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കവവിത

സതതദദീപഎം
അഖഖലലഷഷ എ
 IX C

എന്നുള്ളദല ജശ്വലദകഎം സതതദദീപദമ

നദീ എന്നദല എന്നുഎം പകനശദകണദമ

നദീ എന്നദല എന്നുജട ദതനഴനനയസ

എന്നദല വദളങ്ങണദമ

സതതമനർഗ്ഗവഎം ധർമവഎം തദരദചറദയനല

എജന്ന പഠദപദകണദമ

സതതദമ നദീജയന്ന എന്നുഎം

നയദകണദമ

സതതമനയദ നന്മയനയസ നദീജയന്നുഎം

എൻ ഹൃദയതദല വസദകണദമ

സതതദദീപദമ നദീ എന്നുഎം

നയദകണദമ.
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യയാതയാ വവിവരണണ

കൂടണയഎം 
ദവഴനമ്പല
അപർണ ലമമഹൻ, IX D

ഞങ്ങൾ കകാട്ടുവഴഴികളഴിൽ ആൺ വവഴകാമ്പൽ കൂടണയുന്നതതും കകാതഴിരഴിപകായഴിരുന.

ഞങ്ങളുടട   സകാന്നഴിദദ്ധ്യടമെങ്ങകാൻ  ശ്രദയഴിൽടപടകാൽ  ഒരുപവക,  ആൺ

പകഴിയുടട  സസ്വതന്ത്രവഴിഹകാരതഴിനന്  അതന്  തടസ്സമെകാവയകകാതും.  അതടകകാണന്

കകാട്ടുപകാതയഴിൽ വകാഹനതും ഒതകഴി ഒളഴിഞഴിരഴിപകായ ഞങ്ങളുടട തലയന് മുകളഴിലൂടട

കകാടകാടക പ്രകമ്പനതുംടകകാളഴിക്കുന്ന ശബ്ദവവീചഴികൾ സൃഷഴിച്ചുടകകാണന് ടപടടന്നകാണന്

ആൺപകഴി  പറടന്നതഴി  കൂടഴിനന്  ടവളഴിയഴിൽ  സകാനമുറപഴിച്ചതന്.  അതവീവ

ശ്രദവയകാടടയകാണന്  ഓവരകാ  ചലനവതും.  തല  എലകാ  ദഴിശകളഴിവലകന്കകതും

തകാളകാത്മകമെകായഴി  ചലഴിപഴിച്ചന്  പരഴിസരതും  സൂക്ഷ്മമെകായഴി  നഴിരവീകഴിച്ചന്  സുരകഴിതതസ്വതും

ഉറപ്പുവരുതഴിയവസഷതും കൂടഴിടന്റെ വകാതഴിൽപഴുതഴിൽ വലഴിയ ചുണ്ടുകൾടകകാണന് മുടഴി

തടന്റെ വരവറഴിയഴിക്കുന. പഴിടന്ന, ചുണഴിൽ കരുതഴിടവച്ച തവീറ്റ വപ്രമെപൂർവതും 
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കൂടഴിവലകന് നഴിവകപഴിക്കുന. സതുംതൃപഴിവയകാടട ചുണ്ടുകൾ 

വൃതഴിയകാകഴിയതഴിനുവശഷതും ആ വവഴകാമ്പൽ കൂടണയുകയകാണന്.             
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കഥ

അഹങനരദയനയ പനവസ
ശശിവവാനശി ശശിവൻ, IX C

ണണ്ട് പണണ്ട് ഒരരു പപ്ലാവരുണയയിരരുനരു. ആ പപ്ലാവയിൽ ഒരരു ചക്കയരുയും 

നയിറയയ ഇലകളരുയും ഉണപ്ലായയിരരുനരു. ആ ചക്ക 

യകപ്ലാതയിതയിനപ്ലാൽ വന കയിളയികൾ പറഞരു 'ഹപ്ലായണ്ട് എനരുനല്ല പപ്ലാവണ്ട് 

എനണ്ട് നല്ല ചക്ക' ഇതരുകകട്ട പപ്ലാവയിനണ്ട് അഹങപ്ലാരയുംകതപ്ലാനയി. പപ്ലാവണ്ട് കവഗയും 

വനകദേവതയയ സമമീപയിചരു. വനകദേവത പപ്ലാവയിയന്റെ മരുനയിൽവനരു. നയിനക്കണ്ട് 

പ
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എനണ്ട് വരമപ്ലാണണ്ട് കവണതണ്ട് എന കചപ്ലാദേയിചരു. പപ്ലാവണ്ട് പറഞരു 'എനയിക്കണ്ട് 

ഇലകൾ കവണ ഇലകൾ എല്ലപ്ലായും ചക്കകൾ ആയയി മപ്ലാറണയും'. ഇതരുകകട്ട 

വനകദേവത പപ്ലാവയിനണ്ട് ആ വരയും യകപ്ലാടരുതരു. യപയട്ടനണ്ട് പപ്ലാവയിയന്റെ 

ഇലകയളല്ലപ്ലായും ചക്കകളപ്ലായയി മപ്ലാറയി. ആ ഭപ്ലാരയും തപ്ലാങപ്ലായത പപ്ലാവണ്ട് 

ഒടയിഞരുവമീണരു.

ഗരുണപപ്ലാഠയും:  ഇതയിൽനയിനണ്ട് എനരുമനസയിലപ്ലായയി കകൂട്ടരുകപ്ലായര - 

അഹങപ്ലാരയും ആർക്കരുയും നനല്ല.                                             
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ലലേഖനണ

മഹനപളയഎം
ദദേവശിക എ.ജജ, IX D

2018  ആഗസണ്ട്  16  കകരളതയിനണ്ട്  ഒരയിക്കലരുയും
മറക്കപ്ലാത,  മറക്കപ്ലാൻ
കഴയിയപ്ലാതദേയിനയും.
ദേയിനരപ്ലാത്രങൾ
കരുയതപ്ലാഴരുക്കയിയന്റെ
നടരുവയിൽ  തളയി
നമീക്കയിയ  മലയപ്ലാളയി
വല്ലപ്ലായത  ഭയനരു.
1924 നണ്ട്  കശേഷയും
ഇതരുവകരയരുയും
ഇങയനയയപ്ലാരരു  ദേരുരനയും നമരുക്കണ്ട്  കനരയികടണയിവനയിട്ടയില്ല.  അതരുകപപ്ലാലരുള
പ്രളയക്കപ്ലാഴണ്ട്ചകൾ ചയിത്രങളയിൽ  കണണ്ട്  അമ്പരനയിട്ടരുളവരപ്ലാണണ്ട്  നപ്ലായും  .
എനപ്ലാൽ,  സസ്വനയും  വമീട്ടരുമരുറ്റകതക്കണ്ട്  പ്രളയജലയും  ഇരയചതയിയകപപ്ലാൾ
കനപ്ലാക്കയി  നയിൽക്കപ്ലായന  കഴയിഞരുളകൂ.  മലപരുറതണ്ട്  കറപ്ലാഡണ്ട്  രണണ്ട്
പപ്ലാളയിയപ്ലായയി  വലയിയ  ഗർതമപ്ലായതണ്ട്  നമ്മൾ  കണരു.  യപപ്ലാതരുകവ
സരുഖകരമപ്ലാണണ്ട്  നമ്മരുയട  കപ്ലാലപ്ലാവസ.  എനപ്ലാൽ,  ഇനണ്ട്  കപ്ലാലപ്ലാവസപ്ലാ
വവ്യതയിയപ്ലാനതയിയന്റെ  പയിടയിയയിലപ്ലാണണ്ട്  നമ്മൾ.  പ്രളയതയിനണ്ട്  കരുറചരുനപ്ലാൾ
മരുൻപണ്ട്  ഓഖയി  എന  വമ്പൻ  ചരുഴലയിക്കപ്ലാറ്റണ്ട്  കകരളക്കരയയിൽ
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വമീശേയിയടയിചയിരരുനരു.  അതയിൽ  ധപ്ലാരപ്ലാളയും  കപർ  മരണയപടരുകയരുയും  യചയരു.
ഇതയിയനല്ലപ്ലായും  കപ്ലാരണയും  അറബയിക്കടലപ്ലാണണ്ട്.  അറമ്പയിക്കടലയിയല
ചകൂടയിനനരുസരയിചണ്ട്  കകരളയും  മരുങരുനരു.  ഏയറക്കരുയറ കടയലടരുയതനപ്ലാണണ്ട്
എല്ലപ്ലാവരരുകടയരുയും  അഭയിപ്രപ്ലായയും.  പരശേരുരപ്ലാമൻ മഴരുയവറയിഞണ്ട്  കകരളയത
കരയപ്ലാക്കയി  എനപ്ലാണണ്ട്  ഐതമീഹവ്യയും.  പരശേരുരപ്ലാമൻ  ഇനയി  ഒരരുവരവണ്ട്കകൂടയി
വകരണയിവരരുകമപ്ലായയനണ്ട് ആർക്കറയിയപ്ലായും. കലയിതരുളയിയ കപമപ്ലാരയിക്കണ്ട് മരുനയിൽ
നകൂതന  സപ്ലാകങതയിക  വയിദേവ്യകൾകപപ്ലാലരുയും  കതപ്ലാറ്റരുകപപ്ലായയി.  ഒരരു
യപപ്ലാതയികചപ്ലാറയിനപ്ലായയി  മരുറവയിളയികകൂട്ടയിയ  എത്രകയപ്ലാ  മനരുഷവ്യർ.  ജമീവൻ
കയയിയലടരുതണ്ട്  യഹലയികകപ്ലാപണ്ട്റ്ററരുകകളയരുയും  യകപ്ലാചരു  കബപ്ലാട്ടരുകകളയരുയും
കപ്ലാതരുനയിനരു.  അത്രയരുയുംനപ്ലാൾ  കകൂട്ടയിവച  സമ്പപ്ലാദേവ്യയും  മരുഴരുവൻ
കൺമരുനയിൽ  തകർനടയിയരുനതണ്ട്  കപ്ലാകണയിവരരുനതണ്ട്  എത്രകയപ്ലാ
ദേയനമീയമപ്ലാണണ്ട്.  പ്രകകൃതയി രമണമീയമപ്ലായ കരുട്ടനപ്ലാടണ്ട്  കപപ്ലായലയരുള തപ്ലാഴണ്ട്ന
പ്രകദേശേങൾ  യവളതയിനടയിയയിലപ്ലായയി.  മപ്ലാലയിനവ്യയും  സയുംസണ്ട് കരയിക്കപ്ലാനരുള
ബരുദയിമരുട്ടണ്ട്  കപ്ലാരണയും  നമ്മൾതയനയപ്ലാണണ്ട്  അവ  നദേയികളയിൽ
വലയിയചറയിഞതണ്ട്.  ഗതയിയതറ്റയി  ഒഴരുകയിയ  പരുഴകൾ  വഹയിചരുയകപ്ലാണരുവന
യചളയിയരുയും  മപ്ലാലയിനവ്യവരുയും  വമീട്ടരുകൾക്കരുളയിൽ  നയികക്ഷേപയിചരു.  'മപ്ലാലയിനവ്യയും
വലയിയചറയിയരരുതണ്ട്'  എനണ്ട്  എഴരുതയിയയിരയിക്കരുനയിടതണ്ട്  നയിസയുംശേയയും
മപ്ലാലയിനവ്യസയുംസണ്ട് കരണയും  ഭയുംഗയിയപ്ലായയി  നടതരുന  മലയപ്ലാളയിക്കണ്ട്  ഇയതപ്ലാരരു
പപ്ലാഠമപ്ലാണണ്ട്.  പണതയിയന്റെ  കപരയിൽ  അഹങരയിചയിട്ടരുകപ്ലാരവ്യമയില്ല.
ക്ഷേണകനരയുംയകപ്ലാണണ്ട്  എല്ലപ്ലായും  നശേയിക്കരുയും.  ആബപ്ലാലവകൃദയും  ജനങയളയരുയും
സഹപ്ലായയിക്കപ്ലാൻ മരുനയിട്ടയിറങയിയതണ്ട് ഒരരുകകൂട്ടയും യചറരുപക്കപ്ലാരപ്ലാണണ്ട്.

'തല  കരുമ്പയിട്ട  യരുവതസ്വയും'  എനണ്ട്  പറഞണ്ട്  പരുതയിയ  തലമരുറയയ
കളയിയപ്ലാക്കപ്ലാറരുണണ്ട്.  എനപ്ലാൽ,  പരുതയിയ  തലമരുറ  സപ്ലാമകൂഹയിക
പ്രതയിബദതയരുയട  മയികച  ഉദേപ്ലാഹരണമപ്ലായണനണ്ട്  യതളയിഞ
ദേയിവസങളപ്ലാണണ്ട്  കടനരുകപപ്ലായതണ്ട്.  നവമപ്ലാധവ്യമങൾ
രക്ഷേപ്ലാപ്രവർതനയത വളയരകയയറ സഹപ്ലായയിചരു.

എനപ്ലാൽ,  വയികസനങളരുയട ബപ്ലാക്കയിപത്രമപ്ലാണണ്ട് ഇതരുകപപ്ലാലരുള പ്രകകൃതയി
ദേരുരനങൾ.  മണരുയും  വയിണരുയും  കയടക്കയിവയപ്ലാൻ  മനരുഷവ്യനണ്ട്  വലയിയ
കമപ്ലാഹമപ്ലാണണ്ട്.  പ്രകകൃതയിയയ  നശേയിപയിചരുയകപ്ലാണരുള  വയികസനയും
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മപ്ലാനവരപ്ലാശേയിയരുയട  മരുഴരുവൻ  നപ്ലാശേതയിനണ്ട്  വഴയിവയരുയും.  അറബയിക്കടലയിൽ
യപപ്ലാതരുകവ  തണരുത  ജലമപ്ലാണണ്ട്.  എനപ്ലാൽ,  ഫപ്ലാക്ടറയികളയിൽ  നയിനരുയും
അമയിത അളവയിൽ തളരുന കപ്ലാർബൺ ഡഡ ഓകണ്ട് ഡസഡണ്ട് ജലതയിയന്റെ
ചകൂടണ്ട്  കകൂട്ടരുനരു.  ഇതണ്ട്  നവ്യകൂനമർദേതയിനരുയും,  തരുടർനണ്ട്  ചരുഴലയിക്കപ്ലാറ്റയിനരുയും
കപ്ലാരണമപ്ലാകരുയും.  ഈ  ചരുഴലയിക്കപ്ലാറ്റണ്ട്  സയുംഹപ്ലാരതപ്ലാണ്ഡവമപ്ലാടയിയക്കപ്ലാണണ്ട്
സലങളയിലകൂയട കടനരുകപപ്ലാകരുനരു.  ലരുബപ്ലാൻ ചരുഴലയിക്കപ്ലാറ്റപ്ലാണണ്ട് അടരുതണ്ട്
നമ്മയള കപ്ലാതയിരയിക്കരുനതണ്ട്.  ഓകരപ്ലാനയിനരുയും  പരുതയിയ  കപരണ്ട്  കണരുപയിടയിചണ്ട്
മനരുഷവ്യർ മറ്റണ്ട്  രപ്ലാജവ്യങളയിൽ ഒളയിക്കരുനരു.  ഇതയിയനപ്ലായക്ക ഇരയപ്ലാവരുനതണ്ട്
പപ്ലാവയും  ജനങളരുയും.  ഓഖയി,  സപ്ലാഗർ,  ലരുബപ്ലാൻ...  ഇനയി  അടരുതണ്ട്
എനപ്ലായണനണ്ട്  അറയിയയില്ല.  മനരുഷവ്യർ  പ്രകകൃതയികയപ്ലാടണ്ട്  കപ്ലാണയിക്കരുന
കകൂരതയരുള  മറരുപടയിയപ്ലാണണ്ട്  ഇവ.  ഇനയിയയപ്ലാരരു  പ്രളയയക്കടരുതയി  കകൂടയി
തപ്ലാങപ്ലാനരുള കരരുതണ്ട് യകപ്ലാചരുകകരളതയിനയില്ല.

കകരളതയിയന്റെ  ഹരയിതപ്ലാഭയരുയും  പ്രകകൃതയി  ഭയുംഗയിയരുയും  യവളയും  കയറയിയ
നയിലയയിലപ്ലാണണ്ട്. അതയിയന വമീയണടരുക്കപ്ലാൻ നമരുക്കണ്ട് ഒരരുമയിചണ്ട് പരയിശ്രമയിക്കപ്ലായും.
പ്രകകൃതയിയയപ്ലാനണ്ട്  ഉറഞരുതരുളയിയപ്ലാൽ മനരുഷവ്യർ  ഒനരുമല്ല എന സതവ്യയും
മനസയിലപ്ലാക്കയി  സഹജമീവയികയള  കസ്നേഹയിക്കപ്ലായും.  ജപപ്ലാനയിൽ,  വമീശേയിയടയിച
യജബയി  യകപ്ലാടരുക്കപ്ലാറ്റണ്ട്   വപ്ലാഹനങയള  കളയിപപ്ലാട്ടങൾകപപ്ലായല
കകൂട്ടയിയയിട്ടയിരയിക്കരുന  കപ്ലാഴണ്ട്ച  പത്രതയിൽ  കണതപ്ലാണണ്ട്.  അതരുകപപ്ലായല
കകരളതയിൽ  സയുംഭവയിക്കപ്ലാതയിരയിക്കയട്ട.നയിലയയില്ലപ്ലാക്കയതയിൽ  മരുങരുന
കകരളയത വമീയണരുക്കപ്ലായും.
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നയാടൻപയാടട

ഞനറുകൾ 
ജകടദജയറദദഞ്ചേ
അപർണ ദമവാഹൻ ആർ. , IX D

മനരദമഴകൾ നനദഞ്ചേ - ജചെറു

വയലുകജളനജക നദറദഞ്ചേ,

പൂടദജയനരുകദപറദഞ്ചേ - ജചെറു

ഞനറുകൾ ജകടദജയറദദഞ്ചേ

ഓമല, ജചെനദല, മല - ജചെറു

കണ്ണമ, കനളദ, കറുമ്പദ

വന്നു നദരന്നവർ നദദന്ന - ജകടദ

ഞനജറലനഎം ജകടദപകുദത

ഒപതദല നട്ടുകദരറന - നവർ

കുതദജയടുത്തു കറുനദദഞ്ചേ.          
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കഥ

മഴജയ 
സസ ദനഹദച 
ജപൺകുടദ
ഉത്തര നവായർ ബശി.എസസ ., IX B

ഒരരുഗപ്ലാമതയിൽ  ഒരരു  യകപ്ലാചരുവമീട്ടയിൽ  ഒരരു
യകപ്ലാചരുയപൺകരുട്ടയിയരുണപ്ലായയിരരുനരു.  അവൾ  വളയര
സരുന്ദരയിയപ്ലായയിരരുനരു.  നല്ല  ഒരരു  മനസയിയന്റെ  ഉടമയപ്ലായയിരരുനരു.
അവളരുയും  അച്ഛനരുയും  അമ്മയരുയും  മപ്ലാത്രമടങയിയ  ഒരരു  യകപ്ലാചരു
കരുടരുയുംബയും.  സകഹപ്ലാദേരങൾ  ആരരുയുംതയനയയില്ലപ്ലാതതയിനപ്ലാൽ
അവൾ  പ്രകകൃതയിയയ  വളയരകയയറ  സണ്ട് കനഹയിചയിരരുനരു.  അവൾ
'മഴ'യയ  വളയരയധയികയും  സണ്ട് കനഹയിചരു,  ഇഷ്ടയപട്ടരു.  പകക്ഷേ,
അവൾക്കണ്ട്  ആ  മഴയയ
ആസസ്വദേയിക്കപ്ലാൻ  കഴയിയരുക
യയില്ലപ്ലായയിരരുനരു.  കപ്ലാരണയും,
ശേരമീരയും  നയിശ്ചലമപ്ലായയി  ഒകര
കയിടപരുതയന തരുടരരുന  ഒരരു
ദേരുരയിതമടഞ  ജമീവയിത-
മപ്ലായയിരരുനരു  അവളരുകടതണ്ട്.
അവൾ ശേരമീരയും തളർന ഒരരു
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യപൺകരുട്ടയിയപ്ലായയിരരുനരു.  എനയിരരുനപ്ലാലരുയും,  ആ  യപൺകരുട്ടയിയരുയട
മനസയിനണ്ട് യപ്ലായതപ്ലാരരുവയിധ തളർചയയപ്ലാനരുയുംതയനയയില്ലപ്ലായയിരരുനരു.

ഒകരയയപ്ലാരരു  മകളപ്ലായതരുയകപ്ലാണരുതയന  അവയള  ആ
അച്ഛനരുയും അമ്മയരുയും ഏയറ സണ്ട് കനഹയിചരു.  സസ്വനയും ജമീവകനക്കപ്ലാളരുയും
ഏയറ അവർ മകയള സണ്ട് കനഹയുംയകപ്ലാണണ്ട്  വമീർപരുമരുട്ടയിചരു.  പകക്ഷേ,
എനരുയും ഒരരു തമീരപ്ലാകവദേനയപ്ലായയി തങളരുയട മകളരുയട ദേദൗർഭപ്ലാഗവ്യയും
ആ അച്ഛകനയരുയും അമ്മകയയരുയും വളയരകയയറ കവദേനയിപയിചരു. അവർ
ആ യപൺകരുട്ടയിയയ പല ആശേരുപത്രയികളയിലരുയും  പല ഡവദേവ്യകരയരുയും
ഒയക്ക  യകപ്ലാണരുകപപ്ലായയി  കപ്ലാണയിചരു.  പകക്ഷേ,
അവർക്കപ്ലാർക്കരുയുംതയന  യപൺകരുട്ടയിയയ  എഴരുകനലയിക്കപ്ലാൻ
കഴയിഞയില്ല.

യപൺകരുട്ടയിയണ്ട്  നപ്ലാലണ്ട്  വയസപ്ലായതരുമരുതലപ്ലാണണ്ട്  അവളരുയട

ശേരമീരചലനയും നഷ്ടമപ്ലായതരുയും അവയള തളർച ബപ്ലാധയിചതരുയും. ഇനണ്ട്

അവൾക്കണ്ട്  10  വയസപ്ലായയിക്കഴയിഞരു.  തയന്റെ  മരുറയിയയിൽ

ജനപ്ലാലയടരുതപ്ലാണണ്ട്  അവളരുയട  സപ്ലാനയും.  അതണ്ട്  അവളരുയട

വപ്ലാശേയിതയനയപ്ലാണണ്ട്.  'തനയിക്കണ്ട്  അനരുഭവയിചറയിയപ്ലാൻ  കഴയിയപ്ലാത

സദൗന്ദരവ്യയും കപ്ലാണണയും' എനരുള വപ്ലാശേയി. 'മഴ'യയ ഏയറ കസ്നേഹയിച

യപൺകരുട്ടയിക്കണ്ട്,  തയന്റെ ഓർമ്മയയിൽ തപ്ലാൻ ഒരരുതവണ മഴയയ

അനരുഭവയിചതപ്ലാകയ  ഓർമ്മയരുളകൂ.  അതരുയും  ദേരുദുഃഖയും  നയിറഞ

മനകസപ്ലായട.  അമ്മയരുകടയരുയും  അച്ഛയന്റെയരുയും  വഴക്കരുയുംകകട്ടണ്ട്.  ആ

മഴയനരുഭവയും  ഒരയിക്കലരുയും  അവയള  തകൃപയിയപടരുതരുകകയപ്ലാ

സകനപ്ലാഷയിപയിക്കരുകകയപ്ലാ  ഒനരുയുംതയന  യചയയില്ല.  പയിനമീടണ്ട്,
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മഴയയക്കരുറയിചരുള  കകട്ടറയിവണ്ട്  അവളരുയട  മനസയിൽ  ഒരരു

ആകപ്ലായുംക്ഷേയരുയും യകപ്ലാതയിയരുയും ഉണപ്ലാക്കയി.  വലയിയ മഴ യപയരുകമ്പപ്ലാൾ,

ആ  മയഴയ  ആസസ്വദേയിക്കണയും,  അതയിയന്റെ  ഭയുംഗയി  അറയിയണയും,

എയനല്ലപ്ലായും  അവൾ  ആഗഹയിചരു.  പകക്ഷേ,  അവൾക്കണ്ട്

എഴരുകനൽക്കപ്ലാൻ കഴയിയയില്ലകല്ലപ്ലാ എന സങടയും മപ്ലാത്രയും.

എനപ്ലാലരുയും,  അവൾ വയിട്ടരുയകപ്ലാടരുതയില്ല.  ഓകരപ്ലാ  വലയിയ മഴയയിലരുയും

അവൾ  ഡകകപ്ലാലരുകൾ  ചലയിപയിക്കപ്ലാനരുയും  എഴരുകനൽക്കപ്ലാനരുയും

ശ്രമയിചരുയകപ്ലാകണയയിരരുനരു.  അങയന,  ഒരരുപപ്ലാടണ്ട്  വർഷങളയിയല

പരയിശ്രമതയിനരുകശേഷയും  അവൾ  എഴരുകനറ്റരു.  അവൾ

ആഗഹയിചതരുകപപ്ലായല  'മഴ'യയ  അവൾ  മനസരുനയിറയരുയുംവയര

ആസസ്വദേയിചരു.  മഴയയിൽ നമീനയിതരുടയിചരു.  ഇതരുകണ അച്ഛകന്റെയരുയും

അമ്മയരുകടയരുയും  മനസരുയും  സകനപ്ലാഷയിചരു.  സകനപ്ലാഷയുംയകപ്ലാണണ്ട്

അവരരുയട  കണരുകൾ  നനയരുകയരുയും  യചയരു.  തങളരുയട

വർഷങൾക്കരുകശേഷമരുള  കപ്ലാതയിരയിപയിയനപ്ലാടരുവയിൽ,  ആ

സകനപ്ലാഷയും അവയരകതടയിയയതയിയയിരരുനരു,  മകളരുയട ആ പഴയ

തയിരയിചരുവരവണ്ട്.  ജമീവയിതതയികലക്കരുള  പരുതയിയ  കപ്ലാൽയവപണ്ട്.

മകളരുയട  ജമീവയിതയും  തയിരയിചരുനൽകയിയ  മഴയയ  അവരരുയും

വളയരകയയറ  ഇഷ്ടയപട്ടരു.ഇതയിയലല്ലപ്ലാതയിലരുമരുപരയി,  തയന്റെ

ജമീവയിതവരുയും  തയന്റെ സരുഖങളരുയും  തയന്റെ സകനപ്ലാഷങളരുയും  എല്ലപ്ലായും

തയിരയിയകതന  മഴയ  'തയന്റെ  സസ്വനയും  കകൂയടപയിറപപ്ലായയി'  അവൾ
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കപ്ലാണരുകയരുണപ്ലായയി.

' ആ  യപൺകരുട്ടയി  തയന്റെ  ജമീവയിതയും  കനടയിയയടരുതതണ്ട്

'മഴ'യയ  സണ്ട് കനഹയിചരുയും  എയനങയിലരുയും  അതയിയന  നയിറഞ

മനകസപ്ലായട ആസസ്വദേയിക്കണയും എന ഒരരു പ്രതമീക്ഷേയയിലകൂയടയരുമപ്ലാണണ്ട്.

ആ  യപൺകരുട്ടയിയരുയട  ജമീവയിതയും  തയിരയിയക  നൽകയിയ,  തയന്റെ

ജമീവയിതയത  മപ്ലാറ്റയി  മറയിച  ഒനപ്ലായയിരരുനരു  'മഴ'.  മഴയയിലകൂയട

തനയിക്കണ്ട്  കയിട്ടയിയ  ജമീവയിതതയിലരുടനമീളയും  അവൾ  ആ  മഴയ

സണ്ട് കനഹയിചരു. ചയിലകപപ്ലാൾ പരുഞയിരയിചരുയും ചയിലകപപ്ലാൾ കലയിതരുളയിയരുയും

നയിൽക്കരുന  ആ  'മഴ'യയ  സണ്ട് കനഹയിച  യപൺകരുട്ടയി...'

നപ്ലാകമപ്ലാകരപ്ലാരരുതകരയരുയും  കപപ്ലായല  മഴയയിൽ  തയന്റെ  ജമീവയിതവരുയും

തയന്റെ  സരുഖങളരുയും  തയന്റെ സകനപ്ലാഷങളരുയും  എല്ലപ്ലായും  അറയിഞ

യപൺകരുട്ടയി.  അവളപ്ലായയിരരുനരു  അതണ്ട്...  ആ  'മഴയയ  സണ്ട് കനഹയിച

യപൺകരുട്ടയി'.
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ചചെറുകഥ

എജന 
അധതനപദകയജട വദല
മശിഥുൻദമവാഹൻ, IX E

അനപ്ലാദേവ്യമപ്ലായയി ഞപ്ലാൻ സണ്ട് കകൂളയിൽ കചർന ദേയിവസയും,

പരുതൻ  ഉടരുപയിട്ടണ്ട്,  പരുതയിയ  സണ്ട് കകൂൾ  ബപ്ലാഗരുയും  അതയിൽ  കരുറചണ്ട്

ബരുക്കരുകളരുമപ്ലായയി  സണ്ട് കകൂളയിയന്റെ  പടയിവപ്ലാതയിൽ  കടനണ്ട്  കപ്ലാസണ്ട് റകൂമയിയലതയി.

ആദേവ്യമപ്ലായതരുയകപ്ലാണപ്ലാകരുയും.  എയന്റെ

സകനപ്ലാഷയും  അളവറ്റതപ്ലായയിരരുനരു.

നമീണ കപ്ലാർകകൂതലയിൽ തരുളസയിക്കതയിർ

ചകൂടയി,  യസറ്റണ്ട്  സപ്ലാരയിയരുടരുതണ്ട്,  വയിടർന

കണരുകളരുമപ്ലായയി  എയന്റെ  കപ്ലാസയികലക്കണ്ട്

ഒരരു  സസമീ  കടനരുവനരു.  കപ്ലാസയിയല

പരുതൻകകൂട്ടരുകപ്ലാർ എഴരുകനറ്റണ്ട് വന്ദയിചരു.

അകപപ്ലാഴപ്ലാണണ്ട്  എനയിക്കണ്ട്  അയതയന്റെ

കപ്ലാസണ്ട്  ടമീചറപ്ലാണണ്ട്  എനണ്ട്

മനസയിലപ്ലായതണ്ട്.  ടമീചർ  വളയര

സണ്ട് കനഹയിനയിധയിയപ്ലായയിരരുനരു.  സസ്വനയും

അമ്മയയകപപ്ലായല ടമീചർ എയന സണ്ട് കനഹയിചരു.
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കരുറചരുദേയിവസയും കഴയിഞകപപ്ലാൾ ടമീചർ സയിരമപ്ലായയി കപ്ലാസയിൽ വരപ്ലാതപ്ലായയി.

അങയനയയിരയിയക്ക ഒരരുദേയിവസയും പരുതയിയയപ്ലാരരു ടമീചർ കപ്ലാസയികലക്കണ്ട് വനരു.

ടമീചർ  പറഞതണ്ട്  കകട്ടകപപ്ലാൾ  എയന്റെ  കണരുനമീരയിയന  എനയിക്കണ്ട്

നയിയനയിക്കപ്ലാൻ കഴയിയപ്ലാതപ്ലായയി.  അമ്മയയകപപ്ലായല ഞങയള സണ്ട് കനഹയിച

ഞങളരുയട  ടമീചർ  സലയുംമപ്ലാറയികപപ്ലായയി.  അകനരമപ്ലാണണ്ട്  അമ്മയയകപപ്ലായല

ഞങയള  സണ്ട് കനഹയിച  ഞങളരുയട  അധവ്യപ്ലാപയികയരുയട  വയില  ഞങൾക്കണ്ട്

മനസയിലപ്ലായതണ്ട്.
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ലലേഖനണ

മനലദനതതദജന    സശ്വനഎം  നനടസ
വമിസഡ്മയ, IXD

                             നയിങള്ക്കറയിയപ്ലാമകല്ലപ്ലാ
കകൂട്ടരുകപ്ലാകര   ഡദേവതയിയന്റെ   സസ്വനയും
നപ്ലാടപ്ലായ  കകരളയും  ഇനണ്ട്  യചകരുതപ്ലായന്റെ  
നപ്ലാടപ്ലാണണ്ട്. മപ്ലാലയിനവ്യകകൂമ്പപ്ലാരങളകൂയട  ഓകരപ്ലാ
കരുനരുകള്  നമ്മരുയട  നപ്ലാടയിയന്റെ   മരുക്കയിലരുയും മകൂലയയിലരുയും  
വളരരുനരു. നമ്മള്  മലയപ്ലാളയികളപ്ലാണണ്ട്  ഇതയിയനല്ലപ്ലായും  കപ്ലാരണയും .  
നപ്ലായും  ഉപകയപ്ലാഗയിക്കരുന  പപ്ലാസയിക്കപ്ലാണണ്ട്  ഇതയികലറ്റവരുയും  വലയിയ  
വയില്ല൯  .  ഏകകദേശേയും  പതഞകൂറണ്ട്  വര്ഷങള്ക്കണ്ട്  മരുമ്പപ്ലാണണ്ട്  
പപ്ലാസയിക്കണ്ട്  കണരുപയിടയിചതണ്ട് . എനപ്ലാല്  അക്കപ്ലാലതണ്ട്  
കണരുപയിടയിച  പപ്ലാസയിക്കയിയന്റെ  അവശേയിഷ്ടങള്  ഇനരുയും  
ഗകവഷകര്  കണരുപയിടയിചയിരയിക്കരുകയപ്ലാണണ്ട് . ഇനണ്ട്   പല   
രപ്ലാജവ്യങളയിലരുയും  പപ്ലാസയിക്കണ്ട്  നയികരപ്ലാധയിചയിരയിക്കരുകയപ്ലാണണ്ട് . പപ്ലാസയിക്കണ്ട്
എന  വയിഷവസരു  ഒരയിക്കലരുയും  മണയില്  ലയയിചരുകചരരുനയില്ല .  
കതയിചരു  കളയരുകയപ്ലാണണ്ട്  ഏക വഴയി .  എനപ്ലാല്  അതണ്ട്  
കതയിക്കരുകമ്പപ്ലാള്  പരുറതരുവരരുന  വയിഷവപ്ലാതകങള്  
കപ്ലാന്സറയിനണ്ട്  കപ്ലാരണമപ്ലാവരുനരു . 

                          അതയിനപ്ലാല്  , , Refuse Reduce
[3 ]  Recycle Rs തതസ്വയും  പപ്ലാലയിക്കപ്ലായും . പപ്ലാസയിക്കയിയന  

പ്രകകൃതയിസദൗഹകൃദേപരമപ്ലായയി  ഉപകയപ്ലാഗയിചരുയകപ്ലാണണ്ട്  കകരളയത  
തയിരയിചരുയകപ്ലാണരുവരപ്ലായും...... ശേരുചയിതസ്വ  കകരളയും  സരുന്ദര  കകരളയും.   
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ലലേഖനണ

 ഇന്നജത
കടമ

അക്ഷര എൽ എസഡ്  ,ആരര്യ എഎം ബമി  : IX

      
      ഇനഷ തഖരലകറഖയ ജജവഖതമമണലലഷലമ ഓലരമ ൮കഖകക ഒലടററ

  കമരഷയങളമണഷ റചയ തജ൪കമനണമവക.  ലജമലഖയഖലഷലമറത
    കഴഖചകടമ൯ വയഷയമതതറകമണഷ മഖകവരക ഉലദഷയമഗക ലനമകന. 

    വഖദഷയമ൪തഖകളകഷ പകല മഴവ൯ വഖദഷയമലയതഖല
കഴഖലകണഖവരന.    ലജമലഖകമരമയവ൪കഷ ലജമലഖ സലതക
ലപമലകണഖവരന.    അതറകമണഷ ഉതരവമദഖതഷവങള വളറര

 കടതലമണഷ .    സഷവകമരഷയ ജജവഖതതഖറനയക ഔലദഷയമഗഖക
     ജജവഖതതഖറനയക ചമതലകള ഒനഖചഷ വരലമമള വളറര
    സസകരഷയലതമറട റചയഷ അവസമനഖപഖകമ൯ കഴഖയമറതയക വരമക.

                      ഇതരക സന൪ഭങളഖല നമളഖലലററലപരക
   കമരഷയങള നജടഖറകമണലപമവകയമണഷ പതഖവഷ .   അതമതഷ ദഖവസറത
        ചമതലകള അനനഷ തജ൪കനതഖനഷ പകരക തട൪നഷ വരന രലണമ
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  മലനമ ദഖവസങറളറകമണഷ മഴവനമകന.    ഒടമഖക ആളകളക ഈ
 ശശലഖയമണഷ പഖ൯തടരക. പലക,    നമക അറഖയനഖലഷല ഈ

  ശശലഖകക അതഖലനതമയ ലദമഷങളണഷ.   ഒനമമറത ലദമഷക
    ചഖലറതമറക അടഖയനഖര സഷവഭമവമള കമരഷയങളമയഖരഖകമക എങഖല

  അതഷ നജടഖറവയനതഷ ആപതമണഷ.   മറചഖലതഷ റപറടനഷ പരഖഹരഖകമ൯
പറമതതമയഖരഖകമക.

    അതഷ നജടഖറവചമലക ആപതഷ തറന.    അതരക കഴഞഷ മറഖഞ
    കമരഷയങള ഒര വലഖയ ഭമരക തറന.   അതഷ ചഖനഖകലനമറക
    മനസമ൪ദക കടകയക സമമധമനക നഷറപടകയക റചയഷയക.  ഇങറന

      ഭമരഖചകമരഷയങള റചയ തജ൪ലകണഖ വരലമമഴമണഷ ഉറകക ലപമലക
 നഷറപടന വഖഷമമവസ.

                    ഏതരു കപ്ലാരവ്യമപ്ലായപ്ലാലരുയും യചയപ്ലാനരുലളതണ്ട് 
അനനണ്ട് യചയരു തമീ൪ക്കരുരുക.

2019 January                                          22



Digital Magazine, Govt.H.S. Plavoor

യപ്ലാത്രപ്ലാവയിവരണയും 

ദതകടദയജട
മടദതടദല
അയുംശേരുത എ എസണ്ട്    (10 )B

        

1/8/2017 യചപ്ലാവപ്ലാഴണ്ട്ച  എയന്റെ  പരുതയിയ  സരുള്  ജമീവയിതയിയല
മറക്കപ്ലാത  ദേയിനങളയില്  ഒനപ്ലായയിരരുനരു.1,2,3  തമീയതയികളയിലപ്ലായയി  ഇടരുക്കയി
ജയില്ലയയിയല കതക്കടയിയയികലക്കരുള യപരയിയപ്ലാര് കടരുവ സയുംരക്ഷേണ കക തയില്
39  കരുട്ടയികളരുയും  5 അധവ്യപ്ലാപകരരുമടങരുന  സയുംഘതയിയന്റെ  കപ്ലാടയിയനയരുയും
മകൃഗങയളയരുയും  അറയിയപ്ലാനരുള  പഠനയപ്ലാത്രയരുയട  തരുടക്കയും  1300 ല്
പരയുംവയിദേവ്യപ്ലാര്തയികള്  പഠയിക്കരുയനപ്ലാരരു  ഗവണ്യമന്റെണ്ട്  സകൂളയില്  നയിനരുയും
39 കരുട്ടയികളയില്   കഴയിനയിനരുയും  ഒരപ്ലാളപ്ലായയി  ഈ  കപ്ലാടയിയന്റെ  ഉളറയയി
കലക്കയയിറങപ്ലാന്  കഴയിയരുന കവ്യപ്ലാമ്പയില് തയിയയിരരുനരു. 5.15 നകയുംഞങളരുയും
അധവ്യപ്ലാപകരരുയും അശേസ്വതയി ടപ്ലാവല്സണ്ട് എന എയര് ബസയില് കയറയി.നമ്മള്
യകപ്ലാല്ലയതതയിയകപപ്ലാള്  തണരുതകപ്ലാറ്റരുയും  പചവയിരയിചരുനയില്ക്കരുന
വകൃക്ഷേങളരുയും  യചറരു  ചപ്ലാറ്റല്മഴയരുയും  തട്ടരുതട്ടപ്ലായയിട്ടരുള  ഡപനപ്ലാപയിള്
കതപ്ലാട്ടവരുയും  വലയയിട്ടരുനയില്ക്കരുന  റയുംബകൂട്ടപ്ലാന്  വകൃക്ഷേവരുയമല്ലപ്ലായും
എശേനവപനയിക്കണ്ട്  പരുതയിയ  ദേകൃശേവ്യപ്ലാനരുഭവയും  നല്കയി.നമ്മള്  പരുനല്ലരുര്
പപ്ലാലവരുയും  ജഡപ്ലായരു  പപ്ലാറയരുയും  ക.എല്ലപ്ലാവരരുയും  ബപ്ലാഗരുയമടരുതണ്ട്  ബസണ്ട്
നയിര്തയിയയിരരുനടരുതണ്ട് നയിനരു.ആ ഉചകനരതരുയും തണരുപണ്ട് അനരുഭവയപട്ടരു
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.ഒരരു  3 മണയിക്കണ്ട്  നമ്മള്  യപരയിയപ്ലാര്  കടരുവപ്ലാ  സയുംരക്ഷേണ
സലയതതയിയതണ്ട്.മരുളങപ്ലാടരുകളരുയും  റയികസപ്ലാര്ട്ടരുകളരുയും  കപ്ലാണപ്ലായും  .  ആദേവ്യയും
തയന  ഒരരു   ഡഗഡണ്ട്   ഞങയള   വരകവറ്റകൂ  .  കലപ്ലാഡയില്  കപപ്ലായയി.
അവയിടയത മരുറയികള്  കതനമീചകകൂടയിയന്റെ  രകൂപഭയുംഗയിയരുളതപ്ലായയിരരുനരു  .
കരുളയിചണ്ട്   ചപ്ലായയരുയും  ഇലയടയരുയും   കഴയിചകശേഷയും  ഞങള്ക്കണ്ട്
യപരയിയപ്ലാറയിയന  കരുറയിചരുയും  കടരുവ  സകങതയത  കരുറയിചരുയും  സപ്ലാര്
കപ്ലായസടരുതരു  .  കടരുവകളരുയട  വമീ ഡയികയപ്ലാകള്   കപ്ലാണയിചരു  തനരു.
നപ്ലാലരുമണയിക്കരുതകൂടങയിയ   കപ്ലാസണ്ട്   എട്ടരുമണയിക്കകയും   അവസപ്ലാനയിചരു  .
തരുടര്  നരുള   മകൂനണ്ട്  ദേയിനങള്  ര  ചയിചയി  സകരമപ്ലായയിരകൂനരു  .
പക്ഷേയിനയിരമീഷണവരുയും  പപ്ലാര്ക്കണ്ട്സന്ദര്ശേനവരുയും ഉണപ്ലായയിരരുനരു  .  അവസപ്ലാന
ദേയിവസയും   കപ്ലാടണ്ട്  സന്ദര്ശേയിചയിരരുനരു.  യപ്ലാത്രക്കയിയട  വര്ഷതയിയലപ്ലാരയിക്കല്
തരുറക്കരുന  ടയിപരുസരുല്തപ്ലായന്റെ   കപ്ലാലയത   പ്രസയിദമപ്ലായ
മയുംഗഠനളപ്ലാകദേവയികക്ഷേത്രയും  കണരു.കരയിയങപ്ലാരങകൂകയളയകൂയും   മലമരുഴക്കയി
കവഴപ്ലാമ്പലരുകയളയരുയും കണരു  .  ധപ്ലാരപ്ലാളയും ആദേയിവപ്ലാസയികയള കപ്ലാണപ്ലാനപ്ലായയി  .
എല്ലപ്ലാവരകൂയും തയിരയിയക കലപ്ലാഡയില്  കപപ്ലായയി . തയിരയിയക വരപ്ലാനപ്ലായയി  ബസയില്
കയറയി  .  ഇനയിയരുയും യപരയിയപ്ലാര് കടരുവപ്ലാ സകങതയും കപ്ലാണപ്ലാന് കഴയിയരുകമപ്ലാ
എന  ചയിന  എനയില്  ഉയര്നരു  .സനവ്യക്കരു  മരുന്പരുതയന  ബസയില്
ഡപ്ലാന്സരുയും പപ്ലാട്ടരുയും തരുടങയി.എല്ലപ്ലാവരരുയും പപ്ലാട്ടയികനപ്ലാതരു ചരുവടരുവചരു.രപ്ലാത്രയി 12
മണയികയപ്ലായട  സരുളയില്  എതയി  .എയന  വയിളയിക്കപ്ലാനപ്ലായയി  അച്ഛ
യനതയിയയിരരുനരു.  സരുള്  ജമീവയിതതയിയല  മറക്കപ്ലാനപ്ലാവപ്ലാത
പഠനയപ്ലാത്രയപ്ലായയിരരുനരു  ഇതണ്ട്.  ഈ  കവ്യപ്ലാമ്പണ്ട്  ഞപ്ലാന്  എയന്റെ  മനസയില്
കരുറയിചയിട്ടരു.കപ്ലാടറയിയപ്ലാനരുയും  കപ്ലാടയിയനയറയിയപ്ലാനരുയും  കവണയിയയയളപ്ലാരരു
പഠനയപ്ലാത്ര.
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ലലേഖനണ

വവദദ്യുത  വനഹനങ്ങൾ
അഭവിന.എസട.അജയട

            

 

     നമലമക വഷയവസമയഖക വയിപവതയില്

ശ്രകദയമപ്ലാണണ്ട്   പ്രകകൃതയിസദൗഹകൃദേപരമപ്ലായ  ഡവദേവ്യരുതയി  വപ്ലാഹനങള്  .

കപ്ലാലപ്ലാവസയരുയട   തകയിടയും   മറയിചയിലരുകള്ക്കണ്ട്   പ്രധപ്ലാന  കപ്ലാരണയും

ആകഗപ്ലാളതപ്ലാപനമപ്ലാണണ്ട്  .  അനരമീക്ഷേതയിയല  കപ്ലാര്ബണയിയന്റെ  അളവണ്ട്

വര്ധയിക്കരുനതപ്ലാണണ്ട്   ഇതയിനണ്ട്   കപ്ലാരണയും  .   വപ്ലാഹനങളരുയട

വര്ധനവപ്ലാണണ്ട്   ഈ   രയുംഗയത   വയില്ലന്മപ്ലാര്  .   എനപ്ലാല്

വപ്ലാഹനങളയില്ലപ്ലാത  കലപ്ലാകയത പറ്റയി  ഇനണ്ട്  നമരുക്കണ്ട്  ചയിനയിക്കപ്ലാന്

കഴയിയയില്ല .   EV എനണ്ട്  നമ്മള്  വയിളയിക്കരുന  ഇലസക്ടയിക്കണ്ട്  വപ്ലാഹനങള്

ഇനണ്ട്  കറപ്ലാഡരുകള്  കമീഴടക്കരുനരു . കഫപ്ലാസയില് ഇനനങള്ക്കണ്ട്   പകരയും

ഇവ   ഡവദേവ്യരുതയി   ഇനനമപ്ലാക്കയി    ഓടരുനരു  .   റമീചപ്ലാര്ജബയിള്

ബപ്ലാറ്ററയിയപ്ലായ   ലയിഥയിയയും   ഐകയപ്ലാണ്   ബപ്ലാറ്ററയിയപ്ലാണണ്ട്     ഇതയില്

ഉപകയപ്ലാഗയിക്കരുനതണ്ട് .  
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കപരയിനണ്ട്    കപപ്ലാലരുയും   പരുക   പരുറതസ്വയിടപ്ലാത   ഇ-വപ്ലാഹനങള്

അനരമീക്ഷേമലയിനമീകരണയും   ഉണപ്ലാക്കരുനയില്ല  .   യപകടപ്ലാള്   ഇറക്കരുമതയി

ഇനതയില്  ഇനവ്യക്കണ്ട്  വന്   ലപ്ലാഭമരുണപ്ലാകരുയും .  ഇവയണ്ട്   കതയപ്ലാനവരുയും

അറ്റകരുറ്റപണയിയരുയും    കരുറവപ്ലായയിരയിക്കരുയും  .ഡവദേവ്യരുത   വപ്ലാഹനങള്

കപ്രപ്ലാതപ്ലാഹയിപയിക്കപ്ലാന്   കകന്ദ്ര  സര്ക്കപ്ലാര്    നടപപ്ലാക്കയി    വരരുന

പദതയിയപ്ലാണണ്ട്      2020  .   NEMMP ഇലസക്ടയികണ്ട്   വപ്ലാഹനങള്

ഉപകയപ്ലാഗയിക്കരുന   രപ്ലാജവ്യങളയില്     ചപ്ലാര്ജയിയുംഗണ്ട്   കസഷനരുകള്

ഉണപ്ലായയിരയിക്കരുയും  .   ഇവ    കണരുപയിടയിക്കപ്ലാന്   സഹപ്ലായയിക്കരുന

യമപ്ലാഡബല്  ആപരുകള്  വയികസയിപയിക്കരുനരു .   

                     ഇനയതയരുയും   നപ്ലാളയതയരുയും   വപ്ലാഹനങള്

എനപ്ലാണണ്ട്   ഇ-വപ്ലാഹനങയള   ശേപ്ലാസസകലപ്ലാകയും  വയികശേഷയിപയിക്കരുനതണ്ട്  .

ഈ  ദേദൗതവ്യയും  വയിജയയിപയിക്കപ്ലാന്   ഒരരുമയിചണ്ട്  പരയിശ്രമയിക്കപ്ലായും
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