


ആശശംസ............

എഴുതത്തിനന, ചത്തിത്രനത ഏറ്റുവവാങ്ങുന്ന ചുമരുകള് മവാറത്തിനകവാണത്തിരത്തിക്കുകയവാണണ. 
ഇ-മവാഗസത്തിനന്റെ പവാധവാനന്യവശം ഇഇൗ തത്തിരത്തിച്ചറത്തിവത്തില് തുടങ്ങുന. 

പവാങണ ഹയര്നസകന്റെറത്തി സ്കൂള് വത്തിഭവാഗശം വത്തിദന്യവാര്തത്തികള് ഇ-മവാഗസത്തിന
തയവാറവാക്കുന്നതവായത്തി അറത്തിഞ്ഞു     ; സനനവാഷശം. 

വത്തിദന്യവാര്ഥത്തികള്കണ ഇനത്തിയശം മുനന്നവാടണ നപവാകവാന കഴത്തിയനട;  

ഹസസീന നനാനനാക്കല
ഹഹഡഡ മമിസഡട്രസഡ 

ജമി. എചഡ എസഡ എസഡ പനാങഡ



ആശശംസ

കുടമികളുഹടെ കുതമിവരക്കു പപനാലശം നമിഷ്കളങ്കമനായ
ആശയ പരമിസരമുണനാകുശം. തുടെങനാന് കഴമിയുക
എന്നതനാണഡ പ്രധനാനശം. അതമിനഡ നമിലഹമനാരുക്കുക
എന്നതഡ അതമിപശ്രേഷ്ഠവശം.
                      പനാങഡ  ഗവ.ഹഹഹസഡകൂള് വമിദദനാര്തമികള്

തയനാറനാക്കമിയ ഇ-മനാഗസമിനഡ ഹൃദയപുരസരശം
ഭനാവകങള്   പനരുന...........

പ്രമിന്സമിപ്പല
ജമി. എചഡ എസഡ എസഡ പനാങഡ



എഡമിപറനാറമിയല പബനാര്ഡഡ

ന ുഹഡ നാന പമി. ടെമി.
ഫനാതമിമ റഷ എശം
വവശനാഖഡ
പഗനാപമിക എന്
മ ുഹമ്മദഡ അനസഡ
സമിദനാര്തഡ



നവ പകരള സൃ   ഷമിക്കനായഡ  
മനാറണശം നയങള് 

 മവാലത്തിനന്യ സശംസ്ക്കരണശം
 പവാസത്തികണ വസ്തുകള്  ററീനനസകത്തിള്  നചയ്യുക
 പരത്തിസത്തിതത്തി സശംരകത്തിക്കുക
 മഴനവള്ളസശംഭരണത്തി നത്തിര്മത്തിക്കുക
 ഭകണവസ്തുകള് പവാഴവാകവാതത്തിരത്തിക്കുക

സൃഷമിക്കനാശം നമുഹക്കനാരുമമി        ഹചനാരു 
നവപകരളശം

8.B



നദ ൂ ജനപറഷന്

നന്യ  ൂ  ജനനറഷന  കൂടുന
കവാലതത്തിനന്റെ  മവാറ്റങള്
കവാലശംനതവാറശം നകവാലശംനകടശം
യവതത്വങള്കത്തിതണ നന്യൂജനനറഷന
മുടത്തിയശം  നറീടത്തി നകവാലശംനകടശം
യവതത്വങള്കത്തിതണ നന്യൂജനനറഷന
ചവായശം പൂഷത്തി ഗവാമറ കൂടശം
നപണ്ണുങള്കത്തിതണ നന്യൂജനനറഷന
ആനണവാ നപനണവാ തത്തിരത്തിച്ചറത്തിവത്തില്ലതു
നകവാലശം മവാറശം നന്യൂജനനറഷന
ജറീനസശം നടവാപ്പുമണത്തി  ഞ്ഞുനടക്കുശം
നപണ്ണുങള്കത്തിതണ പുതത്തിനയവാരു നമവാഡല്

നന്യൂജനനറഷന കൂടുന

                                                                   പ ുണദ 10.b
                                                                     





ഹകനാളശംബസമിഹന നമിശയദനാ ഢശം൪

പരമിചയമമിലനാത  പദശങള്  കണ്ടുപമിടെമിക്കനാന്  കപ്പല  യനാത്ര  ഹചയ്യുക
എന്നതഡ  ഹകനാളശംബസമിനഡ ഹരമനായമിരുന. അതു ഹകനാണ്ടു തഹന്ന അപമരമിക്ക
കണ്ടു പമിടെമിചതനാഹരന പചനാദമിചനാല ഹകനാളശംബസഡ എന്നഡ ഉതരശം പറയനാന്
മനാത്രശം വമിശുതമനായമി ഹകനാളശംബസമിഹന  ജസീവമിത യനാത്രകള് യൂപറനാപ്പമില നമിനശം
പടെമി     ഞനാഹറ  സമുദശം  വഴമി  മനാസങള്  സഞ്ചരമിചനാല  ഒരു  ഉപദദസീപഡ
കഹണതനാശം. എന്ന വനാശനായമില അപദ്ദേഹശം യൂപറനാപ്പമില നമിനശം കപ്പല കയറമി
.സുഹൃത്തുക്കളുശം പമിചയക്കനാരുഹമലനാശം ഈ അപകടെ യനാത്രഹയ നമിരു  ലസനാഹ
ഹപ്പടുതമിഹയങ്കമിലശം  ഹകനാളശംബസഡ  യനാത്രയമില  നമിനശം
പമിന്മ്മനാറമിയമില.മനാസങള്  കടെലമിലൂഹടെ  സഞ്ചരമിഹചങ്കമിലശം
ലകദസനാനപതക്കഡ  എതനാന്  സനാധമിക്കതതു  ഹകനാണഡ  കപ്പലമിഹല  സഹ
യനാത്രക്കനാര് വഴമി തമിരമിച്ചു വമിടെനാനശം നനാടമിപലക്കഡ തഹന്ന മടെങനാനശം തസീരുമനാനമിച്ചു.
എന്നനാല ലകദ സനാനശം എതനാഹത പമിമ്മനാറനാന് ഹകനാളശംബസഡ തയനാറനായമില.
ഹകനാളശംബസമിഹന വനാരസീക്കഡമുമമില കപ്പല തമിരമിച്ചു വമിടമിഹലങ്കമില ഹകനാളശംബസഡ
തഹന  നമിശചയനാദനാര്ഢദശം  ഉറച്ചുനമിന  ൪ .  ഒടുവമില  കപ്പല  അകഹലയുള
തസീരതഡ നങ്കൂരമമിട്ടു  .  ആ ഭൂപ്രപദശശം പമിന്നസീടെഡ  അപമരമിക്കന് വന്കരഹയന്ന
പപരമില പലനാകതമില  അറമിയഹപ്പട്ടു.

ജശംഷമിയ സുലതനാന്
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 അച്ഛപനനാഹടെനാപ്പശം...

കനാസമിപലക്കഡ കയറനാന് നമിലക്കുപമനാഴനാണഡ ഒരു കുടമി പമിറകമില നമിന്നഡ 
വമിളമിചതഡ. "അന...നമിഹന്ന ശ്രുതമി ടെസീചര് വമിളമിക്കുന.ഓഫസീസമിപലക്കഡ ഹചലനാന് 
പറഞ" .അന ആഹക പപടെമിച്ചു.ഇനമി എഹനനാക്ക പുകമിലനാണനാപവനാ ഉണനാകനാന് 
പപനാകുന്നതഡ.ഇന്നഹല കനാസമി ല വരനാഞതഡ അച്ഛനഡ സുഖമമിലനാതതഡ 
ഹകനാണനാണഡ.മനപൂര്വശം തനാഹനനാരു ലസീവശം എടുതമിടമില എന്നഡ അവള്ക്കഡ നല 
പബനാധദമുണനായമിരുന.ഇന്നഹല സഡകൂളമിപലക്കഡ പപനാരനാന് ഒരുങ്ങുപമനാഴനാണഡ അച്ഛനഡ 
പനമി കൂടെമിയതഡ. അച്ഛന് കമിടെന്നഡ വമിറക്കുനണനായമിരുന.അതഡ കണമിടഡ സഡകൂളമില 
വരനാന് പതനാന്നമിയമില.അതനാ ഇന്നഹല കനാസമില വരനാഞതഡ.ടെസീചര്ക്കഡ പറഞനാല 
മനസമിലനാകുശം.ഹതഹലനാരു ആശദനാസപതനാഹടെ അവള് ഓഫസീസമിപലക്കഡ നടെന.ടെസീചര് 
അവഹള കനാത്തു നമിലക്കുനണനായമിരുന.കൂഹടെ ആപരനാ 
ഉണഡ.അടുഹതതമിയപപ്പനാഴനാണഡ മനസമിലനായതഡ അതഡ തഹന മനാമനനാണഡ. 

മനാമഹന മുഖശം എപനനാ വമിഷമശം ഹകനാണഡ തനാഴുന്നതനായമി അവള്ക്കഡ പതനാന്നമി. 
ഹപഹടന്നഡ അച്ഛഹന മുഖശം അവള്ക്കഡ ഓര്മ്മ വന.വദവപമ തഹന 
അച്ഛഹനഹനങ്കമിലശം ...അവള് ടെസീചപറനാടെഡ കനാരദഹമഹനന്നഡ അപനദഷമിക്കനാഹത 
അമ്മനാവഹന അടുപതപക്കനാടെമി."എനനാ അമ്മനാവനാ കനാരദശം, അച്ഛഹനഹനങ്കമിലശം....   ”
 “ ഏയഡ അച്ഛഹനനാനശം പറസീടമില, പമനാളഡ വനാ നമുക്കു പപനാകനാശം". അപപ്പനാപഴക്കുശം 

ഒരുകുടമി ബനാഹഗടുതഡ അവളുഹടെ കയമില   ഹകനാടുത്തു. അനവമിനഡ അച്ഛന് 
മനാത്രപമയുള.ഗനാമതമിഹല ഹചറമിയ ചനായക്കടെയനാണഡ അനവമിപനയുശം അച്ഛന് 
നനാണുവമിപനയുശം ഏക വരുമനാന മനാര്ഗശം. ഗനാമവനാസമികളുഹടെ ഉറപതനാഴനനാണഡ നനാണു.
നനാണുവമിഹന ചനായയുഹടെ  സദനാദറമിയനാതവര് അവഹടെ വമിരളമനാണഡ. എന്നപതയുശം 
പപനാഹല ഒരു ദമിവസശം ചനായയുണനാക്കമിഹക്കനാണമിരമിക്കുപമനാള് ഒരു ഹനഞ്ചുപവദന. 
"പമനാപള" എന വമിളമിചഡ മനാറതഡ അമര്തമിപമിടെമിചഡ നമിലത്തു വസീണ അച്ഛഹന 
നനാട്ടുകനാരനാണഡ പഹനാസഡപമിറലമില ഹകനാണ്ടുപപനായതഡ. നലവരനായ നനാട്ടുകനാരുഹടെ 
സഹനായശം ഹകനാണഡ പഹനാസഡപമിറല ചമിലവമിനഡ ഹനപടനാടപമനാപടെണമി വന്നമില. അന 
മുതല ഇന വഹര ഓപരനാ പരനാഗങള് ഹകനാണഡ ബുദമിമുട്ടുകയനായമിരുന അച്ഛന്. 
പലതുശം ആപലനാചമിചഡ വസീഹടെതമിയതഡ അവര്ക്കഡ  പരമിസര പബനാധശം വന്നതഡ
വസീടെമിന മുന്നമില ഒരനാള്ക്കൂടശം. വദവഹമ  തഹന്റ  അച്ഛഹനഹനങ്കമിലശം
“അച്ഛനാ" എന്നഡ വമിളമിചവള്  അകപതപകനാടെമി ആഹരലനാപമനാ  അവഹള പമിടെമിച്ചു 
നമിര്തനാന് ശ്രേമമിച്ചു. എന്നനാല ആര്ക്കുശം അവളശം തടെയനാന് കഴമിഞമില.
തറയമില പുലപനായയമില  ഹവള പുതപ്പമിച്ചു പുഞ്ചമിരമിച്ചു  കമിടെക്കുന്ന  അച്ഛഹന 
കണ പതനാഹടെ അനള് പരമിസരശം മറന്നഡഒരു ദനാനമിഹയ പപനാഹല അലറമി കരഞ. 
അമ്മനാവന് അവഹള ഒരു ഹകനാച്ചു കുഞമിഹനപപനാഹല വനാരമിഹയടുതഡ അകഹതനാരു



മുറമിയമില കമിടെതമി. കസീണമിതയനായമിരുന്ന  അവഹള സനാനദനമിപ്പമിക്കനാന് പലരുശം 
സ ശ്രേമമിച്ചു അധമികശം വവക്കഹത അവള് ഒന മയങമി. അച്ഛനതനാ തഹന്റ 
അടുപതക്കഡ  വരുന' “പമനാപള നസീഹയനനാ ഇവമിഹടെ കമിടെക്കുന്നതഡ യനാ 
എഹന്റടുതമിമിരമിക്കഡ. ഇനമി കുറച്ചു സമയപമ ഈ അച്ഛന് പമനാളടുതഡ ഉണനാകൂ 
വനാ.........”
ഹപഹടന്നഡ അവള് ഹഞെടമി ഉണര്ന്ന ു. മുമമില അചനമില. ഒര ു പടെയനാള ുകള് 
തഹന്ന പനനാക്ക ുന്ന ു. അവര്ക്കഡ മനസമിലനായമി. ഇനമി തഹന്ന തപലനാടെനാന ുശം
പ്രയനാസങള് വരുപമനാള് ആശദസമിപ്പമിക്കനാനശം തഹന്ന പസ്നേഹശം ഹകനാണഡ 
ഹപനാതമിയനാനശം അച്ഛനമില.അമ്മയുഹടെ അടുപതക്കഡ അച്ഛനശം 
യനാത്രയനാവകയനാണഡ.അവള് പതമിഹയ എണസീറ.അച്ഛഹന അടുപതക്കഡ. അച്ഛഹന 
കനാലമില ഏങമി കരഞഡ അവള് കനാലമില തുരുതുരനാ ഉമ്മ ഹവച്ചു. എത്ര സമയശം 
അങഹന ഇരുനഹവന്നറമിയമില.ആപരനാ അവഹള പമിടെമിച്ചുലചപപ്പനാഴനാണഡ 
അവള്ക്കഡ സദപബനാധശം വന്നതഡ.അച്ഛഹന കുളമിപ്പമിക്കനാന് ഹകനാണ്ടുപപനാവകയനാണഡ. 
തനാന് കുളമിപ്പമിപചനാളനാശം എന്നഡ പറയണഹമനണഡ. പപക നനാവ വഴങ്ങുന്നമില. 
അമ്മനായമി അവഹഴ പമിടെമിചഡ അകഹത റൂമമില ഹകനാണ്ടു കമിടെതമി. ആ സസീ അവഹള 
മടെമിയമില കമിടെതമി തപലനാടെമി. എപനനാ ഒതു കുളമിരവഹള തഴുകമിയ പപനാഹല പതനാന്നമി. 
അമ്മ മരമിചതമില പമിഹന്ന അച്ഛനനാണഡ അവഹള ഇങഹന തപലനാടെമിയമിരുന്നതഡ. 
ഇനമി അവരുശം ഈ പലനാകതമിലമില എപന്നനാര്ക്കുപമനാള് അനവമിനഡ കരചമില 
വന.എത്ര പനരശം അങഹന കമിടെനഹവന്നറമിയമില. അമ്മനാവഹന ശബഡദശം 
അവഹള ഓര്മ്മയമില നമിന്നഡ ഉണര്തമി. അച്ഛഹന കുളമിപ്പമിചഡ 
കഴമിഞമിരമിക്കുന.ഇനമി അവസനാനമനായമി കനാപണണവര്ക്കു കനാണനാശം. അനവമിനഡ 
മനസമിലനായമി. ഇനമി അച്ഛഹന കമിടെപ്പറ മണനാണഡ. അതമിനഡ ഇനമി അധമിക സമയശം 
ഇല. എലനാവരുശം അച്ഛഹന ആ ഇരുടറയമിപലക്കഡ യനാത്രയനാക്കനാന് ഹവമ്പുകയനാണഡ 
അതു ഹമഹല നടെന അവളുഹടെ അഛഹന അടുപതക്കഡ ഹപടന്നഡ എപനനാ 
അസഹദമനായ പവദന അവഹള പമിടെമിച്ചുലച്ചു. ഞെരബുകള് എലനാശം ആപരനാ പമിടെമിച്ചു 
വലമിക്കുന്ന പപനാഹല അവള്ക്കഡ മലസമിലനായമി. തനാന് തഹനഅഛപനനാഹടെനാപ്പശം 
യനാത്രയനാവകയനാണഡ. ആ ഇരുടറയമിപലക്കഡ. അമ്മനായമിയുശം അമ്മനാവനശം ഓടെമി വന്നഡ 
അവഹള തനാങമി അവള് അവസനാനമനായമി പ്രസന്ന മുഖപതനാഹടെ അവഹര 
പനനാക്കമി പമിഞ്ചമിരമിച്ചു. പമിഹന്ന ഒരു നസീണ ശദസശം വലമിച്ചു അവള് ഇഇൗ പലനാകപതനാടെഡ 
വമിടെപറഞ. തഹന അഛപനനാഹടെനാപ്പശം അമ്മയുഹടെചനാരപതക്കഡ.

                                                     
Irfana sherin
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അര്പ്പമിക്കുന  ഞെങള് നനമി  യുശം 
പസ്നേഹവശം

പനനാവമിക്കുന ഭൂമമിഹയ മനാനഷ  ഒന്നടെക്കശം൪
സഹമിഹകട മനാനശം കരയുന  
കഭമിതനനായഡ ഹപനാഴമിക്കുന കണസീ ത്തുളമികള്൪
അ ദയുറക്കതമില  ഹഞെടമിയുണരുന൪
നനാടരുശം വസീടരുശം ജസീവനാശംശവശം
മുഴങ്ങുന കനാതമില ആ തമിരമ്പുന൪
ജസീവമിതന് നമിലവമിളമികള്
ഒനാടുന പനായുന വനാരമിഹയടുക്കുന
തനമിക്കു പവഹണഹതലനാശം
വറമിയ പതനാടുകള് നമിറയുന പവഗശം
ഹപനാങ്ങുന വസീടെമിന് തമിണവഹര
ഒനാടുന വസീണ്ടുശം ഹവളമമിലനാതനാരറശം പതടെമി
എത്തുന ചുടുകണസീരവമിഹടെഹയലനാശം
നമിലകള് പകറമിഹയത്തുന കണസീ൪
ഒഴുകുന പചനാര കല ന്ന ഹവളശം൪
എത്തുന ഹസ്തങള് ആയമിരശം
ജസീവന പ്പമിചഡ ഹകനാണഡ൪
ഹഹദവതമിന് നനാടെനാശം പകരളശം
മുങ്ങുന്ന പദവമിതന് കണസീരമിലനായഡ
നമിരക്കുനഹസ്തങഹളനാന്നമിചമിട്ടു-
ണനാക്കുന പുതുപകരളശം
നനമിയ പ്പമിക്കുന പസ്നേഹമ പ്പമിക്കുന൪ ൪
ജനാതമിമതമമിലനാഹതതമിപയനാ ക്കഡ൪

                                                      നനാജമിയ നസഡറമിന്k.k
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ഉണരുന പകരളശം
ഇഇൗ കഴമിഞ ഓഗസമില നമ്മുഹടെ പകരളശം മരണപതനാടെഡ  പപനാരനാടെമി. 

മുഹമനാരമിക്കലശം കണമിടമിലനാത ഒരു മഹനാ പ്രളയതമിനഡ പകരളശം സനാകദശം     
വഹമിച്ചു. കണ് മുന്നമില വചഡ പറനാഡുകളുശം വസീടുകളുശം ഒലമിചഡ  പപനായമി.
വദവതമിഹന നനാടെനായ പകരളഹത കരകറമി ഹകനാണമിരമിക്കുകയനാണഡ  ഓപരനാ 
മനഷദരുശം.ഇതമിഹന കൂഹടെ ജനസശംഖദയുശം വര്ദമിച്ചു ഹകനാണമിരമിക്കുന. ഈ 
അവസയമില ഓപരനാരുതര്ക്കുശം വസീടെഡ നമിര്മ്മമിച്ചു നലകുക എന്നതഡ 
സലപരമിമമിതമി ഹകനാണ്ടുശം ദുരനപ്രപദശങളുശം എലനാശം ആയമി 
പ്രയനാസകരമനാപയക്കനാശം.

ഈ  പുതു തലമുറയമില ഇന്നഡ  മമിക്കവരുശം അണുകുടുശംബമനായനാണപലനാ 
തനാമസമിക്കുന്നതഡ. ഒരു വസീടമില 1 ആഹലങ്കമില 2 പപരനാണഡ ഉണനായമികുന്നതഡ. 
അവര്ക്കഡ പവണമി ഒരു പ്രപതദക സലഹമടുക്കുന്നതമിലശം ഉതമശം ഒരു വലമിയ ഫനാറഡ 
നമിര്മ്മമിക്കലനാവനാശം.. അങഹന ആവപമനാള് അതമില തഹന്ന ഒരുപനാടെഡ പപര്ക്കഡ 
ഉളള തനാമസ സഇൗകരദശം ലഭദമനാകുശം. സല പരമിമമിതമിയുശം മറശം പരമിഹരമിക്കയുശം 
ആവശം. കനാര്ഷമിക പമഖലയമില വന് ന   ഷശം നമ്മള് കണ്ടു.അതമിഹനലനാശം 
പരമിഹനാരമനായമി തരശനായമി കമിടെക്കുന്ന ഭൂമമിയമില കൃ ഷമിഹയ തമിരമിഹക ഹകനാണഡ വരനാശം... 
ഓപരനാ മലയനാളമിയുശം......കൃഷമിയമിപലക്കഡ മുന്നമിടെനാശം....

ഷമസീല സന
9 ഇ



കണനാടെമിയമ്പുകള്
പവാചറീനഗറീസത്തിനല  ഐശത്വരന്യപൂര്ണമവായ ഒരു നകവാച്ചുരവാജന്യമവായത്തിരുന  നസറവാകന്യൂസണ.  അധത്വവാനത്തികളശം 

സമവാധവാനപത്തിയരുമവായ ജനങള് അവരത്തില് കുനറനപ്പേര് കൃഷത്തികവാരവായത്തിരുന.  മറ്റുചത്തിലര് കടലത്തില് നത്തിന്നണ മറീന പത്തിടത്തിച്ചു. 

ഹഹനറവാണ് രവാജവാവത്തിനന്റെ ഭരണതത്തില് അവര് സനനവാഷനതവാനട ജറീവത്തിച്ചു.  അങനനയത്തിരത്തിനകയവാണണ
ആ വവാര്തനയതത്തിയതണ.  മറീന പത്തിടത്തികവാന നപവായ ചത്തിലരവാണണ വവാര്തനകവാണ്ടുവന്നതണ.  കുനറ കപ്പേലുകള്  
നസറവാകന്യൂസത്തിനലക്കു നറീങ്ങുന ! നസറവാകന്യൂസണ ഹസനന്യതത്തിനന്റെ തലവനശം ചത്തില പടയവാളത്തികളശം അടുത്തുള്ള കുന്നത്തിന 
മുകളത്തിനലകണ കടലത്തിനലകണ നനവാകത്തി. 
ശരത്തിയവാണണ, കുനറ കപ്പേലുകള് നസറവാകന്യൂസണ ലകന്യമവാകത്തിവരുകയവാണണ കപ്പേലുകള്കണ മുകളത്തില് പറക്കുന്ന നകവാടത്തികള് 
കണ ഹസനന്യവാധത്തിപനന്റെ ചുണ്ടുകള് മനത്തിച്ചു ; “നറവാമകവാര്”
രവാജവാവത്തിനന വത്തിവരശം ധരത്തിപ്പേത്തിച്ചു.

അനദ്ദേഹശം മനത്തിമവാനരയശം ഹസനന്യവാധത്തിപനനയശം വത്തിളത്തിച്ചുനചര്ത്തു. നറവാമകവാനര നനരത്തിടവാനള്ള ശകത്തി അവര്കത്തില്ല.  

കവാരണശം, നസറവാകന്യൂസത്തിനന്റെ ഹസനന്യശം വളനര നചറതവായത്തിരുന. ഇങനനനയവാരു  വത്തിഷമസനത്തിനയക്കുറത്തിച്ചണ ഇതത്തിന 
മുമണ ചത്തിനത്തിച്ചത്തിനടയത്തില്ല. ഇനത്തി എന്തുനച്ചയ്യുശം ?
രവാജന്യനതയശം ജനങനളയശം രകത്തിനച്ച തറീരൂ . അതത്തിനനനവാനണവാരു വഴത്തി ... ?
“ആര്കത്തിനമഡസണ... ആര്കത്തിനമഡസത്തിനന വത്തിളത്തിക. എനനങത്തിലുശം വത്തിദന്യ അനദ്ദേഹശം കവാണവാതത്തിരത്തിക്കുനമവാ ?”

പണണ പല വത്തിഷമപശ്നങളത്തില് നത്തിനശം രവാജവാവത്തിനന രകത്തിച്ചതണ ആ൪കത്തിനമ ഡസണ ആയത്തിരുന. അതറീവ 
ബുദത്തിശവാലത്തി"എങത്തിലുശം ഇത്രയശം വലത്തിയ ഹസനന്യനത നനരത്തിടവാന ആര്കത്തിനമഡസത്തിനണ എങനന കഴത്തിയശം ?
ഹസനന്യവാധത്തിപനണ അനപ്പേവാഴുശം  സശംശയമവായത്തിരുന.

ആര്കത്തിനമഡസണ രവാജസന്നത്തിധത്തിയത്തില് എതത്തി. അനദ്ദേഹശം വത്തിവരങനളവാനക അറത്തിഞ്ഞുകഴത്തിഞത്തിരുന.

“അരമനരഹസന്യശം അങവാടത്തിപ്പേവാടണ ”  എന്നവാണനല്ലവാ  “ആര്കത്തിനമഡസണ, എന്തു നചയവാന കഴത്തിയശം നമുകണ ?” 

രവാജവാവണ നചവാദത്തിച്ചു. കുറച്ചുനനരശം  എനനവാ ആനലവാചത്തിച്ചത്തിടണ അനദ്ദേഹശം ഉറപ്പേത്തിച്ചു പറഞ്ഞു. “പനഭവാ, നറവാമവാകവാനര 
തുരതത്തിനയവാടത്തികവാശം ചത്തില സവാധങള് കത്തിടകയവാനണങത്തില്” ആര്കത്തിനമഡസണ പറഞ സവാധങള് എല്ലവാശം 
തയവാറവായത്തി. അതു കണണ  ഹസനന്യവാധത്തിപന ചത്തിരത്തിയടകവാന പവാടുനപട...

കുനറ വലത്തിയ കണവാടത്തികളശം പത്തിനന്ന കുനറ മരകവാലുകളശം. ഹസനന്യവാധത്തിപന അല്പ്പേശം പരത്തിഹവാസനതവാനട പറഞ്ഞു. 

“നല്ല ആയധങള്! ഇതുനകവാണവാനണവാ നറവാമവാകവാനര നതവാല്പ്പേത്തിക്കുന്നതണ ? ഇതണ മുഖശം നനവാകവാനനല്ല നകവാള.” 
ആര്കത്തിനമഡസണ  ഒനശം പറഞത്തില്ല കണവാടത്തികളശം മരകവാലുകളശം ചുമനനകവാണണ ആര്കത്തിനമഡസശം കൂടരുശം കുന്നത്തിന 
മുകളത്തിനലകണ കയറത്തിനപ്പേവായത്തി. എനവായത്തിരത്തിക്കുശം ആര്കത്തിനമഡസണ നചയവാന നപവാകുന്നതണ ? രവാജസദസത്തില് ചര്ച്ചയവായത്തി. 
അനദ്ദേഹശം ഇതു വനര പറഞ കവാരന്യങനളല്ലവാശം നചയ്തുകവാണത്തിച്ചത്തിടണണ പനക,  ഇകവാരന്യതത്തില് വത്തിജയത്തിക്കുനമന്നണ 
ആര്ക്കുശം ഒരുറപ്പുശം ഉണവായത്തിരുന്നത്തില്ല. നചറനതങത്തിലുശം വറീരനവാര് ഉള്നകവാള്ളുന്ന നസറവാകന്യൂസത്തിനന്റെ ഹസനന്യശം 
കടല്കരയത്തിനലതത്തി. എനത്തിനശംതയവാറവായത്തി നത്തിന.നറവാമവാകവാനര ദൂനര കണ്ടു തുടങത്തി.
നത്തിരനത്തിരയവായത്തി കുനറ കപ്പേലുകള്. മുകള്തടകളത്തില് ആയധങനളനത്തിയ പടയവാളത്തികള്. നറവാമവാകവാര് 
ആനവശതത്തിലവാണണ. എത്രയശം നപനടന്നണ നസറവാകന്യൂസത്തിനലതണശം. അവര്നകന്തു നചയവാന കഴത്തിയശം ?
നത്തിഷ്പ്രയവാസശം കറീഴടകവാശം. മുനന്നവാടണ....മുനന്നവാടണ....നവഗശം. നപനടന്നണ സൂരന്യന അവര്ക്കുനനനര കതണജത്വലത്തിച്ചു. എനണ ? 

എനവാണതണ? നറവാമവാകവാരുനട ഹസനന്യനത വഹത്തിച്ചുനകവാണണ  മുനമ നപവായത്തിരുന. കപ്പേലത്തിനണ എന്തു പറ്റത്തി ?
അതത്തില് തറീ ആളത്തികത്തുന 
പത്തിന്നവാനലയള്ള കപ്പേലുകളത്തിലുശം തറീ പടരുന. പടയവാളത്തികള് കടലത്തിനലകണ ചവാടുന. 

 എനവാണണ സശംഭവത്തിക്കുന്നനതന്നണ ആ൪ക്കുശം മനസത്തിലവായത്തില്ല തറീപ്പേനങനളവാനശം കപ്പേലത്തിനലകണ വരുന്നതണ കണത്തില്ല. 

പത്തിനന്നങനന ?



എങനന ?
പത്തിറനക വന്ന കപ്പേലുകള്കണ രക നപടവാല് മതത്തിനയന്നവായത്തി. അവ൪ തത്തിരത്തിച്ചു നപവാകവാ൯ തുടങത്തി .
കരയത്തില് നത്തില്ക്കുന്ന നസറവാകന്യൂസണ ഹസനത്തിക൪ ആ൪ത്തുവത്തിളത്തിച്ചു പനക , അവ൪ക്കുശം മനസത്തിലവായത്തില്ല.എനവാണണ 
സശംഭവത്തിച്ചനതന്നണ ഹഹനറവാണ് രവാജവാവണ ഈ സനനവാഷ വവാ൪ത അറത്തിഞ്ഞു . 
“ഇതണ ആ൪കത്തിനമഡസത്തിനന്റെ വത്തിദന്യയവാണണ  .സശംശയമത്തില്ല എനവാണണ വത്തിദന്യ ?”

രവാജവാവണ ആ൪കത്തിനമഡസത്തിനന്റെ അടുനതതത്തി അവത്തിനട ചത്തില തൂണുകളത്തില് വലത്തിയ കണവാടത്തികള് ഉറപ്പേത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന .
ആ൪കത്തിനമഡസണ ,അങണ എനവാണണ നചയ്തതണ?
എങനനയവാണണ ആ കപ്പേലുകള്കണ തറീപത്തിടത്തിച്ചതണ?
രവാജവാവത്തിനണ ജത്തിജവാസ അടകവാനവായത്തില്ല .
“അതു വളനര ലഭത്തിതമവാണണ പനഭവാ ഉള്ളത്തിനലകണ വളഞ കണവാടത്തിയത്തില് സൂരന്യരശത്തികള് തടത്തിച്ചവാല് അനതവാരു സലതണ
നകനറീകരത്തിക ശം. ആ സലതണ ചൂടണ വളനര കൂടുശം. തറീ പത്തിടത്തിക്കുശം. ഞങള് അതണ നറവാമകവാരുനട കപ്പേലുകളത്തില് 
നകനറീകരത്തിച്ചു അത്ര തനന്ന.ആര്കകത്തിനമഡസണ പറഞ്ഞു. നകവാള്ളവാശം, സൂരന്യനവാണണ ഈ കണവാടത്തിയമ്പുകള് 
ഉപനയവാഗത്തിച്ചു നമ്മുനട ശത്രുകനള തുരതത്തിയതണ അനല്ല ?. രവാജവാവണ ആഹവാദനതവാനട പറഞ്ഞു.

റമിശംശ ഹഷറമി 8 ഡമി



കകേരളതത്തിനന്റെ അഭത്തിമമാനന
 1956 നവനബ൪ 1 നമാണണ് മലയമാളനമാടമായത്തി കകേരളനത തത്തിരത്തിച്ചതണ് .ഇനണ് 
കകേരളതത്തിനണ് 62 തത്തികേയയുകേയമാണണ് .നമയുനട ചരത്തിത്രതത്തിനല തനന ഏറ്റവയുന 
വലത്തിയ ദയുരന്തനത അതത്തിജജീവത്തിച്ചതത്തിനന്റെ ആശശമാസകതമാനടയമാണണ് ഈ 
പത്തിറനമാളത്തിനന'ദദവതത്തിനന്റെ സശന്തന നമാടണ് 'വരകവല്കയുനതണ്
.പ്രളയകമല്പത്തിച്ച തത്തിരത്തിച്ചടത്തികേളത്തില്നത്തിനയു കേരകേയറമാ൯ 
ദജീ൪ഘവജീക്ഷണകതമാനടയയുള്ള ചയുവടയുനവപയുകേള് അനത്തിവമാരരന . പ്രകേകൃതത്തി 
സമ്പതണ് ,കേകൂടമായ്മയയുനട സമ്പതണ് , കേകൂടമായ്മയയുനട കേരയുതണ്
.....കമന്മകേകളനറയയുണണ് നമയുകണ് . അവയത്തില് പലതയുന നമാന മറ്റയുള്ളവര്കണ് 
മമാതകൃകേയമാവയുകേയയുന നചയയുനയു. അകത സമയന നമച്ചനപകടണ 
കമഖലകേളയുമയുണണ് .'നവകകേരളന'ലക്ഷരമത്തിടയു നജീങയുന നമാന പത്തിന്തയുടകരണ 
മത്തികേവയുറ്റ മമാതകൃകേകേള് രമാജരനത തനന ഭജീതത്തിയത്തിലമാഴത്തിയ നത്തിപമാ ദവറസണ് 
ഒരയു മമാസന നകേമാണണ് നത്തിയന്ത്രണ വത്തികധേയമമാകത്തി .
ചത്തികേത്തിത്സയയുന നത്തിരജീക്ഷണവയുന പ്രതത്തികരമാധേവയുന ഉറപമാകത്തിയ രജീതത്തി കലമാകേതത്തിനയു
തനന മമാതകൃകേയമായത്തി അപ്രതജീക്ഷത്തിതമമായത്തി മഹമാപ്രളയന വനകപമാള് 
സഹജജീവത്തികേനള ദകേപത്തിടത്തിച്ചയുയര്തമാനയുന സഹമായത്തികമാനയുന ജനങള് 
ഒറ്റനകടമായത്തിറങത്തി പയുതത്തിയ മമാതകൃകേ സകൃഷത്തിച്ചയു. ഈ ഒരയുമയയുന ഐകേരവയുന 
കലമാകേനമങയുന ചര്ച്ചയമായത്തി ആകരമാഗരന ,വത്തിദരമാഭരമാസന,ജജീവത്തിത നത്തിലവമാരന 
എനത്തിവ അടത്തിസമാനമമാകത്തി ഒരയു പ്രകദശതത്തിനന്റെ സമാനന കരഖനപടയുതയുന 
മമാനവ വത്തികേസന സകൂചത്തികേയനയുസരത്തിച്ചയുള്ള കകേരളന അതരയുനത 
നത്തിലവമാരതത്തില് ഇന്തരയത്തില് ഏറ്റവയുന മയുനത്തില് കകേരളന തനന . നമയുനട 
കകേരളനതകയുറത്തിച്ചണ് മഹമാകേവത്തി വള്ളകതമാള് ഇങനന 
പറഞയു:”കകേരളനനമനയു കകേടമാകലമാ തത്തിളയ്ക്കണന കചമാര നമയുകയു 
  ഞരമ്പയുകേളത്തില്....” 'നമയുകടതണ് മമാത്രന'എനണ് പറയമാന് കകേരളതനത്തിമയയുനട 
എത്രനയത്ര ഉദമാഹരണങളമാണണ് നമയുകയു ചയുറ്റയുന മനറ്റങയുമത്തിലമാത 
ആകഘമാഷങള് ,ആചമാരങള് ,നമയുനട സശന്തന കേമാ൪ഷത്തികേവത്തിലകേള്
,ഉല്പനങള് കകേരളതത്തിലയുണണ് .

                                  
                                                                                   അ൪ഷത്തിഫ .എന.പത്തി
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      പ്രളയശം
          

കുറചഡ  മനാസങള്ക്കു മുന്പഡ  പകരളശം ഭസീതമിപയനാഹടെ പനരമിടതഡ 
പ്രളയപതയനാണഡ. പതനാരനാഹത ഹപയ്തുളള മഴയമില പല സലങളമിഹല 
വസീടുകള് മുങമി.പുഴകളുശം പതനാടുശം കവമി         ഹഞനാഴുകമി.
ഹവളളതമില മുങമിയുശം ഉരുള്ഹപനാടമിയുശം ഒരുപനാടെഡ  ജസീവനകള്
പ്രളയഹമടുത്തു.അഞ്ചുശം ആറശം ഷടറകള് തുറന. എവമിഹടെ പനനാക്കമിയനാലശം 
ഹവളളശം മനാത്രശം.ഇതമിലശം ഒരു ഭയവമമിലനാഹത
നമിന്ന നനാവമിക പസനയുശം നനാട്ടുകനാരുശം പബനാടഡ നലകമിയ മഝദഹതനാഴമിലനാളമികളുശം 
ആണഡ.ധനമികപനനാ ദരമിദഹനപന്നനാ ഇലനാഹതയനാണഡ ഈ പ്രളയശം 
 ജസീവഹനടുതതഡ .
ഇതമിലശം മുതഹലടുക്കുന്ന ഒരുപനാടെഡ മനഷദര് ഉണഡ.ഹവളളശം ഉയരുപമനാള് 
വസീട്ടുകനാര് ഒനാടുന്ന സമയശം അതമിഹല വമില പമിടെമിപ്പുളളവ ഹകനാണഡ മറളളവര് 
ഒനാടുന.
ഇപത സമയശം അവരുഹടെ വസീടമിലശം ഹവളളശം കയറനണഡ  എന്നഡ ഒനാര്തനാല 
അവര് ഇതഡ ഹചയമില. ഈ പ്രളയശം നമുക്കഡ തന്ന 
ഗുണപനാടെങള് നമുക്കഡ തന്ന ഗുണപനാടെങള് എഹനനാഹക്കയനാഹണന്നഡ നനാശം 
ചമിനമിക്കനാറപണനാ?
എനനാണഡ ആ പനാഠങള്?
         പ്രകൃതമി മപനനാഹരമിയനാണഡ.ഈ മപനനാഹനാരമിത ഇലനാതനായമി 
ഹകനാണമിരമിക്കയനാണഡ.ഈ കനാരണതനാല പ്രകൃതമിക്കഡ മനഷദപരനാടെഡ
ഹചറമിയ പതനാതമില പദഷദമുണനായമിരമിക്കനാശം.കനാരണശം പ്രകൃതമിഹയ
ഇലനാതനാക്കുന്നതഡ മനഷദര് തഹന്ന! പ്രകൃതമിഹയനാരു പദവതയനാണഡ.

പ്രകൃതമിയുളളമിടെതഡ ജസീവനമുണഡ ഹവളളവമുണഡ ......
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മയയിലയിനന്റെ അഹങങ്കാരര

തനന്റെ സന്ദരമവായ തൂവലത്തിനനക്കുറത്തിച്ചണ മയത്തിലത്തിനണ വലത്തിയ അഭത്തിമവാനമവായത്തിരുന.     ഞവാനനന്തൂ 
സന്ദരനവാണണ നവള്ളതത്തില് തനന്റെ രൂപശം പതത്തിഫലത്തിച്ചു കവാണുനമവാനഴവാനക അവ൯ 
ചത്തിനത്തികശം ഒരു ദത്തിവസശം അവനനവാരു നകവാകത്തിനന കണ്ടു മുടത്തി.നറീനയത്ര
വത്തിരൂപനവാണണ നത്തിനന്റെ നരച്ച തൂവ്വല് മയത്തില് മരന്യവാദയത്തില്ലവാനത പറഞ്ഞു.എനന്ന 
നനവാക്കുൂ...ഞവാനനത്ര സനരനവാണണ.എനന്റെ തൂവ്വലുകള്കണ എന്തു ഭശംഗത്തി.ഞവാനനനന്റെ ചത്തിറകണ 
വത്തിടര്ത്തുനമവാള്നലവാകര് എനന്ന കണണ അത്ഭുതശം കൂറത്തി നത്തില്ക്കുശം എനന്നവാടണ തവാരതമന്യശം 
നചയ്യുനമവാള് നറീ ഒനമല്ല. ഹമലത്തിനന്റെ നപവാങച്ചശം പറച്ചത്തില് നകവാകണ കമനയവാനട നകട. 

അവന നപനടന്നണ തനന്റെ ചത്തിറകണ വത്തിടര്തത്തി ഉയരതത്തില് പറകവാന തുടങത്തി. നത്തിനകത്തിതു 
നപവാനല ഉയരതത്തില് പറകവാന കഴത്തിയനമവാ ?. മയത്തിലത്തിനന കളത്തിയവാകത്തിനകവാണണ നകവാകണ 
നചവാദത്തിച്ചു. മയത്തില് നവാണത്തിച്ചു നത്തില്നക നകവാകണ ഉയരങളത്തിനലകണ പറന്നകന

ഫനാതമിമ സനാനമിയ



മറ ുപനാടഡ

ആദദശം പനാടെമിയ പനാടമിന്നഡ
ക ുയമില മറ ുപനാടഡ പനാടെമി

രണനാശം ദമിവസവ ുശം
മറ ുപനാടഡ പകട ു

മ ൂന്നനാശം ദമിനശം
പനാട ു പനാടെനാഹത പമിണങമിപപ്പനായമി

കനാപക്കഹടെ ക ൂടമില ക ുയമില
മ ുടയമിടതമിഹന കളമിയനാക്കമിപ്പനാടെമിയതമിനനാണഹത്ര
അന്നഡ പമിണങമിപപ്പനായതഡ

മനാപ്പഡ പചനാദമിച ുശം പനാടെമി ഒര ു പനാടഡ
മറ ുപനാടനായമി പകടപതനാ നല തനാരനാടഡ

രനാപജഷഡ
എചഡ എസഡ ടെമി ഇശംഗസീഷഡ



    

മമിത്രശം ശത

ഒരമിക്കല ഒരു ഗനാമതമില രണഡ കൂട്ടുകനാരുണനായമിരുന.അവരുഹടെ പപരഡ രനാജു വമിന
എന്നനായമിരുന.അവര് വളഹരയധമികശം പസ്നേഹതമിലശം സപനനാഷതമിലമനായമിരുന 
കഴമിഞമിരുന്നതഡ.ആരുശം കണനാല അസൂയഹപ്പടുന്ന രണ്ടു കൂട്ടുകനാര്. എന്നനാല 
അവരുഹടെ വസീടെമിഹന കുറചപ്പുറത്തുള മനവമിനഡ അവഹര ഭയങ്കര 
ഇഷഡടെമനായമിരുന.മന അവപരനാടെഡ ചങനാതശം കൂടെനാന് വരുപമനാഹഴലനാശം അവര് 
ഒഴമിഞമനാറശം.അങഹന ഒരു ദമിവസശം വമിനമി ഒരനാകഡസമിഡനഡ പകസമില 
അകഹപ്പട്ടു.വസീടമിഹലതമിയ വമിന ആഹക അസദസ്തഥയമിലനാണ്ടു.ആശദസമിപ്പമിക്കനാന് 
ആരുശം ഇല.കുറചഡ പനരതമിനഡ പശഷശം പപനാലമിസുകനാര് വമിനവമിഹന വസീടമിഹലതമി 
അവഹന അറസഡ ഹചയനാന്.ഇതഡ അറമിഞഡ മന പരമിഭനാനനനായമി വസീടമിപലക്കഡ ഒനാടെമി. 
അവനഡ ഒനാടെനാതമിരമിക്കനാന് കഴമിയുപമനാ?അവന് ഇഷഡടെഹപ്പടുന്ന 
ചങനാതമിയപല.അവന്      
ഒനാടെമി പപനായമി വമിനവമിപനനാടെഡ കനാരദങള് പചനാദമിറമിഞ.കനാരദങള് മനസമിലനാക്കമി 
തസീരുമനാനങള് എടുക്കുന്നതമിനഡ മുമഡ പപനാലമിസുകനാര് അവഹന 
വസീടമിഹലതമി.എന്നമിടഡ പപനാലസീസുകനാര് പറഞ.''തനാന് അഹല ആ വണമി 
ആകഡസമിഡനമില കനാരണമനായ വണമിയുഹടെ വഡ്രൈവര് നസീയഹല. അതഡഹകനാണഡ നസീ 
ജസീപ്പമിപലക്കഡ കയറൂ. ഇതഡ പകട മന പപനാലസീസുകനാപരനാടെഡ പറഞ.സനാപറ ഇവനനാണഡ 
വഡ്രൈവഡ ഹചയ്തതഡ എന്നതമില ഹതളമിവമിലപലനാ.. എന്നനാല ഒരുകനാരദശം ഹചയഡ 
എഹന്ന അറസഡ ഹചയ്യുക. ഞെനാനനാണഡ വണമി വഡ്രൈവഡ ഹചയ്തതഡ.പ്രതമി കുറശം 
സമ്മതമിചതമിനനാല പപനാലസീസുകനാര് മനവമിഹന അറസഡ ഹചയ്തു.രനാജു അതമിനഡ മുമഡ 
തഹന്ന എഹന്ന അറസഡ ഹചയ്യുഹമപന്നനാര്തഡ മുങമി.അപതനാഹടെ വമിനവമിനഡ ഒരു 
കനാരദശം മനസമിലനായമി.മമിത്രഹത ഒരമിക്കലശം നല പപനാഹല പസ്നേഹമിക്കനാന് പനാടെമില.
അതുപപനാഹല ശതവമിഹന നല പപനാഹല ഹവറക്കനാനശം പനാടെമില.

                                                   ഫനാതമിമ നനാജമിയ.ഹക.പമി.
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സഡമരമിക്കനാശം  എനശം അവര്ക്കനായഡ

പ്രളയഹമന്ന  ഹവല്ലുവമിളമിക്കു   മുമമില  കനാലമിടെറമിവസീഴനാഹത  ഒരുമമിചഡ
വകപകനാര്ത്തു  നനാശം.  ഭമിന്നങളനായ  നനാശം  ഒപരനാരുതഹര പകനാര്തമി-
ണക്കമി.  ഒരു ചരടെമിന്പമല  ഉറപമിച്ചു ജനാതമി-മത-വര്ഗസീയതയമിലനാഹത
'നനാശം ഒന്നഡ' എന്ന  പബനാധശം എലനാവരമിലശം വളര്തമിഹയടുത്തു . ചമിറകറ
വസീണവര്ക്കഡ  സനാനദനമനായമി  പസ്നേഹതമിന് കരങളനാല നസീടമി 
ആശദനാസപമകമി. അനമിച്ചുവപ്പമിഹന്റ  മധദതമില പ്രയനാസങള് അ-

റമിയനാഹത രനാവശം പകലശം അവര്ക്കഡ  പവണമി മനാറമിഹവച്ചു. അവരുഹടെ 
വമിലഹപ്പട സമയങള് അവര്ക്കഡ   മനാത്രമുളതനായമി .  ഈ പസ്നേഹതമിന്  
കരങള് നസീടമിയ ആപദവഭൂതന് മനാര്ക്കഡ  ഒരനായമിരശം നനമി . വരൂ നമുക്കഡ 
സഡമരമിക്കനാശം . ഈ  പലനാകഹത തമിരമിഹക തന്ന
ഒരുകൂടശം ജനതയനായഡ.........
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