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അതറ്റിരറ്റിലമാ നലമാകൈശ  വറ്റിരല് 
തുമറ്റില്



ഞങ്ങളുവടെ വഹഡമാസ്റ്റര്
   ശനീ.ബറ്റിജുനമമാന നജമാസഫല് 



സനന്ദേശക 

                                                     
                                                മുരറ്റികമാനശ്ശേരറ്റി വസന്റെല്. നമരനീസല്  കഹസ്കൂളറ്റില് ലറ്റിററ്റില്   

കകൈറല്സല്  അശഗങ്ങള നചേര്നല്  " വപെരുമഴ " എന നപെരറ്റില്  ഒരു ഡറ്റിജറ്റിറല് മമാഗസറ്റിന 

പുറതറ്റിറക്കുന്നു എനററ്റിഞ്ഞതറ്റില്  ഏവറ സനനമാഷമുണല് എലമാ കഹസ്കൂള  കമാസ്സുകൈളുശ  

കഹവടെകൈല് ആയറ്റി  മമാററ്റികഴറ്റിഞ്ഞ  നമ്മുവടെ വറ്റിദത്യമാലയതറ്റിനല്  ലറ്റിററ്റില് കകൈറല്സല് അശഗങ്ങള 

നല്കുന നസവനങ്ങള ഏവറ വറ്റിലവപ്പെടതമാണല് . ആധുനറ്റികൈ സമാനങ്കേതറ്റികൈ വറ്റിദത്യകൈള  

സസമായതമമാകറ്റിയ  കൈമമ്പ്യൂടര് വറ്റിദഗ്ദ്ധരമായ  പുതറ്റിയതലമുറവയ  വമാര്വതടുകമാന ലറ്റിറല്  

കകൈറല്സല് വന്റെ പ്രവര്തനങ്ങളക്കു കൈഴറ്റിയുശ . അനറ്റിനമഷന , നപ്രമാഗ്രമാമറ്റിങല് ,മലയമാളശ 

കടെപ്പെറ്റിങല് ,ഇലനകമാണറ്റികല് എനറ്റി എനറ്റി വറ്റിവറ്റിധ രശഗങ്ങളറ്റില്  ലറ്റിറല് കകൈറല്സല് 

അശഗങ്ങളകല്  പെരറ്റിശനീലനശ നല്കൈറ്റി വരുന്നു 
                                                                      ലറ്റിറല് കകൈറല്സല് അശഗങ്ങളകൈല് തങ്ങളുവടെ 

കൈഴറ്റിവറ്റികൈള  മറ്റുള്ളവരറ്റിനലകൈല് എതറ്റിയ്ക്കുനതറ്റിനുള്ള  ഒരു സുവര്ണ്ണ  അവസരമമാണല് ഈ 

ഡറ്റിജറ്റിറല് മമാഗസറ്റിന ഇതറ്റിവന്റെ പെറ്റിനറ്റില് പ്രവര്തറ്റിച്ച എലമാവവരയുശ പ്രനതത്യകൈശ 

അഭറ്റിനന്ദേറ്റിക്കുന്നു.  

                                                                                    ആശശസകൈനളമാവടെ ,
                                                       
                                                                                ബറ്റിജുനമമാന നജമാസഫല്                       
                                                                                   വഹഡമാസ്റ്റര് 



എഡഡിനററ്റോറഡിയൽ നബറ്റോർഡഡ് 

ചചീഫഡ് എഡഡിറർ   - നന്ദേൻ പെഡി  എസഡ് 

    എഡഡിനറർസഡ് 

1. ആനഡറ്റോൺ പകെ നജറ്റോഷഡി

2. അലൻ ഷറ്റോജഡി

3. അനലറ്റോഡഡിൻ  പജ കെളപ്പുരകൽ

4. അഖഡില ചന്ദ്രൻ

5. അൽഫഡി ഷറ്റോജഡി

6. അർച്ചന അലൻ ചറ്റോനകറ്റോ 



പ്രകൃതഡി തൻ വഡികൃതഡി

പ്രകൃതറ്റി നനീ കൈരയുന്നുനവമാ
നറ്റിവന്റെ കൈണ്ണനീരറ്റിനമാല് വറ്റികൃതമമായല് 

തനീര്വനവന്റെ നമാടുശ നഗരവശ
 നറ്റിവന്റെ കൈണ്ണറ്റില് നറ്റിനല് ഉതറ്റിര്ന നനീര്ച്ചമാലുകൈള 

 ഒനറ്റിച്ചല് നചേര്നല് പുഴകൈവള പുല്കൈനവ 
 കൈമാലശ കൈമാലനമായല് അവതരറ്റിച. 

കൈഷ്ടതറ്റിലമാകറ്റി നനീ മര്തത്യവന്റെ ജനീവറ്റിതശ
ചേടെലുമമാവയമാഴുകുശ നറ്റിന ഭമാവശ ഭയമാനകൈശ

 കൈരളലറ്റിയറ്റിക്കുന കൈമാഴ്ചകൈളമാവണങശ
 കൈരയുവമാന കൈണ്ണറ്റില് ബമാകറ്റിയറ്റിവലമാട്ടുനമ

 കൈണ്ണനീര് വററ്റിയ നകൈരളശ കൈമാണ്ങ്കേ നനീ 
ഇനറ്റി നവനല് എത്ര ഉദറ്റിച്ചറ്റിടെണശ 

പ്രളയവകടുതറ്റി തന കൈണ്ണുനനീര് വററ്റിടെമാന 
വര്ണ്ണ വറ്റിനവചേനശ  അലയടെറ്റിച്ചറ്റില.

 കൈര്മ്മനറ്റിരതമമായല് കൈരങ്ങള നചേര്ത
പ്രകൃതറ്റി നനീ നറ്റിവന്റെ വറ്റികൃതറ്റി വതവലമാവനമാതറ്റികറ്റിടെമാനമമാ

പ്രളയമമായല് നനീ നറ്റിവന്റെ നകൈമാപെശ വതളറ്റിയറ്റിച
മതറ്റിയറ്റിനറ്റിവയലമാശ തറ്റിരുതറ്റിടെമാശ ഞമാന

അരുതല് ഇനറ്റിവയങ്കേറ്റിലുശ നകൈമാപെശ മറക നനീ
 അതറ്റിവനമാരു പെമാഠശ പെഠറ്റിച ഞമാന നറ്റിര്ണ്ണയശ

തടെയറ്റില നറ്റിവന ഞമാന നറ്റിന പെമാതയറ്റില് നമലറ്റില്
നറ്റിലല് കൈടെലറ്റിവനപ്പുല്കുവമാന നറ്റിനക്കു ഗമറ്റിച്ചറ്റിടെമാശ

അലനീന ബറ്റിജു.



         നചീല ഗ്രഹക

ഇനറ്റിയുമുവണമാരു കതവകൈമാടെറ്റിയതു-

വളര്നറ്റിടെമറ്റിവലനതു സതത്യശ...
ഇവറ്റിടുവണമാരു പുഴയതറ്റിവലമാഴുകൈമാന
ജലമറ്റിലനതു നറ്റിതത്യശ 
കൈമാണമാവമമാരു മലയതറ്റിനടെറ്റിവമാരശ 
പെറ്റിഴറ്റിവതററ്റിയുവനമാരു സതത്യശ
     
      നകൈളകമാവമമാരു വറ്റിലമാപെശ
      വകൈമാതറ്റിയമാല് അരുനതയനവതറ്റി 
       കൈമാണുന്നുവണനമാലുശ കൈഥയററ്റിയുതനീ
       നഗരണശ  ധസശസറ്റിക്കുന്നു അജ്ഞതനമായറ്റി 
        നടെറ്റിക്കുന്നു പെറ്റിവനയുശ
        തുടെരുമറ്റിതു വനീണശ ഓനരമാ കൈണറ്റികൈയുശ 
        കൈര്ന്നു തറ്റിന്നുശ വവര.

                                     വറനീടുശ ഓനരമാ നനീരുറവകൈളുശ 
                                      പെമാറവകൈട്ടുകൈള
                                       ചുട്ടുവപെമാളളറ്റി നറ്റിടെശ വവര 
                                       തണുതറയുശ ഈ ധരണറ്റിയുവമമാരുനമാള
                                       നറ്റിലക്കുനമമാ വവളറ്റിച്ചവശ കൈറ്റിഴക്കു ദറ്റികറ്റില്
                                        എഴുതറ്റിനചേര്തനീടുശ നകൈവലശ ആതമാകളറ്റില്...

                                        ഇവറ്റിവടെയുണമായുരുന നനീലഗ്രഹശ....

                                        
                                                 Anitta Sebastian               

                            



ഇരുടഡിൽ നഡിനഡ് പവളഡിച്ചതഡിനലകഡ്

നകൈരള ജനത നനരറ്റിട ഒരു ദുരനശ. മനുഷത്യവന്റെ കൈണ്ണറ്റില് നറ്റിറഞ്ഞ ഭയശ പ്രകൃതറ്റി. 
സഹറ്റിച്ച നവദനയല്പെകൈരമമായറ്റി മനുഷത്യ ജനീവവന നല്കൈറ്റിയ ഒരു പെമാഠമമാണല് പ്രകൃതറ്റി 
ദുരനശ.നമാശ അനുഭവറ്റിച്ചതറ്റിനല് ഒന്നുശ ഒരു കൈമാരണമല എനല് അററ്റിയമാശ.  

ദുരനതറ്റിവന്റെ ഇരുടല് നമ്മറ്റില് മൂടെറ്റിനറ്റില്ക്കുകൈയമായറ്റിരുന്നു. പ്രകൃതറ്റിയറ്റിലുണമായ 
മമാറങ്ങള കൈമാരണശ.  നമ്മുകല് നമ്മുവടെ സസനമാമമായുമല്ടെമായറ്റിരുന പെലവരയുശ 
നഷ്ടവപ്പെട്ടു. പെറ്റിഞ്ചുക്കുഞ്ഞുങ്ങവള വവര നഷ്ടവപ്പെട്ടു. എലമാവരുശ ബുദറ്റിമുടറ്റിലമായറ്റിരുന്നു.  
ഭക്ഷണതറ്റിനു വഴറ്റിയറ്റിലമാവത  വസ്ത്രതറ്റിനു വഴറ്റിയറ്റിലമാവത  നമ്മള ഓനരമാരുതരുശ 
കൈഷ്ടവപ്പെട്ടു.  എനമാല് വവളറ്റിച്ചതറ്റിവന്റെ കൈരങ്ങള നമ്മളറ്റില് പെതറ്റികമാന തുടെങ്ങറ്റി.  ആ
കകൈകൈള  കൈടെലമ്മുയുവടെ മകളുവടെയുശ ആര്മറ്റിയുവടെയുശ യുവമാകളുനടെതുമയറ്റിരുന്നു.  
ഇവരുവടെ കൈരങ്ങള അങ്ങവന നമ്മവളയുശ അനനകൈവരയുശ ജനീവറ്റിതതറ്റിനലകല് 
തറ്റിരറ്റിചവകൈമാണവന്നു.  ഒരു മമാസനതമാളശ കൈമാലശ ദുരറ്റിതതറ്റിവന്റെയുശ  
നവര്പെമാടെറ്റിവന്റെയുശ ദുദുഃഖവശ നപെററ്റി നമാശ കൈഴറ്റിഞ്ഞു.  പ്രളയവകൈടുതറ്റിയുവടെ 
ദറ്റിവസങ്ങളകല് നശഷശ നമുകല് അതറ്റിജനീവനതറ്റിവന്റെ നമാളുകൈളമായറ്റിരുന്നു.  

അതറ്റിജനീവനതറ്റിനല് നമ്മവള സഹമായറ്റിച്ച അനനകൈശ കൈരങ്ങളുണമായറ്റിരുന്നു.  ഈ 
നമാളുകൈളറ്റില് ഞങ്ങവള സഹമായറ്റിച്ച എലമാവനരമാടുശ തനീര്തമാല്  തനീരമാത നന്ദേറ്റിയുശ 
കൈടെപ്പെമാടുശ ഉണല് .  ഒതറ്റിരറ്റി നഷ്ടങ്ങള ഉണമാവയങ്കേറ്റിലുശ  അതറ്റിജനീവനതറ്റിവന്റെ 
നമാളുകൈളറ്റില് എലമാവരുശ ഒരുമറ്റിച. ജമാതറ്റി മത വത്യതത്യമാസമറ്റിലമാവത  എലമാവരുശ 
ഉളവകമാണ. ഈ ദുരനതറ്റിലല് നറ്റിന്നു ഞങ്ങവള രക്ഷറ്റിച്ച എലമാവര്ക്കുശ നന്ദേറ്റി.....

അസ്ന നമമാള പെറ്റി എ



പ്രളയക പ്രകൃതഡിയുപട പ്രതഡികെറ്റോരക

ആഗസ്റ്റല് 8 നകൈരള ജലത ഒനടെങ്കേശ നകൈമാരറ്റിതരറ്റിച്ച ആ ദറ്റിവസശ .8 മുതല്18 വവര  നകൈരളശ 
മുഴുവന പ്രകൃതറ്റിയുവടെ പ്രതറ്റികൈമാരമമായറ്റിരുന്നു.പ്രളയശ 357 ഓളശ നപെരുവടെ ജനീവവനമാടുകറ്റി. 
കൈണ്മുനറ്റിലൂവടെ സസനശ വമാസസ്ഥലങ്ങളുശ ഉപെകൈരണങ്ങളുശ ഒലറ്റിചനപെമാകുനതുകൈണനപ്പെമാള  
നകൈരളജനത പെഠറ്റിച്ചതല് സഹനതറ്റിവന്റെയുശ സഹകൈരണതറ്റിവന്റെയുശ 
പെമാഠങ്ങളമായറ്റിരുന്നു.ഇനവലവവരയുശ ശത്രുകളമായറ്റി കൈണവര് അനല് ഒരുമറ്റിച്ചല് കകൈനകൈമാര്ത. 

പ്രകൃതറ്റിനയമാടെല് നമാശ വചേയ്ത ക്രൂരതകൈളക്കുള്ള തറ്റിരറ്റിച്ചടെറ്റിയമാണല് ഇവ  എനല് നമാശ ഓര്കണശ.  
വയല് നറ്റികൈതറ്റിയുശ  കുന്നുകൈള ഇടെറ്റിചശ  മണല് വമാരറ്റിയുശ  വൃക്ഷങ്ങള വവടറ്റി നശറ്റിപ്പെറ്റിചവമലമാശ 
നമാശ പ്രകൃതറ്റിവയ വളവര അധറ്റികൈശ നവദനറ്റിപ്പെറ്റിച.പ്രകൃതറ്റിവയ നമാശ തവന ഇലമാതമാകമാന ശമറ്റിച.
അങ്ങവന പെക്ഷറ്റികൈളുവടെ കൈറ്റിളറ്റിനമാദവശ  അരുവറ്റികൈളുവടെയുശ  നതമാടുകൈളുവടെയുശ കൈളകൈളമാരവവശ  
പുളറ്റിര്മ നല്കുന ഇളശ കൈമാറ്റുശ ദമാഹശമറ്റിനറ്റിയുശ  കൂടെമാവത ജനീവവന്റെ  ഒരശശമമായ ജലവശ  ഒവക 
പെതറ്റിയ പെതറ്റിവയ ഇലമാതമാവന തുടെങ്ങറ്റി കൈഴറ്റിഞഞ്ഞറ്റിക്കുന്നു.  അങ്ങവന പ്രകൃതറ്റിയുവടെ കൈണ്ണുനനീരമായറ്റി
അവള പ്രളയവത ഒഴുകറ്റി.  എനമാലുശ ഈ പ്രളയവകടുതറ്റിമൂലശ നമാശ പെരസ്പര 
സഹകൈരണതറ്റിവന്റെ വലറ്റിവയമാരു പെമാഠശ പെഠറ്റിച.  പെരറ്റിമറ്റിതറ്റികൈള വളവര കുറഞ്ഞ  വറ്റിവറ്റിധ 
കൈത്യമാമ്പുകൈളറ്റിലമായറ്റി  നമാശ ആ ദറ്റിവസങ്ങള കൈഴറ്റിചകൂടറ്റി. ഒമതമാശ തറ്റിയതറ്റി രമാവറ്റിവല  ഞമാന 
ഉണരുനതല്  എവന്റെ പ്രനദശതള്ള മൂന്നു നപെര് ഉരുളവപെമാടലറ്റില് കൈമാണമാതമായറ്റി എന 
വഞടറ്റിക്കുന വമാര്തനയമാവടെയമാണല്.  അതറ്റിവലമാരമാവള ഇനറ്റിയുശ കൈണകൈറ്റിടറ്റിയറ്റിടറ്റില.  
പ്രകൃതറ്റിയുവടെ ഈ ക്രൂരതയറ്റില് നറ്റിന്നുശ  നമാശ കൈര കൈയററ്റി നവ നകൈരളശ പെടുതയര്തമാന  നമാശ 
ഒരുമറ്റിച കകൈ നകൈമാര്ത. സശഭമാവനകൈളുമമായറ്റി വറ്റിവറ്റിധ സശസ്ഥമാനങ്ങളറ്റില്നറ്റിന്നുശ രമാജത്യങ്ങളറ്റില്
നറ്റിന്നുശ ഉനത പെദവറ്റിയറ്റിലുള്ളവവരതറ്റി കകൈതമാങ്ങമായറ്റി .  നമാശ പെടുതയര്തശ നവ 
നകൈരളവത  എന ഉറച്ച  തനീരുമമാനവമമായറ്റി  നകൈരളതറ്റിവന്റെ ഈ അവസ്ഥവയ നമാശ 
അതറ്റിജനീവറ്റിച കൈഴറ്റിഞ്ഞറ്റിരറ്റിക്കുന്നു.  അതറ്റിജനീവനതറ്റിവന്റെ പെമാഠങ്ങള നമാശ പെഠറ്റിച 
കൈഴറ്റിഞ്ഞറ്റിരറ്റിക്കുന്നു.  നവ നകൈരളവത നമുവകമാരുമറ്റിച്ചല് പെടുതയര്തമാശ.  അതറ്റിനമായറ്റി നമുകല് 
ഒരുമറ്റിച്ചല് കകൈനകൈമാര്കമാശ.  ഇനറ്റിവയങ്കേറ്റിലുശ സുരക്ഷറ്റിതമമാവയമാരുജനീവറ്റിതശ നമാശ 
ആഗ്രഹറ്റിക്കുന്നുവണങ്കേറ്റില്  നമുകല് പ്രകൃതറ്റിവയ സശരക്ഷറ്റികമാശ. ഇനറ്റിയുള്ളതല് നമ്മുവടെ 
അതറ്റിജനീവനതറ്റിവന്റെ നമാളുകൈള.

അര്ച്ചന ആന ചേമാനകമാ

  





പ്രളയക

      
     വമാര്തകൈളറ്റില് പ്രളയശ....

     കൈണ്ണനീരറ്റിവന്റെ പ്രളയശ......

     മഴ കദവങ്ങള കൈനറ്റിഞ്ഞ പ്രളയശ 
     എങ്കേറ്റിലുശ ദു:ഖശ
     ഒമാര്മ്മകൈള മറഞ്ഞു.....

       പ്രളയതറ്റില്
    സസപ്നങ്ങള ഒഴുകൈറ്റി...
   പ്രളയതറ്റില്
ഒടുവറ്റില് വന 
   പെത്ര വമാര്തയറ്റില്
 ഒരു കൈടെലറ്റിരുമല് 
  വമാര്തയുവടെ ഉളളറ്റിലറ്റിങ്ങവന-

 ഞമാന കൈമാതറ്റിരറ്റിക്കുകൈയമാണല് 
 നറ്റി തറ്റിരറ്റിചവരുവമന പ്രതനീക്ഷയറ്റില്
 പ്രളയശ....

 ഹ്രദയതറ്റിലുശ വമാര്തയറ്റിലുശ...

                                          
                                                

                                                                                      Adarsh Vinod



അതഡിജചീവനക

അതഡിജചീവനതഡിപന്റെ നറ്റോളുകെള് പെഡിനഡിടുനമറ്റോള് 
അതഡിനശ്രേഷ്ഠമറ്റോയ ഒരൂ സറ്റോനഹറ്റോദരര്യതഡിപന്റെ
മുഖമുദ്രയറ്റോയഡ് നശറ്റോഭഡിച്ചുനഡിൽകക്കുുകെയറ്റോണഡ് നമ്മുപട 
പകെറ്റോച്ചുനകെരളക നസ്നേഹതഡിപന്റെ സറ്റോനഹറ്റോദരര്യ-
തഡിപന്റെയുക അടഡിതറയഡിൽ നശറ്റോഭഡിച്ചുനഡിൽകന 
നകെരളതഡിൽ അവയുപട യഥറ്റോ൪ത്ഥമറ്റോയ രൂപെക
പതളഡിയഡികവറ്റോൻ ഈ പ്രളയകെറ്റോലതഡിനഡ് സറ്റോധഡിച്ചു .നറ്റോക 
എന്തു പചയ്യുന്നുനവറ്റോ അതഡിനുള്ള ശഡിക്ഷ 
നമ്മുകഡ് ഒരു നറ്റോള് കഡിടക അങ്ങപന പ്രകെര്യതഡി നമ്മുകഡ് 
നൽകെഡിയ ആ പെരചീക്ഷണതഡിൽ നറ്റോക ഒറപക-
ടറ്റോയഡി വഡിജയഡിച്ചു നസ്നേഹവക സറ്റോനഹറ്റോദരര്യവക നകെറ്റോണഡ് നറ്റോക 
പതളഡിയഡിച്ചഡിരഡികന്നു...."നറ്റോക മഹറ്റോപ്രളയ-
പത അതഡിജചീവഡിച്ച മഹറ്റോജനതറ്റോ.....”

അലന ഷഷജജ





പ്രളയക

പ്രളയതറ്റിനല് ഏറവശ നല ഉദഹരണശ നകൈരളശ തവനയമാണല്.അതറ്റി ഭയങ്കേരമമായ 
പ്രളയശ നകൈരളറ്റിതറ്റില് ഉണമായതല് ആരുശ മറകമാന വഴറ്റിയറ്റില.                                

                                                  അതറ്റിഭയങ്കേരമമായറ്റിരുന്നു 2018 ആഗസ്റ്റല് മമാസശ 
നകൈരളശ നനരറ്റിടതല്.ഇനപ്പെമാഴുശ അതറ്റില് നറ്റിനല് കൈരകൈയമാറമാത ഒരുപെമാടെല് ആളുകൈവള 
കൈമാണമാന ആകുശ. അപ്രതനീക്ഷമമായറ്റിരുന്നു ആ ദുരനശ.മലവവളളപെമാച്ചറ്റിലറ്റിലുശ 
ഉരുളവപെടലറ്റിലുശ  വവളളവപെമാകവശ എലമാശ നകൈരളവത മൂടെറ്റി.ശക്തമമായ മഴയറ്റില് 
മനുഷത്യവന്റെ സമമാദത്യശ മമാത്രമല ജനീവനുശകൂടെറ്റി എടുത.നറ്റിരവധറ്റി നപെര് ഇതറ്റിനല് 
ഇരയമായറ്റി .പ്രളയശ പ്രക്രതറ്റിയുവടെ ഒരു പ്രതറ്റിഭമാസമമാണല്.തമാഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളമായ 
ആലപ്പുഴ,എറണമാകുളശ ഒവക വവളളതറ്റില് മുങ്ങറ്റി,മധത്യ സ്ഥലങ്ങളറ്റില് വവളളശ 
വപെമാങ്ങറ്റി.ഉയര് സ്ഥലങ്ങളറ്റില് ഉരുളവപെമാടറ്റി.എലമാ അങ്ങവന തനീര്ന്നു.

                                             നനമ്മ ഓനരമാര്തനരയുശ രക്ഷവപെടുതമാന ഒരുപെമാടെല് 
നപെര് ഉണല്.പ്രളയതറ്റിനു നകൈരളശമമാത്രശ അല ഉദമാഹരണശ.സമന രമാജത്യമമായ 
അനമരറ്റികയറ്റില് നപെമാലുശ പ്രളയവശ ചുഴലറ്റികൈമാറ്റുശ വരമാറുണല്.പ്രളയവതകൈമാള വലറ്റിയ
ദുരനശ നലമാകൈശ നനരറ്റിടല്വകൈമാണറ്റിരറ്റിക്കുന്നു.ഇനനഡമാനനഷത്യ അതറ്റിനല് വലറ്റിയ 
ഉദമാഹരണമമാണല്.അവറ്റിവടെ ഇടെകല് സുനമാമറ്റി ഉണമാവകൈയുശ അനനകൈശ നപെരുവടെ 
ജനീവന എടുക്കുകൈയുശ വചേയ.കൈമാഷനീരറ്റിവല ജനത എല വര്ഷവശ വവളളവപെമാകശ 
നനരറ്റിടുന്നുണല്.ആദത്യവമമാവക അവരുശ കൈരയുമമായറ്റിരുന്നു എനമാല് ഇനപ്പെമാള 
അതറ്റിവന ധനീരതനയമാവടെ നനരറ്റിന്നു.                      

                                                                                  

                                                                  Ardra Joyice

                                        



നമുകഡ് നനരഡിടറ്റോക ഈ ദുരന്തപത 
അതറ്റിഭനീകൈരമമായറ്റിരുന 2018 ല് നകൈരളശ നനരറ്റിട പ്രളയശ. ഇനപ്പെമാഴുശ നമാശ അതറ്റില് 

നറ്റിന്നുശ പൂര്ണ്ണമമായുശ നമമാചേനശ നനടെറ്റിയറ്റിടറ്റില. അപ്രടെനീക്ഷറ്റിതമമായറ്റിടമായറ്റിരുന്നു ആ
ദുരനശ നമ്മറ്റില് എതറ്റിയതല് .നറ്റിരവതറ്റി നപെര് അതറ്റില് വപെടല് മരണശ അടെഞ്ഞു
നറ്റിരവതറ്റി നപെര്കല് പെരറ്റികല് പെററ്റി.അനനകൈശ നപെര്കല്  സര്വ്വതുശ  നഷ്ടവപെട്ടു പെല
കുടറ്റികൈളക്കുശ അവരുവടെ പെമാഠമാപുസ്തകൈങ്ങള നഷ്ടവപെട്ടു.ഇനറ്റി നമ്മുകല് ഒരുമറ്റിച്ചല്

പ്രവര്തറ്റികമാശ നമ്മുവടെ നവ നകൈരളതറ്റിനമായറ്റി.നറ്റിരമാശരമാകൈമാതറ്റിരറ്റിക്കുകൈ നമുകല്
നമ്മള സമചേറ്റിതതനയമാവടെ ഈ ദ്രരനവത നനരറ്റിടുകൈയമാണല് നവണതല് നലമാകൈതല്

എത്രനയമാ രമാജത്യങ്ങളറ്റില് ദുരനങ്ങള അരനങ്ങററ്റിട്ടുണല് അവവയ ധനീരതനയമാവടെ
നനരറ്റിട ചേരറ്റിത്രമമാണല് നലമാകൈതറ്റിനന്റെതല്.കുടറ്റികൈള വവര ദ്രനവത നനരറ്റിടല്

സമനരമാജത്യമമായ അനമരറ്റികമായറ്റില് നപെമാലുശ ചുഴലറ്റികൈമാറ്റുശ പ്രളയവശ
അനനകൈമായറ്റിരങ്ങവള ദുരനലമാഴ്ത്തുന വമാര്ത നമാശ വയറ്റികമാരുണല് നകൈരളശ 1924 ല്
ഒരു മഹമാപ്രളയതറ്റില് വപെടതമാണല് ഇനനതകമാള കുടുതല് മരണശ അന്നുണമായറ്റി

എനമാണല് കൈരുത വപെടുനതല്.പ്രളയശ പ്രകറ്റിതറ്റിയുവടെ സമാധമാരണ
പ്രതറ്റിഭമാസമമാണല്.അതരശ ദുരറ്റിനങ്ങള ഇനറ്റിയുശ ആവര്തറ്റിനച്ചകമാശ ദുരറ്റിനവത

നനരറ്റിടല് ജനീവറ്റികമാന ഉളള ധനീരതയുശ ആതശക്തറ്റിയുശ ആര്ജറ്റിക്കുകൈയമാണല്
നവണതല്.2018-ല് പ്രളയതറ്റില് 357 നപെര് മരണമടെഞ്ഞു.ആഗസ്റ്റല്  8-നല് ആരശഭറ്റിച്ച
ഈ മഹമാദുരനശ മടെങ്ങറ്റി നപെമായതല് പെത ദറ്റിവസതറ്റിനു നശഷമമാണല്.പ്രളയതറ്റില്
മരണ മടെഞ്ഞവര്ക്കുശ  വനീടുകൈള നഷ്ടവപെടവര്ക്കുശ നവണറ്റി നമ്മുകല് പ്രമാര്ഥറ്റികമാശ.

                                                              
                                                Alby Shaji

                                                                             







മർതര്യപന്റെ നഡിലവഡിളഡി
ഒരുരമാവല് പുലരുനമമാള
ഭൂമറ്റിയുശ പുഴയമായറ്റി പെറ്റിറന്നു.
മര്തത്യനുശ പെല ദറ്റികറ്റിലമായറ്റി
മരണശ മുഖമാമുഖശ കൈമാണുന മമാത്രയറ്റില്
മകവള എടുക്കുവമാന മറന്നുനപെമായറ്റി
ഉടുതുണറ്റി മമാത്രമമായറ്റി കൈരയറ്റിനലകല്
എടുതറ്റിടുനമമാള മര്തത്യവന്റെ ഉള്ളശ വറ്റിങ്ങറ്റിടുന്നു.

 ജനശ തനവര്  ജനശ വകൈമാടുതവര്
 എവറ്റിവടെയമാവണനററ്റിയമാവത നതങ്ങറ്റി
 നചേമാര നനീരമാകറ്റി സശഭരറ്റിച്ചവതലമാശ
 പ്രളയശ കൈവര്വനടുത
 പ്രമാണവന്റെ പ്രമാണനമായറ്റി
 നസ്നഹറ്റിച്ചവവരയുശ  പ്രളയശ കൈവര്വനടുത.

 മരണവത തഴുകൈറ്റിയ മര്തത്യനുനവണറ്റി
വപെമാഴറ്റിക്കുവമാന ഒരറ്റിറ്റു കൈണ്ണുനനീര് ബമാകറ്റിയറ്റില.

 ഇനറ്റിവയന്തു നവണവമനററ്റിയമാവത
മര്തത്യവന്റെ വനഞ്ചകൈശ നനീററ്റിടുന്നു.                     

                    എയല്ഞ്ചല് മരറ്റിയ ബമാബു.



പ്രളയക 

2018 ജുലല - ഓഗസറഡ് മസങ്ങളഡിൽ പതകപെടഡി       ഞറ്റോറ൯
കെറ്റോലവർഷകെറ്റോലതഡ് ഉ  യർന അളവഡിൽ മഴ പപെയ്തതഡിപന്റെ ഫലമറ്റോയഡി 2018 ൽ

നകെരളതഡിൽ പവള്ളപപെറ്റോകദുരന്തക സകഭവഡിച്ചു 1924 ജുലല - ഓഗസറഡ്
മറ്റോസങ്ങളഡിലറ്റോയഡി നകെരളതഡിൽ ഉണറ്റോയ ഭഡികെരമറ്റോയ പവള്ളനപെറ്റോകക
99 തഡിപല പവള്ളപപെറ്റോകെക എനപപെരഡിൽ ഇതറഡിയപപെടുന്നു .1099
കെറകഡിടകെമറ്റോസക ഒനഡിനഡ് തുടങ്ങഡിയ മൂനറ്റോഴഡ്ച്ചനയറ്റോളക നചീണ്ടുനഡിന

നപെമറ്റോരഡിയഡിലക പ്രളയതഡിലക നകെരളതഡിപല തറ്റോഴ്ന്ന ഭറ്റോഗങ്ങള് മുഴുവ൯
മുങ്ങഡിനപെറ്റോയഡി  . സമുദ്രനഡിരപഡിൽ നഡിനഡ് 6500 അടഡി ഉയരമുള്ള മൂനറ്റോറഡിപല

നതയഡിലനതറ്റോടങ്ങളഡിൽ  വപര പവള്ളക കെയറഡി . 
                        

                                               പ്രളയപതയുക തൽഫലമറ്റോയുണറ്റോയ
പകെടുതഡികെപളയുക തുടർനഡ് നകെരളതഡിനഡ് ഏകെനദശക 40000 നകെറ്റോടഡിയുപട

നഷക സകഭവഡിച്ചു.ശക്തമറ്റോയ മഴപയ തുടർനഡ് നകെരളതഡിപല മഡിഖര്യ
ജഡില്ലകെളഡിലക പവളളപപെറ്റോകവക മലനയറ്റോര നമഖലകെളഡിൽ ഉരുളുപപെറ്റോടലക
ഉണറ്റോയഡി.അണപകെടകെളഡിപല ജലനഡിരപഡ് ക്രമറ്റോതചീതമറ്റോയഡി ഉയർനനതറ്റോപട
അവയുപട ഷടറുകെള് തുറന്നുവഡിടതഡ് പവളളപപെറ്റോകതഡിപന്റെ ആഘറ്റോതക

വർദഡിപഡിച്ചു.ചരഡിത്രതഡിൽ ആദര്യമറ്റോയഡിയറ്റോണഡ്  നകെരളതഡിപല 54
അണപകെടകെളഡിൽ 35 എണ്ണവക തുറന്നു വഡിപണണഡി വനതഡ് .26 വർഷപത
ഇടനവളകഡ്  നശഷമറ്റോണഡ് പചറുനതറ്റോണഡി അണപകെടഡിപന്റെ 5 ഷടറുകെള് ഒരുമഡിച്ചഡ്
തുറനതഡ്.അതഡിശക്തമറ്റോയ മഴയഡിൽ വയനറ്റോനട ജഡില്ല പൂർണമറ്റോയുക ഒറപപെട
എനഡ് പെറയറ്റോക.നദഡികെള് കെരകെവഡിഞഡ് ഒഴുകെഡിയതഡ് നററ്റോഡഡ്,നറയഡിൽ,നവര്യറ്റോമ

ശ്രേകഖലകെപള ബറ്റോധഡിച്ചു.1924 പല പവളളപപെറ്റോകതഡിനു നശഷക
നകെരളതഡിൽ ഉണറ്റോയ ഏറവക വലഡിയ പ്രളയമറ്റോണഡ് 2018 പല

പവളളപപെറ്റോകക.                                  

 
Adarsh and Victor



പ്രളയകെറ്റോല  ജചീവഡിതങ്ങള്

1924-നു നശഷശ ഉണമായ ഏറവശ വലറ്റിയ ദുരനമമാണല് ഇനല് നകൈരളതറ്റില്  
സശഭവറ്റിച്ചതല്.  പ്രളയശ മൂലശ നകൈരളതറ്റിവല ജനങ്ങള  ഒരുപെമാടെല് കൈഷ്ടപെമാടുകൈള
സഹറ്റിനകണറ്റിവന്നു.  വവള്ളവപ്പെമാകശ മൂലശ  ജനങ്ങളകല് സസനശ വനീടു 
നപെമാലുശ ഉനപെക്ഷറ്റിച്ചല് കൈത്യമാമ്പുകൈളറ്റില് നപെമായറ്റി കൈഴറ്റിനയണറ്റിവന്നു.  സസനമമായറ്റി 
ഉണമായറ്റിരുന സമമാദത്യവമലശ വവള്ളപ്പെമാച്ചറ്റിലറ്റില് ഒലറ്റിചനപെമായറ്റി.  
ഉരുളവപ്പെമാടലറ്റില് ഒരുപെമാടെല് ജനീവനുകൈള നഷ്ടവപ്പെട്ടു.  സസനമമായറ്റി 
ഉണമായറ്റിരുന കൃഷറ്റിയറ്റിടെങ്ങളുശ കൃഷറ്റിയുശ ഒലറ്റിചനപെമായറ്റി.  പ്രളയശ മൂലശ  
വളര്ത മൃഗങ്ങള നശറ്റിച.  ഉരുളവപ്പെമാടലുശ വവള്ളവപ്പെമാകവശ മൂലശ 
ഗതമാഗതവശ തടെസ്സവപ്പെട്ടു. കുടനമാടറ്റിവല വനല്കൃഷറ്റി മുഴുവന വവള്ളശ കൈയററ്റി 
നശറ്റിച.  ഇവതമാവക മൂലശ  ഓനരമാ പ്രനദശവറ്റിശ ഒറവപ്പെട നറ്റിലയറ്റിലമായറ്റി.  ഈ 
വര്ഷവത പ്രളയശ  നകൈരളവത ഒരു നമാശതറ്റിവന്റെ  വകറ്റിനലകല് നയറ്റിച്ച 
ഒരനുഭവമമാണല് എനറ്റികല് നതമാനറ്റിയതല്.

   

                                                               
ആഷല്ളറ്റി തങ്കേച്ചന



എപന്റെ നറ്റോടഡ്
നകൈരളശ തറ്റിങശ നമാടെമാണല്
കൈഥകൈളറ്റിയമാടുശ നമാടെമാണല്
നകൈരളവമവനമാരു നമാടെമാണല്
പെമാടെശ നറ്റിറവയ തങ്കേകൈതറ്റിരുകൈള
നൃതശ വയ്ക്കുശ നമാടെമാണല്
പുഴകൈവള കൈളകൈള ഗനീതമുണര്തറ്റി
പുളകൈശ വകൈമാളശ നമാടെമാണല്
കൈമാവടു നമടുശ കൈമാടമാറുശ
കൂടശ നചേര്വനമാരു നമാടെമാണല്
 മമാനുശ മയറ്റിലുശ മുയലുകൈളുശ
കൈകൗതുകൈനമകുശ നമാടെമാണല്
മമാനവവരവയമാനമായറ്റി കൈവണമാരു 
മമാനവലറ്റി വവനമാരു നമാടെമാണു നകൈരളശ.

സുവര്ണ്ണ സുനരഷല്

. 



മഴ തവളങ്ങള്

"മഴ പപെയ്തു തുടങ്ങഡി.പെല

തറ്റോളതഡിൽ എഴുതപപട കെവഡിത

നപെറ്റോപല ചഡിലനപറ്റോള്

പവയഡിലഡിപന്റെ അകെമടഡിനയറ്റോപട

ഒരു പചറുചറ്റോറൽ അനപറ്റോള് 

മഴകഡ് പ്രണയതഡിപന്റെ ഭറ്റോവക

ചഡിലപറ്റോള് മനസഡിൽ

കഴഡിച്ചു മൂടഡിയ

സർവ്വദുഖങ്ങപളയുക 

ആവറ്റോയഡിച്ചഡിപടന നപെറ്റോപല 

ഇരുണ്ടുമൂടഡിയ മറ്റോനക പെഡിപന

ആർതലച്ചഡ് ഒരു ഇരമൽ

മണ്ണഡിപനയുക മനസഡിപനയുക

കെഴുകെഡി ശുദ്ധമറ്റോകറ്റോപനന

നപെറ്റോപല മഴറ്റോയഡിനചീയുക 

കെറ്റോതഡിരഡികന പ്രനദശങ്ങളഡിൽ

മഴ വരുപമന 

പ്രതചീക്ഷയുപട തറ്റോളക

കെറ്റോതഡിരഡിപഡിപന്റെ ഭറ്റോവക 

മലയറ്റോളഡിപയുപട മനസ്സുമറ്റോറഡിയ 

ചഡില മഴ അനുഭങ്ങള്"

                                                                                Adorn k Joshy





വപെരുമഴ    യുവടെ തമാളുകൈള മനനമാഹരമമാകറ്റിയ  

എലമാകൂട്ടുകൈമാര്ക്കുശ നന്ദേറ്റി.....................
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