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മമാനന്യടര,
സസംസ്കൃതസം  കഹൈസ്കൂള്  ലഡിറ്റഡില്  കകൈറ്ററ്റ്സഡിനന്റെ  ടനതൃതസ്വതഡില്
തയമാറമാകഡിയ മമാഗസഡിനമാണറ്റ് ഇതറ്റ്. അറഡിവഡിനന്റെ 
ടലമാകൈടതകറ്റ്  കകൈപഡിടഡിച്ചുയരുന കകുുരുനറ്റ്  വഡിദന്യമാര്തഡികൈളുനട
സൃഷഡികൈളമാണറ്റ്  ഇതഡിലുള്നപ്പെടുതഡിയതറ്റ്  വഡിദന്യമാതഡികൈളുനട
അറഡിവുകൈളുസം,  അനുഭവങ്ങളുസം  സസ്വമാഭമാവഡികൈമമായ  രരീതഡിയഡില്
ആവഡിഷ്ക്കരഡികമാനുസം,  വഡിനഡിമയസം  നചെയമാനുസം  മമാതൃഭമാഷയഡിലൂനട
സമാധന്യമമാക്കുന്നുനവനറ്റ്  ഈ  മമാഗസഡിനഡിലൂനട  നതളഡിയുന്നു.

സമ്പനമമായ ഒരു സമാഹൈഡിതന്യടലമാകൈസം മലയമാള ഭമാഷയ്ക്കുണറ്റ്.  അതറ്റ്
പരഡിചെയനപ്പെടമാനുസം,  ഒപ്പെസം  ശ്രടദ്ധേയമമായ  സമാഹൈഡിതന്യ
രചെനകൈളഡിടലക്കുസം  കടഡികൈള്കറ്റ്  കൈടനറ്റ്നചെലമാനുസം  സമാധഡിക്കുന്നു.

സസ്വതന്ത്രമമായ  വമായനയ്ക്കുസം,  ചെഡിന്തയ്ക്കുസം,  രചെനയ്ക്കുസം  ഈ
മമാഗസഡിനഡിലൂനട അവസരമുണമാകഡി. 
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സടന്ദേശസം

വഡിദന്യമാര്തഡികൈള്കറ്റ് ഏനറ തമാല്പരന്യമുള്ള ടമഖലയമാണറ്റ് ഐ. ടഡി. നഡിരവധഡി 
സമാധന്യതകൈളുള്ള ടമഖല കൂടഡിയമാണഡിതറ്റ്. കൂടമായ പ്രവര്തനതഡിലൂനട കടഡികൈള്കറ്റ് അവരുനട 
കൈഴഡിവുകൈള് നമച്ചനപ്പെടുതമാന് ഈ മമാഗസഡിന് ടപമാലുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളഡിലൂനട 
കൈഴഡിയനടനയനറ്റ് ആശസംസഡിക്കുന്നു. 

സറ്റ് ടനഹൈപൂര്വ്വസം
സസംസ്കൃതസം കഹൈ സ്കൂള് നഹൈഡറ്റ് മമാസ്റ്റര്
വഡി. രമാമകൃഷ്ണന്
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പ ുസസ് തകെ രചനദ്വാ സമവിതവി
ശ്രരീജ ടരീച്ചര്

രമാടഗഷറ്റ് മമാസ്റ്റര്

ടദവമമാനസറ്റ്

ടദവപ്രഡിയ

അസറ്റ് ലഹൈറ്റ് 

റഡിസറ്റ് വമാന് അലഡി
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ടതജമാലകറ്റ് മഡി

അനഘ

ആരന്യനന്ദേ

തമരീസം
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സ്കൂളവികന്റെ ചരവിതക

ടകൈമാഴഡിടകമാടറ്റ്  ജഡിലയഡില്  വടകൈര  തമാലൂകഡില്  കൈഡിഴകന്  ടമഖലയഡിലുള്ള
കന്നുമല് ഗമാമപഞമായതഡിനല  12  മാസം  വമാര്ഡഡില് സഡിതഡിനചെയ്യുന ഒരു വഡിദന്യമാലയമമാണറ്റ്
വടടമാളഡി  സസംസ്കൃതസം  കഹൈസ്കൂള്.  ഈ  വഡിദന്യമാലയസം  1921  ജൂണ്  ആദന്യ  വമാരതഡില്
വഡിദന്യമാഭഡിവര്ദ്ധേഡിനഡി  എന  ടപരഡില്  ആരസംഭഡിച്ചു.  അനറ്റ്  നപരച്ചന്  ഗുരഡികളുസം  മകൈനമായ
ചെമാത്തുകവദന്യരുമമായഡിരുന്നു  അധന്യമാപകൈര്.  മഡിഷന്കൈമാര്  നടതഡിയതസം  പഡിനരീടറ്റ്  അവര്
വഡിട്ടുടപമായതമമായ  ഒരഡി  നകൈടഡിടതഡിലമാണറ്റ്  സ്കൂള്  ആരസംഭഡിച്ചതറ്റ്.  അനറ്റ്  ആ  നകൈടഡിടതഡിനന്റെ
ഉടമകൈള്  വളപ്പെഡില്  കൃഷ്ണന്  കവദന്യരുസം  അടഞലഡി  പുതന്പുരയഡില്  കൃഷ്ണന്
കവദന്യരുമമായഡിരുന്നു. 

മഡിഷന്കൈമാര്  ഒഴഡിഞ്ഞുടപമായടപ്പെമാള്  പ്രസ്തുത  നകൈടഡിടസം  സ്കൂള്
ആരസംഭഡിടകണതഡിടലകറ്റ്  അവര്  അനുവദഡിച്ചു.  രണമാമനതയുസം  മൂനമാമനതയുസം  വര്ഷസം
മദമാസറ്റ് ഗവണ്നമന്റെറ്റ് 100 രൂപ വരീതസം ഗമാന്റെറ്റ് അനുവദഡിച്ചു. അനറ്റ് മൂനറ്റ് അധന്യമാപകൈരമായഡിരുന്നു
ഉണമായഡിരുനതറ്റ്.  മൂനറ്റ് നകൈമാലസം കൈഴഡിഞ്ഞടപ്പെമാള് ഡഡിസഡികറ്റ് ടബമാര്ഡുകൈമാര് പ്രസ്തുത നകൈടഡിടസം
അതഡിനന്റെ  ഉടമകൈടളമാടറ്റ്  ആവശന്യനപ്പെടതറ്റ്  പ്രകൈമാരസം  അവര്  നപരച്ചന്  ഗുരഡികടളമാടറ്റ്  സ്കൂള്
ഒഴഡിഞ്ഞുനകൈമാടുകമാന് ആവശന്യനപ്പെട്ടു.  പഡിനരീടറ്റ്  നകൈമാലസംപടഡികല് എന ഒഴഡിഞ്ഞറ്റ് കൈഡിടക്കുന
വരീടറ്റ് വമാങ്ങുകൈയുസം അവഡിനട വച്ചറ്റ് ഒരു വര്ഷസം സ്കൂള് നടത്തുകൈയുസം നചെയ.  സ്കൂള് പരഡിടശമാധന
കന്നുമല്  എല്  പഡി  സ്കൂളഡില്  നവച്ചമാണറ്റ്  നടതഡിയതറ്റ്.  അതഡിനറ്റ്  ടശഷസം  കൈട  നകൈമാണറ്റ്
കൈയനമാടതറ്റ് ഒരു നകൈടഡിടസം നഡിര്മഡിച്ചറ്റ് സ്കൂള് നടതഡി. 1928 വനര അവഡിനടയമായഡിരുന്നു സ്കൂള്. 

1928 ല് മദമാസറ്റ് ഗവണ്നമന്റെഡിനന്റെ നവങഡിടരതസം എന ടപരുള്ള സസംസ്കൃതസ്കൂള്
സൂപ്രണറ്റ്  നപനടനറ്റ്  വനറ്റ്  സ്കൂള്  പരഡിടശമാധഡിച്ചറ്റ്  പഠനരരീതഡിയഡിലുസം  മറസം  സടന്തമാഷസം
പ്രകൈടഡിപ്പെഡിച്ചു.  കൈഴഡിയുനതസം  ടറമാഡഡിനരഡിനകൈ  സ്കൂള്  നഡിര്മഡിക്കുനതറ്റ്  നനമായഡിരഡിക്കുനമനറ്റ്
അഭഡിപ്രമായനപ്പെടുകൈയുസം  നചെയ.  അനറ്റ്  എലഡിനമന്റെറഡി  വഡിഭമാഗതഡില്  നമാലുസം  അഡസ്വമാന്സറ്റ്
വഡിഭമാഗതഡില് നമാലുസം കമാസുകൈളമാണറ്റ് ഉണമായഡിരുനതറ്റ്. 

മദമാസറ്റ്  ഗവണ്നമന്റെഡിനന്റെ  നഡിയമപ്രകൈമാരസംസ്കൂളഡിനന്റെ  മമാടനജറ്റ്നമന്റെറ്റ്  മമാറുടമ്പമാള്
ഒരു  കൈമഡിറ്റഡി  ടവണമമായഡിരുന്നു.  അതപ്രകൈമാരസം  ചെമാത്തു  കവദന്യര്  തനന്റെ  അടുത
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സുഹൃദറ്റ്ബനതഡിലുള്ള ഏഴറ്റ്  ടപനര  ടചെര്തറ്റ്  ഒരു കൈമഡിറ്റഡി  രൂപരീകൈരഡിക്കുകൈയുസം  തലടശ്ശേരഡി
ഡഡിസഡികറ്റ് റജഡിസമാര് ഓഫരീസഡില് വച്ചറ്റ് രജഡിസ്റ്റര് നചെയ്യുകൈയുസം നചെയ. 

എടമാമനത  നകൈമാലസം  ഇവഡിനട  നഡിനറ്റ്  എന്ട്രന്സറ്റ്  പരരീകയറ്റ്  കടഡികൈനള
അയക്കുകൈയുസം  പമാസമാവുകൈയുസം  നചെയഡിട്ടുണറ്റ്.  അനറ്റ്  സ്കൂളഡിനന്റെ  ടപരറ്റ്  വഡിദന്യമാഭഡിവര്ധഡിനഡി
അഡസ്വമാന്സറ്റ്ഡറ്റ്  സസംസ്കൃതസം  സ്കൂള്  എനമായഡിരുന്നു.  അതഡിനറ്റ്  ടശഷസം  ടപരറ്റ്  ഓറഡിയന്റെല്
നസകണറഡി  സ്കൂള്  എനമാവുകൈയുസം  പരരീകയുനട  ടപരറ്റ്  ഒ  എസറ്റ്  എസറ്റ്  എല്  സഡി
എനമാക്കുകൈയുസം നചെയ. 

1956  ല്  ആണറ്റ്  ഇനനത  നഡിലയഡില്  സ്കൂളഡിനറ്റ്  അസംഗരീകൈമാരസം  ലഭഡിക്കുനതറ്റ്.
പ്രഥമഭമാഷ  സസംസ്കൃതസം  ആയുള്ള  സസംസ്കൃതസം  നസകണറഡി  എനമായഡിരുന്നു  സ്കൂളഡിനന്റെ  ടപരറ്റ്.
ടകൈരള  ഗവണ്നമന്റെറ്റ്നന്റെ  സഡിരമാസംഗരീകൈമാരതഡിനറ്റ്  രണമാമതറ്റ്  ഒരു  കൈമഡിറ്റഡി  ടവണനമനറ്റ്
ആവശന്യനപ്പെടുകൈയമാല്  അത  പ്രകൈമാരസം  ചെമാത്തു  കവദന്യര്  തനന്റെ  സുഹൃദറ്റ്ജനങ്ങളമായ
അദന്യമാപകൈനര ടചെര്തറ്റ് ഒരു കൈമഡിറ്റഡി രൂപരീകൈരഡിക്കുകൈയുസം ടകൈമാഴഡിടകമാടറ്റ് രജഡിസ്റ്റര് നചെയ്യുകൈയുസം
നചെയ.  1992  ല്  പ്രഥമഭമാഷയമായഡി  അറബഡിക്കുസം  തടര്നറ്റ്  1996  ല്  മലയമാളവുസം
പഠഡിപ്പെഡികമാനുള്ള  അനുവമാദസം  സര്കമാരഡില്  നഡിനറ്റ്  ലഭഡിച്ചു.  ടകൈരളസസംസമാന
രൂപരീകൈരണതഡിനറ്റ്  മുന്പറ്റ്  ഈ  വഡിദന്യമാലയസം  നഡിലനഡിര്തമാന്  ടവണഡി  ഒടടനറ  ബുദ്ധേഡിമുട്ടുസം
കൈഷനഷങ്ങളുസം  ചെമാത്തുകവദന്യര്  അനുഭവഡിച്ചഡിട്ടുണറ്റ്.  വഡിദന്യമാഭഡിവര്ധഡിനഡി-  അഡസ്വമാന്സറ്റ് ഡറ്റ്
സസംസ്കൃതസം  സ്കൂള്,  ഓറഡിയന്റെല് സസംസ്കൃതസം  സ്കൂള്,  സസംസ്കൃത നസകന്ഡറഡി  സ്കൂള്.  സസംസ്കൃതസം
കഹൈസ്കൂള് വടടമാളഡി എനഡിങ്ങനനയമായഡിരുന്നു സ്കൂളഡിനന്റെ നമാമപരഡിണമാമസം.
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ബ്ലൂകവയവില
 കെഥ      ആരഷപപ്രക
                                                                                      X G

“അനുലകഡി,  40  ല്  24.”വലഡിയ  കൂസനലമാന്നുമഡിലമാനത  അവള്
അധന്യമാപഡികൈയുനട അടുനതതഡി.  മമാതറ്റ്                  സഡിനന്റെ ഓണപ്പെരരീകടപ്പെപ്പെറമാ. “എന്തമാ അനു ഇതറ്റ്  ?
ഈയഡിടയമായഡി നഡിനന്റെ ശ്രദ്ധേ വന്യതഡിചെലഡിച്ചുടപമാകന്നുണടലമാ?  എത നനമായഡി ടപമായഡിരുന
കടഡിയമാ നരീ.  എന്തുപറ്റരീ?  പറയറ്റ്.”  "ഒന്നുമഡില"-  ഇതഡിരഡി  ടദഷന്യടതമാനട  അവള് ടപപ്പെറുസം
വമാങ്ങഡി മുഖസം തഡിരഡിച്ചു നടന്നു. 

ടരീച്ചര്  പറ ഞ്ഞതറ്റ്  ശരഡിയമായഡിരുന്നു.  കമാസഡിനല  മഡിടുകഡിമമാരഡില്
ഒനമാമതമായഡിരുന്നു  അവള്.  ആ  സ്കൂളഡിനന്റെ  ടപരറ്റ്  വമാടനമാളസം  ഉയര്തഡിയ  മഡിടുകഡി.
പമാഠന്യവഡിഷയങ്ങടളമാനടപ്പെസം തനന പമാടഠന്യതരവഡിഷയങ്ങളഡിലുസം കൈലമാ-കൈമായഡികൈടമഖലകൈളഡിലുസം
വന്യകഡിമുദ പതഡിപ്പെഡിച്ച സുന്ദേരഡി.  “ഒന്നു പഠഡികമാതഡിരഡികറ്റ്  കടരീ,നഡിനകറ്റ്  വടലമാസം  കൈളഡിച്ചൂടട?”

എന അമയുനട  നമമാഴഡി  ഇങ്ങറ്റ്  പമാതടയമാളസം  ടകൈള്കമാസം.  അച്ഛനഡിനലനറ്റ്  പറഞ്ഞറ്റ് ടസത
അനറ്റ്  കൈളഡിയമാകഡിയ  മൂനമാസം  കമാസറ്റ്  നതമാട്ടുള്ള  അവളുനട  വമാശഡിയമായഡിരുന്നു  അമയുനട
വമാകഡിനന്റെ  ധസ്വനഡി.  അമയറ്റ്  സമാധമാരണ  നതമാഴഡിലമാനണങഡിലുസം  അവള്കറ്റ്  ഒനഡിനുസം  ഒരു
കറവഡില.  അവള്  രണമാസം  കമാസഡിലമാനണനമാ  ടതമാന്നുടന.  അവളുനട  അച്ഛന്
മരപ്പെണഡികഡിടയഡില്  ടതക്കുമരസം  വരീണമാണറ്റ്  മരഡിച്ചതറ്റ്.  അങ്ങനന  അവള്
പഡിതമാവഡിലമാതവളമാനയങഡിലുസം അമ അവനള അതറ്റ്  അറഡിയഡികമാനത വളര്തമാന് ശ്രമഡിച്ചു.

ആദന്യനമമാനക അമയുനട ആ ദദുഃഖസം അവളുസം മനസഡിലമാകഡിയഡിരുന്നു. 

അങ്ങനനനയമാരു  ദഡിവസസം  ഒരു  കൈസ്വഡിസറ്റ്  മത്സരതഡില്  നഡിനറ്റ്  സമമാനമമായഡി
അവള്കറ്റ് പതഡിനമായഡിരസം രൂപ കൈഡിടഡി.  അവള്ക്കുസം അമയ്ക്കുസം അധന്യമാപകൈര്ക്കുസം ഒനക അതറ്റ്
അവഡിശസ്വമാസകൈരമമായ സസംഭവവുസം  ആശസ്വമാസകൈരമമായ തകൈയുസം ആയഡിരുന്നു.  ആ തകൈ തനന്റെ
ടമമാള്കറ്റ്  കൈഡിടഡിയ  സടന്തമാഷതഡില്  "നഡിനകറ്റ്  ഇടഷമാള്ളതറ്റ്  വമാങ്ങഡിടകമാ"  എനറ്റ്  ഒറ്റ
ശസ്വമാസതഡില്  പറഞ്ഞു  അനുടമമാളുനട  അമ.  പഡിനന  മറഡിനച്ചന്തറ്റ്  ചെഡിന്തഡികമാനമാ?  സുഭമാഷറ്റ്
മമാഷഡിനന്റെ  ടമമാടളടുതറ്റ്  വലഡിയ  പലകൈ  ടപമാലുനള്ളമാരു  ടഫമാണുണറ്റ്.  അതഡില്  ടഫമാടടമാ
എടുകമാന്    കടറ സലസം കൈമാണുനമനറ്റ് അവള് അനൂനറ്റ് പറഞ്ഞു നകൈമാടുതഡിട്ടുമുണറ്റ്. “അടമ

സസംസറ്റ് കൈ ൃതസം സറ്റ് കൂള് വടടമാളഡി                                    11



SANS-KITE

എനഡികറ്റ് ഒരു ടഫമാണ് ടവണസം.” “എന്തഡിനമാ ടമമാടള നഡിനകറ്റ് ടഫമാണറ്റ് ?” “എനഡികറ്റ് ടവണസം
അടമ.എനന്റെ  കപസ  നകൈമാണടല.  ഞമാന്  ടഫമാണ്  വമാങ്ങു.  സമാനഡിയയുനട
കൈയഡിലുള്ളടപമാലനത.”മകൈളുനട  വമാശഡിക്കുമുനഡില്  ടസ്നേഹൈനഡിധഡിയമായ  ആ  അമ
തലകനഡിഞ്ഞുനകൈമാടുത്തു. “നമാ ശരഡി.” 

പഡിടറ്റനറ്റ് തനന വരീടഡില് ടഫമാനണതഡി. കൈയഡില് വന പണസം മുഴുവനുസം പഡിനന
കറച്ചറ്റ്  അധഡികൈവുസം  അതഡിനറ്റ്  ടപമായഡി.  ഇപ്പെസം  അനുടമമാള്  ഫുള്കടസം  വമാടറ്റ്സപ്പെഡിലുസം
നഫയറ്റ്സറ്റ്ബുകഡിലുസം തനമാ. പണറ്റ് ഐടഫമാണഡിനന പറ്റഡി പറയുടമ്പമാള് പൂച്ചക്കുടഡിനയ ടപമാനല
ഒരു  മൂലയറ്റ്  പതങ്ങുന  അനുവമാണഡിടപ്പെമാള്  അതഡില്  ഫസ്റ്ററ്റ്.  യൂടട്യൂബഡിനല  പകതഡിയഡിടലനറ
വരീ ഡഡിടയമായുസം  അവള്  കൈണ്ടുകൈഴഡിഞ്ഞുകൈമാണുസം.  അതഡിനന്റെ  ഫലവുസം  കവവഡിധന്യങ്ങളമായഡി
വന്നുതടങ്ങഡിയഡിരുന്നു.  സ്കൂളഡില്  നടന  ടനതടരമാഗ  നഡിര്ണയതഡില്  കൈമാഴറ്റ്ച്ചക്കുറവറ്റ്
കൈനണതഡി.  പരരീകടപ്പെപ്പെറഡില്  മമാര്കറ്റ്  നമമാടടയമാടടുത്തു.  എനഡിനടന്തമാ  അവള്  തനന
ഇഞഡിഞമായഡി നകൈമാല്ലുന ചെങ്ങമാതഡിനയ വഡിടഡില. പുതഡിയ പുതഡിയ നഗയഡിമുകൈള് കൈളഡിച്ചു.

ഈയഡിനടയമായഡി  പുതഡിയ  ഒരു  കൈളഡിയമാ.  രമാതഡിയമാ  അതറ്റ്.  രമാതഡിസമയതറ്റ്
ഉണര്നറ്റ്  ടഫമാണഡില്,ടറമാഡഡില്,വരീടഡിനറ്റ്  പുറതറ്റ്.  കകൈനവള്ളയഡില്  പല  അകരതഡിലുസം
ചെഡിഹ്നതഡിലുമുള്ള മുറഡിവുകൈള്.  കൂട്ടുകൈമാരുനട ഇടയഡില് ആദന്യനമമാനക വരീരവമാദസം നടതഡി അനു
മുടനറഡി.  എനമാല് ഒമ്പതമാസം  കമാസഡിനന്റെ അവസമാനടതമാനട അവളഡില് ഒരു ഭയമാനകൈമമായ
മമാനസഡികൈമാവസ  അനുഭവനപ്പെട.  തനന്റെ  ജരീവനറ്റ്  ഭരീഷണഡിയുള്ള  ടപമാനല  നപരുമമാറ്റങ്ങള്
വന്നുതടങ്ങഡി.  അമടയമാടറ്റ്  അനമാവശന്യമമായഡി  ടകൈമാപഡിച്ചു.  അധന്യമാപകൈടരമാടറ്റ്  ചെഡിന്തഡികമാന്
ടപമാലുസം കൈഴഡിയമാത പ്രടയമാഗങ്ങള് നടതഡി. 

“അനു ആനകൈ മമാറഡിടപ്പെമായഡി.” കൂട്ടുകൈമാര് പരസ്പരസം പറഞ്ഞു. അനത, അനു ആനകൈ
മമാറഡിടപ്പെമായഡിരുന്നു.  അമനയ  തനഡിച്ചമാകഡി  അവള്  യമാതയമായതഡിനു  കൈമാരണസം  ആ
മമാറ്റങ്ങളമായഡിരുന്നു.  പഠഡിപ്പെഡിനസ്റ്റന്നുസം ബുജഡി എന്നുസം വഡിളഡിച്ച അനുവഡിനന്റെ മമാറ്റമമാണവനള ഒരു
മരീറ്റര് ടപമാലുമഡിലമാത ഒരു കൈയറഡില് ജരീവഡിതസം അവസമാനഡിപ്പെഡികമാന് വനര എതഡിച്ചതറ്റ്. 

അനത, അവളുസം അടഡിമയമായഡിരുന്നു, മുസംകബയഡിനല ആ പമാവതഡിനന ടപമാനല,

'ബ്ലൂനവയഡിലഡിനറ്റ് '- ആനള തഡിന്നുന ആ തഡിമഡിസംഗലതഡിനറ്റ്........!                
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അമ
കെവവിത                                                      ഹദ്വാമവിദ ശവിറവില    
                                                                      IX-C

അമനയന രണകരസം ടകൈള്ക്കുടമ്പമാള്
പണനത മകള്കറ്റ് നഡിറകടവുസം 
ഇനനത മകള്കറ്റ് പുച്ഛവുമമാണറ്റ്

കൈണഡിനല നഡിങ്ങളമാ വൃദ്ധേസദനങ്ങള്
കൈണഡിനല അവ യുനട തലനയടുപ്പെറ്റ് 
ഓര്ക്കുകൈ മകനള ബമാലന്യകൈമാലസം

ഓര്ക്കുകൈ നഡിങ്ങള്തന് പതറ്റ് മമാസസം
പഡിച്ചനവപ്പെഡികമാന് അമയുണറ്റ് 
അമ്പഡിളഡി മമാമനന കൈമാടഡിതനഡിടറ്റ്
ടചെമാറു വമാരഡിതരമാന് അമയുണറ്റ്

കൈമാവഡിനല ടദവഡിനയ ടപമാനലയമാണമ
കമയുനട നനലഡിപ്പെടഡിയുമവള് കൈണ്ടു

നഡിങ്ങള്തന് മകള്കറ്റ് നഡിങ്ങള്തന് മമാതൃകൈ
വൃദ്ധേസദനങ്ങള് ഇനഡിയുമുണറ്റ്

നഡിങ്ങള്കൈമായറ്റ് ഒരുപമാനടമാരുപമാനടണസം...
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ആതദ്വാവവിലൂകട കപയവിറങവിയ മഴ
കെവവിത                                                       പശ്രേയ ബവി എന്

IX F              

എന്നുസം രമാവഡിനല അമയുനട വഡിളഡി ടകൈടമാണറ്റ് അവള് ഉണരുനനതങഡിലുസം അനറ്റ്
ജനല്പ്പെമാളഡികൈളഡിലൂനട കൈമാതകൈളഡിടലകറ്റ് ഒഴുകൈഡിനയതഡിയ ഒരു ടനര്ത ശബ്ദമമാണറ്റ്  അവനള
ഉണര്തഡിയതറ്റ്.  ജനലഴഡികൈളുനട  ഇടയഡിലൂനട  തഴുകൈഡിനയതഡിയ  ഇളങമാറ്റഡില്  പമാറഡിപ്പെറന
മുടഡിയഡിഴകൈള് ടനനരയമാകഡിനകമാണറ്റ് അവള് എഴുടനറ.

ചുമരഡിനല  ടകമാകഡില്  ഏഴുമണഡിയമായത  കൈണടപ്പെമാഴമാണറ്റ്  അവള്  ഓര്തതറ്റ്
ഇനറ്റ്  അലമാറമടഡിഞ്ഞഡിടഡില.  രമാധ  കൈടഡിലഡില്  നഡിന്നുസം  നമനല  എഴുടനറ.  അടുകളയഡില്
അമയുസം പമാതങ്ങളുസം തമഡില് ഒരു ഭരീകൈര യുദ്ധേസം തനന നടക്കുന്നുണറ്റ്. 

“രമാധൂടരീ  സമയസം  എട്ടു  മണഡിയമായഡി.  നഡിനകഡിനഡിയുസം  എഴുടനല്കമാറമായഡിടല?

ഭമാസ്കടരടനമാ  നപണഡിനന  ഇങ്ങനന  വഷളമാക്കുനതറ്റ്.”-  അടുകളയഡില്  നഡിനറ്റ്  അമയുനട
വകൈയമാണറ്റ്. 

രമാധ ആ വകൈ കൈമാരന്യങ്ങള്നകമാന്നുസം നചെവഡിടയമാര്കമാനത ഉമറടതകറ്റ് നടന്നു.

അച്ഛന് കതഡിയഡിരഡിപ്പെറ്റ് സമരസം തടങ്ങഡിയഡിരഡിക്കുന്നു.  പതതഡിനല ഏടതമാ ഒരു വമാര്തയഡില്
കൈണസം നടറ്റ് ഇരഡിക്കുകൈയമാണറ്റ് അച്ഛന്. 

“ഓ!  തടങ്ങഡിടയമാ  പതസം  വമായന,  ഇനഡി  അവഡിനടനഡിനറ്റ്  എടപ്പെമാഴമാണമാടവമാ
എഴുടനല്ക്കുനതറ്റ്".  'അമയുനട  പരമാതഡി  ഇനഡിയുസം  തരീര്നഡിടല?'-  രമാധ  ഒരു  ആതഗതസം
പറഞ്ഞു.

അവള് ടനനര നതമാടഡിയഡിടലകഡിറങ്ങഡി.  തണുത ജലത്തുള്ളഡികൈള് കൈവഡിളഡിലൂനട
ഒലഡിച്ചഡിറങ്ങഡിയടപ്പെമാള് എനന്തമാരു സുഖസം.

“ചെമാറ്റല്  മഴ  നകൈമാള്ളടല  ടമമാടള  പനഡി  പഡിടഡിക്കുസം.”ഇതറ്റ്  അമയുനട  സഡിരസം
പലവഡിയമാണറ്റ്. 

അടപ്പെമാഴമാണവള് ശ്രദ്ധേഡിച്ചതറ്റ്;  ഇനനല തമാന് നട  പനഡിനരീര്നച്ചടഡിയഡില് ഒരു
തളഡിരഡില  കൂടഡി  വനഡിട്ടുണറ്റ്.  നപനടനറ്റ്  ഒരു  മഴത്തുള്ളഡി  ഇലയുനട  മുകൈളലഡില്  വന്നു  വരീണു.

അതഡിലൂനട അവള് സുന്ദേരമമായ നരീലമാകൈമാശസം കൈണ്ടു.

പ്രകൃതഡിഭസംഗഡി  ആസസ്വദഡിച്ചറ്റ്  സമയസം  ടപമായതറഡിഞ്ഞഡില.  മടഡിച്ചുമടഡിച്ചമാനണങഡിലുസം
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രമാധ സ്കൂളഡില് ടപമാകൈമാന് ഒരുങ്ങഡി. 
"അടമ ഞമാന് ടപമാവടട"- രമാധ
“ അടയമാ കടനയടുതഡിലടലമാ"-അമ
“ടവണടമ മഴനയമാന്നുമഡില.”- രമാധ
അവള്  ടവഗസം  തനന  നടന്നുതടങ്ങഡി.  സമാധമാരണ  കൈഡിളഡിയുനട  സസംഗരീതവുസം,

ഇലകൈളുനട  മര്മരവുസം,  പുഴകൈളുനട  കൈളകൈള  ശബ്ദവുസം  കൈമാടതമാര്ത്തു  നടനഡിരുന  അവള്കറ്റ്
അനറ്റ്  ഒന്നുസം ശ്രദ്ധേഡികമാന് കൈഴഡിഞ്ഞഡില.  ആനകൈ ഒരു അസസ്വസതയമായഡിരുന്നു.  പതഡിവഡിലുസം
ടനരടത സ്കൂളഡിനലത്തുന അവളനറ്റ് കവകൈഡിയമാനണതഡിയതറ്റ്.  രമാജന് മമാഷുനട അനുവമാദസം
ടകൈള്കമാന് കൈമാടതമാര്ത്തു നഡില്ക്കുകൈയമായഡിരുന്നു അവള്. 

കമാസഡിലഡിരുനടപ്പെമാഴുസം അവള്നകമാന്നുസം ശ്രദ്ധേഡികമാനമായഡില.  അല ശ്രദ്ധേഡിച്ചഡില.

എന്തമാണറ്റ്  സസംഭവഡിച്ചനതനറ്റ്  അവള്ക്കുടപമാലുസം  അറഡിയഡിലമായഡിരുന്നു.  അവള് പമാതഡി  തറന
ജനല്പ്പെമാളഡിയഡിലൂനട പുറടതകറ്റ് ടനമാകഡി.  മഴ അടപ്പെമാഴുസം ടതമാര്നഡിരുനഡില.  അതറ്റ് ശരഡിക്കുസം
പ്രകൃതഡിയുനട കൈരച്ചഡിലമാനണനറ്റ് അവള്കറ്റ് ടതമാനഡി. 

ഏടതമാ  ഒരു  ടലമാകൈതഡില്  നഡിന്നുണര്നതടപമാനല  നപടനവള്
എഴുടനറ.“സര് എനഡികറ്റ് നചെറഡിയ ഒരു തലടവദന ടപമാനല,  വരീടഡില് ടപമാകൈണസം.”  കൈള്ളസം
പറഞ്ഞറ്റ് ശരീലമഡിലമാതതനകൈമാണമായഡിരഡികമാസം അവളുനട ശബ്ദസം ഇടറഡിയഡിരുന്നു.

“എന്തമാ  നപടനഡിങ്ങനന  "  പഡിനനയുസം  സസ്വപ്നടലമാകൈടതകറ്റ്  വഴുതഡിവരീണ
അവനള  ഉണര്തഡിയതറ്റ്  രമാജന്  മമാഷുനട  ഗസൗരവമുള്ള  ടചെമാദന്യമമായഡിരുന്നു.  പടക  'മറുപടഡി
മസൗനതഡിനറ്റ് വഴഡി മമാറഡി.'

കമാസഡില്  നഡിനറ്റ്  ഇറങ്ങഡി  നടക്കുടമ്പമാഴുസം  അവളുനട  മനസറ്റ്  വന്യമാകലതകൈള്
നകൈമാണറ്റ്  നഡിറഞ്ഞഡിരുന്നു.  എടന്തമാ  ഒരമാപതറ്റ്  തനന  പഡിടഡികൂടമാന്ടപമാകനതടപമാനല
അവള്ക്കു ടതമാനഡി. 

നഡിറനഞ്ഞമാവുകൈഡിയ കൈണനരീര്ത്തുള്ളഡികൈള് കൈവഡിളഡില് ചെമാലുകൈള് തരീര്തഡിരുന്നു.

സ്കൂള്  ടഗറ്ററ്റ്  കൈടനടപ്പെമാഴുസം  അറഡിഞ്ഞഡില  അവള്,  വരമാന്  ടപമാകന  ദരന്തതഡിനന്റെ
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ടനര്കമാഴ്ചകൈള്.

മഴയഡിലൂനട  നടക്കുടമ്പമാള്  അറഡിയുന്നു  അവള്  പ്രകൈ ൃതഡിയുനട  കൈണനരീരഡില്
തമാനുസം ലയഡിച്ചുടചെരുന്നു! ദൂനര നഡിനറ്റ് അവള്ക്കു തനന്റെ വരീടുകൈമാണമാസം. 

അവള് ചെഡിന്തഡിച്ചു;  പതഡിവഡിലമാനത എന്തമാണറ്റ് ഒരു ആള്ക്കൂടസം.  ബന്ധുകനളലമാസം
നഡിറഞ്ഞഡിരഡിക്കുന്നു. അവരുനടനയലമാസം ഇടയഡിലൂനട അവള് കൈണ്ടു. 

ശരരീരമമാനകൈ  നവള്ള  പുതച്ചറ്റ്  ഒരു  സരീ.  രമാധ  സൂകഡിച്ചു  ടനമാകഡി.  അതറ്റ്
അമയമാണറ്റ്.  വളനര  സങടടതമാനട  അവള്  തഡിരഡിച്ചറഡിഞ്ഞു.  അതറ്റ്  തനന്റെ  സസ്വന്തസം
അമയമാണറ്റ്.

കൈതഡിനയരഡിയുന ചെന്ദേനതഡിരഡി  സങടസം  പറയുകൈയമാടണമാ അറഡിയഡില.  “തനന്റെ
കൈണകൈളല്  കൈള്ളസം  പറയുകൈയമാടണമാ?”  എടങ്ങമാട്ടുടപമാവണനമനറഡിയമാനത  അവള്
സ്തബ്ദയമായഡി നഡിന്നു. 

കൈണഡില്  നഡിന്നുസം  ഒരുതള്ളഡി  ചുടുകൈണരീര്  കൈവഡിളഡിലൂനട  ഒലഡിച്ചഡിറങ്ങഡി.  രമാധ
വരീടഡിടലക്കു കൈയറമാനത, അമനയ ഒരു ടനമാക്കു കൈമാണമാനത തഡിരഡിഞ്ഞു നടന്നു. 

ഇനഡി  'മഴയത്തുകൈളഡികടല  പനഡിപഡിടഡിക്കുസം'  എന്നുപറയമാന്  തനഡികറ്റ്
ആരുമഡിലടലമാ.

മഴനയ വകൈ വയമാനത അവള് നടന്നുനരീങ്ങുകൈയമാണറ്റ്. രമാധ ഒരു മമാനസഡികൈ ടരമാഗഡിനയടപ്പെമാനല
നപരുമമാറുകൈയമാണറ്റ്. 

ഇനഡി മഴ നകൈമാണമാല് തനഡികറ്റ് പനഡിപഡിടഡികഡിനലനറ്റ് അവള്കറഡിയമാസം. കൈമാരണസം
ഇനഡി  എടപ്പെമാഴുസം  അമയുനട സസംരകണസം തനന്റെ കൂനടയുണമാകമടലമാ !  ആ മഴയഡില് അമ
തനന ടചെര്ത്തു പഡിടഡിക്കുനതമായഡി അവള്ക്കു ടതമാനഡി. 

ഒരു അനമാഥബമാലന്യനതടപ്പെമാനല അവള് നടനകൈന്നു...................

അമയുനട ടസ്നേഹൈസ്പര്ശവുമമായഡി...........................!
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എനക എകന്റെ വവിദദ്യദ്വാലയക
കെവവിത                                                      അനദ്വാമവികെ IX-C
                                                                                                               

        എന്നുസം എനന്റെ വഡിദന്യമാലയസം .......
        ഗുരുസശഡിഷന്യബനസം പുലര്ത്തുസം വഡിദന്യലയസം

        എന്നുസം എനന്റെ വഡിദന്യമാലയസം ......
        അറഡിവഡിന് കൈവമാടസം തറക്കുനനന് വഡിദന്യമാലയസം

        സസൗഹൈ ൃദതഡിന് മമാധുരന്യസം
         പുലര്ത്തുനനന് വഡിദന്യമാലയസം.....

         ഓര്മഡികമാനനമാരു സസ്വപ്നടലമാകൈസം
         തന എന് വഡിദന്യമാലയസം......  

         നമാരങ്ങ മഡിഠമായഡി പങഡിടതസം
         ഓലപന്തറ്റ് കൈളഡിയുസം എലമാസം

          ഒമാടരമാരര്മ തനന  
          ജരീവമാസംശതഡിന് മൂലന്യസം

           കൈമാക്കുസം അകരങ്ങളഡിലൂനട
          സ      ഞരഡിക്കുന വഡിദന്യമാലയസം

          കൈള-കൈളമമാകന ഓര്കൈളഡില്........

         മുഴുകൈഡി
യ എന്

വഡിദന്യമാലയസം
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ആദദ്യക നനീ നദ്വാനദ്വാവദ്വാന് പനദ്വാകസ്
കെഥ

ഒരഡിടതറ്റ് ഒരു അഛനുസം മകൈനുമുണമായഡിരുന്നു..  നചെറഡിയ കടഡിയമായഡിരുന മകൈന്
ഒരു ഭൂപടസം എടുതറ്റ് കൈളഡിച്ചു നകൈമാണഡിരുന്നു..  അത നകൈമാണ്ടു വയമാന് പല പ്രമാവശന്യസം അഛ ന്
ആവശന്യനപ്പെടഡിട്ടുസം  മകൈന്  അനുസരഡിച്ചഡില..  അങ്ങഡിനന  കൈളഡിച്ചുനകൈമാണഡിരഡിനക  ആ  ഭൂപടസം
രണമായഡി കൈരീറഡിടപ്പെമായഡി.  ഇത കൈണറ്റ് അഛനു വലമാനത ടദഷന്യസം വന്നു.അടദ്ദേഹൈസം ആ ഭൂപടസം
വമാങ്ങഡി അടനകൈസം കൈഷ്ണങ്ങളമായഡി കൈരീറഡികളഞ്ഞു. 

അലസം  കൈഴഡിഞ്ഞറ്റ്  ടകൈമാപനമമാനക  അടങ്ങഡിയടപ്പെമാള്  ,അഛന്
,അവഡിടവഡിനടയമായഡി  ചെഡിതറഡികഡിടന  ആ  ഭൂപടതഡിന്നറ  കൈഷണങ്ങള്  നപറുകഡിനയടുതറ്റ്
ശരഡിയമായഡിടചെര്ത്തു  വയമാന്  ശ്രമഡിച്ചു.പനക,  വലഡിയ  ഭൂമഡിശമാസ
പരഡിജമാനനമമാന്നുമഡിലമായഡിരുന  അച്ഛന്,  എത  ശ്രമഡിച്ചഡിട്ടുസം  ആ  കൈഷണങ്ങള്  ശരഡിയമായഡി
ടചെര്ത്തുവച്ചറ്റ്  ഭൂപടസം  ശരഡിയമാകമാന്  കൈഴഡിഞ്ഞഡില.

അല്പ്പെസമയടതക്കു  പുറടതക്കു  ടപമായ  അഛന്  തഡിരഡിനച്ചതഡിയടപ്പെമാള്
കൈണതറ്റ്  നചെറഡിയ കടഡിയമായ മകൈന് ആ കൈഷണങ്ങനളലമാസം  കൃതന്യമമായഡി  ടചെര്ത്തു വച്ചറ്റ്  ആ
ഭൂപടസം  ശരഡിയമാകഡിയഡിരഡിക്കുനതമാണ്.അഛന്  അദറ്റ്ഭുതടതമാടുസം  അഭഡിമമാനടതമാടുസം  കൂടഡി
മകൈനന  അഭഡിനന്ദേഡിച്ചു.  എങ്ങഡിനന  അവനത  സമാധഡിച്ചു  എനടനസ്വഷഡിച്ചു.  അടപ്പെമാള്  മകൈന്
പറഞ്ഞു;
“അതത  വലഡിയ  കൈമാരന്യനമമാന്നുമലഛമാ,  ആ  ഭൂപടതഡിന്നറ  മറുപുറതറ്റ്  ഒരു  മനുഷന്യന്നറ
പടമുണമായഡിരുന്നു.  ഞമാന്  അത  ശരഡിയമാകഡിയടപ്പെമാള്  ഭൂപടസം  തനഡിനയ
ശരഡിയമായഡി.അതടയയുള.”

ശരഡിയടല?  നമാസം  ടലമാകൈസം ശരഡിയമാകമാന് ശ്രമഡിച്ചു പരമാജയനപ്പെടുന്നു.മനുഷന്യന് ശരഡിയമായമാല്
മതഡി, ടലമാകൈസം തനഡിനയ ശരഡിയമായഡിനകമാളസം എടനമാര്കമാനത..

ഗുണപദ്വാഠക : ആദദ്യക നനീ നദ്വാനദ്വാവദ്വാന് പനദ്വാകസ്
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പ്രകൃതവിഭകഗവി
 കെവവിത                                                             ദവിയമവിരഷ  
                                                                                VI-C     

       പച്ചയു  ടുപ്പെഡിട  തമ്പുരമാടരീ  നഡിനന്റെ
       സസൗന്ദേരന്യടമനറ   ഞമാനമാസസ്വദഡിച്ചു.
          പുലരഡിയഡില് ഞമാന് വന്നു വരമാ

ന്തയഡിലഡിരഡിക്കുടമ്പമാള് എടപ്പെമാഴുസം
കൈമാണുന സസ്വപ്നടലമാകൈസം

കകുുലയുന ആടുന ആ വനസം
കൈണതസം മമാടഡിവഡിളഡിപ്പെതണച്ചനന ഞമാന്.
പുലരഡിയഡില് സൂരന്യനുസം പമാതഡിരമാ ചെന്ദ്രനുസം

അദറ്റ്ഭുതമങ്ങനനടയനറയമാണറ്റ്.
വഡിരഡിയുന ആ നചെറു നമമാടത

കൈണതസം മമാടഡിവഡിളഡിപ്പെതണച്ചനന ഞമാന്.
പനഡിനരീരുടപമാലുള്ള ആ മൃദ
പുഷ്പവു  മനമതഡില് ഇന്നുസം

നഡിറഞ്ഞുനഡില്പ
വസന്തകൈമാലവുസം ടഹൈമന്തകൈമാലവുസം

വഡിരഡിയുന പൂകള്  തന്
നകൈമാഴഡിയുന മഞ്ഞതസം

കൈണ്ടുത നഡില്പ്പെത ഞമാനതടപ്പെമാള്
ടപമാരഡിയുന ടവനലഡില് ഒരു തള്ളഡി

ജലമത കൈഡിടമാനത
ടപമായവടരനറയുണറ്റ്.

തമാണ്ഡവമമാടഡിയ ഭൂപ്രകൃതഡി
ഒരുപമാടറ്റ് ദരഡിതവുസം തന്നുടപ്പെമായഡി.

വരീടടമാ നശഡിച്ചുടപമായഡി 
നമാടടമാ നശഡിച്ചുടപമായഡി

നമാസം ഇനഡി പ്രകൃതഡിനയ കദവമമാകരീടണസം
പ്രകൃതവികയ ബഹുമദ്വാനവിചവിടണക.
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നഷക
കെഥ                                                                    ശ്രേനീലദ്വാല
                                                                            IX-C   
വമാതഡില്പമാളഡികൈള്കഡിടയഡിലൂനട  സൂരന്യനവളഡിച്ചസം  മുറഡിക്കുള്ളഡിടലകറ്റ്കൈടന്നു  വന്നു

തടങ്ങഡിയഡിരുന്നു.ആപ്രകൈമാശപമാതയഡിലൂനടമമാതസം  കൈമാണമാന്  കൈഴഡിയുമമായഡിരുന

നപമാടഡിപടലങ്ങള്  കൈണമായഡിരുന്നു  അയമാനളന്നുസം  ഉണര്നഡിരുനതറ്റ്.തകൈര

ഷരീറ്റഡിടഡിരുനകൂരയഡില്നഡിന്നുസം  ആ  കടുസുമുറഡിയഡിടലയറ്റ്  ക്രമമാധരീതമമായഡി  ഉഷ്ണസം

കൂടഡിത്തുടങ്ങഡിയഡിരുന്നു.  ആ  ഉഷ്ണതഡില്  വഡിയര്നതമാലഡിച്ചയമാള്  എഴുടനറ്റതറ്റ്  അയമാള്കറ്റ്

വലമാനതമാരു  വരീര്പ്പുമുടലുണമാക്കുന  തഡിങളമാഴ്ചയഡിടലയമായഡിരുനനങഡിലുസം  അനതമാരു  ശസംബള

ദഡിവസമമാനണടനമാര്തടപ്പെമാള്  ആ  വരീര്പ്പുമുടലഡില്നഡിനയമാള്നകമാരു

ആയവനുഭവനപ്പെട്ടു."എലമാ തഡിങളമാഴ്ചകൈളുസം ശസംബള ദഡിവസമമായഡിരുനനങഡില്"അയമാള് മനസഡില്

പറഞ്ഞു.ശസംബള ദഡിവസങ്ങളഡില് മമാതസം അയമാള് അടങ്ങയറ്റസം കൃതന്യതയുസം വന്യവസറ്റ് ഥകൈളഡില്

ടബമാധവമാനുമമായഡി ജരീവഡികമാന് ശ്രമഡിച്ചഡിരുന്നു.തച്ഛമമായ തകൈനയങഡിലുസം കൈഡിട്ടുനതഡില് ഒരു പങറ്റ് 

അയമാള് തമാന് മുപ്പെതവര്ഷസം ജരീവഡിച്ചഡിരുന തനന്റെ ടമല്വഡിലമാസതഡിടലക്കു അയച്ചഡിരുന്നു.ആ

ടമല്വഡിലമാസതഡില്  തനഡികറ്റ്  ടവണനപ്പെട  ആടരമാ  പണസം  കൈയറ്റ്  പറന്നുണറ്റ്  എനയമാള്

വഡിശസ്വസഡിച്ചു.ഒനമാസം  തരീയതഡികൈളഡില്  വലഡിനയമാരു  സമമാനത്തുകൈ  വമാഗമാനസം  നചെയ്യുനനമാരു

ടലമാടറഡി ടഡികറ്ററ്റ് അയമാള് മുടങ്ങമാനതടുതഡിരുന്നു..ഭരീമമമാനയമാരു തകൈ സമമാനമമായഡി ലഭഡിച്ചമാല്

അതറ്റ്നകൈമാണറ്റ്  തമാനനന്തമാണറ്റ്  നചെടയണതറ്റ്  എന്നുടപമാലുസം  ഒരു  രൂപമഡിലമാത

പ്രകൃതമമായഡിരുന്നു  അയമാളുടടതറ്റ്.സസ്വപ്നങ്ങളഡില,ലകന്യങ്ങളഡില,പ്രതരീകകൈളഡില,അതറ്റ്നകൈമാണറ്റ്

തനയമാള്ക്കു  യമാനതമാരു  തരതഡിലുള്ള  വന്യമാകലകൈളുമുണമായഡിരുനഡില.ഉഷ്ണതഡിനന്റെ

പമാരമന്യതഡില് ആ ദഡിവസവുസം കൈടന്നുടപമായഡി.രമാതഡിയഡില് അയമാളുനട കൈയഡില് ബമാകഡിയമായതറ്റ്

അനനടുത  ടലമാടറഡി  ടഡികറസം  അയമാള്അടഡിമയമായറ്റ്  തടങ്ങഡിയഡിരുന  അയമാനള  മനറ്റമാരു

ടലമാകൈടതയറ്റ്  കൂടഡിനകമാണ്ടുടപമാകൈമാന്  കൈഴഡിവുള്ള  ആ  ലഹൈരഡിവസ്തുവുസം  അടുത  ശമ്പള

ദഡിവസസംവനര  തഡികൈയമാന്  സമാധന്യതയഡിലമായഡിരുന  മഡിച്ചസം  കൈമാശസം  മമാതസം.ആ  ലഹൈരഡിവസ്തു

തരീരുനതവനര  രമാതഡികൈമാലങ്ങളഡില്ടബമാധ  അടപമാധമാവസറ്റ് ഥകൈള്കഡിടയഡിലൂനടയുള്ള  സസ്വയസം

സസംസറ്റ് കൈ ൃതസം സറ്റ് കൂള് വടടമാളഡി                                    20

https://nallakadhagal.blogspot.com/2017/05/blog-post_20.html


SANS-KITE

തരീര്ക്കുനനമാരു പമാതയഡിലൂടയമാള് നഗരതഡിനന്റെ ഇരുടഡില് പമാറഡി നടന്നു.  മറ്റമാരുസം കൈമാണമാത

കൈമാഴ്ചകൈള്  ആ  രമാതഡികൈളഡില്  തമാന്  കൈണഡിരുന്നു  എനയമാള്കറ്റ്  അടുത  ദഡിവസസം

ടതമാനഡിയഡിരുന്നു.പഡിനതനവറുനമമാരുമരരീചെഡികൈ  മമാതസം  എനയമാള്  വഡിശസ്വസഡിച്ചു..പനക

തമാനഡിനനലനയടുത ടലമാടറഡി  ടഡികറ്ററ്റ്  ഇനറ്റ് പമാലതഡിനടഡിയഡില് തൂങ്ങഡിനഡിന ആ സരീയുനട

കൈയഡില് എങ്ങനന വന്നു എനയമാള്കറ്റ് എത ആടലമാചെഡിച്ചഡിട്ടുസം തനന്റെ ടബമാധമണ്ഡലതഡില്

നഡിന്നുസം  ചെഡികൈനഞ്ഞടുകമാനമായഡില..ആ  വസ്തുത  അയമാളറഡിയുനതറ്റ്  അടുത  ദഡിവസനത

പതവമാര്തയഡില്  നഡിനമായഡിരുന്നു.തമാന്  കൈലണറഡില്  എഴുതഡിയഡിട  അനത  സസംഘന്യകൈള്

ആദന്യമമായഡി ക്രമസം നതറ്റമാനത അയമാള് പതതഡില് കൈണ്ടു പനക അതറ്റ് പതതഡിനന്റെ ആദന്യ

ടപജഡില് നകൈടഡിത്തൂകനപട സരീനയപ്പെറ്റഡിയുള്ള വര്തയുനടനയമാപ്പെമമായഡിരുന്നുനറ്റ് മമാതസം.  ഒരു

ടകൈമാടഡി രൂപ സമമാനത്തുകൈ ലഭഡിച്ച ടഡികറ്ററ്റ് നകൈടഡിത്തൂകനപട സരീയുനട കൈയഡില് എങ്ങനനവന്നു

എനതറ്റ്  മനറ്റലമാവനരയുസംടപമാലയമാളഡിലുസം  ഉതരമഡിലമാനതമാരു  ടചെമാദന്യമമായഡി.  പനകആ

ടഡികറ്റഡിനന്റെ നശരഡിയമായ ഉടമസറ്റ് ഥന് ആ സരീയുനട മരവഡിച്ച പമാറകൈല്ലുടപമാനല തൂങ്ങഡിയമാടഡിയ

ശരരീരതഡിനുസം  അതഡിനന്റെ  കൈമാരന്യകൈമാരണങ്ങള്ക്കുസംകൂടഡി  ഉടമസറ്റ് ഥമാനമാകസം

എനയമാള്ക്കുടതമാനഡി.  ടഡികറ്റഡിനലയുസം  നകൈടഡിത്തൂകനപട  കൈയറഡിനലയുസം  വഡിരലടയമാളങ്ങള്

ഒരമാളുടടതമാനണന വസ്തുതയുസം ഉതരസം കൈഡിടമാന് സമാധന്യതയഡിലമാതഒടനവധഡി ടചെമാദന്യങ്ങളഡില്

അയമാനള വരഡിഞ്ഞുമുറുകഡി."എടപ്പെമാള്,എവഡിനട,എങ്ങഡിനന കകൈമമാറനപ്പെട്ടു അതസം ആ സരീയുനട

കകൈകൈളഡില്"ഈ  ടചെമാദന്യങ്ങള്  ടചെമാദഡിക്കുടമ്പമാള്  അയമാള്  നഡിനഡിരുനതറ്റ്  നപമാടഡിപഡിടഡിച്ചു

മങ്ങഡിയ കൈണമാടഡിക്കു മുനഡിലമായഡിരുന്നു.ഒരുപമാടറ്റ്  കൈമാലങ്ങള്കഡിപ്പുറസം  അയമാള് കൈണമാടഡിയഡില്

തനന്റെ  പ്രതഡിബഡിസംബനത  ടനമാകഡി.തരീര്ത്തുസം  അപരഡിചെഡിതനമായ  മറ്റമാടരമാ  തനഡികറ്റ്

മുനഡില്. .അവന്യകവുസം അപരഡിചെഡിതവുമമായ രൂപങ്ങള് അയമാളുനട ചെഡിന്തകൈളഡില് നപറനപരുകൈഡി.

അതഡില്  ആ  സരീയുസം  ഒടനവധഡി  അപരഡിചെഡിതരുസം.അതഡില്ചെഡിലര്  കൈരയുന്നു  മറ  ചെഡിലര്

ചെഡിരഡിക്കുന്നു.  ചെഡിലര്  ടചെമാദന്യചെഡിഹ്നസം  ടപമാനലയുസം  മറ  ചെഡിലര്  ഉതരസം  ടപമാനലയുസം  തനഡിക്കു

ചുറസം.അവര്  മടറ്റടതമാ  ടതമാനലുകൈള്  മമാതമുള്ളടലമാകൈടതയയമാനള

വഡിളഡിക്കുനതറ്റ്ടപമാനല.അയമാളുനടകൈണകൈള്  ആ  കൈമാണമാടഡിടപമാനല

മങ്ങഡിതടങ്ങഡിയഡിരുന്നുടതമാനലുകൈളുനട  ടലമാകൈനത  രൂപങ്ങള്  അയമാള്കറ്റ്  ചുറസംനൃതസം

നവച്ചു.പതഡിനയ  പതഡിനയ  ആ  ടലമാകൈടതകയമാള്  മയങ്ങഡിവരീണു.ഭൂതകൈമാലസം  മറനയമാള്

സസംസറ്റ് കൈ ൃതസം സറ്റ് കൂള് വടടമാളഡി                                    21



SANS-KITE

ഉറങ്ങഡി തടങ്ങുടമ്പമാള് ഇനഡി  ഒരഡികലുസം ഉണരഡില എനയമാള് കൈരുതഡിയഡിരുന്നു...പനക ആ

ഉറകതഡില് നഡിനറ്റ് കൈണകൈള് തറനടപ്പെമാള് ഇരുമ്പഴഡികൈളുള്ള ആ നസലഡിനുള്ളഡില് അയമാളുനട

കൈമാലുകൈള് അനകമാന് കൈഴഡിയമാത വഡിധസം ചെങ്ങലകൈളമാല് ബനഡികനപ്പെടഡിരുന്നു...
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കെരവിപവിടവിച ബദ്വാലദ്യക
കെവവിത                                                          ഹദ്വാമവിദ ശവിറവില
                                                                                     IX-C

കൈമാലതമയമായറ്റ് വഴകഡിട്ടു ടപമാനയമാരമാ 
അച്ഛനന  ഞമാനഡിന്നു കൈണ്ടു 
നമാലു കൈമാലഡിലുള്ളമാ വരനവന്നുനട 
ക ഞ്ഞൂ ഹൃദയസം മുറഡിച്ചൂ
പതഡിനയപ്പെതഡിനയ അച്ഛനമാ
മദന്യതഡിനടഡിമയമായറ്റ് തരീരുന്നുവനലമാ
അച്ഛനന്റെ ശന്യമാസടകൈമാശനമമാരരഡിപ്പെയമായറ്റ് 
                                    തരീരുന്നുവനലമാ
സനന്യമാ മയങ്ങുന ടനരമമനകമാരു 

ശമാപമമായറ്റ് തരീരുന്നുവനലമാ...
എന്നുനട ജരീവഡിത തമാളതഡിനു 

ലച്ചഡിലു തടഡിയതനലമാ 
തഡിനമാനുമഡിലമാ കടഡികമാനുമഡിലമാത
ദഡിനനമനന്റെ ജരീവഡിത ചെരന്യയമാനയമാ

അവസമാനസം  ഞമാനനനന്റെ സസ്വതന്ത്രമമാസം ബമാലന്യനത 
അനന്യനനമാരുവന്റെടുകളയഡില് തളച്ചഡിടമാന് 

തരീരുമമാനഡിക്കുന്നുടവമാ...
ആ വരീടഡിലുടള്ളമാരടുകളയഡിലുള്ള

കൈരഡിപഡിടഡിച്ചടുപ്പെഡിനനടപ്പെമാനല
എനന്റെ ബമാലന്യവുസം കൈരഡിപഡിടഡിക്കുനന 
എനന്റെ സസ്വപ്നവുസം കൈരഡിപഡിടഡിക്കുനന 
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SANS-KITE

പുകെയവില ചനീത്തയദ്വാണസ്
കെഥ                                                         മുഹമദസ് ഇയദ്വാസസ്
                                                               IX-C
ഒരഡിടതറ്റ് കൃഷഡികമാരനമായ ഒരച്ഛനുസം മകൈനുമുണമായഡിരുന്നു. അച്ഛനമാനണങഡില് പുകൈവലഡിക്കുന

ശരീലമുണമായഡിരുന്നു. ഒരു ദഡിവസസം പമാടതറ്റ് ടജമാലഡിനചെയനകൈമാണഡിരഡിക്കുടമ്പമാള് നപനടനറ്റ്
അച്ഛന് തലചുറ്റഡി വരീണു, അച്ഛനറ്റ് ടബമാധമഡിലമായഡിരുന്നു. മകൈന് ഉറനക നഡിലവഡിളഡിച്ചു. വഡിളഡിടകൈടറ്റ്

ആളുകൈള് ഓടഡിക്കൂടഡി അച്ഛനന ആശപതഡിയഡില് എതഡിച്ചു. അടപ്പെമാടഴയ്ക്കുസം അച്ഛന്
മരഡിച്ചുടപമായഡിരുന്നു. ശസ്വമാസടകൈമാശതഡില് തകൈരമാറമായഡിരുന്നു അങ്ങനനയമാണറ്റ് മരഡിച്ചനതനറ്റ്

ടഡമാകര് പറഞ്ഞു. പഡിനരീടറ്റ് മകൈന് ഒറ്റയറ്റ് പമാടതറ്റ് ടജമാലഡി നചെയമാന് തടങ്ങഡി. കടറ നമാളുകൈള്
കൈഴഡിഞ്ഞതഡിനുടശഷസം അതവഴഡി ഒരമാള് പുകൈവലഡിച്ചുനകൈമാണറ്റ് ടപമാകകൈയമായഡിരുന്നു. അടപ്പെമാള്

അവനറ്റ് അവനന്റെ അച്ഛനന ഓര്മ വന്നു. അവന് അടദ്ദേഹൈടതമാടറ്റ് പറഞ്ഞു. ”പുകൈവലഡി
ചെരീതയമാണറ്റ് അതഡിനറ്റ് വലഡിയ വഡില നകൈമാടുടകണഡിവരുസം. അതറ്റ് ജരീവന് അപകൈടതഡിലമാക്കുസം.
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SANS-KITE

കപകയദ്വാഴവിഞ്ഞ നദ്വാള
കെവവിത                                      ദരശന
                                                                                  X-E

നരീ നപയഡിടുസം ദഡിനനമമാനകയുസം
നനഞ്ഞരീടുന്നൂ എന് മനവുസം

നഡിന് മുത്തുകൈള് എനഡില് പതഡിയുടമ്പമാള്
ഒരു ടനര്ത ചുസംബനമമായഡിടുന്നു
നരീ നപയ രമാവുകൈളഡിനലമാനകയുസം 

എന് മനമമാനകൈ നപയരീടുന്നുസ്മരണകൈളമാല്
ആ സ്മരണകൈളടലമാ എനനയുസം നഡിനനയുസം 

ടചെര്ത്തുപഡിടഡിക്കുനതസം....
നരീ നപയഡിടുസം ടപമാനല

നപയമാന് നകൈമാതഡിക്കുന്നു എന് മനവുസം
ഒരുനമാള് വരുസം...

നരീ നപനയമാഴഡിഞ്ഞ നമാളഡിനന്റെ ഓര്മയമായഡി
ഞമാന് മമാറരീടുസം ദഡിനസം....

ആ ദഡിനസം എനഡിക്കു സസ്വന്തസം.
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SANS-KITE

തത്തമയക പ്രദ്വാവക
കെഥ                                                             അക്ഷയസ് രദ്വാജസ്

                                                         IX-C
പണറ്റ് പണറ്റ് ഒരു നമാടഡില് ഒരു തത ഉണമായഡിരുന്നു. ആ നമാടഡിനല സുന്ദേരഡിയുസം സുമുഖഡിയുസം

ആയഡിരുന്നു ആ തത. ഒരു ദഡിവസസം തത ഒരു പ്രമാവഡിനന കൈണ്ടു തതയുനട
ചെങ്ങമാതഡിയമായഡിരുന്നു പ്രമാവറ്റ്. ഒരു ദഡിവസസം പ്രമാവറ്റ് പറഞ്ഞു നമുകറ്റ് വയലഡില് ടപമാകൈമാസം.

അടപ്പെമാള് തത ടചെമാദഡിച്ചു നമുകറ്റ് ഏതറ്റ് വയലഡില് ടപമാകൈമാസം നനല്കൃഷഡിയുള്ള വയലഡില്
ടപമാകൈമാസം. തതയുസം പ്രമാവുസം പറനറ്റ് വയലഡില് എതഡി. അടപ്പെമാള് തത പറഞ്ഞു എത
മടനമാഹൈരമമാണറ്റ് ഈ വയല്? അടപ്പെമാള് തത പറഞ്ഞു നമുകറ്റ് ടവഗസം ടപമാകൈമാസം പ്രമാവറ്റ്
ടചെമാദഡിച്ചു എടന്ത? തത പറഞ്ഞു ഇവഡിനട പരുന്തഡിനന്റെ ശലന്യസം ഒരുപമാടുണറ്റ് അതനകൈമാണറ്റ്

നമുകറ്റ് ടവഗസം ഇവഡിടനറ്റ് ടപമാകൈമാസം. പടക അതറ്റ് ടകൈള്കമാന് ടപമാലുസം പ്രമാവറ്റ് കൂടമാകഡിയഡില.
അടപ്പെമാള് ഒരുകൂടസം പരുന്തുകൈള് വനറ്റ് പ്രമാവഡിനന നകൈമാതഡിനയടുതറ്റ് നകൈമാണ്ടുടപമായഡി. ഇതമാണറ്റ്

പറയുനതറ്റ്. അഹൈങമാരസം ആപതഡിലമാണറ്റ്        അവസമാനഡിക്കുനതറ്റ്
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SANS-KITE

ഓരമകെള
കെവവിത നന്ദന എക പവി 
                                                                       X G

ചെഡിതലരഡിനച്ചമാരരീ ഓര്മകൈനള എന്
കൈഴഡിഞ്ഞ കൈമാലതഡിനന്റെ നഡിശമാഗനഡികൈനള

ആ നകൈമാച്ചു ബമാലന്യവുസം കൈസൗമമാരവുസം 
എന്നുസം സസ്വപ്നസമാന്ദ്രസം വഡിസ്മയസം

കൂട്ടുകൈമാനരമാനഡിച്ചറ്റ് സല്കമാരടവളയുസം
നഡിറപകൈഡിട്ടുസം എന്നുസം കൈസൗതകൈസം

കൈഴഡിഞ്ഞകൈമാലസം ഒരു കളഡിരുടപമാല്
എനന തഴുകൈഡി ഉണര്തഡിയ ടനരസം 

മഡിഴഡികൈളഡില് നനവഡിന് അനുഭൂതഡി
ആ കൈഴഡിഞ്ഞ കൈമാലസം തഡിരഡിനകൈ വനനനമാല്

എന്നു ഞമാന് അറഡിയമാനത ടപമാലുസം 
നകൈമാതഡിച്ചുടപമായഡി,എങഡിലുസം കൈഴഡിയഡില
കൈഴഡിഞ്ഞ കൈമാലതഡിന് ടവദനകൈനള

സടന്ദേശങ്ങനള ഇന്നുസം എന്നുസം
ഓര്മഡികമാസം ഞമാന്................!
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SANS-KITE

നല്ല ചങദ്വാതവി
കെഥ                                                           റവിസസ് വദ്വാന് അലവി
                                                                              IX-C
നവള്ളമാരസം പുഴയഡിനല തമാമസകമാരനമായഡിരുന്നു നപമാനഡി മരീന്. ഒരഡികല് അവള്കറ്റ് കൈരയഡിനല

കൈമാഴ്ചകൈള് കൈമാണമാന് ടമമാഹൈസം ടതമാനഡി. അവളുനട കൈരയഡിനല ചെങ്ങമാതഡിയമായ മഡിന്നു
ടതനരീച്ചടയമാടറ്റ് തനന്റെ ആഗഹൈസം ഇണര്തഡിച്ചു. അടപ്പെമാള് മഡിന്നു പറഞ്ഞു: അടയമാ അത

ടവണ പല അപകൈടങ്ങള് ഉണമാകസം. നഡിനകറ്റ് നവള്ളതഡിനറ്റ് അടഡിയഡിനല കൈമാഴ്ചകൈള്
കൈമാണമാമടലമാ. ഹസം മഡിന്നുവഡിനറ്റ് നവള്ളതഡിനടഡിയഡിനല കൈമാഴ്ചകൈള് കൈമാണമാന് പറ്റമാതതഡിനന്റെ

അസൂയയമാ. ടവനറ ആടരമാനടങഡിലുസം സഹൈമായസം ടചെമാദഡികമാസം. ഒരു ദഡിവസസം ഒരു നകൈമാകച്ചന്
പുഴയഡില് ഒറ്റകമാലഡില് നഡില്ക്കുനതറ്റ് നപമാനഡിമരീന് കൈണ്ടു. നകൈമാകച്ചന് നലവനമാനണനറ്റ്
ടതമാന്നുന്നു. എന്തമായമാലുസം തന്നറ ആഗഹൈസം പറയമാസം. നകൈമാകച്ചമാ, നകൈമാകച്ചമാ എനന
നഡിന്നറ ചുണഡില് നകൈമാതഡിപ്പെഡിടഡിച്ചറ്റ് കൈരയഡിനല കൈമാഴ്ചകൈള് കൈമാണഡിക്കുടമമാ? നകൈമാകച്ചനറ്റ്

അതഡിയമായ സടന്തമാഷമമായഡി, നകൈമാകച്ചന് മരീന്പഡിടഡികമാനടല കൈരയഡില് ഇരഡിക്കുനതറ്റ്. ഒരു
മരീന് തടനമാനടമാപ്പെസം വരമാനമന്നു പറഞ്ഞമാല് ആര്കമായമാലുസം സടന്തമാഷമുണമാവഡിടല.
നകൈമാകച്ചന് അവനന നകൈമാണ്ടുടപമാകൈമാനമനറ്റ് പറഞ്ഞു. നപമാനഡികറ്റ് സടന്തമാഷമമായഡി.

നകൈമാകച്ചന്നപമാനഡിനയ നകൈമാതഡിനയടുതറ്റ് ഒരു സലതറ്റ് നകൈമാണ്ടുടപമായഡി. എനഡിടറ്റ് പറഞ്ഞു.
നഡിനന ഞമാന് തഡിനമാന് ടപമാവുകൈയമാണറ്റ്. നപമാനഡികറ്റ് ശസ്വമാസസം മുടമാന് തടങ്ങഡി. അവള്
നഡിലവഡിളഡിച്ചു. അവളുനട നഡിലവഡിളഡി മഡിന്നു ടകൈട്ടു. മഡിന്നു നകൈമാകഡിന്നറ കൈണഡില് ഒറ്റകതറ്റ്.
നകൈമാകറ്റ് തനന്റെ ജരീവനുസംനകൈമാണറ്റ് പറന്നുടപമായഡി. നപമാനഡി മരീന് പുഴയഡിലമാണറ്റ് വരീണതറ്റ്.

നപമാനഡി മരീന് പറഞ്ഞു എനന്റെ ചെങ്ങമാതഡി പറഞ്ഞതറ്റ് ഞമാന് അനുസരഡിനച്ചങഡില് എനഡികറ്റ് ഇതറ്റ്
സസംഭവഡിക്കുമമായഡിരുനഡില. മഡിന്നു ടതനരീച്ച പറഞ്ഞു. എന്തമായമാലുസം എന്നറ ചെങ്ങമാതഡി

രകനപ്പെടടലമാ അതമതഡി. അങ്ങനന അവര് രണ്ടുടപരുസം

സടന്തമാഷടതമാനട ടപമായഡി

 .
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SANS-KITE

പകെരളക
 കെവവിത                                                        ഹദ്വാമവിദ ഷവിറവില
                                                                          IX - C         

ആ൪തലച്ചു  വന  നവള്ളസം
തഡിരഡിച്ചു  ടപമായടപ്പെമാള്  

ടലമാകൈസം  കൈണതറ്റ്  വ൯  നകൈടഡിടമടലമാ
ചുറസം എല്ലുനപമാന്തഡിയ നചെറ്റക്കുടഡിലുക്കുടഡിലുകൈള് മമാതസം....

മനു ഷന്യനന്റെ  സസ്വപ്നനമമാരു  
ചെരീട്ടുനകൈമാടമാരസം ടപമാനല തകൈ൪ന്നു ടപമായറ്റ്...

നവള്ളസം  മറച്ചുകൈള   ഞ്ഞ ജലടസമാതനസവഡിനട
നവള്ളസം  ടപമായഡിമറഞ്ഞടപ്പെമാ, നമാസം ടതടുനതസം നവള്ളസം

കദവതഡിനന്റെ  നമാടഡിനലനഹൈനറ്റ്കൈരഡിച്ച
നമുകഡിനതന്തു പറ്റഡി.......

നമ്മുനട ടകൈരളതഡിനനന്തു പറ്റരീ...

പ്രളയസം മനുഷന്യനന ഒറ്റനപ്പെടുതഡിയ ടനരസം
തണച്ചതറ്റ് ചെഡിലന്തഡി നനയ വലകൈളല

ആ വലകൈള് ചെഡിനഭഡിനമമാടയമാ?

രകഡിച്ചടതമാ നമാനമന്നുസം അവജതടയമാനട
ടനമാകഡിയ കടറ ധരീരപ്രജനമാ൪ മമാതസം....

നമ്മുനട കൈടലഡിനന്റെ മകള് മമാതസം.....

നമുനകമാരു ടകൈരളനത പുന൪ നഡി൪മഡികമാസം.
എലമാ ടപമാരമായ്മകൈളുസം നഡികൈത്തുന ടകൈരളസം

കദവതഡിനന്റെ സസ്വന്തസം നമാടഡിനന നമുകറ്റ് വരീനണടുകമാസം 
നമുനകമാനമാഞ്ഞു പഡിടഡികമാസം മലയമാളഡികൈടള......
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ഒരുമ തനന നപരുമ

ധദ്വാരമാളസം  മരങ്ങളുസം  സസന്യങ്ങളുസം  നഡിറഞ്ഞു  നഡില്ക്കുന  ചെന്ദ്രവനസം.  മൃഗങ്ങനളലമാസം
സറ്റ് ടനഹൈടതമാടുസം  സഹൈകൈരണടതമാടുമമാണറ്റ്  കൈഴഡിഞ്ഞഡിരുനതറ്റ്.  അതനകൈമാണറ്റ്  ഈ  വനസം
മൃഗങ്ങള്കറ്റ് സസ്വര്ഗമമായഡിരുന്നു.  അങ്ങനനയഡിരഡിനക ഈ കൈമാടഡിടലകറ്റ് മൃഗങ്ങനള പഡിടഡിക്കുന
ഒരു സസംഘസം  വനനതഡി.  അവര്  കൈമാടഡില്  കഴഡികൈളുണമാകഡി  മൃഗങ്ങള്കമായഡി  കൈമാതഡിരുന്നു.
എനമാല്  പരസ്പരസം  സഹൈമായസം  ഉണമായഡിരുനതഡിനമാല്  മൃഗങ്ങനളലമാസം  ആപതഡിലമാനത
രകനപ്പെട്ടു.
അങ്ങനനയഡിരഡിനകയമാണറ്റ് ദഷനമായ ഒരു സഡിസംഹൈസം ഈ കൈമാടഡിനലത്തുനതറ്റ്.  സഡിസംഹൈതഡിന്നറ
വരടവമാനട  മൃഗങ്ങനളലമാസം  ഒരുമഡിച്ചറ്റ്  കൂടഡി.  ഒടുവഡില്  കൈഡിച്ചു  മുയല്  പറഞ്ഞ  ഉപമായസം
അസംഗരീകൈരഡിക്കുകൈയുസം  നചെയ.  പഡിടറ്റനറ്റ്  രമാവഡിനല  മൃഗങ്ങനളലമാസം  ഒനഡിച്ചറ്റ്  കൂടഡി
സഡിസംഹൈതഡിനടുനതതഡി.  അലടയമാ  പ്രടഭമാ,  അങ്ങനയ  ഞങ്ങളുനട  രമാജമാവമാകമാന്
തരീരുമമാനഡിച്ചഡിരഡിക്കുകൈയമാണറ്റ്.  അതഡിനമാല്  തമാങള്  ഞങ്ങളുനട  ഈ  സഡിസംഹൈമാസനതഡില്
ഇരുനറ്റ്  ഈ  കൈമാടറ്റ്  ഭരഡികണസം  എനറ്റ്  കൈഡിച്ചു  മുയല്  വഡിളഡിച്ചു  പറഞ്ഞു.  ഇതടകൈട  സഡിസംഹൈസം
ഇനഡിയുള്ള  കൈമാലസം  കശമാലമായഡി  ജരീവഡികമാനമനറ്റ്  മനസഡിലുറപ്പെഡിച്ചു.
സഡിസംഹൈമാസനതഡിനടുനതതഡി.  ടവടകമാരന്  കഴഡിച്ച  കഴഡിക്കു  മുകൈളഡിലമാനണനറഡിയമാനത
സഡിസംഹൈസം  സഡിസംഹൈമാസനതഡിലഡിരുന്നു.  ഉടനന  പറ്റ് ടടമാ  എനനമാരു  ശബ്ദടതമാനട  സഡിസംഹൈസം
കഴഡികകൈടതകറ്റ് വരീണു.  കറച്ചു സമയതഡിനകൈസം നകൈണഡി ഒരുകഡിയ സസംഘസം എത്തുകൈയുസം
സഡിസംഹൈനത  കൂടഡിലഡിടറ്റ്  വമാഹൈനതഡില്  കൈയറ്റഡി  നമാടഡിടലകറ്റ്  നകൈമാണ്ടുടപമാവുകൈയുസം  നചെയ.
ഇങ്ങനന കൈമാടഡിനന രകഡിച്ച മുയലഡിനന കൈമാടഡിനല മൃഗങ്ങനളലമാസം അനുടമമാദഡിച്ചു.
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ഓരമകപ്പെടുത്തലുകെള
കെവവിത                                                        അപലദ്വാഷദ്യ.S.N
                                                                            X-H
                                  

                                     സര്വുടക്രമാധങ്ങളുസം ഉള്ളഡിനലമാതകഡി-
കഴഡിഞ്ഞവനന്റ്റ്റ  മടഡിതടഡില്

ഉറങ്ങുസം മനുഷന്യന്.
ഉണര്നടപ്പെമാള് കൈണ്ടു

സൂരന്യതമാപതഡിനുടപമാലുസം
ഇലമാതമാകമാന്

കൈഴഡിയമാത ടക്രമാധനത......
 ഓടഡി ഒളഡികമാന് ശ്രമഡിനച്ചങഡിലുസം

ടക്രമാധതഡിനന്റ്റ്റ  കൈണകുുകൈള്
ഒരുപമാടറ്റ് നമാളമായഡിതനന
പ്രതഡികൈമാരസം നചെയമാന്.....

കൈതകമുടഡിയഡിലവന് ഭഡിതഡിയഡില്
നപമാടഡിച്ചുവനവന്

നകൈമാണ്ടുടപമായഡി ഒരു
ജനതഡില് സമ്പമാദന്യസം

തഡിരഡിനച്ചടുകമാന് കൈഴഡിയമാതത
ആഴതഡില്

കഴഡിച്ചുമൂടഡി എലമാതഡിടനയുസം......
മനുഷന്യതസ്വസം എന ഒനഡിനന

ഒരു ദഡികഡില് നഡിനറ്റ്
കൈമാണമാന് ശ്രമഡിച്ചു

ടക്രമാധനത.             
ഇഞഡിഞമായഡി ഇലമാതമാകഡി
ആ സഹൈജരീവഡിത കൈരുണ

ദരഡിദനുസം സമ്പനനുസം
ഒനമാണറ്റ് ഒടര വര്ണമമാണറ്റ്.
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എനറ്റ് പഠഡിപ്പെഡിച്ചു.
ഒരുപമാടറ്റ് പമാഠസം പഠഡിപ്പെഡിച്ചറ്റ്
നന എന ഭഡിതഡി നകൈടഡി

ടക്രമാധസം എന
പ്രളയസം ടപമായഡി

തഡിരഡിച്ചുവരവറ്റ് അനഡിവമാരന്യമമാനണന
സൂചന തനകകെദ്വാണസ്......
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നനീ ഇനസ് വല്ലദ്വാപത
ക്ഷനീണവിചവിരവിക്കുന!

 കെഥ                                                 മുഹമദസ് തമനീക കകെ
                                                                 IX-E
        പ ടണതഡില് നഡിനറ്റ് അകൈനല ശമാന്തമമായ ഒരു ഗമാമസം ഉണമായഡിരുന്നു.അവഡിനട കറച്ചറ്റ് 
ആളുകൈള് ജരീവഡിച്ചഡിരുന്നു. എലമാ ആളുകൈളുസം പരഡിശ്രമഡിച്ചു നകൈമാണറ്റ് ഉടനഷടതമാനട ടജമാലഡി 
നചെയഡിരുന്നു.അവര് ഒരു കടുസംബതഡിനല അസംഗങ്ങനള ടപമാനല ആയഡിരുന്നു.അവര് മരസം 
മുറഡിക്കുനവരുസം പഴസം പറഡിക്കുനവരുസം ഭൂമഡികൈഡിഴക്കുനവമമായഡിരുന്നു.ഇവര്കറ്റ് ഭകണസം പമാകൈസം 
നചെയ്യുനതറ്റ് ഉമ്മു അദറ്റ്നമാന് എന സരീയമാണറ്റ്.അവഡിനട മടഡിയനമായ ഒരു യുവമാവറ്റ് ഉണമായഡിരുന്നു.
അവനന്റെ ടപരറ്റ് രമാജു എനമാണറ്റ്.എടപ്പെമാഴുസം ടരമാഗസം അഭഡിനയഡിച്ചറ്റ് നകൈമാണറ്റ് വൃദ്ധേനന ടപമാനല 
വടഡിയുസം കതഡി   പഡിടഡിച്ചമായഡിരുന്നു നടക്കുകൈ.
         കൈഷ്ണസംനവച്ചറ്റ്പഡിടഡിപ്പെഡിച്ചതസം മമാലഡിനന്യമുളളതനമായ വസങ്ങളമായഡിരുന്നു അവനന്റെതറ്റ്
,കൈമാരണസം പുതഡിയ വസസം വമാങ്ങമാന്   അവനന്റെ കകൈയഡില് കൈമാശറ്റ്ഇലമാതഡിരുന്നു. ഉമ്മുഅദറ്റ്നമാന് 
ഗമാമതഡിനല യുവമാകള്കറ്റ് ഉണമാകഡിയ ഭകണതഡില് നഡിനമാണറ്റ് അവനുസം കൈഴഡികമാര്. 
മരച്ചുവടഡില് മലര്ന്നുകൈഡിടനറ്റ് യുവമാകള് ടജമാലഡി നചെയ്യുനതറ്റ് ടനമാക്കുസം.പഡിനന ഭകണസം 
നകൈമാണ്ടു വരുനതറ്റ് വനര കൂര്കസം വലഡിച്ചറ്റ് ഉറങ്ങുസം.ചെഡില യുവമാകള് അവനന ഉണര്ത്തുസം 
അവരുനട കൂനട ഭകണസം കൈഴഡികമാന്.പടക, കൈഴഡി ഞ്ഞു ടപമായ ദഡിവസങ്ങളഡിനല രമാജുവഡിനന്റ 
സസ്വഭമാവതഡി ല  റ്റ്          യുവമാകള്കറ്റ് പ്രയമാ  സസം ടതമാനഡി.അവനന പമാഠസം പഠഡിപ്പെഡികമാന് അവര് 
തരീരുമമാനഡിച്ചു 
          യുവമാകളുനട കൂനട ഉമ്മു അദറ്റ്നമാനുസം ഏടകൈമാപഡിച്ചു.ഇനഡി രമാജുവഡിനന നതമാടറ്റ് 
അകൈലയുള്ള വരീടഡിനന് പഡിനഡില് ഭകണസം നവകണസം.ഭകണസം നകൈമാണ്ടു വരുനതറ്റ് അവന് 
അറഡിയമാന് പമാടഡില. 
        എഴുടനറ്റ രമാജു അവനന്റെ അടുകല് ആടരയുസംകൈമാണമാനതവനടപ്പെമാള് അവന് ചുറസം 
ടനമാകഡി.അടപ്പെമാള് ഉടനഷടതമാനട ടജമാലഡിനചെയ്യുന യുവമാകനള കൈണ്ടു.വടഡിയുസം കതഡിപഡിടഡിച്ചറ്റ്
രമാജു ഉമ്മു അദറ്റ്നമാനന്റെ അടുകല് നചെനറ്റ് ഭകണതഡിനറ്റ് ആവശന്യനപ്പെട്ടു. ഉമ്മു അദറ്റ്നമാന് 
പുഞഡിരഡിച്ചു നകൈമാണറ്റ് പറഞ്ഞു:ഞങ്ങള് വയര് നഡിറച്ചു തഡിന്നു,ഇനഡി എനന്റെ അടുതറ്റ് ഭകണസം 
ബമാകഡിയഡില.രമാജുവഡിനറ്റ് ടദഷന്യസം പഡിടഡിച്ചു.പടക,അവനഡികറ്റ് ഒന്നുസം 
പറയമാന്സമാധഡിച്ചഡില.ഗമാമതഡിനല യുവമാകള് ധമാരമാളസം പറയമാറുണറ്റ് ടജമാലഡിയുനട മൂലന്യനത 
കറഡിച്ചറ്റ്.രമാജു മടങ്ങഡി ടപമായഡി.ഒരഡികല്ക്കൂടഡി മലര്ന്നുകൈഡിടന്നു.പടക, വഡിശപ്പെഡിനന്റെ 
 ശകഡിനകൈമാണറ്റ് ഉറങ്ങമാന് സമാധഡിച്ചഡില.നതമാടടുത ദഡിവസസം മരതഡിന് ചുവടഡില് വനറ്റ് 
കൈഡിടന്നു.ഉറങ്ങുനതഡിനറ്റ് മുന്പറ്റ് ഭകണസം ആവുന സമയതറ്റ് ഉണര്തമാന് ഉമ്മു അദറ്റ്നമാടനമാടറ്റ് 
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ആവശന്യനപ്പെട്ടു.പടക,ഈ പ്രമാവഡിശന്യവുസം യുവമാകള് അവനന ഉണര്തമാനത വരീടഡിനന്റെ 
പഡിനഡില് നവച്ചറ്റ്   ഭകണസം കൈഴഡിച്ചു.അല്പസമയതഡിനറ്റ് ടശഷസം രമാജു ഉണര്ന്നു.ചുറസം 
ആനരയുസം കൈണഡില.യുവമാകള് എവഡിനട ഉനണനറ്റ് അടനസ്വഷഡികമാന് തടങ്ങഡി.അവരഡില് 
എതഡിച്ചു.അവര് ഭകണസം കൈഴഡിച്ചു കൈഴഡി    ഞ്ഞു.ടദഷന്യസം പഡിടഡിച്ച രമാജു ഉമ്മു അദറ്റ്നമാനന്റെ അടുകല് 
വനറ്റ് ഭകണസം ആവശന്യനപ്പെട്ടു  .ഉമ്മു അദറ്റ്നമാന് പറ ഞ്ഞു:ഉറങ്ങുനവര്കറ്റ് എല 
ഭകണസം,ടജമാലഡി നചെയറ്റ് അധസ്വമാനഡിക്കുനവര്കമാണറ്റ് 

          രമാജുവഡിനറ്റ് ശകമമായ വഡിശപ്പെറ്റ് അനുഭവനപ്പെട്ടു.വഡിശപ്പെഡിനന്റെ ടവദനയമാല് അവന്
അടഹൈസഡികമാന് തടങ്ങഡി.നതമാടടുത ദഡിവസസം രമാജു ടനരനത തനന എതഡി.മടഡിയുസം

വമാര്ദ്ധേകൈന്യതഡിനന്റെ വടഡിയുസം എറഡിഞ്ഞു കൈളഞ്ഞു നലവണസം പരഡിശ്രമഡിച്ചു ടജമാലഡിനചെയമാന്
തടങ്ങഡി.രമാജുവഡിനന്റെ പ്രവൃതഡി കൈണ ഗമാമതഡിനല യുവമാകള് വളനരടയടറ സടന്തമാശഡിച്ചു. 
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  സസൗഹൃദക
കെവവിത                                                   കഎശദരദ്യ,അലക
                                                                       9-A
കൈമാണുടമ്പമാള് വടമാനണങഡിലുസം
അടുക്കുടമ്പമാള് പഡിനരീടറ്റ് പഡിരഡിയമാന്
പറ്റമാതതസം ഇത തനന
കൈഡിളഡികൈള് പരസ്പരസം ടകൈമാര്കനപ്പെനടതസം
മരവുസം കൈഡിളഡിയുസം തമഡിലുള്ളതസം
സസൗഹൃദസം.
ഇലകൈളുസം,പൂവുസം,പൂമ്പമാറ്റയുസം
സസൗഹൃദതമാടല കകൈടകൈമാര്ത്തു
പഡിടഡിച്ചവര്.
നതമാടഡിയഡിനല ടതമാടഡിനല മരീനുസം
കൈരയഡിനല മൃഗവുസം തമഡിലുസം
സസൗഹൃദസം.
ചെഡിലയഡില് ഒനഡിച്ചഡിരുനറ്റ്
ഒരു സുപ്രഭമാദതഡില്
വഡിട്ടുപഡിരഡിയുടമ്പമാള് ആ
ഇലയ്ക്കുകുുണമാകണമാകനതറ്റ് സസൗഹൃദസം
പഡിടയഡില്
കൈണഡില് നഡിന്നുസം ഒഴുകന്നു.
കൈണരീരുസം കൈണകുുസം തമഡിലുള്ളതസം
സസൗഹൃദസം.
എലമാവഡിധതഡിലുസം,ഭമാഷയഡിലുസം
സസൗഹൃദസം എന വഡികൈമാരസം
സസൗഹൃദസം തനന.
സസൗഹൃദസം മഴടപമാനല,മുകൈഡില്
ടപമാനല,അരുവഡിടപമാനല
ഓടരമാ തലതഡിലുസം ഓടരമാ 
ഭമാവതമാല് ലയഡിപ്പെഡിക്കുന്നു.
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സസൗഹൃദ പഡിടഡിയഡില് മനുഷന്യ 
നുസം,മൃഗവുസം,ഷഡറ്റ്പദങ്ങളുസം            

ഓടരമാ വഡികൈമാരവുസം പരസ്പരസം
പങഡിടറ്റ് എനന്റ്റ്റ നഡിനന്റ്റ്റതസം
നഡിനന്റ്റ്റ എനന്റ്റ്റതമമാകനതറ്റ്

സസൗഹൃദസം.
അനുഭവഡികമാതവര് അനുഭവഡിടകണതസം.അനുഭവഡിക്കുനവര്-കറ്റ് തരീയഡിട്ടു നശഡിപ്പെഡികമാന്

കൈഴഡിയമാതതസം സസൗഹൃദസംസമമാസമസം.    
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കുടവി ജഡസ്ജവി 
കെഥ                                                          അനുനന്ദന
                                                                          IX-E
      അബമാസഡിയ  കൈമാലഘടതഡില്  ഒരു  കൈച്ചവടകമാരന്  അകൈലയുള്ള  നമാടറ്റ്
സന്തര്ശനതഡിനമായഡി ഉടദ്ദേശഡിച്ചു.ഒരു കൂജ ഉണമായഡിരുന്നു.അതഡില് നഡിറനയ സസ്വര്ണനമാണയസം
ഉണമായഡിരുന്നു.അതറ്റ്  ടമമാഷഡികനപ്പെടുടമമാ  എനറ്റ്  ടപടഡിച്ചഡിരുന്നു  .അയല്വമാസഡിനയ
ഏല്പ്പെഡികമാന് കൈച്ചവടകമാരന് തരീരുമമാനഡിച്ചു.        
മുകൈളഡില്  നഡിനറ്റ്  അല്പസം  സസ്വര്ണസം  എടുതറ്റ്  അതഡിപ്പെഴസം  നവച്ചു  നകൈമാടുതറ്റ്.കൂജയുമമായഡി
അയല്വമാസഡിയുനട  വരീടഡില്  ടപമായഡി.എനഡിടറ്റ്  പറ ഞ്ഞു:ഞമാന് യമാത  ഉടദ്ദേശഡിക്കുന്നു,ഇതനന്റെ
കൂജ,ഇതഡില് അതഡിപ്പെഴസം,ഞമാന് മടങ്ങഡിവരുനതറ്റ് വനര നഡിങ്ങള് സൂകറ്റ്കണസം.
        യമാത   മമാസങ്ങടളമാളസം  നരീണ്ടുനഡിന്നു.ഒരു  ദഡിവസസം  അയല്വമാസഡിയുനട   ഭമാരന്യ
അതഡിപ്പെഴതഡിനറ്റ്  നകൈമാതഡിച്ചു.അവള്  ഗര്ഭഡിണഡിയമായഡിരുന്നു.അയല്വമാസഡി  കൂജനയ  കറഡിച്ചറ്റ്
ചെഡിന്തഡിച്ചു.അതഡില്  നഡിനറ്റ്  കറച്ചറ്റ്  പുറനതടുത്തു.ഇതറ്റ്  പഡിനരീടറ്റ്  പതഡിവമായഡി.ഒരഡികല്
അയല്വമാസഡി കൂജയഡിടലകറ്റ് കകൈനരീടഡി .അടപ്പെമാള് സസ്വര്ണസം കൈഡിടഡി.
        കൂറച്ചുദഡിവസങ്ങള്കറ്റ് ടശഷസം കൈച്ചവടകമാരന് നമാടഡിടലകറ്റ് മടങ്ങഡി വന്നു.അയല്വമാസഡി
ഊശ്മളസസ്വരീകൈരണസം  നല്കൈഡി.  അല്പ്പെസമയതഡിനറ്റ്  ടശ  ഷസം  തനന്റെ  കൂജ  ആവശന്യനപ്പെട്ടു.
അയല്വമാസഡി  അതഡിപ്പെഴമുള്ള  കൂജ  നല്കൈഡി.കൈച്ചവടകമാരന്  വരീടഡിടലകറ്റ്  മടങ്ങഡി.അടദ്ദേഹൈസം
കൂജ നഡിലതറ്റ് നചെരഡിഞ്ഞു.മുഴുവനുസം      
അതഡിപ്പെഴസം.കൈച്ചവടകമാരന് കൈമാരന്യസം ടകൈമാടതഡിടയമാടറ്റ് പരമാതഡിനപ്പെട്ടു.   
അയല്വമാസഡി:പറഞ്ഞു  സമാര്,ഞമാന്  നഡിരപരമാതഡിയമാണറ്റ്.ഒരു  ദഡിവസസം  കൈച്ചവടകമാരന്
കൂജയുമമായഡി വന്നു.എനഡിടറ്റ് പറഞ്ഞു ഇതഡില് അതഡിപ്പെഴമമാണറ്റ്.അടദ്ദേഹൈസം ആവശന്യനപ്പെടടപ്പെമാള്
നകൈമാടുത്തു.ഇടപ്പെമാള്  പറയുന്നു  അതഡില്  സസ്വര്ണനമാണയമമാനണനറ്റ്.ജഡറ്റ്ജറ്റ്
ടചെമാദഡിച്ചു:അയല്വമാസഡി  പറയുനതറ്റ്  ശരഡിയമാടണമാ?കൈച്ചവടകമാരന്  പറഞ്ഞു:  ശരഡിയമാണറ്റ്,
സതന്യതഡില് അതറ്റ്  സസ്വര്ണനമാണയമമായഡിരുന്നു,അതഡിപ്പെഴമലമായഡി   രുന്നു.ജഡറ്റ്ജഡി  പറഞ്ഞു:
നഡിനന്റെ  കൂനട  സമാകഡിയുസം  നതളഡിവുസം  ഇല.സമാധന്യമല!കൈച്ചവടകമാരന്  ടകൈമാടതഡിയഡില്  നഡിനറ്റ്
ദദുഃഖടതമാനട   പരമാജയനമായഡി മടങ്ങഡി.ജനങ്ങള്കറ്റ് ഇടയഡില് വമാര്ത പരന്നു.അയല്വമാസഡി
വഞകൈനമാണന്നുസം  കൈച്ചവടകമാരന്  അക്രമഡികനപ്പെട്ടുനവന്നുസം  എലമാവരുസം
തഡിരഡിച്ചറഡി  ഞ്ഞു.അവസമാനസം  രമാജമാവഡിനന്റെ  നചെവഡിയഡിലുസം  ഈ  വമാര്ത  എതഡി.അടദ്ദേഹൈവുസം
കൈച്ചവടകമാരനന്റെ  വഡിപതഡില്  ദദുഃഖഡിച്ചു.ദഡിവസങ്ങള്കറ്റ്  ടശഷസം  രമാജമാവുസം  മന്ത്രഡിയുസം
വഴഡിഓരങ്ങളഡിലൂനട   ചുറ്റഡികൈറങ്ങുകൈയമായഡിരുന്നു.കടഡികൈള്  പറയുനതമായഡി  അവര്ടകൈട്ടു:
വമാവമാ,നമുകറ്റ് കൈച്ചവടകമാരനന്റെയുസം അയല്വമാസഡിയുനടയുസം കൈളഡി കൈളഡികമാസം.കടഡികൈള് ടകൈമാടതഡി
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രൂപരീകൈരഡിച്ചു.ടകൈമാടതഡിയഡിനല കടഡി ജഡറ്റ്ജഡി അതഡിബുദ്ധേഡിമമാനമായഡി ഈ ടകൈസഡിനന്റെ സതന്യസം 
നവളഡിവമാക്കുനതറ്റ് കൈണറ്റ് രമാജമാവുസം മന്ത്രഡിയുസം അല്ഭുതനപ്പെട്ടുടപമായഡി.  

നഷകചവടക
                                         കവവത ഹഹമവദ ശവറവല

അമ വമാങ്ങഡിതന മന്ത്രടകൈമാടഡി അണഡിയുടമ്പമാള് 
ടഗസഡിയുനട വരീടഡിനല കൈരഡിയുനട ഗനമുണമായഡിരഡിന്നു 

അച്ഛന് സമമാനഡിച്ച ആഭരണങ്ങളണഡിയുടമ്പമാള്
അച്ഛനന്റെ വഡിയര്പ്പെഡിനന ടലമാഹൈമമാകഡി മമാറ്റഡിയ

തമാനണനനന് മനസം മന്ത്രഡിക്കുന്നു ....
ടചെടനന്റെ രകകറയുണറ്റ് 

മമാധവന് തമ്പഡി കൈനഡിഞ്ഞ സഡിന്തൂരതഡിനറ്റ്

കൈഴുതഡിനലമാരു മഡിന്നു നകൈട്ടുടമ്പമാള് 
വയലഡിടലക്കു നുകൈസം വലഡിപ്പെഡികമാന്

നകൈമാണ്ടുടപമാകന കൈമാളനയ ടപമാനല 
നനന് മനസം വഡിതമ്പുന്നു 

നമ്രമുഖഡിയമായഡി മണഡിയറയഡിടലകറ്റ് 
വന അവനള എതഡിടരറ്റനതടന്തമാ....
" ശമ്പളമഡിലമാത ടജമാലഡികമാരഡിയുസം
ഒപ്പെസം കടറ പണങ്ങളുനമനവന്"

പറയുനതവള് ടകൈട്ടു...
ലമാഭകച്ചവടനമനറ്റ് പ്രതഡികൈരഡിക്കുനനതമാരു 
നപണ് സസ്വരനമനവള് തഡിരഡിച്ചറഡിയുന്നൂ....

അവളറഡിയമാനത അവള് പറഞ്ഞൂ
“ഒരു നഷകച്ചവടസം....”
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മദ്വാനവികെ തവള
കെഥ                                                               പതജദ്വാലകവി
                                                                                     IX-E

ഒരു കൈമാടഡില് ഒരു തവള വസഡിച്ചഡിരുന്നു.  അവന് അങ്ങനന ആടഡിപ്പെമാടഡി രസഡിച്ചു
കൈളഡിച്ചു നടന്നു.ഒരുനപണ്കടഡിനയ അവന്കൈണ്ടുമുടഡി.  എനഡിടറ്റ്  അവടനമാടറ്റ്  ടചെമാദഡിച്ചു.  ആരമാണറ്റ്
നരീ?  ഞമാന്  ...  ഞമാന്....  തവളയറ്റ് ടദഷന്യസം വന്നു.  പറയൂ നരീആരമാണറ്റ്?  അവള് ടപടഡിടയമാനട
പറഞ്ഞു ഞമാന് കമാര.  ഞമാന് ഇവഡിനട എനന്റെ കൂട്ടുകൈമാനര അടനസ്വഷഡിച്ചറ്റ് വനതമാണറ്റ്.  ഞങ്ങള്
ദൂനര നഡിനമാണറ്റ് വരുനതറ്റ്.  തവള ടചെമാദഡിച്ചു എത ദൂരസം?അടപ്പെമാള് കമാര പറഞ്ഞഡി.  ദൂനരയുള്ള
ഒരു വലഡിയ ടകൈമാടളജഡില് ആണറ്റ് ഞമാന് പഠഡിക്കുനതറ്റ്.  ഞങ്ങള് പഠനയമാതയറ്റ് വനതമാണറ്റ്.
അടപ്പെമാള് ഞങ്ങനള കൈയറ്റമാനത ബസറ്റ് ടപമായഡി.  ഇടപ്പെമാള് എനന്റെ കൂട്ടുകൈമാനരയുസം കൈമാണുനഡില.
അവള്  കൈരഞ്ഞു.  തവള  അവനള  സമമാധമാനഡിപ്പെഡിച്ചു.  അടപ്പെമാഴമാണറ്റ്  അവളതറ്റ്  ശ്രദ്ധേഡിച്ചതറ്റ്,
അദറ്റ്ഭുതസം  നരീ  എങ്ങനന  സസംസമാരഡിക്കുന്നു?  അവളഡില്  നഡിന്നുസം  ഈ  ടചെമാദന്യസം  തവള
പ്രതരീകഡിച്ചഡിലമായഡിരുനതമാണറ്റ്.  ഒരു  വഡിധതഡില്  തവള  അവനള  ടബമാധന്യനപ്പെടുതഡി.
അല്പ്പെടനരസം  കൈഴഡിഞ്ഞറ്റ്  അവള്  തവളടയമാടമായഡി  പറഞ്ഞു.  എനഡികറ്റ്  വഡിശക്കുന്നു.  തവള
അവനളയുസം ഒപ്പെസം നഡിര്തഡിനകമാണറ്റ് ഒരു മരതഡിനന്റെ ചുവടഡില് നഡിന്നുസം ചെഡിലകൈള് തമാണുനഡിനറ്റ്
മമാമ്പഴസം  തൂങ്ങുന്നു.  അവളതറ്റ്  പറഡിച്ചറ്റ്  നുണടയമാനട  കൈഴഡിച്ച.  അങ്ങനന  തവളയുസം  അവളുസം
സസൗരൃദതഡിലമായഡി.  പഡിനന  തവള  പറഞ്ഞു   നരീ  എനഡികറ്റ്  ഒരു  സഹൈമായസം  നചെയണസം.
പൂമലകമാടഡില്  ടപമായഡി  നവള്ള  നഡിറതഡിലുള്ള  ഭസംഗഡിയമാര്ന  പുഷ്പസം  പറഡിച്ചുനകൈമാണ്ടുവരണസം.
കമാര  സമതസം  മൂളഡി.  അവള്  ആ  നവള്ള  പുഷ്പസം  പറഡിച്ചറ്റ്  നകൈമാണ്ടുവന്നു.  പഡിനന  തവളയറ്റ്
നകൈമാടുത്തു.  അദറ്റ്ഭുതസം  ആ  തവള  സുന്ദേരനമായ  ഒരു  ആണ്കടഡിയമായഡി  മമാറഡി.  കൈമാടഡിനല
മരങ്ങനളലമാസം  നഡിലസംപതഡിച്ച.  നകൈമാടമാരസം  ഉയര്ന്നുവന്നു.  മൃഗങ്ങനളമാകറ്റ്നി  മനുഷന്യറമായഡി.
ഞണ്ടുകൈള്  സസ്വമാമഡി  ആയഡി.  മത്സന്യങ്ങള്  ഭടന്മമാരമായഡി.  അവള്  കൈണമഡിഴഡിച്ചുനകൈമാണറ്റ്
ടനമാകഡിനഡിന്നു.  അവടളയുസം  പഡിടറ്റ്ച്ചറ്റ്  രമാജകമമാരന്  നകൈമാടമാരതഡിടലകറ്റ്   നരീങ്ങഡി.  അവനള
രമാജകമമാരഡിയമായഡി പ്രഖന്യമാപഡിച്ചു.  അവര് സടന്തമാഷടതമാനട ജരീവഡിച്ചു.  അവനര ടതടഡി ആരുസം
വനഡിരുനഡില.
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വവിദദ്യദ്വാരതവികെള
 കെവവിത                                                           ആദവിതനീരത
                                                                               VI-B

പമാവന ടസ്നേഹൈസം ജസ്വലഡിക്കുന കൈണഡില്
പഴമതന് പുണന്യസം നഡിറയുന മണഡില്
ചെഡിതറമാത ചെങ്ങലക്കൂടസം ടപമാനല
പതറമാത കൂട്ടുകൈമാരമാണറ്റ്  ഞങ്ങള്

കപതങ്ങളമാസം ഞങ്ങള് വഡിദന്യമാര്തഡികൈള് 
ഇനഡിയുള്ള നമാനളതന് കൈളഡിക്കുട്ടുകൈമാര്
കൈരുണതന് നഡിറവമാര്ന മകളമാവമാന്
വഡിദന്യതന് കൂടമാരസം വമാര്നതടുകമാന്

ഉലകൈതഡിന് തഡിനയമാസം വമാതഡില് നരീകഡി
നഡിറയുന സസ്വര്ണ കൈതഡിരുഞങ്ങള്

തഡിനതന് കൂടമാരസം തച്ചുടയ്ക്കുകുുസം
അഹൈഡിസംസതന് ടദവഡിനയ പൂജഡിച്ചഡിടുസം

നമാടഡിനന്റെ മകളരീ വരീടഡിനന്റെയുസം
കപതങ്ങളമാസം ഞങ്ങള് വഡിദന്യമാര്തഡികൈള്
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 വദ്വാരദ്ധകെദ്യക
ഒറ്റകപ്പെട്ടുപപദ്വാകുകെയദ്വാണസ്

കെഥ                                                                         തമനീക
                                                                                     IX-E

'അടമ എനഡിക്കു ടവദനഡിക്കുന്നു.കടന് പറഞ്ഞു.  എ ന്തു പറ്റഡി ടമമാടന'  കടനന്റെ

അമ ടചെമാദഡിച്ചു.ഞമാന്  വരീണു  കട ന് കൈര ഞ്ഞു നകൈമാണറ്റ് പറഞ്ഞു.അടയമാ!കൈമാല് മുറഡിഞ്ഞഡിട്ടുണ
ടലമാ? പമാര്വ്വതഡി കടനന്റെ മുറഡിവഡിനറ്റ് മരുന്നു വച്ചു നകൈമാടുത്തു.കട നന്റെ മുറഡിനവലമാസം ഉണങ്ങഡി.കടന്
യൂണഡിടഫമാസംനമമാനക ധരഡിച്ചറ്റ് സ്കൂളഡില് ടപമാകൈമാന് ഒരുങ്ങഡി.പമാര്വ്വതഡിയുനട കൈവഡിളഡില് ചുസംബ നസം
നള്കൈഡി  കടന്  സ്കൂളഡില്  ടപമായഡി.സമയസം  ടവഗസം  ടവഗസം
ഓടുകൈയമാണറ്റ്.കവകൂടനരയമായഡി.സമാധമാരണ 4.30 നറ്റ് സ്കൂള് വഡിട്ടുവരുന കടന് 6.30 ആയഡിട്ടുസം
വനഡില.പമാര്വ്വതഡി  കടനന  അടനസ്വഷറ്റ്ച്ചഡിറങ്ങഡി.അടപ്പെമാഴമാണറ്റ്  പമാര്വ്വതഡി  ആകൈമാഴറ്റ്ച്ച
കൈണതറ്റ്.ടറമാ ഡഡില് തനന്റെ കടന് അവശ നമായഡി കൈഡിടക്കുന്നു.ഏടതമാ നവണഡി കടനന ഇടഡിച്ചത
തമാണറ്റ്.പമാര്വ്വതഡി  നഡിലവഡിളഡിച്ചു.ആള്കമാര്  ഓടഡിക്കു  ടഡി.എലമാവരുസം  കൂടഡി  കടനന
ആശപതഡിയഡിനലതഡി ച്ചു.കടനന്റെ ഒരു വൃക തകൈരമാറഡിലമായഡി.പമാര്വ്വതഡി തനന്റെ വൃക ദമാനമമായഡി
നല്കൈഡി.വര്ഷങ്ങള്  പഡിനഡിട്ടു.കടനന്റെ  വഡിവമാഹൈസം  കൈഴഡിഞ്ഞു.കടന്  ഭമാരന്യനയയുസം  കൂടഡി
ടബമാസംനബയഡില് ടപമായഡി.പമാര്വ്വ തഡി  വരീടഡില് തനഡിച്ചമായഡിടപമായഡി.തമാന് ടപമാറ്റഡിവളര്  തഡിയ
തനന്റെ കടന് തനന ടതടഡി വരുനമന പ്രതരീകയഡില് പമാര്വ്വതഡി തനന്റെ പഡിനഡിട്ടുള്ള ജരീവഡി തസം
തള്ളഡിനരീകഡി.
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ഇമക
കെവവിത                                                     പദവമദ്വാനസസ് എസസ്
                                                                                  IX-E

ആര്തഡിരമ്പുന തഡിരമമാലകൈളുസം
വഡിജനമമായ നതരുവുവരീഥഡികൈളുസം

കൈടനവള് വന്നു
മമാതമാവഡിനന്റെ മമാററ്റ് പഡിളര്നറ്റ്

രകസം കകുുടഡികമാന്
ഇരുണ നഡിഴലഡില്

യുഗങ്ങളമായറ്റ് നഡിനവര്
യതതഡിനുടവണഡി അറുനതടുതവര്

മുത്തുകൈടളമാടരമാന്നുസം
മമാതമാവഡിനന്റെ രകസം കൈടലമായ്മമാറഡി

ടസ്നേഹൈസം മനസമാകഡി
ടചെമാദഡിക്കുവഡിന് നഡിങ്ങള് തന് മടഡിതടഡില്

തലചെമായറ്റ് ച്ചുറങ്ങുസം കടഞ്ഞമാ
ടസ്നേഹൈവമാല്സന്യടമമാ.........................................................
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സകഗനീതക അനന്ത സദ്വാഗരക 
കെഥ                                                           അവന്തവികെ ഭദ്വായസ്
                                                                          VI -C
    സകൈല  ഗമായകൈന്മമാനരയുസം  പ്രണയഡിച്ചു  നകൈമാണറ്റ്  എനന്റെ  ഈകൈഥ  മുടനമാടറ്റ്
ടപമാകൈമാന്ആഗഹൈഡിക്കുന്നു  ഓടരമാകടഡിക്കുസംഅവരുടടതമായ
കൈഴഡിവുണറ്റ്.നൃതസം,ചെഡിതരചെന,പഠനസം  അങ്ങനന  ഒടടടറ  കൈഴഡിവുകൈള്.  എനമാല്   ഇതരസം
കൈലകൈള് നമച്ചനപ്പെടുതഡി സമാധന്യമലമാത കൈഴഡിവറ്റ് ഉണമാകഡിനയടുകമാന് സമാധഡിക്കുസം.  എനമാല്
അതരതഡിലുള്ള ഒനല സസംഗരീതസം.ജനനമാല് ലഭഡിക്കുന ഒരു കൈഴഡിവമാണറ്റ് സസംഗരീതസം.നമ്മുനട
ഉള്ളഡിലഡിരഡിക്കുന  ആ  സസംഗഡിതനത  തഡിരഡിച്ചറഡിയുന  നഡിമഡിഷസം  അതഡിനന  നമച്ചനപ്പെടുതഡി
അതഡിനന ടസ്നേഹൈഡികണസം.നനമ ആ സസംഗരീതസം ടസ്നേഹൈഡിക്കുന ടപമാനല നമളുസം സസംഗരീതനത
ടസ്നേഹൈഡിക്കുകൈ.ഞമാന്  എന്നുസം  ഓര്ക്കുന  ഒരമാളമാണറ്റ്  സസ്വമാതഡിതഡിരുനമാള്.അടദ്ദേഹൈസം
സസംഗരീതതഡിനന്റെ  രമാജമാനവനമാണറ്റ്  അറഡിയനപ്പെടുനതറ്റ്.  എനന്റെ  മനസ്സുനകൈമാണറ്റ്  എടപ്പെമാഴുസം
അടദ്ദേഹൈനത നതമാഴുതഡിട്ടു മമാതടമ ഞമാന് സസംഗരീതടവദഡിയഡില് പമാടമാറുള . 

സസംഗരീതനത ടസ്നേഹൈഡിക്കുന, സസംഗരീതനത ജരീവനന്റെ പമാതഡിയമായഡി കൈമാണുന
കടഡികഡി ഏനതരു പമാട്ടുടകൈള്കമാനുസം ഉള്ളഡില് നഡിന്നുസം ഒരു വഡിതബലുണമാവുസം.ഒരു പമാട്ടുടകൈടമാല്
അതറ്റ്  ഗഹൈഡികമാന് ആകടഡി  ശ്രമഡിക്കുസം.കറച്ചു  കൈമാലസം  മുമ്പറ്റ്  ഞമാന് ഒരു ടവദഡിയഡില് പമാടമാന്
വനഡിരുന്നു.അടപ്പെമാള്  അവഡിനട  പ്രസസംഗഡികമാന്  എതഡിയ  ഒരു  ഗമായകൈനന  ഞമാന്
ഓര്ക്കുന്നു.ആ ഗമായകൈന്  ചുരുകസം ചെഡില  കൈമാരന്യമമാണറ്റ്  എനന്റെ മനസഡില് പതഡിഞ്ഞതറ്റ്    .
അടദ്ദേഹൈതഡിനന്റെ  കടഡികൈമാലതറ്റ്  അയമാളഡിനലമാരു  സസംഗരീതസം  ഒളഡിഞ്ഞു  കൈഡിടക്കുന്നുനണനറ്റ്
മമാതമാപഡിതമാകള് മനസഡിലമാകഡി  യഡിട്ടുസം  ടപ്രമാത്സമാഹൈഡിപ്പെഡിച്ചഡില.  അടദ്ദേഹൈതഡിടനമാരു സസംഗരീത
ടകൈമാടളജഡില്ടചെരണനമനമാഗഹൈമുണമായഡിരുന്നു.മമാതമാപഡിതമാകള്ആആഗഹൈസം
നഡിറടവറ്റഡിയഡില.തനഡിനലമാരുകൈലമാകൈമാരന്ഒളഡിഞ്ഞഡിരഡിപ്പുനണനറ്റ്അറഡിയമാഞ്ഞഡിട്ടുസംഅടദ്ദേഹൈതഡി
നന്റെ  ബന്ധുകമാടരമാ,കൂട്ടുകൈമാടരമാ,ഗുരുക   ന്മമാടരമാ  ടപ്രമാത്സമാഹൈഡിപ്പെഡിച്ചഡിടഡില.തനന്റെ  സസംഗരീത
ടകൈമാടളജഡില്ടചെരണനമനആഗഹൈസംഅടതമാനടമണഡില്  അലഡിഞ്ഞു
ടചെരുകൈയമാണുണമായതറ്റ്.ഈ  മനുഷന്യനന്റെ  ഈവമാക്കുകൈള്  എനഡില്    ഒരുപമാനടമാരുപമാടറ്റ്
സസംഗരീതനത കറഡിച്ചഡിള്ളചെഡിന്തകൈള് ജനഡിപ്പെഡിച്ചു.  കവകൈമാനത എനഡിക്കുനമമാരു ലകന്യതഡിനന്റെ
പ്രധമാന  കൈണഡിയമായഡി  രുന്നു  സസംഗരീതജന്.  ഒരു  സസംഗരീതടരീച്ചറമായഡി  എനഡികറ്റ്  എവഡിനട
എന്കൈഡിലുനമമാനതണസം.എനഡികറ്റ്  സസംഗരീതനമനമാല്  ഒരു  സുഗന
മമായഡിരുന്നു.അനത,സസംഗരീതസം ഒരു ഗനമമാണറ്റ്.അതഡിലമാനത പരന്നു കൈഡിടക്കൂന സമാഗരസം.

എനന്റെ വരീടഡിനല എലമാവര്ക്കുസം വളനര ഇഷമമാണറ്റ് സസംഗരീ തസം  .സസംഗരീതനത
നമാസം  ബഹമമാനഡികണസം.അതഡിനനപഡിഞ്ചുകഞ്ഞ ഡി  നന  ടപമാനല  ടനമാകണുസം.പുഷ്പസം  ടപമാനല
അതഡിനന നകൈമാണ്ടുനടക ണനമനറ്റ് എസം.നജ ജയചെന്ദ്രന് സര് പറഞ്ഞഡിട്ടുണറ്റ്.അടദ്ദേഹൈതഡിനന്റെ
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ചുരുകസം  ചെഡില  വമാക്കുകൈള്  നകൈമാണറ്റ്  വമാനതഡിടലകറ്റ്  കയഡിലമായഡി  പറകണസം
എനമാഗഹൈഡിക്കുന  ഒരു  കടഡികറ്റ്  പ്രടചെമാദനമമാവുസം.കൈമാല  തഡിനന്റെ  മമാറ്റതഡിനനമാടുവഡില്
ഗമായകൈനമാരുസംഗമായഡികൈയുസം  മമാറഡിവരുസം.  കൈഥടയമാ,ടനമാവടലമാ  എഴുതഡിയവരുനട  ചുരുകസം ചെഡില
ടപരുകൈള്  നമുകരഡിയമായഡിരഡികമാസം.  ഒരഡികലുസം  ടതഞ്ഞുമമാഞ്ഞു  ടപമാവമാത  പമാട്ടുകൈള്
ജനങ്ങളുനട മനസഡില് നഡിലനഡിനഡിട്ടുണമാവുസം.അത ടപമാനല തനന ഗമായകൈനമാനരയുസം.ഈണസം,
തമാളസം,  ശ്രുതഡി,  അകരസ്ഫുടത   എനഡിങ്ങനന  ഒടടനറ  ഘടങ്ങള്  സസംഗരീതതഡിനുനണനറ്റ്
നമുകറ്റ്  മനസഡിലമാകമാസം.  ടയശദമാസറ്റ്,  ചെഡിത,  സുശരീല,  എസം.നജ  ജയചെന്ദ്രന്,  എസം  ജഡി
ശ്രരീകമമാര്,ജമാനകൈഡി  എനഡിങ്ങനന  ഒരുപമാടറ്റ്  ഗമായകൈനമാരുസം  ഗമായകൈഡിമമാരുസം  മലയമാളഡിയുനട
മനസഡില് ഇടസംപഡിടഡിച്ചഡിട്ടുണറ്റ്.എനമാ  ലഡിവനരനയലമാസം വന്ദേഡിച്ചുനകൈമാനണനഡിക്കു പറയമാനുള്ളതറ്റ്
കൈലമാഭവന് മണഡി ടചെടനന കറഡിച്ചമാണറ്റ്.അടദ്ദേഹൈസം ഇനറ്റ് നടമമാനടമാതഡിനലന്കൈഡി
ലുസം  അടദ്ദേഹൈതഡിനന്റെ  മമായമാത  പമാട്ടുകൈള്  നമ്മുനട  ഇടനന ഞഡില്  ത  ങ്ങഡിയഡിട്ടുണറ്റ്.വളനര
പമാവനപ്പെട വരീടഡില് ജനഡിച്ചുവളര്ന മണഡി ടചെട നന്റെ ഉയര്ച്ച അത്ഭുതസം തനനയമാണറ്റ്.  മണഡി
ടചെടനറ്റ് കൈണരീനരമാടപ്പെ ണഡി വന നമാളുകൈള് ഒനല രണല മൂനല അതറ്റ് ഒരുപമാടുണറ്റ്.അടദ്ദേ ഹൈസം
ഉയര്ന്നു വന്നു,മലയമാളഡികൈള് അടദ്ദേഹൈനത നന ഞഡിടലറ്റഡി ഇ ടപ്പെമാള് ഈ നഡിലയഡില് എതമാന്
ഒരുപടക,അടദ്ദേഹൈനത ടപ്രരഡിപ്പെഡിച്ചതറ്റ് അടദ്ദേഹൈതഡിനന്റെ സസ്വപ്നങ്ങളമാകൈമാസം പഡിനന ലകന്യങ്ങ
ളമാകൈമാസം

ഞമാന്  ആറമാസം  കമാസഡില്  പഠഡിക്കുടമ്പമാള്  അതമായതറ്റ്  ഞമാന്  ആദന്യസം  പഠഡിച്ച
സ്ക്കൂളഡില്  നഡിനറ്റ്  എനഡിക്കുണമായ  അനുഭവങ്ങള്  ഒടടനറ  ഉണറ്റ്.എനന്റെ  ജരീവഡിതതഡില്
മറകമാനമാവമാത  ടപടഡി   സറ്റ്പ്ന  ങ്ങളമായഡിരുന്നു  അതറ്റ്.കൈണരീനരമാപ്പെഡിയ  നഡിമഡിഷങ്ങളുസം
ദഡിവസങ്ങളുസം ആഴറ്റ്ച്ചകൈളുസം മമാസങ്ങളുസം വര്ഷങ്ങള കുുസം.ആ സ്കൂളഡിലുള്ള ഒരു അധന്യമാപകൈന് തനന്റെ
കൂട്ടുകൈമാരനന്റെ  മകൈള്ക്കു  ടവണഡി  കൈഴഡിവുള്ള  കടഡികൈനള  മനദുഃപൂര്വ്വസം  തമാഴറ്റ്  തഡി  നകൈമാണറ്റ്
വരഡികൈയമായഡിരുന്നു.രണറ്റ്  നകൈമാലമമായഡി ഞമാന് ആനകൈ രടണമാ മൂടനമാ ടവദഡികൈളഡില് പമാടഡിയഡിട്ടു
ണമാവുസം.പടക  കൂട്ടുകൈമാരനന്റെ  മകൈള്  പടതമാ  പതഡിനടഞമാ  ടവദഡിയഡി  ല്
പമാടഡിയഡിട്ടുണമാകസം.ലളഡിത  ഗമാനതഡിനറ്റ്  നല  നല  പമാട്ടുകൈള്  പമാടഡിഅതഡില്  എനന
തഡിരഡിനഞ്ഞടുത്തു.അടുത ദഡിവസസം അയമാള് പറഞ്ഞു  "നഡിനനയലതഡിരഞ്ഞടുതതറ്റ്  ''എനഡികറ്റ്
കൈമാരന്യസം മനസഡിലമാ യഡി.അവരുനട കൂട്ടുകൈമാരനന്റെ മകൈനളയമാണറ്റ് തഡിരുഞ്ഞടുതതറ്റ്.എന്തമാ യമാലുസം
എനന്റെ  ആ  നചെറഡിയ  മനസഡില്  ഉണങ്ങമാത  ടവദനയമായഡിരു  ന്നു.ഞമാന് മൂനമാസം  കമാസഡില്
പഠഡിക്കുടമ്പമാള് ഒരു നല അധന്യമാപകൈന്  എനന ടമമാടണമാആകഡിനറ്റ് വഡിളഡിച്ചു.അവഡിനട കറച്ചു
കടഡികൈള്  ഉണമാ  യഡിരുന്നു  ഒപ്പെസം  എനന  തമാഴഡിയ  അധന്യമാപകൈനുസം  അവര്  നല്കൈഡിയ
വഡിഷയതഡില്  ഞമാന്  അവതരഡിപ്പെഡിച്ചു.  5 കടഡികൈനള  തഡിരനഞ്ഞടുതറ്റ്  അതഡില്
ഞമാനുമുണമായഡിരുന്നു.പഡിനനയുസം  കടഡികൈനള  പഡിരഡിച്ചു  വഡിട്ടു.  അതഡില്
ഞമാനുണമായഡിരുനഡില.എനനയുസം  ഒരു  കടഡിനയയുസം  തഡിരഞ്ഞടുത  ടശഷസം  പഡിനന
വഡിളഡികമാനമന്നു  പറഞ്ഞു.ഞമാന്  നവറുത  അധന്യമാപകൈന്  പഡിടറ്റ  ദഡിവസസം  ടമമാടണമാആകറ്റ്
കൈളഡികമാന്  സമതഡിച്ചഡില.ഓടരമാ  കൈമാരണസം  പറഞ്ഞറ്റ്  സമയസം  കവകൈഡിപ്പെഡിച്ചു.അ  ങ്ങനന
ആകൈലയഡിലുസം എനന പനകടുകമാന് അനുവദഡിച്ചഡില.അതസം എനഡികറ്റ് ടതമാല്വഡിയമായഡി. 

മൂനറ്റ്  നകൈമാലസം  ഞമാന്  സഹൈഡിച്ചു.അങ്ങനന  ഒരു  നല  ദഡിവസസം  ,കടഡികൈനളലമാസം
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എണഡി എണഡി കൈമാത്തു നഡിന വമാര്ഷഡികൈമാ ടഘമാഷസം.ഞമാന് അവതരഡിപ്പെഡിക്കുനതറ്റ് പമാടമാണറ്റ്.ഒരു
അധന്യമാപകൈന് എനഡികറ്റ് നല ലളഡിതഗമാനസം പഠഡിപ്പെഡിച്ചു തനഡിരുന്നു.അതമാണറ്റ് ഞമാന് ടവദഡിയഡില്
അവതരഡിപ്പെഡികമാന് ടപമാകനതറ്റ്.ആ ദഡിവസവുസം എനഡി കറ്റ് എതഡിരമായഡി നഡില്ക്കുകൈയമായഡിരുന്നു
എനന  തമാഴഡിയ  അധന്യമാപകൈന്   വമാര്ഷഡികൈതഡിനുസം  പമാടമാന്  അനുവദഡിച്ചഡില.ആ  ദഡിവസസം
കൈരഞ്ഞു നകൈമാണമാണറ്റ്  ഞമാന് വരീടഡിടലകറ്റ്  മടങ്ങഡിയതറ്റ്.  മനറ്റന്തുസം ഞമാന് മറക്കുസം.പടക,ആ
ഒരുനമാള് ഞമാന് മറകഡില.എനന്റെ ആ സ്കൂളഡില്  നഡിന്നുള്ള അവസമാന വമാര് ഷഡികൈമമായഡിരുന്നു
അതറ്റ്.ഞമാന്  ആറമാസം  കമാസഡില്  മനറ്റരു   സ്കൂളഡില്  ടചെര്ന്നു  വഡിദന്യമാഭമാസതഡിലുസം  കൈലയഡിലുസം
ശ്രദ്ധേഡിക്കുന  ഒരു  വഡിദന്യമാഭമാസ  സമാപനമമായഡിരുന്നു  അതറ്റ്.ഈ  നകൈമാലസം  എനഡികറ്റ്
ഉയര്ച്ചയലമാനത  തമാഴറ്റ്ച്ചയുണമായഡിടഡില.എനന  എ  ങ്ങനനയമാനക  തമാഴമാനമന്നു  കൈരുതഡിയ
അധന്യമാപകൈനന്റെ  മൂന  കരതഡിനലമാതങ്ങുന  ടപരറ്റ്  ടപമാലുസം  പറയമാന്  എനഡികറ്റ്  അ
ഭമമാനമമാണറ്റ്.എനന്റെ  മനസഡിനല  ഇരുട്ടു  നഡിറഞ്ഞപമാതയഡില്  നഡി  ന്നുസം  ഞമാന്  ഇടപ്പെമാള്
നവളഡിച്ചതഡിടലകറ്റ്  നടക്കുന്നു.ഇടപ്പെമാള്  എനന്റെ  വഡിദന്യമാലയതഡിനല  അധന്യമാപകൈനരയുസം
വഡിദന്യമാര്തഡികൈ   നളയുസം  എനഡികറ്റ്  ടസ്നേഹൈവുസം  ബഹമമാനവുസംമമാണറ്റ്.ഇവഡിനട  നഡിന്നുസം  എനന്റെ
ലകന്യതഡിനലതമാന് അനലകൈഡില് ഉയര്ച്ചയഡി ടലകറ്റ് കതഡികമാനമനറ്റ് ഞമാന് പ്രതരീകഡിക്കുന്നു.
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ജനീവവിതക
                                              കവവത ഹഹമവദ ഷവറവല

                                                                           IX-C
പുഴയകന്നു എന് ജവഡിതസം

സസൗമയമമാനയമാഴുകന പുഴടയമാ
അടതമാ,

രുദഭമാവതഡിനലമാഴുകന പുഴടയമാ
തരീര്ച്ച  എന് ജരീവഡിതനമമാരു 

നഡിലച്ച ഘടഡികൈമാരമമാകന്നു..........
ഈ കൈയതഡില്നഡിനനനഡിക്കുകൈരപറ്റമാന്

ഒരു കൈച്ചഡിത്തുരുമ്പുതരൂ
ഞമാനനമാന്നു രകനപ്പെടനട

ഇലഡില ആരുമഡിലമാ ഞമാന്തനഡിനയ
ഞമാനനമാരു മുഴസം കൈയറഡിനലമാടുങ്ങുകൈയമാണറ്റ്.

കൂടനര ഞമാനഡിതമാ ടപമായഡികുുന്നു
ടനമാക്കുവഡിന്!!!!!

എനന്റെ ടദഹൈസം ദഹൈപ്പെഡികമാനവര്
പണനമറഡിയുന്നു..........

അനതമാന്നു തനഡിരുന്നുനവങഡില്
ഞമാനനമാരു മുഴസം കൈയറഡിനലമാടുങ്ങഡിലമായഡിരുന്നു.

ഓര്ക്കുകൈ, നഡിങ്ങള്ക്കുസം വരുമരീ വമാര്ദ്ധേകൈന്യകൈമാലസം
നഡിങ്ങളുനമമാരു കൈറഡിടവപ്പെഡിലയമാകൈമാസം

ഞമാനമരീ നിനറ്റനന്റെ യുവതസ്വതഡിലമാവര്തഡിച്ചഡിരുന്നുടവമാ
ഞമാനഡിതമാ അതഡിന്ഫലമനുഭവഡിക്കുന്നു............
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കവടക 
കവവിത                                   അസസ്            ലഹസ് അബ്ദുള

                              IX-C

കവോലതവിന് ടപവോയസ് കയവില
നവിമവിഷവനരരം ടകവോണ്ടവന്

എഴ ുത ുന്ന ു കവവിതവോ....

അവടന വര്ണവികവോന്
കവവിതന് മനസവില

വവോകവില്ല ,കവവിഭവോവനയവില്ല..

ആര്ക ു വവണ്ടവിവയവോ....

എനവിന ു വവണ്ടവിവയവോ....

അവനറവിയവില്ല,

അവടനരവിയ ുന്ന ു,
പവക...

തന്നവോലവോയതസ്,അവന ുരം                         
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രദ്വാതവി മഴ
കെവവിത                                   അമയ കകെ. കകെ

                                IX D
രമാതഡിയഡില് നപമാഴഡി  ഞ്ഞരീടുമമാ തൂമഴ

തള്ളഡി രസഡിക്കുനനമാരമാത്തൂമഴ
മനസഡില് കളഡിടരകമമാമഴത്തുള്ളഡികൈള്
മനസഡില് കളഡിടരകമമാമഴത്തുള്ളഡികൈള്
ഇലകൈളഡില് വരീഴുനമ്പമാനഴന്തു രസമമാ
ക   ഞ്ഞുമഴത്തുള്ളഡി കൈമാണുവമാനമായറ്റ്
തളളഡി രസഡിക്കുമമാക ഞ്ഞുമഴത്തുള്ളഡി

നപടന്നു നഡിന്നു ടപമായമാനലന്തുകൈഷടസം
എന്നുസം മനസഡില് കളഡിടരകമമാ

കഞ്ഞുമഴത്തുള്ളഡി എവഡിനട ടപമായറ്റ്
എവഡിനടയമാ കഞ്ഞുമഴത്തുള്ളഡികൈള്
എവഡിനടയമാ കഞ്ഞുമഴത്തുള്ളഡികൈള്

രമാതഡിയഡില് നപയരീടുമമാ തൂമഴ
തള്ളഡിരസഡിക്കുനനമാരമാതൂമഴ
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പുസസ് തകെക
    കെവവിത                                                അമയ കകെ.കകെ    

                                                         IX-D
ഒമാടരമാ തമാളഡില കുുസം
ഒര കുു ന ൂററഡിവുകൈള്

ഒര കുു കൈ കുുഞ്ഞ കുു വമാകഡില കുുസം
ഒര കുു ന ൂററഡിവുകൈള്

ഒര കുു വമാചെകൈസം തനന
ഒരു വര്ണന

അറഡിവ കുുകൈനളലമാസം
നമ കുുകമായറ്റ് തര കുുന
അനര്ഘസമാഗരസം
പ കുുസറ്റ് തകൈങ്ങള്

കൈ കുുര കുുന കുുമനസഡിനന്റെ
ചെങ്ങമാതഡിയമായറ്റ്
എന കുുസംകൈ ൂടഡിനറ്റ്
പ കുുസ്തകൈങ്ങള്

ഒമാടരമാ തമാളഡില കുുസം
ഒര കുു ന ൂറ കുു ചെഡിതസം

കൈ കുുഞ്ഞ കുു മനസഡിനന്റെ
ആഘര്ഷണസം

ഒമാടരമാ വരീടഡില കുുസം
ഒരസംഗമമായഡി

എന കുുസം കൈ ൂടമായഡി
പ കുുസ്തകൈങ്ങള്
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ഉണവികണന്
കെവവിത                                                        അമയ കകെ കകെ

IX D
വൃന്ദേമാവനതഡിനല  നമായകൈനന
ടഗമാപഡികൈമമാരുനട കൈമാമുകൈനന,

ലരീലമാവഡിലമാസതഡില് മുഴുകൈഡികഡിടക്കുസം 
വൃന്ദേമാവനസം തനഡിലുനള്ളമാരുണഡി .

മ ണവമാരഡികഴഡിനച്ചമാരുണഡിതന് വമായഡില്
പ്രപഞടലമാകൈസം കൈണ്ടുമമാത,

ഒരു കകുുടമമാമ്പഴസം നകൈമാണ്ടുവന ഭവതഡി-
നകമാരു കകുുട സസ്വര്ണസം നല്കൈഡി കൈണന്.

ഉരലഡില് നകൈടഡിയഡിടമ കൈണനന
ഉരലുസം വലഡിച്ചറ്റ് കൈണന് നരീങ്ങഡി,

ഇന്ദ്രടദവനന ടകൈമാപഡിപ്പെഡിച്ചമാടരമാമല്
അമതന് ആടരമാമല് കൈണനുണഡി.
നചെറുവഡിരലമാനലമാന്നു നതട്ടു കൈണന്

ടഗമാവര്ദനമല നപമാങ്ങഡിനഡിന്നു,
ഓടക്കുഴല് നമാദസം ടകൈടയുടനന

ടഗമാകനളലമാസം ചുവടു വച്ചു.
വൃന്ദേമാവനതഡിനല നമായകൈനന 

ടഗമാപഡികൈമമാരുനട കൈമാപറ്റ് വര്ണനന.
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പസ്നേഹസസൗഹൃദക
 കെവവിത                                                 അബ്ദുല ബദ്വാസവിത്തസ്
                                                                  IX-A

തളഡിരഡിലയഡില് പതഡിഞ്ഞ മഞ്ഞുതള്ളഡിടപമാല്
എന്ഹൃദയതഡില് വന്നുപതഡിഞ്ഞ

എന് പ്രഡിയ കൂട്ടുകൈമാരഡി...
നഡിനകമായറ്റ് നഡിന് ഓര്മയമായറ്റ്

എന് മനസറ്റ് മന്ത്രഡിക്കുന വമാക്കുകൈള്
നരീ എത അകൈലടതകറ്റ് ടപമായമാലുസം 
അറഡിയുന്നു ഞമാന് നഡിനന്റെ ഹൃദയതഡില്

സൂകഡിക്കുമമാ മധുര സസൗഹൃദസം
എന് ദ:ഖങ്ങള് ഒനനമാനമായറ്റ് ഞമാന്

നഡിനഡിടലകറ്റ് ഒഴുകടബമാള് 
നരീ സുഖമുള്ള തണുപ്പു നല്കൈഡിനകമാനണന്

ഹൃദയനത പുണര്നതസം 
ഓരറ്റ്കമാന് ഒരുതള്ളഡി കൈണനരീര് തനതസം-
മനസഡിനന്റെ കൈണമാടഡിയഡില് മഡിനഡിമറയുന്നു

കകൈടകൈമാര്തറ്റ് നടനറ്റ് ഒരുമഡിച്ചറ്റ് ആഗഹൈഡിച്ചടപ്പെമാള്
പഡിറവഡിനയടുതതറ്റ് സസൗഹൃദനമന നഗ്നസതന്യമമായഡിരുന്നു.

കൈമാലസം ഒരു പുഴടപമാനല ഒഴുകടബമാള്
അതഡിനന്റെ കനതമാഴുകഡില്നപ്പെടറ്റ്

ഒരഡികലുസം മമാ ഞ്ഞുടപമാകൈമാതഡിരഡികനട
നഡിന് ടസ്നേഹൈസസൗഹൃദസം
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കെദ്വാടവികന്റെ മകളകസ്
കെവവിത                                                         ആദവിതനീരത 
                                                                               VI-B      

കൈമായുസം കൈനഡിയുസം പറഡിച്ചറ്റ് തഡിന്നുസം
കൈമാട്ടുടചെമാല നതളഡിനരീര് കടഡിച്ചു 

പച്ചഡില തനഡി ഉടുപ്പുകതഡി അവര്
വനന്യതടയകന ദഡിവന്യ      രൂപസം 
തമാളുസം തളഡിരുസം നനച്ചറ്റ് നടറ്റ്

ടവരുസം പടലുസം പറഡിച്ചറ്റ് നകൈടഡി
മണ്കൈടയുസം മുളയുസം പുല്ലുനമാരുസം 

കൈമാട്ടുകൈമ്പുസം വമ്പനഡിലകൈളുസം 
കടഡിലുകൈള് തരീര്കമാന് മമാറ്റഡി നവച്ചു 

മണറ്റ് കഴച്ചവര് ചുവരു നകൈടഡി
മുളതലഡി ടമല്ക്കൂര പണഡിതനവച്ച
കൈമാടഡിനന്റെ മകടളമാ ടകൈമരടലമാ
മസംഗലസം ടപമാലുസം മഹൈതമല

മസംഗമമാര് ആടഡിതഡിമഡിര്ക്കുസം നൃതമടലമാ
കവവഡിധന്യമമാര്ന വഡിവമാഹൈ രരീതഡി 

ആചെമാരനമലമാസം വഡിചെഡിതമടലമാ
കൈമാട്ടുമകള് തന് കൈനഡിടവറ്റഡിടുടമ്പമാള്

കൈമാട്ടുമകള് തന് കൈരുണയമാനല
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വപടദ്വാളവി സകസ്കൃതക വഹസ്കൂളവില
പ്രസൗഢഗകഭനീരമദ്വായവി

ഗദ്വാനവിജയന്തവി ആപഘദ്വാഷക
വടടമാളഡി  സസംസ്കൃതസം  കഹൈസ്കൂളഡില്  ഈ  വര്ഷനത  ഗമാനഡിജയന്തഡി

പ്രസൗഢഗസംഭരീരമമായഡി  ആടഘമാഷഡിച്ചു.  ഈ  വര്ഷനത  അധന്യമാപകൈ  അവമാര്ഡറ്റ്
ടജതമാവറ്റ്  പഡി  നകൈ  നവമാസറ്റ്  മമാസ്റ്ററമാണറ്റ്  പരഡിപമാടഡി  ഉദറ്റ്ഘമാടനസം  നചെയതറ്റ്.
ചെരഡിതഗന്ഥകൈമാരനുസം  അധന്യമാപകൈനുമമായ  പഡി  ഹൈരരീന്ദ്രനമാഥറ്റ്  ഗമാനഡിജഡിയുനട
ജരീവഡിതദര്ശനസം  എന  വഡിഷയതഡില്  മുഖന്യപ്രഭമാഷണസം  നടതഡി.  വഡിവഡിധ
കമാ൩സുകൈളഡില്   ഒടര  സമയസം  നസമഡിനമാറുകൈള്  ഇടതമാടനുബനഡിച്ചറ്റ്  നടതഡി.
നസമഡിനമാറുകൈള്  ഉദറ്റ്ഘമാടനസം  നചെയ്യുനതഡിനറ്റ്  പ്രഗല്ഭരമായ  അധന്യമാപകൈന്മമാരുസം
നപമാതപ്രവര്തകൈരുസം അനറ്റ് സ്കൂളഡില് എതഡിടച്ചര്ന്നു. തടര്നറ്റ് നടന കമാസറ്റ് തല
നസമഡിനമാറുകൈളഡില് ഗമാനഡിജഡിയുനട  ജരീവഡിതകൈഥ,  അഹൈഡിസംസ ഭമാവഡിടലമാകൈതഡിനന്റെ
തതസ്വശമാസസം,  സസ്വമാതന്ത്രന്യസമരപഥങ്ങളഡിനല  ഗമാനഡി,  ഗമാമസസ്വരമാജറ്റ്  സങല്പ്പെസം,
ഗമാനഡിജഡിയുനട  വചെനങ്ങള്,  സതന്യമാടനസ്വഷമ  പരരീകമ  കൈഥയഡിലൂനട  തടങ്ങഡിയ
വഡിഷയങ്ങളനള കറഡിച്ചറ്റ് 160 ഓളസം പ്രബനങ്ങള് വഡിദന്യമാര്തഡികൈള് അവതരഡിപ്പെഡിച്ചു.
ഇതഡിനമായഡി  സ്കൂളഡിനല  നമമാതസം  വഡിദന്യമാര്തഡികൈനള  160  ഗ്രൂപ്പുകൈളമായഡി  തഡിരഡിച്ചു.
പ്രസൗഢമമായ ഗമാനഡി പഠനങ്ങളുസം ജരീവചെരഡിതങ്ങളുസം റഫര് നചെയറ്റ് വഡിദന്യമാര്തഡികൈള്
ഇതഡിനമായഡി  തയമാനറടുത്തു.കമാസുകൈളഡില്  നടക്കുന  ഗമാനഡി
നസമഡിനമാറഡിടനമാടനുബനഡിച്ചറ്റ്  സതന്യപമാഠസം  വഡിലയഡിരുതല്,  ഗമാനഡികൈസ്വഡിസറ്റ്,
ലഹൈരഡി വഡിരുദ്ധേ പ്രതഡിജ,  ടഡമാകൈക്യുനമന്റെറഡി പ്രദര്ശനസം തടങ്ങഡിയവയുസം നടന്നു.
സ്കൂള് നജ ആര് സഡി യൂണഡിറ്റഡിനന്റെ ആഭഡിമുഖന്യതഡില് ഗമാനഡി സടന്ദേശ യമാതയുസം
സ്കസൗടറ്റ്  യൂണഡിറ്റഡിനന്റെ  ആഭഡിമുഖന്യതഡില്  ആരസംഭഡിക്കുന  സതന്യപമാഠസം  ടസ്റ്റമാറഡിനന്റെ
ഉദറ്റ്ഘമാടനവുസം  അനറ്റ്  നടന്നു.   പരഡിപമാടഡികൈള്  നഹൈഡറ്റ്     മമാസ്റ്റര്  വഡി  രമാമകൃഷ്ണനന്റെ
ടനത ൃതസ്വതഡില് സ്റ്റമാഫറ്റ് മരീറ്റഡിങറ്റ് ടചെര്നറ്റ് ചെര്ച്ച നചെയ.  എ പഡി രമാജരീവന് മമാസ്റ്റര്
പരഡിപമാടഡിയുനട കൈരടറ്റ് രൂപസം അവതരഡിപ്പെഡിച്ചു.
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അധദ്യദ്വാപകെദവിനത്തവില കുുടവി
അധദ്യദ്വാപകെര

    വടടമാളഡി  സസംസ്കൃതസം  കഹൈസ്കൂളഡില്  അധന്യമാപകൈദഡിതഡില്  കമാസഡിനല
അധന്യമാപകൈരമായഡി  വഡിദന്യമാര്തഡികൈള്.അനറ്റ്  മുഴുവന് അധന്യമാപകൈര്കറ്റ്  ഒരു വഡിശ്രമ
ദഡിനമമായഡിരുന്നു. കകുുടഡി മനസഡില് അധന്യമാപകൈനര സൃഷഡികമാനുള്ള 
ശ്രമമമായഡിരുന്നു അനറ്റ്.വളനര രസകൈരമമായഡിരുന്നു അനറ്റ്. 
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അനുപമദ്വാദനക
വഡിദന്യമാര്തഡി  സമൂഹൈവുസം  നപമാതവഡിദന്യമാലയങ്ങളഡിനല  പുതനുണര്വറ്റ്

അറഡിവഡിനന്റെവഡിപൂലരീകൈരണതഡിനമായഡി  പ്രടയമാജനനപ്പെ  ടുത്തുനമനറ്റ്  ജഡിലമാ
പ      ഞമായതറ്റ് പ്രസഡിഡന്റെറ്റ് ബമാബു പറടശ്ശേരഡി അഭഡിപ്രമായനപ്പെട്ടു.  വടടമാളഡി സസംസ്കൃതസം
കഹൈസ്കൂളഡില്  നടന  എസറ്റ്  എസറ്റ്  എല്  സഡി  വഡിദന്യമാര്തഡികൈളുനട  അനുടമമാദമ
ചെടങ്ങറ്റ് ഉദറ്റ്ഘമാടനസം നചെയ്യുകൈയമായഡിരുന്നു അടദ്ദേഹൈസം.  ആധുനഡികൈ സമാടങതഡികൈവഡിദന്യ
ഗമാമപ്രടദശനത  കടഡികൈള്ക്കുസം  കൈരഗതമമാക്കുസംവഡിധസം  വഡിപുലമമായ
സസംവഡിധമാനങ്ങടളമാനട സജരീകൈരഡികനപ്പെട കമാസറ്റ് മുറഡികൈള് ടകൈരള സമൂഹൈതഡില്
അദറ്റ്ഭുതകൈരമമായ ഗുണലങ്ങള് സൃഷഡിക്കുനമനറ്റ് അടദ്ദേഹൈസം ചൂണഡികമാടഡി.  കന്നുമല്
ഗമാമപഞമായതറ്റ് പ്രസഡിഡന്റെറ്റ് നകൈ ടഡി രമാജന് അദ്ധേന്യകത വഹൈഡിച്ചു.  എസറ്റ് എസറ്റ്
എല് സഡി വഡിജയഡിച്ച മുഴുവന് വഡിദന്യമാര്തഡികൈള്ക്കുസം,  സസംസ്കൃതതഡില് ടഡമാകടററ്ററ്റ്
ടനടഡിയ ടഡമാ: എസം എസം ധനന്യക്കുസം ജഡിലമാപഞമായതറ്റ് പ്രസഡിഡന്റെറ്റ് ഉപഹൈമാരങ്ങള്
നല്കൈഡി.  നഹൈഡറ്റ്            മമാസ്റ്റര് വഡി  രമാമകൃഷ്ണന് റഡിടപ്പെമാര്ടറ്റ്  അവതരഡിപ്പെഡിച്ചു.  എസറ്റ്  എസറ്റ്
എല് സഡി ടജതമാകള്ക്കുള്ള മമാടനജറ്റ്നമന്റെറ്റ് വകൈ ഉപഹൈമാരസം സ്കൂള് മമാടനജര് നകൈ ടഡി
ജയപമാലന്  വഡിതരണസം  നചെയ.  ബഡി  പഡി  ഒ    സുനഡില്കമമാര്  നകൈ  നകൈ,  മുന്
നഹൈഡറ്റ് മമാസ്റ്റര്മമാരമായ  നകൈ  പഡി  ചെന്ദ്രന്,  പഡി  പഡി  വഡിജയന്,  നകൈ  നകൈ  സുടരഷറ്റ്,
ഏലഡിയമാറ ആനന്ദേന്, പറമ്പതറ്റ് കമമാരന്, എ വഡി നമാസറുദ്ദേരീന്, വഡി പഡി വമാസു, വഡി
വഡി പ്രഭമാകൈരന്, വഡി രമാജന്, രജരീന്ദ്രന് കൈപ്പെള്ളഡി, നകൈ എസറ്റ് ചെന്ദ്രടശഖരന്, അഥരീന
എന്  ജഗന്  എനഡിവര്സസംസമാരഡിച്ചു.  പഡി  ടഡി  എ  പ്രസഡിഡന്റെഅ  എസം  സജരീവന്
സസ്വമാഗതവുസം സ്റ്റമാഫറ്റ് നസക്രടറഡി ശ്രരീകൈമാന്തറ്റ് എസം പഡി നന്ദേഡിയുസം പറഞ്ഞു. 
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ഗൃഹസന്ദരശനക
 

സ്കൂളഡിനല  മുഴുവന്  അധന്യമാപകൈനരയുസം  ഗ്രൂപ്പുകൈളമായഡി
തഡിരഡിച്ചു.അതഡിനനുസരഡിച്ചറ്റ്  എസറ്റ്  എസറ്റ്  എല്  സഡി  വഡിദന്യമാര്ഥഡികൈനളയുസം
ഗ്രൂപ്പുകൈളമാകഡി.ഒമാടരമാ  ഗ്രൂപ്പെഡിലുസം  പതറ്റ്  മുതല്  പന്ത്രണറ്റ്  വനര
വഡിദന്യമാര്ഥഡികൈളമാണറ്റ് ഉണമായഡിരുനതറ്റ്.ലഡിറ്റഡില് കകൈറ്ററ്റ്സറ്റ് വഡിദന്യമാര്ഥഡികൈളുനട
ടനതൃതസ്വതഡില്  ഒരു  നമമാകബല്  ആപ്പെറ്റ്  നഡിര്മഡിച്ചറ്റ്  വഡിദന്യമാര്ഥഡികൈളുനട
വഡിവങ്ങനളലമാസം  ആ  നമമാകബല്  ആപ്പെഡില്
ടരഖനപ്പെടുതഡി.അധന്യമാപകൈനരലമാസം  അവരവരുനട  ഗ്രൂപ്പുകൈളഡിനല
വഡിദന്യമാര്ഥഡികൈളുനട വരീടുകൈള് സന്ദേര്ശഡിച്ചറ്റ് അവരുനട പഠന സമയസം,പഠന
രരീതഡി,പഠന  സസൗകൈരന്യസം  എനഡിവ  നമമാകബല്  ആപ്പെഡില്  തല്സമയസം
ടരഖനപ്പെടുതഡി.ഇതഡിലൂനട  എലമാ  അധന്യമാപകൈര്ക്കുസം  എലമാ
വഡിദന്യമാര്ഥഡികൈളുടടയുസം  കറഡിച്ചുള്ള  വഡിവരങ്ങള്  അറഡിയമാന്  സമാധഡിച്ചു.ഇതറ്റ്
പഡിനരീടുള്ള  എസറ്റ്  എസറ്റ്  എല്  സഡി  വഡിദന്യമാര്ഥഡികൈളുനട  പഠനസം
വഡിപുലനപ്പെടുതമാന്  സഹൈമായഡിച്ചു.സസംസ്കൃതസം   കഹൈ  സ്കൂളഡിനന്റ  വളനര
വഡിജയകൈരമമായ  ഒരു  പദ്ധേതഡിയമായഡിരുന്നു  ഈ  വര്ഷനത
ഗൃഹൈസന്ദേര്ശനസം.
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അവദ്വാരഡസ്

മുന് എസം. എല്. എ വഡി.വഡി.ദകഡിണമാമൂര്തഡി മമാസ്റ്ററുനട സ്മരണമാര്തസം നകൈ.എസറ്റ്.ടഡി.എ
ടകൈമാഴഡിടകമാടറ്റ് ജഡിലമാ കൈമഡിറ്റഡി ഏര്നപ്പെടുതഡിയ ജഡിലയഡിനല മഡികൈച്ച വഡിദന്യമാലയതഡിനുള്ള 
അവമാര്ഡറ്റ് 2018-19 വര്ഷസം വടടമാളഡി സസംസ്കൃത കഹൈ സ്കുള് ടനടഡി. 

പകെദ്വാഴവിപകദ്വാടസ് ജവില്ലയവികല മവികെച വവിദദ്യദ്വാലയത്തവിനുള്ള വവി.വവി. ദക്ഷവിണദ്വാമൂരത്തവി അവദ്വാരഡസ് 
സകസ്കൃതക വവിദദ്യദ്വാലയക വപടദ്വാളവി പ്രധദ്വാനദ്വാദ്ധദ്യദ്വാപകെന് ഏറ്റുവദ്വാങ്ങുന. 
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ഞങള ലവിറ്റവില വകെറ്റസ്സസ്
അകഗങള...

വകെറ്റസ് യൂണവിറ്റസ് ലനീഡര-
പദവപ്രവിയ കജ എസസ്
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