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സനന്ദേശശ

പ്രതതീക്ഷയുടട പ്രതതീകമമാണണ
'നവവ്യചലനശ' എന ഇ-മമാഗസസിൻ.  കുടസികളുടട
മനസസിടല നന്മകൾ,  അനുഭവങ്ങൾ,

സർഗ്ഗനശഷസികൾ;  കഥയസിലൂടട കവസിതയസിലൂടട
അനുഭവങ്ങളസിലൂടട ഈ പതസിപസിനണ നസിറശ
ചമാർതസിയസിരസിക്കുന.  സർഗസൃഷസികളുടട
ചുവടുവയണപസിലൂടട സമാഹസിതവ്യ നലമാകതസിനലകണ
സഞ്ചരസിക്കുന എലമാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുശ ഹൃദയശ
നസിറ ഞ ആശശസകൾ.

മസിനസി എശ.എല.
(ടഹഡസിസണ ട്രസണ)
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സനന്ദേശശ

                         ലസിറസില കകറണസണ 'നവവ്യചലനശ' എന
നപരസില  ഡസിജസിറല  മമാഗസസിൻ  പുറതസിറക്കുന
എനറസിഞതസില  വളടര  സനനമാഷശ.  എലമാവസിധ
ഭമാവുകങ്ങളുശ നനരുന. 

                 


വസി.എസണ.നശമാഭൻകുമമാർ
             (പസി. റസി. എ. പ്രസസിഡനണ)

                                                            

                                                                         3



സനന്ദേശശ

                   പുതസിയ കമാലതസിടന ഹൃദയതമാളമമാണണ 
സമാനങ്കേതസിക വസിദവ്യ. പഴയകമാലതസിടന ആനവശശ 
എഴുത്തുവസിദവ്യയുശ. ആധുനസികതയുശ പപൗരമാണസികതയുശ 
സമഞ്ജസമമായസി സനമ്മേളസിക്കുനതണ 
പൂർണതയസിനലക്കുള്ള യമാത്രടയ 
തത്വരസിതടപടുത്തുനനതമാടടമാപശ ആനവനശമാജത്വലവുശ 
ആക്കുന. ആ സനമ്മേളനമമാണണ എടന പ്രസിയടപട 
ടവള്ളനമാടണ കഹസ്കൂളസിടല മസിടുമസിടുകരമായ ലസിറസില 
കകറണസണ കുടസികളുടട ഡസിജസിറല മമാഗസസിനസില 
കമാണുനതണ.

നസ്നേഹനതമാടട അതസിനലടറ 
അഭസിമമാനനതമാടട ഈ സശരശഭതസിനണ എലമാവസിധ 
ആശശസകളുശ.

ശതീജ നദവസി എ 
                       (മമാസ്റ്റർടട്രയസിനർ

                                                                    കകറണ ,തസിരുവനനപുരശ)  

                                                                         4



സനന്ദേശശ

                    വസിദവ്യമാഭവ്യമാസരശഗശ കഹടടകണ ആയസി 
മമാറസിയ ഈ അവസരതസില, പഴയ കകടയഴുത്തു 
മമാസസികകൾക്കുശ പുതസിയ രൂപശ കകവരുകയമാണണ. 
ടകമാച കൂട്ടുകമാരുടട സർഗസൃഷസികൾക്കു ഡസിജസിറല 
രൂപശ നലകസി പുറതസിറക്കുന 'നവവ്യചലനശ 'എന 
ഈ മമാഗസസിനണ എലമാവസിധ ഭമാവുകങ്ങളുശ നനരുന.

ലകസി ബമാലകൃഷ്ണൻ 
(ലസിറസില കകറണ മസിസ്ട്രസണ )
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ആമുഖക്കം

               ജനസിമ ൃതസികളുടട  പുലമാങ്കുഴല  വതീചസികൾ
ഋതുനഭദങ്ങളുടട  കമാലചസിലമ്പുകൾ സൃഷസിസസിതസിലയതമാളങ്ങൾ -
എലമാശ  എലമാശ  അനർവചനതീയ  പ്രകൃതസികചതനവ്യതസിടന
ക ുസൃതസികൾ....

ഒടകയുശ  അറസിഞ്ഞുശ  അറസിയസിച്ച ുശ
ചുള്ളസികമ്പുകൾനകമാർത്തു  ടപമാത്തുകൾടമടഞ്ഞുശ
ടകമാഴസിഞഇലകൾ  ടപറുകസി  മറതതീർത്തുശ  പുലടകമാടസിപതീലസികൾ
മതീനതവസിതമാനസിചശ  വശശസ്മ ൃതസികളുടട  കൂടമാരശ  ടമനഞണ
ആനന്ദേനതമാടട  പ്രകൃതസിയുടട  പ്രതസിസ്പന്ദേമമായസി  വളർനവന
മനുഷവ്യൻ......

                        ഏകമാനതയുടട ഉൾനപ്രരണകൾ അവടന
പമാദങ്ങടള  തുള്ളസിക്കുകയുശ  സത്വനതന്തുകളസില  മൃദുരവശ  മതീടസി
ഗമാനമുണർത്തുകയുശ  ടചയ.  ആവസിഷമാരതസിടന
ആദസിരൂപമമാണസിതണ.
 
                          പമാറടപമാത്തുകളസില മനുഷവ്യൻ ടപരുമമാറസിയ
കകതഴകങ്ങൾ  ചസിത്രരൂപങ്ങളമായസി  ഇനശ  നസിലനസിലക്കുന. 
ആശയവസിനസിമയതസിടന ഉപമാധസിയമായസിരുന ആ ചസിത്രനലഖങ്ങൾ
പസിലമാലതണ അക്ഷരലസിപസികളമായസി പരസിണമസിച.
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            ആനയമായുഗതസിൻ  നമാരമായക്കൂർമുനകളമാല
അക്ഷരങ്ങൾ   ഭ ൂർജപത്രങ്ങളസിലശ  പനനയമാലളസിലശ
സുന്ദേരരൂപങ്ങളമായണ  വമാർനവതീണു.  പനക്ഷ,അവ  ഒരു
നവ്യ ൂനപപക്ഷതസിടന  ഇടയസില  മമാത്രനമ  പ്രചരസിച്ചസിരുനള.  ഈ
കുറവുനസികത്തുവമാൻ  അച്ചടസിയന്ത്രതസിനു  കഴസിഞ്ഞു.  മനുഷവ്യടന
സമാനങ്കേതസികജമാനശ  പൂർണ്ണതയസിടലതസിച്ച  അച്ചടസിയന്ത്രശ
വസിജമാനവസിനസമാടനതസിലൂടട ദൂരങ്ങടളയുശ അതസിർതസികടളയുശ 
അതസിനവഗശ  കതീഴടക്കുകയുണമായസി.
   
                           പ്രസമാധകൻ, പത്രമാധസിപർ തുടങ്ങസിയ
കവതരണസികളസിലൂടട  മമാത്രനമ  അച്ചടസിയമാവസിഷമാരശ  സമാധവ്യമമാകൂ
എനതണ  വലസിയ  പരസിമസിതസിയമാണണ .  ഇതസിടന  ഉലശഘസിക്കുവമാൻ
ഡസിജസിറല  മമാധവ്യമത്തുസിനു  സമാധസിച്ചസിരുന.  അവനവനണ
പ്രസമാധകനമാകുവമാൻ  കഴസിയുന  എനതമാണണ
സമാനങ്കേതസികതസികവണ   കകവന ഡസിജസിറല സമ്പ്രദമായതസിടന
നമന്മ..

                         ഇന, ഏടറ പ്രചമാരമുള്ള വമാക്കുകളമാണണ 
'ഇ-നലണസിശഗണ',  'ഇ-രചനകൾ'  എനസിവ.  കടലമാസുകടളയുശ
അച്ചടസിടയയുശ  ഒഴസിവമാകസി  ഇനർടനറസിലൂടട  നമ്മുടട
ആവസിഷമാരങ്ങടള  നലമാകശ  മുഴുവടനതസിക്കുനതസിനുശ
നലമാകടതവസിടടയുമുള്ള  നവവ്യചലനങ്ങടള   നമ്മുടട  മുനസില
പ്രദർശസിപസിക്കുനതസിനുശ 'ഡസിജസിറല ' രതീതസിക്കുണ കഴസിയുന.

                         കമാലശ പുതുവഴസികളസിലൂടട മുനനറുനമമാൾ
അതസിനനുസരസിച്ചണ  നമ്മേളുശ  ചുവടുവകണശ  എനള്ളതമാണണ
ഉചസിതകർതവവ്യശ. അതസിടന ആദവ്യപടസിടയനനസിലയസില
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ഒരു 'ഇ  മമാഗസസിൻ– ' ഞങ്ങൾ പ്രസമാധനശ ടചയ്യുകയമാണണ.
 കുടസികളുടട  'സഹസിതഭമാവങ്ങൾ  '  വസിടർതസിടയടുകമാനുശ
നലമാകടതങ്ങുമുള്ള  സമമാനഹൃദയടര  ടതമാട്ടുണർത്തുവമാനുശ
ഞങ്ങളുടട ഓർമ്മേപ്പുസ്തകതസിനു സമാധസികടട.
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മഴവസിലണ

വർണടകമാടസി ചമാർതസിയ
നസിറ, കസവണസിഞ നതീലമാകമാശനമ.......

തസിളകനമറസിയ ടപമാൻകസവമാല
തസിളങ്ങുന നസിൻമുഖകമാനസിതൻ

വർണവസിസ്മയശ ആനവമാളശ ആസത്വദസിച്ചസിടടട ഞങ്ങൾ

ആകമാശകണ്പതീലസിനപമാല കണ്ണുചസിമ്മുനവനള......
മമായുന വർണ വസിസ്മയനമ.......

മമായമാതസിരസികമാൻ ഞമാടനന്തു നലകണശ
സപ്തവർണങ്ങളസിടല സപൗന്ദേരവ്യവസിസ്മയനമ..........

                                             അരുണ ആന്റെണവി  യു. (10 C)
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തസിരകണ

തസിരകമാർന നറമാഡസിടലമാരു പ്രമാണൻ
രക്തതമാല പസിട  ഞ്ഞുരുളുന.

ആയസിരശ കണ്ണുകൾ ഉറ്റുനനമാക്കുനടണങ്കേസിലശ
ഒരു കണ്ണുനപമാലശ കകതമാങ്ങമാകുനസില....

പമായുന വമാഹനങ്ങൾ....
തുമസിനപമാടല പറക്കുന മനുഷവ്യർ

അതസിനസിടയസില പസിടയുന പ്രമാണൻ
കനസിയമാത കണ്ണുകൾ....

ഒരു കണ്ണുനപമാലശ കനസിയുനസില
തസിരകമാർന നലമാകതസില

കമാകയുശ കഴുകനുശ ടതരുവു പടസികളുശ
കൂടസിന കറുതപുകയുശ യന്ത്രഞരകങ്ങളുശ
വമാവസിട്ടു കരയുശ വതീടസില നസിൻ സഖസി നമാടള

കൂടസിലമാടതമാറയ്ക്കു നകണുവതീഴുശ.....

പ്രമാണമാടനകമാൾ വലതനത്ര
ജതീവസിതനമാൾവഴസി തസിരക്കുകൾ

                 കമാറ്റുനപമാലടള്ളമാരതീ നലമാകനവഗതസില                               

 അരുണവിമ.എ.ആർ (10 C)
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കമാഴ്ച സത്വപ്നമമാക ുനമമാൾ
   
                            തതീവണസിയ ുടട അഗമാധമമായ ശബ്ദതസില ുശ
കമാഴ്ചകൾ  കമാണമാൻ  വളടര  രസകരമമായസിര ുന ു.  അമ്മേ ുവസിനണ
മനസസിടന ദ ുുഃഖശ പതസിടയ പതസിടയ കമാഴ്ചകളസില മ ുങ്ങ ുനതമായസി
നതമാനസി. 

                            തസിരകണ പസിടസിച്ച ജതീവസിതമമാണണ അച്ഛടനയ ുശ
അമ്മേയ ുനടയ ുശ.  അമ്മേ ുവസിനനയ ുശ  മ ുതശസിനയയ ുശ  ശദസികമാൻ
ഇതസിനസിടയസില സമയമസില. അമ്മേ ു ഉണര ുനതസിന ു മ ുൻപണ തടന 
അമ്മേയ ുശ  അച്ഛന ുശ  നജമാലസികണ  നപമാക ുശ.  അമ്മേ ു  ഉറങ്ങസിയതസിന ു
നശ ഷശ  മമാത്രനമ  അവർ  തസിരസിടച്ചത ുകയ ുള്ള ു.  അമ്മേ ുവ ുമമായസി
അച്ഛന ുശ  അമ്മേയ ുശ  സശസമാരസിക ുനതണ  അവധസി  ദസിവസങ്ങളസില
മമാത്രമമാണണ .  
                 
                           മ ുതശസിടയ അമ്മേ ുവസിനണ ജതീവനമാണണ. 
കഥകള ുശ  പമാട ുകള ുശ  നസിറ  ഞ  മ ുതശസിയ ുടട  വമാക ുകൾ
എന ുശ  അവളസില  ഒരമാനവശമമായസിര ുന ു.  സ്ക ൂൾ  അടച്ചസിട ുശ
വതീട ുകമാർകണ  അവധസി  ഇലനലമാ.  വതീടസില  പ ൂടസിയസിടസിരസിക ുനമമാഴ ുശ
മ ുതശസിയമാണണ  അവള ുടട  ആശത്വമാസശ.  "കമാഞ്ചനക ൂടസിലമാണണ
കസിളസിടയങ്കേസില ുശ  ബന്ധനശ  ബന്ധനശ  തടനയടല".  അവധസി
കമാലതണ അവൾ ഏടറ ആഗ്രഹസിച്ചതമാണണ വസിനനമാദയമാത്ര.

                             ഇനണ നനരശ പ ുലര ുനതണ വടര അമ്മേ ു
വളടര സനനമാഷതസിലമായസിര ുന ു. ക ുളസിടച്ചമാര ുങ്ങസി പട ുട ുപ ുമസിടണ
മ ുതശസിയ ുടട അരസികസില കമാരവ്യശ പറഞസിര ുന ുള്ള യമാത്ര.
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            പപയ ുശ മമ്മേയ ുശ ആവശവ്യമമായ  വസ്ത ുകടളമാടക
എട ുത ണ  ഇറങ്ങസിനസിനത ുശ  അമ്മേ ു  മ ുതശസിയ ുടട
കകപസിടസിച്ചസിറങ്ങസി. മ ുതശസിടയ കണത ുശ പപയ ുശ മമ്മേയ ുശ ഭമാവശ
മമാറസി.  മ ുതശസിടയ  ഒര ുപമാടണ  ശകമാരസിച്ച ു.  “നമാണമസിടല
നസിങ്ങൾകണ  ടകമാച്ച ുക ുഞസിടന  ക റങ്ങമാൻ.  വതീടസിനകതണ
അടങ്ങസിയസിര ുന ൂടട ഈ വയസണ കമാലതണ ” -പപയ ുടട
ശബ്ദമ ുയർന ു.  വസി ഷമടമമാന ുശ  പ ുറതണ  പ ുറതണ  കമാടമാടത
മ ുതശസി അമ്മേ ുവസിനണ  ടപമാന ുമ്മേയ ുശ  നലകസി  അകനതകണ
നപമായസി.  അമ്മേ ുവസിനണ  കണ്ണ ുനതീർ  അടക ുവമാൻ  കഴസിഞസില.
അവൾകണ വലസിയ വലസിയ കമാഴ്ചകൾ  നപമാല ുശ  കണ്ണ തീരസിടന
നനവ ുള്ളതമായസി നതമാനസി.

                      

                ക ൃഷ്ണപ്രവിയ  (9G)
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വസിഷുപുലരസി

വസിഷുമമാസപുലരസിതൻ മസിഴസിതുറന,
പുലർനവളതൻ തസിരുമുറശ അലങ്കേരസികമാൻ.
കണസിടകമാനപ്പൂകൾ ഉലഞമാടതീടുന,
ഇളങ്കേമാറസിൻ സുഗന്ധശ തഴുകതീടുനമമാൾ.

                            ഉദയരശസിതൻ പുളസിനതസില,
                      ഇളശടതനല തഴുകതീടുശ 
                     പൂകൾതൻ നശമാഭയസില,
                      ടപമാൻപവസിഴമണസികൾതൻ
                      മഞമനമാരമമായുലഞതീടുന.

സമായശസന്ധവ്യതൻ മസിഴസിയസില-
ച്ചമാലസിച്ച വർണ്ണരശസികൾ,
 ടപമാൻപ്പൂങ്കുലയസില ഏഴണ 
വർണ്ണങ്ങൾ രചസിക്കുന,
വർണ്ണരശസികൾ മമായുന നവളയസില,
പൂങ്കുലകൾതൻനശമാഭ ,കമാർമുകസില 
മമാലയമായസി മമാഞതീടുന.

                                                  അളകനന.ജവി എസല  (9 I)
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 സപൗഹൃദതസിടന അ൪ത്ഥനഭദങ്ങൾ

                            ജതീവസിതശ ഉതരമസിലമാടതമാരു നചമാദവ്യചസിഹ്നമമാണണ.
വസിടർന പുഷശ ടകമാഴസിഞ്ഞു നപമാകുനതുനപമാടല നമ്മുടട ജതീവസിതവുശ ഒരു
ദസിവസശ  മറഞ്ഞുനപമാകുശ.വ൪ണ്ണശബളമമായ  വസനടത  പ്രകൃതസി
കമാതസിരസിക്കുനതുനപമാടല ഏനതമാ അജമാതവസനടത സത്വപ്നശ കണണ
മമാനവസമൂഹശ  ആയുഷമാലശ  നടന  തതീ൪ക്കുന.  ഈ  ജതീവസിത
യമാത്രയസിടലവസിടടനയമാ  മ൪തവ്യ  സഹചമാരസിയമായസി  നവദനകളസില
ആശത്വമാസതസിടന കുളസി൪കമാറമായസി ഇലമായ്മകളസില കകതമാങ്ങമാ-
യവ൪കണ  ഏനതമാ  ഭമാഗവ്യനസിമസിഷതസില  കണ്ടുമുട്ടുകയുശ  കമാലഗതസിയസില
നവ൪പസിരസിനയണസി  വരുകയുശ   ടചയ്യുന  ഒരു  മൂലബന്ധനശ,  അതനല
സപൗഹൃദശ! 
                               

ഒരു  വവ്യക്തസിടയുടട  ജതീവസിതതസില
സപൗഹൃദതസിനണ  ഏടറ  സത്വമാധതീനമുണണ.ജതീവസിതതസിടന  നൂലമാമമാലകൾ
ടപമാടസിടച്ചറസിഞണ   തസിന്മയസിലൂടട  സഞ്ചരസിക്കുനമമാഴുശ  നന്മനസിറഞവ
കടണത്തുനവടരയുശ സപൗഹൃദങ്ങളസിലൂടട ജതീവസിതതസിനലയണ  തസിരസിചവന
ഒടനനകശ  വവ്യക്തസികൾ  ഇനണ  നമ്മുടട  സമൂഹതസിലണണ.  പനക്ഷ
ഏകമാനതടയ  മമാത്രശ  മസിത്രമമായസി  ടകമാണ്ടു  നടക്കുന  ചസിലരുണണ  .
ഇതരകമാർകണ  നല  സപൗഹൃദതസിടനക്കുറസിച്ചണ  ചസിനസികമാൻ  കൂടസി
അറസിയസില.  ഇവസിടട  സമൂഹശ  ഒറടപടുതലസിലൂടട  നവടയമാടസി
ടകമാണസിരസിക്കുന .

                            മതശ , സമതണ , പ്രമായശ തുടങ്ങസിയവടയലമാശ
സപൗഹൃദടത  സത്വമാധതീനസിക്കുന  ഘടകങ്ങളമാണണ.വസിവസിധ  മതങ്ങൾ
തമ്മേസിലള്ള  സപൗഹൃദശ  ,സതീയുശ  പുരുഷനുശ  തമ്മേസിലള്ള  സപൗഹൃദശ  ,
തുടങ്ങസിയവയ്ക്കുള്ള  സമാമൂഹസിക  ചടക്കൂടുകൾ  നമുകണകമാണമാവുനതമാണണ  .
എനമാല ഇതരശ ചടക്കൂടുകടള അതസിജതീവസിച്ചണ സപൗഹൃദതസിനലർടപടമാൻ
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വസിദവ്യമാർത്ഥസികളടകമുള്ള കപൗമമാരപ്രമായകമാരുശ യുവതതീയുവമാകളുശ എലമാശ 
തമാതണപരവ്യടപടുനടണനതമാണണ സതവ്യശ .കമമ്പ്യൂടറസിടനയുശ ഇലനകമാണസികണ
മമാധവ്യമങ്ങളുടടയുശടമമാകബല  നഫമാണസിടനയുശ  അകമടസിനയമാടട
സുഹൃതണബന്ധങ്ങൾകണ  പുതസിയ  മമാനശ  കടണത്തുനവടരയുശ  ഇനണ
നമുകണ കമാണമാശ .
                                   

ഇനസിയുശ  വസിവരസികമാനമാവമാത  ഒരുപമാടണ
സുഹൃതണബന്ധങ്ങൾ  നമുകസിടയസിലണണ.നശത്വരമമായ  ഈ  നലമാകതണ
അനശത്വരമമായ  ഒനനയുള്ളൂ  -  അതമാണണ"സപൗഹൃദശ!  ” പനക്ഷ  കലമാലയ
ജതീവസിതതസിനുനശഷശ  അടലങ്കേസില  വസിദവ്യമാഭവ്യമാസ  കമാലഘടതസിനുനശഷശ
ഭൂരസിഭമാഗശ  സപൗഹൃദങ്ങളുശ  ഇനണ  അപ്രതവ്യക്ഷമമാകുന.  സത്വനശ  ജതീവസിതശ
ടകടസിടപടുക്കുനതസിനുള്ള  തത്രപമാടസില  പലർക്കുശ  പഴയ  സപൗഹൃദങ്ങടള
ഓർകമാൻ  സമയശ  കസിട്ടുനസില.ലക്ഷവ്യതസിനലയ്ക്കുള്ള  പ്രയമാണതസില
അതസിജതീവസിനകണസി  വരുന  പ്രതസിസന്ധസികൾ  അവടന  മടറമാരു
മനുഷവ്യനമാക്കുന.ലക്ഷവ്യതസിടലത്തുനമമാൾ തസിരക്കുകൾ കഴസിഞണ
 മനസണ  ശമാനമമാകുന.  ആ  നസിമസിഷതസില  ഒമാർമകൾ  പസിനസിനലയണ
സഞ്ചരസിക്കുകയമാടണങ്കേസില  പഴയ  സപൗഹൃദതസിടന  മധുരവുശ  കയണപുശ
നസിറഞ അനുഭവങ്ങൾ മനസസിനലയണ കടനവരമാശ .പനക്ഷ കമാലതസിടന
ഗതസി ശതീഘ്രമമായതസിനമാല മധുരസിക്കുന ഇനടലകളസിടല സപൗഹൃദടത 
 ഓർമ്മേസികമാൻ മമാത്രനമ കഴസിയൂ !

                              ഇനടലടയനതണ  ഇടനമാനരമാർമ്മേയുശ നമാടള
എനതണ മനനമാഹര സത്വപ്നവുമമാണണ.  നമാടളടയന നമമാഹസിപസിക്കുന സത്വപ്നശ
എലമാവടരയുശ  ആകർഷസിക്കുനമമാൾ  കഴസിഞ്ഞുനപമായ  ഇനടലകളസിടല
സപൗഹൃദടതക്കുറസിനച്ചമാർകമാൻ ആർകമാണണ സമയശ ?എനമായമാലശ നമാശ
ഒരു  കമാരവ്യശ  മനസസിലമാക്കുക  മനറതണ  ബന്ധങ്ങടളകമാളുശ  പമാവനമമായ
ഒനമാണണ  സപൗഹൃദശ  .  ആ അരുമ ഭമാവശ എനശ മനസസില നസിറയ്ക്കുന
നസിറശ "തൂടവള്ളയമായസിരസിക്കുശ!”

                    സരസിത . സസി ദമാസണ  (9 I)
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യമാത്രമാടമമാഴസി

അനവ്യമസിലമാടത ഒഴുകുടനൻ ജതീവസിതശ
അതസിരുകളസിലമാത കടലനപമാടല
കൂടസിക്കുറചശ ഗുണസിചശ കളടഞമാരു
അതസിരുകളസിലമാത വസിദവ്യനപമാടല

അഖസിലവുശ വസിട്ടു ഞമാൻ യമാതമാടമമാഴസിയുനമമാൾ
പുഷങ്ങൾ  ടപയ്യുടമൻ വരവതീണയസില
സമസ്ത നനതങ്ങൾ  വസിങ്ങുനതുശ ഞമാൻ
യമാത്രമാടമമാഴസിഞനപമാൾ  കണ്ടു നസിന

നസിറടയ തസിരസമാരനമറ ു തളർന ഞമാൻ
അനവ്യമാഭസിലമാഷതസിലമായണ മടങ്ങസി

കത്തുശ തതീകനടലടന അമർനനപമാൾ
വസിങ്ങുന ഹൃദയങ്ങൾ  ഞമാനറസിഞ്ഞു

ഇനസിയുശ പസിറകമാടത നപമാകടടൻ ഒമാർമകൾ
നസിൻ ഹൃദയങ്ങളസില നതമാരമാടതയമായണ.

മവിലൻ സ ുമരഷല (9D)
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ഇലഞസിപ ൂകൾ

ശതീ  പള്ളസികല  നദവരമാജടന  ഇലഞസിപ ുകൾ  എന
ബമാലനനമാവലസിടല 3-ാം അദവ്യമായമമാണണ ഞമാൻ വമായസിച്ചതണ.ഇതസില ഒര ു
ഗ്രമാമജതീവസിതതസിടന ക ൂടമായ്മടയയുശ ഏതു ദ ുരമാതമാവസിന ുശ ഏടറകമാലശ 
കതീഴടകസി വയ ണ കമാനമാവമാത സത്വമാതന്ത്രവ്യ നബമാധടതയ ുശ ശസി പള്ളസികല
നദവരമാജൻ  ഈ  നനമാവലസിലൂടട  വരച്ച ുകമാട ുന ു.  കഥമാകമാരൻ  സരള
സ ുന്ദേരമമായ  ഭമാഷയസില ൂടട  ഭമാവനമാമധ ുരമമായ  ഒ ര ു  നലമാകശ
ക ുടസികൾകമായസി  സൃഷണ ടസിക ുന ു.  ഒപശ  ചസിനയ ുടട  നലമാകനതകണ
അവടര ക ൂടസിടകമാണ ുനപമാക ുക യ ുശ ടചയ്യ ുന ു.

               ഈ നനമാവലസിടല എലമാ ക ുടസികൾക ുശ പ്രസിയടപടതമാണണ
ഇലഞസിമരശ.  ആ  ഇലഞസിമരടത  ക ുടസികൾ  എന ുശ
ഇലഞസിയമ്മേയമായസിടമാണണ  കര ുത ുനതണ.ക ുടസികൾ  എന ുശ
അതസിടനച ുവടസില  വനസിര സിക ുകയ ുശ  കളസികൾ  കളസിക ുകയ ുശ
അട ുത  മമാവസിടല  മമാങ്ങ  പറസിക ുകയ ുശ  ടചയസിര ുന ു.  ആ
ക ുടസികൾകണ  സനനമാഷശ  വനമാല ുശ  സങ്കേടശ   വനമാല ുശ  അവൻ
അതണ  ഇലഞസിയമ്മേനയമാടു  പങ്കേ ുവച്ചസിര ുന ു.  എതണ 
വമാനമാകമാടരയ ുശ ടപടടനണ ആകർഷസിക ുന ഒര ു നനമാവലമാണസിതണ.

                                                  

 റവിമനകാ  (9G)
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 നദസികൾ മരസിക്കുന

                ഇതണ പുഴടയക്കുറസിചള്ള ഒരു നനരറസിവണ.പുഴയസിലമാത
നമാടണ മരുഭൂമസി എന തടന പറയമാശ.നമാടസിടന ജതീവനമാഡസികളമാണണ
പുഴകൾ. കനല നദസിയുശ സസിന്ധു നദസിയുശ ഊടസിനപമാറസി വളർതസിയ
സശസ്കമാരങ്ങളമാണണ ഭമാരത പുഴയുശ ടപരസിയമാറുശ. നദസികൾ ഇലമാത
നകരളടതക്കുറസിച്ചണ  സങ്കേലപസികമാൻ  കഴസിയുനമമാ?വസിഭസിന
സശസ്കമാരങ്ങളുടട  പസിള്ള  ടതമാടസിലകളമായസി  നദസികൾ
മമാറസിയസിരസിക്കുന.  മതസപൗഹൃദതസിടന  ചസിഹ്നമമായ  ആദസിശങ്കേരൻ
ജനസിച്ച ടപരസിയമാറസിടന തതീരശ നകരളതീയർ മറകസില.

                 നദസികൾ മരസിക്കുന എന ശതീർഷകതസിനു തടന
ഒരു പുതുമയുണണ.മരസിക്കുക എന പ്രനയമാഗടത ഒരു ബുദസിയുള്ള
ജതീവസിയുമമായമാണണ  ഉപമസികമാറ ുള്ളതണ.നദസികൾ  മരസിക്കുനനതമാടട
ജലസമത്തുശ ഇലമാതമാകുന.അമസിതമമായ ജല ചൂഷണശ നമ ുകണ
തടന   ഒഴസിവമാകമാശ.  ജലശ  വമായു  നപമാടലടപമാതുസത്വതമാണണ.
എങ്കേസിലശ  ജലശ  വസിലകടപടുന  നമാടമാണസിതണ.  നദസികടള
രക്ഷസിനകണതണ എലമാ പപൗരനനയ ുശ കടമയമാണണ.

 കകാർതവികല മമമനകാൻ (9 D)
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ഒര ു  പനസിനതീർപ ൂവസില ൂടട

പനസിനതീർപ ൂടവ  നതീടയത്രനമാളമായണ
ദസിനരമാത്രങ്ങടള വരനവറ ു..........
എനസിടടമാര ുനമാൾ എനനമാടണ യമാത്ര
പറയടത മണ്ണസില അടർന ുവതീണ ു

                നസിൻ നലമാലമമാശ പ ൂവസിതള ുകൾ     
                സൂരവ്യടന  സത്വർണ്ണരശണ മസികളമാല വമാടസി
               നതീ ടതനനലറ ു ചമാഞ്ചമാടസി നസിന ു
                മഴത ുളളസികൾ നസിനക ുമ്മേതനനപമാൾ

ആ കുളസിരസില നതീ മയങ്ങസി.
പ ുലർകമാലത ു മഞ ുകണങ്ങൾ
നസിടന മ ുത ുകളമാല ഒര ുകസി.
നസിടനയസിതള ുകൾ ധരയസില പതസിച്ചനപമാൾ

അവടയ  മണ്തരസികൾ 
നനമാവസിനച്ചമാ?
ഇന സിയ ുശ  ചസില  നമാള  ുകൾ
ടകമാഴസിയ ുനമമാൾ
നതീ ധരയുടട പ ുത്ര സിയമാക ുശ.
നതീടയനരസികസിലനസിനകന ു
നപമാക ുശ

ശരണ്  (9A)
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ക ുടസികമാലശ

എടന  മനസസില  പമാറസിപറക ുന ു
മധ ുരമമാശ എൻ ക ുടസികമാലശ
എൻ ഓർമ്മേകളസില ൂടട മസിനസിമമായ ുന ു
സ ുന്ദേരമമാശ എൻ  ക ുടസികമാലശ

             മമാവസില ച ുവടസിനലകണ വസിണ ുകസിടനയമാ-
             ചകരമമാമഴശ ടപറ ുകസി,ര ുചസിയമാല
             ഏവര ു ടകമാതസിനയമാടട തസിന ു
             ഇന ുടമൻ  സത്വപണ നങ്ങളസില നസിറയ ുന ു

                         
                                പളളസിക   ുടതസില ഏവര ുശ ഒനസിച്ച ണ നപമായത ുശ
                                നപമാക ുശവഴസിയസില ഒമാടസിച്ചമാടസി നടനത ുശ,
                                തമമാശപറഞ ണ കളസിച്ച ുലസസിച്ചത ുശ
                                 ഇന ു ഞമാൻ മധ ുരമമായസി ഓർക ുന ു.

                                                                      വവിമവകല  (9H)
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ഗ  ുര ു ആരണ?

പണണ  ഗശഗയ ുടട  തതീരതണ  ഗപൗതമ
എടനമാര ു യ ുവ സനവ്യമാസസിയ ുണമായസിര ുന ു.  ഊണ ുശ ഉറകവ ുശ
മറന ണ  മണസിക ുറ ുകൾ  ഈശത്വരധവ്യമാനതസില  മ ുഴ ുക ുനതണ
ഗപൗതമടന പതസിവമായസിര ുന.
 

ഒരസികല  മറ ു  സനവ്യമാസസിമമാർ  ഗപൗതമനനമാട ു
നചമാദസിച്ച ു.  തമാങ്കേൾ  എത്രനനരമമാണണ  ഏകമാഗ്രതനയമാടട
ധവ്യമാനസിക ുനതണ.  ഞങ്ങൾകതസിനു  കഴസിയ ുനസില.  അങ്ങണ  ധവ്യമാനശ
പഠസിച്ചതണ  ഏത ു  ഗ ുര ുവസിലനസിനമാണണ?  അനദ്ദേഹടത
ഞങ്ങൾടകമാന ു കമാടസിതരമാനമമാ?

 അതസിടനനമാ,നപമാനനമാള  ു,ഗപൗതമൻ പറഞ ു. അവൻ നടനതണ
ഒര ു  നദസിയ ുടട  കരയസിനലകമാണണ  അവസിടട  ഒരമാൾ
ചൂണയസിടസിരസിക ുന ു.  ഗപൗതമൻ പറഞ ു.നനമാക ു  ,അനദ്ദേഹമമാണണ
ധവ്യമാനതസില എടന ഗ ുര ു.  ചൂണയസില ടകമാത ുശ  വടര  എത്ര
ക്ഷമനയമാടടയമാണണ  ആ  മന ുഷവ്യൻ  ഇരസിക ുനതണ.ച ുറ ുപമാട ുശ
എന  ു  നടനമാല ുശ  അനദ്ദേഹതസിടന  ശദ  ച ൂണയസില
മമാത്രമമാണണ.ധവ്യമാനവ ുശ ഇതണ നപമാടലതടനയമാവണശ.

                                                                       റവിമനകാ   (9G)
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ഇതളുതസിരുന മലരുകൾ 

എനശ  അതസിരമാവസിടല  എഴുനനലക്കുന  അവൾ
ഇടനന്തുടകമാനണമാ തമാമസസിച  .സൂരവ്യ രശസികൾ അവളുടട ഉറകതസിനു
തടസമമായനപമാഴമാണണ  അവളുണർനതണ.ടപടടനവൾ  മുനസിലസിരസിക്കുന
നകമാകസിനലക്കു നനമാകസി. സമയശ ഏഴു കഴസിഞസിരുന.

 ഉതരവമാദസിതത്വനബമാധതമാല  ടപടടടനഴുനനറ്റു  അവൾ
തടന ഓമന പുത്രസിടയ വസിളസിചണർതമാൻ തുടങ്ങസി.സതവ്യതസില ആ കുടസി
അവളുടട ജതീവസിതതസില വടനതസിയ സപൗഭമാഗവ്യമമായസിരുന.

 ഒരപകടതസില തടന ഭർതമാവു നഷടപടടനറസിഞ്ഞു ജതീവടനമാടുകമാൻ
തയ്യമാടറടുത  അവൾക്കു  ജതീവസിതശ  മുനനമാട്ടു  നയസികമാൻ,ജതീവസിതതസിനു
കൂടമായസി കദവശ നലകസിയ സപൗഭമാഗവ്യശ.അവൾ ആ കുടസികണ അമ്മു എനണ
നപരസിട്ടു.അവടള ടപമാന നപമാടല വളർതസി.

                    ഉറകടത ഏടറ നസ്നേഹസിച്ചസിരുന അമ്മു തടന
അമ്മേയുടട  വമാകണ  നകൾകമാടത  വതീണ്ടുശ  കസിടന.അമ്മേയുടട
നസ്നേഹനതമാടടയുശ ഗൃഹനമാഥയുടട തസിരക്കുകനളമാടടയുശ ഒനണ കൂടസി തടന
മകടള  വസിളസിച  അടുകളയസിനലക്കു  കടന.ഭക്ഷണമുണമാക്കുന
തസിരകസിനസിടയസില  അവടളമാനമാനലമാചസിച.തടന  മകൾ
വളരുകയമാണണ.ഇനപമാഴവൾക്കു  പതസിമൂന  വയസമായസിരസിക്കുന.ഇനസി
പഠനതസിനുശ  മറ്റുശ  ടചലവണ  കൂടുശ.തടനനപമാടല  വതീട്ടു
നജമാലസികമാരസിയമാനകണവളല  അവൾ.പഠസിച്ചണ  ഉയരങ്ങളസിനലകണ
എനതണവളമാണണ.അവൾകതസിനു  അവസരമുണമാകസിടകമാടുനകണതണ
തമാനമാണണ.അതസിനസിനസിയുശ  നജമാലസി  ടചയ്യണശ.ഒരു  ദതീർഘ
നസിശത്വമാസനതമാടട  അവടളലമാശ  ആനലമാചസിച  .നകമാകസിനലക്കു
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നനമാകസിയനപമാൾ  സമയശ  ഏഴരയമായസിരുന.അവൾ  അമ്മുവസിടന
വസിളസിചണർതസി  കുളസികമാനയച.അവൾക്കു  ഭക്ഷണശ  നലകസി
സ്കൂളസിലയച.ഏടറ പ്രതതീക്ഷകനളമാടട മകടള നനമാകസിനസിന നശഷശ അവൾ
അകനതകണ നപമായസി.

                                 കവകസിടണ നജമാലസികഴസിഞ്ഞു വതീടസിടലതസിയ
അവൾ  മകടളകമാണമാടത  വസിഷമസിച.തടനകമാൾ  നനരടത
വരുനതമാണണ.ഇനണ ടട്യുഷനനമാ മനറമാ കമാണുടമനവൾ കരുതസി.എനമാല
അതുവഴസിനപമായ  കുടസിയസില  നസിനണ  അമ്മുവസിനണ  കമാസസിലമായസിരുന
എനറസിയമാൻ  കഴസിഞ്ഞു.ടപടടനവൾക്കു  വയ്യമായ്ക  നതമാനസി.അമ്മു
നപമാകമാൻ  സമാധവ്യതയുള്ള  ഇടങ്ങളസിടലലമാശ  തസിരകസി.ഒരു  വസിവരവുശ
ലഭസിച്ചസില.രമാത്രസിയമായനപമാൾ  അവളുശ  നമാട്ടുകമാരുശ  നചർനണ  നപമാലതീസസില
പരമാതസി നലകസി.ശരസിക്കുശ അവടളമാരു പ്രതസിമയമായസി മമാറസി.ആനരമാടുശ ഒനശ
മസിണമാത ,ഒരുതുള്ളസി കണ്ണതീർ നപമാലശ ടപമാഴസികമാത ഒരു കലപ്രതസിമ .

                         എലമാവരുശ അവളുടട കൂടട നസിന. ഒരുപമാടുനപർ
അമ്മുവസിടന  അനനത്വഷസിച്ചസിറങ്ങസി.  പടക്ഷ  എലമാശ  വസിഫലമമായസി.
അടുതദസിവസശ  കുറച  നപരണ  അവടള  ആശുപത്രസിയസിനലകണ  ടകമാണണ
നപമായസി.  മകൾടകന്തുപറസി  എനറസിയമാനുള്ള  തസിടുകതസിലമായസിരുന
അവൾ.  പടക്ഷ ആരുശ അവനളമാടടമാനശ മസിണസിയസില.  അവസിടട  വലസിയ
ആൾകൂടമമായസിരുന.  ധമാരമാളശ  നപമാലതീസുശ.  മകടള  കമാണണടമനണ
പറഞവൾ അലറസികരഞ്ഞു.  ഒരമാൾ  അവളുടട  കകപസിടസിച്ചണ  മകളുടട
അടുനതകണ  ടകമാണ്ടുനപമായസി.  അമ്മുവസിടന  കണനപമാൾ  തടന
മകളമാടണനണ  നപമാലശ  തസിരസിച്ചറസിയമാനമായസില.  ജതീവടന  നനരസിയ  തുടസിപണ
മമാത്രമുള്ള അമ്മുവസിൻടറ മുഖശ അത്രയണ വസികൃതമമായസിരുന.

                      അതണ കണ്ടു അവളുടട കണ്ണുകളമാടക ഇരുണ്ടു,
ടതമാണയസിടറസി.  ടപടടനവൾ  തലചുറസി  വതീണു.  കണ്ണുതുറനനപമാൾ
നഡമാക്ടനറമാടവൾ മകൾടകന്തുപറസിടയന അനനത്വഷസിച .അവൾ ക്രുരമമായ
പതീഡനതസിനു ഇരയമായസിരസിക്കുന എന സതവ്യശ നഡമാക്ടർ ടവളസിടപടുതസി.
ഈ നലമാകശ ഇടസിഞ്ഞു വതീഴുനതുനപമാടല അവൾക്കു നതമാനസി.തടന മകടള
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കണ്ടു  സശസമാരസികണടമനവൾ  നഡമാക്ടനറമാടണ
കരഞനപക്ഷസിച.നഡമാക്ടർ അവടള അമ്മുവസിൻടറ അടുനതകണ ടകമാണണ
നപമായസി.

ഒരസിറ്റു ശത്വമാസതസിനണ നവണസി പസിടയ്ക്കുന മകടള
കണവൾ കരഞ്ഞു.കുഞസിടന കകകൾ തടന ടനനഞ്ചമാടു നച ർത്തു
പസിടസിച.ശത്വമാസടമടുക്കുനതസിനസിടയസില  അവൾ  തടന  അമ്മേടയ
വസിളസിചകരഞ്ഞു.കരയുനതസിനസിടയസില  വലമാടത പസിടഞ്ഞു.കകകമാലകൾ
മുറുടക  പസിടസിച.ടപടടനവളുടട  ചലനശ  നഷടപട്ടു.  ആ  അമ്മേ  തടന
മകടള  നചർതണ  പസിടസിച  കരഞ്ഞു.അവളുടട  സത്വപ്നങ്ങടളലമാശ  തകർന
കഴസിഞ്ഞു.ഇനസി തടന അനമ്മേ എനണ വസിളസികമാൻ,തനസിക്കു കൂടമായസി നസിലമാൻ
ഈ നലമാകതമാരുമസില.ഒരുറുമസിടനനപമാലശ നനമാവസികമാത തടന മകൾ
ഇനണ  ആരുടടനയമാ  ക്രൂരമമായ  പതീഡനതസിനസിരയമായസിരസിക്കുന.തടന
മകനളമാടണ  ഈ  ക്രൂരത  ടചയവടര  ഭൂമസിയസില  നസിനണ  ഇലമായ്മ
ടചയ്യണടമനണ  ആ  അമ്മേകണ  നതമാനസി.അവനരമാടടമാപശ  നമാട്ടുകമാരുശ
നചർന.എലമാവരുശ കകനകമാർത്തു, ആ രമാക്ഷസടന ഇഞ്ചസിഞ്ചമായസി തലസി
ടകമാന.

                       തസിരക്കുകളമാല ഓടുന വതീടമ്മേമമാർക്കുശ ജതീവസിച ടകമാതസി
തതീരമാത  പസിഞ്ചു  കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുശ  ഇനണ  ഇതമാണമാവസ.ഈ
നലമാകതസില  ആർക്കുശ  സമമാധമാനമസില.ആർക്കുശ  സത്വമാതന്ത്രവ്യനതമാടട
പുറതസിറങ്ങസി  നടകമാൻ  കഴസിയമാത  അവസയമാണണ.ദസിനശനതമാറുശ
ധമാരമാളശ  പൂകൾ  ഇതുനപമാടല  വമാടസിടകമാഴസിയുന.അതസിനു  മറുപടസിയമായസി
ആ  ടചടസിയസില  അതസിനസിരടസി  പൂകൾ  ടമമാടസിട്ടു  വസിരസിയുന.എലമാവടരയുശ
ഈ പൂകൾ ആകർഷസിക്കുന.അടതലമാതസിലശ മതീടത നശമാഭസിക്കുന.
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 ടപൻസസില ഉണമായ കഥ 

ഏതു  കണ്ടു  പസിടുതതസിനണ  പസിനസിലശ  ഒരു
കഥയുണമാകുശ.ടപൻസസില കണ്ടു പസിടസിച്ചതസിനു പസിനസിലശ രസകരമമായ ഒരു
കഥയുണണ.  ഈ കഥ നകൾകമാനമായസി അതണ നടന കമാലഘടതസിനലകണ
സഞ്ചരസിക്കുകയമാണണ നമാശ.  ഇതമാ എതസിനപമായസി  .1565 ടല ഏനതമാ ഒരു
ദസിവസമമാണണ.  ഇശഗ്ലണസിടല  കശബസിർലമാൻഡണ  മലനസിരകളസിടല
നബമാനറമാടഡയണ ലസില  ആണണ  ഇനപമാൾ  നമാശ  നസിലക്കുനതണ.
കമാടുടവട്ടുനവനരമാ ഇടയസിടല പുലനമടുകളസില കമാലസി നമയമാൻ എത്തുന
നഗമാപമാലകനരമാ അലമാടത അധസികമമാരുശ അവസിടട വരമാറസില.  എനമാല
ഇനടത ദസിവസശ ഇവസിടട ആളുശ ബഹളവുമമാണണ. കറുത നസിറതസിലള്ള
നസിനക്ഷപശ  ഭൂമസികടസിയസില  കടണതസിയതസിടനത്തുടർനണമായ  തസിക്കുശ
തസിരക്കുമമാണണ നമാമസിവസിടട കമാണുനതണ.

                               നല മസിനുസമുള്ളതുശ ടതമാടമാല കകയസില
പറസിപസിടസിക്കുനതുമമായ  ഒരുതരശ  ടപമാടസിയമാണസിതണ.  ഒറനനമാടതസില
കമാരതീയശ  തടന  .അതുടകമാണ്ടു ആളുകളതസിടന  ടലഡണ  എനണ  തടന
വസിളസിച.ഗ്രമാകഫറണ  എന  വസ്തുവമായസിരുന  സതവ്യതസിലതണ.
കമാർബണസിടന  രൂപമാനരമമായ  ഗ്രമാകഫറണ.  എനമാല  അനതണ  കണ്ടു
പസിടസിച്ചസിടസിലമായസിരുന.

                         കറുപണ നസിറതസിലള്ള വസിചസിത്രമമായ ഈ സമാധനടത
ആദവ്യശ ഉപനയമാഗടപടുതസിയതണ ആടസിടയന്മമാരമായസിരുന.  ആടുകളുടടയുശ
മമാടുകളുടടയുശ  ശരതീരതസില  അടയമാളമസിടമാൻ  അവർ  ഇതസിടന
ഉപനയമാഗസിച. 

                     അതസിനസിടട പലരുശ ഗ്രമാകഫറണ മറ്റു സലങ്ങളസിനലകണ
കടതസിടകമാണ്ടു  നപമായസി.  അവരതസിനണ  പലപല  ഉപനയമാഗങ്ങളുശ
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കടണതസി.സമാധനതസിനു  ആവശവ്യകമാർ  കൂടസിവനനതമാടട  അതുവടര
ടവറുടത  കസിടസിയ  സമാധനതസിനു  വസിലയമായസി.  ഗ്രമാകഫറണ  ഖനനശ
അതസിനവഗശ  പുനരമാഗമസിച.ഖനസികൾ  ചുരുകശ  ചസിലരുടട  സത്വകമാരവ്യ
സത്വതമായസി മമാറസി.

                                ഗ്രമാകഫറണ ടപമാടസിടയ ഉരുടസി നനർത
വടസികളമാകസി  മമാറസിയമാല  അതണ  എഴുതമാൻ  പറസിയ  സമാമഗ്രസിയമായസി
മമാറുടമനണ  അതസിനസിടട  ആനരമാ  കടണതസികഴസിഞസിരുന.  എനമാല
തതീടര  ഉറപസിലമാത  ഇതരശ  വടസികൾ  ടപടടനണ  ടപമാടസിനപമാകുന.
ഏനതമാ  വസിദത്വമാൻ  അതസിനുടമമാരു  പരസിഹമാരശ  കടണതസി.  ഉള
ടപമാള്ളയമായ  മരതടസികളസില  ഗ്രമാകഫറണ  വടസികൾ  ഉറപസിച  അവർ
പ്രശണ നശ  പരസിഹരസിച.ഇനണ  നമാശ  ഉപനയമാഗസിക്കുന തരശ  ടപൻസസിലകൾ
അങ്ങടനയമാണുണമായതണ.

                                     ഏതമാണണ രണ്ടു നൂറമാണ്ടുകൾക്കു നശഷശ
1975  ല  ഫ്രഞ്ചണ  രസതന്ത്രജനമായ  നസിനകമാളമാസണ  നകമാനണ
ടപൻസസില നസിർമ്മേമാണതസിനുണമാകസിയ മമാറശ ഈ രശഗതണ ഒരു നമാഴസിക
കലമായസി.  കളസിമണ്ണുശ ഗ്രമാകഫറ്റുശ ടവള്ളതസിലസിളകസിയുണമാക്കുന മസിശസിതശ
ടപൻസസില  നസിർമ്മേമാണതസിനണ  ഒനമാനരമമാടണനനദ്ദേഹശ  കടണതസി.
ഇനതമാടട  ടപൻസസിലകളുടട  ഉറപ്പുശ  ഈടുശ  ഗുണനമന്മയുശ  വർധസിച.
ടപൻസസില നസിർമമാണതസിനണ ഈ രതീതസി തടന ഇനപമാഴുശ പസിന്തുടരുന.
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ടതീച്ചർ വരുനടണടമാ ഓടസിനകമാ....

                      കമാസസില തലസിടപമാളസിയമായസിട്ടുള്ള കുറച വസിലന്മമാർ
കമാണുമനലമാ.എടന കമാസസിലമുണണ.ബമാകണ  ടബനഞ്ചഴണ സണ.കമാസസില ഏതു
ടതീച്ചർ  വനമാലശ  തുടങ്ങുശ ബഹളശ.ടതീച്ചർ പറയമാറുണണ"എടന കമാസസില
ഇരസികമാൻ  തമാല്പരവ്യശ  ഇനലല  നസിങ്ങൾകണ  പുറനതകസിറങ്ങസി
നപമാകമാശ","നഹമാ!ശലവ്യശ.ചന  പസിനള്ളടരകമാൾ  കഷമമാണനലമാ  ഈ
കമാസസിടന  കമാരവ്യശ","വതീട്ടുകമാരുടട  കപസ  കളയമാൻ  എനസിനമാ
നതീടയമാടക ഇനങ്ങമാട്ടു എഴുനളടന","നസിങ്ങൾ സശസമാരസിച തതീർനസിടണ
പറ  അതസിനു  നശഷശ  ഞമാൻ  സശസമാരസികമാശ","എനണ  പറഞമാ
ചസിരസിക്കൂനന...പറയണ  ഞമാനുശ  കൂടട  ചസിരസികടട""ടതീച്ചർമമാർ  മണന്മമാർ
ആടണനമാനണമാ  നസിങ്ങളുടടടയമാടക  വസിചമാരശ","നതീ  ഓവർസ്മമാർടണ
ആനകണ","കഴസിഞ  വർഷടത  ബമാച്ചണ  ഇതസിനനകമാൾ  എത്രനയമാ
നഭദശ","സശസമാരസികമാനമാടണങ്കേസില  നതീടയമാടക  പുറത്തുനപമായസി
സശസമാരസിക്കു"അങ്ങടന  ടതീച്ചർ  പറയുനമമാൾ  ഞങ്ങൾ  കുറച  നനരശ
മസിണമാതസിരസിക്കുശ.പസിടനയുശ  എടന  കമാസസിടല  അവസ  ഇതണ
തടന.എങ്ങടന പറഞമാലശ ഇങ്ങടന തടന നഗമാവസിന്ദേമാ...
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പരതീക്ഷമാദസിനശ

 

                  പരതീക്ഷയുടട ദസിവസശ സ്കൂൾ ടപമാതുടവ ശമാനമമായസിരസിക്കുശ.
പരതീക്ഷയണ  ടതമാട്ടുമുൻപണ  തകർത്തു  പഠസിക്കുനവർ.  പഠസിച്ചടതമാടക
ഒനകൂടട  ഓർത്തു  നനമാക്കുനവർ.കകയസിലള്ള  നകമാപസി
ഏടതമാടകയമാടണനണ ഓർത്തു നനമാക്കുന ഞമാൻ.  ജപസിച്ച നപനയുമമായസി
വരുന ചസിലർ.എടന നപന! അതസിനമാനണല കവ്യമാപണ നപമാലശ ഇല. അനശ
'രണ്ടുനപനയുനണമാ'  എനണ  നചമാദസിച  വരുനവരുണണ.  ഇനനതു  ടതീച്ചറമാ
കമാസസില വരുനതണ എനമാണണ ഇനസി അറസിനയണതണ.

                                  കണക്കു ടതീച്ചർ ആനണല പരതീക്ഷ മുൾമുനയസില
നസിടനഴുനതണസിവരുശ.അപ്പുറടത കമാസസില പമാവശ ടതീച്ചർ;എടന കമാസസില
കണക്കു  ടതീച്ചർ.എലമാവടരയുശ  നപമാടല  എനസിക്കുശ  നപടസിയമാ  കണക്കു
ടതീച്ചറസിടന.  എടന കകയസില നകമാപസിയുശ.സകല കദവടതയുശ വസിളസിച
ഞമാൻ  കമാസസിനലകണ.  ടബലടസിച്ചസിട്ടുശ  പഠസിതശ  നസിർതമാത  നവടറ
കുടറടയണ്ണശ.നചമാദവ്യനപപർ  വമാങ്ങസിയനശഷശ  പ്രമാർഥസിക്കുന  പഠസിപസിസ്റ്റണ.
കയ്യസിടലമാരു  നതങ്ങ  കൂടടയുടണങ്കേസില  ഇവടളമാടക  അതണ  എറസിഞ്ഞു
ടപമാടസിക്കുശ;  എനസിനട  പരതീക്ഷ  എഴുത്തുകയുള.നചമാദവ്യനപപർ  കകയസില
കസിടസിയമാല  ടമമാതടമമാന  വമായസികണടമനമാ   ടതീച്ചർ
പറഞതണ.ആശഗവ്യഭമാഷയസില  ഓനരമാനണ  നചമാദസിചശ  പറഞ്ഞുശ  ചസിലർ
എഴുതസിത്തുടങ്ങസി.അനസമായസിട്ടു ടതറ്റുതരശ പറഞ്ഞു തരുന ചങ്ങമായസിയുശ
ഉണണ.  എടന  ആശഗവ്യഭമാഷക്കു  മമാത്രശ  ആരുശ  മറുപടസി  തനസില."ടതീച്ചർ
നപപർ"എലമാവടരയുശ ടഞടസിച്ച പഠസിപസിസ്റ്റസിടന വമാക്കുകൾ.അനപമാഴുശ ഒരു
നപജണ നപമാലശ എഴുതസിതതീരമാത ഞമാൻ..
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എത്ര  വസിളസിച്ചസിട്ടുശ  വസിളസിനകൾകമാത  പഠസിപസിസ്റ്റണ
ടതണസി.കണക്കു  ടതീച്ചറസിടന  കമാകദൃഷണടസി  മറസികടന  നകമാപസിയടസികമാൻ
എനസികണ  കഴസിഞസില.  കകയസിലള്ള  നകമാപസി  എടുകമാനുള്ള  എടന
ശമങ്ങൾ ചങ്കേസിടുപസിടന  ടചണനമളതസില ടകമാടണതസിച.ആരുശ ഒനശ
പറഞ്ഞു  തരുനസില.  എനസികമാനണല  ഒനശ  അറസിയമാനുശ  വയ്യ.  ഞമാൻ
നപപർ  ടതീച്ചറസിടന  കകയസില  ടകമാടുത്തു.  ടബലടസിച്ചനപമാൾ
സനനമാഷനതമാടട ടവളസിയസിലസിറങ്ങസി കൂട്ടുകമാരസി  നചമാദസിച"എങ്ങടനയുണണ
പരതീക്ഷ?"ഞമാൻ  പറഞ്ഞു"എളുപമമായസിരുന.  ഞമാൻ  എലമാശ  എഴുതസി".
പടക്ഷ എനസികനല അറസിയൂ ഞമാൻ എനമാ എഴുതസിയടതനണ.  ഇതമാണണ
ഓനരമാ  കുടസിയുടടയുശ  അവസ.  മറകമാൻ  കഴസിയമാത  ഓർമ്മേകൾ
സമ്മേമാനസിച്ച പരതീക്ഷമാദസിനശ.
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നഷശ 
എനസികറസിയസില,  ഞമാൻ  എത്ര  കരഞ്ഞു

പറഞതമാണണ.എലമാ  അദവ്യമാപകരുശ  "വരുനസിനല"എനണ
നചമാദസിക്കുനമമാൾ  എടന  മനസണ  തതീ  നപമാടല
ആളസികത്തുകയമായസിരുന.അനണ രമാത്രസി  അച്ഛൻ വന നചമാദസിച"നസിനകണ
നപമാകമാൻ  അത്രയസിഷമമാടണങ്കേസില  നപമാടയ്കമാള.പടക്ഷ  ഇനസി  ഒരസിളവുശ
എനസില നസിനണ നതീ പ്രതതീക്ഷസികരുതണ." ആ പറഞതസില എനനമാ അർഥശ
ഒളസിഞസിരുപ്പുടണന  എനസികണ  മനസസിലമായസി.  എനമാല  എടന
മനസസിലണമായസിരുന  ആ  അഗസിടയ  ആനരമാ  ടവള്ളടമമാഴസിച്ചമാണച്ചതു
നപമാടലമാരു  സുഖശ  അനുഭവടപട്ടു.  എനമായമാലശ  ഒരസികലശ
വസിനനമാദയമാത്രയണ വസിടസില എനണ ശമാഠവ്യശ  പസിടസിച്ച അച്ഛടന  ഈ മനശമമാറശ
എനസില  അതസിയമായ  സനനമാഷമുണമാകസി.അറുന്നൂറു  രൂപയനലയുള
എടനമാടക പറഞതണ  ടകമാണമാവമാശ  അച്ഛൻ സമ്മേതസിച്ചതണ.അങ്ങടന
ആദവ്യമമായസി  വസിനനമാദയമാത്ര  നപമാകുവമാനുള്ള  അനുവമാദശ
ലഭസിച.ഇനസിയസിരസികലശ  ഇതുനപമാടലമാരു  അവസരശ
ഒത്തുവരസില.അതസിനമാല ഇതസിടന അനങ്ങയറശ പ്രനയമാജനടപടുതണശ .

ഒരുപമാടു  യമാത്രമാപുസ്തകങ്ങൾ  ഞമാൻ
വമായസികമാറുണണ.  എനമാല നനരസിട്ടുള്ള അനുഭവടമമാനശ വമായസിക്കുനമമാൾ
ലഭസികമാറസില.  അങ്ങടന ഞമാൻ കമാതസിരുന ദസിവസശ എതസി.  ജനുവരസി
ഇരുപതസിയമാറണ. ആരുശ നപമാകമാത സമാലടമമാനമമായസിരുനസില. പടക്ഷ
ഞമാൻ  ആദവ്യമമായസി  നപമാകുനതണ  അനപമാഴമാണണ.  നവടറമാരസിടത്തുമല;
കനവ്യമാകുമമാരസിയസിനലകണ.  അച്ഛനണ  യമാത്രകടളമാനശതടന
ഇഷമല.അനപമാഴുശ;ഇനപമാഴുശ.  ഒരുതരശ  ശമാഠവ്യശ  പസിടസിക്കുന
സത്വഭമാവകമാരനമായതസിനമാല  'അമ്മേ  അച്ഛനനമാടണ  ഒനശ  പറയമാൻ
നപമാകമാറുമസില.അതുടകമാണമാവമാശ  കുടസികടളമാടക  നപമായസിട്ടുള്ള
സമാലമമാടണന  പറഞനപമാൾ  എനസികണ  മറുപടസി  ഒനശ
ഇലമാതസിരുനതണ.
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                    എനമായമാലശ ഞമാടനടന യമാത്രമാനുഭവങ്ങൾ
പങ്കുവയമാശ.ആദവ്യമമായസി നപമായതണ തൃപരപ്പു ടവള്ളച്ചമാടതസിലമാണണ.പമാടമാനുശ
നൃതശവയമാനുശ  അറസിയമാവുനതുടകമാണമായസിരസികണശ  എടന  എലമാ
അദവ്യമാപകരുശ വസിദവ്യമാർഥസികളുശ വസിളസിച്ചതണ.പടക്ഷ  ,തൃപരപസില എലമാവരുശ
കുളസിക്കുനതമാണണ  കണതണ.അവർ  ശസിവടന  പമാദശ
നസവസിക്കുകയമാടണനമാണണ  ഒരു  വസിശത്വമാസസിനയമാടണ  നചമാദസിച്ചനപമാൾ
പറഞതണ.  എനമായമാലശ  അവസിടട  ഒരു  അമലമുണണ.  ശസിവനക്ഷത്രശ
തടന.  അവസിടടനസിനശ  പസിടന  ഒരുപമാടു  സലങ്ങൾ.  ടതമാടസിപമാലശ,
ഉപളശ,  മുടസിടസിച്ചമാൻപമാറ...അങ്ങടന  നപമാകുന.അവസമാനശ  കമാതസിരുന
സമാലശ  കനവ്യമാകുമമാരസി.അവസിടട  എതസിയ  സമയത്തു  കമാടറടന
തഴുകസി.എലമാവരുശ  ടവള്ളശ  വകവയമാടത  ഇറങ്ങസി.  എത്ര
അദവ്യമാപകരുടണന  പറഞസിടടന്തുകമാരവ്യശ;അവരവരുടട  കമാരവ്യശ
നനമാനകണതണ  അവരവർതടന.അങ്ങടന  എലമാവരുശ  ഇറങ്ങസിയ
കൂടതസില ഞമാനുശ എടന ഉറസുഹൃത്തുശ.

                                  ടപടടനമാണണ തസിര വനതണ. എലമാവരുശ അതണ
മനസസിലമാകസി  ഇറങ്ങസി.പടക്ഷ  ഞമാനുശ  എടന  കൂട്ടുകമാരസിയുശ  അതസില
ടപട്ടുനപമായസി.എനസികവളുടട  കകവസിനടണസിവന.  എടന  കക  ഒരു
കലസില  തടഞ്ഞു.അല,ഞമാൻ  അവടള  കകവസിടതല,വഴുതസിനപമായസി.
എങ്ങടനനയമാ  ഞമാൻ  രക്ഷടപട്ടു.ഞമാൻ  ആദവ്യശ  തസിരഞതണ
അവടളയമായസിരുന.  എനണ  ടചയ്യണടമനണ  അറസിയമാത
അവസയസിലമായസിരുന  അവർ.  അനപമാനഴക്കുശ  എടന  നബമാധശ
നപമായസിരുന.  നബമാധശ  വനനപമാൾ  നകടതണ  അവളുടട
മരണവർതയമായസിരുന.  അവടള  അവസമാനമമായസി  ഒരുനനമാകണ
കമാണണടമനണമായസിരുന.  പടക്ഷ  മനസണ  സമ്മേതസിക്കുനസില.ഞമാൻ
വനതുടകമാണമാണണ  അവളുടട  മമാതമാപസിതമാകൾ  അവടള  അയച്ചതണ.
എടന  കകവസിടമാണണ  അവൾ  മരണടമന  വമാതസിലസിനപ്പുറനതക്കു
നപമായടതനറസിഞമാല അവർക്കു എങ്ങടന തമാങ്ങമാൻ കഴസിയുശ.
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                    നപമായതുനപമായസി എനണ സമമാധമാനടപടുകയമാണണ. എങ്കേസിലശ
എനസികവൾ അങ്ങടനയമായസിരുനസില. എടന അച്ഛനുശ അമ്മേയുശ അവസിടട
എതസി.  അച്ഛൻ  പറഞതണ  നകടസിരുടനങ്കേസില  എടന ജതീവടന ജതീവൻ
നഷമമാകസിലമായസിരുന.  സങ്കേടതസില ആഴണ ന  നപമായ  ആ നസിമസിഷടത
എങ്ങടന  വസിവരസികണടമന  എനസികറസിയസില.  ഒരസികലശ
ഇങ്ങടനടയമാരനുഭവശ  ആർക്കുശ  ഉണമാകരുനത  എനണ  ഞമാൻ
പ്രമാർത്ഥസിക്കുന.
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                          സ്റ്റതീഫൻ നഹമാകസിങണ

2018-മമാർച്ചണ  14  ശമാസനലമാകടത  ഒരു  കുലപതസി
അനരസിച. സ്റ്റതീഫൻ നഫമാകസിങണ ജസിവസിച്ചസിരുന ഒരു പ്രതസിഭമാസശ.
                 
                       1942   ജനുവരസി  8 നണ    പസിറന ഒരു
ഭപൗതസികശമാസജൻ.  കസദമാനസിക  നജവ്യമാതസിശമാസതസിടല
അഗ്രഗണവ്യൻ  .  തടന  21-ാം  വയസസില  നമമാടർ  നമ്പ്യൂനറമാഡസിസതീസണ
കതീഴടകസിടയങ്കേസിലശ  ചക്രകനസരയസില  ഒതുങ്ങടപട  അനദ്ദേഹതസിടന
ചസിനകളുശ  തതത്വങ്ങളുശ  നരമാഗതസിനു  കതീഴടങ്ങസി.  പ്രവർതനക്ഷമമമായ
ചുണ്ടുവസിരല  ഉപനയമാഗസിച്ചണ  കശമമ്പ്യൂടറസില
ടതളസിയുന   അക്ഷരങ്ങൾ ടപറുകസിടയടുതണ  നഹമാകസിങണ മഹതമായ
ആശയങ്ങൾ  നലമാകതസിനു  സമ്മേമാനസിച.  പ്രപഞ്ചരഹസവ്യങ്ങടളയുശ
തനമമാഗർതങ്ങടളയുശ  കുറസിചള്ള  അനദ്ദേഹതസിടന  സസിദമാനങ്ങൾ
ഐൻസ്റ്റതീനു  നശഷ         മുണമായ  എറവുശ  മഹതമായ
കടണതലകളമായസി  കണകമാകടപടുന.ശമാരതീരസികമമായ  ടകമാടസിയ
അവശതകൾ  ഏലപസിച്ച  ടവല്ലുവസിളസികടള  ഇച്ഛമാശക്തസിടകമാണണ
മറസികടകമാൻ  കഴസിയുടമനതസിടന  ഉദമാത  മമാതൃകയമാണണ  സ്റ്റതീഫൻ
നഹമാകസിങണ.            
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ചനയസിടല ധമാനവ്യമണസികൾ

                   ഒരു ഗ്രമാമതസില വതീരബമാഹു എന ഒരു വൃദൻ
തമാമസസിച്ചസിരുന.  ഗ്രമാമതസിടല  ചന  അടസിചവമാരസി
വൃതസിയമാകസിയമാക്കുനതമാണണ              വതീരബമാഹുവസിടന നജമാലസി.  ചന
അടസിചവമാരസികസിട്ടുന  ടപമാടസിയുശ  മറ്റുശ  വതീരബമാഹു  കളയമാടത  വതീടസില
ടകമാണ്ടുനപമാകുശ ഒരസികല കടകമാർ ഇതു ശദസിച.
“ഇതസിടലനനമാ  കള്ളതരമുണണ,”അവരസിടലമാരമാൾ  പറഞ്ഞു.  "പണശ
നമമാഷസിച്ചണ  ടപമാടസിക്കുശ  മണ്ണസിനുമുള്ളസില ഒളസിപസിച  കടത്തുനതമായസിരസിക്കുശ  ,”
മടറമാരമാൾ പറഞ്ഞു.
     അവർ ഗ്രമാമതലവടന സമതീപസിച കമാരവ്യശ പറഞ്ഞു.  ഉടൻ തടന
വതീരബമാഹുവസിടന  പസിടസിച  ടകടസിടകമാണ്ടുവരമാൻ  ഗ്രമാമതലവൻ
ഉതരവസിട്ടു.  ഗ്രമാമതലവടന  മുനസിടലതസിയ  വതീരബമാഹു  തല
ഉയർതസിപസിടസിച നസിന.
 “ഒരു ത ൂപ്പുകമാരനുശ ചപ്പുചവറുകൾ വതീടസില ടകമാണ്ടുനപമാകമാറസില.  സതവ്യശ
പറനഞമാ. എനമാണതസില ഒളസിപസിച കടത്തുനതണ ?”
ഗ്രമാമതലവൻ നചമാദസിച. വതീരബമാഹു പതുടക പറഞ്ഞു:
“പ്രനഭമാ,  ധമാനവ്യകടകൾകണ മുനസിടല നസിലതണ ധമാരമാളശ ധമാനവ്യമണസികൾ
ചസിതറസികസിടക്കുനണമാകുശ.  അതണ  വൃതസിയമാകസിടയടുതമാല  വസിശക്കുന
ഒരമാൾടകങ്കേസിലശ  ഭക്ഷണശ  നലകമാൻ  കഴസിയുശ.  അതണ
വൃതസിയമാകസിടയടുകമാനമാണണ  അടസിചവമാരസികസിട്ടുന  ടപമാടസിയുശമറ്റുശ  ഞമാൻ
വതീടസിനലക്കു ടകമാണ്ടുനപമാകുനതണ. പമാഴമാകസികളയുന ഓനരമാ ധമാനവ്യമണസിയുശ
ഭക്ഷണമസിലമാത ഒരമാളുടട വസിശപടകമാൻ ഉപകരസിക്കുശ .”
വതീരബമാഹു പറഞതുനകടണപരമാതസികമാർ തല തമാഴസി.
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പ്രകമാശശമാസതസിടല പ്രതസിഭകൾ

          പ്രകമാശടതപറസി പഠസിക്കുന ശമാസശമാഖയണ ഓപണറസികണ എനമാണണ
നപരണ.  ഇതമാ,  ഓപണറസികസിടന  ചരസിത്രടതസിടല  ചസില  പ്രതസിഭമാശമാലസികടള
പരസിചയടപടമാശ...

യൂകസിഡണ
മഹമാനമായ ഗ്രതീകണ ശമാസജൻ. പ്രകമാശതസിടന
പ്രതസിഫലനടതപറസി പഠസിച.

ഇബണ  അല ഹയമാശ
നപർഷവ്യൻ ശമാസജൻ.കമാഴ്ചയസില പ്രകമാശതസിടന
പങ്കേണ വസിശദതീകരസിച.

ഹമാൻസണ ലസിപർടഷ
ഡചകമാരനമായ കണ്ണട നസിർമ്മേമാതമാവണ. ആദവ്യമമായസി
ടടലസിനസ്കമാപണ നസിർമ്മേസിച.
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സകറസിയമാസണ ജമാൻസണ്
ഡചകമാരൻ . നകമാമപൗണണ കമനക്രമാനസ്കമാപണ
നസിർമ്മേസിച.

ഗലതീലസിനയമാ ഗലതീലസി
ഇറമാലസിയൻ ശമാസജൻ. ടമച്ചടപട
ടടലസിനസ്കമാപണ നസിർമ്മേസിച.

ഐസകണ നമ്പ്യൂടണ്
ഇശഗ്ലസിഷണ ശമാസജൻ. പ്രകമാശതസിടല
നസിറങ്ങടളപറസി പഠനശ നടതസി.
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നജമാഹമാനസണ ടകപ്ലർ
ജർമ്മേൻ ശമാസജൻ. 
'റസിഫ്രമാകസിങണ ടടലസിനസ്കമാപണ ' പരസിഷരസിച.

ആലബർടണ ഐൻസ്റ്റതീൻ
കത്വമാണശ സസിദമാനശ ഉപനയമാഗസിച്ചണ
നഫമാനടമാ ഇലകസികണ ഇഫകണ വസിശദസികരസിച.

സസി.വസി.രമാമൻ
മഹമാനമായ ഇനവ്യൻ ശമാസജൻ. 'രമാമൻ
ഇഫകണ ' കടണതസി.
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പടശ വതീനണ!

വമാലപസിടയ്ക്കുശ മതീൻനപമാടല
വമാനസില നതീന്തുശ ടചറുപടശ
നൂലസില തുമസില കളസിയമാടുശ

നചനലറുടനമാരു ടപമാൻപടശ!
നമാലമാൾ കണ്ടു രസസിക്കുനമമാൾ

നൂലതു ടപമാടതീടയ്യനയ്യമാ
നനനര തമാടഴ തലകുതസി
വതീണനലമാ ആ പൂമടശ!

                 അനന . എസല (9B)
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സശഘടനകളുശ നലമാനഗമാകളുശ

ഐകവ്യരമാഷ്ട്രസശഘടന (യുകണറഡണ
നനഷൻസണ ഓർഗകനനസഷൻസണ)

ഇനർ നമാഷണല എനർജസി ഏജൻസസി

     ഇനർ നമാഷണല ഒളസിശപസികണ
കമ്മേസിറസി

നലമാകബമാങ്കേണ

ഇനർ നമാഷണല ഫണണ നഫമാർ
അഗ്രസികൾച്ചറല ടഡവലപണടമനണ
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ഇനർ നമാഷണല ആനറമാമസികണ
എനർജസി എജൻസസി

ഇനർ നമാഷണല ഫസിനമാൻസണ
നകമാർപനറഷൻ

 
ഇനർനപമാൾ

ടറഡണനക്രമാസണ

നവൾഡണ കവലഡണ കലഫണ ഫണണ
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ഇനർ നമാഷണല സസിവസില ഏവസിനയഷൻ
ഓർഗകനനസഷൻ

ഇനർ നമാഷണല നലബർ
ഓർഗകനനസഷൻ

നവൾഡണ ടൂറസിസശ ഓർഗകനനസഷൻ

ഇനർ നമാഷണല
ഓർഗകനനസഷൻ നഫമാർ
സ്റ്റമാനനഡണസണ
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  മനസസിടന മ ുറസിവണ

കടലസിടല  തസിരമമാലകടള  നനമാകസിനസിലക ുനതസിനസിടട
ഞടനമാന ു  തസിരസിഞ ുനനമാകസി.  പസിനസില  ക ുടസികൾ
ഓടസികളസിക ുന ുണമായസിര ുന ു.  ഞമാൻ  ആ  ക ുടസികടള  തടന  നനമാകസി
നസിന ുനപമായസി.  എടന  ക ുടസികമാലശ  എനസിനലകണ  അറസിയമാടത
ഇരമസിടയതസി.

                                      അച്ഛന ുശ അമ്മേയ ുശ അന ുജതസിയ ുശ 
അടങ്ങസിയ ഒര ു ടചറസിയ  ക ുട  ുശബമമായസി ര ു ന  ു എനനതണ . പമാവടപട
ക ുട ുശബമമായസിര  ുടനങ്കേസില  ുശ  വളടര  സനനമാഷശ  നസിറഞതമായസിര ുന ു
എടന  ക ുടസികമാലശ.   എനമാല  ആ  സനനമാ  ഷശ  അധസികകമാലശ
നതീ ണ ുനസിനസില.   ഞമാൻ  അ ഞ്ചമാശ  കമാസസില  പഠസിക ുനമമാൾ  എടന
അച്ഛൻ  മതവ്യബന്ധനതസിനമായസി  കടലസില  നപമായസി.  പനക്ഷ  അച്ഛൻ
തസിരസിടക  വനസില.  അവസമാനമമായസി  ഒന ു  കമാണ ുവമാൻ  നപമാല ുശ
ഞങ്ങൾകണ സമാധസിച്ചസില.  എനമാല എടന അമ്മേ വസിട ുനജമാലസിക ു നപമായസി
 ഞങ്ങടള പഠസിപസിച്ച ു. വതീടസിടല സമാമതസികബ ുദസിമ ുട  ുകൾ 
കമാരണശ ക ൂട ുതല പഠസിക ുവമാൻ എനസികണ സമാധസിച്ചസില. ഞമാൻ 
ഒര ു നജമാലസികമായസി ദസിവസങ്ങനളമാളശ നഗരങ്ങളസില അലഞ ു. 
ഒര ു  ദസിവസശ,  ഞമാൻ  തസിരസിടക  വതീടസില  വനനപമാൾ  അവസിടടടയലമാശ
ആള ുകൾ  നസിറഞസിര ുന ു.  എടന  വതീടസിനകത ുനസിന ുശ
ക ൂടനസിലവസിളസികൾ  ഞമാൻ  നകട ു.  വതീടസിന ുള്ളസില   എടന  അമ്മേടയ
ടവള്ളത ുണസി പ ുതച്ചണ കസിടതസിയസിരസിക ുന ു.  എടന അന ുജതസിയ ുടട
നസിലവസിളസി അവസിടമമാടക തസിങ്ങസിനസിറഞ ു.

                                     അമ്മേയ ുടട മരണതസിന ുനശഷശ
ഞങ്ങള ുടട വതീട ുശ സലവ ുശ വസിറണ അന ുജതസിടയ  മടറമാര ു സണ ക ൂളസില
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നചർക ുകയ  ുശ നഹമാസ്റ്റലസില നസിർതസി പഠസിപക ുകയ ുശ  
ടചയ ു.  പസിന തീടണ  ഞമാൻ  എവസിടടടയമാടകനയമാ  അലഞണ
പലതരതസില ുള്ള നജമാലസികൾ ടചയ ു.  രമാത്രസികമാലങ്ങളസില ഏടതങ്കേസില ുശ
കടവരമാനകളസില അഭയശ നതടസി.  അന ുജതസിടയ 
കമാണമാൻ നപമാക ുനമമാൾ അവൾ നചമാദസിക ുശ,"നചടനണ എവസിടടയസിങ്കേസില  ുശ
നജമാലസി  കസിടസിനയമാ  ?  നചടൻ  എവസിടടയമാണണ  തമാമസസിക ുനതണ  ?"
അവളസില നസിന ുശ രക്ഷ    ടപടമാൻ ഞമാൻ കളവണ  
പറയ ുശ,''നജമാലസികസിടസി. തമാമസശ ഒര ു വമാടക വതീടസിലമാണണ ''. 

                                         അയമാൾ ടപടനണ ചസിനയസില നസിനണ 
ഉണർന ു.  നമാടളയമാണണ  സണ ക ൂൾ  പ ൂട ുനതണ  .  രണ ു  മമാസടത
നവനലവധസികണ അവള ുശ എനനമാടടമാപശ ഉണമാക ുശ.  എനമാല എനസികണ
സരമമായസി ഒര ു നജമാലസിനയമാ വര ുമമാനനമമാ ഇലമാ. 
നമാടള മ ുതല ഞമാൻ എനമാണണ ടചയ്യ ുക ? സതവ്യങ്ങളറസിയ ുനമമാൾ 
അവള ുടട ക ുഞണ മനസണ എത്രമമാത്രശ നവദനസിക ുശ ?
എനസിക ണ  അറസിയസില.  ഒന ുമമാത്രമറസിയമാശ  -തടന  ഹ ൃദയ വ ുശ  കടലസിടല
തസിരമമാലകള ുശ  അനപമാഴ ുശ  ആർതസിരമ ുന ുണമായസിര ുന ു.
നസിലകമാടത...

                                                              രകാധവികകാ.എഖ (10 C)  
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കമാലശ

കുഞമായസിരുനനപമാൾ അമ്മേടയനനമാടു
തള്ളമനശനപമാടല പസിള്ളമനശ വനമാല

കതീനഴമാടടമാഴുകസിയ ആറണ നമനലമാടടമാഴുകുശ
പസിടന പമാഠങ്ങളസില പഠസിച.ഭൂമസി

ഉരുണതമാടണനണ അബസിളസിമമാമൻ
പമാലകസിണ്ണമടലനണ. പസിനതീടറസിഞണ

നമലശ കതീഴുടമമാനമസില
പ്രവമാഹങ്ങളുശ നമനലമാട്ടുടണനണ...

പൂവണ നതനൂട്ടുനതണ നസിസത്വമാർത്ഥയമായതുടകമാണടലനണ...
അമ്മേയസില നസിനറസിയുന അമ്മേസിഞ

പമാലപകുത്തു നല്കുനതസിലശ 
ഇതസിരസി നവറുകൂറുടണനണ.

കുഞ്ഞുങ്ങളുടട പമാലപ്പുഞ്ചസിരസി-
യസിലശ കുറുബുടണനണ.

വഞ്ചനയുടട ലമാഞ്ചനകളമാല അപശ്രുതസി-
യസിലള്ള രമാഗവുശ ഹൃദവ്യമമാണണ,

ഹൃദയതസില നസിനമാകുനബമാൾ...
അനപമാൾ ഏതമാണണ  ശരസി?
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ആകമാശയമാത്ര
                                  

മനുഷവ്യനനകമാൾ  ശക്തസിനയറസിയ  പ്രകൃതസിയസിടല
എലമാ  കമാരവ്യങ്ങളുശ  പ്രമാചതീന കമാലതണ  അവർകണ  കദവങ്ങളമായസിരുന.
സൂരവ്യനുശ,ചന്ദ്രനുശ,കമാറ്റുശ  മഴയുശ,തതീയുശ,ടവള്ളവുശ......എലമാശ  ഭമാരതസിയ
പുരമാണങ്ങളസിടലനനപമാടല ഗ്രതീകണ,ഈജസിപണഷവ്യൻ,
ബമാബസിനലമാണസിയൻ,അനറബവ്യൻ,കചനതീസണ  സശസ്കമാരങ്ങളസിലശ
അങ്ങടനതടന.  സൂരവ്യചന്ദ്രന്മമാടരയ ുശ,നക്ഷത്രങ്ങടളടയമാടകയ ുശ
നസിരതീക്ഷസിച്ചതുശ  അവയുടട  സമാനമമാറങ്ങൾ  മനസസിലമാകൻ  ശമസിച്ചതുശ
ആചമാരങ്ങടളബന്ധടപടുതസിയമാവമാശ.  പനക്ഷ,  അതസിടനകമാനളനറ
പുരമാതനകമാലതണ  ദസികറസിയമാനുശ  സമയമറസിയമാനുശ  പ്രധമാനമമായുശ
ആശയസിച്ചസിരുനതണ  സൂരവ്യ  ചന്ദ്രന്മമാടരയ ുശ  നക്ഷത്രങ്ങടളയുമമാണണ.
നമായമാടസിയുശ  കമാലസിനമചശ  നടനവർ  ഒരസിടതണ  സസിരമമായസി  തമാമസസിച്ചണ
കൃഷസിടചയ്യമാൻ  തുടങ്ങസി.  ഓനരമാ  കൃഷസിയുടടയുശ  വസിളടവടുപണ  എനപമാൾ
തുടങ്ങണശ  എടനലമാശ  മുൻകൂടസി  ആനലമാചസിച്ചണ  നടപസിലമാകമാൻ  അവടര
സഹമായസിച്ചതണ  വമാനനതീരതീക്ഷണതസില  നസിനണ  ലഭസിച്ച  അറസിവുശ
ഋതുനഭദങ്ങടളക ുറസിചള്ള അറസിവുമമായസിരുന.
                                                                             അകമാശനഗമാ
ളങ്ങടളക്കുറസിചള്ള പഠനമമാണണ നജവ്യമാതസിശമാസശ.                            ഒരു
ശമാസടമന നസിലയസില അതണ വസികസസിച തുടങ്ങസിയതണ ബസി.സസി  400 നുശ
300  നുശ  ഇടയസിലമാണണ.പരന  കസിടക്കുന  ഭുമസി  നസിശ്ചലമമായസി
സസിതസിടചയുന.  അതസിനു  ചുറ്റുശ  സൂരവ്യനുശ  നക്ഷത്രങ്ങളുശ
ചലസിചടകമാണസിരുന.  ഇതമായസിരുന  പണ്ടുകമാലതണ  എലമാവരുശ
വസിശത്വസസിച്ചസിരുനതണ .ഭുനകന്ദ്രസസിദമാനശ [geocentric theory]  ആണസിതണ.

   

  മദവവിരകാജല.ആർ.എൽ  (10 I)
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തുലലാവ൪ഷക്കം

നപരുമഴ വന തുലകാമകാസതവിൽ  
തുടനരനപ്പെയ്തു തവിമവി൪ക്കുമമകാൾ

 
വയമലലകളവിലഖ ക൪ഷകമരകാല 

ക്കുടചൂടവി കൃഷവിമയറുന.

                                                         അമൽ.എഖ.എസല (9A)

                                 
                     വവള്ളക്കം കുടടികക്കം

ചകരക്കുടനഖ കൂട്ടുകകാരനഖ
അകനരനപ്പെകായ്കയവില  ുഖ മപകായവി നനീന്തകാ൯

കൂടനരകവിടവിയകാലഖ   കവിടവിയകാലഖ 
കുടവിക്കൂടരുനട മനകാടഖ കളവിയവിലകാണല.

        

                     അമൽ.എഖ.എസല (9A)

                                                                         48



 

 വമായനയ ുടട മമാധ ുരവ്യശ

                 പ ുസ്തകശ പ ൂനനമാടങ്ങളമാണണ . അതസില വസിരസി യ ുന
മലര ുകളമാണണ  അക്ഷരങ്ങൾ.  വമായനടയ  നസ്നേഹസികമാന ുശ
അക്ഷരങ്ങടള  മനസസില  സ ൂക്ഷസിക ുവമാന ുശ  നമാശ  ഏവര ുശ
തയ്യമാറമാവണശ. വമായന മനസസിടന ദ ുുഃഖങ്ങൾ മമാറ ുന ഒനമാണണ
.മന ുഷവ്യമായ ുസസില  തസിളങ്ങസി  നസിലനകണ  ഒര ു  വലസിയ
പ്രവർതനമമാണണ വമായന.

            നമ്മേ ുടട എലമാ ദ ുുഃഖങ്ങള ുശ  മറനണ വമായനയസില
മ ുഴ ുക ുനതണ   അറസിവസിടന  അത്ഭ ുതനലമാകനതകമാണണ  നടമ്മേ
ക്ഷണസിക ുനതണ  .മധ ുരമ ുള്ള  ഫലങ്ങടളനപമാടല  നസിറമമാർന
പ ൂവ ുകളസില ഒളസിച്ചസിരസിക ുന  നതൻനപമാടല മമാധ ുരവ്യമ ുള്ളതമാണണ
വമായന.കയണപമാക ുന  ടനമാമരങ്ങടള  മമായണ ച്ച ുകളയ ുന
മമാധ ുരവ്യമ ുള്ള ഒനമാണണ വമായന.

                                                       മഗകാക ുൽ.എസല  (9G)
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തതീർത്ഥയമാത്ര

നഗര ജതീവസിതതസിടന    ന  ഷടപ ടലകൾ-
ടകമാടുവസില ഗ്രമാമ വസിശുദസിയുശ നന്മയുശ,

ടവറുടതനയമാർത്തുനപമായണ ബമാലവ്യകമാലതസിടന
സ്മരണകൾ പസിടനയുശ പൂകളശ തതീർക ുന.

ആനയ ുമമമാരസികളുമമാലവടങ്ങളുശ
ടകമാടസിനയറുടനമാരുതവനകളതീരവങ്ങളുശ,
ആമലക്കുളങ്ങളുശ അതച്ചമയതസിനമാ-

ടയമാതഴകമാർന ടചനമാമരകളുശ 
കരയമാമലശ കമാട്ടുപ്പൂകളുശ തുമയുശ,

കകനരസിയുശ കണസിടകമാന മുക്കുറസിയുശ
കവസിതകൾ പൂത്തുനസിടനമാരു കമാലമുണണ,

അവസിടട ഞമാടനടന തസിരഞ്ഞുനപമാകടട,
അവസിനടടയമാരു തതീർത്ഥയമാത്ര നപമാകടട!

                               

 -ജവിൻസവി മജകായൽ  (9 I)
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വമായനശമാലയുടട പ്രസക്തസി
                                      
 
ആധുനസികനലമാകതസിടന മുഖശ  ദസിനശപ്രതസി  മമാറസിടകമാണസിരസിക്കുന.  പുതസിയ
അറസിവുകളുടട നലമാകശ ഒമാനരമാ ദസിനവുശ അവതരസിചടകമാണസിരസിക്കുന.  ആ
മമാറുന    നലമാകതസിനനുസരസിച്ചണ  മനുഷവ്യമസ്തസിഷകവുശ
പരസിവർ തനടപനടണതുണണ.  മനുഷവ്യടന  വസിഞ്ജമാനദമാഹടത
തൃപ്തസിടപടുത്തുവമാനുള്ള         സമാഹചരവ്യങ്ങൾ  എനപമാഴുശ
ഉണമാനകണതുണണ. ഇവസിടടയമാണണ വമായനശമാലയുടട പ്രസക്തസി.

                   മനുഷവ്യടന  സശസ്കമാരസമനരമാക്കുനതസില
പുസ്തകങ്ങളുടട പങ്കേണ അതുലവ്യമമാണണ .

           “വസിദവ്യമാധനശ സർവ്വധനമാല പ്രധമാനശ 
                         ടകമാണ്ടുനപമാകസിലമാ നചമാരന്മമാർ
                                     ടകമാടുക്കുശ  നതമാറുനമറസിടുശ
                                           വസിദവ്യതടന മഹമാധനശ"

എനസിങ്ങടന  വസിദവ്യയുടട  മഹതത്വശ  വസിളസിചപറയുന  അസശഖവ്യശ
നസിർ വചനങ്ങളുണണ. ഈ വസിദവ്യ മനുഷവ്യനണ ഫലപ്രദമമായസി പകർന തരുന
ആലയങ്ങളമാണണ വമായനശമാലകൾ.
                      
                   ആദവ്യകമാലങ്ങളസില തമാളസിനയമാലകളസിലമാണണ
മനുഷവ്യൻ  അവടന  അറസിവുകൾ  ഭമാവസിതലമുറയമായസി
പകർതസിവച്ചസിരുനതണ.  ഇവ ഇനശ പല വമായനശമാലകലസിളസിലശ അമൂലവ്യ
നസിധസികളമായസി സൂക്ഷസിചവച്ചസിരസിക്കുന.
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           മനുഷവ്യടന സശസ്കമാരസമനരമാക്കുനതസില
പുസ്തകങ്ങൾകണ  വലസിനയമാരളവസില  സത്വമാധതീനമുണണ.  നമുകണ  എറവുശ
അടുത സുഹൃത്തുകളമായസി കരുതമാവുനതണ പുസ്തകങ്ങടളയമാണണ. 

        കുടസികമാലശ മുതല വളർതസിടയടുനകണ ഗുണമമാണണ വമായനമാശതീലശ
.ഒമാനരമാ  കുടസിയുശ  അവടന  സത്വമാധതീനസിച്ചസിട്ടുള്ള  ഒരു  വവ്യക്തസിടയ
ടതരടഞടുതണ  അവടരനപമാടലയമാകമാനുശ  പുസ്തകങ്ങൾ  കുടസികടള
സഹമായസിക്കുന.  നസ്നേഹവുശ  ദയയുശ  നപമാലള്ള  സതണഗുണങ്ങൾ
ബമാലമനസസില പതസിപസിക്കുവമാനുശ പുസ്തകങ്ങൾകണ കഴസിയുന.

                                    സമാനങ്കേതസികവസിദവ്യയുടട അത്ഭുത വളർച്ച
അനുഭവസിചടകമാണസിരസിക്കുന  തലമുറയമാണണ  നമ്മേൾ.  ഇനടത
വസിദവ്യമാർത്ഥസികൾകണപുസ്തകങ്ങനളമാടുള്ള  തമാല്പരവ്യശ  നമാൾക്കുനമാൾ
കുറഞ്ഞുവരുന.നല  പുസ്തകങ്ങളുടട  സൂക്ഷസിപ്പുകമാരമായസി
വമായനശമാലകടള നമാശ എന്തുവസിലടകമാടുത്തുശ സശരക്ഷസിനകണതമാണണ.

- ബ്ലസവി.എസല   (10 I)
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മഴ

കമാർനമഘങ്ങൾ വസിങ്ങസിടപമാടസിയസിതമാ
പമാലതൻ പൂകളസില ടപയസിറങ്ങസി.....
മനസസിലകുളസിർമയമായണ എത്തുശ മഴ

നപമമാരസിയമായസിതമാ മമാറസിടുന.
മുത്തുനപമാലടപമാഴസിയുന

നസിൻകണ്ണുനതീർ തുള്ളസികൾ
ഒരു പുഴയമായണ, കടലമായസി മമാറസിത്തുടങ്ങസി
തസിളങ്ങുന ടവള്ളസിനപമാല ടപമാഴസിയുന

നസിൻ മണസി മുത്തുകൾ
വജ്രമമായണ നതമാനടനൻ മനസസില

കുളസിർമയമായണ നതീടയത്തുനമമാൾ എൻ മനവുശ
ചമാഞ്ചമാടസിയമാടുന നസിടന മുൻപസില 
ആകമാശത്തു നസിറഞ്ഞു ടപമാഴസിഞണ

ഇലകളസില തടസി ചസിനസിച്ചസിതറസി
നതീയസിതമാ വതീഴുടനൻ കളസിനതമാപസില

ഒരു കളസിവള്ളമമാടയൻ മനവുശ
നതീനസിത്തുടസിക്കുന നസിനസിടലനപമാഴുശ

                         രകാഖവിമമകാൾ വവി. (10 C)
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വമാസരസത്വപ്നമമായസി

നസിനകമായസി മമാത്രടമൻ പ്രസിയഗതീതശ മൂളമാശ
അരസികസിലസിനണയൂ... അനുരമാഗനമ
ഒരു മൃദു സ്പർശനശ വമാസനമമായസി
എൻ ഹൃദയതസിൻ തന്ത്രസികളസില

അരളസികൾ പൂക്കുന യമാമങ്ങളസില
അകതമാരസിലന്മമാദടമമാഴുകതീടുന.
ഒമാനരമായസിതളസിലശ നസി൯മുഖശ ടതളസിനയ
തമാളവുശ ശ്രുതസിയുശ ഇണനചരുശ

              കമാടച്ചണ്ണ തഴുകസിയ കമാ൪കൂനലസില
               മയങ്ങസിയുറങ്ങുശ തുളസസിപ്പൂനവ
               വമാസര സത്വപ്നമമായസി നതീ വസിരസിനയ,
               മസിഴസികളസില ശമാലതീനടമമാഴുകസി വരുശ.

                                     -ആമമകാസല ബബൈജു (9J)
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   വമായനടയങ്ങടന ???
 

വമായസികമാൻ  നവണസി  മമാത്രമ ുള്ള  വമായനയല  നവണതണ.
അറസിയമാൻ  നവണസിയ ുള്ളതമാവണശ  വമായന.  വമായസിക ുനമമാല
മനസസിടന  ഏകമാഗ്രമമാകസി  വസിഷയതസില
ശദനകന്ദ്രതീകരസികണശ.ടവറ ുടത  വമായസിച്ച ു  നപമാകമാടത
വസിഷയങ്ങടള മനസസില സ ൂക്ഷസികമാൻ ശമസികണശ.

          സർഗസ ൃഷസികൾ നടന്മ മടറമാര ു നലമാകത ുതടന
എതസിക ുന ു.  വമായനമാന ുഭ ൂതസി  എനസിതസിടന  വസിളസികമാശ.
ആശയപരവ ുശ  സ ൃഷണ ടസിപരവ ുമമായ  ചസിനകൾ  നമ്മേസിനലകണ
സശനവദനശ  ടചയ്യടപട ുന  രചനകൾ  വലസിടയമാര ു
നലമാകവതീക്ഷണശ  നമ്മേസില  സ ൃഷസിനച്ചകമാശ.  ഏടതമാര ു
സ ൃഷസിടയയ ുശ  നല  നസിലയസില  സത്വമാശശതീകരസിക  മാൻ
മനസസിര ുതസിയ ുള്ള വമായന തടന നവണശ.

                                           ക ൃഷ്ണപ്രവിയ  (9G) 
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ന ൂതന തലമ ുറയസില വമായനയ ുടട പ്രസക്തസി

                    അന ുഭവസിച്ചറസിയമാൻ കഴസിയ ുനതസിടനകമാൾ
വമായസിച്ചറസിയ ുവമാൻ  കഴസിയ ുടമങ്കേസില ുശ  ക ുറ ുക ുവഴസികൾ  നതട ുന 
ന ൂതന തലമ ുറകൾകണ വമായനയ ുടട പ്രശസ്തസി എനനറസിയസില.
അറസിവസിനമായസി  ടമമാകബയസില  നഫമാണ ുശ  മറണ
സപൗകരവ്യങ്ങള ുമ ുള്ളതസിനമാല ആര ുശ പ ുസ്തകശ മറസിച്ച ു നനമാകമാൻ
തയ്യമാറല.  ക ുറ ുക ുവഴസികൾ  കസിടസിയമാല  ആര ുശ  നനർവഴസികൾ
ഉപനയമാഗസിക സിലനലമാ. ക ുറ ുക ുവഴസികൾ തസിരടഞട ുക ുനതസിടന
വതീർപ ുമ ുടലസില നമാശ  എലമാശ  മറക ുന ു.  വമായനടയയ ുശ  അതണ
ഒര ു  പനക്ഷ  നടമ്മേ  ടതറസിടന  പമാതയസിനലകണ  നയസിടച്ചന ുശ
വര ുശ.വമായന  നമ്മേ ുടട  ജതീവസിതതസിടന  ടവളസിച്ചമമാണണ.  അതണ
ഒരസികല ുശ  നമാശ  നഷടപട ുതര ുതണ  .നല  സത്വഭമാവമ ുടള്ളമാര ു
വവ്യക്തസിയമായസി  സത്വയശ  മമാറമാൻ  നമ്മേ ുകണ  വമായനയസില ൂടട
സമാധസിക ുശ.

                                                       ഗഖഗ പവി.വവി.  (9G)
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എടന വസിദവ്യമാലയശ 

അക്ഷരമുത്തുകൾ നകമാർടതമാരതീ പമാതയസില
ഇതസിരസി ദതീപ്തസി പകർന നലകമാൻ  അറസിവസിടന 
വമാതമായനങ്ങൾ തുറനനകസി
 നന്മയുശ ശമാനസിയുശ കരുണയുശ പകർ-
ടനമാടരടന വസിദവ്യമാലയശ......

ജമാതസി - മത  വർണ്ണ ശലഭങ്ങളമായസി–
ഞങ്ങൾ ചുറ്റുശ പമാറസികളസിക്കുന തസിരുമുറതസില  
നന്മയുശ ശമാനസിയുശ കരുണയുശ പകർ- 
ടനമാടരടന വസിദവ്യമാലയശ......
              

                                                              നനന യു. (9 J)
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 ഗ്രനമാലയശ മഹർഷസി

                   അക്ഷരതസിടനയ ുശ  വമായനയ ുടടയ ുശ
നലമാകനതകണ  മലയമാളസിടയ  കകപസിടസിച്ച ു  നടതസിയവരസില
ഒരമാളമാണണ  പസി.എൻ.പണസികർ.  'പ ുസ്തകതസിടന  മഹതത്വശ
ജനങ്ങൾ  അറസിയണശ.  പ ുസ്തകതസിനണ  സമ  ൂ  ഹതസില ുള്ള
സത്വമാധതീനശക്തസിടയപറസി  ജനങ്ങൾ  നബമാധവമാന്മമാരമാകണശ.  ഒര ു
പ ുതസിയ സശസ്കമാരശ വമാർടതട ുക ുനതസില പ ുസ്തകങ്ങൾകണ 
നസിർണ്ണമായക സത്വമാധതീനമ ുടണനനബമാധശ ജനഹ ൃദയങ്ങളസില
ആഴതസില പതസിയണശ' എനനദ്ദേഹശ ആഗ്രഹസിച്ച ു.
ഗ്രനശമാലമാ പ്രവർതകന ുശ എഴ ുത ുകമാരന ുമമായ ടപ്രമാഫ.
ക ുറസിപ ുഴ  ക ൃഷ്ണപസിള്ള,  പസി.എൻ.പണസികടര  'ഗ്രനമാലയശ
മഹർഷസി'  എനണ വസിനശഷസിപസിച്ച ു. ഗ്രനശമാലമാ പ്രസമാനടത
ഒര ു ബഹ ുജന പ്രസമാനമമാകസി വർതസിയ മഹമാനമാണണ
പസി.എൻ.പണസികർ.

ക ൃഷ്ണപ്രവിയ.എസല.  (9G)
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അമ്മേയുടട മടസിതടസില

വതീഴുവമാൻ ഭമാവസിച്ചണ നസിലക്കുന പുഷനമ
ഇന നതീ എനങ്ങമാടണ നപമാകുന

നസിടന കുട്ടുകമാടര നതീ പസിരസിയുനനമാ.....
കമാറമാണണ മഴയമാണണ ടവയസിലമാണണ നസിടന ചങ്ങമാതസി 

പനക്ഷ ഭുമസിയുടട മടസിതടസില ആരമാണണ നസിനക്കുള്ളതണ .

                                           അനപമ ആർ നകായർ (10 I)
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പഴടഞ്ചമാല്ലുകൾ

*അങ്ങമാടസിയസില നതമാറതസിനമ്മേനയമാടണ.

*അടസിടതറസിയമാല ആനയുശ വതീഴുശ.

*അരസിടയറസിഞമാല ആയസിരശ കമാക.

*ആനടകമാടുതമാലശ ആശടകമാടുകരുതണ.

*വടസി ടകമാടുതണ അടസി വമാങ്ങുന വസിദവ്യ.

*വതീടു മറനമാലശ മൂടണ മറകരുതണ.

*നവണടമങ്കേസില ചക നവരസിലശ കമായ്ക്കുശ.

*മടസിയൻ മല ചുമക്കുശ.

*മസിണമാ പൂച്ച കലമുടയ്ക്കുശ.

*മുറടത മുലയ്ക്കു മ ണമസില.
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 മൃതസിയടയുന ഭ ൂമസി

    മരസിക്കുന ഭ ൂമസിടയ നനമാകസി     ഞമാൻ  
                     നസിലക്കുന.
    എൻ മസിഴകളസില നസിനണ കണ്ണുനതീർ
                   ടപമാഴസിയുന.
    ഞമാൻ  മൂകമാനുരമാഗമമായസി ടചമാലസി
    എത്ര നമാൾ നസിനകസിനസി ആയുസണ
                                                                                        ശമാസവുശ രമാഷ്ട്രവുശ ഭ ൂമസിക്കു-
   നലകസിയ ക്ഷതങ്ങടള നനമാകസി-
   ഞമാൻ വസിത  ുമ്പുന.
   ആ ക്ഷതങ്ങളസില നസിനണ നചമാര
      ടപമാഴസിയുന.
  എങ്ങുശ നസിലവസിളസികൾ ഉയരുന.
  ഭ   ൂമസിനദവസിതൻ നതങ്ങല
  എൻ കമാതസില പതസിച .
  മൃതസിയടയുന ഭ ൂമസി നസിൻ അനവ്യനമാളു -
  കളസില നസിനനമാടടമാപശ മൃതസിയടയുവമാൻ
    ഞമാൻ ആശസിചനപമാകുന.
                                    
                                      

                                           അമവിളവി .പവി  (9 I)
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വസിദവ്യമാലയനമ....  പ്രണമാമശ 

       

വസിരസിഞ്ഞുവന തമാരസിലശ 
വസിടർന തമാരകതസിലശ 
വസിളങ്ങസിടുശ പ്രഭമാതനമ
വസിളക്കുവയ ഞങ്ങളസില
 
        വസിളകസിടല തസിരസിനമാളമമായണ
        വസിടർനവന ടമമാട്ടുനപമാല
        വസിരുനവന ഞങ്ങളസില
        വസിദവ്യടയന നദവത

വസിന്ധവ്യസഹവ്യപർവ്വതശ നപമാല
വസിളങ്ങസിടുശ വസിദവ്യമാലയശ 
വതീണുമണ്ണസിലമായസിരശ 
വസിദവ്യടയന മുത്തുകൾ
          വസിണ്ണസിലശ കമാരുണവ്യമമായസി
           വസിളങ്ങസിടുന ടതനലനപമാല
          വസിരുനവന ഞങ്ങളസില
          വസിദവ്യടയന നദവത
               

                                  ജവിൻസവി മജകായൽ ഡവി.എസല  (9 I)
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നനവി
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