആനനട്ട്
മലയകാളറ്റം കഥ

ശഡിവശങ൪ എ.
മകാത്സട്ട് സ്റ്റഡില് ലമകാഡല്

അ൪ജജ്യു൯ എ.

അഷ്ടപതഡി,ഗകാനകാലപനറ്റം
അ൪ഷല്ഷകാജഡി

ഷശ്രീറ്റട്ട് സമറ്റല് വ൪ക്കട്ട്

അനുഗഹട്ട് എസട്ട്. എസട്ട്
ബൈഡഡിങ്ങട്ട് സലയറഡിറ്റംഗട്ട് 

ലഗകാഫഡിറ്റംഗട്ട്

സഎശത്വരമ എസട്ട്. എസട്ട് 
ഫ്രൂടട്ട് പ്രഡിസ൪ലവഷ൯

ലജകാമഡി ലജകാസട്ട്
മളടഡിമശ്രീഡഡിയ 
പ്രസലന്െറഷ൯

ജഡിബൈഡി൯ ലജകായഡി
മലയകാളറ്റം കടപഡിറ്റംഗട്ട്

അകരകാതഡിക എ. എറ്റം
പനലയകാല ഉല്പന്ന- 

നഡി൪മകാണറ്റം

ഭവമ ഡബൈട്ട്ളഡിയു. പഡി.
ലസകാഷമല് സയ൯സട്ട് 

സ്റ്റഡില് ലമകാഡല്

അകരകാതജ എ. എറ്റം
തഴലയകാല ഉല്പന്ന 

നഡി൪മകാണറ്റം

അഞ്ജലഡി കൃഷ്ണ
നജ്യുടശ്രീഷമസട്ട് ഫുഡട്ട് 

സഎറ്ററ്റംസട്ട്
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സയ൯സറ്റ് ടഫെയ൪

24
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്
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ദസകാഷദല് സയ൯സറ്റ് ദമള

25
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്
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എഡലിദറകാറലിയല്

                                                                       സസൗമമ എസട്ട്. എ൯.

                        അറഡിവട്ട് അഗഡിയകാണട്ട്.  തശ്രീസപകാരഡിയകാകുന്നതട്ട്ചേഡിന്തകളുറ്റം
ചേഡിന്തകളക്കകാധകാരറ്റം  കകാസ്മുറഡികളഡിസല  പങ്കുവയലകാകകാറ്റം.  സര്ഗകാതകതയഡില്
വഡിടരുന്ന സസചേതനമമകാകകാറ്റം.     കുഞ്ഞുമനസഡിസല ചേഡിന്തകള നന്മയുസടവഡിതകായഡി,
ഇരുളഡില്സതളഡിയുന്ന ദശ്രീപമകായട്ട്    സഹജര്ക്കട്ട് വഴഡികകാട്ടുലബൈകാള പഠനലകമങ്ങള
സകാര്തകമകാകുന്നു.  ലകവലറ്റം  അകരക്കൂടങ്ങളസകകാണട്ട്  വര്ണറ്റംതശ്രീര്ക്കുന്ന
ഞങ്ങളുസട  ലലകാകറ്റം  ബൈകാലമതഡിസന്െറയുറ്റം.  കസൗമകാരതഡിലന്റെയുറ്റം  ചേകാപലമങ്ങള
നഡിറഞ്ഞതകാകുറ്റം.  പുസകതഡിനുളളഡിസല മയഡില്പശ്രീലഡിതണട്ട്;  രകാകഷസലകകാടയഡില്
തളയസപട  രകാജകുമകാരഡിയുറ്റം  ഇന്നസലയഡില്   ഞങ്ങളക്കട്ട്  സഹജരകായഡി.  സമൂഹഡിക
മകാനങ്ങള  ഇന്നു  ഞങ്ങളക്കട്ട്  പകാഠമകായഡി   ഇവഡിസട    ഞങ്ങളുസട  എഴുതകളക്കട്ട്
സകാമൂഹഡികമകാനവറ്റം ബൈകാലമതഡിസന്െറ കസൗതുകവറ്റം കലണക്കകാറ്റം എങഡിലുറ്റം നകാസളയുസട
പുലരഡി  ലതടഡി  നന്മയുസട  കകാല്വയട്ട്പകായഡി  മകാറുന്ന  ഇസൗ  കുസഞ്ഞഴുതകളക്കുറ്റം,

വരകളക്കുറ്റം,  അഗഡിയുസട ശക്തഡിയുസണന്ന സതമറ്റം വകായനയുസട സതളഡിമ നല്കകാന്െ
ഇസൗ കകാല്പകാടുകളക്കകാകുറ്റം.                 

26
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്
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ആശശസ

                                                        ശശ്രീ. സുനഡില്പ്രഭകാനനലകാല്

                   സത്വതന്ത്രമകായഡി ചേഡിന്തഡിക്കകാനുറ്റം ചുറ്റുപകാടുകലളകാടട്ട്    കശ്രീയകാതകമകായഡി 
പ്രതഡികരഡിക്കകാനുറ്റം സമഭകാവനലയകാസട കകാണകാനുമുള്ള കുടഡികളുസട മലനകാഭകാവറ്റം 
ശുഭപ്രതശ്രീകയുളവകാക്കുന്നു.                                                                 

                   ഉന്നതചേഡിന്തയുറ്റം ജശ്രീവഡിതതഡില് ഉന്നതമൂലമങ്ങള പുലര്തകയുറ്റം 
സചേയ്യുന്ന ഒരു തലമുറയകാണട്ട് കകാസ്മുറഡികളഡില് രൂപസപടുലതണതട്ട്.  അവഡിസട ശരഡിയുറ്റം
സതറ്റുറ്റംപഠഡിക്കുക മകാത്രമല; അവ തഡിരഡിചറഡിഞ്ഞട്ട് ഫലപ്രദമകായഡിഇടസപടകാനുറ്റം 
നന്മയുസട നഡിലകാവഡില് മകാത്രറ്റം നടക്കകാനുറ്റംകഴഡിയുന്ന പുതുതലമുറ രൂപസപടണറ്റം.

                   അതരതഡിലുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള നമ്മുസട വഡിദമകാലയതഡില് 
നടക്കുന്നുസവന്നതഡിസന്റെ പ്രകടമകായ സതളഡിവകളകാണട്ട്   കുടഡികളുസട സര്ഗകാതക- 

സൃഷ്ടഡികളഡിലൂസട സവളഡിവകാകുന്നതട്ട്.  ലകവലറ്റം വകാക്കുകള സകകാണട്ട് കളഡിക്കുക മകാത്രമല
നമ്മുസട വഡിദമകാ൪തഡികള ഇവഡിസട സചേയഡിരഡിക്കുന്നതട്ട്.  മഡികച ചേഡിന്തയുറ്റം ദര്ശനങ്ങളുറ്റം
പങ്കുവയകാ൯ അകരങ്ങളഡിലൂസട വരഡികളഡിലൂസട വരകളഡിലൂസട വ൪ണങ്ങളഡിലൂസട  
വഡിദമകാര്തഡികളക്കട്ട്   കഴഡിഞ്ഞതഡില് ഞകാ൯ അഭഡിമകാനഡിക്കുന്നു.

                                           സഹഡട്ട് മകാസ്റ്റര്
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                                   നന്യൂ ഹയര് സസക്കന്െഡറഡി സ്കൂള സനലഡിമൂടട്ട്.
     

ആശശസ

                        ഒരു വഡിദമകാലയവ൪ഷറ്റം ഏതകാനുറ്റം മകാസങ്ങളക്കകറ്റം
അവസകാനഡിക്കുറ്റം.   അഞഡില് പഠഡിക്കുന്നവ൪ ആറഡിലകാകുറ്റം.   ആറഡില് പഠഡിക്കുന്നവ൪
ഏഴഡിലകാകുറ്റം.   ഇപ്രകകാരറ്റം  പതഡില് പഠഡിക്കുന്നവരുറ്റം,  പന്ത്രണഡില് പഠഡിക്കുന്നവരുറ്റം
സ്കൂളഡിനട്ട്  പുറതഡിറങറ്റം.   പതഡിലുറ്റം  പന്ത്രണഡിലുറ്റം   പഠഡിക്കുന്നവ൪  ഉന്നതവഡിജയറ്റം
ലനടഡി  സ്കൂളഡിനട്ട്  അഭഡിമകാനവറ്റം  നഡിങ്ങളക്കട്ട്  ഉന്നതഡിയുറ്റം  ഉണകാക്കണറ്റം  എന്നട്ട്  ഞകാ൯
പ്രകാ൪തഡിക്കുന്നു.   ഉന്നതവഡിജയറ്റം  ലനടുന്ന  എലകാലപരുറ്റം  അവ൪  ആഗഹഡിക്കുന്ന
തരതഡിലുള്ള ഉന്നതവഡിദമകാഭമകാസറ്റം ലനടഡി സലന്തകാഷപൂ൪ണമകായ ജശ്രീവഡിതറ്റം നയഡിക്കുറ്റം
എന്നട്ട്  ഞകാ൯ പ്രതശ്രീകഡിക്കുന്നു.  

                                     അദമകാപകരുസട നഡിയന്ത്രണങ്ങളക്കട്ട് വഡിലധയരകായഡിരുന്ന
നഡിങ്ങള  നഡിയന്ത്രണങ്ങള  ഇലകാത  ലകകാലളജുകളഡിലലക്കകാണട്ട്  കകാല്വയ്ക്കുന്നതട്ട്.
അവഡിസട  നഡിങ്ങള  സത്വയറ്റം  അചടക്കതഡിനട്ട്  വഡിലധയരകായഡി  ഉന്നതവഡിജയറ്റം  ലനടഡി
ഉന്നതനകാകണസമന്നട്ട് ഞകാ൯ പ്രകാ൪തഡിക്കുന്നു.  

                               രകകാക൪തകാക്കലളകാടട്ട് എനഡിക്കട്ട് പറയുവകാനുള്ളതട്ട്
കദവസത  കരുതഡി  നഡിങ്ങള  നഡിങ്ങളുസട  കുഞ്ഞുങ്ങളഡില്  അമഡിതസമ൪ദറ്റം
സചേലുതകാതഡിരഡിക്കുക.   കുടഡികളുസട തകാല്പരമമനുസരഡിച്ചുള്ള വഡിദമകാഭമകാസറ്റം അവ൪ക്കട്ട്
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നല്കുക.    അവ൪   അവ൪ക്കട്ട്  തകാല്പരമമുള്ള  സതകാഴഡിലലകാ  ഉലദമകാഗലമകാ
ലനടഡിസക്കകാള്ളുറ്റം.   കുടഡികസള വഡിനയറ്റം,  അചടക്കറ്റം,  ദയ,  ദകാനറ്റം,  അ൪പണലബൈകാധറ്റം
ഇവ പഠഡിപഡിലക്കണതട്ട് രകകാക൪തകാക്കളകാണട്ട്.  
                                            വഡിദമകാഭമകാസലമഖലയഡിസല നമ്മുസട പുലരകാഗതഡി
ആശകാവഹമല.  നമ്മുസട വഡിദമകാഭമകാസറ്റം ലനടുന്നവ൪ക്കട്ട് ഒരു സതകാഴഡിലുറ്റം സചേയ്യുവകാ൯
കഴഡിയുന്നഡില.   സതകാഴഡിലധഡിഷഡിതഘടകങ്ങള  നമ്മുസട   വഡിദമകാഭമകാസതഡില്
ഇലകാതതട്ട്   ഒരു വലഡിയ ലപകാരകായ്മയകായഡി  ഞകാ൯ കകാണുന്നു.   ഭരണഘടനയഡില്
നഡി൪ബ്ബനഡിതവഡിദമകാഭമകാസറ്റം  നല്കണസമന്നട്ട്  പറയുന്നു.   എന്നകാല്  ഏതുതരറ്റം
വഡിദമകാഭമകാസറ്റം നല്കണസമന്നട്ട് പറയുന്നഡില.  നമ്മുസട ഇന്നസത വഡിദമകാഭമകാസതഡില്
പ്രകാലദശഡികഭകാഷലപകാലുറ്റം അകരസതറ്റുറ്റം വമകാകരണസതറ്റുറ്റം ഇലകാസത കകകകാരമറ്റം
സചേയ്യകാ൯ വഡിദമകാ൪തഡികളക്കട്ട് കഴഡിയുന്നഡില.  കുഞ്ഞുങ്ങസള സറ്റംബൈനഡിചട്ട് ആ൪ക്കുറ്റം
മനസഡിലകാകകാത കകാരമങ്ങള പഠഡിപഡിക്കുന്ന ശത്രുക്കളകാണട്ട് അദമകാപക൪.  

                                M.A, M.S.C, B.Tech ബൈഡിരുദറ്റം ലനടുന്ന വഡിദമകാ൪തഡികള
ഭൂരഡിഭകാഗവറ്റം കകാ൪ക്കകായുറ്റം,  കണക്റ്ററകായുറ്റം,  ലപകാലശ്രീസകായുറ്റം മകാറുന്നതട്ട് ദദുഃഖകരമകാണട്ട്.
കുറസചകാരു  ശതമകാനറ്റം  അലമരഡിക്കലപകാലുള്ള  രകാജമങ്ങളഡില്  കരകാ൪  ലജകാലഡിക്കട്ട്
ലപകാകുന്നു.  തലദശശ്രീയനട്ട് സകകാടുക്കുന്നതഡിസന്െറ പതഡിസലകാന്നട്ട് ശമ്പളമകാണട്ട്  കരകാ൪
സതകാഴഡിലകാളഡിയകായ ഇ൯ഡമക്കകാരനട്ട് കഡിട്ടുന്നതട്ട്. 
                              ലലകാകസത മഡികച യൂണഡിലവഴഡിറ്റഡികളഡില് നൂറഡിനകത വരുന്ന
ഒരു  യൂണഡിലവഴഡിറ്റഡി  ലപകാലുറ്റം  ഇ൯ഡമക്കട്ട്  ഇല.   വലഡിയ  ജനസറ്റംഖമയുള്ള   ഒരു
രകാജമതട്ട്  ധകാരകാളറ്റം   യൂണഡിലവഴഡിറ്റഡികള  ഉണകായഡിട്ടുറ്റം   ലലകാകസത  മഡികച
യൂണഡിലവഴഡിറ്റഡികളഡില്  ഒന്നുലപകാലുറ്റം  ഇല  എന്നതട്ട്  നമ്മുസട  വഡിദമകാഭമകാസതഡിസന്െറ
നഡിലവകാരതക൪ചസയയകാണട്ട് കകാണഡിക്കുന്നതട്ട്.
                                          നഡിങ്ങളുസട ഈ ഗകാമശ്രീണ വഡിദമകാലയറ്റം നഡിങ്ങളക്കട്ട്
ഇലപകാള  കഠഡിനനഡിയന്ത്രണങ്ങള  നല്കുന്നുസവങഡിലുറ്റം  ഭകാവഡിയഡില്  നഡിങ്ങളുസട
നന്മയ്ക്കുറ്റം   ഭകാവഡിക്കുറ്റം  ലവണഡി  ഈ  വഡിദമകാലയറ്റം  വലഡിയ  സറ്റംഭകാവനകള
നല്കഡിയതകായഡി  നഡിങ്ങളക്കട്ട്  ലബൈകാധമറ്റം  വരുറ്റം  എന്നട്ട്  ഞകാ൯  പ്രതശ്രീകഡിക്കുന്നു.
നഡിങ്ങളുസട  വഡിദമകാഭമകാസജശ്രീവഡിതതഡിസല  ഉല്കൃഷ്ടകകാലഘടറ്റം   ഈ  സകാപനറ്റം
നല്കഡിയതകായഡി   ഭകാവഡിയഡില്  നഡിങ്ങളക്കട്ട്   ലബൈകാധമറ്റം  വരുറ്റം  എന്നട്ട്  ഞകാ൯
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പ്രതശ്രീകഡിക്കുന്നു. 

                            ഈ ലലകാകറ്റം നന്മ നഡിറഞ്ഞതകാണട്ട്  ,  വഡിശകാലമകാണട്ട്,
സമ്പന്നമകാണട്ട്  എന്നതട്ട്  ശരഡിയകാണട്ട്.   എന്നകാല്  ഈ  ലലകാകറ്റം  കകാപടമറ്റം
നഡിറഞ്ഞതകാണട്ട്, ക്രൂരമകാണട്ട്, വഞനനഡിറഞ്ഞതകാണട്ട്.  ഇതു രണ്ടുമുള്ള    ലലകാകതഡില്
അന്തസകായഡി  നഡിങ്ങളുസട  അഭഡിമകാനറ്റം  വഡിടകാസത  ജശ്രീവഡിക്കുവകാ൯  നഡിങ്ങള
പ്രകാപ്തനകാകണറ്റം  
                                        അലമരഡിക്കലപകാലുള്ള രകാജമങ്ങളഡില് ആയുധധകാരഡികളകായ
വഡിദമകാ൪തഡികള വഡിദമകാലയങ്ങളഡില് നഡിറസയകാഴഡിചട്ട്  വഡിദമകാ൪തഡികസള സകകാല്ലുന്നതട്ട്
നഡിതമസറ്റംഭവറ്റം ആയഡിരഡിക്കുന്നു.  വഡിദമകാലയങ്ങളഡില് നഡിറലതകാക്കട്ട് ധരഡിച സസകന്യൂരഡിറ്റഡി
ഒകാഫശ്രീസ൪മകാസര നഡിയമഡിക്കകാ൯ അലമരഡിക്ക തശ്രീരുമകാനഡിചതകായഡി വകാ൪ത വന്നു.  ഇതട്ട്
വളസര ദദുഃഖകരമകായ ഒരു സറ്റംഗതഡിയകാസണന്നട്ട് ഞകാ൯ കരുതുന്നു.  നമ്മുസട രകാജമതറ്റം
കവലദശഡികസത്വകാധശ്രീനതഡില് ചേഡില കമശ്രീഷനുകള അദമകാപകനട്ട് വഡിദമകാ൪തഡിസയ
ശഡികഡിക്കകാനുള്ള  അവകകാശതഡില്  കകവചഡിരഡിക്കുന്നതകായഡി  ഞകാ൯
മനസഡിലകാക്കുന്നു.   ഇതഡിസന  അതഡിജശ്രീവഡിലക്കണതട്ട്  ഈ  കകാലഘടതഡിസന്െറ
ആവശമമകാണട്ട്.   ഗുരുകുലവഡിദമകാഭമകാസസമ്പ്രദകായറ്റം  നഡിലനഡിന്നഡിരുന്ന  നമ്മുസട
രകാഷ്ട്രതഡിനട്ട് ഇതഡിസന അതഡിജശ്രീവഡിക്കകാ൯ കഴഡിയുസമന്നട്ട് ഞകാ൯ പ്രതശ്രീകഡിക്കുന്നു.

                              "  മകാതകാ,  പഡിതകാ,  ഗുരു,  കദവറ്റം"  ഈ സങല്പറ്റം
ഭകാരതതഡിലന്െറതകാണട്ട്.   ഇതഡിസന്െറ  ചുരുക്കറ്റം  മകാതകാവറ്റം,  പഡിതകാവറ്റം,  ഗുരുവമകാണട്ട്
കദവറ്റം.   അലകാസത മറ്റട്ട്  കദവറ്റം മനുഷമനട്ട്  ഇല എന്നതട്ട് തസന്ന.   ഭകാരതതഡില്
ഗുരുവഡിനട്ട്  കദവതഡിസന്െറ  സകാനമകാണട്ട്  നല്കഡിയതട്ട്.    ഭകാരതതഡില്  നമ്മുസട
അവതകാരപുരുഷന്മകാ൪  ലപകാലുറ്റം  ഗുരു  പറയുന്നതട്ട്  കദവകല്പനയകായഡി  കരുതഡി
അനുസരഡിചഡിരുന്നു.  മറ്റട്ട് കദവങ്ങള  നമ്മുസട  സങല്പതഡിലുള്ളതകാണട്ട്.  ഗുരുവഡിസന
ബ്രേഹ്മമകായഡി  കകാണുന്നതട്ട്  ഭകാരതശ്രീയസറ്റംസ്കകാരമകാണട്ട്.   നമ്മുസട  ഗുരുക്കള
വഡിദമകാര്തഡികളുസട  പരബ്രേഹ്മമകായഡി  തശ്രീരകാ൯  ലയകാഗമരകാവസട  എന്നട്ട്
ആശറ്റംസഡിച്ചുസകകാണട്ട് എസന്െറ വകാക്കുകള അവസകാനഡിപഡിക്കുന്നു.

                                                        അഡത്വ . ആ൪. വസന്തലമകാഹ൯
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         നന്യൂ ഹയ൪ സസക്ക൯ററഡി സ്കൂള
2018 – 2019 ഒറദനകാടതലില്

* 2018  മകാ൪ചട്ട്  എസട്ട്.  എസട്ട്.  എല്.  സഡി പരശ്രീകയഡില്  71  കുടഡികളക്കട്ട് എലകാ
വഡിഷയങ്ങളക്കുറ്റം A+    ലഭഡിച്ചു.

*   7- ാകാറ്റം  std  മുതല്  10  - ാകാറ്റം  std  വസരയുള്ള മുഴുവ൯ കകാസ്സുകളഡിലുറ്റം  കഹസടക്കട്ട്
സറ്റംവഡിധകാനറ്റം.

*  ലകരള  സ്കൂള  കലലകാത്സവതഡില്  ബൈകാലരകാമപുരറ്റം  സബഡിലയഡില്  തുട൪ചയകായഡി
18- ാകാറ്റം വ൪ഷവറ്റം കലകാകഡിരശ്രീടറ്റം. 

*  റവനന്യൂ  -  സറ്റംസകാന കലലകാത്സവങ്ങളഡില് മഡികച പ്രകടനറ്റം,  അസൂയകാവഹമകായ
ലനടറ്റം.

* സബൈട്ട് ജഡിലയഡില് ശകാസ്ത്രലമളയട്ട് എചട്ട്.  എസട്ട്.  വഡിഭകാഗതഡില് ഓവലറകാള  രണകാറ്റം
സകാനറ്റം, ജഡിലയഡില് മഡികച സ്കൂള.
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* ഗണഡിത വഡിഭകാഗതഡില് സബൈട്ട് ജഡിലകാതലതഡില് ഓവലറകാള രണകാറ്റം സകാനറ്റം.

* ലസകാഷമല് സയ൯സട്ട് വഡിഭകാഗതഡില് സബൈട്ട് ജഡിലകാതലതഡില് ഓവലറകാള ഒന്നകാറ്റം
സകാനറ്റം,  ജഡിലകാതലതഡില്  ഓവലറകാള  ഒന്നകാറ്റം  സകാനറ്റം,  സറ്റംസകാനലമളകളഡില്
മഡികച ലനടറ്റം.

*  ബൈകാലരകാമപുരറ്റം  സബൈട്ട്  ജഡിലയഡില്   സഎ.  റ്റഡി.  എചട്ട്.  എസട്ട്  വഡിഭകാഗതഡില്
ഓവലറകാള  ഒന്നകാറ്റം  സകാനറ്റം,  ജഡിലകാതലതഡില്   ഓവലറകാള  ഒന്നകാറ്റം  സകാനറ്റം  ,
സറ്റംസകാനതലതഡില് മഡികച ലനടറ്റം.

*  വ൪ക്കട്ട്  എകട്ട്പശ്രീരഡിയ൯സട്ട്  വഡിഭകാഗതഡില്  സബൈട്ട്  ജഡിലയഡില്   എചട്ട്.  എസട്ട്
വഡിഭകാഗതഡില് ഓവലറകാള ഒന്നകാറ്റം സകാനറ്റം , ജഡിലകാതലതഡില്  ഓവലറകാള  ഒന്നകാറ്റം
സകാനറ്റം , സറ്റംസകാനതലതഡില് മഡികച വഡിജയറ്റം.

*  ഇരുപതഡിനകായഡിരതഡില്  പരറ്റം   പുസകങ്ങളുറ്റം പതഡിനകായഡിരലതകാളറ്റം റഫറ൯സട്ട്
പുസകങ്ങളുറ്റം  നകാല്പതഡില്  പരറ്റം  ആനുകകാലഡിക  ലജണലുകളുറ്റം  സപ്രകാജക്ട൪
സറ്റംവഡിധകാനവമുള്ള കലബ്രേറഡി.
* എലകാ ദഡിവസവറ്റം ഗുണലമന്മയുള്ളതുറ്റം ശുചേഡിതത്വപൂ൪ണവമകായ ഉചഭകണറ്റം.

*  എലകാ  കകാസഡിലുറ്റം  എലകാ  ദഡിവസവറ്റം  ഓലരകാ  ഇറ്റംഗട്ട്ളശ്രീഷട്ട്  ദഡിനപത്രവറ്റം  കകാസട്ട്
കലബ്രേറഡി സറ്റംവഡിധകാനവറ്റം.

* നഡിലവകാരറ്റം കുറഞ്ഞ എസട്ട്. എസട്ട്. എല്. സഡി. വഡിദമകാ൪തഡികളക്കട്ട് കനറ്റട്ട് കകാസട്ട്.
*  എസട്ട്.  എസട്ട്.  എല്.  സഡി.  വഡിദമകാ൪തഡികളക്കട്ട്  A+ലഗഡഡിനട്ട്  റഡിവഡിഷ൯ സടസ്റ്റട്ട്
സശ്രീരശ്രീസട്ട് പരശ്രീകകള.

*  എചട്ട്.  എസട്ട്.  യു.  പഡി.  കകാസട്ട്  വഡിദമകാ൪തഡികളുസട  പഠനമഡികവഡിനകായഡി
ലചേകാദമലപപ൪ ഉപലയകാഗഡിച്ചുള്ള പകാദ,  അ൪ദ,  വകാ൪ഷഡിക പരശ്രീകകാ സറ്റംവകാധകാനറ്റം,

കകാസട്ട്  സടസ്റ്റട്ട്  സറ്റംവഡിധകാനറ്റം,  മകാ൪ക്കുറ്റം  ലഗഡറ്റം  ഡയറഡിയഡിലുറ്റം  രജഡിസ്റ്ററഡിലുറ്റം
ലരഖസപടുതല്.

* ഓലരകാ ദഡിവസവറ്റം ഓലരകാ കകാസഡിസന്െറ ലനതൃതത്വതഡില് അസറ്റംബൈട്ട്ളഡി.
* കൃതമതലയകാസട സ൪വശ്രീസട്ട് നടതന്ന സ്കൂള ബൈസട്ട് സറ്റംവഡിധകാനറ്റം.

* സപ്രകാജക്ട൪ സറ്റംവഡിധകാനലതകാടു കൂടഡിയ സയ൯സട്ട്, മകാത്സട്ട്, ലസകാഷമല് സയ൯സട്ട്,
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ലകാറ്റംലഗജട്ട്, സഎ. ടഡി ലകാബുകള.

*  വഡിദമകാ൪തഡികളുസട സത്വഭകാവ രൂപശ്രീകരണതഡിനട്ട് ആവശമമകായ കസൗണ്സലഡിറ്റംഗട്ട്,
സഹല്പട്ട് സഡസ്കട്ട് സറ്റംവഡിധകാനറ്റം.

* വഡിവഡിധ കബൈട്ട് പ്രവ൪തനങ്ങള.

*  എ൯.  സഡി.  സഡി,  ലഡിറ്റഡില്  കകറ്റട്ട്സട്ട്,  ജൂനഡിയ൪  സറഡട്ട്  ലകകാസട്ട്  തുടങ്ങഡിയ
യൂണഡിറ്റുകളുസട മഡികച പ്രവ൪തനറ്റം, സ്കൂള സഹല്തട്ട് ലകകാ൪ണ൪ സറ്റംവഡിധകാനറ്റം.

* അഞകാറ്റം കകാസട്ട് മുതല് പതകാറ്റം കകാസട്ട് വസരയുള്ള വഡിദമകാ൪തഡികളക്കട്ട് പ്രലതമകറ്റം
കമ്പന്യൂട൪ പഠന സറ്റംവഡിധകാനറ്റം.

*  ഭകാഷകാ വഡിഷയങ്ങളുസട അടഡിസകാനറ്റം ഊടഡിയുറപഡിക്കുന്നതഡിസനകാപറ്റം അടഡിസകാന
ഗണഡിതവറ്റം  തറവകാക്കുന്ന  H  M  സന്െറ  ലനതൃതത്വതഡിലുള്ള  ലകാഡ൪,

മലയകാളതഡിളക്കറ്റം, സസറ്റപട്ട് വണ് ഇറ്റംഗട്ട്ളശ്രീഷട്ട്, സുരശ്രീരശ്രീ ഹഡിനഡി  പദതഡികള.

* CWSN വഡിഭകാഗറ്റം വഡിദമകാ൪തഡികളക്കകായഡി പ്രലതമകറ്റം കകാസട്ട് സറ്റംവഡിധകാനങ്ങള.
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കവലിത

അദത്വകാനശ

അദത്വകാനസമന്നതട്ട് നന്നലലകാ, മനുഷമനട്ട്
മടഡിയലലകാ സചേയശ്രീടുവകാ൯; 
പതദഡിവസറ്റം അദത്വകാനഡിചകാല് ലവണമവനട്ട്
വഡിശമമഡിരുപതട്ട് ദഡിവസറ്റം!
ഉറുമ്പഡിസനലപകാല് അദത്വകാനഡിക്കുവകാ൯                                               ജഡിഷ പഡി.
മടഡിയലലകാ മനുഷമനട്ട്?                                                                    10 P
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സുഹൃലത, നശ്രീ അദത്വകാനഡിക്കുകഡില്
നഡിനക്കു തസന്ന നസന്നന്നറഡിഞ്ഞുസകകാളക. 
നഡിന്മുഖറ്റം സവയഡിലതട്ട് വകാടുസമന്നലതകാ,
നഡിന്നകാലരകാഗമറ്റം നഷ്ടമകാകുസമന്നലതകാ സകാരമഡില.
അദത്വകാനറ്റം മഹതകായ ഒസന്നന്ന-
റഡിഞ്ഞുസകകാളക നശ്രീ ലസകാദരകാ..
                     

കഥ

ഉണരുന്നപ്രഭകാതശ

                                                                                                                                                                    മഡിന്നു യു മഡിന്നു യു 
                                                                                   VIII M                                                                                        VIII M     

          ലനരറ്റം പുലരുകയകാണട്ട്.  ആരകാണട്ട് ആദമറ്റം ഉദഡിക്കുക? സൂരമ൯.  ആരകാണട്ട്
രകാവഡിസല എഴുലന്നല്ക്കുക?  ലകകാഴഡി.   നല തണുപ്പുള്ള ദഡിവസമകായഡിരുന്നു.  ഞകാ൯
തണുപഡില് മുഴുകഡി കുലറ ലനരറ്റം കൂടഡി ഉറങ്ങഡിലപകായഡി.  പുതപഡിനടഡിയഡില് ഞകാ൯ നല
ഉറക്കതഡിലകാണട്ട്.   സപസടന്നട്ട്  സൂരമ൯  വന്നട്ട്  ജനലഡിലൂസട  എസന്െറ  കണഡിലലക്കട്ട്
പ്രകകാശഡിച്ചു.  ഞകാ൯ കണട്ട് പതുസക്ക തുറന്നു.  ഉറക്കതഡില് നഡിസന്നഴുലന്നറ്റു.  എനഡിക്കട്ട്
സ്കൂളഡില് ലപകാവക വലഡിയ ഇഷ്ടമകാണട്ട്.  ഞകാ൯ സ്കൂളഡില്ലപകായഡി.
                                  അങ്ങസന സ്കൂളഡില് കളഡിയുറ്റം, ചേഡിരഡിയുറ്റം ഒസക്കയകായഡി ലനരറ്റം
കവകഡിയതട്ട് അറഡിഞ്ഞഡില.  പഡിസന്ന എനഡിസക്കകാരു കൂട്ടുകകാരഡിയുണട്ട്.  അവളുറ്റം, ഞകാനുറ്റം
എലകാറ്റം  പരസ്പരറ്റം  പങ്കുവയകാറുണട്ട്.   അവള  എസന്െറ  വശ്രീടഡിലുറ്റം,  ഞകാ൯  അവളുസട
വശ്രീടഡിലുറ്റം  ലപകാകകാറുണട്ട്.   അവളക്കട്ട്  എസന്െറ  പപസയയുറ്റം  അമസയയുറ്റം
അറഡിയകാറ്റം.അങ്ങസന ഞകാ൯ വശ്രീടഡിസലതഡി.
                                  കുളഡികഴഡിഞ്ഞട്ട്  ചേകായ കുടഡിക്കലവ  ഞകാസനകാരു കകാഴ കണ്ടു.
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എസന്െറ  വശ്രീടഡിസന്െറ  മുറ്റസത   മകാവഡിസല  കഡിളഡികൂടഡില്   ഒരു  അമക്കഡിളഡിലയയുറ്റം,
കുഞ്ഞഡിക്കഡിളഡിലയയുറ്റം  ഞകാ൯  കണ്ടു.   ഞകാ൯   കുഞ്ഞഡിക്കഡിളഡിസയ  എടുക്കകാനകായഡി
മകാവഡില് കയറഡി.  സപസടന്നട്ട് എസന്െറ കകാലട്ട് സതറ്റഡി തകാലഴക്കട്ട് വശ്രീണു.  ഞകാ൯ ഉറസക്ക
വഡിളഡിച്ചു.എസന്െറ ലബൈകാധറ്റം നഷ്ടസപട്ടു.
                           പഡിസന്ന ഞകാ൯ പഡിലറ്റ ദഡിവസറ്റം രകാവഡിസലയകാണട്ട് ഉണ൪ന്നതട്ട്.
ഞകാ൯ ആശുപത്രഡിയഡിലകാണട്ട്.  അവഡിസട പപയുറ്റം അമയുറ്റം ഉണകായഡിരുന്നു.  എസന്െറ
കകാലട്ട്  ഒടഡിഞ്ഞു.   മുടഡിസന്െറ  എലകാണട്ട്  സപകാടഡിയതട്ട്.   ഞകാ൯  നടക്കകാ൯  ഒരുപകാടട്ട്
ബുദഡിമുടഡി.  അന്നട്ട് കവകുലന്നരറ്റം എസന്െറ കൂട്ടുകകാരഡി ഗസൗരഡി എസന്ന വഡിളഡിച്ചു.  ഞകാ൯
കകാരമങ്ങസളലകാറ്റം  അവലളകാടു  പറഞ്ഞു.   അവള  ആശുപത്രഡിയഡിലലക്കട്ട്  വരകാസമന്നട്ട്
പറഞ്ഞു.
                            ഏഴട്ട് മണഡിയകാകുന്ന ലനരറ്റം ഗസൗരഡി ഓടഡി വന്നട്ട് എസന്ന
സകടഡിപഡിടഡിച്ചു.  ഗസൗരഡി എലകാറ്റം ലചേകാദഡിചട്ട് മനസഡിലകാക്കഡി.  അവള പറഞ്ഞു തുടങ്ങഡി.
നശ്രീ  ഇലകാതതു  സകകാണട്ട്  കകാസഡില്  ഒരു  രസവമഡില.   നശ്രീ  ഇനഡി  കുലറ  ദഡിവസറ്റം
കഴഡിഞ്ഞലല  സ്കൂളഡില്  വരുന്നതട്ട്.   അതട്ട്  എനഡിക്കട്ട്  വഡിഷമമുണട്ട്.   പലക,  എന
സചേയ്യകാസനടശ്രീ?
        ഞങ്ങള കുസറ ലനരറ്റം സറ്റംസകാരഡിച്ചു. പഡിസന്ന അവള ലപകായഡി.  രകാത്രഡി ഞകാന്െ
കഡിടന്നലപകാള ഒരുപകാടട്ട്  ആലലകാചേഡിച്ചു.  എന്തഡിനകാണട്ട്  ഞകാന്െ കഡിളഡിസയ എടുക്കകാന്െ
ലപകായതട്ട്?  കഡിളഡിസയ   കണഡിലകായഡിരുസന്നങഡില്  ഒരു  പസക  എസന്െറ   മുടട്ട്
സപകാടഡിലകായഡിരുന്നു.  സ്കുളഡില് ലപകാകകാതഡിരഡിലക്കണഡി വരഡിലകായഡിരുന്നു.   പഡിസന്ന ഞകാന്െ
ആലലകാചേഡിച്ചു  അതട്ട്   എസന്െറ  വഡിധഡിയകാണട്ട്.   വഡിധഡിസയ  ആ൪ക്കുറ്റം  തടുക്കകാ൯
കഴഡിയഡില.

                                     പ്രഭകാതറ്റം എനഡിക്കട്ട് വളസര ഇഷ്ടമകാണട്ട്.  കഡിളഡികളുസട
മധുരമകായ ഗകാനവറ്റം,  സൂരമസന്െറ പ്രകകാശവറ്റം,  ലകകാഴഡിയുസട  കൂവലുറ്റം  പ്രഭകാതതഡിന്െറ
സുചേനയകാണട്ട്.   സൂരമകഡിരണങ്ങള  ഇലകളുസട  ഇടയഡിലൂസട  പ്രകകാശഡിക്കുലമ്പകാള
ഇലകള സൂരമസന മറചട്ട് കളയുന്നതകായഡി നമുക്കു ലതകാന്നുറ്റം.  ആശുപത്രഡിയഡില് ഞകാന്െ
അന്നു രകാവഡിസല ലവദനലയകാസടയകാണട്ട് എഴുലന്നറ്റതട്ട്.  സഡിസ്റ്റ൪ എസന്െറ കയ്യഡില് ഒരു
വലഡിയ സൂചേഡിസക്കകാണട്ട് ഇന്െസജകന്െ എടുക്കുകയകാണട്ട്.  നല ലവദനയുണട്ട്.  അമ
ആശത്വസഡിപഡിച്ചു.  രകാവഡിസല മുതല് കവകുലന്നരറ്റം വസര വലഡിയ വഡിഷമറ്റം ആയഡിരുന്നു.
കവകുലന്നരറ്റം  ലചേചഡി  എസന്ന  ലനകാക്കഡി  വന്നു.   അവളുമകായഡി  ഒരുപകാടട്ട്  ലനരറ്റം
സറ്റംസകാരഡിച്ചു.  അവളകാണട്ട്  അന്നട്ട്  എനഡിക്കട്ട്  കൂടഡിരുന്നതട്ട്.   ഞങ്ങള  സറ്റംസകാരഡിചട്ട്
സറ്റംസകാരഡിചകാണട്ട്  ഉറങ്ങഡിയതട്ട്.   സപസടന്നട്ട്  ദഡിവസങ്ങള  കഴഡിഞ്ഞു.   ഞകാന്െ
ആശുപത്രഡിയഡില് നഡിന്നട്ട് വശ്രീടഡിസലതഡി.
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വശ്രീടഡില് വന്നലപകാഴകാണട്ട് സതമതഡില് സലന്തകാഷറ്റം ലതകാന്നഡിയതട്ട്.  ഇടയട്ട്
ഗസൗരഡി വരകാറുണട്ട്.  അവള എസന്െറ ലനകാടട്ട് പൂ൪തഡിയകാക്കഡി തരകാറുണട്ട്.  അങ്ങസന
ഒരു  മകാസറ്റം  കഴഡിഞ്ഞലപകാള  ഞകാ൯  സ്കൂളഡിലലക്കട്ട്  ലപകായഡി.   ഗസൗരഡിയുസട
സഹകായതകാല് ഞകാ൯ ലനകാട്ടുകസളലകാറ്റം പൂ൪തഡിയകാക്കഡി.
                            ഞകാ൯  വ൪ഷങ്ങളക്കട്ട് ലശഷവറ്റം പഴയ കകാരമങ്ങള
ഓ൪മഡിക്കുന്നു.   ഞകാനുറ്റം  എസന്െറ  കൂട്ടുകകാരഡിയുറ്റം  വലുതകായഡി.   മകാതകാപഡിതകാക്കള
വൃദരകായഡി.   ഞങ്ങളുസട  സസൗഹൃദറ്റം  ഇതുവലരയുറ്റം  നഷ്ടസപടഡിടഡില.   ഒരു  ദഡിവസറ്റം
ലജകാലഡിയുസട  ഭകാഗമകായഡി  വൃദസദനറ്റം  സന൪ശഡിക്കകാ൯  ലപകായഡി.   അവഡിസട
ലവദനഡിക്കുന്ന  കുലറ  മകാതകാപഡിതകാക്കസള  കണ്ടുമുടഡി.   അവ൪ക്കട്ട്  തസന്െറ  മക്കസള
കകാണണസമന്നട്ട്  മകാത്രമകാണട്ട്  ആഗഹറ്റം.കകാഴകളസക്കകാടുവഡില്  ഗസൗരഡിയുസട
മകാതകാപഡിതകാക്കസളയുറ്റം  ഞകാ൯  കണ്ടു.   അവ൪  എസന്ന  സകടഡിപഡിടഡിച്ചു  കരഞ്ഞു.
കകാരമങ്ങള ഞകാ൯ ലചേകാദഡിചറഡിഞ്ഞു.
                               ഗസൗരഡിയകാണട്ട് അവളുസട മകാതകാപഡിതകാക്കസള ഉലപകഡിചതട്ട്.
അവള ഇങ്ങസന  സചേയ്യുസമന്നട്ട് ഒരഡിക്കലുറ്റം വഡിചേകാരഡിചഡില.  അവള എസന്ന ഒരു വകാക്കു
ലപകാലുറ്റം  അറഡിയഡിചഡില.   എലകാറ്റം  പങ്കുവയ്ക്കുന്ന  ഗസൗരഡി  ഇതു  മകാത്രറ്റം  ഞകാനുമകായഡി
പങ്കുവചഡില.എനസകകാണട്ട്.....?
                                  “.......ആ മനസഡിലകായഡി.  ഞകാന്െ ഈ വഡിവര൦ അറഡിഞ്ഞകാല്
ഒരഡിക്കലു൦ സമതഡിക്കഡില എന്നട്ട് അവളക്കട്ട് അറഡിയകാ൦.  അതുസകകാണകായഡിരഡിക്കുറ്റം  .
പലക അവള ഇങ്ങസന സചേയ്തു എന്നട്ട് വഡിശത്വസഡിക്കകാന്െ കഴഡിഞ്ഞഡില.
 അവളുസട മകാതകാപഡിതകാക്കളക്കട്ട് ഒരു ഉറപട്ട് ഞകാ൯ സകകാടുത,
  "ഗസൗരഡി നഡിങ്ങസള തഡിരഡിച്ചു വഡിളഡിക്കുറ്റം.”
                                      പ്രതശ്രീകഡിക്കകാസത രകാവഡിസല അവള എസന്െറ വശ്രീടഡില്
വന്നു.   എസന്െറ  പപയുറ്റം  അമയുറ്റം  കുളഡിചട്ട്  നല  സവള്ളവസ്ത്രവറ്റം  ധരഡിച്ചുസകകാണട്ട്
ഇരഡിക്കയകാണട്ട്.   ഞകാ൯  അവളസക്കകാരു  ചേകായ  സകകാടുത.   അവ൪  പരസ്പരറ്റം
കളഡിതമകാശകള പറഞ്ഞുസകകാണഡിരഡിക്കുകയകാണട്ട്.
           ഗസൗരഡി അവഡിസട നഡിന്നട്ട് കരയുകയകാണട്ട്.
                              ഞകാ൯ അവളുസട അടുതട്ട് സചേന്നഡിട്ടുറ്റം അവള കരചഡില്
നഡി൪തഡിയഡില.   ഞകാ൯  കകാരമറ്റം  എന്തകാണട്ട്  എന്നട്ട്  തഡിരക്കഡി.   ഒടുവഡില്  അവള
പറഞ്ഞു:  "എനഡിക്കട്ട്  നഡിലന്നകാടട്ട്  ഒരു  കകാരമറ്റം  പറയകാനുണട്ട്.   എസന്െറ
മകാതകാപഡിതകാക്കസള ഞകാ൯ വൃദസദനതഡില് ഉലപകഡിച്ചു.  അലപകാള എനഡിക്കട്ട് ഒരു
വഡിഷമവറ്റം  ലതകാന്നഡിയഡില.   പലക   നഡിസന്െറ  മകാതകാപഡിതകാക്കസള  കണലപകാള
എനഡിക്കട്ട്  വഡിഷമറ്റംലതകാന്നുന്നു.   ഞകാ൯  വലഡിയ  പകാപമകാണട്ട്  സചേയതട്ട്".   ഇത്രയുറ്റം
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പറഞ്ഞഡിടട്ട്  അവഡിസട  നഡിന്നട്ട്  കരഞ്ഞുസകകാണട്ട്  അവള  ലപകായഡി.   അന്നട്ട്  അവള
എസന്ന വഡിളഡിചഡില.  ഞകാ൯ അവസള കുലറ തവണ ലഫകാണ് സചേയ്തു.  പലക അവള
എടുതഡില.  ഞകാ൯ വളസര സങടസപട്ടു.  കകാറ്റട്ട് മനറ്റം മനറ്റം വശ്രീശുകയകാണട്ട്.  ഞകാ൯
അലപകാലഴക്കുറ്റം ഉറങ്ങഡിലപകായഡി.
                              പഡിലറ്റ ദഡിവസറ്റം ഞകാ൯ രകാവഡിസല പതഡിവലപകാസല
കുളഡികഴഡിഞ്ഞട്ട്  ചേകായ  കുടഡിക്കകാ൯  തുടങ്ങഡിയലപകാള  ഒരു  ലകകാളഡിറ്റംങട്ട്  സബൈലട്ട്  ലകട്ടു.
ഞകാ൯ സചേന്നട്ട് വകാതഡില് തുറന്നു.  മുറ്റതട്ട് ഒരു പുഞഡിരഡിലയകാസട ഗസൗരഡി നഡില്ക്കുന്നു.
അടുതട്ട് അവളുസട മകാതകാപഡിതകാക്കളുറ്റം.  അവള എലന്നകാടട്ട് പറഞ്ഞു:
                           "നശ്രീ എസന്െറ വശ്രീടഡില് ഒരു ദഡിവസറ്റം അമലയകാടുറ്റം
പപലയകാടുസമകാത വരണറ്റം.”
        "ശരഡി തശ്രീ൪ചയകായുറ്റം വരകാറ്റം.......”
                                                              

കവലിത

അമയകായറ്റ് 
എന്നമതന്െ പ്രകാണന്െ  ടവടലി-
                   യശ ദവദേനയകാല്;
ഒരുനകാള അമതന്െ  ടപകാ-
           ദന്നകാമന കപതലകായറ്റ്
പലിറന്നു വദീണകാ മടലിയലില്            
അമലിഞ്ഞപകാല് നുണ ഞശ                
കരഞശ, കരയലിചശ, വദീണശ,
                  എഴുദന്നറശ
 ഒകാടലികളലിചശ കഴലിടഞ്ഞത
                ദേലിനരകാതങ്ങള!
ദമകാണകകാടലി ചലിരലിചദവകാ, ഞകാന്െ
         അമടയ ചലിരലിപലിചദവകാ!
പലിച്ചവച നടന്നുദവകാ, ഞകാന്െ 
         അമതന്െ പലിറകലിലകായറ്റ്!
       എടന്െറ  ദലകാകതലി-
 ടലവലിടടയകാടണങലിലശ 
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           അവലിടടടയന്നമക്കൂട്ടുണറ്റ്!

ഒന്നു മകാതദമയളളു അമതന്െ
                     സത്വപ്നങ്ങളലില്
തന്െ  കപതലലിന്െ വളര്ച്ചയശ, 
                    ഉയര്ച്ചയശ .
അമയകാശദലകാകതലി൯
ഹൃദേയശ എത മകാതശ പലിടയശ?
എ൯ അമത൯ ഹദദേയശ ഇത-
ദമല് പലിടഞ്ഞകാല്. 
ആ അമതന്െ മുമലില് എടന്ന
തരുന്നലിതകാ എന്നുശ കപതലകായറ്റ്......               

ദലഖനശ

                                                                                                               

        ഭകണസകാധനങ്ങളലിടല മകായശദച൪കല്
                                        ശശ്രീലരവ എസട്ട്.ആ൪. VIII M   
                                    വഡിഷമയമകായ ലലകാകതകാണട്ട് നകാമഡിന്നട്ട് ജശ്രീവഡിക്കുന്നതട്ട്.
നകാറ്റം ശത്വസഡിക്കുന്ന വകായുവഡിലുറ്റം,  കഴഡിക്കുന്ന ഭകണതഡിലുറ്റം,  കുടഡിക്കുന്ന ജലതഡിലുറ്റം
നമ്മുസട  ശരശ്രീരതഡിനട്ട്  അപകടകരമകായ  ധകാരകാളറ്റം  പദകാ൪തങ്ങള
അടങ്ങഡിയഡിരഡിക്കുന്നു.  നകാറ്റം നഡിലതമന കഴഡിക്കുന്ന ഭകണ സകാധനങ്ങളഡില്  ധകാരകാളറ്റം
മകായറ്റം കല൪ന്നഡിരഡിക്കുന്നുസവന്നട്ട് പറഞ്ഞകാല് നമള അതഡിശയഡിലക്കണ കകാരമമഡില.
ഭകണസകാധനങ്ങളഡിസല മകായറ്റംലചേ൪ക്കല് ലദശശ്രീയവഡിരുദവറ്റം,  സകാമൂഹഡികനശ്രീതഡിക്കട്ട്
നഡിരക്കകാതതുമകാണട്ട്.  ഭകാരതതഡിസന്െറ  മഹതകായ  പകാരമ്പരമസതയുറ്റം
അന്തദുഃസതസയയുറ്റം  സകാരമകായഡി  ബൈകാധഡിക്കുന്ന  ഒരു  മഹകാവഡിപതട്ട്  കൂടഡിയകാണഡിതട്ട്.
സകകാള്ളലകാഭതഡിനുലവണഡി  ഭകണസകാധനങ്ങളുസടകൂസട  വഡിലകുറഞ്ഞതുറ്റം,
ഉപലയകാഗലയകാഗമമലകാതതുമകായ  ഇതരപദകാ൪തങ്ങള  കൂടഡിക്കല൪തഡി,
ഭകമലയകാഗമമലകാതവ  നലതകാസണന്നട്ട്  പരസമസപടുതഡി,  ഉപലഭകാക്തകാക്കളക്കട്ട്
വഡിതരണറ്റം  സചേയ്യുന്നതഡിസന  തടയുന്നതഡിനട്ട്  ലവണഡിയകാണട്ട്  1954  -സല
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ഭകണസകാധനങ്ങളഡിസല മകായറ്റംലചേ൪ക്കല് നഡിലരകാധനനഡിയമറ്റം സകകാണ്ടുവന്നതട്ട്.  

വഡിപണഡിയഡില് കചവടറ്റം സചേയ്യുന്ന ഭകണസകാധനങ്ങളഡില് നഡിന്നട്ട് പുഴു, ചേത എലഡി,
പഴുതകാര,   മുതലകായവ  ലഭഡിക്കുന്നതകായഡി  നകാറ്റം  പത്രവകാ൪തകളഡില്  കകാണകാറുണട്ട്.
മുളകുസപകാടഡിയഡില്  ചുടുകലട്ട്  സപകാടഡി,  മലഡിസപകാടഡിയഡില്  മരസപകാടഡി   എന്നഡിങ്ങസന
മനുഷമശരശ്രീരതഡിനട്ട്  ഹകാനഡികരമകായ  പദകാ൪തങ്ങള  കൂടഡികല൪തഡിയകാണട്ട്
ഭകണസകാധനങ്ങള  കചവടറ്റം  സചേയ്യുന്നതട്ട്.   ലകകാഴഡി  സപസടന്നട്ട്  വള൪ന്നട്ട്
വലുതകാകകാ൯ രകാസവസ്തു കുതഡിവയ്ക്കുന്നു.  ലഹകാടലുകളഡില് ഇറചഡിക്കറഡി ഉണകാക്കകാ൯
പടഡിയഡിറചഡി  ഉപലയകാഗഡിക്കുന്നുസവന്നട്ട്  മകാധമമങ്ങളഡില്  വന്ന  വകാ൪ത  നകാറ്റം
സഞടലലകാസടയകാണട്ട് ശവഡിചതട്ട്.   നമ്മുസട സുഗനദ്രവമങ്ങളകായ കുരുമുളകട്ട്,  ഏലറ്റം,
തുടങ്ങഡിയവയഡിലുറ്റം പലതരതഡിലുള്ള മകായങ്ങള ലചേ൪തകാണട്ട് കചവടക്കകാ൪ നമുക്കട്ട്
തരുന്നതട്ട്.  

                                      ഏറ്റവറ്റം ശുദസമന്നട്ട് കരുതഡി നകാറ്റം ഭകഡിചഡിരുന്ന
മത്സമതഡില് ലപകാലുറ്റം ശവശരശ്രീരങ്ങള ലകടുവരകാസത സൂകഡിക്കകാ൯ ഉപലയകാഗഡിക്കുന്ന
ലഫകാ൪മകാലഡി൯  ഉപലയകാഗഡിക്കുന്നു.   അലമകാണഡിയ  ലപകാലുള്ള  രകാസവസ്തുക്കള
ഉപലയകാഗഡിചട്ട്  മത്സമറ്റം  ഒരു  പകാടട്ട്  ദഡിവസറ്റം  ചേശ്രീഞ്ഞട്ട്  ലപകാകകാസത  സൂകഡിക്കുന്നു.
അങ്ങസനയുള്ള  മശ്രീ൯  കഴഡിക്കുന്നവ൪ക്കട്ട്  കകാ൯സ൪  ലപകാലുള്ള  മകാരകലരകാഗങ്ങള
സപസടന്നട്ട്  പഡിടഡിസപടുന്നു.  പചക്കറഡിയഡിലുറ്റം,പഴവ൪ഗങ്ങളഡിലുറ്റം  ധകാരകാളറ്റം
രകാസവസ്തുക്കള ഉപലയകാഗഡിക്കകാറുണട്ട്.  

ഉപലഭകാക്തകാവട്ട്  ആവശമസപടുന്ന  സകാധനങ്ങളക്കട്ട്  പകരറ്റം  ഗുണലമന്മയഡിലകാതതുറ്റം
വഡിലകുറഞ്ഞതുമകായ ഭകണപദകാ൪തങ്ങള സകകാടുക്കുന്നതുറ്റം, ഉപലയകാഗലയകാഗമമകായ
സകാധനങ്ങളുസടകൂസട    മകായറ്റം   കല൪തഡി   വഡില്ക്കുന്നതുറ്റം,  വഡിലകുറഞ്ഞ
പദകാ൪തങ്ങള  വഡില  കൂടഡിയതകാസണന്നട്ട്   പറഞ്ഞട്ട്  വഡില്ക്കുന്നതുറ്റം,
അനകാലരകാഗമകരമകായ  സകാഹചേരമതഡിലുറ്റം  ചുറ്റുപകാടഡിലുറ്റം  നഡി൪മഡിചട്ട്  പകായട്ട്  സചേയട്ട്
സൂകഡിക്കുന്നതുമകായ  വസ്തുക്കളുറ്റം,  ആലരകാഗമതഡിനട്ട്  ഹകാനഡികരമകായ  നഡിറങ്ങള
ലചേ൪തട്ട്  വഡില്പനയട്ട്  വചഡിരഡിക്കുന്ന  പദകാ൪തങ്ങളുറ്റം  എലകാറ്റം  മകായറ്റം  ലചേ൪ന്ന

പദകാ൪തങ്ങളകായഡി കണക്കകാക്കുന്നു.  

                                മകായറ്റം ലചേ൪ന്ന ഭകമവസ്തുക്കള ഉല്പകാദഡിപഡിക്കുന്നവസരയുറ്റം
വഡില്ക്കുന്നവസരയുറ്റം,  വമകാപകാരതഡിനട്ട്  ലവണഡി  ലസ്റ്റകാക്കട്ട്  സചേയ്യുന്നവസരയുറ്റം
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കണ്ടുപഡിടഡിചട്ട്  നടപടഡി  എടുക്കുന്നതഡിനുള്ള  അധഡികകാരറ്റം  സറ്റംസകാന
ആലരകാഗമവകുപഡിനട്ട്  ഉണട്ട്.   സഹല്തട്ട്ഇ൯സസ്പക്ട൪മകാ൪  അവരുസട
കൃതമനഡി൪വഹണറ്റം  ശരഡിയകായ  രശ്രീതഡിയഡില്  നടതണറ്റം.   മകായറ്റം  ലചേ൪ന്ന
ഭകണപദകാ൪തങ്ങള  കണകാല്,  ആ  വഡിവരറ്റം   ലഡകാക്ട൪മകാ൪   ഉട൯  തസന്ന
ലകന്ദ്രഗവണ്സമന്െറഡിസന അറഡിയഡിക്കണസമന്നട്ട് നഡിയമറ്റം അനുശകാസഡിക്കുന്നു.  

                                     ഭകണസകാധനങ്ങളഡില് മകായറ്റം ലചേ൪ക്കുന്ന കുറ്റതഡിനട്ട്
വ൯കഡിട ഉല്പകാദകരഡില് നഡിലന്നകാ,  സമകാതവമകാപകാരഡികളഡില് നഡിലന്നകാ സകാധനങ്ങള
വകാങ്ങഡി  വഡില്ക്കുന്ന   സചേറുകഡിടവമപകാരഡികളകാണട്ട്  ശഡികഡിക്കസപടുന്നതട്ട്.   വലയഡില്
സചേറുമശ്രീനുകള  കുടുങ്ങഡി  നരകഡിക്കുലമ്പകാള  വലഡിയ  തഡിമഡിറ്റംഗലങ്ങള  വലയഡില്
കുടുങ്ങകാസത രകസപടുകയുറ്റം സചേയ്യുന്നു.  ഈ രശ്രീതഡി മകാറഡി വ൯കഡിട ഉല്പകാദകസരയുറ്റം,
കുറ്ററ്റം  സചേയ്യുന്ന  എലകാ  കചവടക്കകാസരയുറ്റം  നഡിയമതഡിസന്െറ  പരഡിധഡിയഡില്
സകകാണ്ടുവരഡികയുറ്റം  മകാതൃകകാപരമകായഡി  ശഡികഡിക്കുകയുറ്റം  സചേയകാല്  മകാത്രലമ  മകായറ്റം
ലചേ൪ക്കല് നഡിലരകാധനനഡിയമറ്റം ഫലപ്രദമകാകുകയുള.

 

കവലിത

 

 
                              അ൪ചന എ.എസട്ട്.

അമടയകാരു  ഉമ!

അമസയകാരു ഉമ                                        
എന്െ അമസയകാരുമ                                    
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ഇഷ്ട൦ കൂടുലമ്പകാള ഒരുമ
ഒറ്റയകാകുലമ്പകാള കൂസട കളഡിക്കു൦
സങട൦ ലതകാന്നുലമ്പകാള കഡിന്നകാര൦ സചേകാല്ലു൦
അമ എസന്െറ അമ
സകടഡിപഡിടഡിസചസന്െറ ഉമ
വകാശഡികകാട്ടുലമ്പകാള അരു-
സതന്നു സചേകാല്ലു൦
ഉറക്ക൦ വരുലമ്പകാള
തകാരകാട്ടു പകാടു൦  
ലസ്നേഹനഡിധഡിയകാസണസന്െറ 
അമ!
ലസ്നേഹലതകാടസന്െറ ഉമ!

   

കഥ

ആഹകാരതലിടന്െറ വലില

                                                                   രകാഹുല് ബൈഡി.  IX K

 
                            ഒരഡിടതട്ട് ഒരു ദരഡിദ്രനകായ വൃദനുണകായഡിരുന്നു.
അലദഹതഡിനട്ട്  വശ്രീലടകാ  കുടുറ്റംബൈലമകാ  ഇലകായഡിരുന്നു.   ഒരു  അനകാഥനകായഡിരുന്നു
അലദഹറ്റം.   ആ  വൃദനട്ട്  കഴഡിക്കകാ൯  ആഹകാരമഡിലകായഡിരുന്നു.
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ആലരകാഗമമഡിലകാതതഡിനകാല് അലദഹതഡിനട്ട് ആരുറ്റം ലജകാലഡികള നല്കഡിയഡിരുന്നഡില.
അയകാള  ഒരു  ഈശത്വരഭക്തനകായഡിരുന്നു.   അലദഹതഡിനട്ട്  തസന്െറ  എലകാ
ദഡിവസസതയുറ്റം  അന്നറ്റം  കദവറ്റം  നല്കുസമന്ന  വഡിശത്വകാസമുണകായഡിരുന്നു.
അലദഹതഡിസന്െറ  അവസ  വളസര  ദയനശ്രീയമകായഡിരുന്നു.   മുഷഡിഞ്ഞ  ഒരു  വസ്ത്രറ്റം
മകാത്രസമ  അലദഹതഡിനുണകായഡിരുന്നുള്ളു.   അതുസകകാണട്ട്   അലദഹസത  ആരുറ്റം
തസന്ന അടുപഡിചഡിരുന്നഡില.
                             ചേഡില ദഡിവസങ്ങളഡില് അലദഹറ്റം പടഡിണഡി കഡിടക്കകാറുണകായഡിരുന്നു.
ചേഡിലലപകാള  അമ്പലങ്ങളഡില്  നഡിന്നട്ട്  ആഹകാരറ്റം  കഡിടകാറുണകായഡിരുന്നു.   ഇങ്ങസന
ആഹകാരതഡിനുലവണഡി  അലഞ്ഞു  നടന്നലപകാള  ഒരു  കലമകാണവശ്രീടട്ട്
കകാണുകയുണകായഡി.  അവഡിസട സദമ പകാകറ്റം സചേയ്യുന്നുണകായഡിരുന്നു.  വളസര നകാളകായഡി
സദമ കഴഡിക്കകാതഡിരുന്നതഡിനകാല്  മനസഡില് സദമയുസട സത്വകാദട്ട്  നുഴഞ്ഞുകയറുകയുറ്റം
സദമ കഴഡിക്കകാ൯ ലമകാഹമുണകാവകയുറ്റം സചേയ്തു.  അതട്ട് ഒരു ധനഡികസന്െറ വശ്രീടകായഡിരുന്നു.
ആ  ധനഡിക൯  തസന്െറ  നഡിലവകാരതഡിനനുസരഡിച്ചുള്ള  ആളുകസള  മകാത്രലമ
കലമകാണതഡിനട്ട് കണഡിചഡിരുന്നുള്ളു.

                                                     സദമ കഴഡിക്കകാനുള്ള ലമകാഹറ്റം സകകാണട്ട് ആ
വൃദ൯ വശ്രീടഡിസന്െറ ലഗറ്റഡിനുള്ളഡിലലക്കട്ട് കടന്നു.  ധനഡികനകായ ആ ഗൃഹനകാഥ൯ വൃദസന
പുറന്തള്ളഡി.   വൃദനഡില്  നഡിന്നട്ട്  പതഡിച  കണ്ണുനശ്രീ൪   പ്രകൃതഡിയഡില്   ചൂടഡിസന്െറ
സ്പ൪ശനങ്ങലളല്പഡിച്ചു.   അലദഹറ്റം  കുറച്ചു  നടന്നലപകാള  ഒരരുവഡി  കണ്ടു.   ആ
അരുവഡിയഡില് നഡിന്നട്ട്  അലദഹറ്റം ധകാരകാളറ്റം സവള്ളറ്റം കുടഡിച്ചു.  ആ തണുത സവള്ളറ്റം
അലദഹതഡിസന്െറ സവനനശ്രീറുന്ന  മനസഡിനു കുറചട്ട്  ആശത്വകാസലമകഡി.
                                     അലദഹറ്റം വശ്രീണ്ടുറ്റം അലയകാ൯ തുടങ്ങഡി.  അന്നു രകാത്രഡി ആ
വൃദസന്െറ ദദുഃഖതഡിസന്െറ പ്രതഡിഫലറ്റം കണസക്ക ആ ധനഡികസന്െറ വശ്രീടഡില് ഒരു വ൯
ലമകാഷണറ്റം  നടന്നു.   ആ  ലമകാഷ്ടകാവട്ട്  അവഡിസടയുള്ള  സകല  സകാധനങ്ങളുറ്റം
കവ൪ന്നുസകകാണ്ടു ലപകായഡി.  അങ്ങസന ആ ധനഡികനുറ്റം ദരഡിദ്രനകായഡി.  ഒരു ലനരസത
ആഹകാരതഡിനുലപകാലുറ്റം വകയഡിലകാതകായഡി.  ഉള്ള കഡിടപകാടറ്റം മുഴുവ൯ വഡിറ്റു.  ധനഡികനുറ്റം
കുടുറ്റംബൈവറ്റം  സതരുവഡിലഡിറലങ്ങണഡി  വന്നു.   അവരുറ്റം  ആ  വൃദസനലപകാസല  ഒരു
ലനരസത ആഹകാരതഡിനുലവണഡി അലഞ്ഞു.

                                                               ഒരഡിക്കല് വൃദ൯ അവസര  വഴഡിയഡില്
വച്ചു  കണ്ടു.   ആ  കുടുറ്റംബൈറ്റം  വഡിശന്നട്ട്   വലയുകയകായഡിരുന്നു.   വൃദ൯  അവലരകാടട്ട്
കകാരമങ്ങള  തഡിരക്കഡി.   അവ൪  വൃദലനകാടട്ട്  സറ്റംഭവഡിചസതലകാറ്റം  തുറന്നുപറഞ്ഞു.
ആലപകാള  വൃദസന്െറ  കയ്യഡില്  ഒരു  സപകാതഡിലചകാറുണകായഡിരുന്നു.   വൃദ൯  അതട്ട്
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അവ൪ക്കട്ട് നല്കഡി.   അവ൪ അതട്ട്  കഴഡിച്ചു.   അവരുസട വഡിശപട്ട്  ശമഡിച്ചു.   അവ൪
വൃദലനകാടട്ട് മകാപ്പു പറഞ്ഞു.അങ്ങസന അവ൪ ആഹകാരതഡിസന്െറ വഡില മനസഡിലകാക്കഡി.
     

കവലിത

ആദേദവലിദേദകാലയശ
ഇളറ്റം മഞ്ഞഡില്  കുളഡിച്ചു ഞകാന്െ                  
ഇളറ്റം  ചേഡിരഡിയകാല്  നഡിറഞ്ഞു  ഞകാന്െ!
ഇലസപകാഴഡി  യുറ്റം ശഡിശഡിരങ്ങള                                                                                 
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ഇസൗവഴഡിലപകായതറഡിഞ്ഞുഞകാന്െ!
 ചേഡിരഡിതൂകഡി   ഗുരുഭൂതര് തസന്നകാരകാ
സതളഡിവലള്ളകാരകരങ്ങള 
ചേഡിത്രറ്റം ലപകാസലസന്നകാര്മയഡില്
ചേഡിരകകാലറ്റം ജശ്രീവഡിക്കുറ്റം കൂട്ടുകകാര്!  
ആദമകാനുരകാഗമകാസയന്നകാദമവഡിദമകാലയലമ,
അറഡിവഡിന്നകരങ്ങള തസന്നകാരഡിടലമ,
അറഡിഞ്ഞു  നഡിന്െ പ്രണയവശ്രീചേഡികളഡില്
നഡിന്നുയരുറ്റം കുളഡിരുന്ന ലനകാവകള! 
 ധകാര്മഡികമൂലമങ്ങള,ലദശശ്രീയലബൈകാധവറ്റം
എന്െ സനറുകയഡില് പകര്ന്നു തന്നു നശ്രീ!
ജശ്രീവഡിതസഞകാരതഡിസലകാതഡിരഡിലനരറ്റം
കൂടഡിരുസന്നന്നഡില് നഡിരസന്നകാരകായഡിരറ്റം
നന്മതന്െ ചേഡിരകാ,തണ്ടുകള മഡിന്നുറ്റം സനഞഡില്-
ക്കുയഡില്പകാട്ടുസമകാരു മല൪ലശകാഭയുറ്റം!
എ൯ പ്രഡിയലതകാഴരകാസയത്ര ലപ൪ വന്നതുറ്റം;
ഒരു ലവള ജശ്രീവഡിതലമകകാന്തമകാകുലമ്പകാള
ഒതഡിരഡിസക്കകാതഡിയുണ്ടു തഡിരഡിസക നടക്കുവകാ൯!

ദലഖനശ

   വകായനയടട ചലിറകലിദലറലി.

                                       
                                                                     

             
സസൗമമ എ. എസട്ട്           
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ആധുനഡിക ലലകാകതട്ട് ഒഴഡിവകാക്കകാ൯ പറ്റകാത സകാനമകാണട്ട് കലബ്രേറഡികളക്കുള്ളതട്ട്.
കലബ്രേറഡി  എന്ന  വകാക്കഡിനട്ട്  കുലറക്കൂടഡി  വഡിശകാലമകായഡി  'വഡിജകാന  വഡിതരണറ്റം
സകാധമമകാക്കുന്ന  സകാപനറ്റം'  എന്നുപറയകാറ്റം.  കവവഡിധമമകാ൪ന്ന  അറഡിവകളുസട
കലവറയകാണട്ട്  കലബ്രേറഡി  എന്നട്ട്  എലകാലപ൪ക്കുറ്റം  അറഡിവള്ളതകാണട്ട്.
സകാമൂഹമപുലരകാഗതഡി  ലകമമകാക്കഡിയുള്ള  ഏതു  പ്രവ൪തനതഡിനുറ്റം  അറഡിവട്ട്
അനഡിവകാരമമകായ  ഘടകമകാണട്ട്.  അദമകാപക൯,  വഡിദമകാ൪തഡി,  ഗലവഷക൯,
ഭരണക൪തകാവട്ട്,
വമവസകായഡി, കൃഷഡിക്കകാര൯, ഫകാക്ടറഡി ജശ്രീവനക്കകാര൯ എന്നഡിങ്ങസന ഏതു വമക്തഡിക്കുറ്റം
അയകാളുസട  ജശ്രീവഡിതപനകാവഡിസല  വഡിജയകരമകായ  പ്രവ൪തനതഡിനട്ട്  അറഡിവട്ട്
(ഇ൯ഫ൪ലമഷ൯) കൂടഡിലയ തശ്രീരൂ.  പുസകസതയുറ്റം, മറ്റു വഡിജകാനമകാധമമങ്ങസളയുറ്റം
ആശയഡിച്ചു  ലവണറ്റം  ആവശമമകായ  വഡിവരറ്റം  സറ്റംഭരഡിക്കകാ൯.   ഇവ  സത്വന്തമകായഡി
വകാങ്ങകാ൯ വമക്തഡികളക്കു കഴഡിയഡില.  അതുസകകാണട്ട് എലകാലപരുറ്റം ആശയഡിക്കുന്നതട്ട്
കലബ്രേറഡിസയ തസന്നയകാണട്ട്.
                                                   സകാമൂഹമവറ്റം, വഡിദമകാഭമകാസപരവമകായ നഡിരവധഡി 
ലസവനങ്ങള  കലബ്രേറഡികള  നടതകാറുണട്ട്.ജനങ്ങളക്കട്ട്  വഡിദമകാഭമകാസവറ്റം,
വഡിലനകാദവറ്റം,  ബുദഡിപരമകായ  മുലന്നറ്റവറ്റം  നല്കഡി  അവരുസട  ജശ്രീവഡിതനഡിലവകാരറ്റം
സമചസപടുതകാനുള്ള  ഉപകരണമകായഡി  കലബ്രേറഡികള  പ്രവ൪തഡിക്കുന്നു.
കലബ്രേറഡികളുസട  അഭകാവറ്റം   തലമുറകള  തമഡിലുള്ള  ആശയവഡിനഡിമയതഡിനട്ട്
വഡിലങതടഡി  സൃഷ്ടഡിക്കുറ്റം.   കകാരണറ്റം  കലബ്രേറഡികളകാണട്ട്  ഒരു  ജനത  ആ൪ജഡിച
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അറഡിവറ്റം സകാറ്റംസ്കകാരഡിക കപതൃകവറ്റം കകാതസൂകഡിലക്കണതട്ട്.  പുതഡിയ അറഡിവകള
സകടഡിപടുലക്കണതട്ട്  നകാളഡിതുവസര  ലനടഡിയ  അറഡിവഡിസന  അടഡിസകാനമകാക്കഡിയകാണട്ട്.
പുതഡിയ  അറഡിവ  ലനടുന്നതഡിനകായഡി  ശമറ്റം  നടതന്നവരുസട  ഏക  ആശയവറ്റം
കലബ്രേറഡികള  തസന്ന.   ഇന്തമ൯കലബ്രേറഡിസയ൯സഡിസന്െറ  പഡിതകാവകായ  ലഡകാ.
എസട്ട്.  ആ൪  രറ്റംഗനകാഥ൯  കലബ്രേറഡികളുസട  പ്രകാധകാനമസത  പരകാമ൪ശഡിചട്ട്
ഇപ്രകകാരറ്റംപറയുന്നു;  "വഡിദമകാഭമകാസറ്റം,  സറ്റംസ്കകാരറ്റം  എന്നശ്രീ  വഡിസ്തൃതമകായ
പകാടലശഖരങ്ങളഡിലലക്കട്ട്  വഡിജകാനതഡിസന്െറ  ഒഴുക്കു  സകകാണ്ടു  ജലലസചേനറ്റം
നടതന്ന  സമൃദമകായ  ഉറവകളകാണട്ട്  ഗനശകാലകള.”   സമ്പൂ൪ണ
സജശ്രീകരണങ്ങലളകാസട  നന്നകായഡി  നടതന്ന  ഒരു  കലബ്രേറഡിയകാണട്ട്  ആധുനഡിക
വഡിദമകാഭമകാസതഡിനട്ട്  അടഡിതറ  പകാകുന്നതട്ട്.   വഡിദമകാഭമകാസരറ്റംഗത
വന്നുസകകാണഡിരഡിക്കുന്ന  മകാറ്റങ്ങള  ശദഡിചകാല്  ആധുനഡികവഡിദമകാഭമകാസതഡില്
കലബ്രേറഡികളക്കട്ട്  എനമകാത്രറ്റം  പ്രകാധകാനമമുസണന്നട്ട്  ലബൈകാധമമകാകുറ്റം.
"കലബ്രേറഡിസഹകായമഡിലകാത  വഡിദമകാഭമകാസറ്റം  ആതകാവഡിലകാത  ശരശ്രീരറ്റം
ലപകാസലയകാണട്ട്."  എന്നു  പറയകാറുണട്ട്.   "വഡിദമകാഭമകാസവറ്റം  ഗനശകാലകളുറ്റം  ഇരട
സലഹകാദരഡിമകാരകാണട്ട്.” എന്നു പറയുന്നതഡിസന്െറ അ൪തവറ്റം മസറ്റകാന്നല.
                                       ഔപചേകാരഡികമകായ വഡിദമകാഭമകാസറ്റം നല്കുക
എന്നതകാണട്ട് ഒരദമകാപകസന്െറ ചുമതല.  എന്നകാല് ഒരു കലലബ്രേറഡിയസന്െറചുമതല,
സത്വയറ്റം  വഡിദമകാഭമകാസതഡിനട്ട്  വകായനക്കകാസര  സജരകാക്കുക  എന്നതകാണട്ട്.   സ്കൂള
കലബ്രേറഡികളുസട  പ്രകാധകാനമസതക്കുറഡിചട്ട്  ലക്ഷ്മണസത്വകാമഡിമുതലഡിയകാ൪  കമശ്രീഷ൯
വമക്തമകായഡി  സൂചേഡിപഡിചഡിട്ടുണട്ട്.   സ്കൂള  വഡിദമകാഭമകാസതഡില്  കലബ്രേറഡികള
അതഡിപ്രധകാനമകായ  പങ്കു  വഹഡിക്കണസമന്നുറ്റം,  സ്കൂള  വഡിദമകാഭമകാസതഡിസന്െറ
ഉന്നമനതഡിനകായട്ട് കലബ്രേറഡികള സദകാ സജമകായഡിരഡിക്കണസമന്നുറ്റം പറയുന്നുണട്ട്.
                                                  ലഡകാ.എസട്ട് .രകാധകാകൃഷ്ണ൯ പറഞ്ഞഡിട്ടുള്ളതട്ട്,
"കലബ്രേറഡി  ഏസതകാരു  സ൪വകലകാശകാലയുസടയുറ്റം  ഹൃദയമകാകുന്നു.”  എന്നകാണട്ട്.
യുസനസസ്കകായുസട 'പബൈട്ട്ളഡികട്ട്  കലബ്രേറഡി മകാനഡിസഫലസ്റ്റകാ' യഡില് പബൈട്ട്ളഡികട്ട്
കലബ്രേറഡിയുസട ധ൪മങ്ങള വഡിശദശ്രീകരഡിക്കുന്ന കൂടതഡില് ഇങ്ങസന പറയുന്നു, "ഇളറ്റം
പ്രകായതഡില്  തസന്ന  കുടഡികളഡില്  വകായനശശ്രീലറ്റം  കരുപഡിടഡിപഡിക്കകാ൯  പബൈട്ട്ളഡികട്ട്
കലബ്രേറഡികള   അവസരസമകാരുക്കണറ്റം.”   കുടഡികസള  കലബ്രേറഡിയഡിലലക്കട്ട്
ആക൪ഷഡിക്കകാനുറ്റം,  അവരുസട  സ൪ഗവകാസനകസള  വള൪തഡി
വമക്തഡിതത്വവഡികസനതഡിനട്ട്  അവസരസമകാരുക്കകാനുറ്റം  കുടഡികളക്കുലവണഡിയുള്ള
പ്രലതമകവഡിഭകാഗറ്റം  ഏലറ  സഹകായകരമകാണട്ട്.   ഇതരതഡിലുള്ള  വഡിഭകാഗങ്ങള
നഡിരവധഡി പബൈട്ട്ളഡികട്ട് കലബ്രേറഡികളഡില് നമുക്കട്ട് കകാണകാറ്റം.  കുടഡികളക്കു വകായഡിക്കകാ൯
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പുസകസമതഡിചട്ട് അവസര വകായനയഡിലലയ്ക്കുറ്റം, കലബ്രേറഡിയഡിലലയ്ക്കുറ്റം   ആക൪ഷഡിക്കുക
എന്ന  ലകമലതകാസട  ലസ്റ്ററ്റട്ട്  കലബ്രേറഡികസൗണ്സഡില്ആവഡിഷ്ക്കരഡിചഡിട്ടുള്ള
സറ്റംരറ്റംഭമകാണട്ട്  'സ്റ്റുഡ൯സട്ട് ലകകാ൪ണ൪'.
                              പുതഡിയ ലദശശ്രീയവഡിദമകാഭമകാസനയറ്റം അനുസരഡിചട്ട്  
വഡിദമകാഭമകാസതഡിസന്െറ ലകമറ്റം  ഉതമ പസൗരനകായഡി വളരകാനുറ്റം  സമൂഹതഡിസന്െറ 
ഉയ൪ചയകായഡി  തങ്ങളുസട  പങ്കു  നഡി൪വഹഡിക്കകാനുറ്റം   ഓലരകാ  പസൗരസനയുറ്റം
പ്രകാപ്തനകാക്കുക എന്നതകാണട്ട്.   വഡിദമകാഭമകാസതഡിസന്െറ വഡിജയതഡിനു ലവണഡി
ഒരു  ചേകാലകശക്തഡിയകായഡി  പ്രവ൪തഡിക്കുക  എന്നതകാണട്ട്  കലബ്രേറഡിയുസട
പ്രധകാന ധ൪മറ്റം.
                                                                                                           

കവലിത

എ൯ പ്രലിയദതകാഴലി

ഇന്നു ഞകാ൯ എതഡിക്കഴഡിഞ്ഞഡിരഡിക്കുന്നു
വകാ൪ദകമതഡി൯ പടഡിവകാതഡില്ക്കല്!

തഡിരഡിഞ്ഞു ഞകാ൯ ചേഡിന്തഡിപ,
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എന ഞകാ൯ ലനടഡി ഈ ജശ്രീവഡിതതഡില്?

 ഞകാ൯ അറഡിയുന്നു, എ൯ പ്രയ ലതകാഴഡി                                വഡിഷ്ണു എസട്ട് .എല്.

എസന്ന വഡിടകന്നഡിരഡിക്കുന്നു!
ഞകാ൯ ഓ൪ക്കുന്നു മതഡി മറന്നവള
എസന്ന ലസ്നേഹഡിചഡിരുന്നു!

ഞകാലനകാ പലലപകാഴകായഡി അവസള ലസ്നേഹഡിചഡിരുന്നു!
ഇന്നുറ്റം ഞകാ൯ ഓ൪ക്കുന്നു ജശ്രീവഡിതതഡി൯ 
സനഷ്ടമകാകുറ്റം ആ ദഡിനങ്ങള!

ഞകാ൯ തഡിരഡിചറഡിഞ്ഞു, ഇന്നവള ഇസലസന്െറ കൂസട,

ഉള്ളതകാകസട എ൯ ഓ൪മസചപഡില് മകാത്രറ്റം!
എ൯ കണഡില് നഡിന്നുറ്റം സപകാഴഡിയുമകാ 
കണ്ണുനശ്രീരഡില് ഞകാ൯ ഓ൪ക്കുന്നു
സഖശ്രീ, നഡി൯ പുഞഡിരഡി!
ഞകാ൯ അറഡിയുന്നു ഇസന്ന൯ കൂസട നശ്രീയഡില!
ആ ദഡിവമനഡിമഡിഷങ്ങള ത൯ ഓ൪മകളുമകായട്ട്
തഡിരഡിസക വരഡിലല നശ്രീ ആ സുദഡിനങ്ങളഡില്!

കഥ

അമദയകാടറ്റ് പറയകാനലിരുന്നതറ്റ്...
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                                                                                    അല൯കുമകാ൪ എ.എസട്ട്
      ഭൂമഡിയഡില് പതഡിക്കുന്ന സൂരമരശഡികളുസട സകാന്ദ്രത കുറഞ്ഞുവന്ന സമയറ്റം.  സൂരമ൯ 
സമുദ്രതഡിനടഡിയഡില് ഒളഡിചഡിരഡിക്കുവകാ൯ ലപകായ സമയറ്റം.  പ്രകൃതഡിയുസട സസൗനരമറ്റം 
നുകരുവകാ൯  ഞകാ൯  കകാല്നടയകായട്ട്  വഡിശകാലമകായ  സപകാ൯വഡിളക്കുകളക്കഡിടയഡിലൂസട  നടക്കസവ
സത്വ൪ണതഡിളക്കലതകാസട,  സകായകാഹ്ന  സൂരമസന്െറ  സവളഡിചതഡില്  തഡിളങ്ങഡി  നഡില്ക്കുന്ന
സനല്ക്കതഡിരുകളക്കഡിടയഡില്  മുഷഡിഞ്ഞുകശ്രീറഡി  നഡിററ്റം  മങ്ങഡിയ  വസ്ത്രലതകാസട  ഒരമ  ഇരുന്നട്ട്
ലതങകയകാണട്ട്.   അലഞ്ഞട്ട്  തഡിരഡിഞ്ഞട്ട്  കഡിടക്കുന്ന  മുടഡിയഡിഴകള  കകസകകാണട്ട്  മകാടഡി
ഒതുക്കുകയകാണട്ട്  ആ അമ.  ചുക്കഡി ചുളുങ്ങഡിയ അവരുസട മുഖവറ്റം അവരുസട ദരഡിദ്രകാവസയുറ്റം
കണലപകാള  എനഡിക്കട്ട്  ആ  അമലയകാടട്ട്  സഹതകാപറ്റം   ലതകാന്നഡി.   ദയനശ്രീയത  നഡിറഞ്ഞ  ആ
അമയുസട മുഖറ്റം കണലപകാള അമയുസട വഡിഷമറ്റം എന്തകാസണന്നട്ട് അറഡിയുവകാ൯ ഞകാനകാഗഹഡിച്ചു.
ആദമറ്റം  ഒന്നട്ട്  വഡിസമതഡിസചങഡിലുറ്റം,  അവരുസട  സങടറ്റം  എലന്നകാടട്ട്  തുറന്നട്ട്  പറയകാ൯  തുടങ്ങഡി.
തസന്െറ  സപകാലന്നകാമന  പുത്രസന്െറ  വരവഡിസന  പ്രതശ്രീകഡിചകായഡിരുന്നു  അവ൪  അവഡിസട
നഡിന്നഡിരുന്നതട്ട്.   അവരുസട  ഭ൪തകാവഡിസന്െറ  മരണലശഷറ്റം  മകസന  വള൪തഡിയതുറ്റം
പരഡിപകാലഡിചതുറ്റം  കഠഡിനകാദത്വകാനറ്റം സകകാണട്ട് മകാത്രമകാണട്ട്.  അമയുസട കഷ്ടത കണട്ട്  മക൯, അവ൯
സമ്പകാദഡിച   പണറ്റം  സകകാടുതഡിടട്ട്  അവഡിസട  നഡിന്നട്ട്    ലപകായതകാണട്ട്.  എലന്തകാ  കകാരമറ്റം
പറയകാനുസണന്നുറ്റം പറഞ്ഞു. ആ മക൯ ഇതുവസര വന്നഡിടഡില.  ആ മകസന്െറ വരവറ്റം കകാതകാണട്ട്
ആ വയല് വരമ്പതട്ട് നഡില്ക്കുന്നതട്ട്.  ആ അമയുസട സങടക്കടലഡിസന്െറ ആഴറ്റം അവ൪ എനഡിക്കട്ട്
മനസഡിലകാക്കഡിതന്നു.   അവരുസട  അവസ  കണട്ട്   മകസന  അമയുസട  മുന്നഡില്
സകകാസണതഡിക്കകാസമന്നട്ട്  പറഞ്ഞട്ട്  ഞകാ൯  ആ  അമസയ  എസന്െറ  വശ്രീടഡിലലയട്ട്  കൂടഡിസകകാണ്ടു
ലപകായഡി.    എസന്െറ വകാക്കുലകടലപകാള ആ അമയുസട കണഡില് നഡിന്നട്ട് സപകാഴഡിഞ്ഞ രണ്ടു തുള്ളഡി
ചുടുകണശ്രീ൪  പതഡിചതട്ട്  എസന്െറ  ഹൃദയതഡിലകായഡിരുന്നു.   ഞകാ൯  ആ  അമസയ  എസന്െറ
അമസയലപകാസല  തസന്ന  ലനകാക്കഡി.   പസക  എനഡിക്കഡിലപകാഴുറ്റം  മനസഡിലകാവകാതതട്ട്  ഒന്നു

മകാത്രമകാണട്ട്.  എന്തകായഡിരഡിക്കുറ്റം ആ മക൯ തസന്െറ അമലയകാടട്ട് പറയകാനഡിരുന്നതട്ട്?.....             

കവലിത

എടപളസറ്റ് മൃഗശ
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എല്ലക്കജഡിലഡിട്ടു കരഡിച്ചു,നഡിങ്ങള
യൂലക്കജഡിലഡിട്ടു സമകാരഡിച്ചു!
ടന്യൂലടകാറഡിലഡിട്ടു വഹഡിച്ചു,ടന്യൂഷ൯-
മകാസ്റ്റസറ സവച്ചു സതകാഴഡിച്ചു!
കപ്രമറഡിമുള്ളഡില് കുരുക്കഡി,ലഹകാറ്റംവ൪-                          
സക്കസന്തന്നറഡിയകാസതഞങ്ങള.                                      
കണ്ടുറ്റം കകാണകാസതയുസമസന്തകാസക്കലയകാ         തലയല് മലനകാഹര൯  നകായ൪
സകകാണ്ടുകഡിടന്നുപഠഡിച്ചു!                                              
യൂപഡിസയസഡില് സചേന്നഡിടഡിച്ചു,കഗഡഡില്
തപഡിതടഞ്ഞു സഡിലബൈസട്ട്?
എചസഡി൯ലതരഡിലലസക്കതഡി,യകാത-
പശ്രീഡയഡില് യകാത്ര നടതഡി!
എചസസഡി൯ ഗജലമറഡി,കകാവമ-
കസൗമകാരസലനഹലമറഡി!
എ൯ട൯സഡി൯ കുന്തതഡില്ലകകാ൪ത,നഡിങ്ങള
എത്രലയകാ രകാത്രഡികള സകകാന്നു?
കകാതഡിരഡിപഡിന്നലസൗടട്ട്സമ൯റഡില് ഞങ്ങസള
കകാശഡിനുവഡിറ്റവ൪ നഡിങ്ങള!
ചേരഡിത്രപഠനറ്റം വഡിലക്കഡി ഞങ്ങസള
പകാവകണസക്കയഡിരുതഡി!
ജകാതഡിമതസപകാട്ടുസതകാട്ടു,ഞങ്ങസള
വ൪ഗവ൪ണങ്ങളതഡിരഡിച്ചു!
തലഡിപഴുപഡിസചടുത,ഞങ്ങസള
എപട്ട്ളസട്ട് മമഗമകായട്ട് വള൪തഡി!
ഒറ്റസയകാരുമുറഡിക്കുള്ളഡില്തള്ളഡി-
നശ്രീറ്റഡിക്കളഞ്ഞഡിലല ബൈകാലമറ്റം?
ലറഡഡിലയകായഡിസടകാന്നുലകടകാല്,ടശ്രീവഡി-
സപടഡിക്കുമുമ്പഡിലഡിരുന്നകാല്,
സമകാകബൈലഡില്സതകാട്ടുകളഡിചകാല്,ലകാലടകാ-
സപകാന്നു തുറന്നുപഡിടഡിചകാല്,
സഫയഡിസട്ട്ബുക്കഡിസലകാന്നുതഡിരഞ്ഞകാല്,ബൈട്ട്ലളകാഗഡി-
സലകാന്നുകുറഡിക്കകാ൯ ശമഡിചകാല്,
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പത്രറ്റം കകസകകാണ്ടുസതകാടകാല് കുറ്റ-
പത്രറ്റം ചേമപവ൪ നഡിങ്ങള!
മുതഡിലയകാസടകാന്നഡിചഡിരുന്നകാല്,മുതു-
മുതച്ഛലനകാസടകാപറ്റം ലചേ൪ന്നകാല്,
കൂട്ടുകകാ൪സക്കകാപറ്റം നടന്നകാല്,കളഡി-
ക്കൂട്ടുകകാ൪സക്കകാപറ്റം കളഡിചകാല്,
അയല്പക്കസതങ്ങകാനുറ്റം സചേന്നകാല്,സകകാഞഡി-
ക്കുയഡിലകായഡിപകാടഡിപറന്നകാല്,
സറ്റംശയറ്റംസകകാണ്ടു തുള്ളഡിക്കുറ്റം,നഡിങ്ങള
സറ്റംഘ൪ഷക്കമ്പകാല് വഡിറയ്ക്കുറ്റം,
കുറ്റക്കടലഡിസലറഡിയുറ്റം,മഹകാ-
ലദ്രകാഹതഡിരസകകാണടഡിക്കുറ്റം!
മധുരറ്റം കഡിനഡിലയണകകാലതകാസക
നരകറ്റം പണഡിഞ്ഞവ൪ നഡിങ്ങള?

                    
    

കവഡിത       

ഒടുവലിലദീസത്വപ്നങ്ങള
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 ഇനഡിയുമുസണകാതഡിരഡി സത്വപ്നങ്ങള, പഡിസന്നയുറ്റം
മുറുവണങ്ങകാസതകാരശ്രീജശ്രീവഡിതയകാത്രയഡില്!
ഒടുവഡിലശ്രീലനരവറ്റം മങ്ങഡിതടങലമ്പകാള
ഒരുതുള്ളഡി കണശ്രീരു ബൈകാക്കഡിയകായഡി.
ചേഡിതലരഡിസചതന്ന ചേഡിന്തകളക്കുള്ളഡിലശ്രീ-
നഡിഴലുറ്റം സവളഡിചവറ്റം വശ്രീശഡിടുലമ്പകാള,                                     
ഏലതകാ കഡിനകാലക്കകാണഡില് ഏകമകായഡി
ചേഡിതറുന്ന നഡിദ്രത൯ പകാതകള തകാണ്ടുലമ്പകാള
കനവഡിസന്െറ വശ്രീഥഡിയഡില് പതഡിഞ്ഞു നഡി൯ കകാല്പകാടട്ട്!
മകാഞ്ചുന ലപറുന്ന ബൈകാലമതഡിലന്നകാ൪മയഡില്
മസൗനറ്റം തഡിരഞ്ഞു നകാസമത്ര ലനരറ്റം!
ഒടുവഡിലശ്രീ അന്തമപടഡികള ചേവഡിട്ടുലമ്പകാള
ഇടറുന്നു നമ്മുസട ക൪മകകാണറ്റം!
ഇന്നുസമ൯ ലന൪തതകാറ്റം ജശ്രീവഡിതമകാനലസ
സപകാടഡിസപകാളഡിഞ്ഞഡിസതലന്നകാമനസത്വപ്നങ്ങള
ഊണഡി,ലുറക്കതഡില് സകകാണ്ടു നടന്നതട്ട്
ഏകകാന്ത സത്വപ്നങ്ങള മകാത്രമലല!
അന്തഡിതഡിരഡികള സപകാലഡിയുമശ്രീ ലവദഡിയഡില്
എ൯ മലനകാ ലവദനയഡിത്ര കന൪മലമലമകാ?
മുറഡിവണങ്ങകാത നഡിലന്നകാ൪മയുറ്റം തൂക്കഡി
ഞകാ൯ യകാത്രയകാകുന്നു  ഏലതകാ കഡിനകാക്കകാറ്റഡില്!
വശ്രീണ്ടുമശ്രീസനമകള ഏകകാന്തമകാകുലമ്പകാള
സകകാതഡിയുണട്ട് പഡിസന്നയുറ്റം തഡിരഡിസക നടക്കുവകാ൯.
പകാടകാ൯ സകകാതഡിചതുറ്റം പറയകാ൯ മറന്നതുറ്റം
ഇന്നുസമ൯ മഡിഴഡികളഡിസലകാഴുകഡിടുന്നു.
നഡിസന്നലയകാ൪സതകാഴുകുന്ന കണ്ണുനശ്രീ൪തള്ളഡികള
എന്നഡിനഡി വഡിശമലമറ്റുവകാങറ്റം!
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ദലഖനശ 

പ്രകൃതലിടയകാരു കകതകാങ്ങറ്റ് 

 
 

അന്നമകാരഡിലയകാ ബൈഡി.വഡി   7 B  

                                  പ്രകൃതഡി അമയകാണട്ട്; ഭൂമഡി തന്ന വരദകാനമകാണട്ട്.  അതഡിസന
സറ്റംരകഡിക്കുക  നമ്മുസട  കടമയകാണട്ട്.   പ്രകൃതഡിസയ  മലഡിനമകാക്കുന്നതഡിലൂസട  നമ്മുസട
ജശ്രീവഡിതറ്റംതസന്നയകാണട്ട് മലഡിനമകാക്കസപടുന്നതട്ട്.  നമ്മുലടതട്ട് മകാത്രമല,  ഈ പ്രകൃതഡിയഡില് കുടഡിസകകാള്ളുന്ന
ജശ്രീവജകാലങ്ങളുസട  ജശ്രീവഡിതറ്റം  കൂടഡിയകാണട്ട്  നകാറ്റം  തകര്ക്കുന്നതട്ട്.   ഈ  വഡിധതഡില്  നകാറ്റം  പ്രകൃതഡിസയ

മലഡിനമകാക്കഡിയകാല് വരുറ്റം തലമുറയട്ട് ഈ ഭൂമഡിയഡില്  ജശ്രീവഡിതറ്റം സകാധമമല.

                               ആധുനഡിക തലമുറയട്ട്  കൃഷഡിലയകാടുറ്റം,  പ്രകൃതഡിലയകാടുമുള്ള ലസ്നേഹറ്റം
കുറഞ്ഞുവരുകയകാണട്ട്.   അവ൪  കൃഷഡിയഡിടങ്ങള  നഡികതഡിയുറ്റം  വനഭൂമഡികള  സവടഡി  നശഡിപഡിച്ചുറ്റം
സകടഡിടങ്ങളുറ്റം മറ്റു വമവസകായ ലകന്ദ്രങ്ങളുറ്റം നഡി൪മഡിക്കുന്നു.  അതഡിനകാല്  ഭൂമഡിയഡില് ഹരഡിതകാഭറ്റം കുറഞ്ഞു
വരുന്നു. പുതുതലമുറയട്ട് കൃഷഡിസചേയട്ട് പ്രകൃതഡിലയകാടഡിണങ്ങഡി ജശ്രീവഡിക്കകാന്െ തകാതട്ട്പരമമഡില.  ഇങ്ങസനയുള്ള
ഈ വഡികസനറ്റം മകാനവരകാശഡിയുസട നഡിലനഡില്പഡിസനയുറ്റം  ഭൂമഡിയുസട പചപഡിസന്െറ മലനകാഹകാരഡിതസയയുറ്റം
വളസര  വലഡിയ  അളവഡില്  ബൈകാധഡിച്ചുകഴഡിഞ്ഞു.   "മനുഷമസന്െറ  ആവശമങ്ങളക്കുള്ളതട്ട്  എലകാറ്റം  ഈ
പ്രകൃതഡിയഡില് ഉണട്ട്,എന്നകാല് അതമകാഗഹങ്ങളക്കുള്ളതട്ട് ഇലതകാനുറ്റം";  എന്ന നമ്മുസട രകാഷ്ട്രപഡിതകാവകായ
ഗകാനഡിജഡിയുസട വകാക്കുകള ഇവഡിസട അനത്വ൪തമകാണട്ട്.

                               പ്രകൃതഡിസയ മലഡിനമകാക്കുന്നതഡിസന്െറ മുഖമ കകാരണങ്ങളഡില്സലന്നകാണട്ട് പകാസ്റ്റഡിക്കട്ട്.
മണഡില്  ഒരഡിക്കലുറ്റം  അലഡിഞ്ഞുലചേരകാത  വസ്തുവകാണട്ട്  പകാസ്റ്റഡിക്കട്ട്.   അവ  നമള  മണഡില്
നഡിലകപഡിക്കുലമ്പകാള  അതട്ട്  മണഡിനുറ്റം,  മരങ്ങളക്കുറ്റം  അതുലപകാസലതസന്ന  മനുഷമ൪ക്കുസമകാരുലപകാസല
ഹകാനഡികരമകാണട്ട്.   അതുലപകാസല  നമള  പകാസ്റ്റഡിക്കട്ട്  ,  റബ്ബ൪   തുടങ്ങഡിയ  മണഡിലനകാടട്ട്  ലചേരകാത
പദകാ൪തങ്ങള കൂടഡിയഡിടട്ട്  കതഡിക്കുലമ്പകാള,  ഒകാലസകാണ്പടലതഡില് വഡിള്ളലുകള വശ്രീഴ്ത്തുന്നു.  സൂരമനഡില്
നഡിന്നട്ട് വരുന്ന അളടകാവയലറ്റട്ട് രശഡികള ഭൂമഡിയഡിലലക്കട്ട് ലനരഡിടട്ട് പതഡിക്കുന്നതഡിനട്ട് കകാരണമകാകുന്നു . ആ
രശഡികള  മനുഷമലരയുറ്റം  മൃഗങ്ങസളയുറ്റം  വൃകലതകാദഡികസളയുറ്റം  ലദകാഷകരമകായഡി  ബൈകാധഡിക്കകാനുള്ള

സകാധമതയുണട്ട്.   അതഡിനകാല് പകാസ്റ്റഡിക്കുറ്റം റബ്ബറുറ്റം നമുക്കട്ട്  പുനരുപലയകാഗഡിക്കകാനുറ്റം അവ മണഡിലലക്കട്ട്
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വലഡിസചറഡിയകാതഡിരഡിക്കകാനുറ്റം ശദഡിക്കുന്നതഡിലൂസട മുലന്നറകാറ്റം....പ്രകൃതഡിസയകാരു കകതകാങ്ങകായട്ട്......

                                                              കവഡിത          

ഒരുപലിടലി മനുഷദ൪                     

 
കുന്നുറ്റം  മലകളുറ്റം ഇലകാസതയകാകുന്നു
മകാലഡിനമക്കുന്നുകള സപകാങന്നു!
വ൯മരക്കകാടുകള ഇലകാസതയകാകുന്നു
ലകകാണ്കശ്രീറ്റുകകാടുകളസപകാങന്നു!                         
ആകകാശനശ്രീലഡിമഇലകാസതയകാകുന്നു!
വഡിഷധൂളഡിധൂമഡിതമകാകുന്നു!                                                                         
നശ്രീലക്കടലഡിനുറ്റം ആഴറ്റം കുറയുന്നു?                         
മനുഷമസന്െറ ഗകാത്രവറ്റം,ഹമദയവറ്റം                          
സ൪വത്ര വഡിഷമയമകാകുന്നു!
ഇതഡില് നഡിന്നു ലമകാചേനറ്റം ലവണസമ-
സന്നകാരുപഡിടഡി മനുഷമസരലപകാഴുറ്റം ഓ൪ക്കുന്നു.
കകാണുന്നസതകാസക്കയുറ്റം കകക്കലകാക്കകാ-
നവ൪സവറഡിപഡിടഡിലചകാടകാതഡിരഡിക്കുന്നു!
സചേറഡിസയകാരകാവശമവറ്റം വലഡിസയകാരു ചേഡിന്ത-
യകാല് വളസര നഡിയന്ത്രഡിച്ചു  നഡി൪തന്നു!
ശകാസ്ത്രലനടങ്ങളഡില് ഗ൪വഡിനുറ്റം ധൂ൪തഡിനുറ്റം
സകാനലമകകാതവ൪ ലനകാക്കുന്നു, ശുദമകായട്ട്!
ഭൂമഡിയുറ്റം,വകായുവറ്റം,സവള്ളവറ്റം സൂകഡിക്കകാ-
നവ൪ ശദഡിപ, ജശ്രീവഡിതകാനനവറ്റം,
ശകാന്തഡിയുമുണ്ണുവകാ൯ ജശ്രീവപ്രകമതഡിസയ
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ലസ്നേഹഡിക്കുറ്റം അവരലലകാ പഡി൯-
വരുറ്റം മക്കളക്കുലവണഡിയുറ്റം സുഖ-
ജശ്രീവഡിതതഡിനകായട്ട് പ്രകാ൪തഡിപ.

ഒരു ടചറുകഥയലിലൂടട 

ദലകാകസുഖശ ടവടലിഞ്ഞ യവകാകള

ശശ്രീഷ്മ ഡഡി.എസട്ട്.        
    ഒരഡിക്കല് കുറചട്ട് യുവകാക്കള വഡിലനകാദയകാത്രലപകായഡി.  തഡിരഡിസക വരുകയകായഡിരുന്ന അവ൪

വകാഹനതഡിനകതഡിരുന്നട്ട്  മദമപഡിക്കുകയുറ്റം,  മയക്കമരുന്നുപലയകാഗഡിക്കുകയുറ്റം  സചേയ്തു.  അവരുസട
വകാഹനറ്റം ഒകാടഡിസക്കകാണഡിരുന്ന വഴഡിയഡില് ഒരു അപരഡിചേഡിത൯ തസന്റെ വണഡിയുസട ടയ൪ പഞറകായഡി
വഴഡിയഡില്  നഡില്ക്കുകയകായഡിരുന്നു.   അലദഹറ്റം  ഇവരുസട  വണഡിക്കട്ട്  കക  കകാണഡിച്ചു.
വകാഹനതഡിസന്റെ  കഡ്രൈവ൪  അലദഹസത  വണഡിയഡില്  കയറ്റഡി.  ഈ  യുവകാക്കസള  കണ
അലദഹതഡിനട്ട്  തസന്റെ  പഴയകകാല  ജശ്രീവഡിതറ്റം  ഓ൪മവന്നു.  അലദഹറ്റം  അവലരകാടട്ട്  തസന്റെ  കഥ
പറയകാ൯തുടങ്ങഡി.     ഞകാനുറ്റം  ഒരഡിക്കല് നഡിങ്ങസള ലപകാസലയകായഡിരുന്നു.  എനഡിക്കുറ്റം ഉണകായഡിരുന്നു
മൂന്നട്ട്  കൂട്ടുകകാ൪.   ഞങ്ങളുറ്റം  നഡിങ്ങസള  ലപകാസല  ഒരഡിക്കല്  ഒരു  വഡിലനകാദയകാത്രലപകായഡി.
വകാഹനതഡികതഡിരുന്നട്ട്  ഞങ്ങള  മദമപഡിക്കുകയുറ്റം,  മയക്കുമരുന്നട്ട്  ഉപലയകാഗഡിക്കുകയുറ്റം  സചേയ്തു.
മദമതഡിസന്റെയുറ്റം,  മയക്കുമരുന്നഡിസന്െറയുറ്റം  ലഹരഡിയഡില്  വണഡി  ഓടഡിചഡിരുന്ന  എസന്റെ  കൂട്ടുകകാര൯
അറഡിയകാസത ഒന്നട്ട് ഉറങ്ങഡിലപകായഡി.  ഞങ്ങളുസട വകാഹനറ്റം ഒരു ലലകാറഡിയഡില് ഇടഡിച്ചു.     എസന്റെ
പ്രഡിയസപട കൂട്ടുകകാരന്െ ലലകാറഡിയുസട ടയറഡിനഡിടയഡിലകായഡി.  അവ൯ അലപകാള തസന്ന മരഡിച്ചു.  ഒരു
വഴഡിയകാത്രക്കകാര൯     ഞങ്ങസള  ആശുപത്രഡിയഡിസലതഡിച്ചു.  എസന്റെ  രണട്ട്  കൂട്ടുകകാരുറ്റം  മരഡിച്ചു.
മരണതഡിസന്റെ അടുസതതഡിയ ഞകാ൯ ലഡകാക്ടറുസട സഹകായലതകാടുകൂടഡി സുഖറ്റം പ്രപഡിച്ചു.  എസന്റെ
കൂട്ടുകകാരുസട  ലവ൪പകാടട്ട്  എസന്ന  വലകാസത  ലവദനഡിപഡിച്ചു.  ആ  സറ്റംഭവതഡിനു  ലശഷറ്റം  ഞകാ൯
മദമതഡിസനലയകാ  മയക്കുമരുന്നഡിസനലയകാ  തഡിരഡിഞ്ഞുലനകാക്കഡിയഡില.  ഈ  കഥ  ലകടഡിരുന്ന
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യുവകാക്കളക്കട്ട് അവരുസട സതറ്റട്ട് ലബൈകാധമമകായഡി.  അവ൪ അവരുസട കയ്യഡിലുണകായഡിരുന്ന മദമവറ്റം,
മയക്കുമരുന്നുറ്റം ദൂലരക്കട്ട്  വലഡിസചറഡിഞ്ഞു.  അതഡിനുലശഷറ്റം അവരുസട പഴയ ജശ്രീവഡിതതഡിലലക്കട്ട്
അവ൪ തഡിരഡിഞ്ഞു ലനകാക്കഡിയഡില.

                                  ഓ൪മകള                                    

                                                                          അനനമ എ. എസട്ട്. VIII M 

ഒരു നൂറു ജന്മറ്റം ഓ൪മകള മകാത്രമകായട്ട്
ഒരു സകകാച്ചു പൂലവ നശ്രീ എങ ലപകായട്ട്
എസന്െറ ചേഡിരഡിസയ മകായഡിച്ചു നശ്രീ എങ ലപകായട്ട്
നഡിസന്െറ നഡിറസമന്നുറ്റം എന്നഡില് പുഞഡിരഡിയകായട്ട്
 നഡിസന്െറ സുഗനങ്ങള എന്നഡിസല ഒകാ൪മകളകായട്ട്
വകാടകാസത വകാടുന്ന ഓ൪മകളകായട്ട്
ഒരു സകകാച്ചു പൂലവ നശ്രീ എങലപകായട്ട്
നഡിസന്െറ മധുരമകാറ്റം മധു ലതടഡി എതന്ന 
പൂമ്പകാറ്റസയ കകാണകാസത കകാണുന്ന പൂലവ
നശ്രീ എലന്ത വകാടഡി സകകാഴഡിഞ്ഞു ലപകായട്ട്
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പൂവഡിസന്െറ ഒരു നൂറു ഓ൪മകള മകാത്രമകായട്ട്......
പൂമ്പകാറ്റലയകാടുറ്റം തുമ്പഡിലയകാടുറ്റം പഡിസന്ന 
ലതനശ്രീചലയകാടുറ്റം ഒന്നുറ്റം പറയകാസത 
ഒരു സകകാച്ചു പൂലവ നശ്രീ എങലപകായട്ട്

പരലിസലിതലിസശരകണവശ 

                   ആധുനലികജദീവലിതവശ

ലഗസഡി൯ സഡി ഗഡില്ബൈര്ടട്ട്

            "ഇനഡി വരുസന്നകാരു തലമുറയട്ട്
                    ഇവഡിസട വകാസറ്റം സകാധമലമകാ ?”

                    
                  പുരകാതന കകാലറ്റം മുതലല പരഡിസഡിതഡിയുമകായഡി  ബൈനസപടഡിരഡിക്കുന്നു
മനുഷമസന്െറ  ജശ്രീവഡിതറ്റം.   മനുഷമനട്ട്  സുഖമകായഡി  ജശ്രീവഡിക്കകാനകാവശമമകായ  എലകാറ്റം
തസന്ന  പ്രകൃതഡി  അവനു  സകകാടുതഡിരഡിക്കുന്നു.   അന്നട്ട്  അവന്െ  പ്രകൃതഡിസയ
പൂജഡിചഡിരുന്നു.   അത്രയുറ്റം  പവഡിത്രമകായഡി  അവസള  ആരകാധഡിചഡിരുന്നു.   നമ്മുസട
ചുറ്റുവടതളളസതലകാറ്റം  പരഡിസഡിതഡിയുസട  ഭകാഗമകാണട്ട്.   വകായുവറ്റം,  ജലവറ്റം,  മണ്ണുറ്റം,
മൃഗങ്ങളുറ്റം, സസമങ്ങളുറ്റം, മനുഷമരുസമലകാറ്റം.... 
    പസൗരകാണഡിക കകാലതട്ട് സറ്റംസ്കകാരമഡിലകാതവസരന്നുറ്റം, ആദഡിവകാസഡികളുസമസന്നകാസക്ക
നകാറ്റം  വഡിലശഷഡിപഡിചഡിരുന്നവരകാണട്ട്  പരഡിസഡിതഡിസയ  നമുക്കകായഡി  കകാതസവചതട്ട്.
അവര് സചേയതട്ട് വലഡിസയകാരു കകാരമമകാണട്ട്.  അവര് നമുക്കകായഡി കകാതസവചതുലപകാസല
ആധുനഡികസരന്നട്ട്  സത്വയറ്റം  വഡിലശഷഡിപഡിക്കുന്ന  നമള  വരുറ്റംതലമുറകളക്കകായഡി
പരഡിസഡിതഡിസയയുറ്റം  പ്രകൃതഡിസയയുറ്റം,  പ്രകൃതഡിവഡിഭവങ്ങസളയുറ്റം  കകാത  സൂകഡി
ക്കുന്നുലണകാ? ഇല, എന്നകാണട്ട് ഉതരറ്റം.
                  സത്വകാ൪തതല്പരനകായ മനുഷമന്െ  സകാലങതഡികവഡിദമയഡില്
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ഉയ൪ചപ്രകാപഡിച്ചു  കഴഡിഞ്ഞു.  തസന്െറ  സകാമര്തമറ്റം  സകകാണട്ട്  മറ്റുളളവരുലടസതലകാറ്റം
എങ്ങസന  സത്വന്തമകാക്കകാറ്റം  എന്നട്ട്  ചേഡിന്തഡിക്കുന്നവനകായഡി  തകാഴഡിരഡിക്കുന്നു  അവന്െ.
ആധുനഡിക  ജശ്രീവഡിതസമന്നകാല്  ഇന്നട്ട്  വഡിശകാലമകായ  പകാതകള,  ഭശ്രീമകാകകാരമകായ
സകടഡിടങ്ങള,  കകാടുകള  സവടഡിസതളഡിചട്ട്  ലകകാണ്കശ്രീറ്റട്ട്  സമുചയങ്ങള  പണഡിയുക
തുടങ്ങഡിയവയകാണട്ട്.   അതഡിസനകാരു ലപരുമഡിട്ടു അവന്െ - വഡികസനറ്റം! 
              പരഡിസഡിതഡിസയ ചൂഷണറ്റം സചേയ്തു നശഡിപഡിക്കുകയകാണട്ട് മനുഷമന്െ.
ശുദമകായ വകായുവറ്റം ജലവറ്റം ഇലകാസതയകായകാല് അതട്ട് അവസന്െറ നകാശതഡിനുതസന്ന
കകാരണമകാകുസമന്നട്ട്  അവ൯  ചേഡിന്തഡിക്കുന്നഡില.   മണല്വകാരഡിയുറ്റം  കുന്നുകള  ഇടഡിച്ചു
നഡിരതഡിയുറ്റം  പകാടങ്ങള മണഡിട്ടുയര്തഡിയുറ്റം  പുഴകളഡില് മകാലഡിനമസമറഡി ഞ്ഞുറ്റം മരങ്ങള 
സവടഡിനശഡിപഡിച്ചുറ്റം  മനുഷമന്െ  ആധുനഡികലലകാകറ്റം  സൃഷ്ടഡിക്കുലമ്പകാള,  ഒരകാധുനഡിക
ജശ്രീവഡിതറ്റം നയഡിക്കുലമ്പകാള, അവനറഡിയുന്നഡില മരണസത അവന്െ കണക്കതട്ട്
സകകാടുതട്ട് സത്വശ്രീകരഡിക്കുകയകാസണന്നട്ട്.  ആധുനഡികജശ്രീവഡിതറ്റം നയഡിക്കുന്ന മനുഷമസന്െറ
സചേയഡികള  പരഡിസഡിതഡിലയയുറ്റം  മനുഷമലനയുറ്റം  മരണതഡിസന്െറ
വക്കഡിസലതഡിക്കുസമന്നട്ട് പല കവഡികളുറ്റം പ്രവചേഡിചഡിട്ടുണട്ട്. 

                                'ഇനഡിയുറ്റം മരഡിക്കകാത ഭൂമഡി
                                 നഡിന്നകാസന്ന മൃതഡിയഡില് നഡിനക്കകാത ശകാന്തഡി'
                                '

എന്നട്ട്  കവഡി പകാടുലമ്പകാള ആധുനഡിക ജശ്രീവഡിതരശ്രീതഡികസളയുറ്റം സകടഡിപഡിടഡിചഡിരഡിക്കുന്ന
മനുഷമന്െ  എത്ര  മൂഢനകാണട്ട്!   പരഡിസഡിതഡിസയ  സറ്റംരകഡിക്കണസമന്നട്ട്  മനുഷമനട്ട്
ലതകാന്നഡിതടങ്ങഡിയഡിരഡിക്കുന്നു.  അവന്െ അതഡിനുളള മകാര്ഗങ്ങളുറ്റം ലനകാക്കുന്നു.  ഭൂമഡി
ക്കടഡിയഡിസല  ജലനഡിരപട്ട്  ഉയര്തകാന്െ  മഴക്കുഴഡികള  നഡിര്മഡിക്കുക,
പട്ട്ളകാസ്റ്റഡിക്കട്ട്ഉല്പന്നങ്ങള  കതഡിക്കകാതഡിരഡിക്കുക,  ജലലസകാതസ്സുകളഡില്  മകാലഡിനമറ്റം
ഒഴുക്കകാതഡിരഡിക്കുക, മണല് വകാരല് തടയുക, പകാടങ്ങള മണഡിടട്ട് നഡികതകാതഡിരഡിക്കുക,
തുടങ്ങഡിയ കകാരമങ്ങള സചേയകാല് പ്രകൃതഡിസയയുറ്റം പരഡിസഡിസയയുറ്റം സറ്റംരകഡിക്കകാന്െ
മനുഷമനു  കഴഡിയുറ്റം.   ഇസതകാസക്ക  സചേയ്യകാന്െ  ആധുനഡികജശ്രീവഡിതരശ്രീതഡിസയകാന്നുറ്റം
മകാലറ്റണതഡില.  പരഡിസഡിതഡിയുറ്റം,  വഡികസനവറ്റം,  ആധുനഡികജശ്രീവഡിതവസമലകാറ്റം ഒന്നഡിച്ചു
സകകാണ്ടുലപകാകകാന്െ കഴഡിയുറ്റം.  നകാസമകാന്നു മനസ്സുസവചകാല് മതഡി.

                             പരഡിസഡിതഡിയുസട ഭകാഗമകാണട്ട് തകാനുറ്റം എന്നു തഡിരഡിചറഡിയകാസത
പ്രകൃതഡിസയ ഇനഡിയുറ്റം ചൂഷണറ്റം സചേയ്തുസകകാണഡിരുന്നകാല് അതഡിനര്തറ്റം മനുഷമസന്െറ
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ചേരമക്കുറഡി  അവ൯  തസന്ന  അടഡിച്ചുസകകാണഡിരഡിക്കുന്നുസവന്നകാണട്ട്.  മനുഷമസന്െറ
ആധുനഡിക  ജശ്രീവഡിതതഡില്  പരഡിസഡിതഡിക്കുറ്റം  ഒരു  സകാനറ്റം  നല്കണറ്റം.
പരഡിസഡിതഡിസയ  അടുത  തലമുറകളക്കകായഡി  ലകടുപകാടുകസളകാന്നുമഡിലകാസത
കകമകാറകാ൯  പ്രയത്നഡിക്കണറ്റം.   അതഡിനകായഡി  മനുഷമ൯  തസന്ന  മുന്നഡിടഡിറങ്ങണറ്റം.
ലചേറഡിലുറ്റം,  സചേളഡിയഡിലുമഡിറങ്ങകാ൯  മടഡിക്കരുതട്ട്.   ആധുനഡിക  ജശ്രീവഡിതറ്റം  നയഡിചട്ട്
സവള്ളലക്കകാളര്  ലജകാലഡി  സചേയ്യുന്ന  മനുഷമ൯  മകാറണറ്റം.   അവലനകാര്മലവണറ്റം
അതഡില്നഡിസന്നകാസക്കയകാണട്ട് അവ൯ ഉണകായസതന്നുറ്റം ഈ നഡിലയഡിസലതഡിയസതന്നുറ്റം
മണഡില്  വളരുന്ന  സചേടഡികളകാണട്ട്  അവസന  പടഡിണഡിയഡിലകാസത  ലനകാക്കുന്നസതന്നുറ്റം
മനുഷമ൯പരഡിസഡിതഡിസയആശയഡിചകാണട്ട്കഴഡിയുന്നസതന്നുറ്റം പരഡിസഡിതഡിയഡിസലങഡില്
തകാനുമഡില എന്ന തഡിരഡിചറഡിവറ്റം  അവനുണകാകണറ്റം.  “  ഇനഡി  വരുസന്നകാരു തലമുറയട്ട്
ഇവഡിസട  വകാസറ്റം  സകാധമലമകാ?”  എന്നട്ട്    ഇനഡിയകാസരങഡിലുറ്റം   ലചേകാദഡിചകാല്;
സകാധമമകാസണന്നട്ട്   തലയുയര്തഡി അഭഡിമകാനലതകാസട  പറയകാ൯ മനുഷമനകാകണറ്റം.
പരഡിസഡിതഡി  സറ്റംരകണതഡിനട്ട്  പ്രകാധകാനമറ്റം  നല്കഡിസകകാണട്ട്  ആധുനഡികമനുഷമനട്ട്
ജശ്രീവഡിക്കകാ൯ കഴഡിയസട എന്നട്ട് നമുക്കകാശഡിക്കകാറ്റം.  അതഡിനകായഡി കകലകകാര്ക്കകാറ്റം.
                                                    

കകാഴ

പചപ്പുല്തകഡിടഡി൯പുറതട്ട് നല്-
സവളുത സപകാട്ടുലപകാല് മഡിന്നുറ്റം കുഞ്ഞുപുഷ്പങ്ങള!
അവയ്ക്കു ചുറ്റുറ്റം പകാറഡിപറന്നുറ്റം
ലതനുണ്ടുറ്റം ആനനമകാലഘകാഷഡിക്കുറ്റം വണ്ടുകളുറ്റം
ഹകാ! എത്ര നല്സസൗനരമമശ്രീ കകാഴയുസട                        അഞ്ജന എസട്ട് എസട്ട്
 വ൪ണമലനകാഹകാരഡിത വകാരഡിവഡിതറുറ്റം,
 ഈ ലലകാകതഡി൯ സസൗനരമറ്റം
നകാറ്റം എത്ര നകാള നുകരുറ്റം?
സവളുത പഞ്ഞഡിസക്കട്ടുലപകാല് മഡിന്നുറ്റം ലമഘങ്ങളുറ്റം
അവയഡിടയഡിലൂസട എതഡിലനകാക്കഡി പ്രകൃതഡി-
ത൯ സസൗനരമമകാസത്വദഡിക്കുറ്റം ദഡിവകാകരനുറ്റം,
എത്ര മലനകാഹരമശ്രീ പ്രകൃതഡിത൯ സസൗനരമറ്റം!
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ഒരു കകാസറ്റ്

അമഡി൯സത്വങ്ങട്ട് എല്
 IX K

ആരുറ്റം  അവസന  ശദഡിക്കുന്നഡില.   ഒന്നകാമസത  ബൈഞഡില്  അവ൯
ഏകനകായഡിരഡിക്കുകയകാണട്ട്.   മറ്റു  കുടഡികളുമകായഡി  പ്രലതമകഡിചട്ട്  സസൗഹൃദസമകാന്നുറ്റം
അവനഡിലകായഡിരുന്നു.  അച്ഛ൯ അവസന്െറ സചേറുപതഡിസല മരഡിച്ചുലപകായഡി.  ആലരകാടുറ്റം
മഡിണകാത അവസന മറ്റു കുടഡികള 'ഊമ'  എന്നകാണു വഡിളഡിചഡിരുന്നതട്ട്.  അവന്െറടുതട്ട്
മലയകാളറ്റം അധമകാപഡിക ലചേകാദഡിച്ചു: "നശ്രീ എന്തകാണട്ട് കകാസഡില് ഒറ്റയഡിരഡിക്കുന്നതട്ട്?”
അവ൯ മറുപടഡിസയകാന്നുറ്റം പറഞ്ഞഡില.  ആ സമയറ്റം അവസന്െറ സഹപകാഠഡി അവസന
എന്തഡിലനകാ  വഡിളഡിക്കുകയകാണട്ട്.  കണകാടഡിവച്ചു  സമലഡിഞ്ഞ   അവസന്െറ  ലപരട്ട്  രകാമു
എന്നകായഡിരുന്നു.   മഡിഠകായഡി  കഴഡിചട്ട്  ദ്രവഡിച  പല്ലുകളകായഡിരുന്നു  അവലന്റെതട്ട്.  രകാമു
സന൪ഭതഡിനനുസരഡിച്ചു  അവലനകാടട്ട്  ലചേകാദഡിക്കുകയകാണട്ട്:  "വകാടട്ട്  ഈസട്ട്  യുവ൪
സനയഡിറ്റം?”   നഡിസഹകായനകായ  ആ  കുടഡി  പറയുകയകാണട്ട്:  "കമ  സനയഡിറ്റം  ഈസട്ട്
ലഗകാപകാല൯.”  ആരുറ്റം തസന്ന അവസന്െറ ശബറ്റം മുമ്പട്ട് ലകടഡിടഡിലകാത മടഡിലകായഡിരുന്നു
അവസന്െറ  ലമലുള്ള  എലകാവരുസടയുറ്റം  ലനകാടറ്റം.   ടശ്രീചറുളസപസട  എലകാവരുറ്റം
ചേഡിന്തഡിക്കുകയകായഡിരുന്നു:  "എ  ബൈഡി  സഡി  ഡഡി....  അറഡിഞ്ഞുകൂടകാത
ഇവ൯....എസന്നകാസക്ക.....”  എന്നകാല്  രകാമുവഡിസന്െറ  മനസഡില്  പ്രലതമകഡിസചകാന്നുറ്റം
ലതകാന്നഡിയഡില.   അന്നു മുതല് ഇറ്റംഗട്ട്ളശ്രീഷകായഡിരുന്നു അവസന്െറ ശരണറ്റം.   യുണഡിറ്റട്ട്
സടകട്ട്റ്റട്ട്  ലപപ൪  കഴഡിഞ്ഞു.   ഫുളമകാ൪ക്കട്ട്  അവനുണകായഡിരുന്നു.   എലകാവ൪ക്കുറ്റം
അതഡിശയറ്റം!
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കലിളലിക്കൂടറ്റ് 

    

               
 ചേന്നറ്റം ചേഡിന്നറ്റം മഴ സപയ്യുന്നു
ചേക്കരമകാവഡി൯ചേഡിലകളഡില്                                        
ചേക്കരമകാവഡി൯ ചേഡിലയഡിലുസണകാരു                              
ചേകഡിരഡിക്കൂടട്ട് കഡിളഡിക്കൂടട്ട്
കഡിളഡിക്കൂടഡി൯ മു൯ഭകാഗതകായഡി
ചേപഡില സകകാസണകാരു കഡിളഡിവകാതഡില്                         ആരതഡികമഷ്ണ സഡി. എസട്ട്
 
ചേന്നറ്റം ചേഡിന്നറ്റം മഴ സപയലപകാള
ചേപഡിലപകാറഡി ലപകായലപകാള
 കുളഡിരകായട്ട് ലമനഡി വഡിറചലപകാള
 കുളഡിരു സഹഡിക്കകാതങ്ങസന കുരുവഡി-
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 ക്കുഞ്ഞു കഡിടന്നു ചേഡിലചലപകാള
 ചേഡിലയഡിലമരു൦  തള്ളക്കഡിളഡി ത൯
 ചേഡിറകകായട്ട് വകാതഡിലട ഞ്ഞലലകാ.

നമ്മുടട നകാടറ്റ്, നമ്മുടട സമതറ്റ്                       
                                          

ജനങ്ങസളലകാറ്റം  ലലകാകതഡിസന്റെ വഡിവഡിധ ഭകാഗങ്ങളഡില് വസഡിക്കുന്നവരകാണട്ട്. 
അവസരലകാറ്റം തസന്റെ രകാജമസത ലസ്നേഹഡിക്കുന്നു. രകാജമലസ്നേഹറ്റം ഓലരകാ പസൗരനുറ്റം 
ആവശമമകാണട്ട്.   ജനങ്ങള സത്വന്തറ്റം രകാജമതഡിസന്റെ ഐശത്വരമതഡിനു ലവണഡി  
പ്രകാര്തഡിക്കുന്നവരകാണട്ട്.  എന്നകാല് ചേഡില മനുഷമരകാകസട  രകാജമതഡിസന്െറ നന്മയുറ്റം 
ഐശത്വരമവറ്റം ആഗഹഡിക്കകാതവരകാണട്ട്.  കകാരണറ്റം അവര് പ്രകൃതഡിസയ 
ലസ്നേഹഡിക്കുന്നഡില.  പരഡിസഡിതഡിസയ സറ്റംരകഡിക്കുന്നഡില.  സമ്പല് സമൃദമകാണട്ട് 
നമ്മുസട നകാടട്ട്.  
                                   ഓണറ്റം, വഡിഷ, തഡിരുവകാതഡിര, തുടങ്ങഡിയവ നമ്മുസട 
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നകാടഡിസല വഡിവഡിധ ഉത്സവങ്ങളകാണട്ട്.  ഓണറ്റം നമ്മുസട ലദശശ്രീയ  ഉത്സവമകാണട്ട്.
 ഓണറ്റം, വഡിഷ, തഡിരുവകാതഡിര മുതലകായവ സമൃദഡിയുസടയുറ്റം അദത്വകാനതഡിസന്റെയുറ്റം  
സസൗനരമതഡിസന്റെയുറ്റം പ്രതശ്രീകങ്ങളകാണട്ട്.  അന്നട്ട് നടുമുറ്റതട്ട് മുലതറയഡിലകാത 
വശ്രീടുകള ഇല.  കൂടകാസത പൂവഡിറുക്കല്, മകാലസകടല്, പൂക്കളറ്റം വരയല്, 
പൂജസയകാരുക്കല് ഇസതലകാറ്റം ഒരു ദഡിനകാരറ്റംഭതഡിസല കനതഡിക ധ൪മങ്ങളകാണട്ട്.  
കുളഡിച്ചു കുറഡിയഡിടട്ട്  മുടഡിയഡില്  പൂക്കള തഡിരുകഡി ലദവദ൪ശനറ്റം കഴഡിസചതന്ന 
ലകരളശ്രീയവനഡിതകള ആ നകാടഡിസന്െറ സകാകകാല് ഗകാമലക്ഷ്മഡിമകാരുറ്റം.  സത്വന്തറ്റം 
പ്രകമതഡിക്കു ലവണഡി പ്രയത്നഡിചട്ട് അതഡിസന  സറ്റംരകഡിചട്ട് പരഡിപകാലഡിക്കണറ്റം.
                                 ഓണറ്റം, വഡിഷ, തകാരുവകാതഡിര ഇങ്ങസന വമതമസ 
ഋതുക്കളഡില്  വമതമസ സറ്റംവഡിധകാനതഡില് ആലഘകാഷഡിക്കസപടുന്ന ഈ മൂന്നഡിസന്റെയുറ്റം
പശകാതലറ്റം  ലവസറയകാണട്ട്.  ഗശ്രീഷ്മതഡില് വഡിഷ, ശരതഡില്  ഓണറ്റം, 
ലഹമന്തതഡില് തഡിരുവകാതഡിര   ഇങ്ങസനയകാണട്ട് ശകാ൪ങട്ട്ഗധരസറ്റംഹഡിതയഡിസല 
നഡി൪വചേനറ്റം.  ഓണവറ്റം വഡിഷവറ്റം തഡിരുവകാതഡിരയുസമകാസക്ക വലഡിയ വലഡിയ 
ആലഘകാഷങ്ങളകാണട്ട്.  ആലഘകാഷ ഉത്സവങ്ങളക്കുലവണഡി ലനരലത തസന്ന 
ജനങ്ങള എലകാറ്റം തയകാറകാക്കഡിയഡിരുന്നു.  എന്നകാല് ഇന്നട്ട് ആ൪ക്കുറ്റം ഒന്നഡിനുറ്റം ലനരറ്റം 
ഇല.  നകാടഡിസനയുറ്റം നകാടകാസരയുറ്റം വശ്രീടകാസരയുറ്റം കുറഡി ചട്ട് ഇന്നവ൯ ചേഡിന്തഡിക്കുലന്നയഡില. 
                                        ഭൂതകകാലതഡിസന്റെ അനതയഡില് നഡിന്നട്ട് 
നലവകാതകാനതഡിസന്റെ ആദമ കഡിരണങ്ങള കണഡികണട്ട് അവ൪ ഉണരുന്നു.
ഉരുളഡിയഡില് കണഡിസക്കകാന്ന, കണഡിസവള്ളരഡിക്ക, നകാളഡിലകരമുറഡി, ഉണക്ക സവള്ളരഡി, 
സവറ്റഡില, അടയ,  വകാല്കണകാടഡി, സത്വ൪ണറ്റം,  രകാമകായണ ഗനറ്റം, അലക്കഡിയ വസ്ത്രറ്റം,  
ഇങ്ങസന പുതുവ൪ഷതഡില് ആസത്വദഡിലക്കണ  ഭസൗതഡികവറ്റം കവദഡികവമകായ സകാധന
സകാമഗഡികള  കതന്ന നഡിലവഡിളക്കഡിനു മുന്െപഡില് പ്രദ൪ശഡിപഡിക്കുന്നു.  
പുതുവത്സരപഡിറവഡിയഡില് ഒരുക്കുന്ന കണഡികണ്ടു ക൪ ഷക൪ നഡി൪വൃതഡിയടയുന്നു.  
അവലരകാസടകാപറ്റം  സസമശമകാമളമകായ പ്രകൃതഡിയുറ്റം.  ഇന്നു ജനങ്ങള വയല് 
നഡികതല്, കുകുുന്നഡിടഡിക്കല് തുടങ്ങഡിയ ക്രൂര പ്രവൃതഡികളകാണട്ട് പ്രകൃതഡിലയകാടട്ട് 
സചേയ്യുന്നതട്ട്. ഇങ്ങസന പ്രകൃതഡിസയ നശഡിപഡിചകാല് ജനങ്ങളക്കട്ട് എന്തകാണട്ട് ഗുണറ്റം? 
പ്രകൃതഡിസയ നശഡിപഡിട്ട്ചകാല് പ്രകൃതഡി നമ്മുസട ജശ്രീവസന പരഡിപകാലഡിക്കുലമകാ?      
                          പ്രകൃതഡി മനുഷമനഡിലനഡില്പഡിനട്ട് പ്രധകാനമകാണട്ട് എന്നട്ട് മനുഷമന്െ 
തഡിരഡിചറഡിയുന്നഡില .  ഓലരകാ ആലഘകാഷവറ്റം ഓലരകാ പുരകാതനകഥകസള 
ആസ്പദമകാക്കഡിയഡിട്ടുള്ളതകാണട്ട്.  നകാറ്റം ധരഡിക്കുന്ന വസ്ത്രറ്റം, കഴഡിക്കുന്ന വഡിഭവ സമമദമകായ
ഭകമവസ്തുക്കള ഇവസയലകാറ്റം പ്രകമതഡിയഡില് നഡിന്നുറ്റം ലഭഡിക്കുന്നതകാണട്ട്.  
പ്രകമതഡിയുസട പ്രകാധകാനമസത നകാറ്റം പലലപകാഴുറ്റം മനസഡിലകാക്കകാസത ലപകാകുന്നു.  
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പ്രകമതഡിസയ സറ്റംരകഡിക്കകാസത അതഡിസന ക്രൂരമകായഡി  നകാശഡിപഡിക്കുന്ന 
പ്രവൃതഡികളകാണഡിന്നട്ട്.പ്രകമതഡിസയ നശഡിപഡിക്കരുതട്ട്.  പ്രകൃതഡിസയ നശഡിപഡിചകാല് 
ജശ്രീവഡിതറ്റം ഒരഡിക്കലുറ്റം സുരകഡിതമകാകുകയഡില......... 

കുഞ്ഞലിടച്ചടലി 

മണഡിസന്െറ മകാറഡില് മുളച്ചുവസന്നതഡിയ 
പകാവമകാറ്റം കുഞ്ഞുസചേടഡിയകാണു ഞകാന്െ.
എസന്ന തഴുകഡിപുണരുന്ന കകാറ്റഡിസന 
ഉമകളസകകാണ്ടു സപകാതഡിഞ്ഞശ്രീടുറ്റം  ഞകാന്െ.
എന്െ കുഞ്ഞഡിലകളകാ മഞ്ഞഡില് സപകാതഡിയുലമ്പകാള
 കുളഡിരഡിനകാല് ലകകാരഡിതരഡിചശ്രീടുറ്റം ഞകാന്െ!                         നഡിരഞ്ജനകാറകാറ്റം ആ൪.എ.
മഴസയന്ന വരസമസന്ന ഈറനകാക്കശ്രീടുലമ്പകാള
 ചേകാഞകാടഡിയകാടഡി കളഡിചശ്രീടുറ്റം ഞകാന്െ!
സവയഡിസലന്ന തശ്രീസയസന്ന കുതഡിലനകാവഡിക്കുലമ്പകാള
നഡിശ്ശബറ്റം കണ്ണുശ്രീ൪ സപകാഴഡിക്കുമശ്രീ ഞകാന്െ! 
കകാറ്റുറ്റം മഴയുറ്റം ഋതുലഭദസതമവറ്റം
എസന്നലതടഡി വന്നണഞ്ഞശ്രീടുലമ്പകാള,
നനഡി അ൪പഡിക്കുന്നു ഭൂമഡിമകാതകാവഡിനകാല് 
തസന്നകാരശ്രീ പുണമമകാറ്റം ജന്മതഡിസന! 
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അയ്യപസത്വകാമലി

                                                         കബൈജു കുറഡിചഡി      
                               പസൗരകാണഡിക ഭകാരതതഡിസല ഉചനശ്രീചേതത്വങ്ങസള സവല്ലുവഡിളഡിച
മഹകാനകായഡിരുന്നു  ശശ്രീബുദന്െ.   അന്നട്ട്  കശ്രീഴകാളലമലകാള൪ക്കട്ട്   അവരവരുസട
കദവങ്ങളുണകായഡിരുന്നു.  പ്രലതമകറ്റം പ്രലതമകറ്റം ആചേകാരങ്ങളുറ്റം,  അനുഷകാനങ്ങളുറ്റം  .
കശ്രീഴകാള൪ക്കട്ട്    പ്രകാകൃതമകായ ആരകാധനയകായഡിരുന്നു.   മദമവറ്റം,  കള്ളുറ്റം,  കഞകാവറ്റം,
ഉണക്കമശ്രീനുറ്റം തല അറുത കരഡിലങകാഴഡിയുറ്റം,  മറ്റട്ട് അലനകറ്റം അനകാചേകാരങ്ങളുറ്റം.
                    എന്നകാല്  ബൈസൗദസഡിദകാന്തറ്റം  തഡിരുവഡിതകാറ്റം  കൂറഡിസന
സകാ൪വത്രഡികമകായഡി  സത്വകാധശ്രീനഡിചഡിരുന്നഡില.   തഡിരുവഡിതകാറ്റംകൂ൪  നകാട്ടുരകാജമതട്ട്
ബ്രേഡിടശ്രീഷട്ട്ഭരണറ്റം  അരക്കഡിട്ടുറപഡിച  കകാലറ്റം.സമൂഹതഡിസന്െറ  ലമല്തടഡില്
ബ്രേഡിടശ്രീഷകകാ൪.  തകാസഴ രകാജകാവട്ട്.  അതഡിനുതകാസഴ ജകാതഡി-  ജന്മഡി- നകാടുവകാഴഡിദഷ്പ്രഭുതത്വറ്റം.
ബ്രേഡിടശ്രീഷകകാരസന്െറ  തണലഡില്വന്ന  കകസവവഡിഷമറഡിമകാ൪  ഇറ്റംഗശ്രീഷട്ട്
വഡിദമകാഭമകാസതഡിനട്ട്  തുടക്കമഡിട്ടു.   രകാജകാവഡിസന്െറ  സപകാളഡിഞ്ഞ  കസനമസത
പരഡിഷ്കരഡിച്ചു.   നശ്രീതഡിനമകായവമവസ തശ്രീ൪തറ്റം നവശ്രീകരഡിച്ചു.   ആധുനഡിക ലകകാടതഡി
സകാപഡിച്ചു.   രകാജസകകാടകാരതഡിസല  യുവകാക്കള  ഇറ്റംഗശ്രീഷട്ട്  ഭകാഷ  പഠഡിചട്ട്
വഡിദമകാസമ്പന്നരകായഡി.   അവ൪  ലകകാടതഡിയഡില്  ബൈകാരഡിസ്റ്റ൪മകാരുറ്റം  മുന്െസഡിപട്ട്മകാരുറ്റം
കസനഡിലകകാലദമകാഗസരുമകായഡി.  രകാജകാവട്ട് റബ്ബ൪സ്റ്റകാമ്പകായഡി.
                               സമൂഹതഡിസല ഇടതട്ടുകകാരഡില് ഒരു വഡിഭകാഗറ്റം
ആശയഡിചതട്ട്  കകസവ  മഡിഷണറഡിമകാസരയകായഡിരുന്നു.   അവ൪  ലമലകാളരുസട
ലകത്രകാരകാധനയുറ്റം സമതത്വവറ്റം നഡിലഷധഡിക്കസപടവരകായഡിരുന്നു.  മകാറട്ട്മറയകാന്െലപകാലുറ്റം
അവകകാശമഡിലകാത സ്ത്രശ്രീകളുറ്റം സപണ്കുടഡികളുറ്റം.  നകാടകാഴ്വ൪ എന്നട്ട് തമഡിഴഡിലുറ്റം -നകാടകാ൪
എന്നട്ട്  മലയകാളതഡിലുറ്റം  സകാനലപരുണകായഡിരുന്ന  അവ൪  മകാ൪തകാണവ൪മ
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രകാജകാവഡിസന്െറ പകപകാതഡികള എന്ന കകാരണതകാല്  'ചേകാന്നകാ൪'  (ദ്രകാവഡിഡലചേരന്െ)
എന്നട്ട് അധഡിലകപഡിചട്ട് വഡിളഡിചഡിരുന്നു.  അവരഡില് ഒരു വഡിഭകാഗസത മതറ്റം മകാറ്റഡി.  മതറ്റം
മകാറഡിയ നകാടകാ൪ സ്ത്രശ്രീകളക്കട്ട് ബസൗസട്ട് ധരഡിക്കകാനുള്ള അവകകാശറ്റം ബ്രേഡിടശ്രീഷട്ട് രകാജട്ട്  ഞഡി
വഡിളറ്റംബൈരറ്റം സചേയ്തു.  ഒരു വഡിപവറ്റം സൃഷ്ടഡിക്കുലമ്പകാള അതട്ട്   സമൂഹസത മുഴുവനകായഡി
മകാറ്റഡിമറഡിക്കണറ്റം.   ഇവഡിസട  മതറ്റം  മകാറഡിയ  പുലയരുറ്റം  പറയരുറ്റം  പഴയ പടഡിതസന്ന.
നകാടകാ൪  സമുദകായതഡിസല  വലഡിസയകാരു  വഡിഭകാഗസത  ഒഴഡിവകാക്കുകയുറ്റം  സചേയ്തു.
ചുരുക്കഡിപറ ഞ്ഞകാല്  ഇടതുകകാലഡിസല  മന്തട്ട്  വലതു  കകാലഡിലലക്കട്ട്  മകാറ്റഡിയ  അവസ.
എന്നട്ട്  മകാത്രവമല  മതറ്റം  മകാറഡിയവ൪  ബ്രേഡിടശ്രീഷകകാരസന്െറ  കഡിടപറയഡില്  വഡിരഡിപട്ട്
വഡിരഡിക്കുന്ന ഉസൗഴഡിയറ്റം ലവല സചേയ്യുന്ന ദയനശ്രീയമകായ  കകാഴയകാണട്ട് കണതട്ട്.
                    മുകളഡില്പറഞ്ഞ  സകാമൂഹമവമവസഡിതഡി
നഡിലനഡില്ക്കുലമ്പകാഴകായഡിരുന്നു  അയ്യകാകവകുണ്ഠസത്വകാമഡികളുസട  കടന്നട്ട്  വരവട്ട്.
ചുറ്റഡിനുമുള്ള  ജശ്രീവഡിതദരഡിതങ്ങള,  ദരകാചേകാരങ്ങള,  അനവഡിശത്വകാസങ്ങള,  അയഡിതറ്റം
തുടങ്ങഡിയവ  അലദഹതഡിസന്െറ  മനസഡിസന  മഥഡിച്ചു.   ജശ്രീവഡിത  പ്രശ്നങ്ങസള  പറ്റഡി
ചേഡിന്തഡിച്ചു.  അവയ്ക്കുള്ള പരഡിഹകാരങ്ങളുറ്റം.  വഡിലക്കുകസള ഒകാലരകാന്നകായഡി ധഡിക്കരഡിക്കകാന്െ
തുടങ്ങഡി.   മതറ്റം  വച്ചു  അസമതത്വസത  തക൪ക്കകാന്െ  മതസത  ഉപകരണമകാക്കഡി.
അങ്ങസന  അലദഹറ്റം  1830-ല്  തുടങ്ങഡിയ  പ്രലകകാഭങ്ങളഡില്
പ്രധകാനസപടവയകായഡിരുന്നു  കുമകാരലകകാവഡിലഡിസല  അഗഡിക്കകാവടഡിലറ്റംഘനറ്റം.
ശുചേശ്രീന്ദ്രസത  സവ൪ണരഥയകാത്രയഡില്  പസങടുത.   കശ്രീഴകാളസര  ലജകാലഡിക്കൂലഡി
ലചേകാദഡിക്കകാന്െ  പഠഡിപഡിച്ചു.   പകാടക്കരറ്റം  വഡിലക്കഡി.   കശ്രീഴട്ട്ജകാതഡിക്കകാ൪ക്കട്ട്  ലകത്രറ്റം
നഡി൪മഡിച്ചു.   സമതത്വസമകാജറ്റം  രൂപശ്രീകരഡിച്ചു.   ഏകലലകാകറ്റം,  ഏകകദവകാരകാധന,
സമപന്തശ്രീലഭകാജനറ്റം,  കണകാടഡിപ്രതഡിഷ  തുടങ്ങഡിയവ  നടപഡില്വരുതഡി.
മതനവശ്രീകരണതഡിലൂസട  സകാമൂഹമസമതത്വറ്റം  എന്ന  കകാഴപകാടട്ട്  സത്വശ്രീകരഡിച്ചു.
അലദഹസത രകാജകാവട്ട് കടുവകാകൂടഡിലടച്ചു.  ഇതഡിസന പറ്റഡി നജ്യു ഹയ൪ സസക്കസന്െററഡി
സ്കൂളഡിസന്െറ  വകാ൪ഷഡിക  പതഡിപഡില്  ഞകാന്െ  സവഡിസരറ്റം  പ്രതഡിപകാദഡിചഡിട്ടുണട്ട്.
ആയതഡിനകാല് ഞകാന്െ ഇവഡിസട ദശ്രീ൪ഘഡിപഡിക്കുന്നഡില.
                                       കവകുണ്ഠസത്വകാമഡികള സൃഷ്ടഡിച വഡിപവറ്റം
തഡിരുസകകാചഡിയഡിലലക്കുറ്റം വമകാപഡിച്ചു. ലവദപഠനവറ്റം ലകത്രകാരകാധനയുറ്റം ബ്രേകാഹ്മണരുസട
കുതകയസലന്നട്ട് വകാദഡിച്ചുസകകാണട്ട് വഡിദമകാധഡിരകാജകാചേടമ്പഡിസത്വകാമഡികള രറ്റംഗതട്ട് വന്നു.
ലലകാകസത ഏറ്റവറ്റം പകാരമ്പരമമുള്ള ഭകാഷ തമഡിഴകാസണന്നുറ്റം അലദഹറ്റം ശക്തഡിയുക്തറ്റം
സമ൪തഡിച്ചു.  ജകാതഡി വമവസക്കുറ്റം,  അയഡിതതഡിനുറ്റം ജനകശ്രീയ പഡിപവറ്റം നയഡിച
ശശ്രീ  നകാരകായണന്െ  ശഡിവലഡിറ്റംഗറ്റം  പ്രതഡിഷഡിചലതകാസട  വലരണമ  വ൪ഗതഡിസന്െറ
അടഡിക്കലട്ട് ഉലയകാന്െ തുടങ്ങഡി.  അലദഹതഡിസന്െറ 'ഒരു ജകാതഡി,ഒരു മതറ്റം,ഒരു കദവറ്റം
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മനുഷമനട്ട് ' എന്ന ഉദട്ട്ലബൈകാധനറ്റം കശ്രീഴട്ട്ജകാതഡിക്കകാരഡില് ആതശ്രീയ വഡിപവറ്റം ഉണകാക്കഡി.
അടഡിസകാന വ൪ഗതഡിസന്െറ രകകനകായഡി മകാറഡിയ അയ്യന്െകകാളഡി സകകായഡിനട്ട്  കൂലഡി
ലചേകാദഡിച്ചു.   നഡിലഷധഡിക്കസപട  സപകാതു  വഴഡിയഡില്  വഡില്ലുവണഡിയഡില്  സഞരഡിച്ചു.
വഡിദമക്കട്ട്  ലവണഡി  പടസവടഡി.  കശ്രീഴകാളസ്ത്രശ്രീകളുസട  അടയകാളമകായ  കലട്ട്  മകാല
സപകാടഡിസചറഡിയകാന്െ  ലചേരഡിനകാടട്ട്  നടതഡിയ  ലഹളയഡില്  അയ്യങകാളഡിയുസട  പഡിന്നഡില്
പ്രവ൪തഡിചതട്ട് ചേങ്ങനകാലശ്ശരഡി പരലമശത്വരന്െപഡിള്ളയകായഡിരുന്നു.
                                    ജകാതഡി-ജന്മഡി-നകാടുവകാഴഡി ദ   ഷ്പ്രഭുതത്വതഡില് നഡിന്നട്ട്
കശ്രീഴട്ട്ജകാതഡിക്കകാസര   ലമകാചേഡിപഡിലക്കണതട്ട്   ബ്രേഡിടശ്രീഷകകാരസന്റെ   അനഡിവകാരമമകായ
ആവശമമകായഡിരുന്നു.  നമ്പൂതഡിരഡിസയ  മനുഷമനകാക്കകാന്െ വഡി.ടഡി.ഭടതഡിരഡിപകാടട്ട്
ലയകാഗലകമസഭ രൂപശ്രീകരഡിചതുറ്റം.  പൂജയുറ്റംആരകാധനയുറ്റം വച്ചുമതഡിയകാക്കഡി നമ്പൂതഡിരഡി
സമൂഹറ്റം  'ലതകാടഡിപണഡിയട്ട്  ലപകാണറ്റം'  എന്ന  മഹകാനകായ  ഇ.എറ്റം.എസഡിസന്റെ
ആഹത്വകാനവറ്റം   കവലദശഡിക  ഭരണസത  ആഴതഡില്   ചേഡിന്തഡിപഡിച്ചു.
രകാജകാവഡിസന്റെകകാല്ക്കല് നഡിന്നട്ട്      മണട്ട്   ലചേകാര്ന്നട്ട്   ലപകാകുന്നതകായഡി  ലതകാന്നഡി.
ലകത്രപ്രലവശനവഡിളറ്റംബൈരറ്റം  ലവഗതഡിലകാക്കകാന്െ  ഇടയകാക്കഡി.   അവര്
ഭണകാരസത്വതട്ട്  ഈഴവര്ക്കട്ട്  പകാടതഡിനട്ട്   സകകാടുത.  ആ  വഡിഭകാഗറ്റം
പ്രമകാണഡിമകാരകാകകാന്െ തുടങ്ങഡി.
                   ഞകാന്െ ഈ ചേരഡിത്രസതമറ്റം വഡിവരഡിചതട്ട്എലകാ രകാജകാക്കന്െമകാരുറ്റം
യകാഥകാസഡിതഡികന്െമകാരകായഡിരുന്നഡില.  ലചേര-ലചേകാള-പകാണമരഡിസല  ഉതട്ട്പതഡിഷ്ണുവകായ
രകാജകാവകായഡിരുന്നു  പന്തളറ്റംരകാജകാവട്ട്.   മക്കളഡിലകാതരകാജകാവട്ട്  പുത്രന്െ  ജനഡിക്കകാന്െ
ലവണഡി  പരശുരകാമസന്റെ  കകാര്മഡികതത്വതഡില്  ബുദലകത്രറ്റം  പണഡിയുന്നു
വഡിഖമകാതചേരഡിത്രപണഡിതന്െ   എ.ശശ്രീധരലമലനകാന്െ 'ലകരളചേരഡിത്ര' തഡില് ഇക്കകാരമറ്റം
പറഞ്ഞഡിട്ടുണട്ട്.  അമ്പലറ്റംബുദലകത്രറ്റം  പമ്പകാതശ്രീരതട്ട്  ലവടയട്ട്  ലപകായ  രകാജകാവഡിനട്ട്
ഒരുആണ്കുഞ്ഞഡിസനകഡിടഡിആഹകാദചേഡിതനകായരകാജകാവട്ട്കുഞ്ഞഡിനട്ട്ചുറ്റംബൈനപക്കള
അര്പഡിച്ചു  മനസഡില്  പരമശഡിവസനയുറ്റം  വഡിഷ്ണുവഡിസനയുറ്റം  ധമകാനഡിക്കുന്നതഡിനഡിടയഡില്
ഒരു  ഋഷഡി  പ്രതമകസപടട്ട്ഇങ്ങസന  പറഞ്ഞു;  "പരമശഡിവനട്ട്  വഡിഷ്ണുവഡിസന്റെ
അവതകാരമകായ   ലമകാഹഡിനഡിയഡില്നഡിന്നട്ട്   പഡിറന്നകഞ്ഞകാണഡിതട്ട്.  സതമറ്റം,  ധര്മറ്റം,
നശ്രീതഡി  നഡിലനഡിര്തകാന്െമഹഡിഷഡിവധമകാണട്ട്  ലകമറ്റം.   അങ്ങട്ട്  ഇവസന
നന്നകായഡിവളര്തണറ്റം.കശ്രീര്തഡിമകാനകാവറ്റം.”  മഹര്ഷഡി  അപ്രതമകനകായഡി.
സകകാടകാരതഡില്   എതഡിയ  രകാജകാവട്ട്   കഥ  രകാജഡിസയ  ധരഡിപഡിച്ചു.  സകകാടകാരറ്റം
ഉത്സവലഹരഡിയഡിലകായഡി.  എന്നകാല് രകാജഡി ഗര്ഭറ്റം ധരഡിചലതകാസട സകകാടകാരതഡിസല
മന്ത്രഡിമുഖമനുമകായഡി   രകാജഡി  ലചേര്ന്നട്ട്   മണഡികണ്ഠസന   അപകായസപടുതകാന്െ
ലനകാക്കഡി.  ജകാനദൃഷ്ടഡിയഡില്എലകാറ്റം  മനസഡിലകാക്കഡിയ മണഡികണ്ഠന്െ തസന്റെ ദസൗതമറ്റം
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പൂര്തഡിയകാക്കഡി കകാനനതഡിലലയട്ട്   ലപകായഡിബുദവഡിഗഹതഡില്  ലയഡിച്ചു.  ഇവഡിസട
എസന്റെ  ലചേകാദമറ്റം  ഇതകാണട്ട്.   ബുദസന്റെ   പൂര്വകാശമതഡില്ഭകാരമയുറ്റം  കുഞ്ഞുമുണട്ട്.
ബുദനഡില്  ലയഡിച്ചുലചേര്ന്ന  അയ്യപസത്വകാമഡി കനഷഡികബ്രേഹ്മചേകാരഡിഎങ്ങസന ആയഡി?
                         അയ്യപസത്വകാമഡിക്കട്ട് ജകാതഡിയഡില,  മതമഡില.   എന്നഡിട്ടുറ്റം
ദരകാചേകാരങ്ങള  സമൂഹതഡില്  നഡിലനഡിന്നു  കവക്കറ്റംലകത്രതഡിസന്റെ
മതഡിലഡിനുപുറതള്ള  വഴഡിയഡിലൂസട  സഞകാരസത്വകാതന്ത്രമറ്റം  ആവശമസപട്ടു  സകകാണട്ട്
ശശ്രീ.നകാരകായണഗുരുവഡിസന്റെ ലനതൃതത്വതഡില് സതമകാഗഹസമരറ്റം ആരറ്റംഭഡിച്ചു.  സമരറ്റം
ഒതതശ്രീര്ക്കകാന്െ എതഡിയ മഹകാതകാഗകാനഡിസയ തന്ത്രഡി ഇണറ്റംതുരുതഡി നമ്പൂതഡിരഡി
മുറ്റതഡിരുതഡി  ഇലതഡിനകതനഡിന്നട്ട്  ആവശമറ്റം  നഡിലഷധഡിച്ചു  ഗകാനഡിജഡി
മടങ്ങഡിയലപകാള ഇരുന്നസലറ്റം ചേകാണകറ്റം സകകാണട്ട്  സമഴുകഡി ശുദമകാക്കഡി.  ഒടുവഡില്
ഗകാനഡിജഡിയുസട  അഭമര്തനമകാനഡിചട്ട്     ശശ്രീ.ചേഡിതഡിരതഡിരുനകാളബൈകാലരകാമവര്മ
കവഡി  ഉളര്സത്വകാമഡിസയ  സചേയര്മകാനകാക്കഡി  കമഡിഷസന  നയഡിച്ചു.  ഉളര്സത്വകാമഡിയുസട
സമര്ദതഡിനട്ട്  വഴങ്ങഡിയ  രകാജകാവട്ട്   ലകത്രപ്രലവശനവഡിളമ്പരറ്റം  പുറസപടുവഡിച്ചു.
അക്കകാരണതകാലകാണട്ട്  ഉളര്സത്വകാമഡിസയ   സത്വജകാതഡിയഡില്   നഡിന്നുറ്റം
പുറതകാക്കഡിയതട്ട്. 
                              അലപകാഴുറ്റം സമൂഹകാതകാവട്ട് ദഷഡിചട്ട് തസന്ന കഡിടന്നു.
സത്വസമുദകായസത  തഡിരുതകാ൯  മന്നതട്ട്  പദട്ട്മനകാഭനട്ട്  പടസപകാരുലതണഡി  വന്നു.
അക്കകാലതട്ട്  നകായ൪  തറവകാടഡിസല  സ്ത്രശ്രീകള  നമ്പൂതഡിരഡി  ഇലസത
ദകാസമലവലക്കകാരഡികളകായഡിരുന്നു-ബൈഹുഭൂരഡിപകറ്റം.   അലദഹറ്റം  എ൯.എസട്ട്.എസട്ട്
സ൪വശ്രീസട്ട്  നന്യൂസഡില്  എഴുതഡി:  "നകായ൪  തറവകാടഡിസന്െറ  തക൪ചക്കട്ട്  കകാരണറ്റം
നകാലുസകട്ടുകളകാണട്ട്.   തകാലഡിസകടട്ട്,  കുതഡിരസകടട്ട്,  സവടഡിസക്കടട്ട്,  ലകസട്ട്  സകടട്ട്."
പടുവമദ൯മകാരകായ  നമ്പൂതഡിരഡിമകാ൪  നകായ൪  സപണ്കുടഡിസയ  തകാലഡിസകട്ടുറ്റം.   ലവളഡി
കഴഡിക്കഡില.   അമമകാരുസട  മടഡിയഡിലഡിരുന്നകായഡിരുന്നു  തകാലഡിസകടട്ട്.മസറ്റകാരഡിക്കല്
അലദഹറ്റം  പറഞ്ഞു:  "നഡികൃഷ്ടജനക്കള  എന്നു  കരുതസപടുന്ന  പടഡികളക്കുറ്റം
പൂചകളക്കുറ്റം  നകാലമ്പലതഡില്  പ്രലവശനമുണട്ട്.   മനുഷമനട്ട്  തശ്രീണല്.”   ഈ
പുലരകാഗമന  ചേഡിന്തയകാണട്ട്  അലദഹസത  സകകാണട്ട്  കവക്കറ്റം  സതമകാഗഹതഡിനട്ട്
സവ൪ണ  ജകാഥ  നയഡിപഡിചതട്ട്.   ഈ  മനസഡിതഡിയുള്ള  ആളകായഡിരുന്നു
തഡിരുസകകാചഡിലകകാണ്ഗസട്ട് മുഖമമന്ത്രഡിയകായഡിരുന്ന സഡി.ലകശവ൯.  അലദഹതഡിസന്െറ
കടുതവകാക്കുകളഡിതകാ:"  ഒരു അമ്പലറ്റം കതഡിനശഡിചകാല് അത്രയുറ്റം അനവഡിശത്വകാസറ്റം
നശഡിക്കുറ്റം.”
                   സഡി.ലകശവസന്െറ  അഭഡിപ്രകായലതകാടട്ട് എനഡിക്കട്ട് ലയകാജഡിപഡില.  
അമ്പലവറ്റം പള്ളഡിയുമല കുഴപറ്റം.  അതഡിസനവഡിഴുങ്ങഡിയഡിരഡിക്കുന്നഅനവഡിശത്വകാസങ്ങളുറ്റം
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അനകാചേകാരങ്ങളുമകാണട്ട്.  നമ്പൂതഡിരഡി മനുഷമനകാകണസമന്നകാണട്ട് വഡി.ടഡി. ഭടതഡിരഡിപകാടട്ട് 
പറഞ്ഞതട്ട്.  പൂജയുറ്റം ആരകാധനയുറ്റം വചട്ട്മതഡിയകാക്കഡി നമ്പൂതഡിരഡി സമൂഹറ്റംലതകാടഡിപണഡി
സചേയ്യകാനകാണട്ട് ഇ.എറ്റം.എസട്ട് ആഹത്വകാനറ്റംസചേയതട്ട്.ശബൈരഡിമലയഡില്ജകാതഡിമതലഭദമലനമ
ആ൪ക്കുറ്റംലഡിറ്റംഗവ൪ണവമതമകാസമഡിലകാസതദ൪ശനറ്റംനടതകാറ്റംതശ്രീ൪തറ്റംമതനഡിരലപ
കതയുസട പ്രതശ്രീകമകാണട്ട് അയ്യപസത്വകാമഡി.  മകാളഡികപ്പുറവറ്റം വകാവരുസത്വകാമഡിയുറ്റം 
കടുപസത്വകാമഡി എന്ന ഈഴവനുറ്റം നഡിലയല് കകസവകാരകാധനകാലയവറ്റം ലചേ൪ന്ന 
വഡിശത്വമകാനവശ്രീകതയുസട പ്രതശ്രീകറ്റം.
                          അതട്ട് മുന്നഡില് കണ പന്തളറ്റം രകാജകാവട്ട് മലയരയമൂപസന സകകാണട്ട്
ലതന്െ അഭഡി ലഷകറ്റം സചേയ്യഡിച്ചു.  കകാലറ്റം മകാറഡി, കഥ മകാറഡി.  തന്ത്രഡികള ബ്രേകാഹ്മണരകായഡി. 
പൂജകാവഡിധഡികളകാസക തകഡിടറ്റം മറഡിഞ്ഞു.  ഭസ്മവറ്റം, സനയ്യുറ്റം, പകാലുറ്റം, കളഭവറ്റം വന്നു.  
അയ്യപസത്വകാമഡി കനഷഡിക ബ്രേഹ്മചേകാരഡി എന്നട്ട് വകാദഡിക്കുന്നവ൪ തസന്ന പൂജനടതകാന്െ 
ലവളഡി കഴഡിച്ചു ലപകാറ്റഡിമകാരകായഡി.  അമ്പലതഡിനട്ട് ഒരഡിക്കല് കകാട്ടുതശ്രീവശ്രീണലപകാള 
മതസസൗഹകാ൪ദറ്റം കകാതസൂകഡിച രകാജകാവട്ട് സഖറഡിയകാസ്കതനകാ൪ എന്ന 
കകസവസനയകാണട്ട് പുതുക്കഡിപണഡിക്കട്ട് ഏല്പഡിചതട്ട്.  എന്നകാല് പഡിന്െഗകാമഡിയകായ 
രകാജകാവട്ട്സകകാടകാരതഡിസന്െറകടറ്റംവശ്രീടകാന്െഅയ്യപസത്വകാമഡിസയരണ്ടുലകതഡിനകാല്പതഡിനകാ
യഡിരറ്റം രൂപയട്ട് തഡിരുവഡിതകാറ്റംകൂ൪ രകാജകാവഡിനട്ട് വഡിറ്റു എന്നട്ട് പറലയണഡിവന്നതഡില് 
ദദുഃഖമുണട്ട്.  സപകാന്നമ്പലലമടഡിസല മകരലജമകാതഡിസയപറ്റഡിയുള്ള സതമസതപറ്റഡി 
എലകാവ൪ക്കുറ്റം അറഡിയകാറ്റം.  ആസപകാള്ളയകായവഡിശത്വകാസറ്റംമനസഡിസനഭരഡിക്കുന്നവരകാണട്ട്-
രകാജമതഡിസന്െറ പരലമകാന്നതലകകാടതഡിവഡിധഡി മകാനഡിക്കകാതവ൪-അയ്യപസത്വകാമഡി 
ലനകാക്കഡിയഡിരഡിക്കലവ സ്ത്രശ്രീകസള പശ്രീ     ഡഡിപഡിക്കുന്നതട്ട്-സഎകമലകരളറ്റം രൂപസപടട്ട് 
രകാജഭരണറ്റം അവസകാനഡിചഡിട്ടുറ്റം രകാജകാവഡിസന്െറ അധഡികകാരസതപറ്റഡി സപകാങ്ങചറ്റം 
വഡിളമ്പുന്നതട്ട്.  ഒരു കഡിസമകാനഡിജഡട്ട്ജഡിയുസട ഒതതശ്രീ൪പട്ട്  മധമസതയഡില് 
നറുക്കഡിടകാണട്ട് തന്ത്രഡിസയ നഡിയമഡിക്കുന്നതട്ട്.  സകകാടകാരമല, അയ്യപസന കകാണകാന്െ 
ലപകാകലണകാ ലവണലയകാ എന്നട്ട് സ്ത്രശ്രീ തശ്രീരുമകാനഡിക്കുറ്റം.  അതകാണട്ട് ജനകാധഡിപതമറ്റം.  
ലകത്രനടയഡില് സകകാടഡിമരറ്റം സകാപഡിചതുറ്റം, പതഡിസനടകാറ്റംപടഡി സത്വ൪ണറ്റം പൂശഡിയതുറ്റം 
ഏതട്ട് ശകാസ്ത്രവഡിധഡിപ്രകകാരമകാസണന്നുറ്റം കുഴഡിക്കകാടട്ട് പച എന്ന തകാന്ത്രഡികഗനതഡില് 
പറഞ്ഞഡിട്ടുലണകാ?അസതന്തകായകാലുറ്റം എസന്െറ കസണസതല് ഇതകാണട്ട്.  രകാജകാവട്ട് 
കശവവഡിശത്വകാസഡിയകായഡിരുന്നു.  രകാജഡി കവഷ്ണവവഡിശത്വകാസഡിയുറ്റം.  ദ്രകാവഡിഡന്െമകാരുസട
കുല കദവറ്റം പരമശഡിവനകാണട്ട്.  ആരമന്െമകാരുലടതട്ട് വഡിഷ്ണുവറ്റം.  ആരമകാധഡിനഡിലവശറ്റം 
ലവരുപഡിടഡിച കകാലഘടതഡില് രണട്ട് ചേഡിന്തകാധകാരകള ലഗകാത്രസമൂഹതഡില് 
രൂപസപട്ടു.  കവഷ്ണവധകാരണറ്റം  ശഡിവസന ആരകാധഡിക്കുന്നവ൪ 'നകായനകാ൪' മകാസരന്നുറ്റം 
വഡിഷ്ണുവഡിസന ആരകാധഡിക്കുന്നവ൪ 'ആഴ്വകാ൯' മകാസരന്നുറ്റം.  ഈ രണട്ട് ചേഡിന്തകാധകാരകളുസട 
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സമത്വയമകാണട്ട് അയ്യപസന്െറ കഥ.  ജട്ട് ഞകാനതഡിസന്െറ, സഎശത്വരമതഡിസന്െറ 
സമ്പല്സമൃദഡിയുസട, സവളഡിചവറ്റം പ്രതശ്രീകവമകാണട്ട് മകരലജമകാതഡിസട്ട്.  
സതമതഡിസന്െറ, ധ൪മതഡിസന്െറ, നശ്രീതഡിയുസട വകാല്നകത്രറ്റം സകടകാതഡിരഡിക്കസട.
                        

                                                  

                           

                                                                                                                 

ഗണലിതശ മദനകാഹരശ

                                                                                                 ലസ്നേഹ എസട്ട്.എസട്ട്. 
                                                                                                       VIII H

ഒരഡിക്കലുറ്റം മറക്കഡില നഡിസന്ന ഞകാ൯ ഗണഡിതലമ!
സങലനറ്റം, വമവകലനറ്റം എന്നഡിവയുറ്റം
ഗുണനറ്റം, ഹരണറ്റം എന്നഡിവയുറ്റം 
പഠഡിപഡിച ഗണഡിതലമ!
Mathematics എന്ന വകാക്കഡിന൪തറ്റം തസന്ന
'പ്രപഞതഡിന്നകാധകാരറ്റം' എന്നകാണട്ട്!                                             
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ഒരഡിക്കലുറ്റം മറക്കഡില നഡിസന്ന ഞകാ൯ ഗണഡിതലമ!                        
കണക്കുസചേയ്യകാ൯ പഠഡിപഡിച, ഗണഡിതലമ!
ചേതുരറ്റം,സമചേതുരറ്റം എന്നഡിങ്ങസന പല രൂപങ്ങള
അതഡിസന്റെസയകാസക്ക പരപളവറ്റം, ചുറ്റളവറ്റം,
സൂത്രവകാകമങ്ങളുറ്റം, ബൈശ്രീജഗണഡിതങ്ങളുറ്റം മറക്കഡില.
ഇതട്ട് പഠഡിപഡിച അദമപകലര,
ലലകാകറ്റം നഡിങ്ങസള നമഡിക്കുന്നു!
ഒരഡിക്കലുറ്റം മറക്കഡില നഡിസന്ന ഞകാ൯ ഗണഡിതലമ!
ജശ്രീവഡിതപകാഠറ്റം പലതുറ്റം പഠഡിപഡിച ഗണഡിതലമ!

നവജദീവ൯                                         
                                                                        ഷഡിബൈഡി പഡി. ബൈഡി.

                                                                               X P
             ആ കുഞ്ഞു കുടഡിലഡിസന്െറ ലമല്ക്കൂരയഡില് നഡിന്നുറ്റം അലപകാഴുറ്റം മഴതള്ളഡികള
ഇറ്റഡിറ്റു  വശ്രീഴുന്നുണകായഡിരുന്നു.  കണ൯  പതഡിസയ  പുറതഡിറങ്ങഡി.  ആളുകസളലകാറ്റം
ലപകായഡിരഡിക്കുന്നു.   ചുറ്റുപകാസടലകാറ്റം  നഡിശ്ശബമകായഡിരുന്നതഡിനകാല്  ഓലയഡിറമ്പഡില്നഡിന്നുറ്റം
വശ്രീഴുന്ന സവള്ളതള്ളഡികളുസട ശബറ്റം നന്നകായഡി ലകളക്കകാറ്റം.  അവ൯ ആ ലചേറു  നഡിറഞ്ഞ
തറയഡില്  ചേവഡിടഡി,  കുടഡിലഡിസന്െറ  ഒരു വശതള്ള അസഡിമകാടതഡിനരഡികഡിലലക്കട്ട്  സചേന്നു.
ഭൂരഡിഭകാഗറ്റം മണ്ണുറ്റം ഒലഡിച്ചു ലപകായഡിരഡിക്കുന്നു.  തനഡിക്കഡിനഡി ആരകാണുള്ളതട്ട്?
                 ആ ചേഡിന്ത അവസന വലകാസത തള൪തഡി.  മരഡിച്ചുലപകായ തസന്െറ മുതശ്ശഡിയുസട
രൂപറ്റം  മനസഡില്  വന്നു.  അവ൯  കുഴഡിമകാടതഡിനരഡികഡിലഡിരുന്നട്ട്  കരചഡില്  തുട൪ന്നു.   ആ
വശ്രീടഡില് തനഡിക്കുറ്റം മുതശ്ശഡിക്കുറ്റം തങ്ങകാനുള്ള ഇടലമ ഉണകായഡിരുന്നുള്ളു.  എന്നകാല് അത്ര
പരഡിഷ്ക്കകാരസമകാന്നുമഡിലകാത,  മറ്റകാരുസടലയകാ വകയകായ ആ വശ്രീടഡില് തകാനഡിന്നട്ട് തനഡിചകാണട്ട്.
ആറു വയസ്സുകകാരനകായ ആ ബൈകാലനട്ട് ഇതു വസരയുറ്റം വഡിദമകാലയറ്റം കകാണകാ൯ കഴഡിഞ്ഞഡിടഡില.
ചേഡില൪ക്കട്ട്  വഡിറകട്ട്  സപറുക്കഡി  സകകാടുതറ്റം,  സകാധനങ്ങള  വകാങ്ങഡിച്ചു  സകകാടുതറ്റം  കഡിട്ടുന്ന
തുച്ഛമകായ  വരുമകാനറ്റം.  ആഹകാരതഡിനു  ലവണഡി  മകാത്രറ്റം  അവസന്െറ  ജശ്രീവഡിതറ്റം  അവ൯
പകാകസപടുതഡിയഡിരുന്നു.   എന്നകാല്  അത്രയുറ്റം  തസന്ന  ദരഡിതപൂ൪ണമകായ
ജശ്രീവഡിതമകാസണങഡില്  ലപകാലുറ്റം  നന്മയുസട  പകാത  സവടഡിയകാ൯  അവ൯
തയ്യകാറകായഡിരുന്നഡില.ചേഡില൪  അവസന  പുച്ഛഡിച്ചു.  'സ്കൂളഡില്  ലപകാകകാതവ൯,'  'നകാടുസതണഡി'
ഇസതലകാറ്റം  തസന്െറ  മനസഡിസന  കുതഡിലനകാവഡിക്കുന്നുസണങഡില്തസന്നയുറ്റം  അവ൯
മസൗനഡിയകായഡി  നഡിന്നലതയുള്ളു.   അവ൯  തസന്െറ  കുടഡിലഡിലഡിരഡിക്കുന്ന  സമയതട്ട്,  നല
വമതഡിയുറ്റം  സവടഡിപ്പുമുള്ള  വസ്ത്രങ്ങസളകാസക്ക  അണഡിഞ്ഞട്ട്  ഉലദമകാഗസസനലപകാസല
ഗമലയകാസട ആലരകാ ഒരകാള തസന്െറ വശ്രീട്ടുവളപഡിലലക്കട്ട് വരുന്നുണട്ട്.   ആദമലമ അവസന്െറ
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കുഞ്ഞുമനസട്ട്  സറ്റംഭവഡിക്കകാ൯  ലപകാകുന്ന  ആ  കകാരമറ്റം  പറയകാസത  തസന്ന
അറഡിഞ്ഞു.മുതശ്ശഡിയുണകായഡിരുന്നലപകാള അയകാള ഇടസയകാസക്ക വരുമകായഡിരുന്നു. അവസന്െറ
മുതശ്ശഡി എസന്തങഡിലുസമകാസക്ക യകാചേഡിച്ചു പറയുറ്റം. 
                  എന്നകാല് ഇന്നട്ട് ഞകാനഡിനഡി എന്തകാണട്ട് പറയുക.  എസന്ന വശ്രീടഡില്നഡിന്നട്ട്
ഇറക്കഡിവഡിടുകതസന്ന സചേയ്യുറ്റം.
ഉടമസനകാകസട കണസനതസന്ന ലനകാക്കഡിനഡിന്നു. അവസന്െറ ദയനശ്രീയകാവസ അയകാളുസട
മനസട്ട്  തള൪തഡി.തസന്െറ  മകസനക്കുറഡിചട്ട്  ആലലകാചേഡിച്ചു.  കണ൯  തകാമസഡിക്കുന്ന
കുടഡിലഡിസന്െറ  ഉടമസസനന്ന  നഡിലയഡില്  ഇത്രയുറ്റം  പരഡിതകാപവറ്റം,  നഡിഷ്കളങവമകായ
കുടഡിസയയല അയകാള പ്രതശ്രീകഡിചതട്ട്.  അതുസകകാണ്ടുതസന്ന അയ്യകാളുസട കണ്ണു നനയഡിപഡിച
കണസന്െറ ജശ്രീവഡിതസത അയകാള പഡിന്തകാങ്ങഡി.   അയകാള നഡിഷ്കളങനകായ ആ കുടഡിസയ
തസന്െറ മകനകായഡി വശ്രീടഡിലലക്കു സകകാണ്ടുലപകായഡി.  എന്നകാലുറ്റം ഇടയഡിസട അവസന്െറ മുതശ്ശഡി
പറഞ്ഞഡിരുന്നതട്ട് അവ൯ ഓ൪ക്കുറ്റം: "നന്മ സചേയ്യുന്നവ൪ക്കട്ട് കദവറ്റം തുണ.”

                         

                                        അലലി൯സത്വലിങറ്റ് എല്. 

                                                IX K   

ഗകാമഭശഗലി
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കലിഴകലി൯ ആകകാശതലില് 
ഉദേലിചയരുന്ന സൂരദദദേവ൯ 
ഉറ     ഞകൂടലിയ ഹലിമകണങ്ങള
ഏറ നലില്ക്കുമദീ പൂകളുശടചടലികളുശ! 
ആ൪ക്കൂദവണലിയ൦ കകാത്തുനലില്കകാടത
ഒഴുകലിടയത്തുകയകായലി ടതളലിനദീ൪!
ദകകായ്ത്തുകകാരടന ദതടലി നലില്ക്കുകയകായദീ
കതലിരണലിഞ്ഞടനല്പകാടങ്ങള!                                        
കൂടലിനുളലില് അടയലിരലിക്കുന്ന                                                      
ദസ്നേഹവതലിയകായപ്രകാണസഖലികകായലി ഒരുടനല്കതലി൪ടകകാതലിടയടുതറ്റ്
കൂടണയകാ൯ ടവമ്പുകയകാണറ്റ് ഇണപകലി!
മണലിടന ദസ്നേഹലിക്കുന്ന ക൪ഷകടന
മകാറലിലൂടട അദത്വകാനതലിടന വലിയ൪പറ്റ് ഒഴുകുന്നു!

  മലലിനദീകരണശ.......

                       ജലമലലിനദീകരണശജലമലലിനദീകരണശ..........

                                                                                                                                  ശശില്പ ശശില്പ VIII H      VIII H      

               

ജലകാശയങ്ങ  ള മലഡിനമകാകുന്നതഡിലൂസട  ജലമലഡിനശ്രീകരണറ്റം ഉണകാകുന്നുജലകാശയങ്ങ  ള മലഡിനമകാകുന്നതഡിലൂസട  ജലമലഡിനശ്രീകരണറ്റം ഉണകാകുന്നു..
കുളറ്റംകുളറ്റം,  ,  തടകാകറ്റംതടകാകറ്റം,  ,  നദഡിനദഡി,  ,  കകായല്കകായല്,  ,  കടല്കടല്,  ,  ഭൂഗ൪ഭജലലസകാതസ്സുകള  ഇവഭൂഗ൪ഭജലലസകാതസ്സുകള  ഇവ
മലഡിനമകാകുന്നതഡിലൂസട  ഉണകാകുന്ന  മലഡിനശ്രീകരണമകാണട്ട്  ജലമലഡിനശ്രീകരണറ്റംമലഡിനമകാകുന്നതഡിലൂസട  ഉണകാകുന്ന  മലഡിനശ്രീകരണമകാണട്ട്  ജലമലഡിനശ്രീകരണറ്റം
ശരഡിയകായ  സറ്റംസ്ക്കരണറ്റം നടതഡി അപകടകരമകായ ഘടകങ്ങള നശ്രീക്കറ്റംസചേയ്യകാസതശരഡിയകായ  സറ്റംസ്ക്കരണറ്റം നടതഡി അപകടകരമകായ ഘടകങ്ങള നശ്രീക്കറ്റംസചേയ്യകാസത
മകാലഡിനമങ്ങള ലനരഡിലടകാ അലകാസതലയകാ ജലകാശയങ്ങ  ളഡിലലക്കട്ട് കല൪തലമ്പകാഴകാണട്ട്മകാലഡിനമങ്ങള ലനരഡിലടകാ അലകാസതലയകാ ജലകാശയങ്ങ  ളഡിലലക്കട്ട് കല൪തലമ്പകാഴകാണട്ട്
സപകാതുലവ ജലമലഡിനശ്രീകരണറ്റം ഉണകാകുന്നതട്ട്സപകാതുലവ ജലമലഡിനശ്രീകരണറ്റം ഉണകാകുന്നതട്ട്..
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                                    ജലമലഡിനശ്രീകരണതഡിനട്ട്   കകാ൪ബൈണഡികലമകാജലമലഡിനശ്രീകരണതഡിനട്ട്   കകാ൪ബൈണഡികലമകാ, , അകകാ൪ബൈണഡികലമകാഅകകാ൪ബൈണഡികലമകാ
ആയ  പദകാ൪തങ്ങള  കകാരണമകാകുന്നുആയ  പദകാ൪തങ്ങള  കകാരണമകാകുന്നു.  .  ജലറ്റം  മഡികസചകാരു  ലകായകമകായതഡിനകാല്ജലറ്റം  മഡികസചകാരു  ലകായകമകായതഡിനകാല്
സചേറഡിയ  അളവഡിലുറ്റം  പദകാര്തങ്ങസള  ലയഡിപഡിക്കുന്നുസചേറഡിയ  അളവഡിലുറ്റം  പദകാര്തങ്ങസള  ലയഡിപഡിക്കുന്നു.  .  ഇതട്ട്  ജലമലഡിനശ്രീഇതട്ട്  ജലമലഡിനശ്രീ--
കരണസകാധമത  വ൪ദഡിപഡിക്കുന്നുകരണസകാധമത  വ൪ദഡിപഡിക്കുന്നു.  .  കജവവഡിഘടനതഡിനട്ട്   വഡിലധയമകാകുന്നകജവവഡിഘടനതഡിനട്ട്   വഡിലധയമകാകുന്ന
കകാര്ബൈണഡികവസ്തുക്കള  ശുദശ്രീകരണ   പ്രകഡിയയഡില്  സങശ്രീര്ണങ്ങളകായകകാര്ബൈണഡികവസ്തുക്കള  ശുദശ്രീകരണ   പ്രകഡിയയഡില്  സങശ്രീര്ണങ്ങളകായ
കകാര്ബൈണഡികതന്മകാത്രകസള  സൂഷ്മകാണുക്കള  വഡിഘടഡിപഡിചട്ട്   ഹകാനഡികരമലകാതകകാര്ബൈണഡികതന്മകാത്രകസള  സൂഷ്മകാണുക്കള  വഡിഘടഡിപഡിചട്ട്   ഹകാനഡികരമലകാത
പദകാര്തങ്ങളകാക്കഡി  മകാറ്റുന്നുപദകാര്തങ്ങളകാക്കഡി  മകാറ്റുന്നു.  .  ജലതഡിസല  ഒകാകഡിജസന  ഉപലയകാഗഡിക്കുന്നതഡിനകാല്ജലതഡിസല  ഒകാകഡിജസന  ഉപലയകാഗഡിക്കുന്നതഡിനകാല്
ലയഡിച്ചുലചേര്ന്ന പദകാര്തങ്ങളുസട  അളവട്ട്  കൂടുന്നതഡിനനുസരഡിചട്ട് ഒകാകഡിജസന്െറഅളവട്ട്ലയഡിച്ചുലചേര്ന്ന പദകാര്തങ്ങളുസട  അളവട്ട്  കൂടുന്നതഡിനനുസരഡിചട്ട് ഒകാകഡിജസന്െറഅളവട്ട്
ഗണമമകായഡി  കുറയുന്നുഗണമമകായഡി  കുറയുന്നു..
                                                ഭകമവസ്തുക്കളഭകമവസ്തുക്കള, , തുകല് എന്നഡിവ സറ്റംസ്ക്കരഡിക്കുന്ന ഫകാക്ടറഡികളതുകല് എന്നഡിവ സറ്റംസ്ക്കരഡിക്കുന്ന ഫകാക്ടറഡികള,,
ചേകായറ്റംചേകായറ്റം,  ,  തുണഡിതരങ്ങള  തുടങ്ങഡിയവ  നഡിര്മഡിക്കുന്ന  ഫകാക്ടറഡികള  ഇവസയലകാറ്റംതുണഡിതരങ്ങള  തുടങ്ങഡിയവ  നഡിര്മഡിക്കുന്ന  ഫകാക്ടറഡികള  ഇവസയലകാറ്റം
കകാര്ബൈണഡികമകാലഡിനമങ്ങള ഉണകാക്കുന്നവയകാണട്ട്കകാര്ബൈണഡികമകാലഡിനമങ്ങള ഉണകാക്കുന്നവയകാണട്ട്.  .  പകാറകളഡില് അടങ്ങഡിയഡിരഡിക്കുന്നപകാറകളഡില് അടങ്ങഡിയഡിരഡിക്കുന്ന
കകാരശ്രീയലവണങ്ങള പ്രകമതഡിദതമകായ ജലമലഡിനശ്രീകരണതഡിനട്ട്   കരണമകാകുന്നുകകാരശ്രീയലവണങ്ങള പ്രകമതഡിദതമകായ ജലമലഡിനശ്രീകരണതഡിനട്ട്   കരണമകാകുന്നു..
കശ്രീടനകാശഡിനഡികളുറ്റംകശ്രീടനകാശഡിനഡികളുറ്റം,  ,  രകാസവളങ്ങളുറ്റം ജലലസകാതസ്സുകസള മലഡിനമകാക്കുന്നുരകാസവളങ്ങളുറ്റം ജലലസകാതസ്സുകസള മലഡിനമകാക്കുന്നു.  .  ആധുനഡികആധുനഡിക
കൃഷഡിരശ്രീതഡിയഡില് ശകാസ്ത്രശ്രീയത അവലറ്റംബൈഡിക്കകാതതഡിനകാല് യൂലടകാഫഡിലക്കഷന്െ എന്നകൃഷഡിരശ്രീതഡിയഡില് ശകാസ്ത്രശ്രീയത അവലറ്റംബൈഡിക്കകാതതഡിനകാല് യൂലടകാഫഡിലക്കഷന്െ എന്ന
പ്രതഡിഭകാസവറ്റം ഉണകാകുന്നുപ്രതഡിഭകാസവറ്റം ഉണകാകുന്നു..

ജലമകാലഡിനമതഡിസന്െറ അളവട്ട്ജലമകാലഡിനമതഡിസന്െറ അളവട്ട്
  
                  ജലതഡില്ജലതഡില്  അടങ്ങഡിയ മകാലഡിനമതഡിസന്െറ ലതകാതട്ട് അളക്കകാ൯അടങ്ങഡിയ മകാലഡിനമതഡിസന്െറ ലതകാതട്ട് അളക്കകാ൯
ജലതഡിസന്െറ  ലകായക  സത്വഭകാവമകാണട്ട്  ഉപലയകാഗസപടുതന്നതട്ട്ജലതഡിസന്െറ  ലകായക  സത്വഭകാവമകാണട്ട്  ഉപലയകാഗസപടുതന്നതട്ട്..
നഡിശഡിതഅളവട്ട്ജലറ്റംലശഖരഡിചട്ട്  നഡിശഡിതഅളവട്ട്ജലറ്റംലശഖരഡിചട്ട്  2020 ഡഡിഗഡിസസല്ഷമസഡില്  കുറഞ്ഞതട്ട്  ഡഡിഗഡിസസല്ഷമസഡില്  കുറഞ്ഞതട്ട്  55 ദഡിവസറ്റംദഡിവസറ്റം
സൂഷഡിക്കുന്നുസൂഷഡിക്കുന്നു.   .   ആരറ്റംഭതഡിലുറ്റം  അവസകാനതഡിലുറ്റം  ഒകാകഡിജസന്െറ  അളവട്ട്ആരറ്റംഭതഡിലുറ്റം  അവസകാനതഡിലുറ്റം  ഒകാകഡിജസന്െറ  അളവട്ട്
അളക്കുന്നുഅളക്കുന്നു..ഒകാകഡിജസന്െറ  അളവട്ട്  ഇപ്രകകാരറ്റം  കസണതണറ്റംഒകാകഡിജസന്െറ  അളവട്ട്  ഇപ്രകകാരറ്റം  കസണതണറ്റം.  .  ഇതഡിസനഇതഡിസന
ബൈലയകാളജഡിക്കല് ഒകാകഡിജ൯            ഡഡിമകാ൯റട്ട്  ബൈലയകാളജഡിക്കല് ഒകാകഡിജ൯            ഡഡിമകാ൯റട്ട്  (BOD)  (BOD)  എന്നട്ട് പറയുന്നുഎന്നട്ട് പറയുന്നു.  PPM (perpart per.  PPM (perpart per
million)  million)  യൂണഡിറ്റഡിലകാണട്ട് ഇതട്ട് സൂചേഡിപഡിക്കുന്നതട്ട്യൂണഡിറ്റഡിലകാണട്ട് ഇതട്ട് സൂചേഡിപഡിക്കുന്നതട്ട്.   .   കുടഡിക്കകാനുള്ള ജലതഡിസന്െറകുടഡിക്കകാനുള്ള ജലതഡിസന്െറ BODBOD
0.75-1.5PPM 0.75-1.5PPM ആയഡിരഡിക്കുന്നതകാണട്ട് ഉതമറ്റംആയഡിരഡിക്കുന്നതകാണട്ട് ഉതമറ്റം.  .  ജലതഡില് ധകാരകാളറ്റം ലവണങ്ങളുറ്റം മറ്റട്ട്ജലതഡില് ധകാരകാളറ്റം ലവണങ്ങളുറ്റം മറ്റട്ട്
രകാസവസ്തുക്കളുറ്റം ലയഡിച്ചു ലചേരുന്നുരകാസവസ്തുക്കളുറ്റം ലയഡിച്ചു ലചേരുന്നു.  .  ജലമകാലഡിനമങ്ങസള രകാസമകാലഡിനമങ്ങള എന്നുറ്റംജലമകാലഡിനമങ്ങസള രകാസമകാലഡിനമങ്ങള എന്നുറ്റം
കജവമകാലഡിനമങ്ങള  എന്നുറ്റം  രണകായഡി  തരറ്റം  തഡിരഡിക്കകാറ്റംകജവമകാലഡിനമങ്ങള  എന്നുറ്റം  രണകായഡി  തരറ്റം  തഡിരഡിക്കകാറ്റം.   .   ഇതഡിനു  പുറലമഇതഡിനു  പുറലമ
ജലതഡിസന്െറ ഭസൗതശ്രീക ഗുണനഡിലവകാരവറ്റം പ്രധകാനമകാണട്ട്ജലതഡിസന്െറ ഭസൗതശ്രീക ഗുണനഡിലവകാരവറ്റം പ്രധകാനമകാണട്ട്.   .   ജലതഡിസന്െറ പഡിജലതഡിസന്െറ പഡി..എചട്ട്എചട്ട്
മൂലമറ്റംഅതഡില്അലഡിഞ്ഞുലചേര്ന്നഡിട്ടുള്ളലവണങ്ങളുസടയുറ്റംരകാസപദകാര്തങ്ങളുസടയുറ്റംഅമൂലമറ്റംഅതഡില്അലഡിഞ്ഞുലചേര്ന്നഡിട്ടുള്ളലവണങ്ങളുസടയുറ്റംരകാസപദകാര്തങ്ങളുസടയുറ്റംഅ
ളവട്ട്എന്നഡിവയകാണട്ട്ളവട്ട്എന്നഡിവയകാണട്ട്.   .   രകാസഗുണനഡിലവകാരറ്റം  നഡിര്ണയഡിക്കുന്നതട്ട്  ജലതഡിസന്െറ  പഡിരകാസഗുണനഡിലവകാരറ്റം  നഡിര്ണയഡിക്കുന്നതട്ട്  ജലതഡിസന്െറ  പഡി
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എചട്ട് എചട്ട് 6.5 6.5 നുറ്റംനുറ്റം7.5 7.5 നുറ്റം ഇടയഡിലകായഡിരഡിക്കണറ്റംനുറ്റം ഇടയഡിലകായഡിരഡിക്കണറ്റം..

                                                                                  

                                                                  

ടതന്നലകായറ്റ്

മനറ്റം കുളഡിര്പഡിസചതഡിടുറ്റംമനറ്റം കുളഡിര്പഡിസചതഡിടുറ്റം
വഡികകാരമകായട്ട് നശ്രീസയസന്നവഡികകാരമകായട്ട് നശ്രീസയസന്ന
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തഴുകശ്രീടസവതഴുകശ്രീടസവ,,
അധത്വകാനഡിക്കുന്നവര്ക്കകാശത്വകാസമകായട്ട്അധത്വകാനഡിക്കുന്നവര്ക്കകാശത്വകാസമകായട്ട്
നശ്രീസയതഡിടുലമ്പകാളനശ്രീസയതഡിടുലമ്പകാള,                                                      ,                                                      അനശ്രീറ്റകാലജകാണ്അനശ്രീറ്റകാലജകാണ്
കണഡില്നഡിന്നുമനമകായട്ട്                                                      കണഡില്നഡിന്നുമനമകായട്ട്                                                      
പറന്നുകളഡിയകാടശ്രീടുലമ്പകാളപറന്നുകളഡിയകാടശ്രീടുലമ്പകാള,,
മര്തമനുശത്വകാസമകായട്ട്മര്തമനുശത്വകാസമകായട്ട്
വന്നണയുലമ്പകാളവന്നണയുലമ്പകാള,,
നഡിസന്നക്കകാണുവകാന്െസകകാതഡിക്കുന്നുനഡിസന്നക്കകാണുവകാന്െസകകാതഡിക്കുന്നു!!
എസന്െറ ദമഷ്ടഡിയഡില് നഡിനസക്കഎസന്െറ ദമഷ്ടഡിയഡില് നഡിനസക്ക--
തഡിടുവകാനകാകഡിലലലുറ്റംതഡിടുവകാനകാകഡിലലലുറ്റം,,
നഡിന്െ സസൗനരമറ്റം ഞകാ൯ ആസത്വദഡിക്കുന്നുനഡിന്െ സസൗനരമറ്റം ഞകാ൯ ആസത്വദഡിക്കുന്നു!!
വൃകലതകാദേലിത൯ ചലില്ലകളകാടലിയശ
പ്രപഞ്ചതലിടലങശ കശദതദകാഷശ
വലിതറലിയശ നദീ ഞങ്ങളടകകാപമുണറ്റ്!
നലിന്നലിടല സുഖശ ഞകാ൯
അറലിയകാതലിരുന്നുടവങലില്
എദന്ന ഉഷതകാല്
മുടലിഞദപകാദയദന!

ഗുരുദേകലിണ

                                                         അനഡിഷ്മ എസട്ട്.ആ൪.  X P         
                                                 

                              "ഒരു ആയഡിരറ്റം രൂപ തരുലമകാ ടശ്രീചസറ?”, "കകാസഡിസല ഏറ്റവറ്റം
ഉഴപനകായ  കുടഡി,  തസന്ന  ബൈഹുമകാനഡിക്കകാതവ൯,  വലലപകാഴുറ്റം  മകാത്രറ്റം  കകാസഡില്

വരുന്നവ൯,  ഇവ൯ എന്തഡിനകാണട്ട് എലന്നകാടട്ട്  കപസ വകാങന്നതട്ട്?”  ലശ്രീന ടശ്രീച൪
ചേഡിന്തഡിച്ചു.  "സകകാടുക്കരുതട്ട് ടശ്രീചസറ”.  പഡിസന്ന ഇവ൯ കകാസഡിലലക്കട്ട് വരഡില.  അവസന്െറ
ആവശമറ്റം ലകട്ടുസകകാണ്ടു വന്ന രകാധ ടശ്രീച൪ പറഞ്ഞു.അവ൯ ദയനശ്രീയമകായഡി എസന്ന
ലനകാക്കഡി.  "ഉറപകായുറ്റം തരുറ്റം ടശ്രീചസറ.  ലവറകാരുമഡില സഹകായഡിക്കകാ൯.”  അവ൯ വശ്രീണ്ടുറ്റം
അലപകഡിച്ചു.  എന്തഡിനകാസണന്നുറ്റം ലചേകാദഡിചഡില.   ഞകാ൯ ബൈകാഗഡില് നഡിന്നുറ്റം കപസ
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എടുതട്ട് സകകാടുത. "തരുറ്റം ടശ്രീചസറ,  ഈ കപസ ഞകാ൯ ഉറപകായുറ്റം തരുറ്റം."  അവ൯
അതുറ്റം പറഞ്ഞട്ട് ഓടഡി.  ദഡിവസങ്ങള കടന്നുലപകായഡി.  അവ൯ ഇതു വസര കകാസഡില്
വന്നഡില."  ഇനഡി  അവ൯  തസന്ന  പറ്റഡിചതകായഡിരഡിക്കുലമകാ?”  എന്തഡിനകാണട്ട്  കപസ
എസന്നങഡിലുറ്റം ലചേകാദഡിക്കകാമകായഡിരുന്നു തനഡിക്കട്ട്.  സകാരമഡില ഞകാ൯ സത്വയറ്റം ആശത്വസഡിച്ചു.
                  പഡിന്നശ്രീസടകാരു ദഡിവസറ്റം ഞകാനവസന വഴഡിയഡില് വച്ചു കണ്ടു.
ചുമസടടുപഡില്  ഏ൪സപടഡിരഡിക്കുകയകായഡിരുന്നു  അവ൯.   ഞകാ൯  അവസന
കണതുസകകാണകാവകാറ്റം അവ൯ മുഖസതകാരു പുഞഡിരഡി വരുതഡി എസന്െറ അടുലതയട്ട്
വന്നു.  "ടശ്രീചസറന്തകാ ഇവഡിസട?  എസന്ന അലനത്വഷഡിചട്ട് ഇറങ്ങഡിയതകാലണകാ?  നകാളസത
പണഡി കൂസട കഴഡിഞ്ഞകാല് കപസ കഡിട്ടുറ്റം.  കഡിടഡിയകാല് ഉടസന ടശ്രീചറഡിസന്െറ കപസ
തരകാറ്റം.   കവകഡിപഡിചതഡിനു കമഡിക്കണറ്റം.”  എന പറയണസമന്നറഡിയകാസത  ഞകാ൯
നഡിന്നു.  "വഡിഷ്ണുകുു,  നശ്രീ എന്തകാ കകാസഡില് വരകാസത?” :  അല്പസമയസത മസൗനതഡിനു
ലശഷറ്റം ഞകാ൯ ലചേകാദഡിച്ചു."  ഓ!  ഇനഡി വരഡില ടശ്രീചസറ.  വശ്രീടഡില് സപങ്ങസളകാറ്റയകാണട്ട്.
അന്നട്ട്  അമയട്ട്  സുഖമഡിലകാതതുസകകാണകാണട്ട്  ടശ്രീചലറകാടട്ട്  കപസ  വകാങ്ങഡിചതട്ട്.
പലക  അമ  ലപകായഡി...  രകസപടുസമന്നട്ട്  പ്രതശ്രീകസയകാന്നുറ്റം  ഉണകായഡിരുന്നഡില.
എന്നകാലുറ്റം ആ കഡിടപട്ട്  കണഡിടട്ട്  സഹഡിചഡില ടശ്രീചസറ...”  :  അവസന്െറ ശബറ്റം  ഇടറഡി.
ഇതു പറയുമ്പകാള അവനട്ട് പ്രകായതഡില് കവഡിഞ്ഞ പകത്വത ഉണകായഡിരുന്നു.  നകാസള
കവകഡിടട്ട് വഡിഷ്ണുകുു എസന്െറ വശ്രീടഡിലലക്കട്ട് വരൂ.  മഡിസകായ ലപകാ൪ഷ൯സട്ട് ഞകാ൯ എടുത
തരകാറ്റം.   ഞകാ൯  പറഞ്ഞതുലപകാസലതസന്ന  അവ൯  എസന്െറ  വശ്രീടഡിലലക്കട്ട്  വന്നു.
ടശ്രീചസറന്തഡിനകാ  സവറുലത  എനഡിക്കു  ലവണഡി  ബുദഡിമുട്ടുലന്ന?  ബുദഡിമുലടകാ?  ആരകാ
പറലഞ്ഞ?  അറഡിവകള  പക൪ന്നട്ട്  സകകാടുലക്കണതട്ട്  ഒരു   അധമകാപകസന്െറ
കടമയകാണട്ട്.   അവ൯  പഠഡിച്ചു.കകാസഡിസല  മറ്റു  കുടഡികസളക്കകാളുറ്റം  കൂടുതല്  മകാ൪ക്കട്ട്
വകാങ്ങഡി  അവ൯  കകാസഡില്  ഒന്നകാമതകായഡി.   അങ്ങസനയഡിരഡിസക്ക  ഒരു  ദഡിവസറ്റം
വഡിലദശതള്ള തസന്െറ ഭ൪തകാവഡിസന്െറ നഡി൪ലദശപ്രകകാരറ്റം  തലന്നകാടട്ട് അലങ്ങകാലടയട്ട്
ലപകാകകാ൯ ആവശമസപട്ടു.  ഇതറഡിഞ്ഞട്ട് അവ൯ ഓടഡിസയതഡി.  ടശ്രീചറമയുറ്റം എസന്ന
പഡിരഡിഞ്ഞട്ട് ലപകാവകയകാണലല... അവസന്െറ കണ്ണുകള നഡിറഞ്ഞു.  ലപകാകകാസത പറ്റഡില
ലമകാസന...  ടശ്രീച൪  പറഞ്ഞു.   അവസന്െറ  കകാരമങ്ങള  ലനകാക്കകാനകായഡി  ഞകാ൯  ഒരു
ടശ്രീചറഡിസന ഏ൪സപടുതഡി.  അവസന്െറ സചേലവഡിനകായഡി ടശ്രീചറഡിസന്െറ കകയഡില് കുറചട്ട്
പണവറ്റം  സകകാടുത.   വ൪ഷങ്ങള  കടന്നുലപകായഡി.   ഭ൪തകാവഡിസന്െറ  വഡിലയകാഗറ്റം
എസന്ന തള൪തഡിയഡിരുന്നു.   ലസ്നേഹഡിച്ചുറ്റം ലകാളഡിച്ചുറ്റം  വള൪തഡിയ മക്കള,  അമസയ
ആരു  ലനകാക്കുറ്റം   എന്ന  കകാരമതഡില്  പരസ്പരറ്റം  കലഹഡിക്കുന്നു.   അവസകാനറ്റം
തശ്രീരുമകാനമകായഡി.   അമസയ  നകാടഡിലുള്ള  വൃദസദനതഡില്  സകകാണകാക്കകാറ്റം.   ഒരു
പസക എസന്െറ മനസഡില് മക്കളുസട ഈ തശ്രീരുമകാനറ്റം കുതഡിലനകാവഡിപഡിച്ചു.  എന്നകാല്
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പഡിറന്ന  നകാടഡില്  തസന്ന  അന്തമവഡിശമറ്റം  സകകാള്ളകാസമന്നട്ട്  ചേഡിന്തഡിചലപകാള
സലന്തകാഷവറ്റം ലതകാന്നഡി.   വ൪ഷങ്ങള വശ്രീണ്ടുറ്റം കടന്നു ലപകായഡി.   എസന്നലപകാലുള്ള
ധകാരകാളറ്റം അമമകാ൪ അവഡിസട ഉണകായഡിരുന്നു.  സകകാച്ചു സകകാച്ചു സലന്തകാഷങ്ങളുമകായഡി
ഞങ്ങളവഡിസട  ജശ്രീവഡിച്ചു.   അങ്ങസനയഡിരഡിസക്ക ഒരു ദഡിവസറ്റം ലശ്രീന ടശ്രീച൪ക്കട്ട്   ഒരു
വഡിസഡിറ്റ൪ ഉണട്ട് വൃദസദനതഡിസന്െറ ലനകാക്കഡിനടതഡിപ്പുകകാര൯ എലന്നകാടു പറഞ്ഞു.
ടശ്രീചറലമ....  വഡിഷ....  ടശ്രീചറലമസട വഡിഷ്ണു ഇലപകാള ലഡകാക്ട൪ വഡിഷ്ണുവകാ...  എനഡിക്കട്ട്
സലന്തകാഷമകായഡി ലമകാലന.   സപറ്റുവള൪തഡിയ മക്കള എസന്ന ഇവഡിസട ഉലപകഡിച്ചു.
എന്നകാല്  നശ്രീ  എസന്ന  കകാണകാ൯  വന്നലല!  അതുമതഡി...  ടശ്രീചറമ  വരൂ...  നമുക്കട്ട്
ലപകാകകാറ്റം.  ഞകാനവസന ലനകാക്കഡി.  അവസന്െറ വകാക്കുകളഡില് അമലയകാടട്ട് മകനുള്ള
ഉതരവകാദഡിതറ്റം   നഡിറഞ്ഞഡിരുന്നു.   അനകാഥതത്വതഡിസന്െറ  നടുവഡില്  വള൪ന്നട്ട്
ഒരമയട്ട്  നല്ലകണ  മുഴുവ൯  ലസ്നേഹവറ്റം  കരുതലുറ്റം  കരുതഡിവചട്ട്  എസന്െറ  ഭകാരമ
അവഡിസട കകാതഡിരഡിക്കുന്നു.  മുതശ്ശഡിക്കഥ ലകടട്ട് ഉറങ്ങകാ൯ എസന്െറ മക്കളുറ്റം.  നമുക്കട്ട്
ലപകാകകാറ്റം  ടശ്രീചറലമ...  അവസന്െറ  ലസ്നേഹതഡിനുമുന്നഡില്  എതഡി൪സതകാരു
വകാക്കുലപകാലുറ്റം പറയകാ൯ എനഡിക്കകായഡില.   അനകാഥതത്വതഡിസന്െറ നടുവഡില് വള൪ന്ന
മകനു നല്ലകണ ലസ്നേഹവറ്റം കരുതലുറ്റം നല്കഡി ആ അമ ഇന്നട്ട് അവലരകാസടകാപറ്റം
ജശ്രീവഡിക്കുന്നു.

ദദുഃഖദമ! നദീടയകാരു സസൗന്ദരദശ
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ദദുഃഖറ്റംലപറുമശ്രീ നഡിമഡിഷതഡിസലന്െ-
 സനഞഡിസന്െറ നശ്രീറുമശ്രീ സസൗനരമറ്റം!
 പകല്പൂരലമകാടഡിസയതമശ്രീനഡിമഡിഷറ്റം
 സസൗനരമറ്റംലപകാലുറ്റം നഡിശകാഗനഡിയകായട്ട്!
 മകാനവസന്െറ എലകാ പ്രതശ്രീകയുറ്റം
 തലഡിസക്കടുതമശ്രീദദുഃഖറ്റം എന്െമനസഡില്                             അപ൪ണ ആ൪.എസട്ട്
 സപകാടഡിവരുന്നലതകാ സസൗനരമമകായട്ട്!                                        VIII B
 പ്രശ്നങ്ങലളറ്റഡിസയതമശ്രീ
 നഡിമഡിഷലനരതഡി൯ സനകാമ്പരറ്റം
 പ്രകാര്തനകായഡിമകാറുമശ്രീനഡിമഡിഷറ്റം
 ചേഡിന്തഡിക്കുവകാ൯ലപകാലുറ്റം കഴഡിയകാസത
 മകാറഡിമറഡിയുന്ന ദദുഃഖസമുദ്രറ്റം!
 ചേഡിന്തഡിക്കുവകാ൯ ലതടുസന്നകാരശ്രീ
 സകാന്ദ്രമകാറ്റം പ്രതശ്രീകയഡില്
 ചേഡിന്തയഡിസലകാരുശശ്രീലുമകായഡി
 മകാറുമശ്രീ സഞകാടഡിലനസരസത൯
 ദദുഃഖലമ നശ്രീസയ൯ സസൗനരമറ്റം!

ഇരുടകറകാ൯......

                                                                                    ആതഡിര ബൈഡി.സക
                                                                                       VII B
                                                   
                                ഇരുടഡിലുറ്റം,  സവളഡിചതഡിലുറ്റം ഒരു അറഡിവട്ട്
ഒളഡിഞ്ഞഡിരഡിക്കുന്നുണട്ട്.  ഓലരകാ മനുഷമനുറ്റം ഇരുടഡില് നഡിന്നട്ട് സവളഡിചതഡിലലക്കകാണട്ട്
ലപകാകുന്നതട്ട്.   കകാരണറ്റം ചേഡില മനുഷമ൪ ഏതട്ട് പ്രവൃതഡി സചേയകാലുറ്റം ആദമറ്റം  ഒന്നട്ട്
പരകാജയസപട്ടുസവന്നഡിരഡിക്കകാറ്റം,  എന്നട്ട് വഡിചേകാരഡിചട്ട് ആ പ്രവൃതഡിസയ അലപകാള തസന്ന
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കകഒഴഡിയുകയല  ലവണതട്ട്.   വശ്രീണ്ടുറ്റം  അതട്ട്  പരഡിശമഡിചട്ട്  വഡിജയറ്റം
കകവരഡിക്കകാനകാണട്ട് ശമഡിലക്കണതട്ട്.  പരകാജയറ്റം വഡിജയതഡിസന്െറ മുലന്നകാടഡിയകാണട്ട്.
അക്കകാരണതകാലകാണട്ട് എലകാവരുറ്റം ഇരുടഡില് നഡിന്നട്ട് പ്രകകാശതഡിലലക്കട്ട് അസലങഡില്
സവളഡിചതഡിലലക്കട്ട്  സഞരഡിലക്കണതട്ട്.   നമ്മുസട  അബ്ദുല്കലകാമഡിസന്െറ  കകാരമറ്റം
തസന്ന  ലനകാക്കുകയകാസണങഡില്  അലദഹതഡിസന്െറ  ആദമ  വഡിലകപണറ്റം
പരകാജയപടലപകാള നഡിരകാശനകാകകാസത വശ്രീണ്ടുറ്റം ആ വഡിലകപണറ്റം വഡിജയഡിപഡിക്കകാ൯
ലവണഡി അലദഹതഡിനട്ട്  ആതകധരമറ്റം സകകാടുതതട്ട് സതശ്രീശട്ട്ധവകാ൯ ആയഡിരുന്നു.

പഡിസന്ന,  അലദഹതഡിസന്െറ  വഡിലകപണറ്റം  വഡിജയഡിക്കുകയുറ്റം  സചേയ്തു.  അതകായതട്ട്
പരകാജയറ്റം   വഡിജയതഡിസന്െറ മുലന്നകാടഡിയഡിലലക്കുള്ള കകാല്ചുവടുകളകാണട്ട്.
                                           ഇരുടഡില് നഡിന്നട്ട് സവളഡിചതഡിലലക്കട്ട് ലപകാകകാന്െ
അറഡിവട്ട്  മകാത്രമല ലവണതട്ട്.   പല കകാരമങ്ങളുറ്റം  ലവണറ്റം.   നമ്മുസട സമൂഹതഡില്
തസന്ന തകാഴ ജകാതഡിക്കകാരുറ്റം,  ദകാരഡിദ്രമറ്റം അനുഭവഡിക്കുന്നവരുറ്റം ഉണകാകകാറ്റം.  അലപകാള
അവ൪ക്കു  ലതകാന്നുറ്റം  അവ൪  ഇരുടഡില്   കഡിടക്കുകയകാസണന്നട്ട്.  അവസര
സവളഡിചതഡിലലക്കട്ട്  എതഡിക്കുകയകാണട്ട്  നമള  ഓലരകാരുതരുസടയുറ്റം  ലകമറ്റം.

ഇരുടഡിസല  സവളഡിചറ്റം  എന്നട്ട്  പറയുലമ്പകാള  പല കകാരമങ്ങള  ഉണട്ട്.   മനുഷമസന്െറ
ഓലരകാ  സചേയഡികളകാണട്ട്  അവ.  നമള  ഓലരകാരുത൪ക്കുറ്റം  ഇരുടഡില്  നഡിന്നട്ട്
സവളഡിചതഡിലലക്കട്ട്  ലപകാകണസമങഡില്  പരഡിശമഡിക്കണറ്റം.   നമ്മുസട  മനസഡിസല
ഇരുടകറ്റഡി  സവളഡിചസത കടതഡിവഡിടണറ്റം.  അതകാണട്ട്  മഡിടുക്കട്ട്. 
                                                ഇലപകാള നമ്മുസട കകാസഡില് തസന്ന നന്നകായഡി
പഠഡിക്കുന്ന കുടഡികള കകാണകാറ്റം,  അലപകാള പഠഡിക്കകാത കുടഡികള വഡിചേകാരഡിക്കുറ്റം മറ്റു
കുടഡികള  നന്നകായഡി  പഠഡിക്കുന്നു.   നമസളകാസക്ക  എത്ര  പരഡിശമഡിചകാലുറ്റം  വഡിജയറ്റം
കഡിടഡില  എന്നു  പറഞ്ഞട്ട്  പഠഡിതതഡില്  നഡിന്നട്ട്  മകാറഡിനഡില്ക്കുകയല  ലവണതട്ട്.
ഏറ്റവറ്റം നന്നകായഡി പഠഡിക്കുന്ന കുടഡിയകായഡി മകാറകാ൯ ശമഡിക്കണറ്റം.  അലപകാസഴ നമ്മുസട
മനസഡിസല  ഇരുടട്ട്  മകാറഡി  സവളഡിചറ്റം  വന്നട്ട്  സ്പ൪ശഡിക്കുകയുള്ളു.   നമ്മുസട  ഭൂമഡിയഡില്
തസന്ന  ഇരുടട്ട്  മകാറഡി  സവളഡിചറ്റം  വരുന്നുണട്ട്.   അതട്ട്  പ്രപഞ  രശ്രീതഡി.   എന്നകാല്
മനുഷമസന്െറ കകാരമതഡില് എലപകാഴുറ്റം മനസഡില് സവളഡിചമകായഡിരഡിക്കണറ്റം.  ഇരുടഡിസന
കടതഡിവഡിടകാ൯ അനുവദഡിക്കരുതട്ട്.  
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                    മനുഷമസന്െറ ഓലരകാ സചേയഡികളുറ്റം ഓലരകാ പടഡികളകാണട്ട്.  ഇരുടഡില്
നഡിന്നട്ട് സവളഡിചഡിലലക്കട്ട് കടക്കുക എന്നു പറഞ്ഞകാല് മനുഷമ൯ ഇരുടഡില് നഡിന്നട്ട് മകാറഡി
സവളഡിചതഡിലലക്കട്ട് കടക്കുക എന്നതകാണട്ട്.

നദീലലിമ
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ഗഗനനശ്രീലഡിമയഡില് കകാഴകള കകാണകാ൦,
ആഹകാ! നഡിന്നുസട കണ്മഡിഴഡിയഡില്
കകാറുറ്റം ലകകാളുറ്റം നഡിറഞ്ഞുതുളുമ്പുറ്റം                                        നഡിരഞ്ജന പഡി
നശ്രീലഡിമലയറഡിയചേഡിത്രങ്ങള  !
ചേകായറ്റം പൂശഡിയ ചേഡിത്രങ്ങളഡിസല
ലനര്ക്കകാഴട്ട്ചകള കകാണകാനകായട്ട് 
തഡിരക്കു കൂടഡി തകാളറ്റം തുളളഡി
ലതങകയകാണട്ട് ഹൃദയങ്ങള!
സവളളഡിക്കഡിണന്െ അമ്പഡിളഡി സചേകാലഡി
എന മലനകാഹരമകാണഡിന്നട്ട്!
മകാനറ്റം നഡിറസയ പൂത കഡിടക്കുറ്റം
തകാരകസസൗനരമമകാണഡികമറ്റം!

                     

                 ബകാലദതലിടന്െറ
തദലകാടല്

                                                                           അജലിതകാറകാണലി ബലി. എസറ്റ്.
                                                                                         IX F 
                             ആരുറ്റം സകകാതഡിച്ചുലപകാകുന്ന ബൈകാലമമകായഡിരുന്നു എബൈഡിയുലടതട്ട്.
കുടുറ്റംബൈതഡിസല ഏക കുടഡി എന്ന സകാനറ്റം.  ലസ്നേഹറ്റം മതഡിയകാലവകാളറ്റം നല്കുന്ന അച്ഛനുറ്റം
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അമയുറ്റം.   അവസന  ഒന്നു  തകാലലകാലഡിക്കകാ൯  മത്സരറ്റം  വയ്ക്കുന്ന  മുതശ്ശനുറ്റം  മുതശ്ശഡിയുറ്റം.
ആശഡിക്കുന്നസതലകാറ്റം  വകാങ്ങഡിസക്കകാടുക്കകാ൯  പ്രകാപ്തഡിയുള്ള  കുടുറ്റംബൈമകായഡിരുന്നഡില
എബൈഡിയുലടതട്ട്.   എങഡിലുറ്റം  അവ൪  ലസ്നേഹലതകാസടയകാണട്ട്  കഴഡിഞ്ഞഡിരുന്നതട്ട്.   സ്കൂളഡിലുറ്റം
വശ്രീടഡിലുറ്റം  അവ൯  ഉജത്വലതകാരമകായഡിരുന്നു.   അവസന്െറ  സല്സത്വഭകാവങ്ങള  വളസര
സപസടന്നകാണട്ട് കൂട്ടുകകാസരയുറ്റം ആക൪ഷഡിചതട്ട്.  നകാട്ടുകകാരുസട പ്രശ്രീയസപട ഓമനയകായഡിരുന്നു
അവ൯.  
                          എന്നകാല് കകാലതഡിസന്െറ ചുഴഡിയഡില് അവനട്ട് അവസന്െറ അമസയ
നഷ്ടമകായഡി.  കകാ൯സ൪ എന്ന ആ മകാരകലരകാഗറ്റം അവസന്െറ ജശ്രീവഡിതതഡിസന്െറ  എലകാമകായ
അമസയ അവനഡില് നഡിന്നുറ്റം പറഡിസചടുത.   ജശ്രീവഡിതതഡില് ആകപകാസട ഒരു ഏകകാന്തത
ലതകാന്നഡിയവനട്ട്.   ധകാരകാളറ്റം  തഡിരക്കുകള  നഡിറഞ്ഞതകായഡിരുന്നു  എബൈഡിയുസട  അച്ഛസന്െറ
ജഡിവഡിതറ്റം.   അതഡിനകാല് അവസന്െറ കകാരമങ്ങളഡില് കൂടുതല് ശദഡിക്കകാ൯ അലദഹതഡിനു
കഴഡിയുമകായഡിരുന്നഡില.   രണകാറ്റം  വഡിവകാഹസതപറ്റഡി  പലരുറ്റം  പറസഞ്ഞങഡിലുറ്റം  അലദഹറ്റം
ആദമറ്റം സമതഡിചഡില.  മകസന്െറ നസലകാരു ഭകാവഡിസയ മു൯നഡി൪തഡി അവസകാനറ്റം അലദഹറ്റം
രണകാറ്റം  വഡിവകാഹതഡിനു  തയ്യകാറകായഡി.   എബൈഡിനു  നഷ്ടപട്ടുലപകായ  ആ  മകാതൃലസ്നേഹറ്റം
മതഡിയകാലവകാളറ്റം  രണകാനമയഡില്  നഡിന്നുറ്റം  കഡിട്ടുസമന്നട്ട്  എലകാവരുറ്റം  വഡിശത്വസഡിചഡിരുന്നു.
എന്നകാല് രണകാനമയുസട സത്വകാ൪തത അച്ഛനഡില് നഡിന്നട്ട് എബൈഡിസന അകറ്റഡി.  അവ൪ക്കട്ട്
എബൈഡിസന ഇഷ്ടമഡിലകായഡിരുന്നു.  അവ൪സക്കകാരു മക൯ പഡിറന്നലതകാസട ആ അകല്ചയുറ്റം
പൂ൪ണമകായഡി.  എബൈഡിനട്ട് വശ്രീടഡിസലകാരു സകാനവറ്റം ലഭഡിക്കകാസത വന്നു.  ഒടുവഡില് അവനട്ട് ഒരു
ആശത്വകാസറ്റം  എന്ന  വണറ്റം  മുതശ്ശനുറ്റം  മുതശ്ശഡിയുറ്റം  അവഡിസട  വന്നു.   അവ൯  വശ്രീണ്ടുറ്റം
ഉത്സകാഹവകാനകായഡി.   എന്നകാല്,  ഒരപകടതഡില്  അവസന്െറ  മുതശ്ശനുറ്റം  മുതശ്ശഡിയുറ്റം
മരഡിക്കുകയകായഡിരുന്നു.  
                   അവഡിസടയുറ്റം കദവറ്റം അവസന ഏകനകാക്കഡി.  വശ്രീടഡിസല ഇരുട്ടുമുറഡിയഡിലകായഡി
അവസന്െറ  ജശ്രീവഡിതറ്റം.   സ്കൂളഡിസല കൂട്ടുകകാസരലകാറ്റം  അവനഡില് നഡിന്നുറ്റം അകല്ച പകാലഡിച്ചു.
നകാട്ടുകകാസരലകാറ്റം  അവസന  സഹതകാപലതകാസട  ലനകാക്കഡിയഡിരുന്നു.   വശ്രീടഡില്  വന്നകാല്
അവരുസടസയലകാറ്റം ദകാസമവൃതഡി സചേയ്യകാനകായഡിരുന്നു എബൈഡിനട്ട് സമയറ്റം.  അച്ഛസന്െറ മസൗനറ്റം
അവസന  സങടതഡിലലക്കട്ട്  കടതഡിവഡിട്ടു.   ഉറക്കമഡിലകാത  രകാത്രഡികളഡില്  അവ൯
ലതങ്ങലലകാസട  അവസന്െറ  അമസയ  ഓ൪ത.   ആകകാശതഡിസല  നകത്രങ്ങള
മഡിന്നുലമ്പകാള അവ൯ അമ ചേഡിരഡിക്കുന്നതകായഡി  സങല്പഡിച്ചു.   ജശ്രീവഡിതതഡിസന്െറ  ഓലരകാ
തകാളവറ്റം അവനട്ട് ദഡിനറ്റം പ്രതഡി നഷ്ടമകായഡി.  
                                    യസൗവനറ്റം കടന്നലതകാസട അവസന്െറ കൂടട്ട് ലഹരഡിലയകാടകായഡി.
അവ൯  ശരഡിക്കുസമകാരു  ലഹരഡിയുസട  അടഡിമയകായഡി  ജശ്രീവഡിച്ചു.    ജശ്രീവഡിതതഡിലലക്കു
തഡിരഡിച്ചുവരകാ൯  പലപ്രകാവശമറ്റം  ശമഡിസചങഡിലുറ്റം  രണകാനമയുസട  തുട൪ചയകായ
പരഡിഹകാസവറ്റം,  അതഡില്  പ്രതഡികരഡിക്കകാസത  നഡില്ക്കുന്ന  അച്ഛനുറ്റം  അവസന  ആ
കുഴഡിയഡിലലക്കകാണട്ട്  തള്ളഡിവഡിടതട്ട്.   അവനട്ട്  ജശ്രീവഡിതറ്റം  മടുക്കുവകാ൯  തുടങ്ങഡി.   അവനട്ട്
പ്രതശ്രീകകള  ഇലകായഡിരുന്നു.   ഇതരതഡില്  അ൪തശൂനമമകായ  ജശ്രീവഡിതറ്റം
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അവസകാനഡിപഡിക്കകാ൯  ശമഡിച്ചു.   സത്വ൪ഗതഡിസലങഡിലുറ്റം  അമലയകാസടകാപറ്റം  സുഖമകായഡി
ജശ്രീവഡിക്കകാ൯ കഴഡിയണലമസയന്നകായഡിരുന്നു അവസന്െറ പ്രകാ൪തന.  പഡിലറ്റദഡിവസറ്റം മനസഡില്
എലന്തകാ  തശ്രീരുമകാനഡിച്ചുറപഡിചതുലപകാസല  സ്കൂളഡില്  നഡിന്നുറ്റം  ഇറങ്ങഡിയ  അവസന  പഡിടഡിച്ചു
നഡി൪തഡിയതട്ട്  മനുവഡിസന്െറ  വഡിളഡിയകാണട്ട്.   ജശ്രീവ൯  നശഡിപഡിക്കകാ൯  ഇറങ്ങഡി  തഡിരഡിച
അവലനകാടട്ട് ഒരു അലപകയുമകായഡിടകാണട്ട് മനു വന്നതട്ട്.  "ഇന്നട്ട് നമുക്കട്ട് ഒരുമഡിചട്ട് വശ്രീടഡിലലക്കട്ട്
ലപകാകകാലമകാ?”  എന്നതകായഡിരുന്നു  ആ  ലചേകാദമറ്റം  .   തലന്നകാടഡിതുവസര  ആരുറ്റം  ഇങ്ങസന
ലചേകാദഡിചഡിടഡില.   ആരുറ്റം  കൂട്ടുകൂടകാനുറ്റം  ശമഡിചഡിടഡില.   മനസഡിലകാമനലസകാസടയകാസണങഡിലുറ്റം
അവസകാനറ്റം എബൈഡി൯ സമതഡിച്ചു.
                   വഴഡിയകാത്രയഡിലുടനശ്രീളറ്റം മനു നഡി൪തകാസത സറ്റംസകാരഡിച്ചു.  തകാ൯ ജശ്രീവഡിതറ്റം
തശ്രീ൪ക്കകാ൯  ഒരു  ഉപകാധഡിയകായഡികസണതഡിയ  വഡിഷക്കുപഡി  എബൈഡി൯  മനുവഡിനട്ട്  കകാണഡിച്ചു
സകകാടുത.   എബൈഡി൯  എസന്തങഡിലുറ്റം  പറയുന്നതഡിനുമു൯പട്ട്   മനു  പറഞ്ഞു.   "ഇതട്ട്
ജശ്രീവഡിതമകാണട്ട്.  നഷ്ടസപടുതഡിയകാല് ഒരഡിക്കലുറ്റം തഡിരഡിച്ചുകഡിടഡില. 
നഡിസന്ന  ഇങ്ങസന  ആക്കഡിയതട്ട്  നഡിസന്െറ  ജശ്രീവഡിതസകാഹചേരമമകാണട്ട്.  ജശ്രീവഡിതതഡിസന്െറ
ഒഴുക്കഡിസനകാതട്ട്  തുഴയുകയല ലവണതട്ട്.”  മനു ഉപലദശഡിച്ചു.   പ്രതഡിബൈനങ്ങസള തരണറ്റം
സചേയ്യുകയകാണട്ട്  നമ്മുസട ലകമസമന്നട്ട് മനു പറഞ്ഞു.  എബൈഡിസന്െറ കണ്ണുകള നഡിറഞ്ഞു.
അവ൯ മനുവഡിലനകാസടകാപറ്റം അവസന്െറ വശ്രീടഡില് ലപകായഡി.  അച്ഛനുറ്റം അമയുറ്റം അടങ്ങഡിയ ഒരു
സകകാച്ചുകുടുറ്റംബൈമകാണട്ട്   മനുവഡിസന്െറതട്ട്.   മനുവഡിസന്െറ  അമ  എബൈഡിസന  സത്വന്തറ്റം
മകസനലപകാസല തലലകാടഡി.  ആ സ്പ൪ശനതഡില് അവ൯ അറഡിഞ്ഞതട്ട് തനഡിക്കു നഷ്ടസപട
ബൈകാലമതഡിസന്െറ തലലകാടലകാണട്ട്.  അതട്ട് അവസന്െറ ജശ്രീവഡിതതഡില് ധകാരകാളറ്റം മകാറ്റങ്ങളക്കുറ്റം
കകാരണമകായഡി.  

എടന്െറ അമ
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അലമ നഡിസന്ന കകാണകാതഡിരുന്നകാല്                                
എ൯ മനറ്റം ആസകതള൪ന്നുലപകാകുറ്റം!                                Ashish S shiju

അമയഡിലകാദഡിവസറ്റം ഒരു ഉ൯ലമഷമഡില.                                  VIII O
വശ്രീടഡിസല ലജകാലഡി എലകാറ്റം കഴഡിഞ്ഞട്ട്-
എന്നുസട കകാരമറ്റം ലനകാക്കുറ്റം അമ
അമഡിഞ്ഞപകാലു തന്നൂടഡിയമത൯-

                                എ൯ ബൈലറ്റം.
എനപറഞ്ഞകാലുറ്റം നന്മ മകാത്രറ്റം
പറ ഞ്ഞുതരുന്ന അമ!

എന കഷ്ടപകാടുസണങഡിലുറ്റം,

എസന്ന ഒന്നുറ്റം അറഡിയഡിക്കകാസത,

മനസഡില്ഒതുസക്കകാന്നരമ.

എസന്ന തകാരകാട്ടു പകാട്ടുപകാടഡിയുറക്കുസന്നകാരമ.

                                                                                          
     
   

                                                                                          

ദലഖനശ
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ഉളദച്ചരല് വലിദേദകാഭദകാസതലിടന്െറ ആവശദകതയശ     

സകാമൂഹലിക പങകാളലിതവശ

                                                   അകരകാതഡിക എ.എറ്റം.

അവസരസമതത്വറ്റം മനുഷമസന്െറ അനഡിവകാരമതയകാണട്ട്,  അവകകാശമകാണട്ട്.  പലലപകാഴുറ്റം
വഡിദമകാഭമകാസപ്രകഡിയയഡില്  അവസരസമതത്വറ്റം  നഡിലഷധഡിക്കസപടുന്നുലണകാ  എന്നതട്ട്
വ൪തമകാനകകാലതട്ട് ചേഡിന്തഡിക്കസപടുന്ന ഒരു സതമമകാണട്ട്.  ഇന്നസലകളഡിസല സമൂഹറ്റം
ജകാതഡിയുസടലയകാ  ,  മതതഡിസന്െറലയകാ  ,  സകാറ്റംസ്കകാരഡിക  കവവഡിധമതഡിസന്െറലയകാ
ലപരഡില്  പകാ൪ശത്വവല്ക്കരഡിക്കസപട്ടുസവങഡില്  ഇന്നഡിസന്െറ  ചേരഡിത്രറ്റം  വഡിഭഡിന്നമകാണട്ട്.
ശകാരശ്രീരഡികലമകാ മകാനസഡികലമകാ ആയഡി രൂപസപടുന്ന കവകലമങ്ങളുസട ലപരഡില് ഒരു
സചേറു വഡിഭകാഗസമങഡിലുറ്റം അവഗണഡിക്കസപടുന്നു,  മകാറ്റഡിനഡി൪തസപടുന്നു.ഇവഡിസടയകാണട്ട്
ഉളലചരല് വഡിദമകാഭമകാസതഡിസന്െറ ആവശമകത.

                              "വഡിദമകാഭമകാസറ്റം ഏറ്റവറ്റം ശക്തഡിയുള്ള ഒരകായുധമകാണട്ട്.
ലലകാകസത  മകാറ്റുവകാ൯  നഡിങ്ങളക്കഡിതട്ട്  ഉപലയകാഗഡിക്കുവകാ൯  കഴഡിയുറ്റം.”
സനല്സണ്മലണലയുസട  പ്രസഡിദമകായ  ഈ  വകാക്കുകള  വഡിദമകാഭമകാസതഡിസന്െറ
പ്രകാധകാനമതഡിലലക്കട്ട്  വഡിരല്  ചൂണ്ടുന്നു.   ലലകാകതഡിസന്െറ  മകാറ്ററ്റം
സകാ൪തകമകാകണസമങഡില്  ലകമതഡിസലതന്ന  വഡിദമകാഭമസപ്രകഡിയയകാണട്ട്
നമുക്കകാവശമറ്റം.   ഒരുവസന്െറ  മകാനസഡികവറ്റം  ശകാരശ്രീരഡികവമകായ  വള൪ചയകാണട്ട്
വഡിദമകാഭമകാസതഡിലൂസട കകവരഡിക്കസപടുന്നതട്ട്.  ആരുറ്റം പൂ൪ണരകായഡി ജനഡിക്കുന്നഡില,

അപൂ൪ണരകായഡി മരഡിക്കുന്നതുമഡില.  ജനന – മരണ പ്രകഡിയയഡിടയഡിസല ജശ്രീവഡിതസമന്ന
യകാത്രയഡിടയഡില്  അവ൪  എസന്തകാസക്കലയകാ  ലനടുന്നു.   അതട്ട്  ചേഡില൪ക്കട്ട്  മകാത്രറ്റം
അവകകാശസപടതല.  “  പ്രപഞതഡില്  ചേഡില൪ക്കുമകാത്രമകായഡി  നകത്രറ്റം
കണ്ചേഡിമ്മുന്നതുമഡില....ചേഡില൪ക്കുമകാത്രമകായഡി മഴയുറ്റം സവയഡിലുറ്റം കകാറ്റുറ്റം ഋതുലഭതമകായഡി
ഭവഡിക്കുന്നതുമഡില...പൂക്കള വഡിടരുന്നഡില...പുഴകള ഒഴുകുന്നതുമഡില" –  പ്രപഞസതമറ്റം
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ഇതകാണട്ട്.
           പലക,വഡിദമകാഭമസപ്രകഡിയയഡിലുറ്റം  സകാമൂഹഡിക  –  സകാറ്റംസ്കകാരഡിക
ലമഖലകളഡിലുറ്റം എലന്ത ഭഡിന്നലശഷഡിക്കകാലരകാടട്ട് ഒരു വഡിലവചേനറ്റം.  കൂടതഡിലുസള്ളകാരകാള
ഒരു മഡിനഡിറ്റട്ട്  സകകാണട്ട് അറുപതട്ട് പടഡികള ചേവഡിടഡികയറുലമ്പകാള മസറ്റകാരകാളക്കട്ട് രണ്ടു
പടഡിയഡില്  എതഡിലചരകാലന  കഴഡിഞ്ഞഡിട്ടുണകാവകയുള.   ഇവഡിസട  നകാറ്റം  എന്തകാണട്ട്
സചേയ്യുക?  അടുതഘടതഡില് ഭഡിന്നലശഷഡിക്കകാരസന ഒഴഡിവകാക്കുകയലല സചേയ്യുന്നതട്ട്?
അവലനകാടുള്ള  സഹതകാപറ്റം  സകകാണകാസണന്നട്ട്  നഡിങ്ങള  പറലഞ്ഞക്കകാറ്റം.   പസക,

അതട്ട്  അവസരനഡിലഷധമല?  ചേരഡിത്രറ്റം  പരഡിലശകാധഡിചകാല്  സമൂഹറ്റം
സഹതകാപലതകാസട മകാത്രറ്റം കണഡിരുന്ന പലരുറ്റം ജശ്രീവഡിതവഡിജയതഡിസന്െറ ഔന്നതമറ്റം
കശ്രീഴടക്കഡിയതട്ട്  വഡിസ്മരഡിക്കകാനകാവഡില.   ബൈഡിലധകാവനുറ്റം  സഹല൯സകലറുറ്റം  കവക്കറ്റം
വഡിജയലക്ഷ്മഡിയുറ്റം പരഡിമഡിതഡികസള പരഡിധഡിയഡിലകാസത ലനരഡിടവരകാണട്ട്.  
                  ആ ചേരഡിത്രറ്റം നമ്മുസട ഇടയഡില് ഇനഡിയുറ്റം ആവ൪തഡിക്കപടണറ്റം.

ഇവഡിസടയകാണട്ട് ഉളലചരല് വഡിദമകാഭമകാസറ്റം എന്ന ആശയറ്റം പ്രകാധകാനമമ൪ഹഡിക്കുന്നതട്ട്.
പകാഠമ  പകാലഠമതര  പ്രവ൪തനങ്ങളഡില്  മറ്റുള്ള  കുടഡികളസക്കകാപറ്റം  പസങടുക്കകാ൯
ഇതരക്കകാ൪ക്കട്ട് അവസരമുണകാകണറ്റം.  അവരുസട ലലകാകറ്റം നമുക്കട്ട് സചേറുതകായകാലുറ്റം
അവ൪ക്കട്ട്  വലുതകാണട്ട്.   മറ്റുള്ളവരഡില്  നഡിന്നട്ട്  ലഭഡിക്കുന്ന  അഭഡിനനനങ്ങളുറ്റം
ലപ്രകാത്സകാഹനങ്ങളുറ്റം  ഉളലചരല്  വഡിദമകാഭമകാസതഡിനട്ട്  അനഡിവകാരമമകാണട്ട്.
മറ്റുള്ളവരകാല്  പ്രലചേകാദഡിക്കസപടട്ട്,  അഭഡിനനഡിക്കസപടട്ട്  ഭഡിന്നലശഷഡിക്കകാരനുറ്റം  തസന്െറ
ക൪മങ്ങളഡില്  സജശ്രീവമകാകുലമ്പകാള  വഡിദമകാഭമകാസതഡിസന്െറ  ലകമറ്റം
സകാ൪തകമകാകുന്നു.  

                    ഉളചരല് വഡിദമകാഭമകാസതഡിസന്െറ ലകമറ്റം സഹതകാപമല
കരുതലകാണട്ട്;  ഒഴഡിവകാക്കലല പരഡിഗണഡിക്കലകാണട്ട്;  ശകാസഡിക്കലല അഭഡിനനനമകാണട്ട്,
ബൈഹുമതഡികള  നല്കലകാണട്ട്.   ഈ  കകാഴപകാടഡില്  മകാത്രലമ  ഭഡിന്നലശഷഡിക്കകാസര
സമൂഹതഡിസന്െറ ലന൪ധകാരയഡില് എതഡിക്കകാ൯ കഴഡിയൂ.  കകാസ്മുറഡിയഡില് നഡിന്നുറ്റം സ്കൂള
അസറ്റംബഡിയഡിലലക്കുറ്റം അവഡിസട നഡിന്നട്ട് സമൂഹതഡിലലക്കുറ്റം അവസന്െറ പങ്കുവയലുകളുറ്റം
പ്രകടനങ്ങളുറ്റം വളരുലമ്പകാള അവസന്െറ ജശ്രീവഡിതതഡില് ഭഡിന്നലശഷഡിക്കകാര൯ എന്ന
പ്രലയകാഗതഡിനു ലപകാലുറ്റം സകാനമഡിലകാതകാകുന്നു.  

                          ഈ പ്രവ൪തനഘടഡില് സമൂഹതഡിനുള്ള പങട്ട് വളസര
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വലുതകാണട്ട്.   ഏലതകാ  തലതഡില്  ഇതരക്കകാസര  കവകലമമുള്ളവരകായഡി  കണട്ട്
അവസര   സമൂഹതഡിസന്െറ   ലന൪ധകാരയഡില്  നഡിന്നുറ്റം  വഡിദമകാഭമകാസപ്രകഡിയയഡില്
നഡിന്നുറ്റം മകാറ്റഡിനഡി൪തഡി അവ൪ക്കട്ട് ലവണഡി മകാത്രറ്റം ഒരു ലലകാകറ്റം നഡി൪മഡിക്കുലമ്പകാള
അവ൪ കലമണ പകാ൪ശത്വവല്ക്കരഡിക്കസപട ഒരു വഡിഭകാഗമകായഡി മകാറഡിലയക്കകാറ്റം.  ഇതട്ട്
പരഡിഷ്കൃത സമൂഹതഡിനട്ട് ഭൂഷണമല.  കുടുറ്റംബൈവറ്റം വഡിദമകാലയസമൂഹവറ്റം ഒരുലപകാസല
ഈ  ഉളലച൪ക്കല്  പ്രകഡിയയഡില്  പങകാളഡിയകാകുലമ്പകാള  വമതമസതകളഡിലകാത
സമതത്വസുനരമകായ  ഒരു  സമൂഹറ്റം  രൂപസപടുറ്റം,  അപൂ൪ണതകള  സമൂഹതഡിസന്െറ
കകതകാങ്ങലകായഡി,  കരുതലകാല്  പൂ൪ണത  ലനടുറ്റം.   ഇവഡിസട  ലജകാണ്ഡഡിലവയുസട
വകാക്കുകള  യകാഥകാ൪തമമകാകുറ്റം.  "ജശ്രീവഡിതതഡിനുലവണഡിയുള്ള  തയ്യകാസറടുക്കലല
വഡിദമകാഭമകാസറ്റം; വഡിദമകാഭമകാസറ്റം ജശ്രീവഡിതറ്റം തസന്നയകാണട്ട്.”
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       ഓദടകാവണലി

                                                                              Hariprasad H. VIII F
നകാടകായ നകാടകാസക ഓടഡി നടക്കുന്ന ഓലടകാവണഡി
പരക്കറ്റം പകാചഡിലഡിസനകാതുക്കമഡിലകാത ഓലടകാവണഡി
ലനരലമ ലനകാക്കകാസത  ഓടഡി നടക്കുന്ന ഓലടകാവണഡി
പണ്ടുമുതലല ഓടഡി നടക്കുന്ന ഓലടകാവണഡി

മൂന്നുകകാലുസകകാലണകാടഡി നടക്കുന്ന ഓലടകാവണഡി
നകാലുകകാലസന പഡിന്നഡിലകാക്കുന്ന ഓലടകാവണഡി
ഏതു വഴഡിയഡിലുറ്റം ഓടഡി നടക്കുന്ന ഓലടകാവണഡി             
നകാടകാസരലസ്നേഹഡിക്കുറ്റംഓലടകാവണഡി
                                                                                            
ലറകാഡഡില് തളരകാത ഓലടകാവണഡി
ലറകാഡഡിസന്െറ സങടമറഡിയുലന്നകാ൯ ഓലടകാവണഡി
ലറകാഡഡിസന്െറ ചേക്കരമുതകാണട്ട് ഓലടകാവണഡി
നകാടഡിസലമുതഡിസന്െറമുതകാണട്ട്ഓലടകാവണഡി
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ശദീലമകാണറ്റ്ഓ൪മ

 

 
                               അജശ്രീറകാണഡി പഡി.എസട്ട് 

                                     
എലകാ  ലജകാലഡിയുസടയുറ്റം,  ബൈഡിസഡിനസഡിസന്െറയുറ്റം  വഡിജയതഡിനട്ട്  അടഡിസകാനമകാണട്ട്
കൃതമവറ്റം നഡിലനഡില്ക്കുന്നതുമകായ ഓ൪മ.  അവസകാന വഡിശകലനതഡില് നഡിങ്ങളുസട
എലകാ അറഡിവകളുസടയുറ്റം അടഡിസകാനറ്റം ഓ൪മശക്തഡിയകാണട്ട്.  "ഓ൪മശക്തഡിയകാണട്ട്
അറഡിവട്ട് " എന്നട്ട് ലപലറ്റകാ പറയുകയുണകായഡി.
                                        യഥകാ൪ഥതഡില് ഓ൪മശക്തഡി പൂ൪ണമകായഡി
നഷ്ടസപടകാല്  നഡിങ്ങളക്കട്ട്  പഡിസന്ന  എലകാ  കകാരമങ്ങളുറ്റം  തുടക്കറ്റം  മുതല്
പഠഡിലക്കണഡിയഡിരഡിക്കുന്നു.   ഒരു  നവജകാതശഡിശുവഡിസനലപകാസല,  എങ്ങസന  വസ്ത്രറ്റം
ധരഡിക്കണറ്റം,  കകാ൪  ഓടഡിക്കണറ്റം,  കതഡിലയകാ  അതുലപകാലുള്ള  മസറ്റസന്തങഡിലുറ്റം
ഉപകരണലമകാ എങ്ങസന ഉപലയകാഗഡിക്കണറ്റം  അങ്ങസനസയലകാറ്റം.   ഇസതലകാറ്റം നമള
സചേയ്യുന്നുസണങഡില് അതഡിനുള്ള ഓ൪മശക്തഡി നമുക്കുസണങഡില്,  അതഡിനു കകാരണറ്റം
അസതലകാറ്റം  നമ്മുസട  ശശ്രീലമകായതുസകകാണകാണട്ട്.   ഓ൪ക്കുക   നമ്മുസട  ഓലരകാ
പ്രവൃതഡിയുറ്റം, ശശ്രീലവറ്റം ഓ൪മയുമകായഡി ബൈനസപടഡിരഡിക്കുന്നു.  ശശ്രീലമകാണട്ട് ഓ൪മ.

                       പരഡിശശ്രീലഡിപഡിക്കസപട  ഓ൪മശക്തഡിക്കട്ട്,  സ്മൃതഡി
സഹകായലകകാപകരണങ്ങള പുതഡിയലതകാ അപരഡിചേഡിതലമകാ ആയ ഒന്നല.  എന്നഡിട്ടുറ്റം
ആശരമകരമകായ  വസ്തുത;  ഇന്നുറ്റം  ഓ൪മശക്തഡി  വ൪ദഡിപഡിക്കകാനുള്ള
മകാ൪ഗങ്ങസളപറ്റഡി  അധഡികറ്റം  ആളുകളക്കുറ്റം  അറഡിവഡില.   അറഡിവസണങഡില്  തസന്ന
അതട്ട് ലവണവഡിധറ്റം ഉപലയകാഗഡിക്കുന്നഡില എന്നതകാണട്ട്.
                                               ഓഫശ്രീസഡില് എലകാ കണക്കുകളുറ്റം കകാരമങ്ങളുറ്റം
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കൃതമമകായഡി  അറഡിഞ്ഞഡിരഡിക്കുന്ന വമക്തഡിസയ ലമലധഡികകാരഡിക്കട്ട്  കശ്രീടുതല് ഇഷ്ടമകാകുറ്റം
എന്നട്ട്  പ്രലതമകറ്റം  പറലയണലലകാ.  അതുലപകാസല  ഒരു  പകാ൪ടഡിയഡില്  അസലങഡില്
ഡലമകാണ്ലസ്ട്രഷ൯  കകാസഡില്  എലകാവസരയുറ്റം  ലപരുവഡിളഡിച്ചു  സകകാണട്ട്
അഭഡിസറ്റംലബൈകാധന  സചേയ്യുന്നതട്ട്  ഒന്നകാലലകാചേഡിച്ചു  ലനകാക്കൂ.   പലക  ഈ  കഴഡിവട്ട്
എങ്ങസനയകാണട്ട് ലനടഡിസയടുക്കുക? 

                         കടപഡിങ്ങട്ട് നന്നകായഡി സചേയ്യുന്നവ൪ ഓ൪തലനകാക്കുക.

എങ്ങസനയകാണട്ട്  പഠനതഡിസന്െറ  ആദമനകാളുകളഡില്  അവ൪ക്കതട്ട്  അനുഭവപടതട്ട്.
മറ്റുള്ളവ൪  തസന്നക്കകാള  ഇതഡില്  ലയകാഗമരകാസണന്നുള്ള  ധകാരണ  അന്നട്ട്
പ്രബൈലമകായഡിരുന്നഡിലല?  ഈ  രശ്രീതഡികള  ഉപലയകാഗഡിക്കകാ൯  തുടങ്ങഡിയലപകാള
വളസരയധഡികറ്റം  പ്രയകാസറ്റം  അനുഭവപടഡിടഡിലല?  കുലറ  മുലന്നറഡികഴഡിയുലമ്പകാള
നഡിങ്ങളക്കട്ട് അത്ഭുതറ്റം ലതകാന്നഡിയഡിലല, തുടക്കതഡില് എന്തഡിനട്ട് ബുദഡിമുടഡിസചന്നട്ട്?
                                               സഡിമകണഡട്ട്സുമകായഡി ബൈനസപട ഒരു കഥ
ശദഡിക്കുക.   അലദഹറ്റം  ഒരു  കവഡി  സലമളനതഡില്  കവഡിത  സചേകാല്ലുന്നതഡിനഡിസട
സകടഡിടതഡിസന്െറ ലമല്ക്കൂര വശ്രീണട്ട് എലകാവരുറ്റം മരഡിച്ചു.  അലദഹസമകാഴഡിസക മറ്റകാ൪ക്കുറ്റം
വഡികൃതമകാക്കസപട ശവശരശ്രീരങ്ങളകാല് അവസര തഡിരഡിചറഡിയകാ൯ സകാധമമകായഡിരുന്നഡില.
എന്നകാല്  സഡിമകണഡട്ട്സട്ട്  ആ  മുറഡിയഡിസല  ഓലരകാരുതരുസടയുറ്റം  ഇരഡിപഡിടങ്ങള
എവഡിസടസയകാസക്കയകായഡിരുന്നുസവന്നട്ട്  വമക്തമകായഡി  ഓ൪തഡിരുന്നതുസടകാണട്ട്  ആ
മൃതശരശ്രീരങ്ങളുസട  സകാനറ്റം  ഉപലയകാഗസപടുതഡി  ഓലരകാരുതസരയുറ്റം

ലവ൪തഡിരഡിചറഡിഞ്ഞു.  

                                                     അശദ ഒഴഡിവകാക്കകാനുള്ള പരമപ്രധകാനമകായ
കകാരമറ്റം  -  സചേയ്യുന്നകകാരമറ്റം  വമക്തമകായ അ൪പണലബൈകാധലതകാസട  അതഡില് മുഴുകഡി
തസന്ന സചേയ്യുക എന്നതകാണട്ട്.  അലപകാള മനസ്സുറ്റം അതട്ട് സചേയ്യുന്ന അവയവറ്റം തമഡില്
ഒരു ബൈദറ്റം സകാപഡിക്കസപടുന്നു.  അതട്ട് എലപകാഴുറ്റം ഓ൪മയഡില് തങ്ങഡിനഡില്ക്കുകയുറ്റം
സചേയ്യുന്നു.                         
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അമയകാകുശ ഭകാഷ

അറഡിവഡിസന്െറയകമ്പടഡിയമ-
സയന്നഡിലകാദമകാകരറ്റംകുറഡിചതമ.
പകലന്തഡിലയകാളറ്റം സപകാരുതഡിസയസന്ന
അനുദഡിനറ്റം ലപകാറ്റഡിവള൪തമമ.

അ-യഡില് തുടങന്നു അമ.
ആ ദഡിവമമഹതഡിസയ൯റമ.                                       Anjali krishna R.R.
സചേകാലഡിപഠഡിപഡിചലതകാലരകാന്നുറ്റം
എസന്െറ സനഞഡില് മുളയ്ക്കുന്ന സത്വതട്ട്.

ഇന്നുറ്റം മറക്കകാസതയുള്ളഡി-
ലലതല്ലുറ്റം മലയകാള ഭകാഷ.
അമസയലപകാസലസയസന്െറ ഭകാഷ-
യരുളുന്നു സപകാരുള നഡിതമറ്റം,നഡിതമറ്റം !
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സത്വപ്നങ്ങള യകാഥകാ൪തദതലിദലയറ്റ്

                                                                       എലഡിസബൈതട്ട് സക
                         

ഓ൪മകള ഏസറ മധുരമുള്ളതകാണട്ട്.  അതുറ്റം എസന്ന ഞകാനകാക്കഡിയ നന്യൂ
ഹയ൪സസക്ക൯ഡറഡി  സ്കൂളഡിസനക്കുറഡിചകാകുലമ്പകാള,  അതട്ട്.  അതഡിമധുരറ്റം  തസന്ന.
ഇവഡിടസത  അധമകാപഡികയകാകുന്നതഡിനു  മുമ്പുതസന്ന  എസന്െറ  സത്വപ്നങ്ങളഡിലുറ്റം
ആഗഹങ്ങളഡിലുറ്റം  "ഈ  സ്കൂള"ഉണകായഡിരുന്നു.  ആ  കകാഴകളഡിലലയട്ട്
ഓ൪മചഡിറകഡിലലറഡി ഒരു യകാത്ര
                                                 1988 ഡഡിസറ്റംബൈ൪ മകാസറ്റം.  ഞകാ൯ B.Ed

കഴഡിഞ്ഞു നഡില്ക്കുന്ന സമയറ്റം.  ഞകാ൯,  എസന്െറ അമ,  നകാത്തൂ൯,  അവരുസട മകള
എന്നഡിവ൪  ലചേചഡിയുസട  വശ്രീടഡില്  ലപകാകകാ൯  ലവണഡി  പൂവകാറഡില്  നഡിന്നുറ്റം  ബൈസഡില്
കയറഡി,  സനലഡിമൂടഡിലലയട്ട്  ടഡിക്കറ്റട്ട്  എടുത.   ജറ്റംങട്ട്ഷനഡില്  ഇറങ്ങകാസത   ഞങ്ങള
ഇറങ്ങഡിയതട്ട്  സ്കൂളഡിനു  മുന്നഡിലുള്ള  ബൈസട്ട്ലറ്റകാപഡില്  ആയഡിരുന്നു.   അന്നട്ട്  ഞകാ൯
ആദമമകായഡി എസന്െറ സ്കൂള കണ്ടു.   ശകാന്തസുനര അന്തരശ്രീകവറ്റം,  ഓടഡിട സകടഡിടവറ്റം
എസന്െറ  മനസഡിസന  സത്വകാധശ്രീനഡിച്ചു.   ആദമ  കകാഴയഡില്  തസന്ന  എനഡിക്കട്ട്  സ്കൂള
ഇഷ്ടമകായഡി.  ഈ സ്കൂളഡില് ഒരു ലജകാലഡി കഡിടഡിയഡിരുന്നുസവങഡില് എത്ര നന്നകായഡിരുന്നു
എന്നട്ട് ഞകാ൯ ചേഡിന്തഡിക്കുകയുറ്റം ആഗഹഡിക്കുകയുറ്റം സചേയ്തു.  ഇസതകാരു മകാലനജട്ട്സമസന്െറട്ട്
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സ്കൂള  ആസണന്നട്ട്  എനഡിക്കറഡിയഡിലകായഡിരുന്നു.   സ്കൂളഡിസന്െറ  ആദമ  കകാഴ  എസന്െറ
ചേഡിന്തകളഡില് നഡിറഞ്ഞുനഡിന്നു.  

                                           1991 സമയട്ട് മുപതകാറ്റം  തഡിയതഡി എസന്െറ സനലഡിമൂടഡിസല
ലചേചഡിയുറ്റം ലചേടനുറ്റം വശ്രീടഡില് വന്നു.   ഞകാ൯ ഏസറ ആഗഹഡിച ആ കകാരമറ്റം അവ൪
എലന്നകാടു  പറഞ്ഞു.   "ജൂണ്  ഒന്നകാറ്റം  തഡിയതഡി  നശ്രീ  നന്യൂ  കഹസ്കൂളഡില്  ലജകായഡി൯
സചേയ്യണറ്റം,  അതഡിനകായഡി  സറഡഡിയകായഡിലക്കകാ.”ഏസറ  സലന്തകാഷഡിച  നഡിമഡിഷറ്റം.   ആ
സലന്തകാഷനഡിമഡിഷങ്ങള എസന്െറ മനസഡില് ഇലപകാഴുറ്റം മകായകാസത നഡില്ക്കുന്നു.  

                            മനസഡിസല  ആ  വലഡിയ  ആഗഹസത
യകാഥകാ൪തമമകാക്കഡിതന്ന  എസന്െറ  ബൈന്ധുമഡിത്രകാദഡികള...  സലഹകാദരഡി,
സലഹകാദരങ്ങള...  മകാലനജട്ട്സമസന്െറട്ട്  അറ്റംഗങ്ങള... സ൪ലവകാപരഡി സ൪വശക്തനകായ
കദവതഡിനുറ്റം  ഞകാ൯  നനഡി  അ൪പഡിക്കുന്നു.   ജശ്രീവഡിതതഡിസല  ധകാരകാളമകായ
പ്രതഡികൂലസകാഹചേരമങ്ങളഡിലുറ്റം കകതകാങ്ങകായ എസന്െറ സഹപ്രവ൪തക൪ക്കട്ട് നനഡി.
ഒപറ്റം സ്കൂളഡിനട്ട് എലകാവഡിധമകായ ഭകാവകങ്ങളുറ്റം ലസ്നേഹകാശറ്റംസകളുറ്റം ലന൪ന്നുസകകാണട്ട്....
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പലിരലിയരുദത  

മനസലിടന്െറ  മണലിടച്ചപലില്

വലിടര്ടന്നതലിയ സസൗഹൃദേശ!     

എടന്െറ ജന്മതലിന്െ പുണദമകായറ്റ്     

വന്നുദചരുന്നതകാണദീ സസൗഹൃദേശ!                             ആതലിര എസറ്റ്. ടക.               

ഓദരകാദരകാനലിമലിഷവശ സകാനത്വനമകായറ്റ്                          x p 

96
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്



കകാല്പകാടുകള

കണദീടരകാപകാന്െ വന്നുദചരുടന്നകാരദീ സസൗഹൃദേശ!

ഇമടവടകാതകാപതലിന്െകകാലത്തു

കകാതലിരലിക്കുന്നതകാടണടന്െറ സസൗഹൃദേശ!

ഉള്ളു നലിറടയ ദസ്നേഹലികകാന്െ

ഉള്ളുരുകലി പ്രകാര്തലികകാന്െ

എന്നലില് നലിന്നുശ പലിരലിയരുദത

സസൗഹൃദേദമകലിയ കൂട്ടുകകാരലി!
                   

ഭകാസ്കരകാചകാരദ

 
                                                                                  മഡിഥുല എ.ആ൪.

                                 ഭകാരതറ്റം ലലകാകതഡിനട്ട്, വഡിവഡിധ ലമഖലകളഡില് അതുലമരകായ
മഹകാപ്രതഡിഭകസള സമകാനഡിചഡിട്ടുണട്ട്.  അതഡില് ഒരു മഹകാപ്രതഡിഭയകായഡിരുന്നു ഇന്തമ൯
യൂകഡിഡട്ട്  എന്ന  വഡിലശഷണതഡിനു  പകാത്രമകായ  ഭകാസ്കരകാചേകാരമ.   അനന്തവറ്റം
അവ൪ണനശ്രീയവമകായ  ഗണഡിതശകാസ്ത്രതഡിസന്െറ  ഊരകാക്കുടുക്കുകസള  ജന്മസഡിദമകായ
ബൈസൗദഡിക  വഡിചേഡിന്തനതഡിലുറ്റം  കകാവമഭകാവനയഡിലുറ്റം  ഭകാരതതഡില്,  ഒരു  പലക
ലലകാകതഡില്  ആദമമകായഡി  അവതരഡിപഡിചതുറ്റം  വമകാഖമകാനഡിചതുറ്റം
ഭകാസ്കരകാചേകാരമനകായഡിരഡിക്കുറ്റം.  ലകരളശ്രീയ ബൈനറ്റം ആലരകാപഡിക്കുന്ന ഈ വഡിലശത്വകാതര
പ്രതഡിഭയുസട  ലപരഡില്  "സഡിദകാന്തശഡിലരകാമണഡി",  "കരണകുതൂഹലറ്റം"   എന്നശ്രീ
പ്രസഡിദങ്ങളകായ രണ്ടു ഗനങ്ങളുണട്ട്.
                                           സഡിദകാന്തശഡിലരകാമണഡിയഡിസല 'ലശ്രീലകാവതഡി' എന്ന
ഭകാഗറ്റം അഖഡിലലലകാകപ്രസഡിദവമകാണട്ട്.  ഈ ഭകാഗതഡിനട്ട് ഒടലനകറ്റം ഭകാഷകാന്തരങ്ങളുറ്റം
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വമകാഖമകാനങ്ങളുറ്റം  സഎതശ്രീഹമങ്ങളുറ്റം  നഡിലവഡിലുണട്ട്.   'ലശ്രീലകാവതഡി'  എന്ന
രജപുത്രകനമകയട്ട്  ഗണഡിതവഡിജകാനറ്റം  സരസസുനരമകായഡി  പറഞ്ഞുസകകാടുക്കുന്ന
രൂപതഡിലകാണട്ട് ഈ ഭകാഗതഡിസന്െറ രചേനസയന്നട്ട് അഭഡിപ്രകായമുണട്ട്.  
                          അതല,  ഒരു സങല്പസുനരഡിയഡിലൂസട കടലകാഴമുള്ള
ഗണഡിതശകാസ്ത്രതതത്വങ്ങസള  മധുരലമകാഹനമകായ   ആസത്വകാദനതഡിനകായഡി
അവതരഡിപഡിചതകാസണന്നുറ്റം  വകാദനുണട്ട്.   എന്തകായകാലുറ്റം  അന്നസത  സകാമൂഹഡികവറ്റം
രകാഷ്ട്രശ്രീയവറ്റം  മതപരവമകായ  എതഡി൪പ്പുകള  ഏസറ  അലദഹതഡിനട്ട്  ലനരഡിലടണഡി
വസന്നങഡിലുറ്റം  ,  വഡിജയപരകാജയങ്ങള മകാറഡിമകാറഡി  അലദഹസത പുണ൪സന്നങഡിലുറ്റം  ,
ഒന്നഡിലുറ്റം  അലദഹറ്റം  സലന്തകാഷഡിക്കുകലയകാ  നഡിരശസപടുകയുറ്റം  സചേയഡിരുന്നഡില.

നഡിരന്തരമകായ പരഡിശമമകാണട്ട് അലദഹസത വഡിശത്വപസൗരനകാക്കഡിയതട്ട്.
                                                            

ഗണലിതശകാസ്ത്രതലിടന്െറ
പ്രകാധകാനദശ

                                         
അകയ എ.എസട്ട്.

 
                     ശകാസ്ത്രങ്ങളുസട പടഡിപ്പുരയുറ്റം തകാലക്കകാലുറ്റം എന്നട്ട് വഡിലശഷഡിക്കസപടുന്ന
ശകാസ്ത്രമകാണട്ട്   ഗണഡിതറ്റം  എന്നട്ട്  നകാറ്റം  വഡിളഡിക്കുന്ന  ശകാസ്ത്രങ്ങളുസട  റകാണഡിയകായ
ഗണഡിതശകാസ്ത്രറ്റം.   അലനകറ്റം  സഹസകാബങ്ങളുസട  കഠഡിന  പ്രയത്നതഡിലൂസടയുള്ള
മനുഷമസന്െറ  കണ്ടുപഡിടഡിതമകാണട്ട്  നകാറ്റം  ഓലരകാദഡിവസവറ്റം  നഡിതമജശ്രീവഡിതതഡില്
ഉപലയകാഗഡിക്കുന്ന  സറ്റംഖമകള.   അതുസകകാണട്ട്   സറ്റംഖമകള  ജശ്രീവഡിതതഡിസന്െറ
അവഡിഭകാജമഘടകമകാസണന്നട്ട്  തസന്ന പറയകാറ്റം.   ഗണഡിതപ്രശ്നങ്ങള  സമ൪തമകായഡി
കകകകാരമറ്റം സചേയ്യണസമങഡില് ഒരു കുടഡി നഡി൪ബൈദമകായുറ്റം സറ്റംഖമകാലബൈകാധറ്റം , ചേതുഷട്ട്
കഡിയകള എന്നശ്രീ ഗണഡിതവഡിഭകാഗങ്ങള അറഡിഞ്ഞഡിരഡിക്കണറ്റം.

                      ഗണഡിതശകാസ്ത്രതഡിനട്ട് മനുഷമരകാശഡിയുസട സറ്റംസ്ക്കകാരലതകാളറ്റം
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പഴക്കമുണട്ട്.  ഇന്നട്ട്, നൂതനമകായ കശലഡികളുറ്റം, വമകാപ്തഡിയുറ്റം സകകാണട്ട് ഗറ്റംഭശ്രീരമകായ ഒരു
സത്വതന്ത്ര ശകാസ്ത്ര ശകാഖയകായഡി ഗണഡിതശകാസ്ത്രറ്റം മകാറഡിയഡിരഡിക്കുന്നു.  മകാത്രമല മറ്റട്ട് എലകാ
ശകാസ്ത്രശകാഖകസളയുറ്റം  ഗണഡിതശകാസ്ത്രപരമകായഡി  പ്രകകാശഡിപഡിക്കകാ൯  കഴഡിയുറ്റം  എന്നതട്ട്
ഗണഡിതശകാസ്ത്രതഡിസന്െറ  ഏറ്റവറ്റം  വലഡിയ  സവഡിലശഷതയകാണട്ട്.   മനുഷമസന്െറ
എണഡിയകാസലകാടുങ്ങകാത  ലനടങ്ങളുസടസയലകാറ്റം  പഡിന്നഡില്  പ്രവ൪തഡിക്കുന്നതട്ട്
ഗണഡിതശകാസ്ത്രമകാണട്ട്  എന്നുള്ളതഡില്  സറ്റംശയമഡില.   അതുസകകാണട്ട്  ഈ
ശകാസ്ത്രസകാഗരതഡിസന്െറ  തശ്രീരതട്ട്  കൂടഡി  നമുക്കട്ട്  അഭഡിമകാനപൂ൪വറ്റം  ശകാസ്ത്രങ്ങളുസട
റകാണഡിയകായ ഗണഡിതശകാസ്ത്രസത ഉയ൪തഡിക്കകാടകാറ്റം.  

ഗണലിത കത്വലിസറ്റ്

1.'ഗണഡിതശകാസ്ത്ര ജന്മകാരുസട  ഗണഡിതശകാസ്ത്രജ൯'  എന്നട്ട്  വഡിലശഷഡിപഡിക്കുന്നതട്ട്
ആസര ?
                                ആ൪ത൪ സകയഡിലഡി

2.ഒരക്കസറ്റംഖമയുസട  അഞകാറ്റം കൃതഡി  32768 എന്നകാല് സറ്റംഖമ ഏതട്ട്  ?
                                          8

3.ഭകാസ്കരകാചേകാരമരുസട   'ലശ്രീലകാവതഡി'  എന്ന  ഗനറ്റം  ഏതട്ട്  കൃതഡിയുസട
ഭകാഗമകാണട്ട് ?
                           സഡിദകാന്തശഡിലരകാമണഡി
4.ഗണഡിതശകാസ്ത്ര  ഗലവഷണതഡിനഡിടയഡില്  തല  നഷ്ടസപട  ശകാസ്ത്രജ൯
ആരട്ട് ?
                               ആ൪ക്കഡിമഡിഡശ്രീസട്ട്

5.10 2 – 9 2+ 8 2 – 7 2+ 6 2- 5 2+ 4 2- 3 2+2 2- 1 2 എത്ര ?
                                      55
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6.  5 ലപ൪ 5 മണഡിക്കൂ൪ സകകാണട്ട് 5 km മല കയറുന്നു എന്നകാല് ഒരകാളക്കട്ട്
1 km മല കയറകാ൯ എത്ര സമയറ്റം ലവണഡിവരുറ്റം ?
                                  ഒരു മണഡിക്കൂ൪

7. ഒരു ലകകാക്കഡില് സമയറ്റം 5:30 ആവലമ്പകാള മഡിനഡിടട്ട് സൂചേഡിയുറ്റം മണഡിക്കൂ൪
സൂചേഡിയുറ്റം നഡി൪ണയഡിക്കുന്ന ലകകാണളവട്ട് എത്ര ?
                             15 ഡഡിഗഡി 

8.  സതകാടടുത  രകാജമ ങ്ങളക്കട്ട്  ഒലര  നഡിററ്റം  വരകാതവഡിധറ്റം  ഏതട്ട്
ഭൂപടതഡിസലയുറ്റം  രകാജമങ്ങളക്കട്ട്  വമതമസനഡിററ്റം  നല്കകാ൯  ഏറ്റവറ്റം
കുറഞ്ഞതട്ട് എത്ര നഡിറങ്ങള ലവണറ്റം?
                             4
9.  മശ്രീന, റശ്രീന, ഗശ്രീതു, രകാഹുല് എന്നശ്രീ നകാലു കുടഡികളുസട ശരകാശരഡി മകാ൪ക്കട്ട്
30.  റശ്രീന,  ഗശ്രീതു,  രകാഹുല് എന്നഡിവരുസട ശരകാശരഡി മകാ൪ക്കട്ട് 15.  എന്നകാല്
മശ്രീനയുസട മകാ൪ക്കട്ട് എത്ര?
                                           75

10. വഡിട്ടുലപകായ ഭകാഗറ്റം പൂരഡിപഡിക്കുക.
          
                                                                                       
                                                                                       9  
               3                                   6                                     
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കൃഷലികകാരനുശ കുസൃതലികളകായ മൂന്നറ്റ്
മുയലകളുശ

                                                                                  ശരണ് എസട്ട്.യു.
                      ഒരു സലതട്ട് ഒരു കൃഷഡിക്കകാരനുണകായഡിരുന്നു.  ആ കൃഷഡിക്കകാര൯
പചക്കറഡികളകാണട്ട്  കൃഷഡി  സചേയഡിരുന്നതട്ട്.   ആ  കൃഷഡിയഡിടതഡിസന്െറ  അല്പറ്റം  ദൂസരയകായഡിരുന്നു
കുസൃതഡികളകായ  മൂന്നട്ട്  മുയലുകള  തകാമസഡിചഡിരുന്നതട്ട്.   ആ  മുയലുകള  എലകാ  ദഡിവസവറ്റം
കൃഷഡിക്കകാരസന്െറ  പചക്കറഡികള  നശഡിപഡിക്കുകയുറ്റം  തഡിന്നട്ട്  തശ്രീ൪ക്കുകയുറ്റം  സചേയഡിരുന്നു.
അങ്ങസനയഡിരഡിസക്ക ഒരു ദഡിവസറ്റം കൃഷഡിയഡിടതഡില് കൃഷഡിക്കകാര൯ സകണഡി നഡി൪മഡിച്ചു വച്ചു.  ഇതട്ട്
മുയല്ക്കുട൯മകാ൪ കണ്ടു.  പഡിലറ്റ ദഡിവസറ്റം കൃഷഡിക്കകാര൯ കൃഷഡിയഡിടതഡില് വന്നു ലനകാക്കഡിയലപകാള
കൃഷഡിയഡിടറ്റം നശഡിച്ചുറ്റം സകണഡികസളലകാറ്റം നശഡിപഡിച്ചുറ്റം ഇടഡിരഡിക്കുന്നു.  പകാവറ്റം കൃഷഡിക്കകാരനട്ട് ദദുഃഖവറ്റം
ലദഷമവറ്റം വന്നു..
                                  അങ്ങസനയഡിരഡിസക്ക  കൃഷഡിക്കകാര൯ മൂന്നട്ട് മുയലുകസളയുറ്റം പഡിടഡിക്കകാ൯
ലവടക്കകാരസന  വരുതഡി.   ലവടക്കകാരസന  മൂന്നട്ട്  മുയലുകളുറ്റം  കൂടഡി  കളഡിപഡിചട്ട്  തള൪തഡി
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മടക്കഡിയയച്ചു.   ഈ  വഡിദമയുറ്റം  ലതകാറ്റ   കൃഷഡിക്കകാര൯  മുയലുകസള  മയക്കുന്ന  മരുന്നട്ട്
പചക്കറഡികളഡില്  തളഡിച്ചു.   എന്നകാല്  ആ  ദഡിവസറ്റം  മുയലുകള  കൃഷഡിസലതട്ട്  എതഡിയഡില.
അതുസകകാണട്ട്  കൃഷഡിക്കകാര൯  പഡിലറ്റ  ദഡിവസവറ്റം  പചക്കറഡികളഡില്  മരുന്നട്ട്  തളഡിച്ചു.   വഡിശപട്ട്
സഹഡിക്കകാനകാവകാസത  മുയലുകള പചക്കറഡി കഴഡിക്കകാനകായഡി വന്നു.  പചക്കറഡി കഴഡിചട്ട് മുയലുകള
മയങ്ങഡി വശ്രീണു.   മയക്കറ്റം സതളഡിഞ്ഞലപകാള കൃഷഡിക്കകാരസന്െറ വശ്രീടഡിസല കൂടഡിനകതകായഡിരുന്നു
മൂന്നട്ട് മുയലുകളുറ്റം.   മൂന്നട്ട് മുയലുകസളയുറ്റം വഡില്ക്കകാനകായഡി ഇറചഡിക്കടയഡില് സകകാണ്ടു ലപകാകുവകാ൯
ഒരുങ്ങഡിയലപകാള മൂന്നട്ട് മുയലുകളുറ്റം കരയുന്ന ശബറ്റം ലകടട്ട് ക൪ഷകനട്ട് അലഡിവ ലതകാന്നഡി.  
                              മുയലുകസള ക൪ഷക൯ വഡിറ്റഡില.  സഞഡിയഡില് നഡിന്നട്ട് മുയലുകസള ഇറക്കഡി
അടുതള്ള മരതഡിസന്െറ പഡിറകഡില് ഒളഡിപഡിച്ചു വചഡിടട്ട് പറഞ്ഞു; “  എസന്നക്കണട്ട് നഡിങ്ങള ഇനഡി
ലപടഡിക്കണ,  ഞകാ൯ നഡിങ്ങസള ഒന്നുറ്റം സചേയ്യഡില.  നഡിങ്ങള ഇനഡി പചക്കറഡികള നശഡിപഡിക്കരുതട്ട്.
പചക്കറഡികള  ലവണസമങഡില്  എസന്െറ  അടുക്കല്  ലചേകാദഡിചകാല്  മതഡി.   ഞകാ൯  നഡിങ്ങളക്കട്ട്
ഭകണറ്റം തരകാറ്റം.”  ഇതു ലകട മുയലുകള പറഞ്ഞു; “  ഞങ്ങലളകാടട്ട് കമഡിക്കലണ,  ഇനഡി ഞങ്ങള
പചക്കറഡികള  നശഡിപഡിക്കുകയഡില.”  അങ്ങസന  ഓലരകാ  ദഡിവസവറ്റം  മുയലുകള   ക൪ഷകസന്െറ
അടുക്കല് സചേന്നട്ട് ഭകണറ്റം തഡിന്നകാ൯ ലചേകാദഡിക്കുറ്റം.   ക൪ഷക൯ അവ൪ക്കട്ട് ധകാരകാളറ്റം ഭകണങ്ങള
സകകാടുക്കുറ്റം.   അങ്ങസന  അവ൪ കൂട്ടുകകാരകായഡി ജശ്രീവഡിച്ചു.  
                                                                   

ഓണ്കല൯ ദഷകാപലിങ്ങറ്റ്

                                                       

                                                                     K.C. Sugatha kumari
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                       ഇന്നട്ട് ഇസന്െറ൪സനറ്റഡിസന്െറ ഉപലയകാഗറ്റം  കൂടഡിയലതകാസട ആര്ക്കുറ്റം
എവഡിസടയുറ്റം  ഇരുന്നട്ട്  സമകാകബൈല്,  കമ്പന്യൂട൪   എന്നഡിവയഡിലൂസട  ലലകാകറ്റം
കകപഡിടഡിയഡിലകാക്കകാറ്റം.  ഇസൗ ഉപലയകാഗതഡിസന്െറ ഏറ്റവറ്റം അടുതകകാലതട്ട് ഉണകായ
പ്രവണതയകാണട്ട്ഓണ്കല൯  ലഷകാപഡിങ്ങട്ട്.   ഇതഡിലൂസട  നമുക്കട്ട്  ആവശമമകായ
സകാധനങ്ങള കടകളഡിലുറ്റം,  നശ്രീണ കന്യൂവഡിലൂറ്റം  ബൈഹളതഡിലുറ്റം  ലപകായഡി   വകാലങ്ങണ
സകാഹചേരമറ്റം  ഒഴഡിവകാക്കുന്നു.   നമ്മുസട  സമകാകബൈല്  അഥവകാ  കമ്പന്യൂട൪  വഴഡി  ഒരു
വഡിരല്  തുമ്പഡില്  നമുക്കട്ട്  ഇഷ്ടസപട  സകാധനങ്ങള  ചേഡില  വന്െകഡിട  കമ്പനഡി
കസറ്റുകളകായ  ആമലസകാണ്,  ഫഡിപട്ട്കകാ൪ടട്ട്  മുതലകായവയഡില്  നഡിന്നുറ്റം  വളസര
സപസടന്നട്ട്  തഡിരസഞ്ഞടുക്കകാറ്റം.   ഓണ്കല൯  വഴഡി  കകാശട്ട്  അടചകാല്  ചുരുങ്ങഡിയ
കകാലതഡിനുള്ളഡില് സകാധനറ്റം നമ്മുസട വശ്രീടഡില് എതറ്റം.
                           ഇതട്ട് ഒരു ലനടമകാലണകാ? ശരഡിയകാണട്ട്.   മനുഷമന്െ എന്നുറ്റം
തസന്െറ സസൗകരമങ്ങള കൂടകാനുള്ളവഴഡി  ലതടഡിയഡിലട  ഉള.  ഓണ്കല൯ലഷകാപഡിങ്ങട്ട്
ഇത്രയുറ്റം പ്രചേകാരറ്റം വന്നതഡിനട്ട്  പഡിന്നഡില് അവ തന്നഡിട്ടുള്ള ലനടങ്ങള തസന്നയകാണട്ട്.
അതകായതട്ട്  കടയഡില്  ലപകായഡി  വകാങന്നതഡിലനക്കകാള  ലകാഭതഡില്  നമുക്കട്ട്
ഓണ്കലനഡില് കഡിട്ടുറ്റം.  വമ്പഡിച ആദകായലതകാസട നമുക്കട്ട് പല കസറ്റട്ട് വഴഡി ഒലര
സകാധനതഡിസന്െറ  ഗുണവറ്റം  ലദകാഷവറ്റം  വഡിലയുറ്റം  വഡിലയഡിരുതഡി  അനുലയകാജമമകായ
ഉല്പന്നങ്ങള  വകാങ്ങകാറ്റം.  എവഡിസട  നഡിന്നുറ്റം  എലപകാള  ലവണസമങഡിലുറ്റം  നമുക്കട്ട്
സകാധനങ്ങള ഓ൪ഡ൪ സചേയ്യകാറ്റം. 
                             പലക ഒരു നകാണയതഡിനട്ട് രണ്ടുവശറ്റം ഉള്ളതു ലപകാസല
ഇതഡിനുമുണട്ട്  ലദകാഷങ്ങള.  ഓണ്കല൯  കസറ്റട്ട്  വഴഡി  ആപഡിള  കഎലഫകാണ്
ഓ൪ഡ൪  സചേയട്ട്  സപടഡിയഡില്  ആപഡിള  കഡിടഡിയ  കഥ  ആരുറ്റം  മറക്കണ.
കരഡിഞന്തയഡില് കഡിട്ടുന്ന പല സകാധനങ്ങളുറ്റം  ഇലപകാള  വമ്പഡിച  ഡഡിസ്കസൗണ്ഡഡില്
വഡിപണഡിയഡില്  മുന്െനഡിരയഡില്  ഉണട്ട്.   ഓണ്കല൯  വഴഡി  ഓ൪ഡ൪  സചേയ
സകാധനങ്ങള കകയഡില് കഡിട്ടുലമ്പകാള മനസഡിനഡിണങ്ങഡിയതട്ട്  
ആയഡിരഡിക്കണസമന്നഡില.   നമള  ഇഷ്ടസപടുന്ന  നഡിറലമകാ,  വലഡിപലമകാ,  ഗുണലമകാ
ഇവയട്ട്  ഉണകായഡിരഡിക്കണസമന്നുമഡില.   സകാലങതഡിക  വഡിദമയുസട  മുലന്നറ്റതഡില്
ഇലപകാള പല എഡഡിറ്റഡിറ്റംഗട്ട്  ലസകാഫട്ട്  സവയറുകളുറ്റം  ഉണട്ട്,  ഓ൪ഡ൪ സചേയ്യസപടുന്ന
വസ്തുക്കളക്കട്ട് ആകര്ഷണറ്റം കൂടഡി കസറ്റുകളഡില് പ്രദ൪ശഡിപഡിചട്ട് ഉപലഭകാക്തകാവഡിസന
ചേതഡിയഡില്സപടുതകാറ്റം.                      
                                അതുസകകാണട്ട് ചേഡില മു൯കരുതലുകള എടുതകാല് എന്നുറ്റം
മനുഷമനട്ട് ഉപലയകാഗപ്രദമകായ ആശയമകാണട്ട് ഓണ്കല൯ ലഷകാപഡിറ്റംങ്ങട്ട്.  അതകായതട്ട്
എലപകാഴുറ്റം  കമകാഷട്ട്  ഓണ്  സഡലഡിവറഡി  ഓപട്ട്ഷ൯  എടുക്കക.   വഡിശത്വകാസറ്റം
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ആര്ജഡിചകസറ്റുകളഡില്  നഡിന്നു  മകാത്രറ്റം  ലഷകാപട്ട്  സചേയ്യുക.   കഡഡിറ്റട്ട്  കകാ൪ഡട്ട്
ഡശ്രീറ്റയഡില്സട്ട് കസറ്റഡില് ലസവട്ട്  സചേയ്യകാതഡിരഡിക്കകാന്െ ശദഡിക്കുക.            
                         ഇങ്ങസനയുള്ള കകാരമങ്ങള ശദഡിചകാല്  ഓണ്കല൯
ലഷകാപഡിറ്റംങ്ങട്ട് എന്നുറ്റം മനുഷമസന്െറ ഒരു സത്വകകാരമ അഹങകാരറ്റം ആയഡിരഡിക്കുറ്റം!
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വ൪ണകാഭമകായ ചലിതങ്ങള

                                                                        
                                                                            
                                                                               സഫമഡി സജ. എ. VII H

               ദകാമു എന്ന ചേഡിത്രകകാര൯ സുനരമകായഡി ചേഡിത്രറ്റം വരയ്ക്കുമകായഡിരുന്നു.  അയകാള
വരയ്ക്കുന്ന ഓലരകാ ചേഡിത്രവറ്റം മനുഷമമനസ്സുകസള സതകാട്ടുണ൪തന്നവയകായഡിരുന്നു.  ആ
ചേഡിത്രങ്ങള ചേന്തയഡില്സകകാണ്ടുലപകായഡി വഡില്ക്കുമകായഡിരുന്നു.  ഒരു ദഡിവസറ്റം ശങ്കു എന്നു
ലപരുള്ള  ഒരു  ശഡിഷമ൯  അയല്ലദശതനഡിന്നട്ട്  ദകാമുവഡിസന  ലതടഡിസയതഡി  .   ദകാമു
ശഡിഷമനകായ  ശങ്കുവഡിലനകാടട്ട്  പറഞ്ഞു:  “തകാങള  ഈ  സതരുവഡിലഡിരുന്നട്ട്    ഒരു
മലനകാഹരമകായ  ചേഡിത്രറ്റം  വരയണറ്റം.”  ഗുരുവഡിസന്െറ  കല്പന  ലറ്റംഘഡിക്കുവകാ൯
കഴഡിയഡിലലലകാ.   എന്നു  കരുതഡി  അയകാള  ചേഡിത്രറ്റം  വരയ്ക്കുവകാ൯  തുടങ്ങഡി.
വഴഡിയകാത്രക്കകാ൪ ചേഡിത്രകകാരസന ലനകാക്കഡിയുറ്റം ചേഡിത്രസത ലനകാക്കഡിയുറ്റം കടന്നുലപകായഡി.
ചേഡില വഴഡിലപകാക്ക൪ നല അഭഡിപ്രകായങ്ങളുറ്റം അഭഡിനനനങ്ങളുറ്റം ചേഡിത്രകകാരനട്ട് ലന൪ന്നു.
സനമയകാകകാറകായലപകാള ദകാമു  ശങ്കുവഡിസന്െറ  ചേഡിത്രറ്റം വകാങ്ങഡി ലനകാക്കഡി.  

       ഒരു  പ്രതഡികരണവമഡിലകാസത  അയകാള  അതട്ട്  ലനകാക്കഡിനഡിന്നു.   ഒരു
ആശറ്റംസലയകാ  അഭഡിനനനലമകാ  പറയകാസത....  അയകാള  പറഞ്ഞു:  “  പതട്ട്
ദഡിവസങ്ങളക്കകറ്റം  നശ്രീ   പതട്ട്  ചേഡിത്രങ്ങള  വരയണറ്റം.   അതുറ്റം   ഒരു
അടചഡിടമുറഡിയഡില് തസന്നയഡിരുന്നട്ട്  ഒരു ലടകാ൪ചട്ട്  സവളഡിചതഡിസന്െറ കശ്രീഴഡിലഡിരുന്നട്ട്.”
ഗുരുവഡിസന്െറ  വകാക്കുകള  ലകടട്ട്  അമ്പരന്നുലപകാസയങഡിലുറ്റം  വരച്ചു  തശ്രീ൪ത.    ഒരു
ലനരഡിയ   സവളഡിചതഡിസന്െറ  സഹകായലതകാസട  അവ൯  ആ  ചേഡിത്രങ്ങള
വരച്ചുതശ്രീ൪ത.   എന്നുറ്റം  ശങ്കുവഡിസന്െറ  ഗുരു  ദകാമു,  ഭകണറ്റം
എതഡിച്ചുസകകാടുക്കുമകായഡിരുന്നു.   ഒരു ദഡിവസറ്റം മുറഡിയഡില് നഡിന്നട്ട്  ശബറ്റം ലകടലപകാള
ശങ്കു  ചേഡിത്രങ്ങള  വരച്ചുപൂ൪തഡിയകാക്കഡിസയന്നട്ട്  ദകാമുവഡിനട്ട്  മനസഡിലകായഡി.   അവ൯
ശങ്കുവഡിസന തുറന്നുവഡിട്ടു.  എന്നഡിടട്ട് ചേഡിത്രങ്ങള പരഡിലശകാധഡിച്ചു.  പതട്ട് ദഡിവസറ്റം മുമ്പട്ട്
വരച  ചേഡിത്രങ്ങലളക്കകാള  മുറഡിക്കുള്ളഡില്  വചട്ട്  വരച  ചേഡിത്രങ്ങള  വളസര
സുനരമകായഡിരുന്നു.  ഇതട്ട് ലപകാസലയകാണട്ട് ജശ്രീവഡിതവറ്റം.  
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        മനുഷമ൯,  അവസന്െറ  സത്വകാ൪തതസയകാപമകാണട്ട്  നഡില്ക്കുന്നതട്ട്.
അടുതള്ളവനട്ട്  കൂടുതല്  ലഭഡിക്കുലമ്പകാള  തനഡിക്കുറ്റം  ലവണസമന്ന  ആഗഹറ്റം
ഉദഡിക്കുകയുറ്റം  അതട്ട്  അതമകാഗഹമകായഡി  മകാറഡി  മനുഷമജശ്രീവഡിതതഡില്  കള്ളനുറ്റം
ലമകാഷ്ടകാവറ്റം  സകകാലയകാളഡിയകായുറ്റം  മകാറുന്നു.   ഇന്നസത  ഈ  തലമുറ  മകാറുലമ്പകാള
അവരുസട  ജശ്രീവഡിതതഡിലുറ്റം  മകാറ്ററ്റം  വരുന്നു.   ഒരു  ലന൪സവളഡിചറ്റംസകകാണട്ട്  ശങ്കു
ഇരുട്ടുമുറഡിയഡില് ചേഡിത്രങ്ങള വരച്ചു തശ്രീ൪സതങഡിലുറ്റം ഇത്രയുറ്റം സൂരമപ്രകകാശതഡിസന്െറ
സവളഡിചതഡില്   അവ൯  ലമകാശമകായഡി  ലമകാശമകായഡി  ചേഡിത്രങ്ങള  വരചതട്ട്
എനസകകാണകാവകാറ്റം?   അവ൯  ഇരുട്ടുമുറഡിയഡില്  ചേഡിത്രങ്ങള  വരചലപകാള
ചേഡിത്രസതക്കുറഡിചട്ട്  വഡിധഡിസയഴുലതണതട്ട്  അവസന്െറ  ക൪തവമമകായഡി.  എന്നകാല്
അവ൯  സതരുവഡിലഡിരുന്നട്ട്  വരചലപകാള  വഡിധഡിക൪തകാക്കളകായഡി
വഴഡിയകാത്രക്കകാരുണകായഡിരുന്നു.   

                                                                              
                                                                                      
                               

                   

പ്രലിയദതകാഴ൯
                                                                                           ആദഡിതമ എസട്ട്.ആ൪.

                                                                             

ഒരു നൂലഡില് ലകകാ൪സതകാരു
പവഡിഴമുതഡില് നകാറ്റം ഒന്നകായഡി
ലചേ൪സന്നകാരകാലമകാഹകകാലറ്റം!
എ൯ ജശ്രീവഡിതപകാതയഡില്
കസണകാരകാ നഡിതമസവളഡിചമലലകാ നശ്രീ!
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 നഡി൯ മുഖറ്റം മങ്ങകാത പൂലപകാസല 
ഹൃദയതഡില് വഡിരഡിഞ്ഞുനഡില്ക്കലവ, 
അകലകാനുമകാകഡില; അകറ്റകാനുമകാകഡില;
നശ്രീയുറ്റം ഞകാനുമകായഡി പങഡിട സസൗഹൃദറ്റം!
കകാലറ്റം മകാഞ്ഞുലപകാകകാറ്റം, എസന്െറ
ഓ൪മകള നഡിനക്കു നഷ്ടമകാകകാറ്റം!

സസൗഹൃദസചേപഡില് ലചേ൪തവച-
എസന്ന നശ്രീ മറന്നുലവകാ കൂട്ടുകകാരകാ?
നശ്രീ എങലപകായഡി എന്നഡില്നഡിന്നട്ട്?
എത്ര സകകാതഡിച്ചു നഡിന്നരഡികഡിസലതകാ൯?
എത്ര നഡിനസചകാന്നു മഡിണകാ൯!
ഒരു ലസ്നേഹസകാന്ദ്രനറുമലരകായട്ട്
നശ്രീ എന്നഡില് എന്നു വന്നു ലചേരുറ്റം?
ഇനഡിയുറ്റം നശ്രീ വരുസമന്ന മൂകമകാറ്റം 
ചേഡിന്തയഡില് കകാതനഡില്ക്കുകയകാണട്ട്
ഈ സസൗഹൃദവസന്തതഡില് ഞകാ൯!      

ജശ്രീവഡിതങ്ങള

                                                    
പ്രഗല്ഭ ഭുവലനന്ദ്ര൯ ബൈഡി.ആ൪.

       
ജശ്രീവഡിതസത്വപ്നങ്ങസളലകാറ്റം  തക൪ന്നലപകാസല,  അവളുസട  കണ്ണുകള  തകാഴ.

ഇനഡിയുറ്റം
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ലകക്കണക്കഡിനു കടബൈകാധമതയുണട്ട്.  ജഡിവഡിതമകാകുന്ന ലതകാണഡി വഴഡിസതറ്റഡി ആടഡി-
യുലയുകയകാണട്ട്.  ഗതഡി എലങ്ങകാസടന്നറഡിയഡില.  അവള സത്വയറ്റം പഡിറുപഡിറുത.  പണറ്റം 
കസണതകാ൯ ഒരു മകാ൪ഗവമഡില.   എലങ്ങകാസടങഡിലുറ്റം ഇറങ്ങഡി പുറസപടകാലലകാ എന്നു
വസര അവള ചേഡിന്തഡിച്ചു.  രകാഗഡിണഡിയുസട മനസട്ട് ലതങ്ങഡി.
   മുതശ്ശനുറ്റം  മുതശ്ശഡിയുറ്റം  മകാരകലരകാഗറ്റം  പഡിടഡിസപടട്ട്  കഡിടക്കയഡില്  പരഡിചേരണറ്റം
പ്രതശ്രീകഡിചട്ട്  കഡിടന്നലപകാള രകാഗഡിണഡിയുസട അച്ഛ൯ അവ൪ക്കു ലനസര തകാങ്ങഡിസന്െറ
കകകള നശ്രീടഡി.  പുത്ര൯ എന്ന നഡിലയഡില് തസന്െറ കടമ നഡി൪വഹഡിച്ചു.  പരഡിചേരണറ്റം
തഡികച്ചുറ്റം  മകാതൃകകാപരമകായഡിരുന്നു.   മരണപരമന്തറ്റം  മകാതകാപഡിതകാക്കസള  പരഡിചേരഡിച്ചു.

അലപകാലഴക്കുറ്റം  സകകാടഡിയ  ദകാരഡിദമറ്റം  നൃന്തമകാടഡി.   പണറ്റം  കഡിലടണവ൪  വശ്രീടഡില്
കയറഡിയഡിറങ്ങഡി തുടങ്ങഡി.  
സട അച്ഛ൯ അവ൪ക്കു ലനസര തകാങ്ങഡിസന്െറ കകകള നശ്രീടഡി.  പുത്ര൯ എന്ന നഡിലയഡില്
തസന്െറ  കടമ  നഡി൪വഹഡിച്ചു.   പരഡിചേരണറ്റം  തഡികച്ചുറ്റം  മകാതൃകകാപരമകായഡിരുന്നു.

മരണപരമന്തറ്റം മകാതകാപഡിതകാക്കസള പരഡിചേരഡിച്ചു.   അലപകാലഴക്കുറ്റം സകകാടഡിയ ദകാരഡിദമറ്റം
നൃന്തമകാടഡി.  പണറ്റം കഡിലടണവ൪ വശ്രീടഡില് കയറഡിയഡിറങ്ങഡി തുടങ്ങഡി.  
                                     കഷ്ടകകാലറ്റം അവസര ഒഴഡിയകാബൈകാധലപകാസല
പഡിനട൪ന്നു.കുടുറ്റംബൈബൈനങ്ങളഡില് സറ്റംഘ൪ഷങ്ങളുണകായഡി. ഇന്നഡിലപകാള കഴുതഡിനു
മശ്രീസത കടറ്റം.   ആശത്വകാസവകാക്കുകള പ്രതശ്രീകഡിചട്ട്  ചുറ്റുറ്റം  കലണകാടഡിച്ചു.   മനുഷമതത്വറ്റം
ഉള്ളഡിസലവഡിസടലയകാ  സൂകഡിച  ചേഡില  വമക്തഡികള  ആശത്വകാസവകാക്കുകളുമകായഡി
സകധരമറ്റം മുലന്നകാട്ടു വന്നു.  ലജകാലഡി അലനത്വഷഡിചട്ട് അല്പറ്റം ദൂതറ്റം രകാഗഡിണഡിയട്ട് യകാത്ര
സചേലയ്യണഡി  വന്നു.   തഡിരഡിച്ചുള്ള  യകാത്രകാമലദമ  ബൈസട്ട്  സ്റ്റകാ൯ഡഡില്  അല്പലനരറ്റം
തലങ്ങണഡിവന്നു.  

            പ്രകൃതഡി ഇരുളടഞ്ഞുതുടങ്ങഡി.  ലറകാഡഡില് ആളക്കകാരുസട എണറ്റം കുറഞ്ഞു
തുടങ്ങഡി.   അലന്നരറ്റം  രകാഗഡിണഡിയുസട  ലനത്രങ്ങള  ഒരു  മുതശ്ശഡിയഡിലലക്കട്ട്  തറച്ചു.

കൂനഡിക്കൂടഡി  മണ്ണുതറയഡില്  കുതഡിയഡിരഡിക്കുന്നു.   മുഷഡിഞ്ഞുകശ്രീറഡിയ  വസ്ത്രറ്റം
ധരഡിചഡിരഡിക്കുന്ന കണ്ണുകള കഥപറയുന്നുണട്ട്.  രണ്ടു സഞഡിസക്കട്ടുകള സമശ്രീപതകായഡി
ഇരഡിക്കുന്നു.   ഒരു സഞഡിയഡില്  എണറ്റം  വസ്ത്രങ്ങളുറ്റം  അടുത സഞഡിയഡില്  തടവറ്റം
ഗട്ട്ളകാസ്സുറ്റം കുപഡിസവള്ളവറ്റം.
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                                   ഇലത രൂപതഡിലുള്ള മസറ്റകാരു വൃദയുറ്റം ഇരഡിപ്പുണട്ട്.
ഇരുവരുസടയുറ്റം  അവസ  പരമദയനശ്രീയറ്റം  തസന്ന.   അവ൪  പരസ്പരറ്റം
പഡിറുപഡിറുക്കുന്നുണട്ട്.   മക്കളുറ്റം  മരുമക്കളുറ്റം  വശ്രീടഡില്  നഡിന്നുറ്റം   അടഡിചഡിറക്കഡിയവ൪.

അവ൪ ബൈസറ്റകാ൯ഡട്ട്  അഭയലകനമകാക്കഡി.   വൃദയുസട  കകാഴ മങ്ങഡിയ കണ്ണുകളഡില്
നഡിന്നുറ്റം അശ്രുകണങ്ങള ചുളഡിവ വശ്രീണ മുഖതകൂടഡി ഒഴുകുന്നുണകായഡിരുന്നു.  

                                        ഈ കണ്ണുനശ്രീ൪ തുള്ളഡികള -ലലകാകസതങമുള്ള
തഡിരസ്ക്കരഡിക്കസപടവരുസട  അശ്രുകണങ്ങള-തളറ്റം  സകടഡി  നഡിന്നഡിടകാവലമകാ,പ്രകൃതഡി
ദരന്തങ്ങള  സറ്റംഭവഡിക്കുന്നതട്ട്?  കണശ്രീ൪ക്കണങ്ങള  വഡിറയ്ക്കുന്ന  വലതുകകസകകാണട്ട്
തുടയ്ക്കുന്നുണകായഡിരുന്നു.   വൃദയട്ട് ആളുകള ചേഡിലറതുട്ടുകള ഇട്ടുസകകാടുത.   പഴകഡിയ
വസ്ത്രങ്ങള നല്കഡി.  ചേഡില൪ ബൈഡിസ്കറ്റട്ട് നല്കഡി.  
                               പട്ടുലപകാസല നരച തലയഡിസല മുടഡി വകാരഡിസക്കടഡിസക്കകാണട്ട് മലറ്റ
വൃദലയകാടു പറഞ്ഞു; "നമുക്കട്ട് ലപകാകകാറ്റം.  ഇസലങഡില് ഇന്നലലതതട്ട് ലപകാസല വശ്രീണ്ടുറ്റം
അയകാള മദമപഡിച്ചു വന്നട്ട് ബൈഹളമുണകാക്കുറ്റം.   ഏലതകാ ഒരു വൃദനകാ.   അയകാളക്കുറ്റം
എന്തങഡിലുറ്റം  വഡിഷമറ്റം  കകാണുറ്റം.അതകാ  എലപകാഴുറ്റം  മദമപകാനറ്റം.”  ഇത്രയുറ്റം
പറഞ്ഞുസകകാണട്ട് ഒറ്റയടഡിവച്ചു സമസല നശ്രീങ്ങഡി.  അലപകാള തകാഴ ചേഡിന്തകാഗതഡിയുള ള്ല ഒരു
സ്ത്രശ്രീ ആതഗതസമന്നവണറ്റം സറ്റംസകാരഡിക്കുന്നതട്ട് ലകട്ടു:"സവറുസതയല ഇവസരസയകാസക്ക
അടഡിചഡിറക്കുന്നതട്ട്.   വശ്രീട്ടുകകാസരപറ്റഡി  ഓലരകാന്നു  പറഞ്ഞുനടലന്നകാളുറ്റം.

വൃദസരസയകാന്നുറ്റം ലനകാക്കകാലന പകാടഡില.”

                                                        വൃദ൪ കകാഴയഡില് നഡിന്നുറ്റം ലപകായഡി മറയുറ്റം
വസര രകാഗഡിണഡി ലനകാക്കഡി നഡിന്നു.  അവസരക്കുറഡിലചകാ൪തട്ട് അവളക്കട്ട് സങടറ്റം വന്നു.

രകാഗഡിണഡി  ചേഡിന്തഡിച്ചു:"എസന്െറ  കുടുറ്റംബൈറ്റം  സകാമ്പതഡിക  പ്രതഡിസനഡിയഡിലകസപടതട്ട്
അച്ഛ൯ ലരകാഗറ്റം പഡിടഡിസപട  മുതശ്ശസനയുറ്റം മുതശ്ശഡിലയയുറ്റം പരഡിചേരഡിചതുസകകാണകാണട്ട്.
ഈ വൃദ൪  ഇനഡി  എങ്ങസന  ജശ്രീവഡിക്കുറ്റം?  ഇവ൪ക്കട്ട്  ആരകാണട്ട്  തുണ?”  അവളുസട
മനസഡില്  ചേഡിന്തകളുസട  തഡിരമകാലകള  അലയടഡിച്ചുസകകാണഡിരുന്നു.   അലപകാലഴക്കുറ്റം
രകാഗഡിണഡിക്കട്ട് കയലറണഡി വന്ന ബൈസട്ട് എതഡി.  ബൈസഡില് കയറഡി വശ്രീടഡിസലതറ്റം വസര
അവളുസട മനസഡില് ചേഡിന്തകാതഡിരമകാലകള ഇളകഡി മറഡിഞ്ഞുസകകാണഡിരുന്നു.  
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മകാതൃക
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പഡിച വച്ചു തുടങന്ന കുടഡിസയ
പഠഡിപഡിചട്ട് മകാതൃകയകാക്കുന്നു അമ!
വശ്രീണുകഡിടന്നകാലുറ്റം കുഞ്ഞഡിനട്ട് അമ-                               
സയന്ന രണകരലമ നകാവഡില് വരൂ!
                                                                                 അ൪ചന യു എസട്ട്
                                                                                        VIII H
പുതുതലമുറ ഉയ൪ന്നു വന്നകാല്
അമമകാ൪സക്കന സകാനറ്റം?
അമമകാ൪ കണശ്രീരഡിലകാകുന്ന ഒരു-
വശ്രീടു മകാത്രമകാണട്ട് വൃദസദനറ്റം!

എസന്നന്നുറ്റം ഓര്തഡിരഡിക്കുന്നു മക്കസള
മനസഡില് മകാത്രറ്റം അമമകാ൪.
പുറസമ കകാട്ടുന്ന കണശ്രീ൪തള്ളഡിയഡില് 
അലഡിഞ്ഞു ലപകാകു ന്നു ഇന്നു മകാതൃലസ്നേഹറ്റം!

 അമയകാണു ഭൂമഡിക്കു ഭകാരസമന്നു
പറയുന്ന മക്കളകാണട്ട് ഭൂമഡിക്കട്ട് ഭകാരറ്റം!
അമയകാണട്ട് വശ്രീടഡി൯ വഡിളക്കട്ട്!
അമയകാണട്ട് വശ്രീടഡികനശത്വരമറ്റം!

അധത്വകാനശ

                                        ആതഡിര എസട്ട്.എസട്ട്.
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                       X P 
                    
 ഇന്നട്ട്  നകാറ്റം  ആധുനഡിക  കകാലതകാണട്ട്  ജശ്രീവഡിക്കുന്നതട്ട്.   ലലകാകറ്റം  ഇന്നു
പുലരകാഗമഡിച്ചുസകകാണഡിരഡിക്കുകയകാണട്ട്.   ശകാസ്ത്രവറ്റം  സകാലങതഡികവഡിദമയുറ്റം  കൂടുതല്
ഉന്നതഡിയഡിസലതഡിലച൪ന്നു.   കണ്ടുപഡിടുതങ്ങള  ഏസറയകായഡിരഡിക്കുന്നു.   മനുഷമസന്െറ
അധത്വകാനവറ്റം കുറഞ്ഞഡിരഡിക്കുന്നു.  ഇന്നട്ട് എലകാ ലമഖലയഡിലുമുള്ള യന്ത്രങ്ങളുസട കടന്നുവരവട്ട്
മനുഷമസന്െറ  അധത്വകാനറ്റം  കുറചഡിരഡിക്കുന്നു.   അധത്വകാനതഡിനട്ട്  വലഡിയ  വഡിലസയകാന്നുറ്റം
കല്പഡിക്കകാത സമൂഹമകാണട്ട് ഇന്നുള്ളതട്ട്.  നമ്മുസട പൂ൪വഡിക൪ കഠഡിനമകായ സവയഡിലുറ്റം മഴയുറ്റം
കണക്കഡിസലടുക്കകാസത  കഠഡിനമകായഡിതസന്ന  അധത്വകാനഡിചഡിരുന്നു.   പലക  ഇന്നസത
തലമുറയട്ട്  അധത്വകാനഡിക്കകാ൯  തകാല്പരമലമ  ഇല.   ലജകാലഡി  സചേയ്യകാസത  ലവതനറ്റം  വകാങ്ങകാ൯
ആഗഹഡിക്കുന്നവരകാണട്ട് ഇന്നട്ട് ഉള്ളവരഡില് പലരുറ്റം. 

                ഇന്നട്ട് സ൪ക്കകാ൪ ഉലദമകാഗങ്ങളുറ്റം മറ്റുയ൪ന്ന ലജകാലഡികളക്കുറ്റം മകാത്രറ്റം വഡില
കല്പഡിക്കുന്നവരുണട്ട്.  അതഡിനകാല്തസന്ന കൃഷഡിലപകാലുള്ള കകായഡികകാധത്വകാനങ്ങളക്കട്ട് ആരുറ്റം
വഡിലകല്പഡിക്കുന്നഡില.  ഓലരകാ സതകാഴഡിലഡിനുറ്റം അതഡിസന്െറതകായ മഹതത്വമുസണന്നട്ട് ഇന്നുള്ളവ൪
തഡിരഡിചറഡിയുന്നഡില.   ഈ  തഡിരഡിചറഡിവഡിലകായ്മ  കകാരണറ്റം  മലയകാളഡികളക്കട്ട്
ഭകമവസ്തുക്കളക്കകായഡി അനമസറ്റംസകാനങ്ങസള ആശയഡിലക്കണതകായഡി വരുന്നു. 

       ഇന്നട്ട് നകാറ്റം കണ്ടുവരുന്ന എലകാ പുലരകാഗതഡിയുസടയുറ്റം അടഡിസകാനറ്റം അധത്വകാനമകാണട്ട്.
തള൪ന്നകാലുറ്റം  ഇസലങഡിലുറ്റം  മനുഷമ൯  വഡിശമഡിക്കരുതട്ട്.   എന്നകാണട്ട്  ഗകാനഡിജഡി
പറഞ്ഞഡിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഈ  ലകമലതകാസട  നകാറ്റം  ആതകാ൪തമകായഡി  അധത്വകാനഡിക്കണറ്റം.

അധത്വകാനറ്റം  നകാടഡിസന്െറ  സമ്പതകാണട്ട്.   അധത്വകാനപരമകായ  സതകാഴഡിലുകള  സചേയട്ട്  നമുക്കട്ട്
ജശ്രീവഡിക്കകാറ്റം.  ഒരു പുതഡിയ തലമുറസയ വകാ൪സതടുക്കകാറ്റം.  
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മകാരലി
ലഹ മകാരഡി! നശ്രീ വരദകാനമകാസണനഡിക്കട്ട്!
ജശ്രീവഡിതലമ ഇസലനഡിക്കട്ട് നശ്രീയഡിലകാസത!
കുളഡിരകായട്ട് നശ്രീ സപയഡിറങലമ്പകാള
കുളഡിര്മയകാസണ൯ മനസഡില്!                                           ധനുഷ എസട്ട്. ബൈകാബു.
                                                                                    VIII . B       
കകാര്ലമഘങ്ങളഡില് നഡി൯ -
സകാന്നഡിധമമറഡിയുലമ്പകാള
കകാതഡിരഡിക്കുന്നു നഡിസന്െറ വരവഡിനകായട്ട്  ഞകാ൯
ചേകാറ്റല്മഴയകായട്ട്, ലപമകാരഡിയകായട്ട്, നശ്രീ വരുലമ്പകാള
നഡിറയുന്നു  നയനറ്റം അതുലപകാസല മനസ്സുറ്റം!

ലഹ മകാരശ്രീ! നശ്രീ വരദകാനമകാസണനഡിക്കട്ട്!
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വരദകാനമകായ നശ്രീ ശകാപമകായട്ട് മകാറസലകാരഡിക്കലു൦.

 ഇരു ടലിടല ടവളലിച്ചശ

                                                                              ശശ്രീക്കുടഡി എസട്ട്. ജഡി

                                                                                          7.B  
                          ഒരഡിടതട്ട് ഒരഡിടതട്ട് ഒരു വലഡിയ പടണതഡില് ഒരു
സപണ്കുടഡിയുറ്റം അവളുസട ധനഡികരകായ അച്ഛനുറ്റം അമയുറ്റം ഒരു ബൈറ്റംഗകാവലപകാലുളള
വശ്രീടഡില് തകാമസഡിചഡിരുന്നു.  അവളുസട  ലപരട്ട് മകാളു എന്നകായഡിരുന്നു.  അവള പഠഡിക്കകാന്െ
മഡിടുക്കഡിയകായഡിരുന്നു.  പസക അവളുസട മനസ്സുനഡിറസയ പകയുറ്റം അസൂയയുമകായഡിരുന്നു.
മറ്റുളളവലരകാടട്ട്  ലസ്നേഹമഡിലകാസതകാരു പ്രകൃതമകായഡിരുന്നു  അവളുലടതട്ട്.   മകാളുവഡിസന്െറ
സഹപകാഠഡികള അവലളകാടട്ട് അത്ര അടുപറ്റം കകാണഡിചഡിരുന്നഡില.  മകാളുവഡിസന്െറ മനസട്ട്
ഇരുടകായഡിരുന്നു.  മകാളു  സചേറുപറ്റം  മുതസല  മറ്റുളളവലരകാടട്ട്  ക്രുരതലയകാടട്ട്
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സപരുമകാറഡിയഡിരുന്നു.  അതുസകകാണട്ട്  അവളുസട  സസൗഹമദങ്ങള  അവസള  വഡിടട്ട്
പഡിരഡിഞ്ഞുസകകാലണയഡിരുന്നു.              
                               മകാളുവഡിസന്െറ അചനുറ്റം അമയ്ക്കുറ്റം ഉയര്ന്ന ശമ്പളമുളള ലജകാലഡി,
വലഡിയ  വശ്രീടട്ട്,  എലകാ  സുഖ  സസൗകരമങ്ങളുറ്റം  അനുഭവഡിചട്ട്  വളര്ന്ന  മകാളുവഡിസന്െറ
മനസഡില്  സവളഡിചതഡിസന്െറ  ഒരറ്റംശറ്റം  ലപകാലുമഡിലകായഡിരുന്നു.   ഒരു  ദഡിവസറ്റം
മകാളുവഡിസന്െറ കകാസഡില് ഒരു പുതഡിയ കുടഡി അഡഡിഷസനടുതട്ട് വന്നു.  അവളുസട ലപരട്ട്
ദഡിയ.   പഠഡിക്കകാ൯  മഡിടുക്കഡിയകായഡിരുന്ന  ദഡിയ  ഒരു  സകാധകാരണ  കുടുറ്റംബൈതഡിസല
കുടഡിയകാണട്ട്.   കകാസഡില്  എലപകാഴുറ്റം  ഒന്നകാറ്റം  സമകാനറ്റം  ലഭഡിക്കുന്നതഡില്  മകാളുവഡിനട്ട്
അഭഡിമകാനമകായഡിരുന്നു.   പസക  അവളുസട  മനസഡിസന്െറ  ഉളളഡില്  നഡിറസയ
അഹങകാരമകായഡിരുന്നു .   
                    പരശ്രീകകാദഡിവസറ്റം അടുക്കകാറകായഡി മകാളുവഡിനട്ട് ഈ പരശ്രീകക്കുറ്റം ഒന്നകാറ്റം
സകാനറ്റം  കഡിട്ടുസമന്നട്ട്  പ്രതശ്രീകഡിചഡിരുന്നു.  മകാളുവഡിനട്ട്  ദഡിയലയകാടട്ട്  സവറുപകായഡിരുന്നു.
എനസകകാസണന്നകാല്  ദഡിയയുറ്റം  പഠഡിക്കകാന്െമഡിടുക്കഡിയകായഡിരുന്നുവലലകാ.   ദഡിയക്കട്ട്
ഒന്നകാറ്റം സഥകാനറ്റം കഡിട്ടുസമന്നുളള ഭയറ്റം മകാളവഡിനുണകായഡിരുന്നു.  അതഡിക്രൂരമകായഡിരുന്നു
മകാളുവഡിനട്ട്  ദഡിയലയകാടുളള  സപരുമകാറ്ററ്റം.   പലക ദഡിയയുസട  മനസട്ട്  ശുദമകായഡിരുന്നു.
കളങമഡിലകാത  മനസട്ട്.   മറ്റുളളവസര  സഹകായഡിക്കകാനുറ്റം,  മറ്റുളളവര്  സതറ്റുസചേയകാല്
അതട്ട്  തഡിരുതകാനുറ്റം,  കൂട്ടൂകകാര്ക്കട്ട്  അറഡിഞ്ഞുകൂടകാത  പകാഠങ്ങള
പറഞ്ഞുസകകാടുക്കകാനുറ്റം അവള മനസട്ട് കകാടഡിയഡിരുന്നു. 
                    പരശ്രീകയട്ട് ഒരു ദഡിവസറ്റം കഡിടക്കസവ മകാളുവഡിനട്ട് അസുഖറ്റം പഡിടഡിസപട്ടു.
അവളക്കട്ട് അറഡിഞ്ഞുകൂടകാത പകാഠങ്ങള പഠഡിപഡിച്ചുസകകാടുക്കകാന്െ    ആരുമഡിലകായഡിരുന്നു.
ദഡിയക്കട്ട്  മകാളുവഡിസന്െറ  അവസ  കണട്ട്    വഡിഷമറ്റം  ലതകാന്നഡി.   ദഡിയ  മകാളുവഡിസന്െറ
വശ്രീടഡില്സചേന്നട്ട്  അവളക്കട്ട്  സ്കൂളഡില്  പഠഡിപഡിച  പകാഠങ്ങള  പഠഡിപഡിച്ചു  സകകാടുത.
മകാളുവഡിസന്െറ  സത്വഭകാവറ്റം  വലകാസത  മകാറഡി.   മറ്റുള്ളവലരകാടട്ട്  ഭവമതലയകാസടയുറ്റം,
ലസ്നേഹലതകാസടയുറ്റം  സറ്റംസകാരഡിക്കകാന്െ  അവള  പഠഡിച്ചു.   പരശ്രീകക്കട്ട്  ദഡിയക്കുറ്റം
മകാളുവഡിനുറ്റം  ഒന്നകാറ്റം  സകാനറ്റം  ലഭഡിച്ചു.   ദഡിയ  കകാരണറ്റം  മകാളുവഡിസന്െറ  മനസഡിസല
തഡിന്മകളകന്നു; നന്മകള നഡിറഞ്ഞു; ഇരുടകന്നു; സവളഡിചറ്റം നഡിറഞ്ഞു....
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ദമകാഹശ
                                                       

മഞ്ഞഡി൯കണങ്ങള മഴലപകാസല സപയ്യുന്ന
കുളഡിരകാ൪ന്ന രകാവകളലപകായട്ട് മറഞ്ഞു!
തുഷകാരബൈഡിന കുുക്കളകാല് ആലഡിറ്റംഗനറ്റം സചേയ്യുറ്റം
പൂവഡിസന്െറ ലശകാഭയുറ്റം ലപകായട്ട് മറഞ്ഞു!
സപകാഴഡിയുന്ന ഇലകളഡില് ലനകാക്കഡിയഡിരഡിക്കുലമ്പകാള
അറഡിയുന്നു ശഡിശഡിരതഡിന്െ വരവകാസയന്നട്ട്!
ഉള്ളഡില് വസന്തതഡി൯ നഡിറഭറ്റംഗഡി ഉലണലുറ്റം                അഹലമകാരകാജട്ട്  എ. ആ൪.   
ശഡിശഡിരസത തള്ളുവകാ൯ ആയശ്രീടുലമകാ?                                           VIII H     
സകകാഴഡിയുന്ന ഇലകസള ലനകാക്കഡി  ഒരഡിക്കലുറ്റം
തരുനഡിന്നു കണശ്രീ൪ സപകാഴഡിക്കകാറഡില!
വശ്രീണ്ടുറ്റം തളഡി൪ക്കകാനുറ്റം പൂക്കകാനുറ്റം കകായകാനുറ്റം                                                    
സവമ്പലലകാടതു വശ്രീണ്ടുറ്റം മകാറഡിടുന്നു!
ലവ൪പകാടു നല്കുന്ന ലവദനകള എന്നുറ്റം
മ൪തമനു മകാത്രമകായതുള്ളലത്ര!
നഷ്ടങ്ങള മകാത്രറ്റം നല്കഡിപഡിരഡിയുന്ന
ബൈനതഡിലനകാ൪മയുറ്റം അവനു മകാത്രറ്റം!
വശ്രീണ്ടുറ്റം തളഡി൪ക്കകാനുറ്റം പൂക്കകാനുറ്റം കകായകാനുറ്റം
ഒരു മരമകായട്ട് ഞകാനുറ്റം മകാറഡിസയങഡില്!
ലപകായ വസന്തതഡിന്െ തരളഡിത ഭകാവങ്ങള
വശ്രീണ്ടുറ്റം എന്നഡില് നഡിറഞ്ഞുസവങഡില്!
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ഭകാരതദീയക൪ഷക൯

 
     അശത്വതഡി ബൈഡി.

IX I
                                                                                          
                ഭകാരതറ്റം കൃഷഡിക്കട്ട് പ്രധകാനസപട ലദശമകാണട്ട്.  പ്രകാചേശ്രീനകകാലറ്റം
മുതല്  തസന്ന  കൃഷഡി  ആരറ്റംഭഡിചഡിരുന്നു.   ആദമമകായഡി  കൃഷഡി
ആരറ്റംഭഡിക്കുന്നതുതസന്ന സഡിന്ധുനദഡിയുസട തശ്രീരതകാണട്ട്.  കൃഷഡി ഭകാരതതഡിസല
ഒരു  വമവസകായമകാ൪ഗറ്റം  കൂടഡിയകാണട്ട്.  പ്രകാചേശ്രീനകകാലസത  മനുഷമരുസട
പ്രധകാനസതകാഴഡില് കൃഷഡിയകായഡിരുന്നു.  അലപകാള കൃഷഡിക്കകായഡി ഉപകരണങ്ങള
ഒന്നുറ്റംതസന്നഇലകായഡിരുന്നു.  അലത  ഭകാഗതട്ട്  ഇലപകാള  നമ്മുസട  നകാടഡില്
ക൪ഷകരുസട എണറ്റം വളസര കുറവകാണട്ട്.   എന്നകാല് അതഡിലൂസട ലഭഡിക്കുന്ന
ഉതട്ട്പന്നങ്ങളുസട അളവട്ട് വളസര കൂടുതലകാണട്ട്.  
                               പ്രകാചേശ്രീനഭകാരതതഡിസല ക൪ഷകരുസട അവസ
വളസര  ദയനശ്രീയമകായഡിരുന്നു.   അലപകാള  ക൪ഷകസര  അടഡിമകസളലപകാസല
രകാവറ്റം പകലുറ്റം ഇലകാസത കൃഷഡി സചേയ്യഡിപഡിചഡിരുന്നു.  എന്നകാല് അതഡിനുള്ള കൂലഡി
നല്കഡിയഡിരുന്നഡില.   അതഡിലനഡിന്നട്ട്  ഇലപകാള  ഒരുപകാടട്ട്  മകാറഡിയഡിരഡിക്കുന്നു.
ജന്മഡിമകാ൪  ഏക്കറുകണക്കഡിനു  സലറ്റം  തസന്െറ  കകപഡിടഡിയഡിലകാക്കഡി  പകാവറ്റം
ജനങ്ങളക്കട്ട്  പകാടതഡിനു  നല്കുറ്റം.  അതഡിനുലശഷറ്റം  അവരുസട
പകാടതവഡിളയുന്ന  വഡിളകളുസട  ഭൂരഡിഭകാഗവറ്റം  ജന്മഡിക്കട്ട്  പകരമകായഡി
നല്കണമകായഡിരുന്നു.   അങ്ങസന  വരുലമ്പകാഴുറ്റം  അവരുസട  ജശ്രീവ൯
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ദരഡിതതഡിലലയട്ട് തസന്നയകാണട്ട് ലപകാകുന്നതട്ട്.  
നവജശ്രീവലനകുറ്റം ക൪ഷകകാ

നഡി൯ കരസ്പ൪ശമശ്രീ
ഭൂമഡിക്കു സസൗഭകാഗമ നഡിധഡികലളകഡി.

തുടങ്ങഡി  അലനകറ്റം  വരഡികള  ക൪ഷകരുമകായഡി  തകാദകാന്മമറ്റം  സചേയട്ട്  എഴുതഡിയഡിട്ടുണട്ട്.
നമ്മുസട  ഈ  ലലകാകതട്ട്  ഏറ്റവറ്റം  മഹതകായ  സകാനറ്റം  എലപകാഴുറ്റം  നല്ലകണതട്ട്
ക൪ഷക൪ക്കകാണട്ട്.   കകാരണറ്റം  അവരഡിസലങഡില്  നമള  ഓലരകാരുത൪ക്കുറ്റം
നഡിലനഡില്പഡില,  എന്നതഡില് ഒരു സറ്റംശയവമഡില.  നമ്മുസട ജശ്രീവസന്െറ അടഡിസകാനറ്റം
എന്നു പറയുന്നതട്ട്  ഭകണമകാണട്ട്.   ആ ഭകണറ്റം ലഭഡിക്കണസമങഡില് ഒരു പലക
നമള ക൪ഷകസര തസന്നയകാണട്ട് ആശയഡിലക്കണതട്ട്.  

                തസന്െറ  പകാടതഡില്  ഓലരകാ  വഡിളകളകാകുലമ്പകാഴുറ്റം  ഏറ്റവറ്റം
സലന്തകാഷഡിക്കുന്നതട്ട്  ക൪ഷകരകാണട്ട്.   അവരുസട  ജശ്രീവ൯  എന്നു  പറയുന്നതട്ട്  ആ
പകാടമകാണട്ട്,  പകാടത  വഡിളയുന്ന  വഡിളകളകാണട്ട്.   മണട്ട്  ലദഹത  പുരളുന്നതുറ്റം  മറ്റുറ്റം
നമള  നഡികൃഷ്ടമകായഡി  കകാണുലമ്പകാള  അതഡിലൂസട  സുഖറ്റം  കസണതകയകാണട്ട്
ക൪ഷക൪.   മണഡിലനകാടുറ്റം  പരഡിസഡിതഡിലയകാടുറ്റം  ഇടകല൪ന്ന  ജശ്രീവഡിതറ്റം
നയഡിക്കുന്നക൪ഷക൪ക്കകാവറ്റം  പ്രകൃതഡിസയക്കുറഡിചട്ട്  ഏസറ  കകാരമങ്ങള
അറഡിയകാവന്നതട്ട്.   ഈ  ഇടക്കകാലറ്റം  വസരയുറ്റം  നമള  കൂടുതല്  ആദരഡിചഡിരുന്നതട്ട്
ക൪ഷകസരയകാണട്ട്.   എന്നകാല് ഇലപകാഴസത സഡിതഡികള മകാറഡിമറഡിഞ്ഞഡിരഡിക്കുന്നു.
എസന്െറ ഇലപകാഴസത ആഗഹറ്റം എന്നു പറയുന്നതട്ട് പണ്ടു കകാലതട്ട് എത്രലയസറ
ആദരവട്ട് ക൪ഷക൪ക്കട്ട് ലഭഡിചഡിരുലന്നകാ അതട്ട് തസന്ന ഇനഡിയുറ്റം തുടരണറ്റം.

                                   പുതുതലമുറസയക്കുറഡിചട്ട്പറയുകയകാസണങഡില്
കൃഷഡിഭൂമഡികള നഡികതഡി അവ൪ മറ്റു സകടഡിടങ്ങള നഡി൪മഡിക്കുന്നു.  ഇലപകാള ഏറ്റവറ്റം
കൂടുതല്  ദരഡിതമനുഭവഡിക്കുന്നതട്ട്  ക൪ഷകരകാണട്ട്.   ഇതഡിനുദകാഹരണമകാണട്ട്  കുറച്ചു
മകാസങ്ങളക്കട്ട് മു൯പട്ട് നടന്ന ഓഖഡി ദരന്തറ്റം.  വ൯ കൃഷഡിനകാശറ്റം സറ്റംഭവഡിച്ചു. ഇതഡിലൂസട
എത്രലയസറ  ക൪ഷകരുസട  ജശ്രീവഡിതമകാണട്ട്  നഷ്ടസപടതട്ട്.   ഇത്രയു
കഷ്ടപകാടുകളക്കഡിടയഡിലൂസടയകാണട്ട്  അവ൪  ജശ്രീവഡിതറ്റം  മുലന്നകാടട്ട്  നശ്രീക്കുന്നതട്ട്  എന്നട്ട്
ചേഡിന്തഡിലക്കണതട്ട് നമ്മുസട ഓലരകാരുതരുസടയുറ്റം കടമയകാണട്ട്.
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വര൦
ഉണശ്രീയുലകതഡിലന്തമവര൦                      
ഈ സമകാന൦ സകലങമ൦?
ഈ സുഖമന്തമമകാസണന്നറഡിഞ്ഞകാലലകാ; 
പഡിസന്നയറഡിയകാസനകാന്നുമഡില!
വരസനലപകാലതു വസന്നത൦
വധൂവകാ൦ നസമക്കൂടകാനകായട്ട്!
വരസന്െറ കൂസടലപകായകാലലകാ നകാറ്റം
വരഡിലയഡിവഡിസടയശ്രീ ഭൂവഡില്!                                           

വരുസമകാരു ദഡിനതഡില് മരണ൦!
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കരുണയഡിലകാസതകാരു ശരണ൦!
ജനഡിചസയകാരകാളക്കതു വരണ൦!
ഇതട്ട് പ്രകൃതമകാ൦ബൈ തസന്നകാരു സ്മരണ൦! 
തരുമഡിതു ലശകാക൦ ഞങ്ങള-
സക്കന്നകാല് ഇവ൪ക്കു കഡിട്ടു൦ പൂസചണട്ട്!
പരലലകാകതഡിസലതഡിസച-
ന്നകാലവഡിസട കഡിട്ടു൦ നമകായവഡിധഡി!

നന്മ നലിറഞ്ഞ കുടലികള  

                                      

                                                              നനന എസട്ട്.യു.  VII B
                           ഒരു സുനരമകായ ഗകാമതഡില് മൂന്നട്ട് നല സത്വഭകാവറ്റംമുള്ള കുടഡികള
ഉണകായഡിരുന്നു. അവ൪  വളസരയധഡികറ്റം നന്മയുള്ള കുടഡികളകായഡിരുന്നു.  ആ കുടഡികളുസട ലപരട്ട്
അച്ചു,  കഡിച്ചു,  അപ്പു.  അവ൪ മൂന്നുലപരുറ്റം എവഡിസട ലപകായകാലുറ്റം ഒരുമഡിചകാണട്ട് ലപകാകുന്നതട്ട്.
കൂടതഡില്  ഒരകാളക്കട്ട്  പ്രശ്നറ്റം  വന്നകാല്  മൂന്നട്ട്  ലപരുറ്റം  ഒരുമഡിചട്ട്  പരഡിഹരഡിക്കുറ്റം.
അ   ങ്ങസനയഡിരഡിസക്ക ഒരു ദഡിവസറ്റം അച്ചുവറ്റം കഡിച്ചുവറ്റം കൂടഡി അപ്പുവഡിസന കൂടകാസത പുറലതക്കട്ട്
ലപകായഡി.   അലപകാള  അപ്പു  ഉറങ്ങഡികഡിടക്കുകയകായഡിരുന്നു.അവ൪  പുറതലപകായതട്ട്
അപ്പുവഡിസന്െറ പഡിറന്നകാളഡിനട്ട്  ഒരു സമകാനറ്റം വകാങ്ങകാനകായഡിരുന്നു.  അപ്പു ഉറക്കമുണ൪ന്നട്ട്
ലനകാക്കുലമ്പകാള അച്ചുവഡിസനയുറ്റം കഡിച്ചുവഡിസനയുറ്റം കകാണകാനഡിലകായഡിരുന്നു.  അപ്പു സപസടന്നട്ട്
ഭയസപട്ടുലപകായഡി.   അങ്ങസന  ഭയസപടഡിരുന്ന  ലനരതട്ട്  ഒരു  കുടഡി  അതുവഴഡി  വന്നട്ട്
അപ്പുവഡിസന്െറ  വശ്രീടഡിസന്െറ  അടുതട്ട്  എതഡി.   ആ  കുടഡി  ലനകാക്കുലമ്പകാള  അപ്പു  ഇരുന്നട്ട്
കരയുന്നതട്ട്  കണ്ടു.   ആ  കുടഡി  തഡിന്മ  നഡിറഞ്ഞ  കുടഡിയകാസണന്നട്ട്  അപ്പുവഡിനട്ട്
അറഡിയഡിലകായഡിരുന്നു.   ആ  കുടഡി  അപ്പുവഡിലനകാടട്ട്  ലചേകാദഡിച്ചു,   “എന്തകാ  അപ്പു
വഡിഷമലതകാസടയഡിരഡിക്കുന്നതട്ട്"? അപ്പു പറഞ്ഞു; "ഞകാ൯ ഉറക്കമുണ൪ന്നട്ട് ലനകാക്കഡിയലപകാള
എസന്െറ  കൂട്ടുകകാസര  കകാണുന്നഡില.”അലപകാള  തഡിന്മ  നഡിറഞ്ഞ  കുടഡി  പറഞ്ഞു,   "നഡിസന്ന
കൂടകാസത  അവ൪  അവഡിസട  കളഡിക്കുകയകാണട്ട്.   നഡിങ്ങള  നല  ലസ്നേഹമകാണലലകാ  പഡിസന്ന
എന്തകാണട്ട് അവ൪ നഡിസന്ന കൂടകാസത ലപകായതട്ട്? എവഡിസട ലപകായകാലുറ്റം നഡിങ്ങള ഒരുമഡിചലല
ലപകാകുന്നതട്ട്  പഡിസന്ന എന്തകാണട്ട്?” അലപകാള അപ്പുവഡിനട്ട് നല വഡിഷമറ്റം വന്നു.  കുറച്ചുലനരറ്റം
കഴഡിഞ്ഞട്ട് അച്ചുവറ്റം കഡിച്ചുവറ്റം വന്നു.  അവരുസട കകയഡില് പഡിറന്നകാളഡിസന്െറ സകാധനങ്ങള
ഉണകായഡിരുന്നു.  അലപകാള അപ്പു വളസര വഡിഷമലതകാസട ഇരഡിക്കുന്നതട്ട് അവ൪ കണ്ടു. അപ്പു
നശ്രീ  എന്തകാണട്ട്  വഡിഷമഡിചഡിരഡിക്കുന്നതട്ട്?  ഇനഡിസയകാരഡിക്കലുറ്റം  നഡിങ്ങള  എസന്െറയടുതട്ട്
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മഡിണരുതട്ട്.  അപ്പു, ഞങ്ങള നഡിനക്കട്ട് പഡിറന്നകാള സമകാനറ്റം വകാങ്ങകാ൯ ലപകായതകാണട്ട്.  ഇന്നട്ട്
നഡിസന്െറ  പഡിറന്നകാളകാണട്ട്.   കഡിച്ചു  പറഞ്ഞു.   നഡിങ്ങള  എലന്നകാടട്ട്  കമഡിക്കണറ്റം.   ഞകാ൯
നഡിങ്ങസള സതറ്റഡിദരഡിച്ചു.  എസന്ന ഈ തഡിന്മനഡിറഞ്ഞ കുടഡി വളസരയധഡികറ്റം വഡിഷമഡിപഡിച്ചു.
അപ്പു  പറഞ്ഞു.   നശ്രീ  നഡിസന്െറ  മനസഡിസല  തഡിന്മ  മകാറ്റൂ  സുഹൃലത.   നമ്മുസട  മനസഡില്
ഒരഡിക്കലുറ്റം ചേശ്രീത വഡിചേകാരറ്റം ഉണകായഡിരഡിക്കുവകാ൯ പകാടഡില.   അപ്പു തുട൪ന്നു.  പഡിസന്ന ആ
തഡിന്മ  നഡിറഞ്ഞ  കുടഡി  തല  കുനഡിചട്ട്  വഡിഷമലതകാസട  അവസന്െറ  വശ്രീടഡിലലക്കു  ലപകായഡി.
എന്നഡിടട്ട് അവ൪ മൂവരുറ്റം പഡിറന്നകാള ലകക്കട്ട് മുറഡിചട്ട് സമകാനങ്ങള കകമകാറഡി.  അങ്ങസന
അവ൪ നന്മ നഡിറഞ്ഞ കുടഡികളകായഡി.

സുഹൃതറ്റ്
                                                  
കരയുന്ന കണ്ണുനശ്രീര് സകകാണട്ട്
മന൦ നഡിറഞ്ഞ മനലസകാസട
ആദമകാകര൦ പഠഡിക്കകാന്െ ലപകാകുലമ്പകാള
എനഡിക്കട്ട് നശ്രീ ചേങ്ങകാതഡി!
                                                                                അപ൪ണ എ.എസറ്റ്.
കൂസട നടന്നു കളഡിച്ചു                                                    
പലകകാരമതഡിലു൦ തല്ലുവച്ചു
എസന്ന വഡിട്ടുലപകായ
എ൯ സപകാ൯സുഹൃലത!

നശ്രീ ഇലപകാള എവഡിസടയകാണട്ട്?
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നഡിസന്ന കകാണകാസത ഉറക്കമഡിലകാ-
രകാവമകായഡി നഡിസന്നയു൦ കകാതഡി-
രഡിക്കുകയകാണട്ട് ഞകാ൯!

തകാരകമണഡിമകാലയഡില് നഡിനക്കകായട്ട് 
സൂകഡിച മകാണഡികമകലട്ട്
ഇതകാ നഡിസന്ന  മകാടഡിവഡിളഡിക്കുന്നു
എന്തഡിനു നശ്രീ തകാമസഡിക്കുന്നു?

ഒരു പ്രതലിഭയടട ഉദേയശ

                                                                                       വഡിലനകാദട്ട് വഡി.
                 ലകറ്റംബ്രേഡി ഡട്ട്ജട്ട്  സ൪വകലകാശകാലയഡിസല ഗലവഷണമുറഡിയഡില്
ഗഹനമകായ  വകായനയഡിലഡിരുന്നു  ആ  പ്രഫസ൪.   അലസമകായഡി  സനറ്റഡിയഡിലലക്കട്ട്
കഡിടക്കുന്ന  തസന്െറ  നശ്രീണ  തലമുടഡി  കകവഡിരലുകള  സകകാണട്ട്  ചേശ്രീകഡി
ഒതുക്കുന്നതഡിനഡിടയഡില്  സഹപ്രവ൪തകലനകാടട്ട്  പറഞ്ഞു:  "ഈ  കുറഡിപ്പുകള
തയ്യകാറകാക്കഡിയതട്ട്  ഒരു  നഡിസകാരനല.ഒരു  ബുദഡി  രകാകസ൯  തസന്ന."  വളസര
ലമകാശസപട  കകയകരതഡില്  സചേറഡിയ  അകരങ്ങള  സകകാണട്ട്  നഡിറഞ്ഞ  ആ
മുഷഡിഞ്ഞ  ലപപ൪സക്കട്ടുകള  അലദഹറ്റം  ലമശപ്പുറതട്ട്  സവച്ചു.  ഇതുവസര
ഇതുലപകാസലസയകാരു പുതുമയുള്ള കസണതല് തകാ൯ അനുഭവഡിചറഡിഞ്ഞഡിടഡില. ലലകാക
ഗണഡിതശകാസ്ത്രജരുസട  കൂടതഡിസല  തലസതകാടപ൯  എന്ന  ലപരഡിലറഡിയസപടുന്ന
ലകറ്റംബ്രേഡിഡട്ട്ജട്ട്  സ൪വകലകാശകാലയഡിസല  ഗണഡിതവഡിഭകാഗറ്റം  ലമധകാവഡിയകായ
H.ഹകാ൪ഡഡിയകായഡിരുന്നു ആ പ്രഫസ൪.  ലലകാകസമമ്പകാടുമുള്ള ഗണഡിതശകാസ്ത്രജരഡില്
നഡിന്നുറ്റം  സകാധകാരണക്കകാരഡില്  നഡിന്നുറ്റം  പുതുമയുള്ള  ഗണഡിത  കസണതലുകള
സത്വശ്രീകരഡിക്കുന്ന സത്വഭകാവക്കകാരനകായഡിരുന്നു ഹകാ൪ഡഡി.  പുതഡിയ ഗണഡിത പ്രതഡിഭകസള
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കസണതക എന്നതകായഡിരുന്നു ഈ ഉദമമതഡിസന്െറ ലകമറ്റം.  അങ്ങസനയകാണട്ട് ആ
മുഷഡിഞ്ഞ  കുറഡിപ്പുകള  ഏഴു  കടലുറ്റം  കടന്നട്ട്   ഹകാ൪ഡഡിക്കട്ട്  കഡിടഡിയതട്ട്.   പഡിസന്ന
സറ്റംഭവഡിചസതലകാറ്റം ചേരഡിത്രറ്റം.

                    പഡില്ക്കകാലതട്ട്  ഹകാ൪ഡഡി  ലപകാലുറ്റം  ആദരഡിക്കുകയുറ്റം
ബൈഹുമകാനഡിക്കുകയുറ്റം  സചേയ  ഭകാരതശ്രീയനകായ  ഗണഡിതശകാസ്ത്രജന്െ  ശശ്രീനഡിവകാസ
രകാമകാനുജനകായഡിരുന്നു ആ മുഷഡിഞ്ഞ കുറഡിപ്പുകളുസട ഉടമ.   ഒരു സകാധകാരണ ദകാരഡിദ്ര
തമഡിഴട്ട്  ബ്രേകാഹ്മണ  കുടുറ്റംബൈതഡില്  ജനഡിച  രകാമകാനുജന്െ,  ഹകാ൪ഡഡി  എന്ന  ഗണഡിത
ശകാസ്ത്രജസന്െറ  പഡിന്െബൈലറ്റം  സകകാണട്ട്  മകാത്രമകാണട്ട്  സറ്റംഖമകാ  ശകാസ്ത്രതഡില്
അഗഗണമനകായതട്ട്.   കടല് കടന്നട്ട് യകാത്ര സചേയ്യുന്നതട്ട് ബ്രേകാഹ്മണ സമുദകായതഡില്
നഡിഷഡിദമകായഡിരുന്ന ആ കകാലതട്ട്  സത്വന്തറ്റം കുടുറ്റംബൈതഡില് ഭ്രഷ്ടട്ട്  കല്പഡിചഡിട്ടുലപകാലുറ്റം
തസന്െറ  സത്വപ്നറ്റം  സകാകകാതട്ട്ക്കരഡിക്കകാന്െ  അ ലദഹറ്റം  യകാത്ര  തഡിരഡിച്ചു.  തസന്െറ
വഴഡികകാടഡിയകായ  ഹകാ൪ഡഡിയ്ക്കുറ്റം  ലമസല  ഒരു  സഡിറ്റംഹകാസനതഡില്  ഇരഡിക്കകാന്െ
രകാമകാനുജനട്ട് കഴഡി   ഞ്ഞതട്ട് കദവഹഡിതറ്റം.  ലറകായല് ലകകാലളജഡിസല അറ്റംഗതത്വറ്റം ഏറ്റവറ്റം
കുറഞ്ഞ  പ്രകായതഡില്  ലനടഡിയ  ഈ  ബുദഡിരകാകസന്െ  ലരകാഗശയ്യയഡില്
കഡിടക്കുലമ്പകാള ലപകാലുറ്റം '1729' എന്ന സറ്റംഖമയുസട പ്രലതമകത പറഞ്ഞട്ട് ഹകാ൪ഡഡിസയ
അമ്പരപഡിച്ചു.  ഈ സറ്റംഖമ ഇന്നട്ട് രകാമകാനുജന്െ സറ്റംഖമ എന്ന ലപരഡില് പ്രസഡിദമകാണട്ട്.
സവറുറ്റം മുപതഡിമൂന്നട്ട്  തവണ മകാത്രലമ അലദഹതഡിനട്ട്  സൂരമസന വലയറ്റം സചേയ്യകാന്െ
സകാധഡിച്ചുള.ഇതട്ട് മകാത്രമകായഡിരുന്നു ഏക നൂനത.
                                      നമുക്കട്ട് ചുറ്റുറ്റം ഇതുലപകാസല ധകാരകാളറ്റം പ്രതഡിഭകാശകാലഡികള
ഉണട്ട്.ആരുറ്റം  പ്രതഡിഭകളകായഡി  ജനഡിക്കുന്നഡില.   എലകാവരുസടയുറ്റം  ഉളളഡില്  അതട്ട്
നഡിലനഡില്ക്കുന്നു.   ആ  പ്രതഡിഭയുസട  കഡിരണറ്റം  കസണതഡി  അവസന  കകപഡിടഡിച്ചു
കയറ്റകാന്െ നമുക്കട്ട്  കഴഡിഞ്ഞകാല് അതഡില്പരറ്റം  ഒരു പുണമറ്റം   കഡിടകാനഡില.   പലക
നമളഡില്  എത്രലപ൪  ഒരു  പ്രതഡിഭയുസട  ഉദയറ്റം  ആഗഹഡിക്കുന്നു.   ഇതട്ട്  ഒരു
ചേഡിന്തകാവഡിഷയമലല?

        
വകാല്ക്കഷണറ്റം
ശശ്രീനഡിവകാസരകാമകാനുജ൯(1887-1920)
                        തമഡിഴട്ട് നകാടഡിസല  'ഈ ലറകാഡട്ട്-  ലകാണട്ട് ജനനറ്റം.  ഉന്നത
വഡിദമകാഭമകാസറ്റം  പൂ൪തഡിയകാക്കഡിയഡില.   ലറകായല്  ലകകാലളജഡിസന്െറ  ചേരഡിത്രതഡിസല
ഏറ്റവറ്റം  പ്രകായറ്റം  കുറഞ്ഞ  അറ്റം ഗറ്റം.  [FRS]  സറ്റംഖമകാസഡിദകാന്തതഡില്  ഗലവഷണറ്റം
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നടതഡി.അലദഹതഡിസന്െറ  ജന്മദഡിനമകായ  Dec:22  ലദശശ്രീയഗണഡിതശകാസ്ത്രദഡിനമകായഡി
ആചേരഡിക്കുന്നു.125 -ാകാറ്റം ജന്െമവകാ൪ഷഡികമകായ 2012 ലദശശ്രീയ  ഗണഡിതശകാസ്ത്രദഡിനമകായഡി
ആചേരഡിച്ചു തുടങ്ങഡി.
'Ramanujan Institute of Mathematical Studies'സചേസസന്നയഡിലകാണട്ട്.

NewHSS,Nellimoodu

             സൂരദകലിരണവശ ചനലികയശ
പുലരഡിയഡില് മുഖറ്റം വഡിട൪തഡി ഞകാ൯-
സമസല നഡി൯ അരഡികഡിസലകാതുങ്ങഡി-
വരകാ൯ ശമഡിക്കലവ, നശ്രീ-
എങലപകായഡിമറഞ്ഞശ്രീടുന്നു?
പ്രണയഡിനഡി, നഡി൯ ശ്രുതഡിയഡില്
അലഡിയുവകാ൯ സകകാതഡിക്കസവ,
നുണക്കുഴഡി വഡിരഡിയുറ്റം കവഡിളുമകായട്ട്
നശ്രീ മുഖറ്റം തകാഴശ്രീടുന്നു!                                                         സകാന്ദ്ര എസട്ട്.എ൯.
ഓ൪മകളഡില് പശ്രീലഡി  നശ്രീടഡി ഞകാ൯                                              VIII B
ഓടഡി എതലമ്പകാള നഡിറമഡിഴഡി-
തകാഴഡി നശ്രീ നകാണഡിചശ്രീടുന്നു!
അലപകാസള൯ കണ്മുന്നഡില്
നഡിന്നു നശ്രീ മറഞ്ഞശ്രീടുന്നു!
പകാതഡിര സമസല തഡിരഡിസയ ലപകാന്നു
മൂകമകാറ്റം ഇരുടഡില് നശ്രീ മറഞ്ഞശ്രീടുന്നു!
സചേറുദശ്രീപങ്ങള വഡിദൂരതയഡിലലക്ക-
കന്നു ലപകാകുറ്റം ലനരറ്റം വഡിണഡിസല 
തകാരകറ്റം സകകാച്ചു നഡിലകാവഡില് സമകാടഡിടുറ്റം! 
സകാന്ദ്രമകാറ്റം ഈ പ്രണയനഡിമഡിഷതഡില്
എ൯ നകാഥസനലതടഡി ഞകാ൯
വന്നശ്രീടുലമ്പകാള, നശ്രീ പതഡിസയ-
പതഡിസയ മകാഞ്ഞശ്രീടുന്നു, കണ്ണു-
നശ്രീ൪ പൂവമകായഡി ഇവഡിസട ഞകാ൯
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മകാത്രമകായട്ട് എത്ര എത്ര രകാവകള!
 മുതണഡിക്കഡിനകാവകള ഇങ-
മങ്ങഡി മകാഞ്ഞു ലപകാകലവ ;
നഡിസന്െറ പ്രണയതഡിനകായട്ട് ഞകാ൯ 
കകാലതകാ൪ക്കലവ; അനുരകാഗതഡി൯ ലഹ-
രഡിയഡില് സത്വയറ്റം മറന്നു ഞകാ൯ ഉണരുന്നു!
നഡിസന്െറ മുന്നഡില് ചേഡിരഡിലയകാസട സവളു-
ലപകാലുസമ൯ മഡിനുത കകതണകള
നശ്രീടലവ, നശ്രീസയ൯ അരഡികഡില് നഡിന്നുറ്റം
അകന്നു ലപകായശ്രീടുന്നു!

.

ദവ൪പകാടറ്റ് 

                                                                                 ശഡില്പ എ.പഡി.VIII H 
                     എസന്െറ ലപരട്ട് ചേഡിന്നു. ഞകാ൯ ഇന്നട്ട് ഒരു ചേഡില്ഡ്രൈ൯സട്ട് ലഹകാമഡിസല
ടശ്രീചറകാണട്ട്.   എനഡിക്കട്ട്  ആരകാണട്ട്  ഈ  ലപരട്ട്  ഇടതട്ട്  എന്നട്ട്  അറഡിയഡില.   ആ  സ്ത്രശ്രീ!
അവസരസന്ന പ്രസവഡിച ഉട൯ തസന്ന  സതരുവഡില് ഉലപകഡിച്ചു.  ആ സതരുവഡില് നഡിന്നട്ട്
മസറ്റകാരു  സതരുവഡിലലക്കട്ട്.   അവഡിസട  നഡിന്നട്ട്  ആലരകാ  എസന്ന  ചേഡില്ഡ്രൈ൯സട്ട്
ലഹകാമഡില്എതഡിച്ചു.  അമയുസട പകാലഡിസന്െറ രുചേഡി ഞകാനറഡിഞ്ഞഡിടഡില.  എവഡിസട നഡിലന്നകാ,
ആലരകാ  എനഡിക്കട്ട്  ചേഡിന്നു  എന്ന  ലപരു  തന്നു.   എസന്ന  മകസള  എന്നു  വഡിളഡിക്കകാലനകാ,
മടഡിയഡില് ഇരുതഡി ലകാളഡിക്കകാലനകാ ആരുറ്റം ഉണകായഡിരുന്നഡില.   ചേഡില്ഡ്രൈ൯സട്ട് ലഹകാമഡിസല
സഡിസ്റ്റ൪മകാരുസട കകാരുണമറ്റം സകകാണട്ട് ഞകാ൯ വള൪ന്നു.  കുഞ്ഞുങ്ങളഡിലകാത ദമ്പതഡിമകാ൪
ഒരു കുഞ്ഞഡിസന ഏസറ്റടുക്കകാ൯ ലവണഡി ചേഡില്ഡ്രൈ൯സട്ട് ലഹകാമഡില് എതഡി.  അന്നട്ട് കകാണഡിച
കുടഡികളഡില്  എസന്നയകാണട്ട് അവ൪ക്കട്ട് ഇഷ്ടസപടതട്ട്.  അസന്നനഡിക്കട്ട് ആറുവയസകായഡിരുന്നു.
അങ്ങസന  ചേഡില്ഡ്രൈ൯സട്ട്  ലഹകാമഡില്  നഡിന്നുറ്റം  അവരുസട  കൂസട  ഞകാ൯  ഒരു
രകാജകുമകാരഡിസയലപകാസല വള൪ന്നു.  അവ൪ എസന്ന നന്നകായഡി പഠഡിപഡിച്ചു.   എസന്െറ ആരുറ്റം
അലകാതവ൪ എനഡിക്കട്ട് അച്ഛനുറ്റം അമയുമകായഡി.  അമസയന്നുറ്റം അച്ഛസനന്നുറ്റം വഡിളഡിക്കകാ൯
എനഡിക്കട്ട്  രണ്ടുലപ൪.   യകാത്രയഡിടയഡില്  എസന്ന  കകാറഡില്  ഇരുതഡി  അവ൪  ലറകാഡട്ട്
മുറഡിച്ചുകടക്കുലമ്പകാള...  അന്നട്ട്  ഞകാ൯  മനസഡിലകാക്കഡി  പ്രഡിയസപടവ൪  നമഡില്  നഡിന്നുറ്റം
അകന്നുലപകാകുലമ്പകാഴകാണട്ട്  ലസ്നേഹതഡിസന്െറ  തശ്രീകത  എന്തകാസണന്നട്ട്  തഡിരഡിചറഡിയുന്നതട്ട്.
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വശ്രീണ്ടുറ്റം  ഞകാ൯  അനകാഥയകായഡി.   ലറകാഡകളഡില്  ഒരു  ലനരസത  അന്നതഡിനകായഡി
മറ്റുള്ളവരുസട  മുമ്പഡില്  കകനശ്രീട്ടുന്ന  കുഞ്ഞുങ്ങസള  കകാണുലമ്പകാള  എസന്െറ  പഴയകകാലറ്റം
ഞകാ൯  ഓ൪തലപകാകുറ്റം.   അവരുസട  വഡിശപ്പുമകാറ്റകാ൯  ഞകാ൯  അവ൪ക്കട്ട്  ആഹകാരറ്റം
വകാങ്ങഡിസക്കകാടുക്കുറ്റം.   സതരുവകളഡിസല  കുഞ്ഞുങ്ങളക്കുലവണഡി  എസന്തങഡിലുറ്റം  സചേയ്യണറ്റം
എന്നു  ലതകാന്നഡി  ഞകാ൯  ഒരു  ചേഡില്ഡ്രൈ൯സട്ട്ലഹകാറ്റം  അവ൪ക്കുലവണഡി  പണഡിതു.   ആ
കുഞ്ഞുങ്ങസള ഞകാസനസന്െറ സത്വന്തമകായഡി കണ്ടു.  ഞകാ൯ അവസര ലസ്നേഹഡിച്ചു.  മറ്റുള്ളവ൪ക്കട്ട്
അറഡിവട്ട് പക൪ന്നു സകകാടുക്കണറ്റം എന്നുള്ള ആഗഹറ്റം മൂലമകാണട്ട് ഞകാ൯ ഒരു ടശ്രീചറകായതട്ട്.  

ഒരകാളക്കുമകാത്രമകായഡി ഒരു കഥയഡില.  ജനഡിച്ചു വളരുന്ന  നകാടുറ്റം അവഡിസടയുള്ള ജനതയുമകായഡി
ബൈനസപടതകാണട്ട്   ഓലരകാ  ആളുകളുസടയുറ്റം  കഥ.   ഓലരകാ
ജശ്രീവഡിതവറ്റം ഓലരകാ കഥയകാണട്ട്.  

വലിദേദകാലയശ

                                                                   

വ൪ഷ പഡി.എസട്ട്.                          

അറഡിവകള  സകകായ്യുന്ന   ജശ്രീവഡിതയകാത്രയഡില്

മഡിനുമഡിസനമഡിന്നുമശ്രീവഡിദമകാലയറ്റം!                         

പലപല കകാസഡിന്െപടഡികള കയറുലമ്പകാള 

കധരമറ്റം പകര്സന്നകാരു വഡിദമകാലയറ്റം!

കളഡിച്ചുറ്റം ചേഡിരഡിച്ചുറ്റം രസഡിച്ചുറ്റം ലപകാകുസന്നകാരകാ

നഡിമഡിഷങ്ങള  നല്കഡിയ വഡിദമകാലയറ്റം! 

നന്മകലളറഡിയ  വഡിദമകാലയറ്റം,നല-

 മനസ്സുലള്ളകാരകാക്കഡിയ  വഡിദമകാലയറ്റം! 
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ഓര്മഡിക്കകാസനസന്നന്നുറ്റം ഒതഡിരഡി  ഒകാര്മകള 

കൂട്ടുകകാരകായട്ട് തന്ന വഡിദമകാലയറ്റം!  

അറഡിവഡിസന്റെപകാഠറ്റം പഠഡിസചകാരു- 

ഗനശകാലയശ്രീവഡിദമകാലയറ്റം! 

പണസത പകാടഡിസന്റെ ഈണതഡില് ,തകാളതഡില്

പകാടഡിപ്പുകഴ്ത്തുമശ്രീവഡിദമകാലയറ്റം!  

വകാലനകാളമറഡിയസടന്െവഡിദമകാലയറ്റം! എസന്റെ- 

ഓര്മയഡില്  ജശ്രീവഡിക്കുറ്റം വഡിദമകാലയറ്റം!                 

     ചേനനമരതഡിസന്െറ ചേഡിന്ത

 
 

അശത്വതലി ജലി.എ.     
 

                           വളസരക്കകാലറ്റം മുമ്പട്ട്,  വളസര   വലഡിയ ഒരു ചേനനമരറ്റം കകാടഡില്
നഡിന്നഡിരുന്നു.  "ഞകാസനന്തഡിനകാണട്ട്  ഇവഡിസട  നഡില്ക്കുന്നതട്ട്  ?"  :  ചേനനമരറ്റം  ലചേകാദഡിച്ചു.   പലക
അതഡിസന്െറ  സങടറ്റം  ആരുറ്റം  ലകടഡില.   ചേനനമരറ്റം  പഡിസന്നയുറ്റം  വളസര  കകാലറ്റം  അവഡിസട
നഡിന്നു.വര്ഷറ്റം  മുഴുവന്െ  പച  നഡിറലതകാടു  കൂടഡിയ  സൂചേഡിലപകാലുള്ള  പചഡിലകള
അതഡിനുണകായഡിരുന്നു.   അതുസകകാണട്ട്  പകഡികള  ആ  മരസത  ഇഷ്ടസപട്ടു.അവ  വളരുകയുറ്റം
അവയ്ക്കു കുഞ്ഞുങ്ങളുണകാവകയുറ്റം സചേയ്തു.  അവസയലകാറ്റം ആ മരതഡില് വസഡിച്ചു.
                              ഏകലദശറ്റം ഇരുന്നൂറട്ട് പകഡി കുടുറ്റംബൈങ്ങള അതഡിസന അവരുസട
വശ്രീസടന്നുകരുതഡി.  സൂരമനസമഡിക്കുലമ്പകാള കൂടഡിലുളള പകഡികളുസട ശബറ്റം വളസര ഉചതഡിലകാകുറ്റം.
അതുസകകാണട്ട്  മകാനുകളക്കട്ട്  മരതഡിസന്െറ  തടഡിയഡില്  അവയുസട  പുററ്റം  ഉരസകാന്െ  കഴഡിയഡില.
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പകഡികളുസട ശബറ്റം അവയുസടകകാതുകളക്കട്ട് കതലമല്പഡിക്കുറ്റം. 
                          ഒരു ദഡിവസറ്റം ആ മരറ്റം  തലന്നകാടുതസന്ന ഒരു ലചേകാദമറ്റം ലചേകാദഡിച്ചു:
"ഞകാസനന്തഡിനകാണട്ട്  ഇവഡിസട  നഡില്ക്കുന്നതട്ട്?  ആസരങഡിലുറ്റം  എസന്ന  മുറഡിസചടുതട്ട്  എസന്െറ
തടഡിസകകാണട്ട്  പത  വശ്രീടുകള നഡിര്മഡിക്കണസമന്നട്ട്   ഞകാനകാഗഹഡിക്കുന്നു.അങ്ങസന എനഡിക്കട്ട്
പലരകാപകകാരഡിയകാകണറ്റം".
                              ഒരു കറുത പകഡി മരതഡിസന്െറ വകാക്കുകള ലകട്ടു.  അവള നഡിലത
നഡിന്നട്ട്  പറന്നുയര്ന്നട്ട്  മരതഡിസന്െറ  മുകളഡില് സചേന്നഡിടട്ട്  പകഡികലളകാടു  പറഞ്ഞു,  "നമ്മുസട  മരറ്റം
കകാടഡില് നഡിന്നട്ട്   ലപകാകകാനകാഗഹഡിക്കുന്നു.” നമ്മുസട മരറ്റം തകാന്െ നല കകാരമങ്ങള സചേയ്യുന്നുസവന്നട്ട്
ചേഡിന്തഡിക്കുന്നഡില.   നമുസക്കകാരുമഡിച്ചു  ലചേര്ന്നട്ട്  മരലതകാടു  പറയകാറ്റം,  "ഇന്നട്ട്  നഡിങ്ങള   ധകാരകാളറ്റം
പകഡികളുസട  വശ്രീടകാണട്ട്.   ദയവകായഡി   കകാടുലപകഡിച്ചു  ലപകാകരുതട്ട്  ഞങ്ങസള
വശ്രീടഡിലകാതവരകാക്കരുതട്ട്.”  പകഡികളുസട  ഈ  വകാക്കുകള  ലകട  മരറ്റംവളസരസലന്തകാഷഡിച്ചു.
തകാനഡിവഡിസട നഡിലനഡില്ക്കുന്നസതന്തഡിനകാസണന്നു മരറ്റം മനസഡിലകാക്കുകയുറ്റം സചേയ്തു.
                                                           

                                       

ഞകാനകാരറ്റ് ?

ഗുഹലപകാസലന്നകാല്,കടഡിയ്ക്കുറ്റം
മുറഡിയ്ക്കുറ്റം ചേവചരയ്ക്കുറ്റം
കഗന്െഡ൪ ലപകാസല,ഞകാനകാരട്ട് ?
                                വകായട്ട്.

സവളളതണഡിയഡിസല
കറുതസപകാടട്ട്,ഞകാനകാരട്ട് ?

                                          കൃഷ്ണമണഡി.
സവയഡിലഡിലഡിറങറ്റം,മഴയഡിലഡിറങറ്റം
മഡിതമകായകാല് ഞകാന്െ ചുരുളുറ്റം
ഞകാനകാരട്ട് ?

                     കുട.
എസന്നസതകാടകാല് സപകാളളഡില
പറക്കുമഡിരഡിയ്ക്കുറ്റം സവടറ്റം കകാട്ടുറ്റം
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ഞകാനകാരട്ട് ?

        മഡിന്നകാമഡിന്നഡി.
ജലകാറ്റംശതഡില്,മണഡില് വളരുറ്റം
ജലതഡില് കഡിടന്നകാല് മരണറ്റം വളയുറ്റം
ഞകാനകാരട്ട് ?

മണഡിര.

ഇലടപകാഴലിഞ്ഞ 

ജദീവലിതശ

                                              അനശ്രീഷ്മ എറ്റം.എ൯

                                                VIII B      

                                                    
                            ഇസതസന്തകാരു ലകകാലമകാണട്ട്? ഉയ൪ന്ന ശഡിഖരങ്ങളുറ്റം ലപറഡി
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നഡില്ക്കുന്ന ലപലക്കകാലറ്റം.  ഇടതൂ൪ന്ന ലകശഭകാരറ്റം ലപകാസല ഇലകള കുളഡി൪ക്കകാറ്റഡില്
തുള്ളഡിച്ചുസകകാണട്ട്   സത്വ൪ണക്കലഡിപ്പുള്ള സവളഡിചതഡില് കുളഡിച്ചുനഡില്ക്കുന്ന മരങ്ങള
തമഡില്  പറഞ്ഞു  ചേഡിരഡിക്കുകയകായഡിരുന്നു.   "എന്തകായഡിരുന്നു  ഗമ?  കുറച്ചുയരറ്റം
കൂടുതലുണകായതഡിസന്െറ  അഹങകാരസമകാസക്ക  കഴഡിഞ്ഞലലകാ.”  പറഞ്ഞതു  മറ്റകാരുമല.
കുന്നഡിസന്െറ ചേരഡിവഡില് വഡിശകാലമകായ സകാമകാജമറ്റം പഡിടഡിചടക്കഡിയതുലപകാസല നഡില്ക്കുന്ന
ആല്മരറ്റം.  

                        "ശഡിശഡിരകകാലമലല,  ഇലകള സപകാഴഡിയുകയുറ്റം അതു വശ്രീണ്ടുറ്റം
തളഡി൪ക്കുകയുറ്റം  സചേയ്യുറ്റം.   ഇതഡില്  കളഡിയകാക്കകാസനന്തഡിരഡിക്കുന്നു.   നഡിറസയ
മുടഡിയുണകായഡിട്ടുറ്റം  മനുഷമസരലകാറ്റം  സവടഡികളഞ്ഞഡിടട്ട്  ഫകാഷസനന്നു  പറ ഞ്ഞു
സലന്തകാഷഡിക്കുന്നുണലലകാ?  ഞങ്ങളുസട  ശഡിഖരങ്ങള  പ്രകൃതഡി  നഡിയമതഡിസന്െറ
ഭകാഗമലല?  അതു  ലപകായതുലപകാസല  തഡിരഡിച്ചു  വന്നു  സകകാള്ളുറ്റം.  ഇക്കകാരമതഡില്
നഡിങ്ങളകാരുറ്റം  വഡിഷമഡിക്കണ.   തസന്നയുമല  സുഖവറ്റം  ദദുഃഖവറ്റം  ഇഴലചേ൪ന്നു
ജശ്രീവഡിക്കുലമ്പകാഴകാണലലകാ ജശ്രീവഡിതമകാകുന്നതട്ട്.  തലകാലസത ഈ ബുദഡിമുടഡിനട്ട് ഞങ്ങള
ലവദനഡിക്കുന്നഡില.”:  ഇത്രയുറ്റം പറയകാതഡിരഡിക്കുവകാ൯ കുന്നഡി൯ മുകളഡില് തലയുയ൪തഡി
നഡില്ക്കുന്ന  മകാവട്ട്  മരതഡിനു  കഴഡിഞ്ഞഡില.   തലയുയ൪തഡി   തലമുടഡി
കകാറ്റഡിലകാടഡിക്കളഡിപഡിചട്ട്  സുനരഡിമകാ൪  ചേഡിരഡിച്ചു.   അവ൪  എലകാവരുറ്റം
കളഡിയകാക്കഡിതസന്നയകാണട്ട് ചേഡിരഡിചതട്ട്.  

                                     കുറച്ചുദഡിവസങ്ങള കടന്നുലപകായഡി.  ഒരു ദഡിവസറ്റം
വലകാത  ഒരു  ശബറ്റം  ലകളക്കുന്നുണകായഡിരുന്നു.   എവഡിസട  നഡിന്നു  ലകളക്കുന്നതട്ട്
എന്നട്ട് ഒരു പഡിടഡിയുമഡില.  മരങ്ങള എലകാറ്റം വളസരയധഡികറ്റം ഭയക്കുകയുറ്റം വഡിറക്കുകയുറ്റം
സചേയ്തു.  സപകാഴഡിയകാ൯ ഇരഡിക്കുന്ന ഇലകള സത്വയറ്റം അട൪ന്നട്ട് എലങ്ങകാസടന്നഡിലകാസത
പറന്നുയ൪ന്നു.  ഉണങ്ങഡി വരണ ഇലകളുറ്റം എവഡിസടലയകാ സപകാങ്ങഡിപറന്നു.  വശ്രീണ്ടുറ്റം
വശ്രീണ്ടുറ്റം  മരതഡില്  പറ്റഡിപഡിടഡിക്കുന്നതുലപകാസലയകാണട്ട്  അവ൪  ഉയ൪ന്നട്ട്  ഉയ൪ന്നട്ട്
പറന്നതട്ട്.  ലപടഡിചട്ട് വഡിറച്ചു സകകാണട്ട് നഡിലവഡിളഡിസയന്നലപകാസല ചൂളമടഡിച്ചുറ്റം വലകാത
ശബതഡില്  മരചഡിലകള  ആടഡിയുലഞ്ഞു.   അതകാ!  അലറഡിക്കരഞ്ഞുസകകാണട്ട്
ആല്മരചഡിലകള  അട൪ന്നു  വശ്രീണു.   ഭ്രകാനപഡിടഡിച  കകാറ്റട്ട്   ആനയട്ട്
മദമഡിളകുന്നതുലപകാസല   തക൪തകാടഡി.   നഡിറപചപകായഡി  നഡിന്ന  മരങ്ങള  എലകാറ്റം
ഒടഡിഞ്ഞുറ്റം  മുറഡിഞ്ഞുറ്റം  മറഡിഞ്ഞുവശ്രീണു.  തറയഡില്  വശ്രീണു  കഡിടന്നു  സകകാണട്ട്  അവ൪
കരഞ്ഞു.   ആ  സമയറ്റം  ഇല  സപകാഴഡിഞ്ഞ   മരങ്ങളഡില്  ശഡിഖരങ്ങള  സപകാടഡി
വഡിടരുകയകായഡിരുന്നു.   "വഡിഷമങ്ങളുറ്റം  സുഖവറ്റം  ദദുഃഖവറ്റം   ലരകാഗവറ്റം  ശകാന്തഡിയുറ്റം
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സലന്തകാഷവസമലകാറ്റം  ജശ്രീവഡിതതഡിസന്െറ  ഭകാഗമകാണട്ട്.  അതഡിനകാല്,  ആസരയുറ്റം
കളഡിയകാക്കരുതട്ട്.”

അമമനസറ്റ്

 
                                                       ആശഡിന ബൈഡി.സജ.

                                                        IX F    
അമത൯ കുഞ്ഞഡിളറ്റം കകകളകാസലസന്ന, 

തകാരകാട്ടുപകാടഡിയുറക്കുറ്റംകകാലറ്റം!
അക്കകാലമത്രയുമമത൯ വകാത്സലമറ്റം
എന്നുള്ളഡില് ഏലതകാ കുളഡി൪മലപകാസല!
അമത൯ ചുറ്റംബൈനസമ൯കവഡിളഡിങല്
പരഡിശുദമകാസമകാരു മുദ്രതസന്ന! 
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അമത൯ പുഞഡിരഡിസയ൯ മനസഡിങല്
ആഹട്ട്ളകാദക്കടലകായഡിസയകാഴുകുന്നലലകാ!
അമയഡിലകാസതകാരകാ മക്കള ത൯ ജശ്രീവഡിതറ്റം 
നഡി൪ഭകാഗമറ്റം,മലകാസതസയനസചേകാലകാ൯!
ഞകാസനകാന്നു വശ്രീണകാലുടനമസയ൯മുലമ്പ
കണശ്രീരുതൂകഡിയണഞ്ഞശ്രീടുന്നു!

നകാലളസറയകായലപകാളമസയസന്നക്കൂടകാ-

 സതലങ്ങകാമറഞ്ഞുലപകായട്ട്,സങടറ്റംതകാ൯!
അമസയലയകാ൪ക്കുലമ്പകാളകായഡിരറ്റംകകാരമങ്ങള
പറയകാസനന്നുള്ളറ്റം വഡിതുമ്പഡിടുന്നു!

ദവരുകള ദതടലിയള ഒരു യകാത

നന്യൂ ഹയ൪സസക്ക൯ററഡി സ്കൂള
                                                       

വഡില്ഫ്രഡട്ട് ഡഡി.ഡഡി.

                                          ഗതകകാല ചേരഡിത്രതഡിലലക്കുള്ള എതഡിലനകാടറ്റം ചേരഡിത്രസ്മകാരകങ്ങളുസടഗതകകാല ചേരഡിത്രതഡിലലക്കുള്ള എതഡിലനകാടറ്റം ചേരഡിത്രസ്മകാരകങ്ങളുസട
ഉറവഡിടറ്റം  കസണതന്നതഡിനട്ട്  ഏസറ  സഹകായകരമകാണട്ട്ഉറവഡിടറ്റം  കസണതന്നതഡിനട്ട്  ഏസറ  സഹകായകരമകാണട്ട്.   .   ഒരു  പ്രലദശസതഒരു  പ്രലദശസത
ജനജശ്രീവഡിതമകാണട്ട് ഇതരറ്റം അലനത്വഷണങ്ങളഡിലൂസട ലരഖപടുന്നതട്ട്ജനജശ്രീവഡിതമകാണട്ട് ഇതരറ്റം അലനത്വഷണങ്ങളഡിലൂസട ലരഖപടുന്നതട്ട് .   .   ചേരഡിത്രതഡില്ചേരഡിത്രതഡില്
ഇടറ്റം  പഡിടഡിക്കകാസതലപകായ  എത്രലയകാ  വമക്തഡികളുസട  ജശ്രീവഡിതതമകാഗവറ്റം  പ്രയത്നവറ്റംഇടറ്റം  പഡിടഡിക്കകാസതലപകായ  എത്രലയകാ  വമക്തഡികളുസട  ജശ്രീവഡിതതമകാഗവറ്റം  പ്രയത്നവറ്റം
സകകാണകാണട്ട്  ഇന്നസത  സമൂഹറ്റം  രൂപസപടഡിട്ടുള്ളതട്ട്സകകാണകാണട്ട്  ഇന്നസത  സമൂഹറ്റം  രൂപസപടഡിട്ടുള്ളതട്ട്.   .   വരുറ്റം  തലമുറകളക്കകായട്ട്വരുറ്റം  തലമുറകളക്കകായട്ട്,,
അവരുസട  സത്വപ്നങ്ങളക്കട്ട്  അ൪തറ്റം  നല്കുകയകാണട്ട്  ലവരുകള  ലതടഡിയുള്ള  ഈഅവരുസട  സത്വപ്നങ്ങളക്കട്ട്  അ൪തറ്റം  നല്കുകയകാണട്ട്  ലവരുകള  ലതടഡിയുള്ള  ഈ
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യകാത്രയകാത്ര..

                                               
                             ഏസതകാരു പ്രലദശതഡിസന്െറയുറ്റം സലനകാമതഡിനു പഡിന്നഡില് ആഏസതകാരു പ്രലദശതഡിസന്െറയുറ്റം സലനകാമതഡിനു പഡിന്നഡില് ആ
പ്രലദശതഡിസന്െറ  ഭൂമഡിശകാസ്ത്രപരമകായ  സവഡിലശഷതകള  കൂടഡി  ഉണകാകുറ്റംപ്രലദശതഡിസന്െറ  ഭൂമഡിശകാസ്ത്രപരമകായ  സവഡിലശഷതകള  കൂടഡി  ഉണകാകുറ്റം ..
സനലഡിമൂടഡിസല  നൂറ്റകാണ്ടുകള  പഴക്കമുള്ള  ചേന്തയഡില്  ഒരു  ആല്മരവറ്റം  അതഡിസന്െറസനലഡിമൂടഡിസല  നൂറ്റകാണ്ടുകള  പഴക്കമുള്ള  ചേന്തയഡില്  ഒരു  ആല്മരവറ്റം  അതഡിസന്െറ
തണല് പറ്റഡി ഒരു സനലഡിമരവറ്റം ഉണകായഡിരുന്നുതണല് പറ്റഡി ഒരു സനലഡിമരവറ്റം ഉണകായഡിരുന്നു.   .   സലനകാമങ്ങളഡിസല  സലനകാമങ്ങളഡിസല  ''മൂടട്ട്  മൂടട്ട്  '  '  എന്നഎന്ന
പ്രലയകാഗറ്റം  വൃകങ്ങളുമകായഡി  ബൈനസപടകാണട്ട്  പറയുന്നതട്ട്പ്രലയകാഗറ്റം  വൃകങ്ങളുമകായഡി  ബൈനസപടകാണട്ട്  പറയുന്നതട്ട്.   .   പണ്ടുകകാലങ്ങളഡില്പണ്ടുകകാലങ്ങളഡില്
തണലഡിനകായഡി  വഴഡിലയകാരങ്ങളഡില്  വൃകറ്റം  നട്ടുപഡിടഡിപഡിക്കുന്ന  പതഡിവണകായഡിരുന്നുതണലഡിനകായഡി  വഴഡിലയകാരങ്ങളഡില്  വൃകറ്റം  നട്ടുപഡിടഡിപഡിക്കുന്ന  പതഡിവണകായഡിരുന്നു ..
ഈ  സവഡിലശഷതകള  സകകാണ്ടുതസന്നയകാണട്ട്  സനലഡിമൂടഡിനട്ട്  ഈ  ലപരട്ട്  വരകാ൯ഈ  സവഡിലശഷതകള  സകകാണ്ടുതസന്നയകാണട്ട്  സനലഡിമൂടഡിനട്ട്  ഈ  ലപരട്ട്  വരകാ൯
കകാരണറ്റംകകാരണറ്റം.  .  

                                അപരഡിഷ്കൃതമകായഡിരുന്ന  സനലഡിമൂടഡിസന  പരഡിഷ്കകാരതഡിസന്െറഅപരഡിഷ്കൃതമകായഡിരുന്ന  സനലഡിമൂടഡിസന  പരഡിഷ്കകാരതഡിസന്െറ
പടവകളഡിലലക്കട്ട് തള്ളഡിക്കയറ്റഡിയ ചേഡില ലമഖലകളഡിസലകാന്നകാണട്ട് വഡിദമകാഭമകാസലമഖലപടവകളഡിലലക്കട്ട് തള്ളഡിക്കയറ്റഡിയ ചേഡില ലമഖലകളഡിസലകാന്നകാണട്ട് വഡിദമകാഭമകാസലമഖല ..

ഒരു നകാടഡിസന്െറ വള൪ചയട്ട് വഡിദമകാസമ്പന്നരകായ ഒരു കൂടറ്റം ജനത അനഡിവകാരമമകാണട്ട്ഒരു നകാടഡിസന്െറ വള൪ചയട്ട് വഡിദമകാസമ്പന്നരകായ ഒരു കൂടറ്റം ജനത അനഡിവകാരമമകാണട്ട് ..
ഒരു നകാടഡിസന്െറ നസടസലന്നട്ട് ഒരു നകാടഡിസന്െറ നസടസലന്നട്ട് ''വഡിദമകാഭമകാസവഡിദമകാഭമകാസ''സത സൂചേഡിപഡിക്കകാറ്റംസത സൂചേഡിപഡിക്കകാറ്റം.  .  നസലകാരു  നകാലളക്കുനസലകാരു  നകാലളക്കു
ലവണഡി  വഡിദമകാസമ്പന്നരകായ  ഒരു   കൂടറ്റം  ജനതസയ   വകാ൪സതടുക്കുന്നതഡിനകായഡിലവണഡി  വഡിദമകാസമ്പന്നരകായ  ഒരു   കൂടറ്റം  ജനതസയ   വകാ൪സതടുക്കുന്നതഡിനകായഡി
ധകാരകാളറ്റം  വഡിദമകാലയങ്ങള  സനലഡിമൂടഡില്   പ്രവ൪തഡിച്ചു വരുന്നുധകാരകാളറ്റം  വഡിദമകാലയങ്ങള  സനലഡിമൂടഡില്   പ്രവ൪തഡിച്ചു വരുന്നു....

                                          അതഡിയന്നൂ൪ ഗകാമപഞകായതഡിസന്െറ സതക്കുപടഡിഞ്ഞകാറുഭകാഗതകായഡിഅതഡിയന്നൂ൪ ഗകാമപഞകായതഡിസന്െറ സതക്കുപടഡിഞ്ഞകാറുഭകാഗതകായഡി
കകാഞ്ഞഡിരറ്റംകുളറ്റംകകാഞ്ഞഡിരറ്റംകുളറ്റം,  ,  ലകകാട്ടുകകാല് എന്നശ്രീ ഗകാമപഞകായതകള അതഡിരഡിട്ടു നഡില്ക്കുന്നലകകാട്ടുകകാല് എന്നശ്രീ ഗകാമപഞകായതകള അതഡിരഡിട്ടു നഡില്ക്കുന്ന
ഒരു  ത്രഡിലവണഡി  സറ്റംഗമഭൂമഡിയകാണട്ട്  സനലഡിമൂടട്ട്ഒരു  ത്രഡിലവണഡി  സറ്റംഗമഭൂമഡിയകാണട്ട്  സനലഡിമൂടട്ട്.  .  വ൪ഷങ്ങളക്കുമുമ്പട്ട്  ഒരുവ൪ഷങ്ങളക്കുമുമ്പട്ട്  ഒരു
കലകാലയനഡി൪മകാണതഡിനുലവണഡി  സനലഡിമൂടട്ട്  ലകന്ദ്രമകാക്കഡി  കലകാലയനഡി൪മകാണതഡിനുലവണഡി  സനലഡിമൂടട്ട്  ലകന്ദ്രമകാക്കഡി  P K  P K  ലദവദകാസട്ട് എന്നലദവദകാസട്ട് എന്ന
സകാമൂഹഡികപരഡിഷ്ക്ക൪തകാവട്ട്  സകാമൂഹഡികപരഡിഷ്ക്ക൪തകാവട്ട്  '  '  ശശ്രീ  ചേഡിലത്രകാദയറ്റം   ഇറ്റംഗശ്രീഷട്ട്ശശ്രീ  ചേഡിലത്രകാദയറ്റം   ഇറ്റംഗശ്രീഷട്ട് ''കഹസ്കൂള  കഹസ്കൂള  '  '  എന്നഎന്ന
ലപരഡില്  ഒരു  ഇറ്റംഗശ്രീഷട്ട്  മശ്രീഡഡിയറ്റം  കഹസ്കൂള  സകാപഡിച്ചുലപരഡില്  ഒരു  ഇറ്റംഗശ്രീഷട്ട്  മശ്രീഡഡിയറ്റം  കഹസ്കൂള  സകാപഡിച്ചു.  P  K  .  P  K  ലദവദകാസട്ട്ലദവദകാസട്ട്
ചേഡിലത്രകാദയറ്റം  പൂലന്തകാടതഡില്  നട്ടുപഡിടഡിപഡിച  മൂന്നട്ട്  സനലഡിമരങ്ങള  മകാനവ൪ക്കട്ട്ചേഡിലത്രകാദയറ്റം  പൂലന്തകാടതഡില്  നട്ടുപഡിടഡിപഡിച  മൂന്നട്ട്  സനലഡിമരങ്ങള  മകാനവ൪ക്കട്ട്
തണലലകഡി  ഇന്നുറ്റം  നഡിലനഡില്ക്കുന്നു  സതക്ക൯  തഡിരുവഡിതകാറ്റംകൂറഡില്  ഇറ്റംഗശ്രീഷട്ട്തണലലകഡി  ഇന്നുറ്റം  നഡിലനഡില്ക്കുന്നു  സതക്ക൯  തഡിരുവഡിതകാറ്റംകൂറഡില്  ഇറ്റംഗശ്രീഷട്ട്
മകാധമമമകാക്കഡി മകാധമമമകാക്കഡി 1925 1925 മുതല് മുതല് 1940 1940 വസര ഈ സ്കൂള നന്നകായഡി പ്രവ൪തഡിച്ചുവസര ഈ സ്കൂള നന്നകായഡി പ്രവ൪തഡിച്ചു.  .  തുട൪ന്നട്ട്തുട൪ന്നട്ട്
പ്രലതമക  സകാഹചേരമങ്ങളഡില്  പ്രലതമക  സകാഹചേരമങ്ങളഡില്  P  K  P  K  ലദവദകാസട്ട്  സ്കൂളഡിസന്െറ  ഉടമസതയുറ്റംലദവദകാസട്ട്  സ്കൂളഡിസന്െറ  ഉടമസതയുറ്റം
സുസഡിരമകായ  ഭകാവഡിയുറ്റം  നഡിലനഡി൪തകാ൯    കഴഡിയകാസത  വന്നതഡിനകാല്സുസഡിരമകായ  ഭകാവഡിയുറ്റം  നഡിലനഡി൪തകാ൯    കഴഡിയകാസത  വന്നതഡിനകാല്
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സകാപനതഡിസന്െറ  ഉടമസത  ചേഡിലസകാപനതഡിസന്െറ  ഉടമസത  ചേഡില ഉപകാധഡികലളകാസട  കലതകാലഡിക്കകാസഭയ്ക്കുഉപകാധഡികലളകാസട  കലതകാലഡിക്കകാസഭയ്ക്കു
കകമകാറഡികകമകാറഡി. .   19501950  വസര സഭയ്ക്കു കശ്രീഴഡില് ഈ  മഡികഡട്ട് സ്കൂള നന്നകായഡി പ്രവ൪തഡിച്ചുവസര സഭയ്ക്കു കശ്രീഴഡില് ഈ  മഡികഡട്ട് സ്കൂള നന്നകായഡി പ്രവ൪തഡിച്ചു.  .  

                                                                               1950-1951 കകാലഘടതഡിസല കകാലഘടതഡിസല ''പനമ്പള്ളഡിപനമ്പള്ളഡി' ' പദതഡിപദതഡി
പ്രകകാരറ്റം  സത്വകകാരമസ്കൂളഡിസല  ഭരണപരമകായ  അധഡികകാരങ്ങളുറ്റം   ഫശ്രീസുപഡിരഡിവറ്റംപ്രകകാരറ്റം  സത്വകകാരമസ്കൂളഡിസല  ഭരണപരമകായ  അധഡികകാരങ്ങളുറ്റം   ഫശ്രീസുപഡിരഡിവറ്റം
സ൪ക്കകാരഡിനട്ട്  നല്ണസമന്നുള്ള  നടപടഡിസയ  തുട൪ന്നട്ട്  സത്വകകാരമസകാപനങ്ങളസ൪ക്കകാരഡിനട്ട്  നല്ണസമന്നുള്ള  നടപടഡിസയ  തുട൪ന്നട്ട്  സത്വകകാരമസകാപനങ്ങള
അടച്ചുപൂടഡി  സമരറ്റം  സചേയ്തുഅടച്ചുപൂടഡി  സമരറ്റം  സചേയ്തു.   .   മകാസങ്ങലളകാളറ്റം  വഡിദമകാ൪തഡികളുസട  പഠനറ്റം  മുടങ്ങഡിമകാസങ്ങലളകാളറ്റം  വഡിദമകാ൪തഡികളുസട  പഠനറ്റം  മുടങ്ങഡി..
കുടഡികളുസട  പഠനറ്റം  അവതകാളതഡിലകാകുസമന്ന   നടപടഡിസയ  തുട൪ന്നട്ട്  സ൪ക്കകാ൪കുടഡികളുസട  പഠനറ്റം  അവതകാളതഡിലകാകുസമന്ന   നടപടഡിസയ  തുട൪ന്നട്ട്  സ൪ക്കകാ൪
രകക൪തൃസറ്റംഘടനങ്ങളുമകായഡി  കൂടഡി  ആലലകാചേന  നടതകയുറ്റം  കകാഞ്ഞഡിരറ്റംകുളറ്റംരകക൪തൃസറ്റംഘടനങ്ങളുമകായഡി  കൂടഡി  ആലലകാചേന  നടതകയുറ്റം  കകാഞ്ഞഡിരറ്റംകുളറ്റം
ഗവഗവ..യുയു..പഡി സ്കൂള ഒഴഡിപഡിസചടുതട്ട് സനലഡിമൂടട്ട്  ശശ്രീ ചേഡിലത്രകാദയറ്റം സ്കൂളഡിസന അവഡിസടപഡി സ്കൂള ഒഴഡിപഡിസചടുതട്ട് സനലഡിമൂടട്ട്  ശശ്രീ ചേഡിലത്രകാദയറ്റം സ്കൂളഡിസന അവഡിസട
പ്രവ൪തഡിപഡിക്കുവകാനുറ്റം  യുപ്രവ൪തഡിപഡിക്കുവകാനുറ്റം  യു..പഡി   സ്കൂള വഡിദമകാ൪ഥഡികസള   സനലഡിക്കകാക്കുഴഡി  പഡി   സ്കൂള വഡിദമകാ൪ഥഡികസള   സനലഡിക്കകാക്കുഴഡി    യുയു..പഡിപഡി
സ്കൂളഡില് ലചേ൪തട്ട് പഠഡിപഡിക്കുവകാനുള്ള  തശ്രീരുമകാനങ്ങള കകസകകാണ്ടുസ്കൂളഡില് ലചേ൪തട്ട് പഠഡിപഡിക്കുവകാനുള്ള  തശ്രീരുമകാനങ്ങള കകസകകാണ്ടു.  .  .  .  

                                                                                            തുട൪ന്നുള്ള സ൪ക്കകാ൪ തശ്രീരുമകാനപ്രകകാരറ്റംതുട൪ന്നുള്ള സ൪ക്കകാ൪ തശ്രീരുമകാനപ്രകകാരറ്റം
ചേഡിലത്രകാദയറ്റം  ഇറ്റംഗശ്രീഷട്ട്  കഹസ്കൂള  വശ്രീണ്ടുറ്റം   കകാഞ്ഞഡിരറ്റംകുളതനഡിന്നുറ്റം  മകാറ്റഡിചേഡിലത്രകാദയറ്റം  ഇറ്റംഗശ്രീഷട്ട്  കഹസ്കൂള  വശ്രീണ്ടുറ്റം   കകാഞ്ഞഡിരറ്റംകുളതനഡിന്നുറ്റം  മകാറ്റഡി
പറഡിച്ചുനടസപട്ടുപറഡിച്ചുനടസപട്ടു.   .    1953- 1953-ല് നകാലറ്റംഗ മകാലനജട്ട്സമ൯റട്ട്  കമറ്റഡിയുസട ലനതൃതത്വതഡില്ല് നകാലറ്റംഗ മകാലനജട്ട്സമ൯റട്ട്  കമറ്റഡിയുസട ലനതൃതത്വതഡില്
''നന്യൂ കഹസ്കൂളനന്യൂ കഹസ്കൂള '  '  സകാപഡിതമകായഡിസകാപഡിതമകായഡി.  .  ആദമകകാല  മകാലനജട്ട്സമ൯റട്ട് കമറ്റഡി അറ്റംഗങ്ങളആദമകകാല  മകാലനജട്ട്സമ൯റട്ട് കമറ്റഡി അറ്റംഗങ്ങള::

1.1.ശശ്രീശശ്രീ. . ലഗകാവഡിന൯ നകാടകാ൪ലഗകാവഡിന൯ നകാടകാ൪
2.2.ശശ്രീശശ്രീ. . രകാഘവ൯ നകാടകാ൪രകാഘവ൯ നകാടകാ൪
3.3.ശശ്രീശശ്രീ. . ദകാലമകാദര൯ നകാടകാ൪ദകാലമകാദര൯ നകാടകാ൪
4. 4. ശശ്രീശശ്രീ. . സചേലയ്യ൯ നകാടകാ൪സചേലയ്യ൯ നകാടകാ൪
ലമല്പറഞ്ഞവരഡില് ആദമ മകാലനജ൪ ശശ്രീലമല്പറഞ്ഞവരഡില് ആദമ മകാലനജ൪ ശശ്രീ. . സചേലയ്യ൯ നകാടകാ൪ ആയഡിരുന്നുസചേലയ്യ൯ നകാടകാ൪ ആയഡിരുന്നു.  .  തുട൪ന്നട്ട്തുട൪ന്നട്ട്
1978-1978-ല് ഒരു മകാലനജട്ട്സമ൯റട്ട് കമറ്റഡി ഗവണ്സമസന്െറഡില് സറജഡിസ്റ്റ൪ സചേയ്യുകയുറ്റം ഒരുല് ഒരു മകാലനജട്ട്സമ൯റട്ട് കമറ്റഡി ഗവണ്സമസന്െറഡില് സറജഡിസ്റ്റ൪ സചേയ്യുകയുറ്റം ഒരു
കബൈല നഡിലവഡില് വരുകയുറ്റം സചേയ്തുകബൈല നഡിലവഡില് വരുകയുറ്റം സചേയ്തു.  .  ഈ കബൈല അനുസരഡിചകാണട്ട് സ്കൂള ഇന്നുറ്റം ഈ കബൈല അനുസരഡിചകാണട്ട് സ്കൂള ഇന്നുറ്റം 
പ്രവ൪തഡിച്ചുലപകാരുന്നതട്ട്പ്രവ൪തഡിച്ചുലപകാരുന്നതട്ട്.  .  

                        സനലഡിമൂടട്ട് നന്യൂ   കഹസ്കൂളഡിസന്െറ ആദമസത പ്രഥമകാധമകാപകനകായഡിസനലഡിമൂടട്ട് നന്യൂ   കഹസ്കൂളഡിസന്െറ ആദമസത പ്രഥമകാധമകാപകനകായഡി
കപങ്കുളറ്റം ലദശതട്ട് ലക്ഷ്മഡിവഡിലകാസറ്റം അതമറ്റംഗലതഡില് ശശ്രീകപങ്കുളറ്റം ലദശതട്ട് ലക്ഷ്മഡിവഡിലകാസറ്റം അതമറ്റംഗലതഡില് ശശ്രീ. . സക സത്വകാമഡിനകാഥസനസക സത്വകാമഡിനകാഥസന
നഡിയമഡിച്ചുനഡിയമഡിച്ചു.   .   ഈ  സ്കൂളഡിസല  പ്രഥമവഡിദമകാ൪ഥഡി  ലകകാട്ടുകകാല്  വഡിലലജഡില്  ആ൪ഈ  സ്കൂളഡിസല  പ്രഥമവഡിദമകാ൪ഥഡി  ലകകാട്ടുകകാല്  വഡിലലജഡില്  ആ൪
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കുഞ്ഞഡിയുസട  മകനകായ  പൂവ൯തറ  വശ്രീടഡിസല  എറ്റംകുഞ്ഞഡിയുസട  മകനകായ  പൂവ൯തറ  വശ്രീടഡിസല  എറ്റം .  .  പലത്രകാസട്ട്  ആയഡിരുന്നുപലത്രകാസട്ട്  ആയഡിരുന്നു.   .   ശശ്രീശശ്രീ..
ലഗകാവഡിന൯ നകാടകാസര പ്രതഡിനഡിധകാനറ്റം സചേയ്തു ശശ്രീലഗകാവഡിന൯ നകാടകാസര പ്രതഡിനഡിധകാനറ്റം സചേയ്തു ശശ്രീ.  .  മധുസൂദന൯ മകാലനജരകായഡി വന്നുമധുസൂദന൯ മകാലനജരകായഡി വന്നു..

എന്നകാല്  അലദഹതഡിസന്െറ   അകകാലനഡിരമകാണതഡില്  സലഹകാദര൯  ശശ്രീഎന്നകാല്  അലദഹതഡിസന്െറ   അകകാലനഡിരമകാണതഡില്  സലഹകാദര൯  ശശ്രീ ..

വഡിദമകാധര൯ മകാലനജരകായഡിവഡിദമകാധര൯ മകാലനജരകായഡി.  .  

                                                              
                                                                          ശശ്രീശശ്രീ. . രകാഘവ൯ നകാടകാരുസട നഡിരമകാണലതകാസട മക൯രകാഘവ൯ നകാടകാരുസട നഡിരമകാണലതകാസട മക൯
അഡത്വഅഡത്വ:  :  ശശ്രീശശ്രീ.  .  വസന്തലമകാഹനുറ്റംവസന്തലമകാഹനുറ്റം,  ,  ശശ്രീശശ്രീ.  .  ദകാലമകാദര൯  നകാടകാരുസട  നഡിരമകാണലതകാസടദകാലമകാദര൯  നകാടകാരുസട  നഡിരമകാണലതകാസട
1981-1981-ല്  മക൯  ശശ്രീല്  മക൯  ശശ്രീ.  .  വഡിജയകുമകാറുറ്റം  വഡിജയകുമകാറുറ്റം  ((അപ്പുകുട൯അപ്പുകുട൯),  ),  ശശ്രീശശ്രീ.  .  സചേലയ്യ൯  നകാടകാരുസടസചേലയ്യ൯  നകാടകാരുസട
സലഹകാദര൯ ശശ്രീസലഹകാദര൯ ശശ്രീ. . ഭകാ൪ഗവ൯ നകാടകാരുറ്റം അലദഹതഡിസന്െറ നഡിരമകാണസത തുട൪ന്നട്ട്ഭകാ൪ഗവ൯ നകാടകാരുറ്റം അലദഹതഡിസന്െറ നഡിരമകാണസത തുട൪ന്നട്ട്
മക൯   ശശ്രീമക൯   ശശ്രീ. . ജയകുമകാറുറ്റം  മകാലനജട്ട്സമ൯റട്ട് കമറ്റഡിയഡില് അറ്റംഗങ്ങളകായഡി ചുമതലലയറ്റട്ട്ജയകുമകാറുറ്റം  മകാലനജട്ട്സമ൯റട്ട് കമറ്റഡിയഡില് അറ്റംഗങ്ങളകായഡി ചുമതലലയറ്റട്ട്
വഡിജയകരമകായഡി  പ്രവ൪തഡിച്ചുവരുന്നുവഡിജയകരമകായഡി  പ്രവ൪തഡിച്ചുവരുന്നു.   .   ലകരളനഡിയമസഭയഡിസല  മു൯  മന്ത്രഡിയകായലകരളനഡിയമസഭയഡിസല  മു൯  മന്ത്രഡിയകായ
ലഡകാലഡകാ.  .  നശ്രീലലലകാഹഡിതദകാസ൯ നകാടകാ൪നശ്രീലലലകാഹഡിതദകാസ൯ നകാടകാ൪,  ,  യുയു..എസട്ട്എസട്ട്.  .  എയഡിസല എഞഡിനശ്രീയറകായഡിരുന്നഎയഡിസല എഞഡിനശ്രീയറകായഡിരുന്ന
ശശ്രീശശ്രീ.  .  മധുനകായ൪മധുനകായ൪,  ,  തഡിരുവനന്തപുരറ്റം സമഡഡിക്കല് ലകകാലളജഡിസല സശ്രീനഡിയ൪ സ൪ജ൯തഡിരുവനന്തപുരറ്റം സമഡഡിക്കല് ലകകാലളജഡിസല സശ്രീനഡിയ൪ സ൪ജ൯
ആയഡി  ലസവനറ്റം  അനുഷഡിചഡിരുന്ന  ലഡകാആയഡി  ലസവനറ്റം  അനുഷഡിചഡിരുന്ന  ലഡകാ.  .  സുനര൯സുനര൯,  ,  അന്തരഡിച  അസഡിഅന്തരഡിച  അസഡി.  .  എകഡിഎകഡി..
എഞഡിനശ്രീയ൪  സുകുമകാര൯  സകഎഞഡിനശ്രീയ൪  സുകുമകാര൯  സക.  .  പഡിപഡി.  .  എന്നഡിവ൯  ഈ  സ്കൂളഡിസല  പൂ൪വഎന്നഡിവ൯  ഈ  സ്കൂളഡിസല  പൂ൪വ
വഡിദമകാ൪ഥഡികളകാണട്ട്വഡിദമകാ൪ഥഡികളകാണട്ട്.  .  

             1998-             1998-ല്  ഇതട്ട്  ഹയ൪സസക്ക൯ററഡി  സ്കൂളകായഡില്  ഇതട്ട്  ഹയ൪സസക്ക൯ററഡി  സ്കൂളകായഡി.   .   അതഡിയന്നൂ൪അതഡിയന്നൂ൪
പഞകായതഡിസല  ഏക  എയട്ട്ഡഡട്ട്  ഹയ൪സസക്ക൯ററഡി  സ്കൂളകാണട്ട്  ഇതട്ട്പഞകായതഡിസല  ഏക  എയട്ട്ഡഡട്ട്  ഹയ൪സസക്ക൯ററഡി  സ്കൂളകാണട്ട്  ഇതട്ട് ..
ഹയ൪സസക്ക൯ററഡി  വഡിഭകാഗതഡില്  ഒന്നുറ്റം  രണ്ടുറ്റം  വ൪ഷസത  വഡിദമകാ൪ഥഡികളുസടഹയ൪സസക്ക൯ററഡി  വഡിഭകാഗതഡില്  ഒന്നുറ്റം  രണ്ടുറ്റം  വ൪ഷസത  വഡിദമകാ൪ഥഡികളുസട
എണറ്റം എണറ്റം 600 600 ആണട്ട്ആണട്ട്. 2015 –  . 2015 –  മകാ൪ചഡില് പരശ്രീക എഴുതഡിയ മകാ൪ചഡില് പരശ്രീക എഴുതഡിയ 730 730 വഡിദമകാ൪ഥഡികളഡില്വഡിദമകാ൪ഥഡികളഡില്
730  730  വഡിദമകാ൪ഥഡികളുറ്റം  വഡിജയറ്റം  കകവരഡിക്കകാ൯  സകാധഡിച്ചുവഡിദമകാ൪ഥഡികളുറ്റം  വഡിജയറ്റം  കകവരഡിക്കകാ൯  സകാധഡിച്ചു.  .  പതഡിനഞ്ചു  വ൪ഷറ്റംപതഡിനഞ്ചു  വ൪ഷറ്റം
തുട൪ചയകായഡി  സബഡിലകാ  കലലകാത്സവതഡില്  കഹസട്ട്കൂള  വഡിഭകാഗറ്റം  ഓവറകാളതുട൪ചയകായഡി  സബഡിലകാ  കലലകാത്സവതഡില്  കഹസട്ട്കൂള  വഡിഭകാഗറ്റം  ഓവറകാള
ചേകാമ്പമ൯ഷഡിപട്ട്  നഡിലനഡി൪തഡിചേകാമ്പമ൯ഷഡിപട്ട്  നഡിലനഡി൪തഡി.   .   കൂടകാസത  മൂന്നട്ട്  വ൪ഷറ്റം  തുട൪ചയകായഡി  ദകഡിണകൂടകാസത  മൂന്നട്ട്  വ൪ഷറ്റം  തുട൪ചയകായഡി  ദകഡിണ
ഇന്തമ൯  ശകാസ്ത്രലമളയഡില്  പസങടുക്കുവകാ൯  സകാധഡിച്ചുഇന്തമ൯  ശകാസ്ത്രലമളയഡില്  പസങടുക്കുവകാ൯  സകാധഡിച്ചു.  2018  .  2018  മകാ൪ചഡില്  നടന്നമകാ൪ചഡില്  നടന്ന
എസട്ട്എസട്ട്..എസട്ട്എസട്ട്..എല്എല്..സഡി പരശ്രീകയഡില്  സഡി പരശ്രീകയഡില്  713  713  വഡിദമകാ൪ഥഡികള പരശ്രീക എഴുതഡിയതഡില്വഡിദമകാ൪ഥഡികള പരശ്രീക എഴുതഡിയതഡില്
710  710  വഡിദമകാ൪ഥഡികള  വഡിജയഡിക്കുകയുറ്റം  അതഡില്  വഡിദമകാ൪ഥഡികള  വഡിജയഡിക്കുകയുറ്റം  അതഡില്  7171 കുടഡികളക്കട്ട്  എലകാകുടഡികളക്കട്ട്  എലകാ
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വഡിഷയതഡിനുറ്റം  വഡിഷയതഡിനുറ്റം  A+A+ലഭഡിക്കുകയുറ്റം സചേയ്തുലഭഡിക്കുകയുറ്റം സചേയ്തു.   2018 – 2019  .   2018 – 2019  അധമയന വ൪ഷതഡില്അധമയന വ൪ഷതഡില്
കഹസ്കൂളകഹസ്കൂള,  ,  യുയു..പഡി വഡിഭകാഗങ്ങളഡിലകായഡി    പഡി വഡിഭകാഗങ്ങളഡിലകായഡി    3324  3324  കുടഡികള അധമയനറ്റം  നടതന്നുകുടഡികള അധമയനറ്റം  നടതന്നു..

(2210  (2210  ആണ്കുടഡികളുറ്റം  ആണ്കുടഡികളുറ്റം  1114  1114  സപണ്കുടഡികളുറ്റംസപണ്കുടഡികളുറ്റം)  2018  –  2020  )  2018  –  2020  കകാലഘടതഡിസലകകാലഘടതഡിസല
മകാലനജരകായഡി  അഡത്വമകാലനജരകായഡി  അഡത്വ.  .  ശശ്രീശശ്രീ.  .  വസന്തലമകാഹനനുറ്റംവസന്തലമകാഹനനുറ്റം,  ,  പ്രഡി൯സഡിപലകായഡി  ശശ്രീമതഡിപ്രഡി൯സഡിപലകായഡി  ശശ്രീമതഡി..
വഡിവഡി..എറ്റംഎറ്റം.  .  കഡിസ്റ്റഡിബൈകായഡിയുറ്റം സഹഡകാസ്റ്ററകായഡി ശശ്രീകഡിസ്റ്റഡിബൈകായഡിയുറ്റം സഹഡകാസ്റ്ററകായഡി ശശ്രീ..സുനഡില്പ്രഭകാനനലകാലുറ്റം ലസവനറ്റംസുനഡില്പ്രഭകാനനലകാലുറ്റം ലസവനറ്റം
അനുഷഡിക്കുന്നുഅനുഷഡിക്കുന്നു.                                   .                                   

                                 വലിരഹശ

                                       ഷലിജലില എകറ്റ് എസറ്റ്

ഒരു ഖഡട്ട്ഗസമന്നുള്ളു തുളയ്ക്കുന്ന ലവദന!
ഒരു നൂറുമുസള്ളന്നഡില് കുതന്ന ലവദന!
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നഡിന്നഭകാവതഡിലനുഭവഡിക്കുന്നു സഖഡിഡി,  ഞകാ൯
വഡിരഹറ്റം തസന്നകാടുങ്ങകാത ലവദന!

ഒരു ചേഡിലയഡില് സകകാക്കുരുമ്മുറ്റം രണഡിണക്കഡിളഡികളലപകാല്,
ഒരു സചേറുനകാമ്പഡി൯തുമ്പഡിസല രണ്ടുപചഡിലകളലപകാല്,
ഒരു മരലചകാടഡില് കകലകകാ൪തഡിരുന്നു നകാറ്റം;
എന്നുമതഡിന്നകായകാഗഹഡിചവര് നകാറ്റം!

പ്രണയതഡി൯ കുളഡി൪മഴ നനഞ്ഞു നകാറ്റം,
പരസ്പരറ്റം തണലകായട്ട് മകാറഡി നകാറ്റം,
അടുക്കുലമ്പകാള ഹഡിമറ്റം ലപകാലലഡിയഡിക്കുറ്റം പ്രണയതഡി൯
മറുമുഖമഡിന്നു ദ൪ശഡിക്കുന്നു, ഞകാ൯!

നശ്രീയഡിലകാസതനഡിക്കഡില മണഡിസലകാരുവകാസറ്റം,
നശ്രീയഡിലകാസതനഡിക്കഡിസലകാരു ജശ്രീവഡിതറ്റം.
ജശ്രീവഡിക്കുന്നു ഞകാനഡിലപകാലളകനകായഡിട്ട്,
മൂകനകായട്ട് നഡിന്നഭകാവതഡിലഡിവഡിസട!

സവറുക്കുന്നു, ഞകാനശ്രീ ലലകാകറ്റം;
സവറുക്കുന്നു, ഞകാനശ്രീ ജശ്രീവഡിതറ്റം.
ആഗഹഡിക്കുന്നു നഡിന്നരഡികഡിസലതവകാ-
നകാഗഹഡിക്കുന്നു നഡിന്നഡിലലഡിയുവകാ൯!

രക്തസകാകലിതത്വശ 

                                                      അനഘ.എസട്ട് ആനനട്ട്

     ഒരു  കകാസലകാചയകായഡി  കകാതഡിരുന്ന  അവളുസട  ഹൃദയസ്പനനറ്റം
ലദശലസ്നേഹമുള്ളവനട്ട് ലകളക്കുവകാന്െ കഴഡിയുറ്റം.   തലയട്ട് മുകളഡിലൂസട ഇരമ്പഡിപകായുന്ന
ലപകാ൪വഡിമകാനങ്ങളക്കുറ്റം  കകാലഡിനു  കശ്രീസഴ  ഒളഡിചഡിരഡിക്കുന്ന  കുഴഡിലബൈകാറ്റംബുകളക്കുറ്റം
നടുവഡില് സതസലകാരു നടുക്കലതകാസട അവള ഇരുന്നു.  ശത്രുകസനമതഡിസന്െ ഗനറ്റം
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അവളഡില്  ഭശ്രീതഡി  പരതഡി.ഒടഡിയ  കവഡിളുമകായഡി  വഡിശന്നുതള൪ന്ന  ആ
പതവയസ്സുകകാരഡി കടന്നുവന്നതട്ട് ലദശലസ്നേഹതഡിസന്െറ വഴഡിതകാരകളഡിലൂസടയകാണട്ട്.
പഡിറന്നുവശ്രീണ മണഡിനട്ട് ലവണഡിയുള്ള ഒറ്റയകാള സമരമലഡിതട്ട്.  അതഡി൪തഡിയഡില് പകാകട്ട്
കസനമതഡിസന്െ  സവടഡിവയട്ട്പഡില്  രക്തസകാകഡിയകായ  ധശ്രീരജവകാന്െ  നവശ്രീന്െ
ധകാരക്കഡിസന്െ മകള.   പഡിതകാവഡിസന ജശ്രീവനുതുലമറ്റം  ലസ്നേഹഡിച അവളക്കട്ട് അമസയ
സചേറുപ്രകായതഡില്  തസന്ന  നഷ്ടസപട്ടു.   സപസടന്നട്ട്  ഒരു ഉറക്കതഡില്
നഡിസന്നന്നലപകാസല ഉണ൪ന്നു.  അവള ഒരു പുസകറ്റം മകാലറകാടണച്ചുപഡിടഡിച്ചു. അവളുസട
കണ്ണുകള നഡിറസഞ്ഞകാഴുകഡി.  കതഡിക്കരഡിയുന്ന കുടലുമകായഡി അലലയണഡി വന്നതഡിലല
പഡിതകാവഡിസന്െറ  ലവ൪പകാടഡിസന  അവളക്കട്ട്  അതഡിജശ്രീവഡിക്കകാനകായഡില.   കുടഡിലഡിനട്ട്
മുന്നഡിസല  സപകാടഡിപടലങ്ങള  കണലപകാള  അവളക്കുമനസഡിലകായഡി  തകാനുറ്റം
പഡിടഡിക്കസപടുകയകാസണന്നട്ട്.   അവളുസട  ഊഹറ്റം  ശരഡിയകായഡി.   ശത്രു  കസനമറ്റം
അകലതക്കട്ട്  ഇരമ്പഡിസയതഡി.   ലതകാക്കുചൂണഡി  കകയുയ൪തകാന്െ
ആജകാപഡിച്ചു.അവള  നഡി൪ഭയറ്റം  കകയുയ൪തഡി.   അവലളകാടട്ട്  പുസകറ്റം  നലകാന്െ
ആവശമസപട്ടു.  അവള നലഡിയഡില.  കകയഡിലുണകായഡിരുന്ന ഒരുപഡിടഡി മണട്ട് അവള
കസനഡികഉലദമകാഗസസന്െ മുഖലതക്കട്ട് എറഡിഞ്ഞു.  ഉടന്െ സവടഡിസയകാചകള ലകട്ടു.  5
മഡിനഡിറ്റട്ട്  നശ്രീണ്ടുനഡിന്ന  സവടഡിവയട്ട്പഡിനുലശഷറ്റം  ലനകാക്കഡിയലപകാള  രക്തതഡില്
കുളഡിച്ചുകഡിടക്കുന്ന  ധശ്രീരജവകാസന്െറ  പുത്രഡിയുസട  നഡിശലശരശ്രീരറ്റം.   അലപകാഴുറ്റം
പഡിതകാവഡിസന്െറ ചേഡിത്രമുള്ള ആ പുസകറ്റം അവള സന ലഞകാടട്ട് ലചേ൪തപഡിടഡിചഡിരുന്നു.

                                                                       

പഴടഞ്ചകാല്ലുകള

                          പല സന൪ഭങ്ങളഡിലകായട്ട് നമ്മുസട പൂ൪വഡികരുസട നകാവഡി൯തുമ്പഡില്
നഡിന്നട്ട്  ഉപലദശമകായുറ്റം  സകാമകാനമ  തതത്വമകായുറ്റം  ഊ൪ന്നു വശ്രീണ സമകാഴഡിമുതകളകാണട്ട്
പഴസഞകാല്ലുകള.  തലമുറ തലമുറയകായഡി കകമകാറഡി ലപകാരുന്ന സമകാഴുമുതകളകാണവ.

* അകലസത ബൈന്ധുവഡിലനക്കകാള അരഡികസത ശത്രു നലതട്ട്.
 (സപസടന്നുണകാകുന്ന  വഡിഷമഘടങ്ങളഡില്  സഹകായഡിക്കുവകാ൯  അകസലയുള്ള
ബൈന്ധുവഡിനട്ട്  സകാധഡിക്കുകയഡില.   അതഡിനുതകുന്നതട്ട്,  ശത്രുവകായകാല്  ലപകാലുറ്റം,
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അടുതള്ളവനകാണട്ട്.)
* അങ്ങകാടഡിയഡില് ലതകാറ്റതഡിനട്ട് അമലയകാടട്ട്.
 (ലവണഡിടത ലവണവണറ്റം പ്രവ൪തഡിക്കകാസത അനവസരതഡില് അസകാനതള്ള
പ്രലയകാഗറ്റം.)
* അടയയകാലണല് മടഡിയഡില് വയകാറ്റം  അടയകാമരമകായകാലലകാ.
 (കുടഡിക്കകാലതട്ട് ആസരയുറ്റം നഡിയന്ത്രഡിക്കകാറ്റം; വള൪ന്നു വലുതകായകാലലകാ?)
* അടഡിസതറ്റഡിയകാല് ആനയുറ്റം വശ്രീഴുറ്റം.
 (നഡിസകാര ജനക്കളുസട കകാരമറ്റം പഡിസന്ന പറയകാനുലണകാ?)
* അണകാ൯കുഞ്ഞുറ്റം തന്നകാലകായതട്ട്.
 ( കഴഡിവഡിനനുസരഡിച്ചുള്ള ലസവനറ്റം.)
* അമയ്ക്കു പ്രകാണലവദന മകളക്കു വശ്രീണ വകായന.
 (വഡിരുദവറ്റം അനുചേഡിതവമകായ സത്വഭകാവവഡിലശഷങ്ങള.)
* അകത കതഡിയുറ്റം പുറത പതഡിയുറ്റം.
   (ഉള്ളഡില് സവറുപ്പുറ്റം പുറലമ ലസ്നേഹവറ്റം കകാണഡിക്കുന്ന സത്വഭകാവറ്റം)
* ആന സമലഡിഞ്ഞകാല് സതകാഴുതഡില് സകട്ടുലമകാ.
 (വമ്പ൯ കശ്രീണഡിചകാലുറ്റം ഒരു പരഡിധഡി വഡിടകാകഡില.)
* ആറ്റഡില് കളഞ്ഞകാലുറ്റം അളന്നു കളയണറ്റം.
 (കണക്കു കണക്കകായഡിരഡിക്കണറ്റം.ലകാഭറ്റം മകാത്രമല, നഷ്ടവറ്റം നഡിശഡിതമകായഡിരഡിക്കണറ്റം.)
* ആലളറഡിയകാല് പകാമ്പു ചേകാകഡില.
 
* അധഡികറ്റം കൂവന്ന ലകകാഴഡി അല്പലമ മുടയഡിട.
 (വകാചേകാലന്മകാ൪ക്കു പ്രവൃതഡിസകാമ൪തമറ്റം കുറയുറ്റം.)

അങ്ങടന ഒരു ഡലിജലിറല് കലഫെറ്റ്

                                                                                                                      അനലിലകാടഷറദീന്െ            
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ഒരു  പനഡി  ലവണഡിവന്നു  അവനകാസക  മകാറകാന്െ.എന്നുറ്റം  തറയഡില്
സതകാടകാസത ഒകാടമലല?

                     ഭയങര ശരശ്രീരലവദന.  കകാലുകള പലപ്രകാവശമറ്റം മുലന്നകാട്ടു വച്ചു.  ഇല
പറ്റുന്നഡില.ശരശ്രീരതഡിനട്ട്  ഒരു ഭകാരക്കുറവട്ട്.വശ്രീണുലപകാകുസമന്നട്ട്  ലതകാന്നഡി.   ഒരു വഡിധറ്റം
റൂമഡിസലതഡി  തലയഡിണയഡിലുറ്റം  സബൈഡഡിലുമകായഡി  ശരശ്രീരറ്റം  അമ൪ന്നു.   ഒരകാശത്വകാസറ്റം.
കണ്ണുകുുകളടച്ചു.  മനസഡിസന്െറ ചൂടട്ട് ഒന്നു കുറഞ്ഞു.  കണ്ണുകള സമസല തുറന്നട്ട് ചുമരഡിസല
ലകകാക്കഡിലലക്കട്ട്  ഒന്നു  ലനകാക്കഡി.   സമയറ്റം  9.15.വ൪ഷങ്ങളക്കുലശഷറ്റം  എസന്െറ
മുറഡിയഡില് രകാത്രഡിയഡില്  ഈ സമയതട്ട്.  ജശ്രീവഡിക്കകാനുള്ള മനുഷമസന്െറ സനലടകാടറ്റം....

                        പഠനകകാലതട്ട് അതഡിസന മറന്നട്ട് മഡിക്കദഡിവസങ്ങളഡിലുറ്റം ഞകാന്െ ഈ
സമയതട്ട്  ഉറങ്ങഡി  സുഖഡിചഡിരുന്നു.   കകാലറ്റം  മകാറഡിയലപകാള എസന്െറ സമയസമലകാറ്റം
വകാടട്ട്സകാപ്പുറ്റം  ലഫസട്ട്ബുക്കുറ്റം  കവ൪സന്നടുത.   ലഫകാലടകായ്ക്കുറ്റം  ലലഖനങ്ങളക്കുറ്റം
കലക്കട്ട്  അടഡിക്കകാനുറ്റം  കമന്െറട്ട്എഴുതകാനുറ്റം  24 മണഡിക്കൂ൪  തഡികയകാസതയകായഡി.
ഇതഡിനഡിസട കൃതമനഡിഷലയകാസട ജശ്രീവഡിതചേരമകള സകകാണ്ടുലപകാകകാന്െ മറന്നഡിരഡിക്കുന്നു.
മനസഡിനുറ്റം  ശരശ്രീരതഡിനുമുണകായ  യകാന്ത്രഡികത  പനഡിയകായഡി  എസന്ന  ലതടഡിസയതഡി.
ഇല...  എനഡിക്കട്ട്  മകാറണറ്റം...  മകാറഡിസയ  പറ്റൂ...  എനഡിയ്ക്കുലവണഡി,  എസന്െ
കുടുറ്റംബൈതഡിനുലവണഡി,  എസന്െറ  സമൂഹതഡിനുലവണഡി...  നകാട്ടുകകാരുസട  ആ  പഴയ
ചേങ്ങകാതഡി  ആകണറ്റം.   വശ്രീട്ടുകകാരുസട  പഴയ കണഡിലുണഡി  ആകണറ്റം.   തഡിരക്കുകള
മനദുഃപ൪വറ്റം മകാറ്റഡിസവയണറ്റം...  മധുരമകായ സത്വപ്നങ്ങള മനസഡില് തകാലലകാലഡിചട്ട് അവന്െ
നഡിദ്രസയ ലതടഡിയഡിറങ്ങഡി.

                                'Early to bed,Early to rise'എന്നട്ട് പണട്ട് ടശ്രീച൪
പഠഡിപഡിചതഡിസന്െറ സപകാരുള അന്നസത പ്രഭകാതറ്റം അവനട്ട് സമകാനഡിച്ചു.  മുഖറ്റം കഴുകഡി,
മനസഡിസന്െറ  തണുപട്ട്  അവസന്െറ  കണ്ണുകളക്കുറ്റം  കുളഡിരകായഡി.   ടഡിവഡിയുസട  റഡിലമകാടട്ട്
ഒകാണ് ആക്കുന്നതഡിനട്ട്  പകരറ്റം  പൂജകാ  മുറഡിയഡിസലതഡി  പ്രകാ൪തഡിച്ചു.    എന്തകാ ഒരു
പ്രസരഡിപട്ട്? എന്തഡിനകാ ഞകാന്െ ഇതട്ട് വ൪ഷങ്ങലളകാളറ്റം നഷ്ടസപടുതഡിയതട്ട്?

                               റബ്ബ൪ സവടകാന്െ വരുന്ന സവലമസഡി ലചേടസനയുറ്റം പകാല്
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എടുക്കകാന്െ വരുന്ന അമ്മൂമസയയുറ്റം വ൪ഷങ്ങളക്കുലശഷറ്റം അവന്െ കണ്ടു.  പലക
പ്രഭകാതതഡിനട്ട് പഴയ കുളഡിരഡിലലലകാ?  കഡിളഡിയുസട ചേഡിലപ്പുറ്റം അണകാസന്െറ ചേഡില് -ചേഡില്
ശബവറ്റം അപ്രതമകമകായഡിരഡിക്കുന്നു.  തസന്നലപകാസല പ്രകൃതഡിയുറ്റം മകാറഡിയഡിരഡിക്കുന്നു...

                                അയല്പക്കസത കബൈജുവഡിലനകാടട്ട് നകാട്ടുവ൪തമകാനറ്റം
പറയകാസമന്നട്ട്  വചട്ട്  ലഗറ്റഡിനടുസതതഡി.   വ൪തമകാനറ്റം  തുടങ്ങഡിയതുറ്റം  അവസന്െറ
സമകാകബൈല് ശബഡിച്ചു.  ഇടലത കകസകകാണട്ട് ഒകാസക കബൈ കകാണഡിചട്ട് കകാ൪സ്റ്റകാ൪ടട്ട്
സചേയട്ട് അവന്െ ലപകായഡി...

                                 എടശ്രീ,  ചേകായ ആലയകാ?  ഭകാരമസയ കകാണകാന്െ
അടുക്കളയഡിസലതഡി.   സഹഡട്ട്ലഫകാണ് തഡിരുകഡിസകകാണകാണട്ട് അവളുസടയുറ്റം നഡില്പട്ട്.
ആറ്റംഗമറ്റം കകാണഡിചതഡിനകാല് ചേകായ കഡിടഡി.

                                മൂതമകളുസട അടുസതതഡി.  സടക്കഡി ആയ അവളക്കട്ട്
അച്ഛസന്െ മുഖതട്ട്  ലനകാക്കകാന്െ സമയമഡില.   അച്ഛലനക്കകാള ലകാപട്ട്ലടകാപഡിലനകാടകാണു
ലസ്നേഹറ്റം.  ഇന്നട്ട് തസന്ന കറ്റംപശ്രീറ്റട്ട് സചേലയ്യണ വ൪ക്കട്ട് ഉണലത്ര.

                ഇളയമകള സ്കൂളഡില് ലപകാകുന്നതഡിനട്ട് മുമ്പട്ട് ഒരു വശ്രീഡഡിലയകാ സഗയഡിറ്റം കൂടഡി
കളഡിക്കകാനുള്ള  തഡിരക്കഡിലകായഡിരുന്നു.   അനഡിയലനകാടട്ട്  കളഡി  പറഞ്ഞഡിടട്ട്  എത്ര
കകാലമകായഡി?  പലക  അവനുറ്റം  ഡഡി.സജ  ലബൈകാകഡിസല  തകാളതഡിസനകാതട്ട്  ലബൈകാഡഡി
ബൈഡില്ഡഡിങട്ട് നടതകയകാണട്ട്.  ഒരു ഹകായട്ട് തസന്ന അവസന്െ പക്കല് നഡിന്നട്ട് കഡിടഡിയതട്ട്
ആശത്വകാസറ്റം...

                   ഇനഡി അഭയറ്റം അമ തസന്ന.  സമയറ്റം ലപകാകകാന്െ ഇന്നഡിനഡി ലവസറ
വഴഡിയഡിലലലകാ?  വ൪ഷങ്ങളക്കുലശഷറ്റം  അമലയകാടട്ട്  കതഡിസവയകാന്െ  തശ്രീരുമകാനഡിച്ചു.
മുറഡിയഡിസലതഡിയ അവന്െ ശരഡിക്കുറ്റം സഞടഡി.   അമയുറ്റം കഹസടകട്ട് ആയഡിരഡിക്കുന്നു.
ലഹകാടട്ട്സ്റ്റകാറഡില് കസ്തൂരഡിമകാന്െ സശ്രീരഡിയലഡിസന്െറ നഷ്ടസപട എപഡിലസകാഡട്ട് വശ്രീസണടുതട്ട്
കഥ  പൂ൪തഡിയകാക്കകാനുള്ള  ശമതഡിലകായഡിരുന്നു  അമ.   അമമകാ൪ക്കുലപകാലുറ്റം
മക്കസള ലവണകാത കകാലറ്റം...

                    കസക്കഡിളഡില് കലണടസന്െറ കടയഡിസലതഡി പഴറ്റം വകാങ്ങഡിയഡിരുന്ന
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കകാലറ്റം  ഒകാ൪ത.  അലങ്ങകാടട്ട്  വഡിടകാലലകാ?  അവഡിസടസയതഡിയ അവന്െ അന്തറ്റംവഡിട്ടു.
കലണടന്െസട്ട് മകാ൪ജഡിന്െ ഫ്രശ്രീ സൂപ൪മകാ൪ക്കറ്റട്ട്.  പഴറ്റം വകാങ്ങഡിയകാലുറ്റം ബൈഡില്ലു കഡിടകാന്െ
കകാത നഡില്ലക്കണ അവസ...

                       ആസക മടുത.  കൂടുതല് അസത്വസനകായഡി.  കുഞ്ഞുനകാളഡില്
പനഡിവരുലമ്പകാള അമയുസട മടഡിയഡില് പനഡിക്കകാപഡിയുറ്റം കുടഡിചട്ട്  മടഡിപഡിടഡിചട്ട്  കഡിടന്ന
കകാലറ്റം... അസത എലകാറ്റം അനമമകായഡി... ആ൪ക്കുറ്റം ആലരകാടുറ്റം ലസ്നേഹമഡിലകാത കകാലറ്റം.
കണഡികമകായ മകാനുഷഡികബൈനങ്ങള...

                        ഇനഡി എങ്ങസന എസന്െ സമയറ്റം തള്ളഡി നശ്രീക്കുറ്റം ? അവ൪ തസന്ന
എസന്െയുറ്റം അഭയറ്റം... എസന്െ ലകാലപകാപട്ട്, എസന്െറ സ്മകാ൪ടട്ട് ലഫകാണ്.

സമയശ തകതലില്
ഉപദയകാഗലിക്കുക
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                                                                                          പ്രജുല പലി .എ. 7E

                           ഒരഡിക്കല് ജഗഗു എന്ന ഒരു കുരങ്ങ൯ തസന്െറ കൂട്ടുകലരകാടട്ട്
കളഡിക്കുകയകായഡിരുന്നു.  അലപകാഴതകാ  വരുന്നു  കകാടഡിസല  പ്രധകാന  അദമകാപക൯.
അതകാരകാണട്ട്?  സകാകകാല് കരടഡിച൯ തസന്ന.   കരടഡിച൯ അടുക്കല് വന്നു തസന്െറ
കുടഡികള  കളഡിക്കുന്നതു  കണട്ട്  സലന്തകാഷലതകാസട  ലനകാക്കഡി  നഡിന്നു.  എന്നഡിടട്ട്
കുടഡികലളകാടട്ട്  ലചേകാദഡിച്ചു.  “നഡിങ്ങള  ഒരുപകാടുലനരമകായഡി  കളഡിക്കുകയകാണലലകാ?
കളഡിക്കുന്നതഡിനട്ട് ഒരു നഡിശഡിത സമയറ്റം വചഡിടഡിലല ?” നഡിശഡിത സമയലമകാ ? “അലത,
എലകാറ്റഡിനുറ്റം  ഒകാലരകാ  സമയറ്റം  ഉണട്ട്.   അതട്ട്  തക്കതഡില്  ഉപലയകാഗഡിക്കണറ്റം
"അസതന്തകാണു  സകാ൪,  ഞങ്ങളക്കട്ട്  പറഞ്ഞു  തരകാലമകാ"  ശരഡി,  പറഞ്ഞു  തരകാറ്റം.
അതഡിനു മുലമ്പ  ഞകാ൯ ഒരു കളഡി നഡിങ്ങളക്കു തരകാറ്റം.  അതട്ട് സചേയ്യകാലമകാ ?” “ സചേയ്യകാറ്റം.
പറഞ്ഞകാലുറ്റം.”  “  ശരഡി,  എന്നകാല്  നഡിങ്ങള  ആ  കകാണുന്ന  കുളതഡിസല  സവള്ളറ്റം
മുഴുവനുറ്റം ലകകാരഡി  ദകാ.......  ആ കകാണുന്ന സവള്ളറ്റം ഇലകാത കുളതഡില് നഡിറയണറ്റം.
പലക ഞകാ൯ അതഡിനട്ട് നഡിങ്ങളക്കു തരുന്ന സമയറ്റം മൂന്നട്ട് മണഡിക്കൂ൪ മകാത്രമകാണട്ട്.
തക്കസമയതട്ട്  നഡിങ്ങളുസട  ബുദഡി  ഉപലയകാഗഡിചട്ട്  അതട്ട്  സചേയ്തു  സകകാളളു.  “ശരഡി
,ഞങ്ങള സചേയ്യകാറ്റം”.  എന്നകാല് ആരറ്റംഭഡിക്കൂ.  അവ൪ സവളളറ്റം ലകകാരുവകാ൯ തുടങ്ങഡി.
ഒരകാള  ഇലകള  ലകകാടഡി  സവളളറ്റം  എടുത  ഒരകാള  വലഡിയ  പകാത്രതഡില്  സവളളറ്റം
എടുത.  അങ്ങസന  അതഡി  ലവഗറ്റം  ലജകാലഡി  നടക്കുകയകായഡിരുന്നു.   അലപകാഴകാണട്ട്
അദമകാപക൯ ഒ൪മമഡിപഡിചതട്ട് ”  കുടഡികസള  നഡിങ്ങള നന്നകായഡി  അദത്വകാനഡിക്കുന്നുണട്ട്
പലക,  ഇതട്ട്  മറ്റുള്ളവ൪ക്കട്ട് നകാശലമകാ,  ലദകാഷലമകാ ഉണകാക്കരുതട്ട്.   അതട്ട്  നഡിങ്ങള
ശദഡിക്കണറ്റം.   ഇനഡി  നഡിങ്ങളുസട  മുമ്പഡില്  ഒരു  മണഡിക്കൂ൪  മകാത്രലമ  സമയമുള.
അതഡിസനന്തകാ,  ലനകാക്കൂ സകാ൪,  ഞങ്ങളക്കട്ട് അങ്ങട്ട് മൂന്നട്ട് മണഡിക്കൂ൪ സമയറ്റം തന്നു.
ഞങ്ങള മൂന്നുമണഡിക്കൂ൪ സകകാണട്ട് എലകാ സവള്ളവറ്റം ലകകാരഡി അപ്പുറസത കുളതഡില്
നഡിറച്ചു കഴഡിഞ്ഞു.  പഡിസന്നന്തകാ അങ്ങട്ട് ഇനഡി സമയറ്റം ഇലകാ എന്നട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്? ശരഡി
നഡിങ്ങളകാസക  കശ്രീണഡിചഡിരഡിക്കുന്നു  അലല?  അലത  ഞങ്ങള  നലന്ന  കശ്രീണഡിച്ചു.
എന്നകാലുറ്റം  ഞങ്ങള  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞലജകാലഡി  സചേയ്തുതശ്രീ൪തലലകാ?  ശരഡിയകാണട്ട്
സചേയ്യുന്ന പ്രവൃതഡിസകകാണട്ട് മറ്റുള്ളവ൪ക്കട്ട് നകാശലമകാ ലദകാഷലമകാ വരുതവകാന്െ പകാടഡില
എന്നട്ട് അലല?  പലക നഡിങ്ങള ലകകാരഡിവറ്റഡിച ആ കുളതഡില് മത്സമങ്ങള കഡിടന്നട്ട്
പഡിടയ്ക്കുന്നതട്ട്  ലനകാക്കു.....  നഡിങ്ങസളലന്ത  അതഡിസന  സറ്റംരകഡിക്കകാതതട്ട്?  ഞങ്ങള
ഇലപകാള സചേയ്യകാറ്റം അവ൪ ഒകാടഡിലപകായഡി.  അലപകാകാഴകാണട്ട് കുടഡികള ആലലകാചേഡിചതട്ട്.
അലയ്യകാ   സകാ൪   ഞങ്ങളക്കട്ട്  ഇനഡി  സചേയ്യുവകാ൯  സമയറ്റം  ഇലലലകാ  ശരഡിയകാണട്ട്
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നഡിങ്ങളക്കട്ട് ഇനഡി സമയറ്റം ഇല  എങഡിലുറ്റം നഡിങ്ങള ആ മത്സമങ്ങസള പഡിടഡിചട്ട്  ആ
കുളതഡില് ഇട.   ശരഡി.   അങ്ങസന  ആ കുടഡികള  മത്സമങ്ങസള പഡിടഡിചട്ട്  അടുത
കുളതഡില് ഇടട്ട് അവസയ രകഡിച്ചു.  അദമകാപക൯ ലനകാക്കുലമ്പകാള എലകാ കുടഡികളുറ്റം
നലന്ന  കഡിണഡിചഡിരഡിക്കുന്നു.   കുടഡികസള  ഇലപകാള  ലനകാക്കൂ.   നഡിങ്ങളക്കട്ട്  മൂന്നട്ട്
മണഡിക്കൂ൪  സമയറ്റം  തന്നു.   പലക നഡിങ്ങള  സമയറ്റം  തക്കതഡില്  ഉപലയകാഗഡിചട്ട്
സവള്ളറ്റം  ലകകാരുലമ്പകാള  തസന്ന  ഒലരകാ  മത്സമസത  കൂസട  പഡിടഡിചഡിരുസന്നങഡില്
നഡിങ്ങളക്കട്ട് സമയറ്റം നഷ്ടമകാകഡിലകായഡിരുന്നു.  ഇതുലപകാസലയകാണട്ട് ജശ്രീവഡിതവറ്റം.  നകാറ്റം
കളഡിക്കകാ൯ സമയറ്റം സചേലവഴഡിക്കുന്നതുലപകാസല പഠഡിക്കകാനുറ്റം സമയറ്റം കസണതണറ്റം.
അസലങഡില്  പഠഡിക്കുവകാനുളളതട്ട്  കൃതമമകായഡി  പഠഡിക്കകാ൯  സകാധഡിക്കകാസത  വരുറ്റം.
അതഡിനകാല് കഡിട്ടുന്ന സമയറ്റം തക്കതഡില് ഉപലയകാഗഡിച്ചുസകകാളവഡി൯.
                                               
          

 മകാനദടന തനലിരൂപശ
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                                                                                        Jishnu.S   9 E     

                       ഒരഡിടതട്ട് സൂഫഡി എന്ന ഒരു സചേറുപക്കകാര൯ ഉണകായഡിരുന്നു.  നകാടഡില്

എലകാവരുലടയുറ്റം  മുന്നഡില്  നഡിലയുറ്റം,  വഡിലയുറ്റം  ഉള്ള  ഒരകാളകായഡിരുന്നു  സൂഫഡി.   ആ

നകാടഡില് കവദമനകായഡിരുന്നു അലദഹറ്റം.   എന്നകാല് കവദമചേഡികഡിത്സസയക്കുറഡിച്ചുള്ള

വഡിജകാനലമകാ,  യകാസതകാരു  അറഡിലവകാ,  അലദഹതഡിനഡിലകായഡിരുന്നു.   രകാജകാവട്ട്

പലപ്രകാവശമവറ്റം,  സൂഫഡിസയക്കൂറഡിച്ചുള്ള നല വകാര്തകള അറഡിഞ്ഞു.   രകാജകാവഡിനട്ട്

സൂഫഡിസയ  കകാണണസമന്നട്ട്  ആഗഹറ്റം  ലതകാന്നഡി.  അലദഹറ്റം  ആസള  അയചട്ട്

അലദഹസത സകകാടകാരതഡിലലക്കട്ട് കണഡിച്ചു.   എന്നകാല് സകകാടകാരമന്ത്രഡിക്കട്ട് സൂഫഡി

വരുന്നതഡില്  അത്ര  തകാ ല്പരമറ്റം  ഇലകായഡിരുന്നു.   കകാരണറ്റം  കുറചട്ട്  വര്  ഷങ്ങളക്കു

മുന്െപട്ട് മന്ത്രഡിയുറ്റം സൂഫഡിയുറ്റം ചേങ്ങകാതഡിമകാരകായഡിരുന്നു.  അലദഹറ്റം കവദമന്െ അസലന്നട്ട്

മന്ത്രഡിക്കട്ട്  അറഡിയകാമകായഡിരുന്നു.   ഈ കകാരമറ്റം  മന്ത്രഡി രകാജകാവഡിസന അറഡിയഡിക്കുവകാന്െ

ശമഡിചലപകാസഴകാസക്ക  അലദഹറ്റം  മന്ത്രഡിലയകാടട്ട്  കുപഡിതനകാവകയകാണട്ട്  സചേയതട്ട്.
എന്നകാല്  മന്ത്രഡിയുസട  അഭമര്തന  പ്രകകാരറ്റം  സൂഫഡിയുസട  തടഡിപട്ട്

സതളഡിയഡിക്കുന്നതഡിനുള്ള അവസരറ്റം രകാജകാവട്ട് മന്ത്രഡിക്കട്ട് നല്കഡി. 

           അങ്ങസന രകാജകാവട്ട് കണഡിച ദഡിവസറ്റം സൂഫഡി സകകാടകാരതഡില് എതഡി.
സൂഫഡി  സകകാടകാരതഡിസല  വകാതഡില്ക്കല്  എതഡിയതുറ്റം  മന്ത്രഡി  ലബൈകാധരഹഡിതനകായഡി

നഡിലറ്റം പതഡിച്ചു.  സൂഫഡിലയകാടട്ട് മന്ത്രഡിസയ പരഡിലശകാധഡിക്കകാന്െ രകാജകാവട്ട് ആജകാപഡിച്ചു.

സൂഫഡി അല്പറ്റം സവള്ളസമടുതട്ട്  മന്ത്രഡിയുസട മുഖതട്ട് തളഡിച്ചു.   എന്നഡിട്ടുറ്റം  മന്ത്രഡിക്കട്ട്
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ഒരനക്കവറ്റം ഉണകായഡിരുന്നഡില.   കുറചട്ട്  ലനരറ്റം  സൂഫഡി നഡിശബനകായഡി  നഡിന്നലശഷറ്റം

മന്ത്രഡി മരഡിച്ചു ലപകായഡി എന്നട്ട്  രകാജകാവഡിലനകാടട്ട് പറഞ്ഞു.  ഇതുറ്റം പറഞ്ഞട്ട്  തഡിരഡിഞ്ഞു

ലനകാക്കഡിയലപകാള  തസന്റെ പഡിറകഡില്  നഡില്ക്കുന്ന മന്ത്രഡിലയയകാണട്ട് സൂഫഡി കണതട്ട്.

സൂഫഡി  അതഡിശയഡിച്ചു  നഡിന്നു.   രകാജകാവട്ട്  മന്ത്രഡിക്കട്ട്  അന്െപതട്ട്  സത്വര്ണനകാണയറ്റം

സമകാനമകായഡി നല്കുകയുറ്റം, സൂഫഡിക്കട്ട് നൂറട്ട് ചേകാടവകാറടഡി ശഡികയകായഡി വഡിധഡിക്കുകയുറ്റം

സചേയ്തു.  തഡിരഡിച്ചു ഗകാമതഡിസലതഡിയ സൂഫഡിസയ നകാട്ടുകകാര് തടഡിപട്ട് കവദമന്െ!  എന്നട്ട്

മുദ്ര കുതകയുറ്റം സൂഫഡിസയ സപകാതഡിസര തല്ലുകയുറ്റം സചേയ്തു.
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  സസൗന്ദരദശ

                   

                                                                         അജഡിതകാറകാണഡി ബൈഡി. എസട്ട്.IX  F 

എന്തഡിലനകാലവണഡിയലയുന്നു ഞകാ൯,

എന്തഡിലനകാലവണഡി വശ്രീ൪പ്പുമുട്ടുന്നു!
പകാസലകാഴുക്കുന്ന പൂനഡിലകാവഡിങല്
പളുങ്കുമണഡികള ചേഡിതറുന്ന രകാത്രഡിയഡില് 
ആയഡിരറ്റം നകത്രങ്ങസള കകാണുലമ്പകാള
മനറ്റം തുടഡിയ്ക്കുന്നതകാസണ൯ സസൗനരമറ്റം!
ചേന്ദ്രസനകാളഡിയകാല് പൂരഡിതമകാകുറ്റം 
പുണമമശ്രീപ്രപഞസസൗനരമറ്റം!
പൂക്കസളയുറ്റം പൂമരങ്ങസളയുറ്റം ലസ്നേഹമകായട്ട് 
തലലകാടുന്ന കകാറ്റകാണട്ട് സസൗനരമറ്റം!                
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നഡിററ്റം മങ്ങഡിയ തൂവല്

                                            ഐന അല് നൂറ VIII B 

                 ഫട്ട്ളകാറ്റഡിസന്െറ ലഡകാ൪ തുറന്നട്ട്  അശത്വതഡി  എതഡിയതട്ട്  വളസര
തള൪ന്നകാണട്ട്.  നഗരജശ്രീവഡിതറ്റം അവളഡില് മടുപ്പുണകാക്കഡി കഴഡിഞ്ഞു.  കശ്രീണഡിച്ചു വന്ന
അശത്വതഡി  സപസടന്നട്ട്  ലസകാഫയഡില്  തള൪ന്നട്ട്  ഇരുന്നു.   ഒരു ഇളറ്റം  കകാറ്റട്ട്  അവസള
ഉറക്കതഡിലലക്കട്ട്  നയഡിച്ചു.   ഗകാമതഡിലകാണട്ട്  അശത്വതഡി  ജനഡിച്ചു
വള൪ന്നതട്ട്.അമയഡിലകാത  കുടഡിയകാണവള.  അച്ഛനകാണട്ട്  അവളുസട  എലകാറ്റം.

ഗകാമതഡില്  നഡിന്നവസള  നഗരതഡിലലക്കട്ട്  പറഡിച്ചുനടതട്ട്  അവളുസട  വഡിവകാഹമകാണട്ട്.
അച്ഛസന പഡിരഡിഞ്ഞട്ട് അവളക്കട്ട് ജശ്രീവഡിക്കകാ൯ പറ്റഡില.

പസക ഇലപകാള നകാടഡില് ലപകായഡിടട്ട് മകാസങ്ങളകായഡി.  ഉറക്കതഡിസല ഒരു മലനകാഹര
സത്വപ്നമകായഡി  അവളുസട  വ൪ണകാഭമകായ  ബൈകാലമറ്റം  ചേഡിറകുയ൪തഡി  പറന്നു.   അച്ഛകാ!
അവളുസട  കഡിളഡിസകകാഞലഡിസനകാപറ്റം   പകാദസരങ്ങളുറ്റം  എസന്തകാസക്കലയകാ
പറയുന്നുണകായഡിരുന്നു.   അച്ഛസന്െറ  തണലഡില്  കഴഡിഞ്ഞക്കകാലറ്റം  എന്തട്ട്
മലനകാഹരമകായഡിരുന്നുകുു.  പസക, ഇന്നട്ട് ഒരു ലഫകാണ്- ലകകാളഡില് അപ്പുററ്റം അച്ഛ൯ ഒരു
ഓ൪മ  മകാത്രറ്റം.   അച്ഛ൯  എന  സചേയ്യുകയകായഡിരഡിക്കുറ്റം?  അച്ഛനട്ട്  സുഖറ്റം
തസന്നയകാലണകാ? ചേഡിന്തകള സപരുകുറ്റം ലതകാറുറ്റം അവളുസട കണഡില് നഡിന്നുറ്റം കണ്ണുനശ്രീ൪
സപകാഴഡിയുന്നുണകായഡിരുന്നു.   അവള മനസ്സുസകകാണട്ട്  എവഡിസടലയകാ  അച്ഛസനലതടഡി.
മനസകാസക  ഒരു  ലവദന.   അച്ഛനുലവണഡി  തകാ൯  ഇതുവസര  ഒന്നുറ്റം  സചേയഡിടഡില
എന്നവളക്കട്ട്  ലതകാന്നഡി.   സപസടന്നവള  ഉറക്കതഡില്  നഡിന്നട്ട്  സഞടഡിയുണ൪ന്നു.
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അവളകാസക  വഡിയ൪തഡിരുന്നു.   വഡിയ൪പട്ട്  തുടയ്ക്കുലമ്പകാഴുറ്റം  കണ്ണുനശ്രീ൪
ഒഴുകഡിസകകാണഡിരുന്നു.   ഹമദയറ്റം  വലകാസത  ഇടഡിക്കുന്നുണകായഡിരുന്നു.   സപസടന്നട്ട്
ലഫകാണഡിസന്െറ ഒച.   അതട്ട് അച്ഛനകായഡിരുന്നു.   അവള ലഫകാസണടുത.   എന്നഡിടട്ട്
അച്ഛകാ....  അച്ഛനട്ട്  സുഖമകാലണകാ?  മരുന്നട്ട്  കഴഡിലചകാ  എന്നട്ട്  എസന്തകാസക്കലയകാ
ലവവലകാതഡിസപട്ടുസകകാണ്ടു ലചേകാദഡിച്ചു.   മറുപടഡി അച്ഛനല പറ ഞ്ഞതട്ട്.   ലമകാസള,  ഇതട്ട്
സുമഡിത്രയകാ.  വലമച്ഛ൯..... അതട്ട്
എസന്െറ  അച്ഛനട്ട്  എന്തകാ......  അച്ഛനു  ലഫകാണ്  സകകാടുക്കട്ട്....  എനഡിക്കച്ഛലനകാടട്ട്
സറ്റംസകാരഡിക്കണറ്റം.

ലമകാസള, അതട്ട്
എന്തകാ ഒന്നു ലവഗറ്റം പറ.  അശത്വതഡി പരഡിഭ്രകാന്തഡിയഡിലകായഡി.
വലമച്ഛ൯..... വലമച്ഛ൯ നമസള വഡിടട്ട് ലപകായഡി
അശത്വതഡി  സഞടഡിതരഡിച്ചു  നഡിന്നു.   അറഡിയകാസത  ലഫകാണ്  തകാസഴ
വശ്രീണു.അവളസക്കകാന്നട്ട് അനങ്ങകാ൯ ലപകാലുറ്റം കഴഡിഞ്ഞഡില.  കണ്ണുകളഡില് നഡിന്നട്ട് കണ്ണു
നശ്രീ൪  അതഡിരഡിലകാസത  പകാഞ്ഞു.   അച്ഛനു  ലവണഡി  നഡിതമശകാന്തഡി  ലനരകാ൯  ലപകാലുറ്റം
അവളക്കട്ട്  കഴഡിഞ്ഞഡില.   അത്രവണറ്റം അവളുസട  മനസട്ട്  സറ്റംഭഡിച്ചു  ലപകായഡി.അച്ഛ൯
തന്ന ലസ്നേഹതഡിസന്െറ തുലകാസഡില്,  ആ ലസ്നേഹതഡിസന്െറ ഒരറ്റംശറ്റം ലപകാലുറ്റം നലകാ൯
കഴഡിയകാതതഡില്  അവള  ഏങ്ങഡിക്കരഞ്ഞു.   അച്ഛനട്ട്  നല്കകാത  ലസ്നേഹറ്റം  ഒരു
മുറഡിവകായട്ട്, നശ്രീറ്റലകായട്ട് എന്നുറ്റം അവലശഷഡിക്കുറ്റം.....
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യഥകാ൪ത സുഹൃതറ്റ്

                                      ആതഡിര എ.എസട്ട്. X P  
                  ഒരഡിടതട്ട് എബൈഡി എന്ന ഒരു കുടഡിയുണകായഡിരുന്നു.  തസന്െറ വശ്രീടഡിനടുത
ഒരു സ്കൂളഡിലകായഡിരുന്നു  അവ൯  പഠഡിചഡിരുന്നതട്ട്.   വഡികൃതഡി  കുടഡിയകായഡിരുന്നു എബൈഡി.
തസന്െറ  കകാസട്ട്  ടശ്രീച൪  എന്നുറ്റം  എബൈഡിയട്ട്  നല  ഉപലദശങ്ങള  നല്കുമകായഡിരുന്നു.
എബൈഡിയുസട ഈ വഡികൃതഡികള കകാരണറ്റം അവസന്െറ കകാസഡിസല മനുവഡിനട്ട്  അവസന
ഇഷ്ടമലകായഡിരുന്നു.   എബൈഡിയട്ട്  മനു  എലപകാഴുറ്റം  തലട്ട്  വകാങ്ങഡിസക്കകാടുക്കുമകായഡിരുന്നു.

പലക  എബൈഡിയട്ട്  മനുവഡിസന  വളസര  ഇഷ്ടമകായഡിരുന്നു.   തസന്െറ  സുഹൃതകായഡി
മനുവഡിസന  എബൈഡി  കണക്കകാക്കഡിയഡിരുന്നു.   ഒരഡിക്കല്  മനു  സ്കൂളഡിലലക്കു
വരുകയകായഡിരുന്നു.   സപസടന്നട്ട്  ഒരു  ലലകാറഡി  മനുവഡിസന  ഇടഡിക്കകാനകായഡി  വരുന്നതട്ട്
എബൈഡി  കണ്ടു.   എബൈഡി  തസന്െറ  ജശ്രീവസന  വകവയകാസത  മനുവഡിസന  ലലകാറഡിയുസട
മു൯പഡില് നഡിന്നട്ട് രകഡിച്ചു.   മനുവഡിസന്െറ കൂട്ടുകകാ൪ ലലകാറഡി വരുന്നതട്ട് കണട്ട് ലപടഡിചട്ട്
ഓടഡിയഡിരുന്നു.  ആപതഡില് സഹകായഡിച എബൈഡിസയ മനു അന്നു മുതല് തസന്െറ 
സുഹൃതകായഡി കണ്ടു.  
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 ഗദീന്െലലിയടട സത്വപ്നശ

                                                                                          
ലസ്നേഹ എസട്ട് എസട്ട്  

                           പ്രകൃതഡി എത്ര സുനരറ്റം! പ്രകൃതഡിയുസട   ഓലരകാന്നഡിനുറ്റം ഓലരകാ
സസൗനരമമുണട്ട്.  മഞ്ഞഡിസന്െറ ഓലരകാ കണഡികകളഡില് നഡിന്നുറ്റം മനസഡിലകാകുറ്റം പ്രകൃതഡി എത്ര
സുനരമകാസണന്നട്ട്, പ്രകൃതഡി എത്ര നഡിഷ്കളങമകാസണന്നട്ട് !
                        ഗശ്രീന്െലഡി, ഈ കഥയഡിസല പ്രധകാന കഥകാപകാത്രറ്റം പ്രകൃതഡിലയകാടുളള
ലസ്നേഹറ്റം  സകകാണകാലണകാ  എലന്തകാ  അവളക്കട്ട്  ആ  ലപരട്ട്  തസന്നകഡിടഡിയതട്ട്.
മ ഞ്ഞുതുളളഡിലപകാസല  നഡിഷ്കളങമകായ  ആ  മുഖറ്റം  കണലപകാള,  ആ  മകള  പ്രകൃതഡി  തന്ന
വരദകാനമകാസണന്നട്ട്  അവളുസട  പപ  സഫറഡിനുറ്റം  മമ  സഡിമഡിക്കുറ്റം  ലതകാന്നഡിയഡിട്ടുണകാവണറ്റം.
മകള വളരുന്നതുറ്റം കകാതട്ട് അവരഡിരുന്നു. അരഡിമുലസമകാട്ടുകള ലപകാസലയുളള പകാല്പല്ലുകള
മുളച്ചു.   അവളുസട  ചേഡിരഡി  കകാണുലമ്പകാള  അവളുസട  സത്വഭകാവറ്റം  മനസഡിലകാകുറ്റം.   അത്രയട്ട്
നഡിഷ്കളങമകാണട്ട്  അവളുസട  ചേഡിരഡി.   കുഞ്ഞുനകാള  മുതലല  അവളക്കട്ട്  സചേടഡികള  വളസര
ഇ  ഷ്ടമകാണട്ട്.  കശശവറ്റം കഴഡിഞ്ഞു ബൈകാലമസമതഡി.  അരഡിമുല സമകാട്ടുകള പൂവഡിടുന്നതഡിസന്െറ
ലശകാഭ  അവളുസട  ചേഡിരഡിയഡിലുണട്ട്  അലപകാസഴകാക്ക  അവള  ചേഡിന്തഡിചഡിട്ടുണട്ട്.
തഡിരുവനന്തപുരലതക്കകാള കുടനകാടട്ട്  സകകാളളകാറ്റം  എന ഭറ്റംഗഡിയകാണട്ട്.   അവള ഒരുപകാടട്ട്
ആഗഹഡിച്ചു.   കുടനകാടഡിസല  വയല്വരമ്പുകളുസട  മധമതഡിലൂസട  നടക്കകാന്െ,
സകകാക്കുകസളലപകാസല  സനല്പകാടതഡിനു  മുകളഡിലൂസടപറക്കകാന്െ!  ഞകാസനകാരു
സകകാക്കകായഡിരുന്നു  എങഡില്  എന്നുവസര  അവളകാഗഹഡിച്ചു.  അത്രയ്ക്കു  പ്രകൃതഡി
ലസ്നേഹഡിയകായഡിരുന്നു  അവള.   അവള  പപലയകാടട്ട്  പറഞ്ഞു.   പപകാ,  എസന്െറ  ഓലരകാ
ബൈര്തട്ട്ലഡക്കുറ്റം ഓലരകാ വൃകകത നടുലമകാ? പട്ട്ളശ്രീസട്ട് പപ പട്ട്ളശ്രീസട്ട്.  അവള യകാചേഡിച്ചു.
ആദമറ്റം  വഡിസമതഡിസചങഡിലുറ്റം  പഡിസന്ന  സമതഡിച്ചു.   അവളുസട  പതഡിസനകാന്നകാമസത
ബൈ൪തട്ട്ലഡക്കട്ട്  ഒരു സലറ്റം വകാങ്ങഡി.   പതട്ട് ഏക്കറകാണട്ട്.  അവളുസട ലപരഡില് അതട്ട്
എഴുതഡി വച്ചു.  ഒന്നകാമലതതട്ട് മകാവഡിന്െ കതയ്യകായഡിരുന്നു.  പഡിസന്ന പട്ട്ളകാവകായഡി.  ലതക്കകായഡി
അങ്ങസന അങ്ങസന ഓലരകാ  വ൪ഷവറ്റം  ഓലരകാ  കതകള......  അവള പഠഡിച്ചു വള൪ന്നു.
ലഡകാക്ടറകാകണസമന്ന ആഗഹലതകാസട ലണനഡില് ലപകായഡി പഠഡിച്ചു.  ലകകാഴട്ട് തശ്രീരകാന്െ ഒരു
വ൪ഷറ്റം ബൈകാക്കഡി നഡില്ക്കലവ..........
                   ഒരു ദഡിവസറ്റം അവള സടലഡിവഡിഷനഡില് വകാ൪ത കകാണുകയകായഡിരുന്നു.
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വകാ൪തയഡിസല  പ്രധകാന  വഡിഷയറ്റം  വനനശശ്രീകരണമകായഡിരുന്നു.  മനുഷമ൯  ഒരു
കകാരുണമവമഡിലകാസത  വനങ്ങള  നശഡിപഡിച്ചുറ്റം,  മരങ്ങള  മുറഡിച്ചുറ്റം  പ്രകമതഡിയുസട
സനലഡിതകാവസ തസന്ന മകാറഡി.   കുന്നുകളഡിടഡിചട്ട്,  വയലുകള നഡികതഡി വലഡിയ വലഡിയ
സകടഡിടങ്ങള നഡി൪മഡിച്ചു.  ഇതു സഹഡിക്കകാനകാകകാസത അവള തസന്െറ നകാടഡിലലക്കട്ട് ലപകായഡി.
വഡിശത്വസഡിക്കകാനകായഡില.   അവള അതഡിസന എതഡി൪ത.   പല കലകാപങ്ങളുറ്റം  ഉണകായഡി.
അവള  തസന്െറ  പഠഡിതറ്റം  നഡി൪തഡി  പ്രകമതഡിക്കുലവണഡി  ജശ്രീവഡിച്ചു.   ഒരു  പ്രകമതഡി
സറ്റംരകകയകാകകാ൯  അവള  ശമഡിച്ചു.   എന്നകാല്  അധഡികകാരഡികള  അവസള  സവറുസമകാരു
കരഡിയഡിലലപകാസല  തൂസതറഡിഞ്ഞു.   വ൪ഷങ്ങള  കഴഡിഞ്ഞു.ഭൂമഡിയഡില്  ചൂടട്ട്  വ൪ദഡിക്കകാ൯
തുടങ്ങഡി.   അടുത  വ൪ ഷമകായലപകാള  ലഘകാരമഴ.ഡകാമുകള  നഡിറഞ്ഞു.
നകാല്പതഡിനകായഡിരതഡിലധഡികറ്റംലഡിറ്റ൪  സവള്ളറ്റം  ഒഴുകഡി  .ഈയഡിടക്കകാണട്ട്  ഗശ്രീ൯ലഡി  ഒരു
കട്ട്ളബൈട്ട്  രൂപശ്രീകരഡിചതട്ട്  -  ഗശ്രീ൯  സറവലന്യൂഷ൯  കട്ട്ളബൈട്ട്.   അതഡിസന്െറ  പ്രസഡിഡ൯റകായഡി
അവസള  തഡിരഞ്ഞടുത.   കട്ട്ളബൈഡിസന്െറ  ലനതൃതത്വതഡില്  ഒരു  പ്രസറ്റംഗമുണകായഡിരുന്നു.
അതഡില്  അവളുസട  സത്വപ്നസതക്കുറഡിചകാണട്ട്  അവള  പറഞ്ഞതട്ട്.   ഹരഡിതനവലകരളറ്റം-
അവളുസടസത്വപ്നറ്റം.   ഇങ്ങസനയകായലപകാള  സ൪ക്കകാരഡിനട്ട്  മടുത.   സ്കൂളുകളക്കട്ട്  എന്നുറ്റം
അവധഡി.കുടഡികളക്കട്ട്  നലവണറ്റം  പഠഡിക്കകാ൯  പറ്റകാതകായഡി.   സ്കൂളുകള  സപകാളഡിഞ്ഞു.
അലതകാസട സ൪ക്കകാ൪ ഗശ്രീ൯ലഡിസയ സമശ്രീപഡിചട്ട് അവളുസട ആശയങ്ങള ലചേകാദഡിചറഡിഞ്ഞു.
                         *മരറ്റം നട്ടു പഡിടഡിപഡിക്കണറ്റം 
                         *പുഴകളഡിസലയുറ്റം തടകാകങ്ങളഡിസലയുറ്റം മകാലഡിനമറ്റം 
നശ്രീക്കറ്റം സചേയ്യുക .
                     *വയലുകള
                     *ലതകാടുകള
ഇങ്ങസന ഒരുപകാടട്ട്  ആശയങ്ങള അവള പറഞ്ഞു.  ആദമറ്റം അവ൪ സചേയതട്ട് മകാലഡിനമറ്റം
നശ്രീക്കുക എന്ന പ്രവ൪തനമകാണട്ട്.  സവള്ളസപകാക്കമുണകായഡിരുന്ന സലങ്ങളഡിസല സവള്ളറ്റം
പുഴകളഡിലലക്കുറ്റം  ലതകാടുകളഡിലലക്കുറ്റം  ഒഴുക്കഡി.   വമകകതകള  വച്ചു  പഡിടഡിപഡിച്ചു.   മൂന്നു
വ൪ഷറ്റം  കഴഡിഞ്ഞകാല്  ലകരളറ്റം  നശഡിക്കുസമന്നട്ട്  പല  സകാഹഡിതമകകാര൯മകാരുറ്റം  പറഞ്ഞു.
എന്നകാല്  ഒസരകാറ്റ  മകാസറ്റം  സകകാണട്ട്  ഇരുപതഞ്ചു  വ൪ഷറ്റം  വസര  മനുഷമനട്ട്  സുഖമകായഡി
ജശ്രീവഡിലക്കണ സകാഹചേരമറ്റംഅവളുണകാക്കഡി.  അവള പഠഡിതറ്റം നഡി൪തഡിയലപകാള അവളുസട
കുടുറ്റംബൈക്കകാസരലകാവരുറ്റം വഴക്കു പറഞ്ഞു.എന്നഡിട്ടുറ്റം പ്രകമതഡിക്കു ലവണഡി  അവള ജശ്രീവഡിച്ചു.
അവളുസട സത്വപ്നറ്റം സകാധഡിച്ചു.  പസൗലലകാ സകകാലയ ള്ലകാ പറഞ്ഞതട്ട് ശരഡിയകാണട്ട്: "നമുക്കട്ട് ഏതട്ട്
ആഗഹമുണകായഡിരുന്നകാലുറ്റം  നലവണറ്റം  പരഡിശമഡിചകാല്  പ്രകമതഡിയുറ്റം  നമ്മുസട  കൂസട
ഉണകാകുറ്റം." അങ്ങസന ഹരഡിത നവലകരളറ്റം എന്ന പദവഡി ലകരളതഡിനട്ട് ലഭഡിച്ചു.
                                         കൂട്ടുകകാസര നമുസക്കന്തകാണട്ട് ഗശ്രീ൯ലഡിസയലപകാസല
ചേഡിന്തഡിച്ചുകൂടകാതതട്ട്.   നമുക്കുറ്റം  ഒരു  ഹരഡിത  നവ  ലകരളതഡിനകായട്ട്  പ്രയത്നഡിക്കകാറ്റം:
"ഒരുങ്ങകാറ്റം, സ൪ക്കകാ൪ ഒപമുണട്ട്.”
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                                 ദസ്നേഹബനശ

                                                         
                                                         ഗദീഷ്മ ബലി എസറ്റ്   
                                                             VIII B    

                                                                
  ഒരു ഗകാമതഡില് വൃദനകായ മനുഷമനുറ്റം നകാലുമക്കളുറ്റം ജശ്രീവഡിചഡിരുന്നു.  ഒരുദഡിവസറ്റം
വൃദസന്െറ നകാലുമക്കളുറ്റം  ഓലരകാ  ലജകാലഡിക്കകായഡി  യകാത്ര തഡിരഡിച്ചു.   ഒന്നകാമന്െ നടന്നട്ട്
നടന്നട്ട്  ഒരു തയ്യല്കടയഡിസലതഡി.   തയ്യല്കടക്കകാരന്െ ലചേകാദഡിച്ചു എന്തകാ കകാരമറ്റം?

ഇവഡിടറ്റം  എനഡിക്കട്ട്  പരഡിചേയമഡിലകാത  സലമകാണട്ട്,  എനഡിക്കട്ട്  തയ്യല്  പഠഡിപഡിച്ചു
തരകാലമകാ?  അങ്ങസന  ഒന്നകാമ൯  നസലകാരു  തയ്യല്ക്കകാരനകായഡി  മകാറഡി.രണകാമ൯  ഒരു
ലവടക്കരസന കണ്ടുമുടഡി.   അയ്യകാള  ഉന്നറ്റം ലനകാക്കഡി അസമ്പയട്ട്  സചേയ്യകാ൯ രണകാമസന
പഠഡിപഡിച്ചു.   അങ്ങസന
രണകാമ൯  നസലകാരു  ലവടക്കകാരനകായഡി  മകാറഡി.  മൂന്നകാമ൯  ഒരു  വകാനനഡിരശ്രീകകസന
കണ്ടുമുടഡി.മൂന്നകാമ൯  അയകാലളകാടു  ലചേകാദഡിച്ചു,  "എനഡിക്കട്ട്  സല൯സട്ട്  ഉപലയകാഗഡിചട്ട്
ലനകാക്കകാനുറ്റം,  വകാനനഡിരശ്രീകണറ്റം  നടതകാനുറ്റം  പറഞ്ഞു  തരകാലമകാ?”  അങ്ങസന
മൂന്നകാമ൯ വകാനനഡിരശ്രീകണതഡില് ഒന്നകാമനകായഡി.  നകാലകാമ൯ നടന്നട്ട്  തള൪ന്നലപകാള
സമശ്രീപത കണ ഒരു കടയുസട മു൯വശതട്ട് കഡിടന്നട്ട് ഉറക്കമകായഡി.   കുറച്ചു സമയറ്റം
കഴഡിഞ്ഞലപകാള സചേറഡിയ ശബങ്ങള ലകട്ടു നകാലകാമ൯   സഞടഡിയുണ൪ന്നലപകാള ഒരു
കള്ള൯  ആ  കടയുസട  പൂടട്ട്  തലഡിസപകാടഡിക്കുന്നതകാണട്ട്  കണതട്ട്.   നകാലകാമ൯  ആ
കള്ളലനകാടട്ട് ലചേകാദഡിച്ചു:  "എനഡിക്കട്ട്  എസന്തങഡിലുറ്റം  ലജകാലഡി  പറഞ്ഞു  തരകാലമകാ?”

അങ്ങസന  നകാലകാമ൯  ആ  കള്ളലനകാടട്ട്  ലചേ൪ന്നട്ട്  ഒരു  വലഡിയ  കള്ളനകായഡി  മകാറഡി.
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ദഡിവസങ്ങള കടന്നു ലപകായഡി....  ഒരു ദഡിവസറ്റം അവ൪ നകാലുലപരുറ്റം വശ്രീടഡില് എതഡി.
അവ൪  എസന്തകാസക്കയകാണട്ട്  പഠഡിചസതന്നട്ട്  വമദനകായ  ആ  പഡിതകാവട്ട്  അവ൪
നകാലുലപലരകാടുറ്റം ലചേകാദഡിച്ചു.  ഒന്നകാമ൯ പറയകാ൯ തുടങ്ങഡിയലപകാളമരതഡിലഡിരുന്ന ഒരു
കഡിളഡിക്കൂടട്ട്  തക൪ന്നു  വശ്രീണു.   ഒന്നകാമ൯  ആ  കഡിളഡിക്കൂടഡിസന  തുന്നഡി  ശരഡിയകാക്കഡി

വച്ചു.രണകാമ൯ ആ കഡിളഡിക്കൂടഡില് കഡിളഡിക്കുഞ്ഞുങ്ങസള എടുത വച്ചു.   മൂന്നകാമ൯ ആ
കൂസടവഡിസടയകാണട്ട്  ഇരുന്നസതന്നട്ട്  സല൯സഡിലൂസട  ലനകാക്കഡിയഡിടട്ട്  പറഞ്ഞു.   അതു
കഴഡിഞ്ഞട്ട്  നകാലകാമ൯  ആ  കഡിളഡിക്കൂടട്ട്  മരതഡില്  സകകാണ്ടു  വച്ചു.വമദ൯  അവലരകാടട്ട്
പറഞ്ഞു:  "മക്കസള  എനഡിക്കട്ട്  സലന്തകാഷമകായഡി,  നഡിങ്ങള  ഓലരകാരുതരുറ്റം
എസന്തകാസക്കയകാണട്ട് പഠഡിലക്കണസതന്നട്ട് നഡിങ്ങള തസന്ന കസണതഡി പഠഡിച്ചു.  അതട്ട്

എസന്തകാസക്കയകാസണന്നട്ട് എനഡിക്കട്ട് മനസഡിലകായഡി.”ഒരുദഡിവസറ്റം  രകാജകാവഡിസന്െറ മകള
ഒരു  ഭശ്രീകരജശ്രീവഡിയുസട  കകയഡില്  അകസപട്ടു.   രകാജകാവട്ട്  ഒരു  വഡിളറ്റംബൈരറ്റം
പുറസപടുവഡിച്ചു.   എസന്െറ  മകസള  രകഡിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  അവസള  വഡിവകാഹറ്റം
കഴഡിച്ചുസകകാടുക്കുന്നതകാണട്ട്,  എന്നട്ട്  രകാജകാവട്ട്  പ്രഖമകാപഡിച്ചു.  പഡിതകാവഡിസന്െറ
നഡി൪ലദശപ്രകകാരറ്റം  അവ൪  നകാലു  മക്കളുറ്റം  ലചേ൪ന്നട്ട്  ഭശ്രീകര  ജശ്രീവഡിയഡില്  നഡിന്നട്ട്
രകാജകാവഡിസന്െറ  മകസള  ലമകാചേഡിപഡിച്ചു.   സകകാടകാരതഡില്  എതഡിലച൪ന്ന  അവലരകാടട്ട്
രകാജകാവട്ട് ലചേകാദഡിച്ചു: "നഡിങ്ങളഡില് ആ൪ക്കകാണട്ട് എസന്െറ മകസള വഡിവകാഹറ്റം കഴഡിപഡിച്ചു
തലരണതട്ട്? ഞങ്ങളക്കട്ട്  ഒന്നുറ്റം  തസന്ന  ലവണ,  ഞങ്ങളുസട  അച്ഛസന നന്നകായഡിടട്ട്

ലനകാക്കഡിയകാല് മതഡി.   എന്നു പറഞ്ഞട്ട്  അവ൪  അച്ഛസന  സകകാടകാരതഡിലകാക്കഡിയഡിടട്ട്

ലജകാലഡി അലനത്വഷഡിചട്ട് ദൂസര സലങ്ങളഡില്     ലപകായഡി.        
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                            ജകാനവചസ്സുകള
                                                                    ഗസൗരഡിനനന എസട്ട്.എസട്ട്.

                                                                            IX I
* സമുദ്രജലതഡിസല ഏതകാനുറ്റം തുള്ളഡികള മലഡിനമകായതുസകകാണട്ട് സമുദ്രദലറ്റം മുഴുവനുറ്റം
മലഡിനമകാകണസമന്നഡില.

                                                                      മഹകാതകാഗകാനഡി 
*ലസ്നേഹഡിക്കകാ൯  തമജഡിക്കുക  തസന്ന  ലവണറ്റം.   ഇതട്ട്  ലലകാകതഡിസന്െറ
മസൗലശ്രീകസതമമകാണട്ട്.
                                                                         രബൈശ്രീന്ദ്രനകാഥട്ട്ടകാലഗകാ൪
*  ലലകാകതഡില്  രണ്ടു  ശക്തഡികലളയുള  വകാളുറ്റം  തൂലഡികയുറ്റം.  അന്തഡിമവഡിജയറ്റം
തൂലഡികയുലടതകാവറ്റം.

                                                                        സനലപകാളഡിയ൯
*നഡിങ്ങളുസട ഭകാഗലധയറ്റം നഡിങ്ങളഡില് തസന്നയകാണട്ട് അ൪പഡിക്കപടഡിരഡിക്കുന്നതട്ട്. 
                                                                      മഹകാതകാഗകാനഡി
* സതമറ്റം, സതളഡിവട്ട്, ഉറചവഡിശത്വകാസറ്റം എന്നശ്രീ കകാരമങ്ങസളയകാണട്ട് അറഡിവട്ട് എന്ന പദറ്റം
ഉളസക്കകാള്ളുന്നതട്ട്.
                                                                       ഫ്രകാ൯സശ്രീസട്ട്ലബൈക്കണ്
* നഡിലന്നകാടട്ട് സചേയ്യുന്നതട്ട് ഇഷ്ടസപടകാതതട്ട് നശ്രീ മറ്റുള്ളവലരകാടുറ്റം സചേയ്യകാതഡിരഡിക്കുക.

                                                                       കണ്ഫന്യൂഷമസട്ട്
* നമ്മുസട കുറവകസള മനസഡിലകാക്കുക എന്നതകാണട്ട് ഏറ്റവറ്റം ഉന്നതമകായ പുലരകാഗതഡി.
                                                                           മഹകാതകാഗകാനഡി
*  സത്വപ്നറ്റം കകാണുക,  സത്വപ്നറ്റം കകാണുക,  സത്വപ്നറ്റം കകാണുക സത്വപ്നങ്ങള ചേഡിന്തകളകായഡി
മകാറുറ്റം ചേഡിന്തകള പ്രവൃതഡിയഡിലലക്കട്ട് നയഡിക്കുറ്റം.

                                                                 എ.പഡി.സജ അബ്ദുളകലകാറ്റം
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                                                     ഫെകാതലിമ എസറ്റ്
* ശഡിശുവഡിസന മകാനമനകാക്കകാനല, മനുഷമനകാക്കകാനകാണട്ട്  വഡിദമകാഭമകാസറ്റം.

                                                                            സസ്പ൯സ൪
* നരകറ്റം ശൂനമമകാണട്ട്,എലകാ പഡിശകാചുക്കളുറ്റം ഇവഡിസടതസന്നയുണട്ട്. 
                                                                        വഡിലമറ്റം ലഷകട്ട്പഡിയ൪
* നഡിസന്െറ സലഹകാദരസന്െറ മുഖതട്ട് ലനകാക്കഡി പുഞഡിരഡിക്കുന്നതട്ട് ദകാനമകാകുന്നു.

                                                                           മുഹമദട്ട്നബൈഡി
* ലകമമഡിലകാസത എയ്യുന്ന അമ്പട്ട് ലപകാസലയകാണട്ട് ചേഡിന്തഡിക്കകാസത പറയുന്ന വകാക്കട്ട്. 

                                                                      ജ൪മ൯പഴസമകാഴഡി
* അവഗണന ശശ്രീലമകാകുലമ്പകാള, ലവദനയുറ്റം തകാലന ശശ്രീലമകാകുറ്റം
                                                                  വഡിഷ്ണുശഡിവശങ൪
* ഉറങലമ്പകാള കകാണുന്നതല സത്വപ്നറ്റം ഉറങ്ങകാ൯ അനുവദഡിക്കകാതതകാണട്ട് സത്വപ്നറ്റം.

                                                                എ.പഡി.സജ അബ്ദുളകലകാറ്റം
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ജദീവസ്പന്ദനശ

                                      ലകാവണമ എ എസട്ട്  
                                     IX F   

                         വശ്രീടഡില് ഇരുന്നട്ട് ആസക മടുത: "അലമ ഞകാ൯ പുറലതക്കു
ലപകാണ."  കടലഡില്  നഡിന്നട്ട്  അരഡിച്ചുകയറഡി  വരുന്ന  തണുത  കകാറ്റട്ട്  അവളുസട
ശരശ്രീരതഡില്  ഇക്കഡിളഡിക്കൂടഡി.   കടലഡിസന്െറ  ആരവറ്റം  അവളുസട  കകാതഡില്  എലന്തകാ
മന്ത്രഡിക്കുന്നതു  ലപകാസല   അവളക്കു  ലതകാന്നഡി:  "ഇവസയകാസക്ക  എസന്ന
സമകാധകാനഡിപഡിക്കുകയകാലണകാ?  അന്തഡിയഡില്  മുങ്ങഡി  നഡില്ക്കുന്ന  സൂരമസന  കടല്
വഡിഴുങന്നു.ഇതുലപകാസല എസന്നയുറ്റം ഈ പ്രകൃതഡി  വഡിഴുങറ്റം".   ഭൂമഡിസയ  ഇരുണ
പുതപട്ട് സകകാണട്ട് മൂടഡി... വണഡികള ചേശ്രീറഡി പകാഞ്ഞു ലപകാകുന്നു.  ഏകയകായഡി അവള....

ആരുറ്റം കൂടഡിലകാസത മരസകകാമ്പഡിലഡിരുന്നട്ട് ഈണമഡിടുന്ന കഡിളഡി....  അവള അടുലതക്കട്ട്
ലപകായലപകാള അതട്ട് മലനകാജമകായ ചേഡിറകുപലയകാഗഡിചട്ട് അനന്ത വഡിഹകായസഡിലലക്കട്ട്
പറന്നു  ലപകായഡി.   "ഇതുലപകാസല  ഞകാനുറ്റം  എലകാലപസരയുറ്റം  വഡിട്ടുലപകാകുറ്റം!"  അവള
വശ്രീടഡിലലക്കട്ട് നടന്നു.   അമ മുറ്റതട്ട് ഇരഡിക്കുന്നുണകായഡിരുന്നു.   അമയുസട മടഡിയഡില്
തല വചഡിടട്ട് അവള ലചേകാദഡിച്ചു.  "അലമ, ഞകാ൯ ലപകായകാല് അമയട്ട് കൂടട്ട് ആരുണട്ട്?"

അമയുസട മകാതമതത്വറ്റം തുളുമ്പുന്ന കണ്ണുനശ്രീ൪ അവളുസട കവഡിളഡില് പതഡിച്ചു.   അവള
റൂമഡിലലക്കട്ട്  ലപകായഡി.   ജനലഴഡിയഡിലൂസട  കകകള  സമസല  പുറലതക്കഡിട്ടു.   ഒരു
മഴതള്ളഡി അവളുസട കകകളഡില് ഇക്കഡിളഡിക്കുടഡി.  ഒരു കശ്രീണറ്റം ലപകാസല,  അവള
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ഒന്നട്ട് വഡിശമഡിക്കകാ൯ കടഡിലഡില് കഡിടന്നു.   നകാസളയകാണട്ട് അടുത കശ്രീലമകാസതകാറകാപഡി.
ഒരു  ആഗഹലമ  അവളക്കുള...  ശകാസ്ത്രജ....  അവളക്കട്ട്  ഇനഡിയുറ്റം
സഞരഡിക്കണറ്റം...  ഈ  ലലകാകറ്റം  ചുറ്റഡി  കകാണണറ്റം...  പുറതട്ട്  മഴ  ആ൪തലചട്ട്
സപയ്യുന്നു......

മഹകാതകാഗകാനലിവചസ്സുകള
* സതമറ്റം വഡിസടകാരു നമകാലയകാപലദശവറ്റം എനഡിക്കറഡിയഡില.

*  നഡിങ്ങളുസട  ഉള്ളഡിലുള്ള  ശബറ്റം  എന്തകാലണകാ  പറയുന്നതട്ട്  അതകാണട്ട്  നഡിങ്ങളക്കട്ട്
സതമറ്റം.

*  കധരമറ്റം,  വഡിശത്വകാസറ്റം,  സതമസനത,  ലശഷഡി ഇവയകാണട്ട് നമ്മുസട ആതമന്തഡിക
മുലധനറ്റം.

* അഹഡിറ്റംസസകകാണട്ട് നനയ്ക്കുന്നഡിസലങഡില് സതമതഡിസന്െറ സചേടഡി വള൪ന്നട്ട് കകായഡില.

*  ഇന്തമ വഡിശത്വസറ്റംസ്കകാരതഡിനട്ട്  നല്കഡിയ ഏറ്റവറ്റം വലഡിയ സറ്റംഭകാവന അഹഡിറ്റംസ
എന്ന ആശയമകാണട്ട്.
* അചടക്കറ്റം പകാലഡിക്കുന്നവ൪ക്കട്ട് അഹഡിറ്റംസ വളസര ലവഗറ്റം സത്വശ്രീകരഡിക്കകാ൯ കഴഡിയുറ്റം.

*  സത്വന്തറ്റം  വശ്രീടുറ്റം  കുടുറ്റംബൈവറ്റം  നന്നകായഡി  പകാലഡിക്കകാത  സകാമൂഹമപ്രവ൪തകനട്ട്
മറ്റുള്ളവസര നന്നകാക്കകാ൯ സകാധഡിക്കഡില.

* മറ്റുള ള്ലവസര ലസ്നേഹഡിക്കുക സത്വയറ്റം തമകാഗറ്റം സചേയ്യുക ഇതകാണട്ട് അഹഡിറ്റംസ.

* ലസ്നേഹവറ്റം അഹഡിറ്റംസയുറ്റം ജശ്രീവഡിതസത വഡിലയുള്ളതകാക്കുന്നു.

*  അഹഡിറ്റംസ  വഴഡി  ശത്രുവഡിസന  മഡിത്രമകാക്കകാനുറ്റം  കൂടുതല്  മഡിത്രങ്ങസള ലനടകാനുറ്റം
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കഴഡിയുറ്റം.
*  സതമറ്റം  പറയുന്ന  ഞകാ൯  ഒറ്റയകാവകാറ്റം,  ഞകാ൯  പറയുന്നതട്ട്  ലകളക്കകാ൯
ആളഡിലകായഡിരഡിക്കകാറ്റം,  എന്നകാല്  മറ്റു  ശബങ്ങള  തള൪ന്നകാല്  എസന്െറ  ശബറ്റം

ലകളക്കകാതഡിരഡിക്കഡില.

കലിസ്തുമസറ്റ്
സമകാനശ

ഗസൗരഡിനനന ബൈഡി.എസട്ട്.
VIII B

ഒരു  മഴയുള്ള  രകാത്രഡി  തസന്െറ  ദ൪വഡിധഡിലയകാ൪തട്ട്  സങടലതകാസട  ലസ്നേഹ
വരകാന്തയഡിലഡിരഡിക്കുകയകാണട്ട്.   ദകാരഡിദമറ്റം  കകാ൪ന്നു  തഡിന്നുന്ന  ജശ്രീവഡിതകാവശഡിഷ്ടമകായഡി
ലചേകാ൪സന്നകാലഡിക്കുന്ന  ഒരു   ഒറ്റമുറഡി  കുടഡില്.  കഡിസ്തുമസഡിനട്ട്  ഒരകാഴ  കൂടഡിലയ  ഉള.

അടുത ശനഡിയകാഴ എലകാവരുറ്റം കഡിസ്തുമസട്ട്  ആലഘകാഷതഡിലകായഡിരഡിക്കുറ്റം.   പഠഡിപ്പു
നഡി൪തഡി ലചേചഡി  നടതന്ന പചക്കറഡി  കൃഷഡിയകാണട്ട്  അവരുസട ഏക  വരുമകാനറ്റം.

എന്നകാല്  ലസ്നേഹസയ  ഒരു  കുറവമഡിലകാസതയകാണട്ട്  ലചേചഡിലനകാക്കഡിയഡിരുന്നതട്ട്.  നഡിററ്റം
മങ്ങഡിയ  ഉടുപ്പുകളകായഡിരുന്നു  ലചേചഡി  ധരഡിചഡിരുന്നതട്ട്.   രണട്ട്  സത്വ൪ണ  വളകളകാണട്ട്
അവളുസട  ആസകയുള്ള  അലങകാരറ്റം.   ആ  ഒരകാഴ  ലസ്നേഹ  കദവതഡിനു  മു൯പഡില്
ലകണലപകഡിച്ചു:  "കദവലമ,  എനഡിക്കട്ട്  ഒരു  കഡിസ്തുമസട്ട്  സമകാനറ്റം.”  ആ
സവള്ളഡിയകാഴ  പതഡിവഡിനട്ട്  വഡിരുദമകായഡി  ലചേചഡി  ചേന്തയഡില്  ലപകായഡി.   ശനഡിയകാഴ,

കഡിസ്തുമസട്ട് ദഡിനറ്റം.   ലസ്നേഹ ഉറക്കമുണ൪ന്നലപകാള,  ഒരു സമകാനസപകാതഡി.   അവള
ആഹട്ട്ളകാദലതകാസട അതട്ട് തുറന്നട്ട്  ലനകാക്കഡി.  ഒരു മുതട്ട് മകാല, 12 കുപഡിവളകള, ഒരു
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വലഡിയ  ഗസൗണ്,  ഒരു  പുസകസഞഡി,  ലപനകള,  കണ്മഷഡിലപകാലുള്ള  അലങകാര
സകാധനങ്ങള.  കദവതഡിസന്െറ കരുണയട്ട് നനഡി പറയുലമ്പകാള അവള ശദഡിചഡില
ലചേചഡിയുസട കകകള നഗമകാസണന്ന സതമറ്റം.   അമയുസട ഏക ഓ൪മയകായ ആ
വളകള  വഡിറ്റട്ട്  അനുജതഡിക്കുലവണഡി   ആ  ലചേചഡി  സമകാനറ്റം  വകാങ്ങഡി.
ചേഡിലലപകാസഴകാസക്ക കദവതഡിസന്െറ സമകാനറ്റം തമകാഗതഡിസന്െറ പ്രതഡിരൂപമകാണട്ട്.   

 ക ടങഥകള
അക്കസര നഡില്ക്കുറ്റം സകകാക്കമ്പഡി
ഇക്കസര നഡില്ക്കുറ്റം സകകാക്കമ്പഡി                       
കടലഡില് ചേകാടുറ്റം സകകാക്കമ്പഡി
കുട ചൂടഡിക്കുറ്റം സകകാക്കമ്പഡി
               ഉതരറ്റം:സൂരമന്െ

അക്കസരയഡിക്കസരയകാളു കടതലന്നകാന്െ                     ശകാലലിനലി എസറ്റ്  .എസറ്റ് .

കകാല് നനയകാസത ലമല് നനയകാസതയകാളു                              VI B
കടതലന്നകാന്െ അവനുസട ലപരതു 
സചേകാലശ്രീടകാഞ്ഞകാലകായഡിരറ്റം കടറ്റം
               ഉതരറ്റം:പകാലറ്റം                    

അങസചേന്നു കഡിരുകഡിരുക്കുറ്റം
ഇങസചേന്നു കഡിരുകഡിരുക്കുറ്റം
അനങ്ങകാസതകാരു മൂലയഡിലഡിരഡിക്കുറ്റം
               ഉതരറ്റം:ചൂലട്ട്

അച്ഛസനലപടഡിയഡിലമസയലപടഡിയു
സണലകാര്ക്കുമവലനറ്റ ഉറ്റ ബൈന്ധു
               ഉതരറ്റം:ഉപട്ട്
ഓടുറ്റം കുതഡിര ചേകാടുറ്റം കുതഡിര
സവള്ളറ്റം കണകാല് നഡില്ക്കുറ്റം 
കുതഡിര
             ഉതരറ്റം:ലതകാല്സചരുപട്ട്
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കണന്െ കുളതഡിസല സവള്ളറ്റം വറ്റഡി
കണകപങഡിളഡി ചേതലപകായഡി
              ഉതരറ്റം:നഡിലവഡിളക്കട്ട്

കുതന്ന കകാളയട്ട് പഡിന്നഡില് കയര്
              ഉതരറ്റം:സൂചേഡിയുറ്റം നൂലുറ്റം

 സ്മരണവലിദേദകാലയശ

ആദമമകായട്ട് കകാല്വലചകാരശ്രീവഴഡിയഡില്
അകരറ്റം സചേകാലഡിതന്നദമകാപക൪ 
ചേങ്ങകാതറ്റം കൂടഡിയ സഹപകാഠഡികള
ആപതഡിസലന്നുറ്റം സഹകായമകായഡി
അവസരന്നുറ്റം കൂടഡിനകായട്ട് കൂസടയുണട്ട്!

സതറ്റുകള   തഡിരുതഡി ലന൪വഴഡി കകാടഡി-
തരുസമസന്െറയദമകാപക൪!
പുസകങ്ങസളസന്െറ ലതകാഴരകായഡി
മകാറഡിയ സുനരസുദഡിനങ്ങളഡില്, 

പുസകപ്പുഴുവകായട്ട് മകാറഡിയകകാലറ്റം!

തഡിരഡിസക വരുലമകാ ഈ സുദഡിനറ്റം?

എനഡിസക്കകാരഡിക്കല്കൂടഡി തരുലമകാ,

ഓ൪മകള തഡിങ്ങഡിനഡിറസഞ്ഞകാരശ്രീ-
വഡിദമകാലയങണതഡിസലകാന്നഡിച്ചു-

കൂടുവകാ൯ സകാധമമകാലമകാ?

അനുഭവങ്ങളലയടഡിക്കുമശ്രീ-
യകാഴഡിയഡില് നശ്രീന്തഡി നടക്കുറ്റം
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സചേറുമത്സമങ്ങളകാണട്ട് നകാറ്റം!
അറഡിവഡി൯ലലകാകറ്റം തുറന്നഡിടുറ്റം
അനുഗഹമശ്രീ വഡിദമകാലയങ്ങള!

ഓ൪മയലിടലകാരുഗകാമശ

                                                                    ദഡിവമ എസട്ട്.  X P

                      കുടഡികളുസട സ്കൂള തഡിരക്കുകളഡില് ഒരഡിടലവളസയലന്നകാണറ്റം ലവനലവധഡി
പ്രതമകസപടുകയകാണട്ട്.   ലനരലതതസന്ന  വഡിലനകാദയകാത്രയട്ട്  ലപകാകകാസമന്നട്ട്
തശ്രീരുമകാനഡിചതകായഡിരുന്നു.  "എങഡില്  പഡിസന്ന  തസന്െറ  നകാടഡിലലയട്ട്
ലപയകാസലന്തട്ട്?"  :അച്ഛസന്െറ  അപ്രതശ്രീകഡിതമകായ  ആ  ലചേകാദമറ്റം  അമയഡിലുറ്റം  മക്കളഡിലുറ്റം
ആകകാറ്റംക വഡിട൪തഡി.    

                               ഗകാമസതക്കുറഡിചട്ട് കുടഡികളുസട മനസഡില് അച്ഛ൯ പറ ഞ്ഞ കഥകള
മകാത്രലമയുണകായഡിരുന്നുള്ളു.   ചേഡിത്രരചേനയഡില്  ഇളയമക൯  മഡിടുക്കനകായഡിരുന്നു.   അവ൯
പലലപകാഴുറ്റം ഗകാമതഡിസന്െറ ചേഡിത്രറ്റം അവസന്െറ ഭകാവനയഡില് വരയ്ക്കുമകായഡിരുന്നു.   അതഡിസല
പഡിഴവകള ഒരഡിക്കലുറ്റം അച്ഛ൯ തഡിരുതമകായഡിരുന്നഡില.  ആ ചേഡിത്രങ്ങളുസട യഥകാ൪തരൂപറ്റം
എസന്നങഡിലുസമകാരഡിക്കല്  അവസര  ലനരഡില്ക്കകാണഡിക്കണസമന്നട്ട്  അച്ഛ൯  വളസരലയസറ
ആഗഹഡിചഡിരഡിന്നു.   വളസര  നകാളസത  കകാതഡിരഡിപഡിസനകാടുവഡില്  അവ൪  ആ
ഗകാമതഡിസലതഡി.  

                       അച്ഛ൯ പറഞ്ഞ കഥയഡിസല  പചപ്പുല്കമതകാനങ്ങളുറ്റം, സനല്പകാടങ്ങളുറ്റം,

അതഡിനടഡിയഡിലൂസട  ഒഴുകഡിയഡിരുന്ന  അരുവഡിയുറ്റം  എലകാറ്റം  അപ്രതമകമകായഡിരുന്നു.
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കകാലതഡിസന്െറ  കടന്നുലപകാക്കഡില്  ഉയ൪തസപട  വ൯സകടഡിടങ്ങള  അവഡിടമകാസക
തരഡിശകാക്കഡി മകാറ്റഡിയഡിരുന്നു.  

                          തസന്െറ മകസന്െറ ചേഡിത്രതഡിസല പഡിഴവകള അകറ്റകാ൯
ഇനഡിസയകാരഡിക്കലുറ്റം  ആ  വയലലലകള  പ്രതമകമകാകഡിസലലന്നകാ൪തട്ട്  അയകാള
ദശ്രീ൪ഘനഡിശത്വകാസമുതഡി൪ത.   വയലലലകളഡിലൂസടവശ്രീശഡിസയതഡിയഡിരുന്ന  കകാറ്റഡിസന്െറ
അനുഭൂതഡി  അയകാള  ഓ൪ത;  അതട്ട്  ഓ൪മകള  മകാത്രമകാവകയകാണട്ട്.   ഒരഡിക്കലുറ്റം
നശഡിക്കകാത ഓ൪മതകാളുകളഡിസല ഒലരടട്ട്.

നലിലകാവറ്റ്
              നഡിലകാവഡിനട്ട്   നഡിറമുലണകാ?

                ചേനനസമകാടട്ട്  പടരുന്ന,

                പു ഞഡിരഡി  പകരുന്ന  നഡിറമകാലണകാ?

                ബൈകാലമതഡിസന്െറ  ഒരുപഡിടഡിമണഡില്  
                കലരുന്ന ലസ്നേഹതഡിസന്െറനഡിററ്റം!                         ആരമ എസട്ട്.ബൈഡി.
                അലതകാ,   മനസഡിനട്ട്   കുളഡിര്മ നല്കുറ്റം                     VII G  

                മഴതളളഡിയുസട  നഡിറമകാലണകാ?

                ലസ്നേഹതഡിസനലകാറ്റം  ഒലരസയകാരുനഡിററ്റം!

                സവണ്മയകായുറ്റം  കു     ഞ്ഞുമനസഡിന്െനഡിററ്റം!

                 അതുതസന്ന നഡിലകാവഡിസന്െറനഡിററ്റം!
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ദസ്നേഹനലിലകാവറ്റ്

 

                                                                         അതുലമ എ.ബൈഡി IX F
ജശ്രീവസന്െറ ലസ്നേഹറ്റം
ആദമകാകരതഡിസന്െറ ലസ്നേഹറ്റം
അമത൯ ലസ്നേഹറ്റം!
കശശവതഡില് പഡിതൃവകാല്സലമറ്റം
തുളുമ്പഡിസയകാരമ!
ആദമമകാസയ൯മഡിഴഡികള വഡിട൪ന്നലപകാള
ലസ്നേഹനഡിധഡിയകാസയകാരമ, 
മധുരമകായ ലസ്നേഹറ്റം തസന്നകാരമ
എസന്ന കണ്ടുകണ്കുളഡി൪ന്നഡിരഡിക്കകാറ്റം
തകാരകാട്ടു  പകാടഡി തന്നഡിരഡിക്കകാറ്റം! 
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എ൯ ഹൃതടതഡില് നഡിറഞ്ഞഡിരഡിക്കുന്ന 
കദവലസ്നേഹമകാസണന്നമ!
എ൯ മഡിഴഡികള നഡിറയകാസത 
 ലസ്നേഹസമകാരുക്കുസമന്നമ!
 കശശവതഡിലുടനശ്രീളറ്റം
  പഡിചവചട്ട് നടതഡിച
  ലസ്നേഹനഡിലകാവകാണമ! 

നന്മയടട ടവളലിച്ചശ

 
                                                      

                                                                                           നലിരഞ്ചനകാ റകാശ 

                                                                      ഒകാലരകാ ഇരുളഡിലുറ്റം ഒകാലരകാ
സവളഡിചറ്റം  കകാണുറ്റം.  നകാറ്റം ഒകാലരകാരുതരുറ്റം ആ ഇരുളഡിസന പഡിന്െതള്ളകാസത അതഡിസല
സവളഡിചസത  തഡിരഡിചറഡിഞ്ഞു  ജശ്രീവഡിക്കകാനകാണട്ട്  ശമഡിലക്കണതട്ട്.  ഒരഡിടതട്ട്  ഒരു
സകകാച്ചുഗകാമതഡില് ഒരു കുടഡിയുണകായഡിരുന്നു.  അവന്െ സ്കൂളഡിലലക്കട്ട് വരുന്നതട്ട് വളസര
പകാടുസപടകാണട്ട്.   കുന്നുകയറഡി,  വയല്  മുറഡിചട്ട്,  പുഴ  കടന്നട്ട്.   അങ്ങസന  അവന്െ
സ്കൂളഡിസന്റെ  ലഗറ്റു  കടന്നട്ട്  കട്ട്ളകാസഡിസന്റെ  വകാതഡില്ക്കല്  കുടയുറ്റം
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പഡിടഡിസചതഡി.അവന്െഒരുസബൈഞഡില്കയറഡിഇരുന്നു.  അവന്െകുറചട്ട്കറുതതകായഡിരുന്നു.
അതുകകാരണറ്റം  കുടഡികളസക്കകാന്നുറ്റം  അവസന  ഇഷ്ടമലകായഡിരുന്നു.   അവന്െ
കയറഡിയഡിരുന്ന സബൈഞഡിസല കുടഡികള ലവസറ സബൈഞഡിലലക്കു മകാറഡി.  പസക അവനട്ട്
അതട്ട്   അന്നട്ട്  മനസഡിലകായഡില.   പതുസക്ക  പതുസക്ക  അവസനഎലകാവരുറ്റം  കൂടഡി
അവഗണഡിക്കകാന്െ  തുടങ്ങഡി.  പസക  അവന്െ  പഠഡിക്കകാന്െ  വളസര  മുന്നഡിലകായഡിരുന്നു.
അധമപകര്സക്കലകാറ്റം  അവസന  വളസര  ഇഷ്ടമകായഡിരുന്നു.   അവസന്െറ  മനസട്ട്
ലവദനഡിച്ചുസവങഡിലുറ്റം  പഠഡിതതഡില്  അവ൯  മുലന്നറഡിസക്കകാലണയഡിരുന്നു.  എന്നകാല്
വശ്രീടഡില്  അവന്െ  തസന്െറ  സങടറ്റം  പുറതകകാണഡിക്കുകയഡില.  അങ്ങസന
സ്ക്കൂളഡിസലപ്രധകാനപരശ്രീകസയതഡി.   അവന്െപഠഡിക്കുന്നതഡില്  എലകാവര്ക്കുറ്റം  അസൂയ
ആയഡിരുന്നു.അവന്െ  പരശ്രീക  എഴുതലവ  ടശ്രീചര്   പുറതലപകായ  സമയറ്റം
എലകാവരുറ്റംലചേര്ന്നട്ട് അവസന്െറ പരശ്രീക ലപപര് വലഡിച്ചു കശ്രീറഡി.  അവസന ഒരുപകാടട്ട്
ഉപദ്രവഡിച്ചു.   എന്നകാലുറ്റം  അവന്െപരകാതഡി  പറയകാസത  പരശ്രീക  എഴുതഡി.
എലകാതഡിലുറ്റംഅവനകാണട്ട്  ഒന്നകാമന്െ.   അവര്ക്കട്ട്  ലദഷമവറ്റം  അസൂയയുറ്റം  കൂടഡി
വന്നു.ഒരഡിക്കല്  ടശ്രീചര്  അവലനകാടട്ട്  ലപരട്ട്ലനകാക്കകാന്െ  പറഞ്ഞു.   ഈ  തക്കതഡിനട്ട്
ബൈകാക്കഡി  കുടഡികള  അവസന  ഉപദ്രവഡിക്കുകയുറ്റം  ധകാരകാളറ്റം  ബൈഹളറ്റംഉണകാക്കുകയുറ്റം
സചേയ്തു.   ബൈഹളറ്റം  ലകടട്ട്  പ്രധകാന  അധമകാപകന്െ  എതഡി  അവലനകാടട്ട്  എഴുതഡിയ
ലപരുകള  ലചേകാദഡിച്ചു.  അവനട്ട്  ആസരയുറ്റം  ശഡികഡിക്കണസമന്നട്ട്  മനസഡില.   അവന്െ
അപ്പുറസത കകാസഡിലകാണട്ട്ബൈഹളറ്റം എന്നു പറഞ്ഞു.  പ്രധകാന അധമകാപകന്െലപകായഡി.
കുടഡികള അവസന്െറ ന൯മ തഡിരഡിചറഡിഞ്ഞു.  അവസര രകഡിചതഡില് നനഡി പറയുകയുറ്റം,
അവലനകാടട്ട്കമ ലചേകാദഡിക്കുകയുറ്റം, അവസന കൂസട കൂട്ടുകയുറ്റം സചേയ്തു.

                          ഈ കഥയഡിസല ഗുണപകാഠറ്റംഎസന്തന്നകാല് ഓലരകാ ആളക്കുറ്റം
ഓലരകാ കഴഡിവകള ഉണട്ട്.  അവരുസട നഡിറവറ്റം മതവറ്റം ജകാതഡിയുറ്റംലനകാക്കഡി  അവസര
മകാറ്റഡി  നഡിര് തകാസത  അവഗണഡിക്കകാസത  അവരഡിലുള്ള  ന൯മ  തഡിരഡിചറഡിഞ്ഞട്ട്
ലപ്രകാത്സകാഹഡിപഡിക്കകാ൯  ശമഡിക്കുക.ഓലരകാ   ഇരുളഡിലുറ്റം   ഓലരകാ  സവളഡിചറ്റം  കകാണുറ്റം
എന്നതട്ട് ഒകാര്ക്കുക!
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കുസൃതലിദചകാദേദങ്ങള

* ജനങ്ങളഡിലകാത സഡിറ്റഡി?
                             ഇലകഡിസഡിറ്റഡി
* ആ൪ക്കുറ്റം വകാക്കുപകാലഡിക്കകാ൯ പറ്റകാത ദഡിവസറ്റം?
                             സഫബ്രുവരഡി 30
* എലകാവരുറ്റം ലപടഡിക്കുന്ന കടറ്റം?
                            അപകടറ്റം
*കടലഡിസന്െറ നടുവഡിസലന്തകാണട്ട്?
                            s (ക-ട-ല്)
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* കുടഡികള ഇഷ്ടസപടുന്ന മരറ്റം?
                                 സമരറ്റം
* ഒരഡിക്കലുറ്റം ഒടഡിയകാത വഡിലട്ട്?
                               മഴവഡിലട്ട്
* എലപകാഴുറ്റം തണുതഡിരഡിക്കുന്ന അകരറ്റം?
              B (കകാരണറ്റം B യുസട സകാനറ്റം A-യ്ക്കുറ്റം C-യ്ക്കുറ്റം ഇടയഡിലകാണട്ട്)
* വഴുതഡിലപകാകുന്ന രകാജമറ്റം?
                                ഗശ്രീസട്ട്
* കരഞ്ഞുസകകാണട്ട് പണഡിസയടുക്കുന്ന തഡിരഡി?
                                 സമഴുകുതഡിരഡി
* കകാല് സചേവഡിയഡില് സവചഡിരഡിക്കുന്നവ൯?
                                  കണട

ഗസൗരഡിനനന എസട്ട്.എസട്ട്.   IX I   
                                                                                

വഴലികകാടലി

                                                                                     മഡിഥുല എ ആ൪ VII B

                         ഒരകാളുസട  ഉപലദശറ്റം   ലകടട്ട്  ഇരുടഡിസന്റെ   മകാര്ഗതഡില്  നഡിന്നുറ്റം
സവളഡിചതഡിലലക്കട്ട്  സഞരഡിച  ധകാരകാളറ്റം  മഹകാന്മകാര്  നമ്മുസട  ലലകാകതണട്ട്.   നല
മകാ൪ഗതഡിലലക്കു  ലപകാകുവകാന്െ   ഉപലദശങ്ങള   മകാത്രറ്റം   ലപകാരകാ;  എലകാറ്റം
ഉളസക്കകാളളകാനുളള   മനസ്സുറ്റം   ലവണറ്റം.   അതുലപകാസല   ഉപലദശങ്ങളഡിലൂസടയുറ്റം
മനസഡിസന്റെ  വലുപതഡിലൂസടയുറ്റം  മഹകാനകായ  ഒരു  ബൈകാലനകാണട്ട്  വഡിഷ്ണു.

         ഒരഡിടതട്ട്   വഡിഷ്ണു  എസന്നകാരു   ബൈകാലന്െ   തകാമസഡിചഡിരുന്നു.  ദരഡിദ്ര
സകാഹചേരമതഡിലുറ്റം   പ്രതമകാശലയകാസട  ഉയരകാന്െ  അവന്െ  ശമഡിചഡിരുന്നു.  സ്കൂട്ട്ളഡിസല
മഡിടുക്കനകായഡിരുന്ന   അവസന   അദമകാപകര്ക്കുറ്റം    മറ്റു   കുടഡികളക്കുറ്റം  വളസര
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ഇഷ്ടമകായഡിരുന്നു. അങ്ങസനയഡിരഡിസക്ക  അവരുസട  സ്കൂട്ട്ളഡില് ഒരു  പുതഡിയ  കുടഡി  വന്നു.

ദര്മകാര്ഗതഡിലൂസട  സഞരഡിചഡിരുന്ന അവനട്ട്  വഴഡികകാടഡിയകാവകാന്െ വഡിഷ്ണു  ശമഡിച്ചു.

അലപകാള  മറ്റു കുടഡികള  പറഞ്ഞു  അവന്െ  ലഹരഡിയുപലയകാഗഡിക്കുകുുന്നവനകാസണന്നട്ട്.

            പലക  അവനഡില്  നസലകാരു മനസട്ട് ഉസണന്നട്ട് വഡിഷ്ണു    തഡിരഡിചറഡിഞ്ഞു.

അങ്ങസന   അവസന  ലഹരഡിയഡില് നഡിന്നുറ്റം മകാറ്റുവകാന്െ  വഡിഷ്ണുവഡിനട്ട്  കഴഡി  ഞ്ഞു . ''ഒരു
നല  വമക്തഡിയുസണങഡില്   ഇരുടഡില്    നടക്കുന്നവസര  സവളഡിചതഡിലലക്കട്ട്
എതഡിക്കകാന്െ സകാധഡിക്കുറ്റം."വഡിഷ്ണുവഡിസന്റെ  ഉപലദശറ്റം     ലകടട്ട്  ഇരുടഡില്  നഡിന്നുറ്റം
അവന്െ   മകാറഡി  സഞരഡിച്ചു.

                                                                            
                                         

ആഹകാരശ 

ഒസൗഷധമകാക്കുക

 
                                                                                 സലന്തകാഷ്കുമകാ൪ എല്.വഡി.

ആഹകാരറ്റം ഇഷ്ടമഡിലകാതവരകായഡി ആസരങഡിലുമുലണകാ?  എന്തഡിനകാണട്ട് നകാറ്റം ആഹകാരറ്റം
കഴഡിക്കുന്നതട്ട്?  നമ്മുസട  ശരശ്രീരതഡിനട്ട്  പ്രവൃതഡിസചേയ്യുന്നതഡിനകാവശമമകായ  ഊ൪ജറ്റം
നല്കുന്നതട്ട്  നമള  കഴഡിക്കുന്ന  ആഹകാരമകാണട്ട്.   അതഡിനകാലകാണട്ട്  ആഹകാരസത
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ജശ്രീവല്പ്രകഡിയയ്ക്കുള്ള  ഇനറ്റം  എന്നട്ട്  വഡിലശഷഡിപഡിക്കുന്നതട്ട്.   ആഹകാരറ്റം  നമ്മുസട
നഡിതമജശ്രീവഡിതതഡില്  ഒഴഡിച്ചുകൂടകാ൯  പറ്റകാത  ഒരു  ഘടകമകാസണങഡിലുറ്റം  ശരഡിയകായ
രശ്രീതഡിയഡിലുള്ള  നമുക്കട്ട്  പല൪ക്കുറ്റം  ഇല.   എന്തകാണട്ട്  ശരഡിയകായ  രശ്രീതഡിയഡിലുള്ള
ഭകണശശ്രീലറ്റം എന്നട്ട് നമുക്കട്ട് ലനകാക്കകാറ്റം.

ദഡിവസതഡില് ഒരു പ്രകാവശമറ്റം മകാത്രറ്റം ഭകണറ്റം കഴഡിക്കുക.  ആഹകാരപദകാ൪തങ്ങള
നലതുലപകാസല  ചേവചട്ട്  മകാത്രലമ  ഇറക്കകാവ.   മഡിതമകായ  ഭകണറ്റം  കഴഡിച്ചു  എന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുതക.  അങ്ങസനസയങഡില് രണ്ടു മണഡിക്കുറഡിനുള്ളഡില് ഉണ൪വറ്റം ഉലന്മഷവറ്റം
വന്നു ലചേരുന്നു.  അമഡിതഭകണറ്റം ആലസമതഡിനുറ്റം പ്രവ൪തന കവമുഖമതഡിനുറ്റം
കകാരണമകാകുന്നു.   ലബൈക്കറഡിസകാധനങ്ങള,  വറുതഇറചഡി,  മശ്രീ൯,  ലകകാളലപകാലുള്ള
പകാനശ്രീയങ്ങള ഇവ ഒഴഡിവകാക്കുന്നതട്ട് നലതകാണട്ട്.

പ്രകൃതഡിദതമകായ ഭകണറ്റം അതഡിസന്െറ തനതു രുചേഡിലയകാസട ശരഡിയകായഡി കഴഡിക്കുന്ന
പകറ്റം  ദഹനപ്രകഡിയ  എളുപതഡില്  നടക്കുറ്റം.   ഉദരലരകാഗങ്ങസളകാന്നുറ്റം
ഉണകാവകയഡില.   ആഹകാരറ്റം  കഴഡിക്കുലമ്പകാഴുറ്റം  അതഡിനുമുമ്പുറ്റം  സവള്ളറ്റം  കുടഡിക്കകാ൯
പകാടഡില.  ഒരകാളക്കട്ട് ആലരകാഗമലതകാസട ജശ്രീവഡിക്കകാ൯ ദഡിവസറ്റം ഒരു ലനരറ്റം ഭകണറ്റം
മതഡി.   രണ്ടുലനരറ്റം  വയറുനഡിറയ്ക്കുന്ന  ഒരകാള  ജശ്രീവശക്തഡിയുസട  വലഡിസയകാരു  ഭകാഗറ്റം
ശരശ്രീരലപകാഷണതഡിനകായഡി നഷ്ടപടുതന്നുണട്ട്.  അന്നജറ്റം,  ലപ്രകാടശ്രീ൯,  സകകാഴുപ്പുകള,

വഡിറ്റകാമഡിനുകള,  ധകാതുലവണങ്ങള  എന്നഡിവ  അടങ്ങഡിയതകായഡിരഡിക്കണറ്റം
സമശ്രീകൃതകാഹകാരറ്റം  എന്നട്ട്  സപകാതുവകായഡി  പറയുന്നുണട്ട്.   എന്നകാല്  ആഹകാരതഡില്
നഡിന്നട്ട്  മകാത്രറ്റം  ശരശ്രീരതഡിനട്ട്  പ്രവ൪തനശക്തഡിയുറ്റം  ആലരകാഗമവറ്റം  ലഭഡിക്കുസമന്നട്ട്
പ്രകൃതഡിശകാസ്ത്രജ൪ വഡിശത്വസഡിക്കുന്നഡില.

  
* മകാനസഡികപഡിരഡിമുറുക്കങ്ങള ഒഴഡിവകാക്കഡി ആഹകാരറ്റം കഴഡിക്കുക.

*  ഒരു  മനുഷമ൯  തസന്െറ  ജശ്രീവഡിതകകാലതട്ട്  ഉലദശറ്റം  [30,000]  മുപതഡിനകായഡിരറ്റം
കഡിലലകാ ഭകണമകാണട്ട് സത്വശ്രീകരഡിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട് ' 6 ' ആനകളുസട തൂക്കതഡിനു സമറ്റം.

മകാനസഡികപഡിരഡിമുറുക്കറ്റം അകറ്റകാനുള്ള വഴഡികള
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* സറ്റംഗശ്രീതറ്റം ആസത്വദഡിക്കുക.

* ലയകാഗ പരഡിശശ്രീലഡിക്കുക.

* നഡിതമവറ്റം രകാവഡിസല ഒരു മണഡിക്കൂ൪ നടക്കുക, ഓടകാ൯ കഴഡിവള്ളവ൪ ഓടുക.

*  പ്രലചേകാദനപരമകായ പുസകങ്ങള  [മഹകാ൯മകാരുസട  ജശ്രീവചേരഡിത്രങ്ങള ഉളപസട  ]
വകായഡിക്കുക.

* സലന്തകാഷദകായകമകായ മു൯ അനുഭവങ്ങള ഓ൪ക്കുക.

*  നല  തമകാശകള  പറഞ്ഞുറ്റം  മറ്റുള്ളവരുസട  തമകാശകള  ലകട്ടുറ്റം  മനസട്ട്  തുറന്നട്ട്
ചേഡിരഡിക്കുക.

ഭകാരതശ്രീയസങല്പറ്റം അനുസരഡിചട്ട് ഒരു ലനരറ്റം ആഹകാരറ്റം കഴഡിക്കുന്നവ൯ ലയകാഗഡി,  രണട്ട്
ലനരറ്റം  ആഹകാരറ്റം  കഴഡിക്കുന്നവ൯  ലഭകാഗഡി,  മൂന്നട്ട്  ലനരറ്റം  ആഹകാരറ്റം  കഴഡിക്കുന്നവ൯
ലദ്രകാഹഡിയുമകാണട്ട്.  അലപകാള ഇനഡി നഡിങ്ങളക്കട്ട് തശ്രീരുമകാനഡിക്കകാറ്റം.  നഡിങ്ങള ഇതഡില്
ഏതഡില് ഉളപടുസമന്നട്ട്.  എലകാലപ൪ക്കുറ്റം ഒരു നല ആഹകാരശശ്രീലറ്റം ആശറ്റംസഡിക്കുന്നു.

യകാത എനലിയ്ക്കു സമകാനലിച്ചതറ്റ്......

                                                അഞ്ജലശ്രീ കൃഷ്ണ
                                  യകാത്രസചേയ്യുന്നതട്ട് എനഡിയട്ട് ഏറ്റവറ്റം ഇഷ്ടസപട 
വഡിലനകാദമകാണട്ട്.  വളസരക്കുറചട്ട് സലറ്റം മകാത്രലമ ഞകാ൯ സഞരഡിചഡിട്ടുള്ളു.  ഇലപകാള 
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എസന്െറ യകാത്രകളക്കട്ട് ഏസറ വകാ൪ദകമറ്റം ബൈകാധഡിചഡിരഡിക്കുന്നു.  പലലപകാഴുറ്റം സമയറ്റം 
കഡിടകാറഡില എന്നതകാണട്ട് യകാഥകാ൪തമറ്റം.

                                   രകാവഡിസല പതഡിവഡിലകാത സലന്തകാഷറ്റം എസന്ന തഴുകഡി.  
പതഡിവഡിലുറ്റം ലനരസത എസന്െറ മനസൂചേഡിക എസന്ന വഡിളഡിച്ചുണ൪തഡി.  രകാത്രഡി 
പുറതഡിറങ്ങകാ൯ ലപടഡിചഡിരുന്ന ഞകാ൯ അന്നസത ഇരുടട്ട് പ്രകകാശമകാക്കഡി മകാറ്റഡി 
അമയ്ക്കു മുലന്ന കുതഡിച്ചു.  വണഡിയഡില് കയറഡി കഡിളഡിവകാതഡിലഡിനടുതതസന്ന 
സകാനമുറപഡിച്ചു.  നഡിദ്രപകരുന്ന കകാറ്റട്ട് എസന്െറ ലനത്രങ്ങളഡില് തഴുകഡി.  
സത്വപ്നതഡിസന്െറ ജകാലകതഡിലലയട്ട് എസന്നയുറ്റം കൂടഡി യകാത്രയകായഡി.  
                                    ആ നഡിദ്രയട്ട് വഴങ്ങകാസത ഞകാ൯ മഡിഴഡികള 
മഡിഴഡിച്ചുതുറസന്നങഡിലുറ്റം ഒടുവഡില് നഡിദ്രയ്ക്കുമുമ്പഡില് ലതകാറ്റുസകകാടുലക്കണഡി വന്നു.  

ഇടുക്കഡിയഡിലലകാടകാണട്ട് യകാത്ര.  സഹഡിക്കകാ൯ പറ്റകാത മരവഡിപട്ട്....ചേങ്ങലയഡില് 
പൂടഡിടുലപകാസല.   എസന്െറ ശരശ്രീരറ്റം ചേലഡിപഡിക്കകാനകാവകാസത നഡിദ്രയുലപകഡിചട്ട് 
പ്രഭകാതസത വരലവറ്റു.  അരണ സൂരമസവളഡിചറ്റം മഞ്ഞുകണങ്ങസള ദ്രകാവകമകാക്കഡി 
ഭൂമഡിയഡിലലക്കു സപകാഴഡിച്ചുസകകാലണയഡിരുന്നു.  

                                   ലലകാകറ്റം ഇത്രയുറ്റം മലനകാഹരമകാസണന്നട്ട് ഞകാനറഡിയുന്നതട്ട് ഈ
യകാത്രയഡിലൂസടയകാണട്ട്.  ഇടുക്കഡിയഡിസല ഓലരകാ ശഡിലകസളയുറ്റം തലലകാടുലമ്പകാള അവ 
എലന്നകാടു ഒരുപകാടട്ട് കഥകള പറഞ്ഞുസകകാലണയഡിരുന്നു.  കഥ 
കൂടഡിവകായഡിക്കുന്നതഡിനുമുലമ്പ പുഴ കടസന്നതഡിയ മനമകാരുത൯ എന്നഡില്നഡിന്നുറ്റം 
ഒഴുകഡിയകന്നഡിരുന്നു.    രകാവഡിസല മുഴുവ൯   പ്രകൃതഡിഭറ്റംഗഡിയകാസത്വദഡിച്ചു.  

ഇരുട്ടുവശ്രീഴലപകാള ലലകാഡട്ട്ജട്ട്മുറഡികള നമുക്കുമുന്നഡില് തുറന്നുവന്നു.  ആ 
മുറഡിയടചലപകാള ഒരുതരറ്റം 
നഡിശബതയകായഡിരുന്നു...തളയസപടതുലപകാസല....ഒലരകകാന്തത....മരങ്ങള 
ജനകാലകളക്കഡിടയഡിലൂസട എസന്ന പുറലതയത്വഡിളഡിച്ചുസകകാലണയഡിരുന്നു.  

തകാലക്കകാല്ദത്വകാരതഡിലൂസട മനമകാരുത൯ കടന്നുവന്നട്ട് വശ്രീണവകായഡിചലപകാള, പൂക്കള 
സലന്തകാഷറ്റംസകകാണട്ട് സുഗനറ്റം സപകാഴഡിചതുറ്റം എസന്െറ ഓ൪മയട്ട് കുളഡിരകാണട്ട്.
                                      പകാറയഡിടുക്കഡില് നഡിന്നുറ്റം ഒഴുകഡിസയതന്ന അരുവഡി, 
പകാറയുസട കണ്ണുനശ്രീരകാസണന്നട്ട് സതറ്റഡിദരഡിചഡിട്ടുണട്ട്.  ലവനലഡില് വരണ്ടുലപകായ 
അരുവഡിയുസട ഒരുഭകാഗറ്റം ലതങ്ങഡിക്കരയുന്നതട്ട് ലകളക്കുലമ്പകാള ഒരമയുറ്റം മകളുറ്റം 
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തമഡിലുള്ള ലവ൪പകാടകായഡി ലതകാന്നഡിയഡിട്ടുണട്ട്.  ഓലരകാ വസ്തുക്കളുറ്റം എലന്നകാടുപറഞ്ഞ 
സനകാമ്പരതഡിസന്െറ കഥകള ഇന്നുറ്റം എനഡിയട്ട് ലവദനയകാണട്ട്.
                                     രകാജമലയഡിലലസക്കതകാ൯ ഒരു സചേറഡിയ കകലതകാടട്ട് 
കടന്നുലപകാകണറ്റം.  ഇടുക്കുവഴഡിയഡിലൂസട നടന്നലപകാള എസന്െറ മനസഡില് 
അകമഡികളകായ മൃഗങ്ങളുസട ചേഡിത്രമകായഡിരുന്നു.  ഇടയട്ട് പുള്ളഡിപുലഡികള സവള്ളറ്റം 
കുടഡിക്കകാസനതകാറുസണന്നട്ട് പറഞ്ഞലപകാള കകാട്ടുതശ്രീപട൪ന്നതുലപകാസലയുള്ള 
അനുഭവമകായഡിരുന്നു.

                                         ഇരവഡിക്കുളറ്റം നകാഷണല്പകാ൪ക്കട്ട്, ലതയഡിലലതകാടങ്ങള, 

പുഷ്പവനങ്ങള, രകാജമല ഇവസയലകാറ്റം എനഡിയ്ക്കു സമകാനഡിചതട്ട് അറഡിവഡിസന്െറയുറ്റം 
സപകാതുവഡിജകാനതഡിസന്െറയുറ്റം മൃദലകകാശങ്ങളകാണട്ട്.
                                                     അഞ്ജലശ്രീകൃഷ്ണ 
                                                              IX I
      

                            
English  

A symbol of Love

                                                                            Aina Al Noora
To my small eyes,                                                                VIII B  
 It is your sacrifice.
That you give me birth,
with all your love.

You filled my days with rainbow lights,
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fairy tales and sweet dream nights.
You made my tears into-
glistening smiles.

You smile when I smile.
And when I cry,
You wipe away my
 tears with love. 

The exquisitely eyes of you-
vanished away all the dark.
The true love inside you,
rubbed away all the curse.

Your love open my eyes
give me strength.
I learn to overcome failures
by holding your hands.

                                                                        
 

                      Gifts of Nature

The song of nature is a melody.
Trees dance and rivers flow, 
by the tune of the wind.                                                  Abinav.S.Vijayan
Birds sing and flowers smile,                                                     IX.K
in the greenly nature and bluish sky.
These make our world loving and beautiful.
I wonder at the diversity of nature.
Listening to these nature sounds,
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make my mind refresh at every moments.

                                                                                           
                                                                                                    

DON'T QUIT

Life is queer with its twist and turns,
As everyone of us sometimes learns,
And many a failure has turned about,
When they might have won had they it out.
Don't give up though the pace seems how,
You may succeed with another blow!                           Sreelekshmi R.B.

                                                                        X J

Success is failure turned inside out,
The silver tint to the clouds of doubt,
And you never can tell how close you are,
It may be near when it seems so far
So stick to the task when you are hardest hit,
It's when things seem the worst,that you must not quit!

                

                        Mother -Candle Of Darkness

                                                                            Sujitha p. s

                   A mother sews many roles in our life. She is the lamp of
house. She is like a candle in darkness which shows us the light on the
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path of travel. A mother is to whom we are so open. Mother can be also
compared to mirror. Mirror reflects whatever comes before it. Mother is
impartial to us. She works and lives half of her life for the wellbeing of her
children and others.  Mother  forgives all mistakes that children do. she
offers support  whenever needed. She is a friend of  her children,  loves
them, talks to them honestly and supports them.
                                 
                         When a mother gives birth to a child,she  takes  great care
all  the time. From the pregnancy period itself mother takes care of her
child and maintain body health. As a mother she spends her time with her
children,  husband  and  other  family  members  .Mother  teaches  good
lessons. Everyday she  reaches  with a smiling face. The smiling face of a
mother is a reward.  During festivals she buys and receives gifts. The most
positive influence in everyone's life we can see is the involvement of a
woman as a mother.
                             Mother is a designer of kitchen as well as a house. She
designs dining room,dining table even her bed. More than a designer she
makes luxurious food   to be a good parent. 

                                                                                 
                                                             

               

                                                                                                           

  NATURE

I have a mom
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with lots of love
With world like your beauty
I like your smile.
                       god give a chance to care                  Anakha A.S.
                       because you are the gift of god               X J  
                       we hear your voice of birds
                       and the movements of leaves

A hill of each flowers
and their buds are smiling your beautiful face
The universe give you care and protection
because you are my mother and the world 
 
                                             

                    

                             

My World of Life

Shining star in the sky
Jump down to earth
And come to my house
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That is my loving mother.                                                 Aparna R.S. 
                                                                                               8 B
my mother soothes
my heart's pains
she is a good guide
To my life's troubles.

She is the greatest gift
I had ever been got
everywhere I go
she is my guiding light

When my life shakes
with the terrible storm
my god will come there
That is my mother

The best gift from god
And my best lover also
that is what my mother is
my world my  life.

                  

        

Revival

Nature is the beauty of world
Green in valleys
Water in rivers
Clouds are scattered in the sky
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Nature is the mother of life.
           
                        People makes the nature pollute
                        It affect the people themselves
                        Destruction of trees destroys lives
                         Destroy the chances of breathing air.

By planting trees
Avoid pollution by plastic
Protect nature from pollution
Soon the nature will be more pure
because nature is the mother of life. 

                                                                                                 Dhanya.M      
                                                                                       X.J

Nature's gift

All are nature's gift.
Nature is our mother.
It give everything to us,
but we take it for granted.
It is very beautiful and lovely!
Nature keep so many gifts to us,
But we never stops cruelty towards it!
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                                                                           Santhwana s.s
                                                                                

Honesty is the best policy

                                                                                      Ashna S. P.

                                                       Honesty means truthfulness.  Being 
honest means truthful and sincere.  So we must tell truth and do good 
things.  We should be honest with our parents, teachers, friends and all 
living beings around us.  Honesty gives as courage.  An honest man can do
great things.  An honest man is respected by all.  He has a good position in 
society.  So it is called, “honesty is the best policy”.

Greenery

The sun does arise And
heard the sound of birds
The bells ring in my mind
to welcome awesome day.
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I went to the garden
flowers smiles at me
I did rejoice
Yet with my joy.

I heard the sound of beetles
like the sound of my daughter
I crosses the stream
washes my barefoot.

The warm wind touches me
hold my breath
What a cheerful noise
nature talks to me.

I gave chuckle to the hills
the hills chuckled me too.
Oh! a thundering sound
on the echoing green.

NATURE

How beautiful the nature is.
Full of greenery, birds,animals,
Flowing of water in the streams feels like-
the coming of sound  from musical instruments.                    Bhavya  W. P.   
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                                                                                                       10J
Nature cries loudly for help-
From human beings.
For they are cruel.
No one hears her plight.
Stop! Stop! Stop! She cries-
But no one hears!

Nature cries in the form of calamities
Humans are deaf! 
They could not hear anything
They could not understand the-
Sorrow of the nature.

Plants, trees, animals, birds,
Cry for their lives!
Human beings couldn't hear,
For they are deaf. But-
Nature still cares us all!

Thiruchanattumala 

(Chithral Mala) 
Kanya kumari; District
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                            There were several Jain Shrines and temples in ancient 
Kerala and a few of them continue to exist even today as Hindu shrines 
after under going the process of transformation.

                          The most important Jain centre of medieval Kerala was 
Thiruchanttumala and it is now known as (Chitharal Mali Kovil) in Tamil 
Nadu.  There is a cave temple and a rock cut cave Temple.  The important 
historical remains are the idols of Parswanath, Mahavir and 
Padmavathidevi.  Some figures in relief model are  on the walls of the 
cave.
                          Several inscriptions are also found in this place.  One 
inscription belonged to Vikramadithya Varaguna is the Ay king who had 
made several gifts to this temple.  Another inscription shows that many 
worshippers and Bhikshus from distant places such  as,'Thirunarumkontai' 
isited and offered ablution and sacrifices.  A Jain Saint by name 
'Veeranandi Adikal' from Thirunarumkontai concecrated an idol of a 
Theerthankara.  Thiruchanattumala Temple had connections with 
Perayakudi and Thirunedumborai.  A Jain nun named Gunanthi Kurathikal 
of Perayakudi had contributed many gold ornaments to the jain temple at 
Thiruchanttumala.  One Jain monk named Uttananthi from Kattamballi 
sculptured a beautiful idol, and another Jain saint Akshananthi inscribed 
the idol of Ambika yakshi in the chitharal Jain shrine.  These inscriptions 
give clues to the cultural relations as well as popularisation of Jainism in 
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Kerala.
                      Thiruchanattumala (Chitharal mala)was a great centre    of 
learning, education and pilgrimage.  Both nuns and monks served as Guru 
or Acharya in this shrine.  Many students from outside reached and settled 
down here for education.  The name of place 'Thirucharanam' indicates the
'Charana' belief of the Jainism.  Charanas are Jain saints with super human 
powers.  This place had close connection with trading centres Madhura 
and Thirunelveli.  By the 14th century this Jain temple  became transformed
in to a Bhagavathi temple.  
                                                                          

                                                                         
                      

Way to Peace
                                                                                               

                                                                                                                        
[ Gist of lecture delivered by Swami Raama Thirtha at Barabanki, UP, 
India]
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(Swami Raama Thirtha, the super saint, Visinary, poet and practical 
philosopher was one of the greatest personalities of not only India but also 
of the whole world.)
                                        PEACE
                                                        The subject 'peace' is very beautiful.  It 
is loved by all.  Everybody wants to live in peace.  Peace is the most 
desired desire of individuals.  Everybody wants that no botheration should 
touch him, he wants no worry,   he wants to be above anxieties.  Peace is 
the Panacea for all. 
                                                        Peace emanates from heart.  Let us peep
into our hearts and find out the place where from peace flows.  You will 
find that peace is your innate nature.  Please touch the strings of your 
heart, play with its chord and you will find that celestial music 
automatically begins to flow and vibrates in whole of the atmosphere.  
These vibrations are picked up by the like hearts who submerge 
themselves in that music where in you will find unity, love, peace - all 
pervading, all embracing.

                             Swami Raama Tirtha will now recite a poem.  It deals 
with peace, which is permeating and pervading everywhere.  The need is 
to pick up it threads.  Let us concentrates our minds on peace and enjoy 
peace, blissful peace, eternal peace.....

The Heart is full of Peace and Divine
Happiness is over flowing

Nectar and ambrosia are drizzling
with a pleasant sound of Rein, J him, J him....
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Facts about the human body

                                                                  Meenakumari 

      *Humans and Giraffes have the same number of bones in their necks.

      *There are trillions of microbes living on and in the human body.

      *Yawning may help in keeping you alert by allowing you to intake
                more oxygen,which the brain needs to function properly.

Ten Health Benefits of Orange

 *Boosts Immunity

       *Helps Prevent Cancer

 *Protect The Eyes

    *Lowers Cholesterol

         *Heart Becomes Healthy

     *Increases Vitamin C

  *Rejuvenates Skin

    *Great For Diabetics

            *Helps Brain Development
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    *Prevents Hair Loss

EDUCATION

                                                                                   Deepa K.S.  

                        Education is the process of facilitating learning or the
acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits.  Educational
methods include story telling, discussion, teaching, training and directed
research.   Education  frequently  takes  places  under  the  guidance  of
educators, but learners may also educate them selves.  Education can take
place  in  formal  or  informal  settings  and  any  experience  that  has  a
formative effect on the way one thinks feels, or acts may be considered
educational.  The methodology of teaching is called 'Pedagogy'.
Formal education is commonly divided formally into such stages as.
                                            
                                           1. Pre school
                                           2. Primary school
                                           3. Secondary school
                                           4.  College or apprenticeship

                            Formal eduction occurs in a structured environment
whose explicit purpose is teaching students usually formal education take
place  in  a  school  environment  with  class  room  or  multiple  students
learning together  with a trained,  certified teacher  or  the subject.   Most
school systems are designed around a set of values or ideals that govern all
educational choice in that system.
Better education is very necessary for all to go ahead in the life and get
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success.  It develop confidence and helps building personality of a person.

RAIN

Drops comes like a flood from the heaven
Really it was a flood in my place                                  
My house is covered of water
I need a boat to travel across rooms.
                                                                                   
Once I pray to get him,                                    
Love, a wonderful experience
What you had and 
I feels it in my mind 
Also in the greenly nature

Let me consider nature,
you and me
Spreading of love
To darkened night

For my lovely garden
But it is more than my wish
My flowers destroyed by rain.

The poets sang of flood
People everywhere talking about flood
The river has water enough
But now it raises by rain.

The news spread of all over
Rescue operations started
I can hear it with the help of radio
Government involves in it.

Oh! what I can do?
What the government can do?
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I lost everything that had.
God, I am in your bed.

LOVE

Love, a wonderful experience
What you had and 
I feels it in my mind 
Also in the greenly nature
                                                                                      Aksharatmaja A. M.
Let me consider nature,
you and me
Spreading of love
To darkened night

Feel love and seek help
to overcome despair
Convey messages through,
the nature's code.

I had fallen into the light
of love in my life
doors in the world of love 
Opens and welcomes me.

Wow, A world of wonders.
Lovely thoughts rounded me
My love waits for you.
I found myself joy.

Finally, I can see you.
I can see the world of love
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Nature invites me,
Rung bells to fall in love.

Honesty is the best policy

                                                                                                     Ashna S. P.

                                                       Honesty means truthfulness.  Being 
honest means truthful and sincere.  So we must tell truth and do good 
things.  We should be honest with our parents, teachers, friends and all 
living beings around us.  Honesty gives as courage.  An honest man can do
great things.  An honest man is respected by all.  He has a good position in 
society.  So it is called, “honesty is the best policy”.

Education – Is   it just going to school ?

                                                                          Ahbinav S Vijayan

                                          “Education is the greatest weapon you can use to
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change the world.”
                                     -Nelson Mendel e
                                     
                                                Education is the instruction and knowledge 
given to an individual for leading a better life.  But today most of the 
people don't know the real meaning of Education . Education  and getting  
knowledge had become a competition now between parents and also  
between students.  

There are two types of  Education.  Education attained from school and 
from the society or our own life.  Everyone thinks that going to school will
provide the true education.  Yes, it will.  But it is not complete.  We have to
explore the world and study it.  We have to learn our own experiences.  

School is not just a forum to study theories.  But it is an experience.  It 
influences one's character.  If we ask a student or a youngster, 'why you are
going to school?' His answer will be, 'To get a job.' Everyone is studying to
make their future better -   Not to attain  knowledge.  But by going to 
school we cannot get proper  education.  

This doesn't mean that  education attain from school is useless.  It is also 
required.  But we have to find time to explore and learn from the world.  
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The Poor Man's Wealth

                                                                                         
                                               Ramchand and Premchand were neighbours.
Ramchand was a poor farmer.  Premchand was a landlord.Ramchand used to be
very relaxed and happy.  He never bothered to close the doors and windows of
this house at nights.  He had deep sound sleeps.  Although he had no money he
was peaceful.
                                           Premchand used to be very tense always.  He was
very keen to close the doors and windows of his house at night.  He could not
sleep well.  He was always bothered that someone might break opean his safes
and steal away his money.  He envied the peaceful Ramchand.
                                            One day, Premchand call Ramchand and gave him a 
boxful of cash saying, “Look my dear friend.  I am blessed with plenty of 
wealth.  I find you in poverty.  So, take this cash and live in prosperity”.  
Ramchand was overwhelmingly happy.  He was joyful throughout the day.
                                              Night came.  Ramchand went to bed as usual.  But,
to-day, he couldn't sleep.  He went and closed the doors and windows.  He still 
could not sleep.  He began to keep on looking at the box of cash.  The whole 
night he  was very disturbed.
                                                   As soon as day broke, Ramchand took the box 
of cash to Premchand.  He gave away the box to Premchand saying, “Dear 
friends, I am poor.  But, your money took away peace from me.  Please bear 
with me and take back your moncy.” I didn't want this cash my friend.

MORAL:- MONEY CAN GET EVERYTHING LEARN TO BE SATISFIED 
WITH WHAT YOU HAVE AND YOU WILL ALWAYS BE HAPPY.
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Hindi

अककल

                
                        अतभनव ऎसप. 10 I   

                                 वह ककल तजसममच खकदकनन कक अभकव अतधक मकतपर मम हह उसम अककल
                               कहतक हह। अनकज कम उपलबध न हहनम पऱ भन अककल हह जकतक हह। प परकनम
                          जमकनम कन त पलनक मह आधपतनक अथवक वरमकन समफह मम अककल कम बदलकव हपआ हह ,
                          लमतकन उसकक भकव नहन च बदलक। अककल कम ककरण लहग अनन कम अभकव मम

       मरनम लगतम हह।
                                               अककल दह तवभकगह ममच बकटक गयक हह-   पककक ततक औऱ कक तपरम

                भकरत कम तकसकन खमतन करनम कम तलऎ वष पर तनरभर करतक हह। भकरत मम अनकवकतत ओर
                    अततवकतत हहतन हह। इसकम अलकवक कतइ अलग ककल ऋतप भन आतन हम। भकरत कम ममसम
        तकसकनमह कम सकथ आखतमचहनन खमलतक हह।

                                                                भकरत ममच अककल प परकनम ककल सम हन हहह। उसकक
                  ककरण उस समय कम अनधतवखकस सम हपआ हम। खमतहच मह अतधक बकतरश हहनम कम ककरण
                   फसलह कह कइ हकतन हहतक हम। वरष कम अभकव मह फसल सनखनम लगतम हह। इन ककरणह सम
                     तकसकन कह अपतन रहसन रहटन कम तलऎ भन फसल नहन तमलतम ओर सकधकरण जनतक कह

                    भफखह मरनक पडतक हह। यह अककल कक म पखय ककरण हह। भकरत कम कइ मजदफरह कह भन
                  इस तरह अककल सहनक पडतमक हह। बडम बडम अतधककरन इन बकतह कह जकनतम हपऎ भन

            तकसकनह कह भफख सम मरनम कम तलऎ तववश करतक हम।
                                                    भषट अतधककतरयह कम सवकथतकपफतरत कम तलऎ तकसकनह
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           अथवक उनकम मजदफरह कह कतठन पपरयतन करवककर अपनन आवशयकतक कह सकककर करतम
                  हह। लकतकन उन बमछकरह कह अपनम ककम कक फल नहन दकतक। जह पपरककक ततक ककरणह सम

  अककल हहतक हह,              उससम भन अतधक ककरणह सम अककल मकनव कम कक ततपरम पपरवकततयह सम आ
    जकतक हह।

                                                    अककल कन वकतद रहकनम कम तलऎ सरककर कइन यहजनकयमच लगफ
                 करतम हह जह तकसकनह कम जनवन मह सहकयतक आहर रकहत पपरदकन करतन हहह। इस तरह सम
               हमकरम रकषठपर मह अककल कह रहकक जक सकतक हह। पपरककक ततक आपदकओ जहसम बकढ, रखकपन

                    अककल बढकतक हह। जनवन मह अनन कक हहनक हन सबसम पपरधकन हह। अनन कम तबनक अककल
        कक हहनक रकषटपर कन उननतत पर पपरभकव पडतक हह।

                                            जनवन कन अननतन कक तलऎ सबकह ऎकतक सम ककम करनक जररन
                  हह। सभन नकगतरकह कह अनकज ओर पकनन उपलबघ हहनक चकहनऎ। दकश कम तवककस कक तलऎ

                 मकनव प परकनम जमकनम कन तरह पकडह पर तनतभर हहकर हन अककल सम बचव सकतम हह। अककल
         कन दफरन पपरककक ततक तरनकम सम हहनक चकतहऎ।

                                               अतधककतरयह ओर हरकक नकगतरकह कह अपनन गलततयह कह
             सपधकरतक हहगक ओर अपनन दकश कन उननतत कक तलऎ पपरयतन करनक हहगक।
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बदलकव

                                                                         Pragalfa Bhuvanedran B.R.

                                                      उस तदन पपरसननरतहत मकहमल थक। सब शकचत नजर आ
     रहक थक। ग पससक ,  हकचसन ,       दपतख जहसम कहतइ भकव हन नहन च थक।      सब जगह सननकटक
     फह लक हपवक थक ।

                                                           गकव कम ऎक छहटम सम घर ममच उमक रहतन थन । वह अकक लक
                     हन हह। उसकक पतत कप छ महननम पहलम हन ग पजर गयक थक। तब सम उमक अकक लक हन रहतन हह।

                चकर दनवकरहच कम अचदर अकम लम रहनक उसकक तलऎ म पतसकल थक। मगर वकत कम सकथ उसम ऎहसक
        रहनम कक तहममत भन तमलक।

                                                          उमक कह मकतक -    तपतक नहन च थम।
                  वक पहलक हन ग पजर गऎ चकचन कक घर मह बचपन तबतकयक वहकच कक अन पभव सपखन नहन च थक।

                   उमक कह बहपत कप छ सहनक पडक तफर भन उमक अचछन सक पढनकवकलन लडकन थन। सकरक ककम
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                 करनक कक बकद रकत मह बहठकर पढतन थन वह ऎक सचमझदकर लडकन थन।
                                 उमक ऎक कहनक मह बहठकर प परकनक बकतम सहच रतह हह।
                                          उसकन शकदन चकचक-         चकचन नक करवकइ थन। मगर शकदन कक

                कप छ महननक बकद उसकक पतत मर गयक उसकक बकद उमक कन तजनदगन हन बदल गइ सबनक पतत
 कक ममत,               उमक कन दहष मकनक कर दन कतठन शबदह सक उसक दरद तदयक।

                                                इस घटनक कक बकद वह ऎक छहटक-       सक दह कमरक कक घर मह अकक लक
                    रहतन हह। चकचन नक म पडकर भन नहन च दकखक। उनहहनक भन कहक तक उमक कन दहश कन वजह सक

        हन उसकक पतत जलदन मर गयक।
                                             उमक भन कयक करतन ?      सकरक म पतशकलह कक सकमनक करनक कक

                अलकवक उसकक पकस अमर कहइन रकसतक नहन थक। पहलक पटहसह नक थहडक मदद तकयक। तफर
               उनहहनक भन उमक कन मदद करनक छहड तदयक। सकरक लहग तसरफ पपरकम ओर सहकन पभफतत कक
                तदखकवक करतक हह। कहइन भन असल मह सहकयतक नहन करनक चकहतक हह। तब उसनक अपनक

      कप छ गहनक बकचकर घर चलकयक।
                                             कभन-          कभन रकत कक अचदकरक सक भन उसक डर लगतक थक।

          कयहचतक जब ऎक बकर उमक दरवकजक बचचद करकक सह रहन थन,      तब तकसन नक दरवकजक पर
               खटखटकयक। उमक हहरकनन सक उड गयन। तब बकहर कप छ शरकबन लहगहच कन अकवकज सपनन।

              उसनक डरकर दरवकजक नहन च खहलक। कप छ दकर बकद वह लहग चलक गऎ।
                                      तफर लहगहच कक ब परन नजरहच सक खपद कह सचभकलनक कक फम सलक उसनक तकयक।
                                                        अचकनक तकज हवक तखडतकयहच सक अचदर फह ल गतइ।

                उमक अपनन सहच सक बकहर तनकलन। तफर उसनक आचसफ पहचछक ओर यह तनशचय तकयक तक वह
                नमपरन करकगन। तबनक ककम तकऎ बहठन रहकगन तह कहतइ मदद भन नहन च करकगक। इसतलऎ उसक
                नमकरन करनक हन सहन लगक। ओहर इस कक तलऎ बतच पहसहच सक शहर जकनक कक भन तनशचय
  तकयक।

                                   जब यह बकत लहगहच कह मकलफम पडक,       तब सब चम चक गऎ। बहपत लहग
                 यह सलकह दकनक कक तलऎ अकऎ तक तवधवक कह धर पर हन बहठक रहनक चकतहऎ। ऎक तवधवक बकहर

 तनकलकर तदन-      रकत नमकरन करकगन तह लहग तरह-      तरह कक बकतत बनकऎगक।
                                                 मगर उमक यह सपनकर पनछक नहन च म पडन। कप छ लहगहच नक तह यह भन

               कहक तक औरत कह बकहर चलकर ककम नहन च करनक चकतहऎ। उनकन जगह रसहतइ पर हह।
                   पर उमक यह जकनतन थन तक गकचव कक प परकनक जमकनक कक लहग ऎकसक हन हह। ओर इनकक बकतहच पर

     धयकन नहन च दकनक चकतहऎ।
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                                                तफर वह शहर चलन गयन। वहकच पर पहलक अकक लक सब सचभकलनकक
                 मपतशकल थक। तब उमक कह यह पतक चलक तक उसकन ऎक सहकलन भन शहर पर रहतन हह।

                 उमक सहककलन सक तमलनक गयन। उसनक अपनक दहसत सक सब कप छ बतकयक। तब सहकलन नक उमक
     कन मदद करनक कक फम सलक तकयक।          उसकक पतत शहर पर अचछक नहककरन करतक हह।

                 सहकलन नक पतत सक कहकर उमक कह ऎक ककम तदलवकयक। तफर उमक गलन कक ऎक कमरक मत
              रहनक लगन। ककम पफरक तदल सक सब इस पर भरहसक करतक थक।

                                                       ऎकसक हन उमक अपनन पहरहच पर खडन हहकर तदखकतइ। उसकन
              तजनदगन मत पहलक कतइ म पतशकलहच कक सकमनक करनक पटक थक। मगर सकरक परकशकतनयहच ककक
   हरककर उमक आगक चलन।

                                                 उमक कह कप छ तदनहच कन छप तटटयकच तमलन। तब उसनक गकव जकनक
  कक फम सलक तकयक।

                                    जब गकव पहफ चचन,          तब सबनक तवतचतपर तरह सक उमक कह दकखक। कप छ
             समझदकर लहगत कह मकलफम थक तक उमक शहर मत अचछन नमकरन कर रहन हह।

                                                मगर कप छ बफढक लहग तह उमक कह दकखतक हन कहनक लगक तक, 'अरक,
            बकवक हह त पम। ऎकसक दफर जककर अकक लक नमकरन करकक कब तक तजऎगन?    हमकरक बकत तबनक मकनक
             चलन थन न तफ। बहवक कह घर पर हन बहठनक चकतहऎ। '

                                                     यह बकत सपनकर उमक खपद कह शकक नहन च पकइन। अमर
     इसकक जवकब दकतक हपऎ बहलनक लगन,

                            मम बकवक हफ च। मगर इसकक मतलब यक नहन च तक मम कहतइ नमकरन नहन च कर सकतन हफ च।
                  अकप लहगहच कन सहच गलत हह। अगर मम नमकरन नहन च करच गन तह कयक म पझक खकनक अकप

लहग  दतगक?                कहतइ भन मकरन तरह म पडकर भन नहन च दकखकगक। यहन सचचकतइ हह। मगर अकज मम
                   नहककरन करतन हफ च। अपनन जररतहच कह खपदच पफरन करतन हफ च । जररत कक वकत पर

                   तररतकदकरहच नक भन तह मकरक सकथ छहड तदयक थक। पर मम नक हकर नहन च मकनक। अकज मकरक तजनदगन
                  मम नइन बदलकव अकतइ हह। अकप लहग भन लडतकयहच कह पढकतइऎ। उनहत कम मत

               समझऎ। लडतकयहच भन सब कप छ कर सकतन हह। लडतकयहच कह घर कन रहतशनन समतझऎ।
                                                  इतनक कहकर उमक लमट गइन। वहकच खटक लहगहच कक सहच मम

            बदलकव अकऎ। उममनद कक नइन तकरण उनकक आचखहच मम चमक रहन थन।   
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 ककलक फफ ल

    मन मम कठठर आवकज उठकतन,
     कयक यह मकरन द पतख कन आवकज?

     मकरक जनवन कक पपरतनकक नषट हठगक,
   मह अब कयक करच ?                                                                         Arya S. R.

                                                                                                   10 J

     तपछलम तदन तक मन लकल थक,
   लमतकन यह असकधकरण घटनक,

    मन कठ ककलक बन गयक,
   आवकज भन फर रहन।

    मकतक कक द पतख मकरक द पतख,
    यह मकरन मन कठ रठतन
   यह मकरन आचचखहच फरतन,
    यह मकरन आवकज कह फरतन।

    अब कहकच सक तपतकजन कह
 तलकश करच गक?

 कहकच हह,  कहकच हह?
    मकरन मन कह लकल बदलफच।

    ननलक आसमकन भन बकदल
   आनक कक तहयकरन मम,

   मकरक मन मम अचकनक,
    सफरज कक पपरककश नषट हहगक।

   तपतक कक हकथ पहडकर,
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   खकतन मम चलतक वकत
   मन लकल कक थक
   मकरन मन लकल थक।

    हवक नक उस लकल कह
  पहडकर लकनक तह

    पतरवकर कह भन नषट वहक
   लकतकन यकद कह नहन च।

    यह यकद मकरन मन कह
  लकल दकतन हहह,

   लकतकन मकच कक हकलत?

    अब भन ककलक फफ ल हह।

    यह ककलक फफ ल जनवन तक
   ऎक आतमक कक तरह,

    मकरक सकथ मकतक कक सकथ,

   ओर पतरवकर कक सकथ

     रकत कक चकचचद मम बहठतक वकत
    ककलक कक बदलक सफक द आयक

   तह मम तनशचय करच गन
   मकरन तजनदगन सफक द बनफचचगन।

 जनवन सपख-    दपतख कक आतवरत हह,
   उस आतवरत मम तनशचयबहध
  मकरक मन मम,

    तह मम उननतत मम पहफ चचन।
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चकचचदनन

     आज कक रकत चकचचदनन कक रकत                                             Anakha   A.S.  

   चमकनक तसतकरक कक रकत
                                                                                       

     ठचडक ममसम कन सपनदर रकत मम
     मपझक ढकर सकरक यकद आतन हह।

    जब मम छहटन बचचन थन,
      तब मकरन मकच म पझक इसन चकदनन कन

    तयकश मम कहकनन बतकतक हम।
     उसन मकच कक यकद करतक हपऎ,

    उसन कक पयकर तफर भन
    मम चकहतक हफ च ढकर सकरक।

     ठचडक ममसम कक शनतल बदलतक हह
 मकरन मकच   जहसन चकचदनन कक।

200
ലലിറലില് കകററ്റ് സറ്റ്



കകാല്പകാടുകള

  अकककश कक तकरक

   ननलकककश तलहच मम बसतक
   पनलक तकरक वयकलहच मम
 –   चमक चमककर हजकरहच तकरहच
   सफक द रचग सक हचसतक।

    रकतहच कक तम चनरतक रहतक
   मन मत खपशन उठकतम

   अचचधकरक कक तनशकन कठ
    कमकन कम ऎक पपरतनकक मत।

     रकत कम तनशबध ममच हवक सम
 वकक नकचतक
   इस खपशन दमखकर तकरम

 चमक उठकतन।

     जनवन कम अतवरत सपतख दपतख मत
     तनशकन मत बहठक हतकशक वयतकत कठ

      तर कक पकस हवक तमलनक कक तलऎ तबठक
       वयतकत कक मन मत तकरक कक चमक उठकतन।

    जनवन कक तनशकन मत
   पपरतनकक कक कप छ अचश

   इस धरतन पर रहकगक
  यह हह तकरत।
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Sanskrit

 सचसकक तभकषक पपरकधकनयमप।

      अकषरसचसककरसय अनसयफततनझररन एव लहकसय भकरतसय च तवजकनतकषणक
       सवरदक शमयतत।एततप तवजकनसमपदप सचसकक तभकषकयकच एव वतरतक।सचसकक तच भकरतसय

  वहजकतनक भकषक आतसतप,     अधपनतप पपरसकतक च।सचसकक तभकषकयकच आतवरभफतक अतततवप पलक

      सकतहतयसमपतप अततगचभनरक ककलकततवततरनन चकतत तनतवरवकद एव।इतरभकरतनयभकषकस प

              आपकदचफडच तनलननक इयच भकषक इतयतत एव अबहधपफवरत अतनचछपफवरकसय

            सचसकक तपतरचयत भकरतनयकनकच सवरषकच असयकव।अतत भकषकच इमकच भकषकनतरमप इव

  गणतयतपमतप न शकयतक।

                         जनकत जनतवककयह वक यवहकरकय वक न कक वलच सचसकक तच पतठत पच इचछतनत
      पपरतयत तवप पलसय दकशरतनक वहजकतनकशकसतपरसकतहतयकनकच तथक वकदकततहकसप परकणकतदनकच

      च ममतलकरपकष प पतरचयसमपकदनमकव अतभलषतनत।पपरक भकरतहपभफकणडक सवकरत
        सचसकक ततधकरकत सचसकक तभकषकयकमकव पपरसफटकत अधपनकतप भकषकयच न कक वलच भकरतकष प

         तकनत प दकशकनतरकषवकरप पफवकरतधकच आतदपरयतक।सचसकक तच तवहकय भकरततयच मतहतच पहतककच नहव
      सथकसयतत।ततत सचसकक तपठनच सवरषकमतप भकरतनयकनकच पफणरतकयह अवशयमकव।पकठक

     पठनक च नवननतक इव सचसकक तसय सतवशकषतक।

                                                              Dr Shylaja.K 
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पपरकक ततत

  पपरकतत ककलक कप ङकप मवणर,

 मधयकहक ननलकककशच,

 सकयकहक रकतवण,

     वणकरभतरतचच मकमक पपरकक ततत ।।

                                    सपनदरछनदत मकमक सठदर

                                  शवकतकवणकरय मकमक चनदपरत।

                              फल-   पपषपकतण तवकतसतपच उदधयकनक

                                             हतरतवणकर तवलसततच वककमप।।

                

                                                                 -Praveen kumar.S  
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 सङघक शतकतत

          मतहलकरहपयनकतमन नगरक एकत तवशकलत वटवककत आसनतप।एकदक ततपर एकत वयकधत आगचछतप।
           सत वटवककसय अधत एकच जकलच पपरकसकरयतप। तसय जकलसयहपतर तणडपलकनप पपरतकपय वकककतप

         तकतञचदप दफरच गतवक तफषणनम पपकतवशतप। ततसमननकव ककलक तचतपरगपरनवह नकम कपहतरकजत
          सवपतरवकरकण सह ततपरकगचछतप। तसय पतरवकरक सहसपरच कपहतकत आसनप। सवर कपहतकत

        पपरतकपतकनप तणडपलकनप भकतयतच ननचहत आगचछनप जकलक च बदकत अभवनप।

          बदकपहतकनप दकषटवक सत वयकधत अतनव पपरसननहअभवतप जकलसय च समनपमकगचछतप। आयकनतच

     तच वयकधच दकषटवक तचतपरगपरनवत कपहतकनप आतदशतप-   

“     यफयमप सवर जकलमकदकय आककशक उतपतत।"    सवर कपहतकतजकलच तनतवक आककशक  उदपतनप।

           भफतमसथहअतप सत वयकधत जकलच ननतवक गचछतकच तकषकच कपहतकनकच प कषठतत अधकवतप। उतपतनतत
        कपहतकत शनघपरमप अततदफरमगचछनप। परच वयकधत तकषकमन पसरणक असमथहरअभवतप नहरकशयकचच

    नयवतरत। तदक तचतपरगपरनवकण कपहतकनप पपरतय पकतमप-“      तहरणयकह नकम एकत मफषकत मम
    ”       तमतपरमतसत। सत इदच जकलच कततरषयतत। एततप सपरतवक सवर जकलबदकत कपहतकत तहरणयकसय

          सककशमगचछनप। तहरणयकत तच जकलमकक नततप। एवच सवर कपहतकत म पकतकत अभवनप। एतकदकशन
   शतकतत सङघक एव वतरतक।

                                                                              Vidhun.V
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വരകളലിലൂടട നലിറക്കൂടലിദലകറ്റ്
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