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                               ഡവജവറല് മമഗസവന  

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
                                           

ഗവ.ഹയര് സസക്കണ്ടറവ സ്ക്കൂള് 
കുടയത്തൂര്

മഴവവലല

അമൃത ബവജ
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ആശശംസകളളമസട  ...

             കുടയത്തൂര് ഗവ.ഹയര് സസക്കണ്ടറവ സ്കൂളവല്

പ്രവര്തവച്ചു വരുന്ന ലവറവല് കകറലസല  കലളബവസന്റെ ആഭവമുഖഖ്യതവല് നടന്നു വരുന്ന

പ്രവര്തനങ്ങള്  തവകച്ചുശം  മമതൃകമപരമമണല.  സകമച്ചു  കൂട്ടുകമരുസട  കവവതകളശം

ളലഖനങ്ങളശം  മറ്റു  സമഹവതഖ്യ  സൃഷവകളശം  ഉള്സപ്പെടുതവയുള്ള  ഡവജവറല്  മമഗസവന

ഏറവശം മളനമഹരവശം ആതഖ്യനശം  പ്രശശംസനനീയവമമണല.    2018 ഡവസശംബര് 31  മശം

തവയതവ  ജവലമ  പഞമയതല  പ്രസവഡന്റെല  പ്രകമശനശം  സചെയ്യുന്ന  "മഴവവലല"എന്ന

ഡവജവറല്  മമഗസവനല  എസന്റെ  എലമവവധ  ആശശംസകളശം  ളനരുന്നു.  ഇതവനു  പവന്നവല്

പ്രവര്തവച  എലമ  "സകമച്ചു"  കൂട്ടുകമര്കശം  അവരുസട  പ്രവയസപ്പെട്ട  അധഖ്യമപവക

സകമച്ചുറമണവ ടനീചര്കശം ഹൃദയശംഗമമമയ അഭവനന്ദനങ്ങള്.

ളറമയവ ഫവലവപ്പെല      
പ്രവനസവപ്പെമള്      

ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
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ആശശംസ

          

    

        നമ്മുസട സ്ക്കൂള് ആദഖ്യമമയവ ഒരു ഡവജവറല് മമഗസവന പ്രകമശനശം സചെയ്യുന്നതവല്

അതവയമയവ സളനമഷവകന്നു. വവദഖ്യമര്തവ  വവദഖ്യമര്തവനവകളസട  സര്ഗവമസനകസള

ളപ്രമതമഹവപ്പെവകന്നതവനുശം  വവജമനശം  പ്രദമനശം  സചെയ്യുന്നതവനുശം  ഉതകുന്ന  ഒരു

സൃഷവയമയവ ഈ മമഗസവന മമറസട്ട എന്നല പ്രതഖ്യമശവകന്നു.  അളതമസടമപ്പെശം "മഴവവലല"

എന്ന  ളപരവല്  ഈ  മമഗസവന  തയമറമക്കവയ  ഈ  സ്ക്കൂളവസല  ലവറല്  കകറലസല

അശംഗങ്ങള്കശം ഈ മമഗസവനുശം എലമവവധ ആശശംസകളശം ളനരുന്നു.

നസനീമബനീവവ.പവ     

സഹഡല മവസ്ട്രസല     

ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
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മ  ഴ  വവ  ലല
മഴവവലവസന്റെ വഴവകമട്ടവകള്

                 1.   ശനീമതവ.നസനീമബനീവവ.പവ (എചല.എശം)
                 2.  ശനീമതവ.സകമച്ചുറമണവ ളജമയവ (കകറല മവസ്ട്രസല)
                 3.  ശനീമതവ.ഉഷമകുമമരവ സക.പവ (കകറല മവസ്ട്രസല)

മഴവവലവസന മഴവവലമക്കവയ ലവറവല് കകറലസല  അശംഗങ്ങള്

1. അകദദ്വൈതല പവ.വവ
2. അലന ഷമജ
3. അശദ്വൈവന സക . ആനന്ദന
4. അരവവന്ദല സക . സജ
5. ആദര്ശല സമബ
6. ആര്ദ്ര സമബ
7. മമലവനവ ഉണവകൃഷ്ണന
8. ളദവവക സവബവ
9. ശനീലകവ സക.ബമബ
10.അശദ്വൈതവ സജനീവല
11. അകമളമരവ വവ .സജ
12. അല്ഷവഫമ വവ.സജ
13. അസ്മ അസനീസല
14. കമര്തവക ബവനു
15. ളറമണവയ രമജ

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
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എഡവളറമറവയല്

          ഈ ഡവജവറല്  മമഗസവന  ഒമളരമ  ലവറവല്കകറലസല   കൂട്ടുകമരുളടയുശം

പരവശമതവസന്റെ  ഫലമമണല.  കുട്ടവകളസട  കനസര്ഗവകമമയ  ഭമഷമളശഷവ

ഉപളയമഗസപ്പെടുതവയുള്ള  രചെനകളശം  ,  തനതമയ  ആശയങ്ങളശം,  അഭവപ്രമയങ്ങളശം

ളകമര്തവണക്കവസക്കമണ്ടല  "മഴവവലല" എന്ന ളപരവല് ഒരു ഡവജവറല് മമഗസവന

തയമറമക്കവയവരവകന്നു.  കൂടമസത  മലകളശം,  പുഴകളശം  നൃതശം  വയ്ക്കുന്ന

പ്രകൃതവരമണനീയമമയ  കുടയത്തൂര്  ഗമമവശം  അവവസട  തലയുയര്തവനവല്കന്ന

സരസദ്വൈതവ വവദഖ്യമലയമമയ ഗവ. ഹയര്സസക്കണ്ടറവ സ്ക്കൂളവസന്റെ ചെരവത്രവശം ഇളതമസടമപ്പെശം

അനമവരണശം സചെയവരവകന്നു.

              ലവറവല് കകറലസല കൂട്ടുകമരുസട സദ്വൈപ്നസമകമതലകമരമമണല ഈ

ഡവജവറല് മമഗസവന.

                               "മഴവവലല"   എന്ന ഈ ഡവജവറല് മമഗസവന

നവങ്ങളളവരുളടയുശം മുനപവല് സവവനയശം സമര്പ്പെവകന്നു.

 ളദവവക സവബവ
എഡവറര്

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
                                           

ദദേവവക സവബവ
IXA
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തമളകള് മറവകളമമള്..........................

 സവയവലവല് വവരവയുന്ന പൂക്കള്.....................................................................................................28

 തുടരുന്ന യമത്ര...............................................................................................................................19

 ളതമരമതമഴ.................................................................................................................................50

 നല കമടുകള്.................................................................................................................................92

 പ്രളയശം നല്കവയ പമഠശം..............................................................................................................53

 ളസ്നേഹസനമമരശം............................................................................................................................55

അകരപ്പൂക്കമലശം............................................................................................................................85

അതഖ്യമഗഹശം ആപതല................................................................................................................33

ആളഗമളതമപനവശം പ്രളയമനനര ളകരളവശം........................................................................65

ആശശംസ.............................................................................................................................................3

ആശശംസകളളമസട............................................................................................................................2

ഇളശംസവയവല് മമയുശം ളനരശം..........................................................................................................30

എഡവളറമറവയല്................................................................................................................................5

ഒരു സകമച്ചു ളസ്നേഹശം.......................................................................................................................48

ഒരു അനമഥതദ്വൈതവസനറ കഥ....................................................................................................57

ഒമര്മവകവവന മര്തഖ്യസര..............................................................................................................87

ളകരളശം..............................................................................................................................................62

ളകരള പുനര്നവര്മമണശം.............................................................................................................76

ഗവ.ഹയര്സസക്കണ്ടറവ സ്ക്കൂള് കുടയത്തൂര്...................................................................................8

ഗമനവജവ ജനീവചെരവത്രശം...................................................................................................................68

തുള്ളല് കവവത................................................................................................................................96

ദയമലുവമയ സപണ്കുട്ടവ................................................................................................................39

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
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പനയശം............................................................................................................................................89

പുതവയ ളകരളശം...............................................................................................................................77

പ്രകൃതവ ഭശംഗവകള്............................................................................................................................24

ഭൂമവ......................................................................................................................................................99

മനുഷഖ്യരമശവ.....................................................................................................................................94

മയവലമടുശം കുന്നവസന്റെ ഭശംഗവകള്.....................................................................................................35

മഹമതമഗമനവ..............................................................................................................................80

മമതഖ്യഭമഷയറവയമസത....................................................................................................................46

വമയനയുശം വമയനമശമലയുശം......................................................................................................72

സവളവചശം എളന്നമടല പറയമതവരുന്നതല........................................................................................82

സനഖ്യമരമഗശം .................................................................................................................................21

സൃഷവക്കമയല......................................................................................................................................74

സലററനീഫന                  ഡബബ്ല്യു ളഹമക്കവങല- ജനീവവകന്ന പ്രതവഭമസശം........................................................70

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
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ഗവ  .  ഹയര്സസക്കണ്ടറവ സ്ക്കൂള് കുടയത്തൂര്

ചരവതത.
             ഇടുക്കവ ജവലയവസലെ കുടയത്തൂര് എന്ന സകകൊച്ചൂഗകൊമതവലെകൊണല ഈ സ്കൂള്

സവതവ  സചയ്യുന്നതല  .  സതക്കുഭകൊഗതകൊയവ  തലെയുയര്തവ  നവല്കുന്ന  കുടയത്തൂര്

വവനന്ധ്യനത  സ്കൂളവസന്റെ  വടക്കുഭകൊഗതകൊയവ  നവറസഞകൊഴുകുന്ന  പുഴയുത  ഈ

വവദേന്ധ്യകൊലെയതവസന്റെ ചകൊരുതകൂട്ടുന.കുടയത്തൂര് എന്ന സലെനകൊമതവന പവന്നവൽ ഒരു

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
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ഐതവഹന്ധ്യ  കഥയുണ്ടല.  പണ്ടല  ശശ്രീ  അയ്യപ്പൻ  തസന്റെ  യകൊതകൊദവളയവൽ  ഈ

പ്രദദേശസതതവയദപ്പകൊള്  കുട  തകൊസഴ  സവചല  വവശമവക്കുകയുണ്ടകൊയവ.

“കുടവചഊരല “  എന്നതുദലെകൊപവചല  “കുടവച്ചൂരല ”  എനത  പവന്നശ്രീടതല  “കുടയത്തൂര്”

എനത  ദപരകൊയവ  എന്നകൊണലആ  ഐതവഹന്ധ്യകഥ.  പതവററകൊണ്ടുകള്ക്കലമുമലഇവവസട

രകൊജഭരണത  നവലെനവന്നവരുന്നദപ്പകൊള്  ഈപ്രദദേശത  തവരുവവതകൊതകുര്  രകൊജന്ധ്യതവൽ,

ദകകൊട്ടയത ഡവവവഷനവൽ, സതകൊടുപുഴ തകൊലുക്കവൽസപ്പട്ടതകൊയവരുന്ന .തകൊലുക്കുകസള പലെ

'പ്രവൃതവ'(ഇന്നസതവവദലജല)  കളകൊയവട്ടല  വവഭജവചവരുന.  ഇന്നല  അറക്കുളത  ,

കുടയത്തൂര് , മുട്ടത , കകൊരവദക്കകൊടല, ആലെദക്കകൊടല , സവളവയകൊമററത എന്നവങ്ങസന പലെ

വവദലജകളകൊയവ  വവഭജവക്കസപ്പട്ടവട്ടുള  സലെങ്ങസളലകൊത  പണ്ടല  കകൊരവദക്കകൊടല

പ്രവൃതവയവൽസപ്പട്ടതകൊയവരുന.  അതകൊയതല  ഈവവദേന്ധ്യകൊലെയവത  കകൊരവദക്കകൊടല

പ്രവൃതവയവൽസപ്പട്ടതകൊയവരുന.  തവരുവവതകൊതകൂറവൽ  പ്രകൊയപൂര്തവയകൊയ

പുരുഷനകൊര്  രകൊജകുടുതബതവൽ  ഇലകൊതവരുന്നദപ്പകൊള്  ഒരു  റകൊണവ  ഭരണദമററ.

അവര് ദേവവകൊനകൊയവ (പ്രധകൊനമനവ) മണ്ടസറകൊ എന്ന സവളക്കകൊരസന നവയമവക്കുകയുത

സചയ.  അദദ്ദേഹത  വവദേന്ധ്യകൊഭന്ധ്യകൊസതവനല  കൂടുതൽ  പ്രകൊധകൊനന്ധ്യത  നൽകവയവരുന.

വവദേന്ധ്യകൊഭന്ധ്യകൊസത സകൊര്വ്വതവകമകൊക്കുന്നതവനകൊയവ പ്രവൃതവകള് ദതകൊറത പപ്രമറവ സ്കൂള്

ആരതഭവക്കുവകൊൻ റകൊണവദയസക്കകൊണ്ടു വവളതബരത സചയ്യവച.  അങ്ങസന കകൊരവദക്കകൊടല

പ്രവൃതവക്കല  അനവദേവച  സ്കൂള്  കുടയത്തൂരകൊണല  സകൊപവചതല.

ശരതകുതവക്കകൊവവനടുതകൊണല  സ്ക്കൂള്  തുടങ്ങവയതല.  അവവസട  ഒരു  സതവത
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ഉണ്ടകൊയവരുന. കുറച നകൊളുകള്ക്കുദശഷത ആ സലെത സസൗകരന്ധ്യപ്രദേമല എന കണ്ടല

ഇദപ്പകൊള്  ഹയര്  സസക്കണ്ടറവ  സ്കൂള്  സവതവസചയ്യുന്ന  സലെദതക്കല  മകൊററവ

സകൊപവച. 18 അടവ വശ്രീതവയവലുത 54 അടവ നശ്രീളതവലുത ഉള ഒരുസകട്ടവടമകൊയവരുന

ആദേന്ധ്യതപണവതതല.  അന്നല  മലെയകൊളത  പഠവപ്പവക്കുന്ന  സ്ക്കൂളുകള്ക്കല  സവര്ണകൊക്കുലെര്

സ്ക്കൂള് എന്നകൊണലദപരല നലവയവരുന്നതല.  അങ്ങസന കുടയത്തൂര് ഗവ.  സവര്ണകൊക്കുലെര്

സ്ക്കൂള്നവലെവവൽ  വന.  കവഴക്കല  പടവഞകൊറല,  54 അടവ  നശ്രീളതവൽ  പണവത

സകട്ടവടതവനല  സലെത  മതവയകൊകകൊതതവനകൊൽ  ആ  സകട്ടവടതവസന്റെ  കവഴദക്ക

അററതല  സതദക്കകൊട്ടു  നശ്രീട്ടവ  ഒരു  സഷഡ്ഡുകൂടവ  പണവതു.  മലെയകൊളവര്ഷവത

മകൊസങ്ങളുമകൊണല  അന്നല  നവലെവവലുണ്ടകൊയവരുന്നതല.  ഇടവത  ആദേന്ധ്യതവങ്കളകൊഴ

സ്കൂള്വര്ഷത  ആരതഭവക്കുകയുത  അവസകൊനസവളവയകൊഴ  അവസകൊനവക്കുകയുത

സചയ്യുമകൊയവരുന.  മലെയകൊളവര്ഷത  1110  നത  1114 നതഇടയല  സഹഢലമകൊസലററര്

ആയവരുന്ന കൂതകൊട്ടുകുളത സസ്വദദേശവ വര്ഗശ്രീസല സകൊറകൊയവരുന യു. പവ സ്കൂളവനദവണ്ടവ

മുഖന്ധ്യമകൊയവ  പരവശമവചതല.  (അന്നല  യു.പവ  സ്കൂള്  ഗവ.മലെയകൊളത  മവഡവൽ  സ്കൂള്

എന്നകൊണലഅറവയസപ്പട്ടവരുന്നതല.)  അദദ്ദേഹതവസന്റെ  ശമഫലെമകൊയവ  നകൊട്ടുകകൊരുസട

സഹകരണദതകൊസട  `ഒരു  സകട്ടവടത  പണവതു.  എട്ടു  കലളകൊസ്സുകള്  നടത

ന്നതവമ നള  സസൗകരന്ധ്യമകൊണല  ആ സകട്ടവടതവനണ്ടകൊയവരുന്നതല.സകട്ടവടത  നകൊട്ടുകകൊര്

പണവതു സകകൊടുതകൊസലെ സ്കൂള് അനവദേവക്കുമകൊയവരുനളളു. പപ്രമറവ സ്കൂള് , മവഡവൽ

സ്കൂള്  ആക്കവ  മകൊററന്നതവനത  ചവലെര്  എതവരകൊയവരുന  .  പപ്രമറവസ്കൂള്
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അധന്ധ്യകൊപകനകൊകകൊൻ  അന്നല  ഏഴകൊത  കലളകൊസല  ജയവചവര്ക്കല  അനവകൊദേമുണ്ടല.

എന്നകൊൽ,  അഞകൊത  കലളകൊസലമുതലുള  സ്കൂളവൽ  ഏഴകൊത  കലളകൊസ്സുകകൊര്ക്കല

സഹഢലമകൊസലററര് ആകകൊൻ സകൊധവക്കുമയവരുന്നവല.അതവൽ സഹഢലമകൊസലററര് പദേവവ

ദമകൊഹവചവരുന്ന  തദദ്ദേശശ്രീയരകൊയ  ചവലെ  അദന്ധ്യകൊപകരുത  സ്കൂള്  അപല  ദഗഡല

സചയ്യുന്നതവസന  എതവര്ത.  സ്കൂള്  പണവക്കല  തങ്ങളുസട  പണവത  പ്രയത്നവത

സചലെവവടകൊനള മടവ സകകൊണ്ടല നകൊട്ടുകകൊരവൽ ചവലെരുത ആ എതവര്പ്പുകകൊരവൽ ഉള്സപ്പട്ടു.

അന്നല വവദേന്ധ്യകൊലെയങ്ങള് രണ്ടല തരമുണ്ടകൊയവരുന.  സവര്ണകൊക്കുലെര് സ്ക്കൂളുത  (പവന്നശ്രീടല

മലെയകൊളത  എനമകൊറവ)  ഇതഗലളശ്രീഷലസ്ക്കൂളുത.  ഒനമുതൽനകൊലുവസരയുള  വവ.പവ.സ്കൂള്

(സവര്ണകൊക്കുലെര് പപ്രമറവ സ്കൂള്)അഞ്ചു മുതൽ ഏഴു വസര മവഡവൽ സ്കൂള് അതവന

മുകളവൽ ഒൻപതു വസര പഹസ്കൂള്. നകൊലെകൊത കലളകൊസവന ദശഷത ഇതഗലളശ്രീഷല സ്കൂളവൽ

പ്രദവശനത  നല്കുത.  ആദേന്ധ്യസതഒരു  വര്ഷത  പ്രപ്പകൊറട്ടറവ  കലളകൊസല.  അതവനദശഷത

ഫസലററല,സസക്കൻഡല,ദതര്ഡല,എന്നശ്രീ ദഫകൊറങ്ങളുത.ആ സ്കൂളുകളുസടദപരല ഇതഗലളശ്രീഷല

മവഡവൽ സ്കൂള് എന്നകൊയവരുന.  അനന്തരത ദഫകൊര്തല  ,ഫവഫലതല,  സവകലതല  എന്നശ്രീ

മൂന  ദഫകൊറങ്ങളുത  അനണ്ടകൊയവരുന.  സവകലതല  ദഫകൊറത  സകകൊണ്ടല  പഹസ്കൂള്

അവസകൊനവചവരുന.  മലെയകൊളവര്ഷത  1113 ഇവവസട  മലെയകൊളത  മവഡവൽസ്കൂള്

പൂര്തവയകൊയതല.ആദേന്ധ്യമകൊയവ പതനതതവട്ട സസ്വദദേശവ ഒരു എത.പവ.വര്ഗശ്രീസല  സകൊര്

സഹഢലമകൊസലററര് ആയവ നവയമവക്കസപ്പട്ടു.1948- ദനകൊടു കൂടവ സ്കൂളുകളവസലെ മലെയകൊളത
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,ഇതഗലളശ്രീഷല ദവര്തവരവവല  മകൊററവ  lower primary ,upper primary ,high school

എന മകൊതത ദപരകൊയവ.  1951-52 ലെകൊണല പഹസ്കൂളകൊയവ ഉയര്ന്നതല.  SSLC-യുസട

ആദേന്ധ്യ ബകൊചല 1954-ൽ പരശ്രീക്ഷ എഴുതവ . H.S ആയവ ഉയര്തന്നതവനത നകൊട്ടുകകൊര്

സകട്ടവടത  പണവതു  നലണമകൊയവരുന.  ഇന  കകൊണുന്ന  60 അടവനശ്രീളമുളള

സകട്ടവടങ്ങള്  അങ്ങസന  നകൊട്ടുകകൊര്  പണവതുനലവയതകൊണല.സകകൊടവമരതവന

സതകൊട്ടുപുറകവൽ 80 അടവനശ്രീളതവലുതരണ്ടററതത  20  അടവനശ്രീളതവൽ  രണ്ടു

വവതഗുകദളകൊടു  കൂടവയതുമകൊയ  സകട്ടവടതസര്ക്കകൊര്  പണവയവചതകൊണല.അതവനദവണ്ടവ

അന്നല  സഹഢലമകൊസലററര്   ആയവരുന്ന  ശശ്രീ.  എത.  എത.  മകൊതത്യുവകൊണല

മുൻപകസയടുതല  പരവശമവചതല.  അന്നല  സതകൊടുപുഴ,  മൂലെമററത  ദറകൊഡല  സ്കൂളവസന്റെ

സതകൊട്ടുമുന്നവലൂസടയകൊയവരുന .പണ്ടുണ്ടകൊയവരുന്ന ഇരുനവലെക്കട്ടവടത സപൺകുട്ടവകള്ക്കല

മകൊതമകൊയുള  കകൊസല  മുറവകളകൊയവ  ഉപദയകൊഗവച.  ഈ  വവദേന്ധ്യകൊലെയതവസന്റെ

പ്രഥമകൊധന്ധ്യകൊപകപദേവവയവലുണ്ടകൊയവരുന്നവസരലകൊത തസന്ന ഈ സ്കൂളവസന്റെ യശസവനത

പുദരകൊഗതവക്കുമകൊയവ  അക്ഷശ്രീണത  പ്രവതവചവരകൊണല.  2000 തവൽ

പ്രധമകൊധന്ധ്യകൊപവകയകൊയവ ഇവവസട ദസവനത അനഷവചതല ശശ്രീമതവ.ലെശ്രീലെ ടശ്രീചറകൊണല.

ഇവവസട ഹയര് സസക്കണ്ടറവ കലളകൊസല  സകകൊണ്ടുവരകൊൻ മുഖന്ധ്യമകൊയുതയത്നവചതല  ലെശ്രീലെ

ടശ്രീചറത  ഇവവടസത  P.T.A.  യുത  ആണല.1997  മുതൽ  2009 വസരയുത  സ്കൂളവസന്റെ

P.T.A.പ്രസവഡണ്ടല  ശശ്രീ.പവ.പവ.ചന്ദ്രൻ  ആയവരുന.  ഈ  സ്കൂളവസന്റെ  ഭസൗതവക

സകൊഹചരന്ധ്യങ്ങള്  സമചസപ്പടുതകൊൻ  ഇവവടുസത  P.T.A.  എക്കകൊലെവത
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ആതകൊര്ത്ഥമകൊയവ സഹകരവചപ്രവര്തവക്കുന. 

സ്കൂൾ അനന.............

മലെയകൊളത മവഡവൽ സ്കൂളുകളവൽ പ്രതവമകൊസ ഫശ്രീസല ½ രൂപ ആയവരുന.  ഇതഗലളശ്രീഷല

സ്ക്കൂളുകളവൽ 2 ¼ രൂപകൊയുത. ഇതഗലളശ്രീഷല സ്ക്കൂളുകളവൽ ഒന്നകൊത ഭകൊഷ ഇതഗലളശ്രീഷത രണ്ടകൊത

ഭകൊഷ  മലെയകൊളവത  ആയവരുന.  സസ്വകൊതനന്ധ്യപ്രകൊപവ  വസര  ഹവനവ  ഒരവടതത

പകൊഠന്ധ്യവവഷയത ആയവരുന്നവല. ഇതഗലളശ്രീഷല സ്ക്കൂളുകളവൽ കുട്ടവകളുസട ഉപദയകൊഗതവനല

ഡസല  ഉണ്ടകൊയവരുന.  മലെയകൊളത  സ്കൂളുകളവൽ  നവലെതകൊണല  കുട്ടവകള്  പുസ്തകത

വചവരുന്നതല.  വസ്ത്രധകൊരണരശ്രീതവയുത  ഇന്നസതതവസനക്കകൊള്  വളസര

വന്ധ്യതന്ധ്യസ്തമകൊയവരുന.  പപ്രമറവ  കലളകൊസ്സുകളവൽ  കുട്ടവകള്  ഒരു  സചറവയ  മുണ്ടല

മകൊതമകൊണല  ധരവചവരുന്നതല.  സപൺകുട്ടവകളുസട ദവഷവത അതു തസന്നയകൊയവരുന.

നനയകൊതവരവക്കകൊൻ  ഓലെക്കുടയകൊണല  ഉപദയകൊഗവചവരുന്നതല.  തശ്രീസര  ദേരവദ്രരകൊയവര്

പനദയകൊലെ  ഉപദയകൊഗവചവരുന.  സ്കൂളവൽ  ഉചഭക്ഷണപരവപകൊടവ  ഇലകൊയവരുന.

സ്കൂളവൽ കുട്ടവകള് ഉചഭക്ഷണത സകകൊണ്ടുവന്നവരുന്നതല വകൊഴയവലെയവദലെകൊ,പകൊളയവദലെകൊ

ആയവരുന.  ചുരുക്കത  കുട്ടവകള്സക്ക  ദചകൊററ  പകൊതത  ഉണ്ടകൊയവരുനള.

അധന്ധ്യകൊപകര്സക്കകൊ,വവദേന്ധ്യകൊര്ത്ഥവകള്സക്കകൊ  സചരുപ്പവലകൊയവരുന.  സ്കൂളവസലെ  പ്രധകൊന
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ഉത്സവത മഹകൊരകൊജകൊവവസന്റെ പവറന്നകൊള് ആയവരുന.  അന്നല കുട്ടവകള് ദറകൊഡവലൂസട

മഹകൊരകൊജകൊവവസന്റെ ചവതവത വഹവചല ദഘകൊഷയകൊത നടതവയവരുന. അതവനദശഷത

കുട്ടവകള്ക്കല പലെഹകൊരങ്ങള് നലവയവരുന.  ജകൊതവയുസടയുത മതങ്ങളുദടയുത തശ്രീണ്ടൽ,

സതകൊടശ്രീലുകളുസടയുത ശകവ വര്ധവച രശ്രീതശ്രീയവൽ ആയവരുന.  തകൊഴ്ന്ന ജകൊതവക്കകൊരകൊയ

കുട്ടവകസള  അധന്ധ്യകൊപകര്  സ്പര്ശവക്കുക  ദപകൊലുത  സചയവരുന്നവല .

      ഉയര്ന്ന ജകൊതവക്കകൊരകൊയ കുട്ടവകള് സ്കൂള് വവട്ടു വന്നകൊൽ കുളവക്കകൊസത വശ്രീട്ടവൽക്കയ

റകൊൻ  അനവദേവചവരുന്നവല.  മററജകൊതവക്കകൊരുമകൊയുളള  സമര്ക്കത  മൂലെത  അവര്ക്കുത

'അശുദവ'  വരുത എന്നകൊയവരുന വവശസ്വകൊസത.  അദന്ധ്യകൊപനരതഗതല സ്ത്രശ്രീകള് വളസര

കുറവകൊയവരുന.  സകൊമകൊനന്ധ്യവവദേന്ധ്യകൊഭന്ധ്യകൊസത  എന്നകൊൽ  നകൊലെകൊത  കലളകൊസല  വസരയുളള

പഠനത എന്നകൊയവരുന അര്ത്ഥമകൊക്കവയവരുന്നതല.  സകൊധകൊരണ ഉപദയകൊഗതവനളള

ഭകൊഷയുത കണക്കുകളുത മകൊതമകൊണല പഠവപ്പവചവരുന്നതല. ഒരു കകൊലെഘട്ടതവൽ (1950-

കളവൽ)  കുട്ടവകള്ക്കല ഉചയൂണു നല്കുവകൊനകൊയവ ഒരു സതവവധകൊനത നവലെനവന്നവരുന.

ഓദരകൊ  കുട്ടവയുത  ഒരു  തശ്രീസപ്പട്ടവയവൽ  സകകൊളളുന്ന  അരവ  സകകൊണ്ടു  വരണത.  ആ

അരവസയലകൊത  ഉചഭക്ഷണതവനല  പകൊകത  സചയ  നലവയവരുന.  അന്നല

അറക്കുളത,മുട്ടത,തുടങ്ങവയ  പ്രദദേശങ്ങളവൽ  പഹസ്കൂള്  ഇലകൊതവരുന്നതവനകൊൽ  ദൂസര

നവനളള കുട്ടവകള് ദപകൊലുത കകൊൽനടയകൊയവ വന്നല പഠനത നടതവയവരുന. 
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കകാലകാവസ, ഭൂപ്രകൃതത.

   ആനമുടവ  കഴവഞകൊൽ  ഉയരത  കൂടവയതല  കുടയത്തൂര്  വവനന്ധ്യനകൊണല.

മലെനവരകളകൊലുത നശ്രീലെജലെകൊശയതകൊലുത നയനമദനകൊഹരമകൊണല കുടയത്തൂര്.  ഇവവസട

അപൂര്വ്വങ്ങളകൊയ  പലെതരത  സസന്ധ്യജകൊലെങ്ങളുണ്ടല.  ബഷശ്രീറവസന്റെ  'പകൊതമകൊയുസട

ആടല'-ൽ  കുടയത്തൂര്  മലെനവരകളവസലെ  കുറദന്തകൊട്ടവസയക്കുറവചല  പരകൊമര്ശമുണ്ടല.

നകൊരകൊയസന്റെ സകകൊചദരതവയുസടയുത വന്നലെയുസടയുത പശകൊൽഭൂമവക ഇവവടത തസന്ന.

മലെകളവൽ  നവസന്നകൊഴുകവസയതന്ന  അരുവവകളുത  സവളളചകൊട്ടങ്ങളുത  ആസരയുത

ആകര്ഷവക്കുത.  മലെങ്കരജലെകൊശയതവനരവകവൽ  സവതവ  സചയ്യുന്ന  ഊ  സ്കൂളവസന്റെ

പരവസരത കുളവര്മദയറവയതകൊണല. 
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ഇലവവീഴകാപ്പൂഞതറ

    കുടയത്തൂര്  മലെനവരമുകളവലുളള  ഇലെവശ്രീഴകൊപ്പൂഞവറ  വവദനകൊദേസഞകൊരവകളുസട

ആകര്ഷണദകന്ദ്രമകൊണല.  ഒരവലെ  ദപകൊലുത  വശ്രീഴകൊത  പൂഞവറ......  പുൽദമടുകള്ക്കു

നടുവവസലെ പൂഞവറ...... ഇവവസട ഒരു മരത ദപകൊലുമവല. സതകൊടുപുഴ-മൂലെമററത ദറകൊഡവൽ,

കകൊഞകൊര്  കവലെയവൽ  നവന്നല  പനണ്ടല  കവ.മവ.  സഞരവചകൊൽ  ഈ

മദനകൊഹരഭൂമവയവസലെതത.  ഈ  സ്കൂളവൽ  നവന്നല  ദനകൊക്കവയകൊൽ  ഇലെവശ്രീഴകൊപ്പൂഞവറ

കകൊണകൊത. 
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ഭഭൗതതകസഭൗകരര്യങ്ങൾ

കതപപ്യൂട്ടര് ലെകൊബല, സയൻസല ലെകൊബല ,പലെബ്രറവ, കസൗൺസവലെവങല സസൻറര് .

പകാഠഠര്യതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ

• എൻ.സവ.സവ. 

• എൻ.എസല.എസല.

• കകൊസല മകൊഗസവൻ. 

• വവദേന്ധ്യകൊരതഗത കലെകൊ സകൊഹവതന്ധ്യ ദവദേവ. 

• കബല പ്രവര്തനങ്ങള്. 

• സല കൂള് മകൊഗസവൻ.

• ലെവറവൽ പകറലസല.

• ദറഡവദയകൊ കലളബല.

• ടകൊലെന്റെല ലെകൊബല.
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                  തുടരുന്ന യകൊത 

       മഞമടവകന്നവസനറ  തമഴമവമരതവലൂസട

സശംഗനീതമരവളതമസട  തളവരണവസഞമഴുകുന്ന

കവങ്ങവണവപ്പുഴയല   ഒരുപമടല   കഥകള്  പറയമനുണ്ടല.

ഒഴുകുന്ന   വഴവയവലുടനനീളമുളള   പുല ല                                                                                            സകമടവളയമടുശം

പൂമമറകഞവളനമടുശം കഥ പറഞമണല എസനറ യമത്ര.

സതളവനനീര്  കവവസഞമഴുകുന്ന കണമടവപ്പുഴ.  പലര്കശം  ജനീവജലമമയവ   കഥപറയുന്ന

മുതശവയമയവ  ഉലമസഭരവതയമസയമഴുകുന്ന  സുന്ദരവപ്പുഴ.  മഞമടവകന്നവ മുകളവലുളള

വലവയ  കുളശം  നവറഞമണല  ഞമന  ഒഴുകവസയത്തുന്നതല.  എനവകമുളമ  ഈ

വഴവവന്നവരുസട    യമത്രമ  ലകഖ്യശം  അനനമമയ  ആ  മഹമസമുദ്രതവല്  തസനറ

കൂട്ടുകമളരമസടമതല കളവച്ചുലസവക്കമന അവവസട എതണസമന്നതമയവരുന്നു. എസനറയുശം

ആഗഹശം  അതുതസന്ന.  കഥയുശം  കവന്നമരവശം  പറഞലസമ  വധമനശം  ഒഴുകവയവരുന്ന

എസനറ രരൗദ്രഭമവശം,  എലമവരുസടയുശം ളസ്നേഹളതമസടയുളള      ആ ളനമട്ടശം തവകച്ചുശം

ഭയളതമസടയുളള  ളനമട്ടമമക്കവ  മമറവ.  ആ  ളനമട്ടശം  എളപ്പെമഴുശം  എസന്ന

സങ്കടതവലമഴ്ത്തുന്നു. വനീതവ കുറ സഞമഴുകവയവരുന്ന എസനറ ഇളപ്പെമഴസത വനീതവ ളനമക.

കരസയ പുഴയമക്കവ  അരവകുകള് കവര്ന്നല  കരകവവഞമണല  ഇളപ്പെമഴസത എസനറ
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യമത്ര. ഒരുപളക നവങ്ങള് വവചെമരവകശം കരകവവഞ്ഞുസകമണ്ടുളള ഈ ളപമക്കല   

ആര്ത്തുസപയ മഴയുസടളയമ മളറമ ഫലമമയവട്ടമസണന്നല. എന്നമല് അങ്ങവസനല.ളകളട്ടമ

കൂട്ടുകമളര.  ദുരമഗഹവകളമയ  മനുഷഖ്യസനതവകളസട  സദ്വൈമര്തത  മൂലമമണല  ഞമന

ഇന്നനീസവതവയവലമയതല.  പണസക്കമതവയനമരമയ  അവര്  നവളതഖ്യന  എന്നവല്  നവന്നുശം

മണല് കവര്സന്നടുത്തുസകമണ്ടുളപമകമന തുടങ്ങവ.  മണല് വമരവ വമരവ എസനറ ആഴശം

വര്ധവച്ചു,  ഒഴുക്കല കൂടവ.  കടലവല് എതണസമന്നുതസന്നയമയവരുന്നു എസനറ ആഗഹശം.

എന്നമല് പൂമമറകഞവനല  കഥ പറഞ്ഞുസകമടുത്തുശം  ളപമകുന്ന വഴവക്കല  കൂട്ടുകവട്ടുന്ന

കൂട്ടുകമരുസട കകപവടവചല പതവസയ ഉലസവചല അനനതയവസലതണസമന്നതുമമയവരുന്നു

എസനറ  പ്രമര്തന.  എന്നമല്  ഇനവ  ഞമന  ളവഗതവല്  അവവസടസയത്തുശം

കഥപറയമസത.... കൂട്ടുകൂടമസത....

                                                        

ഉണ്മസനഖ്യ
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രമ  സനഖ്യമരമഗശം . 

             

      ഉണവകട്ടന   സ്കൂള്സബല്  അടവക്കമന  ളവണ്ടവ

കമതവരുന്നു.എങ്ങസനയുശം  ഒന്നല  വനീട്ടവല്  എതവയമല്  മതവ  എന്നമണവനല.  ഇന്നല

സ്കൂളവളലക്കല  വരമളന അവനല  തമല്പരഖ്യ  മുണ്ടമയവരുന്നവല.  അമ പറഞ്ഞുവവട്ടതമണല.

അതവനല സചെറവസയമരു പരവഭവവശം ഉണ്ടല.  അവനല സശംശയമമണല അമസയ.ഇന്നലആണല

അമലതവല് പൂരശം.പൂരശം കമണമന എസന്ന കൂട്ടമസത അമ ളപമയമളലമ  ?രമവവസല

തസന്ന  വരുന്ന  വഴവക്കല  ആനസയ  കണ്ടളതമസട  ഉണവകട്ടസനറ  ആകമശംഷ

ഇരട്ടവയമയവരുന്നു.  ഒടുവവല് ഉണവകട്ടസനറ കമതവരവപ്പെവനല വവരമമമവട്ടല സ്കൂള  ല               സബലവസനറ

ശബശം അവവസടയമസക പ്രതവധദ്വൈനവച്ചു.അവന പറമവലൂസട ഒമടവ ളഗറല തുറന്നല അകതല

എതവ  .സ്കൂള്ബമഗല  ളമശയരവകവല്  സവച  ളശഷശം  അവന

അമയരവകവളലക്കലഒമടവ.അളമമ ളകമലമയവല് നവല്കകയമണല.അവന പുറകവല് നവന്നല

ഒമടവ  വന്നല  അമസയ  സകട്ടവപ്പെവടവച്ചു.അമ അവസന  വമരവസയടുതല  മടവയവല്  അളമ

എളപ്പെമഴമ  പൂരശം  കമണമന  ളപമസണ?ഉണവകട്ടന  ളചെമദവച്ചു.  സവയവലമറസട്ട

ളമമസന.അമ ഉണവകട്ടസന ആശദ്വൈസവപ്പെവച്ചു.
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                 അവന  അമയുസട മടവയവല് നവന്നല ഇറങ്ങവ ഉമറതല വന്നവരുന്നു. അവവസട

ഇരുന്നമ  അളങ്ങഅപ്പുറതല  ഒരു  വലവയ  മല  കമണമശം.  അവന   ആമലയവളലക്കല

സൂരഖ്യന ആഴവറങ്ങുന്നതല കമണമന  കമതവരുന്നു അമ അവസന വന്നല വവളവച്ചു കണശം

സകമടുതല  കുളവപ്പെവചല  പുതുവസശം  അണവയവച്ചു.എന്നവട്ടല  അവന  വവണ്ടുശം  അവസനറ

പഴയസലത്തു തസന്ന  വന്നവരുന്നു. ''ഇരൗ സൂരഖ്യന ളപമയമളല അച്ഛന വരു.എങ്കവളല

എനവക്കല  പൂരശം  കമണമന  പറ.ഇസതമന്നല  ളവഗശം  മറഞവരുസന്നങ്കവല്  ഉണവകട്ടന

ആളരമസടന്നവലമസത പറഞ്ഞു.  വനീണ്ടുശം അവസനറ കമതവരുപ്പെല നനീളകയമണല.സവയവല്

മമയമസത അമ ളപമകവല. പൂരതവനല  നവരന്നു നവല്കന്ന ആനകളശം കമതടവപ്പെവകന്ന

സചെണ്ടളമളവശം  എലമശം  ഉണവകട്ടസനറ  മനസവസന  നവറച്ചു.ഒടുവവല്   അവസനറ

ചെവനകസള ളഭദവച്ചു സകമണ്ടല പൂവമലവ പശു മുറത്തൂസട തുള്ളവകളവച്ചു.  അവനല അതവസനറ

പുറസക  ഒമടവക്കളവക്കണസമന്നുണ്ടല,എന്നമല്  തമന   അതവസനറ  പുറസക  ളപമണ

ളനരതവനല സവയവല് മമറവയളലമ? എന്ന സശംശയമമണല അവനല. അവളന പൂവമലവസയ

മറന്നല  വനീണ്ടുശം  മലയവലൂസടമുകളവളലക്കല  തസന്ന  ളനമക്കവയവരുന്നു.ളതജളസമസട

നവല്കകയമണല സൂരഖ്യന.

     

      അളപ്പെമള് ളഗറല തുറക്കണ ശബശം ളകട്ടു.അച്ഛനമസണന്ന പ്രതനീകളയമസട അവന

ഒമടവവന്നു ളനമക്കവ.എന്നമല് അച്ഛനുപകരശം  അച്ഛസനറ  ഒമഫനീസവല്  ളജമലവസചെയ്യുന്ന

സുകുമമരന  അങ്കവള്  ആണല  വന്നതല.എനമണല  കമരഖ്യശംഎന്നറവയമന  ഉണവകട്ടന

ഒമടവവന്നു.എന്നമല്  സുകുമമളരട്ടന  തസന്ന  മമറവനവര്തവ  അമളയമടല
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എളനമപറയുകയമണല.  ഉണവകുട്ടന  മലയവളലക്കല  ളനമക്കവ  ഇളശംസവയവല്  മമയമന

തുടങ്ങുന്നു.ഉണവകട്ടനല  സളനമഷമമയവ.സുകുമമളരട്ടന  ളപമയവ.അമ  സപസട്ടന്നല

ഉമറതവണയവല്  ഇരുന്നു . ഉണവകട്ടന  ഒമടവ  അമയുസട  അടുസതതവ.  അമ 

അവസന  സനളഞമടല  ളചെര്തല  സപമട്ടവക്കരഞ്ഞു.ഉണവകട്ടനല  ഒന്നുശം  മനസവലമയവല.

വനീണ്ടുശം  സുകുമമളരട്ടന  ളഗറല  തുറന്നു  കയറവ    വന്നു.  ഇതവണ  സുകുമമളരട്ടന

മമത്രമമയവരുന്നവല.  കൂസട  ഒമഫനീസവസല  എലമവരുശം   ഉണ്ടമയവരുന്നു.തമസഴ

ആശംബലനസല വന്നല നവല്ക്കണ ശബശം ളകട്ടു. ഉണവകട്ടനല ഒന്നുശം മനസവലമയവല.അമ

തളര്ന്നു വനീണ..................................................................

ഉണവകട്ടന ആ നനീലമലയുസട മുകളവളലക്കല ളനമക്കവ. ...........സൂരഖ്യന ലയവചല

ഇറങ്ങവയവരുന്നു അളപ്പെമള്.........

                                           

                                                      

                            

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
                                           



                  
                                                                   24                                                                         മഴവവലല

പ്രകൃതവ ഭതഗവകള്

           മയവലമടുശം കുന്നല ഗമമശം.എന്തുസകമണ്ടുശം സമൃദ്ധമമസയമരു

ഗമമശം.  മമനശം  മുട്ടുന്ന  മലനവരകള്,  പമതയവരുവശവശം  പൂത്തു

നവല്കന്ന  മളനമഹരമമയ  പൂക്കള്.  മരചവലകളവല്

ഊ  ഞമലമടവക്കളവകന്ന  പകവകള്.  അങ്ങസന  വര്ണവക്കമനമവമത  തരശം

രമണനീയമമയ  ഒരു  ഗമമശം  .തമസഴ  കണ്ണുനനീര്ത്തുള്ളവളപമസല  ഒഴുകുന്ന  അരുവവയുസട

തനീരസത ഇലവക്കമടുകള്ക്കവടയവലമണല  അപ്പുവവസനറ വനീടല.  ഒരു മുതശവയുശം,  അപ്പുവശം

വനീട്ടവല്  ഒറയമണല  തമമസശം.  കമക്കയുശം,  ളകമഴവയുശം,  അണമറക്കണനുസമലമശം

അപ്പുവവസനറ കൂട്ടുകമരമണല.  മുറസത മൂവമണ്ടന മമവവസനറ ഇടയവലൂസട സൂരഖ്യപ്രകമശശം

വന്നല ഉറങ്ങവക്കവടന്നവരുന്ന അപ്പുവവസനറകണവല് തട്ടവ.അപ്പു സഞട്ടവയുണര്ന്നു.ജനമലകള്

തുറന്നല  മുറളതക  ളനമക്കവ.മുറസത  ഇളശം  സവയവല്  അപ്പുവവസന

ളനമക്കവചെവരവകകയമയവരുന്നു.  മുറതല  പുല്തകവടവയവല്  പറവപ്പെവടവചവരുന്ന

തുഷമരങ്ങള്.കമക്കയുസട ചെവല ളകള്ക്കമശം.ഇടയവസട വനീശുന്ന ഇളശം കമറവല് മൂവമണ്ടന

മമവവസനറ  ഇലകള് ഒമളരമന്നമയവ സകമഴവകന്നുണ്ടമയവരുന്നു.  മുതശവ മുന വശസത

ചെമരു കളസരയവല് ഇരവകന്നുണ്ടല.പ്രഭമതതവസല കമഴ്ചകള് കണ്ടുസകമണ്ടവരുന്നളപ്പെമള്
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സമയശം  ളപമയതറവഞവല.സപട്ടന്നമണല  മുതശവയുസട  നനീട്ടവയുള്ള  വവളവ  ളകട്ടതല.

ളമമളന...അപ്പൂ,  സമയശം  എത്രയമസയന്നറവളയദ്വൈമ?  നവനക്കല  സ്കൂളവല് ളപമകളണ്ട?അപ്പു

എസനമസക്കളയമ  പവറുപവറുത്തു.  അവനല  ഇസതമന്നുശം  അത്ര  ഇഷമുള്ള

കമരഖ്യങ്ങസളമന്നുമല.  അവന  ജനമലകളടച്ചു.  കമക്കകള്  ചെവലച്ചുസകമളണ്ടയവരുന്നു.

അവന മുതശവയുസട അടുളതക സചെന്നു.  മുതശവ അവളനമടല സ്കൂളവല് ളപമവമനുളള

തയമസറടുപ്പുകള്  നടതമന  പറഞ്ഞു.അവന  പുറകുവശളതക്കല  ളപമയവ.അളപ്പെമഴുശം

സൂരഖ്യന ഉദവച്ചുസകമണ്ടുതസന്ന   ഇരവകകയമയവരുന്നു.ഒമളരമ നവമവഷവശം അതല കൂടുതല്

കൂടുതല് വലുതമയവ വന്നു.അവന കുളറ ളനരശം തസനറ മൂവമണ്ടന മമവവസനറ ചുവട്ടവല്

ഇരുന്നു.ളകമഴവയുശം  അണലറക്കണനുസമലമശം  എന്നുശം  അവളനമസടമപ്പെശം

കൂട്ടുകൂടമനുണ്ടല.അവന  ളവഗശം  ളപമയവ  യൂണവളഫമമവട്ടല  സ്കൂളവല്

ളപമകമസനമരുങ്ങവ.അളപ്പെമഴമണല  ഉണവ  വന്നുവവളവചതല.അപ്പൂ........സറഡവയമയവളല?

സമയശം ളപമയവ, ളവഗശം വമ. മുതശവളയമടല റമറമ പറഞല അവന ളവഗശം ളപമയവ.

    ഇലവക്കമടുകള്ക്കവടയവലൂസട   അവന  നടക്കമന  തുട ങ്ങവ.അരുവവയവസല

കണ്ണുനനീരുളപമസലയുളള  സവളളശം  കുടവച്ചുശം,  അതല  അളങ്ങമട്ടുമവളങ്ങമട്ടുശം  ഒഴവച്ചുശം  അവര്

നടന്നു.ളറമസഡതവ.ഇരുവശത്തുശം  വവടര്ന്നു  നവല്കന്ന  സൂരഖ്യകമനവപ്പൂക്കള്.ഇളശം

സവയവലവല് അവ ളശമഭവകന്നുണ്ടമയവരുന്നു.നവവര്ന്നുനവല്കന്ന പടുകൂറന മരങ്ങള്.ഒരു

വനീടവസനറ  മതവലരവകവല്  നവന്ന  സചെമകമരശം  അവസന  തളലമടവ.നടകളമമള്

ഇതുളപമലുളള  പല  കമഴ്ചകളശം  കമണമശം.വനീട്ടവല്  നവന്നല  കുളറ  ദൂരമുണ്ടല  സ്കൂളവളലക്കല.

അവന  വനീണ്ടുശം  നടന്നു,  വയല്വരമവലൂസട.  കര്ഷകര്  പമടതല
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പണവസയടുകന്നുണ്ടമയവരുന്നു. കന്നവമമസതവസല  ചുട്ടുസപമളളന്ന  സവയവലവലുശം 

അവര് അധദ്വൈമനവകകയമണല.  അവരുസട  സനറവയവല്നവന്നുശം  വവയര്പ്പുതുളളവകള് ഇറവറ്റു

വനീഴുന്നുണ്ടമയവരുന്നു.ആ  ഒമളരമ  വവയര്പ്പുതുളളവകളശം  അധദ്വൈമനതവസനറ  വവയര്പ്പു

തുളളവകളമയവരുന്നു.  സവയവല്  കൂടുതല്   കൂടുതല്  ശക്തമമയവ  സക്കമണ്ടവരുന്നു

സകമകകള്  വയലവറമ്പുകളവല്  തപസ്സുസചെയ്യുന്നുണ്ടമയവരുന്ന.  സനല്ക്കതവരുകള്

സൂരഖ്യപ്രകമശതവല് സദ്വൈര്ണക്കതവരുകള് ളപമസല തവളങ്ങവ.അതവസനറ മളനമഹമരവത

അവര്ണനനീയമമയവരുന്നു.  കസണതമ  ദൂരളതമളശം  വവശമലമമയ  സനല്പമടങ്ങള്.

അതവല്  പൂത്തുലഞ്ഞുനവല്കന്ന  സദ്വൈര്ണക്കതവരുകള്  ളപമസലയുളള

സനല്ക്കതവരുകളസട ഭശംഗവ ആസദ്വൈദവകന്ന തവരക്കവല് അവര് മസറലമശം മറന്നവരുന്നു.സ്കൂള്

എതമറമയവ.ളമഘങ്ങള്  വവവവധ  രൂപതവല്  രൂപമനരസപ്പെട്ടു.ഇളശംസവയവലവല്

ആകമശളതക്കല  ളനമക്കമന  ളപമലുശം  പറ്റുന്നവലമയവരുന്നു.  മരചവലകളവല്

അണമറക്കണന  ചെമടവ  ചെമടവ  കളവകന്നുണ്ടമയവരുന്നു.പമടതവസനറ  മുകളവലൂസട

സനല്ക്കതവരുകസള ളനമക്കവ കമക്കകള് വട്ടമവട്ടു പറന്നുനടന്നു.സ്കൂസളതവ.സമയശം ഏസറ

കവകവയവരുന്നു.ടനീചര് ഒരുപമടു വഴക പറഞ്ഞു.ടനീചര് വഴകപറയുളമമഴുശം വഴവയവല്

കണ്ട ചെവത്രങ്ങള് ഒമളരമന്നമയവ  മനസവല് മമറവ  മമറവ  മവന്നവതവളങ്ങവ.കമസവല് ടനീചര്

പഠവപ്പെവയ്ക്കുളമമഴുശം  ശദ്ധ  ളവസറ  ഏളതമ   ഒരു   ളലമകതമയവരുന്നു.  സ്കൂളവല്

ഉചസമയതല  സൂരഖ്യന  ളനസര  മുകളവല്  വന്നു.അപ്പുവവളനയുശം  ഉണവളയയുശം  ളനമക്കവ

എസനമസക്കളയമ  പറയുന്നുണ്ടമയവരുന്നു.ഇളശം  സവയവല്  കുറച്ചുമങ്ങവ.എങ്കവലുശം  തനീവ്രത

ഉണ്ടമയവരുന്നു.സമയശം  4  മണവയമയവ.ഒമഫനീസല  റൂമവസനറയടുതല  നവന്നല  നനീട്ടവയുളള
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സബല്  ളകട്ടു.  അപ്പുവശം   ഉണവയുശം  ഇറങ്ങവ   ഒമടവ.  വനീണ്ടുശം   നടക്കമന  തുടങ്ങവ.

വയല്വരമവലൂസട കുട്ടവകള് നവരനവരയമയവ നടന്നു.സനല്ക്കതവരുകള് അവസര ളനമക്കവ

തലയമട്ടവ.ഇടയവസട  ഇളശംകമറല  വനീശവ.ഇലകള്  അപ്പുവവസനറ  തലയവലൂസട  പറന്നു

നടന്നു.ഒടുവവല്  വനീസടതവ.  ഇലവക്കമടുകള്ക്കവടയവലൂസട  അവര്നടന്നു  വനീസടതവ.

മുതശവ  അപ്പുവവസന  ളനമക്കവ  ഇരവയ്ക്കുകയമയവരുന്നു.  വനീസടതവയളപ്പെമള്   സമയശം  6

മണവയമയവ.ഇളശംസവയവല് മമഞവരുന്നു.പൂമമറകള് വനീടവനു മുകളവലൂസട പറന്നു നടന്നു.

മൂവമണ്ടന  മമവവലവരുന്നല  കമക്കകള്  ചെവലയ്ക്കുന്നുണ്ടമയവരുന്നു.അപ്പു  പറഞ്ഞുഞ്ഞുഃ  ളനരശം

സനഖ്യയമയവ.നനീ നവസനറ കൂട്ടവളലയല സപമളയമ.  അസതമന്നുശം അവര ല                                                     കമരഖ്യമമക്കവയവല.

തനീര്ത്തുശം സവയവല് മങ്ങവയവരുന്നു.  സചെളമഘശം മമഞ്ഞു.സനഖ്യയമയവ.മുതശവ ഉമറതല

വവളക്കല  സവച്ചു.എവവസടയുശം  നവറഞ  അനകമരശം.കതവനവല്കന്ന  സവളവചശം

മമത്രശം.ഇളസവയവല്  മമയുന്ന  കവകുളന്നരശം  ളപമസല  അതല  മവന്നവതവളങ്ങവ.ഒമളരമ

ദവവസശം കടന്നു ളപമയവ.ഇളസവയവല് വന്നുശം ളപമയുശം ദവവസങ്ങള് കടന്നു ളപമയവ.എണ

തനീര്ന്നവട്ടമവശം  വവളക്കല  സകട്ടുളപമയവ.അതുളപമസല  രമത്രവയമയളപ്പെമള്  ളലമകതവനല

മുഴുവന സവളവചശം സകമടുകന്ന സൂരഖ്യസനറ എണ  തനീര്ന്നുളപമയവട്ടമളണമ  സവയവല് 

മങ്ങുന്നതല.  അപ്പുവവസനറ  ളചെമദഖ്യശംളകട്ടല  മുതശവ  ചെവരവച്ചു.ആ  ചെവരവ  വനീടമസക

പടര്ന്നതുളപമസല അവനുളതമന്നവ.

 അല്ഷവഫ വവ.എ

                                                                                                   IXA              
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                          സവയവലവല് വവരവയുന്ന പൂക്കള്

    ചെമചന പറമവളലക്കവറങ്ങവയളതയുളള.  ഇളസവയവലവസനറ ആഗമനശം

എത്തുന്നതവനു മുനപല ളപമകണസമന്നതല ചെമചസനറ ജനീവവത കശലവയവല്

ഒന്നമയവ  മമറവയവരവകന്നു.  ഇളശം  സവയവലവസനറ  കകതണ്ടവല്

തവളങ്ങുന്നപുല്നമമ്പുകള്  വവരവയവകലന്ന  പൂക്കള്  ആസരയുശംആകര്ഷവകന്നു.ചെമചന

വമചല  കൂസട  സകമണ്ടുസപമകമറവല.എലമശം  ഇളസവയവലവല്  നവന്നല  ചെമചന  അറവയുന്നു.

ഇളശംസവയവലവസനറ ചൂടുകൂടവയതല   ഞമന അറവഞവല. എലമശം ചെമചസനറ കൂസട ളനമക്കവ

നടക്കമന  ഞമസനമളന്നയുള.  പണ്ടുള്ളവര്  പറയുമമയവരുന്നു.  ഇളശംസവയവല്

സകമളന്നതല  നലതമസണന്നല  എന്നല.എന്നമല്  ഇന്നല  പുറതവറങ്ങുന്നതുളപമലുശം

അപൂര്വമമയവതനീര്ന്നവരവകന്നു.ചെവലളപ്പെമസഴമസക്ക  ചെമചസനറ  കൂസട  ഇളശംസവയവല്

സകമള്ളമന  എസനറ  മകന  ളപമകുശം.അളപ്പെമള്  എസനറ  ഭമരഖ്യ  അതല  തടയമന

ളനമകശം.ഇളസവയവലവസനറ  മഹതദ്വൈസതകറവച്ചുള്ള  പഴശംപുരമണങ്ങള്  ളകള്ക്കമന

വയമസത  അവള്  പവനമമറുശം.പുതുതമയല  വവരവഞ  പൂക്കള്  കമണമനമണല  അവനല

കൂടുതല്  ഇഷശം.ആരല  എന്തുപറഞമലുശം  ചെമചന  അവസന  പറമവളലക

സകമണ്ടുളപമകുശം.ഇളസവയവലവല്  തുടവകന്ന  കണനീര്ത്തുള്ളവകസള  പറവച്ചുശം  അവന

അങ്ങസന നടന്നു.ചെമചസനറ  കമലളശഷശംആരുശംപുറതവറങ്ങമറവല.ഇളശംസവയവലവനു ചൂടു

കൂടുന്നതമയവ  അവനല  ളതമന്നവ.പളക  അതവനല  അവസനറ  അമ  അനുവമദശം
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നല്കവയവരുന്നവല.നമട്ടവന പുറതവസനറ കവമടങ്ങളവല് നവന്നല അവര് അകന്നുമമറവ 

നമലു ചുവരുകള്കള്ളവല് ഒതുങ്ങവകടവ.അവസനറ ജനീവവതശം സവയവല് വറുസതടുകന്ന

ഒരു ദവവസശം തസനറ സ്കൂളവല് നവന്നു വരുന്ന വഴവ ചുട്ടുസപമളന്ന ആ സവയവല് തസനറ

മളനമനവലസയസയമന്നു  പവടവച്ചുകുലുക്കവയ  തസനറ  ആഗഹശം  വനീട്ടവസലതവയ  ഉടന

അവതരവപ്പെവച്ചു.  തസനറ  ചെമചസനറ  അരവകവളലസക്കമന്നു  ളപമകണശം.

എന്തുസകമസണ്ടന്നറവയവല,  അവര്  അതവനു  വഴങ്ങവ  നമട്ടവളലക  യമത്ര  തവരവച്ചു.

ടരൗണവസലതയ  ഉടന   അപ്പെചന  വണ്ടവ  വവളവച്ചു.തസനറ  തറവമട്ടവളലകള്ള

വഴവളയമരങ്ങളവസല  മമറങ്ങള്  അവനു  തമങ്ങമന  കഴവഞവല.  പചപ്പു  നവറഞവരുന്ന

സലശം  മരുഭൂമവയമയവതനീര്ന്നവരവകന്നു.പൂഴവപറകന്ന  പമതയവലൂസട  അവന

തസനറവനീട്ടുമുറസതതവ.വണ്ടവയവല്നവന്നവറങ്ങവയതുശംഅവനഎളങ്ങമസട്ടന്നറവയമസത

ഓടവ.തസനറ  കമല്  സപമളന്നതമയവ  അവനല  ളതമന്നവ.അവന  ചെമചസനറ

കുഴവമമടതവനരുകവളലക്കമണല   അവന   ഓടവയതല.   മരങ്ങള്  ഉണങ്ങവ  ത്തുടങ്ങവ.

പുഴകള്  വറവത്തുടങ്ങവ.  ചെമചനുണ്ടമയവരുസന്നങ്കവല്  ഇങ്ങസനസയമന്നുശം

നടകമമയവരുന്നവല.  ചുട്ടുപഴുത സവയവലവസനറ തനീവ്രതയവല് അവന അവവസട വനീണ.

ചെമചന  അവസനറ  മനസവല്  പറയുന്നതമയവളതമന്നവ.'ഇളസവയവല്  മമയുന്ന

ളനരമമയവ'.പ്രകൃതവയുസട  ഈ  അവസ  കമണമനമവമസത  അവസനറ  കണ്ണുകള്

അടഞ്ഞു എന്നളന്നകമമയവ.
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ഇളശംസവയവല് മമയുശം ളനരശം

             സമയശം കവകവ.രമത്രവയമയവ.ആകമശതല നകത്രങ്ങള്

തവളങ്ങവ.  കൂരമകൂരവരുട്ടല  അതവസന്റെശബശം  അവളസട  കമതുകളവല്  തുളച്ചുകയറവ.  ളനരശം

കവകവസയങ്കവലുശം  അവള്  ഉറങ്ങവയവരുന്നവല.  അന്നസത  ആ  സുന്ദര  കമഴലചകള്

അവളസട മനസവല് ഒഴുകവ നടന്നു.  അവള് പതവസയഒന്നലപു ഞവരവകന്നുണ്ടമയവരുന്നു.

അവള് ആ കമഴലചകളവളലക്കല  കണല  ഒമടവച്ചു.എത്ര സുന്ദരമമയ സുന്ദരമമയ പ്രകൃതവ.

അതവന്റെ   ആ  ശഖ്യമമ  സരൗന്ദരഖ്യശം  ആസദ്വൈദവകക  സുഖകരശം  തസന്ന  എത്രസയത്ര

പകവകളമണല  ആ  മരതവല്  പമ൪കന്നതല.  ആ മ ഞക്കവളവ  ഇളപ്പെമഴുശം  അവവസട

ഉണ്ടമകുളമമ?  ഇങ്ങസന  ഒമളരമളന്നമളരമന്നമയവ  അവള്  ഒമ൪ളതമ൪തല  കവടന്നു.

എന്നമല് അതവനവടയവല് അവള് ഉറക്കതവളലക്കല വഴുതവ വനീണളപമയവ. 

              

                   അതവ രമവവസല അവള് എഴുളന്നറ്റു. ളവഗന്നല തസന്ന അവള് മുറതവസല

ആ മരസക്കമമവളലക്കല ളനമക്കവ. അളപ്പെമഴുശം ആ മഞക്കവളവ ആ മരസക്കമമവല് തസന്ന

ഉണ്ടമയവരുന്നു.  അതവന്റെ  ളന൪ത ശബശം  എലതവസനയുശം മറവ  കടന്നല   അവളസട
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സചെവവയവസലതവ.  ആ കവളവ മുട്ടയവട്ടല കുഞ്ഞുങ്ങസള വവരവയവക്കമനുള്ള തയമസറടുപ്പെവലമണല

എന്ന  കമരഖ്യശം  അളപ്പെമഴുശം  അവളറവഞവരുന്നവല.  അല്പ  സമയതവനു  ളശഷശം

അവളതവനു എസനമസക്കളയമ തനീറയവട്ടു നല്കവ. അളപ്പെമളതമ അമയുസട വവളവ വന്നു. 

                                     “ളമമളള വമ.....വന്നല കമപ്പെവ കുടവക്കല 

                                  “ദമ വരുന്നു അളമ  അവള് പറഞ്ഞു.  പകവകസള ളനമക്കവ

അവ അവവസടയുളണ്ടമസയന്നല  നവജസപ്പെടുതവ അവള് അകളതക്കല ളപമയവ.   പവന്നനീടല

അവള് തുണവയവടുന്നതവനമയവ സടറസവല് കയറവയളപ്പെമഴമണല ആ കമഴ്ച കണ്ടതല.  അതമ

ആ  കൂട്ടവല്  മുട്ട  വവരവഞല  രണ്ടു  കുഞ്ഞുങ്ങള്.  ആ  കമഴ്ച  അവളസട

കണ്കുളവ൪പ്പെവകന്നതമയവരുന്നു.  അവള് അല് സമയശം  അതവസന  തസന്ന  ളനമക്കവ

നവന്നു.  പവസന്ന  ഒമടവ  അമയുസട  അടുക്കല്  സചെന്നു.  അമളയമടല  വവവരശം

പറഞ്ഞു.അളപ്പെമള് അമ പറഞ്ഞു,                                        

            “അതല ഞമനുശം കണ്ടമയവരുന്നു.  അതല ഉടന തസന്ന വവരവയുശം.  നമുക്കല

കമതവരവക്കമശം. എലമ ദവവസവശം അവള് അതവനമയവ പ്രമ൪തവച്ചു. പവന്നനീടല പകവളയമടല

ഒന്നുശം  രണ്ടുശം  പറഞല  അവവസട  ഇരവകശം.  ഒരവക്കല്  അവള്  രമവവസല

പകവകഞ്ഞുങ്ങളസട  കരചവല്  ളകട്ടു.  അവസളഴുളന്നറല  ഒമടവ  മരച്ചുവട്ടവസലതവ.

അളപ്പെമളതമ  അമക്കവളവ   മക്കസള  തമളലമലവകന്നു.  അവള്  ഏസറ  സളനമഷവച്ചു.

തുള്ളവചമടവ.  പവന്നനീടല  എലമയലളപ്പെമഴുശം  അവള്  അതവസന  നവരനീകവച്ചു.  കുറച്ചു

ദവവസങ്ങള്ക ളശഷശം  അവ  പറക്കമനുള്ള ശമശം  നടതമന  തുടങ്ങവ.  അമക്കവളവ

അതവസന പ്രമതമഹവപ്പെവകന്നുമുണ്ടമയവരുന്നു. ശമങ്ങള്ക്കവസമനശം അവ പറക്കമന 
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തുടങ്ങവ. അവള് എന്നുശം അതവനല തനീറ നല്കുശം. കുറച്ചു  മമസങ്ങള്ക ളശഷശം അവ ദൂര

ളദശളതക്കല  പറന്നകന്നു.  അവള്  അതനീവ  ദഞ്ഞുഃഖവതയമയവ.  എങ്കവലുശം  ആ  സുന്ദര

അനുഭവങ്ങള്  അവളവല്  സളന്ദമശശം  പക൪ന്നു.  സവയവല്  മമഞ്ഞു.  രമത്രവയുസട

അഗമധതയവല്  അവള് ഒമ൪മകളവല് ഉറങ്ങവ.

                                                    അമൃത ബവജ
                                                         VIII A   
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അതഖ്യമഗഹശം ആപതല

                                           ഒരു നല രമജഖ്യതവല് ഒരു നവഷ്കളങ്കമമയ

രമജമവണ്ടമയവരുന്നു.  ആ  രമജമവല  സചെറുപ്പെക്കമരനമയവരുന്നു.   ആ  രമജമവവനല

നഗരതവസല  ഒരു  സപണ്കട്ടവസയ  ളപ്രമവചല  കലഖ്യമണശം  കഴവക്കണസമന്നമയവരുന്നു

ആഗഹശം.  എന്നമല് രമജമവല  വവചമരവകന്ന സപണ്കട്ടവസയ  അളദ്ദേഹശം  എവവസടയുശം

കണ്ടവല.   അങ്ങസന   ആ  രമജമവല  നഗരതവസല  കവമടങ്ങള്  തുറന്നല

ഗമമപ്രളദശങ്ങളവളലക്കല  യമത്ര  ളപമകമന  തനീരമമനവച്ചു.   സമധുജനങ്ങളളമടല

കരുണകമണവകന്ന  രമജമവല  അയല്  ഗമതവല്  ളപമകുകയുശം  അവവടുസത

ജനങ്ങള്ക്കല  ളവണ്ടത്ര  സഹമയശം  സചെയ്യുകയുശം  സചെയ.  അളപ്പെമഴമണല  അവവസട

ഒരുസപണ്കട്ടവസയ  രമജമവല  കണ്ടുമുട്ടവയതല.  അവര്  തമവല്  ളപ്രമവചല  വവവമഹശം

കഴവകകയുശം  സചെയ.   സപണ്കട്ടവയുസട  ളപരമണല  ലകവ.  രമജമവമയ

അളരമമല്തമ്പുരമനുശം  ലകവയുശം  നഗരതവസല  സകമട്ടമരതവളലക്കല   ളപമയവ.  കുറച്ചു

വര്ഷങ്ങള്കളശഷശം  അവര്ക്കല  രണ്ടു   അണ്കട്ടവകള്  പവറന്നു.  രമജകമമരന

അഭവമനബ്ല്യുവശം  അര്ജ്ജുനനുശം.  കുട്ടവകള്  വലുതമയവ  സമര്തനമയ  വനീരനമമരമയവ.

രമജമവമകണസമന്ന ആഗഹതമല് ഇരുവരുശം പുതവയപഠനങ്ങള് ന  ടതവ.  എന്നമല്
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പനീന്നവടല രമജകമമരന അഭവമനന്യൂ രമജമവമകണശം എന്ന ആഗഹതവനു പകരശം പണശം

എങ്ങസന സമമദവക്കമശം എന്ന ചെവനയവളലക്കല  ളപമയവ.  പണതവനു ളവണ്ടവ അവന

എന്തുശം സചെയ്യുശം .  ഒരുനമള്  രമജസക്കമട്ടമരതവസല കസനഖ്യമധവപകന  കുമമരളനമടല

രമജഖ്യതവസന്റെ  അതവര്തവവവട്ടല  നഗരകവമടങ്ങളവളലക്കല  അവന  യമത്ര  സചെയലതു.

നഗരക്കവമടങ്ങള് ളതടവയുശം പണളതമടുള്ള അതഖ്യമര്തവമുലശം അവന യമത്ര സചെയ.

ദവവസങ്ങള് കഴവഞ്ഞു രമജമവശം റമണവയുശം രമജകമമരസന അളനദ്വൈഷക്കമന ഭടമമസര

അയച്ചു.  ദവവസങ്ങള് കഴവഞ്ഞു.    നഗരക്കവമടങ്ങള് ളതടവ പണതവനമയുശം അവന

അയല് രമജഖ്യങ്ങളവല് ളപമയവ  .ഒരു ദവവസശംരമജഖ്യഭടനമമര്  ഇവസന കണ്ടുമുട്ടുകയുശം

വളസര  പ്രയമസളതമസട  അവസന  രമജഖ്യളതമക്കല  സകമണ്ടുളപമകുകയുശം  സചെയ.

രമജഖ്യതവല്  എതവയളപ്പെമള്  മമതമപവതമക്കള്  അവസന  സചെന്നല  വമരവപുണര്ന്നു.

സങ്കടതമല് അമ  അഭവമനബ്ല്യുവവസന ശവകവകകയുശം സചെയ.  പനീന്നവടല  അവന തമന

സചെയ  സതറ്റുകള്  മനസവലമക്കവ   അതവനുപ്രതബ്ല്യുപകമരമമയവ  പണളതമടുള്ള

അതഖ്യഗഹശം  ഉളപകവചല  രമജഖ്യളസവനങ്ങള്  സചെയശം   മമതൃരമജഖ്യസത  ളസ്നേഹവച്ചുശം

അവവസട ജനീവവച്ചു.

    അഭവരമമവ  ടവ.ബവ

കമസല 7
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മയവലമടുശം കുന്നവസന്റെ ഭശംഗവകള് 

                     മയവലമടുശം കുന്നല ഗമമശം.എന്തുസകമണ്ടുശം സമൃദ്ധമമസയമരു ഗമമശം.മമനശം

മുട്ടുന്ന  മലനവരകള്,  പമതയവരുവശവശം  പൂത്തുനവല്കന്ന  മളനമഹരമമയ

പൂക്കള്.  .മരചവലകളവല്  ഊ  ഞമലമടവക്കളവകന്ന  പകവകള്.  അങ്ങസന

വര്ണവക്കമനമവമത  തരശം  രമണനീയമമയ ഒരു  ഗമമശം. തമസഴ കണ്ണുനനീര്ത്തുള്ളവ

ളപമസലഒഴുകുന്നഅരുവവയുസട  തനീരസത  ഇലവക്കമടുകള്ക്കവടയവലമണല  അപ്പുവവസനറ

വനീടല.ഒരു  മുതശവയുശം,അപ്പുവശം  വനീട്ടവല്ഒറയമണല  തമമസശം.  കമക്കയുശം,ളകമഴവയുശം,

അണമറക്കണനുസമലമശം  അപ്പുവവസനറ  കൂട്ടുകമരമണല.മുറസത  മൂവമണ്ടനമമവവസനറ

ഇടയവലൂസട സൂരഖ്യപ്രകമശശം വന്നല ഉറങ്ങവക്കവടന്നവരുന്ന അപ്പുവവസനറ കണവല് തട്ടവ.അപ്പു

 സഞട്ടവയുണര്ന്നു.ജനമലകള്  തുറന്നല  മുറളതക  ളനമക്കവ.മുറസത  ഇളശം  സവയവല്

അപ്പുവവസന ളനമക്കവ  ചെവരവകകയമയവരുന്നു.മുറതല  പുല്തകവടവയവല് പറവപ്പെവടവചവരുന്ന

തുഷമരങ്ങള്.കമക്കയുസട ചെവല ളകള്ക്കമശം.ഇടയവസട വനീശുന്ന ഇളശം കമറവല് മൂവമണ്ടന

മമവവസനറ ഇലകള് ഒമളരമന്നമയവ സകമഴവകന്നുണ്ടമയവരുന്നു.   മുതശവ മുന വശസത

ചെമരു കളസരയവല് ഇരവകന്നുണ്ടല.പ്രഭമതതവസല കമഴ്ചകള് കണ്ടുസകമണ്ടവരുന്നളപ്പെമള്

സമയശം  ളപമയതറവഞവല.സപട്ടന്നമണല  മുതശവയുസട  നനീട്ടവയുള്ള  വവളവ  ളകട്ടതല.
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ളമമളന...അപ്പൂ,  സമയശം എത്രയമസയന്നറവളയദ്വൈമ? നവനക്കല സ്കൂളവല് ളപമകളണ്ട?  അപ്പു

എസനമസക്കളയമ   പവറുപവറുത്തു.    അവനല     ഇസതമന്നുശം  അത്ര  ഇഷമുള്ള

കമരഖ്യങ്ങസളമന്നുമല.  അവന  ജനമലകളടച്ചു.   കമക്കകള് ചെവലച്ചുസകമളണ്ടയവരുന്നു.

അവന മുതശവയുസട അടുളതക സചെന്നു.മുതശവ അവളനമടല  സ്കൂളവല് ളപമവമനുളള

തയമസറടുപ്പുകള്  നടതമന  പറഞ്ഞു.അവന  പുറകുവശളതക്കല  ളപമയവ.അളപ്പെമഴുശം

സൂരഖ്യന ഉദവച്ചുസകമണ്ടുതസന്ന  ഇരവകകയമയവരുന്നു.ഒമളരമ നവമവഷവശം അതല കൂടുതല്

കൂടുതല്  വലുതമയവ വന്നു.അവന കുളറ ളനരശം തസനറ മൂവമണ്ടന മമവവസനറ ചുവട്ടവല്

ഇരുന്നു.ളകമഴവയുശം  അണമറക്കണനുസമലമശം  എന്നുശം  അവളനമസടമപ്പെശം

കൂട്ടുകൂടമനുണ്ടല.അവന  ളവഗശം  ളപമയവ  യൂണവളഫമമവട്ടല  സ്കൂളവല്

ളപമകമസനമരുങ്ങവ.അളപ്പെമഴമണല  ഉണവവന്നു.വവളവചതല  അപ്പൂ........സറഡവയമയവളല?

സമയശം  ളപമയവ,  ളവഗശം  വമ.  മുതശവളയമടല  റമറമ  പറഞല  അവന  ളവഗശം

ളപമയവ.ഇലവക്കമടുകള്ക്കവടയവലൂസട   അവന  നടക്കമന  തുട ങ്ങവ.അരുവവയവസല

കണ്ണുനനീരുളപമസലയുളള  സവളളശം  കുടവച്ചുശം,  അതല  അളങ്ങമട്ടുമവളങ്ങമട്ടുശം  ഒഴവച്ചുശം  അവര്

നടന്നു.ളറമസഡതവ.ഇരുവശത്തുശം  വവടര്ന്നു  നവല്കന്ന  സൂരഖ്യകമനവപ്പൂക്കള്.  ഇളശം

സവയവലവല് അവ ളശമഭവകന്നുണ്ടമയവരുന്നു.നവവര്ന്നുനവല്കന്ന പടുകൂറന മരങ്ങള്.ഒരു

വനീടവസനറ  മതവലരവകവല്  നവന്ന  സചെമകമരശം  അവസന  തളലമടവ.നടകളമമള്

ഇതുളപമലുളള പല കമഴ്ചകളശം കമണമശം.വനീട്ടവല് നവന്നല കുളറ ദൂരമുണ്ടലസ്കൂളവളലക്കല. അവന

വനീണ്ടുശം നടന്ന,  വയല്വരമവലൂസട.  കര്ഷകര് പമടതലപണവസയടുകന്നുണ്ടമയവരുന്ന.

കന്നവമമസതവസല  ചുട്ടു  സപമളളന്ന  സവയവലവലുശം  അവര്
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അധദ്വൈമനവകകയമണല.അവരുസട  സനറവയവല്നവന്നുശം  വവയര്പ്പുതുളളവകള്  ഇറവറ്റു

വനീഴുന്നുണ്ടമയവരുന്നു.ആ  ഒമളരമ  വവയര്പ്പുതുളളവകളശം  അധദ്വൈമനതവസനറ

വവയര്പ്പുതുളളവകളമയവരുന്നു.സവയവല്  കൂടുതല്  കൂടുതല്  ശക്തമമയവസക്കമണ്ടവരുന്നു.

സകമകകള്  വയലവറമ്പുകളവല്  തപസ്സു  സചെയ്യുന്നുണ്ടമയവരുന്നുസനല്ക്കതവരുകള്

സൂരഖ്യപ്രകമശതവല് സദ്വൈര്ണക്കതവരുകള് ളപമസല തവളങ്ങവ.അതവസനറ മളനമഹമരവത

അവര്ണനനീയമമയവരുന്നു.കസണതമ  ദൂരളതമളശം  വവശമലമമയ

സനല്പമടങ്ങള്.അതവല്  പൂത്തുലഞ്ഞുനവല്കന്ന സദ്വൈര്ണക്കതവരുകള്  ളപമസലയുളള

സനല്ക്കതവരുകളസട ഭശംഗവ  ആസദ്വൈദവകന്ന തവരക്കവല് അവര് മസറലമശം  മറന്നവരുന്നു.

സ്കൂള്  എതമറമയവ. ളമഘങ്ങള്  വവവവധ രൂപതവല് രൂപമനരസപ്പെട്ടു.ഇളശംസവയവലവല്

ആകമശളതക്കല   ളനമക്കമനളപമലുശം  പറ്റുന്നവലമയവരുന്നു.  മരചവലകളവല്

അണമറക്കണന  ചെമടവ  ചെമടവ  കളവകന്നുണ്ടമയവരുന്നു.പമടതവസനറ  മുകളവലൂസട

സനല്ക്കതവരുകസള ളനമക്കവ കമക്കകള് വട്ടമവട്ടു പറന്നുനടന്നു.സ്കൂസളതവ.സമയശം ഏസറ

കവകവയവരുന്നു.ടനീചര് ഒരുപമടു വഴക പറഞ്ഞു.ടനീചര് വഴകപറയുളമമഴുശം വഴവയവല്

കണ്ട ചെവത്രങ്ങള്  ഒമളരമന്നമയവ മനസവല് മമറവ മമറവ മവന്നവതവളങ്ങവ.കമസവല്  ടനീചര്

പഠവപ്പെവയ്ക്കുളമമഴുശം ശദ്ധ ളവസറ ഏളതമ ഒരു ളലമകതമയവരുന്നു. സ്കൂളവല് ഉചസമയതല

സൂരഖ്യന ളനസര മുകളവല്  വന്നു.അപ്പുവവളനയുശം ഉണവളയയുശം ളനമക്കവ എസനമസക്കളയമ

പറയുന്നുണ്ടമയവരുന്നു.  ഇളശം  സവയവല്  കുറച്ചുമങ്ങവ.എങ്കവലുശം  തനീവ്രത

ഉണ്ടമയവരുന്നു.സമയശം  4  മണവയമയവ.ഒമഫനീസല   റൂമവസനറയടുതല  നവന്നല  നനീട്ടവയുളള

സബല്  ളകട്ടു.അപ്പുവശം  ഉണവയുശം  ഇറങ്ങവ  ഒമടവ.വനീണ്ടുശം  നടക്കമന

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
                                           



                  
                                                                   38                                                                         മഴവവലല

തുടങ്ങവ.വയല്വരമവലൂസട കുട്ടവകള് നവരനവരയമയവ നടന്നു.സനല്ക്കതവരുകള് അവസര

ളനമക്കവ തലയമട്ടവ.ഇടയവസട ഇളശംകമറല വനീശവ.ഇലകള് അപ്പുവവസനറ തലയവലൂസട പറന്നു

നടന്നു.ഒടുവവല് വനീസടതവ.ഇലവക്കമടുകള്ക്കവടയവലൂസട അവര് നടന്നു വനീസടതവ.

     മുതശവ അപ്പുവവസന ളനമക്കവ ഇരവയ്ക്കുകയമയവരുന്നു.  വനീസടതവയളപ്പെമള് സമയശം 6

മണവയമയവ.  ഇളശംസവയവല് മമഞവരുന്നു.പൂമമറകള് വനീടവനുമുകളവലൂസട പറന്നുനടന്നു.

മൂവമണ്ടന  മമവവലവരുന്നല  കമക്കകള്  ചെവലയ്ക്കുന്നുണ്ടമയവരുന്നു.  അപ്പു  പറഞ്ഞുഞ്ഞുഃ  ളനരശം

സനഖ്യയമയവ.നനീ  നവസനറ  കൂട്ടവളലയല  സപമളയമ.അസതമന്നുശം അവര ല                                                     കമരഖ്യമമക്കവയവല.

തനീര്ത്തുശം സവയവല് മങ്ങവയവരുന്നു.  സചെളമഘശം മമഞ്ഞു.സനഖ്യയമയവ.മുതശവ ഉമറതല

വവളക്കല സവച്ചു.എവവസടയുശം നവറഞ അനകമരശം. കതവനവല്കന്ന  സവളവചശം  മമത്രശം .

ഇളസവയവല് മമയുന്ന കവകുളന്നരശം ളപമസല അതല  മവന്നവതവളങ്ങവ.  ഒമളരമ  ദവവസശം

കടന്നു  ളപമയവ.ഇളസവയവല്  വന്നുശം  ളപമയുശം  ദവവസങ്ങള്  കടന്നു  ളപമയവ.എണ

തനീര്ന്നവട്ടമവശം  വവളക്കല  സകട്ടുളപമയവ.അതുളപമസല  രമത്രവയമയളപ്പെമള്  ളലമകതവനല

മുഴുവന  സവളവചശംസകമടുകന്ന  സൂരഖ്യസനറ  എണ  തനീര്ന്നുളപമയവട്ടമളണമ  സവയവല്

മങ്ങുന്നതല.അപ്പുവവസനറ  ളചെമദഖ്യശംളകട്ടല  മുതശവ  ചെവരവച്ചു.ആ  ചെവരവ  വനീടമസക

പടര്ന്നതുളപമസല അവനുളതമന്നവ.

                                    

ളദവവക സവബവ                                
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ദയമലുവമയ സപണ്കുട്ടവ

            5-  മശം കമസവസല ഏറവശം മവടുക്കവയമയ കുട്ടവയമണല അമ്മു.എലമ

കമരഖ്യതവലുശം  മുനപവല്.കളവയവലുശം  പഠനതവലുസമലമശം.അദ്ധഖ്യമപകര്  എനല  ളചെമദഖ്യശം

ളചെമദവചമലുശം  ചെമടവസയണനീറല  ഉതരശം  പറയുമമയവരുന്നു.അതുസകമണ്ടുതസന്ന  അവസള

എലമ  അദ്ധഖ്യമപകര്കശം  വലവയകമരഖ്യമമയവരുന്നു.ഇതു  കമണളമമള്  കമസവസല

കുട്ടവകള് പറയുശം വലവയ ളകമതവയമസണന്നമണല വവചെമരശം.അവസള മമത്രശം എലമവരുശം

ളസ്നേഹവകന്നതുസകമണ്ടല  കമസവല്  ആരുശം  അവളളമടല  മവണ്ടവയവല.അവള്

ഒറയമണല.അവസള  അതല  വളസരയധവകശം  വവഷമവപ്പെവചവരുന്നു.അവള്  അതല

അദ്ധമപകളരമടല പറയുശം.അളപ്പെമള് അവര് പറയുശം,ഇളപ്പെമള് നവസന്ന അകറവ നവര്ത്തുന്ന

കുട്ടവകള്  ഒരവക്കല്  നവസന്ന  ളചെര്ത്തുപവടവകശം  എന്നല.അളപ്പെമള്  അവള്ക്കല  കുറചല

ആശദ്വൈമസശം ലഭവകശം.അവളസട സ്കൂളവനു പവന്നവലുള്ള ഒരു മരച്ചുവട്ടവല് വയസമയ ഒരു

മനു ഷഖ്യനുണ്ടല.സദ്വൈനശം  മക്കള്ക ളപമലുശം  ളവണ്ടമസത  ഇറക്കവവവട്ടതമണല.അവള് ആ

സ്കൂളവല് വന്നു ളചെര്ന്ന അന്നല ഉചയല ളചെമറുണമന വവട്ടളപ്പെമള് ഒരു പമട്ടുളകട്ടമണല അവള്

അളങ്ങമട്ടു  സചെന്നതല.ളനമക്കവയളപ്പെമള്  ഒരു  വയസനമയ  മനുഷഖ്യന  ഇരുന്നു

പമടുന്നു.അവള് അയമളസട  അടുത്തു  സചെന്നു. എന്നവട്ടല അയമളളമടു  ളചെമദവച്ചു. അപ്പൂപ്പെന
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വലതുശം  കഴവളചമ?  അയമള്  പറഞ്ഞു;"അ ഞമറു  ദവവസമമയവ  വലതുശം  കഴവചവട്ടല.

കഷസപ്പെട്ടല  പമട്ടുപമടവ  കവട്ടുന്ന  രൂപയുമമയവ  കടകളവല്  സചെല്ലുളമമള്  അവര്

ആട്ടവപ്പെമയവകകയമണല.വൃതവയുശം  സവടുപ്പെവമവലമസത  ഭകണശം   കഴവക്കമനമയവ

കയറവവന്നവരവകന്നു.നവങ്ങസളക്കണ്ടമല്  പവസന്ന  എസനറ  കടയവല്  ളവസറ  ആരുശം

വരവല.എസനറ കടയവസല ആസകയുള്ള വരുമമനവശം നവങ്ങള് നഷസപ്പെടുത്തുശം.”ഇങ്ങസന

തസന്നയമണല  എലമവരുശം  പറയുന്നതല.അയമള്  ഇതു  പറഞ്ഞു  കഴവഞതുശം  അമ്മു

സപമട്ടവക്കരയമന  തുടങ്ങവ.അളപ്പെമള്  അയമള്  ളചെമദവച്ചു;'ളമമസളനവനമണല

കരയുന്നതല?'അളപ്പെമള് അമ്മു പറഞ്ഞു;'അപ്പൂപ്പെസനറ കമരഖ്യങ്ങള് ളകട്ടളപ്പെമള് എനവക്കല

സങ്കടശം  വന്നവട്ടമണല  .അപ്പൂപ്പെന  ഇതല  കഴവളചമള....എന്നല  പറഞല  ഉചയല  അവള്

കഴവക്കമനമയവ  അമ  സകമടുത്തുവവട്ടവരുന്ന  ളചെമറുശം  കറവയുശം  സകമടുത്തു.അയമള്

ളചെമദവച്ചു.ളമമള്ക്കല  ളചെമറല  ളവളണ്ട?ഞമന  ദവവസവശം  കഴവകന്നതമണല.ഒരു  ളനരശം

കഴവചവസലന്നു  കരുതവ  എനവക്കല  ഒന്നുശം  സശംഭവവക്കവല.പസക അഞമറു  ദവവസമമയവ

ഒന്നുശം  കഴവക്കമത  അപ്പൂപ്പെന  എസനങ്കവലുശം  കഴവക്കല,എന്നു  പറഞല  ആ  ളചെമറല

അയമള്ക്കല  സകമടുത്തു.പവന്നനീടല  എലമ  ദവവസവശം  അവള്  രമവവസലയുശം  ഉചയ്ക്കുശം

അയമള്ക്കല ഭകണശം സകമണ്ടുവന്നല സകമടുത്തു.ആ സമയശം അവവടുസത കുട്ടവകസളലമശം

അവസള കളവയമകമമയവരുന്നു.പസക അവള് അസതമന്നുശം കമരഖ്യമമക്കമറവലമയവരുന്നു.

       ഒരു തവങ്കളമഴ്ച രണ്ടു ദവവസശം അവധവക ളശഷശം അവള് സ്കൂളവളലക ളപമകുന്ന

വഴവ,അവളസട  കൂസട  പഠവകന്ന  ലകവ  ളറമഡവല്  ഒന്നു  വനീണ.പളക  അവളസട

കൂസടയുണ്ടമയവരുന്ന കൂട്ടുകമര്  അവസള ളനമക്കവ  കളവയമക്കവ.  ഇതു കണ്ടുനവന്ന അമമു
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ഓടവസചന്നല  ലകവസയ  പവടവസചണനീപ്പെവച്ചു.എന്നവട്ടല  അവളസട  ളദഹത്തു  പറവയ  സചെളവ

മുഴുവന  തുടച്ചു  കളഞ്ഞു.  എന്നവട്ടല  അവളളമടു  ളചെമദവച്ചു;'ലകനീ  നവനക  വലതുശം

പറവളയമ'?അവള്  'ഇല'  എന്നല  ഉതരശം  പറഞ്ഞു.എന്നമല് കുറച്ചു കഴവഞല  അമ്മു

അവളസട  കമലവല്  ളനമക്കവയളപ്പെമള്  കമല്  മുട്ടല  സചെറുതമയവ  മുറവഞതമയവ

കണ്ടു.കകയവല് ളനമക്കവയളപ്പെമള് കകയുശം സചെറുതമയവ മുറവഞവരുന്നു.അവള് സപട്ടന്നല

ലകവളയയുശം  സകമണ്ടല  സ്കൂളവളലക്കല  ളപമയവ.എന്നവട്ടല  കമസല  ടനീചളറമടല  കമരഖ്യശം

പറഞ്ഞു.ടനീചര് അവള്ക്കല മരുന്നല വച്ചു സകമടുത്തു.എന്നവട്ടല അവളളമടല പറഞ്ഞു.;'ളമമളള

ലകവ നവസനറ കമസവല് ഏറവശം നന്നമയവ പഠവകന്ന ഇവസള നവങ്ങള് ഒരുമവച്ചുളചെര്തല

കളവയമകകയുശം  ളപ്രമതമഹവപ്പെവക്കമസത  കുറസപ്പെടുത്തുകയുശം  മമത്രമളല

സചെയവട്ടുള.എന്നവട്ടല  നനീസയമന്നു വനീണളപ്പെമള് നവസന്ന സഹമയവക്കമനമയവ  നലസനറ ഉറ

ചെങ്ങമതവമമര് ആസരങ്കവലുശം ഉണ്ടമയവരുളന്നമ?'ടനീചര് ഇത്രയുശം പറ ഞല നവര്തവയളപ്പെമള്

അവള് സപമട്ടവക്കരഞ്ഞു.എന്നവട്ടല  ടനീചളറമടല  പറഞ്ഞു;'ടനീചര്  ഇളപ്പെമള് എനവസക്കസനറ

സതറല  മനസവലമയവ.നമസള  ശരവകശം  സ്നേഹവകന്ന ആളകസള  നമള് സവറുകകയുശം

കപടളസ്നേഹശം  പ്രകടവപ്പെവകന്ന  ആളകസള  നമള്  കൂസട  സകമണ്ടു  നടകകയുശം

സചെയ്യുന്നു.എനവകശം  സശംഭവവചതല  ഇതതസന്നയമണല''അവള്  അമ്മുവവളനമടല

ളചെമദവച്ചു.അമ്മു ലകവസയ സകട്ടവപ്പെലടവച്ചു.എന്നവട്ടല ലകവളയമടു പറഞ്ഞു.;'നനീ എളന്നമടല കൂട്ടു

കൂടവയളലമ?എനവക്കല  അതു  മതവ'.അങ്ങസന  അന്നു  മുതല്  അവര്  നല

കൂട്ടകമരമയവ.പവന്നനീടുള്ള ദവവസങ്ങളവല് അവര് ഇരുവരുശം കൂട്ടുകൂടവയമണല ആ അപ്പുപ്പെനല

ഭകണശം സകമടുത്തുസകമണ്ടവരുന്നതല.കുറച്ചു ദവവസങ്ങള്ക ളശഷശം,ടനീചര്  ഒരു കമസല

സടസല  നടതവ.അതവല്  മുഴുവല്  മമര്ക്കല  ലഭവച  രണ്ടുളപരമയവരുന്നു  ആ  കമസവല്
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ഉണ്ടമയവരുന്നതല.അതല അമ്മുവശം ലകവയുശം ആയവരുന്നു.ആ മമര്ക്കല ലകവക്കല കവട്ടവയതല

അമ്മുവവസനറ കൂസട കൂടവയതവല് പവസന്നയമണല.അതല മനസവലമക്കവയ കുട്ടവകള് പവന്നനീടല

പതവസയ  പവതവസയ  അവളളമടല  മവണ്ടവത്തുടങ്ങവ.അതവല്  അവള്  അതഖ്യധവകശം

സളനമഷവച്ചു.പവളറ  ദവവസശം  എന്നസതയുശം  ളപമസല  ഉചക്കല  അപ്പൂപ്പെനല  ളചെമറു

സകമടുക്കമനമയവ  ആ  മരതവനരവകവല്  സചെന്നു.എന്നമല്  അയമസള  അവവസടസയങ്ങുശം

കണ്ടവല.അവര്  അവവസട  കളറ  അള നദ്വൈവച്ചു.അളപ്പെമഴമണല  സ്കൂളവസല  ചുറ്റുമതവലവനരവകവല്

സചെന്നു ളനമക്കവയളപ്പെമള് അയമള് അവവസട മരവച്ചു കവടകന്നതല കണ്ടതല.നമട്ടുകമര് ഈ

കമഴ്ചയുശം  കണ്ടല  നവന്നു.ഇതു  കണ്ടു  നവന്ന  നമട്ടുകമളരമടല  ശബമുയര്തവ  അമ്മു

പറഞ്ഞു;'ഇവവസട ഇതു കണ്ടുസകമണ്ടു നവല്കന്ന ഓളരമരുതരുസടയുശം വനീട്ടവല് ഇതു

ളപമസല  തസന്ന  വൃദ്ധരമയ  ആളകള്  കമണവളല?അവര്  മരവകളമമള്  നവങ്ങള്

ഇതുളപമസല  ളനമക്കവ  നവല്കളമമ'?അളപ്പെമളഴകശം  അവളസട  സ്കൂളവസല  എലമ

അധഖ്യമപകരുശം  കുട്ടവകളശം  എലമശം  അവവളടക  വന്നു.അമ്മു  പറയുന്നതല  ളകട്ടളപ്പെമള്

അവര്ക്കല വലമത വവഷമശം ളതമന്നവ. ലകവയുശം  കുട്ടുകമരുശം  ഇതുകണ്ടല  അമ്മുവവസനറ

അടുളതക്കല   സചെന്നു.  എന്നവട്ടല  അവസള  ളചെര്ത്തുപവടവച്ചു.എന്നവട്ടല  അവര്  അവസള

വവളവച്ചു.ഇത്രയുശം സശംഭവശം നടന്നു കഴവഞതവനു ളശഷമമണല ഒരമള് ആള്കട്ടശം കണ്ടല

ഒമടവ  വന്നല  ളനമക്കവയതല.  അയമള്ക്കല  ആ  വൃദ്ധസയ  കണ്ടളപ്പെമള്  വലവയ  വവഷമശം

ളതമന്നവ.  അല്പസമയതവനുള്ളവല്   അമ്മുവവസന്റെ  ശബശം  വനീണ്ടുമുയര്ന്നു.  അളപ്പെമള്

അയമളസട   ശദ്ധ അളങ്ങമട്ടലതവരവഞ്ഞു.  ളനമക്കവയളപ്പെമള് കണ്ടതല   തസന്റെ മകളമയ

അമ്മുവവസനയമണല.  അയമള് ഒമടവസചന്നല അമ്മുവവസന തവരവച്ചു നവര്തവ.  എന്നവട്ടല അമ്മു
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എസന്ന വവളവച്ചു.  അവള് ളവഗശം തലയുയര്തവ ളനമക്കവ.  അളപ്പെമള് അവള് കണ്ടതല

അവളസട അച്ഛസനയമണല.  അവള്  അച്ഛസന സകട്ടവപ്പെവടവച്ചു എന്നവട്ടല  നടന്നതു മുഴുവന

അവള് അച്ഛളനമടല  പറഞ്ഞു  .   വൃദ്ധയമയ ആ പമവശം  മനുഷഖ്യസന വനീട്ടവല്  നവന്നുശം

ഇറക്കവവവട്ടതുശം അങ്ങസന എലമശം അവള് അചസനമടു പറഞ്ഞു.ഇപു പറയുന്നതവനവടയ്ക്കുശം

അവള്  കരയുന്നുണ്ടമയവരുന്നു.അളപ്പെമള്  അചന  അവളസട  ളതമളത്തുതട്ടവ

പറഞ്ഞു;ളമമളള  നനീയമണല  ഈ  നമടവസനറ  അഭവമമനശം.അമ്മു  ഇതു  ളകള്ക്കമന

നവല്ക്കമസത  അഛളനമടു  പറഞ്ഞു.നമുക്കല  അപ്പൂപ്പെസനറ  വനീട്ടവല്  ളപമകണശം.എന്നവട്ടല

അവളരമടല  ഒരു കമരഖ്യശം  പറയണശം.മനസവലമക്കണശം.ശരവ  ളമമളള.വരൂ നമുക്കവളപ്പെമള്

തസന്ന ളപമകമശം.അ      വള് അഛസനറ കൂസട  നടന്നു.അവള് ഒരു വനീടു  ചൂണ്ടവക്കമണവച്ചു

പറഞ്ഞു.അഛമ ഇതമണല അപ്പൂപ്പെസനറ വനീടല.ഴമ അഛമ നമുകളപമയവ കമരഖ്യശം പറയമശം.

അവര് ളഗറല തുറന്നല അകതല സചെന്നല അറവയവപ്പു മണവ മുഴക്കവ.അളപ്പെമള് കതകു തുറന്നല

പുറളതക്കല ഒരു സനീയമണല ഇറങ്ങവ വന്നതല.അവര് അവളരമടു ളചെമദവച്ചു.നവങ്ങള് ഈ

വനീട്ടവസല  ആരമണല?ഞമന  ഇവവടുസത  സമറവസനറ  ഭമരഖ്യയമണല.അല,നവങ്ങള്

ആരമണല?  അവര്  തവരവച്ചു  ളചെമദവച്ചു.ഞങ്ങള് ഇവവസട  സതമട്ടടുത്തുതസന്നയുള്ളതമണല.

ഇവവടുസത  സമറവസനറ  അഛന  മരവച്ചുളപമയവരവകന്നു.വഴവയവല്  കവടന്നമണല

മരവചതല.നവങ്ങള്  അളദ്ദേഹളതമടുപറയൂ,പഴയസതമന്നുശം  മനസവല്  വയമസത  ആ

പവതമവവസന  അവവസടനവന്നുശം  എത്രയുശം  ളവഗശം  എടുത്തുസകമണ്ടല  വന്നല

അടകവമന.പവസന്ന  വഴവയവല്  കവടകന്നവസരസയലമശം  എനവനമണല  ഇവവസട

സകമണ്ടുവന്നല  അടകന്നതല?  അവര്  ളചെമദവച്ചു.  അളപ്പെമള്  അമ്മു
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പറഞ്ഞു.ആനറനീ,അപ്പൂപ്പെസന അവവസട നവന്നുശം എടുതല സകമണ്ടല ളവഗശം അടക.ഞമന

അളപകവകകയമണല.അവള്  കരഞ്ഞു.എന്നമല്  അവര്  ളദഷഖ്യളതമസട

ആളകമശവച്ചു,ഒന്നല  ഇറങ്ങവളപ്പെമകുന്നുളണ്ടമ  ഇവവസട  നവന്നുശം.  അളദ്ദേഹശം  വരുന്നതവനു

മുനപല  അവര്  ളദഷഖ്യളതമസട  പറ ഞ്ഞു:  അതുളകട്ടല  അയമള്  പറഞ്ഞു.വമ  ളമമളള

നമുക്കല  ളപമകമശം-എന്നു പറഞല  തവരവഞതുശം  അവളസട  അച്ഛസനറ  കൂസട  ളജമലവ

സചെയ്യുന്ന ഒരമള് ആ വനീട്ടവളലക്കല ളഗറ്റുശം കടന്നല വരുന്നതു കണ്ടു.അളപ്പെമള് അമ്മുവവസനറ

അച്ഛന ളചെമദവച്ചു.നനീ ഏതമണല?സദ്വൈനശം അഛസന സതരുവവളലക്കല വലവസചറവഞ ആ

വഖ്യക്തവ.അളല,തന്നവല്  നവന്നുശം  ഞമനവത്ര  ക്രൂരത  പ്രതനീകവചവസലളട്ടമ.ഇന്നല  തമനനീ

നവലയവല്  എതണസമങ്കവല്  ആ  മനുഷഖ്യന  എന്തുമമത്രശം  ളവദന

അനുഭവവചവരവകശം,എന്നല  ഒരു  നവമവഷശം  തമന  ഓര്ളതമ?അതല  തമന

ഓര്തവരുസന്നങ്കവല്  തസനറ  ഭമഗത്തുനവന്നുശം  ഇങ്ങസന  ഒരു  സതറല

ഉണ്ടമകുമമയവരുന്നവല.ഇളപ്പെമള്  തസനറ  അഛന  എവവസടസയന്നല  തനവക്കറവയമളമമ?

അയമള് ഇസലന്നു മറുപടവ നല്കവ.എങ്കവല് വരൂ,ഞമന കമണവച്ചു തരമശം.അയമളമമയവ

സ്കൂള്  മതവല്സകട്ടവനരവകവളലക്കല  സചെന്നു.അയമള്  സബ്ധനമയവ  നവന്നു.അമ്മുവവസനറ

അഛന അളപ്പെമള് പറഞ്ഞു.നവസനറ കലഖ്യമണശം നടന്നു കമണമന ഏറവശം കൂടുതല്

ആഗഹവചവരുന്ന ആള്ക്കമരമണല നവസനറ അച്ഛനുശം അമയുശം.  കലഖ്യമണതവനു ളശഷശം

ഭമരഖ്യയുസട  ആവശഖ്യപ്രകമരശം അച്ഛസന ഇറക്കവവവടുകയുശം സചെയ.അളപ്പെമള് ഭമരഖ്യളയയുശം

പവരവയമന കഴവയവല.അച്ഛസനയുശംപവരവയമന കഴവയവല.എന്നമല് ഭമരഖ്യ ഇറങ്ങവ ളപമകുന്ന

മട്ടമയളപ്പെമള്  അച്ഛസന  വഴവളയമരളതക്കല  ഇറക്കവ  വവടുകയുശം  സചെയ.സദ്വൈനശം
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മമതമപവതമക്കളളക്കമള്  വലുതമയവ  നമുക്കല  ളവറമരുശം  വരവല.അതല  തമന

ഒമര്ക്കണശം.അയമളസട  കണ്ണുകള്  നവറസഞമഴുകവ.ഞമന  മനസവലമകന്നു,എസനറ

സതറല.ഞമന അഛസന സകമണ്ടു സപമസയമള്ളമശം.ഉടന അമ്മു പറഞ്ഞു.ഈ വമക്കവനു

ളവണ്ടവ  അപ്പൂപ്പെന  എളനമരശം  സകമതവചവട്ടുസണ്ടളന്നമ?അപ്പൂപ്പെന എളന്നമടല  എളപ്പെമഴുശം

പറയുമമയവരുന്നു.ഒരവക്കല് അങ്കവള് അപ്പൂപ്പെസന സകമണ്ടുളപമകമനമയവ വരുസമന്നല.    

അതു  ളകട്ടളപ്പെമള്  അയമള്  തലതമഴവ.കമലങ്ങള്  കടന്നുളപമയവ.മമതമപവതമക്കളസട

ളസ്നേഹസദ്വൈപ്നവശം  കണ്ടല  ളവദനവകന്ന  മനസ്സുമമയവ  അയമള്  ഇളപ്പെമഴുശം

ജനീവവകന്നു.സദ്വൈനശം  മക്കളവല്  നവന്നല  ഇതവസനമരു  തവരവചടവ

ഉണ്ടമകുസമന്നറവയമസത......................

ഹരവത പ്രകമശല 

                                                                    IXA
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മമതഖ്യഭമഷയറവയമസത

   

   പ്ര  ശസ  കഥമകമരനസലങ്കവല്  കൂടവ  ഭമവവസല  മവകച

കഥമകമരനുശംമമയ വവളനമയല ളതമമസല  എഴുതവയ കഥയമണല കുട്ടുകറുക്കതവ കൂര് കൂര്

എന്നതല  .  വ വദഖ്യമഭഖ്യസവശം  പരവസവതവളബമധവശം  പ്രകൃതവസ്നേഹവശം  മമതഖ്യഭമഷ

പ്രധമനഖ്യവശം  ഉള്സപ്പെടുതവസകമണ്ടുള്ള നല  ഒരു  നല  കഥയമണല.  ഇതവസനറ  മുഖഖ്യ

പ്രളമയശം  എന്നല  പറയുന്നതല  മതഖ്യഭമഷയുസട  പ്രമധമനഖ്യമമണല.ജനീവവതതവല്   മറല

എസനലമശം  ഉണ്ടല  എന്നല  പറഞല                     ലൂലശം  നമ്മുസട  മമതഖ്യഭമഷ  അറവയവസലങ്കവല്  നമശം

ആരുമല.  അമയുസട പ്രകൃതവ സ്നേഹവശം അച്ഛസനറ ആഡശംബരവശം മൂലശം അറവസയണ്ട

കമരഖ്യങ്ങള് അറവയമസത ളപമയ ഒരു ബമലസനലറ കഥയവലൂസട പ്രകൃതവസ്നേഹതവസനറ

പ്രധമനഖ്യശം വഖ്യക്തമമകുന്നു.ഇതവല് നവന്നുശം എനവക്കല കവട്ടവയ മസറരു മുഖഖ്യ പ്രളമയമമണല

പ്രകൃതവയുശം  മനുഷഖ്യനുശം  തമവലുള്ള  ബനശം  ജനീവവതശം  ആഡശംബരതവസനലറ

അതഖ്യമഗഹതവസനലറ  നമളകളവളലക്കല  ളപമകുളമമള്  നമ്മുസട  മമതഖ്യഭമഷ

അറവയമതവരുന്നമല് നമശം ഒരവക്കലുശം പൂര്ണരമകവല. ഇവവസട പ്രകൃതവസയകറവചല അടുതല

അറവയമനമകമത  ഒരു  ബമലസനലറ  നവസഹമയമവസയമണല  നമ്മുക്കല

വഖ്യക്തമമകുന്നതല  .മനുഷഖ്യ  ജനീവനല  പ്രകൃതവയുശം  അതവസല  മരങ്ങളശം  ആധമരമമണല

ഇളപ്പെമള്  നമ്മുസട  ളലമകത്തുള്ള  സമധനങ്ങളവല്  മവക്കതുശം  തസന്ന

പഴയതലമുറയവലമയവരുന്നു.  ഒരു  ഇട്ടമ  വട്ടതവല്  കമനവകളശം  ആഡശംബരഭ്രമശം

സകമണ്ടല  ഒതുങ്ങുന്ന  നമ്മുസട  ജനീവവതതവനല  തുലഖ്യമമയ  ഒരു  ജനീവവതശം  നയവകന്ന
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ഒരമളമണല  ഡവകന്യൂസല  മനുഷഖ്യ  ജനീവവതശം  അങ്ങസന  ഒതുങ്ങന്നതല  എന്നല

വഖ്യക്തമമകന്നതമണല  സകമച്ചു   വലഖ്യമചവയുസടയുശം  ജനീവവതശം.  ഡവകബ്ല്യുസവസനറ  മകന

അയമസള ളപമസല തസന്ന മമതൃകയമയവരുന്നു.സകമച്ചുവലഖ്യമചെചവയുസട മകള് സവനവയുശം

അവളസട  അമസയ  മമതൃകയമകകയമയവരുന്നു  ലവസലററനുശം  സവനവയുശം

വവവഹവതരമവന്നളതമസട  അവര്ക്കല  ഉണ്ടമകുന്ന  മകന   ളപരമണല  കുട്ടുസല

.രണ്ടുളപരുസടയുശം തല്പരഖ്യ ഭവന്നതകള് മൂലശം മമതൃഭമഷയറവയമസത ളപമയ ബമലഖ്യശം

ആയവരുന്നു  കുട്ടുസവളനറതല.അവവസട  വചല  കുട്ടവക്കല  മമതൃഭമഷയറവയമതമയളതമസട

അതവനല  അശംഗനവമടവയവല്  വവടുകയമണല  സചെയുന്നതല.

സകമച്ചുവലഖ്യമചവസയയമണല  നമശം  മമതൃകയമളക്കണ്ട  കഥമപമത്രശം  പ്രകൃതവളയമടുശം

മമതൃഭമഷളയമടുശം  ഇണങ്ങവയതമണല  അവരുസട  ജനീവവതശം  .  ളമമനവചന  എന്ന

കഥമപമത്രമമസണങ്കവല്  വലഖ്യമചവയുസട  പ്രകൃതവളയമടുള്ള   ഇണക്കതവല്

തല്പരഖ്യമവലമതയമളമണല  ഡവകബ്ല്യുസല  മര്ഗരനീത എന്നവവര്  സദ്വൈഭമവവകക്കമരനമണല.

മക്കള്ക്കല  വവളദശ  ഭമഷ  അറവയസമങ്കവല്  നളന്ന  ജനീവവക്കമശം  എന്നുള്ളവര്  ലവസവന

അവരുസട മകനമണല അളത  സദ്വൈഭമവക്കമരന സവനവ അളദ്ദേഹതവസനറ ഭമരഖ്യയമണല.

സവനവ പ്രകൃതവ ളസ്നേഹവയമണല.കുട്ടൂസമകസട്ട രണ്ടുളപരുസടയുശം അഭവപ്രമയ  ഭവന്നതകളമല്

ബദ്ധവമുട്ടുന്ന ഒരു കുട്ടവയമണല കഥമകമരന.അതവസനറ ഭമഷസയ വളസര മളനമഹരമമയവ

ആണല  തയമറമക്കവയവരവകന്നതല  "പചയവല്പറന്നുളപമകുന്ന  പകവയുസട  ഉടുപ്പെല

"എന്നതല  മളനമഹരമമണല.  പ്രളയമഗഭശംഗവയുശം  മളനമഹരമമണല.  ആഖഖ്യമനശം  നമശം

അറവഞവരവളക്കണ്ട ഒരു മളനമഹരമമയ കഥയമണല ഇതല.കുട്ടവകള് പ്രകൃതവളസ്നേഹവശം

മമതൃഭമഷയുശം നല വണശം അറവഞവരവക്കണശം എന്നമണല കവവ പറയുന്നതല.
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ഒരു  സകമച്ചു ളസ്നേഹശം

       ഒരു  വസനകമലസതകടവ  വരളവല്ക്കമന  "പ്രകൃതവ

ഒരുങ്ങവക്കഴവഞവരവകന്നു.”ഈശദ്വൈരന്റെ  കചെതനഖ്യശം  ളപമസല  ഇളശം  സവയവല്  കടന്നു

വരുന്നുണ്ടല.  സപമന  സൂരഖ്യന്റെ  തനീവ്ര  പ്രഭയവല്  എലമശം  മവന്നവതവളങ്ങുന്നു.  ആ

മരസക്കമമവല് ആ കമന അന്നുശം വന്നവരുന്നു.  അതവന്റെ കരചവലു ളകട്ടമണല   ളനരശം

പുലരുന്നസതന്നല  എനവക്കല  ളതമന്നമറുണ്ടല.  ഇളശം  മമയുശം  വസര  ആ  മുറതല

തതവക്കളവകക എന്നതല അതവന്റെ വവളനമദമമണല.  ആ കമനയല ഞമസനമരു ളപരുശം

ഇട്ടു.  അതല  എനമസണളന്നമ  ?ചെവപ്പെവ.  എസന്റെ  ജനമലയരവകവസല  പുളവമരതവല്

വന്നവരുന്നല  എസന്ന  ഉണ൪ത്തുക  പതവവമയവരുന്നു.  ഒരു  പളക  സൂരഖ്യസന

ഉണ൪ത്തുന്നതുശം  ഈ  പകവയമളണമ  എന്നല  ഞമന  പലപ്പെമഴുശം

ആളലമചെവക്കമറുണ്ടല.രമവവസല  കമപ്പെവ  കുടവകന്നതല  തവണയവലവരുന്നമണല.  അവളസട

സകമഞലവല്  ഇളശം  കമറല   ഒഴുകവ  മറയുന്നു.  ഞമന  കഴവകളമമള്  അവള്കശം

സകമടുകമമയവരുന്നു.ആ  കുഞ്ഞു  സകമക്കവല്  ഒതുങ്ങുന്നതു  സകമതവ  വമനവല്

പറന്നുയരുശം.  ഏസതങ്കവലുശം മരസക്കമമവല് സകമണ്ടു സവചല അതല കഴവകശം. ഞമനങ്ങസന

പ്രകൃതവയുമമയവ ഇണങ്ങവ ജനീവവകന്ന ഒരമളമയവ.  അതു വസര പ്രകൃതവയുമമയവഅങ്ങസന
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ഒരു   ബനശം  എനവകണ്ടമയവരുന്നവല.  ആ ബനശം  കളമണ  വള൪ന്നതു  ളപമലുശം

ഞമനറവഞവല.  പളക  ആ  സനമശശം  അതവകശം  നമള്  നനീണ്ടു  നവന്നവല.  എന്റെ

വകയവലുള്ള  അനവയതവയുശം  മറ്റുശം  എന്റെ  വനീട്ടവല്  അവധവക്കമലശം  സചെലവവടമന

വന്നതമയവരുന്നു.  ചെവപ്പെവക്കല  എസന്ന പരവചെയമുള്ളതനമല്  എന്റെ അടുളതക്കല  പറന്നു

വരവകയമയവരുന്നു.  അങ്ങസനയവരവസക്ക എന്റെ അനവയതവ ജനമലഴവകളവല് വന്നവരുന്ന

ചെവപ്പെവസയ പവടവച്ചു. രകസപ്പെടമന ശമവകന്നതവനവടയവല് ചെവപ്പെവയുസട ളലമലമമയ ചെവറകവല്

ഒരു  മുറവവപറവ.  ചെവപ്പെവസയ  ബലമമയവ  പവടവചല  വലവചല  എടുത്തു.  ഞമന  അവവസട

ഉണ്ടമയവരുന്നവല.  തവരവചല  വനീട്ടവല്  എതവയളപ്പെമള്  ഇരുമയവകള്ളവല്  ളവദനയമല്

പവടയുകയമയവരുന്നു അവള്.ഒമടവ വന്നല ഞമന അവസള എടുത്തു. മുറവവവല് മരുന്നു സകട്ടവ

സവചല അവസള പറതവ വവട്ടു.  പവളറ ദവവസശം ചെവപ്പെവ വന്നവല.  ദവവസങ്ങള് കഴവഞവട്ടുശം

അവള് വന്നവല.  ഞമന കമതവരുന്നു.  അവള് എതവയവല.  പവന്നനീസടമരവക്കലുശം അവള്

വന്നവട്ടവല.  കരയമന  ഇനവ  കണ്ണുനനീരവല.  പസക  ഒരു  വ൪ഷതവനു ളശഷശം  എന്റെ

വവശമതവനല വവരമമശം കുറവച്ചു സകമണ്ടല അവള് വന്നു. എനവക്കല വളസര സളനമശമമയവ.

പവസന്നയുള്ള  ദവവസങ്ങസളലമശം  ഞമനുശം  ചെവപ്പെവയുശം  വളസര  സളനമശതവല്

കഴവഞ്ഞുകൂടവ.

                                                                               അകമളമരവ വവ.സജ
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 ളതമരമതമഴ

                     ആര്തലച്ചുസപയ്യുന്ന മഴസയ  മമള

ളവവലമതവളയമസട  ളനമക്കവനവന്നു.  അവള്ക്കല  സവളവയവളലക്കലഇറങ്ങമസന

കഴവയുന്നവല.നല  ഇടവയുശം  മവന്നലുശം  ശക്തമമയ  കമറ്റുശം  ഉണ്ടല.അവള്ക്കല

ളപടവയമയവ.അവള്  വമതവലുശംജനലുശം  അടചല  അവള്ക്കല  ഏസറ  ഇഷമുളള  ശനീകൃഷ്ണ

ഭഗവമസനറ  കുസൃതവതരങ്ങളശം  ധനീരതയുശം  തമമശയുശം  നവറഞ  'ശനീകൃഷ്ണലനീലകള്'

എന്ന  പുസകശം  വമയവച്ചു.അവള്ക്കല  ആ  പുസകതവല്  നവന്നല  ശദ്ധ

തവരവക്കമസനകഴവയുന്നവല.അവള് അതവല് ലയവചവരുന്നു.മഴയുശം കമറ്റുശം ഇടവയുശം മവന്നലുശം

ളപമയതല  അവള്  അറവഞളതയവല.അളപ്പെമള്  അവളസട  ളചെട്ടന  അപ്പു  അവസള

വവളവച്ചു.അവളളമടല  ഇങ്ങസന  പറഞ്ഞു:'  മമള  മഴ  ളപമയവ  നനീ  ഇങ്ങല  വളന്ന.......

മമളഞമട്ടവല് നവറസയ മമമഴശം വനീണ കവടകന്നു'.  അവള് പുസകശം അവവസട സവചവട്ടല

മമമഴശം സപറുക്കമന ളപമയവ.അവള് സചെന്നു ളനമക്കവയളപ്പെമള് അതമ അവവസട നവറസയ

മമമഴശം.അവളശം  അവളസടളചെട്ടനുശം  മമമഴശം  സപറുക്കവ  കഴവച്ചു.'   'ഈ മമമഴതവനല

എനമ   സദ്വൈമദല....  നല  മധുരശം''.  മമള   പറഞ്ഞു.  അവര്  രണ്ടുളപരുശം

അകളതകളപമയവ.അവള്  അവളസട  അമയുസട  കയവല്  മമമഴശം
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സകമടുത്തു.അവളസട  അമ അവള്ക്കല  മമമഴപുളവളശരവ  ഉണ്ടമക്കവ  സകമടുത്തു.അവള്

ആര്തവളയമസട  അതല  കഴവച്ചു.സതഖ്യശം  പറഞ  നമസട  മമള  ഒരു

മമമഴസക്കമതവചവയമ.

                                      അവള്ക്കല സവറുശം 6 വയസ്സുമമത്രളമ ഉളള.അവള്ക്കല

ളനമവലുകള്  വമയവക്കമനുശം  കഥ  വമയവക്കമനുശം  ളകള്ക്കമനുശം  ആണല  ഏസറ

ഇഷശം.അവള്  മുറവയവളലകളപമയവ  പവസന്നയുശം  കഥകള്വമയവക്കമന  തുടങ്ങവ.മഴ

ളതമര്ന്നല സവയവല് വന്നളപ്പെമള് അവള് മുറതവറങ്ങവ.അവള് നട്ടളറമസമസചടവയവല്

പൂവണ്ടമയവരവകന്നു.അവള്ക്കല  സളനമഷമമയവ.കമരണശം  ആ  സചെടവ  ആദഖ്യമമയമണല

പൂവവട്ടതല.അവള്  അകത്തു  ളപമയളപ്പെമള്  വനീണ്ടുശം  മഴ  സപയമന  തുടങ്ങവ.അവള്

ജനമലയവലുസട ളനമക്കവനവന്നു.  ളതമരമതമഴ.  മഴയതല അവളസട ളറമസമസചടവയവസല

പൂ  അടര്ന്നു  ളപമയവരുന്നു.  അവള്ക്കല  സങ്കടശം  പവടവചടക്കമനമയവല.  അവള്

സപമട്ടവക്കരഞ്ഞു.അളപ്പെമള് അവളസട അമ പറഞ്ഞു.''ളമമസള കരയണ്ട.ഒരു സചെടവ ഒരു

തവണമമത്രമല പൂവവടുന്നതല.ആ ളറമസമസചടവ ഇനവയുശം പൂവവടുശം.നനീ കരയണ്ട.''അവള്

കരചവല്  നവര്തവ.അവള്  കയവല്  ഒരു  ഗമസല  കമപ്പെവയുശം  ബവസ്ക്കറ്റുമമയവ  തവണയവല്

ളപമയവ.ആര്തലച്ചു  സപയ്യുന്ന  മഴസയ  അവള്കലവളയമസട  ളനമക്കവ  നവന്നു  ചെമയ

കുടവച്ചു.ബവസ്ക്കറ്റുശം  തവന്നു.അളപ്പെമള്  ഒരു  കമറ്റു  വന്നു.അവള്  നനയമന  തുടങ്ങവ.മമള

അകതല  ളപമയവ.അവള്  അപ്പുവവസനറ  കൂസട  ളപമയവരുന്നു.അപ്പു  അവള്ക്കല  കഥ

വമയവച്ചു  സകമടുത്തു.അവള്  ആ  കഥളയമസടമപ്പെശം  സഞരവകകയമണല.  അവള്

കഥമളലമകളതക്കല  കടന്നു. അവള് പതവസയ പതവസയ നവദ്രയവളലക  കടന്നു.
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ളനരശം പുലര്ന്നു.  അവളശം അവളസട ളചെട്ടനുശം സ്കൂളവളലക ളപമകമനുളള തവരക്കവലമണല.

അളപ്പെമഴമണല  അവളസട  ഒമമനപ്പൂചസയ  കമണമസത  ളപമയതല.അവര്  സ്കൂളവളലക

സചെന്നു.അളപ്പെമള്  മമളവവസനറകൂട്ടുകമരവ  മനീന  അവളളമടലളചെമദവച്ചു:  ''നവനസക്കന്തുപറവ.

നനീയമസക മൂളഡമഫമണളലമ.  എന്തുപറവ''?  അളപ്പെമള് മമള പറഞ്ഞു:''ഇന്നല രമവവസല

ഞമസനസനറ കവങ്ങവണവപ്പൂചസയ ളനമക്കവയളപ്പെമള് അവസളകണ്ടവല.''മനീന പറഞ്ഞു:''നനീ

വവഷമവളക്കണ്ട.എസനറ  അമ്മുപ്പൂച  രണ്ടല  പൂചകള്ക്കല  ജനശം  നല്കവ.  ഞമനതവസന

നവനക തരമശം.''മമള സമതവച്ചു. പവളറന്നല തസന്ന മനീന അവള്ക്കല ഒരു പൂചകഞവസന

സകമടുത്തു.  അവള്ക്കലസളനമഷമമയവ.  അവള്  അതവസന  സകമണ്ടുളപമയവ

വളര്തവ.അതല വളര്ന്നു വലുതമയവ കുളറ കുഞ്ഞുങ്ങള് ജനശം നല്കവ.അവള് അവളസട

ളചെട്ടസനറ  മടവയവല്  കവടന്നല  കഥ  ളകട്ടല  നവദ്രയവളലക്രു  പതവസയ  പതവസയ  വഴുതവ

വനീണ.അപ്പുവശം കഥ വമയവചല നവദ്രയവളലക്കമഴ.അവര് സളനമഷളതമസട കവടന്നുറങ്ങവ.
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   പ്രളയശം നല്കവയ പമഠശം           

                 

            ഉനമദമമയവ  സപയ്യുന്ന  മഴസയ  അവള്

ളവവലമതവളയമസട  ളനമക്കവ  നവന്നു  .  മഴസവള്ളളതമസടമപ്പെശം

ഒഴുകവളപ്പെമകുന്നതല  തസനറ  സദ്വൈപ്നമമയവരുന്നു  എന്നല  അവള്ക്കല

ളതമന്നവ  .   ഒരു  വലവയ  വനീട്ടവസല  സപണ്കട്ടവയുസട  മനസവസല  കമരഖ്യങ്ങളമണവവ.

സദ്വൈത്തുശം   സമത്തുമുണ്ടമയവട്ടുശം  ആ  മഴസയ  തകര്ക്കമന  അവര്ക്കല   സമധവചവല.

ളറമഡരവകവസല  മളനമഹരമമയ  രണ്ടു നവല  വനീട്ടവലമയവരുന്നു സവന്ധുവവസനറ  കുടുശംബശം

തമമയവചവരുന്നതല  .  അച്ഛന രമമുവശം  അമ ളരമഷ്മയുശം ളചെമട്ടന സുളരമഷുമമയവരുന്നു

ആവമട്ടവസല  അശംഗങ്ങള്  .  സമതവല്  അവസര  സവലമന  ആ  നമട്ടവല്

ആരുമുണ്ടമയവരുന്നവല .  മക്കള് രണ്ടു ളപമരുശം ഇശംഗനീഷല മനീഡനീയശം സ്കുളവല് പഠവകന്നു .

അച്ഛനുശം അമയുശം ളജമലവക്കമര് . 

      പളക പ്രളയശം  ആ വനീടവസനയുശം തകര്ത്തു .  അടുത്തുള്ള ആളകള് വനീടല മമറവ

തുടങ്ങവയളപ്പെമഴുശം അവര് വനീടല  മമറമന  കൂട്ടമക്കവയവല  .  അടുത്തുള്ള ളസവഖ്യയര് ളചെട്ടന

വവളവച്ചു പറഞ്ഞു സവള്ളശം ഇനവയുശം ഉയരുശം വനീടല വവട്ടല സപമളയമള.  നവങ്ങള് സപമളയമള

തമസഴസത നവലയവല് സവള്ളശം കയറവയമലുശം മുകളവലസതനവല  സുരകവതമമണല  .

എനവക്കല  വളരണ്ട  ആവശഖ്യമവല  .  ഒരു  സചെറവയ  അഹങ്കമരവശം  അളദമഹതവസനറ
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വമകകളവല് നവലനവന്നവരുന്നു  .  പളക സവള്ളശം ഉയര്ന്നു സകമണ്ടവരുന്നു  .  മുകളവല്

അരസയമപ്പെശം  സവള്ളശം കൂടവ കുതവസയമഴുകുന്ന മഴസയ ളഫമണവല് പവടവചല വമസലആപ്പെവല്

ഇടുന്ന തവരക്കവലമയവരുന്നു മക്കള് .  രണ്ടു ദവവസശം കഴവഞ്ഞു .  സവള്ളശം പവസന്നയുശം കൂടവ

കുടവസവള്ളമവല,  ഭകണമവല,  വസമവല  ഇളപ്പെമള്  ഒന്നുമവലത  അവസയവലമണല

രമമുവവസനറ കുടുശംബശം . അവര് രകസപ്പെടമന വഴവകളമളലമച്ചു . 

ആദര്ശല സമബ

IXA        
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   ളസ്നേഹസനമമരശം

            ഒരു  വസനകമലസതകടവ  വരളവല്ക്കമന"പ്രകൃതവ

ഒരുങ്ങവക്കഴവഞവരവകന്നു.”ഈശദ്വൈരന്റെ  കചെതനഖ്യശം  ളപമസല  ഇളശം  സവയവല്  കടന്നു

വരുന്നുണ്ടല.  സപമന  സൂരഖ്യന്റെ  തനീവ്ര  പ്രഭയവല്  എലമശം  മവന്നവതവളങ്ങുന്നു.  ആ

മരസക്കമമവല് ആ കമന അന്നുശം വന്നവരുന്നു.  അതവന്റെ കരചവലു ളകട്ടമണല   ളനരശം

പുലരുന്നസതന്നല  എനവക്കല  ളതമന്നമറുണ്ടല.  ഇളശം  മമയുശം  വസര  ആ  മുറതല

തതവക്കളവകക എന്നതല അതവന്റെ വവളനമദമമണല.  ആ കമനയല ഞമസനമരു ളപരുശം

ഇട്ടു.  അതല  എനമസണളന്നമ  ?ചെവപ്പെവ.  എസന്റെ  ജനമലയരവകവസല  പുളവമരതവല്

വന്നവരുന്നല  എസന്ന  ഉണ൪ത്തുക  പതവവമയവരുന്നു.  ഒരു  പളക  സൂരഖ്യസന

ഉണ൪ത്തുന്നതുശം  ഈ  പകവയമളണമ  എന്നല  ഞമന  പലപ്പെമഴുശം

ആളലമചെവക്കമറുണ്ടല.രമവവസല  കമപ്പെവ  കുടവകന്നതല  തവണയവലവരുന്നമണല.  അവളസട

സകമഞലവല്  ഇളശം  കമറല   ഒഴുകവ  മറയുന്നു.  ഞമന  കഴവകളമമള്  അവള്കശം

സകമടുകമമയവരുന്നു.ആ  കുഞ്ഞു  സകമക്കവല്  ഒതുങ്ങുന്നതു  സകമതവ  വമനവല്

പറന്നുയരുശം.  ഏസതങ്കവലുശം മരസക്കമമവല് സകമണ്ടു സവചല അതല കഴവകശം. ഞമനങ്ങസന

പ്രകൃതവയുമമയവ ഇണങ്ങവ ജനീവവകന്ന ഒരമളമയവ.  അതു വസര പ്രകൃതവയുമമയവഅങ്ങസന
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ഒരു   ബനശം  എനവകണ്ടമയവരുന്നവല.  ആ ബനശം  കളമണ  വള൪ന്നതു  ളപമലുശം

ഞമനറവഞവല.  പളക  ആ  സനമശശം  അതവകശം  നമള്  നനീണ്ടു  നവന്നവല.  എന്റെ

വകയവലുള്ള  അനവയതവയുശം  മറ്റുശം  എന്റെ  വനീട്ടവല്  അവധവക്കമലശം  സചെലവവടമന

വന്നതമയവരുന്നു.  ചെവപ്പെവക്കല  എസന്ന പരവചെയമുള്ളതനമല്  എന്റെ അടുളതക്കല  പറന്നു

വരവകയമയവരുന്നു.  അങ്ങസനയവരവസക്ക എന്റെ അനവയതവ ജനമലഴവകളവല് വന്നവരുന്ന

ചെവപ്പെവസയ പവടവച്ചു. രകസപ്പെടമന ശമവകന്നതവനവടയവല് ചെവപ്പെവയുസട ളലമലമമയ ചെവറകവല്

ഒരു  മുറവവപറവ.  ചെവപ്പെവസയ  ബലമമയവ  പവടവചല  വലവചല  എടുത്തു.  ഞമന  അവവസട

ഉണ്ടമയവരുന്നവല.  തവരവചല  വനീട്ടവല്  എതവയളപ്പെമള്  ഇരുമയവകള്ളവല്  ളവദനയമല്

പവടയുകയമയവരുന്നു അവള്.ഒമടവ വന്നല ഞമന അവസള എടുത്തു. മുറവവവല് മരുന്നു സകട്ടവ

സവചല അവസള പറതവ വവട്ടു.  പവളറ ദവവസശം ചെവപ്പെവ വന്നവല.  ദവവസങ്ങള് കഴവഞവട്ടുശം

അവള് വന്നവല.  ഞമന കമതവരുന്നു.  അവള് എതവയവല.  പവന്നനീസടമരവക്കലുശം അവള്

വന്നവട്ടവല.  കരയമന  ഇനവ  കണ്ണുനനീരവല.  പസക  ഒരു  വ൪ഷതവനു ളശഷശം  എന്റെ

വവശമതവനല വവരമമശം കുറവച്ചു സകമണ്ടല അവള് വന്നു. എനവക്കല വളസര സളനമശമമയവ.

പവസന്നയുള്ള  ദവവസങ്ങസളലമശം  ഞമനുശം  ചെവപ്പെവയുശം  വളസര  സളനമഷതവല്

കഴവഞ്ഞുകൂടവ.

                                                                                      അസ്മ അസനീസല
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ഒരു അനമഥതദ്വൈതവസനറ  കഥ

                   അന്നല ഒരു ഡവസശംബര് മമസശം 25-ഠ തവയതവ

ആയവരുന്നു.  തണത   മഞവകണങ്ങള്  ഇലത്തുമ്പുകളവല്നവന്നല  ഊര്ന്നു

നവലത്തുവനീഴമന  ആ  മഞ്ഞുതുള്ളവകള്  സവമല്സകമണ്ടു.  സൂരഖ്യസനറ  ളനര്ത

കവരണങ്ങളമല്ആ  മഞ്ഞുതുള്ളവകള്  തവളങ്ങവ.  വളസര  മളനമഹരമമയ  പുലരവ.  ആ

ദവവസശം ളമരവയുശം,  ളജമണശം തങ്ങളസട ഒന്നരവയസ്സുകമരന അലകവസനയുശം കൂട്ടവ  ഒരു

ഫമമവലവ  ടൂറവനല  ഒരുങ്ങുകയമണല.അവര്  തയമറമയവ  കമറവല്  കയറവയമത്ര  തുടങ്ങവ.

അന്നസത ദവവസശം അവര് അടവച്ചുസപമളവചല  തവരവച്ചുവരവകയമണല.  സനഖ്യയമയവ,  നല

മഞ്ഞുണ്ടലസപസട്ടന്നല  വണ്ടവ   നവയനമധവതമമയവ  ഒരു  കമട്ടവളലക്കല  മറവഞ്ഞു.  ളനരശം

സവളത്തു,അളപ്പെമഴമണല ഫമദര് ഗവല്ബര്ട്ടല സസമവനമരവയവളലക്കല ളപമവമന കബക്കവല്

വന്നതല.  ഫമദര്  ളനമക്കവയളപ്പെമള്  ഒരു  കമര്ആകവഡസനറമയവ  കമട്ടവല്  കവടകന്നു.

ഫമദര്  പരവഭ്രമനനമയവ  കബക്കല  നവര്തവ  കമട്ടവളലക്കവറങ്ങവ.അവവസട ഒരു ഒന്നര

വയസ്സുകമരന  കരവയവലക  ള്ക്കവടയവല്   കവടകന്നു.  ഫമദര്  ആ  കുഞവസന

എടുത്തു.ഭമഗഖ്യശം എന്നു പറയസട്ട കുഞവനു ജനീവനുണ്ടല. ആ കുഞവസനറ മളനമഹരമമയ

പുഞവരവകണ്ടവട്ടല ഫമദറവനലഅവസന ഉളപകവക്കമന  ളതമന്നവയവല. അളപ്പെമഴമണല ഫമദര്
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ആ  ശബശം  ളകട്ടതല  ,  അതല  അലകവസനറ  അമളമരവയമയവരുന്നു.  അവള്

പറഞ്ഞു:ഫമദര്,അങ്ങല ഇളപ്പെമള് എനവക്കല  കദവസതളപ്പെമസലയമണല,  ഇവസന അങ്ങല

ദയവമയവ  വളര്തണശം.എനവക്കല  ഇനവ  ജനീവവതതവളലക്കല  മടങ്ങവ  വരുവമന

കഴവയുകയവല.  ഉളപകവക്കരുതല.  ഫമദര്   ളമരവക്കല  വമകളകമടുത്തു.അവസന

അളദ്ദേഹശംനവസഹമയമയ അമയുസട അളപകയമണല,നവര വളര്തവസക്കമള്ളമശം എന്നല

.അലകവസനറ അച്ഛന ആകവഡസനറവല് തസന്ന മരവചവരുന്നു.  ഫമദര്ആ കുഞ്ഞുമമയവ

തസനറ  പള്ളവയുസട  അനമഥമശമതവല്   എതവ.  കുഞവസന   സവളസഴവസന

ഏല്പ്പെവച്ചു.പവന്നനീടുള്ള കമലശം അവന വളര്ന്നതല അവവസടനവന്നമണല.അവന മവടുക്കനമയവ

പഠവച്ചു  കയറവ  എങ്കവലുശംഅവസനറ  കൂട്ടുകമര്  അവസന  അനമഥന  എന്നു  വവളവചല

കളവയമക്കവ.ആ ഒരു വമക്കല അവനു സഹവക്കമനമയവ-നമയവരുന്നവല.അതവനമല് അവന

ദു:ഖവതനമയവ കമണസപ്പെട്ടു. അവസനറ സങ്കടതവസനറ കമരണശം ഫമദര് പല പ്രമവശഖ്യശം

അളനദ്വൈഷവസചങ്കവലുശം   അവന  ഉതരശം   നല്കവയവരുന്നവല.അങ്ങസന  ആ  ദു:ഖശം

ഉള്ളവലവട്ടു-സകമണ്ടല  അലകല  പതമശം  കമസവസല  S.S.L.C  പരനീകയല

തയമസറടുകകയമയവരുന്നു.എന്നമലുശം  ആവമക്കല  അവസന  ശദ്ധളയമസട  പഠവക്കമന

സമതവചവല.അവന  ആരമസണന്നുശം,അവന  എങ്ങസന  ഇവവസടഎതവസയന്നുശം

അറവയമന  ളവണ്ടവഅവസനറ  മനസല  സവമല്സകമണ്ടു.അതല  അവനല  സമമധമനശം

നല്കവയവല.അവനല  കദവതവല്  വവശദ്വൈമസമുണ്ടമയവരുന്നു;  അവന  എന്നുശം

പ്രമര്ഥവകമമയവരുന്നു.തന്നവല്  നവന്നല  ഈവവഷമശം  അകറണളമ  എന്നല.  അന്നല  ഒരു

ഒമശമന ഞമയറമഴ്ച ആയവരുന്നു പള്ളവകഴവഞല അവന ഫമദറവസനററൂമവല്   എതവ
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എന്നവട്ടല  ളചെമദവച്ചു; ഞമന ആരമണല?എസന്ന എവവസചെ നവന്നമണല അളങ്ങയല കവട്ടവയതല?

എസനറ  അച്ഛനുശം  അമയുശം  ആരമണല?   ഫമദര്  ഇസതമന്നുശം  അവസന

അറവയവചവരുന്നവല.അതമണല  ഇവസനറ  ദു:ഖതവസനറ  കമരണസമങ്കവല്  ആ  സതഖ്യശം

സവളവസപ്പെടുതമനുള്ള അവസരമമണല  എന്നല  മനസവല്  വവചെമരവചല  അവളനമടല   ഉള്ള

സതഖ്യശം അദ്ദേഹശം സവളവസപ്പെടുതവ.  അലകവനല അവര് ആരമസണന്നല മനസവലമയവ.തമന

അനമഥനല തനവകശം തസന്ന വളസര അധവകശം ളസ്നേഹവകന്ന ഒരു അഛനുശം അമയുശം

ഉസണ്ടന്നല  മനസവലമയവ.അവന  ഫമദറവസനറ  കമലുകളവല്  സകട്ടവ  പവടവച്ചു

കര ഞ്ഞു.എന്നവട്ടല  തസനറ  മമതമപവതമക്കളസട  കുഴവമമടതവല്  ഓടവസചന്നു.അവവസട

മുട്ടുകുതവനവന്നു  കുളറ  ളനരശം  കരഞ്ഞു.അതവനു  ളശഷശം  ഇങ്ങസന  നവശ്ചയവച്ചു.ഞമന

പഠവചല  എസല.എസല  എല്.സവ  പരനീക  പമസമകുശം.അതവനു  ളശഷശം  ഒരു  വലവയ

ഉളദഖ്യമഗസനമയവ തവരവച്ചു വരുശം.തനവക്കല നഷസപ്പെട്ടസതലമശം തവരവച്ചുപവടവകശം.

        അലകല അങ്ങസന എസല.എസല.  എല്.സവ പരനീക പമസമയവ.ആശമതവല്

തവരവച്ചുവന്നല  ഫമദറവസനറ   അടുളതക്കല  ഓടവ.എന്നവട്ടല  അലകല  ഇങ്ങസന

പറഞ്ഞു,;'ഞമന  ഇനവ  എസനറ  ലകഖ്യതവസനറ  പൂര്ണതയവളലക്കല  എതമന

ഇനവയുശം  കുറച്ചു  നമളകള്  കൂടവ  ളവണശം.'അവന  ഇതുശം  പറഞല  ലഡ്ഡുവവസനറ

ളബമക്സുമമയവ തവരവചല ആശമതവല് സചെന്നു.അവവസടയുള്ള ഓളരമ കൂട്ടുകമര്കശം ,പവസന്ന

അവസന സദ്വൈനശം മകന എന്ന ളപമസല ളനമക്കവയ അമമമര്കശം  അഛനമമര്കശം

അവന മധുരശം പങ്കവട്ടു.അവന ഇന്നല വളസര സളനമഷതവലമയവരുന്നു എന്നല മുഖസത

പുഞവരവ  സതളവയവച്ചു.ഫമദറവനല  ആശദ്വൈമസമമയവ.  അന്നല,  തസനറമനസല കവര്സന്നടുത
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ആ പുഞവരവ  ഇന്നവതമ,  തമന കമണന്നു.ഇനവയുശം  ഈ പുഞവരവ  ഒരവക്കലുശം  മമയളല

എന്നല  അളദ്ദേഹശം  ഈശദ്വൈരളനമടു  പ്രമര്ഥവച്ചു.  പലളപ്പെമഴുശം  ജനീവവതതവസനറ  ഇരുണ്ട

വഴവയവല് ഒറസപ്പെട്ട എത്രളയമളപര് ഇന്നുശം ഈ ളലമകതവല് പ്രതവസനവകള് തരണശം

സചെയല  ജനീവവകന്നു.ആരുശം ഒരവക്കലുശം അനമഥരമയവജനവകന്നവല.അവര്കശം ഉണ്ടമകുശം

ഒരു  മളനമഹരമമയ  ജനീവവതശം.  പമതവവരചവട്ട  ചെവത്രശം  ളപമസല  അതു  മമഞ്ഞു-

ളപമസയന്നുശം  ഇരവക്കമശം.  എന്നമലുശം  ഒരവക്കലുശം  തളരരുതല.  നമശം  വവധവസയ

സവല്ലുവവളവക്കണശം.  ഈ  ആഗസലമമസ-തവസല  ദുരവതസപയവല്  ഉറവസരയുശം

ഉടയവസരയുശം  നഷസപ്പെട്ടവര്ക്കമയവ  ഞമന  ഇതല  സമര്പ്പെവകന്നു.“നമശം  ഒരവക്കലുശം

വവധവക മുനപവല് ളതമറ്റുസകമടുക്കരുതല.”  

കമര്തവക ബവനു

         IXA           
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ളകരളശം

      ളകരളപുനര്നവര്മമണശം  എന്നതല  ഭമവവളകരളതവസനറ

സദ്വൈപ്നമമണല.മഹമപ്രളയസത  അതവജനീവവച്ചുനവല്കന്ന  നവരവധവ  ജനീവനുകളസട

പ്രതനീകയമണല  പുനര്നവര്മമണശം.പ്രളയശം  നമുക  നവരവധവ  പമഠങ്ങള്

പറഞ്ഞുതരവകയുണ്ടമയവ.  പ്രകൃതവളയമടുള്ള മനുഷഖ്യമക്കളസട സകമടുശം ക്രൂരതകള്കള്ള

മറുപടവയമയവ  പ്രളയശം  നമ്മുസട  കണ്മുന്നവലൂസട  കടന്നുളപമയവ.ളകരളതവസനറ

വരദമനമമയ  പുഴകസള  സകമസന്നമടുക്കവസക്കമണ്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  അവയവല്

ഇരച്ചുയര്ന്ന ജലപ്രവമഹശം അതരതവലുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്കള്ള പ്രതബ്ല്യുതരമമയവ

ഭവവച്ചു. 

                                 പ്രളയശം ളനരവട്ടനുഭവവച ഓളരമരുതര്കശം ഇനവ

നവര്മവതമമവമനവരവകന്ന  ളകരളതവസനറ  അവസസയപ്പെറവ  ഒരു  ആശയമുണ്ടല.

പ്രകൃതവയല  യമസതമരു  ളദമഷവശം  ഉണ്ടമകമന  സമധവക്കമത  തരതവലുള്ള

പ്രവര്തനങ്ങളമണല   ഇനവ   ളകരളതവല്   നടളക്കണ്ടതല.  ജലമശയങ്ങള്

മലവനമമകന്ന തരതവലുളള യമസതമരു പ്രവര്തനങ്ങളശം ഇനവ  ഈ ളകരളതവല്

അനുവദവക്കരുതല.  മണവസനറ  സദ്വൈമഭമവവക  ഘടന  നശവപ്പെവകന്ന  തരതവല്

രമസവളങ്ങളശം രമസ കനീടനമശവനവകളശം വവഷവസ്തുക്കളശം ഉപളയമഗവച്ചുസകമണ്ടുളള കൃഷവ

രനീതവകള്  നടതമന  ളകരളതവല്  ഇനവയുശം  ആസരയുശംഅനുവദവച്ചുകൂടമ  .പ്രകൃതവക്കല
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സഹവക്കമവന്നതവലുശം  അപ്പുറമമണല  മനുഷഖ്യസനറ  പ്രവര്തനങ്ങള്  .  44  നദവകളശം

സമൃദ്ധമമയ  ജലസമത്തുശം  ളകരളതവനുണ്ടമയവട്ടുശം  ളകരളതവസനറ  വലവസയമരു

പ്രതവസനവയമണല ജലകമമശം.സമൃദ്ധമമയ ജലമശയങ്ങള് മമലവനഖ്യങ്ങള് നവളകപവചല

മമലവനഖ്യകമമരങ്ങളമയതല ജലശം മലവനമമകന്നതവളനമസടമപ്പെശം അവയുസട സുഗമമമയ

ഒഴുക്കലതടസസപ്പെടുത്തുകയുശം  സചെയ.കവദബ്ല്യുതവക്കമയവ  ജലശം  പ്രളയമജനസപ്പെടുതവയതുശം

ജലകമമതവനു വഴവസതളവച്ചു.  പ്രളയതവനല മസറമരു കമരണമമയവ.  പ്രളയദവനങ്ങളവല്

ചൂണ്ടവക്കമണവക്കസപ്പെട്ട  ഒരു  ഘടകശം  ഡമമുകളമയവരുന്നു.  ഡമമുകള്  നമുക്കല

പ്രളയമജനപ്രദമമസണങ്കവലുശം  ഒരുതരതവല് അവ നമുക്കല ളദമഷവശം സചെയ്യുന്നുസവന്നുശം

ഈ  പ്രളയശം  നസമ  ഒമര്മസപ്പെടുതവ.  ഇനവ  ളകരളതവനല  ഡമമുകള്

ആവശഖ്യമവല.കവദബ്ല്യുതവക്കല  ളവണ്ടവയമണല  ഡമമുകള്  നവര്മവളക്കണ്ട  ആവശഖ്യശം

വരുന്നസതങ്കവല്അതവനുളവണ്ടവ പ്രകൃതഖ്യമ ഉളള ഊര്ജശം നമുക്കല പ്രളയമജനസപ്പെടുതമന

സമധവക്കണശം.  സൂരഖ്യപ്രകമശതവല്നവന്നുശം  കവദബ്ല്യുതവയുണ്ടമകന്ന  ളസമളമര്

പമനലുകളശം  കമറമടവയനങ്ങളശം  സമപവചലന  മുക്കമവശഖ്യമമയ  കവദബ്ല്യുതവ

നവര്മവക്കമശം.തവരമമലകളവല്  നവന്നുശം  കവദബ്ല്യുതവ  ഉണ്ടമക്കമന  വസരയുളള

സമളങ്കതവകവവദഖ്യകള്ലഭഖ്യമമകുന്ന  ഇന്നസത  സമഹചെരഖ്യതവല്  അവസയലമശം

പ്രളയമജനസപ്പെടുത്തുകയമണല ളവണ്ടതല.

                                          

      വനവൃകങ്ങള്  സവട്ടവനശവപ്പെവചല  മണവല്  ജലശം  ആഴവറങ്ങുന്നതവസന

തടസസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല.  കൂടമസത  മണവടവചവല്  ളപമലുളളവയ്ക്കുശം  മരങ്ങള്  സവട്ടുന്നതല

കമരണമമകുന്നു .നശവച്ചുളപമയവ പുനര്നവര്മവകളമമള് അവയവടയവല് മരങ്ങല്കശം
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സസഖ്യങ്ങള്കശം  ഇനവ  സമനമുണ്ടമകണശം.  സവട്ടവനശവപ്പെവച  വൃകങ്ങള്ക  പകരശം

അതവസന  ഇരട്ടവ  വൃകങ്ങള്  സവച്ചുപവടവപ്പെവക്കണശം.മണവസന  ഘടനസയ  നശവപ്പെവകന്ന

രമസകൃഷവരനീതവ  ഉളപകവചല  കജവരനീതവ  അവലശംബവക്കണശം.നവലവവലുളള

കജവകവവവധഖ്യവശം  ആവമസവഖ്യവസകളശം  സശംരകവകക  എന്നതമണല  ഏറവശം

പ്രധമനശം.  കജവമമലവനഖ്യങ്ങളശം  അകജവ  മമലവനഖ്യങ്ങളശം  ളവര്തവരവചല

സശംസ്കരവക്കമനുളള  സശംവവധമനങ്ങള്  നഗരങ്ങളവല്  സമപവക്കണശം.

കജവമമലവനഖ്യങ്ങള്  ഉപളയമഗവചല  ഒമളരമ  വനീട്ടവളലകശം  ആവശഖ്യമമയ

പമചെകവമതകശംസദ്വൈയശം  നവര്മവക്കമന  സമധവക്കണശം.മലവനജലശം  ഒഴുക്കവവവടമനുളള

കൃതഖ്യമമയ  കഡ്രൈളനജല  സശംവവധമനശം  നവര്മവക്കണശം.  പുഴകളശം  മറ്റുശം

കളയറവസക്കമണ്ടുളള  ഒരു  നവര്മമണ  പ്രവര്തനങ്ങളശം   ളകരളതവനമസതമരു

ഉപകമരവശം സചെയ്യുന്നതല.
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ആളഗമളതമപനവശം പ്രളയമനനര ളകരളവശം

              ആധുനവക ളലമകശം ളനരവടുന്ന ഏറവശം വലവയ

പ്രതവസനവയമണല  ആളഗമളതമപനശം.  മനുഷഖ്യസനറ

പ്രകൃതവളയമടുള്ള ക്രൂരകൃതഖ്യങ്ങളസട പരവണവത ഫലമമണല ഒമളരമ

പ്രകൃതവ  ദുരനങ്ങളശം.   കഴവ ഞ്ഞുളപമയദവനങ്ങളവല്  ളകരളജനത  അനുഭവവചതുശം

അതരശം ഒരു ദുരനശം തസന്ന.  

                     ആളഗമളതമപനശം ഒരു പ്രതവസനവയമയവ മനുഷഖ്യന അനുഭവവകന്ന

ഇന്നസത സമഹചെരഖ്യതവലുശം  മനുഷഖ്യസനറ  അതഖ്യഗഹതവനുശം  ഐഢശംഭരതവനശം

പ്രകൃതവളയമടു  സചെയ്യുന്ന  സകമടുശം  ക്രൂരതകള്കശം  അറുതവ  വന്നവട്ടവല  എന്നതല

വര്തമമനളലമകതവസല  വമസവശം   .ആധുനവകളലമകശം  സമളങ്കതവകമമയവ

വളസരയധകശം  വവകസവചതല  മനുഷഖ്യസനറ  അധദ്വൈമനഭമരശം  കുറയ്കുകയുശം  സമയലമഭവശം

ഉമണ്ടമക്കവയളപ്പെമള്  അതല  ഭൂമവകശം  അതവസനറ  സന്തുലനതവനുശം  ഏല്പ്പെവച

പ്രതഖ്യമഘമതങ്ങള്  മനുഷഖ്യസനറ  സങ്കല്പ്പെങ്ങള്ക്കതനീമമയവരുന്നു.  മനുഷഖ്യസനറ  ചെവല

പ്രവര്തനങ്ങള് മൂലശം കമര്ബണ് കഡഒമകകഡല  അനരനീകതവസലത്തുന്നതമണല

ആളഗമള  തമപനതവസനറ  ഒരു  പ്രധമന  കമരണശം.  പമസവകല  കതവകന്നതുശം

വനനശനീകരണശം നടത്തുന്നതുശം ആളഗമളതമപനതവനു കമരണമമകുന്ന വമതകങ്ങള്
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അനരനീകതവസലത്തുന്നതവനു  കമരണമമകുന്നു.  ഈ  ആളഗമളതമപനശം  പവന്നനീടല

ഒമളസമണ്  ളശമഷണതവനു  കമരണമമകുന്ന.  റഫവജളറററുകള്  AC,

വവവവധതരശംസലളപ്രകള്,  അഗവശമന വമതകങ്ങള് തുചെടങ്ങവയവ കലളളമളറമ  ഫലളളറമ

കമര്ബണകള്  ഹമളലമണ്  തുടങ്ങവയ  വമതകങ്ങളസട  ളസമതസ്സുകളമണല.  ഇവയല

ദനീര്ഘകമലശം അനരവകതനീല് മമറമവലമസത നവലനവല്ക്കമന ളശഷവയുണ്ടല.

     ഇവ  ഭൂമവസയ  ഒരു  പുതപ്പുളപമസല  സശംരകവകന്ന  ഒമളസമണ്  പമളവസയ

നശവപ്പെവകന്നു.ഒമളസമണ്  പമളവ  നശവകന്നതല  സൂരഖ്യനവല്  നവന്നുള്ള  ഹമനവകരമമയ

അള്ടമവയലററശവകള്ഭൂമവയവസലത്തുന്നതവനുകമരണമമകുന്ന.ഇതലആഹമരശശംഖലയുസട

തകര്ച,സസഖ്യവളര്ചമുരടവക്കല്അനത,സതമലവപ്പുറത്തുണ്ടമകുന്ന കഖ്യമനസര് തുടങ്ങവയ

പ്രശ്നങ്ങള്ക  കമരണമമകുന്നു.ആളഗമളതമപനശം  മനുഷഖ്യരമശവക്കല   വനവവനമശശം

വവതയ്കുളമമഴുശം  അവസനറ  പ്രവര്തവകള്ക്കല  ഒരറുതവയുശം  വന്നവട്ടവസലന്നുള്ളതമണല

സമൂഹതവളലക ളനമകളമമള് മനസവലമക്കമന സമധവകന്നതല.       

 നൂറമണ്ടവലുണ്ടമയ  ഏറവശം  വലവയ  ദുരനമമയവരുന്നു  കഴവഞ്ഞുളപമയ

പ്രളയശം.പ്രകൃതവളയമടല  സചെയ്യുന്നതവനല  എസന്നങ്കവലുശം  ഒരവയല്  അതല  പ്രതവകരവയ്ക്കുശം

എന്നതവനുളള  ഉതമ  ഉദമഹരണമമയവരുന്നു  പ്രളയശം.അതവലുപരവ

സര്വ്വമനു ഷഖ്യര്കമമയുളള ഒരു മുന്നറവയവപ്പു കൂടവയമയവരുന്നു ആ ദുരനശം.മനുഷഖ്യസനറ

സദ്വൈതവളനമ  നൂതനസമളങ്കതവകവവദഖ്യളയമ  പ്രകൃതവയുസട  തവരവചടവസയ

പ്രതവളരമധവക്കമനമവവസലന്നുളള  വമസവശം  മനസവലമളക്കണ്ടതല  ഇന്നസത

സമഹചെരഖ്യതവല്  അനവവമരഖ്യമമണല.ഇന്നല  ളകരളശം  അതവജനീവനതവസനറ
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പമതയവലമണല.നവരവധവ  മനുഷഖ്യജനീവനുശം  സമത്തുശം ളകരളജനതയുസട  പ്രതനീകകളശം

കവര്സന്നടുത്തുസകമണ്ട ലളപമയ  പ്രളയതവല്  നമമമവളശഷമമയ  ളകരളതവസനറ

പുനര്നവര്മമണമമണല ഇനവ നമ്മുസട ലകഖ്യശം.പ്രളയതവല് നവന്നുശം  സളഹമദരങ്ങസള

രകവയമന അവര്ക ളനളര നനീട്ടവയ അളത സഹമയഹസങ്ങള് അതവജനീവനതവലുശം

അവര്ക്കമയവ  നനീട്ടമനുളള  ബമധഖ്യത  നമശം  ഓളരമരുതര്കശം  ഉണ്ടല.രകസപട്ടവര്ക്കല

ഇനവ എനല എന്നുള്ള ളചെമദഖ്യശം മുന്നവല് പ്രതവസനവയമയവ നവലനവല്കകയമണല.

"നമ്മുസട  എലമവരുസടയുശം  പ്രവര്തവകളസട  ഫലമമണല

പ്രളയശം.അതുസകമണ്ടുതസന്ന  ഈ  പ്രളയതവസനറ  ഉതരവമദവകള്

നമസളലമവരുമമണല.ളകരളതവസനറ  പുനര്നവര്മമണശം  സമധഖ്യമമകന്ന  ഈ

സമഹചെരഖ്യതവല് അതല പ്രകൃതവക്കല ളദമ ഷകരമലമത രനീതവയവല് നടപ്പെമളക്കണ്ട

വലവസയമരുതരവമദവതദ്വൈമമണല ഇന്നല നമുകള്ളതല. “

   ഒരു തരതവല് ആളഗമളതമപനതവസനറയുശം മറ്റുപ്രതവഭമസങ്ങളസടയുശം പരവണവത

ഫലങ്ങളമണല  ഈ  പ്രളയശം.  ആളഗമളതമപനവശം  പ്രളയവശം  നമ്മുകതസന്നയമണല

ളദമഷശം  സചെയ്യുന്നതല.ആധുനവകവതലകരണവശം  പുളരമഗമനവശം  പ്രകൃതവകകൂടവ

അനുളയമജഖ്യമമയ  രനീതവയവല്  സമധഖ്യമമക്കമന  ഭരണമധവകമരവകള്സക്കമപ്പെശം

നമുസക്കലമവര്കശം ഒന്നവക്കമശം.

ളറമണവയ രമജ
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ഗമനവജവ    ജജീവചരരിതത

  

    1869  ഒളകമബ൪  2-നല  ഗുജറമതവസല  ളപമ൪ബനറവല്

ളമമഹനദമസല    കരശംചെന്ദലഗമനവ  ജനവച്ചു.പുതവഭമയവയുസടയുശം

കരശംചെന്ദലഗമനവയുസടയുശം  4-  മശംമസത  പുതലറനമണല.

കരശംചെന്ദലഗമനവയുസട  ളജമലവ  രമജലഘട്ടവലമയവരുന്നതവനമല്

ഗമനവജവയുസട  പ്രമഥമവക  വവദഖ്യമഭഖ്യമസവശം

രമജലഘട്ടവലമയവരുന്നു.13-  മശം  വയസവല്  രമജലഘട്ടവസലഒരു   വഖ്യമപമരവയുസട  മകളമയ

കസ്തൂര്ബസയ  വവവമഹശം  സചെയ.  ഗമനവജവയുസട  തുട൪  വവദഖ്യമഭഖ്യമസതവനമയവ

ദകവണമഫവക്കയവളലക്കല   ളപമയവ.  അവവസടയമയവരുന്നു

ഉപരവപഠനശം.അളദ്ദേഹതവനവവസട  വക്കനീലമയവ  ളജമലവ  കവട്ടവ.  1906-ല്

ദകവണമഫലറവക്കയവല്  ആദഖ്യ  സതഖ്യമഗഹശം  നടതവ.  പവന്നനീടല  ഭമരതസത

സദ്വൈതനമമകന്നതവനു  ളവണ്ടവ  ധമരമളശം  സതഖ്യമഗഹങ്ങള്  നടതവ.അളദ്ദേഹശം

നടതവയ സതഖ്യമഗഹങ്ങളവല്  ആദഖ്യസത സതഖ്യമഗഹശം ബനീഹമറവല് നടന്ന ചെമമരന

സതഖ്യമഗഹമമയവരുന്നു.പവന്നനീടല അളദ്ദേഹശം ളകരളതവല് ഉപ്പു സതഖ്യമഗഹവശം 
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ഗുരുവമയൂ൪ സതഖ്യമഗഹവശം നടതവ. ഇതു കൂടമസത സദ്വൈമതനഖ്യതവനു ളവണ്ടവ ധമരമളശം

സതഖ്യമഗഹങ്ങള്  നടതവ.അളദ്ദേഹശം  സതഖ്യതവലൂസടയുശം  അഹവശംസയവലൂസടയുമമണല

സമരങ്ങള് നടതവയവരുന്നതല. ഗമനവജവയൂസടയുശം മറല സദ്വൈമതനഖ്യ സമര ളപമരമളവകളശം

1947  ആഗസല  15-നല  ഇനഖ്യക്കല  സദ്വൈമതനഖ്യശം  ളനടവ  തന്നു.  1948 നവശംബ൪ 30-നല

നമഥൂറമശം വവനമയല ളഗമഡലളസ എന്ന മത ഭ്രമനസന്റെ സവടവളയറല ഈ ളലമകളതമടല വവട

പറഞ്ഞു. 

അശദ്വൈവന സക ആനന്ദന

IXA             
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സലററനീഫന                  ഡബബ്ല്യു ളഹമക്കവങല  -   ജനീവവകന്ന പ്രതവഭമസശം

           

              

            

             ശമസജനമയ സലററനീഫന  ളഹമക്കവങവസനകറവചല

ളകട്ടവരവകമളലമ.പ്രപഞ  രഹസഖ്യങ്ങസളകറവചല  നൂതനമമയ

അളനദ്വൈഷണങ്ങള്  നടതവയളഹമക്കവങല  ളമമളട്ടമര്  നന്യൂളറമണ്

എന്ന  ഗുരുതരളരമഗശം  ബമധവചല  ശരനീരശംതളര്ന്നല  ജനീവവതശം

പൂര്ണമമയുശം  വനീല്സചയറവളലക്ക  ഒതുക്കസപ്പെട്ട   പ്രതവഭആണല.

സശംസമരളശ    ഷവ  ന     ഷസപ്പെട്ടല,  ആശംഗഖ്യഭമഷയ്ക്കു  ളപമലുശം  പറമത

നവസഹമയമവസയവലമസണങ്കവലുശം  ളരമഗതവനു കനീഴടങ്ങവ  ഒതുങ്ങവ  കൂടമന അളദ്ദേഹശം

തയമറമയവല.  പ്രവര്തനകമമമയ ഒളരസയമരവയവ    മമയ  വലതു കകയവസല

ചൂണ്ടു വവരലുപളയമഗവചല,   കശംപന്യൂട്ടറവല്  സതളവയുന്ന അകരങ്ങള് സപറുക്കവസയടുതല

ളഹമക്കവങല  മഹതമയ  ആശയങ്ങള്  ളലമകതവനു  സമമനവച.  പ്രപഞ

രഹസഖ്യങ്ങസളകറവച്ചുശം  തളമമര്ഗര്തങ്ങസളകറവചമുള്ള  അളദ്ദേഹതവസനറ

സവദ്ദേമനങ്ങള് സഎനസലററനീനു ളശഷമുണ്ടമയ ഏറവശം മഹതമയ കസണ്ടതലുകളമയവ

കണക്കമക്കസപ്പെടന്നു.  A  brief  history  of  time അ ടക്കമുള്ള
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ശമസഗന്ഥങ്ങള്അളദ്ദേഹതവസനറ രചെനകളമണല.  ഇരൗ ളനട്ടങ്ങളസട അശംഗനീകമരമമയവ

ളഹമക്കവങ്ങവനല   അളനകശം  ബഹുമതവകള്  ലഭവചവട്ടുണ്ടല.  ളകശംബവ    ഡലജല

സര്വകലമശമലയുസട ലൂളക്കഷഖ്യന പ്രഫസ ര് ഒമഫല  മമതമമറവകല,  അളമരവക്കയവസല

ഏറവശം  വലവയബഹുമതവയമയ  ആല്ബര്ട്ടല  സഎനസലററനീന  അവമര്ഡല,

ബവ.ബവ.സവ.നല്കുന്ന  മമസലററര്  ഒമഫല  യൂണവളവഴല,  ആളറമളശം

സര്വകലമശമലകളസടളഹമണററവ  ളഡമകളറററല   എന്നവവ  അവയവല്

ചെവലതമണല.ശമരനീരവക  മമയ  സകമടവയ  അവശതകള്  ഏല്പ്പെവച  സവല്ലുവവളവകസള

ഇച്ഛമശക്തവസയസകമണ്ടല  മറവകടക്കമന  കഴവയുസമന്നതവസനറ  ഉദമതമമതൃകയമണല

സലററനീഫന ളഹമക്കവങല.

അരവവന്ദല സക.സജ
IXA    
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വമയനയുശം വമയനമശമലയുശം

 
       പുസകങ്ങസള ജനീവവതസ്പന്ദങ്ങളമയവ കമണന്ന ഒരുതലമുറ നമുകണ്ടമയവരുന.

അകരങ്ങളവലൂസട  ഒരു  സമൂഹതവസന്റെ   ചെലനങ്ങസള  നനീരനീകണവവളധയമമകന്ന

കമലഘട്ടശം  ഉണ്ടമയവരുന്നു.  ളലമകജനതസയ  മമറവമറവകകയുശം  അവര്ക്കല  ശരവയമയ

ദവശമളബമധശം നല്കുകയുശം സചെയ അളനകശം വഖ്യക്തവതദ്വൈങ്ങള്ക്കല ആളവശശം  നല്കവയ

ഒരു ചെലനശക്തവയമണല വമയന.  ഇന്നല  കമലശം മമറവ  .  പുസകങ്ങളസട  പ്രമധമനഖ്യശം

കുറഞ്ഞു.  വമയന സമസല സമസല  അപ്രതനീകമമകമന തുടങ്ങവ.  വമയനശമലകളവസല

അലമമരകളവല്   പുസകങ്ങള്   വമയനക്കമരസന്റെ  കമസലമചയുശം  കമതവരവളക്കണ്ട

അവസ.  പുതവയ  തലമുറയുസട  പുതവയ  പ്രവണതയമണല  വമയനയുസട

അനവശ്ചവതതദ്വൈതവനല  തുടക്കമവട്ടതല,  സമമകബല്  ളഫമണകളവല്  അതഖ്യമധുനവക

സമളങ്കതവക വവദഖ്യയുശം ളമശപ്പുറസത കശംമന്യൂട്ടറവസന ളപ്പെമസല സഹയമത്രവകനമയവ 

സകമണ്ടുനടകന്ന ലമപല ളടമപുകളവസല  സരൗകരഖ്യവശം മസറന്തുശം  കമണമന  പറമത

പ്രവണതയവളലക്കല   ഈ തലമുറസയ  സകമസണ്ടതവച്ചു.  ചുറശം   നടകന്ന സശംഭവശം

ഇന്നസത തലമുറയുസട  അനക്കമവലമയ്മ  ,  പുസകങ്ങസള കണ്ടവസലന്നല നടവകളമമള്

ഒരു ളചെമദഖ്യശം  ഉയര്ന്നുവരുന്നതല  ആരുശം ശദ്ധവകകയവല.   സമൂഹതവസന്റെ  യമത്ര
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എളങ്ങമട്ടല  ?   ഒരു  നമടവസന്റെ  ,  ജനതയുസട  സശംസ്കമരസതയുശം   ചെരവത്രസതയുശം

അടയമളസപ്പെടുതമന  മുഖഖ്യചെമലകശക്തവയമയവ പ്രവര്തവളക്കണ്ട പുസകങ്ങള്  ഇന്നല

പലയവടത്തുശം  നവറശം  പവടവച   അലമമരകളവല്  കവടന്നുറങ്ങുകയമണല.  സമൂഹസത

മുഖഖ്യധമരയവളലക്കല സകമണ്ടതവളക്കണ്ട പുസകങ്ങള് ഇന്നല ആ മുഖഖ്യ ഉതരവമതവതദ്വൈശം

സചെയമത അവസയമയവ കവക്കറവസന്റെയുശം ടവ.വവ ചെമനലുകളസടയുശം പവറസക ളപമകുന്ന

പുതവയ തലമുറ ഉതരവമദവതദ്വൈശം മറന്നുളപമകുന്നു.  തവരവചറവവവസന്റെ ളരഖയമണല വമയന.

അനുഭവങ്ങളശം പ്രമളയമഗവകതയുശം തവരവചറവഞല സമൂഹതവനു ഭമഗമമയവ  നവല്ളക്കണ്ട

ഈ  വവഭമഗശം  മറന്നുളപമകുന്നതല   പ്രതവബദ്ധതയമണല.  വമയനമശമലകള്

സമൂഹതവസന്റെ   പ്രതവബദ്ധതസയ  സശംരകവച്ചു  നവര്ത്തുന്ന   ചെമലകശക്തവയുസട

അടയമളമമണല വമയനശമലകള് . പുസകങ്ങള് ളതടവസയത്തുന്ന ഒമളരമരുതരുസടയുശം

വവകമരമമകുകയമണല  ഒമളരമ  വമയനമശമലകള്.   വമയനശമലകള്  ആളനക്കമുള്ള

സജനീവ അകരസവരമളകന്ദ്രങ്ങളമയവ മമറണശം . 

                

                    വമയവചമല് വളരുശം വമയവചവസലങ്കവല് വളരുശം

                    വമയവചമല് വവളയുശം വമയവചവസലങ്കവല് വളരുശം             

                                                                                   

  ആയവഷ ഇഖലബമല്
                                                                                             കമസല    9
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സൃഷവക്കമയല

 ജമതവ-മത-വര്ണ-രമഷനീയ  ചെവനകള്ക്കതവതമമയവ

സമൂഹവകമമയുശം  സസവകമരവകമമയുശം   ളകരള  ജനതസയ

ഇണക്കവനവര്ത്തുന്ന  പ്രധമനഘടകശം  മലയമളഭമഷയമണല  കുറചല  മമസങ്ങള്കമുമല

നമള്  അനുഭവവച്ചു   കഴവഞ  ഒരു  സശംഭവമമണല  പ്രളയശം.  അതവസന  ളനരവട്ടല

മുന്നറവവമണല  ളകരളതവല്  ഉള്ളതല.  പുതവയതമയവ  തുടങ്ങുന്ന  നവളകരളതവനമയവ

നമ്മുക്കല ഒരുമവചല സസകളകമര്ക്കമശം 

          സസദവതവസനറ   സദ്വൈനശം  നമടല  എന്നല  അറവയസപ്പെടുന്ന  ളകരളശം

മലയുശം,പുഴയുശം,അരുവവയുശം,കുളവശം,പചപ്പുശം,തണനീര്തടങ്ങളശം  നവറഞ  നമ്മുസട

സദ്വൈനശം  നമടമണല  ളകരളശം.  ആ  ളകരളസത  മനുഷഖ്യര്  ദുരുപളയമഗശം  സചെയതല

മുലമമണല മഹമപ്രളയശം നമ്മുസട ളകരളസത മമറവമറവചതല. പ്രളയതവല് നശവചനമ്മുസട

സദ്വൈനശം  നമടവസന  നമ്മുക്കല  തവരവചല  പവടവക്കമനമയവ  നവശംബര്  ഒന്നല  മുതല്  നമ്മുക്കല

അധദ്വൈമനവക്കമശം .

           ഇനവ നമ്മുസട ളകരളതവല്  കണ്ടു വരുന്ന ഒരു വസ്തുവമണല പമസവകല അതവസന

ഈ ളകരളതവല് നവന്നല തസന്ന അകറ്റുക.  സ്കുളവലുശം,  ഒമഫവസവലുശം ,  വനീടുകളവലുശം എലശം

പസവകല  കുപ്പെവകളശം,  പമത്രങ്ങളശം  കവറുകളശം    എലമശം  നശവപ്പെവകക  അലുമവനവയശം

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
                                           



                  
                                                                   75                                                                         മഴവവലല

പമത്രങ്ങളശം  സവല്  കുപ്പെവകളശം,  സഞവകളശം  എലമശം  ഉപളയമഗവകക.  കടയവല്

ളപമകുളമമള് സഞവകളമമയവ ളപമകുക എങ്ങസന ഈ ളകരളതവല് നവന്നു പസവകല

അകറ്റുക. പസവകല ഇലമത ഒരു പുതവയ ളകരളസത സലഷവകക  .

        ഇനവ നമള് ഈ ളലമകതല തസന്ന കണ്ടു വരുന്ന ഒരു  ളരമഗമമണല കമനസര്

അതുശം നമള് തസന്ന  വരരുത്തുന്നതമണല പണ്ടുകമലതല വനീടനീല് ആഹമരശം ഉണ്ടമക്കവ

കഴവചവരുന്നതുസകമണ്ടല ഇങ്ങസന കമനസര് എന്ന ളരമഗശം അവരവല് ഉണ്ടമയവരുന്നവല.

ഇളപ്പെമള്  എലമവരുശം  വനീടനീസല  ആഹമരശം  ഒഴവവമക്കവ.  പുറതല  ളഹമട്ടലവസല

ആഹമരമമണല  കഴവകന്നതല.  അതുസകമണ്ടമണല  കമനസര് ഈ ളലമകതല  വഖ്യപവചല

പവടവചവരവകന്നതല  നമള്  കഴവവതുശം  വനീടവസല  ആഹമരശം  കഴവകക.  പവസന്ന  നമള്

എലമശം   വനീടനീല് പചക്കറവ  നട്ടല  വളര്തമന ശമവകക വവഷമവല ആഹമരശം  കഴവചല

ആളരമഗഖ്യശം  നവലനവര്ത്തുക.     ഇനവ  നമള് എലമവരുശം പുഴകളവല് ളപമയവ  തുണവ

അലകകളയമ, വമഹനങ്ങള്  കഴുകുകളയമ,  മഖ്യഗങ്ങസള കുളവപ്പെവകകളയമ സചെയരുതല.

മമലവനഖ്യങ്ങള്  വലവചല  എറവയരുതല  പുഴകളശം  ,  കുളങ്ങളശം  ,  അരുവവകളശം   വരുശം

തലമുറക്കമയവ  സശംരഷവക്കമശം  .  വയലുകളശം  ,  കുന്നുകളശം  നശവപ്പെവക്കരുതല   വരുശം

തലമുറയല  ആയവ  പചപ്പെല  നവറഞ  ളകരളശം  നല്കമശം  അതവസന  നവളകരളശം

സഖ്യഷവകന്നതവനല ജമതവ -മത വഖ്യതഖ്യസമവലമസത സസകളകമര്ക്കമശം. 

അശദ്വൈതവ സജനീവല
IXA        
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ളകരള പുനര്നവര്മമണശം

       നവളകരള  നവര്മവതവക്കമയവ   ജനങ്ങളസട  ഒരുമയുശം

സഹകരണവശം  ളവണ്ട ഘട്ടമമണവതല.  ഭമവവതലമുറകളളമടുള്ള

നമ്മുസട  ഉതരവമദവതദ്വൈശം  നവര്വഹവളക്കണ്ട സമയമമണവതല  .

കൂട്ടമയുള്ള അതവജനീവനശം  മലയമളവകളസട  സവവളശഷതയമയവ

മമറവയവരവകന്ന ഈ അവസരശം   നവളകരള  നവര്മതവക്കമയവ

നമുക്കല എലമവര്കശം കകളകമര്ക്കമശം  അങ്ങസന പുനര്നവര്മമണതവസന്റെ പുതന

മമതൃക  കൂടവ  നമുക്കല  ളലമകതവനുമുമമസക  സമര്പ്പെവക്കമനുള്ള   പ്രവര്തനമമണല

നടതവസക്കമണ്ടവരവകന്നതലപ്രളയസത  അതവജനീവവച  ജനത  എന്ന  നവലയവല്

ളലമകതവനു മുന്നവല്  തസന്ന  മമതൃകയമവകയമണല  നമ്മുസട ളകരളശം  .ളകരളസത

പുനര്നവര്മവകളമമള്  നമളമയ  മനുഷഖ്യര്  പ്രകൃതവസയ   ബമധവകന്ന കമരഖ്യങ്ങള്

സചെയമസത  ളവണശം  ളകരളസത പുനര്നവര്മവക്കമന    .  കമലവര്ഷസക്കടുതവയുസട

ഫലമമയവ  അനുഭവവകന്ന  ഈ  പ്രളയശം   മൂലശം  പ്രകൃതവയവസല  ജനീവജമലങ്ങളസട

ആവമസവഖ്യവസയുശം   പ്രകുതവയവസല  കജവകവവവധഖ്യവശം   നമശവക്കമന  തുടങ്ങവ.

ഉപജനീവനമമര്ഗങ്ങള്   നഷസപ്പെട്ടവര്ക്കല   അനുളയമജഖ്യമമയ  പുതന

ഉപജനീവനമമര്ഗസമദ്ധഖ്യതകള് കസണ്ടതമല് എന്നവവ ളകരളതവല് നടന്നുവരുന്നു.

പ്രളയസത  അതവജനീവവചല  ളകരളനീയ  ജനതയുസട   കൂട്ടമയ  പ്രവര്തനതവസന്റെ

ഫലമമയമണല.  ഇതവനമയവ പ്രകൃതവസയ സശംരകവകക നവളകരള പുനര്നവര്മവക്കമശം
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പുതവയ  ളകരളശം

       ജമതവ-മത-വര്ണ-രമഷനീയ  ചെവനകള്ക്കതവതമമയവ

സമൂഹവകമമയുശം  സസവകമരവകമമയുശം   ളകരള  ജനതസയ

ഇണക്കവനവര്ത്തുന്ന  പ്രധമനഘടകശം  മലയമളഭമഷയമണല

.കുറചല മമസങ്ങള്കമുമല  നമള് അനുഭവവച്ചു  കഴവഞ ഒരു

സശംഭവമമണല  പ്രളയശം.  അതവസന  ളനരവട്ടല  മുന്നറവവമണല  ളകരളതവല്  ഉള്ളതല.

പുതവയതമയവ തുടങ്ങുന്ന നവളകരളതവനമയവ നമ്മുക്കല ഒരുമവചല സസകളകമര്ക്കമശം .

          സസദവതവസനറ   സദ്വൈനശം  നമടല  എന്നല  അറവയസപ്പെടുന്ന  ളകരളശം

മലയുശം,പുഴയുശം,അരുവവയുശം,കുളവശം,പചപ്പുശം,തണനീര്തടങ്ങളശം  നവറഞ  നമ്മുസട

സദ്വൈനശം  നമടമണല  ളകരളശം.  ആ  ളകരളസത  മനുഷഖ്യര്  ദുരുപളയമഗശം  സചെയതല

മുലമമണല മഹമപ്രളയശം നമ്മുസട ളകരളസത മമറവമറവചതല. പ്രളയതവല് നശവചനമ്മുസട

സദ്വൈനശം  നമടവസന  നമ്മുക്കല  തവരവചല  പവടവക്കമനമയവ  നവശംബര്  ഒന്നല  മുതല്  നമ്മുക്കല

അധദ്വൈമനവക്കമശം .

           ഇനവ നമ്മുസട ളകരളതവല്  കണ്ടു വരുന്ന ഒരു വസ്തുവമണല പമസവകല അതവസന

ഈ ളകരളതവല് നവന്നല തസന്ന അകറ്റുക.  സ്കുളവലുശം,  ഒമഫവസവലുശം ,  വനീടുകളവലുശം എലശം

പസവകല  കുപ്പെവകളശം,  പമത്രങ്ങളശം  കവറുകളശം    എലമശം  നശവപ്പെവകക  അലുമവനവയശം

പമത്രങ്ങളശം  സവല്  കുപ്പെവകളശം,  സഞവകളശം  എലമശം  ഉപളയമഗവകക.  കടയവല്
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ളപമകുളമമള് സഞവകളമമയവ ളപമകുക എങ്ങസന ഈ ളകരളതവല് നവന്നു പസവകല

അകറ്റുക. പസവകല ഇലമത ഒരു പുതവയ ളകരളസത സലഷവകക  .

    ഇനവ നമള് ഈ ളലമകതല തസന്ന കണ്ടു വരുന്ന ഒരു  ളരമഗമമണല കമനസര്

അതുശം നമള് തസന്ന  വരരുത്തുന്നതമണല പണ്ടുകമലതല വനീടനീല് ആഹമരശം ഉണ്ടമക്കവ

കഴവചവരുന്നതുസകമണ്ടല ഇങ്ങസന കമനസര് എന്ന ളരമഗശം അവരവല് ഉണ്ടമയവരുന്നവല.

ഇളപ്പെമള്  എലമവരുശം  വനീടനീസല  ആഹമരശം  ഒഴവവമക്കവ.  പുറതല  ളഹമട്ടലവസല

ആഹമരമമണല  കഴവകന്നതല.  അതുസകമണ്ടമണല  കമനസര് ഈ ളലമകതല  വഖ്യപവചല

പവടവചവരവകന്നതല  നമള്  കഴവവതുശം  വനീടവസല  ആഹമരശം  കഴവകക.  പവസന്ന  നമള്

എലമശം   വനീടനീല് പചക്കറവ  നട്ടല  വളര്തമന ശമവകക വവഷമവല ആഹമരശം  കഴവചല

ആളരമഗഖ്യശം നവലനവര്ത്തുക. 

         ഇനവ നമള് എലമവരുശം പുഴകളവല് ളപമയവ തുണവ അലകകളയമ, വമഹനങ്ങള്

കഴുകുകളയമ,  മഖ്യഗങ്ങസള  കുളവപ്പെവകകളയമ  സചെയരുതല.  മമലവനഖ്യങ്ങള്  വലവചല

എറവയരുതല പുഴകളശം , കുളങ്ങളശം , അരുവവകളശം  വരുശം തലമുറക്കമയവ സശംരഷവക്കമശം .

വയലുകളശം  ,  കുന്നുകളശം  നശവപ്പെവക്കരുതല   വരുശം  തലമുറയല  ആയവ  പചപ്പെല  നവറഞ

ളകരളശം  നല്കമശം  അതവസന  നവളകരളശം  സഖ്യഷവകന്നതവനല  ജമതവ  -മത

വഖ്യതഖ്യസമവലമസത സസകളകമര്ക്കമശം. 

      ശനീലകവ സക  .   ബമബ 
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മഹമതമഗമനവ

ഞമന നവങ്ങള്സക്കമരു മമനവക സൂക്തശം തരമശം

നവങ്ങള് സശംശയഗസതനമകുളമമളഴമ അഹന

നവങ്ങളവല് അതവരുകവവയുളമമളയമ ഈ ഒരു

ഉപമയശം പരനീകവച്ചുളനമക്കവയമല് മതവ

നവങ്ങള്  കണ്ടവട്ടുള്ളതവല്വചല ഏറവമധവകശം

ദരവദ്രനമയ , നവസഹമയനമയ  മനുസഷഖ്യന്റെ മുഖശം

സങ്കല്പവച്ചുളനമകക.എന്നവട്ടല നവങ്ങള്

സചെയമനുളദ്ദേശവകന്ന കമരഖ്യശം അയമള്ക്കല

ഏസതങ്കവലുശം രനീതവയവല് പലറളയമജനസപ്പെടുളമമ എന്നല

സദ്വൈയശം ളചെമദവച്ചുളനമകക.അതുസകമണ്ടല

അയമള്ക്കല എസനങ്കവലുശം ളനട്ടമുണ്ടമകുളമമ?

അതയമള്ക്കല അയമളസട ജനീവവതഭമഗളധയങ്ങളസട
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ളമല് എസനങ്കവലുശം ഒരു നവയനലറണശം ഉണ്ടമക്കവ

സക്കമടുകളമമ? മസറമരു രനീതവയവല് പറഞമല്

നമ്മുസട നമട്ടവല് ആധഖ്യമതവകമമയുശം

ശമരനീരവകമമയുശം പട്ടവണവകവടകന്ന

ളകമടവക്കണക്കവനല ആളകള്ക്കല  സദ്വൈരമജഖ്യശം

ളനടുന്നതവനല അതല സഹമയകമമകുളമമ?

അപ്പെമള് സശംശയമവലമതമകുന്നതമയുശം

അഹന അലവഞ്ഞുളപമകുന്നതമയുശം

നവങ്ങള്ക്കല അനുഭവസപ്പെടുശം.
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സവളവചശം എളന്നമടല പറയമതവരുന്നതല

ഒരു നുറുങ്ങുസവട്ടതവനമയല

എന മനശം ളകഴുന്നു

ഉരുകവ എന ആതമവവനന്നമഴങ്ങളവല്

വനീണസപമലവയുന്ന കു ഞ്ഞുസവട്ടശം

കണവല് ചെവമമസതയുയരുന്ന

കമതവല് ളകള്ക്കമനമവലത

മധുരശവലയമണനീ സവളവചശം.

മഴയത്തുശം സവയവലത്തുശം

മമയുകവല മറയുകവല.

എസനറ സദ്വൈപ്നമമയല നനീ

ആളകവളല?

ളനരശം കണ്തുറളക്ക,

സതന്നവനനീങ്ങുശം നവസനറ-

മണവസകമഞലുശം,
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ഒമടവമറയുന്ന നവസനറ

ചെവരവകളശംകമതവടമസത,

ഒമടവമറയുമനീ സവളവചളമ,

നനീസയളന എളന്നമടല

പറയമന സവമവവന്നു

എന്നവസട്ടളന പറയമതവരുന്നു?

ഒഴുകവ നടകമനീ

കമറവസന ഇക്കവളവയമക്കവ

പമഞ്ഞുളപമകുവസതങ്ങസന?

നവന സനമമരങ്ങള്

എളന്നമടുസചെമലമസത

അകസല നനീ മമഞ.

കവനമവവസനറ വള്ളവകടവലവല്

തളവരവടുന്ന മുലളപമസല

എന ളസ്നേഹവനീഥവയവല്

നനീസയമരു ളനമട്ടശം എറവഞവ-
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ടുളമമള് നനീ എന്നുസമളനറതുമമത്രശം

ജനീവനമയല കരുതവ ഞമന 

എന്നവട്ടുസമളന നനീ പറയമതവരുന്നതല?

പറയമതവരുന്നതല?

പറയമതവരുന്നതല?
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അകരപ്പൂക്കമലശം

വമയവച്ചു വമനവലുയരണശം നമളനീനമടവസന്റെ-

സവട്ടമമയവ മവന്നവതവളങ്ങണശം.

അകരജല ഞമനമുണ്ടമകണശം എന്നുളമ-

വമയവചറവവവളലസക്കറവസടണശം..(2)

ഹരവശവകറവചവട്ട നമള് മുതല് വമയന-

കുസടയുസണ്ടന്നുളമ നമളവല് തന.

''പുസകമൃതബ്ല്യുവവന കമലമമളണമ ഇതല-

വമയനകുറവളള ളലമകമമളയമ.''....

* * * * * * * * * * * * * * * 
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വമയനകുസടയുസണ്ടങ്കവളല നമളവല്-  

എന്നുശം വവജയവശം കുസടനവല്ക.......

ളതമണ്ടവക്കളവകന്ന ളഫമണകള് മമറവ നമശം-

സനഞവളലസക്കറണശം പുസകങ്ങള്..

വമയവച്ചു വളരണശം ചെവനവച്ചു ളനടണശം

അകരളലമകമമളക്കണശം കളവക്കളശം

വമയവച്ചുമുസന്നറവയുയരണശം എന്നുളമ-

അറവവവന കവമടശം തുറക്കണശം നമളവല്

ഉതമഹപൂരവതമമയവ നമശം മക്കളള-

അകരളലമകത്തുസചസക്കറണശം നമുക്കകര-

ളലമകത്തുസചസക്കറണശം..(2).
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ഒമര്മവകവവന മര്തഖ്യസര

മനുഷഖ്യസര ഒമര്ക്കണശം നവന്നുസട ക്രുരതകള് -

ഒമളരമളരമ കമലമമയവ വന്നവടുന്നു.

ജവവജമലങ്ങസള ഒമര്കനവന ഇന്നുളലമകശം -

സകമടുശം വരള്ചക കനീഴവല്.

പുഴകസള ഒമര്കവവന ഇനവനവന്നവളലമഴുകുലവമന-

ഭുമവയുസട ചുടുരക്തളമ ബമക്കവസയമളള..........

തല തമഴവ നവല്കന്ന പൂസമമട്ടുകള്സക്കലമശം -

 ദമഹജലമമരവന്നു നല്കുശം.

ഉയരുന്നു ഫമറ്റുകള് 
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ഉയരുന്നു പട്ടണശം

ഉയരുന്നു വമഹന പുകയുശം മമലവനഖ്യവശം.

പച വവരവച വയല് കുന്നുകള് മമറവ

ഫമറ്റു നവറഞ നഗരമമയവ......

 പ്രകൃതവയമശം അമയുസട സനഞവസല ളചെമരയുശം-

മര്തഖ്യരമശം നമളവനറവകടവക്കളവ.....

ഭുമവയമശം അമ തവരവചടവകകയലമസത-

മര്തഖ്യ മനസ്സുകള് മമറുകവല........

മനുഷഖ്യസര ഒമര്ക്കണശം നവന്നുസട-

ക്രുരതകള് ഒമളരമളരമ കമലമമയവ വന്നവടുന്നു.......

തളര്ന്നു ളപമയവളപ്പെമകുന്ന ഭുമവയമശം അമസയ-

മക്കളള ഇനവസയങ്കവലുശം ളനമക്കവസടളണ്ട.........
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പനയശം

ജവവവതതവസന്റെ ഒരു ളകമണവല്-

 തുടരുന്ന ഈ പനയശം.

 ജവവവതതവലുസട ഉടനനീളശം മമയമസത-

നവല്കസന്നമരവ പനയശം.

                         ളതമല്വവയുശം ജയവശം

                          ഇടകലര്ന്ന ജനീവവതതവല്

                           ആളവശമമകുന്ന പനയശം

ജനീവവതമമകുന്ന പുഴയവല്

നനീനവക്കയറമനുളള

പരവശമതവനവടയവല്

  സവല്ലുവവളവയമകുസന്നമരനീ പനയശം.

                            പനയസക്കമഴുപ്പെവല് മറന്നുളപമയവ-
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                             മനുഷഖ്യമക്കള് തങ്ങളസട 

                             ജനീവവതമമകുന്ന ഈ മൂന്നകരശം

                             ജനീവവതമമകുന്ന ഈ മൂന്നകരശം.

നമണയതവസന്റെ ഇരുപുറമമയവ

മമറുന്ന ഈ ജനീവവതതവല്

ളതമല്വവയുശം ജയവശം ആയവ

എത്തുസന്നമരനീ പനയശം.

                             ഈ മമതൃഭൂമവയവല് ജനവച

                              നമുക്കല അറവയമശം..........

                               മമതൃഭുമവസയസനന്നുശം -

                              മമതൃഭമഷസയസനന്നുശം.....

ജനീവവതമമകുന്ന ഒരു പുസകതവല്

ഒരു പുറശം മമത്രശം നമശം കമണന്നു.

മസറമരു പുറശം എസനന്നറവയമനുളള

ആകമശംക നമുക്കവല.

                              മനുഷഖ്യസനതമവല് അറുത്തുമമറ്റുന്ന

                                ലഹരവയമണല പനയശം

                               അതവല് ളതമറമല് നമുക്കല 

                                  നസമ തസന്നയറവഞ്ഞു കൂടമ......

ജനീവവതതവസന്റെ നമഴല വഴവകളവലൂട
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നമശം ഒരു പുഴയമയവ ഒഴുകുന്നു.

എന്നുശം മുന്നവല് ഒഴുകവസയത്തുണശം

എന്ന ളതമന്നളലമസട......

                                

                               കണവന്നു മുന്നവല് കമണന്നവസയലമശം

                                സദ്വൈനമമക്കണസമന്ന

                                നമ്മുസട പനയമനുഭുതവ

                                എന്നുശം ഒരു സവല്ലുവവളവയമകുന്നു.      

                                                   (ജനീവവതതവസന്റെ ഒരു ളകമണവല്)     

                                                                              അശദ്വൈതവ സജനീവല
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    നല കമടുകള്

പൂക്കള് വവരവഞതുശം പൂ ഇതളകള് തളവര്തതുശം

നല കമടുകളശം മലകളശം വയലുകളശം 

നല സവളവചവശം നല മരങ്ങളശം കമയലുകളശം

സുന്ദരവഴവകളശം ഉളള ഇടതമണല.

                            

                                            നല സൂരഖ്യപ്രകമശശം ളവണ്ടുളവമളശം ഉളള

                                            സുന്ദരസലമമണനീയവടശം

                                            നല പുഴകളശം ളതമടുശം കമട്ടരുവവയുശം

                                              കമട്ടുപൂളഞമലകളശം നവറഞമടുന്ന ഇടമമണതല

കടുവയുശം സവശംഹവശം പകവകളശം

വൃകലതമതവകളശം സകമണ്ടല 

മളനമഞ്ജമമയ ഒരവടശം
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അതമസണസനറ കമടല

  വലവയ കമടല.........

                                         

                                             കുണ്ടുശം കുഴവകളശം ഇലമത

                                            പുല്പരപ്പുകള് വവരവച കമതമനസതമരു

                                             പൂ വവരവളയ..................

                                             പൂക്കള് വവരവഞതുശം പൂവവതളകള് തളവര്തതുശം

                                              നല കമടുകളശം മലകളശം വയലുകളശം

                                               ഉളള ഇടതമണല................

                                                                                       ദവല്ഷമദല ദവലനീപല
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മനുഷഖ്യരമശവ

പനയശം  സവളചമരമ സപണവസനറ  മമനസത 

ഭമരത  രമജന യു ധവഷവരളന മ                    

പനയശം  സവളചമരമ  രമജവശം സമത്തുശം

നവഷദ  രമജന  നളളനമ

                          ളസ്നേഹബനങ്ങളശം കരുണയുസമലമശം

പനയശം സവയകളമമള് ഒമര്തവടുക. 

      ളസമദരന തമവലുശം സുഹൃത്തുക്കള് തമമവലുശം

പനയശം സവക്കമസത ളനമക്കവടുക.        

യുധവഷവരന രളണ്ടളന്നമ സചെളയമരു പമതകശം     
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ഇനവയുശം നടക്കമസത ളനമക്കവടുക 

എന്നമലുശം മമനവരമശവക്കല എസന്നന്നുശം 

 പനയശം സവച്ചുള്ള കളവകള് ളവണശം 

  
ആടവതവമര്കന്ന മനുഷഖ്യരമശവകള്ളവല് 

പനയശം ഇന്നുശം നടന്നവടുന്നു.                 

ഭമരഖ്യളയ , അമളയ മക്കസളളയലമശം      

   പനയശംസവചവ൪ കളവചവടുന്നു                 
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തുള്ളല്  കവവത

യരൗവനബമലഖ്യക്കമസര  വവഴുങ്ങവ

മയക്കവ സമരുക്കവ ഉറക്കവ അതമ

ഹമ! നവല്പ്പു  അങ്ങസന അട്ടഹസവചമ

ണമരമണറവളയമ ലഹരവ മരുന്നമ

ചെരസുശം ഹമനസുശം ഭമങശം ശശംഭുവ-

ളമട്ടന ക  ഞമവസമന്നു തുടങ്ങവ

ഹമഷവഷല,എല് എസല ഡവയുശം.

നനീണ്ടുകവടപ്പൂ വലവസയമരു നവരയുശം

 
ലഹരവമരുസന്നന്നുസള്ളമരു വനീടവന
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അശംഗങ്ങള് തമന അളയമ കഷശം!

ളനര്വഴവ നന്നമയല നനീങ്ങവയ സചെക്കന

കൂട്ടമര് തന്നുസട വമകകള് ളകട്ടു

ഒന്നമശം വട്ടശം ലഹരവമരുസന്നമന്നു-

പളയമഗവച്ചു പയന പവസന്ന

രണ്ടമശം ദവനമവങ്ങമഗതമമയവ

ളനര്വഴവ നനീങ്ങവയ സചെക്കനു പവസന്ന

ലഹരവയവലമസതമന്നുശം വയ!

വനീണ്ടുശം വനീണ്ടുശം ഉപളയമഗവച്ചു.

ഒന്നറവയവല സചെക്കനു കമരഖ്യശം

തന്നുസട മരണകഴവയതു തസന്ന

ളതമണ്ടുസന്നന്നമല് ഇതവല്

നവന്നവനവയുശം ളമമചെനമവലമ

രകയുമവലമ. നമളകളമയല 

പയന ഇതുതമന 

ആവര്തവകസന്നമരു 

ശമനവക്കമയല നമളകള്

ശമനവയുമകളടമടവളപ്പെമയവ

കഖ്യമനസര് എസന്നമരു 
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ഭനീകരവസന പവടവകടവളപ്പെമയവ

എസനമരു കഷശം!

സചെക്കന സചെന കവദഖ്യര്

തന്നുസട മുന്നവല് ഒരുന്നമള്

അതഖ്യമഹവതമമയല കവദഖ്യര്

സചെമന സചെക്കനുളരമഗശം

പവടവസപ്പെട്ടളലമ!

ളനര്വഴവ നനീങ്ങവയ സചെക്കനുസതല്ലുശം

രകവക്കമളനമ വയമ കഷശം.

ജനീവവതചെകശം അല്പ്പെശം ളപമലുശം

ജനീവവസചമന്നതു തനീര്ക്കമന

ളപമലുശം വയമസതമരു സചെക്കനു

പവസന്ന മരണശം മമത്രശം മുന്നവല്

നവല്പ്പൂ. ഇക്കമരഖ്യതവല്

നവന്നുശം നമ്മുസട പൂര്വവകര്

തമന തമന ളതമണ്ടുശം കുഴവയവല്

തസന്ന തമന തമന 

വനീണവടുമളയമ കഷശം!-                                                        

 ളറമണവയ രമജ

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
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ഭൂമവ

മനുഷഖ്യ  ളദ്രമഹങ്ങള് തമങ്ങവയുശം

സുഖ ദു:ഖങ്ങള് മനസവലമക്കവയുശം

ജനീവവതമമകുന്ന കടലവസല

അനതസയ അകറവ

നനീറുന്ന മനസ്സുകളവല് കുളവര്ക്കമറല

ഏകവയുശം ഏകമനത നവമവഷങ്ങളവല്

ളതമഴയമയവ വരവകയുശം അവസനറ

കറുത നവമവഷങ്ങള് സളനമഷതമല്

അകറവ.രമത്രവമുഴുവന കുയവല്

മമധൂരഖ്യമുള്ള ഗമനശം സപമഴവച്ചു

തസനറ കമര്കൂനലുകള്

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
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വനീടവന ഭവതവകളവല് ഉരസവ

തന കയവലുള്ള തൂവലുകള്സകട്ടവ

കഴുതവല് ളശമഭയമര്ന്നല മമല ചെമര്തവ

കുഞവളശം കകകളമല് തളലമടവയ

മക്കസള സനളഞമടു ളചെര്തണച്ചു.

രമത്രവതന ദവനങ്ങള് ളശമഭപൂരവതമമക്കമന

മധുര സസഗനീതവശം തമരമട്ടുശം പമടവ

തന ദു;ഖങ്ങള് വവയര്പ്പു  തുള്ളവയമലുശം

കണനീര്ത്തുള്ളവയമലുശം പുറത്തുകമട്ടവ.

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
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ഞങ്ങളസട പ്രവയസപ്പെട്ട
കകറല മവസ്ട്രസല മമര്

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
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കടപ്പെമടല

    "മഴവവലല"  എന്ന  ഡവജവറല്  മമഗസവന

പൂര്തനീകരണതവനുളവണ്ടവ  ലവറവല്  കകറലസല

കൂട്ടുകമളരമസടമപ്പെശം  എലമവവധ  നവര്ളദശങ്ങളശം  നല്കവ

ആത  സ്പന്ദനങ്ങളമയവ  മമറവയ  ഞങ്ങളസട

പ്രവയങ്കരവകളമയ  സകമച്ചുറമണവ  ടനീചറവനുശം  ഉഷമകുമമരവ

ടനീചറവനുശം  ഞങ്ങള്  ഏവരുളടയുശം  ഹൃദയതവസന്റെ

ഭമഷയവല് നന്ദവ അര്പ്പെവച്ചുസകമളന്നു.

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
                                           നനവനനവ നനവ
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ലവറവല് കകറലസല അശംഗങ്ങള്

                                                                                                              ജവ.എചല.എസല.എസല.കുടയത്തൂര്     
                                           

നനവ.................................
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