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പഴയ  വവിദദദ്യാലയദ്യാന്തരരീക്ഷതവില്നവിന്നു  മദ്യാറവി  അറവിവവിനന
നനര്കദ്യാഴ്ചകളവിനലകക്ക്  കുടവികനള  കൂടവിനകദ്യാണ്ടുനപദ്യാകുന്ന  ഹഹൈനടെകക്ക്
സസംവവിധദ്യാനങ്ങള.  വവിവരസദ്യാനങ്കേതവികവവിദദയുനടെ  കുതവിപവിനനദ്യാപസം  മദ്യാറ്റനത
ഹൃദയതവിനലറ്റവിയ അധദദ്യാപകര്.  ഹഹൈനടെകക്ക് കദ്യാസ്സുമുറവികളവിനല ചുണക്കുടനദ്യാ
രദ്യായ  'ലവിറ്റവില്  ഹകറ്റക്ക്സക്ക്'  -   ഭദ്യാഷദ്യാകമമ്പ്യൂടവിസംഗവിലൂനടെയുസം  ഇനര്നനറ്റക്ക്,
നപദ്യാഗദ്യാമവിസംഗക്ക്,  നമദ്യാബയവില്  ആപക്ക്,  ഹൈദ്യാര്ഡക്ക് നവയര്,  റദ്യാസക്ക്പക്ക്ബറവി  ഹപ,

നറദ്യാനബദ്യാടവികക്ക്,  ഇലനകദ്യാണവികക്ക്  എന്നവിവയവിലൂനടെയുസം  പരവിശരീലനസം  സവിദവിച
നകദ്യാച്ചുമവിടുകര്.  രചനനദ്യാത്സവങ്ങളവിലൂനടെ  കൂട്ടുകദ്യാനരദ്യാരുകവിയ  അക്ഷരനച
രുവകള രുചവിനയറവിയ സദ്യാഹൈവിതദവവിഭവങ്ങളദ്യായനപദ്യാള ലവിറ്റവില് ഹകറ്റക്ക്സവിനന
സദ്യാനങ്കേതവിക  തവികവവില്  അവ  ഡവിജവിറ്റഹലനസഷനന  പുതന്  രൂപങ്ങള
ഹകനകദ്യാണക്ക്  ഡവിജവിറ്റല്  മദ്യാഗസവിനദ്യായവി.  ലവിറ്റവില്ഹകറ്റക്ക്സവിനല  മവിടുകര്
സസ്വപയത്നതദ്യാല്  സഫലമദ്യാകവിയ  അക്ഷരക്കൂടട  വദ്യായനകദ്യായവി

നല്കുന്നു.
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കവവിത

കകൈരളളം പുണണ്യനതാടട
നനന. എസക്ക്

പരശുരദ്യാമന് മഴനവറവിഞക്ക് 
നകരളസം പവിറന്നു.

മഹൈദ്യാനഗരപുണദനമന്ന 
നദ്യാടു ജനവിച്ചു

ഐശസ്വരദതവിനമയദ്യായവി
പകൃതവി വളര്ന്നു.

മഴനയറ്റക്ക് പുഴനയലദ്യാസം
ഒഴകവിയണഞ.

വളവിയുസം മരങ്ങളുസം 
പൂത്തുതളവിര്ത്തു

ഗദ്യാമഭസംഗവി ഒഴകവിനയതവിയ
മദ്യാമകനദ്യാടെക്ക്

നനല്കതവിരദ്യാല് നൃതമദ്യാടെവി
പുളകമണവിഞ. 
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കഥ  

ചക്കരമതാവലിനന്റെ ഓര്മകൈള 

നഗദ്യാകുല് വവിനനദ്യാദക്ക്  5B

 എനന വരീടെവിനു പുറതദ്യായവി ഒരു ചകരമദ്യാവക്ക് നവില്പുണക്ക്.   വര്ഷസംനതദ്യാറുസം
ഞങ്ങളകക്ക്  ആ  മദ്യാവക്ക്  പഴസം  തരുമദ്യായവിരുന്നു.  രദ്യാവവിനല  ഞദ്യാന്  എഴനന്നല്
ക്കുന്നതക്ക്  കലപവില  ശബസം  നകടദ്യാണക്ക്.  നചന്നക്ക്  നനദ്യാക്കുനമദ്യാള  നപരറവിഞ
കൂടെദ്യാതവരുസം  പൂക്കുല  വദ്യാലുളവരുസം  ചുണ്ടുചുവന്നവരുസം  നവിറസംവച
ചവിറകുളവരുനമലദ്യാസം അവവിനടെ തവിമവിര്ക്കുന്നുണദ്യായവിരുന്നു.  ഇനതലദ്യാസം നകട്ടുനകദ്യാ

ണവിരവിക്കുനമദ്യാഴദ്യായവിരുന്നു  അമയുനടെ
ബഹൈളസം  നകടതക്ക്.  'ഇതവിവവിനടെ
നവില്ക്കുസംകദ്യാലസം തൂതക്ക് തൂതക്ക് എനന
നടുനവദ്യാടെവിയുസം.'അനതദ്യാന്നുസം  ഞദ്യാന്
ശ്രദവിചവില.   ഓടെവിനചന്നക്ക്  ചകരമദ്യാ
വവിനന മുകളവിനല കക്ക് നനദ്യാകവി.  ഒന്നുസം
കണവില.   ഞദ്യാന്  അച്ഛനനദ്യാടു
നചദ്യാദവിച്ചു.  'എന്തദ്യാ അച്ഛദ്യാ ചകരമദ്യാവക്ക്
എനവികക്ക് മദ്യാമഴസം തരദ്യാതതക്ക്?'
അനപദ്യാള അച്ഛന് പറഞ 
'നമദ്യാനന,  വര്ഷതവിനലദ്യാരവികനല
ചകരമദ്യാവക്ക് മദ്യാമഴസം തരുകയുള.'
എന്നദ്യാലുസം  എനന  പതരീക്ഷ  ഞദ്യാന്
ഹകവവിടവില.   എലദ്യാ  ദവിവസവസം
ചകരമദ്യാവക്ക്  കദ്യായ്ക്കുന്നുനണദ്യാ  എന്നക്ക്
ഞദ്യാന് നനദ്യാകവിനടെന്നു.  കുറച്ചുദവിവസസം
കഴവിഞ. ചകരമദ്യാവവിനന  ചുവടവില്
നവിറനയ  കുഞകുഞ  പൂകള.
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അതുകണക്ക് അച്ഛന് പറഞ 
'ചകരമദ്യാവക്ക് കദ്യായദ്യാനുള ഒരുകമദ്യാണക്ക്. നവിറനയ പൂപവിടെവിച്ചുകഴവിഞനലദ്യാ.'

വളനര  തദ്യാമസവിചവില.  ചകരമദ്യാവവില്  ധദ്യാരദ്യാളസം  ഉണവിമദ്യാങ്ങകള  പവിടെവിച്ചു.
കദ്യാകചവിമദ്യാരുസം  അണദ്യാറകണന്മദ്യാരുസം  തതയുസം  ഹമനയുനമലദ്യാസം  മദ്യാവവിനന
മദ്യാറ്റങ്ങളകക്ക് കദ്യാനതദ്യാര്ത്തു. അവവിനടെയദ്യാനക സനന്തദ്യാഷതവിനന മധുരശബങ്ങള
അലയടെവിച്ചു.  ഉണവിമദ്യാങ്ങകള  കണവിമദ്യാങ്ങകളദ്യായവി.  ഞങ്ങള  ചകരമദ്യാവവിനന
സവിരസം  സനര്ശകരദ്യായവി.  കണവിമദ്യാങ്ങകള  വളര്ന്നുനകദ്യാണവിരുന്നു.  ഒപസം
ഞങ്ങളുനടെ നകദ്യാതവിയുസം.  മദ്യാങ്ങകള വളര്ന്നക്ക് പദ്യാകമദ്യായവി.  അവ പഴത്തുതുടെങ്ങവി.
കദ്യാകചവിമദ്യാരുസം  അണദ്യാറകണന്മദ്യാരുസം  തതയുസം  ഹമനയുനമലദ്യാസം  കലപവില
കൂടവി.  അവറ്റകള മദ്യാമഴസം യനഥഷസം കഴവിച്ചു.  തറയവില് വരീഴന്ന മദ്യാമഴസം ഞദ്യാന്
ആര്തവിനയദ്യാനടെ അകതദ്യാകവി. 
മദ്യാമഴകദ്യാലസം നപനടന്നക്ക് അവസദ്യാനവിച്ചു.  കലപവിലകള മദ്യാഞവിലദ്യാതദ്യായവി.
അച്ഛന് പറഞ.

 'ഈ മദ്യാവക്ക് നമ്മുനടെ വരീടെവിനക്ക് വലവിയ നദദ്യാഷമദ്യാണക്ക്.  മറവിഞവരീണദ്യാല് വരീടെവിനു
മുകളവിലൂനടെ തനന്ന വരീഴസം.'  

അമയുസം  അച്ഛനന  അനുകൂലവിച്ചു.   'ചവനറദ്യാ..    തൂത്തു  തൂത്തു  വയ.

നടുനവദ്യാടെവിയുന്നു. ഈ മരനത എത്രയുസം നവഗസം മുറവിച്ചുമദ്യാറ്റണസം'

ഈ  തരീരുമദ്യാനങ്ങള  എനന  ഹൃദയനത  കരീറവിമുറവിച്ചു.   എനന  ചകരമദ്യാവക്ക്
മരവികദ്യാന്  നപദ്യാവന്നു.  അല  അതവിനന  ഇവര്  നകദ്യാലദ്യാന്  നപദ്യാവന്നു.  ആ
ഉറചതരീരുമദ്യാനനത എതവിര്ക്കുവദ്യാന് എനന ഇഷങ്ങളക്കു കഴവിഞവില.  
അച്ഛന്  നകദ്യാണ്ടുവന്ന  മരസംനവട്ടുകദ്യാരുനടെ  മൂര്ചനയറവിയ  നകദ്യാടെദ്യാലവി  പദ്യാവസം
ചകരമദ്യാവവിനന  ചുവടവില്  പതവിച്ചു.   അവള  എനന്ന  വവിട്ടു  പവിരവിഞ.
മദ്യാമഴതവിനന  മധുരനമദ്യാ  ചകരമദ്യാവവിനനദ്യാടുള  നസ്നേഹൈനമദ്യാ  എന്തദ്യാനണ
ന്നറവിയവില അതവിനന നവര്പദ്യാടെക്ക് എനന്ന വലദ്യാനത ഉലച്ചു.  നഷനബദ്യാധസം എനന
മനസവിനന നവദനവിപവിച്ചു. അവവിനടെനവിന്നക്ക് മദ്യാറവി ഞദ്യാന് മനറ്റദ്യാരു ചകരമദ്യാവക്ക് നട്ടു.

ആര്ക്കുസം ശലദമദ്യാകദ്യാതവിടെതക്ക്. മുറവിനചറവിഞ ചകരമദ്യാവവിനന ഓര്മകളവിലൂനടെ
ഞദ്യാനതവിനന ഇന്നുസം പരവിപദ്യാലവിക്കുന്നു.
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കഥ

 മുന്നറലിയലിപട
നദവവിക. എ.എസക്ക്. 10F

സൂരദരശവികളുനടെ  കവിരണങ്ങള അവനന മുഖനതകക്ക്  പതവിക്കുകയദ്യാണക്ക്.
അതുവനര  അവന്  കടെന്നുനപദ്യായ  ആ  ഓനരദ്യാ  വവിലനപട  നവിമവിഷങ്ങളുസം
അവനനദ്യാനന്നദ്യാര്ത്തുനപദ്യാവകയദ്യാണക്ക്.   നദവനന കണവില്നവിനന്നദ്യാഴകുന്ന കണ
നരീര്തുളവികളകക്ക്  വശദമദ്യായ  ഒരു  തവിളകമുണദ്യായവിരുന്നു.   തനന  കൂടെപവിറപ
കളുസം  സസ്വന്തനമന്നക്ക്  പറയുന്ന  എലദ്യാവരുസം  ഒരുനവിമവിഷസംനകദ്യാണക്ക്  ഭൂമവിയുനടെ
അഗദ്യാധമദ്യായ  കദ്യാണദ്യാകയങ്ങളവില്  തദ്യാഴക്ക് ന്നുനപദ്യാവകയദ്യായവിരുന്നു.   നപനടന്നക്ക്
അവനന ചവിന്തകനള ഉണര്ത്തുന്ന രരീതവിയവില് നഞടവിപവിക്കുന്ന ഒരു ഒച. അതവി
ഭയദ്യാനകമദ്യായ ആ ഒച അവനന മനസവിനന ആനക തളര്തവി.   അനതന്തദ്യാ
നണന്നറവിയദ്യാനുള ആകദ്യാസംഷനയദ്യാനടെ തനന നപടെവിനയ പുറത്തുകദ്യാണവികദ്യാനത
അവന് ഏന്തവിവലവിഞക്ക് നനദ്യാകവി.  അവനന മുഖസം നപനടന്നക്ക് സൂരദനനനപദ്യാനല
പകദ്യാശവിച്ചു.  അയദ്യാളുനടെ  മനസവിലുണദ്യായവിരുന്ന  എന്തുകദ്യാരദങ്ങനളയുസം  ദൂരരീകരവി
ക്കുന്ന ഒന്നദ്യായവിരുന്നു അതക്ക്.  അയദ്യാളുനടെ നദ്യാടെക്ക് ഓനരദ്യാ നവിമവിഷവസം മുങ്ങവിനകദ്യാ
ണവിരവിക്കുകയദ്യായവിരുന്നു.   അതവില്നവിന്നക്ക്  രക്ഷനപടവരുനടെകൂടതവില്  തനന
നകദ്യാച്ചുമകനുസം  രക്ഷനപടവിരവിക്കുന്നു.   മറ്റുളവനര  എനപദ്യാഴസം  നപടെവിനപടുത്തുന്ന
അവനന  ഒചയദ്യാണക്ക്  കുറച്ചുമുന്പക്ക്  നകടനതന്നക്ക്  അയദ്യാളകക്ക്  മനസവിലദ്യായവി.
പരനദശത്തുനവിന്നക്ക്  അയദ്യാള  സസ്വനദശനതനകതവിയനപദ്യാള  അയദ്യാനള
സസ്വരീകരവിച ദൃശദസം വളനര നവദനവിപവിക്കുന്നതദ്യായവിരുന്നു.  അതവില്നവിന്നക്ക് ഒതവിരവി
ആശസ്വദ്യാസസം  അയദ്യാളകവിനപദ്യാള  ലഭവിചവിരവിക്കുന്നു.   അയദ്യാള  തനന  മകനന
നനനഞദ്യാടു നചര്ത്തുപവിടെവിച്ചു.   അഞക്ക് വയസക്ക് മദ്യാത്രസം പദ്യായമുള ആ  കുടവികക്ക്
എന്തദ്യാണവവിനടെ സസംഭവവിചതക്ക് എന്നറവിയദ്യാനുളത്രയുസം ജദ്യാനമുണദ്യായവിരുന്നവില.

എന്നദ്യാല്, അവന് തനന അച്ഛനനദ്യാടു നചദ്യാദവിച്ചു.  'അച്ഛദ്യാ,  അച്ഛനനനന്ന ഇപളദ്യാ
കദ്യാണനണ?  എനന്ന  ആ  നചളവിക്കുണവില്  നവിന്നക്ക്  എനന്തദ്യാ  പവിടെവിച്ചുവലവി
ക്കുന്നുണദ്യായവിരുന്നു.   ഞദ്യാനനത്ര  തവണ  അച്ഛനന  വവിളവിച്ചു?'  അവനന  ആ
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നവിഷ്കളങ്കേമദ്യായ  നചദ്യാദദങ്ങള അയദ്യാളുനടെ  മനസവിനന  പവിടെവിച്ചുലച്ചു.   ഒരുപനക്ഷ
അവനന  ആ  കുരുന്നുകദ്യാലുകനള  പവിടെവിച്ചുവലവിചതക്ക്  ഏനതങ്കേവിലുസം  പവിടെയുന്ന
ജരീവനദ്യായവിരുന്നവിരവികദ്യാസം.   'ശ്രരീക്കുടദ്യാ,  നവിനകക്ക്  കുഴപമവിലനലദ്യാ  അനല..  വദ്യാ
നമുകക്ക്  നപദ്യാകദ്യാസം.'  'എവവിനടെകദ്യാ  അച്ഛദ്യാ,  അനമസം  നചടനനദ്യാന്നുമവിലദ്യാനത
എവവിനടെകക്ക്  നപദ്യാവദ്യാ?'  'വദ്യാ  നമുകക്ക്  വരീടവില്  നപദ്യാകദ്യാസം.'   അത്രയുസം  നവിമവിഷസം
അടെകവിനവചവിരുന്ന  തനന  യദ്യാതനകള  അയദ്യാളുനടെ  കണകളവിലൂനടെ
നവിറനഞദ്യാഴകവി.  'അച്ഛനന കനണന്തദ്യാ നവിയുനന്ന,  എന്നദ്യാ അച്ഛദ്യാ,  വദ്യാ നമുകക്ക്
വരീടവില്  നപദ്യാവദ്യാസം.'  അവനന  കരങ്ങള  അയദ്യാള  ഗഹൈവിച്ചുനകദ്യാണക്ക്
എനങ്ങദ്യാനടന്നവിലദ്യാനത നടെന്നകന്നു.   ഒരവികലുസം അയദ്യാള പുറകവിനലകക്ക്  തവിരവി
ഞനനദ്യാകദ്യാന് ആഗഹൈവിചവില.  ഒരുപനക്ഷ നനദ്യാകവി യദ്യാല് പവിന്നരീനടെദ്യാരവികലുസം
ആ നദ്യാടെക്ക് വവിട്ടുനപദ്യാകദ്യാന് അയദ്യാളകക്ക് കഴവിനഞന്നുവരവില.  അവനന കരങ്ങള
ഗഹൈവിച്ചുനകദ്യാണക്ക്  ഭൂമവിയുനടെ  മനറ്റദ്യാരു  അര്ദനഗദ്യാളതവിനലനകന്നനപദ്യാനല
അയദ്യാള നടെന്നക്ക് നരീങ്ങവി.

   പവിനറ്റന്നക്ക്  പഭദ്യാതതവില്
അയദ്യാള എഴനന്നറ്റതക്ക് ഒരു നനരവിയ
വവിങ്ങവിനപദ്യാടല്  നകട്ടുനകദ്യാണദ്യാണക്ക്.
നനദ്യാക്കുനമദ്യാള അടുതവിരുന്നവിരുന്ന
തനന  മകന്  ഹകനയതദ്യാദൂരതക്ക്
മറ്റദ്യാരുനടെനയദ്യാകൂനടെനപദ്യാവകയദ്യാണക്ക്.
കദ്യാനടെനപദ്യാവകയദ്യാനണന്നക്ക് പറയദ്യാന്
കഴവിയവില  ഒരവികലുസം,  എങ്കേവിലുസം.....
ആയദ്യാള തനവികദ്യാവന്ന രരീതവിയവില്
ഓടെവി തനന മകനന അയദ്യാളവില്നവിന്നക്ക്

പറവിനചടുത്തു.   നപനടന്നക്ക്  പവിറനക
നവിന്നക്ക്  ആനരദ്യാ  അയദ്യാനള  വലവിച്ചു.
തവിരവിഞനനദ്യാകവിയനപദ്യാള  എലസം
നതദ്യാലുമദ്യായവി നവിറസം തരീനരയവിലദ്യാത
ഒരു കുടവിനയയദ്യാണക്ക്  കദ്യാണദ്യാന് കഴവിഞതക്ക്.   തനന മകനനനയടുത്തുനകദ്യാണക്ക്
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ഓടെവിയകലുകയദ്യായവിരുന്ന അയദ്യാള ഇനപദ്യാള തനന മുഖനതകക്ക് ദയനരീയമദ്യായവി
നനദ്യാക്കുന്നു.   'നസദ്യാറവി സദ്യാര്,  സദ്യാറവിനന മകനന ഞദ്യാനറവിയദ്യാനത....'   അയദ്യാള
അത്ഭുതപരവശനദ്യായവി  ആ  നദ്യാനടെദ്യാടെവിനയതനന്ന  നനദ്യാകവിനവിന്നു.   തനന
മകനന,  സുരക്ഷവിതമദ്യായവി  പവിടെവിചക്ക്,  തവിരവിനക  തനന  സലത്തുവന്നവിരുന്നു.

വവിനദശത്തുവചക്ക്  അയദ്യാള  സമദ്യാദവിച  കുറചക്ക്  പണസം  ഉണദ്യായവിരുന്നു.   അതക്ക്
അയദ്യാള  തനന  ബദ്യാഗവില്  സൂക്ഷവിചവിരവിക്കുന്നനതദ്യാര്കദ്യാനത  നടെന്നുനകദ്യാ
ണവിരുന്നു.  എന്നദ്യാല്,  അയദ്യാനള തടവിയവിട്ടുനകദ്യാണക്ക് ആനരദ്യാ ഒരദ്യാള ഓടെവിയകലു
ന്നതദ്യായവിനതദ്യാന്നവിനയങ്കേവിലുസം  അതത്ര  കദ്യാരദമദ്യാകവിയവില.  തനന  മകനന
വവിളവിനകടക്ക്  അയദ്യാള  തവിരവിച്ചുനടെന്നു.   അനപദ്യാഴദ്യാണക്ക്  അയദ്യാള  അറവിഞതക്ക്.
ഒരദ്യായുഷ്കദ്യാലമദ്യായവി  തദ്യാന്  സമദ്യാദവിചനതലദ്യാസം   ബദ്യാഗവിനനദ്യാനടെദ്യാപസം
നഷനപടവിരവിക്കുന്നു.   തദ്യാന്   കദ്യാരണമദ്യാണരീ  അവസയവില്  തദ്യാന്  എതവി
യനതന്നക്ക്  അറവിയദ്യാമദ്യായവിരുന്നവിട്ടുസം  അയദ്യാള  ആ  നവിലത്തുകവിടെന്നക്ക്
നപദ്യാടവിനപദ്യാടവികരഞ.   തനന  അച്ഛന്  എന്തദ്യാണക്ക്  നചയ്യുന്നനതന്നറവിയദ്യാനത
ശ്രരീക്കുടനുസം ഒപസം കരഞ.   അയദ്യാള എനന്തദ്യാ മനസവിലുറപവിചക്ക്,  ശ്രരീക്കുടനന
നനനഞദ്യാടെക്ക്  നചര്ത്തുപവിടെവിച്ചു.   ആ  സമയസം  പദ്യാറ്റക്ക്നഫദ്യാസം  മുഴവന്  അടുത
നട്രെയവിനവിനന വരവവിനന അറവിയവിപക്ക് മുഴങ്ങവിനകട്ടു.  ഒരുപനക്ഷ അതക്ക് അയദ്യാളുനടെ
മനസവില്,  തനന  ജരീവവിതതവിനന  അവസദ്യാന  അറവിയവിപദ്യായവി,  തനന
ജരീവവിതദ്യാവസദ്യാനതവിനന  മുന്നറവിയവിപദ്യായവി  മുഴങ്ങവിനകടവിട്ടുണദ്യാവണസം.
തവിടുകതവില്  നടെന്നുനരീങ്ങരീയ  അയദ്യാള  അതുവഴവി  കടെന്നുനപദ്യായ
നട്രെയവിനവിനുമുന്നവില് മകനനദ്യാനടെദ്യാപസം ജരീവവിതമവസദ്യാനവിപവിച്ചു.  
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"ജരീവവിതതവില് സസംഭവവികദ്യാന് സദ്യാധദതയുള 
ദുരന്തങ്ങള രണദ്യാണക്ക്. ഒന്നക്ക് , നവിങ്ങളുനടെ 

ആഗഹൈങ്ങള സഫലരീകൃതമദ്യാകുക. രണക്ക് അവ 
സഫലരീകൃതമദ്യാകദ്യാതവിരവിക്കുക"

                                           -നസദ്യാക്രടരീസക്ക്-
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കവവിത

അമ
പസവി. പവി.എസം 7E

നദ്യാവവിലൂറുന്ന ആദദവദ്യാകമ
ജനസംതനന്നദ്യാരു മദ്യാലദ്യാഖയദ്യാണമ

പവിചനവച്ചു നടെതവിനയദ്യാരമ
ആഹൈദ്യാരസം വദ്യാരവിതന്നരീടുമമ

നലശരീലങ്ങല്
പഠവിപവിക്കുനമന്നമ

പദ്യാട്ടുപദ്യാടെവി രസവിപവിക്കുമമ
നചര്ത്തുകവിടെതവി
മുതസംതരുമമ

മണവിമണവിനപദ്യാനല
കഥപറയുമമ

നസ്നേഹൈവദ്യാത്സലദങ്ങളദ്യാനവദ്യാളസം തരുമമ
അറവിവമദ്യാത്മവവിശസ്വദ്യാസവസം തരുമമ

നനയുനടെ ഇരവിപവിടെമമ
കദ്യാരുണദതവിനദ്യാളരൂപമമ

എനന സസ്വതദ്യാണമ
എനന മുതദ്യാണമ

പദ്യാറവിനടെക്കുസം ഹദവമദ്യാണമ
ആരുമറവിയദ്യാത നവിധവിയദ്യാണമ
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ഉപനദദ്യാസസം

Nature and Natural Resources
Krishna Binu. 10E

Our state Kerala is the example of Nature's beauty .  Nature is the
gift of God.  So we are duty-bound to protect our nature.  Nature is
fulfilled with many expressions. Nature teach us so many things.  All
over the world is covered with natural resources – Ocean, Mountains,
plants, Island, Plateaus etc.  One who loves and care nature, he will
get  happiness.   Nature  has  many  faces.  Nature  make  us  so  may
feelings. If we explain the natural resources as divisions we are first
talk about ocean.  Because ocean is the natural resource where we get
so many beneficials.  Same people life is lead through ocean. So many
people depend ocean as their livelihood and job (fishing.  Although
the natural resource like  maintains had an important role.  The India's
mountain is intending from North east part of Kashmir to south west
part  of  India.   These northern mountain are helpful  for influencing
climate. Nature is plenty of natural resources.

Now-a-days
we  are  disturbing
nature.   We do  so
many things which
are  against  nature.
If we continue this
process  we  get  a
situation that is harmful to our life.  If we do something that is against
nature, the nature will react.  The most important example is the flood
we face two months later.  We know that our state is fulfilled with the
Nature's beauty but we done in past so many cruel things.  But now
we are experiencing the result of this.  So many people lost their lives.
In this incident we learn a lesson that charm of life lies not in enjoying
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pleasure, receiving spiritual pleasure by protecting nature and loves it.

All  of  us  had  duty  to
protect  our nature.   So
that we can do so many
things  and  prevent
something  that  is
harmful  to  nature.   To
protect  nature  we  can
stand in unity.  In those
case  we  can  tell  a

proverb  that  'Union  is  Strength'.   Protecting  nature  by  preventing
dumping wastes in ocean, roads, rivers etc.  Do afforestation is the
way of protecting nature.  'A tree protect nine life.'  Tree help us in
many ways, for getting fresh air, fruits and healthy food etc.

Dumping  non-
degradable wastes in soil
can  cause  variety  of
health  issues.   Some
people  do  this  thing
because  of  they  are
unknowing  that  'nature
is our mother'.  To strive
towards  excellence  in
all  spheres  of  individual  and collective  activity.  So that  the  nation
constantly rises to higher levels of endeavour and achievements.  The
main aim for protecting nature resource to have compassion for living
creatures.

'Prevention  is better than cure' this is the proverb that struck in
our mind for take decisions protect nature and to plan  projects that is
for protecting nature.
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കഥ

ഏകൈതാന്തതയുനട നകൈതാളുതട
നവദസക്ക് കൃഷ്ണ നക.എസക്ക്  8.ഇ

പുഴ  നരകപഴയദ്യായവി.   പുഴനവളതവില്  നരകസൃഷവികള  പുളഞ.
നനരമവിരുടവിയനപദ്യാള  പതവിവപടെവി  മുടവവിളകക്ക്  കതവിച്ചുവചക്ക്  നജദ്യാണവി  പുഴവകതക്ക്
കടെവവിലവിരുന്നക്ക് ചൂണയവിട്ടു.  പുഴനവളതവിനക്ക് ഇരുണ ചുവപക്ക്  നവിറമദ്യായവിരുന്നു.

ഒരു  പനക്ഷ  അതക്ക്  പളയ  ദുരന്തസം  അവനശഷവിപവിച  രക്തപദ്യാടുകളദ്യാവദ്യാസം.
വഴവിനതറ്റവിനപദ്യായ  സമൂഹൈനത  തവിരവിച്ചുപവിടെവിക്കുവദ്യാനുള  ഹദവതവിനന
കളവികളദ്യാവദ്യാസം.  ഉറ്റവനരനയലദ്യാസം മണവില് പുതപവിചക്ക് തനന്നമദ്യാത്രസം മദ്യാറ്റവിനവിര്തവി
ഹദവസം എന്തവിനദ്യാണക്ക് കടെന്നുകളഞതക്ക്?
അയദ്യാള തനന ചൂണയവില് അകനപട ഓര്മകനള വദ്യാരവിനയടുതക്ക്  സസൂകസം
വരീക്ഷവിച്ചു.  അതവില് നജദ്യാണവി എന്ന കര്ഷകനന ജരീവവിതപദ്യാത നതളവിഞകദ്യാ
ണദ്യാമദ്യായവിരുന്നു.  

എലദ്യാ കര്ഷകനനയുസം നപദ്യാനല മണവിനനയറവിഞസം പകൃതവിനവിയമങ്ങള
പദ്യാലവിച്ചുസം വന്ന പകൃതവിപദ്യാലകനദ്യായവിരുന്നു നജദ്യാണവി.  അയദ്യാളനകദ്യാരു വരീടുണക്ക്.
അധസ്വദ്യാനസംനകദ്യാണക്ക്  നകദ്യാനയ്തെടുത  വരീടെദ്യാണതക്ക്.   അമയുസം  ഏടനുസം  തനന
ഭദ്യാരദയുമടെങ്ങുന്ന  നചറുകുടുസംബമദ്യായവിരുന്നു  നജദ്യാണവിയുനടെതക്ക്.   വരീടെവിനു
സമരീപതദ്യായവി  നവിളയുനടെ  ഹകവഴവി  ഒഴകുകന്നുണക്ക്.   നഗരതവിലൂനടെ
നയദ്യാഴകുന്നതവിനദ്യാല്  ചനതദ്യാടുങ്ങവിനകദ്യാണവിരവിക്കുന്ന  നവിരപരദ്യാധവിയദ്യായ
ശദ്യാന്തയദ്യായ ഭദ്യാരതപഴ.  ജരീവവിതതവിനന എലദ്യാ തലങ്ങളുസം നജദ്യാണവി പഠവിചതക്ക്
ഈ പുഴനയ കണദ്യാണക്ക്.  മനുഷദര് നകദ്യാനന്നദ്യാടുക്കുന്നുനവങ്കേവിലുസം പതവികദ്യാരബുദവി
നതദ്യാന്നദ്യാനത  മനുഷദര്ക്കുസം  സര്വ  ജരീവജദ്യാലങ്ങളക്കുസം  ആശ്രയനമകവി
നയദ്യാഴകുന്ന പുഴ.  ഈ പുഴയവിലദ്യാണക്ക് കടെത്തുകദ്യാരനദ്യായ അച്ഛന് മുങ്ങവിമരവിചതുസം.

അന്നവന്  ഏനറ  തവിരകവിലദ്യായവിരുന്നു.   ഏടനന  ബവിസവിനസവിനദ്യായുള
നകടവിടെസമുചക്ക് ചയതവിനന നവിര്മദ്യാനണദ്യാദക്ക്ഘദ്യാടെനസം അന്നദ്യാണുണദ്യാതക്ക്.  നകടവിടെസം
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നദവികരയവില്  സദ്യാപവിക്കുന്നതവില്  നദ്യാട്ടുകദ്യാര്ക്കുപരവി  കടുത
പതവിനഷധമദ്യാനയതവിയതക്ക് അനുജന് നജദ്യാണവിയദ്യാണക്ക്.  എങ്കേവിലുസം ഏടനനകദ്യാള
പരീയനപടതക്ക്  മനറ്റദ്യാന്നുമവിലദ്യാതതവിനദ്യാല്  നജദ്യാണവി  മമൗനസംപദ്യാലവിക്കുകയദ്യാണു
ണദ്യായതക്ക്.  ബവിസവിനസക്ക് നപദ്യാടെവിനപദ്യാടെവിക്കുകയുസം ക്രനമണ അയദ്യാളുനടെ കുടുസംബസം
സമന്ന കുടുസംബമദ്യായവി മദ്യാറുകയുസംനചയ.   അകദ്യാരണതദ്യാല് പവിണങ്ങവിനപദ്യായ
എടനന  ഭദ്യാരദ  തവിരവിച്ചുവരുകയുസം  നചയ.   വദ്യാസ്തവതവില്  അയദ്യാളുനടെ  ഭദ്യാരദ
വലവിയ ധൂര്തദ്യായവിരവിന്നു.  ഒന്നവിനുസം ഒരു മൂലദവസം കലവികദ്യാനത നവറുനത പണസം
ചവിലവഴവിക്കുന്ന സരീയദ്യായവിരുന്നു അവര്.   കണകവിലദ്യാനത പണസം ചവിലവവിടുന്ന
അവനര നചദ്യാടനു തരീനര ഇഷമലദ്യായവിരുന്നു.   പലനപദ്യാഴസം പദ്യാവനപട ഗദ്യാമനപ
ണദ്യായ  നജദ്യാണവിയുനടെ  ഭദ്യാരദയുമദ്യായവി  അവര്  വഴകവിടുമദ്യായവിരുന്നു.   എന്നദ്യാല്
പണതവിനന  വരനവദ്യാനടെ  ഏടനന  ഭദ്യാരദ  അചടെകസം  പദ്യാലവിച്ചുവന്നു.

ഇതവിനവിടെയവില്  നജദ്യാണവിയുനടെ  നപരവില്  ഏടനനദ്യാരു  റവിനസദ്യാര്ടക്ക്  നവിര്മവിച്ചു.
മൂന്നദ്യാറവിനല  രദ്യാജമല  തദ്യാഴ്വരയവിലുള  ആ  റവിനസദ്യാര്ടവിനനപറ്റവി  നജദ്യാണവിക്കുസം
യദ്യാനതദ്യാരറവിവസം  ഉണദ്യായവിരുന്നവില.   ഒരുനദ്യാള  നപദ്യാലരീസുകദ്യാര്  വരീട്ടുമുറ്റനത
തവിയനപദ്യാഴദ്യാണക്ക് ഏടന് ഭൂമവി കനയറവി റവിനസദ്യാര്ട്ടു പണവി ഞ കദ്യാരദസം നജദ്യാണവി
അറവിയുന്നതക്ക്.   നപദ്യാലരീനസതവിയ വദ്യാര്തയറവിഞ ഏടല് നദ്യാടുവവിട്ടു.   ഭൂമവി
കനയറവിയതവിനന  പവിഴ  അടെച്ചുതരീര്ന്നനപദ്യാനഴക്കുസം  അയദ്യാളുനടെ  കുടുസംബസം
പഴയപടെവിയവിനലകക്ക്  എതവിനചരുകയുസം  നചയ.   എന്നദ്യാല്  വരീടെക്ക്  കടെസംമൂലസം
ജപവിനയന്ന അവസയവിനലകക്ക് എതനപട്ടു.  ഏടതവിയദ്യാനണങ്കേവില് കലഹൈവിചക്ക്
അവരുനടെ വരീടവിനലകക്ക് പുറനപടുകയുസം നചയ.

ജൂണ്  ജൂലദ്യായക്ക്  മദ്യാസങ്ങളവിനല  കദ്യാലവര്ഷസം  കടുക്കുന്നുണദ്യായവിരുന്നു.
ഇതവിനവിടെയവില്  നകരളതവിനല  ഒട്ടുമവിക  ജവിലകളുസം  പളയജലതവില്
മുങ്ങവിതദ്യാണു.  നജദ്യാണവിയുനടെ  കണക്കുകൂടലുകള  നതറ്റവി.  കൃഷവിയവിടെസം
നവളതവിലമര്ന്നു.   ദുരവിതദ്യാശസ്വദ്യാസപവര്തനങ്ങളകദ്യായവി  സമസ്തജനതയുസം
ഹകനകദ്യാര്ത്തു.  ഒപസം  നജദ്യാണവിയുസം.   എലദ്യായവിടെത്തുസം  രക്ഷകനദ്യായവി  നജദ്യാണവി
മുന്നവിലുണദ്യായവിരുന്നു.  രക്ഷദ്യാപവര്തകര്ക്കുള  ഉന്നതതല  സസ്വരീകരണച
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ടെങ്ങവില്  നജദ്യാണവിയുസം  ക്ഷണവികനപട്ടു.   കര്നമദ്യാത്സുകനദ്യായവി  നദ്യാടവില്
തവിരവിനചതവിയ  നജദ്യാണവിനയ  വരനവറ്റതക്ക്  തനന  വരീടുസം  കുടുസംബവസം
നഷനപട്ടുനവന്ന  വദ്യാര്തയദ്യായവിരുന്നു.   തനന  വരീടെവിരുന്നവിടെസം  ഒലവിനചതവിയ
മണവിനദ്യാല് മൂടെനപട തരവിശ്ശു നവിലമദ്യാണക്ക് അവനക്ക് കദ്യാണദ്യാന് കഴവിഞതക്ക്.  

ചൂണയുനടെ  നകദ്യാളുതവില്  എനന്തദ്യാ  ഒന്നക്ക്  പുളയുന്നതദ്യായവി  നജദ്യാണവിക്കു
നതദ്യാന്നവി.   അതക്ക്  കരയവിനലകക്ക്  വലവിചടെദ്യാന്  അവന്  ശ്രമവിച്ചു.   ചൂണ
കരയവിനലകടുപവികദ്യാന്  കഴവിയദ്യാനത  നജദ്യാണവി  വലഞ.   അതവനന
പൂര്ണമദ്യായവി നകദ്യാളുതവിവലവിച്ചുകഴവിഞവിരുന്നു.
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“വദ്യാദവിക്കുവദ്യാനുസം ജയവിക്കുവദ്യാനുമല, അറവിയദ്യാനുസം 
അറവിയവിക്കുവദ്യാനുമദ്യാണക്ക് വവിദദ”.

        -ശ്രരീനദ്യാരദ്യായണഗുരു-

"ജരീവവിചവിരവിക്കുന്നവരുസം മരവിചവരുസം തമവിലുള 
വദതദദ്യാസസം തനന്നയദ്യാണക്ക്, വവിദദദ്യാഭദ്യാസസം 

ഉളവരുസം അതവിലദ്യാതവരുസം തമവിലുളതക്ക് "
                                  -അരവിനസദ്യാടവില്-

"വവിദദദ്യാഭദദ്യാസസം മനുഷദരവിലുള 
സമ്പൂര്ണതയുനടെ ആവവിഷ്കദ്യാരമദ്യാണക്ക്"
             -സസ്വദ്യാമവി വവിനവകദ്യാനനന്-
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പ്രകശതാതരലി
   സബദ്യാദനസം: അക്ഷയക്ക്. 10E
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1.  'ആഷദ്യാനമനനദ്യാന്' എന്ന തൂലവികദ്യാ നദ്യാമസം അരുനടെതദ്യാണക്ക്?'
2.  വവിജയനഗര സദ്യാമദ്യാജദതവിനന തലസദ്യാനസം ഏതദ്യായവിരുന്നു?
3.  വവിമദ്യാനങ്ങള സഞരവിക്കുന്ന അന്തരരീക്ഷപദ്യാളവി ഏതദ്യാണക്ക്?
4.  നകദ്യാശതവിനന പവര് ഹൈമൗസക്ക് ഏതദ്യാണക്ക്?
5.  നലദ്യാകദ്യാനരദ്യാഗദ സസംഘടെന ഇന്തദനയ നപദ്യാളവിനയദ്യാ വവിമുക്ത
     രദ്യാജദമദ്യായവി പഖദദ്യാപവിച ......വര്ഷസം ഏതക്ക്?        
6.  ഏതക്ക് പസദ്യാനതവിനന മുദദ്യാവദ്യാകദമദ്യായവിരുന്നു 'തവിരുവവിതദ്യാകൂര്
......തവിരുവവിതദ്യാസംകൂറുകദ്യാര്കക്ക്' എന്നതക്ക്?
7.  മറദ്യാത ശക്തവിയുനടെ പതനതവിനു കദ്യാരണമദ്യായ യുദനമതക്ക്?
8.  നകരളതവില് ആദദനത നടെനകദ്യാപദ്യാര്കക്ക് സദ്യാപവികനപട സലസം
     ഏതക്ക്?
9.  ISRO യുനടെ ആദദ അനദഗഹൈ ദമൗതദസം ഏതദ്യായവിരുന്നു?
10. നകരളതവിനല ആദദ വനവിതദ്യാ ഗവര്ണര് ആരദ്യാണക്ക്?

ഉതരസം നപജക്ക് 22 ല്

"നവിങ്ങള നന്നദ്യാകുവദ്യാനനന്തു നല
നനലദ്യാരു ചൂലക്ക് മനസവില് നല.”
             -കുഞണവി മദ്യാഷക്ക്-
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ചവിത്രസം                                                 നദവവിക. എ.ആര് 10F
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കവവിത

അകൈന്നുകപതായലി........
അമരീന. ടെവി.എസക്ക് 10F

സമൗഹൃദതവിരമദ്യാലകള
അലതലവി തഴകുനമദ്യാള

അറവിയദ്യാനതന് മവിഴവികളവില്
നവിറയുന്നു കണണ്ണുുനരീര്

കൂടസം കൂടെവി നദ്യാസം
ചവിരവിച്ചു നടെന്ന വഴവിനയദ്യാരങ്ങള
അവര്കദ്യായക്ക് ഞദ്യാനനഴതവിയ

വദ്യാക്കുകള മഴയവില് നനഞനപദ്യായവി
ആ വര്ണകടെലദ്യാസുകള

മഴയവില് ഓര്മയദ്യായക്ക്
നവിനകദ്യായക്ക് മഴവവിലവിന് വര്ണങ്ങള

തഴകവിക്കുറവിച നവിമവിഷങ്ങള
നസ്നേഹൈതവിന് വദ്യാക്കുകള

ഇനന്നനതദ്യാ നവിമവിഷതവില്
അകന്നുനപദ്യായവി.......
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കടങ്കഥ
പചനപടവി മുരുകവിന്നപടവി
നപടവിനവിറച്ചുസം ചപസം ചവറുസം
ചവറവിനകത്തുനവിറച്ചുസം കുപവി
കുപവിയവിനലദ്യാനരദ്യാ രസഗുളവിക

ഉതരസം: ചക
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ജരീവചരവിത്രസം

ജലി. ശങ്കരക്കുറുപട
നനന. എസക്ക്.എസക്ക്. 8 എ

      പരമരദ്യാഗതമദ്യായ  സസംസ്കൃതവവിദദദ്യാഭദദ്യാസവസം  നവിനയദ്യാകദ്യാസവികക്ക്
കദ്യാവദശവിക്ഷണവസം  ലഭവിച   ജവി.  ശങ്കേരക്കുറുപക്ക്  പദ്യാണവിതദ  പധദ്യാനവസം
സനങ്കേതബദവമദ്യായ മുക്തകങ്ങളുമദ്യായദ്യാണക്ക് അരനങ്ങറവിയതക്ക്.  വവിദസ്വദ്യാന് പരരീക്ഷ
ജയവിച ഉടെന്തനന്ന അനദ്ദേഹൈസം തവിരുവവിലസ്വദ്യാമല ഹഹൈസ്കൂളവില് അധദദ്യാപകനദ്യായവി.
സഹൈദ്യാധദദ്യാപകരുനടെ സഹൈദ്യായനതദ്യാനടെ ഇസംഗരീഷക്ക് ഭദ്യാഷ സസ്വദ്യായതമദ്യാകവിയ ജവി.
'ആന് ആനന്തദ്യാളജവി ഒഫക്ക് നവളഡക്ക് നപദ്യായട്രെവി'  എന്ന പുസ്തകതവിലൂനടെ നലദ്യാക
കവവിതയുമദ്യായവി ബനസം സദ്യാപവിച്ചു.

  ജവിനയ  കുമദ്യാരനദ്യാശദ്യാനന  തതസ്വജവിജദ്യാസയുസം  ഉള്ളൂരവിനന  ഉനലഖ
കമൗതുകവസം  വളനതദ്യാളവിനന സമൗനരദ  ദവിദൃക്ഷയുസം സസ്വദ്യാധരീനവിച്ചു.   എങ്കേവിലുസം
വളനതദ്യാളവിനന പനതദകതകളദ്യാണക്ക് ഏനറ പകടെമദ്യാകവിയതക്ക്.  വളനതദ്യാളവി
നന  സദ്യാഹൈവിതദമഞ്ജരവികനള  അനുസ്മരവിക്കുന്ന  സദ്യാഹൈവിതദ  കമൗതുകസം  നദ്യാലക്ക്
ഭദ്യാഗങ്ങളദ്യാണക്ക് ജവി ആദദസം പസവിദരീകരവിചതക്ക്.

  ജവിയുനടെ ആദദകദ്യാല കവവിതകളവില് അമ നഷനപട കുഞവിനനനയദ്യാ
കുഞക്ക്  നഷനപട  അമയുനടെനയദ്യാ  വവിലദ്യാപമദ്യായവി  പതദക്ഷനപടുന്ന
മൃതത്യുനബദ്യാധസം  പവിനന്നപവിനന്ന  സൂകവസം  അനര്തവമദ്യാകുന്നു.   ഈ  കവവിത
അവസദ്യാനവിക്കുന്നതക്ക്  'എന് ചുടുനചദ്യാരയുസം  പുതന് ദവിനതവിനന നചസംചുണവില്
കനണകദ്യാസം നവിങ്ങള നദ്യാനള' എന്ന പരദ്യാമര്ശതവിലദ്യാണക്ക്.  മരണസം ഉണര്ത്തുന്ന
അത്ഭുതവസം  ഭയവസം  നശദ്യാകവമദ്യാണക്ക്  ജവി  കവവിതകളവിനല  ഏറ്റവസം  ശക്തമദ്യായ
അന്തര്ധദ്യാര.  ജവി മലയദ്യാളതവിനല അതുലദനദ്യായ സവിനമദ്യാളവികക്ക് കവവിയദ്യാനണന്നക്ക്
വകസം അബ്ദുളഖദ്യാദറുസം  നകസരവി  ബദ്യാലകൃഷ്ണപവിളയുസം  വദ്യാദവിചവിട്ടുണക്ക്.   ഫ്രഞക്ക്
സവിനമദ്യാളവികക്ക് കവവിതയുനടെ പനതദകതകള ജവി യുനടെ കവവിത ഉദദ്യാഹൈരവിക്കുന്നു.
ഈ വവിമര്ശകന് അങ്ങനന വദ്യാദവിചതക്ക് ഉദദ്യാഹൈരവിക്കുന്നു എന്ന അര്തതവിലല.
മറവിചക്ക്  ഏതക്ക്  പതരീകനവിഷ്ഠമദ്യായ  അന്തര്ഭദ്യാവദ്യാവവിഷ്കദ്യാരവസം  സവിനമദ്യാളവികക്ക്
കവവിതയദ്യാകുനമന്ന സദ്യാമദ്യാനദദ്യാര്തതവിലദ്യാണക്ക്.

ഗവ. എചട. എസട. എസട. ഇളമ                                                                                    19



അക്ഷരക്കൂടട

ഇരുപതദ്യാസം  നൂറ്റദ്യാണവിനന  അരുനണദ്യാദയതവില്  പവിറന്ന  ജവിയുനടെ
കദ്യാവദസദ്യാഹൈവിതദസം  ഈ  നൂറ്റദ്യാണവിനന  വവിഭക്തവസം  സങ്കേരീര്ണവമദ്യായ
അന്തര്ഭദ്യാവസം  അതവിനന  സമഗതയവില്  ഉളനകദ്യാണ്ടു.   മനുഷദനന  അമര
പവിക്കുന്ന ദവിഗസ്വവിജയവസം മൃഗരീയതയവിനലക്കുള ദയനരീയമദ്യായ പതനവസം അതവില്
പതവിഫലവിക്കുന്നു.   ഹവവവിധദനതദ്യാനടെദ്യാപസം  ഹവരുധദങ്ങളുസം  ആ  കദ്യാവദ
സദ്യാഹൈവിതവിനയ  സങ്കേരീര്ണമദ്യാക്കുന്നതക്ക്  അതുനകദ്യാണദ്യാണക്ക്.   വവിശസ്വദര്ശനസം,
സൂരദകദ്യാന്തവി,  അന്തര്ദദ്യാഹൈസം,  പഥവികനന  പദ്യാടക്ക്,  ജരീവനസസംഗരീതസം,  നചങ്കേതവി
രുകള,  പദ്യാനഥയസം,  നവളവിചതവിനനദൂതന്  എന്നവിവയദ്യാണക്ക്  അനദ്ദേഹൈതവിനന
പധദ്യാനകൃതവികള.

മലയദ്യാള  സദ്യാഹൈവിതദനതക്കുറവിചക്ക്  വലവിയ  അറവിനവദ്യാന്നുസം  ഇലദ്യാതവിരുന്ന
ഭദ്യാരതരീയ  ഭദ്യാഷദ്യാനസ്നേഹൈവികളകവിടെയവില്  ഒരു  പുതവിയ  അവനബദ്യാധവസം
ബഹുമദ്യാനവസം  ജനവിപവികതകവണസം  ആദദനത  ജദ്യാനപരീഠപുരസദ്യാരസം
നനടെവി.   സദ്യാധദ്യാരണ  കവവിതകളുനടെ  ആത്മകഥദ്യാകഥനരരീതവിയല  'ഓര്മയുനടെ
ഓളങ്ങളവില്'  കദ്യാണുന്നതക്ക്.   സസംഭവബഹുലവസം  ജരീവവിതഗനവികളുമദ്യായ
സദ്യാഹൈവിതദപവര്തനങ്ങളനകദ്യാടുവവില്  1978  ല്  അനദ്ദേഹൈസം  ജരീവവിതതവില്
നവിന്നക്ക് വവിരമവിച്ചു.
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ഉപനദദ്യാസസം

മലയതാളലിയുളം മതാധണ്യമവളം
നവദസക്ക് കൃഷ്ണ. നക.എസക്ക് 8E

നമ്മുനടെ നദ്യാടവില് വവിവവിധ നമഖലകളവില് മദ്യാധദമങ്ങളക്കുള സസ്വദ്യാധരീനസം
വളനര  വലുതദ്യാണക്ക്.   വവിദദദ്യാഭദദ്യാസരസംഗത്തുസം  സദ്യാമതവിക  രസംഗത്തുസം
ആനരദ്യാഗദരസംഗത്തുസം മദ്യാധദമസസ്വദ്യാധരീനസം നതളവിഞകദ്യാണദ്യാസം.  അചടെവി മദ്യാധദമസം,

ദൃശദമദ്യാധദമസം  തുടെങ്ങവി  മദ്യാധദമങ്ങള  പലതദ്യാണക്ക്.   ഇതവില്  അചടെവിമദ്യാധദമസം
അഥവദ്യാ  പത്രമദ്യാധദമസം  നഫദ്യാര്തക്ക്  എനസറ്റക്ക്  അഥവദ്യാ  നദ്യാലദ്യാസം  നനടുസംതൂണക്ക്
എന്നദ്യാണക്ക്  അറവിയനപടുന്നതക്ക്.   മലയദ്യാളവിയുനടെ  പഭദ്യാതസം  പത്രവദ്യായനയരീ
ലൂനടെയദ്യാണക്ക്  ആരസംഭവിക്കുന്നതക്ക്.   ഒരു  സസംഭവനത  വളനര  ചുരുകവിയദ്യാണക്ക്
പത്രമദ്യാധദമങ്ങള നമുക്കുമുന്പവില് അവതരവിപവിക്കുന്നതക്ക്.  എന്നദ്യാല് ദൃശദമദ്യാധദ
മങ്ങളവിലൂനടെ വളനര എളുപതവില് എലദ്യാ കദ്യാരദങ്ങളുസം ഗഹൈവിക്കുവദ്യാന് കഴവിയുസം.  

വവിദദദ്യാഭദദ്യാസരസംഗതക്ക്  ദൃശദമദ്യാധദമങ്ങളുനടെ  പങ്കേക്ക്  വളനര  വലുതദ്യാണക്ക്.
വവിദദദ്യാര്തവികളകക്ക്  ആവശദമദ്യായ  ഒനടനറ  അറവിവകള  ദൃശദമദ്യാധദമങ്ങളവില്
ലഭദമദ്യാണക്ക്.   എന്നദ്യാല്  ഗുണങ്ങളവിനലനറ  നദദ്യാഷങ്ങളുസം  നവിരവധവിയദ്യാണക്ക്.
വവിനക്ടേഴക്ക്,  നദ്യാഷണല്  നജദദ്യാഗഫവികല്  ചദ്യാനല്,  ഡവിസക്ക് കവറവി,  ആനവിമല്
പദ്യാനറ്റക്ക്, സഫദ്യാരവി തുടെങ്ങവിയ ചദ്യാനലുകള വവിദദദ്യാര്തവികളകക്ക് ഗുണപദമദ്യാണക്ക്.

ഇനര്നനറ്റക്ക് എന്ന ഇസംഗരീഷക്ക് പദനത മലയദ്യാളതവില് വവിശസ്വവദദ്യാപന വല
എന്നു പനയദ്യാഗവികദ്യാമനലദ്യാ.  നവിതദജരീവവിതതവില് ഇനര്നനറ്റക്ക് നമുക്കുമുന്പവില്
തുറന്നുതരുന്നതക്ക്  വലവിനയദ്യാരു  നലദ്യാകതവിനലക്കുള  പനവശനകവദ്യാടെനത
യദ്യാണക്ക്.   അവ  നമ്പ്യൂതനമദ്യായ  വവിദദദ്യാഭദദ്യാസപവര്ത  നങ്ങളകക്ക്  വളനര
സഹൈദ്യായകമദ്യാണക്ക്.   നലദ്യാകസം  നമ്മുനടെ  വവിരല്തുമവില് ഒതുങ്ങുന്നതക്ക്  ഇനര്നന
റ്റവിനന  സഹൈദ്യായതദ്യാലദ്യാണക്ക്.  എന്നദ്യാല്  കുടവികള  നവറുസം  വരീഡവിനയദ്യാ
നഗയവിമുകളവില് മദ്യാത്രസം ഒതുങ്ങുന്ന കദ്യാഴ്ച ഓനരദ്യാ വരീടുകളവിലുസം കദ്യാണദ്യാന് കഴവിയുസം.
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ഇനര്നനറ്റവിലുസം  ഗുണനതകദ്യാനളനറ  നദദ്യാഷങ്ങളുണക്ക്.  ഗുണങ്ങനള  പനയദ്യാജന
നപടുത്തുകയദ്യാനണങ്കേവില് നലദ്യാകസം നമുക്കു മുന്പവില്  വവികസവിക്കുന്നതദ്യാണക്ക്.

ഇ-വദ്യായന  വളനര  നനലദ്യാരു  ആശയമദ്യാണക്ക്.   ഇ-ബുക്കുകള  ഇസംഗരീഷക്ക്,
മലയദ്യാളസം  തുടെങ്ങവി  ഒടനവധവി  ഭദ്യാഷകളവില്  ലഭദമദ്യാണക്ക്.   പദ്യാചരീനകദ്യാലതക്ക്
രചവികനപട  എലദ്യാ  പുസ്തകങ്ങളുസം  ഇ-വദ്യായനയദ്യായവി  ലഭദമദ്യാണക്ക്.
ഇവനയദ്യാനകയദ്യാണക്ക് സമൂഹൈതവില് മദ്യാധദമങ്ങളുനടെ പങ്കേക്ക്.

പനശദ്യാതരവി നപജക്ക് 16 നല ഉതരങ്ങള
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കവവിത

അതലിജഗീവനളം
മഹളിമ 10F

അതവിജരീവനസം ഇതക്ക് പുതുജരീവനസം
മലയദ്യാളമണവിലവിനവി അതരീജരീവനസം

പൂഴനയ നദ്യാസം കരയവിച്ചുസം, 
പുഴനനമകരയവിച്ചുസം

ഇനവിനവണമവിനവിനവണമതവിജരീവനസം

മഴനയ നദ്യാസം നപടെവിചവില
പൂഴനയ നദ്യാസം നപടെവിചവില
മലനയ നദ്യാസം നപടെവിചവില

അതുനനമ പഠവിപവിച്ചു ഭരീകരപദ്യാഠസം.

ആ വവിളവി നകളകദ്യാന് കഴവിയവിനലനവികവിന്നു
ഒരുനപദ്യാതവിനചദ്യാറവിനദ്യായുള നതങ്ങല്

ചുറ്റവിലുസം നരീരല തലനമദ്യാഴസം
ഒരുസസ്വപ്നമദ്യായനലദ്യാ ദദ്യാഹൈജലസം.

ജദ്യാതവിമത നഭദമവിനലങ്ങുമവിന്നക്ക്
വവിശപവിനന ദരീനത മദ്യാത്രനമങ്ങുസം

സമദ്യാദദനമലദ്യാനമദ്യാഴകവിനരീങ്ങവിയവി-
ന്നവയുനടെ സദ്യാനമകന്നുനപദ്യായവി.

ഇന്നരീ പളയതവിലദ്യായവനയലദ്യാസം 
നദ്യാനള മനുഷദന്നു തദ്യാകരീതക്ക്.

പകൃതവിനയ പുച്ഛവിച മദ്യാനവനര നവിങ്ങള
കരുതവിയവിരവിക്കുവവിന് വന്പളയസം.
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പണവസം പതദ്യാപവസം വവിലയറ്റുനപദ്യായവി നദ്യാസം
നനദ്യാകവിനവില്നകനയലദ്യാസം ജലധദ്യാരയദ്യായക്ക്.

ഓര്ക്കുനരീ മദ്യാനവദ്യാ നവിധവികദ്യാതവിരവികദ്യാനത 
മറനരീകവി അതവിജരീവനതവിനനത്തു.

നകരള മണവിനനയുയവിര്നതടുകദ്യാന്
നകരള മകനള കരകയറ്റദ്യാന്

അതവിജരീവനതവിനന പദ്യാതനയദ്യാരസം
അതവിനവഗയദ്യാത്രയവിന്നദ്യാരസംഭവികദ്യാസം.

ചവിത്രസം                                      
                                                         അനന്ദകൃഷ്ണന് ജളി.എഎം 10F

ഗവ. എചട. എസട. എസട. ഇളമ                                                                                    24



അക്ഷരക്കൂടട

ഉപനദദ്യാസസം

സുസലിര വലികൈസനളം
കൃഷ്ണ ബവിനു 10E

 

വവികസനസം  സമൂഹൈതവിനന  നനയ്ക്കുനവണവിയുളതദ്യാണക്ക്.   വരുസം  തലമുറ
യ്ക്കുനവണവിയുള വവികസനമദ്യാകുനമദ്യാനഴദ്യാ അതക്ക് ഏനറ നന പൂര്വമദ്യായവി തരീരുന്നു.
സുസവിരവവികസനനമന്നുനവചദ്യാല്  നദ്യാസം  വരുസം  തലമുറകളക്കുകുകുൂടെവി  നല്കുന്ന
വവികസനമദ്യാണക്ക്.   തവികച്ചുസം  മദ്യാതൃകദ്യാപരമദ്യാണക്ക്  ഈ വവികസനസം.   മനുഷദനന
നനയ്ക്കുസം  വരുസം  തലമുറയുനടെ  പവിടെവിച്ചുനവിലവിനുസം  നവണവിയദ്യാണക്ക്  ഈ  വവികസന
പരവിപദ്യാടെവി നടെതവിവരുന്നതക്ക്.  ഇതക്ക് തവികച്ചുസം പുണദപവര്തനമദ്യാണക്ക്.  എലദ്യാ
നമഘലകളവിലുമുള  കൂടദ്യായ  പവര്തനസം  രദ്യാജദ  പുനരദ്യാഗതവികക്ക്  സഹൈദ്യായ
കമദ്യാണക്ക്.   നമ്മുനടെ  ഭദ്യാവവിക്കുസം  വരുസം  തലമുറക്കുസം  ഈ  വവികസനസം
അതദദ്യാവശദമദ്യാണക്ക്.   വവികസനസം  എന്നദ്യാല്  വദക്തവിവവികസനമല.  മറവിചക്ക്
തലമുറകനളദ്യാളസം നവിലനവില്ക്കുന്ന സദ്യാമൂഹൈദ വവികസനമദ്യാണക്ക്.  

നറദ്യാഡക്ക്  നവിര്മദ്യാണസം,  പദ്യാലസം  നവിര്മദ്യാണസം,  സ്കൂള  വവികസനസം  തുടെങ്ങവി
ഒനടനറ വവികസനപവര്തനങ്ങള ഇന്നക്ക് നടെന്നു വരുന്നു.  നറദ്യാഡു നവിര്മദ്യാണസം
സുസവിര  ഗതദ്യാഗത  സമൗകരദങ്ങള  ലഭദമദ്യാക്കുന്നു.   ചവിടയദ്യായ  പുനരദ്യാഗമന
പവര്തനങ്ങല്  ഒരു  നല  നദ്യാനളനയ  വദ്യാര്നതടുകദ്യാന്  സഹൈദ്യായവിക്കുസം.
ചവിടയദ്യായ  പവര്കതനങ്ങളവിലൂനടെ  മദ്യാത്രനമ  നമുക  ജരീവവിതസം
വവിജയതവിനലതവികദ്യാന് സദ്യാധവിക.  വവികസന പവര്തന ങ്ങളവില് ഏറ്റവസം
ശ്രനദയമദ്യാണക്ക്  ആശുപത്രവി  വവികസനസം.   മദ്യാതൃകദ്യാപരമദ്യായ  ആശുപത്രവികള
നവിര്മവിക്കുന്നതവിലൂനടെ  എത്രനയദ്യാ  ജരീവനുകളദ്യാണക്ക്  ജരീവവിതതവിനലകക്ക്
തവിരവിച്ചുവരുന്നതക്ക്.   അങ്ങനന സുസവിര വവികസനസം ജരീവന്രക്ഷദ്യാ പവര്തന
മദ്യായവിതരീരുന്നു.  

വവികസനസം  വദ്യാകവില്മദ്യാത്രസം  ഒതുക്കുന്ന  ജനനനതദ്യാകനദ്യാനര  നനര്വഴവി
നയവികദ്യാന്  ഇവവിടെനത  ജനതയക്ക്  കഴവിയണസം.   തലദ്യാല  ലദ്യാഭവസം  സസ്വദ്യാര്ത
തദ്യാലരദദ്യാങ്ങളുസം സസംരക്ഷവികനപടെദ്യാന് പദ്യാടെവില.  സദ്യാമൂഹൈദ നസവന തലരരദ്യായ 
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ഒരു  ജനതനയ  വദ്യാര്നതടുക്കുക  സമൂഹൈതവിനന  കടെമയദ്യാണക്ക്.   അതവിനദ്യായവി
സര്കദ്യാര്തലതവില്  പനതദക  കര്മനസനയുണദ്യാകണസം.  അതക്ക്
വവിദദദ്യാഭദദ്യാസതവിനന  ഭദ്യാഗമദ്യായവിതരീരണസം.   ചവിന്തകളവിലൂനടെ  ചര്ചകളവിലൂനടെ
പുതന്  ആശയങ്ങള  ഉണദ്യാകണസം.  അവ  പദ്യാവര്തവിക  മദ്യാകദ്യാനുള
മനുഷദനശഷവിയുണദ്യാകണസം.  അതക്ക് സ്കൂള തലസം മുതനല തുടെങ്ങണസം.  

നവിസസ്വദ്യാര്തവസം  ഉതരവദ്യാദവിതസ്വനബദ്യാധവസം  സമചവിതതയുസം  സമൂഹൈദ
നസ്നേഹൈവസം  നവിലനവില്ക്കുന്ന  ഒരു  തലമുറയ  മദ്യാത്രനമ  ശക്തമദ്യായ  വവികസന
പവര്കതനങ്ങളകക്ക് നനതൃതസ്വസം നല്കദ്യാന് കഴവിയ.

കഥ

കസ്നേഹതലിനന്റെ കകൈതതാങട
ഗഗായതളി. എസയ.എസയ

വവിജനമദ്യായ കടെല്തരീരസം.  അകനലക്കു നനദ്യാകവി നവില്ക്കുന്ന നദവന്.  

അയദ്യാളുനടെ മനസവിലൂനടെ ഓര്മകളുനടെ പവദ്യാഹൈസം.

'ഞദ്യാന് എങ്ങനന വരീടവിനലക്കു തവിരവിച്ചുനപദ്യാകുസം?'

എനന ഹകയവിലദ്യാനണങ്കേവില് കുടനദ്യാടവിനലക്കു തവിരവിച്ചുനപദ്യാകദ്യാന് പണമവില.

നദവനന മനസവില് ചവിന്തകള അലയടെവിച്ചു.  അയദ്യാള കടെലവിനലകക്ക് ഇറങ്ങവി.  
തവിരമദ്യാലകളവില് ഒന്നു കനണദ്യാടെവിച്ചു. 

 'എനന നപഴക്ക് ആനരദ്യാ നമദ്യാഷവിച്ചുവനലദ്യാ.'
അതവില് എനന ഭദ്യാരദയുനടെയുസം മകനനയുസം നചറവിനയദ്യാരു നഫദ്യാനടദ്യായുസം ആയവിരസം 
രൂപയുമുണദ്യായവിരുന്നു.  അതുസം യദ്യാത്രദ്യാനചലവവിനുമദ്യാത്രമുള തുക.

നദവദ്യാ... നപനടനന്നദ്യാരു വവിളവി പുറകവില് നവിന്നക്ക് നകട്ടു.  നദവന് നപനടന്നക്ക് 
പുറകവിനലനകദ്യാന്നു തവിരവിഞനനദ്യാകവി.
'ഞദ്യാനദ്യാ.... നവിനന പഴയ ചങ്ങദ്യാതവി.  രദ്യാമന്....'

'രദ്യാമനനദ്യാ....' നദവനന മനസവില് സനന്തദ്യാഷതവിനന നപരുമഴയദ്യായവി.  രദ്യാമനന 
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കണനപദ്യാള പഴയ ഓര്മകള നദവനന മനസവിനലയക്ക് ഓടെവിനയതവി.  
കുടവിക്കുറുമ്പുകളുസം കളവിചവിരവിയുമദ്യായവി പദ്യാറവിനടെന്ന നദവനുസം നജദ്യാജവിയുസം.  

ഉറ്റസുഹൃത്തുകള.  നദവന് നജദ്യാജവിനയ 'രദ്യാമദ്യാ...' എന്നദ്യാണക്ക് വവിളവികദ്യാറക്ക്.  
അനുഭവങ്ങള പങ്കുവചക്ക് കളവികളുനടെയുസം സനന്തദ്യാഷതവിനനയുസം നലദ്യാകനതകക്ക് 
അവര് പദ്യാറവിനടെന്നു.  കുസൃതവി കദ്യാടവിയതവിനക്ക് എത്രയധവികസം തലക്ക് സുനരന്ദ്രന് 
മദ്യാസറുനടെ ഹകയവില് നവിന്നക്ക് അവര് വദ്യാങ്ങവികടവിയവിട്ടുണക്ക്....
'നരീ നമ്മുനടെ കുടവികദ്യാലസം ഓര്ക്കുന്നുനണദ്യാ രദ്യാമദ്യാ.....' 

ഉസം....

'ചവില സങ്കേടെങ്ങളുണദ്യാകുനമദ്യാള ഞദ്യാന് നമ്മുനടെ കുസൃതവിക്കുടവികദ്യാലസം ഓര്ക്കുസം.  

ആ ഓര്മകള എനന മനസവിനല സങ്കേടെങ്ങനളലദ്യാസം അലവിയവിച്ചുകളയുസം...' 

രദ്യാമന് പറഞ.

നമ്മുനടെ കുടവികദ്യാലനത പറ്റവി ഞദ്യാനനന്നുസം ഓര്കദ്യാറുണക്ക്. ചടവിപലസം ഒടവിയ 
കവവിളുമദ്യായവി നടെന്ന നവികക്ക് ഇനപദ്യാള എന്തക്ക് മദ്യാറ്റമുണക്ക്സസംഭവവിചതക്ക്? 

 നരീയദ്യാനക മദ്യാറവി....... നദവന് പറഞ. നരീ നജദ്യായവിനയ കദ്യാണദ്യാറുനണദ്യാ?

ഇല. അവനവിനപദ്യാള വലവിയ സമന്നനദ്യാണക്ക്. വവില കൂടെവിയ കദ്യാറുകളുസം നകദ്യാടദ്യാരസം 
നപദ്യാലുള മദ്യാളവികകളുമദ്യായവി മദ്യാറവിയവിരവിക്കുന്നു അവനന ജരീവവിതസം....... 

ആഡസംബരതവിനന കുതവിച്ചു ചദ്യാടങ്ങള.  അവന് ഇടെക്കു നദ്യാടവില് വരുനമദ്യാള 
നദ്യാടവിലുള എലദ്യാവര്ക്കുസം മവിഠദ്യായവികളുസം മറ്റക്ക് പല സദ്യാധനങ്ങളുസം നകദ്യാണ്ടുവന്നക്ക് 
നല്കദ്യാറുണക്ക്.
നവിനനകന്തദ്യാ നദവദ്യാ എനന വരീടവിനലദ്യാകക്ക് വന്നദ്യാല്?  ഞദ്യാന് ഇടെകക്ക് ഒരു 
ദവിവസസം നവിനന്നകദ്യാണദ്യാന് കുടനദ്യാടവിനലകക്ക് വന്നവിരുന്നു.  അനപദ്യാള നവിനന 
അയല്വദ്യാസവിയദ്യായ മുതച്ഛനദ്യാ പറനഞ നരീ വരീടുമദ്യാറവി നപദ്യാനയന്നക്ക്.
'നരീയവിനപദ്യാള എവവിനടെയദ്യാ തദ്യാമസസം നദവദ്യാ..'

കുടനദ്യാടവില് തനന്നയദ്യാ.....

ആദദസം തദ്യാമസവിചവിരുന്ന വരീടവില് നവിന്നുസം മദ്യാറവി..... ഇനപദ്യാള അവവിനടെ നവിന്നുസം 
കുറച്ചു ദൂനരനയദ്യാരവിടെതദ്യാ .....
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'എന്തദ്യായവിരുന്നു വരീടുമദ്യാറദ്യാനുള കദ്യാരണസം?'

ഓ.....അതക്ക് ,..... വദ്യാടെക നകദ്യാടുകദ്യാനതയദ്യായനപദ്യാള വരീടെവിനന ഉടെമ വരീടവില് 
നവിന്നുസം ഒഴവിയണനമന്നക്ക് പറഞ. സുഖമവിലദ്യാത ഒരമനയയുസം ഭദ്യാരദനയയുസം 
മകനനയുസം നകദ്യാണക്ക് ഞദ്യാനനവവിനടെനപദ്യാകദ്യാനദ്യാ ?
പനക്ഷ എനവികങ്ങനന നപദ്യാകദ്യാനദ്യാകവില.  പണമവിനലങ്കേവിലുസം എനന 
കുടുസംബതവിനന കൂനടെയദ്യായവിരവിക്കുസം ഞദ്യാന് .
ഞദ്യാനനദ്യാരു സദ്യാധദ്യാരണകദ്യാരനനല...
ഒരു പദ്യാല്കദ്യാരനദ്യായ എനവികക്ക് എങ്ങനനയദ്യാ ഒരു കുടുസംബസം നപദ്യാറ്റദ്യാന് 
കഴവിയുന്നതക്ക്? വരീടുനതദ്യാറുസം പദ്യാലു നകദ്യാണ്ടു നടെന്നക്ക് കവിട്ടുന്ന പണതവില് 
എനവിനകങ്ങനന സുഖമവിലദ്യാനതദ്യാരമനയയുസം മകനനയുസം ഭദ്യാരദനയയുസം 
സസംരക്ഷവികദ്യാനദ്യാകുസം?
ആനക കവിട്ടുന്ന തുച്ഛമദ്യായ പണസം നകദ്യാണക്ക് അമയുനടെ മരുന്നു വദ്യാങ്ങദ്യാന് മദ്യാത്രനമ
കഴവിയുള.

കവിച്ചുവവിനന എനന ഭദ്യാരദ നനദ്യാകവിനകദ്യാളസം. അവള വരീടവില് കുറച്ചു കുടവികളകക്ക്
ടെമ്പ്യൂഷന് എടുക്കുന്നുണക്ക്. പഠവിചവളനല, എനന്നദ്യാനടെദ്യാപസം ഇറങ്ങവി വന്നവള .....
നരീ വവിഷമവികണ നദവദ്യാ, എനന ഫദ്യാക്ടേറവിയവില് ഞദ്യാന് നവിനനകദ്യാരു നജദ്യാലവി 
തരനപടുതവി തരദ്യാസം.

രദ്യാമദ്യാ .... സുഹൃനത, ഞദ്യാന് എങ്ങനന നവിനന്നദ്യാടെക്ക് നനവി പറയുസം?

നനവിനയദ്യാന്നുസം നവണ. നരീനയനന സുഹൃതദ്യാണക്ക്. ഞദ്യാന് നവിനന്നദ്യാടെക്ക് 
സുഹൃതവിനന കടെമ നചയ്യുന്നു എന്നു മദ്യാത്രസം.  ആപതവില് കൂനടെ 
നവില്ക്കുന്നവരദ്യാണക്ക് യഥദ്യാര്ത സുഹൃതക്ക്. 
ഞദ്യാന് നജദ്യാജവിയല നവിനന രദ്യാമനദ്യാണക്ക്.
നരീ നദ്യാനള മുതല് നജദ്യാലവിക വനന്നദ്യാളു നദവദ്യാ.....

നവിനനകനന പശങ്ങളറവിയദ്യാമനലദ്യാ രദ്യാമദ്യാ... കുടുസംബസം നപദ്യാറ്റദ്യാനദ്യാകദ്യാനത 
വന്നനപദ്യാള എനന അച്ഛന് നദ്യാടുവവിട്ടു നപദ്യായവി.  സുഖമവിലദ്യാത ഭദ്യാരദനയയുസം 
കളഞക്ക്...
പണമവിലദ്യാതവനക്ക് എങ്ങുസം സദ്യാനമവിലനലദ്യാ രദ്യാമദ്യാ, ഞദ്യാന് 
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അങ്ങനനനയദ്യാരദ്യാളദ്യാണക്ക്. കഴവിവവിലദ്യാനതദ്യാന്.. ...

നരീ കഴവിവവിലദ്യാതവനല നദവദ്യാ, നരീ ഇത്രയുസം നകദ്യാലമദ്യായവി കഷനപടക്ക് കുടുസംബസം 
നപദ്യാറ്റുന്നവിനല?

സുഹൃത്തുകളകക്ക് ആപത്തുവരുന്നതക്ക് എനവികക്ക് നനദ്യാകവി നവില്കദ്യാനദ്യാകവില.

ആപതവില് കൂനടെ നവില്ക്കുന്നവനദ്യാണക്ക് യഥദ്യാര്ത സുഹൃതക്ക്.
എനവികക്ക് നവിനന്ന ഒരവികലുസം ഹകവവിടെദ്യാനദ്യാകവില.  രദ്യാമന് പറഞ.

'നരീനയനന ഹദവമദ്യാണക്ക് രദ്യാമദ്യാ..'

നസ്നേഹൈതവിനന അലകള ആ സമൗഹൃദ സമുദതവില് അലയടെവിച്ചു .അവര് 
പരസ്പരസം ആലവിസംഗനസം നചയ.

തളരരുതക്ക് നദവദ്യാ....

ഹദവസം ഇന്നക്ക് എനന സുഹൃതവിനന രൂപതവിലദ്യാണനലദ്യാ പതദക്ഷനപടതക്ക്..... 
എനവികവിനവി ഒന്നുസം നചയദ്യാനവില.  ഞദ്യാന് നവിനനനയദ്യാപസം നജദ്യാലവികക്ക് വരദ്യാസം.

ശരവി... എനവികക്ക് സനന്തദ്യാഷനമയുള.  ഇന്നക്ക് ഞദ്യായറദ്യാഴ്ചയനല...., ഫദ്യാക്ടേറവി 
അവധവിയദ്യാ..... നദ്യാനള മുതല് വന്നുനകദ്യാള.

നവിനയന്തവിനദ്യാ ഇത്ര നനരസം ഇവവിനടെ ഏകദ്യാന്തനദ്യായവിനവിന്നവിരുനന്ന....?'

അതക്ക്....
പറയ നദവദ്യാ....
ഇനവി ഈ വവിഷമവസം കൂടെവി പറഞക്ക് ഞദ്യാന് നവിനന്ന ബുദവിമുടവികവില
എന്തദ്യായദ്യാലുസം നരീ പറയ.....

അതക്ക് ....
എനന നപഴക്ക് കളവനപദ്യായവി ...... അതവിലവിരുന്ന പണവസം...... വരീടവിനലകക്ക് 
തവിരവിച്ചു നപദ്യാകദ്യാന് പണമവില.

ആയവിരസം രൂപ നപഴക്ക് സവില് ഉണദ്യായവിരുന്നു. അതവിലദ്യാനതനയങ്ങനന 
ഞദ്യാന്.......നരീ വവിഷമവിനകണ, വരീടവിനലകക്ക് തവിരവിച്ചു നപദ്യാകദ്യാനുള പണസം 
ഞദ്യാന് തരദ്യാസം.

രദ്യാമദ്യാ .....
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നരീയദ്യാനണനന ആത്മദ്യാര്ത സുഹൃതക്ക്.
നസ്നേഹൈതവിനന നവളരവിപദ്യാവകള ആ കടെല്തരീരതക്ക് ചവിറകടെവിച്ചുയര്ന്നു. 

സമൗഹൃദതവിനന സനനശവദ്യാഹൈകരദ്യായവി അവ മദ്യാനനതക്കുയര്ന്നു.  

കവവിത

മതാനത്തുകൈണലി
നഗദ്യാകുല് വവിനനദ്യാദക്ക് 5B

മദ്യാനത്തുകണരീ മദ്യാനത്തുകണവി നരീ
മദ്യാനത്തു നനദ്യാകവിയവിനതന്തവിരവിപദ്യാ?
മദ്യാനനതയമവിളവി മദ്യാമനുസം കൂടരുസം
സമദ്യാനസം വലതുസം വചവിട്ടുനണദ്യാ?

മദ്യാനനത നക്ഷത്ര കുഞങ്ങനളദ്യാനകയുസം
തൂനവളവിമദ്യാലകള നകദ്യാര്ക്കുന്നുനണദ്യാ?

മദ്യാനനത കദ്യാര്നമഘപദ്യാളവികനളദ്യാനകയുസം 
നരീങ്ങുന്നതദ്യാനണദ്യാ നരീ നനദ്യാക്കുന്നതക്ക്?

മദ്യാനത്തുകണരീ മദ്യാനത്തുകണവി നരീ
മദ്യാനത്തു നനദ്യാകവിയവിനതന്തവിരവിപദ്യാ?
മദ്യാനനത നതദ്യാടക്ക് തനലദ്യാടെവിപറക്കുന്ന
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പക്ഷവികനളയദ്യാനണദ്യാ നനദ്യാക്കുന്നതക്ക്?

ഇത്ര മനനദ്യാഹൈരമദ്യായുള കദ്യാഴ്ചകള
കുഞമനസവിനലദ്യാതുങ്ങുന്നുനണദ്യാ?

ഇത്ര മനനദ്യാഹൈരമദ്യായുള വര്ണങ്ങള 
കുഞമനസവില് വവിരവിയുന്നുനണദ്യാ?

                                 

യദ്യാത്രദ്യാവവിവരണസം

എനന്റെ ആദണ്യദര്ശനളം
നസ്നേഹൈ. എസക്ക് 9 സവി

എനന   ജരീവവിതതവിനല   മറകദ്യാനദ്യാകദ്യാത  അനുഭവമദ്യായവിരുന്നു  എനന
കന്നവിമല ചവവിടല്.  ഈ വര്ഷനമങ്കേവിലുസം നപദ്യാകദ്യാന് കഴവിയുനമന്നക്ക് കരുതവിയവില.

എനന  അച്ഛന്  നദ്യാടവില്  ഉണദ്യായവിരുന്നതുനകദ്യാണക്ക്  എനന  ആഗഹൈസം  നടെന്നു.
പളവിയറ നദവവിയുനടെ നടെയവില് നവിന്നക്ക് നകട്ടുസം നകടവി അച്ഛനനദ്യാനടെദ്യാപസം കദ്യാറവില്
യദ്യാത്ര  തവിരവിച്ചു.   വൃശവികമദ്യാസമദ്യായതവിനദ്യാല്  നല  കദ്യാറ്റുസം  തണുപസം
ഉണദ്യായവിരുന്നു.   ഞദ്യാന്  കുനറ  നനരസം  നല  കദ്യാഴ്ചകളകണവിരുന്നു.   എനന
അച്ഛനന മടെവിയവില് തലചദ്യായ്ചു കവിടെന്നു.  അനപദ്യാനഴക്കുസം ഉറങ്ങവിനപദ്യായവി.   പമ
എതവിയനപദ്യാഴദ്യാണക്ക്  ഉറകമുണര്ന്നതക്ക്.   അവവിനടെ  തണുത  നവളതവില്
ഇറങ്ങവി.  മരീനുകള  കദ്യാലവില്  വന്നക്ക്  ഉമവയ്ക്കുന്ന  അനുഭവസം.   കുളവി  കഴവിഞക്ക്
മലചവവിടദ്യാന് തുടെങ്ങവി.  കുറച്ചു കയറവിയനപദ്യാള തനന്ന ഞദ്യാന് തളര്ന്നു. അച്ഛനന
ഹകയവില് തൂങ്ങവിയദ്യാണക്ക് പവിന്നരീടുള മലചവവിടല്.  അങ്ങനന പതവിനനടദ്യാസം പടെവി
കയറദ്യാന്  തുടെങ്ങവി.   ഇരുവശത്തുമദ്യായവി  നപദ്യാലരീസുകദ്യാര്  നവില്പണക്ക്.   അവര്
ഞങ്ങനള  മുകളവിനലകക്ക്  കയറദ്യാന്  സഹൈദ്യായവിക്കുസം.   അങ്ങനന  നടെയുനടെ
മുന്പവിനലതവി.   നടെയവിനല കദ്യാണവികയവില് ഹപസ ഇട്ടു.   അയപനന കണക്ക്
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നതദ്യാഴതക്ക് സദ്യാഷദ്യാസംഗസം വണങ്ങവി.  ആ ഹചതനദമുഖസം ഇനപദ്യാഴസം മനസവിലുണക്ക്.
തവിരവിനക  വരുന്നവഴവിയവില്  ഒരുപദ്യാടെക്ക്  സദ്യാധനങ്ങള  വദ്യാങ്ങവി.   തവിരവിനക
വരുനമദ്യാള  മനസക്ക്  നവിറനയ  സനന്തദ്യാഷമദ്യായവിരുന്നു.   അന്നനത  ദവിവസസം
മനസവില് നവിന്നുസം മദ്യായുന്നവില.

 

കഥ

അസ്തമ യളം
ദവിതദ ആര്. കുമദ്യാര് 10 ഡവി

വവിശദ്യാലമദ്യായ മണല്തരവികളക്കു മുകളവിലൂനടെ അവര് ഇരുവരുസം നമനല
നടെന്നു.   തണുതകദ്യാറ്റവിനന  തനലദ്യാടെല്  കൂടുതല്  നടെകദ്യാനദ്യായവി  അവനര
നപരവിപവിച്ചു.   അങ്ങക്ക്  ദൂനര  പടെവി ഞദ്യാറന്  ആകദ്യാശതക്ക്  സൂരദന്
നചനഞദ്യാരവൃതതവില് കദ്യാണനപട്ടു.  നമനല നമനല അസ്തമയസൂരദനന ചുവപക്ക്
ആകദ്യാശനതക്കു പടെരുകയുസം ഇരുടക്ക്  വദദ്യാപവിക്കുകയുസം നചയ.   "ഇനവി  നമുകക്ക്
നപദ്യാകദ്യാസം"  അങ്ങകനലകക്ക്  മവിഴവിനടവിരവിക്കുന്ന  അവനളദ്യാ ടെക്ക്  അവന്  പറഞ.
അവന്  നനയുനടെ  നവളുത  മുഖസംമൂടെവി  അണവിഞ  ക്രൂരന്.   നപരക്ക്  അക്ഷയക്ക്
രൂപതവിലുസം നപരവിലുസം സസംസദ്യാരതവിലുനമലദ്യാസം സത്സസ്വഭദ്യാവവി. എന്നദ്യാല് അവനന
മനസവിനല ഇരുണ ദുഷവിപവിനന മനസവിലദ്യാകദ്യാന് അവളകക്ക് കഴവിഞവിരുന്നവില.
“അനത  അക്ഷയക്ക്  ,  നമുകക്ക്  നപദ്യാകദ്യാസം.”  അഞ്ജലവി  നമനല  പറഞ.   ഇന്നക്ക്
അവരുനടെ  വവിവദ്യാഹൈമദ്യായവിരുന്നു.   അഞ്ജലവി  സദ്യാമതവികമദ്യായവി  മുനന്നദ്യാകസം
നവില്ക്കുന്ന കുടുസംബതവിനല കുടവിയദ്യായവിരുന്നു.  പഠവികദ്യാന് മവിടുകവി ആനരയുസം
ആകര്ഷവിക്കുന്ന  നവളുത  നരീണ  മുഖവസം  നക്ഷത്രസം  നപദ്യാനല  തവിളങ്ങുന്ന
കണകളുസം  അവളദ്യാനരദ്യാടുസം  സസംസദ്യാരവികദ്യാറവില,  തവികഞ  അചടെകസം
പണ്ടുമുതല്നകതനന്ന  പദ്യാലവിച്ചു  വന്നവിരുന്നു.  അവളുനടെ  ഹകകളവിനലനപദ്യാഴസം
പുസ്തകസം കദ്യാണുമദ്യായവിരുന്നു.   അതരതവിലുള അവളുനടെ  ജരീവവിതതവിനലകക്ക്
അസസംനപദ്യാനല  അവന്  കടെന്നുവന്നു.   ആനരയുസം  ആകര്ഷവിക്കുന്ന  സസ്വഭദ്യാവസം
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അവളവില്  അത്ഭുതമുണര്തവി.   ആനരദ്യാടുസം  അടുകദ്യാത  അവള  പതവിനയ
പതവിനയ  അവനുമദ്യായവി  അടുത്തു.   ആദദസം  അതക്ക്  ഒരു  സമൗഹൃദമദ്യായവിരുന്നു.
പതവിനയ പതവിനയ ആ ബനസം പണയമദ്യായവി വളര്ന്നു.  ഒടുകസം അതക്ക് തനന്ന
സസംഭവവിച്ചു.  അവനന  നവിര്ബനസം  അവനനമദ്യാത്രസം  നവിര്ബനപകദ്യാരസം
വരീട്ടുകദ്യാനര  നവറുപവിചക്ക്  അവള  അവനനദ്യാനടെദ്യാപസം  ഇറങ്ങവിനചന്നു.   'അക്ഷയക്ക്
ഇന്നക്ക്  നമള  എവവിനടെ  തദ്യാമസവിക്കുസം'  അവള  നചദ്യാദവിച്ചു  'എനന  സുഹൃതക്ക്
അവനന ഫക്ക്ളദ്യാറ്റക്ക് ശരവിയദ്യാകവിതന്നു.  കുറച്ചുദവിവസസം അവവിനടെകഴവിയദ്യാസം.'  അവന്
അവനളദ്യാടെക്ക് പതവിഞസസ്വരതവില് പറഞ.  'എന്നവിനടദ്യാ?  അതക്ക് കഴവിനഞദ്യാ?'
എനവികവിനപദ്യാള  നതദ്യാന്നുന്നു  ഇനതദ്യാന്നുസം  നവണദ്യായവിരുന്നു  എനന  അച്ഛനുസം
അമയുസം.......  ഞദ്യാന്  എന്തക്ക്  ക്രൂരയദ്യായസരീയദ്യാണക്ക്  അവള വളനര
ദയനരീയസസ്വരതവില് അവനനദ്യാടെക്ക്  പറ ഞ.   'അനപദ്യാള ഞദ്യാനനദ്യാ  ?  നവിനകക്ക്
മദ്യാത്രനമ അച്ഛനുസം അമയുസം ഉനളദ്യാ ഞദ്യാനദ്യാരക്ക്?  അനദ്യാഥനനദ്യാ?  എനവിക്കുമുണക്ക്
ഇവനരലദ്യാസം  നവിനകക്ക്  വനയങ്കേവില്  എനങ്ങദ്യാനടങ്കേവിലുസം  നപദ്യാനയദ്യാ'  അവനന
നക്രദ്യാധസം  നവിറഞ  കണകള  അവളവില്  പരവിഭദ്യാന്തവി  ഉണര്തവി.  അവനവില്
നപനടന്നുണദ്യായ  ആമദ്യാറ്റതവില് അവള നപടെവിച്ചു.  അവള പതുനക അവനന
പവിന്തുടെര്ന്നു.   അവവിനടെ  ഒതുകവിവചവിരവിക്കുന്ന  ഒരു  ഹബകവിനന  സമരീപസം
അവനന  യദ്യാത്ര  അവസദ്യാനവിച്ചു.   അവന്  അതവിനലകക്ക്  കയറവി.   അവള
പവിന്നദ്യാനലയുസം.  അവന് ഹബകക്ക്  നവഗതവില് ഒദ്യാടെവിച്ചു.  ആദദമദ്യായവി  അവനന
ഹബകവില് കയറവിയനപദ്യാള അവളകക്ക് നപടെവി നതദ്യാന്നവി ഈ നപദ്യാകക്ക് തനന
മരണതവിനലയദ്യാനണദ്യാ എന്ന ചവിന്ത അവളവില് ഉണര്തവി. അതക്ക് നകവലസം ഒരു
ചവിന്ത മദ്യാത്രമദ്യായവിരുന്നവില അതക്ക് സതദമദ്യായവിരുന്നു.  ഹബകക്ക് ഒരു ഫക്ക്ളദ്യാറ്റവിനന
മുന്പവില് വന്നു നവിന്നു.   അവള  ഇറങ്ങവിപവിനന്ന അവനുസം.  അവന് മുന്നവില്
നടെന്നു  അവള  പവിന്നദ്യാനലയുസം.  അവനന  നടെതസം  നവഗതവിലദ്യാനണന്നുസം
അവളകക്ക് നതദ്യാന്നവി. നപനടന്നക്ക് അവനന നദഷദസം ഒന്നദ്യാറവിയതുനപദ്യാനല നതദ്യാന്നവി.
അവന്  അവനള  നനദ്യാകവി  ചവിരവിച്ചു.  അവളവില്  അതക്ക്  നചറവിയ  സമദ്യാധദ്യാന
മുണര്തവി.   അവന്  റൂമവില്  നചന്നക്ക്  യദ്യാത്ര  അവസദ്യാനവിപവിച്ചു.   നപദ്യാകറ്റവില്
നവിന്നുസം ചദ്യാവവിനയടുതക്ക് അവന് നമനല വദ്യാതവില് തുറന്നു. അവള അകനതകക്ക്
കയറവിയതുസം  നഞടവിയതുസം  ഒരുമവിചദ്യായവിരുന്നു.   റൂമവില്  കുനറ  അപരവിചവിത
മുഖങ്ങള   'ആരദ്യാണവിവര്?'  അവള  നപടെവിനയദ്യാനടെ  നചദ്യാദവിച്ചു.   ഇവര്  എനന
സുഹൃത്തുകളദ്യാണക്ക്.  അവന്  പറഞ.  ആ  കൂടതവില്നവിന്നക്ക്  ഒരു  നചറുപകദ്യാരനന
ചൂണവിനകദ്യാണക്ക് പറഞ 'ഇതക്ക് വവിനവകക്ക്. ഇവനന ഫക്ക്ളദ്യാറ്റദ്യാണവിതക്ക്.'  അവള അവനന
മുഖനതകക്ക് നനദ്യാകവി ചവിരവിച്ചു.  അവനന കണകള ക്രൂരതനയദ്യാനടെ തവിളങ്ങവി.  നനരസം
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കുറനചദ്യാന്നു  നവളുതതുസം  അവള  ഉണര്ന്നു.   ഉണര്ന്നപദ്യാനടെ  അവള  ഉറനക
കരഞ ഇന്നലനത രദ്യാത്രവിനയകുറവിചക്ക് ആനലദ്യാചവിക്കുനമദ്യാള അവള കരചവിലവിനന
ഒച കൂടവി.  തദ്യാന് അനമദ്യായവി വവിശസ്വസവിച തനന്ന ചതവിച അക്ഷയക്ക് യുനടെ മുഖവസം
അവളുനടെ  അച്ഛനമമദ്യാരുനടെ  മുഖവസം  അവളവിനലദ്യാരു  മവിന്നദ്യായസം  നപദ്യാനല  മദ്യാഞ.
തനന  ജരീവവിതതവിനല  സൂരദന്  അസ്തമവിചതദ്യായവി  അവളകക്ക്  നതദ്യാന്നവി.  അവളുനടെ
കണനരീര്  ഒഴകവിനകദ്യാണവിരുന്നു.  ഇനവി  തദ്യാന്   ഇമൗ  ഭൂമവിയവില്  ജരീവവിനകണ
തവിനലന്നക്ക് അവളകക്ക് നതദ്യാന്നവി.   മനറ്റദ്യാന്നുസം നനദ്യാകദ്യാനത അവള ആ ഫക്ക്ളദ്യാറ്റവിനന
ബദ്യാല്കണവിയവില് നവിന്നുസം തദ്യാനഴകക്ക് ചദ്യാടെവി.

പഴനഞദ്യാലകള

പതലിരലിലതാത പഴനമതാഴലികൈള
സസംബദ്യാദനസം: നദവനന 9F

   ഇകനര നവിന്നദ്യാല് അകനര പച
   ഉണവനറവിയവില  ഉണദ്യാതവനന വവിശപക്ക്
   ഉണവിനയ കണദ്യാലറവിയദ്യാസം ഉമൗരവിനല പഞസം
   ഇടെവിചക്ക് നനടുന്നതക്ക് ചവിരവിചക്ക് നനടെദ്യാസം
   ഉരുളുന്ന കലവില് പുരളുനമദ്യാ പദ്യായല്
   ഉര്വശരീശദ്യാപസം ഉപകദ്യാരസം
   ഉറങ്ങുന്നവനന ഉണര്തദ്യാസം ഉറകസം നടെവിക്കുന്നവനന 
   ഉണര്തദ്യാനദ്യാകുനമദ്യാ                                      
   എലമുറവിനയ പണവിതദ്യാല് പലക്ക്മുറവിനയ തവിന്നദ്യാസം
   എലവിനയ നപടെവിചക്ക് ഇലസം ചുടെരുതക്ക്
   ഒന്നുകവില് ആശദ്യാനന നനഞതക്ക് അനലങ്കേവില് കളരവികക്ക് പുറതക്ക്
   അങ്ങദ്യാടെവിയവില് നതദ്യാറ്റതവിനക്ക് അമനയദ്യാടെക്ക്
   അടെവി നതറ്റവിയദ്യാല് ആനയുസം വരീഴസം
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   അണദ്യാറകണനുസം തന്നദ്യാലദ്യായതക്ക്
   അമയക്ക് പദ്യാണനവദന മകളകക്ക് വരീണവദ്യായന
  നരദ്യാഗവി ഇച്ഛവിചതുസം  ഹവദദന് കലവിചതുസം പദ്യാലക്ക്
   അടെയയദ്യാനണങ്കേവില് മടെവിയവില് വയദ്യാസം അടെയദ്യാമരമദ്യായദ്യാനലദ്യാ
   ആറ്റവില് കളഞദ്യാലുസം അളന്നു കളയണസം
   ആന നമലവിഞദ്യാല് നതദ്യാഴതവില് നകട്ടുനമദ്യാ
   അണദ്യാന് മൂതദ്യാലുസം മരസംകയറ്റസം മറകവില

കവവിത

കകൈഴളം നദലി.......
നന്ദന. എസയ.എസയ 9 ഇ

കള കള ശബതദ്യാല് 
വരവറവിയവിക്കുന്നു

നവിന്നുനടെ ശബതവിന് 
തദ്യാളങ്ങളദ്യാല്

എത്രമനനദ്യാഹൈരസം എത്രസുനശദ്യാഭവിതസം
നവിനന കള കള ശബതവിനക്ക്

നരീല നവിറമദ്യാര്ന്ന നരീ എന്നുസം
ഭൂമവിയദ്യാസം അമയക്ക് നരീല
മലര്മദ്യാലയദ്യായരീടുന്നു

മത്സദങ്ങള ജലജന്തുജരീവവികള
അങ്ങനന ഏവരുസം

നവിന്നവില് വവിളങ്ങവിടുന്നു

കദ്യാണുവദ്യാന് എത്രമനനദ്യാഹൈരസം നരീനയന്നുസം
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കദ്യാലതവിന് മദ്യാറ്റങ്ങള സസംഭവവിചദ്യാല്
മദ്യാനുഷര് എത്ര മലവിനമദ്യാകവി നവിനന്ന
എന്നവിട്ടുനമനന്ത നവിനകവിത്ര ചന്തസം

നവിന്നുനടെ കള കള മര്മരസം
നവിന്നുനടെനയലദ്യാസം മറുപടെവി നചദ്യാലവിടുന്നു

കദ്യാലങ്ങള നവിനന്ന മറച്ചുകളയുനമദ്യാ
എങ്കേവിലുസം നരീ വവിടക്ക് നപദ്യാകരുനത
ഭൂമവിയദ്യാസം അമയക്ക് സമൗനരദസം
ഏകുവദ്യാന് എനന്നന്നുസം നരീ

വവിളങ്ങരീടെവിനല

ജരീവജദ്യാലങ്ങളകക്ക് അമയദ്യാസം നരീ
ഇത്രയുസം നചദ്യാലനമദ്യാള

ഏവരുസം നചദ്യാലസം 
നരീയദ്യാണക്ക് നദവിനയന്ന

നദവവിനയന്നക്ക്

കള കള ശബതദ്യാല്
വരവറവിയവിക്കുന്നു

നവിന്നുനടെ ശബതവിന്
തദ്യാളങ്ങളദ്യാല്

എത്രമനനദ്യാഹൈരസം എത്ര സുനശദ്യാഭവിതസം
നവിനന കള കള ശബതവിനക്ക്.
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നവിങ്ങളുനടെ വവിശസ്വദ്യാസങ്ങള നവിങ്ങളുനടെ ചവിന്തകളദ്യാവന്നു.  ചവിന്തകള
വദ്യാക്കുകളുസം, വദ്യാക്കുകള പവര്തവികളുസം, പവര്തവികള
മൂലദങ്ങളുമദ്യാവന്നു.  നവിങ്ങളുനടെ മൂലദങ്ങളദ്യാണക്ക് നവിങ്ങളുനടെ

വവിധവിയദ്യാവന്നതക്ക്.
                                                     - മഹൈദ്യാത്മദ്യാഗദ്യാനവി -
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കഥ

ഒതാര്മകൈള
അഞ്ജലവി എസക്ക്. 10 എഫക്ക്

 അവള  നമഘങ്ങളകവിടെയവിലൂനടെ  പദ്യാറവിപറന്നക്ക്  നകദ്യാചവി  വവിമദ്യാനതദ്യാവ
ളതവിലവിറങ്ങവി.  അവനള കണയുടെനന  മുതശവിയുസം മുതശനുസം നദവൂടവിയുസം വദ്യാരവി
പുണര്ന്നു.   അവള  അവനര  കദ്യാണുന്നതക്ക്  ആദദമദ്യായദ്യാണക്ക്.   എങ്കേവിലുസം
ചദ്യാറ്റവിസംഗവിലൂനടെയുസം  വരീഡരീനയദ്യാകളവിലൂനടെയുസം  നല  ബനമദ്യാണക്ക്  മൂവരുസം
പുലര്ത്തുന്നതക്ക്.   തനന മുതശനനതലമുറ രദ്യാജവസംശമദ്യാണക്ക്.   അതുനകദ്യാണ്ടുത
നന്ന  തറവദ്യാടെക്ക്  വരീടെക്ക്  കദ്യാണദ്യാന്  അവളുനടെ  കണവില്  കമൗതുകസം  നവിറഞ
തുളുമ്പുകയദ്യായവിരവിന്നു.  നദവൂടവിയുനടെ അമ മുന്കദ്യാലത്തു പറഞവിരുന്നു തറവദ്യാടെക്ക്
വരീടെക്ക്  കദ്യാണദ്യാന്  നല  ഭസംഗവിയദ്യാനണന്നക്ക്.   മുറ്റതക്ക്  തലയുയര്തവി  നവില്ക്കുന്ന
തുളസവിനചടെവി നദ്യാലുനകടദ്യാണക്ക് വരീടെക്ക്.   ഒദ്യാലനമഞ മുറ്റതക്ക്  നമഘകഷണങ്ങള
വദ്യാരവിനയറവിഞതുനപദ്യാനല  കവിടെക്കുന്ന  മണല്തരവികള.   നപനടന്നക്ക്  അവള
അവളുനടെ ഒദ്യാര്മയവില്നവിന്നുസം നഞടവിയുണര്ന്നു.  നദവൂടവി ഇനപദ്യാള കദ്യാറവിലവിരവി
ക്കുകയദ്യാണക്ക്.  കൂനടെ അവളുനടെ മുതശനുസം, മുതശവിയുസം, ഹഡ്രൈവറുസം.  അനദ്ദേഹൈസം
തനന ദമൗതദതവില് മുഴകവിയവിരവിക്കുകയദ്യാണക്ക്.  മരങ്ങളുസം നനല്വയലുകളുസം മറ്റുസം
ഒദ്യാടെവി  മറഞനകദ്യാണക്ക്  ഇരവിക്കുന്നു.  തറവദ്യാനടെതവി.   നദ്യാലദ്യാള കയറവിനവിന്നദ്യാല്
എത്ര  ഉയരസം  കദ്യാണുസം  അത്രയുസം  ഉണക്ക്  ആ  നഗറ്റവിനക്ക്.    അകനതകക്ക്
പനവശവിചനപദ്യാള അവളുനടെ കണക്ക് മങ്ങവിനപദ്യായവി.   അത്രനതദ്യാളസം വലുതദ്യാണക്ക്

ഗവ. എചട. എസട. എസട. ഇളമ                                                                                    37

"നമ്മുനടെ പയത്നങ്ങളുനടെനയലദ്യാസം ലക്ഷദസം 
 കൂടുതല് സസ്വദ്യാതനദമദ്യാണുക്ക് . കദ്യാരണസം, 

പൂര്ണസസ്വദ്യാതനദതവില് മദ്യാത്രനമ 
പരവിപൂര്ണത ഉണദ്യാവദ്യാന് തരമുള്ളൂ" 

                                      -സസ്വദ്യാമവി വവിനവകദ്യാനനന്-



അക്ഷരക്കൂടട

ആ  തറവദ്യാടെക്ക്.   അമ  പറഞതുനപദ്യാനല  തനന്ന   മുറ്റതക്ക്  തുളസവിനചടെവി
തലയുയര്തവി  നവില്ക്കുന്നു.   അവള  ഒന്നുസം  നനദ്യാകദ്യാനത  തുളസവിനചടെവിനയ
മണത്തു നനദ്യാകവി  നല നറുമണസം   അതു ശസ്വസവിചനപദ്യാളതനന്ന ഒരു ഉമൗര്ജസം
അവളവില് കടെന്നുകയറവിയതുനപദ്യാനല.   അനമരവികയവില് അധവികസം വരീടെവിനുപുറ
തവിറങ്ങദ്യാറവില.  അവളകക്ക്   തറവദ്യാടെക്ക്  ഇനപദ്യാള  ഒരു  സസ്വപ്നസം  തനന്നയദ്യാണക്ക്.
എത്രനനരസം  എന്നറവിയവില  ആ തറവദ്യാടെക്ക്  ആനക ചുറ്റവി  നടെന്നു കണ്ടു.   മുക്കുസം
മൂലയുസം  പരവിനശദ്യാധവിച്ചു   ഏകനദശസം  ആറക്ക്  മണവികര്  എങ്കേവിലുസം  കടെന്നുനപദ്യാ
യവികദ്യാണുസം.  നദവൂടവിനയ കദ്യാണദ്യാനത മുതശവി നവവലദ്യാതവി നപടെദ്യാന് തുടെങ്ങവി. ഇമൗ
സമയസം മുതശന് നതരഞ പവിടെവിചക്ക്  നദവവവിനനയുസം നകദ്യാണക്ക്  മുതശവിയുനടെ
മുന്നവില് ഹൈദ്യാജരദ്യായവി.  അവര് നചദ്യാദവിച്ചു എനന കുനടദ നവിനന്ന കദ്യാണദ്യാഞക്ക് ഈ
മുതശവി എത്ര വവിഷമവിനചനന്നദ്യാ?
'വവിഷമവിനചനന്നദ്യാ?   എന്തവിനദ്യാ?'  നദവൂടവി  തവിരവിനക  നചദ്യാദവിച്ചു   എന്തവിനദ്യാ
നണനന്നദ്യാ?  നവിനന  ഉതരവദ്യാദവിതസ്വസം  മുഴവനുസം  ഞങ്ങളകനല   നവിനകക്ക്
എനന്തങ്കേവിലുസം  പറ്റുകയദ്യാനണങ്കേവില്  അതവിനക്ക്  മറുപടെവി  പറനയണതക്ക്   ഞങ്ങള
മദ്യാത്രമദ്യാണക്ക്.  അതക്ക് നമദ്യാളക്ക് എനപദ്യാഴസം ഒദ്യാര്ത്തുനകദ്യാളക.  കദ്യാരദങ്ങള ഒരുവവിധസം
മനസവിലദ്യാകവിയ നദവൂടവി പറഞ.  ശരവി മുതശവി അവര് മൂവരുസം തരീന്നമശയവി
ലവിരുന്നു.   നല  നദ്യാടെന്  കറവികള   എന്തദ്യാ......സുഗനസം.   അവളകനതലദ്യാസം
വദ്യാരവിവലവിച്ചുതവിന്നദ്യാന്  നതദ്യാന്നവി.  പരവിപക്ക്,  പപടെസം,  ചരീരനതദ്യാരന്,  പചടെവി,
സദ്യാമദ്യാര്,  അവവിയല്  ഇങ്ങനന  നപദ്യാകുന്നു  കറവികളുനടെ  കൂടസം.   വവിശദ്യാലമദ്യായ
ഊണക്ക്  കഴവിചക്ക്  അവള  നതദ്യാടെവിയവിനലകക്ക്  കളവികദ്യാനവിറങ്ങവി.   മുതശവിയുസം
അവനളദ്യാനടെദ്യാപസം  ഉണദ്യായവിരുന്നു.   പൂമദ്യാറ്റകനളദ്യാടുസം  തുമവികനളദ്യാടുസം  അവള
ആടെവിപദ്യാടെവിനടെന്നു.   ഹവകുനന്നരമദ്യായവി.   കുളവിചക്ക്  വവിളക്കുകതവിചക്ക്
മുതശവിനയദ്യാനടെദ്യാപസം ഇരുന്നക്ക് രദ്യാമദ്യായണസം വദ്യായവിച്ചു.  എന്തുനകദ്യാനണദ്യാ നദവൂടവികക്ക്
സനന്തദ്യാഷസം നവിറഞ ദവിവസമദ്യായവിരുന്നു.   പവിനറ്റന്നക്ക്  രദ്യാവവിനലതനന്ന അവള
എഴനന്നറ്റു.  മുതശവിനയദ്യാനടെദ്യാപസം  ജനലരവികവിലദ്യായവിരുന്നു  അവള
കവിടെന്നവിരുന്നതക്ക്.   അതുനകദ്യാണ്ടു  തനന്ന  അവളവില്   തണുപക്ക്  അനുഭവനപട്ടു.
പുറതക്ക്  നല  തണുപക്ക്  അനുഭവനപട്ടു.   മുതശവിനയ  ഉണര്തദ്യാനത  അവള
പുറത്തുചദ്യാടെവി.   മഞകഷണങ്ങള  എലദ്യാ  നചടെവിയവിലുസം  പറ്റവിപവിടെവിചക്ക്
ഇരവിക്കുന്നുണദ്യായവിരുന്നു.  അനപദ്യാഴദ്യാണക്ക് നഫദ്യാണ്നബല് നകടതക്ക്.  അവള നനനര
നഫദ്യാണവിരവിക്കുന്ന സലസം ലക്ഷദമദ്യാകവി നടെന്നു.  എന്നദ്യാല് നഫദ്യാണ് എടുതതക്ക്
മുതശവിയദ്യായവിരുന്നു.   തുടെര്ന്നക്ക്  നദവൂടവിനയ വവിളവിച്ചു.  ആരദ്യാ  മുതശദ്യാ?  നദവൂടവി
നചദ്യാദവിച്ചു.  അതക്ക് നമദ്യാള തനന്ന നനദ്യാകക്ക്.  ഹൈനലദ്യാ!  മറുവശത്തുസം ആ  ശബസം.

ഗവ. എചട. എസട. എസട. ഇളമ                                                                                    38



അക്ഷരക്കൂടട

അതദദ്യാവശദസംപരുകസം കൂടെദ്യാനത ഗമൗരവസം  തമദ്യാശയുസം  ഇടെകലര്ന്ന സസംസദ്യാരസം
അവളകക്ക് ആനള പവിടെവികവിടവി തനന അച്ഛനന ശബസം. നമദ്യാളകക്ക് അവവിനടെ സുഖസം
തനന്നയദ്യാനണദ്യാ? അവള ആനണന്നക്ക്   തലയദ്യാടവി.  ഞദ്യാനവിനവി രണ്ടുമദ്യാസസം കഴവി
ഞവിനട അനങ്ങദ്യാട്ടുള്ളൂ.  അതു വനര അച്ഛനക്ക് നല തവിരകദ്യാ.  അതവിനദ്യാല് നമദ്യാള
രണക്ക് മദ്യാസസം അവവിനടെ നവില്കക്ക്.  അതവിനുനശഷസം ഞദ്യാന് വന്നക്ക് കൂടവി  നകദ്യാണ്ടു
വരദ്യാസം.  എന്തദ്യാ  മതവിനയദ്യാ?  ശരവി  എന്നക്ക്  അവള  പറഞ.  യഥദ്യാര്തതവില്
അവളകക്ക് സസ്വര്ഗസം കവിടവിയ അനുഭൂതവിയദ്യാണക്ക് നതദ്യാന്നവിയതക്ക്.  അവള  വരീണ്ടുസം
നതദ്യാടെവിയവിനലകവിറങ്ങവി.  ശലഭങ്ങനളയുസം തുമവികനളയുസം നതടെവി.........      

കഥ

നല സുഹൃതട
അനു 10 ഇ

   സുഹൃതക്ക്പുരവിയവിനല  രദ്യാജകുമദ്യാരനദ്യാണക്ക് ഗനജന്ദ്രന്.  ഗനജന്ദ്രനക്ക്  ധദ്യാരദ്യാളസം
കൂട്ടുകദ്യാരുണക്ക്.   അവര് എനപദ്യാഴസം അവനന പുകഴവി  ഒദ്യാനരദ്യാ കദ്യാരദങ്ങളുസം നനടെവി
യവിരുന്നു.   എന്നദ്യാല്  വരീരമദ്യാലു  എന്ന  കൂട്ടുകദ്യാരന്  വളനര  നലവനദ്യായവിരുന്നു.
അവന്  രദ്യാജകുമദ്യാരനന   ആവശദമവിലദ്യാനത  പുകഴദ്യാറവിലദ്യായവിരുന്നു.   അതു
നകദ്യാണക്ക്തനന്ന   ഗനജന്ദ്രനക്ക്  അവനന  ഇഷമലദ്യായവിരുന്നു.   ഗനജന്ദ്രനന
ചരീതകൂട്ടുനകടക്ക് രദ്യാജദ്യാവവിനന ഏനറ വവിഷമവിപവിചവിരുന്നു.  ഒടുവവില് അനദ്ദേഹൈസം ഒരു
വഴവി  കനണതവി.   കുമദ്യാരനന  നനര്വഴവികക്ക്   നയവിക്കുനന്നദ്യാരു  സുഹൃതക്ക്.
അതവിനദ്യായവി അനദ്ദേഹൈസം മനവിനയ ചുമതലനപടുതവി.  അടുത ദവിവസസം മനവി
രദ്യാജകുമദ്യാരനനയുസം  കൂടവി   ഒദ്യാനരദ്യാ  കൂട്ടുകദ്യാരുനടെയുസം  വരീടവിനലതവി.   എന്നവിടക്ക്
പറഞ  രദ്യാജദ്യാവക്ക്  കുമദ്യാരനന  നകദ്യാടദ്യാരതവില്  നവിന്നുസം  പുറതദ്യാകവി.  നവിങ്ങള
കുറച്ചു ദവിവസസം  കുമദ്യാരനന ഇവവിനടെ  തദ്യാമസവിപവികണസം.   എന്നദ്യാല് കൂട്ടുകദ്യാര്
ആരുസം അതവിനു തയദ്യാറദ്യായവില.  ഒടുവവില് അവര് വരീരമദ്യാലുവവിനന വരീടവിനലതവി.
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അതവിനനന്തദ്യാ  കുമദ്യാരനക്ക്  എത്രനദ്യാള  നവണനമങ്കേവിലുസം  ഇവവിനടെ  നവില്കദ്യാസം.
വരീരമദ്യാലു  പറഞ.   ഇതുനകടക്ക്  ഗനജന്ദ്രനന  കണകള  നവിറഞ.   കുമദ്യാരന്
വരീരമദ്യാലുവവിനന  നകടവിപവിടെവിച്ചു.   നരീയദ്യാണക്ക്  ഉതമ  സുഹൃതക്ക്.   ആപതവില്
സഹൈദ്യായവിക്കുന്നവനദ്യാകണസം  യഥദ്യാര്ത  സുഹൃതക്ക്    മനവി  പറഞ.   അതക്ക്
സതദമദ്യാനണന്നക്ക് ഗനജന്ദ്രനുസം നതദ്യാന്നവി . 

കവവിത

ജനനലിയുനട ഗഗീതളം
നനദ്യാര്ഗ എസം.സജവി

ജനനവിയദ്യാസം ഭൂമവികക്ക്
നവണവിനയദ്യാരു ഗരീതസം

പകൃതവിതന്
സമൗനരദനമദ്യാതുന്നഗദ്യാനസം

മൃദുവദ്യായനകദ്യാകവില
ഗദ്യാനസംമുഴക്കുന്നു

മനസവില്നയനദ്യാ-
ഭവിരദ്യാമസം നചദ്യാരവിയുന്നു
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മരതകപ്പൂവവിരവിക്കുന്ന
പദ്യാടെങ്ങള

മദ്യാരുതനവിലുലഞദ്യാടുന്ന
മരതകനതദ്യാപ്പൂകള

ആകദ്യാശ നരീലവിമയക്ക്-
ക്കുളവിലദ്യായക്ക് മറയുന്ന

നചങ്കേതവിനരദ്യാനന
നപദ്യാന്കവിരണങ്ങളുസം

വയല്കളവില്നകദ്യായക്ക്-
നതന്നയുത്സവനതദ്യാനടെയദ്യായക്ക്

നൃതസം പഠവിനചദ്യാരരീ
നപദ്യാന്നവിന് കതവിരുകള

നദ്യാദനമദ്യാനടെദ്യാതക്ക്കവി-
ണുങ്ങവി ചവിരവിചനപദ്യാല്
പതനഞദ്യാഴകുനന്നദ്യാരരീ

കദ്യാട്ടുനചദ്യാലകളുസം

പൂനന്തന് നുകരുവദ്യാന്
പദ്യാറവിപറക്കുന്നു

പൂവകളകവിടെയവിലദ്യായക്ക്
പൂമദ്യാറ്റകള

സമൗനരദനമദ്യാനടെദ്യാതക്ക്
നസ്നേഹൈവസം മമതയുസം
തവിങ്ങവിയവിരുനന്നദ്യാരരീ

കദ്യാലസം മറഞനപദ്യായക്ക്

ഗവ. എചട. എസട. എസട. ഇളമ                                                                                    41



അക്ഷരക്കൂടട

ഇന്നനത ജനനവി-
യവില്മദ്യാറ്റമുണദ്യായവി

മദ്യാനവര്നകദ്യാപമദ്യായക്ക്
തവിനകളുസം കൂടെവി

പൂവവില പുഴയവില
പുല്കളമവിനലന്നക്ക്
നകഴന്ന ജനനവിനയ

നദ്യാസം ഹകനയദ്യാഴവിഞ

ഉണരുവവിന് നസദ്യാദനര
ഉണരുവദ്യാന്സമയമദ്യായക്ക്
വരുനന്നദ്യാരരീ പുതന്

തലമുറയദ്യായക്ക് 

കഥ

സലിദതാര്ത
ആരദചന്ദ്രന് എസക്ക്. 10 സവി

ഗമൗതമബുദനന കദ്യാലത്തു ജരീവവിചവിരുന്ന ഒരു  ബദ്യാഹ്മണകുമദ്യാര നദ്യാണക്ക്
സവിദദ്യാര്തന്.  ഭക്തവിയുസം പൂജയുസം മനജപവമദ്യായവി കഴവിയുന്ന ഒരുപണവിതനന
പുത്രനദ്യായവിരുന്നു  അവന്.   അസദ്യാധദ്യാരണമദ്യായ  ബുദവിശക്തവിയുസം  തവികഞ
അച ടെകവസം  അവനക്ക് നവണ്ടുനവദ്യാളസം ഉണദ്യായവിരുന്നു.  സവിദദ്യാര്തനന ഉറ്റചങ്ങദ്യാ
തവിയദ്യായവിരുന്നു നഗദ്യാവവിനന്.

ഗുരുകന്മദ്യാരുസം അച്ഛനുനമദ്യാനക പറഞനകദ്യാടുതക്ക് സവിദദ്യാര്തന് വളനര
നവഗസം ഗഹൈവിച്ചു.  ഇനവി പറഞനകദ്യാടുകദ്യാന് ഒന്നുമവിനലന്ന അവസയവിലദ്യായവി.
സവിദദ്യാര്തനന  ഗഹൈവികദ്യാനുള  തദ്യാല്പരദതവിനന  പദ്യാത്രസം  ഇതുവനര
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നവിറഞവിടവിലദ്യായവിരുന്നു.   അങ്ങനനയവിരവിനക  കുനറ  സനദദ്യാസവിമദ്യാര്
സവിദദ്യാര്തനന  പടണതവിലൂനടെ  കടെന്നുനപദ്യായവി.   നമലവിഞണങ്ങവിയ
മവികവദ്യാറുസം  നഗ്നരദ്യായ  അവനര   പവിന്തുടെരദ്യാന്  സവിദദ്യാര്തദ്യാഥന്  നവിര്ബനവി
തനദ്യായവി.   വളനര  പണവിനപടക്ക്  പവിതദ്യാവവിനന അനുമതവിയുസം  വദ്യാങ്ങവി  ഉറ്റനതദ്യാഴ
നനദ്യാനടെദ്യാപസം സനദസവികദ്യാനദ്യായവി അവന് യദ്യാത്ര തുടെങ്ങവി.

അവര് രണ്ടുനപരുസം സനദസവിച്ചു.  സനദദ്യാസവികളവില് പധദ്യാനവി യവില്നവിന്നുസം
സവിദദ്യാര്ത വളനര നവഗസം പദ്യാഠങ്ങള ഗഹൈവിച്ചു.  ഉപവദ്യാസസം അവനന ശരരീരസം
ഉണകവിനയങ്കേവിലുസം അതവനക്ക് ശക്തവി നല്കവി.  പല നലദ്യാകതതസ്വങ്ങളുസം അറവിവസം
അവന്  സസ്വദ്യായതമദ്യാകവി.   പനക്ഷ  അവ  കൂടുതല്  കൂടുതല്  സസംശയങ്ങളുസം
അവനവില് പദ്യാകുകയുണദ്യായവി.  പരമമദ്യായ വവിജദ്യാനസം അവവിനടെ ലഭവികവിനലന്നക്ക്
കനണതവിയ അവന് ഗമൗതമബുദനടുനതകക്ക്  നപദ്യായവി.  നഗദ്യാവവിനന് അവനന
അനുഗമവിച്ചു   

ശ്രദ്യാവസ്തവി  എന്ന  പടണനതദ്യാടു  നചര്ന്നുള  നജതവനസം  എന്ന
ഉദദദ്യാനതവിലദ്യാണക്ക്  ബുദന് പദ്യാര്തവിരുന്നതക്ക്.   ധദ്യാരദ്യാളസം  ഭവിക്ഷുകളുസം ഭക്തരുസം
അവവിനടെ  ഉണദ്യായവിരുന്നു.   ഗമൗതമനന  ഉപനദശങ്ങള  നകടക്ക്  നഗദ്യാവവിനന്
ഭവിക്ഷുവദ്യായവി  മദ്യാറവി.     പനക്ഷ    സവിദദ്യാര്തന്  ബുദനന  ഒറ്റയക്ക്  കണക്ക്
സസംസദ്യാരവിച്ചു.   പരമമദ്യായജക്ക് ഞദ്യാനമദ്യാണക്ക്  എനവികക്ക്  നവണതക്ക്  അതക്ക്  ആരുസം
ആര്ക്കുസം പകര്ന്നുനല്കുന്നവില.   അങ്ങയതക്ക് സസ്വയസം ലഭവിചതദ്യാണക്ക്.   ഞദ്യാനതക്ക്
തവിരഞനപദ്യാകുന്നു.    ബുദനന  ആശരീര്വദ്യാദവസം  നനടെവി  അവന്  അവവിടെസം
വവിട്ടുനപദ്യായവി.
      ഭൂമവിയവിലുളനതദ്യാനക ഈശസ്വരഹചതനദമദ്യാണക്ക്.   അതവിനദ്യാല്  ഒന്നുസം
നവറുകനപനടെണതവില.   ഒന്നുസം  മദ്യായയല.  തദ്യാന്  തനന്നയദ്യാണക്ക്   സതദസം
തനവിക്കുനതദ്യാന്നുന്നതദ്യാണക്ക്  ശരവിനയന്നവനുനതദ്യാന്നവി.   അവന്  സനദദ്യാസസം
നവടെവിഞ.  കമല എന്ന നദവദദ്യാസവിനകദ്യാപസം തദ്യാമസവിച്ചു.  കദ്യാവസസ്വദ്യാമവി എന്ന
വദദ്യാപദ്യാരവിനകദ്യാപസം  നജദ്യാലവി  നനദ്യാകവി.  ചുതക്ക്  കളവിച്ചു,  വരീഞക്ക്  കുടെവിച്ചു  എലദ്യാസം
പഠവിക്കുകയദ്യായവിരുന്നു   സവിദദ്യാര്തന്.   കുടെവിയനദ്യായവി,  ചൂതുകളവികദ്യാരനദ്യായവി
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പണനകദ്യാതവിയനുസം  അഹൈങ്കേദ്യാരവിയുമദ്യായവി  സവിദദ്യാര്തന്.   ഒടുവവില് അവന്
എലദ്യാസം  ഉനപക്ഷവിച്ചു.   അനപദ്യാനഴക്കുസം  കമലയവില്  അവനനദ്യാരു  പുത്രന്
ജനവിചവിരുന്നു.

              തനന അനനസ്വഷണങ്ങള  പവിഴച്ചുനവന്നക്ക് മനസവിലദ്യായ  സവിദദ്യാര്തന്
വരീണ്ടുസം കദ്യാടവിനലക്കു നപദ്യായവി.  അവവിനടെ പകൃതവിയുനടെ പദ്യാഠസം പഠവിക്കുവദ്യാന് ഒരു
വഞവികദ്യാരനദ്യായവി.  പുഴയവില്നവിന്നുസം അവന് പല പുതവിയ പദ്യാഠങ്ങളുസം പഠവിച്ചു.

അവന് വൃദനദ്യായവി.

      ഒടുവവില് തനന ബദ്യാലദകദ്യാല സുഹൃതക്ക്  നഗദ്യാവവിനനന സവിദദ്യാര്തന് കണ്ടു.
ബുദഭവിക്ഷുവദ്യായ  അയദ്യാളകക്ക്  നമദ്യാക്ഷസം  പുറത്തുനവിന്നല  ഉളവില്  നവിന്നദ്യാണക്ക്
വരുന്നനതന്നക്ക് അറവിയദ്യാമദ്യായവിരുന്നു.  അനപദ്യാള,  സവിദദ്യാര്തനന ഒരു നതജസക്ക്
നപദ്യാതവിഞവിരുന്നു....... 

കഥ

മുന്കപ നടന്നയതാള
വവിദദദ്യാദദ്യാവവിഡക്ക് എസക്ക് 9A

        തവിരുവനന്തപുരതവിനടുത്തുള  നചമഴന്തവി  ഗദ്യാമതവിനല  ഒരു
കുടെവിപളവികടെസം.   നചമഴന്തവി മൂതപളവി ആശദ്യാനദ്യാണക്ക് കുടവികളകക്ക് അറവിവക്ക്
പകര്ന്നു  നലവിയവിരുന്നതക്ക്.   നവിലതക്ക്  വവിരവിച  മണലവില്  ഇരുന്നക്ക്  കുടവികള
എഴത്തുസം  വദ്യായനയുസം  അഭദസവിച്ചു.   അവര്  പത്തു  പതവിനഞ്ചുനപര്
ഉണദ്യായവിരുന്നു.   ഒനരദ്യാ  കുടവിയുനടെയുസം  പനതദകതകള  അറവിഞക്ക്   ആശദ്യാന്
അവര്കക്ക്  വഴവികദ്യാടവി.   കുടെവിപളവികടെതവിനല  മവിടുകനദ്യായ   വവിദദദ്യാര്തവിയദ്യാ
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യവിരുന്നു  നദ്യാരദ്യായണ്.   അവനന  കൂട്ടുകദ്യാര്  നസ്നേഹൈനതദ്യാനടെ  നദ്യാണു   എന്നു
വവിളവിച്ചു.   ഗുരുനചദ്യാലവിനകദ്യാടുത  പദ്യാഠങ്ങള  നദ്യാണു  അതവിനവഗസം  പഠവിച്ചു
മനസവിലദ്യാകവി.   എത്ര  ശ്രമവിചവിട്ടുസം  നദ്യാണുവവിനന  അടുനതതദ്യാന്  മറ്റു
കുടവികളകദ്യായവിരുന്നവില.   ഇങ്ങനനയദ്യായദ്യാല് എന്തു നചയ്യുസം  ?  എലദ്യാവനരയുസം
ഒരുമവിച്ചു നകദ്യാണ്ടു  നപദ്യാകണനമന്നദ്യായവിരുന്നു ആശദ്യാനന ആഗഹൈസം.   ഇവനര
ഒന്നവിച്ചുനകദ്യാണ്ടുനപദ്യാകദ്യാന്  പല  വഴവികളുസം  ആനലദ്യാചവിച്ചു.   ആശദ്യാനവിലദ്യാത
അവസരങ്ങളവില്  നദ്യാണു  സഹൈപദ്യാഠവികളുനടെ  അടുനതതവി  അവന്  ഗഹൈവിച
പദ്യാഠങ്ങള സസ്വന്തസം രരീതവിയവില് നചദ്യാലവിപഠവിപവികദ്യാന് തുടെങ്ങവി.  അവര് നപനടന്നക്ക്
മനസവിലദ്യാകവി.  ആശദ്യാനക്ക് സനന്തദ്യാഷമദ്യായവി.  അനദ്ദേഹൈസം  നദ്യാണുവവിനന നപദ്യാത്സദ്യാ
ഹൈവിപവിച്ചു.   സദ്യാധദ്യാരണയദ്യായവി പഠവിപവിചനശഷസം ആശദ്യാന് നചദ്യാദദങ്ങള നചദ്യാദവിചക്ക്
കുടവികള ഉതരസം  പറഞവിരുന്നു.   എന്നദ്യാല്  നദ്യാണു  വന്നതവിനുനശഷസം  ഈ
രരീതവി മദ്യാറവി.  ഒദ്യാനരദ്യാന്നക്ക്  പഠവിപവിച്ചു കഴവിയുനമദ്യാനഴക്കുസം  നദ്യാണു സസംശയങ്ങള
നചദ്യാദവിക്കുസം.  ആശദ്യാന്  മറുപടെവി പറയുസം.  ഇതവിലൂനടെ അവന് ചുരുങ്ങവിയ സമയസം
നകദ്യാണക്ക് കൂടുതല് കദ്യാരദങ്ങള ഗഹൈവിച്ചു.  ആശദ്യാന് മറ്റുളവനര ശ്രദവിക്കുനമദ്യാള
അവന് പുറനതകവിറങ്ങുസം.   ചുറ്റുപദ്യാടെക്ക്  വരീക്ഷവിക്കുകയുസം പഠവിക്കുകയുസം നചയ്യുസം.

നദ്യാണുവവിനന  ജവിജദ്യാസ  വര്ദവിച്ചുവന്നു.   കുടെവിപളവികടെതവിനല  പഠവിതമ
വസദ്യാനവിപവിചക്ക് അവന് കൂട്ടുകദ്യാനരദ്യാടെക്ക് യദ്യാത്ര പറഞവിറങ്ങവി.

ആ  ബദ്യാലന്  വളര്ന്നു.  എലദ്യാനപനരയുസം  സഹൈദ്യായവിച്ചുസം  പരവിസവിതവി
യവില്നവിന്നുസം പഠവിച്ചുസം അവന് വളര്ന്നു അറവിവ നനടെവി.   എലദ്യാ മനുഷദനരയുസം
ഒന്നദ്യായവി കദ്യാണദ്യാന് നദ്യാണു എന്ന ബദ്യാലന് പഠവിപവിച്ചു.....     
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സതദസം ആണക്ക് എന ഹദവസം.

ഞദ്യാന് ആ ഹദവനത കനണതവിയവിടവില. 

എന്നദ്യാല് ഞദ്യാന് അനനസ്വഷവിച്ചുനകദ്യാനണയവിരവിക്കുന്നു.

            - മഹൈദ്യാത്മദ്യാഗദ്യാനവി -
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കടെങ്കേഥകള
ഇനങ്ങദ്യാട്ടുസം നപദ്യാന്നു, കുഞ്ചുനദ്യായര് അനങ്ങദ്യാട്ടുസം നപദ്യായവി-   ഊണയ കഴളിക്കല.

അടെവി മുളക്ക്, നടുന്ന കദ്യാടെക്ക്, തല പൂവക്ക്-    പൂവന്ലക്കഗാഴളി.

അനതടുതതവിനലകവിട്ടു, ഇനതടുതവിതവിനലകവിട്ടു-      പഗായനനയ്യുക.

അനനകസം നവലവി നകടവി, അതവിനകനതദ്യാരു നവളവിനകദ്യാല്-ഉണളിപളിണളി.

അനവിയതവി നചദ്യാന്നവിടക്ക്, ഏടതവി പചചക്ക്, അമചവി മഞചക്ക്- തളളിരളിലേ, പചളിലേ, പഴുത്ത 

ഇലേ.

അന്തണന് നവന്തു, പൂണൂലക്ക് കരവിഞവില-കദ്യാടവിനല നടപഗാത.

അന്തവിയദ്യാനവദ്യാളസം അകനതദ്യാ പുറനതദ്യാ, അന്തവിയദ്യായദ്യാല് പുറത്തു തനന്ന -വഗാതളിലപടളി.

അങ്ങുനചന്നു കവിരുകവിരുക്കുസം, ഇങ്ങുനചന്നു കവിരുകവിരുക്കുസം, പവിനന്ന മവിണദ്യാനത 

മുകവിലവിരവിക്കുസം-ചൂലേയ.

അനങ്ങതവിനല ചങ്ങദ്യാതവികക്ക് ഊണുകഴവിഞദ്യാല് പവിനന്ന കദ്യായദ്യാത, പൂകദ്യാത,

നചടെവിയുനടെ ഇല നവണസം-  നവറളിലേ.

അപസംനപദ്യാനല തടെവിയുണക്ക്, അലസം മദ്യാത്രസം തലയുണക്ക്- ആമ.

ആയവിരസം തവിരവികളകക്ക് നവളവിചസം പകര്ന്നുനകദ്യാടുക്കുന്നതക്ക്നകദ്യാണക്ക് 
ഒരു നമഴകവിതവിരവിയുനടെ ആയുസക്ക് കുറയുന്നവില.  പങ്കുനവയക്ക്നപടുന്ന
സനന്തദ്യാഷവസം അതക്ക് നപദ്യാനലയദ്യാണക്ക്.

- ശ്രരീബുദന് -
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നനലി

  നനവിനയദ്യാനടെ...

അക്ഷരക്കൂടട -  നന  ആസൂത്രണസം  മുതല്  ഞങ്ങനളദ്യാനടെദ്യാപ
മുണദ്യായവിരുന്ന നഹൈഡക്ക് മവിസ്ട്രസക്ക് ഗരീതദ്യാകുമദ്യാരവി ടെരീചര്,  ഹകറ്റക്ക്  മദ്യാസര്/  മവിസ്ട്രസക്ക്
ആയ  ഷദ്യാജവികുമദ്യാര്  സര്,  രദ്യാജവി  ടെരീചര്,  സദ്യാഫക്ക്  നസകടറവി  ബദ്യാബു  സര്.
മദ്യാഗസവിനദ്യാവശദമദ്യായ വവിഭവങ്ങള തരീര്ത്തുതന്ന കുഞ സദ്യാഹൈവിതദകദ്യാരന്മദ്യാര്,
സദ്യാഹൈവിതദകദ്യാരവികള,  ചവിത്രകദ്യാരനദ്യാര്,  നമ്മുനടെതനന്ന  എഡവിനറ്റദ്യാറവിയല്
വവിഭദ്യാഗസം,  മറ്റക്ക്  അധദദ്യാപകര്  തുടെങ്ങവി  എലദ്യാവനരയുസം  ഈ  അവസരതവില്
നനവിനയദ്യാനടെ സ്മരവിച്ചുനകദ്യാളനട!
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