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പപയപപട പകകച കടകകരര,
വപവര സകരങതപക വപദദയപട അനന സകധദതകപള പരപചയപപടകനന,
പരപശശലനന രനടവകനന പരതദകന പതരപഞടകപപട നപങൾ - Little kites പസപദശകരപകന ഇ-മകഗസപൻ പസനന രമരശസപനന പതമയകർന ഒര
അനഭവമകയപരപകന. പതചകവകളങൾ രതടന പകകച പതനഗങൾകന അവപര
തകളകതകമകയപ ഉയരങളപരലകന ചലപപപകന ബപബപൻ ഫകദറപനന ,റശനടശചറപനന
അഭപനനനങൾ....
ഇ-മകഗസപൻ കകരലകചപതമകയ ഒര അനപവകരദത എനതപരനകകളപരപ സമയ സല മകനങപള ( Time - Space dimensions ) കകകമപളപപലകതകന
ആധനപക സരങതങളപട പരയകഗ തലന കടപയകണന. വപവര സകരങതപക
വപദദയപട സസപകകകശങൾ കശഴടകകൻ ഈ എളപയ തടകന ഒര വലപയ
കതപരപകപട....
ആശനസകരളകപട,
ഫക. രജകസഫന ഇ.എന.
മകരനജർ
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പപയ കടപകപള, ലപറപല കകറനസന അഭപമഖദതപല ഒര മകഗസപൻ ഒരങപ
ഇറങന എനറപഞതപല അതപയകയ സരനകഷമണന. ഇതപപല സഷപകൾ
തയകറകകപയ
സനരനഹപർവന

എലകവപരയന,
ഞകൻ

രനതതസന

അഭപനനപകന.

നലകപയ

അദദകപകപരയന,

എഴതകകരപട

ഭകവനപയ

അതപനനരയകജദമകയ വപധതപല രപകലപന പചപയടത ലപറപല കകറനസന
അനഗങൾരകകരരകരതർകന എപന ഹദയന നപറഞ ആശനസകൾ.
ഇ. ഡപ. കഷലജ ടശചർ
പഹഡനമ പസനട സന
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9-ാാാം കാസസ്സിലലെ ലെസ്സിറസ്സില് കകൈററ്റ്സറ്റ് കുടസ്സികൈളുലടെ ആഭസ്സിമുഖഖ്യതസ്സില് ഒരു ഇ-മാഗസസ്സിന
തയാറാക്കുന്നു
തയാറാക്കസ്സിയ

എന്നറസ്സിഞ്ഞതസ്സില്
എലാവലരയുാം,

സനനാഷസ്സിക്കുന്നു.
നനേതൃതതാം

നേല്കൈസ്സിയ

ഇതസ്സിലലെ

സൃഷസ്സികൈള

അദഖ്യാപകൈലരയുാം,

അഭസ്സിനേനസ്സിക്കുന്നു. നേസ്സിങ്ങള ഒനരാരുതരുാം ലെസ്സിറസ്സില് കകൈററ്റ്സറ്റ് ആയസ്സിതത്തീരലട.
ശത്തീ. ലകൈ.പസ്സി.സദാശസ്സിവന
പസ്സി ടെസ്സി എ പ്രസസ്സിഡനറ്റ്
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ആശനസകരളകപട....

കകറന മകസർ ഫക. ബപബപൻ രജകസന

കകറന മപസനട സന റശനരമകൾ എന. സപ.
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ഈ വര്ഷാം വസ്സിരമസ്സിക്കുന്നവര്

Sr. K. J. Lissy

Sr. Jancy Varghese
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Sr. Rani Joseph
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ഡാനസ്സി നജാര്ജറ്റ് (അധഖ്യാപസ്സികൈ)

എലന നകൈരളാം
നഥിരുപമ സസൗന്ദരരതഥിനന്റെ കേളഥിനതയാട്ടഥില
എന നകേയാച്ചു കകേരളള... സപ്തവര്ണ്ണങ്ങളുനമയാഴുകേഥി
ഹരഥിതയാഭമയാള ഈ തറവയാട്ടു മുറ്റതു നഥിലപുഞയാന
പരശുരയാമനന്റെ മഴുവഥിന കേഥകകേട്ടുയഥിര്നകേയാണ
സസ്വപസ്നപൂങ്കയാവനള
സസ്വച്ഛന്ദനമയാഴുകേുന്നു കേളകേളയാരവള
നപയാഴഥികുന്നു നദഥികേള
സഹരനന്റെ തഥിരുമുടഥിയഥില നഥിന്നുനമയാഴുകേഥി
നവീരുറ്റ ചയാലുകേള നനയസ്കുനന്നയാരവീ പച്ചഭൂമഥി
തവീര്തൂ സങ്കലപങ്ങള ഒരു നയാടഥിന ചരഥിതള
കകേട്ടൂ...പുകേളനപറ്റ വവീരഗയാഥ
കലയാലപൂകുല തഥിങ്ങഥി മയാവുകേള മണളവവീശുന്നു
അമരതഥിരുന്നു തുഴയുന്ന നപയാനകതയാണഥി
കേളനമഴുതഥി പഞ്ഞ മയാസങ്ങളുള
ചഥിതല തഥിന്ന സങ്കലപങ്ങള
അവ തവീര്തു കേടതനയാടന കേവഥിതകേള
മണ്ണഥിനന്റെ മണള പൂണ വയലുകേള
വയകലലകേള പയാടഥിയ നകേയായസ്തുപയാട്ടഥിന വയായസ്തയാരഥികേള
വയാളുള പരഥിചയുള കേണ കചകേവനയാര്കുണു
പറയയാന കകേയാട്ട-നകേയാതളങ്ങളകുമുണു
പഴനമയാഴഥി പയാട്ടുകേള
തമ്പുരയാനന്റെ മുറുകഥിതുപലഥില
നചഞയായമഥിട്ട വരമ്പുകേളഥിവഥിനട പഴനമയാഴഥി
നപയാരുളകതടഥി അലയുന്ന ചുരുളമുടഥിനകേട്ടുകേള
പൂരപറമ്പഥിനന്റെ കേയാഹളധസ്വനഥികേളുള കകേളകുന്നവീല്ല
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കൃതഥിമകൂട്ടഥില തഥിമര്തയാടഥിയ നഥിറച്ചയാര്തഥിട്ടു
നപയാനകകേരളള
വന്നൂ...വറുതഥികു പച്ചമഞ്ഞളഥിന ഗനള
കേളഞ്ഞൂ...നതയാട്ടുകേൂട്ടയാന മയാമ്പഴപുളഥികശ്ശേരഥി ബയാകഥിയഥില്ല
നവീര്തടങ്ങള കേണ്ണവീര്ചയാലയായസ് കേരഞ്ഞൂ...
വറ്റഥിവരണു മരുഭൂമഥിയയായസ് മയാറുനന്നയാരവീ
മരുപച്ച കതടഥി കേുപഥിനവളള കേുടഥിച്ചലയുന്നവര്
നമള..... മഴവഥില്ലഥിന നഥിറള മറന്നവര് നമള
ഒയാണതപനന വരകവറ്റവര് നമള
കേണ്ണഥിനലരഥിഞ്ഞു കേരഥികട്ടയയാള കേറുപഥിനന്റെ ഗനള
തഥികേട്ടഥിവന്നഥിവഥിനട പഴനമയാഴഥി പയാട്ടഥില്ല
പയഥിന കേരച്ചഥിലഥിവഥിനട കകേട്ടഥില്ല
പൂവനകകേയാഴഥി കേൂകേയാന മറന്നുകപയായഥി ...!
നതളഥിഞ്ഞൂ കേയാനനള
കേയാട്ടയാറഥിനന്റെ കേുറുകേല അകേലങ്ങളഥില
നപയാലഥിഞ്ഞൂ...
മവീനമയാസതഥിനന്റെ ചൂടഥില തളര്ന്നൂ...
കൃതഥിമനപയാറുതഥിയഥില കേലഥികേയാലമണഞ്ഞൂ
കേണ്ണുനവീര് കേുടഥിച്ചു മരഥികയാന വഥിധഥികനപട്ടവര്
കേയാലമയാള വഞഥിതുഴഞ്ഞു തളര്ന്നവര് - നമള
നമള പ്രളയവുള,പകേലഥിനന്റെ ചൂടുള തളര്തഥി
അതഥിലനപട്ടുഴലുന്നവര് നമള
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നശതത. ടെസ്സി

(9-E)

മലെയാള ഭാഷയുലടെ സസൗനരഖ്യാം
“മന്ദള മന്ദള ഇലകേളഥിളകേഥിയയാടുന്ന കകേര
വൃക്ഷങ്ങള തലയുയര്തഥി നഥിലകുന്ന,
കേളകേളനമയാഴുകേുന്ന നദഥി, പച്ചയുടുപണഥിഞ്ഞസ്
തലയുയര്തഥി നഥിലകുന്ന സഹരനുള"....
അങ്ങനന
എത
വര്ണ്ണഥിച്ചയാലുള
മതഥി
വരയാതതയാണസ് കകേരളതഥിനന്റെ ഭൂപ്രകേൃതഥി.
പകേകുടള കപയാനല നചറുതയാണസ് നമുനട കദശനമങ്കഥിലുള ഈ നകേയാച്ചു കകേരളതഥിനന്റെ
കേവീര്തഥി എതയാതതയായഥി ഒരഥിടവുമഥില്ല. ശങ്കരയാചയാരരനന്റെ നയാടയായ കകേരളള
പയാണഥിതരതഥിനള മറ്റു കേഴഥിവുകേളകുള ഒട്ടുള തനന്ന പഥിറകേഥിലല്ല. എന്നയാല ഇതയുള
മഹതരമയായ ഈ കകേരളതഥില ജനഥികയാനുള, വളരയാനുള, വഥിദരയാഭരയാസള കനടയാനുള
കേഴഥിഞ്ഞതഥില നയാള ഒരു വഥിധതഥില സകനയാഷവയാനയാരല്ല എന്നതയാണസ് സതരള. മലയയാള
ഭയാഷനയ മറന്നു കപയാകേുന്ന ആധുനഥികേ തലമുറ. ആളഗകലയ ഭയാഷനയ
കതടഥികപയാകേുന്നവരയായസ് മയാറഥികഴഥിഞ്ഞഥിരഥികുന്നു നമള പലരുള. മലയയാളള നമുനട
അമയയാനണന്ന
സതരള
മറന്നു
നകേയാണുള
ഈ
കശ്രേഷ്ഠ
ഭയാഷനയ
തളഥികളയുകേയുമയാണസ് നമളഥില പലരുള.
നപനട്ടന്നസ് കനയാകഥിയയാല ഒറ്റച്ചരടഥില കകേയാര്തതയാണസ് നമുനട മലയയാള ഭയാഷ എന്നസ്
കതയാന്നുള. എന്നയാല മലയയാളള എന്ന ഭയാഷയാശയാഖയഥികലകസ് കേടന്നു നചന്നയാല
നമുകകനകേള വയാകേരങ്ങളുള, പ്രകയയാഗങ്ങളുള, വര്ണ്ണനകേളുള അങ്ങനന പലതുള
കേയാണയാന സയാധഥികുള.
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ഒരു കേുഞ്ഞഥിനന്റെ ജവീവന അവനന്റെ അമയുനട ഉളഥില തുടഥികുകമ്പയാള തനന്ന
അവനഥില മലയയാള ഭയാഷയുള തുടഥികുള. ആദരമയായസ് ഒരു കേുഞ്ഞസ് ഈ കലയാകേതഥികലകസ്
കേടന്നുവരുകമ്പയാള അവന ആദരള നുകേരുന്നതസ് അമഥിഞ്ഞപയാലയാണസ് . അമഥിഞ്ഞപയാല
കപയാനല കേലര്പള വഥിഷമയവുമഥില്ലയാത ഒന്നയാണസ് മലയയാള ഭയാഷ എന്നസ് നമുകസ് പറയയാന
സയാധഥികുള. കേയാരണള ഒരയാളകസ് സസ്വപള കേയാണയാനുള, പരസ്പരള അറഥിയയാനുള
മയാതൃഭയാഷയഥിലൂനട സയാധഥികുള. 'ഒരു കേയാരരള പഠഥിച്ചയാല അതസ് അതു കപയാനല
ഹൃദരസ്ഥമയാകേണനമങ്കഥില അതസ് നയാള മയാതൃഭയാഷയഥിലൂനട ആകലയാചഥികണള.
നമുനട മലയയാള ഭയാഷയുനട മഹഥിമ വയാഴഥിപയാടയാതവരയായഥി ആരുള തനന്ന ഉണയാവഥില്ല.
ധയാരയാളള കേവഥികേള മലയയാള ഭയാഷനയ പുകേഴസ്തഥിയഥിട്ടുണസ് . കേവഥിയയായ നവണ്ണഥികുളള
കഗയാപയാലകുറഥിപസ് 'മയാണഥികേരവവീണ' എന്ന കേവഥിതയഥിലൂനട മലയയാളതഥിനന്റെ മഹതസ്വള
വയാഴസ്തഥിപയാടഥി.
'പ്രകേൃതഥിയൂനടയുള
സസൗന്ദരരതഥിനന്റെയുള'
കേവഥിയയായ
പഥി.കേുഞ്ഞഥിരയാമനനയായര് പ്രകേൃതഥികയയുള മലയയാളതഥിനനയുള പുകേഴസ്തഥി പറഞ്ഞു.
അതുകപയാനല ധയാരയാളള കേവഥികേള, കേഥയാകേൃതുകേള.
പൂകനയാട്ടമയാകേുന്ന ഈ മലയയാള സയാഹഥിതരതഥിനന്റെ കേവഥികേളയാകേുന്നു അകനകേള
കകേയാകേഥിലജയാലങ്ങള പയാടുകേയുള രചഥികുകേയുള നചയുന്നു. നഥിരൂപകേരയായ വണുകേള
കതന കേുടഥികുകേയുള
നഥിരൂപഥികുകേയുള
നചയുന്നു എന്നസ് നവണ്ണഥികുളള
കഗയാപയാലകുറഥിപസ് എന്ന കേവഥി പറയുന്നു. ഇങ്ങനനയുള മലയയാളതഥികനയാടസ്
മയാണഥികേരവവീണ മവീട്ടയാന കേവഥി പറയുന്നു.
ഇതയുള മകനയാഹരമയായ ഈ മലയയാള ഭയാഷനയ എത വര്ണ്ണഥിച്ചയാലുള മതഥിയയാവഥില്ല.
മലയയാളള ദയാവഥിഡ ഭയാഷയുനട പുതഥിയയാണസ്. ഈ മകേനള നയാള ഒരഥികലുള നഥിസയാരമയായസ്
കേയാണരുതസ്. നമുനട അമമലയയാളതഥിനന മലയയാളഥികേളയായ നമള പുകേഴസ്തഥി
പയാടുകേയയാണസ് കവണതസ് എന്ന സതരള നയാള ഒരഥികലുള മറകയാന പയാടഥില്ല.
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സസ്സി. റസ്സിറസ്സി നജാസറ്റ് (അധഖ്യാപസ്സികൈ)

സസൗഹൃദവത്തീഥസ്സിയസ്സില്

നനല്ലയാരു സുഹൃതസ്....
ദവീര്ഘനയാളനത പരഥിചയതഥിലൂനട...
ഇഷ്ടയാനഥിഷ്ടങ്ങളുനട പങ്കുനവയ്ക്കലഥിലൂനട..
നയാള ഇഷ്ടനപടുന്നവ ചഥിലരഥില കേനണത്തുന്നതഥിലൂനട..
കൂടുതല അടുതറഥിയയാന നടത്തുന്ന ശ്രേമങ്ങളഥിലൂനട..
നയാമറഥിയയാനതതനന്ന നടത്തുന്ന തഥിനഞ്ഞടുപകേളഥിലൂനട..
ഒടുവഥില
വഥിശസ്വസഥികയാവുന്ന ആളയാനണന്ന കബയാധരതഥിനലത്തുകമ്പയാള
സസൗഹൃദള ആരളഭഥിക്കുന..അനതയാരു സളഭവഥികലയാകുന.
ഒരു ഭയാഗരനമന്നകപയാനല..ഒരു വരദയാനനമന്നകപയാനല..
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പദവള നമുകയായഥി ഒരുകഥിനവച്ചഥിരുന്നകപയാനല...
പഥിനന്ന ...... ആത്മയാര്ത്ഥതയുള നപരുമയാറ്റതഥിലൂനട..
നചറഥിയ നചറഥിയ അനഭവങ്ങളഥിലൂനട...
ഏനറ്റടുക്കുന്ന തരയാഗങ്ങളഥിലൂനട..
കസ്നേഹപൂര്വമുള തഥിരുതലുകേളഥിലൂനട..
പഥിണകങ്ങളുള അഭഥിപ്രയായഭഥിന്നതകേളുള അളഗവീകേരഥിച്ചസ്..
കേരുതലുള കേരുണയുള കപ്രയാതയാഹനവുള നലകേഥി..
അങ്ങനന ........ ഊഷ്മളതയയാര്ന്ന ഹൃദയബനങ്ങള...
ഉളഥിനലനള നനുനതയാരു പദവസയാന്നഥിധരള..
പുതുമകേളുമയായഥി കേയാതഥിരഥിക്കുന്ന ''നയാനളകേള''..
വളര്നയരയാന ഇനഥിയുകമനറ... പ്രതരയാശകയയാനട മുകന്നറയാള.....
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നഗാപസ്സികൈ എാം.വസ്സി (10E)

കൈൂടുകൈാരന
കേൂട്ടുകേയാരനന്റെ കേൂട്ടഥില
കേൂടു കേൂട്ടയാനയായഥി
കേൂടുകതടഥിയണനഞ്ഞയാരു
കേുഞ്ഞയാറ്റകഥിളഥി.......
കേയാറ്റഥികനയാടസ് കേഥ കമഞ്ഞുള
കേടലഥികനയാടു കേളഥി പറഞ്ഞുള
കേയാടയായകേയാനടല്ലയാള കമടയായ കമടല്ലയാള
കേണ്ണയാരള നപയാതഥി കേളഥിച്ചുള
കേണ്ണഥില കേണ്ണഥില കേണ്ണയാടഥി കനയാകഥി
നകേയാകുരുമഥി ചഥിറകേുരുമഥി
കേഥിലുകേഥിനല നകേയാഞഥി ചഥിലച്ചുള
കേഥിളഥികൂട്ടഥിനലനന്ന
കേുളഥിരറഥിയഥികയാനത
കേവഥിള കചര്തുറകഥിയുള
കേരളഥിനന്റെ കേരളയായ കേളഥികൂട്ടുകേയാരന
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Neha Joseph (IX D)

Natural Calamities and kerala
Kerala the 'gods own country' one of the most beautiful place in the world
filled with lots of cultural and lovable moments. Tourists from different places
came to Kerala for feeling the natural love.
In the year 2018 disaster washed away Kerala due to
heavy rain the river, ponds, lake, wells became
overfilled and they get overflowed through the heart
of Kerala. It washed away the hope of many people
like the waves of the sea. It shocked the heart of the
people of Kerala like a shooting star. Kerala got
overflowed. The people of Kerala was crying for
help. Many people lost their lives. Many were stuck
in their own houses. People were crying for help
like a baby crying for milk. Flood, soil erosion,
heavy rain took many poor lives of people who were innocent.
The heavy rain gave birth to flood and soil erosion who are twins who killed
or destroyed the dreams of many people. Within a days the heart of Kerala was
plucked like a flower by the hands of rain. Many people lost their houses,
cattles, agriculture.
It was a miserable moment for all the Keralites. It was an heart breaking
mission of the nature towards the people of Kerala. Flood washed away the
population of Kerala like the sand pieces get washed by the waves of the sea.
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The beautiful Kerala turned into a desert full of miseries. At first Kerala was
filled with trees, flowers, plants, art & agriculture but after the disaster Kerala
got filled with miserable things like tears cries for helps etc.
People of Kerala joined their hands for praying for their future development.
They were praying for hope and self confidence for facing the natural
calamities. The beautiful rivers and ponds were filled with dirty water,and
waste. Many people lost their income making sources. Many farmers lost their
agriculture and stored grains for farming which gave them their family income.
What we gave to the nature. The nature will give back it. When we pollute and
destroy the nature, the nature will destroy us too. When we destroy the nature
by cutting trees, polluting water resources they will pollute our life and life
earning.
The 'gods own country' was change into the country full
of miseries.
When kerala was targeted by the rain which is compared to a vulture is waiting
for its prey to die; for making its food. The people all over the world came with
rescue operations and hope for surviving Kerala from the vigorous rain. Many
people from different part of the world came with offers and rescue
measurements. The people from different places brought clothes, food,
materials for the people who are crying for help and for those who are staying at
disaster relief camp.
We people destroyed the nature through different ways. 'When we killed the
rivers we didn't remember that she has a lover named rain'. When we destroy
the forest by cutting trees, deforestation we didn't remember that it will give us
the punishment for our wrong works. 'when we killed the nature we didn't
remember that it has the power to destroy us by its own powers.
So let us join our hands together for the development of a new Kerala, like a new
born baby.
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സുനമഷറ്റ് സസ്സി.ജസ്സി.(അധഖ്യാപകൈന)

നസ്നേഹപാഠാം
കസ്നേഹഥികുകേ പ്രകൃതഥിനയ
പ്രകൃതഥിനയ കസ്നേഹഥികുകേ
പഠഥികുകേ പ്രകൃതഥിനയ
ജവീവജയാലങ്ങനള.
അറുതു മയാറ്റുകേ അഹങ്കയാരതഥിന ചങ്ങലകേള
പടുതുയര്തുകേ കസ്നേഹതഥിന കകേയാട്ടകേള
കസ്നേഹഥികുകേ പ്രകൃതഥിനയ
പ്രകൃതഥിനയ പഠഥിച്ചഥിനല്ലങ്കഥില
പ്രകൃതഥി പഠഥിപഥികുള
നനമതന പ്രകേയാശള എങ്ങുള നഥിറയനട്ട
അനകേയാരള മയായനട്ട
വയാനഥില മഴവഥില്ലണയനട്ട
ഭൂവഥില സസ്വരമഴനപയാഴഥിയനട്ട
കസ്നേഹഥികുകേ പ്രകൃതഥിനയ
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മുഹമ്മദറ്റ് മുബഷസ്സിര്(8 എ)

നകൈരളാം അതസ്സിജത്തീവനേതസ്സിലന നോളുകൈളസ്സിലെൂലടെ
മലരണഥികയാടുകേള തഥിങ്ങഥി വഥിങ്ങഥി
മരതകേകേയാനഥിയഥില മുങ്ങഥി മുങ്ങഥി
കേരളുള മഥിഴഥിയുള കേവര്ന്നു മഥിന്നഥി
കേറയനറ്റയാരയാലസല ഗയാമഭളഗഥി.
ഇതസ് പ്രശസസ്ത കേവഥി ചങ്ങമ്പുഴയുനട 'രമണന' എന്ന കേവഥിതയഥിനല ഏതയാനുള
വരഥികേളയാണസ്.
പ്രകേൃതഥിയുനട
എല്ലയാ
മകനയാഹയാരഥിതയുള
ഉളനകേയാളഥിച്ചു
നകേയാണുള
ഈ
രചന
നമള
മലയയാളഥികേളകസ് മയാതൃകേയയാണസ്. കകേരളള!
പദവതഥിനന്റെ
സസ്വനള
നയാടസ്,
കകേരവൃക്ഷങ്ങള തഥിങ്ങഥിനഥിലകുന്ന നയാടസ്,
കേവഥി കകേയാകേഥിലങ്ങളുനട നയാടസ്, പച്ചപട്ടുടയയാട
ചുറ്റഥിനഥിലകുന്ന കേുന്നുകേളുള വയലുകേളുള,
ഇനതല്ലയാള
നമുനട
കകേരളനത
വഥികശഷഥിപഥികയാവുന്ന
വയാകുകേളയാണസ്.
പകക്ഷ, ഇന്നഥിങ്ങനനയല്ല. പദവതഥിനന്റെ സസ്വനള നയാടയായ കകേരളനത
'നചകേുതയാനന്റെ നയാടസ് ' എന്നസ് വഥികശഷഥിപഥികകണഥിയഥിരഥികുന്നു. പച്ചപട്ടുടയയാട
ചുറ്റഥിനഥിലകുന്ന കേുന്നുകേളകുള വയലുകേളകുള പകേരള തലയുയര്തഥി
നഥിലകുന്ന വലഥിയ വലഥിയ നകേട്ടഥിടങ്ങള. കകേരളള ആനകേ മയാറഥിയഥിരഥികുന്നു.
പച്ചപസ്
നഥിറഞ്ഞു
നഥിന്നഥിരുന്ന
കകേരളള
മരണ
വകഥില
നഥിന്നുള
അതഥിജവീവനതഥിനന്റെ
പയാതയഥിലൂനട
സഞരഥികുകേയയാണസ്.
ഇതുവനര
മയാലഥിനരപ്രശസ്നങ്ങളുള ജലക്ഷയാമവുനമല്ലയാള കനരഥിട്ടുനകേയാണഥിരുന്ന കകേരളള
ഇകന്നവനര കേയാണയാത ഒരു ദുരനള കനരഥിട്ടനുഭവഥിച്ചു. “മഹയാപ്രളയള”.
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മലയയാളഥിയുനട ജവീവഥിതനത തകേഥിടള മറഥിച്ച ആ പ്രളയനത ആരുള മറകഥില്ല.
മനുഷരന പ്രകേൃതഥിനയ ചൂഷണള നചയസ്തകപയാള അവന തഥിരഥിച്ചു പ്രതഥികേയാരള
നചയസ്തു. അവനസ് ഒഴുകേയാനുണയായഥിരുന്ന സ്ഥലങ്ങള മണ്ണഥിട്ടസ് നഥികേതുകേയുള
മയാലഥിനരള വലഥിനച്ചറഥിയുകേയുള മറ്റുള നചയസ്തകപയാള അവന നമുനട
വവീടുകേളഥിലൂനട കേയറഥിയഥിറങ്ങയാന തുടങ്ങഥി. ആളുകേളകസ് ഭവീഷണഥിയയായഥി കേഴഥിഞ്ഞ
വര്ഷള കേടുത ഒരു ജലക്ഷയാമള കനരഥിട്ട കകേരളതഥിനസ് ജലള ഒഴഥിഞ്ഞസ് കേഥിട്ടഥിയയാല
മതഥിയയായഥിരുന്നു എന്നയായഥി. പ്രളയള കേയാരണള പ്രയാധയാനരമര്ഹഥികുന്ന സ്ഥലങ്ങള
വനര
നവളതഥിനടഥിയഥിലയായഥി.
ഇകഴഥിഞ്ഞ
മയാസങ്ങളഥില
വഥിവഥിധ
സയാമൂഹരമയാധരമങ്ങള കേയാണുകമ്പയാഴുള ഓകരയാ മലയയാളഥിയുനടയുള കേണ്ണുകേള
നഥിറഞ്ഞു തുളുമ്പഥി. സങ്കടതഥിനന്റെ ആഴകടലഥില മുങ്ങഥി. ഉരുളനപയാട്ടലുള
മണ്ണഥിടഥിച്ചഥിലുള എല്ലയാള നമുനട കകേരളനത തയാഴസ്തഥികളഞ്ഞു. 1924-നസ് കശഷള
കകേരളള കേണ ഏറ്റവുള വലഥിയ ഒരുപ്രളയള. പ്രളയതഥില മുങ്ങഥിയ കകേരളതഥിനസ്
ആ സമയള ഒനരയാറ്റ ലക്ഷരള മയാതകമ ഉണയായഥിരുന്നുളൂ, “അതഥിജവീവനള”.
ഡയാമുകേള ഒന്നഥിച്ചസ് തുറന്നതയാണസ് പ്രളയതഥിനസ് കേയാരണനമന്നസ് എല്ലയാവുള
വയാദഥികുകമ്പയാള അതഥിനു പഥിന്നഥിനല യഥയാര്ത്ഥകേയാരണള എനനന്നസ് നമള
ആഴതഥില ചഥിനഥികകണഥിരഥികുന്നു.
കേലഥി തുളഥിനകയാണസ് കേയാലവര്ഷള നമുനട മുന്നഥില പ്രതരക്ഷനപടയാന ഒരു കേയാരണള
മയാതമയായഥിരുന്നു ഉണയായഥിരുന്നതസ് നമള മനുഷരനന്റെ അതഥിരു കേടന്നുള
പ്രവര്തനങ്ങള. വരച്ചു വരച്ച കരഖകേളകപുറതസ് മയാനവനന്റെ ചഥിനകേള എതഥി.
മനുഷരനന്റെ ഓകരയാ പ്രവര്തഥികേളുള പ്രകേൃതഥികസ് ഭവീഷണഥിയയായഥി. പ്രകേൃതഥി
നശഥിച്ചുനകേയാണഥിരുന്നു. പയാസഥികേസ് കപയാലുള മയാലഥിനരങ്ങള പ്രകേൃതഥിയഥികലകസ്
വലഥിനച്ചറഥിഞ്ഞുള ഹരഥിതയാഭമയായ വയലുകേള നഥികേതഥിയുള പച്ചപട്ടുടയയാടയുടുത
കേുന്നുകേള ഇടഥിച്ചുള നയാള പരഥിസ്ഥഥിതഥിനയ ചൂഷണള നചയസ്തു. പണസ് കേയാലള മുതലകക
നമള മലയയാളഥികേളകുണയായഥിരുന്ന പച്ചപഥിനന്റെ സളസസ്കേയാരനത മനുഷരന മണ്ണഥിട്ടു
മൂടഥി. വഥികദശഥികേള കപയാലുള അമ്പരന്നു നഥിന്നഥിരുന്നു നമുനട കകേരളതഥിനന്റെ പ്രകേൃതഥി
മകനയാഹയാരഥിത കേണസ്. ആ ഒരു രവീതഥി തുടരയാനത നമള ആധുനഥികേ സളസസ്കേയാരവുമയായഥി
വളര്ന്നു. ശയാസസ്തരളഗനത ഓകരയാ പുകരയാഗതഥിയുള ഉപകേയാരകതയാനടയാപള പ്രകേൃതഥികസ്
ശലരമയായഥി. ഇവനയല്ലയാള ഇകഴഥിഞ്ഞ പ്രളയതഥിനസ് കേയാരണമയായഥി പറയയാന
പറ്റുനമങ്കഥിലുള മനറ്റയാന്നസ് കേൂടഥി ഉണസ്. നമള മലയയാളഥികേളുനട സയാകഹയാദരരതഥിലുള
സസൗഹയാര്ദ്ദതഥിലുള വന്ന മയാറ്റള.
എല്ലയാ മതങ്ങളകുള തുലരപ്രയാധയാനരള നലകേഥിയഥിരുന്ന കകേരളള മതതഥിനന്റെ കപരുള
പറഞ്ഞസ് കേലഹഥിച്ചു. എല്ലയാവകരയുള സകഹയാദരനയാരയായഥി കേണഥിരുന്ന കകേരളവീയര്
അനരനയായഥി നഥിന്നു പ്രവര്തഥിച്ചു. ഒനതയാരുമകയയാനടയുള സകനയാഷകതയാനടയുള
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പ്രവര്തഥികകണ ഓകരയാ നഥിമഥിഷവുള പയാഴയാകഥി. ഒന്നസ് നമള പഥിറകകേയാട്ടസ്
കനയാകുകേയയാനണങ്കഥില, സയാകഹയാദരരകതയാനടയുള സമയാധനപരമയായുള നതയാഴഥിലഥിലുള
മറ്റുള ഏര്നപട്ടഥിരുന്ന മലയയാളനയാടസ്, ഒനതയാരുമകയയാനട ഒറ്റനകട്ടയഥി നഥിന്ന നയാടസ് പഥിന്നവീടസ്
ഇനതല്ലയാള മയാറഥി. രയാഷസ്ടഥിയ പ്രസ്ഥയാനങ്ങള തലയുയര്തഥിയകതയാനട സമയാധയാനപരമയായ
ആ ജവീവഥിതള നഷസ്ടമയായഥി. ഒകരയാ സളഘടനകേളുള വഥിവഥിധ നഥിയമങ്ങള പുറതഥിറകഥി.
ചഥിലര് അതഥികനയാടസ് കയയാജഥികുകേയുള ചഥിലര് എതഥിര്കുകേയുള നചയസ്തു. അങ്ങനന
രയാഷസ്ടവീയ നകേയാലപതകേങ്ങള നടന്നു. 2016-17 വര്ഷങ്ങളഥില ഏറ്റവുള കേൂടുതല
രയാഷസ്ടഥിയ നകേയാലപയാതകേങ്ങള നടന്നതയായഥി കേണകയാകനപടുന്നു. രയാഷസ്ടവീയ
പ്രശസ്നങ്ങള തവീരുന്നഥില്ല. മനറ്റയാന്നസ് മതതഥിനന്റെ കപരഥിലയായഥിരുന്നു. ഹഥിന്ദുനവകന്നയാ
മുസസ്ലഥിനമകന്നയാ കഥിസസ്തരനനകന്നയാ ചഥിനഥികയാത മലയയാളഥികേള അതരതഥിലുള
ഗതഥിയഥികലകസ് നവീങ്ങഥി. ഇങ്ങനനനയല്ലയാള കകേരളനയാട്ടഥിനല മലയയാളഥികുണയായ മയാറ്റതഥിനസ്
പദവള നലകേഥിയ ശഥിക്ഷയയായഥി നയാള കേയാകണണഥിയഥിരഥികുന്നു ഇ മഹയാപ്രളയനത.
കവര്പഥിരഥിഞ്ഞു ജവീവഥിച്ച മലയയാളഥികേള ഒറ്റനകട്ടയായഥി ഇകപയാള അതഥിജവീവനതഥിനന്റെ
വഴഥിയഥിലയാണസ്. മതനമയാന്നുള കനയാകയാനത ആളുകേള പരസസ്പരള
സഹയായഥികയാന
തുടങ്ങഥി.
പ്രളയള
വലഥിനച്ചറഥിഞ്ഞ
കകേരളനത
നകേട്ടഥിപടുതുയര്തയാന
ശ്രേമഥികുകേയയാണസ് മലയയാളഥികേള. പ്രളയള വരുന്നതഥിനു മുമ്പു വനര ക്ഷമയുള
സമയാധയാനവുള സകനയാഷവുള അറഥിഞ്ഞഥിട്ടഥില്ലയാതഥിരുന്ന മലയയാളഥി പ്രളയകശഷള
സമയാധയാനതഥികലകസ് നവീങ്ങുകേയയാണസ്. കകേരളള നകേട്ടഥിനപയാകഥിയ പ്രധയാന നഗരങ്ങളയായ
നകേയാച്ചഥിയുള ആലുവയുള, നചങ്ങന്നൂരുള, കേുട്ടനയാടുള എല്ലയാള തനന്ന നവളതഥിലയായഥി.
അകനകേള കപര് ധയാരയാളള ദഥിവസള നവളതഥില മുങ്ങഥിയ വവീടുകേളഥിലയായഥിരുന്നു. പഥിഞു
കേുഞ്ഞുങ്ങള മുതല പ്രയായമയായവര് വനര നവളതഥില രക്ഷകനടയാനയായഥി
അകപക്ഷഥികുന്ന ചഥിതങ്ങളുള കഫയാണ് സകന്ദശങ്ങളുനമല്ലയാള കേണസ് നഥിന്ന മലയയാളഥികസ്
സഹഥികയാനയായഥില്ല.
അവര്
ഒകരയാ
സളഘടനയുമയായഥി
ഇറങ്ങഥി.
രക്ഷയാപ്രവര്തനങ്ങളകുള മറ്റുള പ്രളയ കേയാലതസ് നഥിരവധഥി കേരമ്പുകേളയാണസ് നമുനട
കകേരളതഥില പ്രവര്തഥിച്ചഥിരുന്നതസ്. കേരയാമ്പഥികലകുള ഭക്ഷണമടകമുളള കേയാരരങ്ങള
നഥിരവധഥി കപര് ഏനറ്റടുതു. നഥിരവധഥി കപര് പുറനമ നഥിന്നുള സഹയായങ്ങളുമയായഥി
എതഥി. കകേരളതഥിനസ് പുറതുള സളസസ്ഥയാനങ്ങളഥില നഥിന്നുള ഇനരയസ്കസ്
പുറനമയുളള രയാജരങ്ങളഥില നഥിന്നുനമല്ലയാള വലഥിയ വലഥിയ സഹയായങ്ങള സസ്വവീകേരഥിച്ചു.
പകക്ഷ നഥിയമങ്ങളനകതഥിരയായുള സഹയായങ്ങള സസ്വവീകേരഥികയാന ഇനര ഗവണ്നമന്റെസ്
സമതഥിച്ചഥില്ല. അങ്ങനന ഒരു വലഥിയ സഹയായള നഷസ്ടമയായതുള നമള മറന്നസ് കേയാണഥില്ല.
400-ഒയാളള കപര് മരണതഥിനസ് ഇരയയായഥി. ഇനതല്ലയാള കകേരളനത സങ്കടതഥിനന്റെ
വകഥിനലതഥിച്ചു. ധയാരയാളള സമയാജങ്ങള, സമൂഹരപ്രവര്തകേര് എന്നഥിവര് പുതഥിനയയാരു
കകേരളനത സൃഷസ്ടഥികയാന പുറനപട്ടു. ഗവണ്മന്റെഥിനന്റെ കേര-കവരയാമ-നയാവഥികേ കസനയുനട
സഹയായവുള നമുകസ് ലഭഥിച്ചുനവങ്കഥിലുള ചഥിലയഥിടങ്ങളഥില രക്ഷപ്രവര്തനതഥിനസ്
അവര്കസ് എതഥികച്ചരയാന പറ്റയാതയായഥി. അങ്ങനന കകേരളതഥിനന്റെ വഥിവഥിധ ഭയാഗങ്ങളഥില
St. Mary's High School Koodathai

23

Tech Campus

നഥിന്നുമുള മതരനതയാഴഥിലയാളഥികേള അവരുനട കബയാട്ടുകേളുമയായഥി എതഥി നഥിരവധഥി
കപനര രക്ഷഥിച്ചു. അവരുനടയുള സഹയായകതയാനട രക്ഷപ്രവര്തനള പൂര്തഥിയയായഥി.
അങ്ങനന പ്രളയതഥില നഥിന്നുള ആളുകേള കേരകേയറഥി. പകക്ഷ പഥിന്നവീടുള ജവീവഥിതള
എങ്ങനന മുകന്നയാകട്ടകസ്, സമയാധയാനകതയാനട നകേയാണുകപയാകേുള എന്ന കേയാരരതഥില
ആളുകേളകസ്
തവീരുമയാനമുണയായഥില്ല.
പകക്ഷ
സകഹയാദരരകതയാനടയുള
മത
സസൗഹയാര്ദ്ദകതയാനടയുള പ്രവര്തഥിച്ചതഥിലൂനട വലഥിനയയാരു ആശങ്ക ഒഴഥിവയായഥികഥിട്ടഥി.
ഇനഥി ഒയാകരയാരുതരുള ഏനറ ചഥിനകയയാനടയുള വഥികവകേകതയാനടയുള ജവീവഥികുള.
സയാകഹയാദരരതഥിനന്റെയുള മതസസൗഹയാര്ദ്ദതഥിനന്റെയുള പയാതയഥിലൂനട സഞരഥികുള.
അതഥിനയായുള ഒരു പുസസ്തകേമയായഥിരുന്നു ഈ പ്രളയകേയാലള. അതഥിനല ഒയാകരയാ
തയാളുകേളയായഥിരുന്നു നയാള അനുഭവഥിച്ചഥിരുന്ന ഒയാകരയാ ദുരനങ്ങളുള. കകേരളള കേണ ഏറ്റവുള
വലഥിയ ഒരു പ്രളയകതയാനടയാപള ഒരു വലഥിയ അതഥിജവീവനതഥികന്റെയുള കേൂനട
കേയാഴസ്ചയയായഥിരുന്നു മലയയാളഥി കേണതസ്. തകേര്കയാനയാവയാത തളരയാത ഒരു അതഥി
ജവീവനതഥിനന്റെ പയാത. ജവീവഥിതള സകനയാഷകേരമയാകയാനുള നല്ല രവീതഥിയഥില
നകേട്ടഥിപടുതയാനുള ഇനഥിയുള നയാളുകേള കവണള. ഇകഴഥിഞ്ഞ പ്രളയകേയാലള നമുകസ്
മയാതൃകേയയാവനട്ട. അതഥിരുകേടന്ന ഒയാകരയാ പ്രവര്തനങ്ങളുള നഥിര്തഥി ഒനതയാരുമകയയാനട
മുകന്നയാകട്ടകസ് നവീങ്ങയാള.
ഉണരൂ സഹജനര
ധര്മതഥിന നഥിധഥികേളയായഥി
സതരതഥിന കേഥിരണമയായഥി
നവീതഥിതന നവളഥിച്ചമയായഥി
ഉണരൂ പ്രകേയാശമയായഥി
പകേരൂ സസ്കനഹയാമൃതള
നനകേള നഥിറയനട്ട
"നകൈരളാം ജയസ്സിക്കലട.”
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ലടെസറ്റ് നതാമസറ്റ് (9E)

നേസ്സിലെവസ്സിളസ്സി
ആളഥികതുന്നഥിതയാ നഥിന ജവീവഥിതള.
അറഥിയയാത വഴഥികേളഥിലൂനട നവീങ്ങകവ
അമതന ചൂടുപറ്റഥി കേഥിടന്ന
നയാളുകേള മറകയാന കേഴഥിയുകമയാ
ഇനഥിയവീ മനസസ് ശൂനരള
ഒരു കേഥിണഥി നവളവുള
അതഥിനുളഥില ഒരു നകേയാച്ചു
തുളസഥികേതഥിരുള നകേടയാ വഥിളകുള.
ഒരു ശബസ്ദമഥില്ലയാത നഥിലവഥിളഥിയുള മയാതള
ആരുണസ് കേയാകതയാര്കയാന
എന നഥിലവഥിളഥിയഥില
ചന്ദ്രബഥിളബള എന കേണ്ണുകേനള
സസ്പര്ശഥികകവ അറഥിയയാത
വഴഥികേളഥില എത ചവര്പസ്
കേുടഥിച്ചു വറ്റഥിച്ചു ഞയാന
അലസ്പള മധുരള നുണയയാന
എന നയാവസ് നകേയാതഥികുന്നു
അറഥിയുന്നഥില്ലകല്ലയാ എനന്റെ
കവദന ആരുള
നവറുള കേരവുമയായസ് ഞയാന
കപയായഥി തഥിരഥിച്ചുകപയാകേയാന
ആജയാപഥിച്ചു ചഥിലര്.
അമതന സസ്കനഹള ഞയാന
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അനുഭവഥിച്ചവീടയാന ഭയാഗരമഥില്ല
ഒരഥികലുള ഈ ഗതഥി ഞയാന
ആഗഹഥിച്ചഥില്ല.
എന്നുനട നഥിലവഥിളഥി ഒരു
പ്രതഥിഫലനമയായഥി നതളഥിയുന്നു
ആ മലനഥിരയഥില
പയാറുന്ന പക്ഷഥികേള എനന്ന
കനയാകുന്നഥില്ല.
വയാനഥില എതുന്ന മഴ
എനന്ന അറഥിയുന്നഥില്ല
സൂരരകനയാ പ്രകേയാശമയാനമയായഥി
നഥിലകുകമ്പയാള എനന്ന
മനസഥിലയാകുന്നഥില്ലകലയാ
രയാതഥിയഥില എനഥികുണസ്
ഒരു നചറഥിയ കേൂട്ടസ്
ചന്ദ്രനുള തയാരകേങ്ങളുള
നഥിലയാനവളഥിച്ചള എനന്റെ
കമല ഉണസ് എങ്കഥിലുള
അറഥിയുന്നഥില്ലകലയാ ആരുനമന
നഥിലവഥിളഥി. മഞ്ഞസ് തൂകേുന്ന
കേയാലമയായകപയാള പുതയസ്കയാന
എനന്റെ പകേ ശൂനരള
കേരുണയുനട ഒരു കേരങ്ങളുള
എനന്നകതടഥി വന്നഥില്ല.
തണ്ണുപഥിനന്റെ ശയാനതയഥില
ഞയാന അനുഭവഥിച്ചു
അതഥിനന്റെ സുഖവുള ദുനഃഖവുള
എനുനകേയാകണയാ എനന്റെ
ജവീവഥിതള അടഞ്ഞ ഒരു
വയാതഥില. നഥിലവഥിളഥികേള ഉയരുകമ്പയാഴുള എനന്ന അറഥിയയാന
ആരുമഥില്ലകല്ലയാ.
എന നഥിലവഥിളഥിയഥിതയാ
പഥിനന്നയുള ഉയരുന്നു
ഇരുട്ടഥിനന്റെ ആ തയാഴസ്വരയഥില
അശയാനമയായഥി എനന്റെ മനസസ്
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എന്നണഥിയതണയുവയാന
ആരുമഥില്ല. പഴകേഥിയ ആ
തയാഴ്വരയഥില പഥിനന്നയുള
അതയാ എനന്റെ നഥിലവഥിളഥി
ശയാനതയഥില ചയാലഥിച്ച ആ
മനള എനന്റെ അടുകല ഇല്ല
എന്നയാല അശയാനത മയാതള നതളഥിയുന്നു.
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കഷനേസ്സി നതാമസറ്റ് (അധഖ്യാപസ്സികൈ)

ഗണസ്സിത ശാസ്ത്രനബാധനേതസ്സിലന
"മനേനഃശസ്സിക്ഷണ

മൂലെഖ്യാം"

ഗണഥിത ശയാസസ്തള അഭരസഥികുകമ്പയാള വഥിദരയാര്ത്ഥഥികേളഥില ചഥില പ്രകതരകേ
രവീതഥിയഥിലുള ചഥിനയാഗതഥികേളുള മകനയാഭയാവങ്ങളുള ശവീലങ്ങളുള വളരുള. തതസ്ഫലമയായഥി
അവനസ് മനനഃശഥിക്ഷണള ഉണയാകേുള. ഈ മനനഃശഥിക്ഷണള ജവീവഥിതതഥിനന്റെ എല്ലയാ
മണലങ്ങളഥിലുമുള
അവനന്റെ
പ്രവര്തനതഥിനസ്
സഹയായമയാകേുള.
മനനഃശക്ഷണമൂലരള
എറ്റവുള അധഥികേമുള വഥിഷയള
എന്ന
നഥിലയഥിലയാണസ്
അതഥിപ്രയാചവീന കേയാലള മുതല
ഗണഥിതശയാസസ്തള
കേരുതനപട്ടഥിരുന്നതസ്.
ഗണഥിതശയാസ്ത്രകബയാധനള
അകനകേള
നല്ല
ശവീലങ്ങള
രൂപവീകേരഥികുന്നതഥിനസ്
സഹയായകേമയാണസ്.
ശയാസസ്തവീയചഥിന,
സൂക്ഷസ്മത, ചുരുകഥിപറയയാനുള കേഴഥിവസ്, ചഥിട്ട തുടങ്ങഥിയവ അവയഥില ചഥിലതയാണസ്.
സൂക്ഷസ്മതയയാണസ് ഗണഥിതതഥിനന്റെ ജവീവന. ഗണഥിതശയാസ്ത്രതഥിനസ് വഥിലകയറഥിയ
മനനഃശഥിക്ഷണമൂലരമുനണന്നസ് അളഗവീകേരഥികച്ച പറ്റൂ. എന്നയാല ആ മൂലരതഥിനന്റെ
സയാക്ഷയാതസ്കേരണള
വഥിഷയതഥിനന്റെ
ഉളടകതഥിലുള
പഠനതഥിനന്റെ
കേയാരരക്ഷമതയഥിലുമയാണസ് അധഥിഷ്ഠഥിതമയായഥിരഥികുന്നതസ്.
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അഗസ്സിമ ആഗ്നസറ്റ് നടൊാം
(പൂര്വ്വവസ്സിദഖ്യാര്തസ്സിനേസ്സി)

കൈളസ്സിപാടങ്ങള
ഞയാന കേയാണുന്നതഥിനപറള വഥിശയാലത മണക്കുന്ന ഒരു
കലയാകേമുനണന്നസ് ഞയാന അറഥിഞ്ഞതസ് 3, 4 മയാസങ്ങള
മുനപയാണസ്
.
നഥിങ്ങള
ഓര്കണള
എനഥികസ്
പ്രയായമയായഥിരഥിക്കുന. ആനരയാനകനയയാ ഇരുന്നസ് മുഷഥിഞ്ഞ ഭഥിതഥികമല നററയാണഥിനനറ
നകേയാഴുപസ് കേരുവയാളഥിച്ചസ് കേഥിടക്കുന. ആ ഭഥിതഥിയുനട അവസയാന ഭയാഗതസ് ഇങ്ങനന
എഴുതഥിയഥിരഥിക്കുന. ഏകതയാ ദവഥിച്ച ആണഥികമല അതസ് വളനര ശ്രേദ്ധകയയാനട
തുങ്ങഥികഥിടക്കുന. ഞയാനയാണസ് വഴഥിയുള സതരവുള ജവീവനള. ചുററുള എല്ലയാവരുള
തഥിരകഥിലയാണസ്. ബയാഗുകേള അടുകഥിനപറുകഥിനവയസ്ക്കുവയാനള വസസ്തള ധരഥിക്കുവയാനള
കൂടുതല വയാങ്ങഥിനവച്ചസ് എല്ലയാവര്ക്കുള ആവഥിശരയാനസരണള വയാരഥികതകയാവുന്ന
കുട്ടഥികക്ക്യുറയുനട വലഥിയ പയായസ്കഥിനകവണഥിയുളള അടഥിപഥിടഥി. പകേനയടുതസ് വട്ടള വട്ടള
മുടഥിചഥികുകമ്പയാള ടസൗസര് വലഥിച്ചസ് 'അകയ കദകണ കനയാനകടയാ' എന്നസ് പറഞ്ഞസ് ബഹളള
സൃഷസ്ടഥിക്കുന്നവര്. അതുമനല്ലങ്കഥില ഇരുട്ടുകേത്തുന്ന മൂലയഥിലഥിരുന്നസ് അവര്കസ് മയാതള
കേയാണയാവുന്ന
കലയാകേതസ്
ജവീവഥിച്ചസ്
ആരുനട
കൂനടയുള
ഇറങ്ങഥികപയാകുന്ന
ആരുനടനയയാനകനയയാ പട്ടഥിനയയാ പൂച്ചനയയാ ആകുന്ന മയാളസ പഥിണങ്ങള. അതുമനല്ലങ്കഥില
പല്ലഥിനഥിടയഥില നഖള കുതഥിമണതസ് വയായഥിലുനട ഈറനയയാലഥിപഥിച്ചസ് സസ്വയള വഥിഡഥി എന്നസ്
പറഞ്ഞസ് നടന്നസ് നമനള വഥിഡഥിയയാക്കുന്ന പമ്പരവഥിഡഥികേളയായഥി അഭഥിനയഥിക്കുന്നവര്.
ഇതുനപയാനല രയാതഥികേളഥില, ഇരുട്ടഥില ഇതഥിരഥി നഥിറള ഉളളതഥിനന കനയാകഥിപഥിടഥിച്ചസ് ആണുള
ആണുള തമഥില നടക്കുന്ന സസ്വവര്ഗകഭയാഗള ......ശ്ശേസ്....പനയ ഇന്നതഥിനന നമള
പഥിനത്തുണച്ചഥിനല്ലങ്കഥില പ്രശസ്നമനല്ല?.....
ഇതുകപയാനല ഇവഥിനടയുളള ഭഥിതഥികേളഥിനല 'paint' ഇളകഥി. 'ഇനഥിയുള പറ' എന്നു
പറഞ്ഞയാല ചഥിലകപയാള ആരയാചയാരുനട തലമുറകഥ പറഞ്ഞുതവീരയാനത കപയായ
എഴുതുകേയാരഥിയുനട
തവീരയാത
ഒന്നയായഥി
ചഥിലകപയാള
ഇതുള
അവകശഷഥികുമയായഥിരഥികയാള.
സമയള ഏകേകദശള പവകേുകന്നരള 6 മണഥി കേഴഥിഞ്ഞഥിരഥികുന്നു. “കേൃപ അനയാഥയാലയള
(ആണ്)" എനന്നഴുതഥിയ കബയാര്ഡഥിനന്റെ മുകേളഥിലൂനട പറന്നു വന്ന ഒരു കേയാക നയാമള
ജപഥികയാന തുടങ്ങഥിയഥിരഥികുന്നു. അമ്പലപ്രയാവഥിനന്റെ ശവീലകയാരള അവഥിടമയാനകേ ഒരു
ശഥിവരയാതഥി അമ്പലള കപയാനല കേയാണനപട്ടു. പതതഥില മയാതള കേണസ് വരുന്ന
BENZ നന്റെയുള BMW വഥിനന്റെയുള നരൂ കവര്ഷന കേയാറുകേള കേൃപയുനട അങ്കണതഥില
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നഥിറഞ്ഞു. അതഥില നഥിന്നുള സസ്വര്ഗ്ഗവയാതഥില തുറന്നഥിറങ്ങഥി വരുന്നതുകപയാനല കേതകേുകേള
കമലകപയാട്ടസ് തുറന്നസ് ചുമലസയാരഥിയുള സഥിലവര് ബസൗസുമണഥിഞ്ഞസ് മുടഥി കകയാപസ്
നചയഥിനതതുന്ന 'നകേയാച്ചമ' അല്ല 'മയാഡങ്ങളുള' കേൃപയുൂനട തൂണഥിനന്റെ വണ്ണമുള
കേയാലഥില കേളസള പഥിടഥിപഥിച്ചസ് കേഴുതഥില തഥികകേയാണള നവട്ടഥിനകട്ടഥിയ അങ്കഥിളമയാരുള
അവരുനട കേുട്ടഥിപദവങ്ങളുമയായഥി പുറതുവരുന്നു. ചനയഥിനല പട്ടഥി, പൂച്ച, പ്രയാവസ്
വഥിലപനകയാര് വഥിലകുന്ന pet animal നനകപയാനല ഉളതഥിനല നല്ല വസസ്തമണഥിഞ്ഞസ്
നപട്ടഥിയുമയായസ് നഥിലകുന്ന
pets. കേുട്ടഥി പദവങ്ങള ഇഷസ്ടയാനുസരണള
തഥിരനഞ്ഞടുകുന്നു.
ഇനതയാനക
നകേയാണസ്
എനന്റെ
തൃകണ്ണഥിനസ്
തഥിമഥിരള
ബയാധഥിച്ചഥിരഥികുന്നു. മനസഥില നഥിശബസ്ദ ശഥിവതയാണവ നൃതള ചവഥിട്ടുന്നു.
എനന്റെ കദഷരനത ഞയാനനനന്റെ മുനവരഥിപല്ലുകേളഥില ബനഥിച്ചഥിടയാന പഠഥിച്ചഥിരഥികുന്നു.
എനഥിയസ്കസ് ഓര്മയഥില്ലയാത നയാളഥില ഇവഥിനടനയതഥിനപട്ട എനന്നകയയാര്മയുള
ചഥിലനരയാനക ഓര്നതടുതതസ് വളനര കദഷരകയാരനയായഥിട്ടയായഥിരുന്നു. എനഥിയസ്കസ്
കദഷരള വന്നയാല സഹവയാസഥികേളുനട കേുടുകസ് നപയാട്ടഥി പുറകതകു തളഥി നഥിലകുന്ന
നനഞഥില ഞയാന മുഷസ്ഠഥി ചുരുട്ടഥി ആഞ്ഞു വവീശുമയായഥിരുന്നു കപയാലുള. ഇകപയാള ഞയാന
ക്ഷമ ശവീലഥിച്ചഥിരഥികുന്നു. അതുള നയാലു മയാസങ്ങളകസ് മുമ്പസ് കേൃതരമയായസ് പറഞ്ഞയാല
ഓണയാവധഥികസ് തകല ദഥിവസള ചുവന്ന സയാരഥിയുടുതസ് തനന്റെ കേുട്ടഥി പദവവുമയായസ് ഒരു
കമടള വന്നഥിരുന്നു. അവരുനട കേുട്ടഥി പദവതഥിനസ് ഇഷസ്ടനപട്ടതു കപയാനല ഒരു
പട്ടഥികുട്ടഥിനയ അവനു കേഥിട്ടഥി. നഥിര്ഭയാഗരവശയാല അതു ഞയാനയായഥിരുന്നു. മഥിന്നുവഥിനസ്
(കേുട്ടഥി പദവള) എനന്ന വലര കേയാരരമയായഥിരുന്നു. അവന നകഥിതുവര്തഥിയ
കചയാകക്ലേറ്റഥിനന്റെ ബയാകഥിയുള അവനന്റെ വഥിശയാലമയായ ഷര്ട്ടുള, കേളഥിസയാധനങ്ങള വനരയുള
അവനനനഥികസ് നവച്ചസ് നവീട്ടുമയായഥിരുന്നു. അവന എനന്ന സസ്കനഹകതയാനട നകേട്ടഥി
വരഥിഞ്ഞസ് പഥിടഥികുകമ്പയാള ശസ്വയാസതഥിനയായസ് ഞയാന പഥിടയുകമ്പയാള അവനന്റെയയാനന്ദള
കേയാണുന്ന മയാഡകതയുള അവനരച്ചുറ്റഥി വയാലയാട്ടുന്ന അലകസഷരന പട്ടഥിനയയുള
ഓര്കുകമ്പയാള കേൃപയഥിനല കേല്ലഥിട്ടുണയാകഥിയ കചയാറു തനന്നയയാണസ് നല്ലനതന്നസ് ഞയാന
ചഥിനഥികയായസ്കേയഥില്ല.
ഇന്നസ് ഞയാന കനരനത ബുകസ് നചയസ്ത ഒരു കപ്രയാപര്ട്ടഥിയയാണസ് കഥിസസ്തുമസസ് അവധഥികസ്.
ഇനഥി അവഥിനടയുള കേുട്ടഥിപദവങ്ങളുനട കേുട്ടഥിപകകേളഥികലകുള കേളഥിപയാട്ടമയാണസ്
ഞയാന. അവരുനട ഇഷസ്ടതഥിനനുസരഥിച്ചസ് തുളുന്ന സസ്വനള ഇഷസ്ടതഥിനസ് ഒരു വഥിലയുള
കേലപഥികയാത ഒരു നല്ല കപ്രയാപര്ട്ടഥി. കേൃപയുനട പുതഥിയ വയാര്ഡന പറഞ്ഞതസ് ഞയാന
നല്ല ആകേസ്ടവീവസ് ആയതുനകേയാണയാണസ് എനന്ന കനരനത ബുകസ് നചയസ്തനതന്നയാണസ് ,
അനല്ലങ്കഥില നചയഥില്ല കപയാലുള, ഭയാഗരവയാന. ഞയാന ചഥിനഥികുകേയയാണസ് ഈ വഥിശയാലമയായ
കലയാകേതസ് ഞയാനനയാരു ഭയാഗരവയാനയാകണയാ? ആര്കറഥിയയാള. ഏതയായയാലുള കേൃപയുനട വന
വയാതഥിലുകേനള സയാക്ഷഥി നഥിര്തഥി നബനസഥിനന്റെ ഒരു നരൂ കവര്ഷന കേയാര് കേൃപയുനട പടഥി
കേടന്നസ് വരുന്നുണയായഥിരുന്നു. ഇനതനഥികു തനന്നനയന്നുറപഥിച്ചസ് ബയാനഗടുതസ് ഞയാന
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പുറകതകഥിറങ്ങഥി നഥിന്നു. ഇനഥി പതു ദഥിവസള ഞയാന ഞയാനല്ലയാതയാവുകേയയാണസ്. ഈ
വഥിശയാലത പരതുന്ന കലയാകേതസ്. ഒരു തഥിരുതു വരുതനട്ട എനഥികധഥികേള പ്രയായമഥില്ല.
ഞയാന 12 വയസസ് പ്രയായള വരുന്ന ഒരു ബയാലന മയാതമയാണസ് . ഒരു മൂലയഥിലഥിരുന്നസ്
വഥിശയാലത കേയാണുന്ന ഒരു അനയാഥന...........
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സസ്സി. ജാനസസ്സി വര്ഗത്തീസറ്റ് (അധഖ്യാപസ്സികൈ)

നേല ശത്തീലെങ്ങള
ആകരയാഗര ശവീലങ്ങള പയാലഥികകണള
കരയാഗളവരയാനത കനയാകഥികടണള
ശുചഥിതസ്വശവീലങ്ങള കേയാതഥികടണള
ആകരയാഗരവയാനമയാരയായസ് തവീര്ന്നഥികടണള.
എല്ലയാ ദഥിനവുള പല്ലുകതകകണള
ശുചഥിയയായ നവളതഥില കേുളഥിച്ചഥികടണള
ആഹയാരകശഷവുള മുമ്പുനമല്ലയാള
വൃതഥിയയായസ് പകേകേള കേഴുകേഥികടണള.
ആഹയാരള തുറന്നു നവച്ചഥിടകല്ല
നന്നയായസ് ചവച്ചു കേഴഥിച്ചഥികടണള
തഥിളപഥിച്ച നവളള കേുടഥികുകേഥികലയാ
കരയാഗനതനയന്നുമകേറ്റഥി നഥിര്തയാള.
പച്ചകറഥി, പഴള, മതര, മയാളസള
മുട്ടയുള, പയാലുള കചര്തഥികടണള
കബകറഥി പലഹയാരള കേുറച്ചഥികടണള
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ആകരയാഗരനമനന്നന്നുള സളരക്ഷഥികയാന.
കേഴുകേയാനത പഴങ്ങള കേഴഥിച്ചവീടകല്ല
സര്വള വഥിഷമയകമയാര്തുനകേയാളകേ
മയാരകേകരയാഗങ്ങള വന്നുകേൂടുള
ജയാഗതകയയാനടന്നുള മുകന്നറഥിടയാള.
പ്രകൃതഥിനയ മണ്ണഥിനന കസ്നേഹഥിച്ചഥിടയാള
പുഴയുള മരങ്ങളുള സളരക്ഷഥികയാള
ജവീവജയാലങ്ങനള കസ്നേഹഥിച്ചഥിടയാള
മനുജനര കശ്രേഷസ്ഠനമയാരയായസ് കേരുതയാള.
കമയാടഥിയയായസ് വസ്ത്രള ധരഥിച്ചഥികടണള
പകേസ്വമയായസ് സളസയാരള ശവീലഥികകണള
മയാതയാപഥിതയാകള ഗുരുഭൂതര്കുള
ബഹുമയാനയാദരങ്ങള നലകേകവണള.
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ആല്ഫ്രഡറ്റ് ജൂഡറ്റ് നപാള (പൂര്വ്വ വസ്സിദഖ്യാര്തസ്സി)

റാസറ്റ്ബറസ്സി കപ
ഒരു നകഡഥിറ്റസ് കേയാര്ഡഥിനന്റെ വലുപള മയാതമുള കേമ്പമ്പ്യൂട്ടറയാണസ് റയാസസ്ബറഥി പപ. സയാധയാരണ
കേമ്പമ്പ്യൂട്ടറഥിലുള മഥിക സസൗകേരരങ്ങളുള ഇതഥിലുണസ്. ഇവ പ്രവര്തഥിപഥികയാന കുറഞ്ഞ
അളവഥിലുള പവദക്ക്യുതഥി മതഥി. പ്രധയാനമയായുള പഠനയാവശരങ്ങളക്കു കവണഥി രൂപകേല്പന
നചയനപട്ടഥിട്ടുള
കപ്രയാഗയാമുകേള

ഈ

നചറു

തയയാറയാകയാന

കേമ്പമ്പ്യൂട്ടറഥിനന്റെ
കേഴഥിയുള.

സഹയായകതയാനട

ഇങ്ങനനയുള

വഥിവഥിധ

കേമ്പമ്പ്യൂട്ടര്

കപ്രയാഗയാമുകേളുപകയയാഗഥിച്ചസ്

പുറകമയുള ഉപകേരണങ്ങള നഥിയനഥികയാനള സളവഥിധയാനവുള ഇതഥിലുണസ്. ഈയടുതസ്
Saudi Arabia അളഗതസ്വള നലഥിയ "Sophia" എന്ന കറയാകബയാട്ടുള, പല കഡയാണുകേളുള, ഈ
റയാസസ് നബറഥി പപ ഉപകയയാഗഥിച്ചയാണസ് പ്രവര്തഥിപഥിക്കുന്നതസ് .
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സസ്സി. റാണസ്സി സസ്സിറസ്സിയക്കറ്റ് (അധഖ്യാപസ്സികൈ)

യയാതയാവഥിവരണള

ഗുജറാതസ്സിനലെക്കറ്റ് ..........
യയാതകേള എകപയാഴുള നമുകസ് ഒരുപയാടസ് സസ്മരണകേള സമയാനഥികുള. സകനയാഷതഥിനന്റെ,
സങ്കടതഥിനന്റെ, ഓര്മനപടുതലഥിനന്റെ ഒനക സസ്മരണകേള. അതസ് ഒരഥികല ആയഥിരുന്ന
സ്ഥലകതകസ് നടതുന്ന അപ്രതവീക്ഷഥിത സന്ദര്ശനമയാനണങ്കഥില അതഥിനന്റെ സസൗന്ദരരള
വളനര വലുതയാണസ്. ഞയാനുള അങ്ങനനനയയാരു ഭയാഗരള സഥിദ്ധഥിച്ചതഥിനന്റെ നഥിറവഥിലയാണസ് .
സുന്ദരമയായ ഗുജറയാതഥിനന്റെ മടഥിതട്ടഥികലകസ് ഒരു യയാത. സസൗഹൃദതഥിനന്റെയുള,
സളഗമതഥിനന്റെയുള ഏനറ അനുഭൂതഥി പകേര്ന്ന
ദഥിനങ്ങള.... വളനര സകനയാഷകതയാനടയയാണസ് എട്ടസ്
വര്ഷങ്ങളകസ്
ഇടകവളയഥിട്ടുനകേയാണസ്
അവഥികടനകയാരു യയാത. ഓര്മയുനട ഓളള
തളലഥില
ഒഴുകേഥിയഥിരഥികുകമ്പയാള
പുകേ
തുപഥിനകയാണസ് ഞങ്ങളുനട നടയഥിന വന്നു. പഥിനന്ന
ആ വലഥിയ വവീടഥിനന്റെ ഭയാഗള തനന്നയയായസ് ഞങ്ങള
മയാറഥി. ഓടുന്ന ആ വവീട്ടഥില വരതരസ്ഥതകേള
ഏനറയുണസ്. നഥിറങ്ങളുള, സളസസ്കേയാരങ്ങളുള, ഭയാഷകേളുള, ആചയാരങ്ങളുള ഒനക. രണസ്
രയാതഥിയുള രണസ് പകേലുള ഏറഥിയ പങ്കുള പുസസ്തകേങ്ങകളയാനടയാപമയായഥിരുന്നു.
ചുറ്റുമുളവകരയാനടയാനക സസൗഹൃദള സ്ഥയാപഥിച്ചു, കേുകറ സളസയാരഥിച്ചു, അവരഥില
നഥിനന്നയാനക നന സസ്വവീകേരഥിച്ചു. പഥിനന്നയുള സമയള നവീണു നവീണു കേഥിടകുന്നു.
തുരങ്കങ്ങളുള, പുഴകേളുള, കേയാടുകേളുള പഥിന്നഥിട്ടസ് നടയഥിന മുകന്നയാട്ടസ് കേുതഥികുകേയയാണസ്.
ഞയാനുള അതഥികനയാനടയാപള സഞരഥിച. ഭൂമഥിയുനട സസൗന്ദരരവുള സളസസ്കേയാരങ്ങളുനട
വരതരസ്ഥതയുള എനന്ന വളനര സസ്വയാധവീനഥിച. പദവതഥിനന്റെ വഥിസസ്മയനവീയമയായ
പ്രവര്തഥികേനള കേൃതജതകയയാനട ഓര്ത്തു കപയായഥി. കേുനറകയനറ സമയള
പ്രയാര്ത്ഥനയഥില ചഥിലവഴഥിച്ചു. പഥിനന്ന ഉറങ്ങഥി. അങ്ങനനനയയാരു പുതന ഉണര്കവയാനട,
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ഉനകമഷകതയാനട ഞയാന ഗുജറയാതഥിനല മയാണവഥി കകേയാണ്നവന്റെഥില എതഥി....
കേയാലള പകേര്ന്ന മയാറ്റങ്ങനളനയയാനക കേസൗതുകേകതയാനടയയാണസ് വവീക്ഷഥിച്ചതസ് . ഒപള
കേൂനടയുണയായഥിരുന്നവരുള, പഠഥിപഥിച്ചഥിറകഥിയ കേുഞ്ഞുങ്ങളുള, സുഹൃതുകളുള ഒനക
കചര്ന്ന ആ സളഗമള ഏനറ ഹൃദയസസ്പര്ശഥിയയായസ് കതയാന്നഥി. കേയാലതഥിനസ് മയായ്ക്കയാന
കേഴഥിയയാത തരതഥിലുള കസ്നേഹതഥിനന്റെയുള ബനങ്ങളുനടയുള മൂലരള എതമയാതള
വലുതയാനണന്നസ് അന്നസ് ഞയാന മനസഥിലയാകഥി. ഏറ്റവുള കേൂടുതലയായസ് ഗുരുശഥിഷര
ബനതഥിനന്റെ ആഴവുള വരയാപസ്തഥിയുള തഥിരഥിച്ചറഥിഞ്ഞു. അങ്ങനന വവീണുള പുതഥിയ
ഓര്മകേളുള, അനുഭവങ്ങളുള, നനകേളുള ഒനക സസ്വവീകേരഥിച്ചു നകേയാണസ് പഥിനന്നയുള ഒരു
മടകയയാത. തുടകതഥില പറഞ്ഞതു കപയാനല വവീണുള ആ വലഥിയ വയാഹനതഥികലകസ്
ഞങ്ങള പ്രകവശഥിച്ചു. അകപയാഴുള പഴയതഥിനുപരഥിയയായസ് പുതുമയയാര്ന്ന സസ്മരണകേള
എന്നഥില നഥിറഞ്ഞു. ഒപള ഈ വലഥിയ ഭയാഗരനതകയയാര്തസ് പദവകതയാടുള
കേൃതജതയുള എനന്റെ മനസഥില ഇതള വഥിരഥിഞ്ഞു....
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അഗഥിമ ആഗസ്നസസ് കടയാള
(പൂര്വ വഥിദരയാര്ത്ഥഥിനഥി)

വസ്സിമൃഷ തൂലെസ്സികൈ
(ഖസയാകഥിനന്റെ ഇതഥിഹയാസകേയാര൯ ഒ.വഥി വഥിജയനന അനസ്മരഥിച്ചസ്)
ഞയാന മരഥിച്ചഥിരഥിക്കുന !!!
എനന്റെ അസ്ഥഥികേള ഒഴഥിഞ്ഞ കേബനള കപയാലമജ്ജയയാകേനട്ട അരുണഥിത ധൂളഥിയഥില കേലര്ന്നസ്
ചഥിനകേള ഏകതയാ പയാഴസ് മണലതഥിനന്റെ
കേവലകേളഥില വറ്റഥി
എകന്റെതയായസ് മയാതള കേണ ഭൂതസസ്മൃതഥികേള
അവനഥികേയ്ക്കസ് പഥിന്നഥില മറഞ്ഞസ്
ഞയാനള ഒരു രവഥിയയായസ് മയാറഥിയഥിരഥിക്കുന.
ഖസയാകഥിനന്റെ അഴുക്കുചയാലുകേളക്കു കപയാലുള
കവണയാത ഇരുളഥിനന്റെ പുതന.
എനന്റെ മരണള നതയാടഥിയഥിനല
പയാഴസ് പുല്ലുകപയാല എനന്റെ അകനരയാപചയാരള
കേവീറച്ചനയഥിനല നപയാട്ടയാത അമഥിട്ടുകപയാല
നഞട്ടഥിയുള നപയാട്ടഥിയുള, കേരഞ്ഞുള കേളഥിചള ചഥിരഥിചള..
ഞയാന ഉറങ്ങയാനതകുന്ന മണ്ണഥിലുള
ഈ വഥികേടതൂലഥികേനന വഹഥിക്കുന്നതഥിനന്റെ നനവസ്.
ഞയാ൯ ഒളഥിക്കുന്ന തൂലഥികേയ്ക്കസ്
പവവയാരഥികേ തഥിനകേകളയാടുളള ധര്മധസ്വനഥി
കേറയറ്റ നനകയയാടുളള അടങ്ങയാത പ്രണയവുള
നവീ എകന്നയാടു ക്ഷമഥികൂ....
നഥിന അനര്വരയങ്ങള എനഥികഗയാഹരമയായഥിരുന്നു
അല്ല എനന്ന വഥിവശവഥിമര്ദ്ദന തൂലഥികേനയാകഥിയഥിരഥിക്കുന.
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അനശസ്വര പ്രപഞതഥിനന്റെ വഥിഹസ്വലതയഥില
ഈ കേഥയാകേയാരനന "നസര്ച്ചസ് '' നചയയാന ആരുണസ്.
''നമ്പ്യൂ ജനകറഷനന്റെ '' "വടകന നസലഫഥി"കയാറ്റഥില
എനന്റെ തൂലഥികേ വരഞ്ഞ മുദണങ്ങള
കേയാലഹരണനപട്ടഥികല്ല.....
എനന്റെ അസ്ഥഥികേള ഏകതയാ പുണരനദഥിയുനട
ആനരഥികേ ശഥിലയഥില നമഴുക്കു സൃഷ്ടഥിക്കുകമ്പയാള
ഗളഗകപയാലുള ശവപറമ്പയാകഥിയഥികല്ല നഥിങ്ങള?
വഥികേസനനമന്ന കപരഥില എനന്റെ ഖസയാകഥിനന്റെ
മതഥിലുകേള തകേര്തഥികല്ല നഥിങ്ങള?
എനന്റെ ഉളളഥിനല മലയയാള ഭയാഷയുനടയുള
നനഞസ് കേവീറഥി ''ആപഥില'' ആകഥിയഥിനല്ല നഥിങ്ങള?
എനന്റെ അപകഥിളഥിനയയുള തടവുകേയാരകനയുള
അജയാത ഇരുട്ടഥില തളളഥിയഥികല്ല നഥിങ്ങള ?
എനന്റെ നരച്ച വഥിലയാപങ്ങള
അജതയുനട കവരഥില തളച നഥിങ്ങള. !
എനന്റെ തൂലഥികേകസ് നഥിഴലഥില്ല, ചരഥിവഥില്ല, അജതയുമഥില്ല.
പഥിനന്നകയയാ നഥിങ്ങള വഥിമര്ശഥികുന്ന വഥിമര്ശനങ്ങള മയാതള
എനന്റെ തൂലഥികേയ്ക്കസ് അവകഹളനതഥിനന്റെ മണമഥില്ല
നഥിങ്ങള പുലമ്പുന്ന അവകഹളനള മയാതള.
എനന്റെ മൃതഥികസ് ചയാരപകേകേകളയാ, മയാധരമകലയാകേതഥിനന്റെ മയാതൃശയാസനകേകളയാ ഇല്ല
പനക്ഷ, എനന്റെ മൃതശരവീരതഥികനയാ.....?
എനന്റെ അപുകേഥിളഥികകയാ........
എനന്റെ ഖസയാകഥികനയാ...? എനന്റെ രവഥികകയാ?
ഞയാന വഥിതുമ്പുന്നഥില്ല കേയാരണള എനഥികു കേണ്ണുനവീരഥില്ല.
എനഥികസ് നഷ്ടകബയാധതഥിനന്റെ പയാരവശരമഥില്ല
കേയാരണള എനഥികു വഥികേയാരമഥില്ല....
എനന്റെ ഹൃദയതഥില നവറുപഥില്ല കേയാരണള
ഞയാനഥികപയാള ഒരു “ മനുഷരനല്ല”.
പഥിനന്ന ഞയാന വഥിജയന
ഖസയാകഥിനന്റെ ഇതഥിഹയാസകേയാരന.

St. Mary's High School Koodathai

38

Tech Campus

നേസ്സിഷ ആനണസ്സി (അധഖ്യാപസ്സികൈ)

കൈഥ
ബയാകല...... ഉറനകയുള വഥിളഥി കകേട്ടയാണസ് ബയാല അടുകളയഥിലനഥിന്നസ് ഉമറനതതഥിയതസ് .
രണസ് കേയാഴ്ചകേളയാണസ് ബയാലനയ വരകവറ്റതസ്. ഒന്നസ് ദഥിനനന്റെ കദഷരള നകേയാണസ് ചുവന്ന മുഖള.
രണസ് ഭയാനന കകേശവനന്റെ കേയഥിലുള തനന്റെ പൂര്തഥിയയാവയാത കേഥ എഴുതഥിയ
കപപറുകേളുള.
എഴുത്തുള വയായനയുള
അറഥിയഥില്ലയാത
കകേശവന
വളനര
കവഗതഥിലയാണസ്
കപപറുകേള തഥിരഥിചള
മറഥിചള കനയാക്കുന്നതസ്.
പയാടതസ്
പണഥിനയടുക്കുന്ന
അമയാളുഅമയുനട
കമയാനയാണസ്.
ആ
നയാട്ടഥിലുള
സകേല
വവീടുകേളഥിലുള കകേശവന
പയാഞ്ഞുകേയറുള.
വൃതഥിയുള
നവടഥിപള
ഇല്ല.
വയായഥില
ആഹയാരതഥിനന്റെ
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അവശഥിഷ്ടങ്ങള എകപയാഴുള കേയാണനപടുള. കേണനതല്ലയാള
കേഥിട്ടഥിയഥിനല്ലങ്കഥില വലഥിയവയായഥില ചവീത പറയുള.

കകേശവനസ്

കവണള.

മുറ്റനത മയാവഥിന തണല വവീണ പച്ചപഥില ഇരുന്നസ് എഴുതഥിനകയാണഥിരഥിക്കുകമ്പയാള ആണസ്
ഭയാനന കകേശവന കേയറഥിവന്നതസ്. ആദരനമയാന്നസ് കപടഥിനച്ചങ്കഥിലുള എനയാ കകേശവയാ? എന്നസ്
തയാന കചയാദഥിച. ബയാകലച്ചഥി എനസ്ടസ്കയാ? വരയ്ക്കയാകണയാ? അല്ല കകേശവയാ... എഴസ്തയാണസ്....
എനയാ എഴസ്തനണ? കേഥ... ബയാല പറഞ്ഞു. കേഥകയയാ... കകേശവന നപയാട്ടഥിച്ചഥിരഥിച. നന്ന
കേയാണഥിയസ്കകയാ? അകയയാ മുഴുവനയായഥിട്ടഥില്ല കകേശവയാ... മുഴുവനയാവണ ബയാകലച്ചഥി.... നഥികസ്
വയായഥികണള. ഇങ്ങട്ടസ് തയാ....

പഥിനന്ന ബയാല നഥിര്ബനള പഥിടഥിച്ചഥില്ല. നഥിര്ബനള പഥിടഥിച്ചയാല ഒരുപകക്ഷ തനഥികസ് ആ
കേഥ നഷ്ടനപകട്ടക്കുള. അതസ് കേഷണങ്ങളയായഥി പുറനത കുളതഥില സ്ഥയാനള പഥിടഥിക്കുള.
ബയാല ആ കപപറുകേള മനസഥില്ലയാനത കകേശവനസ് നകേയാടുത്തു.

ജനവരഥി മയാസമയായതഥിനയാല മയാവസ് പൂത്തു തുടങ്ങഥിയഥിരുന. മയാമ്പൂകള നപയാട്ടഥിവവീണസ്
മുറ്റമയാനകേ പച്ച നഥിറള കേലര്ന്നഥിരുന. മതഥിലഥില പടര്ന്നസ് കേഥിടന്നഥിരുന്ന പയാഷന ഫ്രൂട്ടഥിനന്റെ
കേയായ്കളഥിനലയാനരണ്ണള കകേശവന ആ സമയള നകേയാണസ് വലഥിച്ചസ് നപയാട്ടഥിച. കകേയാമ്പല്ലസ് നകേയാണസ്
കേടഥിച നപയാട്ടഥിച്ചസ് അതഥിനളഥിനല പുളഥിപള മധുരവുള കകേശവന രുചഥികയയാനട വലഥിച്ചസ് കുടഥിച.
മയാമ്പൂവഥിനല പുളഥിയനറുമ്പുകേള കകേശവനന്റെ കേയാലഥികലകസ് യയാത ആരളഭഥിച്ചകപയാള
കകേശവന ഓടഥി കകേയാലയായഥികലകസ് കേയറഥി.

തകലദഥിവസള ദഥിനന നകേയാണ്ടുവന്ന പലഹയാരനപയാതഥിയഥില നഥിന്നസ് എനനങ്കഥിലുള
നകേയാടുതയാല കകേശവനന്റെ ശലരള ഒഴഥിവയായഥി കേഥിട്ടുനമന്നസ് കേരുതഥിയയാണസ് ബയാല
അകേകതകസ് കേയറഥിയതസ്. അകപയാഴയാണസ് അപ്രതവീക്ഷഥിതമയായഥി ദഥിനനന്റെ കേടനവരവസ്
ഉണയായതസ്.
എനയാ
ബയാകല
ഇതസ്?
പലവട്ടള
പറഞ്ഞഥിട്ടുണസ്
ഇവനന
അകേത്തുകേയറ്റരുനതന്നസ്. നഥിനന്റെ കേഥയനല്ല ഇതസ്? ഇതു നവീ നശഥിപഥിക്കുവയാന
നകേയാടസ്തഥിരഥികരയാകണയാ?
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ദഥിനയാ..... ഒന്നസ് നമനല്ല... ബയാലയുനട സസ്വരള പതഥിഞ്ഞഥിരുന. ചുണഥിന മുകേളഥില
വഥിയര്പകേണങ്ങള പ്രതരക്ഷനപട്ടു. മഞ്ഞഥിനന്റെ തണുപള അടഥിവയറഥില നഥിനള
അഗഥികഗയാളങ്ങള ഉരുണസ് കൂടുന്നതയായഥി ബയാലയ്ക്കസ് കതയാന്നഥി. സളസയാരഥിക്കുന്നതഥിനഥിടയഥില
ദഥിനന എകപയാകഴയാ കകേശവനന്റെ പകേയഥിലനഥിനള കേഥ കേവര്ന്നഥിരുന. ...കകേശവന
വവീട്ടഥിലസ് നപയാകകയാള.... ദഥിനന പറഞ്ഞു. ....നയായസ്നട സസ്വഭയാകവയാള ആയഥിട്ടസ് ഇറങ്ങഥികകയാളുള
ജന.......
ബയാലനയ്ക്കനയാ ഇവകനയാടസ് ഇത തയാല്പരരള?.... ദഥിനന വഥിടയാന ഉകദ്ദശഥിച്ചഥിട്ടഥില്ല. ദഥിനയാ....
അയഥിനസ് ഭയാനകല്ല.. മയാനസഥികേ കരയാഗമുളവകരയാടസ് ആകരലുള എതഥിര്കയാന നഥിലകകയാ?
നപണങ്ങനല്ല ദഥിനയാ... സസ്വരള ഉയര്തനല്ല ഇങ്ങനന.... ബയാലയ്ക്കസ് കേണ്ണുനവീര് നപയാടഥിഞ്ഞു
തുടങ്ങഥിയഥിരുന.
മയാനസഥികേ കരയാഗള..... ഫ.... അവന നഥികന്നയാടസ് കേഥിടന നകേയാടുകയാന പറഞ്ഞയാല നവീ
നകേയാടുകകയാ? ബയാകല... ഇതസ് നവീ എഴുതഥിയ കേഥയയാ... നഥിനന്റെ ചഥികനള സസ്വപസ്കനയാള എല്ലയാള
അതഥിലുണയാവുള. അതസ് ആദരള എനഥികസ് തരൂന്നസ് ഞയാന കേരുതഥി.....
ബയാലയ്ക്കസ് എനന്നകയാള പ്രഥിയനപട്ടതയാകണയാ ആ ഭയാനന?..... അവന നതയാട്ടഥികല്ല ഇതഥില?
ദഥിനനന്റെ സസ്വരള ഉയര്നനകേയാണഥിരുന.
ദഥിനനനകയാള വലുതയായഥി തനഥികസ് പദവള മയാതകമ ഉണയായഥിരുനള... എന്നഥിട്ടുള
ദഥിനന......
ദഥിനയാ.... ചങ്കഥിലസ് കുതണ വര്തമയാനള പറയകല്ല എകന്നയാടസ്...... ആഗഹഥിച്ചഥിട്ടല്ല ദഥിനയാ...
കപടഥിചകപയായഥി..... നകേയാടുത്തു കപയായഥി....
സതരതഥില കേഥ എഴുതയാന തുടങ്ങുകമ്പയാഴുള എഴുതഥിയകപയാഴുള ദഥിനന മയാതമയായഥിരുന
മനസഥില. ആദരപകേര്പസ് ദഥിനനസ് നലകേഥിയഥികട്ട മറ്റയാനരയുള കേയാണഥിക്കൂ എന
വഥിചയാരഥിച്ചതയാണസ്... ദഥിനനനന്ന ഇഷ്ടവുള പ്രണയവുള പ്രയാണനഥില പതഥിയയായുള
പകുതഥിയയായുള നഥിലനകേയാണഥിട്ടസ് വര്ഷങ്ങള കുറച്ചയായഥി. പഥിണകങ്ങള തവീനരയഥില്ല.... തനന്റെ
പഥിണകങ്ങള ദഥിനനസ് നപനട്ടന്നസ് മയാറ്റയാന അറഥിയയാള. എന്നയാല ദഥിനനന്റെ പഥിണകങ്ങള
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മയാറ്റയാന
നല്ലതസ്.

ബുദ്ധഥിമുട്ടയാണസ്. ഒച്ച ഉയര്തഥി തുടങ്ങഥിയയാല തയാന നഥിശബ്ദ ആവുന്നതയാണസ്

ദഥിനനന്റെ മുന്നഥില വയാദഥിച്ചസ് ജയഥികയാന ആവഥില്ല. ഒരുമ നകേയാടുതസ് പഥിണകള മയാറ്റയാനമന്നസ്
വഥിചയാരഥിച്ചയാല കപടഥിച്ചഥിട്ടസ് മുഖതസ് കനയാകയാനയാവൂല്ല.. കേണ്ണുകേള ചുവന്നഥിട്ടുണയാവുള. കദഷരള
നകേയാണസ് തലമുടഥി എണവീച്ചസ് നഥിന്നഥിട്ടുണയാവുള.
ഇനള ദഥിനനന്റെ കദഷരള കേയാണണള..... ദഥിനയാ... ഇനഥി ഞയാന ആവര്തഥിക്കൂല്ല.....എകന്നയാടസ്
പഥിണങ്ങരുതസ്......
എനസ് ആവര്തഥിക്കൂല്ലയാന്നയാ ബയാലയാ? നവീനയഴുതഥിയ ആദര കേഥയയാ ഇതസ്.... അതഥില
കകേശവനന്റെ ശൂരടഥിച്ചഥിട്ടസ് വയ.
ഇങ്ങനനയാനള പറയകല്ല ദഥിനയാ... ഞയാന ദഥിനനന മയാതള ഓര്തസ് എഴുതവീതയാണസ്....
ദഥിനനനയാന്നസ് വയായഥിക്കൂ.
......ഇല്ല ബയാകല..... വയായഥികഥില്ല.... എനഥികഥിതസ് കേയാണസ്കമ്പയാ.... കേക്കൂസഥിലഥിരുന്നസ് വയായഥിച്ച
പതള കപയാലയാ കതയാന്നയാ... ചുരുട്ടഥി കൂട്ടഥി ഒരു മൂലനയ്ക്കറഥിയയാന കതയാന്നണു. ആകരയാ വയായഥിച്ച
ഉച്ഛഥിഷസ്ടള.
കേണ്ണുനവീര് മഴ കപയാനല കേവഥിളഥില കൂടഥി ശബ്ദമഥില്ലയാനത ഒഴുകേഥി. സസ്വനള വഥികേയാരങ്ങളുനട
സതരസനത എങ്ങനന പ്രകേടഥിപഥികണള എന്നറഥിയയാനത ബയാല നഥിശബ്ദയയായഥി.....
പ്രസവകവദനയുനട അതയുള വരഥിനല്ലങ്കഥിലുള ഒരു പുതഥിയ സൃഷ്ടഥി രൂപള നകേയാളകമ്പയാള
എഴുതുന്ന ആള, കവണ വയാക്കുകേള കേഥിട്ടയാനത പഥിടയുകമ്പയാള അയയാളനട മനസള
ശരവീകരയാള അനഭവഥിക്കുന്ന ഒരു കവദനയുണസ്.....
വയാക്കുകേള നകേയാണസ് പൂര്ണ്ണമയായഥി വഥികേയാരള പ്രകേടഥിപഥികയാന പറ്റയാത സന്ദര്ഭങ്ങളഥില
അനതയാരു കതങ്ങലയായസ് മനസഥില കേഥിടക്കുള.... സമയങ്ങള നകേയാണസ് അതഥിനസ്
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അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണത പ്രയാപഥിച്ചസ് പഥിറവഥിനയടുക്കുകമ്പയാഴയാണസ് എഴുത്തുകേയാരനസ് സമയാധയാനമയാവുകേ.
അകപയാഴയാണസ്
അയയാള
അനഭവഥിക്കുന്ന
വവീര്പമുട്ടലഥില
നഥിനള
അയയാള
കമയാചഥിതനയാവുന്നതസ്.....
തനന്റെ ആദര സൃഷ്ടഥികസ് കേക്കൂസഥില നഥിനള വമഥിക്കുന്ന ദുര്ഗനതഥിനന്റെ ചുവയുനണന്നസ്
ദഥിനന പറഞ്ഞകപയാള ബയാല തളര്ന.
സയാരമഥില്ല ബയാകല... കദഷരള വന്നകപയാ പറഞ്ഞതകല്ല എന്നസ് പറഞ്ഞസ് ദഥിനന
തനന്നനയയാന്നസ് മുറുനകേ നകേട്ടഥിപഥിടഥിച്ചഥിരുനന്നങ്കഥില എന്നസ് ബയാല ഓര്ത്തു... കസ്നേഹതഥിനന്റെ
സമുദമയാണസ്.. നന്റെ ബയാല എന്നസ് ദഥിനന പലവട്ടള തനന്ന നകേട്ടഥിപഥിടഥിച്ചസ്
പറഞ്ഞഥിട്ടുണസ്. ...നനനന്നകപയാനല നവളഥിച്ചള വഥിതറുന്ന നപണ്കുട്ടഥികേള കുറവയാ ബയാലയാ....
എന്റെമ കപയാലുള എനന്നയഥിങ്ങനന കസ്നേഹഥിച്ചഥിട്ടുകണയാ എന്നറഥിയഥില്ല....
ഉളലയ്ക്കുന്ന കസ്നേഹപ്രകേടനങ്ങള ദഥിനനസ് പരഥിചഥിതമല്ലയായഥിരുന. എങ്കഥിലുള ദഥിനനന്റെ
കസ്നേഹതഥില ബയാല സളതൃപ്തയയായഥിരുന.
നപരുമ കനടയാന കവണഥിയല്ല ബയാല എഴുതഥിയതസ്... ബയാല എഴുതഥിയതുള സസ്വപങ്ങള
നനയ്തതുള ഉടുനതയാരുങ്ങഥിയതുള വചണയാകഥിയതുള കസ്നേഹള പൂക്കുന്ന നഥിമഥിഷങ്ങളഥില ......
ഒരു ദയാസഥിനയന്ന കപയാനല അവനന്റെ കേയാലഥില നകേട്ടഥിപഥിടഥിച്ചസ് പയാദങ്ങളഥിലുള വഥിരലുകേളഥിലുള
ഉമ വച്ചഥിരുന്നതുള അവകനയാടസ് ള കസ്നേഹയാധഥികേരള നകേയാണസ് മയാതമയായഥിരുന....
കദഷരള നകേയാടുങ്കയാറ്റഥിനന്റെ രൂപള പ്രയാപഥിച്ചസ്
മനസഥിലുളതസ് മുഴുവന പറയണള.....

ഇനഥി

നകേട്ടടങ്ങണനമങ്കഥില

ദഥിനനസ്

ബയാലയ്ക്കസ് തലയ്ക്കുളഥില കേരഥിവണ്ടുകേള മൂളുള കപയാനല കതയാന്നഥി. കവദനയുനട ഞരമ്പുകേള
ഇനള തനന്റെ ഉറകള കേളയുള. രകള കുടഥിച്ചസ് വയര് വവീര്പഥിക്കുന്ന അട്ടകേള തലയ്ക്കുളഥിനല
ഞരമ്പഥില തൂങ്ങഥി കേഥിടക്കുള കപയാനല ബയാല വവീര്പമുട്ടഥി.....
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ആദരനത കേഥ ചഥിതയാഗഥി പ്രയാപഥികനട്ട.... ദഥിനനസ് കവണഥി മയാതള പുതഥിയതസ് എഴുതയാള!
കേയാരണള തനന്റെ കസ്നേഹതഥിനന്റെ ഒഴുകസ് ദഥിനനസ് കവണഥി മയാതമയാണസ്.........
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വരദ കൃഷ്ണ (IX D)

മാതൃനരാധനോം
ഏകതയാ അഗയാധമയാള നനയാമ്പരതഥില
കപയായ ജനസയാഫലരങ്ങകളയാര്കനവ നവീ
ആരുള കേയാണയാനത ഇരുട്ടഥിന തയാഴ്വരയഥിലയാകരയാ പകേവഥിട്ടുകപയായകപയാല നവീ
ജവീവഥിതകേയാലചഥിലനമ്പകന നഥിലച്ചകപയാല
കേഥിലുങ്ങുള മണഥിനയാദള കകേളകയാനതയയായസ്.
ഒഴുകേുള പുഴയഥിലൂനടതനയാള ഒഴുകേഥി നവീ
ആകരയാ തടഞ്ഞുവച്ചജയാതമയായസ്...
പയാലചന്ദ്രഥികകേ കപയായഥി നഥിനനവളഥിച്ചള
കേൂട്ടുകേൂടഥിടുള തയാരകേള മയാഞ്ഞവീടകവ
മഴതുളഥിയയായസ് നപയസ്ത നഥിനന്ന
കേയാറ്റസ് മയാറ്റഥിടകവ നവീ തനഥിച്ചയാകേകവ.
അമകഥിളഥി പപതല തന തയാരയാട്ടു
കകേളകകവ നഥിന മനനസനഥികനയാ നവനവീടകവ.
പൂകപയാല തുടുത കേവഥിളതടമയാകേകവ
ചുകഥിച്ചുളഥിവു നഥിറഞ്ഞവീടകവ.
അമയയായസ് നവീ വന്ന നയാളുകേനളതയുള
ആനന്ദ ഓര്മയയായസ് മയാറവീടകവ
മൂവരുള നഥിന കമല അണഞ്ഞഥിടുള നയാളുകേള
നഥിന മലര്കമനഥി പൂതഥിങ്കളയാകേകവ
അന്നയാമരതഥില നപയാതഥിലൂനട കേഥിളഥി
കനയാകുന്നു, പയാടുന്നു, നഥിനന്നകനയാകഥി,
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മൂവകരയുള കചര്ന്നു കേയാട്ടഥിനകയാടുതു നവീ
പൂകനന നുകേരു കേുളഥിര്വണഥികന.
പുസ്തകേസഞഥിയയായസ് പളഥികൂടതഥില
അവര് കപയായ നയാളുള നവീ കേൂട്ടഥിനുകപയാകേകവ
മുതശ്ശേഥികഥകേള പറഞ്ഞുനകേയാടുതഥിട്ടുള
മൂവയാണന മയാമ്പഴള പറഥിച്ചു നകേയാടുതഥിടുള
പൂനഥിലയാചന്ദ്രനന നപയാനതയാരകേങ്ങകള
പൂവയാടഥി കതടുള ശലഭങ്ങനള...
ഒന്നു കേളഥികകവ നനയാനഥിടുള കേയാലമുട്ടു
നമനല്ല തഴുകേഥിതകലയാടകവ നവീ
ആദര പരവീക്ഷനയഴുതഥി വരുള വഴഥി
നവീ മധുരള നലകേഥി ആഹയാദഥിപഥിച്ചവീടകവ.
മൂവരുള നഥിനന്ന പുണര്ന്നഥിടുള കനരള
നഥിന മനനസനഥികനയാ സകനയാഷഥിച്ചവീടകവ
പൂകപയാനല കതനകപയാനല മലര്കപയാനല
നവീയവനര ഓമനഥികച്ചയാമനഥിച്ചസ് വളര്തവീടകവ.
മൂവരുള പകേസ്വതകയറഥിടുള പ്രയായമയായസ്
മയാളഗല്ലര നയാള വന്നു കചര്ന്നവീടകവ
ഭയാരരയയായസ് മകളയായസ് കജയാലഥിയയായസ് നകേയാട്ടയാരവവീടു ഭൂമഥിയുള നലകേഥിയമ.
മകളതന സകനയാഷ വദനള കേയാണകവ
അമ തന മയാനസള നഥിറഞ്ഞവീടകവ
മൂവരുള തര്കമയായസ് ഭൂമഥികുകവണഥിയയായസ്
ഭൂമഥി പകേുതു നകേയാടുതു അമ.
അമനയ ആരു കനയാകുള?എന്ന
കചയാദരള ഉയര്തവീടകവ മൂത നപയാനകേണഥി
രണയാമന കദഷരകതയാനട അലറകവ
നവീ കനയാകഥികടണള മൂന്നയാമകനയാടയായസ്
മൂന്നയാമന കജയാലഥിതഥിരകയായസ് വയയാനതയയായസ്.
ഞയാനനകേയാണുകപയാകേഥില്ലനയന്നയാകേകവ
ഈ തര്കനമയാനക കകേട്ടഥിടുള അമ
നപയാട്ടഥികരഞ്ഞു പഥിടഞ്ഞവീടകവ.
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കപരകുരുന്നുകേള ഓടഥിവരുള അമൂമ
തന കതന കേഥയയാസസ്വദഥികയാന.
മരുകമയാളുതന വഴനകതയുള കകേളകകവ
കപരകഥിടയാങ്ങള തഥിരഥിഞ്ഞുനടകകവ.
പ്രയായകമനറയയായസ് കേയാലതളര്ന്നവീടകവ
എനഥികനയാ വയയാനതന്നകപയാലയായ
മകള പുറതു കപയാകേുള കനരനമയാനകകവ
അമനയ മുറഥിയഥില അടച്ചവീടകവ.
ഒരുനയാള മൂവരുള അമകയയുള കേൂട്ടഥി
ദൂകരനകന്നകപയാല യയാതയയായസ്
എനഥിനയാനണന്നുള തഥിരകുള കനരനമയാനക തല തയാഴസ്തഥി മഥിണയാനതയയായസ്
എനഥിനനന്നറഥിയഥില്ല എവഥികടനകന്നറഥിയഥില്ല
എനഥികനയാ മയാനസള വല്ലയാനതയയായസ്
വൃദ്ധസദനതഥിന പടഥിവയാതഥില
തുറന്നു കേഥിടകകവ അമകയായഥി
ആനരകയയാ കേയാണുന്നു മകള മൂവരുള
തഥിരഥിഞ്ഞു നടന്നു ഒന്നു കനയാകവീടയാനത.
മകള മറഞ്ഞു വഴഥിതയാര ശൂനരമയായസ്
ഒന്നുകപയായസ് കനയാകഥിടയാന കപയാകേുള കനരള
ആകരയാ തന പകേ പഥിടഥിച്ചു വലഥികുന്നു
പുഞഥിരഥി തൂകേഥി ക്ഷണഥിച്ചവീടകവ.
ആ കനരള കനയാകവീടകവ കേയാണ്മു
മൂകേരയായസ് നഥിലകുള വൃദ്ധജനനത
നഥിന മഥിഴഥി നവീരണഥിഞ്ഞനതനഥികനയാ എന്നയായഥി
എന മനവയാതഥില അടച്ചവീടകവ...
ആകരയാ നകേയാളുതഥിടുള നപയാനതഥിരഥിനയാളള
അഗഥിയയായസ് ചുട്ടു പുകേഞ്ഞവീടകവ.
അമ തന ശയാപള കേതഥി ജസ്വലഥികകവ
തണുതവീടകവ പുഴയയാനയയാഴുകേകവ
കേണ്ണുന്നവീര് ഇറ്റുവവീഴുള കനരനമയാനകകവ.
മൂവകരയുള കേയാതു നഥിന്നവീടകവ....
ആനകേ മരഥിച്ചകപയാനലയയായസ് മയാനസള
എനഥിനയാണവീ ജവീവഥിതള എന്നകപയാല
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ഓകരയാ കേഥിനയാവുള, നഥിലയാവുള ഒരുകപയാനല
എല്ലയാള മരുഭൂമഥി കപയാനലയയായവീടകവ.
ആ മരതഥിനനപയാതഥിലമ കേഥിളഥിതന
തയാരയാട്ടു നനയാമ്പരകയാറ്റുകപയാലയായസ്...
ആകരയാ മനവയാതഥില നകേയാട്ടഥിയടച്ചകപയാല
മഥിഴഥി നവീരണഥിയകവ എകന്നകുമയായസ്.
പൂവഥിന ഇതള നകേയാഴഥിഞ്ഞറ്റുവവീഴകവ
കേരഥിവണു തന ചൂളമഥില്ലയാനതയയായസ്
അനര്ളമയായസ് ഒഴുകേവീടകവ കേണ്ണുനവീര്
കേയാതു നഥിന്നവീടകവ മകളകയായസ് ആ അമ......
കേയാതു നഥിന്നവീടകവ മകളകയായസ് ആ അമ......
കേയാതു നഥിന്നവീടകവ മകളകയായസ് ആ അമ......
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സസ്സി. ലറജത്തീനേ വര്ഗത്തീസറ്റ്(അധഖ്യാപസ്സികൈ)
നമുനട സസ്കേൂളഥിനല IT യഥില മഥികേവു നതളഥിയഥിച്ച കേുട്ടഥികേളുനട കേൂട്ടയായസ്മയയായ ലഥിറ്റഥില
പകേറ്റസ്സസ് ഒരു ഇ-മയാഗസഥിന തയയാറയാകുന്നു എന്നറഥിഞ്ഞതഥില മതഥിയയായ
സകനയാഷമുണസ്. ആധുനഥികേ കലയാകേതഥിനന്റെ പുകരയാഗതഥിനകയാപള മുകന്നറയാന ലഥിറ്റഥില
പകേറ്റസ്സഥിനന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള അവനര സഹയായഥികനട്ട. ഒപള ധയാര്മഥികേ മൂലരങ്ങളഥില
അധഥിഷസ്ഠഥിതമയായ വളര്ച്ച ഇതഥിനല ഓകരയാ അളഗതഥിനുള ഉണയാവനട്ട. ഇതഥിനസ്
കനതൃതസ്വള നലകേുന്ന ബഥിബഥിന ഫയാദറഥിനള റവീനകമയാള ടവീച്ചറഥിനുള അഭഥിനന്ദനങ്ങള. ഈ
പകേനയഴുതു മയാസഥികേയുനട അണഥിയറ പ്രവര്തകേര്കുള അനുകമയാദനങ്ങള!
ആശളസകേള.
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അന്ന മരസ്സിയ ഷാജസ്സി (9 E)

അമ്മ
അമയസ്കസ് മയാതള സയാധരമയായ ചഥില കമഖലകേളഥികലകസ്, അച്ഛന ഒരു
എതഥി കനയാട്ടള നടതഥി. “എനയാ? നവീ ഇവഥിനട മല മറഥികുന്നുകണയാ
എന്നയായഥിരുന്നു” പ്രശസ്നകമഖല.....
പുലരുള മുതല അസസ്തമയള വനര പതള വയായഥിച്ചുള, ഓഫവീസഥില
കപയായുള, തഥിരഥിനകേ വന്നയാല വവീണുള വവീണുള പതപഠനള
നടതഥിയുള, ടഥി.വഥി കേണുള, കഫയാണഥില സമകേയാലഥികേ വഥിഷയങ്ങള
ചര്ച്ചനചയസ്തുള എങ്ങനനയുള സമയനത നകേയാല്ലയാന ശ്രേമഥിച്ചുനകേയാണഥിരുന്ന അച്ഛനസ്
സമയനത പകേയഥിനലയാതുകയാനുള അമയുനട തതപയാടസ് മനസഥിലയായഥില്ല. “ഒരു
പകക്ഷ, സൃഷസ്ടഥിയഥിനല വരതരയാസമയായഥിരഥികുള”. എങ്കഥിലുള, പരയാതഥികേള അധഥികേള
വഥിടരയാത മുഖമയായഥിട്ടു കപയാലുള അമയസ്കസ് അച്ഛന
വലഥിയ പ്രയാധയാനരള
നകേയാടുതതയായസ് കേണഥില്ല.
കനരള പുലര്ന്നയാല മുറഥികേള അടഥിച്ചു നവടഥിപയാകഥിയുള, ഭക്ഷണള ഉണയാകഥിയുള,
അച്ഛനന്റെ തുണഥികേള അലകഥികതച്ചസ് നകേയാടുതുള, മകളുനട പഠന കേയാരരങ്ങള
ശ്രേദ്ധഥിച്ചുള അമ ഒരു യനള കേണകയായസ് മയാറഥിയഥിരുന്നു..... ചുണഥിനല പുഞഥിരഥി കപയാലുള
ഈയടുതസ് മയാഞ്ഞുതുടങ്ങഥിയഥിരുന്നു.....
തുളഥിതൂവുന്ന മഴകയകയാള ഭളഗഥിയയായഥിരുന്നു എന്റെകമനട ചഥിരഥി.... പ്രയായള
കേൂടുകനയാറുള ചഥിരഥിനയയാനക നഥിലകുനമന്നസ് അമ ചഥിറ്റകയയാടസ് പറയുന്നതസ് ഞയാന
ഈയഥിടയസ്കസ് കകേട്ടു.... അങ്ങനന മഹയാപ്രളയള നയാടഥിനന മുകഥിയ ഒരു ദഥിവസമയാണസ്
അമയുനട അച്ഛനസ് സുഖമഥില്ലയാനത അമ നയാട്ടഥില കപയായതസ് . അന്നയാണസ് അച്ഛന
ആദരമയായസ് അമയുനട ഭരണ കമഖലയഥില പ്രകവശഥിച്ചതസ് . നഥിയമ സഭയഥില ഒച്ച മയാതള
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ഉയര്തഥിനകയാണഥിരുന്ന അച്ഛനസ് അന്നയാദരമയായസ് മനസഥിലയായഥി.... ഭരണ കമഖല
കേഠഥിനയാധസ്വയാനവുള, ശയാരവീരഥികേയാധസ്വയാനവുള കവണഥി വരുന്ന ഇടമയാനണന്നസ്..... അതു
നകേയാണയായഥിരഥികയാള കേുറച്ചു കേയാലകതകസ് നഥിയമസഭയഥില അച്ഛനന്റെ ശബസ്ദള
ഉയര്ന്നുകകേട്ടഥില്ല
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സസ്സി. റാണസ്സി നജാസഫറ്റ്(കഗഡറ്റ് കൈഖ്യാപറ്റ്റന)

സറ്റ്കൈസൗടറ്റ് കഗഡസ്സിാംഗറ്റ്
ഒരു മഹതായ സാംഭാവനേ
കബഡന പവല പ്രഭു ഇളഗ്ലണഥില സകേസൗട്ടസ് പ്രസ്ഥയാനള
ആണ്കേുട്ടഥികേളകു കവണഥി ആരളഭഥിച്ചുനവങ്കഥിലുള നപണ്കേുട്ടഥികേള ഈ പ്രസ്ഥയാനതഥില
കചരയാന കേയാണഥിച്ച വരഗതയുള ദൃഢനഥിശ്ചയവുള മനസഥിലയാകഥി അവര്കുകവണഥി
പഗഡസ് പ്രസ്ഥയാനതഥിനുള കപ്രയാതയാഹനള നലകേഥി. അകദ്ദഹതഥിനന്റെ പതഥിയയായ ഒകലവസ്
കബഡന പവല പഗഡഥിളഗഥിനന്റെ ചുമതല ഏനറ്റടുതകതയാനട ഒരു സയാര്വ
ലസൗകേഥികേപ്രസ്ഥയാനമയായഥി വളരുവയാന ആരളഭഥിച്ചു. ഇന്നസ് യൂണഥികഫയാള ധരഥികുന്ന
കലയാകേതഥിനല ഏറ്റവുള വലഥിയ സന്നദ്ധസളഘടന എന്ന വഥിഖരയാതഥിയുള സസ്കേസൗട്ടസ്
പഗഡസ് പ്രസ്ഥയാനള കനടഥികഴഥിഞ്ഞു.
കേുട്ടഥികേളഥിലുള നനകേള വളര്തഥി സദസ്ഗുണങ്ങള
പരഥികപയാഷഥിപഥിച്ചു അവനര ഉതമ പസൗരനയാരയാകഥിതവീര്കുകേ
എന്നതയാണസ് ആദരകേയാലതസ് ഈ പ്രസ്ഥയാതഥിനുണയായഥിരുന്ന
ലക്ഷരള. എന്നയാല കേുട്ടഥികേളുനട മയാനസഥികേവുള, ശയാരവീരഥികേവുള,
ബസൗദ്ധഥികേവുള, സയാളസസ്കേയാരഥികേവുമയായ ബഹുമുഖ സയാമൂഹര നനനയ
ലക്ഷരമയാകഥി
പ്രവര്തഥികുന്ന
ഉതമ
പസൗരനയാനര
സൃഷസ്ടഥികുകേനയന്ന ബൃഹതയായ ലക്ഷരമയാണസ് ഇന്നസ് സസ്കേസൗട്ടസ്
പഗഡസ് പ്രസ്ഥയാനതഥിനുളതസ്. കേുട്ടഥികേളുനട സമഗമയായ വഥികേസനള
എന്നുള വഥിദരയാഭരയാസതഥിനന്റെ ഉകദ്ദശരവുള പ്രസ്ഥയാനതഥിനന്റെ
ലക്ഷരവുള തമഥില സയാദൃശരമുള ഇതസ് ഒരു വഥിദരയാഭരയാസ
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പ്രസ്ഥയാനമയായഥി തവീര്ന്നഥിരഥികുന്നു. വഥിദരയാഭരയാസ സ്ഥയാപനങ്ങളഥിലയാണസ് സസ്കേസൗട്ടസ് പഗഡസ്
പ്രസ്ഥയാനള വളര്ന്നുവരുന്നതസ്.
നഥിരവധഥി സളഘടനകേള കലയാകേതഥിനന്റെ പലഭയാഗങ്ങളഥിലുള രൂപള പ്രയാപഥിച്ചുനവങ്കഥിലുള
മഥികതുള വളര്ച്ച മുരടഥിച്ചു കപയാവുകേകയയാ, നഥികശ്ശേഷള നയാമയാവകശഷമയായഥിതവീരുകേകയയാ
നചയസ്തഥിട്ടുണസ്. എന്നയാല കയാനദര്ശഥിയയായ കബഡന പവലഥിനയാല രൂപവീകേൃതമയായ
സസ്കേസൗട്ടസ് പ്രസ്ഥയാനള നയാളകുനയാള അഭഥിവൃദ്ധഥിനപട്ടുവരുന്നു. കേയാലയാകേയാലങ്ങളഥില
ഉണയാകേുന്ന
മയാറ്റങ്ങളകസ്
അനുസൃതമയായഥി
നഥിലവഥിലുള
നഥിയമള,
നയള,
പരഥിശവീലനപദ്ധതഥികേള എന്നഥിവയസ്കസ് കവണ മയാറ്റങ്ങള വരുതഥി സസ്കേസൗട്ടസ് പഗഡസ്
പ്രസസ്ഥയാനള മുകന്നറുകേയയാണസ്.

St. Mary's High School Koodathai

53

Tech Campus

എയസ്ഞല ടവീസ കേുരരന
(X-E)

മഞ്ഞുതുള്ളസ്സി
പുലര്കേയാല സസ്വപസ്ന മയകതഥില
എന മഥിഴഥികകയാണഥിനലവഥിനടകയയാ
ഒരയാര്ദമയാള നഥിസസ്വനള കപയാനല
വഥിരഥിഞ്ഞു നഥിന മന്ദഹയാസള
പുലനയാമ്പഥില അരഥികേഥിനലവഥിനടകയയാ
വവീണ നഥിന മസൗനനനയാമ്പരള
എന മനള നഥിറഞ്ഞു തുളുമ്പഥി
ഞയാന ഏകേന തവീരമണഞ്ഞു
ഒയാ.... എത സുന്ദരള നഥിന കലയാലത
പുതപഥിനലവഥിനടകയയാ ഞയാനനയാളഥിച്ചു
അമതന തകലയാടലഥില ഞയാന
നനടുവവീര്പഥിട്ടുണര്നന്നണഥിറ്റു
ഇറ്റഥിറ്റുവവീണുനഥിന നവീര്തുളഥികേള
സൂരരതയാപതയാലുരുകേഥി
നഷസ്ട സസ്വപസ്നനമ നവീ വരഥികല്ല
കേയാതഥിരഥിപൂ നഥിനന്ന ഞയാന
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നജാസറ്റ്. എന. നഷാളസ്സി
(അധഖ്യാപസ്സികൈ)

"സ്ത്രത്തീ

ശാകത്തീകൈരണാം - ഇവസ്സിലടെ ,ഇങ്ങലനേ !”

ഭവീമയാകേരമയായ ആ ഇരുമ്പു ഭഥിതഥിയഥില രൂപനപട്ട കേഥിളഥിവയാതഥിലഥിലൂനട മുനകപ നടന്ന
വനഥിതയാ കപയാലവീസസ് രണു
മൂന്നടഥിനവച്ചസ് തഥിരഥിഞ്ഞു നഥിന്നസ് വഥിളഥിച്ചു. വരൂ......ആ ശബസ്ദതഥില
ആധഥികേയാരഥികേത തസഥിച്ചഥിരുനന്നങ്കഥിലുള സഹതയാപവുള
നഥിഴലഥിച്ചഥിരുന്നു .അസ്തമയ സൂരരനന്റെ നപയാന കേതഥിനരയാളഥിയഥില
ജയഥില ഭഥിതഥികേള മുങ്ങഥിനഥിന്നു. മുറ്റതു നഥിലകുന്നവനരയാനക
തനന്ന തുറഥിച്ചുകനയാകുന്നു.
സഥിനഥിമയഥില മയാതള കേണഥിട്ടുള ജയഥില അങ്കണള മുനപഥില മരുഭൂമഥി
കപയാനല കേയാണനപട്ടു. മരുഭുമഥിയഥിനല മുളനച്ചടഥികേള കേയാലഥില
കേുതഥികയറുന്നു.
കേണ്ണുകേള നഥിറനഞ്ഞയാഴുകേുന്നു.
ഇതയാ....കനനര നവീട്ടഥിയ നവളതുണഥികേളുള, പയായുള പയാതവുള വയാങ്ങഥി വവീണുള
മുകന്നയാട്ടസ്. 'ഇതയാ നഥിനന്റെ മുറഥി' എന്ന പരുകന ശബസ്ദള കകേട്ടസ് തല ഉയര്തഥി. വനഥിതയാ
കപയാലവീസഥിനന്റെ സഥയാനള വയാര്ഡര് കേയടകഥിയഥിരഥികുന്നു. മുറഥികുളഥില നഥിലതു
വഥിരഥിച്ച പയായയഥില സ്ത്രവീ രൂപങ്ങള . ഇരുട്ടഥിനന്റെ ആധഥിപതരള കേൂടുതലുള ആ മുറഥിയഥില
വഥിയര്പഥിനന്റെ ഒരു സ്ത്രവീഗനള നഥിറഞ്ഞുനഥിന്നു. ജനലുകേള വളനര കേുറവുള ആ
മുറഥിയഥിനല കേയാഴസ്ചകേള കേണ്ണുനവീര് കേൂടുതല അവരകമയാകഥി. അവഥിനട ഉയര്ന്നഥിരുന്ന
ശബ്ദതഥിനസ് വഥിരയാമമഥിടുന്ന ഒരു നപയാട്ടയായഥി ഞയാന മയാറഥി.
മയാറതടുകഥിയ നകേട്ടഥിലനഥിനള തയാനഴ വവീണ സവീല ഗ്ലയാസഥിനന്റെ ശബ്ദള
എല്ലയാവരുനടയുള കേൃഷസ്ണമണഥികേനള ഒന്നനകഥി.
ഇവഥിനട വന്നഥിരുകന്നയാളൂ. എനയാ കേുട്ടഥിയുനട കപരസ് ?
ഏങ്ങലടഥികേളകഥിടയഥില കചയാദരങ്ങള അലഥിഞ്ഞു കപയായഥി.
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ചങ്കുനപയാട്ടഥിയുള കേരച്ചഥില. പകക്ഷ ശബസ്ദതഥിനനയാപള കേണ്ണുനവീര്ഒഴുകേഥിയഥില്ല. എല്ലയാള
വറ്റഥിയഥിരഥികുന്നു. ഒതഥിരഥി കേരഞ്ഞഥികല്ല , ഒതഥിരഥി
സങ്കടനപട്ടഥികല്ല,
ഇനഥിമതഥി,
ഇവഥിനടയതു കേയാണയാന ആരുമഥില്ല. തനന്ന ഏനറ മനസഥിലയാകഥിയ ആ ശബ്ദതഥിനുടമനയ
കേയാണയാന ഞയാന മുഖമുയര്തഥി. ഏതയാണസ് 60 വയസസ് കതയാന്നഥികുന്ന ഒരു സ്ത്രവീ.
അകപയാള മകനയാമുകേുരതഥില നതളഥിഞ്ഞതസ്
അമയുനട രൂപവുള ശബ്ദവുള.
“ എനന്റെ നഎശസ്വരര കേുട്ടഥി പഠഥിച്ചസ് വലഥിയ
ആളയാകേുള".
ഓകരയാ ക്ലേയാസഥിലുള ഉയര്ന്ന
മയാര്കുകേളനകയാപള
അധരയാപകേരുനട
കപ്രയാതയാഹനവുള അമയുനട സസ്വപങ്ങളകസ്
കൂടുതല നഥിറങ്ങള
നലകേഥി. മുറ്റമടഥികയാന ലസൗലഥി ടവീച്ചറഥിനന്റെ
വവീട്ടഥിലനചന്നകപയാഴുള
തുണഥിയലകയാന
സയാവഥിതഥി നകേയാച്ചമയുനട വവീട്ടഥിനലത്തുകമ്പയാഴുള
പണഥികയാരഥി നപണ്ണുങ്ങളുനട ഇടയഥില നഥിനള
നകേയാടുള
നവയഥിലഥിനന
അവഗണഥിച്ചസ്
കേളപറഥിക്കുകമ്പയാഴുള അമ ഈ പല്ലവഥി
ആവര്തഥിക്കുമയായഥിരഥിന. "എനന്റെ നഎശസ്വരര കേുട്ടഥിനയ നന്നയായഥി പഠഥിപഥികണള. ഓളസ്
നകല്ലയാണള പഠഥിക്കുള". കപരു കപയാനല ജയാനകേഥി കചച്ചഥിയുനട മകേള നഎശസ്വരര റയായഥി
തനന്ന. നപണ്ണുങ്ങളുനട കേമന്റെസ് കകേട്ടസ് നതല്ലഹങ്കയാരകതയാനട പുഞഥിരഥികുള.
കമയാളകസ് കുളഥികകകണ, എഴുകന്നലകസ്. കുളഥിച്ചസ് തുണഥി മയാറ്റണള. ഇവഥിനട
കേഥിടകന്നയാളൂ...മനറ്റയാരു സ്ത്രവീ തനന്റെ പയായ എടുതസ് വഥിരഥിച്ചു. പതുനക എനന്റെ കേയഥില
പഥിടഥിച്ചു. അനുസരണയുള കേുട്ടഥിനയകപയാനല എഴുകന്നറ്റു ഭഥിതഥിയഥില
ചയാരഥി
പയായയഥില ഇരുന്നു.അനല്ലങ്കഥിലുള അമയുനട
നഎശസ്വരര കേുട്ടഥി ഒരഥികലുള
അനുസരണകകടസ് കേയാണഥികയാറഥില്ല. ആനകേ ഇരുട്ടു പടര്ന്നഥിരുന്നു.
വല്ലയാനതയാരു മഞ്ഞനഥിറതഥില കേതുന്ന ഒരു നചറഥിയ ബളബസ്
നടുകുണസ്. അതഥിനു ചുറ്റുള നചറു പ്രയാണഥികേള വട്ടമഥിടുന്നു.നവളസയാരഥിയഥില അരണ
നവളഥിച്ചതഥില നവീങ്ങുന്ന സ്ത്രവീ രൂപങ്ങള. ഉയര്ന്ന മണഥി ശബ്ദതഥിനനയാപള സ്ത്രവീകേളുനട
കേലപഥിലശബ്ദവുള, പയാതങ്ങള കൂട്ടഥിമുട്ടുന്ന ശബ്ദവുള. 'വയാ കമയാകള' ഭക്ഷണള കേഴഥികയാള.
ആദരള കേണ സ്ത്രവീ എനന്ന പഥിടഥിനച്ചഴുകന്നലപഥിച. മനറ്റയാരയാള എനന്റെ പയാതവുള
ഗ്ലയാസുനമടുത്തു. വലഥിനയയാരു കേരൂവഥിനന്റെ അവസയാനള നഥിന്നു. അകപയാഴുള കേണ്ണുകേള
നഥിറഞ്ഞഥിരുന്നു. 'എനയാടവീ' യൂണവീകഫയാമഥില്ലയാനത? വയാര്ഡനന്റെ പരുകന ശബ്ദള. ഞയാന
തഥിരഥിച്ചു നടന്നു. പയായയഥില വന്നഥിരുന. കേയഥില മുഖമമര്തഥി കതങ്ങുന്ന എനന്റെ
നചവഥിയഥില ആ പഴയ സയാനസ്വന ശബ്ദള. അവര് സയാരഥി വഥിടര്തഥി ഉടുപഥിച്ചു.
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പത്തുരുപ ആഴസ്ച്ചയടവുള ചഥിട്ടഥി പഥിടഥിച്ചസ് നഎശസ്വരര കേുട്ടഥികസ് അമ
വയാങ്ങഥി ഇരുമ്പു നപട്ടഥിയഥില സൂക്ഷഥിച്ചഥിരഥിക്കുന്ന നവീല സഥിലക്കു സയാരഥി. കേല്ലരയാണതഥിന
കപയായകപയാള ഒതഥിരഥി നഥിര്ബനഥിച്ചഥിട്ടുള അമ ഉടുതഥില്ല. നഎശസ്വരര കേുട്ടഥിക്കു കവണഥി
ഓകരയാന്നയായഥി വയാങ്ങഥി സൂക്ഷഥിക്കുന. അമയുനട നഎശസ്വരര കേുട്ടഥി ഉടുക്കുന്നതസ് ജയഥിലഥിനല
യൂണഥികഫയാള സയാരഥി. 'ഇനഥി കേരയണ കമയാകള വരൂ....കചയാറുണ്ണയാള' സയാരഥി വയാരഥിവലഥിച്ചസ്
അവരുനട പഥിറനകേ നടന്നു. അകപയാകഴക്കുള
അവഥിടുനത തഥിരനകയാഴഥിഞ്ഞഥിരുന്നു. കചയാറുള സയാമ്പയാറുള അച്ചയാറുള. രയാവഥിനല മുതല
പട്ടഥിണഥിയയാണസ്. ചുറ്റുമുളവരുനട നഥിര്ബനതഥിനു വഴങ്ങഥി അലപള കചയാറു തഥിന്നു.
അരണ മഞ്ഞ നവളഥിച്ചതഥില കേണ്ണടകയാനയായഥില്ല. ഇരുപനതയാന്നയാള വയസഥിലുള
അമനയ നകേട്ടഥിപഥിടഥിച്ചുറങ്ങുന്ന ഐശസ്വരരകുട്ടഥി. ജവീവപരരനള ശഥിക്ഷയാ വഥിധഥി
കകേട്ടകപയാള അലമുറയഥിടുന്ന അമയുള മകേളുള. കേണു നഥിന്നവരുകടയുള കേണ്ണുകേള
നഥിറഞ്ഞു. അമ ഇകപയാള എവഥിനടയയായഥിരഥികുള! ആശുപതഥിയഥികലയാ, വവീട്ടഥികലയാ?
മദരപഥിച്ചസ് മരണള വരഥിച്ച അച്ഛനന്റെ മുഖള ഒരഥികലുള ഐശസ്വരരകുട്ടഥിയുനട മനസഥില
നതളഥിയയാറഥില്ല. ഇല്ലയായസ്മയഥിലുള വല്ലയായസ്മയഥിലുള രയാജകേുമയാരഥിനയകപയാനല നടന്ന
അമയുനട ഈ സുന്ദരഥികുട്ടഥി ഇന്നസ് ജയഥിലഥിനല കേവീറപയായയഥിലയാണസ്.
ഉറകള വരയാനത പലരുള പയായയഥില തഥിരഥിഞ്ഞുള മറഥിഞ്ഞുള കേഥിടകുന്ന ശബസ്ദള
കകേളകയാള.
ചഥിലര്
കേൂര്കള
വലഥികുന്നുണസ്.
'ഐശസ്വരരകുട്ടഥികയ.....ഒന്നുള
ആകലയാചഥികകണ ഉറങ്ങഥികകയാളൂ'... വവീണുള ആ പഴയ സസ്വയാനന ശബസ്ദള
'ഐശസ്വരരകുട്ടവീ.... ഉമറതു വഥിളകു വച്ചഥികല്ല നവീ' എന്നു കചയാദഥിച്ചസ് ഓടഥികയറഥി വരുന്ന
അമയുനട ശബസ്ദള വവീണുള മനസഥിനലതഥി. ഒരു സനരയഥില പതഥിവു കചയാദരവുമയായസ്
കേടന്നു വന്ന അമയസ്കസ് കേയാകണണഥി വന്നതസ് രകേസ്തള പുരണ കേതഥിയുമയായഥി
നഥിലകുന്ന നപയാന്നു കമയാനള. അമയുനട കേൂനട അപുറനത സകരയാജഥിനഥികയടതഥിയുള
ഉണയായഥിരുന്നു. തയാനഴ രകതഥില കേുളഥിച്ചസ് നഥിശ്ചലമയായ ഒരു പുരുഷ രൂപള.
സകരയാജഥികനരടതഥിയുനട ഉപകദശ പ്രകേയാരള അമ എനന്റെ കേയഥില നഥിന്നുള കേതഥി
പഥിടഥിച്ചുവയാങ്ങഥി. കമയാനളയാന്നുള നചയസ്തഥിട്ടഥില്ല അമയയാണഥിതസ് നചയസ്തതസ്. അടുത
നഥിമഥിഷള കേരച്ചഥിലുയര്ന്നതസ് സകരയാജഥിനഥിയമയുകടതയായഥിരു- ന്നു. എനന്റെ നപയാന്നു
കമയാനന... കേുട്ടയായവീ... കേളുകേുടഥിച്ചസ് സ്ഥഥിരള അമനയ തല്ലുനമങ്കഥിലുള ആ
മയാതൃഹൃദയതഥിനസ് അതു തയാങ്ങയാനയാകേുമയായഥിരുന്നഥില്ല.
വയാതഥില മുട്ടുന്ന ശബസ്ദള ഐശസ്വരരനയ ചഥിനയഥില നഥിന്നുണര്തഥി. നമ്പര്.
504 ഐശസ്വരര. പഥി. നയാനള രയാവഥിനല ഓഫവീസഥിനലതണള. അന്നു മുതല തനന്റെ കപരസ്
504 എന്ന മയാറുകേയയായഥിരുന്നു.
ഓഫവീസഥില സൂപ്രണസ് സയാര് ഇരഥിപുണയായഥിരുന്നു. മുറഥികു പുറതു നയാലഞു
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കപയാലവീസുകേയാരുള. ഐശസ്വരര . പഥി . അനല്ല? എനന്റെ വഥിറയയാര്ന്ന മുഖതു കനയാകഥി
അകദ്ദഹള പുഞഥിരഥിച്ചു. പഠനള തുടരണള. കേണനകഴുതുന്ന കജയാലഥിയയാണസ് ഇവഥിനട ഈ
Bsc കയാരഥികു തരുന്നതസ്. അകദ്ദഹള വവീണുള ചഥിരഥിച്ചു. കേഴഥിഞ്ഞനതയാനക മറകൂ.
നന്നയായസ് പഠഥികണള. കേരച്ചഥിലടകയാന പയാടു നപടുന്ന എനന്റെ കതയാളഥില
വയാലസലരകതയാനട ആ കേരള പതഥിഞ്ഞു.എനഥികുമുണസ് ഇതുകപയാനലയാരു മകേള. BA
Final.
ഓകരയാ അവധഥികുള അമ കേൃതരമയായസ് എതഥിനകയാണഥിരുന്നു. അപവീലുകേളുമയായസ് പയാവള
ഇകപയാഴുള കകേയാടതഥികേള കേയറഥി ഇറങ്ങുന്നു. ഓകരയാ വരവഥിലുള അമ ഓര്മഥിപഥികുള
എനന്റെ മകേള നചയസ്തതയാണസ് ശരഥി. ഒരു നപണ്ണഥിനസ് ഏറ്റവുള വലുതസ് അവളുനട
അഭഥിമയാനമയാണസ്. കേൂനടകൂനട ജയഥില സന്ദര്ശഥികുന്ന സൂപ്രണസ് സയാറഥിനന്റെ
കപ്രയാലസയാഹനള. വര്ഷങ്ങള കേടന്നുകപയായഥി. ഐശസ്വരരകുട്ടഥി P.G.യുള പയാസയായഥി. PSC
പരവീക്ഷയഥില 12-ആള റയാങ്കുണസ്. വവീണുള സസ്വപസ്നങ്ങള നമയാട്ടഥിടയാന തുടങ്ങഥി. ആ
പ്രയാവശരള അമ വന്നതസ് സകനയാഷ വയാര്തയുമയായഥി... തനഥികസ് ശഥിക്ഷ ഇളവു
നചയസ്തഥിരഥികുന്നു. സസ്വയ രക്ഷകയായസ് നചയസ്ത നകേയാലപയാതകേള. സൂപ്രണസ് സയാറുള
ഒതഥിരഥി ശ്രേമഥിച്ചു കപയാലുള. ഇനഥി നവറുള 3 മയാസള മയാതള. ഐശസ്വരരകുട്ടഥി കപയായയാല
വലഥിയ കജയാലഥികയാരഥിയയായഥി ഞങ്ങനളനയയാനക കേയാണയാന വരുകമയാ? കേുട്ടഥി രക്ഷനപട്ടകല്ലയാ!
എല്ലയാവര്കുള ആഹയാദള. സൂപ്രണസ് സയാറഥിനന്റെ മുറഥിയഥിനലതഥി നന്ദഥി പറഞ്ഞകപയാള
സമയാനള കവണനമന്നസ് ആവശരനപട്ടസ് തനന്റെ കതയാളഥില തട്ടഥി. ദഥിവസങ്ങള എണ്ണഥികുറച്ചു
ഐശസ്വരരകുട്ടഥിയുള അമയുള.
ഐശസ്വരരകന്നുള ഉറകള വന്നഥില്ല. നയാനള തയാന ജയഥില കമയാചഥിതയയാകേുന്നു. അമ
അതഥിരയാവഥിനല എതുള. എല്ലയാവരുള യയാതയാനമയാഴഥി പറയയാനനതഥി. പലരുള
കേരയുന്നുണയായഥിരുന്നു. സൂപ്രണസ് സയാര് വഥിളഥികുന്നു. വയാര്ഡന അറഥിയഥിച്ചു.
മുറഥിയഥിനലതഥിയകപയാള തകന്നയാടസ് കേുകറ കേയാരരങ്ങള സളസയാരഥികയാന ഉനണന്നസ് പറഞ്ഞസ്
വയാതഥില അടച്ചു. കേുകറ ഉപകദശങ്ങള നലകേഥി. മദരപഥിച്ചഥിരുന്ന അകദ്ദഹതഥിനന്റെ നയാവസ്
കേുഴഞ്ഞഥിരുന്നു. നപരുമയാറ്റള അതഥിരു വഥിടുന്നതസ് ഐശസ്വരര ശ്രേദ്ധഥിച്ചു. എതഥിര്തകപയാള
നഥിനകഥിനഥിയുള ശഥിക്ഷ വയാങ്ങഥിതരയാന എനഥികു സയാധഥികുള എന്നയയാള
ഭവീഷണഥിനപടുതുന്നുണയായഥിരുന്നു.
വയാതഥില
തുറഥിന്നസ്
രകള
പുരണ
കേുപഥികഷണവുമയായഥി പുറകതകഥിറങ്ങഥിയ ഐശസ്വരരനയ കപയാലവീസുകേയാര് വളഞ്ഞു.
ഇകുറഥി ജവീവപരരനള ശഥിക്ഷയാവഥിധഥി കകേട്ടകപയാള ഐശസ്വരരകുട്ടഥി കേരഞ്ഞഥില്ല.
അമയുനട കചതനയറ്റ ശരവീരള അവനള യയാതയയാകഥി. ഉറച്ചകേയാല വയസ്പുകേകളയാനട
അവള നടന്നു കപയായഥി. വവീണുള ജയഥിലഥികലകസ്. അമയുനട അഭഥിമയാനഥിയയായ മകേള.
ഭയാരത
സസ്തവീകേളുനട
ഭയാവശുദ്ധഥികസ്
മനറ്റയാരു
ആളരൂപമയായഥി.
ഇവഥിനട
സസ്തവീശയാകേസ്തവീകേരണ
പ്രവര്തനങ്ങള
നവറുള
കേടലയാസഥില
മയാതമല്ല,
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പ്രവൃതഥിപഥതഥില വരുന്നുനണന്നു ഐശസ്വരര മനസഥിലയാകഥി.
(തകേഴഥി സ്മയാരകേ അവയാര്ഡസ് നചറുകേഥ)
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മസ്സിര്സ സലെസ്സിാം (8 E)

തസ്സിരസ്സിലകൈയണയുവാന നമാഹാം
അകേനലനയയാരു മരള തന്നഥില
ഞയാന തളഥിര്കനവ
ഇളള പച്ചതന പട്ടുടുപഥിനയാല
നഥിറയനവ...ഞയാന
പ്രകേൃതഥിതന മടഥിതട്ടഥില
തയാരയാട്ടഥിയുറങ്ങനവ
തയാനഴ ഈ പുലകമട്ടഥില
പയാടഥികളഥികുവയാന കമയാഹള
ഒരഥികലവീകൂട്ടഥില പറന്നണഞ്ഞ
പക്ഷഥി പയാടഥിനയയാരു സുന്ദരഗവീതള
ഈ കലയാകേള നഥിറഞ്ഞ ആ
സസ്വര്ഗ്ഗഗവീതള.

നഥിനമഥിഴഥിയഥില നഥിറയുള മനവുള
സതരമനല്ലന്നയാരറഥിഞ്ഞു!
മഥിന്നുന്നനതല്ലയാള നപയാന്നനല്ലന മകനള
St. Mary's High School Koodathai

ഗവീതള തന ഈണള
എന മനസഥില നഥിറയനവ
അകേനലയയാതവീരങ്ങളഥില
അണയുവയാന കമയാഹള
ഈ കേയാണുമവീ പുഴയുള മരവുള
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എന്നമയുള പറഞ്ഞതഥിനയാല
തയാനഴയവീ പുലകമട്ടഥി
ലണയുവയാന കമയാഹള
അമതന വയാകസ് വഥിശസ്വസഥിച്ചു ഞയാന
അനന്നയാരുനയാള
അണഞ്ഞു ഈ പുലകമട്ടഥില
അമതന സസ്കനഹള വയാരഥിനകേയാടുകുമവീ
സകനയാഷനയാള വന്നവീടുന്നു
എല്ലയാരുനമനഥികുണസ് എന സകനയാഷ
നയാളുകേള വന്നുകചര്ന്നു.
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പുസ്തകേയാസസ്വയാദനള

അവഖ്യരാജറ്റ് ലകൈ.ലകൈ (XE)

ഗസൗരസ്സി - ടെസ്സി പത്മനോഭന
മലയയാള നചറുകേഥയാ പ്രസ്ഥയാനള നൂതന പനയാവുകേളഥിലൂനട മുകന്നറഥിനകയാണഥിരഥിക്കുന്ന
കേയാലതയാണസ് തനഥിമയയാര്ന്ന കേലയാവരകഥിതസ്വകതയാനട നചറുകേഥയുനട രൂപഭയാവങ്ങളഥില
സമഗമയായ മയാററള ലക്ഷരമഥിട്ടസ്
പത്മനയാഭന നചറുകേഥയാ സയാഹഥിതരകലയാകേതസ്
പ്രകവശഥിക്കുന്നതസ്. മനഷരജവീവഥിതതഥിന സളഭവഥിക്കുന്ന അപചയതഥില അഗയാധമയായഥി
കവദനഥിക്കുന്ന ഏകേയാകേഥിയുനട മനസസ് പത്മനയാഭനനറ കേഥകേളഥില നഥിറഞ്ഞുനഥിലക്കുന.

കേണ്ണൂരഥിനനറ സയാഹഥിതര,സയാമൂഹര,സയാളസയാരഥികേ പയാരമ്പരരങ്ങള പത്മനയാഭനഥിനല
കേഥയാകേയാരനന ഏറഥിയകതയാതഥില സസ്വയാധഥിനഥിച്ചഥിട്ടുണസ്. കേലയാകേയാരനനറ ആത്മവീയമയായ
ഏകേയാനത മുഖപ്രകമയമയാകഥിയ ഒനരഴുത്തുകേയാരനയാണസ് ടഥി.പത്മനയാഭന.നഥിതരമയായ
അസസ്വയാസ്ഥരള ഉളളഥില കപറുന്ന ഒകരകേയാകേഥി പത്മനയാഭനനറ കേഥയാപ്രപഞതഥില
അലഞ്ഞുനടക്കുന.
കസ്നേഹതഥിനനറ

അളകയാനയാകേയാത
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മനസഥിലയാകഥിതന്നവര്കയാണസ് പത്മനയാഭന 'ഗസൗരഥി' സമര്പഥിക്കുന്നതസ്. മലയയാള
നചറുകേഥയഥില പ്രണയതഥിനനറ കമഖലയഥില ഒരു പുതന അവതരണള
സ്ഥയാപഥിനച്ചടുതതസ് പത്മനയാഭനയാണസ്. അനര്മുഖമയായ ഒരയാകേര്ഷണതഥില നഥിന്നസ്
സകങ്കയാചവുള, ഭവീതഥിയുള വഥിട്ടുമയാറയാത ഒരു പുതഥിയ പഥതഥികലക്കു നചനന്നതയാന
നവമ്പുന്ന സസ് തഥി പുരുഷബനതഥിനനറ ദയാര്ശനഥികേ വശതഥിനന സസൂഷ്മള ഇഴനഥിര്തഥി
കേയാണഥിക്കുകേയയാണസ് കേഥയാകൃതസ് 'ഗസൗരഥി' എന്ന കേഥയഥിലുനട.
'ഗസൗരഥി' 12 കേഥകേളുനട ഒരു സമയാഹയാരമയാണസ് . ലളഥിതവുള സയാന്ദ്രവുമയായ ഒരു പ്രകമയ
ഘടനയയാണസ് ഗസൗരഥിയഥിലുളളതസ്. ആറുമയാസനത ഇടകവളയ്കസ് കശഷള അയയാളുള ഗസൗരഥിയുള
പരസ്പരള കേയാണഥിന്നഥിടതസ് വച്ചസ് കേഥ ആരളഭഥിക്കുന. അവരുനട സമയാഗമകവളയഥിനല
അനഭവ വഥിവരണമയാണസ് പ്രതരക്ഷതഥില ഗസൗരഥിയഥിനല കേഥയാഘടന. പനക്ഷ അവരുനട
മയാനസഥികേതലങ്ങളുനട വരവകഛേദങ്ങള പ്രകമയനത പുതഥിയ ഭയാവയാനരവീക്ഷതഥികലകസ്
എതഥിക്കുന. നയായകേനയായ അയയാള ഗസൗരഥിനയ 'അവര്' എന്നസ് വഥിളഥിക്കുന.
സമൂഹമരരയാദകേളക്കൂള, വരവസ്ഥയാപഥിത ധയാരണകേളക്കുള അനരമയായ കസ്നേഹമയാണസ് അവര്
മനസഥില സൂക്ഷഥിക്കുന്നതസ്. കേയാലനതയുള പ്രയായനതയുള വഥിസ്മരഥിച്ചസ് ആത്മഥിയമയായ
കസ്നേഹതഥിനസ് ആത്മസമര്പണള നചയ്യുന. അവരഥിരുവരുള
കേയാലതഥിനനറ
കേരസ്പര്ശകമലകയാത കസ്നേഹതഥിനനറ പയാതയഥില മരണമഥില്ലയാത ആത്മയാകളയായഥി
നഥിലകയാന കമയാഹഥിക്കുന്നവരയാണസ്. കഗയാപയാലപൂരഥിനല മഞ്ഞുമുടഥിയ പുലരഥിയഥില
ശരവീരമഥില്ലയാത രണയാത്മകനളകപയാനല അവര് പരസ്പരള കചര്നനഥിന. ഭര്തയാവുമയായഥി
കവര്പഥിരഥിനഞ്ഞങ്കഥിലുള നഥിയമപരമയായഥി വഥിവയാഹകമയാചനള ലഭഥികയാത അവര്
അയയാളുനമയാതസ് പശുപതഥിനയാഥ ദര്ശനതഥിന കപയാകുന്നതസ് അക്ഷരയാര്ത്ഥതഥില
സനയാഥനയായഥിട്ടയാണസ്.
വയസഥിനനപററഥി
കബയാധവതഥിയയാകുന്നതഥിനനറ
കപരഥില
കവവലയാതഥിനപടുന്ന ഗസൗരഥിനയ "ഇല്ല നമുനകയാരഥികലുള വയസയാവുകേയഥില്ല"
എന പറഞ്ഞസ് അയയാള സമയാധയാനഥിപഥിക്കുന. കബയാര്ഡഥിളങഥില പഠഥിക്കുന്ന സുമഥി
ഗസൗരഥികസ് സസ് കനഹതഥിനനറ ഒരു വഥിതുമ്പലയായഥി പരഥിണമഥിക്കുകേയയാണസ്.
ഗസൗരഥിയുനട മനസസ് തനന്ന മനസഥിലയാകയാന കേഴഥിവുളള ഒരയാളുനട സയാനഥിദ്ധരള
അനഥിവയാരരമയായഥി
ആവശരനപടുന.
ആ
സയാന്നഥിദ്ധരമഥില്ലയാനത
അസ്ഥഥിതസ്വള
അസയാധരമയാനണന്നസ് കതയാനന്ന അവസ്ഥയഥിലയാണസ് ഗസൗരഥി അയയാളുമയായഥി അടുക്കുന്നതസ് .
വഥിവയാഹകമയാചനളകേഥിട്ടയാനത
മകേളക്കുമുമ്പഥില ഒരു ധര്മസങ്കട പ്രക്ഷുബസ്തയയായഥി
കേഴഥിയുകേയയാണവള. തയാന സസ് കനഹഥിക്കുകേയുള തനന്ന സസ് കനഹഥിക്കുകേയുള നചയ്യുന്ന
ഒരുവളകസ് ഉചഥിതമയായ തരതഥില ജവീവഥിതള നകേയാടുകയാന കേഴഥിയയാതതഥിലുളള
ഇചഛേയാഭളഗള അയയാനള കവട്ടയയാടുന. പഴയ പ്രണയകേഥയഥിനല നയായഥികേ മകണ്ണയാടു
കചരുകേയുള ആ കേയാമഥിനഥിയുനട മകേള അയയാളുനട ചഥിതനത ആര്ദമയാക്കുകേയുള നചയ്ത ഒരു
പശ്ചയാതലള ഇവഥിനടയുണസ്.
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സസ്വതരയാഗതഥിനസ് പ്രയാമുഖരള നലകേഥി ഗസൗരഥിയുനടയുള അയയാളുനടയുള ഇന്ദ്രഥിയയാനഭവങ്ങളുള
വഥിചയാരങ്ങളുള ഓര്മകേളുള ഇടകേലര്തഥി മസൗനവുള അര്കദ്ധയാകഥിയുള വഥിനരസഥിച്ചസ്
ഗസൗരഥിയഥില ആഖരയാനതഥിനസ് പചതനരള നലകുന.
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നജാളസ്സി നജാസഫറ്റ് (അധഖ്യാപസ്സികൈ)

യുവതലെമുറയുലടെ മാറുന്ന ഭക്ഷണ ശത്തീലെങ്ങള
മുനകേയാലങ്ങളഥില നഥിന്നുള തഥികേച്ചുള വരതരസ്ഥമയായഥി ഇന്നനത തലമുറകയാര് അവരുനട
ഭക്ഷണശവീലങ്ങളഥില നഥിന്നുള വളനര അധഥികേള മയാറഥിനകയാണഥിരഥികുന്നു. പരമ്പരയാഗത
ഭക്ഷണള
പലര്കുള
അനരമയായഥി
കേഴഥിഞ്ഞഥിരഥികുന്നു.
ശരവീരതഥിനന്റെ
ആകരയാഗരനതകയാള ഉപരഥിയയായഥി
വയായുനട രുചഥിയയാണസ് ഇന്നനത തലമുറകസ്
പ്രയാധയാനരള.
വറുതുള നപയാരഥിച്ചുള പലനഥിറങ്ങളുള മണവുള കചര്തസ്
തയയാറയാകഥിയ ഭക്ഷണമയാണസ് നരൂ ജനകറഷനസ് പ്രഥിയങ്കരള. പകക്ഷ ഈ ഭക്ഷണ ശവീലള
തങ്ങളുനട തനന്ന ജവീവനസ് വലഥിയ ആപതയാനണന്നസ് വളനര പവകേഥിയയാണസ് ഇകൂട്ടര്
തഥിരഥിച്ചറഥിയുന്നതസ്
ഫയാസസ് ഫുഡസ് സളസയാരള ഇസൗ
തലമുറനയ വല്ലയാനത പഥിനതുടരുന്നു. വലഥിയ
പഫവസ്സയാര് കഹയാട്ടലുകേള മുതല നചറഥിയ
തട്ടുകേടകേളഥില വനര ഇതരള ആഹയാരള ഇകപയാള വളനര
സുലഭമയായഥി ലഭഥികുന്നു ഇതരള ആഹയാരങ്ങളഥില
നഥിറതഥിനുള മണതഥിനുള രുചഥികുള കചര്കുന്ന
രയാസവസ്തുകള മയാരകേകരയാഗങ്ങളകസ് കേയാരണമയായഥി മയാറുന്നു. കേൂടയാനത ഇതരള
ആഹയാര ശവീലങ്ങള ദഹനവരവസ്ഥയുനട പ്രവര്തനനത തയാളള നതറ്റഥികുന്നു.
പഴയതലമുറകയാരുനട ഭക്ഷണപശലഥി, പ്രകതരകേഥിച്ചുള
നയാരുകേളടങ്ങഥിയ ഭക്ഷണള ആമയാശയ കേയാനസറഥിനന തടയയാന ഏറ്റവുള അഭഥികേയാമരമയാണസ്.
പനണയാനക നമുനട മുറ്റതുള നതയാടഥിയഥിലുള വളര്ന്നഥിരുന്ന പല ഇലവര്ഗനചടഥികേളുള
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ഇന്നസ്
ഭൂമഥിയഥില നഥിന്നു കപയാലുള അപ്രതരക്ഷമയായഥിരഥികുന്നു. കേര്കഥിടകേതഥില കേഴഥികകണ
പതസ് തരള ഇലകേള ഇന്നസ് അനരള നഥിന്നസ് കപയായഥിരഥികുന്നു.
ഈ മയാറഥിയ ഭക്ഷണശവീലങ്ങള ഈ തലമുറയുനട തനന്ന ആയുര്പദര്ഘരള വളനര
കുറച്ചഥിരഥിക്കുന. നമ്മുനട മുതുമുതച്ഛനമയാര് 100 വയസഥില കൂടുതല ജവീവഥിച്ചകപയാള നമ്മുനട
അച്ഛനമമയാരുനട ആയുസസ് 60-70 മകധര ആയഥി കുറഞ്ഞു. എന്നയാല വരുള
തലമുറകയാരുനട ആയുര്പദര്ഘരള 45-55 നള ഇടയഥില ആയഥിരഥിക്കുനമന്നസ്
ആകരയാഗരവഥിദഗസ്ധര് ചൂണഥികേയാട്ടുന.
അതുനകേയാണസ് പ്രഥിയ കുട്ടഥികേനള നമുകസ് പുതഥിയ ഭക്ഷണശവീലങ്ങളഥില നഥിനള
കുനറനയയാനക മയാറഥി ആകരയാഗരകേരമയായ ഒരു ഭക്ഷണശവീലള ഉണയാകഥിനയടുതസ് ആയുസള
ആകരയാഗരവുള ഉള ഒരു തലമുറകസ് കവണഥി പ്രയതഥികയാള.
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ഫാതസ്സിമ റസ്സിഫ്ത ലകൈ ആര് (8 എ)

നേവാംബര് 1 നകൈരളപസ്സിറവസ്സിദസ്സിനോം
നവളബര്-1, ഭയാഷയാടഥിസ്ഥയാനതഥില കകേരളസളസ്ഥയാനള രൂപവീകൃതമയായഥിട്ടസ് 62
വര്ഷള തഥികേയുന. ഭയാഷയാടഥിസ്ഥയാനതഥില സളസ്ഥയാനങ്ങള വഥിഭജഥികനപട്ടതഥിനന
തുടര്ന്നസ് കകേരളള ഒരു സളസ്ഥയാനനമന്ന നഥിലയഥില പഥിറവഥി നകേയാണ ദഥിനള, മലയയാളഥികസ്
അഭഥിമയാനതഥിനന്റെ ദഥിനള കൂടഥി ആണസ്. പരശുരയാമന
എറഥിഞ്ഞ മഴു അറബഥികടലഥില വവീണസ്ഥലള
കകേരളമയായഥി
മയാറഥിനയന്നയാണസ്
ഐതഥിഹരള.
കചരരയാജയാകനമയാരുനട
അധവീനതയഥിലയായഥിരുന്ന
കചരളള പഥിന്നവീടസ് കകേരളമയായഥി മയാറുകേയയായഥിരുന.
വഥിവഥിധ രയാജകുടുളബങ്ങളകസ് കേവീഴഥിലയായഥിരുന്ന കകേരള
ജനത സസ്വയാതനരള കേഥിട്ടഥിയതഥിനകശഷമയാണസ് ഒരു
സളസ്ഥയാനനമന്ന നഥിലയഥില ഏകേവീകേരഥികനപട്ടതസ്. പഥിനന്നയുള വര്ഷങ്ങളക്കു കശഷള
മലയയാളള സളസയാരഥിക്കുന്നവനരല്ലയാള ഒരു സളസ്ഥയാനതഥിനന്റെ കുടകവീഴഥില വരുന്നതസ് 1956
നവളബര്- 1 നസ്, സസ്വതനരള കേഥിട്ടഥി 2 വര്ഷങ്ങളക്കു കശഷള. 1949-ല തഥിരു-നകേയാച്ചഥി
സളസ്ഥയാനള രൂപള നകേയാനണങ്കഥിലുള മലബയാര് അകപയാഴുള മദയാസസ് പ്രസഥിഡനസഥിയുനട
ഭയാഗമയായഥിരുന. പ്രയാകദശഥികേ അതഥിര്തഥികേള കഭദഥിച്ചസ് മലയയാളഥി കകേരളള എന്ന
സളസ്ഥയാനതഥിന കേവീഴഥില വരുന്നതഥിനസ് 1956 നവളബര് 1 വനര കേയാതഥിരഥികകണഥി വന.
ആ കേയാതഥിരഥിപഥിനന്റെ സഫലത ആകഘയാഷഥിക്കുകേയയാണസ് ഓകരയാവര്ഷവുള നവളബര്
ഒന്നഥിന ഓകരയാ മലയയാളഥിയുള. തഥിരുവഥിതയാളകൂറുള, നകേയാച്ചഥിയുള ഒരുമഥിച്ചയാണസ് തഥിരുനകേയാച്ചഥി
സളസ്ഥയാനള ഉണയായതസ്. ഇനരയുനട നതകക അറ്റതസ് കേഥിടക്കുന്ന നകേയാച പ്രകദശള 62
വര്ഷങ്ങളകഥിപറള രയാജരതഥിനന്റെ അഭഥിമയാനമയായഥി മയാറഥി.

St. Mary's High School Koodathai

67

Tech Campus

വഥിദരയാഭരയാസ,
ആകരയാഗരരളഗങ്ങളഥിനലല്ലയാള
കകേരളള
ഭയാരതതഥിനല
മറ്റു
സളസ്ഥയാനങ്ങളകസ്
മയാതൃകേയയാണസ്.
വഥികനയാദസഞയാരകമഖലയഥിലുള
ബഹുദൂരള
മുകന്നറഥിയഥിരഥിക്കുന. എന്നയാല ഇന്നസ് മരണവയാതഥിലഥില നഥിനള കേരകേയറഥി
വന്നഥിരഥിക്കുകേയയാണസ് നമ്മുനട കകേരളള. മുതശ്ശേഥി മടഥിയഥില തലചയായസ്ചറങ്ങയാന, അമയുനട
വയാതലരകച്ചയാറുരുള നണയയാന, നഥിളയഥിലലഥിയയാന നകേയാചവളള തുഴയയാന പുതഥിയ തലമുറ
പഠഥിച വളര്ന്നയാല മയാതകമ കകേരളതഥിനന്റെ മൂലരകബയാധങ്ങള സളരക്ഷഥിക്കുവയാന കേഴഥിയൂ.
ജനള നലകേഥിയ മയാതയാപഥിതയാകനള അനയാഥതസ്വതഥിനന്റെ ചവറ്റുനകേയാട്ടയഥില തനഥിച്ചയാക്കുന്ന
കകേരളമുണയായതസ് മനസയാക്ഷഥി മരഥിച്ച ചഥിനകേളഥില നഥിന്നയാണസ്. പയാസഥികേസ് കുപഥിയഥില
നഥിറചനവച്ചതസ് നയാട്ടഥിനപുറനത മയാമ്പഴച്ചയാറല്ല എന്ന തഥിരഥിച്ചറഥിവസ് അനഥിവയാരരമയാണസ് .
അമഥിഞ്ഞപയാലുള കേകമ്പയാളതഥില നഥിനള വയാകങ്ങണ ഗതഥികകേടസ് കകേരളതഥിന്റെ മരണള
തനന്നയയാണസ്.
കകേരളള
മരഥിച്ചഥിട്ടഥില്ല
എന്നസ്
തഥിരുതഥിവയായഥിക്കുവയാനള
ഒയാര്മനപടുതലയാവനട്ട ഈ ദഥിനള.

St. Mary's High School Koodathai

68

Tech Campus

ലടെസറ്റ് നതാമസറ്റ് (IX-E)

എന സങ്കല്പാം
ആര്ദയയായഥി വന്നണയുനന്നന മഥിഴഥികേളഥില
പ്രകേൃതഥി തന വര്ണ്ണങ്ങള. ആ വര്ണതഥിനലവഥിനടകയയാ ഒളഥിച്ചുകേഥിടനപന സങ്കലപള.

പകേലനഥികയയാളള ഞയാന കതടുമയാ സങ്കലപനത
മറഞ്ഞഥിരുന്നു എങ്ങയാകണയാ ഒരു അനനതയഥില
പുലരഥിയഥില പുഷ്പതഥിന വര്ണങ്ങള
എനന്ന കതടഥിനയതഥി, എന്നയാനലകനയാ
അതല്ല മമ സങ്കലപള, എനന്റെ യയാത
തുടരുന്നു ഈ പയാതകേളഥില ആ സങ്കലപനതകതടഥി, വയാതഥിലഥിന പഥിന്നഥില ഒളഥിച്ചഥിരഥിപൂ
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അവന. എന മഥിഴഥികേളഥില നഥിന്നസ് ഏകതയാ ഒരു
നഥിമഥിഷള അവന വഴഥിനതറ്റഥികപയായഥി എകങ്ങയാകട്ടയാ.
പഥിന്നവീടസ് എനനന്നറഥിയഥില്ല എല്ലയാള എവഥിനടകയയാ
നഷസ്ടനപട്ടു. പഥിന്നവീടസ് ആ സങ്കലപമഥില്ല
എന മനസഥില. ഒരു സുപ്രഭയാതനമകങ്ങയാ
സൂകരരയാദയള എന മനസഥിനസ് കേുളഥിര്മകയകേഥി.
അന്നഥിതയാ ഞയാന അറഥിയുന്നു എന സങ്കലപള
എന മുമ്പഥില മറ്റയാരുമല്ലഥിതയാ എന പ്രകേൃതഥി
തന മമസങ്കലപള. വര്ണങ്ങള എന
മഥിഴഥിയഥില ചൂണഥികയാട്ടുന്നു "ഇതയാ നഥിന സങ്കലപള.
കേണ്മുമ്പഥിനല പ്രകേൃതഥി തന ഭളഗഥി
ഉകണയാ നഥിന ഭസൗതഥികേവസസ്തുകേളകസ്.”
വവീണുള ആ ശബസ്ദള എന കേയാതഥില
ഹയാ.....എത മകനയാഹരള.
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ഫര്ഹാനേ പസ്സി എാം (8.സസ്സി)

പ്രകൃതസ്സി.....
പ്രകൃതവീ നവീ കേരയുനകവയാ നഥിനന്റെ കേണ്ണവീരഥിനയാല
വഥികൃതമയായഥിതവീര്നന്നനന്റെ നയാടുള നഗരവുള
നഥിനന്റെ കേണ്ണഥില നഥിനതഥിര്ന്ന നവീര്ച്ചയാലുകേള
ഒന്നഥിച കചര്ന പുഴകേനള പുലകേകവ
ഒറ്റയ്കു തയാങ്ങുവയാനയാവഥില്ലനയകന്നയാതവീ.....
മുറ്റള നഥിറച നവീ തണ്ണവീര്തടങ്ങളയാല
ഒത്തു കചര്ന്നഥിനട്ടയാന കേരകേവഥിഞ്ഞങ്ങനന
കേഷ്ടതഥിലയാകഥി നവീ മര്തരനന്റെ ജവീവഥിതള
കേരകേവഥിഞ്ഞങ്ങഥിങ്ങു ഗതഥി മയാറഥിനയകങ്ങയാകട്ടയാ
ചടുലമയാനയയാഴുകുള നഥിന ഭയാവള ഭയയാനകേള
കേരളലഥിയഥിക്കുന്ന കേയാഴസ്ച്ചകേളയാനണങ്ങുള
കേരയുവയാന കേണ്ണുനവീര് ബയാകഥിയഥിനല്ലയാട്ടുകമ..
മലമുകേളഥിലഥിറ്റഥിറ്റു വവീഴുന്ന നവീര്ത്തുളഥി
പലവഴഥികേളഥിനലയാഴുകേഥിനയയാരു പുഴയയായഥിനചല്ലുന
അരുതരുതസ്,നവീനയനന്റെ യയാതതടയകല്ല
പലവുരു പറഞ്ഞു ഞയാന, കൂട്ടയാകഥിയഥില്ല നവീ
തടയരുതസ് നവീനയനന്റെ പയാതനയ, ഞയാനനനന്റെ
കേടലഥിനനനയയാരു വട്ടള പുണര്ന്നഥിടനട്ട
തയാനഥിരഥിക്കുള നകേയാമ്പു നവട്ടഥി ഏകതയാ
മയാനവര് തയാനഴപതഥിച്ചതു പയാഠമയായസ്
ഒയാകരയാ പ്രവര്തഥിക്കുമുണതഥിന തുലരകമയാ
തുലരമകല്ലല പവപരവീതരകമയാ നഥിശ്ചയള
സഥിദ്ധയാനനമയാനക പഠഥിച്ചവനരങ്കഥിലുള
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ഹൃതഥിലതഥിനനയുറകഥികഥിടതഥിയയാല
കേഥിട്ടുള ഫലള തവീര്ച്ചനയന്നതറഥിഞ്ഞു കമല
ഒട്ടുള മടഥികയാനത വര്തഥിക്കൂ മര്തരയാ നവീ
പ്രകൃതഥികയയാനടയാന പറഞ്ഞഥിടകട്ട നഥിനന്റെ
വഥികൃതഥി നവീ നതനല്ലയാനന്നയാതുകവീടുകമയാ
പ്രളയമയായസ് നവീ നഥിനന്റെ കകേയാപള നതളഥിയഥിച
മതഥിയഥിനഥിനയല്ലയാള നഥിര്തഥിടൂ നവീ..
അരുതഥിനഥിനയങ്കഥിലുള കകേയാപള മറക നവീ
അതഥിനനയാരു പയാഠള പഠഥിച ഞയാന നഥിര്ണയള
മയാറ്റുകേ നവീ നഥിനന്റെ കദഷരള മറക്കുകേ.
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രമഖ്യ സസ്സി.വസ്സി. (X E)

മലെയാളതസ്സിലന ഹരസ്സിമുരളത്തീരവാം
കദവദുന്ദുഭഥിതയാളലയവുമയായഥി
മലയയാള
ഗയാനശയാഖയഥികലകസ്
കേയറഥിവന്ന
പ്രഥിയനപട്ട
കേവഥിയയാണസ് പകേതപ്രള ദയാകമയാദരന നമ്പൂതഥിരഥി.
അകദ്ദഹനത
കേയാണയാനള
അല്പസമയള
അകദ്ദഹകതയാനടയാപള നചലവഴഥികയാനുള കേഴഥിഞ്ഞതസ്
ഒരു മഹയാഭയാഗരമയായഥി ഞയാന കേരുതുന. അറഥിവഥിനന്റെ
ആദരയാക്ഷരള കുറഥിക്കുന്ന വഥിദരയാരളഭ ദഥിനതഥില ആണസ്
അകദ്ദഹവുമയായഥി സളവദഥികയാന എനഥികസ് സയാധഥിച്ചതസ്. നഥിഷ്കളങ്കത സ്ഫുരഥിക്കുന്ന, പുഞഥിരഥി
തൂകേഥി ചയാരുകേകസരയഥില ഇരഥിക്കുന്ന അക്ഷര മുതച്ഛനന കേണകപയാള ഉണയായ ആ
അവസ്ഥ!! എനന്ന സളബനഥിച്ചഥിടകതയാളള വര്ണനയാതവീതമയാണസ്. അകദ്ദഹവുമയായഥി
ദൃഡബനള കേയാത്തുസൂക്ഷഥികുന്ന എനന്റെ അച്ഛനന “ആ മയാകഷ, വരൂ" എന്നസ് വഥിളഥിച
സളകബയാധന നചയ്തതസ് എനന്റെ കേയാതുകേളഥില ഇകപയാഴുള ഉണസ്. അകദ്ദഹള തനന്റെ
സയാഹഥിതരജവീവഥിതനത കുറഥിച്ചസ് വയാചയാലനയായഥി. കേയാവരരചനയഥിലൂനട ആയഥിരുന തുടകള.
മയാതൃഭൂമഥി പതതഥിനല കജയാലഥി അതഥിനസ് വളനര സഹയായകേവുമയായഥി. കേവഥിയരങ്ങുകേളഥില
സളഗവീതതഥിനന്റെ അകേമ്പടഥികയയാനട കേവഥിതകേള ആലപഥിച്ചകപയാള അതസ് കശ്രേയാതയാകളുനട
ഹൃദയങ്ങളഥില കതനഴ നചയാരഥിഞ്ഞു. അങ്ങനനയഥിരഥിക്കുകമ്പയാഴയായഥിരുന ഫയാസഥില
സളവഥിധയാനള നചയ്ത "എനന്നന്നുള കേകണ്ണട്ടനന്റെ" എന്ന സഥിനഥിമയഥിനല ഗയാനങ്ങള
രചഥികയാന ക്ഷണള ലഭഥിച്ചതസ്. ആ ഗയാനങ്ങള മലയയാള സഥിനഥിമയാ രളഗകതയ്കുള
കേയാനലടുത്തുവയ്ക്കയാന സഹയായകേമയായഥി. രചനയുള സളഗവീതവുള നഥിര്വഹഥിച്ച കദശയാടനള
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എന്ന സഥിനഥിമയഥിനല ഗയാനങ്ങള മലയയാളഥികേളുനട മനസഥില ഒരു നവപചതനരള തനന്ന
പകേര്ന. "കേളഥിവവീടുറങ്ങഥിയകല്ലയാ" എന്ന ഗയാനള എല്ലയാവരുള ഏറ്റുപയാടഥി. പഥിന്നവീടസ്
തഥിരഥിഞ്ഞുകനയാകകണഥിവന്നഥിട്ടഥില്ല. നഥിരവധഥി സഥിനഥിമകേളകയായഥി ഭയാവ ബന്ധുരമയായ
എതകയയാ ഗയാനങ്ങളകസ് ജനളനലകേഥി. നഥിരവധഥി ഗയാനങ്ങളകസ് ഈണള നലകേഥി. തനന്റെ
ഗയാനങ്ങളകസ് സളഗവീതതഥിനന്റെ മയാനഥികേസ്പര്ശള നലകേഥിയ രവവീന്ദ്രന, കജയാണ്സണ്
എന്നഥിവനര പകേതപ്രള പ്രകതരകേള അനസ്മരഥിച. പ്രമദവനള........, ഹരഥിമുരളവീരവള........,
രയാമകേഥയാഗയാനലയള.......... തുടങ്ങഥി രവവീന്ദ്രസളഗവീതള പകേര്ന്ന ആത്മയാനഭൂതഥി
അനവദരമയായഥിരുന എന്നകദ്ദഹള പറഞ്ഞു. കജയാണ്സണ് തനന്റെ ഗയാനങ്ങളകസ് നലകേഥിയ
തനഥിനയാടന സ്പര്ശള, ഉദയാഹരണള, "കേുന്നഥിമണഥി നചപസ് തുറന്നസ്" തനന്ന അലഭുതനപടുതഥി
എനള അകദ്ദഹള പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുനട നഥിരവധഥി സളശയങ്ങള വളനര രസകേരമയായ
രവീതഥിയഥില അകദ്ദഹള തവീര്തുതന്നു. നഥിറഞ്ഞ ഹൃദയവുമയായഥി യയാത പറയുകമ്പയാള
അനതയാരു ജനപുണരമയായഥിട്ടയാണസ് ഞയാന കേരുതഥിയതസ്.
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മസ്സിര്സാ സലെത്തീാം(8E)

നതനാവറ്റ്
എന മണ്ണഥില പടര്ന്നു പനലഥിയസ്കുള കതനയാകവ,
എതനയാള നഥിനന്ന രുചഥികുവയാന കേയാതഥിടുന്നു.
നവീ ശഥിരസുയര്തഥി ഇലകേള വഥിടര്തഥി
ഒരയായഥിരള കതനയാമ്പഴള തരൂ
ഞയാന നകേയാതഥികയയാനട
നഥിന അരഥികേഥികലകസ് പറന്നടുകുള.
കതനൂറുള രുചഥിയുളഫലള ഭക്ഷഥികുള
എന നനഞഥില കേുളഥിര്മ നലകേഥിയ മയാമ്പഴകമ.....
നഥിനഫലതഥിനുളഥിനല വഥിതു ഞയാന
നപറുകഥി നട്ടുനനച്ചു ഞയാന
നതയാടഥിയുള മലര്വയാടഥിയുള
മയാമ്പഴകമ......
നവീ വവീണുള വരുന്നനയാള
കേയാതഥിരഥിപയായഥി നലകേകവ ...........
നഥിന ചഥിരഥി ഞയാന കകേളകുള നഥിന
മസൗനള ഞയാന അറഥിയുള
നവീ എനഥികസ് രുചഥികയറുള മയാമ്പഴള തരുകമ്പയാള
ഞയാന മറന്നു കപയാകേുമവീ കേയാതഥിരഥിപഥിന നഥിമഥിഷങ്ങള.
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അഷസ്സിനേ ലഷറസ്സിന (10.ഇ)

ആനരാഗഖ്യാം
1948-നല
കലയാകേ
നഹലതസ്
അസളബഥിയുനട
നഥിര്വചനപ്രകേയാരള
കരയാഗള
പവകേലരരഹഥിതമുള അവസ്ഥ മയാതമല്ല, സമ്പൂര്ണ്ണ ശയാരവീരഥികേ, മയാനസഥികേ, സയാമൂഹര
സുസ്ഥഥിതഥി കൂടഥി ആണസ് 'ആകരയാഗരള'.
2012 നല കലയാകേ വഥികേസന റഥികപയാര്ട്ടസ്
കേനണതഥിയതസ് പ്രകേയാരള ഒരു വരകഥി
സമൂഹതഥില
അര്ഹതനപട്ട
സ്ഥയാനതസ്
എത്തുന്നതഥിനന
സസ്വയാധവീനഥിക്കുന്ന പ്രധയാനനപട്ട രണസ്
ഘടകേങ്ങളഥില ഒന്നയാണസ് ആകരയാഗരള.
വഥിദരയാഭരയാസള, നതയാഴഥില പങ്കയാളഥിതള
തുടങ്ങഥിയ കമഖലകേളഥില ലഥിളഗനവീതഥി
ഉറപവരുത്തുന്നതഥില
മുകന്നറയാ൯
കേഴഥിഞ്ഞഥിട്ടുണസ്. ആകരയാഗരള സമ്പൂര്ണ്ണ
പദനളദഥിന ജവീവഥിതതഥിനള ഒരു
ഉപയാധഥിയയാണസ്. ആകരയാഗരമുള ഒരു
ശരവീരതഥില
കരയാഗങ്ങളുണയാവഥില്ല
എന്നയാണസ്.
അവരുനട
മയാനസഥികേയാവസ്ഥയുള
ശയാരവീരഥികേയാവസ്ഥയുള ആകരയാഗരനത
സസ്വയാധവീനഥിച്ചയാണസ്.
പരഥിസ്ഥഥിതഥി
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ആകരയാഗരള ഉണയാക്കുന്നതഥില ഒരു പ്രധയാന പങ്കസ് വഹഥിക്കുന. കരയാഗയാവസ്ഥയ്ക്കസ്
കേയാരണങ്ങള പലതയാവയാള. കരയാഗയാണുകള, പരയാദങ്ങള എന്നഥിവയുനട ആകമണള,
കപയാഷണക്കുറവസ്,
അമഥിതയാഹയാരള
എന്നഥിവയയാകേയാള
കേയാരണങ്ങള.
പരഥിസരള
വൃതഥിയുളതയാനണങ്കഥില വൃതഥിഹവീനമയായ നവളതഥില നഥിനമുള അണുകനള
തടയയാ൯ സയാധഥിക്കുള. ഇതഥിനസ് നയാള പരഥിസരവുള ചുറ്റുപയാടുള വൃതഥിയയായഥി സൂക്ഷഥികണള.
വരയായയാമക്കുറവുനകയാണയാകുന്ന അസുഖങ്ങള ഉണസ്. ആകരയാഗരമുള ശരവീരതഥിനസ്
ആകരയാഗരമുള മനസള ഉകനഷമുള ശരവീരവുള അതരയാവശരമയാണസ് . WHO എന്ന
ഓര്ഗപനകസഷ൯ നപയാതുജനങ്ങളുനട ആകരയാഗരസ്ഥഥിതഥികേള വഥിലയഥിരുത്തുന്ന
പ്രവര്തനമയാണസ് നചയഥിന്നതസ്. നയാള ഓകരയാരുതര്ക്കുള ആകരയാഗരമുനണങ്കഥില മയാതകമ
പ്രവര്തങ്ങളകസ് ഊര്ജമുണയാവൂ. അതഥിനയാല ആകരയാഗരമുള ഒരു ജനതനയ
വയാര്നതടുകയാ൯ നയാള ഓകരയാരുതരുള പരഥിശ്രേമഥികണള. വൃതഥിയുള പരഥിസരവുള
ചുറ്റുപയാടുള വയാര്നതടുകണള. ആകരയാഗരമുള ഒരു ജനത വളര്നവകരണതസ്
നമളഥിലൂനടയയാണസ്. അതഥിനയായഥി നമ്മുനട ആകരയാഗരനത സളരക്ഷഥിച്ചസ് നനല്ലയാരു
നയാകളയ്ക്കയായസ് ഒരുമഥിച്ചസ് പകേകകേയാര്കയാള...........
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സായറ്റ് ഗായതസ്സി (IX-E)

മഴ
വഥിണ്ണഥില കമഘള കേരഞ്ഞഥിതയാ, ഭൂവഥില,
ഇളള മുതുകേള കേുളഥിരയായസ് തൂകേഥി.........
ഇളള നതന്നനലയാരു കേൂട്ടയായസ്,
ഇടനനഞഥില മുതകമകേഥി ഒരു മഴനവീര്തുളഥി
കേയാതഥിരഥിപയാനനയാരു കവഴയാമ്പലുനണന്നറഥിഞ്ഞഥിതയാ, തൂകേുന്നു -ചഥിന്നഥിച്ചഥിതറുന്നു...
കേയാര്മുകേഥിലഥിനുളഥില ഒളഥിച്ചഥിരഥിപൂ
കേളനയാദമയായസ് കേയാതഥില നപയുന്നൂ.
വനന്നതഥി കേയാഴ്ചകേള കേണസ് പുഴയുനട
മടഥിതട്ടഥിനലയാഴുകേഥി, അനനമയാള സയാഗരതഥികലറുന്നു.......കേയാതഥിരഥിപൂ ഭൂവഥില
സസ്കനഹഥിതയയാള കവഴയാമ്പല
സകനയാഷകണ്ണവീര് നപയാഴഥികയയാണസ്
വഥിണ്ണഥിനല കേര്മുകേഥില ഒയാളങ്ങള...........
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ലെസ്സിറസ്സില് കകൈററ്റ്സറ്റ് ടെത്തീാം

എഡസ്സിനറാറസ്സിയല് നബാര്ഡറ്റ്
1. മുഹമദസ് അനഷഥികസ്
2. അനസഥില കേരഥിള
3. മുഹമദസ് ഷഹല
4. അമവീര് ഷയാനു
5. ഫസൗമഥില ഫറയാഷസ്
6. ജുബസ്സയാന ഫയാസഥിള
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