
1

Flying  KITES

VHMHSS MORAYURVHMHSS MORAYUR
2017-2019



സനന്ദേശശ   
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ആമുഖശ

വമൊക്കുകൈളമടെ മുര്ചയശ 
തഷീര്ചയമമൊണച നവങ്ങള് മറവക്കുന 
ഓനരമൊ തമൊളവലശ പടെര്ന്നു 
കൈത്തുനതച.ഇതവല് ചവലെതച 
നവങ്ങമള മനമൊമ്പരമപ്പെടുതവനയകമൊശ
ചവലെതച നവങ്ങമള സസ്വപ്നങ്ങളവനലെകച
കൂടവമകമൊണ്ടുനപമൊകശ
മറ്റു ചവലെതച ചവര്പശ മധുരവുശ 
ഇടെകൈലെര്നതമൊവമൊശ
എലമൊശ കൈമൊലെതവമന്റ സമൊകഖ്യപതശ
കൂടെവയമൊണച....
നവങ്ങള്  ഹൃദയതവല് 
ഏറ്റുവമൊങ്ങുമമന പ്രതഷീകനയമൊമടെ......

                                            
                               ഹൈസ്സന് ബഷഷീര് സര്

(ചഷീഫച എഡവറ്റര്)

3



എഡവനറ്റമൊറവയല്

ഉപനദശകൈര്     : വവപവന് സര് (ഹകൈറ്റച മമൊസ്റ്റര്)
         സമഷീറ മവസച (ഹകൈറ്റച മവസ്ടസച)

ചഷീഫച എഡവറ്റര് :  ഹൈസ്സന് ബഷഷീര് (മഹൈഡച മമൊസ്റ്റര്)
സബച എഡവറ്റര് : നശ്രേയ

   നൂറ
  ആനന്ദേച സമൊയവ
 മഹൈചറൂസച

   അഭവനവച
   ആര്ദ
   ദവല്ഷമൊദച
   മവഷമൊല്
   ഷവനമൊദച
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   അതുല് 
   അശജദച
   സുബചഹൈമൊന

കൈവര് നപജച     : റവന്ഷ
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ആദഖ്യ വവദഖ്യമൊലെയശ

മറകവമലമൊരവകലശമമന്
ആദഖ്യ വവദഖ്യമൊലെയശ
അമ്മ തന് മമകൈപവടെവചമൊപടെവുകൈള്
കൈയറവയ നവമവഷശ മറകവല ഒരവകലശ
ചടയവലമൊത മൂലെ മപമൊടവയ ആ നസ്ലേറ്റവമലെ
അകരതവന് നകൈമൊറലശ
ചൂരല് കൈഷമൊയതവമന രണ്ടുപമൊടുശ
ഒമൊര്ക്കുനമ്പമൊള്
ഞമൊനവന്നുശ കടവയമൊണച
ആവ പഴയ അഞ്ചു വയസ്സുകൈമൊരവ......
ആത്മപദതവല് നമൊളമയ
കറവച്ചുള്ള നപടെവകൂടെമൊമത
നവറശ പടെവപ്പെവച
അപ്പൂപ്പൂന് തമൊടെവകൈള്ക്കു പവറമകൈ
ഒമൊടെവനടെന കൈമൊലെശ....
നനമൊട്ടു ബുകവമന
പരവള്ളവപടെര്പകൈളവനലെകച
നചനകറവടുശ
ചങ്ങതങ്ങള് അറ്റുനപമൊയവട്ടുശ
അകരദഷീപശ മകൈമൊളതവതമനമൊരമൊനഘമൊഷശ
ഇന്നുശ ഹൃറദയതവന് നമൊഡഷീമവടെവക്കുമൊമത
മറകവമലമൊരവകലശ
എന്
ആദഖ്യ വവദഖ്യമൊലെയശ

                                                     
നന്ദേന വവ.മകൈ
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Lifelines of India

India is a land blessed by rivers, great and small. These

rivers have shaped the history and culture of the land. The very

name 'India' originated from the name of one of our great river, the

Sindhu [Indus], owing to the inability of Persians to pronounce the

sound 's'.

Rivers play a major role in everyday lives of millions of 

Indians. They provide water for drinking, cooking, and cleaning, 

irrigation, industry, and power.

They are also a major means of transportation and 

communication, and provide livelihoods to millions of people 

too. Cities and towns have sprung up on the banks of rivers, and 

many rivers are of great spiritual significance as well.Thus it is 

no wonder, that rivers are considered to be the lifelines of India.

By                          
Athul Krishna c

9B
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Rain drops

    

     when i up my head to the sky

     sky was full of cloudy black

     then i realize simple of rain

     coming to my house for a ball

     to warm up people in terrible drought.

       When first drop touched the earth 

     it woke up from a deeply sleep 

     the  grasses stood as tiny prince

     peacock danced in gladly rain 

     cocks sung of arrive of rain

      rain is gift of power god. 

                                                                                   Meera .p  
                                                                                   9P
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അഗവസമൊകവ 

കൈതവമയരവയന  മവഴവകൈളവല് നവനച
ഇറ്റവവഷീഴുന തഷീമപ്പെമൊരവകൈള്
നവദന നുറുങ്ങുകൈളവല് നവന്നുശ
തളര്ന്നു നപമൊയ എന് ശരഷീരശ
എന് ഹൃദയശ നകൈമൊപമൊകലെമമൊയവ
തഷീരമൊപ്പെകൈയമടെ തഷീരവുമമൊയവ
ആഞ്ഞടെവക്കുന്നു എന് മനസ്സച
വവളവച്ചുമകമൊണവരുന്നു മരണശ
ഒനവനുശ മചവവമകൈമൊടുതവല ഞമൊന്
നവദനനുറുങ്ങുകൈള് പമൊടുകൈളണര്തവ
നവദനനയമൊമടെ എരവഞ്ഞുതഷീര്ന നവമവഷശ
ഇരുടവനച അന്തകൈയമൊയ എന് കൈരങ്ങള്;
അടെര്ന്നു വഷീണുനപമൊല് മനസ്സവല് 
നുണഞ്ഞവരവക്കുന പഴയകൈമൊലെ ഒമൊര്മകൈള്
തളര്ന്നുനപമൊയ പമൊദങ്ങള്,
വരണ്ടുനപമൊയ നപമൊയ വയലെവന് സമശ  
നടെന്നുനഷീങ്ങനവ 
വവളവക്കുന്നു മരണശ.
ആ വവളവയവല് മരണമത അനുസരവപ്പൂ
എന് കൈരങ്ങള് മരണനതമൊടുനചര്തച
നടെനകൈനച അകൈനലെക്കുമറഞ്ഞു.

                                 Amrutha. K

                                      9.P
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മുനറവയവപ്പെച

       പ്രവയ കൂട്ടുകൈമൊമര,ഞമൊന് ഭൂമവ എമനക്കുറവചച  നവങ്ങള്കച
എമന്തലമൊനമമൊ അറവയമൊശ,എനമൊല് ഒന്നുമറവയവല തമൊനുശ.
ഈ  ഇരുപതവമയമൊനമൊശ  നൂറ്റമൊണച  ആയനപ്പെമൊനഴക്കുശ  എമന
ശരഷീരശ  വളമര  വവക്രതരഷീപമമൊയവതഷീര്നവരവക്കുന്നു.എമന
ശരഷീരമമൊമകൈ  പചളമൊസ്റ്റവക്കുകൈള്  മകൈമൊണച
നവറഞ്ഞവരവക്കുകൈയമൊണച.ഇതച  കൂടെവവരുകൈയലമൊമത
കറ  ഞ്ഞുവരുനവലെ.എമന്ചറ  ശരഷീരതവനലെമകമൊന്നു  നവങ്ങള്
സൂകവചച  നനമൊക.ശരഷീരമമൊമകൈ  മലെവനമമൊ                          യ  വസ്തുകള്  മകൈമൊണച
നവറ ഞ്ഞവരവക്കുകൈയമൊണച  .  മമൊതച    റമല  നവങ്ങള്കവനപ്പെമൊള് എമന
നനമൊകമൊന് എവവമടെ സമയശ? 
                                        നവങ്ങള്കച അറവയമൊനമമൊ സൂരഖ്യമന
ചൂടുശ മനുഷഖ്യരുമടെ അക്രമണങ്ങളശ ഒനര സമയത്തുതമന എമന
ഇരുവശത്തുനവന്നുമമൊയവ
അക്രമവച്ചുമകൈമൊണവരവക്കുകൈയമൊണച.എനമൊല്  ഇനപ്പെമൊള്  ഞമൊനതച
അതവജഷീവവചച  മറവകൈടെക്കുന്നു.എനമൊല്  എമന  പ്രവയവുശ
ശകവയമമലമൊശ നഷ്ടമമൊയവ മകൈമൊണവരവക്കുകൈയമൊണച.  ഞമൊന് എനച
മരവക്കുമമനച എനവകറവയവല.  
                                              ഒരുശുദ്ധവമൊയ ശസ്വസവചവടച
കൈമൊലെശ  കമറയമൊയവ.എമന  ശരഷീരമമൊമകൈ
ഉണങ്ങവനപ്പെമൊയവരവക്കുന്നു.നഷീലെഗ്രഹൈശ  എനറവയമപ്പെടുന  ഞമൊന്
ഇനപ്പെമൊള്  കൈറുത  ഗ്രഹൈമമൊയവ
മമൊറവമകമൊണവരവക്കുകൈയമൊണച.ഇതവമനലമൊശ  കൈമൊരണശ
നവങ്ങളമൊണച.നവങ്ങമളനമൊല്  ഭൂമവയവല്  വസവക്കുന  ഏമതമൊരു
പവഞ്ചുകഞ്ഞുനപമൊലശ ഏതമൊയമൊലശ എനവമകമൊരു ഭമൊരമമൊയവ വന്നു
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നവങ്ങള്.അതുമകൈമൊണച  എമന  ഉപദവവകതവരുന്നു
കൂമടെ......ഞമൊന് ശസ്വമൊസശ മുടവ മരവക്കുനതുവമരയമൊണച നവങ്ങള്കച
പണതവനനമൊടുശ  ആര്ഭടെനതമൊടുശ  ആര്തവയണമൊവുകൈ.ഞമൊന്
മരവചമൊല് പവമന അതച തഷീര്നവമല.
                             ഈ സവതവയവല് നപമൊയമൊല് ഈ അടുത
കൈമൊലെതച  തമന  ഞമൊന്  മരവകമൊനുശ  സമൊധഖ്യത
കൂടുതലെമൊണച.അതവനമൊല്  ഒമൊനരമൊ  മനുഷഖ്യനുശ  എമന  മരണമത
കൈമൊതവരവന്നു മകൈമൊള്ളുവവന്.
                                       അതമലനചകൈവല് എമന
സശരകവമകൈമൊള........
                                                                   എനച
                                                                     ഭൂമവ

Febna. K
9p
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ഫണമുയര്ന നകൈരളശ

പ്രളയതവന് കൈമൊല്നചമൊടവല് 
മുങ്ങവക്കുളവച്ചു നകൈരളശ.....
ഒത്തുപവടെവച്ചു മലെയശ മപമൊകവ..
കൈരകയറവമകൈമൊണച ഈ നകൈരളശ...
ജമൊതവനയമൊ.... മതനമമൊ..... നനമൊകൈമൊ-
മതയള്ള ഈ.. സ  ഞമൊരശ..
രകനതടെവ വലെയനമ്പമൊളശ..
രകകൈരമൊയവ വനവര്....
പണമുള്ളവന് പണമവലമൊതവനവക്കുശ
പണമവലമൊതവന് പണമുള്ളവനവക്കുശ.....
രകകൈരമൊയവ വനച.....
ഒരു മചറു പുഞവരവ നല്കൈവയ കൈമൊലെശ...
നമുകച വവള്ളലകൈളവലമൊമത പടുത്തുയര്തമൊശ...
ഈ വന് നവ നകൈരളമത........

                      AMJAD

9D
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MY SHADOW FRIEND

She follows me wherever I go
and never leaves me
she is my shadow
she is my soul
I believe she is the one who 
never let me to go alone 
I don't have even more
privacy without her
one day ,I lost her,I searched her 
but I can't find her,she is 
hiding in my behind
when I asked about her ,she said 
its day and I just want to 
boost you from behind 
and in that day and night
she is again disappeared without 
my knowledge
I searched and searched ,but
I found her in front of me 
are you playing hide and seek?
Its night and you want 
to follow me from right back
she have a back and front
role in throughout my life 

NOOFA.P

9A
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പ്രകൃതവയമടെ  നവദന  നവദന

   ഞമൊന്  നവങ്ങളമടെ പ്രകൃതവ .   ഞമൊന് നവങ്ങള്കച പരവചവതനമൊണച. 
എങവലശ എനവകച ചവലെതച പറയമൊനുണച  .മനുഷഖ്യനര ...... നവങ്ങള് 
എനവകച ഇനച എറ്റവുശ വലെവയ ശത്രുവമൊണച . കൈമൊരണശ നവങ്ങള് 
ഓനരമൊ നവമവഷവുശ എമന ഇഞവഞമൊയവ 
മകൈമൊല്ലുകൈയമൊണച.നവങ്ങള്കച അറവയമൊനമമൊ............

ഞമൊന് നവങ്ങള്കച എലമൊമമലമൊമമൊയവരുന ഒരു കൈമൊലെമുണമൊയവരുന്നു
. അനച  ഞനമൊയവരുന്നു നവങ്ങളമടെ വമൊയവുശ ജഷീവനുശ മണ്ണുമമലമൊശ
.പനക-
ഇനനമൊ നവങ്ങള്കച  ഞമൊനമൊരുമമലമൊതമൊയവ .എമന 
നഷീ നശവപ്പെവച്ചു മകൈമൊനണയവരുന്നു .എനമൊലശ നഷീ ഒ-
രു കൈമൊരഖ്യനമമൊര്കണശ.ഞമൊനുശ നഷീയശ തമ്മവലള്ള ബനശ 
മുറവയണമമങവല് എമന നഷീ നവനരമൊമടെ പവഴുമതറവയണശ . ഒരു 
കൈമൊരഖ്യനമമൊര്ക്കുകൈ,ഞനവമല-
ങവല്  നവങ്ങളമവല..........                
                                        AMRUTHA 
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  അസ്തമയശ
മഴ കൈനത്തു.കൂമടെ കൈമൊറ്റുശ. തുലെമൊശ മഴയമൊണച.ഭയമപ്പെടുത്തുന 
രമൊവുകൈളമൊണച ഇനവ ഹഹൈദറവമന മകൈൻ ഖമൊദറവമന 
അറവയമൊതവരമൊ രുമുണമൊയവരുനവല.ആ മനുഷഖ്യനമൊണവനച 
ആരമൊന മതമൊടെഷീലെച മഴവുശ പവടെവനചമൊണവരവക്കുനതച.

“ഇങ്ങരവതച എവമടെ നപമൊയവരവക്കുവമൊ?’’ സുഹൈചറ സസ്വയശ 
എമന്തമൊമകയമൊ പവറുപവറുത്തു. “ഇകമൊനനമൊടെ പറഞ്ഞതമൊണച അരവ 
തവർന്നുക്കുണു നച  വനവടച വമൊങ്ങമൊനച മൂപ്പെമരമനമല …
പറഞ്ഞതച.......അജു നമമൊനമൊമണങവ ഒന്നുശ കൈഴവചവടവല
....ഇനങ്ങരവതച എപ്പെവരുശ?’’ അനപ്പെമൊഴമൊണച നവലെവ കൈടെന്നു വരുന 
ഖമൊദറവകമയ സുഹൈചറ കൈമൊണുനതച.കടെയവല.ഒരു നതമൊർത്തു 
നപമൊലമവല. അവൾ കകുുടെയശ മകൈമൊണച അയമൊളമടെ അടുനതകച 
ഓടെവ .കകുുടെ കൈയവൽ മകൈമൊടുതവടച നചമൊദവച്ചു “എവവടെമൊർന്നു? അരവ 
തവർന്നുക്കുണു നച പറഞ്ഞതല.... അജു ഒന്നുശ കൈഴവചവടവല, അരവ 
മകൈമൊണ്ടു വരവൻ’’ ഖമൊദർ തമന കൈമൊലെവകൈഷീശമയമൊന്നു നനമൊകവ
.സുഹൈചറ മനറ്റു ചുളവച്ചു. “ഉശ....ഇപ്പെ വരമൊശ ഇതുശ പറഞ്ഞച അയമൊൾ 
നടെനകൈന്നു. സുഹൈചറ അയമൊമള വവളവച്ചു നചമൊദവച്ചു. “ഇകമൊ 
കൈമൊശവമല....ഇലങവ നവണ....എവചടെചകമൊ കൈമൊശവലമൊമത??’’ 
അയമൊമളമൊന്നുശ മവണവയവല.സുഹൈചറ അയമൊമളയശ കൈമൊതച 
പടെവകലെവരുന്നു. മഴ  കൈണവടച  നതമൊരുന മടവല.
നനരശ ഒരുപമൊടെമൊയവട്ടുശ ഖമൊദറവമന കൈണവല.ആ നപമൊകവനച നശഷശ 
പവമന അരുശ കൈണവടവമലനവ തമന പറയമൊശ.സുഹൈചറ ഒറ്റകമൊയവ 
അജുനമമൊനച വളരുകൈയനല....  തമൊമനന്തമൊ മചയസ്വ.....ഖമൊദറവകമയ 
കറവച്ചു ഒരു വവവരവുമവല. നവസു ഇവമടെ ഉണമൊയവരുമനങവ 
അവമൻ ബമൊപ്പെമൊകച ഈ ഗതവ വരവലമൊയവരുന്നു.മന നമമൊൻ 
എവമടെയമൊണമൊനവമൊ?.....പതമൊശ ക്ലമൊസച കൈഴവഞ്ഞമപ്പെമൊ നജമൊലെവ 
അനനസ്വഷവചവറങ്ങവയതമൊ....വലെവയ ആളമൊയവന നകൈടതച.എനമൊൽ 
ഞങ്ങൾമകമൊരു വവവരവുശ കൈവടവയവല.....
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അമരടെചതകമൊ.....എനങ്ങമൊടമൊ.....ഒന്നുശ ഒരു 
നവശ്ചയമവല.ഭർതമൊവവമനയശ കൈമൊതച സുഹൈചറ എന്നുശ പടെവകൽ 
നവൽക്കുശ.ഒരു കൈണച മകൈമൊണച ഭർതമൊവവമനയശ മനറ്റ കൈണച 
മകൈമൊണച മകൈമനയശ തവരയശ...ഒടുവവൽ മതമൊടെഷീലെച പണവകച 
നപമൊവമൊൻ സുഹൈചറ തഷീരുമമൊനവച്ചു.
  അനച ഹവകനനരശ... ഒരുപമൊടെച പണവയണമൊയവരുന്നു 
മതമൊടെഷീലെച.കൈഴവഞ്ഞമപ്പെമൊ സനഖ്യയമൊയവ.വഷീടവനലെകച മടെങ്ങുന വഴവ 
മഴമമയമൊന്നു ചമൊറവ.പവമന കൈനത്തു.സുഹൈചറ വഷീടവനലെനകമൊടെവ. 
അജുനമമൊമന ഖദഷീജവയമടെ അടുതമൊകവയവടമൊ പണവകമൊ 
നപമൊകമൊറച. ഖദഷീജ അവരുമടെ അയൽവമൊസവയമൊണച.അനവൾ 
കൈണ കൈമൊഴ,അജുവവമന ഖദഷീജ മടെവയവലെവരുതവ 
വവശവമകമൊടുകയമൊണച. “ഹൈമൊ....സുഹൈചറമൊത വനനമൊ...അജു 
നനമൊയവ പനവക്കുണണച.വവറയലമുണച.ഒന്നുശ കൈഴവക്കുനവല നമമൊൻ 
എന്തമൊ മചയമൊ......?’’സുഹൈചറ മകമന തമന മമൊറവനലെകച 
നചർതവ. നല ചുടുണച,വവറയലമുണച അവൾ അവമന  
വമൊരവപുണർന്നു.എന്തമൊ മചയസ്വമൊ?നല മഴനല.... “സമൊരലഖ്യ 
സുഹൈചറതമൊ...ഞമൊൻ അപണവമയ കൈവടസ്വമൊനച നനമൊകമട’’ഖദഷീജ 
നതമൊണവകമൊരമന നതടെവയറങ്ങവ.ആ രമൊതവ അവർ 
ഉറങ്ങവയവല....ഒടുവവൽ ഖദഷീജ കൃഷ്ണൻ നമൊയമര മകൈമൊണ്ടു 
വന്നു.നമൊടവമലെ ഹവദഖ്യരമൊണച,മൂപ്പെരച പറയണമതമൊന്നുശ സുഹൈചറകച 
മനസ്സവലെമൊയവല,പമക കൂമടെ കൂമടെയള്ള ചവകൈവത്സ അവമനനന്തമൊ 
മമൊറമൊനരമൊഗമമൊണച മനസ്സവലെമൊയവ. എനന്തമൊ ഒരു തരശ വലെവയ 
നരമൊഗമമൊമണനമൊ നഡമൊക്ടർ പറഞ്ഞതച.

ബമൊപ്പെമൊമന കൈമൊണമൊതമൊയതുശ അജൂനച സുഖമവലമൊതതുശ 
സുഹൈചറ എനങ്ങമൊയള്ള നവമനയറവകമൊൻ 
തവരുമമൊനവച്ചു.പമണങ്ങമൊമതമൊ അവൻ തന വവലെമൊസശ മവചച 
അവൾ കൈമതഴുതവ.കൈതച അയചതലമൊമത പവനവമടെമൊരു 
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വവവരവുമവലമൊയവരുന്നു.
ദവവസങ്ങൾ കൈഴവഞ്ഞുമകൈമൊനണയവരുന്നു.അജൂമടെ അസുഖശ 

മൂർപ്പെവച്ചു. സുഹൈചറ പണവകച നപമൊകൈമൊതമൊയവ.ചുരുകതവൽ പറഞ്ഞ 
പ്രമൊരമൊബശ അവമര മൂടെവയവരുന്നു.അവമന ചവകൈവത്സകച ഇനവയശ 
കൈമൊശച നവണമമത.കൈടെശ മകൈമൊണച പുര നവറഞ്ഞചകചണു.ഖദവജയശ 
എതയമൊണച മവച ഇങ്ങമന.എലമൊതവനുമവനല ഒരു പരവധവ......

നവസമൊശ ഞമൊൻ ഒരുകടവയ പണശ മകൈമൊണച പുതവയ പുതവയ 
സസ്വപ്നങ്ങളമൊൽ വഷീടവനലെകച തവരവച്ചു.ഉമ്മയശ അജുവുശ ഇമപ്പെമൊ 
എവടെയമൊണമൊനവമൊ?എവടെയമൊമണങവലശ സസ്വന്തമമൊയവടച ഒരു 
പുരയണമൊകവ അവവമടെ കൈഴവയണശ .ആമരയശ ബുദ്ധവമുടവകമൊമത
.അവനച വഴവമയമൊന്നുശ ഒർമ്മയവലമൊയവരുന്നു.മഴ കൈനത്തു.ഇരുട്ടു മൂടെവ
.ഒന്നുശ വഖ്യകമല.

വഴവയവൽ പലെനരമൊടുശ അവൻ അനനസ്വഷവക്കുന്നുണച.ഒടുവവൽ 
ഒരമൊൾ വഴവകൈമൊടവയമൊയവ.അയമൊൾ മടെങ്ങമൊൻ നനരതച നചമൊദവച്ചു 
“തമൊനമൊര?’’ “സുഹൈചറതയമടെ വലെവയ നമമൊനമൊ.....’’ “ഹൈമൊ....ഈ 
നവലെവകപറമ്മമൊ വവടെച ’’ “ഉശ’’“കൈമൊരഖ്യശ അറവഞ്ഞവടമൊനണമൊ 
വനന?’’ “എന്തു കൈമൊരഖ്യശ.....!?’’അയമൊള് ഒന്നുശ പറയമൊമത നടെന്നു 
നഷീങ്ങവ.
നവസമൊശ വഷീടവനലെകച നടെന്നു .വഷീടെവനച ചുറ്റുശ ആളകൈളണച
.എലമൊവരുശ അവമന നനമൊക്കുന്നുണച.അവൻ ആമരയശ 
ശ്രേദ്ധവചവല.അവൻ പടെവകൈയറവ. നനമര കൈണതച തമന അജുവവമന
മൃതനദഹൈമമൊണച.അരവകവൽ പരവഭമൊന്തവയമൊയ ഉമ്മയശ.ഒരു 
നവമവഷശ അവൻ നവശ്ചലെനമൊയവ.പവനവടെച പണമകൈടച ഒരു മൂലെയവൽ
മവച്ചു.പടെവയറങ്ങവ.മഴയതച ലെകഖ്യമവലമൊമത നടെന്നു. മഴയള്ളതു 
മകൈമൊണമൊയവരവകണശ അവമന കൈണ്ണുനഷീരച ആരുശ കൈണമതയവല.

   …
FidaJasmin.P
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തശ്ശൂര് പൂരശ
    

    ചരവതതവമലെ  തമന  ഏറ്റവുശ  വര്ണമൊഭമമൊയ  മനഹൈമൊത്സവ    ങ്ങളവല്ചരവതതവമലെ  തമന  ഏറ്റവുശ  വര്ണമൊഭമമൊയ  മനഹൈമൊത്സവ    ങ്ങളവല്
ഒനമൊണച തശ്ശൂര് പൂരശഒനമൊണച തശ്ശൂര് പൂരശ. . നകൈരളതവമലെ തശ്ശൂര് ജവലയവമലെ  നതകവന്കമൊടെചനകൈരളതവമലെ തശ്ശൂര് ജവലയവമലെ  നതകവന്കമൊടെച
ഹമതമൊനതമൊണച  പൂരശ  മകൈമൊണമൊടുനതചഹമതമൊനതമൊണച  പൂരശ  മകൈമൊണമൊടുനതച..പഴയകമൊലെതച  പൂരശ  വളമരപഴയകമൊലെതച  പൂരശ  വളമര
വവപുലെമമൊയവ അനഘമൊഷവകമൊന് തവരുമമൊനവചതച മകൈമൊചവ രമൊജമൊവമൊയവരുനവവപുലെമമൊയവ അനഘമൊഷവകമൊന് തവരുമമൊനവചതച മകൈമൊചവ രമൊജമൊവമൊയവരുന
ശകന് തബുരമൊനമൊണചശകന് തബുരമൊനമൊണച..നകൈരളതവമലെ തമന മറ്റു ഉത്സവ     ങ്ങളവല് നവന്നുശനകൈരളതവമലെ തമന മറ്റു ഉത്സവ     ങ്ങളവല് നവന്നുശ
ഏമറ  ഹവവവധഖ്യവുശ  വഖ്യതഖ്യസ്തവുശ  നവറ    ഞ്ഞതമൊണച  തശ്ശൂര്  പൂരശഏമറ  ഹവവവധഖ്യവുശ  വഖ്യതഖ്യസ്തവുശ  നവറ    ഞ്ഞതമൊണച  തശ്ശൂര്  പൂരശ..
വവശമൊലെമമൊയ  മതകവന്കമൊടെച  ഹമതമൊനതവനു  ചുറ്റശ  ആരവശ  മുഴകവവവശമൊലെമമൊയ  മതകവന്കമൊടെച  ഹമതമൊനതവനു  ചുറ്റശ  ആരവശ  മുഴകവ
ആര്പവവളവനയമൊമടെ  ആഹൈചളദഭരവതരമൊകന  ജനസമൊഗരശആര്പവവളവനയമൊമടെ  ആഹൈചളദഭരവതരമൊകന  ജനസമൊഗരശ..ഈഈ
ജനസമൊഗരമത സമൊകവയശ വഹൈവച്ചുമകമൊണച ഹമതമൊനതവല്ജനസമൊഗരമത സമൊകവയശ വഹൈവച്ചുമകമൊണച ഹമതമൊനതവല്
അണവനവരന്നു  നവല്ക്കുന  നവരവധവ  മചണകമൊര്  കൂടെമൊമതഅണവനവരന്നു  നവല്ക്കുന  നവരവധവ  മചണകമൊര്  കൂടെമൊമത
കഴല്വവളവകമൊര്  തുടെങ്ങവയവരുശ  ഉത്സവമത  ഏമറകഴല്വവളവകമൊര്  തുടെങ്ങവയവരുശ  ഉത്സവമത  ഏമറ
മമൊറ്റുകട്ടുന്നുമമൊറ്റുകട്ടുന്നു..നമടെമമൊസതവലെമൊണച  പൂരശ  അരനങ്ങറുനതചനമടെമമൊസതവലെമൊണച  പൂരശ  അരനങ്ങറുനതച..തമൊളവമൊദഖ്യതമൊളവമൊദഖ്യ
പ്രനയമൊഗനതമൊമടെ  പൂരശ  ആരശഭവക്കുന്നുപ്രനയമൊഗനതമൊമടെ  പൂരശ  ആരശഭവക്കുന്നു.  .  തവരൂവമ്പമൊടെവ  പമൊറനമകമൊവചതവരൂവമ്പമൊടെവ  പമൊറനമകമൊവച
നകതങ്ങളമടെ പങളവതശ ഹമതമൊനമമങ്ങുശ ഒരു വര്ണവവസ്മയശ തമനനകതങ്ങളമടെ പങളവതശ ഹമതമൊനമമങ്ങുശ ഒരു വര്ണവവസ്മയശ തമന
തഷീര്ക്കുന്നുതഷീര്ക്കുന്നു..തവതുവമ്പമൊടെവ  നകതമൊങണതവനു  മുനവലശ  പമൊറനമകമൊവചതവതുവമ്പമൊടെവ  നകതമൊങണതവനു  മുനവലശ  പമൊറനമകമൊവച
നകതമൊങണതവനു  മുനവലശ  നവരന്നു  നവല്ക്കുന  ഗജവഷീരനമൊര്നകതമൊങണതവനു  മുനവലശ  നവരന്നു  നവല്ക്കുന  ഗജവഷീരനമൊര്
മനു ഷഖ്യമന  മനശ  കൈവരുന  മനനമൊഹൈരമമൊയ  ഒനമൊണചമനു ഷഖ്യമന  മനശ  കൈവരുന  മനനമൊഹൈരമമൊയ  ഒനമൊണച..ആലെവടവുശആലെവടവുശ
മവ ഞമൊമരവുശ  ചമൊര്തവമകമൊണച  വമൊദഖ്യപ്രനയമൊഗങ്ങളമടെ  നമൊദദമൊരയവല്മവ ഞമൊമരവുശ  ചമൊര്തവമകമൊണച  വമൊദഖ്യപ്രനയമൊഗങ്ങളമടെ  നമൊദദമൊരയവല്
നവല്ക്കുന  ഗജവഷീരനമൊരുമടെ  എഴുനള്ളവപ്പെച  പൂരതവമനനവല്ക്കുന  ഗജവഷീരനമൊരുമടെ  എഴുനള്ളവപ്പെച  പൂരതവമന
സവവനശഷതകൈളവമലെമൊനമൊണചസവവനശഷതകൈളവമലെമൊനമൊണച.  .  ജനങ്ങളമമൊയള്ള  സസൗഹ്രദതവമനയശജനങ്ങളമമൊയള്ള  സസൗഹ്രദതവമനയശ
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നസ്നേഹൈതവമനയശ  സമൊമൂഹൈവകൈമൊമഎകൈഖ്യതവമനയശ  നനര്കമൊഴയമൊണഷീനസ്നേഹൈതവമനയശ  സമൊമൂഹൈവകൈമൊമഎകൈഖ്യതവമനയശ  നനര്കമൊഴയമൊണഷീ
പൂരവവസ്മയശപൂരവവസ്മയശ..നകൈരളതവമന  തനതമൊയ  സശഗഷീത  പമൊരമ്പരഖ്യതവമന്യശനകൈരളതവമന  തനതമൊയ  സശഗഷീത  പമൊരമ്പരഖ്യതവമന്യശ
വമൊദഖ്യപ്രനയമൊഗങ്ങളവല്  നവന്നു  മുയരുന  ശബ്ദപ്രപ  ഞശ  തമനവമൊദഖ്യപ്രനയമൊഗങ്ങളവല്  നവന്നു  മുയരുന  ശബ്ദപ്രപ  ഞശ  തമന
സ്രഷ്ടവക്കുന്നുസ്രഷ്ടവക്കുന്നു..പഞമൊരവപഞമൊരവ,,പമൊ  ഢവ  നമളങ്ങളമടെ  മനനമൊഹൈരനമൊയ  നമൊദദമൊരയശപമൊ  ഢവ  നമളങ്ങളമടെ  മനനമൊഹൈരനമൊയ  നമൊദദമൊരയശ
ഒപ്പെശ  തമൊളനബമൊധമുള്ള  ആസസ്വമൊദകൈകടവുശ  ഹമതമൊനതച  വവസ്മയശഒപ്പെശ  തമൊളനബമൊധമുള്ള  ആസസ്വമൊദകൈകടവുശ  ഹമതമൊനതച  വവസ്മയശ
സ്രഷ്ടവക്കുന്നുസ്രഷ്ടവക്കുന്നു.      .      

                  സനഖ്യയമൊകനമ്പമൊള് കടെമമൊറ്റശ   ആരശഭവക്കുകൈയമൊയവ വവവധസനഖ്യയമൊകനമ്പമൊള് കടെമമൊറ്റശ   ആരശഭവക്കുകൈയമൊയവ വവവധ
വര്ണങ്ങളവലള്ളതുശ  മനനമൊഹൈരമമൊയതുമമൊയവര്ണങ്ങളവലള്ളതുശ  മനനമൊഹൈരമമൊയതുമമൊയ

    കടെകൈള് കൈലെമൊനബമൊധനതമൊമടെ മമൊറ്റവ മമൊറ്റവ ഇതുവശകമൊരുശ വര്ങ്ങളമടെകടെകൈള് കൈലെമൊനബമൊധനതമൊമടെ മമൊറ്റവ മമൊറ്റവ ഇതുവശകമൊരുശ വര്ങ്ങളമടെ
മമൊയമൊപ്രപഞശ  തമന  സ്രഷ്ടവക്കുന്നുമമൊയമൊപ്രപഞശ  തമന  സ്രഷ്ടവക്കുന്നു.  .  ഇരുട്ടുതുടെങ്ങുനമ്പമൊള്  ഹമതമൊനശഇരുട്ടുതുടെങ്ങുനമ്പമൊള്  ഹമതമൊനശ
മുഴുവനുശ  വവളക്കുകൈളമടെ  പ്രഭമൊപൂരതവല്  മുങ്ങുന്നുമുഴുവനുശ  വവളക്കുകൈളമടെ  പ്രഭമൊപൂരതവല്  മുങ്ങുന്നു..വവളക്കുകൈളമടെ  നഗരശവവളക്കുകൈളമടെ  നഗരശ
എനറവയമപ്പെടെതകരഷീതവയവല് പൂരപ്പെറമ്പമൊമകൈ     എനറവയമപ്പെടെതകരഷീതവയവല് പൂരപ്പെറമ്പമൊമകൈ     

  വവളക്കുകൈള്  കൈതവക്കുന്നുവവളക്കുകൈള്  കൈതവക്കുന്നു..വര്ണപുഷ്പങ്ങള്  വവരവയവക്കുന  കൈരവമരുന്നുവര്ണപുഷ്പങ്ങള്  വവരവയവക്കുന  കൈരവമരുന്നു
പ്രനയമൊഗമമൊണച  പുരതവമന  അവസമൊന  ഘടശപ്രനയമൊഗമമൊണച  പുരതവമന  അവസമൊന  ഘടശ..ഏറ്റവുശ  മനനമൊഹൈരമമൊയഏറ്റവുശ  മനനമൊഹൈരമമൊയ
ഒനമൊണച ഇതചഒനമൊണച ഇതച.                                    .                                    

              സശഘമൊടെനകൈളമടെയശ  കൈരനയമൊഗകമൊരുമടെയശ  ധനസവതവയശസശഘമൊടെനകൈളമടെയശ  കൈരനയമൊഗകമൊരുമടെയശ  ധനസവതവയശ
ശകവയശ  മതളവയവക്കുനതവനു  പുറമമ  വര്ണങ്ങളമടെയശശകവയശ  മതളവയവക്കുനതവനു  പുറമമ  വര്ണങ്ങളമടെയശ
പ്രകൈമൊശതവമനയശ  മമൊയമൊനലെമൊകൈശ  സ്രഷ്ടവക്കുന്നുപ്രകൈമൊശതവമനയശ  മമൊയമൊനലെമൊകൈശ  സ്രഷ്ടവക്കുന്നു..തശ്ശൂര്  പൂരശതശ്ശൂര്  പൂരശ
വര്ണപ്പെകൈവട്ടുള്ളതുശ  പ്രസൗഢവയള്ളതുശ  നമ്മുമടെ  സമൊശസമൊരവകൈവര്ണപ്പെകൈവട്ടുള്ളതുശ  പ്രസൗഢവയള്ളതുശ  നമ്മുമടെ  സമൊശസമൊരവകൈ
ഹപതകൈതവമന  ചവനശ  കൂടെവയമൊണച   അതുനപ്പെമൊമലെഹപതകൈതവമന  ചവനശ  കൂടെവയമൊണച   അതുനപ്പെമൊമലെ
സശഗഷീതപമൊരഖ്യമ്പരഖ്യതവമനയശ  സമൊമൂഹൈവകൈമഎകൈഖ്യതവമനയശസശഗഷീതപമൊരഖ്യമ്പരഖ്യതവമനയശ  സമൊമൂഹൈവകൈമഎകൈഖ്യതവമനയശ
ഉദമൊഹൈരണശ കൂടെവയമൊണച തശ്ശൂര് പൂരശഉദമൊഹൈരണശ കൂടെവയമൊണച തശ്ശൂര് പൂരശ.           .           

        അഭവനവചഅഭവനവച..വവവവ

9p  9p  
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നന്ദേവനന്ദേവ
പുതവയ അറവവുകൈളശ 

കൈമൊഴകൈളശ അനുഭവങ്ങളമമൊണച
"ഹഫ്ലൈയവങച ഹകൈറ്റചസച "വവടെരുനമ്പമൊള്

ഇങ്ങമന നകൈമൊര്മതമൊരുക്കുവമൊന് ഒപ്പെശ സഞരവച
വവദഖ്യമൊര്തവകൈള്,രകവതമൊകള്,നമൊട്ടുകൈമൊര്,

മമൊനനജചമമമന്റചപരസഖ്യശ നല്കൈവ സഹൈമൊയവചവര്,
അധഖ്യമൊപകൈ സുഹൃത്തുകള് 
പ്രസമൊധകൈര് എലമൊവര്ക്കുശ

ഹൃദയശ നവറഞ്ഞ നന്ദേവ.....
പതമൊധവപ സമവതവ
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