
നനീഹഹാരര.com

LK/2018/13966

ഗവ.ഹഹൈസ്കൂള് തവവിടവിശശ്ശേരവി 1



നനീഹഹാരര.com

ഗവ.ഹഹൈസ്കൂള് തവവിടവിശശ്ശേരവി 2



നനീഹഹാരര.com

         

                 

വവാക്കുകള് കകവാണ
ഞവാന് തതീര്ക്കുന്ന വതീടവികന
തവാശകവാല് നവിനശകകവി

ഞവാന് മറയയ

ഞവാനതവിന് മുറ്റതത
നടവിട്ടുശപവാകുന്ന

ഭവാനവികന
പൂവരുശവവാളയ നതീ കവാതവിശടണയ
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നമ്മുകട കുഞ്ഞുശലവാകങ്ങള്
അതവിരുകകള ശഭേദവിചത

പുതവിയ ആകവാശങ്ങകള
ശതടുകയവാണത.

വവിലക്കുകകളയയ അസസവാതനന്ത്ര്യങ്ങകളയയ
കപവാടവികചറവിയകയവാണത.

ആശങ്കകളുകടയയ വവിഹൈസലതകളുകടയയ
ഒറ്റകയവാറ്റ കവാര്ശമഘങ്ങകള

ഒരുമയകട അഴകുയ കരുതയ കകവാണത
ശനരവിടവായ 

കലര്പവിലവാകത
സര്ഗവാത്മകത

അതവിനുള്ള പവാതകയവാരുകകട.
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 ഒരു സൂരന്ത്ര്യനവിനവിയയ 

                                        കകടവാകതയകണന്നു ഞവാന്

                                         പടരുന്ന രവാതവിശയവാശടവാതവി
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ദവാഹൈവിച്ചു വവിടര്ന്ന ജതീവകലവികവാ-

ജവാലങ്ങളവില്,കവാലശമ 
നതീ ദര്ശവിച രസവാനുഭൂതവി പകര

മല് പവാനപവാതങ്ങളവില്
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പതത്രാധധിപ സമധിതധി

പതവാധവിപര്: ടവി.എസത.ഉണവി

അയഗങ്ങള്:
1- പ്രസന്നകുമവാര്.വവി.കക

2-ബതീന.സവി.കക

3-വവിനതീത.കക.വവി

4-ശവണുശഗവാപവാലന്.ടവി.എയ

5-രജനവി.വവി.എയ

5-ശജന്ത്ര്യവാത.ആര്

6-അജവിന്രവാജത.എയ.ആര്

7-പ്രതത്യുഷത.എയ.വവി

ശലഔടത, ശഫവാശടവാ & പ്രവിനവിയഗത 
      ലവിറ്റവില് ഹകറ്റതസത

      ജവി.എചത.എസത.തവവിടവിശശ്ശേരവി
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                             ആശശംസകള

പവാഠന്ത്ര്യ-പവാശഠന്ത്ര്യതര പ്രവര്തനങ്ങളവില് ശകരളതവിലയ ഇനന്ത്ര്യയവില് തകന്നയയ നവമവാതൃക തതീര്തത കപരവിശങ്ങവായ-

വയകര പഞവായതവികന അഭേവിമവാനമവായവി മവാറവിയ തവവിടവിശശ്ശേരവി ഗവ:ഹഹൈസ്ക്കൂളവികല ലലിറലില് കകൈറസസ ബവാചത- 
1 കല വവിദന്ത്ര്യവാര്ഥവികള് തയവാറവാക്കുന്ന സ്കൂള് മവാഗസവിനത എലവാ വവിധ ആശയസകളുയ ശനരുന്നു
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                                                                                ടവി . എസത . ഉണവി             

                                                                                            
                             

             മത്രാഗസധിന് കമധിറധി     
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           മുഖമമത്രാഴധി                  
                                              

കവാപടന്ത്ര്യവയ 
കവാലഷന്ത്ര്യവശമറുന്ന

പുതവിയ ശലവാകതവില്
മഞ്ഞുതുള്ളവിശപവാകല

ആര്ദ്രതയള്ള
മനസ്സുകള് ശവണയ

അവനവകന
ശസ്നേഹൈവിക്കുന്നതുശപവാകല
അപരകന ശസ്നേഹൈവികവാന്

സര്ഗവാത്മകതയകട
പുതവിയ തുറസ്സുകള്

നന്മയള്ള നവാകളകയക്കുറവിച്ചുള്ള
പ്രതതീക്ഷകള് കൂടവി പങ്കുവയ്ക്കന്നു.
നവിദ്രയവികലന്നത നടവിക്കുന്നവര്ക്കുയ

ശനവാശവറ്റു തളര്ന്നവര്ക്കുയ
ഉണര്വവികന നവിഹൈവാരബവിന...
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പ്രഭത്രാതശം

 
             

സൂരന്ത്ര്യന് ഉദവിച്ചു തുടങ്ങവി
കവാലയ കവളുത തുടങ്ങവി

മുറ്റകത കചടവികള് ചവിരവിച്ചു തുടങ്ങവി
അമ ചൂലമവായവി മുറ്റതത ഇറങ്ങവി
പക്ഷവികള് ചവിലകവാന് തുടങ്ങവി.

മരങ്ങള് ആടവാന് തുടങ്ങവി
എനത സുന്ദരയ എകന വതീടത

അടുകളയവില് കുകര് കൂകവാന് തുടങ്ങവി
അമ മൂറ്റയ വൃതവിയവാകവി

അടുകളയവിശലകത മന്ദയ മന്ദയ
അടുകളയവില് അമയകട പവാചകഗതീതയ

എനത രമണതീയയ എകന വതീടത
                               

                                                   അനുപ്രവിയ.കക.പവി
                                            8 ാവായതരയ
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        പൂക്കള
പൂ പൂ കവള്ളപ്പൂ.

കവള്ള നവിറതവില് തുമപ്പൂ
പൂ പൂ നവിറതവില്  ജമനവിപ്പൂ

പൂ പൂ ശറവാസവാപ്പൂ.
ശറവാസത നവിറതവില് ശറവാസവാപ്പൂ

പൂ പൂ മഞ്ഞപ്പൂ.

മഞ്ഞ നവിറതവില് സൂരന്ത്ര്യകവാനവിപ്പൂ.

പൂ പൂ ചവപതപ്പൂ.
ചുവപത നവിറതവില് കചമരതവിപ്പൂ

പൂ പൂ വയലറ്റതപ്പൂ
വയലറ്റത നവിറതവില് കൃഷ്ണപ്പൂ.
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കകരള നകവത്രാതത്രാനവശം ആധുനധികതയശം .

എന്തുകകൈഹാണഹാണു കകൈരളതലികല സഹാമൂഹഹ്യ പരലിഷ്കരണ മുകന്നേറങ്ങകള നകവഹാതഹാനര എന്നു വലിളലിക്കുന്നേതസ?
..................

യൂകറഹാപഹ്യന് സഹാഹചരഹ്യകമെടുതഹാല് മെഹാര്ടലിന് ലൂഥകറ ആരര നകവഹാതഹാന നഹായകൈന് എന്നു വലിളലികഹാറലില. ലൂഥറുകട Ninety-five Theses കൈകതഹാലലികഹാ
സഭയുകട അധലികൈഹാരതലികനതലികരയുള്ള കൈടുത കവല്ലുവലിളലിയഹായലിരന്നു.  നവനീകൈരണ പ്രസഹാനര പലിന്നേനീടസ  യൂകറഹാപലികന കമെഹാതതലില് മെഹാറലിതനീര്ക്കുകൈയുര
കചയ. എന്നേഹാലര ലൂഥര് പരലിഷ്കര്തഹാവഹാണസ, നകവഹാതഹാന നഹായകൈനല. കൈഹാരണര നവനീകൈരണര നകവഹാതഹാനമെല.

നകവഹാതഹാനര എന്നു പറയുന്നേതസ കുകറ കൂടലി ബൃഹതഹായ സഹാമൂഹലികൈവര ബബൗദനീകൈവമെഹായ ഉണര്വഹാണസ.  ഇനഹ്യന് സഹാമൂഹഹ്യ മുകന്നേറങ്ങകള കപഹാതുവലില്
നകവഹാതഹാനര എന്നേഹാണു വലിളലിക്കുന്നേതസ. പകക്ഷേ കതകക ഇനഹ്യയലികല നവനീകൈരണ പ്രസഹാനങ്ങള് - പ്രകതഹ്യകൈലിചര കകൈരളതലിലര തമെലിഴസ നഹാടലിലര - വടക്കുര
കൈലിഴക്കുര ഉണഹായ മുകന്നേറങ്ങകളകഹാള് തനീര്തര വഹ്യതഹ്യസ്തമെഹായലിരന്നു.

റഹാര കമെഹാഹന് കറഹായലി, കദേകബന്ദ്രനഹാഥ ടഹാകഗഹാര്, കകൈശുബസ ചന്ദ്ര കസന് എന്നേലിവര് ബരഗഹാളലിലര റഹാനകഡെ മെഹഹാരഹാഷ്ട്രയലിലര ദേയഹാനന്ദ സരസസ്വതലി പഞഹാബലിലര
വലികരസലലിരഗര ആന്ധ്രയലിലകമെഹാകക സഹാമൂഹഹ്യ പരലിഷ്കരണതലിനു കനതൃതസ്വര നല്കൈലിയവരഹാണസ. പകക്ഷേ ഈ മുകന്നേറങ്ങള് ഏറലിയുര കുറഞര അപര് കഹാസസ,
അപര് കൈഹാസസ മുകന്നേറങ്ങളഹായലിരന്നു.
കൈനീഴ്തടലില്നലിന്നേസ ഉയര്ന്നുവന്നേ പരലിഷ്കരണ പ്രസഹാനങ്ങള്

കകൈരളതലിലര  തമെലിഴഹാടലിലര  പരലിഷ്കരണ  പ്രസഹാനങ്ങള്  തഹാകഴതടലില്  നലിന്നേഹാണസ  ഉയര്ന്നു  വന്നേതസ.  തകന  കപരലിയഹാറുര  ഇകയഹാതലി
തഹാസുകമെഹാകകയഹായലിരന്നു തമെലിഴസ നഹാടലില് ഇതലിനു കനതൃതസ്വര നല്കൈലിയകതങലില് കകൈരളതലില് അയ്യങഹാളലിയുര ഗുരവര മെറ്റുമെഹായലിരന്നേകലഹാ ഇതലികന്റെ ചഹാലകൈ
ശകലികൈള്.  പ്രകതഹ്യകൈലിചര  കകൈരളതലില് സമുദേഹായങ്ങളുകട മുകൈള്തടലിലള്ള മെഹാറങ്ങള്ക്കു പകൈരര സമൂല സഹാമൂഹലികൈ മെഹാറങ്ങള്കഹാണസ  ഇതു വഴലിവച്ചതസ.
അതുകകൈഹാണഹാണസ കകൈരള നകവഹാതഹാനതലികന്റെ മൂലതന്തു ബഹാഹ്മണലിസതലികനതലികരയുള്ള ഉയര്കതഴുകന്നേലഹാണസ എന്നു പറയുന്നേതസ

ഇതസ  ഒര  നൂറഹാണ്ടു  കൈഹാലകതഹാളര  പരന്നു  കൈലിടക്കുന്നേ  സമെരങ്ങളുകട  ചരലിത്രമെഹാണസ.  ഉദേഹാഹരണതലിനു,  ബരഗഹാളലില്  പകതഹാന്പതഹാര  നൂറഹാണലികന്റെ
ആദേഹ്യപഹാദേതലില് കമെഹാഹന് കറഹായലിയുകട കനതൃതസ്വതലില് സതലികകതലികര പ്രചഹാരണര നടക്കുകമഹാള് തകന്നേ കകൈരളതലില് ചഹാന്നേഹാര് സനീകൈള് മെഹാറുമെറയഹാനുള്ള
അവകൈഹാശതലിനു  കവണലി  കപഹാരതുന്നുണസ.  ബലിടലിഷുകൈഹാരകട  ഉതരവര  കകൈഹാടതലിവലിധലിയുര  കനടലിയലിടര  പതലിറഹാണ്ടുകൈകളഹാളര  ചഹാന്നേഹാര്  സനീകൈള്
കപഹാതുവലിടങ്ങളലില് സവര്ണരകട നലിരനര അക്രമെതലിനു പഹാത്രമെഹാകയന്നേഹാണു ചരലിത്രര.

1859 ലഹാണു,  നഹാലകതഹാളര  വര്ഷങ്ങളുകട  അക്രമെങ്ങള്ക്കു  കശഷര,  ഉത്രഹാടര  തലിരന്നേഹാള്  മെഹാര്തഹാണ്ഡവര്മെ  ചഹാന്നേഹാര്  സനീകൈള്കസ  മെഹാറു  മെറയഹാര  എന്നേസ
ഉതരവലിറക്കുന്നേതസ. (എന്നേഹാല് അവര് ഉന്നേതജഹാതലിയലികല സനീകൈളുകട വസങ്ങകള അനുകൈരലികഹാന് പഹാടലിലഹാതതഹാകുന്നു-എകന്നേഹാര വരലി കൂടലിയുണഹായലിരന്നു
രഹാജഹാവലികന്റെ സര്ക്കുലറലില്.  ഈ വഹ്യവസ ഗവര്ണര്കലിഷ്ടമെഹായലില,  മെഹഹാരഹാജഹാവലിനസ  ഈ നലിബന്ധനയുര പലിന്വലലികകണലി വന്നു എന്നേഹാണസ ഇകതപറലി
അയ്യങഹാളലി എഴുതലിയതസ).

ചഹാന്നേഹാര് ലഹള കകൈരളനകവഹാതഹാന മുകന്നേറങ്ങളുകട ആരരഭഘടമെഹാകണന്നു പറയഹാര.  ഇകത സമെയത തകന്നേയഹാണു കവകുണ്ഠസസ്വഹാമെലി സമെതസ്വ സമെഹാജര
രൂപനീകൈരലിക്കുന്നേതസ  (കൈനഹ്യഹാകുമെഹാരലികടുതസ).  ജഹാതനീയത കകൈഹാടലികുതലി വഹാണലിരന്നേ ഒര സമെയതഹാണു മെനുഷഹ്യകരലഹാര സമെനഹാരഹാകണന്നേ കബഹാധര സമെതസ്വ
സമെഹാജര  പകൈര്ന്നു നല്കുന്നേതസ.  കൈണഹാടലി  വച്ചസ  അതലില് കനഹാകലി  വണങ്ങഹാനഹാണു സസ്വഹാമെലി  ആളുകൈകളഹാടഹാവശഹ്യകപടതസ.  ഉയര്ന്നേ ജഹാതലികഹാകര  കപഹാകല
തലപഹാവ കകൈടഹാനുര ആവശഹ്യകപട.  ഈ മുകന്നേറങ്ങളുണഹാകലിയ ബബൗദനീകൈവര സഹാമൂഹഹ്യവമെഹായ ഉണര് വലികന പലിന്പറലിയഹാണു ഗുരവര ശലിഷഹ്യരര മുകന്നേഹാട
കപഹാകുന്നേതസ.
മൂന്നു കൈഹാരഹ്യങ്ങള്

ഇവലികട  മൂന്നു  കൈഹാരഹ്യങ്ങളുണസ.  ഒന്നേസ,  കകൈരള  നകവഹാതഹാനര  എന്നു  പറയുന്നേതസ  അടലിസഹാനപരമെഹായലി  ബഹാഹ്മലിണലികല്  അധലികൈഹാര  വഹ്യവസകയഹാടുള്ള
(അതലികന്റെ സഹാമൂഹലികൈവര സഹാമതലികൈവര രഹാഷ്ട്രനീയപരവമെഹായ കമെല്കകഹായ്മകയഹാടുള്ള)  കൈലഹാപമെഹായലിരന്നു.  അതു പല രനീതലിയലിലഹാണു സരഘടലികകപടതസ.
ചഹാന്നേഹാര് ലഹളയഹായുര, സമെതസ്വ സമെഹാജമെഹായുര, അയ്യങഹാളലിയുകട കനതൃതസ്വതലിലള്ള സമെരങ്ങളഹായുര, ഗുര കവടലിതറന്നേ സഹാമൂഹലികൈ കവളലിച്ചമെഹായുര, ആശഹാകന
കപഹാലള്ളവര് മുകന്നേഹാട വച്ച ബബൗദനീകൈ ഉണര് വഹായുകമെലഹാര.  അതുകകൈഹാണ്ടു തകന്നേ നവബഹാഹ്മണഹ്യര അതലികന്റെ ആചഹാരവഹ്യവസകയ,  അതലിലൂകട അതലികന്റെ
കമെല്കകഹായ്മകയ പുനനഃസഹാപലികഹാന് ശ്രമെലിക്കുകമഹാള്, നകവഹാതഹാന മൂലഹ്യങ്ങള് ഉയര്തലി അതലികന കചറുക്കുകൈ എന്നേതസ ചരലിത്രപരമെഹായ ഒര കൈടമെയഹാണസ.
അതസ, ഇന്നേകത കകൈരളകത അതലികന്റെ തകന്നേ ഭൂതകൈഹാലര ഓര്മെലിപലികലഹാണസ.

രണസ, നകവഹാതഹാന മുകന്നേറങ്ങളലില് നലിന്നേസ ആധുനലികൈതകയ കവര്തലിരലികഹാന് കൈഴലിയലില എന്നേഹാണസ എകന്റെ പക്ഷേര. നമ്മള് നകവഹാതഹാനകത കവറുര ജഹാതലി
നവനീകൈരണ മുകന്നേറങ്ങളഹായലി കൈഹാണുകമഹാഴഹാണസ അതരകമെഹാര കവര്തലിരലികലലിനു ശ്രമെലികകണലി വരന്നേതസ.

പകതഹാന്പതഹാര നൂറഹാണലികന്റെ മെധഹ്യതലിലഹാണു കവകുണ്ഠസസ്വഹാമെലി  മെനുഷഹ്യകരലഹാവരര സമെനഹാരഹാണസ  എന്നു പറഞസ ഒര സരഘടന രൂപനീകൈരലിക്കുന്നേതസ.
അന്നേസ അകമെരലികയലില് അടലിമെതര നലിര്തലഹാകലിയലിടലില. പലിന്നേനീടസ ഏഴു പതലിറഹാണ്ടു കൈഴലിഞലിടഹാണു ബലിടണലില് സനീകൈള്ക്കു കവഹാടവകൈഹാശര കൈലിടന്നേതസ. പകക്ഷേ
മെനുഷഹ്യര്കലിടയലില് സമെതസ്വര കവണര എന്നേ വഹാദേര അകപഹാകഴ കകൈരള സഹാമൂഹഹ്യ മുകന്നേറങ്ങളലില് മുഴങ്ങലികകടലിരന്നു എന്നേതസ കചറലിയ കൈഹാരഹ്യമെല.

കകൈഹാകളഹാണലിയല് ആധുനലികൈത ഇനഹ്യയലില് കവര പലിടലികഹാന് പലികന്നേയുര സമെയകമെടുതലിരലികഹാര. പകക്ഷേ കകൈരള ആധുനലികൈതയുകട വലിതകൈള് നകവഹാതഹാന
മുകന്നേറങ്ങളലില് തകന്നേയുണസ. കൈഹാരണര അതു വലിഭഹാവനര കചയ്തതസ ഒര പുതലിയ മെനുഷഹ്യകനയഹാണസ.

ഇങ്ങലികനകയഹാര വലിശഹാലമെഹായ ബബൗദനീകൈവര സഹാമൂഹലികൈവമെഹായ ഉണര് വലികന്റെ അടലിസഹാനതലിലഹാണസ  ആശഹാകന്റെ സനീതകയയുര കൈഹാകണണതസ.  അകതഹാര
ഒറകപട  കൈഹാവഹ്യമെല.  ആശഹാന്  കചയ്തതസ  അന്നുവകരയുണഹായലിരന്നേ  സനീതഹാസങല്പകത  രഹാമെഹായണതലിനുള്ളലില്  നലിന്നുകകൈഹാണ്ടു  തകന്നേ
കപഹാളലിക്കുകൈയഹായലിരന്നു
ആശഹാകന്റെ സനീത
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പഹാലകഹാടസ നടതലിയ പ്രസരഗര സുനലില് പലി ഇളയലിടര അവസഹാനലിപലിക്കുന്നേതസ ആശഹാകന്റെ ചലിനഹാവലിഷ്ടയഹായ സനീതകയ ഉദരലിച കകൈഹാണഹാണു. അതലികനഹാടസ
വന്നേ ഒര വലിമെര്ശനര സനീത അഭലിമെഹാനലി ആണസ എന്നേസ പറയുന്നേതസ  'തള്ളലഹാ'ണസ എന്നേഹാണു.  അഭലിമെഹാനലിനലിയഹായ സനീകയ കൈകണതലിയവരല നകവഹാതഹാന
മൂലഹ്യങ്ങകള  കൂകട  കൂടന്നേതസ  എന്നേഹാണസ.  ജനീവലിതകൈഹാലര  മുഴുവന് ദുരലിതങ്ങള് കപറലി  ജനീവലികകണലി  വന്നേ സനീത ആശഹാന് പറയുന്നേ കപഹാകല അഭലിമെഹാനലിനലി
എന്നേതലികനകഹാള് ഗതലി കകൈടവള് ആയലിരന്നു എന്നേഹാണസ.  ആ യഹാഥഹാര്തഹ്യര മെനസലിലഹാകഹാകത  'ആരഹ്യസനീകൈകള തള്ളലികപഹാകലി കൈള്ളര പറയുകൈ'യഹാണു
കചയ്യുന്നേതസ എന്നുര പറയുന്നു.

ഇവലിടകത അടലിസഹാനപരമെഹായ വഹ്യതഹ്യഹാസര വഹാല്മെനീകൈലിയുകട സനീതയുര ആശഹാകന്റെ സനീതയുര തമ്മലിലഹാണസ.  സുനലില് പലി ഇളയലിടര പറയുന്നേതസ ആശഹാകന്റെ
സനീതകയ പറലിയഹാണസ. അഭലിമെഹാനലിനലി എന്നേതസ സനീതകയ ആശഹാന് വലിളലിക്കുന്നേതഹാണസ. അതസ ആവര്തലിക്കുകൈയഹാണു ഇളയലിടര കചയ്തതസ. അതു 'തള്ളല്' അല.
അങ്ങലികന പറയുന്നേതസ കമെഹാശര പ്രകയഹാഗമെഹാണസ. ചരലിത്രനലിരഹാസമെഹാണസ.

ഇനലി എന്തുകകൈഹാണഹാണസ ആശഹാന് സനീതകയ അഭലിമെഹാനലിനലി എന്നു വലിളലിക്കുന്നേതസ എന്നു മെനസലിലഹാകഹാന് 'ചലിനഹാവലിഷ്ടയഹായ സനീത' വഹായലിച്ചസ കനഹാകലിയഹാല് മെതലി.
പതലിനഞ്ചു വര്ഷകത ആശ്രമെവഹാസതലിനു കശഷര സനീത നടതന്നേ ആത്മഗതമെഹാണു കൈവലിത.  തകന്റെ ഭൂതകതക്കുറലിചര,  ആശ്രമെവഹാസകത കുറലിചര,
രഹാമെകനഹാടുള്ള  അനുരഹാഗകത  കുറലിചര,  അമെര്ഷകത  കുറലിചര,  തഹാന്  കനരലിട  അനനീതലികയക്കുറലിചകമെലഹാര  നടതന്നേ  ആത്മഗതര.  അതുകകൈഹാണഹാണു
'ധര്മെതലില് നലിലനീനമെഹായ അധര്മെകത കചഹാലലി സനീതകയകകഹാണസ രഹാമെകന നലിരൂപണര കചയ്യലികലഹാണു' ആശഹാന് ചലിനഹാവലിഷ്ടയഹായ സനീതയലില് കചയ്തതസ
എന്നേസ എരഎന് വലിജയന് എഴുതലിയതസ.

സനീത ജനീവലിച്ച യഹാഥഹാര്ഥഹ്യര മെറചവചകകൈഹാണസ ആരഹ്യപുത്രലികയ  'തള്ളലികപഹാകലികകഹാണസ'  നടക്കുന്നേലില ഇവലികട പറയുന്നേ മെഹാഷനഹാരഹാരര.  മെറലിച്ചസ  സനീതയുകട
ദുരലിത ജനീവലിതകത, അവര് അനുഭവലിച്ച അനനീതലികയ അവകരകകഹാണ്ടു തകന്നേ പറയലിക്കുകൈയഹാണു ആശഹാന് കചയ്യുന്നേതസ. അകതങ്ങലികനയഹാണസ ആരഹ്യപുത്രലികയ
തള്ളലികപഹാകലി നടകലഹാവന്നേതസ? മെറലിച്ചസ കത്രതഹായുഗതലികല ആരഹ്യധര്മെകത കൈടുത വലിചഹാരണയസ സനീതയലിലൂകട തകന്നേ വലികധയമെഹാക്കുകൈയഹാണസ ആശഹാന്
കചയ്യുന്നേതസ.  ഇതസ വലിപ്ലവകൈരമെഹായ ഇടകപടലഹാണസ.  കൈവലിതയുകട ആദേഹ്യഭഹാഗര മുഴുവന് ഇതുകപഹാകല അമെര്ഷതലില് ജസ്വലലിക്കുന്നേ സനീതകയ ആണു കൈഹാണഹാന്
കൈഴലിയുകൈ.  അതു വഹാല്മെനീകൈലിയുകട സനീതയല.  കൈഹാളലിദേഹാസകന്റെ സനീതയല,  എഴുതച്ഛകന്റെ സനീതയല,  എനലിനു മെഹാരഹാര് നലിരൂപണതലിലൂകട കൈകണടുത സനീത
കപഹാലമെല. തകന്നേ ഉകപക്ഷേലിച്ച രഹാമെകന സനീത തകന്നേ വലിചഹാരണ കചയ്യുന്നേതു കനഹാക്കുകൈ

    “അപകൈനീര്തലി ഭയഹാന്ധനനീ വലിധര 
    സസ്വപരലിക്ഷേഹാളന തതസപരന് നൃപന് 
    കൃപകണഹാചലിത വൃതലിമൂലകമെ-
    ന്നേപവഹാദേര ദൃഢമെഹാകലിയലിലകയഹാ“

ധര്മെകത പ്രതലിയല,  അപകൈനീര്തലി ഭയന്നേഹാണു രഹാമെന് തകന്നേ പുറതഹാക്കുന്നേതസ എന്നേഹാണു പറയുന്നേതസ.  രഹാജവരശതലികന്റെ കൈനീര്തലിയല.  സസ്വകൈനീര്തലി.
അങ്ങലികന പുറതഹാക്കുന്നേതു വഴലി തകന്റെ കമെലള്ള അപവഹാദേര രഹാമെന് ദൃഢമെഹാകലികയന്നേഹാണു സനീതയുകട അമെര്ഷര.

"സഹധര്മെലിണലികയഹാത വഹാഴുവഹാന്/  ഗഹനതലില് സലമെലിലനീ  കവണകപഹാല്",  എന്നേഹാണുസ  അവളുകട പരലിഹഹാസര.  രണഹാര  അഗലിപരനീക്ഷേകസ  ചലിലകപഹാള്
വഹാല്മെനീകൈലിയുകട സനീത തയ്യഹാറഹാകയകഹാര. എന്നേഹാല് വനീണ്ടുര വന്നു തലിരമുമലില് കതളലികവകൈഹാന് തഹാന് പഹാവയല എന്നേഹാണുസ ആശഹാകന്റെ സനീത പറയുന്നേതസ.

    “അരകതനഹായലി! വനീണ്ടുകമെതലി ഞഹാന് 
    തലിരമുമലില് കതളലികവകൈലി കദേവലിയഹായസ
    മെരവനീടണകമെന്നു മെന്നേവന് 
    കൈരതുകന്നേഹാ? ശരലി! പഹാവകയഹായലിവള്”

ഈ അമെര്ഷവര, പരലിഹഹാസവര, നനീതലികബഹാധവര ഉള്ളതു കകൈഹാണഹാണു ആശഹാകന്റെ സനീതകയ കത്രതഹായുഗതലികല സനീതയല, മെറലിച്ചസ ഇരപതഹാര നൂറഹാണലികന്റെ
സനീതയഹാണുസ എന്നു തഹായഹാടസ  ശങരന് വലിളലിക്കുന്നേതസ.  അവള് ഗതലികകൈടവളഹായലിരലികഹാര.  കൈവലിതയുകട രണഹാര ഭഹാഗതലില് സനീതയലിലൂകട തകന്നേ ആശഹാന്
രഹാമെകന കനഹാകലികഹാണഹാന് ശ്രമെലിക്കുന്നുണസ.  ക്ഷുഭലിതയഹായ തഹാന് ഭവഹാനലില് ഏല്പലിച്ച കൈളങകരഖകൈള്കസ സനീത തകന്നേ മെഹാപകപക്ഷേലിക്കുന്നുമുണസ.  പകക്ഷേ
തഹാന് അനുഭവലിച്ച യഹാതനകൈള്കസ മെഹാപ്പു നല്കൈഹാന് അവര് തയ്യഹാറല.  വലിജയന് മെഹാകഷ ഉദരലിച കകൈഹാണസ ഇളയലിടര തകന്നേ പറയുന്നേതസ ഇങ്ങലികനയഹാണുസ.
രഹാമെകന കൈണലിടസ സനീത കൈണനീകരഹാഴുകലികയന്നേല, കൈകലഹാലമെഹാല ചഹാര്തലികയന്നേല, കൈഹാല്കല് വനീണു കൈരഞ്ഞൂന്നേല. കൈണഹാല് പബൗരസമെക്ഷേര അന്നേലിലയലിലനീ
കലഹാകൈര കവടലിഞഹാല്. രഹാമെകന കൈണലിടസ ഭൂമെലി പലിളര്ന്നേവള് ഇലഹാതഹായലി. ഈ ഭൂമെലി ഉകപക്ഷേലിച. അഭലിമെഹാനലിനലി.

ശൂദ്രനുര  നഹാരലിക്കുര  കവദേഹാധലികൈഹാരമെലില  എന്നു  പറഞ  മെനുവലിനുള്ള  മെറുപടലിയഹാണു  ഈ  സനീത.  അതഹാണു  ഇളയലിടവര  പ്രസരഗതലില്  പറയുന്നേതസ.
സസ്വഹാതനഹ്യമെലിലഹാത, കവദേഹാധലികൈഹാരമെലിലഹാത (ഏജന്സലി ഇലഹാത) മെനുവലികന്റെ സനീകയ സനീതകയ കകൈഹാണ്ടു തകന്നേ കപഹാളലിക്കുന്നേ പ്രവര്തലിയഹാണുസ ആശഹാന്
1919 ല്  കചയ്തതസ.  ഇന്നേസ  നവബഹാഹ്മണഹ്യര  അതലികന്റെ  ആചഹാരവഹ്യവസകൈള്  പുനനഃസഹാപലികഹാന്  ശ്രമെലിക്കുന്നു  എന്നു  പറഞകകൈഹാണസ  അതലികനഹാടുള്ള
കൈലഹാപതലികന്റെ  കതളലിവഹായലി,  അതലിനുള്ള  ഊര്ജമെഹായലി  ആശഹാകന്റെ  സനീതകയപറലി  ഇളയലിടര  പ്രസരഗലിക്കുന്നേതസ  തള്ളകലഹാ  തള്ളലിമെറലികകലഹാ  അല,
ഓര്മെലിപലികലഹാണുസ.  അങ്ങലികനകയഹാര സനീതകയ കൈകണടുക്കുന്നേതുര,  മെനുവലികന്റെ സനീകയ നലിരഹാകൈരലിക്കുന്നേതുര കൂടലി നകവഹാതഹാനതലികന്റെ ഭഹാഗമെഹാണുസ.  കക്ഷേത്രര
കപഹാളലിച കൈളയലലകലഹാ ഗുര കചയ്തതസ. അവലികട കൈണഹാടലി പ്രതലിഷ്ഠ നടതകൈയകല.

ബഹാഹ്മണഹ്യവലിരദമെഹായ, ജഹാതലിവലിരദമെഹായ നകവഹാതഹാന പരലിസരര

1919 ല് അതു സഹാധഹ്യമെഹായലി എന്നേതഹാണു അതലികന മെബൗലനീകൈമെഹാക്കുന്നേതസ. (ഇന്നു ചലിലകപഹാള് പറലികയന്നു വരലില).  അതലികന സഹാധഹ്യമെഹാകലിയതസ നകവഹാതഹാന
പരലിസരമെഹാണുസ.  കമെലറഞ,  ബഹാഹ്മണഹ്യ വലിരദമെഹായ,  ജഹാതലിവലിരദമെഹായ നകവഹാതഹാന പരലിസരര.  അതലികന പറലിയഹാണു സുനലില് പലി  ഇളയലിടകമെഹാകക
സരസഹാരലിക്കുന്നേതസ. നകവഹാതഹാനതലില് നലിന്നുര സനീതകയ മെഹാത്രകമെടുതസ ആരഹ്യപുത്രലിയുകട പഹാതലിവ്രതഹ്യകത ശഹാശസ്വതനീകൈരലിക്കുകൈയല, തലിരലിച്ചസ എങ്ങലികനയഹാണു
സനീതകയകകഹാണസ തകന്നേ കൈവലികസ രഹാമെകന വലിചഹാരണ കചയ്യഹാന് കൈഴലിഞതസ എന്നേഹാണു പറയുന്നേതസ. നകവഹാതഹാനമെഹാണു ഇവലികട വലിഷയര.

ആശഹാകന്റെ സനീത ഒര ഉപകൈരണര മെഹാത്രമെഹാണുസ,  അലഹാകത അതലികന്റെ കകൈന്ദ്രമെല.  പലരര പറയുന്നേ കപഹാകല,  സനീത മെഹാത്രമെല സരസഹാരലികകപടുന്നേതുര.
പഞമെലികയ സ്കൂളലില് കചര്കഹാന് കകൈഹാണ്ടു കപഹായ അയ്യങഹാളലി കൂടലിയഹാണു.

രഹാജഹാവലികന്റെ കൈലനയുണസ.  പകക്ഷേ പഞമെലികയ സ്കൂളലില് കചര്കഹാന് ആരര തയ്യഹാറഹാകുന്നേലില.  ഞങ്ങളുകട കുടലികൈകള നലിങ്ങള് പഠലിപലിച്ചലികലങലില് നലിങ്ങള്ക്കു
കവണലി പണലികയടുകഹാന് ഞങ്ങളലില എന്നേഹാണു അയ്യങഹാളലി പറഞതസ. അതഹാണു നകവഹാതഹാനതലികന്റെ പഹാരമരഹ്യര.

മൂന്നേസ,  ആധുനലികൈ  പൂര് വമെഹായ  മെലിതകൈളുര  ഗ്രന്ഥങ്ങളുര  വനീണ്ടുര  അപഗ്രഥലികഹാന്  ശ്രമെലിക്കുന്നേതസ,  പുനരഹാഖഹ്യഹാനങ്ങള്  നല്കൈഹാന്  ശ്രമെലിക്കുന്നേതസ
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എനലിനഹാകണന്നേഹാണു കചഹാദേഹ്യര. ഇളയലിടര തകന്നേ ഒര അഭലിമുഖതലില് പറയുന്നേതസ, കടകസറസ പ്രവര്തലിച കകൈഹാകണയലിരലിക്കുര എന്നേഹാണു. നമ്മള് ഇടകപടഹാലര
ഇകലങലിലര. ഇന്നേകത ഇനഹ്യന് സഹാഹചരഹ്യതലില് പുരഹാണങ്ങളുകട കൈഹാരഹ്യതലില് അതു സതഹ്യമെഹാണു തഹാനുര.

രഹാമെകന എടുത മെഹാറലി നലിര്തകൈ എകന്നേഹാകക ആവശഹ്യകപടഹാര. രഹാമെന് ഒര കദേവര മെഹാത്രകമെഹാ, മെലിതസ മെഹാത്രകമെഹാ അല. ഒര രഹാഷ്ട്രനീയ പ്രതനീകൈര കൂടലിയഹാണുസ.
അകപഹാള്  എന്കഗജസ  കചയ്യുന്നേലികലങലില്  രഹാമെകന  പൂര്ണമെഹായുര  ആ  കപരലില്  രഹാഷ്ട്രനീയര  നടതന്നേവര്ക്കു  വലിട  കകൈഹാടുകലഹാണുസ.  അതുകകൈഹാണ്ടു  തകന്നേ
പുരഹാണങ്ങളുകട  പുനരഹാഖഹ്യഹാനര  -  നലിങ്ങള്  കൈകണടുക്കുന്നേതസ  സനീതകയകയഹാ  തഹാടകൈകയകയഹാ  ശരഭൂകൈകനകയഹാ  ആവകട  -  ആധുനലികൈമെഹായ  രഹാഷ്ട്രനീയ
ഇടകപടലഹാണുസ. അതു വലിപരനീതഫലമെഹാണു ഉണഹാക്കുകൈ എകന്നേഹാന്നുര എനലിക്കു കതഹാന്നുന്നേലില. ചരലിത്രര പറയുന്നേതസ കനകര തലിരലിച്ചഹാണു തഹാനുര.

യൂകറഹാപലികന്റെ  ചരലിത്രതലില്  തകന്നേ  എത്ര മെഹാറങ്ങളലിലൂകടയഹാണു  യൂകറഹാപഹ്യന്  ക്രലിസ്തഹ്യഹാനലിറലി  നവനീകൈരണതലിനു  കശഷര  കൈടന്നു  കപഹായലിടള്ളതസ .  ഇനഹ്യന്
സഹാഹചരഹ്യതലില് പുരഹാണങ്ങകള രഹാമെഹാനന്ദ സഹാഗര്മെഹാര്ക്കുര നഹാഗസപൂരലികൈള്ക്കുര മെഹാത്രമെഹായലി വലിടകകൈഹാടുകണകമെഹാ എന്നേതഹാണു കചഹാദേഹ്യര.  മെതര ശകമെഹായ
സഹാമൂഹലികൈ യഹാഥഹാര്തഹ്യമെഹായലി നലിലനലില്ക്കുന്നേലിടകതഹാളര അതലികന പൂര്ണമെഹായുര അവഗണലികകണഹാ, അതലികന്റെ അധലികൈഹാര ഘടനകയ പുല്കൈകണഹാ, അകതഹാ
അതലില് പുനരഹാഖഹ്യഹാന സഹാധഹ്യതകൈകള ചലികൈയകണഹാ എന്നേ കചഹാദേഹ്യതലില് നലികന്നേങലിലര പുകരഹാഗമെന രഹാഷ്ട്രനീയ പ്രസഹാനങ്ങള്കസ ഒഴലിഞ നലില്കഹാനഹാവലില.
കടകസ പൂര്വഹാധുനലികൈമെഹാവഹാര. പകക്ഷേ നലിങ്ങളുകട വഹായന ആധുനലികൈമെഹാകണഹാ എന്നേഹാണുസ (ആശഹാകന്റെ സനീത ഇരപതഹാര നൂറഹാണലികല സനീതയഹാകണന്നു പറയുര
കപഹാകല. ധര്മെമെല, നനീതലിയഹാണുസ അവര് കതടുന്നേതസ).

വടകക  ഇനഹ്യയലിലര  കൈലിഴകക  ഇനഹ്യയലിലര  മെതനവനീകൈരണകഹാര്  വലിഗ്രഹഹാരഹാധനകകതലികര  പ്രചഹാരണര  നടതലിയകപഹാള്  കൈണഹാടലി  പ്രതലിഷ്ഠ
നടതകൈയഹാണകലഹാ ഗുര കചയ്തതസ. ഗുരവലികന്റെ പലിന്ഗഹാമെലികൈള് ഒടുവലില് അകദ്ദേഹകതയുര വലിഗ്രഹമെഹാകലി മെഹാറലി. പകക്ഷേ അവരലികല ഏറവര പലിനലിരലിപനഹാരഹായ
ആളുകൈള്ക്കു കപഹാലര ഗുരവലികന്റെ കനതൃതസ്വതലില് തുറന്നേലിട  സഹാമൂഹഹ്യമുകന്നേറകത പലികന്നേഹാടടലികഹാനഹായലില എന്നേതഹാണു ചരലിത്രര.  ചരലിത്രര വഹാടര്  കടറസ
കൈമഹാര്ടസകമെന്റുകൈളലില് ജനീവലിക്കുന്നേ ഒര ജനീവലിയല. അതു മെനുഷഹ്യര് നലിര്മെലിക്കുന്നേ, നലിരനരമെഹായലി നലിര്മെലിച കകൈഹാണലിരലിക്കുന്നേ ഒര സരഗതലിയഹാണുസ. അതലികനഹാര
തുടര്ച്ചയുണസ. ആ തുടര്ച്ചയുകട ചഹാലകൈശകലികൈളഹാകവണതസ മെനുഷഹ്യര് തകന്നേയഹാകണന്നു മെഹാത്രര.
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 पययरय तयरय

  पययरय तयरय ,  जगमग तयरय

ररग बबिररगगा प्यगारगा तगारगा।
ननीलगा पनीलगा सममुद्र जजैसगा
बिरसगा हहआ जगमग तगारगा।

आसमगान कगा छछोटगा बिच्चगा,
हमगारगा सबि सपनगा तगारगा,
हछोनगा प्यगारगा हछोनगा प्यगारगा
तमुम ससे मम हछोनगा प्यगारगा 

रगात मम तमुम आ जगानगा,
समुबिह मम तमुम ओझल हछोनगा
प्यगारगा तगारगा जगमग तगारगा,
यसे बकस तरह कसे  बमचचौननी हजै।
प्यगारगा तगारगा, जगमग तगारगा,
आसमगान मम आ जगानगा।

                      അമ്മുപ്പൂമത്രാറ

അമ്മുപ്പൂമവാറ്റ  കചമരതവികത   നവിറയ  നല്കവി.
കവളുത  കചമരതവി  ചുവന്നു.

കചമരതവികത  ചനയ  വന്നു.

അമ്മുപ്പൂമവാറ്റ   മറ്റു  പൂകള്ക്കുയ നവിറയ  നല്കവി.
പൂകള്കത    സശനവാഷമവായവി.
പൂകള്    കവാറ്റവിലവാടവി   രസവിച്ചു.

                                                                                                              

                                                                                            ശശവവനശ ലശകകഷഷ
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                                                My   puppy                       
                     

       I  have   a   small   puppy
             
      It   is   cute   and   soft
      
      It   colour  is   white
     
      It   has   small  tail   ant   small    eyes

     It   says   bow   wow  

     I    love   my    puppy                                                      

                       
                                                 Devangana
                   

               Kite                                                                     

I   am a  kite
I   fly  so  high
I   have  a  long tail
my  colours  are
Red  blue  and  yellow
                                                           Somdev vijayan
                                                               standard in  2
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ചതധിക്കുഴധി

ഇരുടശലവണ്ട  ഇടവഴശകളശലൂടട ഞവന് മുകനവടഷനടനകപവള് കണ്ടതഷഒരു പുഴയവയശരുന.  അതഷ ടവററ
പുഴയല.  എലവറ  തുടങശയതഷ  ആ  പുഴയശല്  നശനവണഷ.  ഇനഷ  എലവറ  അവസവനശക്കുനതുറ  ആ
പുഴയശല്വചവണഷ.  അനഷ ഈ പുഴയുടട തതീരതശരശക്കുകമവഴവണഷ   അവര്  എടന കണ്ടമുടശയതഷ.   അവര്
എകനവടഷ കചവദശച്ചു ടതകക്കേടതഷ രവമടന്റെ വതീടഷ എവശടവണഷ?അതഷഞവനവയശരുന. എനവ കവരരറ ടതകക്കേടതഷ
രവമന്  ഞവനവണഷ.പശടന,  നശങളുടട  ഒരു  സഹവയറ  കവണമവയശരുന.  എടന  കകവണ്ടു  പറ്റുന
സഹവയമവടണങശല് ഞവന്  ടചയവറ.  അതഷ കപവടട നശങള്ക്കേഷ എടനങശലറ സഹവയറ ആവശരമുകണ്ടവ?

അതവയതഷ  പപസ വലതുറ.  പപസയവകയവ?  അത്രയുറ വലശയ തുക നശങള്ക്കേഷ തരവന് പറശല.  നശങള്
എനവണഷ  കവരരടമനഷ  പറ.  ഞവന്  ഒരു  കതവടറ  കജവലശക്കേവരനവണഷ.  ഒരു  മവസറ  ശമളറ  കശട്ടുനതഷ  100

രൂപയവണഷ.  അമ്മയവടണങശല് ഒരു വലശയ ഒവപകറഷനറ കവണറ.  അതഷ കവഗറ നടതണറ.  അടലങശല് ആ
ഒവപകറഷനഷ  10  ലകറ രൂപയവണഷ  കചവദശക്കുനതഷ.  മരുനശടന്റെ  ടചലവഷ  ടവകറയുറ.  ഇപറ  കവണശക്കുനതഷ
ആകരവടടങശലറ കടറ വവങശയശടവണഷ.  ഈ 100 രൂപ കശട്ടുന ഞവന് എവശടടനശനഷ  10 ലകറ രൂപടകവടുക്കേറ.
നശനക്കേഷ  10  ലകറ  ഞങള്  തരവറ.  നതീ  നവടള  ആ  ജറഗഷഷനശകലക്കേഷ  വരണറ.  ഞവനവശടട  പണവുമവയശ
ഉണ്ടവകറ.  പശകറദശവസറ  ഞവന്  ജറഗഷഷനശകലക്കേഷ  കപവയശ.  അവശടട  അയവള്  എകനയുറ
കവതഷനശല്ക്കുനണ്ടവയശരുന.ഞവനവപണറ  വവങശ  .ആശുപത്രശയശല്  കപവയശ  പണറ  അടച്ചു.  ഞവന്
വശടശടലതശ.  ടപടനഷ  കപവലതീസഷ  വന.  എടന  പശടശച്ചു  ടകവണ്ടുകപവയശ.  എടന  കടറ  അടശച്ചു.  ഞവന്
എനവടണനഷ കചവദശച്ചു.  ഞവന് ആശുപത്രശയശല് അടചതഷ  കള്ളപണമവയശരുനകത്ര.  ഞവടനലവറ പറഞ.

എടന ആറഷ  വര്ഷറ  ജയശലശലശട്ടു.  അകപവകഴക്കുറ  എടന്റെ അമ്മ മരശച്ചു.  ആറഷ  വര്ഷടത തടവഷ  കഴശഞഷ
ഞവടനതശ.  ഞവന് എടന്റെ വതീടശകലക്കേഷ കപവയശ.  അവശടട വലശടയവരു ടകടശടമവയശരുന.  അവശടട കകറ കപര്
കജവലശ  ടചയ്യുനണ്ടവയശരുന.  ഞവന്  ഉള്ളശകലക്കേഷ  കയറശ.  അതശടന്റെ  മുതലവളശ  എനശക്കേഷ  കള്ളപണറ  തനഷ
ചതശചവന്.   ഞവന്  അവടന  ആഞഷ  ചവശടശ.  അവശടടയുള്ളവര്  എടന  പശടശചഷ  ടവളശയശകലക്കേഷ  തള്ളശ.
രവത്രശയശല് എനശക്കേഷ അവകനവടഷ പകയവയശ.  രവത്രശ അവന് ഉറങ്ങുകമവള് ഞവന് അവടന ടകവന.  എലവറ
തുടങശയതഷ  ഈ  പുഴയശല്  നശനകല.  ഇവശടട  നശനതടന  ഞവന്  എലവറ  അവസവനശപശക്കുന.അവടന്റെ
പവപക്കേറ  ആ  പുഴയശല്  കഴുകശക്കേളഞ.  ഞവന്  തശരശച്ചു  നടന.  ഇരുടശലവണ്ട  ഇടവഴശകളശലടട
എവശകടടക്കേനശലവടത, എകങവടടനറശയവടത       ഞവന്  നടന  നശങശ....................
                                                                   
                                                        കമഘവരവജഷ.പശ 
                                                                          VII
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                 സുന്ദരലിപൂമഹാറ
വര്ണചവിറകുള്ള പൂമവാശറ്റ

പവാറവിശപവാകുവകതശങ്ങവാടവാ?
പൂശനനുണത രസവികവാശനവാ?

          
   ആരുനവിനകവി നവിറശമകവി
എന്നുകട സുന്ദരവി പൂമവാശറ്റ

 വര്ണചവിറകുകള് വതീശവി വതീശവി                                                                                
എശങ്ങവാശടക്കു നതീ പവാറവിടുന്നു?                                                                                  
നവാടവിന് കവാഴ്ചകള് കവാണവാശന?                                                                                

   കൂടകരവാകടവാത കളവികവാശനവാ ?                                                                                  

എകനവാരു അഴകവാണത നവികന്നകവാണവാന്                                                                    
മഴവവില് നവിറമുള്ള പൂമവാശറ്റ                                                                                    
നവിന്വതീകടവവികടയവാ പൂമവാശറ്റ                                                                                 
ഇലഞ്ഞവിമരതവിന് കകവാമശതവാ                                                                             
പൂമരതവിന് കകവാമശതവാ                                                                                      
ഏഴഴകുകള്ളവാരു പൂമവാശറ്റ                                                                                      
നകലവാരു ശചലള്ള പൂമവാശറ്റ                                                                                   

                                           
                             

                                              ആവണവി ജയന്.വവി

                                                                        3-ാം തരറ
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കുഞ്ഞുമനസസ

കനവാമരവമവായവി വന്നു നതീ ശസ്നേഹൈവിശത പവികന്നനവിനവിശപവാള്
ശപവായവിടുന്നൂ നതീ കു ഞ്ഞവികന ഒവാര്ക്കുമതീ ശപവാകരുശത
നതീ ശപവാകരുശത വതീണയ കചവാല്ലുന്നു ഞവാന്
ശപവാകരുശത നതീ ശപവാകരുശത
കുഞ്ഞവികന വവാക്കുകള് ശകള്പതവിശല നതീ ശകള്പതവിശല
അശമ ശപവാകരുശത ശപവാകരുശത എകന്ന വവിടത ശപവാകരുശത
കുഞ്ഞവികന വവാക്കുകള് ശകള്പവാകത ശപവാകുന്ന നതീ
അമയവാശണവാ ഒരമയവാശണവാ
എനവിനുശവണവി മുലപവാല് നല്കവി നതീ
എനവിനുശവണവി കുഞ്ഞവികന കകവാതവിപവിച
എനവിനുശവണവി കകവാതവിപവിചകതനവിനവാശവവാ
ഇന്നത നതീ പടവിയവിറങ്ങവിശപവാകുകമങ്കവില്
നവാകള നതീ ദു:ഖവിക്കുമതീ കവാരണതവാല്
കുഞ്ഞവികന ഒവാര്മകള് കകവാണ നതീ കമകല കനഞ്ചുപവിളര്ന്നു മരവിച്ചുവതീഴയ
മരവിച്ചുവതീഴയ......  മരവിച്ചുവതീഴയ.......

                                                                
                                                                           അനവാമവിക.എയ.എസത
                                                                                ഏഴവറ തരറ

മണധിമന്റെ കവദന

അമയവാകുന്ന മണവികന ഇന്നുമനുഷന്ത്ര്യവാ
നതീ നശവിപവിക്കുന്നുശവവാ
ഒവാര്ക്കുന്നവിശല നതീ നവികന പൂര്വവികര്
എത ശസ്നേഹൈവിചതവാണതീ മണവികന
മണവില് കപവാന്കതവിര് നട്ടുകകവാകയ്തെടുതവരവാണവര് 
ഇന്നത നതീ നവികന മ ഞ്ഞരവാക്ഷസകനകകവാണവാ
മണവികന കനഞതകതീറുകയശല
ശവദനവിക്കുന്നുണവാകുയ ആ അമയ്ക്കത
അമകയ കകവാല്ലുന്നമനുഷന്ത്ര്യവാ
കപവാറുക്കുകയവിലവാ ആ പഴയ മണവികന മകള്
                                                
                                                           അകഞവാ തരയ                            
                                                               ശതീനന്ദത.കക
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         അമ
എകന മനസവികല ശദവതയവാണമ
എകന മനസവികല പവാര്വ്വതവിയവാണമ
എകന ഹൃദയതവികല ശവദനകള് മവാറ്റവി
എന്നമ എന്നുകമന് കൂകടയണത
                   എകന പ്രശ്നങ്ങള് അമ പരവിഹൈരവിക്കുയ
എകന സമവാധവാനതടവിപ്പുകള് വര്ധവിപവിക്കുയ
എന്നമ എന്നുകട കണതീരു മവാറ്റവിയയ
ശസ്നേഹൈയ ജസലവിപവിച്ചുയ സശനവാഷവവാനവാക്കുയ
തതീരവാത ശസ്നേഹൈതവിനുടമയവാകണന്നമ
എന്നമ എന്നുകട കകദവമവാണത
എന്നമയവാകണകന കപവാന്നു കകദവയ.

                                                       ആരന്ത്ര്യ.ടവി.പവി
                                                           8ാവായ തരയ 

സുന്ദരധി പൂമത്രാറ - നധിരഞ്ജന

പൂമവാശറ്റ പൂമവാശറ്റ 
വര്ണചവിറകുള്ള പൂമവാശറ്റ
പൂഞവിറകുശള്ളവാരു പൂമവാശറ്റ
എവവിശടകവാണതീ ശപവാകുശന്ന?

പൂശനനുണവാന് ശപവാരുശന്നവാ?

എകന കൂകട ശപവാരുശന്നവാ?
പൂമവാശറ്റ പൂമവാശറ്റ
ഏഴഴകുകള്ളവാരു പൂമവാശറ്റ 
പുള്ളവിയടുപ്പുള്ള പൂമവാശറ്റ
ഒന്നു കതവാടശട നവിന് ചവിറകവില്
വവാര്മഴവവിലവിന് നവാടവില് നവിന്നുയ
വവിരുന്നുവന്നവളവാശണവാ നതീ
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കുറുക്കമന പറധിച്ച മുയല

ഒരു  കവാടവില്  സൂതശവാലവിയവായ  ഒരു  കുറുകനുണവായവിരുന്നു.  അവന്  എലവാ  മൃഗങ്ങകളയയ
ഉപദ്രവവികവാറുണത.

ഒരു ദവിവസയ കുറുകന് കവാടവിലൂകട നടക്കുശമവാഴവാണത ഒരു മുയലവികന കണതത. കുറുകനത സശനവാഷമവായവി.
അവന്  മുയലവികന  ശവാപവിടവാന്  തതീരുമവാനവിച്ചു.അശപവാള്  മുയല്  പറഞ്ഞു.''നവികന  വവിശപ്പു  മവാറണകമങ്കവില്
ഞവാശനവാരു  സൂതയ  പറഞ്ഞുതരവായ.,  ദവാ  ആ  കവാണുന്ന  വതീടവില്  ഒരു  വലവിയ  ശകവാഴവിക്കൂടുണത.അതവില്  കുശറ
ശകവാഴവികളുണത.അവകയ തവിന്നവാല് നവികന വവിശപ്പു മവാറുയ.''  കുറുകന് ശകവാഴവികയ തവിന്നവാന് ശനവാക്കുശമവാള് ആ
വതീടവികന ഉടമസ്ഥന് വന്നു. അയവാള് കുറുകകന കണ.അയവാള് വലവികയവാരു വടവികയടുതത അവകന തലവാ
ന് തുടങ്ങവി. കുറുകന് ഉചതവില് കരയവാന് തുടങ്ങവി.പവികന്ന ആ കുറുകന് ആ വഴവി വന്നശതയവില.

അനനന്ത്ര്യ.ടവി.വവി
    രണവായ തരയ
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       മതങധിമന്സറ ആത്മകഥ

ഞവാന് കതങ്ങത.ഞവാന് ശകരളതവികന്തറ ഔശദന്ത്ര്യവാഗവിക
വൃക്ഷമവാണത.എകന്ന ശകരളതവില് 
ധവാരളമവായവി കവാണവായ. എനവികത ചവിലകളവില.ഞവാന് ഉയരതവില്
വളരുയ.എകന എലവാഭേവാഗങ്ങളുയ
ഉപശയവാഗവിക്കുന്നു. എകന ശതങ്ങ കറവിയവിലവിടവാന്
ഉപശയവാഗവിക്കുയ.എകന ഇളനതീര് ദവാഹൈമകറ്റവാനുയ
ക്ഷതീണമകറ്റവാനുയ ഉപശയവാഗവിക്കുയ. എകന ഒവാലകകവാണത കളവിപവാടങ്ങളുയ ചൂലയ നവിര്മവികവാന് 
കഴവിയയ. എകന്തറ തടവി വവിറകവിനവായവി ഉപശയവാഗവിക്കുയ. ഞവാന് കുശറ കവാലയ ജതീവവിക്കുയ.

                                                                                അശമയ രവാശജഷത
                                                                                    2ാവായ തരയ

സുന്ദരധി തത്തമ
പവാറവിനടക്കുയ തതശമ

നവികന്നകവാണവാന് എന്തുരസയ,
പചയടുപ്പുയ ചുവന്നചുണയ

ആരുയ കണവാല് ശമവാഹൈവിക്കുയ
എശന്നവാകടവാന്നു മവിണവാശമവാ?

നവികന ശപരത പറയവാശമവാ?

എകന അരവികവില് വരവാശമവാ നതീ,
പവാലയ പഴവയ നല്കവായ ഞവാന്!

               സവായവിനന്ദന
                            രണവായതരയ
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യത്രാതയത്രായധി ദൂകരക്കസ...

യവാതയവായവി ദൂശരകത....
കപവാഴവിയന്നു ദൂശരകത മറയന്നു ദൂശരകത...
ഒരു മനയ കനവാന്തുള്ള ആ കപവാന്കവടയ

എരവിയന്ന ശചവാരയവായത
എരവിയന്ന പകയമവായവി

എശങ്ങവാ മറഞ്ഞു ആ കപവാന്കവടയ
വവിരഹൈദു:ഖതവില് ജസലവിച ആ കവടയ
ഒരു വവാക്കു പറയവാകത മവാഞ്ഞുശപവായവി

ഒരു കവാതവിരവിപവിന് ഓര്മകള് നല്കവാകത
യവാതയവായവി ദൂശരകത...
യവാതയവായവി ദൂശരകത...

അനവാമവിക.കക.പവി
           VIII
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സമൂഹത്തധിനസ ഒരു കത്തസ

അകകല കവിനവാവവികന ഉമറതവിണശമല്
ഒരു കകവാച്ചുകനവാമരയ കപവാടവികതറവികയവായത
തവിരവികകട്ടുശപവായ വവിളകവികന മുന്പവി-
ലവളറവിയവാകത ശതങ്ങവികര ഞ്ഞുശപവായത പലവടയ
ഒരുനവാള് വവിജന വതീഥവിയവിലൂടവള്
യസൗവനതവിമവിര്പവിന് ആടവിയലഞ്ഞശപവാള്
കവാടവാളമവാര് അവകള ഇരയവാകവി,
മനയ തകര്ന്നുശപവായവി കകവാച്ചു 
കപണ്തരവികയ യസൗവനതവിമവിര്പവിശലകത 
കകവാണവരവാനവാകുശമവാ ഈ സമൂഹൈതവിനത ?

മവാനവജവാതവിയവില് സ്ത്രതീകള്ശകകുമതീ
ശനവാവയ മുറവിവയ ഉണകതീടവാനവാകുശമവാ,
സമൂഹൈതവിനത ? മരണകവിടകയവില്

കവിടക്കുമവാശനരതത  ഇകപരുയ ക്രൂരത-
ശയവാടു ശപവാരവാടുവവാനവള് തയവാറവായവി.....

ഇന്നുയ പ്രതവികവാരതവികന കതവിജസലവിക്കുന്ന
മനസ്സുമവായവി  അവള് നതീങ്ങന്നു.

ഏകവാനയവായവാ കകവാച്ചു വയല്വരമത 
അവള് ശതടുകയവാകണവാരു ജതീവവിതയ 
കണ്ണുകളവില് കപയ്തുകകവാണവിരവിക്കുമതീ
മഴയ്ക്കവിനവി അനന്ത്ര്യകമനത ?
അവള് ഉന്മവാദവിച്ചു.
ആ കകടവാവവിളകവില് തന് സവാരവിതമ്പുചവാര്തവി
ഇതവാ ഒരു കപണ്ജതീവന് കപവാലവിയന്നു.
സമൂഹൈശമ നതീയവിതവിനു സവാക്ഷവി !

                                               ശമഘ. എയ. പവി 
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                        ROLE OF EDUCATION

Education is the most powerful weapon. It means acquiring knowledge by
learning. The main purpose of education is to open up the mind of students
and prepare them to face the world. Nelson Mandela told “Education is
the most powerful weapon which you can use to change the world.” the
famous  writer  Martin  Luther  king  Jr.  also  gave   a  nice  quote  about
'education'. That is “Intelligence plus character - That is the goal of true
education.”
                            Role of education in a human life is very important. After
getting knowledge how a person thinks,  how they face the problems of
real life. That is more  important than how much knowledge they acquired.
In education role of a teacher, we can't  forget. A teacher prepares the
students reach before him/her to become good human being in the society
and good citizens of the country. A child, a teacher,
a book, a pen can change the world. Children are God's gifts. Each child
is unique and special. All have their own ability. Nobody gets birth with
full  knowledge.  When  growing  gradually  with  the  help  of  schooling,
teachers they acquire knowledge. Education is the most important wealth.
Through  education  all  can  earn  money.  Former  American  President
Roosevelt mentions ones, “ A child missed educated is a child lost.” Now
a  days  all  know  the  importance  of  education  and  sends  and  does
everything they need for their education. But be humble always. Practise
self  discipline.  Fill  your  mind  with  good  and  positive  thoughts.  Be
responsible, Lose the pride. Build your character through good education. 

                                                                                      Reshma.p.p
                                                                              Teacher
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ഹത്രായസ പൂമത്രാറ

പൂമവാറ്റ  നല   പൂമവാറ്റ
പൂവവിലവിരവിക്കുയ  പൂമവാറ്റ

പൂശനവാടതവില്  പവാറവികളവിക്കുയ
പൂശനനുണ്ണുയ  പൂമവാറ്റ

എകനവാരു  ചനയ   പൂമവാറ്റ
പല  പല    നവിറങ്ങളവില്   പൂമവാറ്റ         

                   
                                           മഹൈവാലകവി

                                       രണവാതരയ 
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വര-പ്രസന്നകുമവാര്.വവി.കക

"എലവായ മറകന്നവാന്നുറങ്ങവിയ യവാമങ്ങള്
എശന്നക്കുമവായസ്തമവിച്ചുശപവായത

ഇന്നവിനവി നമവികലവാരവാളവികന നവിദ്രയ്ക്കത
മശറ്റയവാള് കണവിമ ചവിമവാകത 

കവാവല് നവിന്നതീടണയ
ഇനവി ഞവാനുണര്ന്നവിരവികവായ,നതീയറങ്ങുക"
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അവള മപയ്യുകയത്രായധിരുന
ജതീവവിതയ എത മശനവാഹൈരമവാണത
ജവാലകകവാഴ്ചകളവാല് സമൃദ്ധവമവാണത
ജതീവവിതതവികന ഓശരവാ രവാഗങ്ങള്ക്കുയ 
കയ്പുനവിറയന്ന ഓര്മകള് കൂകടയണവാകുയ
അകത;ധസനവിസവാന്ദ്രമവായ ജതീവവിതതവിശലകത
ധവാരയവാകയതന്ന അപസസരങ്ങള് ഏകറയവാണത.
ഒന്നുയ പ്രതതീക്ഷവിചതല;ഓര്കവാനവാഗ്രഹൈവിക്കുന്നുമവില.
മനസവികന ആവലവാതവികളവാല്  ശബ്ദമയമവാകവിയവാണത
മവിണവാകത ആ മുഖയ മവിണന്നതത.
മനസവികല ഭേതീതവികയ കണ്ണുകളുകട നതീണ-

മറയ്ക്കുള്ളവില് അവകളവാളവിപവിച്ചു.
അവള്കറവിയവാമവായവിരുന്നു തകന ജതീവവിതകത കരവിപുരണ
തവാകവാന് ആകരങ്കവിലയ കടന്നുവരുയ എന്നത.
എന്നവാല് !ഇതകപകടന്നത?
ഭേതീതവിയകട ശപമവാരവി നല്കവിയ ചൂടത
തകന ശദഹൈകത ചുട്ടുകപവാള്ളവിക്കുന്നു.
എന്തുകതറ്റവാണത തവാന് കചയ്തെതത
പവാറ്റതശഫവാമവില് വണവികവാതവിരുന്ന തകന -
ശനര്കത സസനയ മരന്ത്ര്യവാദകള് ലയഘവിചവകന
മുഖയ ശനവാകവാകത മുഖതടവിചശതവാ?

അകത അതു ഞവാന് കചയ്തെതവാണത.
അന്നു ഞവാന് കപയ്യുകയവായവിരുന്നു.

ആര്തലചത മുടവിയഴവിചവാടുന്ന യക്ഷവികയശപവാകല.

എകന ശരവിയവാണത ഞവാന് കചയ്തെതത.
അതത ഓശരവാ സ്ത്രതീയശടയയ ശരവിയവാണത.
എകന്ന നുറുകവാന് വന്നവകന 
കതറ്റത ഞവാന് ക്ഷമവിക്കുകയവാശണവാ ശവണതത
അന്നു രവാതവി കപയ്തെ മഴയവില് 
ശകരളതവികന മശനവാഭേവാവങ്ങളവില് 
ഞവാന് തവിരുതണവാകവിവച്ചു.

ഞങ്ങള് അടവിമകളല ;ഞങ്ങള് പ്രതവികരവിക്കുയ
മനുഷന്ത്ര്യകന കചയ്തെവികള്കകതവികര 
പ്രതവികരവിക്കുന്ന പ്രകൃതവിയകട സസനയ
മഴകയശപവാകല;കവാറ്റവികനശപവാകല;കടലവികനശപവാകല  ശജന്ത്ര്യവാത.ആര്
                                                           9ാവായതരയ
ആ മനസവികല നന്മയവിലൂകട  അതവിനുളളവികല 
അമകയശപവാകല.                                                                      
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           കൂട്ടുകുടത്രാന് കൂട്ടുകത്രാരന്

തവവിടവിശശ്ശേരവി ഗവണ്കമനത ഹഹൈസ്ക്കൂളവിലവാണത ഞവാന്പഠവിക്കുന്നതത.
നവാലവായ കവാസവില്പഠവിക്കുശമവാഴവാണത എനവികതആദന്ത്ര്യമവായവി ഒറ്റകപടല്  അനുഭേവകപടതത.ഒറ്റകപട ദവിവസങ്ങള് ഒരു
കൂട്ടുകവാരകന അസവാന്നവിധന്ത്ര്യവയ സസൗഹൃദതവികന തണലവിലവായ്മയമവായവിരുന്നുഅതത.
വതീടവിലയ സ്ക്കുളവിലയ അസസസ്ഥനവായവിരുന്നു ഞവാന്.സസൗഹൃദങ്ങളുകട
കരുതലവിലവാകത,മധുരമവായ സ്മരണകളലവാകത.ഒരു ഒറ്റ മരയ
ശപവാകലയവായവിതതീര്ന്നു.മരങ്ങള്കത ചലനമവിലശലവാ;അതുശപവാകല
അഞലമവായ ഒരുപവാടത ദവിനങ്ങള്.അങ്ങകന അവധവികവാലകമതവി.
കൂട്ടുകുടവാന് കൂടവിനവിരവികവാന് ഒരവാള്ശപവാലയ ഇലവാകത സസനയ
വതീടവില് ഒരു പവാവകയ ശപവാകലയവായവി ഞവാന്.രണമവാസയകപകടന്നത
തതീര്ന്നതു ശപവാകല.അങ്ങകന സ്ക്കുള് തുറന്നു.അശപവാഴയഎകന
ഹൃദയതവിശലകതആരുയ ശചശകറവിയവില.കപകടന്നത ഒരു മനജവാലയ
ശപവാകല ഒരു സസപതവില് കണ യവാദൃചവികമവായ കവാഴ്ച.എകന
ശനര്കവാണുന്നതുശപവാകല,അവകനതവി.കൂട്ടുകൂടവാന്;കൂടവിരവികവാന്.
കൂട്ടുകവാരനവായവി അവകന മുമവില് ഒരു അത്ഭുതയ ശപവാകല
പ്രതന്ത്ര്യവാക്ഷകപട്ടു.അകത അവകന ശപരവാണത  ശ്രുതവിന്.ഒറ്റകപട
എകന മനസവികന ഒരുശപവാകല, ഒതവിണകശതവാകട അവനത
എകന്ന മനസവിലവാകവാന് സവാധവിച എകന പ്രവിയ മവിതയ.
ഇന്നത ഞവാന് സശനവാഷവവാനവാണത.എന്നുയ എനവിനുയ എകന
ചങ്ങവായവി എകന കൂകടയണത.ഇശപവാള് ഞവാന് ഏകനല.
എശപവാഴയ അവന് കൂകടയണത.
                                              
                                          ഋതസവികത.കക.പവി
                                          IX-STD                             
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കണ്ണൂരധികലേക്കസ ഒരു ഏകദധിനയത്രാത

വന്ത്ര്യവാഴവാഴതച   ഞങ്ങള് സ്കുളവില് നവിന്നുയ പഠനയവാത ശപവായവി.ചൂടവാടതബതീചത 
ശബവാട്ടുയവാതപറശ്ശേവിനവികടവത ശഫവാകത ശലവാര്അകവാദമവി 
ജശമവാസര്കസതഎന്നവിവവിടങ്ങളവിശലകതആയവിരുന്നുയവാത.ചൂടവാടത 
ബതീചവിശലക്കുള്ള ആദന്ത്ര്യ യവാതയവില് മവാടവായവിപവാറയയ ഹചന
ശകയകട കകടവിടവയ  ഞങ്ങളുകട ശദ്ധയവില് കപട്ടു.ബതീചവില് കുറച്ചുസമയശമ
കചലവഴവിച്ചുളള. പവിന്നതീടത ഞങ്ങള് മവാട്ടുല് ശബവാടത കജടവിയവിശലകത 
ശപവായവി.വഴവിയവില് കണല്കവാടുകകള കണ. മനസതതണുതശപവാഴവാണത 
ചൂടുപവിടവിപവികവാനവായവി പരവിസരമലവിനവികരണയ കണവില്കപടതത. 
കപടതത.ശബവാടത കജടവിയവികലതവിയ ഞങ്ങള് ശബവാടവില് 
പറശ്ശേവിനവികടവവിശലകത യവാതയവായവി. കവള്ളതവില് മതീനുകളുകട 
തുള്ളവിചവാടയ കണശപവാള് എനവികത സശനവാഷയ ശതവാന്നവി. അങ്ങകന 
ഞങ്ങള് പറശ്ശേവിനവികടവവികലതവി.അവവികട നവിന്നുയ ഉചഭേക്ഷണയ കഴവിച്ചു. 

അവവികടയയ ഒരു പവാടത കവാഴ്ചകള് ഞങ്ങകള കവാതവിരവിപ്പുണവായവിരുന്നു. 

കതയതവികന വവിഡവിശയവാ  ആയവിരുന്നു എകന്ന ഏകറ ആകര് ഷവിചതത. 
അവസവാനയവാത  ജയശബവാ സര്കസത കണവാനവായവിരുന്നു. അതുകഴവിഞ്ഞത  
ശഹൈവാടലവില് നവിന്നത ഭേക്ഷണയ കഴവിചത ഞങ്ങള് വതീടവിശലകത  മടങ്ങവി.....       

                                                                       ആരവാധന്ത്ര്യ ജശയഷത.പവി
                                                                       I- STD
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My hopeless wish

When I think about my past
I get a new spirit to live.
But it exists no longer

When my present shakes my thoughts
And asks me the way to future.

My past was interesting.
My present is interesting.

My past is disturbing.
I don't know how my future will be .

I wish to ask my present hell
Lend me a chance 

to go back in my past haven
And enjoy the beauty of life.

                                      
                        

       
Neethu balakrishnan
        Teacher
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बयररश

बिगाररश कक  तमुषगार
मन मकर आ गई
तमुम मकरक यगाद मकर
आ गई
इस बिगाररश मकर
मकरगा जनीवन तमुम्हगारनी पगास थगा
तमुम इस  कक रलनीय 
समगाज कगा
कक रतगा कक  प्रतनीक
तमुम्हगारनी सपनगा इस बिगाररश मकर
टक टनगा हजै।
तमुम्हगारनी बकतगाबिबों कक  अरतर
एक बचबडियगा हहआ थगा?
इस बिगाररश मकर बचबडियगा 
कक  यगाद मकर तमुम हहॊनगा?
हजै!मगानव
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तमुम्हगारनी अकम कक  प्रतनीक
थगा यक लडिकक
उस बिगाररश मकर इसकक
सपनगा सक अरत्य थगा।
तमुम एक प्रतनीक थगा।
मकर कगाम करनगा
भगाबव मकर तमुमकहॊ सगामनगा
तमुम मकरगा मकहनत कगा प्रतनीक थगा।
इस बिगाररश मकर हम
मर गई तमुम्हगारनी यगाद मकर    

                         ज्यहॊल्सनगा. आर
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കനര്ത്ത ശധിലേകപത്രാമലേ

അനരതീക്ഷതവില് നൂലവിഴയവില് ശകവാര്തവള്
കപയ്യുന്നു ഭൂമവിയവില് ഒരു കലലവായത
ഒരു പവിടവിശചവാരയവായത ദൂകരയവാകപണവള്
കപയ്യുന്നു ഭൂമവിയവില് ഒരു കനലവായത
കുസൃതവിവവികൃതവികള് പവാടവിനടക്കുശമവാള്
ശനവാകവിനവില്ശക അവള് ഒരു പവിടവിയവായവി 
ഒരുനൂറുപുഞവിരവിശയവാകടവാതവള് ഒരു നൂറു
വവിതുമലവിന് പൂകളവായത
കപയ്തുവതീണവള് ഭൂമവിയവില്
ശനര ത ത ശവിലശപവാകലയവള്
കപയ്യുകയവായവിരുന്നു ആ പുണന്ത്ര്യമണവില്
കതവികയരവിയന്ന സൂരന്ത്ര്യനവകള പവിറശകവാട്ടു നയവിച്ചു
തണുത ഇളയ കവാറ്റുകള് അവകള
ഊതവികകടുതവി
ഒരു നൂലവിഴയവില് ഒരു മണവിമുതവായത
കപയ്യുകയവായവിരുന്നു അവള്
ജതീവവിതചവിനകള് ഒരു ഭേവിതവിയവില് പതവികചന്നത
കപയ്യുകയവായവിരുന്നു അവള് ഏകവാന രവാതവിയവില്
വവിരഹൈദു:ഖതവില് കുളവിര്തവള്
കപയ്യുകയവായവിരുന്നു
അവളുകട ദുഖകമവാരു കകടുതവിയവായത
ദൂശരകകന്നത ശപവായവി
കപയ്യുകയവായവിരുന്നു ഒരു കനലവായത
ശനര്തശവിലശപവാകല
പവാടവികന തവാളതവില് ഒരു ലയമവായവി
അവളുകട നവിമവിഷങ്ങള്  സസപങ്ങള്
തളരുകയവായവിരുന്നു
ഒരു പവിടവികണതീര്പൂകളവായത അവള് കപയ്തു
അവള് ആ കപണത   വവിണവികലവവികടശയവാ
ഒരു നറുശതങ്ങലവായത മവാഞ്ഞുനതീങ്ങവി
കപയ്യുകയവായതീരുന്നു അവള് ഒരു കനലവായത
ശനര്ത ശവിലശപവാകല
ശനര്ത ശവിലശപവാകല

                                                                 അനവാമവിക കക പവി                              
 എടവറതരറ
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JOURNEY OF LIFE

Life is a journey. The all ways of life is a big way. But 
some people come to our life and changed our journey. I am talk 
to you have a journey to the deep of human.

Do you know? I am a fool. Because i lost my path. But 
the life is not forgot me. I love journey’s in my childhood. I have 
go to the most famous history, natural and other types of journeys. 
But in my heart is going to an journey. An unforgettable journey. 
In the co-workers of my journey is a dog and a parrot. I am going 
to the in-front of forest. And the heart of the streams. But the 
journey was going to my truth. I know in the deep of the forest 
and the song of the nightingale to my truth. I echoed to the sound 
of forest on my voice. Suddenly she come to my way. She was a 
'forest girl'. Yes a very lucky person. She had heart of forest she 
know the life of the life. But her life is am careless one. She know 
the smell of the people of city, this is a symbol of our life's death. 
But i don't have any way to attack her. I loved the girl as my 
daughter. But the loneliness of my life was don't go to alone. I 
saved the life of the girl to the bad people and i care the girl to my 
heart. In the release of this journey in i know about to my life and 
anything. I feel the beauty of the forest. The heart of forest was 
not only fear but also fear of love. Past the trees and streams i feel 
the truth and inspire of a good work and an unforgettable journey 
to the deep of forest and my life. Yes! Humans are the child of 
earth. And the life was a beautiful journey.

JYOLSNA.R

        IX
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 ശത്രാസ്ത്രജത്രാലേകശം   
 ശവാസ്ത്രയഇന്നത വളകര ശവഗയ പുശരവാഗതവി  
പ്രവാപവിച്ചുകകവാണവിരവിക്കുകയവാണത.ശവാസ്ത്രശലവാകകതക്കുറവിചത അവശബവാധയ സൃഷവിക്കുന്ന 
ശവാസ്ത്രജവാലകയ പരതീക്ഷയവില്   ഞങ്ങള് തവിരകഞ്ഞടുകകപടതത തവികച്ചുയ 
യവാദൃചവികമവായവിരുന്നു.

 നവയബര്  9,10,11 തവിയതവികളവിലവായവിരുന്നു ഞങ്ങള് 
ശപവായതത.കണ്ണൂര് എസത. എന്.ശകവാശളജവിലവായവിരുന്നു കന്ത്ര്യവാമത.ശപവായശപവാള് തകന്ന കുശറ 
ശചടന്മവാരുയ ശചചവികളുയ ഞങ്ങകള സസതീകരവിച്ചു.ഉദതഘവാടനയ ഉന്നത വവിദന്ത്ര്യവാഭേന്ത്ര്യവാസമനവി 
കക.ടവി ജലതീല് ആയവിരുന്നു.ആദന്ത്ര്യദവിനയ ബശയവാളജവി കവാസത ആയവിരുന്നു.ദവി അശമസവിയഗത 
ശവള്ഡത ഒവാഫത ബശയവാളജവി എന്നു ശപരുള്ള കവാസവില് ജതീവശവാസ്ത്രതവികല 
അല്ഭുതകരമവായ കവാസുകള് കുസവാറ്റവികല കപ്രവാഫ. മുഹൈമദത ഹൈതയകട ശനതൃതവിലള്ള 
ടതീയ എടുത. രണവായ ദവിവസയ കകമവിസവി ദവി കവിയഗത ഒവാഫത സയന്സത  എന്ന 
വവിഷയതവിലവായവിരുന്നു കവാസത. ശകവാശളജത ലവാബവികല കകമവിസവി പരതീക്ഷണങ്ങള്  
ഞങ്ങകള വവിസ്മയവിപവിച്ചു. അവസവാന ദവിനയ ഫവിസവികത കവാസത ആയവിരുന്നു.  

പ്രകവാശകതക്കുറവിചത ഒരുപവാടത കവാരന്ത്ര്യങ്ങള്  ഞങ്ങള് മനസവിലവാകവി.തുറമുഖ പുരവാവസ്തു 
വകുപ്പുമനവി കടന്നപള്ളവി രവാമചന്ദ്രന് സമവാപന സശമളനയ ഉദതഘവാടനയ 
കചയ്തു.അതവിനുശശഷയ ഞങ്ങള് ബശയവാളജവി, സുശവവാളജവി, ശബവാടവാണവികല്  ലവാബുകളവില്
ശപവായവി . ഞങ്ങള്കത രണത കൂട്ടുകവാകരയയ കവിടവി ,ശശയയയ ആ
  ല്ഫവിയയയ. അമൂലന്ത്ര്യമവായ സസൗഹൃദങ്ങളുമവായവി;മറകവാനവാവവാത ഓര്മകളുമവായവി ഞങ്ങള് 
മടങ്ങവി. 
               
                                                                                                                                 

       നനന.                                        പശ

ഒന്പതവറതരറ
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             ലേ ഡ

ലഡു ഉരണതഹാണസ.

മെഞനലി റമെഹാണസ.                                                       
മെധുരമുണസ.
നല സസ്വഹാദുണസ.

   ജധികലേബധി

ജലികലബലി വടതലിലഹാണസ.
പലതരര നലിറമുണസ.
മെധുരമുണസ.
നല സസ്വഹാദുണസ.

      കദത്രാശ

കദേഹാശ വടതലിലഹാണസ.
കവള്ള നലിറമെഹാണസ.
മെധുരമെലില.
നല സസ്വഹാദുണസ.
                                    
                                അകമെയ എന്.വലി
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കസ്നേഹധിക്കത്രാമനത്രാരു പ്രകൃതധി

പണത  പകണവാരു  ഗ്രവാമതവില്  അപ്പുഎകന്നവാരുകുടവിയണവായവിരുന്നു.  ആ
കുടവിയകട മശനവാഹൈരമവായ രണത ജതീവവിതലക്ഷന്ത്ര്യങ്ങളവായവിരുന്നു വൃക്ഷങ്ങകളശസ്നേഹൈവിചത
ഒരു മനുഷന്ത്ര്യകനശപവാകല കവാണുക എന്നതുയ നന്നവായവിപഠവിക്കുകഎന്നതുയ.  അമ്മൂമ
കയയയ  കൂടവിഅവന്  ഗ്രവാമതവിലൂകട  ഒന്നത  ചുറ്റവികറങ്ങുയ,എന്നവിടത  പക്ഷവികകളയയ
വൃക്ഷങ്ങകളയയ ഒന്നത നവിരതീക്ഷവിക്കുയ.പക്ഷവികള് എനവാണത ഭേക്ഷവിക്കുന്നതത?മരങ്ങകള
എങ്ങകന  ശസ്നേഹൈവിച്ചു  പരവിപവാലവികണയ?  എകന്നവാകക  അവനത  നലവണയ
അറവിയവായ.അവന് പ്രകൃതവിശകവികകള ആരവാധവിചവിരുന്നു.ആ കുടവി രവാതവികവാലങ്ങളവില്
മുതശ്ശേവികഥകളുയ  ഗവാനങ്ങളുയ  ശകട്ടുറങ്ങുയ.രവാവവികല  പൂവന്ശകവാഴവിയകട  വവിളവി
ശകട്ടുണരുയ  .അങ്ങകന പ്രകൃതവിശയവാവാടത  കൂടവായത  നവില്ക്കുന്നവനവാണത  അപ്പു.അവനത
കതയയ കവാണവാന് വളകര ഇഷമവാണത.ഒരവികല് കളരവികവാല് ശക്ഷതതവില് കതയയ
കവാണവാന്  കവാഴ്ചകകളലവായ  കണത  നടന്നത  അവനവവികട  എതവി.അവനവവികട
എതവിയവാല്   കകവാച്ചുകുടവികകളശപവാകല  കളവിപവാടവയ  പരതവി  നടന്നത  സമയയ
കളയവാറവില.എലവാവരുയ  മടങ്ങുശമവാള്  ഏകതങ്കവിലയ  ഒരു  കചറവിയ  സവാധന
സവാമഗ്രവിയയ വവാങ്ങവി മടങ്ങുയ.അവന് അവവികട ശപവാകുശമവാള് മുതശ്ശേവികയ മവാതശമ
കൂകട  കൂടവാറുള.എലവാവര്ക്കുയ  അവകന  വളകര  ഇഷമവാണത,കവാരണയ  എകനന്ന
റവിയശണ കൂട്ടുകവാകര? അവന് എലവാവശരയയ ശസ്നേഹൈവിക്കുകയയ അതുശപവാകല അവകന
കൂട്ടുകവാര്  അവകന തവിരവിചത  ശസ്നേഹൈവിക്കുകയയ കചയ്യുന്നു.അങ്ങകന അതവിസുന്ദരമവായ
ജതീവവിതയ  തകന  ലക്ഷന്ത്ര്യങ്ങളവിലൂന്നവി  മുശന്നവാട്ടുശപവാവകയവാണത  അപ്പു.  സസനയ
കവാരന്ത്ര്യങ്ങള്  സസയയ  തകന്ന  ചവിനവിച്ചു  കചയ്യുയ.അങ്ങകന  അവകന  രണത
ജതീവവിതലക്ഷന്ത്ര്യങ്ങളുയ  പൂര്തതീകരവിച്ചുകകവാണത  അവന്  അവകന  ജതീവവിതയ  മുശന്നവാടത
നയവിച്ചു.                                                      

                                                                              നവിശവദവിത.കക
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     സസൗഭത്രാഗഗ്യത്തധിനസ മുന്പസ
ജതീവവിതതവിന് തവാളയ
നവിര്ണയവിച നവിമവിഷങ്ങള്.....
പുലവാങ്കുഴല് നവാദയ മനസവിലണര്തവിയ
ശമവാഹൈങ്ങള്......
മവാതവാവവിന് വവിശയവാഗതവാല്
തളര്ന്നുറങ്ങവിയ നവാളുകള്
ജതീവവിത മവാര്ഗകമകനന്നറവിയവാകത
ദു :ഖവിച നവാളുകള്.

 അന്നത തവിരകഞ്ഞടുത മവാര്ഗയ
പുലവാങ്കുഴല് വവായന.
നവിര്തവികലന്നത മനസവിലറപവിചത
തുടങ്ങതീ ഞവാനവാ കതവാഴവില്.
ഇലവാകവാശുകകവാടുതത ശചര്ന്നു
പുലവാങ്കുഴല് വവായന പരവിശതീലവികവാന്....
സതീനവില് നവിറയയ ശഷവാകളവില്
തുടങ്ങതീ പുലവാങ്കുഴല് വവായന
അഭേവിനന്ദനങ്ങള് തന്നൂ മനുഷന്ത്ര്യര്
ആയധമവാകവി ഞവാനവാ വവാക്കുകള്....
നവാണയതവിനു രണവശകമന്നശപവാല്
ശകട്ടൂ ഞവാനവാശക്ഷപങ്ങളുയ... മറുഭേവാഗതത...
കവാരന്ത്ര്യമവാശകണ നതീകയന്നവാശരവാ
മനസവില് മനവിച്ചു.
തനവിശയ ആര്ജവിച ഊര്ജയ മവാതയ
മനസവിന് ഹധരന്ത്ര്യയ...
ഒടുവവില് വകന്നതതീ നലകവാലവയ 
ഫവാറ്റുയ കവാറുയ ലക്ഷങ്ങളുയ.....

സസൗഭേവാഗന്ത്ര്യങ്ങള് ശതടവികയതവി....
പരവിശമയ തന് ഫലയ കവിട്ടുകമന്ന
കവാരന്ത്ര്യതവില് സയശയമവിലവാതവായ നവിമവിഷങ്ങള്.
കകവാതവിച കവാലയ വകന്നതവി
വവിശപത കവാണവാ നവാളുകള്.

എനവിയവിനവിനതീ കതവാഴവില്...
ഇനവിയള്ള പതത തലമുറകള്കവായവി
സമവാദവിചവിശല ഇന്നത ഞവാന്....
വലവികചറവിഞ്ഞു പുലവാങ്കുഴല്
ഇകന്നനവിക്കു ഭേവാരമവായത തതീര്ന്ന പുലവാങ്കുഴല്.

                                                    ആതവിര.ടവി.എയ
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സസപയ

സസപങ്ങളവിലവാത രവാതവിയവാണവികന്നകന സസപയ.

സസപങ്ങള് മവാതമവാണവികന്നകന നവിദ്രകള്.
സസപങ്ങള് തകന്നയവാകണകനയസസസ്ഥതകള് സസവാസ്ഥന്ത്ര്യവയ
ഇടമുറവിയവാകതകയവാഴകുയ പുഴശപവാകല
ഒന്നവിനു പവിന്നവാകലയടുത കവിനവാകളുയ
ചവിലശപവാള് കമലവിഞ്ഞുയ ചവിലശപവാള് തുടുതയ
ചവിലശനരമവാഴതവിന് ശവാനത കവാടവിയയ
ഭവാനമവായവി ചവില ശനരയ കുതവികയവാഴകവിയയ
സസപങ്ങള് എന് നവിദ്രയവില് ചുഴവികളവായവി ചുറ്റുന്നു.

ഒരു കഞവാടവിയവിതകതകന്നയയ ഹകപവിടവിച-
നന്ത്ര്യമവായ ശദശങ്ങളവിശലക്കൂര്ന്നവിറങ്ങുയ
ഭൂമവിയവികലങ്ങുയ കതളവിയവാത വവിസ്മയദൃശന്ത്ര്യങ്ങള്
കണ്മുന്നവില് വവാരവി വവിതറുന്നു.
പുലര്കവാലമശഞ്ഞറ്റു കുളവിരുന്ന പൂവശപവാല്
മനസവികന ദളങ്ങളവാര്ദ്രമവാകുയ.
മറു കഞവാടവിയവിലകതലവാമവിരുള് വന്നു മൂടുയ
കടവിയവിരുടവികലവാരവായവിരയ രപങ്ങള് കണ.

സസപങ്ങളവിലവാത രവാതവിയവാണവികന്നകന സസപയ.

സസപങ്ങള് മവാതമവാണവികന്നകന നവിദ്രകള്.

മവാളവവിക.എയ
                                                                                                                                                 

VII

മഴവധിലസ

കകവാടവിയ ശവനലവില് ഉചശനരയ
ചന്നയ പവിന്നയ മഴകപയ്തു.
കവയവിലയ മഴയയ ഒന്നവിചശപവാള്
കൂട്ടുകവാര് കളവിയയ ചവിരവിയയ മഴയതവായത
മഴകഴവി ഞ്ഞു കവിഴക്കു ദവികവില്
മവാരവിവവികലവാന്നു കതളവിഞ്ഞു വന്നു
മഴവവിലങ്ങകന ശനവാകവി നവിന്നു
ശനരയ ശപവായതറവിഞ്ഞവില.

 നയന ടവി.വവി
                                                     ഏഴഹാര തരര                                    
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അരധിമണധിയമട ആത്മകഥ

ഞഞാന്വയലലിലഞാണണ്ജനലിച്ചതണ്.എനന്നെപപഞാനലകുപറ
പപേരുണഞായലിരുന.കലിളച്ചുമറലിച്ചവയരഞായതണ്നകഞാണണ്ടുംനവള്ളവണ്ടും
വളവണ്ടുംകലിടലിയതുനകഞാണണ്ടുംഞങ്ങള്തഴച്ചുവളര്ന.ഞങ്ങളുനട
ഇടയലില്പുല്ലുമുളച്ചപപഞാള്കര്ഷകര്വന്നെണ്അവനയലഞാണ്ടുംപേറലിച്ചു
കളഞ.അതുനകഞാണതനന്നെഞങ്ങള്അപരഞാഗഗ്യപതഞാനട
വളര്ന,കകീടങ്ങള്ഒനണ്ടുംഞങ്ങനളഉപേദ്രവലിച്ചലില.
രണണ്മൂന്നെണ്മഞാസണ്ടുംകഴലിഞ്ഞപപഞാള്ഞങ്ങളുനട
നനല്മണലികള്വലിളഞ്ഞണ്.നകഞായണ്തണ്യനണ്ടുംവന്നെണ്ഞങ്ങനളനകഞായണ്തണ്നമറലിനച്ചടുത.
യനതലിലൂനടകടനപപേഞാകുപമഞാള്എനനഞാരുപവദനയഞായലിരുനന്നെപന്നെഞാ?കണ്ണുനകീര്വരഞാനത
ഞങ്ങള്കുപറകരഞ.നന്നെഞായലിഉണകലിയപശേഷണ്ടുംഞങ്ങനളചഞാകലില്നകടലിവച്ചു.പേലിന്നെകീടണ്പുഴുങ്ങലി
കുതലിഅരലിയഞാകലി.ചഞാകലില്നലിറച്ചഞങ്ങനളപലഞാറലിയലില്കയറലിപേലസ്ഥലങ്ങളലിപലകണ്ടും
നകഞാണപപേഞായലി.ഓപരഞാപരഞാസ്ഥലതഞായലിഞങ്ങനളഇറകലിഅങ്ങനനഈപറഞാടലിലൂനടപലഞാറലില്
പപേഞാകുപമഞാള്ചഞാകലില്നലിന്നെണ്നതറലിച്ചണ്വകീണണ്ഞങ്ങള്ഇവലിനടനയതലി

പനദലികടലി

          ആ നത്രാദശം

ആ നവാദമവായവിതതീര്ന്ന ഓടക്കുഴല്
എകന ജതീവവിതതവികല പ്രകവാശമവായവിരുന്നു.
അറവിയവാകത മതീട്ടുന്ന ശവണുനവാദയ
എന് ഹൃദയതവികന ശനവാവവായവിരുന്നു.
ആ പുലവാങ്കുഴല് നവാദയ
എകന മനസവികന ദു:ഖയ തവിരവിചറവിയന്നു.
ശസ്നേഹൈതവികന ആഴങ്ങളവില്
ഒരു കടലവായത കൂകടയണവായവിരുന്നു.
നഷകപട എകന മുരളവി
എകന ജതീവവിതതവിലൂ കട ഞവാന് തവിരവികചടുക്കുയ

                                     
                                                                ശ്രുതവി വവി. പവി
                                                                       പതഹാര തരര
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                         ആരസ.....?   എനധിനസ......?

കണ്ണുതുറന്നശപവാള്   അവള്   കണതത   ഇരുടവികന  ഭേതീകരകതകയ....

ഇരുളവിലവാണ ഇടവഴവിയവിലകട  വവിണയ മുശന്നവാടത  നടന്നു.  എവവികടനവിശന്നവാ ചവില  കവാകലവാചകള്  ആരവാണത....
സ്കുളവിള്    കഥവാരചനവാമത്സരതവിനത  പകങ്കടുതവിരവിക്കുകയവാണത  അമ്മു.തകന  ഇന്നകത   സസപശതയവാണത
അവള്  എഴതുന്നതത  പകക്ഷ  എത  ചവിനവിചവിട്ടുയ ആ  സസപകത  അവള്ശകവാര്കതടുകവാനവാവന്നവില.  അവള്
വതീണയ  എഴതവിതടങ്ങവി     ആ കവാലവാചകള്  അവകള   ഭേയകപടുതവി .  ആശരവാ   പവിന്തുടരുന്നണത കമകല
കമകല   കുശറശപര്    അവള്  പവിന്നവാകല   ഒവാടവി  സര്വകവിയയകമടുതതഅവള്  ഒവാടവാന്തുടങ്ങവി.   ഒടുവവില്
ഒവാര്കതടുകവാന് പറ്റവാത ആ സസപയ ഒരു സസപ കഥയവാകവി അവള് മവാറ്റവി.  കഥകയഴതവി പുറത വന്നവിട്ടുയ
അവകള  ആ  സസപയ  വലവാകത  ചവിനവിപവിച്ചു.  ആ  സസപതവില്  കണ  കുടവി  ഞവാനവാശണവാ....  അകലങ്കവില്
ആരവായവിരവിക്കുയ എകന്തറ  പവിറകക ഓടവിയതവാരവായവിരവിക്കുയ....  എനവിനവായവിരവിക്കുയ....  ആരത....  എനവിനത....  ഈ
ശചവാദന്ത്ര്യങ്ങള് അവകള ചവിനവിപവിച്ചു കകവാശണയവിരുന്നു.

                                                                             അനുശതീ.സവി
                                      
                                        7 ാഹാര തരര

                   മഴക്കത്രാലേശം
എടുകവാതവിരവികവാകനനവികവാവതവിശല
മഴകവാലമശല.....മഴകവാലമശല.....
പുതന് കുട എടുകവാതവിരവികവാന് 
എനവികവാവതവിശല.....എനവികവാവതവിശല.....
മണ്ണുയ മനസ്സുയ കരവികചവാരു ശവനല് 
ആര്തവിരമവി കുതവിക്കുന്ന വര് ഷതവില്
പടകയവാരുകയ കണ ഭേയന്നു പവിന്മവാറകവ
ആ ഞ്ഞു വതീശുന്ന കവാറ്റുയ,കപവാടവികതറവിക്കുന്ന ഇടവിയയ
തവാങ്ങുവവാനവാകവാകത മവാളങ്ങള് ശതടശവ
മണ്ണു കുളവിര്പവിചത  മനസ്സു കുളവിര്പവിചത 
മഴയതീ മണവില് രസൗദ്ര തവാളയ തുടങ്ങകവ 
ഈ നൃതകമന് കമയവിശലറ്റു വവാങ്ങവാന് 
വതീടവിന് മറവവിട്ടു ഞവാന് പുറശതക്കു കുതവികകവ
കുടയമവായമ എതകവ
എടുകവാതവിരവികവാന് എനവികവാവതവിശല
മഴകവാലമശല.....മഴകവാലമശല.....

                                                 മവായവാലകവി. കക . യ 
                                                  ഏഴഹാര തരര 
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True Friends

     Once upon a time there was a village called Ramanadu. Ramanadu is a big village there are so
many rich people and poor people. Ramanadu have a beautiful river. In that river side a poor man's
family is living there. His name is Ramanunni. Everyone calls him Ramu. His house is so small. A
little bit of the house there is a rich man's house, his name was Mathew. He always make fun of
Ramanunni, because of difference of house size. Ramu is alone in the house. He don't have a job.
On the  other  side  of  the  day the  rain  began to  fall,  heavy rain.  The river  began to fill.  After
sometime  the  flow in  the  river  was  strengthened.  Started  to  get  into  the  house  of  Ramu.  His
neighbour’s   houses half way is fall of water. Ramu called Mathew “Mathew lets go to the top of
the hill”. Mathew said ok. They went to the hill. Then they saw a cave and goes to the cave. And sat
down. Ramu brought a candle with him and lightened it.  He talks so many matters.  Soon they
become friends. Rain was stopped. They goes down to own house. Ramu had a bed see in there, the
house were totally perished. Suddenly Mathew called Ramu “Ramu come over here”. Ramu goes to
Mathew's house and asked “why did you called me Mathew?” Mathew replied “we are friends now.
You can stay at my house from now on, this is our house”. Ramu replied “thank you. You are a good
friend”.

                                                                                                                        ADARSH K S
                                                                                                                        STD : X
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വൃദ്ധമര കസ്നേഹധിക്കുക

ഇന്നുശകരളതവില്  അശനകയ  വൃദ്ധസദനങ്ങള്  പ്രവര്തവിച്ചു  വരുന്നു.  പകല്  വതീടുകകളന്നശപരവില്
പ്രവര്തവിക്കുന്ന  ചവില  സവാനസന  ശകന്ദ്രങ്ങളുയ  വൃദ്ധജനങ്ങള്കത  അഭേയശമകുന്നു.മുമത  ഇങ്ങകനകയവാരു
സങ്കലയശപവാലയ  മലയവാളവി  സമൂഹൈതവിനുണവായവിരുന്നവില.കൂട്ടുകുടുയബങ്ങള്  അണുകുടുയബ-
ങ്ങളവായതുയ.ഭേവാരന്ത്ര്യഭേര്തവാകന്മവാര് ഒരുമവിചത ശവകറ വതീകടടുതത കഴവിയന്നതുയ
എലവാമവാണത വൃദ്ധജനങ്ങള് ഒറ്റയ്ക്കവാകവാന് കവാരണമവായതത.

ജന്മയ  നല്കവി  വളര്തവിവലതവാകവി  പഠനവയ  ശജവാലവിയകമവാകക  ശനടവിതന്ന  അചനമമവാകര
പരവിവവാലവികവാന്  ശജവാലവിതവിരക്കുകള്  തടസമവാകുന്നു  എന്നുപറഞവാല്  അതവിനര്തയ  അവകര  ഒഴവിവവാകവാന്
ഒരുനന്ത്ര്യവായയ കകണതന്നു എന്നുമവാതമവാണത.  ഇശപവാഴകത തലമുറയ്ക്കത തതീകര ഇലവാത ഒരുപദമവാണത ശസ്നേഹൈയ.
ശരവാഗവിയയ  ക്ഷതീണവിതയമവായ  മവാതവാവത  രവാതവിയവില്  ഒവാശരവാആവശന്ത്ര്യതവിനുയ  വവിളവിക്കുശമവാള്  മകള്കത
ഇഷകപടവാതതത തങ്ങളുകട ഉറകയ തടസകപടുയ എന്നത ഒവാര്തവിടവാണത. ഇതത സസവാര്ഥതയവാണത. അചനമമവാകര
കവാരണങ്ങളുണവാകവിശയവാ  അലവാകതശയവാ  വൃദ്ധസദനതവില്  കകവാണവാക്കുന്നതത  തങ്ങളുകട
കചറവിയസുഖസസൗകരന്ത്ര്യങ്ങള്  ശപവാലയ  മതവിയവാവവാതകകവാണവാണത.  പരവിഹൈവാരമവിലവാത  പവാപമവാണത
വൃദ്ധശരവാടുകവാട്ടുന്നതത. വൃദ്ധര്കുടവികകളശപവാകലയവാണത പരവിചരണവയ ശസ്നേഹൈവയ അവര്കത ശവണയ.

മവാതവാപവിതവാകകള  വൃദ്ധസദനതവിലവാക്കുന്ന  മകള്  ഒരുകവാരന്ത്ര്യയ  തതീകര  ഒവാര്കവാറവില.  തങ്ങള്ക്കുയ
ഒരുകവാലതത  ഇങ്ങകന  തകന്ന  വരുകമന്നുയ  അന്നത  തങ്ങളുകട  മകളുയ  ഇതുതകന്നയവാവയ  കചയക  എന്നതുയ.
അവകര  കുറ്റയ  പറയവാനവാവവില.  അവര്ക്കു  മവാതൃക  അവരുകട  മവാതവാപവിതവാകള്  തകന്നയവാണശലവാ.
വൃദ്ധസദനതവികലവാന്നുയ കകവാണവവിടവാകത പരവിപവാലവികവായ.

                                                        ആകവാശത.കക
                                                          ആറവായ തരയ
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നന്മയമട സമത്രാനശം

മണവികന മണമറവിയന്ന  ഒരു ഗ്രവാമയ. ആ ഗ്രവാമതവില് ഒരു പവാവകപട കനയ്ത്തുകവാരന് ജതീവവിചവിരുന്നു. അവകന ശപരത
രവാമു  എന്നവായവിരുന്നു.  ഓലശമഞ്ഞ  വതീടവായവിരുന്നു  അവനുണവായവിരുന്നതത.  രവാമുവവിനത  ഈശസര  വവിശസവാസയ
കൂടുതലവായവിരുന്നു. എകന്നങ്കവിലയ തകന കഷപവാടത ഈശസരന് മവാറ്റവിതരുയ എന്നത അവന് വവിശസവാസവിചവിരുന്നു.

              അങ്ങകനയവിരവികക മഞ്ഞുകവാലയ വരവവായവി  .  ഒരു ദവിവസയ അവന് കനയ്തെ ഒരു പുതപ്പുയ പുതചത
പുറശതകത ശപവാവകയവായവിരുന്നു. അശപവാള് വഴവിയരവികവില് ഒരു വൃദ്ധന് രവാമുവവിശനവാടത പറഞ്ഞു. നതീ പുതചവിരുന്ന
ആ പുതപത ഒന്നത തരവാശമവാ?  അവകനമനസവില് സങ്കടയ ശതവാന്നവി.  ഇതത വവിറ്റുകവിട്ടുന്ന പണയ ശകവാണവാണത ഞവാന്
ഭേവാരന്ത്ര്യയ്ക്കുയ മകള്ക്കുയ ഒരു കപവാതവി ശചവാറു ശകവാടുശകവാണതത. എന്നവാലത സവാരമവില.ഈ പുതപത കകവാടുകവായ. വൃദ്ധന്
ആ പുതപത പുതചത അവവികട നവിന്നുയ ശപവായവി.
                  ഇനവി എങ്ങകന ഞവാന് വതീടവിശലകത ശപവാകുയ?വവിശന്നു വലഞ്ഞവിരവിക്കുന്ന എകന മകളുകട മുഖയ
കവാണവാന് വയ.  രവാമു ഒരു മരതണലവില് വവിഷമവിചവിരുന്നു.  രവാമുവവികന കവാണവാതതവിനവാല് നവാട്ടുകവാര് അവകന
അശനസഷവിചത  നടന്നു.  അവസവാനയ  രവാമുവവികന  കകണതവി  അവശനയയ  കൂടവി  നവാട്ടുകവാര്  വതീടവികലതവി.
സശനവാഷമുള്ള തകന ഭേവാരന്ത്ര്യശയയയ മകശളയയ കണശപവാള് അവകനവാന്നുകഞ്ഞടവി.  ഭേവാരന്ത്ര്യ പറഞ്ഞു ഒരു വൃദ്ധന്
ഇവവികട വന്നത ഞങ്ങള്കത വയറു നവിറചത ആഹൈവാരയ തന്നു രവാമുവവിനത ആതവിശയമവായവി അവനത മനസവിലവായവി തവാന്
വഴവിയവില്  വചത കണ ആ വൃദ്ധന് ഈശസരനവായവിരുന്നു. തകന്ന പരതീക്ഷവിചതവായവിരുന്നു. അവനത സശനവാഷമവായവി
അങ്ങകന അവകന കഷപവാടുകകളവാകക മവാറവി. സശനവാഷശതവാകട ജതീവവിച്ചു.

           

                                                                              നവിരഞ്ജന പവി
                                                                            മൂന്നവായ തരയ
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മത്രാതൃതതശം
  

ശകവാരവികചവാരവിയന്ന മഴയവാണത
സമയയ രവാതവിയവായശപവാള്

അങ്ങത അകകല നവിന്നുയ ഒരു കകവാച്ചു ശതങ്ങല്
ശകള്പ്പുഞവാന്............

ഇരുടവിലവാണ ഇടവഴവിയവിലൂകട
മുശന്നവാടത നടന്നശപവാള് കണതത 

ശഹൈവാ കഷയ
ആശരവാ ഉശപക്ഷവിച്ചു ശപവായ ഒരു പവിഞ്ചുകുഞ്ഞത.

ഞവാന് ആ പവിശഞവാമനകയ
വവാരവികയടുതത കനശഞവാടുശചര്ത.
അശപവാള് എന്നവികല മവാതൃതതസയ

എശനവാ കകവാതവിച്ചു.
                                   

                                   അക്ഷയശശവി 
                                    ഏഴവായ തരയ
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തത്സമയ വവിവരണണ

ഹമതവാനതവികന  ഒത  നടുകവായവി  100  മതീറ്റര്  ഒവാടമത്സരയ
നടക്കുകയവാണത.പകങ്കടുകവാനവായവി അപ്പു,അഭേവി,നന,ഉണവി,മനു,യദു എന്നവിവര്
നവിരന്നു  നവില്ക്കുകയവാണത.ടവാകവികന  ഇരുവശതയ  കുടവികള്
ആശവശശതവാകട  ഹകയടവിക്കുന്നു.ഇതവാ  മത്സരയ  തുടങ്ങവാന്
ശപവാകുന്നു.എലവാ കണ്ണുകളുയ സവാര്ടവിങ്ങത  ശപവായവിനവിശലകത...ഇതവാ മത്സരയ
തുടങ്ങവാനുള്ള വവിസവിലത                മുഴങ്ങവാറവായവി.വണ്...ട....തതീ....ടപത അപത
അപത,അപത മനു അപത അഭേവി  ആശവശയ കകവാണത ഹകയടവിക്കുന്നു.അതവാ
എലവാവരുയ  ലക്ഷന്ത്ര്യസ്ഥവാനശതകത  കുതവിക്കുകയവാണത...വവാശവിശയവാകട
മുശന്നറുകയവാണത.ഇതവാ ഇതവാ മനു മുശന്നറുകയവാണത. കതവാട്ടു പവിന്നവില് നനവയ
ഉണത.മറ്റുള്ളവരുയ  ഒട്ടുയ  വവിട്ടുകകവാടുകവില  എന്ന  വവാശവിശയവാകട
മുശന്നറുകയവാണത.ഇതവാ  ഇതവാ  മനു  മുശന്നറുന്നു.  അതവാ  ടവാകവികന
നടുവവില്നവിന്നത  അപ്പു  മുശന്നവാട്ടു  കുതവിക്കുന്നു.  അപത...  അപത...  അപ്പു...
ആരവായവിരവിക്കുയ  ജയവിക്കുക?  ഇതവാ  ഇതവാ  മനു  ഫവിനവിഷവിയഗത
ശപവായവിനവികലതന്നു.  ഒന്നവായ  സ്ഥവാനയ  ശനടുന്നു.ഹകയടവി  ശബ്ദയ
ഉയരുന്നു.കവാണവികള് മനുവവികന എടുതത കപവാക്കുന്നു.വവിജയവികത സമവാനയ
നല്കുന്നു.വവിജയവികത  സമവാനയ  നല്കുന്ന  കവാഴ്ചയവാണത  ഇശപവാള്
കവാണുന്നതത. 

   അനശസര.പവി      
 നവാലവായ തരയ
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തധിരധിഞ്ഞുകനത്രാടശം
 

പുതുവര്ഷയ വരവികയവായത
തവിരവിഞ്ഞുശനവാക്കൂ കൂടകര
കഴവിഞ്ഞവര്ഷകമങ്ങകന 

ഗജയയ പ്രളയവയ
ദുരവിതയ തന്ന വര്ഷമവാ 

ജവാതവിയല മതമല
മനുഷന്ത്ര്യരവാണു നമകളന്ന 

പവാഠയ തന്ന വര്ഷമവാ

കവള്ളമങ്ങുശപവായശപവാ
നമള് പഴയ പടവി തകന്ന

അടവിപവിടവി സമരയ ഹൈര്തവാല്
ശബരവിമലകയ കചവാലവി നവായ

മനുഷന്ത്ര്യരലവാതവായവി നവായ
മറന്നുശപവായവികയലവായ നവായ
പുതുവര്ഷയ വന്നവാശലവാ?

നശവവാതവാനയ വന്നവാശലവാ?

മനുഷന്ത്ര്യരവായവി വസവിക്കുശമവാ?

                           ദൃശന്ത്ര്യദവാസത എ വവി
                                             അഞവായതരയ
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മൃദുരത്രാഗശം

സയഗതീതവാരവയ മുഴകവി എകന മനസവില്
തവാളഭേവാവങ്ങളുണര്തവിയ നതീ

എകന മനസവികന തസവിപവിക്കുന്ന
രവാഗയ പവാടവിയ ഓടക്കുഴശല  

പവാടവികന പവാലവാഴവിയവായവി;വവാതവില് തുറന്നത
ജനങ്ങളവില് എതവിയ നതീ

എന്നുയ നവാദതവിലൂകട വവിജയയ ശനടവിയ നതീ
ഇകന്നശന ഈ കതരുവവികലതവി?

നവികന്ന കതരുവവികലതവിചവരവാകരലവായ?
എകന്ന ശവണവാത ദുഷന്മവാര്
ഹൃദയയ തന്നത ശസ്നേഹൈവിചവര്;

സസപയ കവാണവാന് പഠവിപവിചവര്;
നവികന സസപ സവാഫലന്ത്ര്യതവിനവായത

കൂകട നവിന്നവര്
ഇന്നത നവികന്ന ഓടയവികലതവിചവര്;

അകത! അവരവാണത ഈ സമൂഹൈയ.
ഒരുനവാള് നവികന്ന മധുരമവായവി കണവര്

ഇന്നവിതവാ നവികന കയത കവാണവാനവാഗ്രഹൈവിക്കുന്നു.
വവിശവകമവിലവാത ഈ മനുഷന്ത്ര്യരുകട 

സ്ഥവിതവി ഭേയവാനകയ തകന്ന....

ആരന്ത്ര്യ.ടവി.പവി

VIII            
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      प्रकक बत हमगारगा मगाम

प्रकक बत हमगारगा मगाम हजै।
पसेड़ हमगारगा दहॊस्त हजै।
प्रकक बत मगातगा हरगा कपड़गा पहनकर
हमकहॊ शमुध्दवगायक दसेतनी हजै।
हमगारगा दमुख मम प्रकक बत हमगारगा सगाथ हजै।
और प्रकक बत हमगारगा जनीवन हजै।
हरगा भरगा प्रकक बत बकतनगा समुरदर हजै।
बचबडियहॊर कहॊ शब्द बिहहत मनहॊहर हजै।
सकयर एवर चरद्र भकमनी कगा मनहॊहर लसेतगा हजै।

                                                     वषगार. एम. वनी
IX

                                                           ममरय दमश  -      -  अभय 

मसेरगा दसेश,मसेरगा दसेश
सबि हजै यहगाम जगमग तगारगा

मसेरगा दसेश,मसेरगा दसेश
सबि एक हजै यहगाम 
मसेरगा दसेश,मसेरगा दसेश 

अलग वसेश-भकषगा हजै यहगाम
मसेरगा दसेश,मसेरगा दसेश

सबि हगाथ पकडिनगा हजै यहगाम
मसेरगा दसेश,मसेरगा दसेश 
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കര്ണത്രാടകയധികലേമക്കത്രാരു തതീര്ഥയത്രാത

അതവിരവാവവികല  തകന്ന  പുറകപട്ടു.  കര്ണവാടകയവിശലകത  ഒരു  യവാത
ആദന്ത്ര്യമവായവാണത.അമയകട കുടുയബതവില് നവിന്നവാണത യവാത.ശചടനുയ അനുജന്മവാരുയ
അചവാചന്മവാരുയ  ശമമമവാരുയ  തുടങ്ങവി  നവാല്പശതവാളയ  ശപര്  ബസവിലണത.  അതവില്
ചവിലകര ആദന്ത്ര്യമവായവാണത ഞവാന് കണതത. 

കുശറ ദൂരയ പവിന്നവിടശപവാള്  കുശറ അനന്ത്ര്യസയസ്ഥവാനകവാര്  !  അശപവാള്
മനസവിലവായവി  സ്ഥലയ  കര്ണവാടകയവാകണന്നത.ആദന്ത്ര്യയ  തകന്ന  ശപവായതത
സുബ്രഹ്മണന്ത്ര്യശക്ഷതതവിലവാണത.അവവികട നവിറകയ പശുകള്.  അകതനവാ അവവികട
നവിറകയ  പശുകള്?  എന്നത  ഞവാനശനസഷവിച്ചു.അതവവിടകത  ഒരവാചവാരമവാണത.
പശുകകള അവര് അമയവായവി കണകവാക്കുന്നു.  അമലതവികല ഭേക്ഷണയ നമ്മുകട
നവാടവിലള്ളതുശപവാകലയലതവികച്ചുയ  വന്ത്ര്യതന്ത്ര്യസ്തയ  .  പവികന്ന  അവവികട  നവിന്നുയ
തവിരവിച്ചു.വഴവിയവില് വലവിയ സ്ഥലയ പുല്കകമതവാനയ ശപവാകല ,അവവികട പശുവവിശനയയ
കവാളകശളയയ ശമയ്ക്കുന്നു.

എലവാവരുശടയയ ശവഷയ വന്ത്ര്യതന്ത്ര്യസ്തമവാണത. ഒരമമയകട 
ശവഷമവാണവിതത:കവാലവില് കചരുപവില, വലവിയ കമലകള്, കഴതവില് മുതമവാലകളുയ 
കകകയവില് കുപവിവളകളുയ കകവാണത നവിറഞ്ഞവിരവിക്കുന്നു.പവികന്ന ഒരു പ്രശതന്ത്ര്യകതരയ 
സവാരവിയയ.

ഒരു ശക്ഷതതവില് ശബവാവാശധശസരകന വലവിയ ഒരു നഗ്നമവായ 
പ്രതവിമ.ആദന്ത്ര്യകമനവികത തമവാശയവായവാണത ശതവാന്നവിയതത പവികന്ന ഒവാര്ത ആ 
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ശവിലവിയകട നവിര്മവാണകകവഭേവയ.

രവാതവി ഒരു ബയഗവാവശപവാലള്ള വതീടവിലവാണത  തവാമസവിചതത.എലവാ റൂമവിലയ 
ഏ.സവി വലവിയ ടവി.വവി രവാതവിയവികല ഭേക്ഷണയ ചപവാതവിയയ ചവികന് 
കറവിയമവായവിരുന്നു.പചനവിറതവിലള്ള ചവികന്കറവി!ആശ്ചരന്ത്ര്യയ തകന്നയവായവിരുന്നു 
അതത. വതീടവികന കുറചകകല തതീവണവി ശപവാകുന്നു. 

രവാവവികല ശപവായവി മൂകവായബവികശക്ഷതതവില്.ശതീരവാമകനയയ 
സതീതവാശദവവിയശടയയ ലകണകനയയ ഹൈനുമവാകനയയ അശനകയ ചവിതങ്ങള്  
അമലതവില് വരചവിരവിക്കുന്നു. അവവികട നവിന്നത ഭേക്ഷണയ കഴവിച്ചു നല ഭേക്ഷണയ.

പവികന്ന ശപവായതത മുരുശടശസരശതകവാണത.ദൂകര നവിന്നു തകന്ന ഞവാന് 
ഒരു വലവിയ ശവിവപ്രതവിമ കണ.ഏകശദശയ ഒരു പതത നവില കകടവിടതവികന ഉയരയ. 
പ്രതവിമയകട ഉള്ളവില് നമള് കചന്നു ശവിവകന കഥകള് മനസവിലവാകവാന് 
സന്ദര്ഭേവാനുസൃതമവായ ചവിതങ്ങള്,ശബ്ദങ്ങള്.

പണത സുനവാമവി വന്നശപവാള് ആ പ്രതവിമയകട കഴശതവാളയ കവള്ളയ 
കയറവിയവിരുന്നു എന്നവാണത പറയകപടുന്നതത.അമലതവില് കയറവി നല വവിശവാലമവായ
അമലയ.പവികന്ന കടലവില് ശബവാടത സവവാരവി നടതവി. അങ്ങകന ആര്തയ ഉലസവിച്ചുയ
വതീടവിശലകത മടങ്ങവി.

ഈ യവാതയവില് എനവിക്കു മനസവിലവായവി എലവാസ്ഥലങ്ങളവിലയ ഒശര 
ഭേവാഷയയ ശവഷവയ ആചവാരങ്ങളുമകലന്നത.ഇതരയ അറവിവകള് എനവികത 
യവാതയവിലൂകട ലഭേവിച്ചു.

                                                                              സമന്ത്ര്യകത വവിജയന്
                                                                                  VII-STD
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ഒരു സസലേന്റെസ വത്രാലേധി യത്രാത
2019 ജനുവരവി3,4,5 തതീയതവികളവിലവായവി തവവിടവിശശ്ശേരവിസ്ക്കൂളവില് നവിന്നുയ ഹസലനത വവാലവിയവിശലകത ഒരു

കന്ത്ര്യവാമവില്  പകങ്കടുകവാന്  തതീരുമവാനവിച്ചു.  കഹൈഡവാസവായ  ടവി.എസത.ഉണവിമവാസറുകട  ശനതൃതതവില്

സരവിതടതീചര്,സരവിതശമവാള്ടതീചര്  സതതീശന്  മവാസര്,നമ്മുകട  സ്കൂളവില്  പപ്യൂണവായവി  ചവാര്ശജകറ്റടുത

അരുശണടനുയഏകശദശയ 42 കുടവികളുയ മൂന്നവായ തതീയതവി രവാതവി 9.15 നത ലകശണടകന കടയകട അടുതനവിന്നുയ

"ശചടവായതീസത" എന്ന ബസവില് ഞങ്ങള് യവാത പുറകപട്ടു.
തണുതറഞ്ഞ  മഞ്ഞുകവാലമവായതവിനവാല്  സവാര്ഫയ  കതവാപവിയയ  ആവശന്ത്ര്യമവായ  സവാധനങ്ങളുകമലവായ

കരുതവിയവാണത  ഞങ്ങള്  യവാതപുറകപടതത.  ബസവില്  കയറവിയതവിനുശശഷയ  ഞങ്ങള്  ഉണവിമവാസകറ

തവിരകവി,പശക്ഷ  കണവില.ബസത  മുശന്നവാട്ടുശപവാകകവ  പവിലവാതറ  ശസവാപവികലതവിയശപവാള്ബസത  ഒന്നത

നവിര്തവി.ശഡവാര്  തുറന്നതവാ ഉണവിമവാസര് ബസവിശലകത  കയറുന്നു.പതീന്നവിടത  ബസവില് പവാട്ടുവചവിരുന്നു.  ശതീനന്ദത

ആകകട  ഡവാന്സത   കളവിക്കുകയവായവിരുന്നു.ഞവാകനകന  ഉറകയതുങ്ങവിയ  കണ്ണുകള്കകവാണത  ആ  ഡവാന്സത

ആസസദവിക്കുകയവായവിരുന്നു.
4- ാവായ  തതീയതവി  രവാവവികല   6 മണവികത  ഹസലനത  വവാലവിയവികലതവി.7 മണവികത  ഒരവാള്

ഞങ്ങകളകൂടവികകവാണശപവായവി  റൂമവിലവാകവി.8.30  ആകുശമവാശഴക്കുയ  ഞങ്ങള്  കുളവിച്ചു  തയറവായവി.   പതീന്നവിടത

കടന്കവാപവിയയ  ശകക്കുയ  കഴവിച്ചു.  കുറച്ചുകഴവിഞ്ഞതവിനുശശഷയ   റവയപതമവാവയചവായയയ  കവിടവി.അതുനമള്

ആസസദവിച്ചുകഴവിച്ചു.  പതീന്നവിടത  കവാടവില്  ശപവായവി.  അവവിടുന്നത  കുനവിപ്പുഴകവാണവാന്  സവാധവിച്ചു.പതീന്നവിടത  ഞങ്ങള്

ഏകശദശയ രണകുന്നുകശളവാളയ കയറവി.എകനവാരുതളര്ചയവായവിരുന്നു!കുറചതകഴവിഞ്ഞു. പതീന്നവിടത ഉചയൂണത കഴവിച്ചു.
പലതരയകറവികളവായവിരുന്നു.നല  സസവാദമുണവായവിരുന്നു.  അതവിനുശശഷയ  അടപവാടവിയവിശലകത  ശപവായവി.
അടപവാടവിയവിശലകത ശപവാകുന്നവഴവികൂകറ കുരങ്ങുകളുണവായവിരുന്നു. ഞങ്ങള്  ഭേവവാനവിപ്പുഴ കണ. ആ ദവിവസയ നല

രസമവായവിരുന്നു. അടുത ദവിവസവയ വളകര രസകരമവായവിരുന്നു.
5 ാവായതതീയതവിഞങ്ങള്സ്കൂളവിശലകതതവിരവിച്ചുവരുശമവാള്മലമഴ  ഡവാമവില്  കയറവി.  അവവിടുന്നതശഡവാപവില്

കയറവിയവിരുന്നു. ഞങ്ങള്കൂകറശനരയപവാര്കവില്കളവിച്ചു. പതീന്നവിടത ബസവില് കയറവി.സവിയഹൈവവാലന് കുരങ്ങുകകളയയ

മറ്റു മൃഗങ്ങകളയയകവാണവാന് ആഗ്രഹൈവിചവിരുന്ന എനവികത മൃഗങ്ങകള കവാണവാനയവില.അതത എകന്ന വളകരശയവാകറ

വവിഷമവിപവിചകവാരന്ത്ര്യയ.എനവികത കന്ത്ര്യവാമവില് നവിന്നുയ കുശറ കവാരന്ത്ര്യങ്ങള് കവിടവികയങ്കവിലയ എകന പവാദസരയ അവവികട

നഷകപട്ടുശപവായവി.വളകര  സശനവാഷശതവാടുയ  ഉലവാസശതവാടുയ  കൂടവിയകള്ളവാരുയവാതയവായവിരുന്നു  എനവികത

ലഭേവിചതത.
                                                                     നന്മ ഭേവാസരന്

                                                            V B -STD
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വത്രായനകയകുന്ന ജതീവധിത തത്രാളത്തധിനത്രായസ  ....

ശരതീരതവിനത  ഭേക്ഷണകമന്നതുശപവാകല മനുഷന്ത്ര്യമനസവിനത അതന്ത്ര്യവാവശന്ത്ര്യമവായ ഒരു ഘടകമവാണത  വവായന.

വവായനയവിലൂകട  വവാക്കുയ  അര്ഥവയ  ആശയവയ  നവായ  പകര്കന്നടുക്കുന്നു.  സവാഹൈവിതന്ത്ര്യചരവിതതവികന
പ്രവാരയഭേഘടതവില്  തകന്ന  വവായനയയ  ആരയഭേവിചവിരുന്നുകവന്നു  പറയവായ.രവാമവായണയ,മഹൈവാഭേവാരതയ,ഭേവാഗവതയ
തുടങ്ങവിയ  ബൃഹൈതതഗ്രന്ഥങ്ങള്  പഴയ  തലമുറയവാല്  വവായവികകപടവിരുന്നു.  അവയവികല  മഹൈതവായ
ജതീവവിതവായശങ്ങള്     സസവായശതീകരവിചത അവര് പ്രചരവിപവിചവിരുന്നു. 

അക്ഷരജവാനയ  നവിശഷധവികകപട  വലവികയവാരു  വവിഭേവാഗയ  പഴയ  തലമുറയവിലണവായവിരുന്നു.
അധസവാനവികവാന്  മവാതയ  വവിധവികകപട  അവര്  ജതീവവിതതവികല  കപവാള്ളുന്ന  യവാഥവാര്ഥന്ത്ര്യയ   മശനവാഹൈരമവായ
വവാകമവാഴവിയവാകവി  തലമുറകള്കത  പകര്ന്നു.  വവാകമവാഴവിയവായവി  ഹകമവാറവിയ  അതരയ  സൃഷവികള്
നവാടന്പവാട്ടുകളവായവി  നവാമവിന്നത  ശശഖരവിചവിരവിക്കുന്നു.  അക്ഷരങ്ങളറവിയവാകത  ,  അവര്  കചവാലവിയ  പവാട്ടുകള്
അര്തഭേയഗവിയയ തവാളഭേയഗവിയയ തുളുമ്പുന്നവയവായവിരുന്നു. 

                                തകന ജതീവവിത പരവിസരയ തകന്ന വവിശസസവാഹൈവിതന്ത്ര്യമവാകവിയ ബഷതീര് ,  പചയവായ
ജതീവവിതവാനുഭേവങ്ങള്  കകവാണത  സവാഹൈവിതന്ത്ര്യശലവാകയ  ധനന്ത്ര്യമവാകവിയ  എയ.  ടവി  ,  അയല്പകകത  വൃദ്ധയകട
ആത്മകനവാമരയ  തന്നവിലണര്തവിയ  ചവിനകകളക്കുറവിചത   പറയന്ന  എസത.  കക  തുടങ്ങവിയവര്  ഉള്കപടുന്ന
മലയവാള  സവാഹൈവിതന്ത്ര്യനഭേസത  എത  സുന്ദരമവാണത.  അതവികല  ഓശരവാ  നക്ഷതതവികന  തവിളകവയ  നവായ
വവായവികചടുകണയ. ജതീവവിതതവിനത മശനവാഹൈരമവായ തവാളയ സൃഷവികവാന് ഇവരുകട രചനകള്കത സവാധവിക്കുയ. 

                             ഇന്നത മലയവാള സവാഹൈവിതന്ത്ര്യ കൃതവികള് എണയ കകവാണയ ശമന്മ കകവാണയ സമന്നമവാണത.
പുസ്തകങ്ങളുകട ബവാഹുലന്ത്ര്യതവിനനുസരവിചത അവ വവായവികകപടുന്നുശണവാ എന്നത  പരവിശശവാധവിശകണവിയവിരവിക്കുന്നു.
മണവിക്കൂറുകശളവാളയ  കവാല്നട  യവാത  കചയ്തെത  ഹലബ്രറവിയവികലതവി  പുസ്തകങ്ങകളടുതത  വവായവിചവിരുന്ന  ശതീലയ
മലയവാളവിക്കുണവായവിരുന്നു.  വതീടവില്  ,  വവിദന്ത്ര്യവാലയതവില്  ,  ഗ്രന്ഥശവാലകളവില്  ഇന്നത  പുസ്തകങ്ങള്  ധവാരവാളയ
.അവയവികല വവാക്കുകളവിശലക്കുയ അര്തങ്ങളവിശലക്കുയ ആഴവിറങ്ങവി ആശയമുതകള് കകണടുതത വവായവിക്കുന്നവര്
ചുരുകയ  മവാതയ  .  ടവി.  വവി  ചവാനലകകളവാരുക്കുന്ന  വര്ണവവിസ്മയപ്രപ   ഞയ   മനസവികലവാരു  മവായവാപ്രപഞയ
സൃഷടവിക്കുന്നു. തവിരവിചറവിയവാനവാകവാത വവിധയ മനുഷന്ത്ര്യന് പകച്ചുനവില്ക്കുന്നു. 

                            വവായന കുറയകതകന്നയവാണത.വവിശസസവാഹൈവിതന്ത്ര്യരചനകള് പലശപവാഴയ അലമവാരയവില്കവിടന്നത
ശസവാസയ  മുട്ടുന്നു.  പുറയ  ശലവാകതത  മതവര്ഗതീയതതീവ്രവവാദപ്രവര്തനങ്ങള്  ശകമവാകുന്നു.  ശകരള  ജനത
സവായസവാരവികമവായവി  ചുരുങ്ങുകയവാശണവാ?  ആശങ്കകള്  ചവിലരവികലങ്കവിലയ  ഉയര്ന്നുവരുന്നു.  വവായനയകട
ശലവാകശതകത നവായ തവിരവിച്ചുവരണയ. വവായനയവിലൂകട നവായ മനസവില് രപകപടുതന്ന ദൃശന്ത്ര്യവാനുഭേവയ മകറ്റവാന്നവിനുയ
നല്കവാന് സവാധവികവില. മനസവികന തവാളവാത്മകമവാകവി , പരവിപകസമവാകവി വവായന മുശന്നറണയ. വവായന നല്കുന്ന
ആഹവാദയ ഒരവികലയ ഹനമവിഷവികമല. ജതീവവിതതവിലടനതീളയ അതവികന  അലകയവാലവികള്  നവിറയയ.

                          വവിവരവവിനവിമയ സവാശങ്കതവിക വവിദന്ത്ര്യയകട കടന്നുവരശവവാകട നവായ സവാശങ്കതവികപരവിജവാനയ
ഏകറ ആര്ജവിചവിരവിക്കുന്നു. അതവികന ഭേവാഗമവായവി വവികസവിച്ചുവന്നതവാണത ഇ-വവായന. ഇസൗ രയഗതത സജതീവമവാകുന്ന
ധവാരവാളയ  ആളുകളുണത.  ഇ-മവാധന്ത്ര്യമങ്ങള്  സമവാനവിക്കുന്ന  ശനതശരവാഗങ്ങള്  ഇ-വവായനയ്ക്കത  കചറവിയ  കവല്ലുവവിളവി
ഉയര്തന്നു.  വവായനകയ  വവാശനവാളയ  ഉയര്തവിയ  വവായനവാകുലപതവി  ശതീ.  പവി.  എന്  .  പണവികര്  വവായന
ശപ്രവാത്സവാഹൈവിപവികവാനവായവി  നടതവിയ  പ്രവര്തനങ്ങള്  സ്തുതന്ത്ര്യര്ഹൈന്ത്ര്യമവാണത.  അന്ധകവാരതവിലവാണവിരുന്ന  ഒരു
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ജനതയ്ക്കത അറവിവവികന കപവാന്കവടയ പകര്ന്ന പവി.  എന്  .  പണവികരുകട ആത്മവാര്തശസവനയ മലയവാളവികകള
ഉണര്വവികലതവിചവിരുന്നു.

      വവയനവദശനകതവടനബനശചഷ വശദരവലയങളശലറ ഗനശവലകളശലറ മറഷ ടപവതു ഇടങളശലറ

   വവയനവപകവചരണ പവര്തനങള് വന് ആകഘവഷമവക്കുന. പശനതീകടവ?  ആകഘവഷങള്ക്കേഷ അമശത

       പവധവനരറ ടകവടുക്കുനവനവയശ മലയവളശ മവറകമവള് മറ്റു മലരങകളവടടവപറ വവയനയശലൂടട സഷശക്കുന

  ജതീവശത തവളവുറ നഷമവകന.     നവറ എന ചശനശക്കേണറ ,    പവര്തശക്കേണറ എടനവടക്കേ ചവനലകളുറ

       ടമവപബല് ആപകളുറ തതീരുമവനശക്കുന ഇക്കേവലതഷ വവയനയുടട പവധവനരറ വതീടണ്ടടുകത മതശയവക.....

ജതീവധിതശം ഒരു പ്രത്രാര്തന

സന്ധന്ത്ര്യവാസമയയ.  അവള്  കതരുവവികല  നടപവാതയവിലവാണത.  ഒരു  ചവിറകടവി  ശബ്ദയ  ശകട്ടു.  കഴകന്മവാര്  വടമവിടത
പറക്കുകയവാണത.ബസത  വരുന്നതത  ശനവാകവാകത  കമവാഹബലയ  ശനവാകവിയവിരുന്നതവാണത  എലവാതവിനുയ
കവാരണയ.ആകക  ശപടവിയവാകുന്നു.എനവാണവിവവികട  സയഭേവവിക്കുന്നതത.തല  കറങ്ങുന്നതത  ശപവാകല
ശതവാന്നുന്നു.വതീടവിശലകത വവിളവികണകമങ്കവില് കമവാഹബലവില് ചവാര്ജുമവില.കവാട്ടുവഴവി തവാണകയലവാകത വതീടവിശലകത
ശപവാകവാന് ഒരു മവാര്ഗവമവില.കറുത കണ്ണുകള് കവാടവിശലകത  ഇരുളവില് കതളവിയന്നു.   ആരവായവിരവിക്കുയ അതത  !
പവിറകവിശലകത  ശനവാകവാകന  വയ.  അവര്  അവകള  പവിന്തുടരുകയവാണത.അവള്  സര്വ്വശകവിയയ  എടുതത
ഓടവി.ഇന്നു  കഥ  കഴവി ഞ്ഞതു  തകന്ന.അവളുകട  നടതതവികന  ശകവി  കൂടവിവരുകയവാണത.ചരല്  ശകവിയവായവി
പവിശന്നവാട്ടു  കതറവിക്കുന്നുണത.ശബ്ദകമവാന്നുയ പുറത വരുന്നവില.അവള് കലത  തട     ഞ്ഞത  വഴവിയവില് വതീണു.  അവള്
ഭമശതവാകട നവിരങ്ങവി നവിരങ്ങവി എഴശന്നറ്റു. അവളുകട ഹക അവകന ഹകകയതയ ദൂരതവാണത.
                      അവള് കടവിലവില് നവിന്നുയ കഞടവികയഴശന്നറ്റു.  അവളുകട ശദഹൈമവാകക ഇടറുന്നുണവായവിരുന്നു.

സസപനമവാകണങ്കവിലയ.....അശപവാഴവാണത  അവള് അവളുകട ഇന്നലകകള ഓര്തതത.  രവാവവികല എഴശന്നറ്റയടകന
പരതുന്ന  അവളുകട  കമവാഹബലവികന  അവള്  ശപവിച്ചു.  പ്രകവാശയ  കതളവിയന്ന  സസപയ  കവാണവാനവായവി  അവള്
പ്രവാര്തവിചത കവിടന്നു.

  
                                                                           സൂരന്ത്ര്യ . കക 

9-   ാം തരറ
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സമൂഹത്തധിനസ ഒരു കത്തസ

അകകല കവിനവാവവികന ഉമറതവിണശമല്
ഒരു കകവാച്ചുകനവാമരയ കപവാടവികതറവികയവായത
തവിരവികകട്ടുശപവായ വവിളകവികന മുന്പവി-
ലവളറവിയവാകത ശതങ്ങവികര ഞ്ഞുശപവായത പലവടയ
ഒരുനവാള് വവിജന വതീഥവിയവിലൂടവള്
യസൗവനതവിമവിര്പവിന് ആടവിയലഞ്ഞശപവാള്
കവാടവാളമവാര് അവകള ഇരയവാകവി,
മനയ തകര്ന്നുശപവായവി കകവാച്ചു 
കപണ്തരവികയ യസൗവനതവിമവിര്പവിശലകത 
കകവാണവരവാനവാകുശമവാ ഈ സമൂഹൈതവിനത ?

മവാനവജവാതവിയവില് സ്ത്രതീകള്ശകകുമതീ
ശനവാവയ മുറവിവയ ഉണകതീടവാനവാകുശമവാ,
സമൂഹൈതവിനത ? മരണകവിടകയവില്

കവിടക്കുമവാശനരതത  ഇകപരുയ ക്രൂരത-
ശയവാടു ശപവാരവാടുവവാനവള് തയവാറവായവി.....

ഇന്നുയ പ്രതവികവാരതവികന കതവിജസലവിക്കുന്ന
മനസ്സുമവായവി  അവള് നതീങ്ങന്നു.

ഏകവാനയവായവാ കകവാച്ചു വയല്വരമത 
അവള് ശതടുകയവാകണവാരു ജതീവവിതയ 
കണ്ണുകളവില് കപയ്തുകകവാണവിരവിക്കുമതീ
മഴയ്ക്കവിനവി അനന്ത്ര്യകമനത ?
അവള് ഉന്മവാദവിച്ചു.
ആ കകടവാവവിളകവില് തന് സവാരവിതമ്പുചവാര്തവി
ഇതവാ ഒരു കപണ്ജതീവന് കപവാലവിയന്നു.
സമൂഹൈശമ നതീയവിതവിനു സവാക്ഷവി !

                                               ശമഘ. എയ. പവി 
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