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നനന്ദിയുടടെ ഒരു വവാകക......

ഹഹൈസ്കൂള് തല വവിദദദ്യാര്തവികളുടടെ വവിവര സദ്യാങങ്കേതവിക വവിദദ വളര്ത്തുന്നതവിനന
വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ വകുപന ആവവിഷ്കരവിച്ച KITE പദ്ധതവികന സുസസദ്യാഗതത.ഈ സതരതഭത 
വവിജയവിപവിക്കുന്നതവിനന എടന്ന സഹൈദ്യായവിച്ച എടന്റെ സഹൈപദ്യാഠവികള്ക്കുത,അദദദ്യാപകര്ക്കുത 
ഞദ്യാന് നനവി പറയുന. ലവിറവില്ഹകറനസനഅതഗങ്ങളുടടെ എളവിയ പ്രയത്നമദ്യായ 'കണവിക' 
സസങനദ്യാഷത സമര്പവിക്കുന.

                                    

                 സ്റ്റുഡന്റെന എഡവിറര്
                                                           ആദര്ശന പ്രകദ്യാശന് 
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         ST.THOMAS HS KARIKKOTTAKARI
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ആശശംസ

പമാഠപുസ്തകത്ത  ചഡിട്ടപപ്പെടുത്തഡിയഡിരഡിക്കുന്ന  കകവലമമായ  അറഡിവുകളുപട
വഡിനഡിമയത്തഡിനപ്പുററം  ലഡിറ്റഡില്കകറ്ററ്റ്സറ്റ്  വഡിദദമാര്തഡിയുപടയുറം  സജജീവവുറം
സമ്പൂര്ണ്ണവുമമായ  പങ്കളഡികത്തമാടുകൂടഡിയുള്ള  ഒരു  ഡഡിജഡിറ്റല്  മമാ  ഗസഡിന്
തയമാറമാകഡി  എന്നറഡിഞ്ഞതഡിന്  അതഡിയമായഡി  സകനമാഷഡിക്കുന.ഈ
മമാഗസഡിനറ്റ്  എപന്റെ എലമാ വഡിജയമാശറംസകളുറം കനരുന.ഇതഡിനു പഡിന്നഡില്
പ്രവര്ത്തഡിച്ച എലമാവപരയുറം അഭഡിനനഡിക്കുന.

                                      ആശറംസകകളമാപട,

                                        ശജീ പജയഡിറംസറ്റ്  പഡി.വഡി
                                                    [H .M]             
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ആശശംസകള

പസന്റെറ്റ് കതമാമസറ്റ് കഹൈസ്കൂള് ലഡിറ്റഡില് കകറ്ററ്റ്സറ്റ് അറംഗങ്ങളുപട ഡഡിജഡിറ്റല്
മമാഗസഡിന് 'കണഡിക'തയമാറമാകഡിയതഡില് വളപര സകനമാഷ  മുണറ്റ്.ഇതറ്റ് കക-

വലറം ഒരു 'കണഡിക' മമാത്രമമാണറ്റ്.അടുത്ത ഉദദമത്തഡില് ഒരു സകരമാവരമമായഡി
മമാറപട്ടഎന്നമാശറംസഡിക്കുന.

                                              ലന്ദിറന്ദില് കകറകസക
    മദ്യാസ്റ്റര്                                                 

ങജദ്യാസന പ്രകദ്യാശന .സവി.ജവി                          

                               മവിസ്ട്രസന
                                          ശശ്രീമതവി അനവിത ങജദ്യാസഫന.പവി.
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   ആശശംസ

ലഡിറ്റഡില് കകറ്ററ്റ്സഡിപന്റെ പ്രഥമ സറംരറംഭമമായ ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന് 'കണഡിക'യറ്റ് 
എലമാവഡിധ ഭമാവുകങ്ങളുറം കനരുന.

                                                                               

                                                                         
                                                                                         

                                                                                                                
                                                                                                                 ടസബവാസസ്റ്റ്യന് ടക വന്ദി

                                SITC,   STHS                   
               KARIKKOTTAKARI
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എഡഡിറററ്റോറഡിയല് റബറ്റോര്ഡഡ

ചശ്രീഫന എഡവിറര്: ആദര്ശന പ്രകദ്യാശന്
     

 അതഗങ്ങള്:  ആല്ബവിന് പവി ടക
                   
                   ഫദ്യാതവിമത്തുല് സുമയ
                        
                   അഞ്ജന സുബ്രമണദന്
                    
                   വവിനശ്രീത വവിജയന്.
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തവാളുകള മറന്ദിക്കുമമവാള........

 എപന്റ സസ്വപ്നങ്ങള്...............................................................................................................................12

 ഹൈകയമാ വഡിശക്കുക്കുുകന്ന.............................................................................................................................39

അനുതമാപകണ്ണജീര്.................................................................................................................................18

ആവശദമമാണറ്റ് ഗുരു................................................................................................................................24

എന്.എന് കകമാടറ്റ് (1927-1987)...........................................................................................................25

എപന്റ സസ്വപ്നങ്ങള്................................................................................................................................12

കടമ്മനഡിട്ട രമാമകദ ഷറ്റ്ന് (1935-2008)......................................................................................................14
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കചതസഡിന് വഡികമാരങ്ങള്........................................................................................................................26

കതനജീച്ചയുപട പമാട്ടറ്റ്.................................................................................................................................40
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പരഡിശമറം പചയ്യുകഡിപലനഡികനയുറം............................................................................................................32

കപമാടമായ മരറം........................................................................................................................................28
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മതഡികലരഡികന്നഡി....................................................................................................................................30
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          നദ്യാടെവിടന്റ നന്മകദ്യായന...

വളരുവവിന്  നദ്യാടെവിന് നല്ല മകളദ്യായന
ഉണരുവവിന് ങലദ്യാകതവിന്മയകറവദ്യാന്
ഒത്തു ങസ്നേഹൈ സുഗനത പരതവിനദ്യാത

വളരണത  വദ്യാടെദ്യാമലരുകളദ്യായവിനവി

ഒങര മന്നവിടന്റ മദ്യാറവിന്തലചദ്യായവിച്ചന
ഒങര  ഭൂവവില് ജലവത കുടെവിച്ചുനദ്യാത.

ഒങര  സൂരദപ്രകദ്യാശടതങയറ്റുനദ്യാത
ഒങര  നവിറ തവിണത സവിരയവിടലഴുന്നനദ്യാത

ഒങര മര്തദകുലതവില് പവിറന്നനദ്യാത
ഒങര ശകവിതന് ശദ്യാനവിദര്ശവിച്ചു നദ്യാത
ഒങര മദ്യാര്ഗ്ഗതവിലനദടമങതണ്ട നദ്യാത
ഒങര ഛദ്യായയവില് സദഷവിയദ്യായുള്ളനദ്യാത

ഒങര  മന്നവിടന്റ  വദ്യായു ശസസവിച്ചുനദ്യാത
ഒങര  വദ്യായുടവ മന്നവില്തദജവിച്ചുനദ്യാത

ഒങര  ങകദ്യാണവിയവില് ലശ്രീലകള് പൂണ്ടുനദ്യാത.
പുതു പുതു പുലരവികള് മദ്യാടെവിവവിളവിക്കുവവിന്
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ഒരു  പുതുപദ്യാരവിടന ടകടവിയുയര്ത്തുവദ്യാന്,
എല്ലദ്യാത മറനനദ്യാത , എല്ലദ്യാത ടപദ്യാറുത്തുനദ്യാത

ങലദ്യാഹകകനദ്യാഥടന്റ പദ്യാതയവിടലത്തുവവിന്
ആ പുതു ഭൂവവിടന്റ മദ്യാറവിങ്കേല്  നദ്യാമവിനവി
പുതനുണര്ടവഴുത, വദ്യാടെദ്യാമലരുകള്.

                               അ  ഞ്ജന സുബ്രമണദന്
                                IX C
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ബബ..ബബ!പത...പത!

മഹൈദ്യാവവികദതവിയദ്യാണന മവികന് നദ്യായ
അവന് എല്ലദ്യാവടരയുത ടവറുടതകുരച്ചന ങപടെവിപവിക്കുത 
ഒരു ദവിവസത മവികന് ങനദ്യാക്കുങമദ്യാള് അതദ്യാ മുറടതമരച്ചവില്ലയവില് ഒരു 
അണദ്യാന് 
'ഇവടന ങപടെവിപവികദ്യാത' മവികന് വവിചദ്യാരവിച്ചു.
മവികന് മരചുവടവില് ടചന എന്നവിടന മുകളവിങലകന ങനകവി കുരങയദ്യാടെന കുര!
കുര ങകടന അണദ്യാനന ങദഷദത വന.
അണദ്യാന് മരതവിടല പഴങ്ങള് പറവിച്ചന മവികടന തുരുതുരദ്യാ എറവിഞ.
ഏറു ടകദ്യാണ്ടന ങവദനവിച്ച മവികന് കര  ഞടകദ്യാണ്ടന ഒറങയദ്യാടത!
                                                                       
                                                                                                 

അഭവിജവിതനമദ്യാതത
IX A  
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 എടന്റ  സസ്വപ്നങ്ങള

ഇന്നറ്റ്   എപന്റ  ജജീവഡിതത്തഡില് 
ആയഡിരറം  സസ്വപ്നങ്ങളുപട
നജീര്ചമാലമായഡി  ഒഴുകുന്ന  വന്  സസ്വപ്നങ്ങള്
  ഞമാന്  ഒരുകഡി
ആയഡിരറം  ആയഡിരറം  കമമാഹൈങ്ങള്
ഞമാന്  നജീകഡി
പണപത്ത  കമാലപത്ത  കപമാല്
പ്രകൃതഡിപയ  കനമാകഡിടമാന്
അതഡിപന്റ  ചൂടുവറ്റഡി  എനറം എനറം  ജജീവഡിച്ചഡിടമാന്
കമാരുണദറം   തുളമ്പുന്ന   മനുഷദരുമമായഡി
ഉലമാസഡിച്ചടമാന്    എപന്റ  വലഡിയ ഒരു സസ്വപ്നമമായഡിരുണറ്റ്
ശജീകൃഷണന്  കമാളഡിയപനവധഡിച്ച  നദഡിയഡില്
പചന്നറ്റ്.ശജീകൃഷ  ഗമാനറം  ആലപഡികണപമനഡിപകമാന്നറ്റ്
ഇളറംകമാറ്റഡില്  ആടഡി ഉലയുന്ന തളഡിരഡിപന
കപമാപല  ഞമാന്  ആ ഇളറംകമാറ്റഡില്  ആടഡിഉലയമാന്
പകമാതഡിപ്പു .
കമമാഹൈനവുറം ശമാനവുമമായഡി  ഇണങ്ങഡിനഡില്ക്കുറം
പൂമമാട്ടപയ  കപമാപല  ആയഡിടമാന്
കമമാഹൈമുണറ്റ്  എനഡികറ്റ്   ഇന്നറ്റ് .
കകപയത്തമാ  ദൂരത്തു  നഡില്ക്കുന്ന
ചന്ത്രപന്റ   മുകളഡില്കയറഡി  ആകമാശറം  ചുറ്റമാനമായഡി
ഞമാന്  ഇന്നറ്റ്   പകമാതഡിക്കുന .
ആയഡിരറം  പമാവങ്ങള്കറ്റ്  പുണദങ്ങള്
പചയജീടുവമാന് .
പസ്നെഹൈത്തഡില്   ജജീവഡിച്ചഡിടമാന്    ഞമാന്
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ഇന്നറ്റ്  പകമാതഡിക്കുന  .
യുദ്ധവുറം  ഭജീകരതയുറം  തഡിങ്ങഡിനഡില്ക്കുന്ന
ഈ  കലമാകറം .
അശമാനതയുപട  അടയമാളമമാണകലമാ ...
കകഴുകയമാണറ്റ്  ഞമാന് ഇന്നറ്റ്  ഈ  കലമാകത്തഡിപന്റ
അവസ്ഥ  ഓര്ത്തറ്റ്  ഓര്ത്തറ്റ് .
ഈ  കലമാകപമമമാടുമുളള   ജനങ്ങള്കറ്റ്  ഓകരമാ
സദപ്നറം  കമാണണറം  ഒരു  പ്രകൃതഡിപയ
യുദ്ധങ്ങള്  ഒനമഡിലമാപത
ചഡിനഡികണറം  നമ്മള്   പകമാല്ലുന്നതറ്റ്
നമ്മുപട  കൂട്ടപരയമാ
കമാണണറം  നമ്മള്   അവരുപട
അവകമാശങ്ങള്
ഒരുവന്  മമാത്രറം   അവകമാശപപ്പെട്ടതല   ഈ
ഭൂമഡി,
ചനഡികമാറം  പ്രവര്ത്തഡികമാറം  ഓകരമാ  ഓകരമാ
മനകസമാപട
നകലമാരു  നമാളകത്തകമായഡി  സസ്വപ്നങ്ങള്
കമാണുവമാണറ്റ് .
എപന്റയഡിറം  കലമാകത്തഡിപന്റയുറം   മുഴുവന്
സകനമാഷത്തഡിനമായറ്റ് . 
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കടെമ്മനവിട  രദ്യാമകദ ഷനന് (1935-2008)
                                                               
നദ്യാടെന്പദ്യാടവിടന്റ ഈണതവിലത തദ്യാളതവിലത
കവവിത രചവിച്ച മലയദ്യാളതവിടല പ്രശസ
കവവി.1935 മദ്യാര്ച്ചവില് പതനതതവിട ജവില്ലയവിടല
കടെമ്മനവിട ഗദ്യാമതവില് ജനവിച്ചു.ങമങലത
രദ്യാമന്നദ്യായരുത കുടവിയമ്മയുമദ്യാണന
മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകള്.പഠനങശ  ഷത 1959 ല്
മദദ്യാസവിടല ങപദ്യാസ്റ്റല് ഒദ്യാഡവിറന ആന്ഡന
അകബണ്ടനസന ഓഫശ്രീസവില് ങജദ്യാലവി ലഭവിച്ചു. 
ങകരള ങസറന ഹലബ്രറവി കബണ്സവില്
പ്രസവിഡന്റദ്യായവി ങസവനമനുഷവിച്ചവിട്ടുണ്ടന. 1996 ഏപ്രവിലവില് നടെന്ന 
ടതരടഞ്ഞെടുപവില് ആറന്മുളയവില്നവിന്നന ങകരളനവിയസഭയവിങലകന 
ടതരടഞ്ഞെടുകടപട്ടു.2008 മദ്യാര്ച്ചവില് അനരവിച്ചു. 
പ്രധദ്യാനകൃതവികള്:കുറതവി,കടെവി ഞ്ഞൂല്ടപദ്യാടന്,മവിശതദ്യാളത,മഴടപയുന 
മദ്ദളത ടകദ്യാട്ടുന,ടവള്ളവിടവളവിച്ചത,കടെമ്മനവിടയുടടെ കവവിതകള്, 
ങകദ്യാഴവി(കവവിതകള്),ങഗദ്യാങദദ്യാടയകദ്യാതന, സൂരദശവില(വവിവര്തനങ്ങള്). 
1976-ല് ആദദകദതവിയദ്യായ 'കവവിത' പ്രസവിദ്ധവികരവിച്ചു. ആശദ്യാന് 
ഹപ്രസന,ങകരള സഹൈവിതദ അകദമവി അവര്ഡന തുടെങ്ങവി നവിരവധവി 
പുരസ്കരങ്ങള് കടെമ്മനവിടയ്ക്കു ലഭവിച്ചു.
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സസപത

നഗരവശ്രീതവികള് ഒഴവി ഞ കവിടെക്കുന
തവിങ്ങവിപദ്യാര്ക്കുന്ന ജനങ്ങള്കവിടെയവില്

 ഞദ്യാടനദ്യാരു അതവി മങനദ്യാഹൈരമദ്യായ
സസപത കണ്ടു .

മരത ങപദ്യാടല പച്ചയദ്യാര്   ന
നവില്ക്കു മശ്രീ എന് സസപത.

ചവിറടകദ്യാടെവിഞ്ഞെ പടത ങപദ്യാടല
ഉയര്ന്നതദ്യാടണന് സസപത?

നശ്രീലദ്യാകദ്യാശടത നശ്രീലകവിളവിടയ ങപദ്യാടല
തു മ ഞ്ഞെവിടല തൂ ടവള്ളങപദ്യാടല

നന്മനവിറഞ്ഞെ ടപദ്യാന് അരുവവിടയന്       സസപത

എന് സസപങ്ങടളല്ലദ്യാത എന് ജശ്രീവവിതടത
ഇല ങപദ്യായ ശവിഖവിരങ്ങള്ടപദ്യാടലയദ്യാക്കുന?

കൂടവിലകടപട മഞ്ഞെകവിളവിടയങപദ്യാടല 
കദ്യാലതവിടന് വദ്യായവിലകടപട മനുഷദടനങപദ്യാടല

അതവി ഭശ്രീകരമദ്യാടണന് സസപത

ഒരവികലത ചവിറടകദ്യാടെവിയദ്യാടത
കദ്യാത്തു സൂകവിക്കുത

ഞദ്യാടനന് അതവി മങനദ്യാഹൈരമശ്രീ സസപത
ഈ ജശ്രീവവിതതവിലവിനവിയുത

കദ്യാണദ്യാന് കഴവിയണത
അതവിമങനദ്യാഹൈരമശ്രീ സസപത

                                       അജു മരവിയ
                                        IX A
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വൃദ്ധസദനടമന്തുടകദ്യാണ്ടന ?

'മദ്യാതദ്യാ പവിതദ്യാ ഗുരുഹദവത' എന്ന
ഹദവവിക ചവിന ടവറുടമദ്യാരു
പ്രഹൈസനമദ്യായവിമദ്യാറവിയവിരവിക്കുന്ന
കദ്യാലഘടത...ആധുനവിക
കദ്യാലഘടത..... കഷനടപട്ടു
വള      ര്തവിയ മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകടള
ടവറുടമദ്യാരു പവിച്ചചടവി എന്ന ങപദ്യാല്
വലവിടച്ചറവിയടപടുന്നവരുടടെ നദ്യാടെന, 
ങകരളനദ്യാടെന,പഴശവിരദ്യാജയുടടെയുത,ങവലതമവി ദളവയുടടെയുത,കുഞ്ഞെദ്യാലവി 
മരയദ്യാരുടടെയുത സസനത നദ്യാടെന, നമ്മുടടെ മലയദ്യാള നദ്യാടെന.

എന്തുടകദ്യാണ്ടന ഇന്നന ങകരളതവില് വൃദ്ധസദനങ്ങള് വളര്ന വരുന? 
ഇതവിടനനദ്യാണന കദ്യാരണത? ഓങരദ്യാ വദകവിയുടടെ സസഭദ്യാവടതയുത, 
ജശ്രീവവിതതവിടന്റെ കര്ങമദ്യാന്മഹൈ ങമഖലകളുടടെയുത ഉറവവിടെത തടന്നയദ്യാണന 
മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകള്. ആ മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകടളയദ്യാണവിന്നന വൃദ്ധസദങ്ങളവിങലക്കു 
തള്ളുന്നതന. മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകള്തടന്ന  കുടവികള്കന ഹശശവതവില് 
നടെങകണ്ട വഴവി   പരവിശശ്രീലവിപവിച്ചു നല്കണത,വൃദ്ധരദ്യായ മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകങളദ്യാടെന
അനുകമ കദ്യാണവിക്കുവദ്യാന് ങപ്രരവിതരദ്യാകവി വളര്തണത. 
വൃദ്ധസദനങ്ങളവിങലകന തള്ളടപടുന്ന മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകള്കന അവരുടടെ 
മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകങളദ്യാടുള്ള സമശ്രീപനത തടന്നയദ്യായവിരവിക്കുത തവിരവിച്ചു ലഭവിക്കുക. 
മുഖദമദ്യായുത കബമദ്യാര കദ്യാലഘതവിലദ്യാണന ഓങരദ്യാ കുടവികളുത തങ്ങളുടെ 
മദ്യാതദ്യാപവികദ്യാകളവില് നവിന്നകനങപദ്യാകുന്നതന. ഈ പ്രദ്യായതവില് 
തടന്നയദ്യാണനകുടവികള് ഏടറ ശദ്ധവിങകണ്ടതുത.

ഹദനനവിന പതങ്ങളവില്  മകന്  അമ്മടയ ഉങപകവിച്ചു, അച്ഛടന മകന് 
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ടവടവിടകദ്യാന, തുടെങ്ങവിയ വദ്യാര്തകളവിന്നന സസദ്യാഭദ്യാവവികമദ്യാണന 
എങങ്ങദ്യാടദ്യാണന ഈ ശപവികടപട സമൂഹൈത നശ്രീങ്ങുന്നതന ? തശ്രീര്ത്തുത 
അ:ധുതപതനതങലകന.അതു തശ്രീര്ച്ച തടന്ന.ഹകയത കദ്യാലത വളരുന്നതന 
ങനദ്യാകവി വയളര്തവിയ മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകടള നടെതള്ളവിയങപദ്യാള് 
അവര്ടകതമദ്യാതത വവിഷമമദ്യാണന ഉണ്ടദ്യായടതന്നന ചവിനവികദ്യാന് കഴവിയവില്ല.

ആധുനവിക കദ്യാലഘടതവിടല നന്യൂജനങറഷന് ഹസ്റ്റലകളുടടെ കടെനകയറത 
തടന്നയദ്യാണന മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകടള നടെതള്ളദ്യാന് 
ങപ്രരവിപവിക്കുന്നതന.തദ്യാനുണ്ടവിടല്ലങ്കേവിലത തന്റെ മകന്/മകള് വവിശകരുതന എന 
കരുതവി വളര്തവിയ മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകടള ഇന്നന സബനരദമവില്ല എന്ന ങപരവില് 
ങപദ്യാലത ഉങപകവിക്കുന.നൂതന സദ്യാങങ്കേതവിക 
വവിദദകളകടെനകയറവത,ങറദ്യാകറന ങവഗതയവില് കുതവിക്കുന്ന ആധുനവിക 
സമൂഹൈവത മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകടള പദ്യാഴ്വസ്തുകളദ്യായവി കരുതുന, മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകടള
ഭദ്യാരമദ്യായവി മവിക മകളുത  കരുതുന, അവടര അവഗണവിക്കുന. തമവിഴദ്യാടവില് 
മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകടള പുറതതള്ളുന്നതന ഒരദ്യാചദ്യാരത കൂടെവിയദ്യാണന.ങലദ്യാകത 
പുതവിയതദ്യായങതദ്യാടടെ മനുഷദടന്റെ ചവിനദ്യാഗതവികള് മദ്യാറവി, അവടന്റെ മനസവില്
ദുഷവിച്ഛ ചവിനകള് കടെന കൂടെവി. റഫശ്രീഖനഅഹൈമ്മദവിടന്റെ "അമ്മടതദ്യാടവില്" 
വദ്യാര്ദ്ധകദതവിടന്റെ അവഗണനടയദ്യാരുദദ്യാഹൈരണമദ്യാണന.

എല്ലദ്യാവരുടടെയുത കരങ്ങള് ഒരുമവിച്ചന പവിടെവിച്ചന ധശ്രീരഹൈസങ്ങളദ്യാകവി മദ്യാറദ്യാത, 
ഇതരത തവിന്മകള്ടകതവിടര ടപദ്യാരുതദ്യാത.

നനവി, നമസ്കദ്യാരത.
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അനുതദ്യാപകണശ്രീര്

സൂരദപുരവിയവിടല സൂരദമവിതന് രദ്യാജദ്യാവവിടന്റെ മനവിയദ്യായവിരൂന 
സുബദ്യാഹ.ഒരവികല് രദ്യാജദ്യാവന സുജദ്യാഹടമദ്യാതന നദ്യായദ്യാടവിനദ്യായവി 
കദ്യാടവിടലതവി.
ദൂടരയദ്യായവി ഒരൂപറത മദ്യാനുകടളകണ്ടന രദ്യാജദ്യാവന ഒരു മരതവിനു പവിന്നവില് 
ഒളവിച്ചുനവിന്നന അവടയ അടബയദ്യാനദ്യായവി ഉന്നതപവിടെവിച്ചു
അധവികദ്യാരങമദ്യാഹൈവിയദ്യായ മനയുടടെ മനസവില് അങപദ്യാള് ഒരു ദുഷടെ ബുദ്ധവി 
ങതദ്യാന്നവി. ഇവവിടടെ വച്ചന രദ്യാജദ്യാവവിടന ടകദ്യാന്നന ടകദ്യാകയവിടലറവിഞ്ഞെദ്യാല്  ഒരു
കൂ ഞങപദ്യാലത അറവിയവില്ല.
രദ്യാജദ്യാവവിടന ടകദ്യാന്നന തനവിക്കു രദ്യാജദ്യാവദ്യാകദ്യാന് പറവിയ നല്ല സനര്ഭത 
ഇതുതടന്ന.
ഒട്ടുത സമയത കളയദ്യാടത മനവി വദ്യാളതടുതന രദ്യാജദ്യാവവിടന്റെ തലടവടദ്യാനദ്യായവി 
ഒദ്യാങ്ങവി. ടപടന്നന മനവിയുടടെ തുടെയവില് ഒരൂ അമ്പൂവന തറച.അങയദ്യാ മനവി
ഉറടകകര ഞ്ഞൂ.
രദ്യാജദ്യാവന ടഞടതവിരവിഞ്ഞൂ ങനദ്യാക്കൂങമദ്യാള് മനവി ങവദന ടകദ്യാണ്ടന 
ടഞരവിപവിരവിടകദ്യാള്ളുകയദ്യാണന.
ആഴതവില് തറച്ച അമന രദ്യാജദ്യാവന ടമടല്ല വലവിടച്ചടുത്തു. മുറവിവവില് നവിനത 
രകത വദ്യാര്ടന്നദ്യാഴുകയദ്യാണന.
രദ്യാജദ്യാവവിനതുകണ്ടന സങ്കേടെമദ്യായവി.
ഏതു ദുഷനദ്യാണന നമ്മുടടെ മനവിങയദ്യാടെന ഇബ  പദ്യാതകത ടചയ്തതന.
മനവിടയ തദ്യാങ്ങവിപവിടെവിച്ചന രദ്യാജദ്യാവന ചുറ്റുപദ്യാടുത ങനദ്യാകവിടകദ്യാണ്ടന ങചദ്യാദവിച്ചു 
അങപദ്യാള് അതദ്യാ വവില്ലദ്യാളവി വശ്രീരടനങപദ്യാടല ങതദ്യാന്നവിപവിക്കുന്ന ഒരു 
കദ്യാട്ടുജദ്യാതവികദ്യാരന് അവവിങടെക്കുവന്നന സസയത പരവിചയടപടുതവിടകദ്യാണ്ടന 
പറഞ ഞദ്യാന് ഇബ കദ്യാടെവിടന്റെ മൂപനദ്യാണന.
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നവിങ്ങള് മദ്യാനവിടന ഉന്നത പവിടെവിക്കുങമദ്യാള് ഈ ദുഷന് നവിങ്ങളുടടെ തല 
ടവടദ്യാന് ശമവിക്കുകയദ്യായവിരുന.
ആ സമയതദ്യാണന ഞദ്യാന് ആടമയ്തതന.
രദ്യാജദ്യാവന മനവിടയ ങനദ്യാകവി അലറവി.
ദുഷദ്യാ നശ്രീ ഇവവിടടെ കവിടെന്നന ചദ്യാകന.
രദ്യാജദ്യാവന കുതവിരപ്പുറത്തു കയറവി ങപദ്യായവി.
രദ്യാജദ്യാവത രദ്യാജഗുരുവത പുതവിയ മടനവിടയ തവിരടഞ്ഞെടുക്കുകയദ്യാണന.
അങപദ്യാള് ഭടെന് പറ ഞ അങ്ങടയ കദ്യാണദ്യാന് മൂപന് 
വന്നവിരവിക്കുന.അങ്ങയുടടെ ജശ്രീവന് രകവിച്ചു എന്നദ്യാണന പറയുന്നതന.
മൂപന് പറഞ അങ്ങയുടടെ അദദടത മനവിടയ തവിരവിച്ചടുകണത .
ഇതു ങകട രദ്യാജദ്യാവന അത്ഭതടപട്ടു .
രദ്യാജഗുരു പറഞ,അതന ഒരു നല്ല തശ്രീരുമദ്യാനമദ്യാണന കദ്യാരണത മനവി 
നടല്ലദ്യാരു വദകവിയദ്യായദ്യാണന തവിരവിച്ചു വന്നവിരവിക്കുന്നതന.
പവിടന്ന രദ്യാജദ്യാവവിനന ഒനത ങനദ്യാങകണ്ടവി വന്നവില്ല മനവിടയ തവിരവിടച്ചടുത്തു.
ഒരു നല്ല പദ്യാതമദ്യാണന കദ്യാട്ടുമൂപന് നമുകന പറഞ തരുന്നതന 

അനശ്രീഷന ടജയവിതസന 
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ഭയത
വഴവിമദ്യാറവിയങപദ്യാള്.....

1804 ഡവിസതബര് 21-നന ഇതഗ്ലൂണ്ടവിടല  ഒരു  യഹൂദ  കുടുതബതവിലദ്യായവിരുന
അവടന്റെ  ജനനത . പഠനതവില് അതവിസമര്ഥനദ്യായ അവന്  
മദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകളുടടെ  കണവിലണവിയദ്യായവിരുന .എന്നദ്യാല് സഭദ്യാകമവത
ഭയവത ആശങ്കേകളുടമദ്യാടക അവടന വല്ലദ്യാടത അല ടവിയവിരുന. 
എടനങ്കേവിലത സതസദ്യാരവികദ്യാന്  അവസരത കവിട്ടുങമദ്യാടഴദ്യാടക  ഒരു വദ്യാക്കുത 
ഉരവിയദ്യാടെദ്യാനദ്യാവദ്യാടത വവിയര്ടതദ്യാലവിങകണ്ടവി വരുന്ന  അവസ്ഥ . അവടന്റെ 
അറവിവവിടന്റെ പവിന്ബലതവില്  നവിരവധവി  പദവവികള് അവടന ങതടെവിടയതവി,
എങ്കേവിലത  ഭയത മൂലത ഒന്നവിലത തവിളങ്ങദ്യാന് അവനദ്യായവില്ല.

1837-ല് വവി ങകദ്യാറവിയന്  ഭരണകദ്യാലതന പദ്യാര്ലടമന്റെന അതഗമദ്യായവി  
അവടന  തവിരടഞ്ഞെടുത്തു . എന്നദ്യാല് പദ്യാര്ലടമന്റെന അതഗത 
എന്നനവിലയവിലള്ള അങദ്ദഹൈതവിടന്റെ ആദദപ്രസതഗത തടന്ന കയന നവിറ ഞ്ഞെ 
അനുഭവമദ്യായവിരുന.മറ്റുള്ളവരുടടെ പരവിഹൈദ്യാസങ്ങളുടടെയുത  
ബഹൈളങ്ങളുടടെയുത ഇടെയവില് ഒനത സതസദ്യാരവികദ്യാനദ്യാവദ്യാടത അവന് 
തളര്ന.എന്നദ്യാല് അല്പത ഹധരദത സതഭരവിച്ച അവന് ഇതമദ്യാതത 
പറഞ:"ഒരു വലവിയ പരദ്യാജയങതദ്യാടടെ ഞദ്യാന് തുടെങ്ങുകയദ്യാണന.എന്നദ്യാല് 
നദ്യാടളകളവില് എടന്റെ പ്രസതഗതവിനദ്യായവി നവിങ്ങള് കദ്യാങതദ്യാര്ക്കുത".

പവിന്നശ്രീടെങങ്ങദ്യാടന  അവടന്റെ  ജശ്രീവവിതതവില്  ഒരു  നല്ല  പ്രഭദ്യാഷകനദ്യാകണത 
എന്ന  ഇച്ഛദ്യാശകവിങയദ്യാടടെയുള്ള  പരവിശശ്രീലന  കദ്യാലഘടമദ്യായവിരുന. 
പരവിശശ്രീലനങ്ങളവിലൂടടെ  ആത്മവവിശസദ്യാസത  ങനടെവിയ  അവന്  പവിന്നശ്രീടെന  
ങലദ്യാങകദ്യാതര  പ്രഭദ്യാഷകനദ്യായവി .1874 -ല്  ബ്രവിടശ്രീഷന  പ്രധദ്യാനമനവി  
പദതവില്  എതവിയ  അവടന്റെ  പ്രഭദ്യാഷണങ്ങള്  ശവവികദ്യാന്  
ജനലകങ്ങള്  തടെവിച്ചുകൂടുമദ്യായവിരുന . 
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“ഭയത  മനസവിടന്റെ  സൃഷവിയദ്യാണന . നദ്യാത  ടചയ്തവിടവില്ലദ്യാത  കദ്യാരദങ്ങള്  
ടചയദ്യാന്  ശമവിക്കുങമദ്യാള്  സസദ്യാഭദ്യാവവികമദ്യായുത  ഭയമുണ്ടദ്യാകുത . എന്നദ്യാല് 
അങത  കദ്യാരദത  പല  തവണ  ടചയന്നതവിലൂടടെ  ഭയടത  
അതവിജശ്രീവവികദ്യാന് കഴവിയുമടത. നദ്യാത ടചയന്ന പ്രവര്തവികളുടടെയുത ഫലത 
ശുഭകരമദ്യാകണടമന്നവില്ല എന്നദ്യാല് ഭയത മൂലത പ്രവര്തവികദ്യാതവിരുന്നദ്യാല് 
ഒരവികലത ശുഭകരമദ്യായ ഫലത ലഭവിക്കുകയുമവില്ല.ഇഛദ്യാശകവിങയദ്യാടടെ 
പ്രവര്തവിച്ചദ്യാല് എനവിങനദ്യാടുമുള്ള ഭയടത അതവിജശ്രീവവികദ്യാത" എന്നന 
ജശ്രീവവിതതവിലൂടടെ കദ്യാണവിച്ചുതന്ന ആ പ്രതവിഭ ആരദ്യാടണന്നന അറവിയദ്യാങമദ്യാ???
ശുഭദ്യാപവി വവിശസദ്യാസങതദ്യാടടെ, തങന്റെടെങതദ്യാടടെ ടചങയണ്ട കദ്യാരദങ്ങള് 
ടചയ്തദ്യാല് വവിജയത ഉറപദ്യാണന എന്നന നടമ്മ പഠവിപവിച്ച ടബഞ്ചമവിന് 
ഡവിസങറലവി എന്ന ബ്രവിടശ്രീഷന പ്രധദ്യാനമനവി. 
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കദ്യാളകള്

ങതദ്യാളത്തു ഘനത തൂങ്ങുത വണ്ടവിതന്  തണ്ടുത ങപറവി-
കദ്യാളകള് മനത മനമവിഴഞ നശ്രീങ്ങശ്രീ ടുങബദ്യാള്
മടറദ്യാരു വണ്ടവികദ്യാള മദ്യാനുഷദ്യാകദ്യാരത പൂണ്ടവി-

ടറത്തു വണ്ടവികയവിലവിരവിപ്പൂ കൂനവിക്കൂടെവി.
ങതദ്യാളുകള് കുനവിഞ്ഞെവിട്ടുണ്ടവടടനത, സസജുശ്രീവവിത-

നദ്യാളുകള് തല്കണ്ഠതവിങലറവിയ നുകത ങപറവി.
കദ്യാലകള് ങതഞ്ഞെവിട്ടുണ്ടന്നവനത ടനടുനദ്യാള-

കദ്യാലതവിന് കരദ്യാളമദ്യാത പദ്യാതകള് തദ്യാണ്ടവിതദ്യാണ്ടവി.
ദുര്വവിധവി കുടെവിടച്ചനത മവിഴവിനശ്രീര് വറവികയദ്യാല്

നവിര്വവികദ്യാരങ്ങളദ്യാണദ്യാകണ്ണുകള് നവിര്ജശ്രീവങ്ങള്.
മന്നവിടന്  നവിസലയദ്യാതപ്രഹൈരത സഹൈവികയദ്യാല്
പുണ്ണുകള് പടെര്ന്നവിട്ടുണ്ടവനത കരള്കദ്യാബവില്.

ഒടടടറകദ്യാലത മുബവിടലടച്ചറുപഞ്ഞെക്കുടെവില്-
ടതദ്യാടവില്ലവില്  ടടകക്കുഞ്ഞെദ്യായവിപവിറന്ന കദ്യാലത മുതല്,

ലക്ഷൃടമ ങ്ങറവിയദ്യാടത മൃതദവവിന് ഭയദ്യാനക-
ശവികയവില്ബ്ഭയത പൂണ്ടു കദ്യാല്കണത പതറദ്യാടത,

ജവിവവിതത കയറവിങയദ്യാരുല്കടെബ്ഭദ്യാരത തവിങ്ങു-
മദ്യാവണ്ടവി വലവികയദ്യാണവിസദ്യാധു നദ്യാളവില് നദ്യാളവില്!
ഗദ്യാമവശ്രീഥവിയവില്, ങനരത ടവളുടക,ക്കുടെത ങപറവി,
തദ്യാമരക്കുളത ങനദ്യാകവികനൃമദ്യാര് ഗമവികങബദ്യാള്,

പുഞ്ചയ്ക്കു ടവള്ളത ങതവത കൃഷവികദ്യാര്തന് ശുദ്ധമദ്യാത
ടനഞ്ചുക്കു സതഗശ്രീതമദ്യായന ചുറവിലത ചുറശ്രീടുങമദ്യാള്,

ഉച്ചയ്ക്കു  വഴവിവകവില്ങപരദ്യാലവിന് ചുവച്ചവിലദ്യായന
സസച്ഛദയവില് മുങ്ങവിപഥവികര് ശയവിക്കുങബദ്യാള്;
ചദ്യാഞ്ഞെവിടുത കരവിടകദ്യാടെവിവള്ളവിയവിലൂ  ഞ്ഞെദ്യാലദ്യാടെവി-
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കദ്യാഞ്ഞെവിരമരടതദ്യാപവില് തതകള് ചവിലയ്ക്കുങബദ്യാള്,
അനവിയവില്, വവിഷകദ്യാവവില്, ടവളവിച്ചമകറ്റുവദ്യാന്
ദുര്മ്മനവദ്യാദത ടചയുതമുങ്ങകള് മൂളശ്രീടുങബദ്യാള്,

അകടലക്കുന്നവിന്ങമദ്യാളവില്, രദ്യാതവിതന് ഗുഹൈകടള-
യലറുത ടതണ്ടവിപടെ 'ങയദ്യാളവി' യദ്യാല് നവിറയക്കുങബദ്യാള്ക

കണ്ടവിടെദ്യാറുണ്ടു  ഞദ്യാനദ്യാകവിഴവനന്  വണ്ടവികദ്യാരന്
വണ്ടവിയുത ടതളവിച്ചുടകദ്യാണ്ടങ്ങവിങ്ങു ചരവിപതദ്യായന.
മവിണ്ടുകവിടല്ലദ്യാനത തടന്ന മവിഴവിയുത ചുണ്ടുത; വണ്ടവി-

തണ്ടവിടന്റ ദയദ്യാര്ഹൈമദ്യാത ഞരകത മദ്യാതത ങകള്കദ്യാത.
കദ്യാളകള് ചരവിക്കുന മനമദ്യായന; 'ടതളവിക്കുന്ന
കദ്യാള'യുത ചലവിക്കുന്നവിതദ്യാവവിധടമനത തടന്ന!
ഒങടടറയപൂര്വമദ്യാങയടവിടുത, വണ്ടവികദ്യാരന് -
ചദ്യാടവദ്യാറുലയങവ മൂളുന്ന പദ്യാടടദ്യാങന്നവത:
“നദ്യാടെകങമ....യുലകത; നദ്യാഹള, നടെപങത -
യദ്യാരറവിവദ്യാര് - ഒരു നദ്യാടെകങമ....യുലകത!”

ഒരു നദ്യാള് ഗദ്യാമവശ്രീഥവി തന്നവിലദ്യായണ്ടു ഞദ്യാടനന്
കരളു നടുങ്ങങവയവിമ്മടദ്യാടമദ്യാരു രദ്യാഗത:

നദ്യാലങപര് - അല്ല  നദ്യാല കദ്യാളകള് – - പഴന്തുണവി
മൂടെവിയ മരകടവില് ങപറവി മുങന്നറശ്രീടുന!

കടവിലവില് - ത്തുണവിക്കുള്ളവില്കവിടെപ്പു തന് ഹചതനദത
വറവിയ 'വണ്ടവികദ്യാള'  – പണ്ടടത  വണ്ടവികദ്യാരന്!
കണ്ണുനശ്രീര് ടചദ്യാരവിഞ്ഞെശ്രീലദ്യാ ചുറവിലത മവിതദ്യാദവികള്;

വവിണവിലദ്യായന വവിഷദ്യാദതവിന് വവിലദ്യാപത പടെര്ന്നശ്രീലദ്യാ
ങതദ്യാളത്തു  ഘനത തൂങ്ങുത കടവിലത ങപറവിടകദ്യാണ്ടു

കദ്യാളകള് നദ്യാലത മദ്യാതമവിഴഞ മുങന്നറുന.

                                         ചനന പങഴടെതന
                                          IX A
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ആവശദമദ്യാണന   ഗുരു

രദ്യാതലദ്യാല് എന്ന ങകദ്യാടെശ്രീശസരനദ്യായ വദദ്യാപദ്യാരവിയുടടെ ഒങരഒരു പുതനദ്യായവിരുന
രജവിതന  ലദ്യാല്.
ജശ്രീവവിതതവിടല പ്രയദ്യാസങ്ങടളദ്യാനത അറവിയദ്യാടതയദ്യാണന അന് വളര്ന്നതന.
അവടന്റെ എനദ്യാവശദവത സദ്യാധവിച്ചു ടകദ്യാടുക്കുവദ്യാന് ധദ്യാരദ്യാളത 
ങജദ്യാലവികദ്യാരു ഡദ്യായവിരുന.
കദ്യാലക്രങമണ ഒരു ങജദ്യാലവിയുത ടചയദ്യാടത  അവന്  കുഴവിടെവിനദ്യായവി  തശ്രീര്ന.
പവിതദ്യാവദ്യായ രദ്യാതലദ്യാല് എത ശമവിതച്ചവിട്ടുത മകടന്റെ ഈ സസഭദ്യാവത മദ്യാറവി 
ങനര്വഴവികന നയവികദ്യാന് കഴവിഞ്ഞെവില്ല ഒടുവവില് രദ്യാതലദ്യാല് ഒരുദവിവസത 
മകടന അടുത്തു വവിളവിച്ചു വരുതവിയവിടന പറഞ.
"മകങന എടന്റെ കദ്യാലങശഷത നമ്മുടടെ വദദ്യാപദ്യാരടമദ്യാടക നല്ല രശ്രീതവിയവില് 
ങനദ്യാകവി നടെങതണ്ടതന നശ്രീ ആണന.
പങക വദദ്യാപദ്യാരത പുങരദ്യാഗമവികണടമങ്കേവില് ജശ്രീവവിതതവിടല വവിഷമങ്ങളുത 
പ്രതവിസനവികളുത ങനരവിടെദ്യാന് പഠവികണത.
അതവിനു പറവിയ ഒരു ഗുരുവവിടന    ഞദ്യാന് കടണ്ടതവിയവിട്ടുണ്ടന.
ങവഗത യദ്യാതടയദ്യാരവിങ്ങവിടകദ്യാള.”
'അതവിനു ങശഷത ആ ഗുരുവവിടന്റെ പഠനത കഴവിടഞതവിയ
രജവിതന ലദ്യാല് ഉതരവദ്യാതവിത ങബദ്യാധമുള്ള ഒരു വദകവിയദ്യായവി 
കഴവിഞ്ഞെവിരുന'                           
                                     
                                                                   അഹദസതന  ടെവി.പവി
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എന്.എന് കകദ്യാടെന (1927-1987)

ങകദ്യാഴവിങകദ്യാടെന ജവില്ലയവില് ടകദ്യായവിലദ്യാണ്ടവികടുത്തുളള അവവിടെനല്ലൂര്
ഗദ്യാമതവില് ജനവിച്ചു.അച്ഛന്
നദ്യാരദ്യായണന് നമ്പൂതവിരവി. അമ്മ ങദവകവി
അനര്ജനത.ങകദ്യാട്ടൂര് എ.യുപവി
സ്കൂളവിലദ്യായവിരുന വവിദദദ്യാഭദദ്യാസതവിലന്റെ
തുടെകത.ബവിരുദപഠനതവിനുങശഷത
നടെവണ്ണൂര്  ടടഹൈസ്കൂളവില്
അദ്ധദദ്യാപകനദ്യായവി. മദ്യാങനജുടമടന്റെുമദ്യായവി
പവിണങ്ങവിയതവിടനതുടെര്ന്നന
ങകദ്യാഴവിങകദ്യാങടക്കു ങപദ്യാന. അവവിടടെ ങസ്കദ്യാളര് ടെന്യൂങടദ്യാറവിയല്സവില്
ങജദ്യാലവികന ങചര്ന. (1953). കവവിത,കുടുബത,രദ്യാഷവിയത,പ്രസഗത എല്ലദ്യാത
കുടെവികലര്ന്നതദ്യായവിരുന കകദ്യാടെവിടന്റെ അകദ്യാലടത ജവിവവിതത
ടെതടടദ്യാറവിയലവില് അദ്ധദദ്യാപകനദ്യായവിരവിടക, 1958-ലദ്യാണന കകദ്യാടെവിനന
ആകദ്യാശവദ്യാണവിയവില് ഉങദദദ്യാഗത കവിടവിയതന. ഉറൂബന, തവിങകദ്യാടെവിയന്
അകവിതത, ടക.എ. ടകദ്യാടുങ്ങല്ലുര് മുതലദ്യായ പ്രശസന ത  സദ്യാഹൈവിതദകദ്യാര-
ന്മദ്യാരുടടെ കൂടടെ സ്റ്റദ്യാഫന ആര്ടവിസ്റ്റദ്യായവി പ്രവര്തവിച്ചു സവിപനറന ടടറററദ്യായവി
തുടെങ്ങവിയ  അങദ്ദഹൈത കദ്യാര്ഷവികരതഗത ടപ്രദ്യാഡന്യൂസറദ്യായവി. സദ്യാഹൈവിതദ
പ്രവര്തക സഹൈകരണസതഘത,ങകരള സദ്യാഹൈവിതദ അകദ്യാദമവി,
വള്ളങതദ്യാള് വവിദദദ്യാപവിഠത, തവിരുര് തുഞ്ചന് സദ്യാരകത മുതലദ്യായവയവില്
കകദ്യാടെന അതഗമദ്യായവി പ്രവര്തവിച്ചവിട്ടുണ്ടന. അര്ബുതബദ്യാതടയത്തുടെര്ന്നന
1987 ജനുവരവി 6-നന കകദ്യാടെന അനരവിച്ചു. 1986-ടല വയലദ്യാര് 
അവദ്യാര്ഡനസഫലമശ്രീയദ്യാതയ്ക്കു  ലഭവിച്ചു. ശലഭഗശ്രീതത,പദ്യാതദ്യാളതവിടന്റെ മുഴകത, 
ആയവിരതവിടതദ്യാള്ളദ്യായവിരതവി അറുപതവിമുന്നന, പകലറുതവിക്കു മുബന 
തുടെങ്ങവിയവയദ്യാണന മറ്റു പ്രമുഖ കദതവികള്.
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ങചതസവിന്  വവികദ്യാരങ്ങള്....

അകലങ്ങളവിള്  നവിനത ഞദ്യാന് ശവവിച്ചു ആ നദ്യാദത
എങനദ്യാ ടമദ്യാഴവിയദ്യാന് ആ ഹൈദദയമവിടെവിക്കുനങവദ്യാ ?
അറവിയവില്ല, ആരദ്യായദ്യാനദ്യാവവില്ല .

മനസദ്യാത ഉള്കദ്യാമവില്       ഞദ്യാന് തവിരവിഞ എനദ്യാവദ്യാമതന....?
ആ ചവിനകള്  ങപറുന്ന മമഹൈദദയത വലഞങവദ്യാ?

ഇല്ല, അങ്ങടനയദ്യാവവില്ല.

വവിരഹൈതവിന് ങനദ്യാവറവിയദ്യാന് ഞദ്യാന് ടചയന ടതദ്യാരു ങകളവി
ഇന്നവടയല്ലദ്യാത ഉറഞറഞ്ഞെന മഞകടയദ്യായന  മദ്യാറവിയവിരവിക്കുന.......
ടപദ്യാടുന്നടനടയന് കര്ണപുടെ ങ്ങളവില് അലയടെവിടച്ചദ്യാരദ്യാ ശബത -

നവിന്നമമതന് ഹൈദദയഹൈദ്യാരവിയദ്യാത  ടമദ്യാഴവികള് നശ്രീ വവിസരവിച്ചുങവദ്യാ ?
വവിശസതവിന് സബനരദതവില്  ഞദ്യാന് വഴുരതവിയങപദ്യാള്,

മമങകദ്യാവവിലകത  മനവിച്ചു-അരുതന !

പദ്യാതവിരദ്യാതതന് മുള്ളവില്ച്ചവവിടവി പുറങതയവിറങ്ങവിയങപദ്യാള്
ആ നവിഴലകള്  അര്തമദ്യാകവിയടതനന ?
ഞദ്യാനുടമദ്യാരു  വശ്രീണപൂവങല്ലദ്യാ?

എനവിങനദ്യാടെന  ബനവിക്കുത ഞദ്യാടനന് ജശ്രീവവിതശകടെടത
എന്മുന്നവിങലദ്യാ  ശൂനൃത മദ്യാതത.......

ഈ വവിശസതവിന്  ശൂനദതയവില്  ഞദ്യാനു-

ടമദ്യാരു  ശലഭത ങപദ്യാല്  പറവിനടെകടട
സുമതവില്  നവിനത ങതന്-     [ങസ്നേഹൈത]നുകരടട. എനവിനന ?
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വശ്രീണുടെഞ്ഞെ  മണ്പദ്യാതമദ്യാവദ്യാങനദ്യാ പരമമദ്യായ ഒന്നവിടന മുറുടകപവിടെവിക്കൂ

ചരദ്യാചരഗുരുവവിടന,  എന് സദഷദ്യാവവിടന  ഞദ്യാന്  മറനങവദ്യാ?
നവിബവിഡമദ്യാത  ങഘദ്യാരവനമദ്യായന  എന്  ചവിതത മദ്യാറവിങയദ്യാ ?

ഒടുവവിലവിതദ്യാത ,  ടപയന തവിറങ്ങുന്ന  മഹൈദ്യാമദ്യാരവിയവില്

ലയവിപവിച്ചു ഞദ്യാടനന് വവികദ്യാരങ്ങടള ..............

മരവിയ ങജദ്യാണ്
IX A
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       ങപദ്യാടെദ്യായ  മരത

കദ്യാടവില്  ടപദ്യാകത  കൂടെവിയ  ഒരു  മരമുണ്ടദ്യായവിരുന . ഏറവത  വലപമുള്ളതുത 
പടെര്ന  പനലവിച്ചതുമദ്യായ  മരത
എവവിടടെ  നവിന  ങനദ്യാകവിയദ്യാലത
കദ്യാണദ്യാത.
അങ്ങടനയവിരവിടക , അനദവനതവില്
നവിനവന്ന  ഒരു  കഴുകനന  ഈ മരത
നങന്ന  ങബദ്യാധവിച്ചു . 
അതവിടന്റെ  ഒത ശവിഖവിരതവിരുന
ങനദ്യാകവിയദ്യാല് ങലദ്യാകത മുഴുവന്തടന്ന
കദ്യാണദ്യാമങല്ലദ്യാടയന  കഴുകന്
അതവിശയത  കൂറവി. 
മരതവിടന്റെ ഒത ശവിഖവിരതവില്തടന്ന കഴുകന് ഒരു കൂടുണ്ടദ്യാകവി.
അങപദ്യാഴദ്യാണന മരതവിടന്റെ ങവരുകള്കവിടെയവില് നവിനത ഒരു നടച്ചലവി 
പുറങതക്കു വന്നതന.
അവന് കഴുകടന്റെ കൂടുകണ്ടങപദ്യാള് പറഞ .
ചങ്ങദ്യാതവി,n ഈ മരത അത നല്ലതല്ല കൂടുണ്ടദ്യാകദ്യാന് മങറടതങ്കേവിലത മരത 
കടണ്ടത്തുകയദ്യാണന  നല്ലതന....”
എലവിയുടടെ വര്തമദ്യാനത കഴുകടന ടചദ്യാടെവിപവിക്കുകയദ്യാണന  ടചയ്തതന .
“തദ്യാടനദ്യാനങപദ്യാങടെദ്യാ  നടച്ചലശ്രീ....ഏറവത  ഉയരതവില്  പറകദ്യാന്  
കഴവിവള്ള  പകവിയദ്യാണു  ഞദ്യാന് .
ഈ  കദ്യാടവിടല  ഏറവത  ടപദ്യാകമുള്ള  ഈ  മരതവില് തടന്ന ഞദ്യാന്  
കൂടുണ്ടദ്യാക്കുത ...”
" അതല്ല  ചങ്ങദ്യാതശ്രീ....ഈ  മരത  ങനദ്യാക്കൂ....മടറദ്യാരു  പകവിയുത  ഇതവില്  
കൂടുവച്ചവിടവില്ല....”എലവിടയ  തുടെരദ്യാന്  അനുവദവികദ്യാടത  ചശ്രീറവിടകദ്യാണ്ടന  
കഴുകന്  കടദ്യായത  പറഞ :
“വദ്യായടെടകടെദ്യാ  ടപദ്യാടടനലശ്രീ....തദ്യാടനടന്ന  പഠവിപവികണ്ട . ങപദ്യായവി  വല്ല  
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കവിഴങ്ങുത  മദ്യാനദ്യാന്  ങനദ്യാകന...!”
എലവി  പവിന്നശ്രീടടെദ്യാനത  പറഞ്ഞെവില്ല .
ഹവകദ്യാടത  കഴുകന്  കൂടവില്  മുടകളവിട്ടു.  മുട വവിരവിഞ്ഞെന  കുഞങ്ങള് 
പുറത്തുവന.
ആ ടകദ്യാല്ലടത  കദ്യാലവര്ഷത  അലത ങനരടതയദ്യായവിരുന.

പല മരങ്ങളുത കടെപുഴകവി വശ്രീണു.
കൂടതവില് ടപദ്യാകകദ്യാരന് മരവത.
കഴുകടന്റെ കൂടുത കഞങ്ങളുത നവിലത്തുവശ്രീണന   ടവള്ളതവില് നനഞ.
അങപദ്യാള് എങ്ങുനവിങന്നദ്യാ നടച്ചലവി കഴുകടന്റെ അടുടതതവി.
നടച്ചലവി കുങറ  കദ്യാരദങ്ങള്  ങചദ്യാദവിച്ചു.
എലവിയുടടെ ങചദ്യാദദതവിനന കഴുകനന  ഉതരടമദ്യാനമവില്ലദ്യായവിരുന.
“നല്ലതുങപദ്യാടല  ആങലദ്യാചവികദ്യാടത  എടുത്തുചദ്യാടെവി  എടുക്കുന്ന 
തശ്രീരുമദ്യാനങ്ങള്  വവിപരശ്രീതഫലങമ  ഉളവദ്യാക്കൂ....”
                                                                     അകയന ഷവിബു
        IX B
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മതവിങലരവികന്നവി

തവിരുടവഴുങതദ്യാങലദ്യാലദ്യാതു  കങണ്ടദ്യാടണ്ടദ്യാടര
കവിടുകവിടടെ  ടപദ്യാടവിക രങഞ്ഞെ  കന്നവി
കണശ്രീരുത  ടടകയസദ്യായവി  നവിന്നവളന

കരഞത  പറ ഞ്ഞെങല്ലദ്യാ  കു  ഞ്ഞെവികന്നവി
കനകത  നദ്യാങളടറ  മനത  ടകദ്യാതവിച്ചന

കരളവിനകത്തുള്ള  നദ്യാടുവദ്യാഴവികന
അറവിയദ്യാടതയദ്യായവിരത  കുറത  കണ്ടന

അതവിടനന്തുടെങയദ്യാടന  ങവണ്ടതന  ഞദ്യാങന
ഒദ്യാലടണ്ടരവിടപദ്യാരവിയങ്കേതവിലന

ഞദ്യാനുണ്ടവിപട്ടൂരവികട്ടുമ്മലന
ഒദ്യാലണ്ടമ്മണവിലത  ങചദ്യാലയവിലത

ഞദ്യാനുണ്ടശ്രീങയഴന  തടന  മദ്യാങളളേൃമ്മലന
ടപദ്യാറുക്കുന്നവില്ലച്ഛദ്യാ  ടപദ്യാറുക്കുന്നവിങല്ല
ടനഞണ്ടവിരുടമദ്യാലചളയദ്യാവങന്ന
പതവിങനഴുത  ങകദ്യാപ്പുത  തലങതഞ്ഞെവിറന
പതവിടനങടദ്യാടെതദ്യാഴത  ടവടച്ചനകന
ഇരുപതവിയദ്യാറന   വയസവര്കന

തവിരുങമനവി  പടെയവിടലങനത  വടന്നങ്കേവിലന
എവവിടടെടവച്ചച്ഛദ്യാ  ടപദ്യാറുക്കുത  ഞദ്യാങന

നദ്യാടുവദ്യാഴവി  ടതളവിഞ്ഞെദ്യാങല  ഞദ്യാന്  ടതളവിയ
നദ്യാടുവദ്യാഴശ്രീരുന്നദ്യാങല  ഞദ്യാനവിരവിക്കൂ
നദ്യാളങത  പുല്ലപുലരുത  കദ്യാലത

ങവണദ്യാടെന  പൂടങ്കേദ്യായവിങലദ്യാത  ങപദ്യാടണനകന
തവിരുടവഴുതദ്യാങലദ്യാലദ്യാതുകദ്യാണുങന്നരത

ടടകടമയവിറകവത  വടന്നനകന
ടമയയല്ലത  കണദ്യായവിങതദ്യാങന്നേൃനകന
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തലവന്  പടെനദ്യായരങതടെവിയച്ഛന്
ങകകന  മലങയദ്യാരത  കദ്യാരണ്ടദ്യാങലദ്യാ
പനവിരങണ്ടദ്യാമനതവിരുവയസവില്

പയറവിടതളവിഞ്ഞെന  പണവികരദ്യാകവി
അടെവത  ടതദ്യാഴവിലത  പഠവിപവിച്ചച്ഛന്

പടെനവിലച്ചനത  പഠവിപവിച്ചന്
ആണദ്യായുത  ടപണദ്യായുത  ങപദ്യാടറളേൃന്റെച്ഛന്

അച്ഛന്കനവിടവങന്നദ്യാനുടണ്ടങ്കേവിലന
പടെടപദ്യായ്തു  തദ്യാപ്പൂടവി  വങന്നദ്യാളദ്യാങലദ്യാ.

സദ്യാന്ദ്ര ബവിങനദ്യായന
IX A
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പരവിശമത ടചയകവിടലനവിങനയുത

പലടപദ്യാഴുത ജശ്രീവവിതസദ്യാഹൈചരദങ്ങള്  നമുകന മറവികടെകദ്യാന്
ആവദ്യാതവയദ്യായവിരവിക്കുത ആ സദ്യാഹൈചരദതവില്  നമുകന
ടചയദ്യാനുള്ളതന അതങ്ങു വവിട്ടുകളയുകയദ്യാണന. എടന്റ
ജശ്രീവവിതതവിലത ങവണ്ടുങവദ്യാളത ഉയര്ച്ചതദ്യാഴച്ചകളുണ്ടദ്യായവിട്ടുണ്ടന. 
എന്നദ്യാല് തരണത ടചയദ്യാനദ്യാവദ്യാത കുറച്ചന കദ്യാരദങ്ങള്
മദ്യാതങമ എടന്റ ജശ്രീവവിതതവില്    ഞദ്യാന് ഒദ്യാര്മ്മവിക്കുനള്ളു. 

1972-ല് സതശ്രീശന ധവദ്യാനുത ബ്രഫപ്രകദ്യാശവത എടന്ന വവിളവിച്ചു. 
ടഎ.എസന.ആര്.ഒ.യുടടെ ടചയര്മദ്യാനദ്യായവിരുന ധവദ്യാന് അങദ്ദഹൈത 
പറഞ,''വളടര പ്രധദ്യാനടപട ഒരു കദ്യാരദത നവിങ്ങടള ഏല്പവികദ്യാല് 
ങപദ്യാവകയദ്യാണന. നവിങ്ങളദ്യായവിരവിക്കുത എസന.എല്.വവി-3 യുടടെ ഡയറനകടര് 
അതവിനദ്യാവവിശദമദ്യായ പണത നവിങ്ങള്ക്കു തരുത.പദ്ധതവി ഏഴു ങകദ്യാല്ലത ടകദ്യാണ്ടന
പൂര്തവിയദ്യാകണത. ആവവിശദമദ്യായ ആളുകടള ഈ സ്ഥദ്യാപനതവില് നവിന്നന 
അതദ്യായതന അതവിടന്റ വവിവവിധ ങകന്ദ്രങ്ങളവില്നവിന്നന ലഭവിക്കുത 
നമ്മടളല്ലദ്യാവരുത ഒരു ടെശ്രീമദ്യായവിരവിക്കുത. ഞദ്യാന് നവിങ്ങള്കദ്യായവിരവിക്കുത പദ്ധതവി 
സതബതവിച്ചവിച്ചുള്ള വവിവരത തരുക.''ഞദ്യാന് അതു ങകട്ടു 
അതവിശയവിച്ചുങപദ്യായവി.ഒരുപദ്യാടെന തലമുതവിര്ന്ന ശദ്യാസ്ത്രജ്ഞരുണ്ടദ്യായവിട്ടുത 
എടന്നയദ്യാണടല്ലദ്യാ അങദ്ദഹൈത ഈ സ്ഥദ്യാനങതകന തവിരടഞ്ഞെടുതതന.

അമരങപദ്യാടടെ ഞദ്യാന് ങചദ്യാദവിച്ചുച;''എങ്ങടനയദ്യാണന ഞദ്യാന് ഈ പദ്ധതവി 
ടചങയണ്ടതന.?''ആ സമയത സതശ്രീശന ധവദ്യാന് എനവിക്കു നല്കവിയ 
ഉപങദ്ദശത ഞദ്യാന് സദദ്യാ ഒദ്യാര്കദ്യാറുണ്ടന; ''കലദ്യാത ഒരുവന് പരവിശമങ്ങളവില് 
ഏര്ടപടുന്നവില്ലന വയനക്കുക എങ്കേവില് അവടന്റ മദ്യാളതവില്തടന്ന 
കഴവിഞ കൂടുകയദ്യായവിരവിക്കുത. നദ്യാത ഒരു ലകദടമദ്യാ, ചുമതലടയദ്യാ 
ഏടറടുക്കുന്ന അവസരതവില് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടദ്യാവത. നദ്യാത ആ പ്രശ്നടത 
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സസനത പവിടെവിയവിടലദ്യാതുകണത, അതവിടന ങതദ്യാല്പവികണത. 
അങ്ങടനയദ്യാണന വവിജയത ഹകവരവിങക്കുണ്ടതന.'' 

ഏഴു ടകദ്യാല്ലതവിനുങശഷത 1979 ആഗസ്റ്റവില് 
ഉപഗഹൈവവിങകപണതവിടന്റ സമയത വന.ഞങ്ങടളല്ലദ്യാവരുത 
ശശ്രീഹൈരവിടകദ്യാടയവിലണ്ടന.അവസദ്യാനഘടതവില് ഒദ്യാടടദ്യാഹപലറന 
ങമദ്യാഡവിങലക്കു ങനദ്യാകവിയ ങനരത കതമന്യൂടറവിടന്റ മുന്നറവിയവിപന-വവിങകപണത 
തുടെങ്ങരുടതന്നന. ഞദ്യാന് മറ്റുള്ള വവിദ്ഗധങരദ്യാടെന അങനസഷവിച്ചു.''അവര് പറഞ,
ങപടെവിങകണ്ട വവിങകപണത നടെതവിടകദ്യാള്ളു''.പദ്ധതവിയുടടെ ഡയറകനര് 
എന്ന നവിലയവിലള്ള ഉതരവദ്യാദവിതസടടെ ഞദ്യാന് കതപദടറവിടന മറവികടെന്നന 
ഹകടകദ്യാണ്ടന പ്രവര്തവിപവിച്ചന വവിങകപണമദ്യാരഭവിച്ചു വവിങകപണത 
പരദ്യാജയടപടുകയുത ടച്ചയതു.ഉപഗഹൈവദ്യാഹൈനത ബതഗദ്യാള് നടുകടെലവില് 
പതവിക്കുകയുത ടച്ചയതു.ഇരുപതുങകദ്യാടെവി രൂപ ബതഗദ്യാള് നടുകടെലവില് 
തള്ളദ്യാന് എനവിക്കു എങ്ങടന സദ്യാധവിച്ചു എന്നദ്യായവിരുന പതകദ്യാരുടടെ 
ങചദ്യാദദത. 

ഈ പരദ്യാജയതവില് നവിന്നന വശ്രീണ്ടുത ഉയര്ടതഴുങന്നല്കദ്യാന് എനവികന 
സഹൈദ്യായകമദ്യായതന സതശ്രീശന ധവദ്യാടന്റ ഉപങദ്ദശങ്ങളുത എടന്റ കുടുബത 
എന്നവില് അര്പവിച്ച ആത്മശ്രീയമദ്യായ കരുതദ്യാണന ദുരനങതക്കുറവിച്ചന ചവിനവിച്ചന 
വവിഷമവിതനദ്യായവി കഴവിയുന്നതവിനു പകരത, വസ്തുനവിഷമദ്യായ രശ്രീതവിയവില് 
പരദ്യാജയതവിടന്റ മൂലകദ്യാരണത എനന വവിശകലനത ടച്ചയദ്യാന് 
ഊര്ജമതയുത വവിനവിങയദ്യാഗവിച്ചു. പരദ്യാജയടത കുറവിച്ചന അങനസഷവികദ്യാനുള്ള 
സതഘതവിടന്റ ടചയര്മദ്യാന് എത. ആര്.കുറുപ്പുത ടമതബര് ടസക്രടറവി 
ജവി.മദ്യാധവന്നദ്യായരുമദ്യായവിരുന. അവര് 125  ശദ്യാസ്ത്രജ്ഞരുമദ്യായുത 
സസൂകമത സതസദ്യാരവിക്കുകയുത 200-ലധവികത ങരഖകളവില് 
വവിലയവിരുത്തുകയുത ടചയതു. 

ഒടുവവില് കുഴപത എയര് കണ്ടശ്രീഷനവിങന പദ്യാന്റവിടന്റതദ്യാണന്നന 
മനസവിലദ്യായവി.വവിങകപണതവിനുമുബുള്ള സമയതന കണ്ങടദ്യാള് പവര് 
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പദ്യാന്റവിടന്റ വദ്യാല്വവില് ടപദ്യാടെവി കടെന്നവിരുന. തന്മൂലത അതു ശരവിയദ്യായവി 
പ്രവര്തവികദ്യാതദ്യായവി. ഈ സതബവതവിനു ങശഷത എല്ലദ്യാ 
ഉപകരണങ്ങളുടടെയുത  ഗുണനവിലവദ്യാരത കര്ശനമദ്യായവി പരവിങശദ്യാധവിക്കുന 
എന ഞങ്ങള് ഉറപ്പു വരുതവി. സദ്യാങങ്കേതവിക പ്രശ്നത കടണ്ടതദ്യാന് മദ്യാതമല്ല
ഞങ്ങള്ക്കു സദ്യാധവിച്ച ശദ്യാസ്ത്രജ്ഞന്മദ്യാരുടടെ മങനദ്യാവശ്രീരദത ഉയര്തദ്യാനുത 
സദ്യാധവിച്ചു. എതങതദ്യാളടമടന്നദ്യാ അടുത ഒരു  ടകദ്യാല്ലതവിനുള്ളുല്തടന്ന
രണ്ടദ്യാമടത വവിങകപണത നടെതദ്യാന് അടതടന്ന പ്രദ്യാപനദ്യാകവി. ആ 
ഉദദമതവില് വവിജയവിക്കുകയുത ടചയതു.

വവിനശ്രീത വവിജയന്
IX A
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ന  ഷസരണകള്

        കവിഴകന  ദവികവില്  നവിന്നന  സൂരദടവളവിച്ചത  നശ്രീടവി  പതവിടയ
എതവിങനദ്യാകവി  ടകദ്യാണ്ടന  പ്രഭദ്യാതത  വടന്നതവി . ഗദ്യാമശ്രീണത ഒട്ടുത

എതവിങനദ്യാകദ്യാത  നമര്  14 എന്ന
നഗരത . വദ്യാഹൈനങ്ങളുടടെ  ശബങ്ങള്
ങകട്ടുടകദ്യാണ്ടദ്യാണന  എനത  രദ്യാവവിടല
സവിറവിപദ്യാര്കന  ഫദ്യാറവിടല  10 B  റൂമവില്

നവിനത  നദ്യാരദ്യായണവിയമ്മ  ഉണരുന്നതന .
                           

                  നഗരതവിടല  ജശ്രീവവിതത
ഇഴയുന്ന  ഒരു  ഒച്ചവിനന        

സമദ്യാനമദ്യായവിരുന  അവര്കന . സമയത  നശ്രീങ്ങുകങയയവില്ല .
എവവിടടെ  ങനദ്യാകവിയദ്യാലത  എനവിടനദ്യാടകങയദ്യാ  ങവണ്ടവി  ങവഗതവില്

പദ്യായുന്ന  മനു   ഷദ  ജന്മങ്ങള്  മദ്യാതത . ഏകമകനദ്യായ  രവവികുമദ്യാറവിടനദ്യാപത
ശവി  ഷകദ്യാല  ജശ്രീവവിതത  നയവികദ്യാന്  സസനത  നദ്യാടുത , വശ്രീടുത ,നദ്യാട്ടുകദ്യാടരയുത ,

ഗദ്യാമശ്രീണതയുടമല്ലദ്യാത  ഉങപകവിച്ചന  നഗരതവിങലകന  ങചങകറവിയ  ഒരു
പകവിയദ്യാണവര് . നഗരതവില്  എതവിയതവിനന  ങശഷമദ്യാണന  അവടര

വവിഷദ്യാധത  എന്ന  ങരദ്യാഗത  ങവടയദ്യാടെവിതുടെങ്ങവിയതന .

               പതവിവന  ങപദ്യാടല  മകന്  അതവിരദ്യാവവിടല  ങജദ്യാലവികന    ങപദ്യായവി .
മരുമകള്  ഭകണത  ങപദ്യാലത  കഴവികദ്യാടത  സമയമദ്യായങപദ്യാള്

ഇറങ്ങവിങയദ്യാടെവി . വശ്രീട്ടുങവലകദ്യാരവിയുത  വന്നന  തടന്റെ  ങജദ്യാലവികള്  തശ്രീര്തന
മടെങ്ങവി . അങപദ്യാഴദ്യാണന  നദ്യാരദ്യായണവിയമ്മ  ഒരു  കദ്യാരദത  ഓര്തതന  ,വദ്യാവ

ഇതുവടര  ഉണര്ന്നവിടവില്ല . റൂമവില്  ടചന്നന  ങനദ്യാകവിയങപദ്യാള്
പുതപവിനുള്ളവില്  പുതച്ചന  മൂടെവി  ഉറങ്ങുകയദ്യാണവന് . ഇന്നന  സ്കൂളവില്

ങപദ്യാങകണ്ട  ദവിവസമദ്യാണന  എന്നതന  ങപദ്യാലത  ഓര്കദ്യാടത . “വദ്യാങവ ,
ഏറ്റുവദ്യാടെദ്യാ  വണ്ടവി  ഇപത വരുങമ  നദ്യാരദ്യായണവിയമ്മ  വവിളവിച്ചു ” . അവന്
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അനങ്ങവിയവില്ല  അടുതന  ടചന്നന  അവര്  അവടന്റെ  ടനറുകയവില്  ഒരു
മുതത  നല്കവി .   

അവന്  കണ്ണുകള്  തുറന .

              "ഗുങഡദ്യാര്ണവിതഗന  അച്ഛങമ്മ"  പങക  അതവര്  ങകടവിരുന്നവില്ല .
ആ  അമ്മ  വളടര  ഗദ്യാഢമദ്യായവി  എങനദ്യാ  ചവിനവിക്കുകയദ്യായവിരുന . തടന്റെ

മകടന്റെ ബദ്യാലദകദ്യാലടതപറവി.   തടന്റെ  വയറവിങനദ്യാടെന  ങചര്ന്നന
കവിടെന്നവന്  ഉറങ്ങവിയതുത  എണ       ങതപവിച്ചന  അവടന  കുളവിപവിച്ചന  സ്കൂള്
മുറതന  വടര  ടകദ്യാണ്ടന  വവിടന  മുതത  നല്കവി  മടെങ്ങവിയതുത , അങ്ങടന
പലതുത  ഇന്നന   ഇവടന്റെ  അമ്മയന  അതവിടനദ്യാനത  സദ്യാധവിക്കുന്നവില്ലങല്ലദ്യാ

ടന്റെ  ഹദവങമ . നദ്യാരദ്യായണവിയമ്മയുടടെ  കണ്ണുകള്  നവിറഞ .
      

                     "എന്തുപറവി  അച്ഛങമ്മ "
            “ഒനമവില്ല  കുടദ്യാ , എണശ്രീറന  വദ്യാ . ഇന്നന  സ്കൂളവില്

ഓണദ്യാങഘദ്യാഷപരവിപദ്യാടെവിയുടടെ  സമ്മദ്യാനത  വദ്യാങ്ങദ്യാന്  ങപദ്യാകണത , എടന്റെ
കുടവികന  1,2  മതരങ്ങള്കന  സമ്മദ്യാനമുള്ളതങല്ല  ” . 

 “ ഓ , ഞദ്യാനതങ്ങന  മറന  ” .
"സദ്യാരമവില്ലദ്യാടടദ്യാ , വണ്ടവി  വരദ്യാന്  ങനരമദ്യാവന . ങമദ്യാന്  വന്നന  ങവഗത
സുനരനദ്യാവന , അച്ഛമ്മ  ങപദ്യായവി  ഭകണത  ടകദ്യാണ്ടന  വരദ്യാത". "ശരവി ,

നല്ലച്ചമ്മ , ഉമ്മ ..." 
അടുത  റൂമവിടല  കുടവിടകദ്യാപത  അവന്  സ്കൂള്  വണ്ടവി  കയറദ്യാന്  ങപദ്യായവി .

അമ്മ  അവവിടടെ  തനവിച്ചദ്യായവി .എന്നദ്യാലത  ടെവിവവി  കദ്യാണുകങയദ്യാ , മറന
റൂമുകളവില്  ഒരു  ശലദകദ്യാരവിയദ്യായവി  ങപദ്യായവി  ഇരവിക്കുകങയദ്യാ  ഇല്ല .

ആടരങ്കേവിലത  വന്നദ്യാല്  സതസദ്യാരവിക്കുത  അതമദ്യാതത . എന്നദ്യാല്  പണ്ടന
അമ്മ  ഇങ്ങടനയദ്യായവിരുന്നവില്ല .നല്ല  ഊര്ജവതവിയദ്യായവിരുന .

കരുതവിരുണ്ട  ങമഘതദ്യാല്  ആകദ്യാശത  മൂടെവി  അര്കന്  മറഞ്ഞെന
അമവിളവി  കല  വന . ഒരു  ദവിവസത  കൂടെവി  തശ്രീരദ്യാന്  ങപദ്യാവന .രദ്യാതവി

ഭകണതവിനവിടടെ  അമ്മ  പറഞ .
          “രവവിടയ , നദ്യാടള  ഓണമങല്ല , ഇവവിടടെ  അതത  മുതല്  പൂവവിടുന്ന
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പതവിവന  കണ്ടവില്ല , നദ്യാടളടയങ്കേവിലത  ഇടെങണ്ടടെദ്യാ  ” .

         "നദ്യാടള  പൂവവിടുന്ന  കദ്യാരദത  ഓര്തന  അമ്മ  വവിഷമവികണ്ട  ഒടക
ടറഡവിയദ്യാണന ".

“ഇതയുത  ദവിവസത  തവിരകദ്യായതുടകദ്യാണ്ടദ്യായവിരുന  ” .
 മരുമകള്  കൂടവിങച്ചര്ത്തു .

അമ്മ  ഒനത  പറയദ്യാടത  രദ്യാമനദ്യാമത  ജപവിച്ചു  കവിടെന .

                 അടുത  രദ്യാവവിടല  ഉണര്ന്ന  അമ്മ  അല്പത  ഒന്നന
അമരന . മകനുത  മരുമകളുത  നടുവവിലടത  ആഡതബരത  നവിറഞ്ഞെ
മുറവിയവിലവിരുന്നന  ടെവിവവി  കദ്യാണുന . വദ്യാവ   അപ്പുറതവിരുന്നന  ങഫദ്യാണവില്

കളവിക്കുന . തറയവിലതദ്യാ  ഓണപ്പൂകളത  എന്നന  ങതദ്യാന്നവിക്കുന്ന  വവിധതവില്
ചവിതത  വരച്ച  ഒരു  മദ്യാറ്റുത  കണ്ടു .

                    "ഇടതനദ്യാടെദ്യാ  രവശ്രീ  ഞദ്യാന്  കദ്യാണുങന്ന".
“നഗരതവിടല  പൂകളമദ്യാ  അങമ്മ  ഇതന  ” .

“ടതദ്യാടെവിയവില്  നവിന്നന  പൂ  പറവിച്ചവിടല്ലങ്കേവില്  ങപദ്യാടട , അല്പത  പൂ
വദ്യാങ്ങവിക്കൂടെദ്യായവിരുങന്നദ്യാ  നവിനകന  ” .

“അടതദ്യാടക  ഇവവിടടെ ടകദ്യാണ്ടുവന്നന ഇടുക വലവിയ  പണവിയദ്യാ”
“ശവിവ  ശവിവ ... കദ്യാലതവിടന്റെ  ഒരു  ങപദ്യാങക  ”

പുറതന  ആങരദ്യാ  വദ്യാതവിലവില്  മുടന്ന  ശബത , മരുമകള്  ഉഷ  വദ്യാതവില്
തുറന . ങഹൈദ്യാടലവില്  നവിന്നന  പദ്യാര്സലദ്യായവി  ഓണസദദ  വശ്രീടവില്

എതവിക്കുന .

                ഇതരത  കദ്യാഴ്ചകള്  കണ്ട  അമ്മ  ഒരു  ശവിലടയ  ങപദ്യാടല
അണുവവിടെ  അനങ്ങദ്യാടത  നവിന്നന  ങപദ്യായവി . ആങരദ്യാടുത  ഒനത  പറയദ്യാടത

അമ്മ  റൂമവില്  ങപദ്യായവി  വദ്യാതവിലടെച്ചവിരുന .
തടന്റെ  ങപദ്യായ  കദ്യാലത അവങരദ്യാര്കന  ഓണതവിടന്റെ  തങലന്നന 
രദ്യാതവി  മുതല് സദദക്കുള്ള ഒരുകങ്ങള്  തുടെങ്ങുത .ഓണദവിവസത
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വശ്രീടവിടല  സ്ത്രശ്രീകള്കന  ഇരവികദ്യാനുത  നവില്കദ്യാനുത  സമയമവില്ല .
3 തരത പദ്യായസത  ഉള്ടപടടെയുള്ള  സദദ , ആ  മധുരത  ഇങപദ്യാഴുത
അമ്മയുടടെ  നദ്യാവവില്  നവിറയുന . പലതരത  കളവികള് , എല്ലദ്യാവരുത

ങചര്നള്ള  ഓണപദ്യാട്ടുകള് , ഊഞ്ഞെദ്യാലദ്യാടത , പുതവിയങകദ്യാടെവി  ചുറവിയുള്ള
തവിരുവദ്യാതവിരകളവി ,

പുലവികളവി  ഇങ്ങടനയുള്ള  പല പല  ഓര്മ്മകള്  അമ്മയുടടെ
മനസവിടന  കുതവിങനദ്യാവവിച്ചുടകദ്യാണ്ടവിരുന . അവടയല്ലദ്യാത  അമ്മയുടടെ

നഷസരണകളദ്യായവി  അമ്മയുടടെ  മനസവില്  നവിറഞ . ഒരവികലത  തവിരവിച്ചന
കവിടദ്യാതവയദ്യായവി  അമ്മയുടടെ

നയനങ്ങളവിടല  ഒരവിറന  കണശ്രീര്  കണമദ്യായവ  മദ്യാറവി .
ആങരദ്യാടുത  ഒനത  പറയദ്യാടത  ഓര്മ്മകള്  അയവവിറകവി  ടകദ്യാണ്ടന  ആ

ദവിവസത  അമ്മ  ഇരുന .നഷസരണകളുടടെ
മധുരത  നുണഞ്ഞെന  സസയത  ങവദനവിച്ചുടകദ്യാണ്ടന . 

                                          ആല്ബവിന് പവി.ടക
                                        IX C
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  ഹൈങയദ്യാ വവിശക്കുക്കുുങന്ന

കടപനയുളള  ടപദ്യാടച്ചന്
             ടപടവിവയറുള്ള  ടപദ്യാടച്ചന്

പുട്ടു തവിങന്നഴു പഴവത തവിന
             ചുടടടുങതതക ആറു തവിത്തു

കപ തവിങന്നഴു ടപദ്യാങറദ്യാട തവിന
             ഉപ്പുകൂടവിപത്തു മദ്യാങ്ങ തവിന

മുടകറവികൂടവി ടവള്ളയപത
             മുപതവിണ്ടുത ഇരുനതവിന

ചകടയദ്യാടരണത മുറവിച്ചുതവിന
             ചമ്മനവികൂടവി ങചദ്യാറുതവിന

ഇതയുത തവിന്നവിട്ടുത ടപദ്യാടച്ചന്
              ഇങപദ്യാള് വവിശന കരഞ്ഞെശ്രീടുങന്നന്.

                                    
                                             ങടെദ്യാണവി ആന്റെണവി 

                                         IX A
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 ങതനശ്രീച്ചയുടടെ പദ്യാടന

കു ങഞ്ഞെ, കുങഞ്ഞെ, പൂവങണ്ടദ്യാ?
പൂവവിടലദ്യാരലത  ങതനുങണ്ടദ്യാ?

പൂങനടനദ്യാപവിടയടുത്തു തരദ്യാങമ
കൂടുണ്ടദ്യാകദ്യാനവിടെമുങണ്ടദ്യാ?

            മദ്യാവകള് പൂക്കുത മദ്യാസതവില്
            പൂവകള് ങതടെവിങപദ്യാങകണത

            കദ്യാവകള് ങതദ്യാറുമലഞ്ഞെദ്യാലങല്ല
            നദ്യാവകള് മധുരത നുണയദ്യാവ!

പണവി ടചയങമദ്യാടഴന്തു രസത!
പണവി ടചയദ്യാങതദ്യാര് മടെവിയന്മദ്യാര്.

പൂങനനറയവില് നവിറയുങന്നരത
പണവി  ടചയങന്നദ്യാര്ടകന്തു രസത!

            കുങഞ്ഞെ,കുങഞ്ഞെ,പൂവങണ്ടദ്യാ?
            നവിങ്ങടടെ വശ്രീടവില് പൂവങണ്ടദ്യാ?

                                        
                                       ശ്രുതവിങമദ്യാള് ടക.ആര്

                                 IX A
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