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      പ്രളയട   
                                         ററനറഷ ഫഫതറമ

മഴ ടപയ്യുന
 മണലിൻ നറുമണട ടപല്ലാങ്ങുന
 മയലില്  ന തനനമല്ലാടന ൪

മഴത്തുളലികള് മണലിടന ടപല്ലാതലിയുന
ടപയയ്തുു  മഴ കഠലിനമല്ലായലി 

സപമല്ലാരലിയല്ലായലി, ഇടലിമലിനസലല്ലാടട
പടര്ന ഭയട

  ഭജീതലി മണലിലട മനസലിലട 
ഭയക്കുന ഞല്ലാൻ 

അനട ഇനട പ്രളയട എന ദുരന്തടത
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മല്ലാതൃസസ്നേഹട       

                                                            മമര കക .എഎ

 ഒരു  വജീടട്  അമയുട  അച്ഛനട  രണട്

ആണ്മക്കളുമടങ്ങുന  കുടടബട.  വര്ഷങ്ങള്

കടനസപല്ലായലിടകല്ലാണലിരുന.  മല്ലാതല്ലാപലിതല്ലാക്കള്

പറയുനടതലല്ലാട  സകടട്  രണ്ടുമക്കളുട  വളര്ന.

വലിവല്ലാഹട കഴലിഞ,  ആ ദല്ലാമ്പതനജജീവലിതതലില്

സല്ലാസഹല്ലാദരനടത  കജീറലിമുറലിച്ചുടകല്ലാണട്

ടവറുപലിടന്റെ  വലിടവുകള്  രൂപടടകല്ലാണ്ടു.ആ

കുടടബതലിടന്റെ സസ്നേഹവുട   സമല്ലാധല്ലാനവുട അറ്റുസപല്ലായലിടക്കല്ലാണലിരുന. കല്ലാലങ്ങള്

കടന.   അച്ഛൻടറ  കല്ലാലസശേഷട  അമ  മക്കള്ക്കലിടയലില്  പല്ലാലട  നലിര്മലിച്ചു.

അതവര്ക്കട്  സസ്നേഹതലിടന്റെയുട   ഒരുമയുടടയുട  കൂടലിസലക്കട്  സപല്ലാവല്ലാൻ

ഉളതല്ലായലിരുന.  അതവ  നശേലിപലിക്കല്ലാൻ  ശമലിച്ചു  ടകല്ലാണലിരുന൪ .  എനല്ലാല്

അമ  അതലിടന്റെ  ആക്കട  കൂടലി  ടകല്ലാണലിരുന.  ഒടവലില്  അമയുട

സസ്വര്ഗ്ഗതലിസലക്കട്  യല്ലാത്രയല്ലായലി  .സശേഷട  വര്ഷങ്ങള്  കടനസപല്ലായലി.

സസഹല്ലാദരങ്ങള്  തമലില്  സസ്നേഹതലിടന്റെ  വലിത്തു  പല്ലാകലിയല്ലാണട്  അമ

കടനസപല്ലായതട്  .ഒരല്ലാള്ക്കട് ഒരു പ്രശ്നമുണല്ലായല്ലാല് മടറല്ലാരല്ലാള് അതട് കണറലിഞട്

സഹല്ലായലിക്കല്ലാൻ  തുടങ്ങലി  .അങ്ങടന  മല്ലാസങ്ങള്  കടന.  രണ്ടു  സപരുടടയുട

മനസലില് അമയുടട ഓര്മകള് മുളച്ചുയ്തുു.അസപല്ലാഴല്ലാണട് മല്ലാതൃസസ്നേഹതലിടന്റെ വലില

അവര്ക്കട്  മനസലിലല്ലായതട്.  പലിനജീടട്  ആ  കുടടബട  സസ്നേഹസതല്ലാടടയുട

സസന്തല്ലാഷസതല്ലാടടയുട ദലിവസങ്ങള് കടന സപല്ലായലി  ടകല്ലാണലിരുന.  ഇനട ആ

കുടടബട  നലിലനലില്ക്കുന.  സസ്നേഹതലിൻടറ  സമല്ലാധല്ലാനതലിടന്റെ  ഒരു

ഉദല്ലാഹരണമല്ലായലി. 
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കല്ലാലവര്ഷട                  

ജജസ്ന ററെജജ

വജീശേലിയടലിക്കുന കല്ലാറലിടനല്ലാപട

 തുളലിയല്ലായലി ടപയ്യുന കല്ലാലവര്ഷട 

പചലിലക്കൂടതലിനലിടയലിലൂടട

 ഭൂമലിയലിടലത്തുന കല്ലാലവര്ഷട

 കതലിജസ്വലലിക്കുന തജീയലിടന സപല്ലാലട 

നലിഷഷ്പ്രയല്ലാസട ടകടതലിക്കളഞലിടന

 ടകല്ലാടട ചൂടലിടന സപല്ലാലട തണ-

പലിക്കുന കല്ലാലവര്ഷട

കരലിഞണങ്ങലിക്കലിടക്കുന 

ഭൂമലിടയ ജലതല്ലാല്

പച പുതചജീടനജീ- 

കല്ലാലവര്ഷട

വറലിവരണ ഭൂമലിടയ സപല്ലാലട

 നലിഷഷ്പ്രയല്ലാസട നലിറചലിടട നജീ-

 ഒരു ടചെറു പൂവലിൻടറ

 മനസലില് സസന്തല്ലാഷട 

നലിറചലിടട കല്ലാലവര്ഷട
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  പ്രളയട        സലഖനട

                                                ദയ ദളവാക്ഷന് എഎ

 നമമ്മുടടെ  കകേരളതത്തിൽ  94 നമ്മു  കശേഷമമ്മുണണ്ടായ  ഏറ്റവമ്മുവും  വലത്തിയ

പപ്രളയമണ്ടാണത്തിതത.  ഇതത  കകേരളതത്തിടല  ഒരമ്മു  ദമ്മുരനവും  തടന്നെയണ്ടായത്തിരത്തികമ്മുന്നെമ്മു.

കകേരളടത നശേത്തിപത്തികമ്മുവണ്ടാൻ എതത്തിയ ഒരമ്മു  ശേപതമ്മു.  2018  ജജൂലല ആഗസത

മണ്ടാസങ്ങളത്തിൽ ടതകമ്മുപ്രടെത്തിഞണ്ടാറൻ കേണ്ടാലവർഷകണ്ടാലതത ഉയർന്നെ അളവത്തിൽ

മഴടപ്രയതതതത്തിടന്റെ ഫലമണ്ടായണ്ടാണത 2018 ടല ഈ ടവള്ളടപണ്ടാകതത്തിനത കേണ്ടാരണവും.

ശേക്തമണ്ടായ  മഴടയ  തമ്മുടെർന്നെത  കകേരളതത്തിടല  മത്തിക  ജത്തില്ലകേളത്തിലമ്മുവും

ടവള്ളടപണ്ടാകവമ്മുവും  മലപമ്പ്രകദശേങ്ങളത്തിൽ  ഉരമ്മുൾടപ്രണ്ടാട്ടലമ്മുണണ്ടായത്തി.

അണടകട്ടത്തിടല  ജലനത്തിരപത  പകേമണ്ടാതതീതമണ്ടായത്തി  ഉയർന്നെ  കേണ്ടാരണവും  ഷട്ടറമ്മുകേൾ

തമ്മുറന്നെമ്മുവത്തിട്ടമ്മു.  ചരത്തിപതതത്തിലണ്ടാദദ്യമണ്ടായണ്ടാണത  54  ഷട്ടറമ്മുകേളത്തിൽ  35  എണവും

തമ്മുറന്നെമ്മുവത്തിടെമ്മുന്നെതത.  ഈ കേനത മഴയത്തിലമ്മുവും  പപ്രളയതത്തിലമ്മുവും  ഉരമ്മുൾടപ്രണ്ടാട്ടലത്തിലമ്മുവും

ഏകേകദശേവും  483  കപ്രർ മരത്തിച്ചതണ്ടായമ്മുവും  14  കപ്രടര കേണ്ടാണണ്ടാതണ്ടാവമ്മുകേയമ്മുവും ടചയതതമ്മു

.കകേരളതത്തിടല മത്തിക വതീടെമ്മുകേളത്തിലമ്മുവും  ടവള്ളവുംകേയറത്തി,  അവർകത  ദമ്മുരത്തിതണ്ടാശേശണ്ടാസ

കേദ്യണ്ടാമ്പ്രത്തികലകത  കപ്രണ്ടാകകേണ  അവസ്ഥ  വന്നെമ്മു  .കേനത  മഴടയതമ്മുടെർന്നെത  മത്തിക

വതീടെമ്മുകേൾ  തകേർന്നെമ്മു  വതീഴമ്മുകേയമ്മുവും  ടചയതതമ്മു.  391490  ലകവും  കേമ്മുടെമ്മുവുംബങ്ങളത്തിൽ

നത്തിന്നെണ്ടായത്തി  14707  ആളമ്മുകേൾ  ദമ്മുരത്തിതണ്ടാശേശണ്ടാസ  കേദ്യണ്ടാമ്പ്രമ്മുകേളത്തിൽ  ജതീവത്തികകണ

അവസ്ഥ  വന്നെമ്മു  .കകേരളതത്തിടല  ഏകേകദശേവും  നണ്ടാൽപ്രതത്തിനണ്ടായത്തിരവും  കകേണ്ടാടെത്തി

രജൂപ്രയമ്മുടടെ  നഷ്ടമണ്ടാണത  ഉണണ്ടായതത.  മനമ്മുഷദ്യടന്റെ   അനണ്ടാശേണ്ടാസതപതതീയമണ്ടായ

പപ്രവവൃതത്തിമജൂലമണ്ടാണത ഈ പപ്രളയവും ഉണണ്ടായതത.  ഈ പപ്രളയവും നടമ പ്രഠത്തിപത്തിച്ചതത

ജണ്ടാതത്തിമതകഭേദമകനദ്യ  എല്ലണ്ടാവരമ്മുവും  ഒടതണ്ടാരമ്മുമകയണ്ടാടടെ  ജതീവത്തികണടമന്നെണ്ടാണത

.ദമ്മുരത്തിതണ്ടാശേശണ്ടാസ  കേദ്യണ്ടാമ്പ്രമ്മുകേളത്തിലമ്മുവും  എല്ലണ്ടാവരമ്മുവും  ഒരമ്മുമകയണ്ടാടടെ  ആയത്തിരമ്മുന്നെമ്മു.

സണ്ടാമ്പ്രതത്തികേ  ഉച്ചനതീചതശങ്ങൾ  ഇല്ലണ്ടാതണ്ടാവമ്മുകേയമ്മുവും  മനമ്മുഷദ്യൻ  ഒറ്റടകട്ടണ്ടായത്തി

ജതീവത്തികണ്ടാൻ പ്രഠത്തികമ്മുകേയമ്മുവും ടചയതതമ്മു. 
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കുളലിര്മഴ
                                                  മജീര ടക.എട

 ഞഞാൻ 

എൻററെ വവീടടിൻററെ 

ഉമ്മറെതടിണ്ണയടിൽ നടിനന

 ആകഞാശതടിറന്റെ  അന്ധകഞാരതടിലലേകക

 ഒറന്നെതടിലനഞാകടി 

അലപഞാളതഞാ

മഴ

 ചടിലേ ശബ്ദലഘഞാഷങ്ങളഞായടി 

ഓടടിവന 

അന്നെക മഴറയന്നെ കുളടിരടിറന-

ഞഞാനറെടിഞ.

തുളടിയഞായടിറന്നെറന്റെ മഞാറെടി-

റലേതടി പടിറന്നെ ശബ്ദ-

 മഞാറലേങന നടിറെഞ ലപഞായടി

 പടിറന്നെ മഴറയന്നെ 

കുളടിരങ്ങക മഞാഞലപഞായടി

ഞഞാനന്നെക മററഞാര

മഴകഞായടി കഞാതടിരന  .
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    പററനഫൾ സമഫനഎ
                                                മമര കക.എഎ

        പണണ ഒര വലറയ നഗരതറൽ അടതഫയറ ശഫനറപരഎ എന ഒര
ഗഫമമണഫയറരന.      അവറകട ഒര അമയഎ മകനഎ തഫമസറചറരന.  അങകന

   അമ മകകന സളറൽ ചചർത.     സളറൽ ചപഫകഫൻ അവനണ ഇഷമഫയറരന.

       എനഫൽ അമകയ പറരറഞ നറൽകക എനതണ അവനണ വറഷമകരമഫയ കഫരരഎ
ആയറരന. എനഫലഎ,   അവൻ സളറൽ ചപഫയറതടങറ.   ഓചരഫ ദറവസവഎ സളറൽ

       നടകന കഫരരങൾ ഒനഎ വറടഫകത അവൻ അമചയഫടണ കചനണ പറയമഫയറരന.

    അമ അതണ കമചയഫകട ചകൾകമഫയറരന .    അങകന ഓചരഫ ദറവസവഎ കടന
        കപഫകയഫണറരറകക ഒര ദറവസഎ അവകന അചൻകറ ചപരഎ പറഞണ കളറയഫകറ.

     അവൻകറ അചൻ ഒര ചലഫററ ഇടറചഫണണ മരണകപടതണ.  ആ സഎഭവകതതടർനണ
    അവൻ ഓചരഫ ദറവസവഎ വറഷമറച കകഫണറരന.     അചപഫൾ അവകന അമ
   അവകന അടതവറളറചണ പറഞ "   നമകട വറഷമങകള ഓർതകകഫണണ

   ദദഖറചകണ അതറകന അതറജമവറകകയഫണണ ചവണതണ".    അങകന അവൻ പഠറച
മചനററ.      എലഫ മതരങളറലഎ ഒനഫഎ സഫനഎ കകവരറച.  അങകനയറരറകക

  ഒരദറവസഎ അവകന പററനഫളഫയറരന,   പതറചനഴഫഎ പററനഫൾ .  അചപഫൾ അവൻ
 അമചയഫടണ ചചഫദറച,      എകന പതറകനടഫമകത പററനഫളറനണ അമ എനറകണ എനണ

 സമഫനമഫണണ തരനതണ?.      അചപഫൾ അമ പറഞ അതണ അചപഫഴകത
 കഫരരമകല ,   അതണ അനണ തമരമഫനറകഫഎ.    അങകന നഫളകൾ കടന ചപഫയറ.ഒര

    ദറവസഎ അവകന കണറൽ ആസറഡണ പററ,   അവകന കഫഴണ നഷണകപട.കറചണ
    നഫളകൾകണചശഷഎ അവനണ കഫഴണ തറരറചണ കറടറ.    വമടറൽ കചനചപഫഴഫണണ അവൻ

അററയനതണ,      അവകന അമയകട കണഫണണ അവനണ നൽകറയതണ എനണ.അനണ
   അവകന പതറകനടഫഎ പററനഫൾ ആയറരന.  അചപഫൾ അതറനറടയറൽ

ഉണഫയറരന.      ഇതഫണണ ഞഫൻ തന പററനഫൾ സമഫനഎ.
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    പ്രളയട ഒസരല്ലാര്മ 
                                                            ആരനനന്ദ ടക.എ

സകരളട ഇതുവടര കല്ലാണല്ലാത ഒരു പ്രളയമല്ലാണട് നമള് ഇതുവടര കണതട്. പ്രളയട

കല്ലാരണട നമ്മുടട മലയല്ലാളലികള് അനഭവലിചതട് തജീരല്ലാത സവദനകളല്ലാണട്.

ഇതുകല്ലാരണട, കുസറ നല്ലാശേനഷ്ടങ്ങള് സടഭവലിച്ചു .സലല്ലാകട ടമല്ലാതട അടലിമറലിചതട്

സപല്ലാടലയല്ലാണട് പ്രളയട .അതുടകല്ലാണ്ടുണല്ലായ നല്ലാശേനഷ്ടങ്ങള് ഒരലിക്കലട ആര്ക്കുട

നലികതല്ലാൻ പറ്റുനതലിലട അപ്പുറതല്ലാണട് .സലല്ലാകടമമ്പല്ലാടമുള ആളുകടള

കണജീരലിലല്ലാഴട്തലി പ്രളയട ടകല്ലാണ്ടുണല്ലായ നല്ലാശേനഷ്ടങ്ങള് സകല്ലാടലികള്

വലിലമതലിക്കുനതലിലട അപ്പുറമല്ലാണട്. സല്ലാധല്ലാരണക്കല്ലാരലില് ഇതട് വലലിയ ഒരു

ഭജീകരതയല്ലാണട് സൃഷ്ടലിചതട്. വനനജജീവലികളുട പലിഞ്ചുകുഞങ്ങളുട അടക്കട നൂറുകണക്കലിനട്

ആളുകള് ഇതലില് ഉള്ടപടലിട്ടുണട്. സകരളട കണ ഏറവുട വലലിയ ദുരന്തമല്ലാണട് ഈ

സടഭവലിച പ്രളയട. സകരളതലില് ഉടനജീളട മറക്കല്ലാൻ പറല്ലാത അനഭവമല്ലായലി മല്ലാറലി.

പ്രളയട നടമ 

കണജീരലിലല്ലാഴട്തലി .
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ഒരു അതലിജജീവനതലിടന്റെ കഥ   
                                                                         മമര കക.എഎ

ഒരു രല്ലാത്രലി രല്ലാമുവുട അവടന്റെ ഭല്ലാരനസുമയുട മൂനട് കുടലികളുട കടലിലലില് കലിടക്കുന

.അങ്ങടന  ഉറക്കതലിസലക്കട്  വഴുതലി  വജീഴല്ലാൻ  തുടങ്ങുസമ്പല്ലാള്  ആരുടടസയല്ലാ  നലിലവലിളലി

രല്ലാമുവലിന്റെ കല്ലാതലില് പ്രതലിധസ്വനലിക്കുനതല്ലായലി അവന സതല്ലാനലി.  അവൻ പലിടടഞണജീറട്

വജീടലിൻടറ ഉമറസതക്കട് ഒനട് സനല്ലാക്കലി. അസപല്ലാള് രല്ലാമുവലിടന്റെ വജീടലിന്റെ അടതട് നലിനട

ആസരല്ലാ വലിളലിച്ചു പറയുനതു സകട്ടു

 "ടവളട  വരുനണട്  ഇസപല്ലാള്  ഇവലിടടയുട  എത്തുട  എലല്ലാവരുട  ഓടലി

രക്ഷടപസടല്ലാ" 

അതുസകടതുട  എടന്റെയുളലില്  എടന്തനലിലല്ലാത  ഒരു  ഭജീതലി  ഉളവല്ലായലി.  ഞല്ലാൻ

അകസതക്കട് ഓടലി  കയറലി  വല്ലാതലില്മുറടകയടച്ചു എനലിടട്  ഉറങ്ങലിക്കലിടക്കുന ഭല്ലാരനടയ

വലിളലിച്ചുണര്തലി സുസമ സുസമ ഭല്ലാരന ഒനട് കണട് തലിരുമലി ടകല്ലാണട് സചെല്ലാദലിച്ചു

 എന്തലിനല്ലാ മനഷനല്ലാ കലിടനട് ഒചടവക്കുനതട്? 

ഇവലിടടടയല്ലാടക്ക ടവളട കയറല്ലാൻ സപല്ലാകുന നജീ സവഗട കുഞങ്ങടള എടക്കട്. 

സുമ സചെല്ലാദലിച്ചു 

ഇനലി  ഇസപല്ലാള്  നമള്  എസങ്ങല്ലാടട്  സപല്ലാകുട  രണ്ടുനലില  വജീടല്ലായലിരുടനങലില്

മുകളലിലടത  മുറലിയലിടലങലിലട  കയറലിനലില്ക്കല്ലാ  മല്ലായലിരുന.  അവര്  ടതല്ലാടടത

രണ്ടുനലില  വജീടലിടല  രല്ലാസധചലിടയ  വലിളലിച്ചു  രല്ലാസധചലി   രല്ലാസധചലി  ഞങ്ങള്  അസങ്ങല്ലാടട്

വസനല്ലാടട  ഇവലിടട  ഇസപല്ലാള്  ടവളട  കയറുട.രല്ലാസധചലി   പറഞ  ടപടനട്  വല്ലാ

അവടരയുട കൂടലിടക്കല്ലാ 

എനലിടട്  അവടര  വലിളലിക്കല്ലാൻഅകസതക്കട്  ടചെനസപല്ലാള്  സുമ

എടന്തല്ലാടക്കടയല്ലാ  സല്ലാധനങ്ങള്  ധൃതലിയലില്  ടപറുക്കലി  അലമല്ലാരയ്ക്കു  മുകളലിലട

ടബര്തലിനട് മുകളലിലടമലല്ലാട അടക്കലിവയ്ക്കുകയല്ലായലിരുന. 

പലിനജീടട്  ഒട്ടുട  സമയട  കളയല്ലാടത  ഞങ്ങള്  കുടലികടള  എടതട്   രസതചലിയുടട

വജീടലിടലതലി  അവരുടട   വജീടലിടന്റെ  തല്ലാഴടത  നലിലയലില്  മുസടല്ലാളട  ടവളട

ജജ.വജ.എചച്ച് എസച്ച്.എസച്ച് വവാകകേരജ                ലലിറലില് കകൈററ്റ് മമാഗസലിന്                                            10



നൂലലിലല്ലാ പടട

കയറലിയലിരുന.ഓസരല്ലാ  ടസക്കന്റെലിലട  ടവളതലിടന്റെ  അളവട്

കൂടലിടക്കല്ലാസണയലിരുന.ഞല്ലാൻ  

അവടര   എങ്ങടനസയല്ലാ  മുകളലിടലതലിച്ചു.  അസപല്ലാള്  അവലിടട

അപരലിചെലിതരല്ലായ സവടറ ആടരല്ലാടക്കസയല്ലാ ഞങ്ങസളക്കല്ലാള് മുടമ്പതലി യലിരുന.

 എലല്ലാവരുട  ഓടസരല്ലാസ്ഥലതട്  പരമല്ലാവധലി  ഒതുങ്ങലികലിടനറങ്ങുസമ്പല്ലാഴുട  ഇടയലിടയട്

എഴുസനറട്  ടവളതലിൻടറ  അളവട്  കുറയുനസണല്ലാ  എനട്  സനല്ലാക്കുമല്ലായലിരുന.

അങ്ങടന രല്ലാവലിടല ആയലി.ടപല്ലാതുടവ ഭക്ഷണപ്രലിയനല്ലായലിരുനടവങലിലട   

ധല്ലാരല്ലാളട  സപര്  ഉണല്ലായലിരുനതുടകല്ലാണട്  ഞല്ലാൻ  വളടര  കുറചട്  മല്ലാത്രസമ

കഴലിചലിരുനള.  അങ്ങടനയലിരലിടക്ക  രണ്ടുദലിവസട  കടനസപല്ലായലിരലിക്കുന.  ഞല്ലാൻ

പലസപല്ലാഴുട  സുരക്ഷസസനയുമല്ലായലി  ബന്ധടപടടങലിലട   തജീവ്രമല്ലായ  ഒഴുക്കട്   കല്ലാരണട

ഇവലിടട ഒനട തടന എതലിക്കല്ലാൻ കഴലിയലിടലനട് അവര് വജീണ്ടുട വജീണ്ടുട പറഞ.

ഒരുപല്ലാടട്  സരല്ലാഗലികളല്ലായ  വനകലികളുട  കൂടടയുണട്.  അവര്ക്കട്  ടപടടനട്  എങ്ങല്ലാനട

അസുഖട  കൂടലിയല്ലാല്  ആശുപത്രലിയലില്  എതലിക്കല്ലാനള  ഒരു  സടവലിധല്ലാനട  സപല്ലാലട

ഞങ്ങളുടട  കയലിലലിലല്ലായലിരുന  .ടപടടനട്  ഞല്ലാൻ  ഒരു  വല്ലാര്ത  സകട്ടു,  ഭക്ഷണവുട

കുടലിടവളവുട എലല്ലാട തജീര്ന തുടങ്ങലിയലിരലിക്കുന. 

എന്തുടചെയ്യുടമനറലിയല്ലാടത  ഞങ്ങടളലല്ലാവരുട  ആശേങയലിലല്ലാണട്  .ടപടനല്ലാണട്

ഒരു ടഹലലിസകല്ലാപട്ററലിടന്റെ ശേബട്ദട കല്ലാതലില് മുഴങ്ങലി തുടങ്ങലി.  ഞല്ലാനടൻ എതലിസനല്ലാക്കലി

,വനല്ലാമസസന  ഉസദനല്ലാഗസ്ഥരല്ലായലിരുന  അതലില്  അവര്ക്കട്  ഞങ്ങള്ക്കട്  തരല്ലാനല്ലായലി

സല്ലാധനങ്ങളുട  വസ്ത്രവുട  ഉണല്ലായലിരുന.  എലല്ലാവരുട  സസന്തല്ലാഷതല്ലാല്  തുളലിചല്ലാടലി.

ആത്മവലിശേസ്വല്ലാസതലിടന്റെ  ഒരു  പുഞലിരലി  എനലിക്കട്  അവരലില്  ടതളലിഞ

കല്ലാണല്ലാമല്ലായലിരുന.
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 ഉപനനല്ലാസട
                                             ടക.എട.  മജീര 

പ്രകൃതലിക്കട് മുനലില് മനഷനൻ എത്ര നലിസഹല്ലായനട നലിരല്ലായുധനട ആടണനട് സകരളട

തലിരലിചറലിയുകയല്ലാണട്. ഇത്രസമല് തജീവ്ര സശേഷലിസയല്ലാടട പ്രകൃതലി ആഘല്ലാതസമല്പലിച

ഒരുകല്ലാലട സമജീപ ചെരലിത്രതലിലലില. നമുക്കട് ടചെയല്ലാനളതട് ഒനമല്ലാത്രട കരുസതല്ലാടട

ഒറടക്കടല്ലായലി ഈ ദുരലിതകല്ലാലടത സനരലിടക .മഴ ഒരുക്കലിയ ഒരു  പല്ലാഠവുട മറക്കല്ലാടത

പഠലിച്ചു വയ്ക്കുക.  ആശേസ്വല്ലാസതലിടന്റെ കരങ്ങളലില് ദുരലിതബല്ലാധലിതടരയുട

രക്ഷല്ലാപ്രവര്തകടരയുട ഉപസദശേലിക്കല്ലാതലിരലിക്കുക. എനതട് ഒരു പ്രധല്ലാന ദദൗതനട

ആണട്.ടവളട കയറലിയലിറങ്ങലിയ വഴലികളലിലൂടട ഒനകൂടലി നമുക്കുട കയറലിയലിറങ്ങല്ലാട

.ടവളട കല്ലാണലിച്ചു തന വഴലികള് ഒരലിക്കലട മറന സപല്ലാകലില എനട് മനസലിലറപലിക്കല്ലാട.

ഒനലിച്ചു  നലില്ക്കുകയലല്ലാടത ഒനട ടചെയല്ലാനല്ലാവല്ലാത ദുരലിത കല്ലാലമല്ലാണട് മഴ നമുക്കട്

സമല്ലാനലിചതട്. ഇസപല്ലാഴുട കലലി പൂണട് തുടരുകയല്ലാണട് സപമല്ലാരലി.

ടവളട ടപല്ലാങ്ങുകയുട അസതസവഗതലില് ഇറങ്ങുകയുട ടചെയ്യുനതല്ലാണട് പതലിവട് രജീതലി.

കൂടലിസപല്ലായല്ലാല് ഒരു ദലിവസട ടവളട ഇറങ്ങല്ലാടത നലില്ക്കുട .ഇതല്ലാണട് സകരളട

പരലിചെയലിച ടവളട ടവളടപല്ലാക്കട .ഇതവണ ഇടതലല്ലാട ടതറലിചല്ലാണട് മഴയുട

പുഴകളുട ഒത്തുകളലിചതട്. ഇടമുറലിയല്ലാടത ഇടവപല്ലാതലി എടന്തനട് പുതലിയ തലമുറ

കല്ലാണകയല്ലായലിരുന .നലിരന്തരട ശേകമല്ലായലി മഴടപയ. നല്ലാടട നഗരവുട കല്ലാടട മലയുട

പുഴയുട അതലില് മുങ്ങലി.സകരളട പ്രളയട എന യല്ലാഥല്ലാര്തനട അനഭവലിച്ചു

തുടങ്ങുകയല്ലായലിരുന. മഴ അതലി ശേകമല്ലാവുകയുട ടവളട കവലിടഞല്ലാഴുകുകയുട അതട്

ഒഴുകലി സപല്ലാകുന വഴലിടയലല്ലാട തടസങ്ങള് ഉയരുകയുട ടചെയ്തസപല്ലാള് പുഴ വഴലി

മല്ലാറലിടയല്ലാഴുകല്ലാൻ തജീരുമല്ലാനലിച്ചു. സടഭരലിണലികളലിടല ജലട കൂടലി എതലിയസതല്ലാടട

അപല്ലാടട ടവളതലില് മുങ്ങുന സ്ഥലിതലിയല്ലായലി.നലികതലിയ വയലലിലട

തണജീ തടതലിലട സലിമന്റെട് ഇടട് ഭടഗലിയല്ലാക്കലിയ മുറത്തുട ടവളട൪ .ടപരുമഴയുട
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പ്രകൃതലിടയ മറനള വലികസനവുട കകസകല്ലാ ത്തുട സകരളട പ്രളയ ജലതലില്൪

മുങ്ങലി.എലല്ലാ പുഴകളുട കവലിടഞല്ലാഴുകലി.സനരസതതടന ടവളട നലിറഞലിരുന

സടഭരണലികള് ഓസരല്ലാനല്ലായലി തുറന വലിസടണലി വന.കല്ലായലട കുളവുട സതല്ലാടട എലല്ലാട

നലിറടഞല്ലാഴുകലിയസതല്ലാടട നല്ലാടല്ലാടക ടവളതലിനടലിയലില് ടകടലിടങ്ങളുട,പല്ലാലവുട,സറല്ലാഡട,

വല്ലാഹനങ്ങളുട തകര്തല്ലായലിരുന  ടവളതലിടന്റെ വരവട്.പല്ലാറ,ടചെടലികള് പല്ലാസലിക്കുട

മറട് മല്ലാലലിനനങ്ങളുട  ,ചെത മൃഗങ്ങള്, ഇങ്ങടന ടവളട ഒഴുക്കലി ടകല്ലാണ്ടുവനതട്

ദുദുഃസസ്വപ്നതലിടന്റെ സമല്ലാനമല്ലായ കല്ലാഴ്ചകള്. നരകതുലനമല്ലായ അനഭവങ്ങള് പലിടനയുട

ജനങ്ങടള കല്ലാതലിരലിക്കുകയല്ലായലിരുന. നട്ടുചയ്ക്കുട ഇരുള് പരത്തുന മഴ ഓസരല്ലാ

നലിമലിഷവുട ടപല്ലാങ്ങുന ടവളട .ടടറസലിനമുകളലില് സമല്ക്കൂരകളലില് അഭയട സതടലിയ

ആയലിരങ്ങള്. കുടലിക്കല്ലാനട കഴലിക്കല്ലാനട ഒനമലില.പുഴസയതട് കരസയതട്

തലിരലിചറലിയല്ലാനല്ലാകല്ലാതവലിധട ടവളട.

                                ഇതരട അനഭവങ്ങള് ,കല്ലാഴ്ചകള്,എന്തലിനട് സപടലി സപല്ലാലട

മലയല്ലാളലിയുടട മനസലില് ഉണല്ലായലിരുനലില എനതല്ലാണട് സതനട .പ്രളയടത മുൻകൂടലി

പ്രവചെലിക്കല്ലാടനല്ലാ, മുൻകരുതല് നടപടലിടയടക്കല്ലാസനല്ലാ നമ്മുടട ദുരന്തനലിവല്ലാരണ

സസനകള്ക്കട് ആയലില. നലിറഞകവലിയുനതലിനട് കുറച്ചുദലിവസട മുൻടപങലിലട

അല്പല്ലാല്പമല്ലായലി  ഡല്ലാമുകള് തുറസക്കണതല്ലായലിരുനജീസല?   കല്ലാലല്ലാവസ്ഥയലിടല മല്ലാറട

തജീവ്ര കല്ലാലല്ലാവസ്ഥ അനഭവങ്ങള് തുടര്ക്കഥയല്ലാവുകയല്ലാണട് . ടവളക്ഷല്ലാമട

ഉഷ്ണകല്ലാലത്തുട കടലല്ലാക്രമണട പലിനജീടട് ഇതല്ലാ പ്രളയവുട. പ്രകൃതലി മല്ലാറുകയല്ലാണട്

കല്ലാലല്ലാവസ്ഥയുട ഇതട്  തലിരലിചറലിയല്ലാടനങലിലട തയല്ലാറല്ലായല്ലാല് സകരളതലിനട് ഇനലി ഇതരട

പ്രളയ കല്ലാലങ്ങടള അതലിജജീവലിക്കല്ലാനല്ലാവുട .

ഭൂമലിയലില് മനഷനടന്റെ ദുഷ്ടത വ ദലിചസപല്ലാള് സടഭവലിചതട് ഇതല്ലാണട്൪ . ടവളടപല്ലാക്കട

നല്ലാല്പതുനല്ലാള് തുടര്ന. ജലനലിരപ്പുയര്ന,  ഭൂമുഖതട് ചെലിരലിക്കുന എലല്ലാ

ജജീവജല്ലാലങ്ങളുട ചെടതല്ലാടങ്ങലി .പക്ഷലികളുട കനകല്ലാലലികളുട കല്ലാട്ടുമൃഗങ്ങളുട ഇഴ

ജന്തുക്കളുട മനഷനരുട ചെടതല്ലാടങ്ങലി. മനസലിലട പ്രവര്തലിയലിലട കൂടലി ഓസരല്ലാരുതര്ക്കുട

അതലിജജീവനതലിടന്റെ സകല്ലാട സൃഷ്ടലിക്കണടമനല്ലാണട് പ്രളയകല്ലാലങ്ങള് പഠലിപലിക്കുനതട്.

ജജ.വജ.എചച്ച് എസച്ച്.എസച്ച് വവാകകേരജ                ലലിറലില് കകൈററ്റ് മമാഗസലിന്                                            13



നൂലലിലല്ലാ പടട

മനഷനടനല്ലാപട പക്ഷലിടയയുട മജീനലിടനയുട പല്ലാമ്പലിടനയുട നല്ലാല്ക്കല്ലാലലികടളയുട

കരുതലലിടന്റെ സകല്ലാടടയല്ലാപട കൂടണട. മണട പുഴയുട കടലട വല്ലാസസയല്ലാഗനമല്ലാകണടമങലില്

ജജീവനളവടയലല്ലാട തമലിലള പരസട്പരതലിടല  സഹജജീവനതലിടന്റെ

അക്ഷരമല്ലാല പഠലിസച മതലിയല്ലാകൂ .സല്ലാക്ഷരരല്ലായ നമുക്കലിതലിനട് കഴലിയുസമല്ലാ? എനല്ലാണട്

പ്രളയകല്ലാലട സചെല്ലാദലിക്കുനതട്

വര മഞലിമ ടക എസട്
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നൂലലിലല്ലാ പടട

കേലവാകമേള   2018 19
2018 19 വർഷതത്തെ സ്കൂൾ കൈലലമാത്സവവം തസപവംബർ 13 14 വവമാഴവം തവളലി

തതീയതലികൈളലില് നടക്കുന്നതമാണറ്റ് വവകലിഗത ഇനങ്ങളലില് 3 എണ്ണത്തെലിനവം

ലസ്റ്റേജലിതര മത്സരങ്ങളലില് മൂതന്നണ്ണത്തെലിലവം ഗ്രൂപലിനങ്ങളലില് മൂതന്നണ്ണത്തെലിനറ്റ്

ഒരു കുടലികറ്റ് പതങ്കെടുകമാവുന്നതമാണറ്റ് കുടലികൈളുതട ലപരുകൈൾ തസപറ്റ്റവംബർ

ഏഴലിനകൈവം ഹഹൗസറ്റ് ചമാർജറ്റ് വഹലിക്കുന്ന അധവമാപകൈ അദവമാപകൈർ വർഷവം

നല്ലകൈണ്ടതമാണറ്റ് 3 ഹഹൗസുകൈളുതട അടലിസമാനത്തെലിലമായലിരലിക്കുവം

മത്സരങ്ങൾ

 തറെഡറ്റ് blue ഗതീന് എന്നലിവയമാണറ്റ് 

ഹഹൗസുകൈൾ ലസ്റ്റേജലിതര മത്സരങ്ങൾ 5 9 2018 ബുധനമാഴ്ച മുതല്

ആരവംഭലിക്കുന്നതമാണറ്റ് ലസ്റ്റേജലിതര മത്സരങ്ങൾകറ്റ് പ്രലതവകൈവം ലപരുകൈൾ

നല്ലകൈണ്ടതലില്ല 

ജജ.വജ.എചച്ച് എസച്ച്.എസച്ച് വവാകകേരജ                ലലിറലില് കകൈററ്റ് മമാഗസലിന്                                            15


	പ്രളയം
	ദയ ദളാക്ഷന് എം


