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ആമുഖഖ
 

അററിവവ് മറററ്റൊരറ്റൊളറില് നറിനവ് പകര്ന്നു കറിട്ടുക എനതറിനപ്പുറഖ ഒറ്റൊരരറ്റൊരുത്തരഖ സസ്വയഖ 

നറിര്മറിരക്കേണ്ടതറ്റൊറണെന്നുളള തറിരറിച്ചററിവവ് വറിദദറ്റൊഭദറ്റൊസ രഖഗറത്ത വളറരയധറികഖ 

മറ്റൊററിമററിച. പറ്റൊഠപുസ്തകത്തറിലുളള  അററിവുകള്ക്കേവ് അപ്പുറഖ  പ്രവര്ത്തനറ്റൊധറിഷറിതവുഖ    

ശറിശുരകനന്ദ്രീകൃതവുമറ്റൊയ     ഒരു          വറിദദറ്റൊഭദറ്റൊസപ്രകന്ദ്രീയ രൂപറപ്പെട്ടു വനറിട്ടുണ്ടവ്. 

വറിവരവറിനറിമയസറ്റൊരങ്കേതറികവറിദദയുറടെ സരങ്കേതങ്ങള്കഖ ഉപകരണെങ്ങള്കഖ 

ഇത്തരറമറ്റൊരു പ്രകന്ദ്രീയയറില് വലറിയപങ്കേവ് വഹറിക്കേറ്റൊനറ്റൊവുഖ.  സറ്റൊരങ്കേതറികവറിദദരയറ്റൊടുളള 

പുതുതലമുറരയറ്റൊടുളള ആഭറിമുഖദഖ ഗുണെപരമറ്റൊയുഖ സര്ഗറ്റൊത്മകമറ്റൊയുഖ 

പ്രരയറ്റൊജനറപ്പെടുത്തുവറ്റൊനറ്റൊയറി "ലറിററില് കകറവ്സവ് "എന കുടറികളുറടെ റഎററി കൂടറ്റൊയ്മ 

കഹടെകവ് പദ്ധതറിയറിലൂറടെ രകരളത്തറിറല എലറ്റൊവറിദദറ്റൊലയങ്ങളറിലുഖ നടെകന്നുണ്ടവ്. 

കുടറികള്ക്കേവ് വളറര വറിജവ്  ഞറ്റൊനഖ നല്കുനതുഖ   രസറിപ്പെറികനതുമറ്റൊണെവ്  ഈ ക്ലബറിറന്റെ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇത്തരത്തറില് ഒരു ക്ലബവ് നമ്മുറടെ സ്കൂളറ്റൊയ എന.എസവ്.എസവ്.എച്ചവ് 

എസവ് പറ്റൊരലറ്റൊടെവ് സ്കൂളറിലുഖ  പ്രവര്ത്തറികന്നുണ്ടവ് .അതറില് ഉള്റപ്പെട 

കുടറികള്കററററിറലയുഖ,ജറിമറിറലയുഖ ,ഇങ്കേവ്സരകപ്പെറിറലയുഖ സരങ്കേതങ്ങള് 

ഉപരയറ്റൊഗറപ്പെടുത്തറി  അവരുറടെ സര്ഗറ്റൊത്മക രചനകള്  "ശഖറഖറ്റൊലറി"എന രപരറില് 

ഡറിജറിറല് മറ്റൊഗസറിന രൂപത്തറില് അവറിഷ്കരറികകയറ്റൊണെവ് ശുഭകറ്റൊരദങ്ങള്ക്കേവ് ആണെരലറ്റൊ 

ശഖഖറിറന്റെ നറ്റൊദഖ പുററപ്പെടുവറികനതവ് വറിദദറ്റൊഭദറ്റൊസ രഖഗറത്ത മറ്റൊറത്തറിറന്റെ സൂചകമറ്റൊയറി

ശഖറഖറ്റൊലറി എന ഡറിജറിറല് മറ്റൊഗസറിന സമര്പ്പെറികകയറ്റൊണെവ്.
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സരന്ദേശഖ

                                      

           ലറിററില് കകറവ്സറിറന്റെ   

ഭറ്റൊഗമറ്റൊയറി എന എസവ് എസവ് എച്ചവ്

എസവ് പറ്റൊരലറ്റൊടെവ് സ്കൂളറിറല കുടറികള് മലയറ്റൊളത്തറില് തയറ്റൊററ്റൊക്കേറിയ 

കവറിതകളുഖ,,വറിവരണെങ്ങളുഖ,കഥകളുഖ, "ശഖറഖറ്റൊലറി" എന ഡറിജറിറല് മറ്റൊഗസറിനവ് 

മറിഴരവകുന്നു..  ലറിററില് കകറവ്സവ് യൂണെറിററിറന്റെ രനതൃതസ്വത്തറില് പ്രസറിദ്ധന്ദ്രീകരറികന ഈ 

മറ്റൊഗസറിനവ് എലറ്റൊവറിധ ആശഖസകളുഖ.

                                                      

                                               ശന്ദ്രീകല . ബറി

                                                          (റഹഡവ് മറിസവ് ട്രസവ്)                          
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എഡറിരററ്റൊററിയല് സമറിതറി

             ചന്ദ്രീഫവ് എഡറിറര്            രദവറ്റൊനന്ദേവ് .ആര്

             എഡറിറര്                     റഎശസ്വരദ അനറില്

             അഖഗങ്ങള്                  ലക്ഷമറി രറ്റൊജവ്

                                               രസ്നേഹ

                                           ശന്ദ്രീലക്ഷമറി

                                          അഭറിരറ്റൊമറി

                                          ശന്ദ്രീകറ്റൊനവ്

                                          മറിഥുന

കവര് രപജവ്                           മനദ
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സവ് കൂളറിറന്റെ ചരറിതഖ

നറ്റൊയര് സര്വന്ദ്രീസവ് റസറ്റൊകസററിയുറടെ ഉടെമസ്ഥതയറില് 1957 ല് സമുദറ്റൊയ ആചറ്റൊരദ ന 

'ശന്ദ്രീ. മനത്തു പത്മനറ്റൊഭന' സസ്കുുള് സ്ഥറ്റൊപറിചസ്കുു. അഞവ് മുതല് പത്തു വറര കവ്ളറ്റൊസുകള്

ഇവറിറടെ പ്രവര്ത്തറികന്നുണ്ടവ്.ആദദറത്ത പ്രധറ്റൊനഅധദറ്റൊപകന 

ശന്ദ്രീ.റക.രറ്റൊമകൃഷ്ണപറിളളയുഖ,ആദദറത്ത വറിദദറ്റൊ൪തറി പുഷ്കരറ്റൊനന്ദേന നറ്റൊയരുമറ്റൊണെവ്. മൂനവ്

ഏക്കേര് ഭൂമറിയറിലറ്റൊണെവ് വറിദദറ്റൊലയഖ സ്ഥറിതറി റചയ്യുനതവ്. സ്കൂളറിനവ് 3 റകടറിടെങ്ങളറിലറ്റൊയറി15 

ക്ലറ്റൊസവ് മുററികളുഖ, ലറ്റൊബവ്, കലബ്രററി സസൗകരദങ്ങളുഖ,വറിശറ്റൊലമറ്റൊയകളറിസ്ഥലവുഖ 

ഉണ്ടവ്.കമമ്പ്യൂട൪ ലറ്റൊബറില് ഇന൪റനറവ് സസൗകരദവുഖ റഎസറിററി സന്ദ്രീഖ വഴറി ലഭറിച്ച ഒനപതവ് 

ലറ്റൊപവ് രടെറ്റൊപ്പുകളുഖ ,മൂനവ് കഹറടെകവ് ക്ലറ്റൊസവ്റൂമുകള് പ്രവര്ത്തറികന്നുണ്ടവ്.ലറിററില് 

കകറവ്സവ് ,റജ ആര് സറി തുടെങ്ങറിയവയുഖ  പല വറിഷയങ്ങള്കളള ക്ലബ്ബുകളുഖ 

പ്രവര്ത്തറിചവരുന്നു.ഇരപ്പെറ്റൊള്  സ വ്കൂളറില്  ആറുക്ലറ്റൊസുകള്മറ്റൊതമറ്റൊണെവ് 

പ്രവര്ത്തറികനതവ്.
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വറിദദറ്റൊലയഖ
        (കവറിത)

                                                                                                                                                                                                

എറന്റെ വറിദദറ്റൊലയഖ
നന്മയൂറുന വറിദദറ്റൊലയഖ
പൂവറിലൂറുന വറിദദറ്റൊലയഖ
                                 നന്മകള് വറിളയുന വറിദദറ്റൊലയഖ
                                  തറിന്മകള് ഒഴറിയുന വറിദദറ്റൊലയഖ
വറിദദറ്റൊലയഖ വറിദദറ്റൊലയഖ.............
മറ്റൊതൃഭറ്റൊഷയറ്റൊഖ മലയറ്റൊളഖ
നുകരുന വറിദദറ്റൊലയഖ
അമയറ്റൊയറിവറിരറിയുന വറിദദറ്റൊലയഖ.

 
രദവറ്റൊനന്ദേവ്
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 ലറിററില് കകറവ് സവ്

           രകരള സര്ക്കേറ്റൊര് ഐ.ടെറി മറിഷറന്റെ ഭറ്റൊഗമറ്റൊയറ്റൊണെവ്  ലറിററില് കകറവ് സവ് 
പ്രവര്ത്തറികനതവ്.കകററിറന്റെ രനതൃതസ്വത്തറിലുള്ള രകരളത്തറിറല 
റപറ്റൊതുവറിദദറ്റൊലങ്ങളറില് പഠറികന വറിദദറ്റൊര്തറികള് അഖഗങ്ങളറ്റൊയുള്ള പദ്ധതറിയറ്റൊണെവ് 
ലറിററില് കകറവ്സവ് ഐ.ടെറി. ക്ലബ്ബുകള്. റപറ്റൊതുവറിദദറ്റൊഭദറ്റൊസ സഖരക്ഷണെ യജ്ഞത്തറിറന്റെ 
ഭറ്റൊഗമറ്റൊയറി അനറിരമഷന, കസബര് സുരക്ഷ, മലയറ്റൊളഖ കമമ്പ്യൂടറിങവ്, ഹറ്റൊര്റഡസ്വയറുഖ 
ഇലരകറ്റൊണെറികഖ എനന്ദ്രീ രമഖലകളറില് വറിദദറ്റൊര്തറികള്ക്കേവ് പരറിശന്ദ്രീലനഖ 
നല്കുനതറിനറ്റൊയറി ആരഖഭറിച്ച ഹറ്റൊയവ് സ്കൂള് കുടറിക്കൂടഖ എന പദ്ധതറിയറ്റൊണെവ് പറിനന്ദ്രീടെവ് 
ലറിററില് കകറവ്സവ് ആയറി മറ്റൊററിയതവ്.2018 ജനുവരറി 22-നവ് രകരളത്തറിറന്റെ മുഖദമനറി 
പറിണെററ്റൊയറി വറിജയന ലറിററില് കകറവ്സറിറന്റെ സഖസ്ഥറ്റൊന തല ഉദവ്ഘറ്റൊടെനഖ 
തറിരുവനനപുരത്തവ് നറിര്വഹറിച. 

           ലറിററില് ററകറവ്സവ് പദ്ധതറിയറില് അഖഗമറ്റൊയ വറിദദറ്റൊര്ഥറിക്കേവ് 
പരറിശന്ദ്രീലനകറ്റൊലയളവറില് ററവവറിധദമറ്റൊര്ന പരറിശന്ദ്രീലനപ്രവര്ത്തനങ്ങളറിലൂറടെ 

കടെന്നുരപറ്റൊകറ്റൊനുള്ള അവസരമറ്റൊണെണ്ലഭറികനതവ്.സറ്റൊരങ്കേതറികരഖഗറത്ത വറിവറിധ  
രമഖലകളറിലുള്ള അടെറിസ്ഥറ്റൊന ററനപുണെറികള് പരറിചയറപ്പെടുനതറിനവ് അവസരഖ 

നല്കറി,ഒറ്റൊരരറ്റൊ കുടറികഖ തനറിക്കേവ് രയറ്റൊജറിച്ച രമഖലരയറ്റൊടെവ് ആഭറിമുഖദഖ 
ജനറിപ്പെറികനതറിനുള്ള അവസരറമറ്റൊരുകനതറിനറ്റൊണെവ് വറിവറിധ വറിഷയരമഖലയറിറല 

പ്രറ്റൊരയറ്റൊഗറികപരറിശന്ദ്രീലനഖ പരറിശന്ദ്രീലനപദ്ധതറിയറില് ഉള്റപ്പെടുത്തറിയറിരറികനതവ്.
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ഗറ്റൊഫറികവ് &അനറിരമഷന,സറ്റൊച്ചവ് രപ്രറ്റൊഗറ്റൊമറിങവ്,ററപത്തണ് രപ്രറ്റൊഗറ്റൊമറിങവ്,റമറ്റൊററബല് 
ആപ്പെവ് നറിര്മറ്റൊണെഖ,രററ്റൊരബറ്റൊടറികവ്, ഇലരകറ്റൊണെറികവ്,ഹറ്റൊര്ഡറവയര്,മലയറ്റൊളഖ 
കമമ്പ്യൂടറിങഖ റഡസവ്രടെറ്റൊപവ് പബറിഷറിങഖ,ഇന്റെര്റനറഖ ററസബര് സുരക്ഷയുഖ 
എനറിങ്ങറന വറിവറിധ രമഖലകളറ്റൊണെവ് യൂണെറിറവ് തല പരറിശന്ദ്രീലനത്തറില് 
ഉള്റക്കേറ്റൊള്ളറിച്ചറിരറികനതവ്. കൂടെറ്റൊറത, മറികവു പുലര്ത്തുനവര്ക്കേവ് 
സബറിലറ്റൊ,ജറിലറ്റൊ,സഖസ്ഥറ്റൊന തല കദറ്റൊമ്പുകളറിലറ്റൊയറി കൂടുതല് ഉയര്ന പരറിശന്ദ്രീലനഖ 
ലഭറികനതറിനുഖ പരറിശന്ദ്രീലന പദ്ധതറി അവസരറമറ്റൊരുകന്നു. 
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സതദറത്ത    മററികടെക്കേറ്റൊന   
കഴറിയറില

                                                          (കഥ)

ഒരറിടെത്തവ്  ഒരു  ആനയുഖ  പറ്റൊപ്പെറ്റൊനുഖ  ഉണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു.  എന്നുഖ  കുളറിക്കേറ്റൊന  
പുഴയറില്  രപറ്റൊകുന  സമയഖ.  ഇവ൪  രപറ്റൊകുന  വഴറിയറില്  ഒരു  തയല്കടെ  
ഉണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു.   അവറിടെറത്ത  തയല്ക്കേറ്റൊരന   എലറ്റൊ

ദറിവസവുഖ   ആനയവ്  ഒരു  പടെല  പഴഖ  നല്കുമറ്റൊയറിരുന്നു.  ഇതവ്   തുടെ൪ന്നു
റകറ്റൊണ്ടറിരുന്നു.  റപറടനവ്  ഒരുസഖഭവഖ  നടെകകയുണ്ടറ്റൊയറി.  റവറുഖ  റതറവ്

ധറ്റൊരണെയുറടെ പുറത്തവ്  തയല്ക്കേറ്റൊരന  ആനയവ്  പഴഖ  റകറ്റൊടുകനതറിനു
പകരഖ  സൂചറി  റകറ്റൊണ്ടവ്   ആനറയ   രവദനറിപ്പെറിച.  ഇതറിനു  പകരമറ്റൊയറി

ആന  തയല്ക്കേറ്റൊരനുറമല്  റവളളഖ  വന്ദ്രീഴത്തറി. അരപ്പെറ്റൊള്  തയല് ക്കേറ്റൊരനവ്
രദഷദഖ  വന്നു.  തയല്ക്കേറ്റൊരന  ആനരയറ്റൊടെവ്  രചറ്റൊദറിച.  നന്ദ്രീ  എനറിനറ്റൊണെവ്

എറനറ   രതറ്റൊടഖ  നശറിപ്പെറിച്ചതവ്.  ആന പറ്റൊപ്പെറ്റൊന  പറഞ.  എറനറ ആന
അങ്ങറന  റചയറില.  പറിറന   ആരറ്റൊണെവ്   റചയ്തതവ്.  അരപ്പെറ്റൊഴറ്റൊണെവ്
അടുത്തുളള   കടെക്കേറ്റൊരന  പറഞ്ഞതവ്          ഇനറല  രതറ്റൊടത്തവ്

പനറിയറിറങ്ങറിയതറ്റൊണെവ്  കറ്റൊരണെഖ.  ആനരയറ്റൊടെവ്  ക്ഷമ  പറഞ.  സതദഖ
അററിയറ്റൊറത ആറരയുഖ റതറവ്  ധരറിക്കേരുതവ്.

അഭറിരറ്റൊമറി(IX)
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സസ്വപഖ
              (കവറിത)

                                                                                                                                      

ഞറ്റൊന കറ്റൊണുന
സസ്വപരമറ്റൊ യറ്റൊഥറ്റൊര്തദരമറ്റൊ?
അററിവറിന ജനറ്റൊല തുറന്നുരവറ്റൊ?
സസ്വപങ്ങള് യറ്റൊഥറ്റൊര്തദമറ്റൊകുരമറ്റൊ?
                              

                              ഒരു കരസ്പര്ശത്തറില്
                                മഴത്തുള്ളറിരപ്പെറ്റൊറല
                                വന്നുനറിറയുനതറ്റൊരണെറ്റൊ?
കരളമറ്റൊഖ മനുഷദറന്റെ
മനസ്സുകറള ഈറനറ്റൊകന
സസ്വപങ്ങള് യറ്റൊഥറ്റൊര്തദമറ്റൊകുന്നുരവറ്റൊ?

                  
 ആദറിതദ
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മലറിനമറ്റൊയ   നഗര൦
                                                                                 (കവറിത)       

ചറ്റൊരുതരയകഖ  നഗരഖ  ഇനവ്
മറ്റൊലറിനദ കുമറ്റൊര൦(2)

         ആരവഖ രമനഖ പുഴകള്  ഇനവ്
രതങ്ങറികരഞ്ഞറിടുന്നു(2)

നറി൪വദതറിയുളള  വദക്ഷകതകള്
റതങ്ങറികരഞ്ഞറിടുന്നുസ്കുു(2)

കറ്റൊറ൦ പുഴകളു൦ രചറ്റൊദറികന്നു
മണ്ണു൦ മലകളു൦ രചറ്റൊദറികന്നു

ആടുന വൃക്ഷററതകള് രചറ്റൊദറികന്നു
പ്രകൃതറി സസൗന്ദേരദ൦ എങ്ങുരപറ്റൊയറി.(2)

                                          (ചറ്റൊരുത)

ശന്ദ്രീലക്ഷമറി(IX)
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മറ്റൊതൃകയറ്റൊകുന രസ്നേഹഖ.
                                                                                                                      (കഥ)               

ഒരു ഗറ്റൊമത്തറില് കുറചകുസ്കുുടറികള് മറ്റൊതമുള്ള ഒരു സ്കൂള് ഉണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു. അവറിറടെ 
കുറച്ചവ് അധദറ്റൊപകരര ഉള. ഒരു ദറിവസഖ സ്കൂളറില് വലറിയ ഒരു മഴ റപയ. 
കുടറികറളലറ്റൊവരുഖ ക്ലറ്റൊസറിനകത്തറിരുനവ്ആഹറ്റൊദറിച. അധദറ്റൊപകരുഖ 
കുടറികരളറ്റൊറടെറ്റൊപ്പെഖ ആഹറ്റൊദറിച.ആ മഴയത്തവ് ഒരു വൃദ്ധയറ്റൊയ സന്ദ്രീ മഴ 
നനഞറകറ്റൊണ്ടവ് സ്കൂളറില് വന്നു.അധദറ്റൊപകരറില് ഒരറ്റൊള് ആ സന്ദ്രീയുറടെ 
അടുരത്തക്കേവ് കുടെയുമറ്റൊയറി വന്നു.ആ സന്ദ്രീയുറടെ രദഹമറ്റൊറക 
മുററിഞ്ഞറിരുന്നു.അധദറ്റൊപറിക ആ സന്ദ്രീരയറ്റൊടെവ് എവറിറടെ നറിനവ് വരുന്നു എനവ് 
രചറ്റൊദറിച. അവര് ഒരു മറുപടെറിയുഖ റകറ്റൊടുത്തറില. രക്ഷറിക്കേണെഖ രക്ഷറിക്കേണെഖ എന
വറ്റൊക മറ്റൊതരമ പറഞ്ഞറിരുന്നുള.നറിങ്ങളുറടെ രദഹറമനറ്റൊണെവ്  ഇങ്ങറന 
മുററിഞ്ഞറിരറികനറതനവ്  അധദറ്റൊപറിക രചറ്റൊദറിച. ആ സന്ദ്രീ വറിറചറകറ്റൊണ്ടവ് 
പറഞ.എറന  കുടറികള് ഉപദ്രവറിച. എറന നറിങ്ങള് രക്ഷറിക്കേണെഖ.നറിങ്ങറള 
ആരറ്റൊണെവ് ഉപദ്രവറിച്ചതവ്.അധദറ്റൊപറിക രചറ്റൊദറിച.എനറിക്കേവ് ഈ സ്ഥലറമറ്റൊന്നുഖ 
അററിയറില.ഞറ്റൊന ആദദമറ്റൊയറ്റൊണെവ് ഇവറിറടെ വരുനതവ്.ഇവറിറടെ എറന 
സഹറ്റൊയറികറമനവ് എനറിക്കേവ് വറിശസ്വറ്റൊസമുള്ളതുറകറ്റൊണ്ടറ്റൊണെവ് ഞറ്റൊന ഇവറിരടെക്കേവ് 
വനതവ്.നറിങ്ങറളറന സഹറ്റൊയറിക്കേണെഖ.എറന എറന്റെ കുടറികള് ഒരു 
നറിഗൂഢമറ്റൊയ സ്ഥലത്തവ് ഇറക്കേറി വറിട്ടു. ഞറ്റൊന വളറര പറ്റൊടുറപടറ്റൊണെവ് 
ഇവറിറടെറയങ്കേറിലുഖ എത്തറിയതവ്. കുടറികള്
കുഞ്ഞറ്റൊയറിരുനരപ്പെരഴ അവരുറടെ അച്ഛന
മരറിച.അരദ്ദേഹത്തറിറന്റെ 
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മരണെരശഷഖ ഞറ്റൊനറ്റൊണെവ് കുടറികറള  രനറ്റൊക്കേറിയറിരുനതവ്. പലയറിടെത്തുഖ രജറ്റൊലറി 
റചയ.മക്കേറള കലദറ്റൊണെഖ കഴറിപ്പെറിച. അവരുറടെ               

ഭറ്റൊരദമറ്റൊറരയുഖ മക്കേറളയുഖ ഞറ്റൊന രനറ്റൊക്കേറിയറിരുന്നു.പരക്ഷ അവര്ക്കേവ് ഞറ്റൊന 
ഭറ്റൊരമറ്റൊയറി രതറ്റൊനറിയരപ്പെറ്റൊള് അവര് എറന ഉരപക്ഷറിച.ഞറ്റൊനറിരപ്പെറ്റൊള് 
അനറ്റൊഥയറ്റൊണെവ്. എറന്റെ വന്ദ്രീടെവ് മക്കേള് ഇടെറിചനറിരത്തറി ഫറ്റൊറവ് നറിര്മറിച. ഞറ്റൊന 
ആരുമറിലറ്റൊത്തവളറ്റൊണെവ്. അരപ്പെറ്റൊള് അധദറ്റൊപറിക പറഞ  

എനറിക്കേവ്അമയറില,അച്ഛനറില,സരഹറ്റൊദരങ്ങളറില.അമയുറടെയുഖ അച്ഛറന്റെയുഖ 
രസ്നേഹഖ ഇതുവറര ഞറ്റൊന അനുഭവറിച്ചറിടറില.അമ എറന്റെ വന്ദ്രീടറില് വന്നു 
തറ്റൊമസറിചറകറ്റൊള,എറന്റെ അമയറ്റൊയറി എറന്റെറയലറ്റൊറമലറ്റൊമറ്റൊയറി.മകരള നറിനക്കേവ് 
നൂറു രകറ്റൊടെറി പുണെദഖ കറിട്ടുഖ. നന്ദ്രീ എരപ്പെറ്റൊഴഖ ഉയരങ്ങളറിരല എത്തുകയുള.അവര് 
സരനറ്റൊഷരത്തറ്റൊറടെ വന്ദ്രീടറില് രപറ്റൊയറി.                                                      
                                                റഎശസ്വരദഅനറില്(IX) 
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 അമ
                                               (കവറിത) 

  

 റപയ്യുഖ കറ്റൊലവ൪ഷഖ രപറ്റൊല് നറി൯ രസ്നേഹഖ
                  വന്ദ്രീശുഖ കറ്റൊറരപറ്റൊല്നറി൯ തറ്റൊളഖ
                  ഒഴകുഖ നദറിരപല് നറി൯ രറ്റൊഗ൦
                  റപറ്റൊളറിയുഖ മഞരപറ്റൊല് നറി൯ വദനഖ
                 വറിടെരുഖ പൂവുരപറ്റൊല് നറി൯ ഭറ്റൊവഖ
                 മുളയഖ തളറിരുരപറ്റൊല് നറി൯ പണെദ
                  പുല്കുന്നു നറിറന ഞറ്റൊനരമ
                  നുകരുന്നു നറി൯ രസ്നേഹറ്റൊമൃതഖ

                                                         ഞറ്റൊ൯
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രനരുവ്  
                                 (കവറിത)   

     
   പറയറ്റൊത്ത

    വറ്റൊക്കേറ്റൊറണെറന്റെ
  ഹൃദയത്തറിലലറി ഞ്ഞറിറങ്ങറിയതവ്

        രകള്ക്കേറ്റൊത്ത
സസ്വരമറ്റൊറണെറന്റെ 

     ചറിലകള്ക്കേവ്  കൂടുകുടെറിയറ്റൊതവ്
                റതളറിയറ്റൊത്ത
             ചറിതങ്ങളറ്റൊണെവ്

           കണ്ണുകള്ക്കേവ് വറിസ്മയമറ്റൊയതവ്

  

                                                                                    
                                                                 ശന്ദ്രീകറ്റൊനവ്
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കൃഷറി റചറ്റൊല്ലുകള്

*    അതറിവറിളവറിനവ്  അരറി  അങ്ങറ്റൊടെറിയറില് .
*    ഒരു  വറിത്തുവറിതച്ചറ്റൊല്  പല  വറിത്തുവറിളയറ്റൊ .
*    കണ്ടഖവറിറവ്  കനറിറന  വറ്റൊങ്ങറിയറിറടനറ്റൊ .
*    ഇളരങ്കേറ്റൊടെന  പടെക്കേറ്റൊകറ്റൊ  ഇളരനങ്ങ  കററിക്കേറ്റൊകറ്റൊ .
*    കതറിരറിരന്മല്  വളഖറവയരുതവ് .
*    കറ്റൊലരത്ത  വറിതച്ചറ്റൊല്  രനരരത്ത  റകറ്റൊയറ്റൊഖ
*    മത്തന     കുസ്കുുത്തറിയറ്റൊല് കുസ്കുുമളഖ  മുളയറില .
*    രകറ്റൊരറി   വറിതച്ചറ്റൊല്  കുസ്കുുറരച്ച  റകറ്റൊയ്യൂ .
*    ഞറ്റൊററച്ചറ്റൊല്  രചറ്റൊററച .
*    റനലറ  റപറ്റൊനറ .
*   അധസ്വറ്റൊനത്തറിറന്റെ  രചറു കയഖ  കറ്റൊയ  മറ്റൊധുരറികഖ
*   അടെയറ്റൊ  കടറ്റൊലുഖ  ആന കടറ്റൊലുഖ  കള്ളറനനറ്റൊണെവ്  രപരവ്
*   കുഖഭത്തറില് നടറ്റൊല് കുപ്പെയറില് മറ്റൊണെറികദഖ
*   മകരത്തറില് മഴറപയവ്തറ്റൊല്  മലയറ്റൊളഖ മുടെറിയുഖ
*  സമത്തു കറ്റൊലത്തു കത പത്തു വച്ചറ്റൊല് ആപത്തു കറ്റൊലത്തവ് 
             കറ്റൊ പത്തു തറിനറ്റൊഖ

                                                          സമര്പ്പെണെഖ
ഒനമതവ് എ
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അഹങ്കേറ്റൊരറിയറ്റൊയ റചടെറി.
                                                                                                                                (കഥ)               

ഒരു കറ്റൊടറില് കുററ മരങ്ങള് ഉണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു.അവറിറടെ ഒരു പറ്റൊവ൦ മര൦ 
ഉണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു.ഈ മരത്തറിരനറ്റൊടെവ് മൃഗങ്ങള്റക്കേലറ്റൊ൦ നല രസ്നേഹമറ്റൊയറിരുന്നു. 
അതുറകറ്റൊണ്ടവ് എലറ്റൊ മരങ്ങളു൦ ഈ മരറത്ത വളറരരയററ 
രസ്നേഹറിച്ചറിരുന്നു.ഒരറിക്കേല് ഒരു കുടറി ഒരു റചടെറി റകറ്റൊണ്ടുവനവ് അവറിറടെ നട്ടു. ആ 
റചടെറി വളര്ന്നു. ഈ മരങ്ങരളറ്റൊടെവ് ഈ റചടെറിക്കേവ് അസൂയയറ്റൊയറിരുന്നു.ഒരു ദറിവസ൦
ആ കറ്റൊടറില്കുററ ആളുകള് വന്ദ്രീടുവയറ്റൊനറ്റൊയറിവന്നു.അരപ്പെറ്റൊള് അതറില് ഒരറ്റൊള് 
പറഞ,ഈ മര൦ മുററിച്ചറ്റൊല് മറ്റൊതരമ നമുക്കേവ് വന്ദ്രീടു പണെറിയറ്റൊന 

പറ. അരപ്പെറ്റൊള് അവറരലറ്റൊവരു൦ അതറിനവ് സമതറിച.അരപ്പെറ്റൊള് ആ റചടെറി 
മറ്റൊത൦ നറിനവ്ചറിരറികന്നുണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു. അരപ്പെറ്റൊള് മൃഗങ്ങറളലറ്റൊ൦ വനവ് അവറര
ഒറ്റൊടെറിച. അവര് ഒറ്റൊടെറിയരപ്പെറ്റൊള് അവറിറടെനറിന ആ അഹങ്കേറ്റൊരറിയറ്റൊയ 
റചടെറികറ്റൊലറിനടെറിയറില്റപടവ് മരറിചരപറ്റൊയറി. ആ മരങ്ങള് മൃഗങ്ങരളറ്റൊടെവ് നന്ദേറി 
പറഞ.അവര് ആ കറ്റൊടറില്  സരനറ്റൊഷമറ്റൊയറി  ജന്ദ്രീവറിച.
                                               

                                                                    രസ്നേഹ

  

എന.എസസ.എസസ.എചസ.എസസ പപാലലപാടസ       



20

 

 

 കുരങ്ങനവ് പററിയ അമളറി.
                                                                                                                                      (കഥ)    

ഒരു കറ്റൊടറില് ഒരു കുരങ്ങന ഉണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു. അവന മഹറ്റൊ
വറികൃതറിക്കേറ്റൊരനറ്റൊയറിരുന്നു.കറ്റൊടറിലുള്ള എലറ്റൊവറരയുഖ അവന അസൂയരയറ്റൊറടെ

ആണെവ് കണ്ടറിരുനതവ്.ഒരു ദറിവസഖ അവന കൂടറിലറ്റൊറത മരറക്കേറ്റൊമറില്
ഇരറികകയറ്റൊയറിരുന്നു.റപറടനവ് അവറന്റെ ററക വഴതറി അവന തറ്റൊറഴ

വന്ദ്രീണു.മറ്റൊവറില് നറിററയ ഉറുമറ്റൊയറിരുന്നു.ഉറുമ്പുകടെറിച്ചവന തറ്റൊറഴ
വന്ദ്രീണു.എങ്കേറിലുഖ രണ്ടവ് ചക്കേരമറ്റൊമഴഖ അവന റനരഞറ്റൊടു രചര്ത്തു
പറിടെറിച്ചറിരുന്നു.അരപ്പെറ്റൊഴറ്റൊണെവ് അവന ഒരു കരടെറിറയ കണ്ടതവ്.അവര്

റപറടന്നുതറന നല കൂട്ടുകറ്റൊരറ്റൊയറി.കരടെറി കുരങ്ങറന തറന്റെ വന്ദ്രീടറിരലക്കേവ്
ക്ഷണെറിച.ഇതു കണ്ട കടുവ അത്ഭുതരത്തറ്റൊറടെ രനറ്റൊക്കേറിനറിന്നു.കുരങ്ങന
അവറന രനറ്റൊക്കേറി കളറിയറ്റൊക്കേറി ചറിരറിചറകറ്റൊണ്ടവ് തുള്ളറിച്ചറ്റൊടെറിരപ്പെറ്റൊയറി.ഇതവ്

കറ്റൊടെറ്റൊറക പരന്നു.ഇവര് ആഹറ്റൊരഖ രതടെറി ഇറങ്ങറി.സുന്ദേരറിയറ്റൊയ കരടെറിറയ
കുരങ്ങന വലറ്റൊറത ഇഷ്ടറപ്പെട്ടു.അവര് സരനറ്റൊഷരത്തറ്റൊറടെ കറ്റൊടറില് തറന

കഴറിഞ.
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ഒരു ദറിവസഖ കുരങ്ങനവ് വലറ്റൊത്ത പനറി.പുറത്തറിറങ്ങറ്റൊന കഴറിയറ്റൊത്ത മഴ.
അവര് ഉള്ളതുഖ കഴറിച്ചവ് കറിടെന്നുറങ്ങറി.പനറിക്കേവ് റചററിയ ശമനഖ ഉണ്ടറ്റൊയരപ്പെറ്റൊള്

അവര് പുറത്തറിറങ്ങറി.
കൂട്ടുകറ്റൊരറിലറ്റൊത്ത അവനവ് ഒരു കൂടവ് കരടെറി ആയറിരുന്നു.രപറ്റൊകുന വഴറിയറില്
അവറന്റെ കറ്റൊല് റതററി കുഴറിയറിരലക്കേവ് വന്ദ്രീണു.മടെറിയനറ്റൊയ കരടെറി ഇവറന
ശദ്ധറിക്കേറ്റൊറത വന്ദ്രീടറിരലക്കേവ് രപറ്റൊയറി.ഇവറന്റെ വറിളറി രകട മറ മൃഗങ്ങള്

ഒറ്റൊടെറിയടുറത്തത്തറി ഇവറന രക്ഷറിച.ഇവര് പറിനന്ദ്രീടെവ് നല കൂട്ടുക്കേറ്റൊരറ്റൊയറി.കുരങ്ങനവ്
തനറിക പററിയ അമളറി മനസറിലറ്റൊയറി.       

മനദ
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പ്രറ്റൊണെസഖറി
                                                                                                 (കവറിത)  

ഒരുപറ്റൊടെവ് നറ്റൊളറ്റൊയറി റകറ്റൊതറിച.
ഇത്തറിരറി നരലറ്റൊരു വറ്റൊക്കേവ് റമറ്റൊഴറിയറ്റൊന.

ഒരുപറ്റൊ ടെവ് നറ്റൊളറ്റൊയറി നടെന്നു പുററക.
ഇത്തറിരറി നരലറ്റൊരു രനറ്റൊടഖ രനറ്റൊക്കേറ്റൊന.

മുലകള് വറിരറിയുന രനരഖ.
മലര്    മഞകള് റപറ്റൊഴറിയുന യറ്റൊമഖ.

നറിറനരയറ്റൊര്ത്തവ് കഴറിയുന്നു.
നറിറന്റെ ശബഖ രകള്കന്നു.
നന്ദ്രീ ചറിരറിച കളറിച വരുന
പുതറിയ ഒരു യറ്റൊമങ്ങള്...
പുതറിയ ഒരു യറ്റൊമങ്ങള്...
 ഉണെരുന നറിമറി  ഷങ്ങള്...

                                                                     സമര്പ്പെണെഖ...
                                                                                             

മറിഥുന ബറ്റൊബ.ഏഖ             
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ബദ്ധറിമറ്റൊനറ്റൊയ കുരങ്ങന
                                                                                                                                    (കഥ)               

ഒരറിടെത്തവ് ഒരു പറ്റൊവഖ കുരങ്ങന ഉണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു.ആ കുരങ്ങന തറ്റൊമസറിച്ചതവ്
പുഴയരറികറിറല ഒരു ജറ്റൊമ മരത്തറിലറ്റൊയറിരുന്നു. അവനവ് ഒരു കൂട്ടുകറ്റൊരനറ്റൊയ മുതല
ഉണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു.മുതല തറ്റൊമസറിച്ചതവ് പുഴയറിലറ്റൊയറിരുന്നു.മുതലയവ് എന്നുഖ കുരങ്ങന

ജറ്റൊമയ റകറ്റൊടുകമറ്റൊയറിരുന്നു.ആ ജറ്റൊമയ വളറര
മധുരമറ്റൊയറിരുന്നു.അതുറകറ്റൊഒരറിടെത്തവ് ഒരു പറ്റൊവഖ കുരങ്ങന ഉണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു.ആ
കുരങ്ങന തറ്റൊമസറിച്ചതവ് പുഴയരറികറിറല ഒരു ജറ്റൊമ മരത്തറിലറ്റൊയറിരുന്നു. അവനവ്
ഒരു കൂട്ടുണ്ടവ് മുതലയവ് ജറ്റൊമയ വളറര ഇഷ്ടമറ്റൊയറിരുന്നു.ഒരു ദറിവസഖ കുരങ്ങന

മുതലയവ് ജറ്റൊമയ      
റകറ്റൊടുത്തു.അതുമറ്റൊയറി മുതല വന്ദ്രീടറില് എത്തറി.ജറ്റൊമയ മുതലയുറടെ ഭറ്റൊരദയവ്

റകറ്റൊടുത്തു.അരപ്പെറ്റൊള് മുതലയുറടെ ഭറ്റൊരദ പറഞ,ഇതയുഖ മധുരമുള്ള ജറ്റൊമയ
തന കുരങ്ങറന്റെ ഹൃദയത്തറിനവ് എതമറ്റൊതഖ മധുരഖ കറ്റൊണുഖ.എനറിക്കേവ്

കുരങ്ങറന്റെ ഹൃദയഖ രവണെഖ.മുതല പറഞ,അവന എറന്റെ ഉറ
ചങ്ങറ്റൊതറിയറ്റൊണെവ്.ആയതറിനറ്റൊല് 

ഞറ്റൊന ഇതവ് റചയറില.എനറിട്ടുഖ മുതലയുറടെ ഭറ്റൊരദ നറിര്ബനറിച.അങ്ങറന മുതല
സമതറിച.പറിരറ ദറിവസഖ മുതല കുരങ്ങറന്റെ അടുത്തവ് റചന്നു.മുതല കുരങ്ങരനറ്റൊടെവ്

പറഞ എറന്റെ 
വന്ദ്രീടറില് നന്ദ്രീ വരണെഖ.പറിനറില് ഒളറിച്ചറിരറികന ചതറി മനസറിലറ്റൊക്കേറ്റൊറത 
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കുരങ്ങന സമതറിച.അങ്ങറന അവര് പുഴയുറടെ നടുവറിറലത്തറി.അരപ്പെറ്റൊള് മുതല
പറഞ,എറന്റെ ഭറ്റൊരദയവ് നറിറന്റെ 

ഹൃദയഖ രവണെറമനവ് പറഞ.നന്ദ്രീ ഇതവ് രനരരത്ത പറഞ്ഞറിരുറനങ്കേറില് ഞറ്റൊന
റെലവ്ററ ഹൃദയഖ നല്കറിരയരന.എറന്റെ ഹൃദയഖ മരത്തറിനു മുകളറില്

ഇരറികകയറ്റൊണെവ്.നമുക്കേവ് അതു രപറ്റൊയറി എടുക്കേറ്റൊഖ.അവര് മരത്തറിനു ചുവടറില്
എത്തുകയുഖ കുരങ്ങന രവഗഖ മരത്തറിനു മുകളറിരലക ചറ്റൊടെറി കയററി തറന്റെ ജന്ദ്രീവന

രക്ഷറികകയുഖ റചയ.

ശരണെദ
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എറന്റെ  കുടറിക്കേറ്റൊലഖ
                                                                                       (കവറിത)  

നലപ്പൂക്കേള്പററിച  കളറിക്കേറ്റൊഖ
നലപ്പൂക്കേളഖ  ഒരുക്കേറിതന്ദ്രീര്ക്കേറ്റൊഖ

നലപ്പുരപറ്റൊലങ്ങവ്  ചറിരറിക്കേറ്റൊഖ
നലകൂട്ടുകള്  കൂടെറിടെറ്റൊഖ  

               റകറ്റൊചമണ്ണപ്പെഖ  ചുട്ടുകളറിക്കേറ്റൊഖ
               കുഞ്ഞറിക്കേണ്ണുകള് റപറ്റൊത്തറികളറിക്കേറ്റൊഖ
                നലകൂട്ടുകള്   കൂടെറിടെറ്റൊഖ....................

രസ്നേഹ
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യഥറ്റൊ൪ത  സുഹൃത്തവ്
                                                                                        

   പണ്ടു  പണ്ടു  ഒരു  കറ്റൊടറില്  ധറ്റൊരറ്റൊളഖ  മൃഗങ്ങള്  ഉണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു.  അവ൪   
വളറര  രസ്നേവ്ഹമുളളവയറ്റൊണെവ്.  അനവ്  

ഒരു നറ്റൊള്  അവ൪  ഒരു  മഴയവ്രവണ്ടറി  കറ്റൊത്തറിരുന്നു.  അനവ്  ഒറക്കേ  
വളറര       ചൂടെറ്റൊയറിരുന്നു. അനവ്  ദറ്റൊഹജലഖ 
രപറ്റൊലുഖ  ഇലറ്റൊയറിരുന്നു.  അങ്ങറന  ആ  കറ്റൊടറില്  ഒരു  ഒടകഖ  
ഉണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു.  അങ്ങറന  ഒരു നറ്റൊള്  ഒരു 
കുരങ്ങന  ജലഖ  കറിടറ്റൊറത  അല     ഞനടെകകയറ്റൊയറിരുന്നു.  അങ്ങറന  അതു
വഴറി ഒരു  ഒടകഖ  വന്നു. അങ്ങറന
കുരങ്ങവ്  ഒടകത്തറിരനറ്റൊടെവ്  രചറ്റൊദറി ച.  
     രചടറ്റൊ  ജലത്തറിനറ്റൊയുളള  കുളഖ  എവറിറടെയറ്റൊണെവ്  ഉളളതവ്.   നന്ദ്രീ  ജലഖ  
കറിടറ്റൊറത  അലയുകയറ്റൊരണെറ്റൊ?  അങ്ങറന  ഇസൗ  ഒടകഖ  അകറല  ഒരു  
കുളഖ  ഉറണ്ടനവ്  പറഞ.  കുരങ്ങന     ഒടകത്തറിരനറ്റൊടെവ്   പറ  ഞ.   രചടറ്റൊ  
എനറിക്കേവ്  ഒരടെറി  നടെക്കേറ്റൊ ന  വയറ്റൊ.  പറിറന  എങ്ങറനയറ്റൊണെവ്   ഞറ്റൊ  ന  
റവളളഖ കുടെറിക്കേറ്റൊന  രപറ്റൊവുക.  നന്ദ്രീ  വറ്റൊ  ഞറ്റൊന  കൂറടെ  വരറ്റൊഖ.  കുരങ്ങറ്റൊ  നന്ദ്രീ
എറനറ  മുകളറില്  കയററിരക്കേറ്റൊ.

            രചടറ്റൊ  ഞറ്റൊന  ഒരു  കറ്റൊരദഖ  രചറ്റൊദറിക്കേറട.  രചടനവ്  
        റവളളഖ      ദറ്റൊഹഖ  ഇറല.  ഒടകഖ  ആയ  എനറിക്കേവ്  ജലഖ
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സഖഭരറിച  വയറ്റൊന  കഴറിയുഖ.  എങ്ങറന,  നന്ദ്രീ  എറനറ  മുതുകത്തവ്  ഒരു  വലറിയ
മുഴകരണ്ടറ്റൊ ,  അവറിടെയറ്റൊ 

ജലഖ  സഖഭരറിക്കേറ്റൊറവ്.  അങ്ങറന  അങ്ങറന  കറ്റൊരദഖ  പറഞ്ഞവ്  
പറഞ്ഞവ്  കുളഖ  കറണ്ടത്തറി.  കുരങ്ങവ്  ആവശദത്തറിനവ്  ജലഖ  കുടെറിച.  അവ൪  
ആണെവ്  യഥറ്റൊ൪ഥ സുഹൃത്തവ്.   അവ൪  സരനറ്റൊഷരത്തറ്റൊറടെ  തറിരറിച  രപറ്റൊയറി.    

                                                                 

അഭറിരറ്റൊമറി       
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കണ്ണുനന്ദ്രീര്
                                                           (കവറിത)  

നന്ദ്രീ എറന കരഞരവറ്റൊ?
നറിറന്റെ കണ്ണുനന്ദ്രീര് വറിതുമറിരയറ്റൊ?

കരയരുതവ് സഖന്ദ്രീ.......
കരയരുതവ് ഒറ്റൊര്മകളുണ്ടവ്

ബറ്റൊക്കേറിയറ്റൊയറി!
                     ഒറ്റൊര്മകള് മരറികനറില

                      ചുറടരറിക്കേറ്റൊന കഴറിയുന്നുമറില
                       റപറ്റൊടറിച്ചറിരറിചറകറ്റൊരണ്ടറ്റൊടെറി
                        ഒളറികന ഒറ്റൊര്മകള്

                       മറന്നുറവരനറ്റൊ സഖന്ദ്രീ......
വറിശറ്റൊനറിറക്കേറ്റൊള്ളുക

കണ്ണന്ദ്രീര് തുടെയക
അജന നറിറന്റെ മറ്റൊല-

കററ്റൊന എത്തുമരലറ്റൊ സഖന്ദ്രീ.........
                           

                           കരളമറ്റൊഖ കണ്ണന്ദ്രീരറിനവ്
                           അടെറിമയറ്റൊരയറ്റൊ സഖന്ദ്രീ.......

                            ഒറ്റൊര്മകളുണ്ടവ് കരയരുതവ് നന്ദ്രീ.

             അനൂപവ്
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മലയറ്റൊള ഭൂമറി.
                                                                         (കവറിത)  

എത സുന്ദേര൦ എത സുന്ദേര൦
എറന്റെ മലയറ്റൊളഭൂമറിതന

പൂക്കേളു൦ പൂമറ്റൊറകളു൦ പുഞറിരറിക൦
നറ്റൊടെറിതവ്...

കുയറിലുകള് പറ്റൊട്ടുപറ്റൊടെറിടു൦...
മയറിലുകള് നൃത്ത൦ റചയ്തന്ദ്രീടു൦.
എറന്റെ നറ്റൊടെവ്....എറന്റെ നറ്റൊടെവ്....

എറന്റെ നറ്റൊടെവ്.........

 രസ്നേഹ
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 മഴ
                          (കവറിത)  

ആകറ്റൊശത്തറിറല     പറവകള്  എലറ്റൊ൦
തുളളറി    ചറ്റൊടെറിയറിരറിപ്പു(2)

       മഴ വനരലറ്റൊ   മഴ വനരലറ്റൊ
പുഞ പറ്റൊടെ൦  നറിറഞ്ഞരലറ്റൊ(2)

മഴ  റപയ്തരപ്പെറ്റൊള്  കുടറികള്
വന്നു  തുളളറിചറ്റൊടെറി രസറിക്കേറ്റൊ൯(2)

ശന്ദ്രീലക്ഷമറി
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ഇലറകറ്റൊഴറിച്ച മരഖ
                                                                                                            (കഥ)               

                                                       

ഒരു  പ്രകൃതറിരമണെന്ദ്രീയത്തറ്റൊല്   പുതയറപ്പെട  കറ്റൊടെവ്  അവറിറടെ  നറിരവധറി 
മരങ്ങള്  ഉണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു  ആ  മരങ്ങള്ക്കേറിടെയറില്   മറ  മരങ്ങളറില്  നറിന്നുഖ  
വദതദസ്തനറ്റൊയ  ഒരു  മരമുണ്ടവ്.  ആ  മരമറ്റൊണെവ്  മുത്തശറിമരഖ.
പറക്ഷ ആ  മരറത്ത  കണ്ടറ്റൊല്  മുത്തശറിമരമറ്റൊറണെനവ്  പറയുകയറില.  
മുത്തശറിമരത്തറില്  നറിരവധറി  ചറിലകളുഖ
നല  ഉയരവുമുണ്ടറ്റൊയറിരുന്നു.  നറിരവധറി  ചറിലകളുണ്ടറ്റൊയറിരുനതറിനറ്റൊല്  
ഒരുപറ്റൊടെവ്  പക്ഷറികളുഖ  മറ  ജന്ദ്രീവജറ്റൊലങ്ങളുഖ  ആസ്രയഖ  രതടെറിയറിരുനതവ്  
മുത്തശറിമരറത്തയറ്റൊണെവ്.  പറക്ഷ  എവറിറടെയുഖ  ഉണ്ടറ്റൊയറിരറികമരലറ്റൊ  ഒരു  
വലറിറയറ്റൊരു പ്രശഖ.  ഇവറിടെറത്ത  പ്രശഖ ഒരു  മനവറ്റൊതറിനറിയറ്റൊണെവ്.  
ഈ  മനവറ്റൊതറിനറി  അധറിക്രൂരയുഖ  രകറ്റൊപറിഷയുമറ്റൊയറിരുന്നു.  മനവറ്റൊധറിനറി
അനരന്ദ്രീക്ഷത്തറിലൂറടെയറ്റൊണെവ്  സഞരറികനറതനവ് 
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 പുതുമഴ

മഴ മഴ മഴ മഴ മറ്റൊനത്തവ്
ചറ പറ ചറ പറ തറ്റൊഴത്തവ്

മറ്റൊരറിവറില്ലുകള് മറ്റൊനത്തവ്
മറ്റൊനു൦ മയറിലു൦ തറ്റൊഴത്തവ്.

കുയറിലുകള് കൂകു൦ കൂ.. കൂ.. കൂ..
തവളകള് കരയു൦ രകറ്റൊ൦.. രകറ്റൊ൦..രകറ്റൊ൦..

മയറിലുകള് നൃത്ത൦ വയന്ദ്രീടു൦
പൂക്കേള് പുഞറിരറി തൂകന്ദ്രീടു൦

ജലമറിലറ്റൊത്തവര്ക്കേറ്റൊശയമറ്റൊയവ്
മഴരയ മഴരയ റപയ്തന്ദ്രീട...

                                         റഎശസ്വരദഅനറില്                       
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സുഹൃത്തവ്
                                                                          (കവറിത)  

കരളറിറന്റെ കരളറ്റൊയ
പൂവുകരള.........

കുളറിരറിറന്റെ അലകളറില്
അലറിറഞ്ഞറ്റൊഴകുമറി

നന്മ വറിളയുന കൂട്ടുകറ്റൊറര....
പുഴപറ്റൊടെറിറയറ്റൊഴകുന്നു.......
അലതലറിറയറ്റൊഴകുന്നു......

റകടറിപ്പെറിടെറിചഖ 
റപറ്റൊടറിച്ചറിരറിചഖ

വറ്റൊശറിപറിചറിചഖഅണെയുഖ കൂട്ടുക്കേറ്റൊര് നമള്.

    അല് സറ്റൊവറിത്തവ്

                                                                                       

എന.എസസ.എസസ.എചസ.എസസ പപാലലപാടസ       



34

                        

  

രവരുകള്
                                                            (കവറിത)  

            ജറിവതമറ്റൊഖ നടെകഭൂവറില് തറ്റൊങ്ങറ്റൊയവ്
നറില്പ്പെത്തുറവരുകള്

(പകൃതറിത൯ തരലറ്റൊലല ലറ്റൊളന
പുല്കുമന്ദ്രീ

റപറ്റൊ൯മണെറി ദന്ദ്രീപമറ്റൊ രവരുകള്
എറന ഞറ്റൊനറ്റൊക്കേറിതന്ദ്രീ൪ത്തതവ്
എനറിരലക്കേവ് പടെ൪നറിറങ്ങറിയ

രവരുകള്
കളറിചറിരറി കുസൃതറികള്

(ജറിവറിതഖ )                                       

                                                           രദവറ്റൊനന്ദേവ്  
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രതങ്ങലറിറന്റെ ഇരമല്

                                                                                                   (കവറിത)  

    രതങ്ങറി കരയുവറ്റൊ൯ വറയരനറ്റൊ?
    ഈ പ്രതദഹദ൦ രതറ്റൊറു൦. 
      അജ൯ ററകറവടെറിഞരവറ്റൊ
        ഈ പറ്റൊവമറ്റൊ൦ വൃദ്ധറയ................
                                             പ്രഹരഖ റകറ്റൊണ്ടവ് 
                                         മറനവ്  മറനവരര
                                        മറന്നുരവറ്റൊ നന്ദ്രീ നറിറന്റെ  
                                          മറ്റൊതറ്റൊപറിതറ്റൊക്കേരള................          

ഒറ്റൊജസവ് നഷ്ടറപട്ടുരവറ്റൊ?
ഉരദസ്വഗ൦  നഷ്ടറപട്ടുരവറ്റൊ?
മറ്റൊതറ്റൊപറിതറ്റൊക്കേറള  
റവറുത്തുരവറ്റൊ?  
 
                     പറ്റൊഥറികള്ക മുനറില്
                       റതരുവുനറ്റൊയ മുനറിലവ്
                        വലറിറച്ചററിഞരവറ്റൊ നന്ദ്രീ
                            മറ്റൊതറ്റൊപറിതറ്റൊക്കേറള............
                                  
   പറ്റൊവമറ്റൊ൦ മറ്റൊതറ്റൊപറിതറ്റൊക്കേറള                                 
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നറിങ്ങള് മറന്നുരവറ്റൊ?
നറിങ്ങള് മറന്നുരവറ്റൊ..............

                       

                                       

                                           കഠറിന മനസ്സുള്ള
                                              മക്കേള്ക്കേവ് ഞങ്ങള്
                                              റവറുറമറ്റൊരു ഭറിക്ഷുക്കേള്.............                  

മറകകറില  മരറികരവറ്റൊള൦
മറ്റൊതറ്റൊപറിതറ്റൊക്കേള്  മക്കേരള
 ഒറ്റൊ൪മറിക൦  രതങ്ങലറി൯

ഇരമരലറ്റൊറടെ..................

                                                                      രറ്റൊരജഷവ്
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സൂനഖ
                                                      (കവറിത)  

അലകളറ്റൊയറിറയറ്റൊഴകുന 
പൂവുകരള

എത്തറിരയറ്റൊ നറിറന്റെ
കറ്റൊമുകന?

വറിശറ്റൊനറിറകറ്റൊള്ളുകയറ്റൊരണെറ്റൊ നന്ദ്രീ
പുഞറിരറിച്ചടുത്തുവരറ്റൊന

കറ്റൊമുകന പുഞറിരറിച്ചടുത്തുവരറ്റൊന
കറ്റൊര്വണ്ടു വന്നു
തുമറികള് വന്നു

പറ്റൊടറിറന്റെ ഈണെവുമറ്റൊയറി
അലറിറഞ്ഞറ്റൊഴകുമന്ദ്രീ

പറ്റൊട്ടുകള് ആദദറ്റൊനുരറ്റൊഗ൦ പറ്റൊടെറി
എനറില് നന്ദ്രീ വരറികറിറല

അനറ്റൊദദ൦ കറണ്ടറ്റൊരുരറ്റൊവറില്     
എനറില് പൂഞറിരറിവറിടെ൪നരകടവ്
നന്ദ്രീയുണെരൂ......നന്ദ്രീയുണെരൂ.....

ലക്ഷമറി രറ്റൊജവ്
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അനുരറ്റൊഗ൦
                                     (കവറിത)      

ആദദറ്റൊനുരറ്റൊഗ൦ പറ്റൊടെറി
എനറില് നന്ദ്രീ വരറികറിറല

അനറ്റൊദദ൦ കറണ്ടറ്റൊരുരറ്റൊവറില്     
എനറില് പൂഞറിരറിവറിടെ൪നരലറ്റൊ

രറ്റൊവറിന്റെ റവളറിച്ചത്തറില്
നറി൯ പൂഞറിരറി വറിടെരുന്നു
പൂവറിന്റെ ഇതള്രപറ്റൊറല

നറി൯ ചുണ്ടുകള് വറിരറിയുന്നു
           നറി൯ വദനഖ കറ്റൊണുരമറ്റൊള്
            എ൯ മനസറില് കുളറിരുന്നു

            നറിറന ഞറ്റൊ൯ കറ്റൊത്തറിരറിക്കേറ്റൊഖ
             ഒരു രറ്റൊവറില് നന്ദ്രീ വരറികറിരല
             എ൯ മറ്റൊററില്  മയങ്ങറിരല

                                                

     (രദവറ്റൊനന്ദേവ് & സറിദ്ദേറിഖവ് & നന)
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രതനൂറുഖ അററിവവ്

അമയറില് നറിനവ് ലഭറികഖ
നന്മയൂറുന മറ്റൊതൃരസ്നേഹഖ
അച്ഛനറില് നറിനവ് ലഭറികഖ
മധുരമൂറുന വറ്റൊത്സലദഖ

അധദറ്റൊപകനറില് നറിനവ് ലഭറികഖ
നന്മയൂറുന മലയറ്റൊളഖ

മലയറ്റൊളഭറ്റൊഷ മറ്റൊതൃരസ്നേഹഖ
കൂട്ടുക്കേറ്റൊരറില് നറിനവ് പകരുന്നു

രതനൂറുഖ അററിവുകള്
പ്രകൃതറിയുറടെ മക്കേളറ്റൊകുന

പക്ഷറിമൃഗറ്റൊധറികള്
റചറ്റൊരറിയുനറിതറ്റൊ മറ്റൊതൃരസ്നേഹഖ.

                                                     റഎശസ്വരദ അനറില്
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മത്സദകനദക

കടെലറിറന്റെ ആഴങ്ങളറില്
സുന്ദേരമറ്റൊയ രലറ്റൊകത്തവ്
ജന്ദ്രീവറികന്നു ഞങ്ങള്
മത്സദകനദകമറ്റൊര്

സുഖദദുഃഖങ്ങള്
ഉള്ളറിറലറ്റൊതുക്കേറി

ജന്ദ്രീവറികന്നു ഞങ്ങള്
ആഴങ്ങളറില് കുതറിചയരുന

കടെലറിന ദന്ദ്രീപനറ്റൊളങ്ങള്
ഞങ്ങള് ...........

                                            ശന്ദ്രീലകറി
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                               പറവ

സസ്വര്ണ്ണച്ചറിറകുകള് വന്ദ്രീശറി  വന്ദ്രീശറി

സസ്വപരലറ്റൊകറത്ത പറവകറള

നറിറന്റെ സസ്വര്ഗഖ എവറിറടെയറ്റൊണെവ്?

ഇനന റപറ്റൊലറിഞ്ഞറ്റൊല് 

നന്ദ്രീ എന റചയ്യുഖ?

തനറിച്ചറ്റൊവുകയറിരല നന്ദ്രീ?

നറിറന്റെ കൂറടെ കൂടറിനവ് ഇണെയറ്റൊയവ്

ഞറ്റൊനുഖ കൂടെറി വരനറ്റൊറട?

                                           ലകറിരറ്റൊജവ്
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   പ്രതറിമ

എത സുന്ദേരഖ എത മരനറ്റൊഹരഖ
എറന്റെ പ്രതറിമ

ഏതു സൃഷ്ടറി പണെറിയറിച നല്കറി
നറിറന്റെയന്ദ്രീ പൂരമനറി

ആരറ്റൊണു നന്ദ്രീ രദവരത?
ഏതു പുണെദ സദസറില് നറിനവ് 

വന്നു നന്ദ്രീ?
എന പ്രറിയ രദവരത..............

                                    അഭറിരറ്റൊമറി

എത സുന്ദേരഖ എത മരനറ്റൊഹരഖ
എറന്റെ പ്രതറിമ

ഏതു സൃഷ്ടറി പണെറിയറിച നല്കറി
നറിറന്റെയന്ദ്രീ പൂരമനറി

ആരറ്റൊണു നന്ദ്രീ രദവരത?
ഏതു പുണെദ സദസറില് നറിനവ് 

വന്നു നന്ദ്രീ?
എന പ്രറിയ രദവരത..............

                                    അഭറിരറ്റൊമറി
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പ്രകൃതറി ദരനഖ

2018 ആഗസവ് മറ്റൊസത്തറില് രകരളറത്ത  ഒടറ്റൊറക നടുക്കേറിയ പ്രകൃതറി ദരനഖ
നറമ രതടെറി എത്തറി.ഈ ദരനഖ നറമ രതടെറി എത്തറിയതവ് പ്രളയമറ്റൊയറ്റൊണെവ്.ഈ

പ്രളയഖ മലയറ്റൊള മനസറില് ഇരപ്പെറ്റൊഴഖ ഓര്മകളറ്റൊയറി
അലതല്ലുന്നു.വളറരയധറികഖ രപര്ക്കേവ് പറ്റൊര്പ്പെറിടെവുഖ മറ വറില പറിടെറിപ്പുള്ള വസ്തുക്കേളുഖ

നഷ്ടമറ്റൊയറി.വളറരയധറികഖ ആളുകള്ക്കേവ് ജന്ദ്രീവഹറ്റൊനറി സഖഭവറിച.ആളുകള്
കുടെറിറവള്ളവുഖ ഭക്ഷണെവുഖ ഇലറ്റൊറത വലഞ.റവള്ളഖ എത്തറിറപ്പെടെറ്റൊത്ത
വറിദദറ്റൊലയങ്ങളുഖ റപറ്റൊതുസ്ഥലങ്ങളുറമലറ്റൊഖ ദരറിതറ്റൊശസ്വറ്റൊസ കദറ്റൊമ്പുകളറ്റൊയറി
പ്രവര്ത്തറിച. രകരളത്തറിറല ജനങ്ങള് പരസ്പരഖ ററകതറ്റൊങ്ങറ്റൊകുന കറ്റൊഴ

നമുക കറ്റൊണെറ്റൊന കഴറിഞ.എലറ്റൊവരുഖ സമന്മറ്റൊരറ്റൊയറി തന്ദ്രീരുന കറ്റൊഴയുഖ  നമുക
കറ്റൊണെറ്റൊന കഴറിഞ.പുതറിയരകരളഖ ഉടെറലടുകനതറിനവ് എലറ്റൊവരുഖ ററക

രകറ്റൊര്ത്തു പറിടെറിച.ഇരപ്പെറ്റൊഴഖ പുനരധറിവറ്റൊസപ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടെന്നുറകറ്റൊണ്ടറിരറികന്നു.

 

എന.എസസ.എസസ.എചസ.എസസ പപാലലപാടസ       



44

  
 

പ്രകൃതറി ദൃശദഖ

എന.എസസ.എസസ.എചസ.എസസ പപാലലപാടസ       



45

                                                                      മനദ

എന.എസസ.എസസ.എചസ.എസസ പപാലലപാടസ       



46

എന.എസസ.എസസ.എചസ.എസസ പപാലലപാടസ       


	എഡിറ്റോറിയല് സമിതി
	വിദ്യാലയം

