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Community - definition: A group of people who are part of a society considered collectively, especially in the 

context of social values and responsibility. More than 8500 miles away from our homeland, the Keralites 

based in Jacksonville, FL were able to form a small, albeit very closely knit community – our very own 

Manofa.  

Dhwani – the newsletter has served as the voice of Manofa for the past few years. We have used it as a 

medium to express and share the creativity of our members as well as to cherish our accomplishments and 

efforts with which we were able to give back to our community. My predecessors who have served the 

Manofa Editorial Team has set the bar so high with the overall quality of the newsletters and magazines 

that I would have to give it my very best to maintain the high standards.  

But the job of an editor is well; only to ‘edit’ – that is fine format the contents of a magazine into the most 

presentable format. Without the amazing contributions from our members, I would not have been able to 

compile this final product which I believe is representative of the diversity of our strongly bound community. 

I would like to take this opportunity to thank the Manofa Leadership team and the Committee members 

who placed their faith in me; Remya Namboothiri – Editor 2014 who had shared her valuable experiences 

with the magazine which made my life much easier; and all the content contributors for the Vishu - Easter 

edition 2015 for their time and efforts. 

Please let me know your feedback of the newsletter at editormanofa@gmail.com. Your opinions, 

suggestions and constructive criticism will tremendously help towards continual improvement of our 

community magazine’s quality. 

Wish you all a Happy Vishu and a Blessed Easter this year from the bottom of my heart. 

  Editorially yours, 

  Yusuff Kulapurakkal 
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It is my great pleasure to greet you as the President of MANOFA community. I would like to express 

my gratitude to the leadership of the Newsletter, the hard work of all the members of the 

Executive Committee and directors of Individual committees. We always think MANOFA as a family 

and want to grow bigger and stronger every year. This year Team MANOFA will continue to open 

arms to welcome new & existing members and encourage them to actively participate in all 

association activities including the Newsletter. 

 The end of one year and beginning of the next has always been a time for reflection and we do 

this individually and also collectively as organizations. The MANOFA Newsletter (Dhwani) in 2015 

is a big forward movement to build and publish the happenings in our community and maintain 

the services and programs that contribute so much to our lives. 

Our members receive Newsletter links through emails and we publish it as a Magazine and 

distribute to members on special occasions. It does not matter where you live, as long as you have 

an active email address, we will deliver it to your office, home or deliver directly the hard copy to 

you. We are extremely proud of our members’ outstanding achievements and looking forward to 

sharing all the information through our Newsletter. We are so much excited about the opportunity 

to serve the community in this capacity and eager to receive your feedback to make the Newsletter 

and website (www.manofa.org) an even better resource for our members.  

Sincerely, 

Madhu Thomas 
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ഇടതൂർന്ന മുടിയിഴകൾ കകോതി ഒതുക്കിയിട്ട് 
നോകേറെ ആയി.. എന്റെ സ്വീകരണ
മുെികയക്കോൾ ഭംഗിയോയി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന 

ആസ്പത്തി മുെിയിൽ മരുന്നുകേുറട മടുപ്പിക്കുന 

മണമിലല. തകലന്ന് സ്ുഹൃത്ത് സ്മ്മോനിച്ച 

മണമിലലോത്ത കെോസ്ോപ്പൂക്കൾക്കു കപോലും 

ലോവണ്ടർ മണമോയിരിക്കുന്നു. ഒരു പരകോയ 

ത്പകവശം. രക്തകയോട്ടം നിലച്ച തണുത്തുെഞ്ഞ ഈ
ഭൂമിയിൽ പച്ചപ്പിന്റെ അവകശഷിപ്പുകേിലല. 
അത് കതടി കപോയ എന്റെ കണ്ണുകേികലക്ക് 
ഭൂതകോലത്തിന്റെ നിെം മങ്ങിയ കോഴ്ച്ച്ചകൾ മെ 

നീക്കി വന്നു.

റകോട്ടും കുരവയുമിറട്ടോരു കലയോണം. റകോമ്പൻ 

മീശക്കോരന്റെ റപണ്ണിറന കോണോൻ നലല 
കശലോറണന്നു നീലി തള്ള റപോടിയിനിയിൽ 

തൂങ്ങി നിന്ന് പെയണത് കകട്ടു. കവലിയിൽ 

പറ്റികച്ചർന്നു  കിടക്കണ ഒടിച്ചുകുത്തിയിൽ   പൂ 
വിരിഞ്ഞതിനു ഇത്തവണ കണക്കിലല. ഇത്തിരി 
വിട്ടു നികന്നോ വലല പോകമ്പോ കേകമ്പോ കോണും 

നീറലയ എന്ന് പെഞ്ഞു ആ സ്ുന്ദരിറപണ്ണിന്റെ
കഥ കകൾക്കോത്ത  മട്ടിൽ വലയമ്മ തിരിഞ്ഞു 
.കവഗം  നടകന്നോ ഇനീം ഇരുട്ടയോ ഇഴ
ജന്തുക്കേിെങ്ങും എന്ന് പെഞ്ഞു വലയമ്മ ഓടി. 
ഈ സ്ുന്ദരി കഥ ഇനി അമ്മകയോട് പെയോറത
വലലയമ്മറക്കോരു ത്തവരം കിട്ടിലല. നീ കകറട്ടവോ 

കുറഞ്ഞയ പടിഞ്ഞോത്പറത്ത പുതുറപ്പണ്ണിൻറെ
കോരയം. നലല സ്ുന്ദരിയോറണന്നോ കകകട്ട ആ സ്ീത
റപണ്ണ്. ആ… അവന്റെ കയോഗം. അറത്ത അമ്മ
മെുപടി പെഞ്ഞുള്ളൂ. അവൾക്കും അങ്ങറന ഒരു 
കയോഗം, അറലലങ്കിലും ഈ കലയോണംന്ന് 
പെയണകത  ഒരു  കയോഗോ... 

ഹും..റന്നോരു മൂേലോ പിറന്ന കകട്ടത്. കലയോണ 

കയോഗത്തിന്റെ കഥറയോന്നും
മനസ്സിലോയിറലലങ്കിലും അന്ന് മനസ്സ് നിെറയ ആ
സ്ുന്ദരി റപണ്ണിറന കോണോൻ ആയിരുന്നു 
റകോതിച്ചത്. നോറേ അകമ്മറട  കൂറട  രോവിറല 

തറന്ന അമ്പലത്തിൽ കപോണം. അവറട ഉണ്ടോവും.

ഈ കുട്ടിറയന്തോ വിേക്കിന്റെ മുമ്പിലിരുന്നു 
തൂങ്ങകണ...കവഗം കഴിച്ചു കിടകന്നോ, ഒരു 
സ്കപോർട്സ് കേയുറട ഭോരം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 
വന്നിരിക്കകലല. സ്കൂേിന്റെ മുറ്റം ഇനി ഒരു 
റകോലലറത്തക്ക് അടിക്കണ്ടോന്നു ഇനി ടീച്ചകെ 

കോണുകമ്പോ ഒന്ന് പെയണം. എന്റെ കുട്ടി തുടച്ചു 
മിനുക്കി റകോണ്ടന്നിട്ടുണ്ടകലലോ. അമ്മ
കേിയോക്കിയത് ഞോൻ േിരിച്ചു റകോണ്ട് 

സ്വീകരിച്ചു.. കിടക്ക കണ്ടറത ഓർമ്മയുള്ളു. 
നട്ടുച്ച ആവോെോയിട്ടും  നിന്റെ ക്ഷീണം മോെീകലലയ 

എന്ന കേോദ്യത്തിലോണ് ഞോൻ ഉണർന്നത്.  ശരിയോ 

, അറലലങ്ങിൽ പിറന്ന ശനിയോഴ്ച്േറത്ത 

സ്റപഷയൽ കദ്ിന വറര ഞോൻ കകട്ടിലലോകലലോ. 

അങ്ങറന അമ്പലം കപോക്ക് മുടങ്ങി. ഉമ്മെത്ത് 
അച്ഛൻ ഇപ്പഴും പത്ത വോയനയിലോണ്. പലലു ം 

കതച്ചു ഒരു ഗ്ലോസ് പോലും പിടിച്ചു, അച്ഛന്റെ 

േോരു കകസ്രയിൽ ഞോൻ തിരക്കി കൂടി. പത്തം 

മടക്കി അച്ഛൻ എന്റെ വികശഷങ്ങൾ കേോദ്ിച്ചു. 
അവിറട ഇവിറട ആയി വോങ്ങി കൂട്ടിയ റപോട്ടും 

റപോടിയും കനോക്കി അച്ഛൻ പെഞ്ഞു, പോറലോറക്ക 

കവഗം റേലലറട്ട, സ്ുന്ദരി കുട്ടീറട മുെിറവോറക്ക 

മോെും. ഇത്ത വലലയ റപണ്കുട്ടി ആയിട്ട് ഇപ്പഴും 

അച്ഛന്റെ മടീലോ ഇരിക്കകണ, ഇതും 

കേോദ്ികച്ചോണ്ട് ഉമ്മരോക്ക വന്നത് വലിറയോരു
േമ്മലോയിറപ്പോയി. ഞോൻ കനറര ഓടി അടുക്കേ 

പുെറത്തത്തി. അകമ്മ സ്ീത കേറച്ചയ കോണോൻ 

പടിഞ്ഞോകെൽക്കു  കപോറട്ട എന്ന കേോദ്യത്തിന് 

അവറരോന്നും അവിറട ഇലലയ. വിരുന്നിനു 
കപോയിരിക്കോറണന്ന് അമ്മ പെഞ്ഞു.

ത്വകുകന്നരം പടിഞ്ഞോകെ പോടവരമ്പറത്തോരു 
ആേനക്കം.. പതിവികലറെ ആയി റനഞ്ചുയർത്തി
കഗോപികച്ചട്ടൻ. പിന്നിൽ വരുന്ന ആറേ
കോണോനിലല, കോറ്റിൽ കെുത്ത കരയുള്ള 

സ്ോരിതുമ്പ്  അനങ്ങുന്നത് കോണോം. മുഖറത്തോരു 
പുഞ്ചിരിയുമോയി സ്ീതകച്ചച്ചി അമ്മമ്മയുറട 

അടുകത്തക്ക് വന്നു, ഒരു സ്ുന്ദരി റപണ്ണ്. 
വർത്തമോനവും േിരിയുമോയി കുറെ കനരം, 

കപോകോൻ കനരത്ത് അമ്മുകുട്ടിറയ കോണോൻ 

ഞോനിടക്ക് വരോം കട്ടോ എറന്നോരു വോക്കും. 

പിന്നീടകങ്ങോട്ട് എന്തിനും ഞോൻ സ്ീതകേച്ചിറയ 

കോണോൻ ഓടും. പട്ടം പെത്തോൻ, റകോത്തം 

കലലോടോൻ, നീന്തൽ പഠിക്കോൻ.. റകോലലം ഒന്ന് 
കപോയതും സ്ീതകച്ചച്ചിറക്കോരു ഉണ്ണി 
പിെന്നതുറമോറക്ക എത്ത റപറട്ടന്നോയിരുന്നു. 
നോട്ടിറല ആണും റപണ്ണുറമോറക്ക അസ്ൂയകയോറട
കഗോപി കച്ചട്ടറന  കനോക്കി.

തുലോവർഷം ഇത്തവണ തകൃതിയോണ്. കപടി 
കോരണം ഞോൻ ഉമ്മെകത്തക്ക് കപോകോെിലല. കമഘം 

കീെി മുെിച്ച മിന്നലും, ഇടിയും... പറക്ഷ 

അതികനക്കോൾ ഉച്ചത്തിലോണ് അന്ന് 
സ്ീതകേച്ചിയുറട വിേി കകട്ടത്. കിണറ്റിൻ 

കരയിൽ വീണു കിടന്ന കഗോപികച്ചട്ടറന റപോക്കി 
എടുക്കുകമ്പോൾ അമ്മ എന്റെ കണ്ണ് റപോത്തി. 
മോസ്ങ്ങൾക്ക് കശഷമോണ് സ്ീതകച്ചച്ചിറയ ഒന്ന് 
പുെത്തു കണ്ടത്.... കണ്ണുകൾ ഉയരത്തി 
കനോക്കോൻ കപോലും കഴിയോത്ത വിധം ക്ഷീണിച്ചു 
കപോയിരുന്നു.
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പിന്നീടകങ്ങോട്ടു കെുത്ത കരയുള്ള സ്ോരിയും, 

േുവന്ന റപോട്ടും കന്മഷിയുറമോന്നും കണ്ടിലല. 
േിരിയും മോഞ്ഞു കപോയിരുന്നു. പിറന്ന 

പോടത്തും പെമ്പിലും സ്ന്ധ്യയോകവോേം
പണിറയടുത്തോണു രണ്ട് വയർ നിെഞ്ഞു 
കപോയത്. ഇടയ്ക്ക്കിറട േില വീട്ടു കജോലികേും. 

പലയിടത്തും തനിക്കു കനറര വന്ന ത്കകറേ തട്ടി 
മോറ്റോൻ കപോലും കഴിയോറത വന്നു. 

വലലകപ്പോഴും മോത്തം കോണുന്ന സ്മയത്ത്
അമ്മുക്കുട്ടി സ്ുഖമോയിരിക്കുകന്നോ എറന്നോരു 
കേോദ്യം മോത്തം. മെുപടി കോത്തു നില്ക്ക്കോെിലല, 
ഇനി കകട്ടോൽ തറന്ന മററ്റോരു കേോദ്യം 

ഉണ്ടോവോെുമിലല. വർഷങ്ങൾ വേറര റപറട്ടന്നോണ് 

കഴിഞ്ഞത്. ഞോൻ എന്കെതോയ
വഴികേിലോയിരുന്നു. തക്കം കിട്ടിയോൽ 

കഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് േോടി വീട്ടിറലത്തോെുള്ള ഞോൻ 

വലലറപ്പോഴുറമോറക്കകയ സ്ീതകച്ചച്ചിറയ 

കോണോെുള്ളു. എറന്നക്കോൾ അഞ്ചുവയസ്സിനു 
ഇേയതോറണങ്കിലും സ്ീതകച്ചച്ചിയുറട മകൻ
വലികയോരോണോയി മോെി. വലലകപ്പോഴും 

കോണുകമ്പോൾ അമ്മുകച്ചച്ചി എന്നും 

വീട്ടിലോണകലലോ, കകോകേജ് ഒറക്ക മതിയോക്കികയോ 

എന്ന് കേിയോക്കി കേോദ്ിക്കും. 

അങ്ങറന ഒരു ആഴ്ച്േ കഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് മുങ്ങി 
വീട്ടിറലത്തിയ എറന്ന കോണോൻ അവൻ വന്നു. 
കേച്ചി അെിഞ്ഞികലല, അമ്മക്ക് തീറര സ്ുഖമിലല. 
കേച്ചി വരുകമ്പോൾ ഒന്ന് വന്നു കോണോൻ 

പെയുകമോ എന്ന് അമ്മ കേോദ്ിച്ചു. 
സ്ുഖമിലലോതോയ വിവരറമോറക്ക
അെിഞ്ഞിരുറന്നങ്കിലും കുറെ നോേോയി അങ്ങറന
ഒരു വയക്തിറയ മെന്നു കപോയി എന്ന് തറന്ന 

പെയോം. ഒന്ന് കപോയി കോണോൻ തീരുമോനിച്ചു.ആ
ഒരു ദ്ിവസ്ം ഇന്ന് വറര കണ്ണിൽ നിന്ന് 
മോഞ്ഞിട്ടിലല. ആശുപത്തി വരോന്തയിൽ പിച്ചവച്ച്
തുടങ്ങിയ ബോലയങ്ങൾ. കവദ്നകേും 

സ്ങ്കടങ്ങേുമിലലോറത മക്കകേോടും 

കപരക്കുട്ടികകേോടുകമോത്തു ജീവിക്കോൻ റകോതിച്ച 

വോർദ്ധക്കയങ്ങൾ. 

ഏകകദ്ശം ഇരുപകതോേം ആേുകൾ കിടക്കുന്ന ആ
വോർേിൽ എനിക്ക് പരിേയമുള്ള ആ മുഖം
കണ്ടിലല. അമ്മുകുട്ടീ എറന്നോരു കനർത്ത ശബ്ദം 

കകട്ട് തിരിഞ്ഞു കനോക്കുകമ്പോൾ സ്ീതകച്ചച്ചിയുറട
മുഖം തിരകയണ്ടി വന്നു. എലലുകൾ മോത്തമുള്ള ആ
രൂപമോകണോ വിേിച്ചറതന്ന് സ്ംശയിച്ചു നിന്ന 

എകന്നോട് ഇവിറട വന്നിരിക്കു എന്ന് കേച്ചി
പെഞ്ഞു. ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരുകപോലും പുെത്തു 
വരോത്ത വിധം തരിച്ചിരുന്ന എറന്ന കനോക്കി, 
കഹോസ്റ്റലിറലോറക്ക കപോയി വലലോറത ക്ഷീണിച്ചു. 
ഭക്ഷണറമോന്നും ശരിയോവണുണ്ടോവിലലയ. 

മുടിറയോന്നും കനറര കനോക്കണിറലലയ 

എറന്നോരുപോട്  കേോദ്യങ്ങൾ, പരിഭവങ്ങൾ. 

എലലോത്തിനും മെുപടിയോയി ഒറ്റവോക്കിറല 

ഉത്തരം റകോടുത്തുള്ളൂ. അതിറന കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, 

അതോണ് സ്തയം. തിരിച്ചു കപോരോൻ കനരം വറര 

എന്റെ കയ്യിലും മുഖത്തും തകലോടി. പോെി 
പെന്നു കിടന്ന മുടി പിന്നിറക്കട്ടിത്തന്നു. 
റവെുറതയോറണങ്കിലും അടുത്ത വരവിൽ വീട്ടിൽ 

വന്നു കോണോം എന്ന് പെഞ്ഞു തിരിഞ്ഞകപ്പോൾ 

നനഞ്ഞ കണ്ണുകേും ഒരു പുഞ്ചിരിയും ആ
സ്ുന്ദരിറപ്പണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് വിരിഞ്ഞു.

ലോവണ്ടർ മണമുള്ള മുെിയിറല 

വർത്തമോനത്തികലക്ക് വന്ന ഞോൻ കെുത്ത 

പ്ലോസ്റ്റിക് റത്െയിം ഉള്ള കണ്ണോടിയികലക്ക് കനോക്കി 
ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു. പിറന്ന കെുത്ത കരയുള്ള 

സ്ോരിത്തുമ്പു റകോണ്ട് കതോൾ മെച്ചു.

രഞ്�ജിനി ഇ. എം.
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സന്ധ്യകൾ മനസ്സിനന വിഷാദ മൂടുപടം
അണിയിക്കാറുള്ള ഒരു കാലം എന്നറ
ഓർമയിലുണ്ട് , പ്പത്യയകിച്ച് ഏപ്പിൽ ത്മയ്
പരീക്ഷാകാലങ്ങളിൽ. ത്കാത്ളജിനല ആരവങ്ങൾ
എലലാനമാഴിഞ്ഞു പരീക്ഷയ്ക്ക് യയ്യാനറടുക്കുന്ന
ആ ഇടത്വളക്കാലം. അത്ന്നദിവസത്േക്ക്
പഠിക്കാൻ വച്ചിരുന്നനയാന്നും യനന്ന എവിനടയും
എേിയിട്ടിലല എന്ന യിരിച്ചറിവും, ആകാശനേ
കരഞ്ഞു യുടുപ്പിച്ചു നിശബ്ദമായി
മാഞ്ഞുയുടങ്ങുന്ന സൂരയനും മനസ്സിനന
ദുഖസാപ്രമാക്കും. അധികം വവകാനയ നയലലകനല
പടിഞ്ഞാറു ഭാഗേ്നിന്ന് 'കുരിശിന്നറ
വഴി'യുനട പാട്ട് ത്കട്ടു യുടങ്ങും. കത്പ്പളയിൽ നിന്ന് 
യുടങ്ങി എലലാ പ്കിസ്തയയൻ ഭവനങ്ങളിലും
കയറിയിറങ്ങിത്പാകുന്ന പാട്ടും പ്പാർത്ഥനയും. 
വിഷാദഭരിയമായ എന്നറ മനസ്സ് ആ പാട്ടിന്
കാത്യാർക്കും. ഞാൻ പുസ്തയകം മടക്കി
എഴുത്ന്നറ്റ്, കിഴത്ക്കമുറ്റേ് വരിവരിയായി
നട്ടിരുന്ന യുളസിനെടികൾക്കും, ഒത്ന്നാ രത്ണ്ടാ
കുടമുലലക്കും, ത്റാസിനും, മുലലവള്ളിക്കും,
മൂവണ്ടാൻമാവിനും നവള്ളനമാഴിച്ചു യുടങ്ങും. 
നവള്ളം വീഴുത്പാൾ യുള്ളുന്ന യുളസിയുനട
മൃദുഗന്ധ്വും, 'കുരിശിൽ മരിച്ചവനന, കുരിശാനല
വിജയം വരിച്ചവനന' എന്ന പ്പാർത്ഥനഗാനവും
എന്നിനല വിഷാദനേ യുടച്ചുനീക്കും.
വടത്ക്കയിനല പ്പാർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞ് ത്ഗറ്റ്ന്നറ
കപികൾക്കിടയിലൂനട എനിയ്ക്ക് പയിവു
പുഞ്ചിരി വകമാറി നിരനിരയായി അവർ
നീങ്ങും. െട്ടയും മുണ്ടും കവണയും അണിഞ്ഞ
വൃദ്ധകൾ, സാരിയലപ്പുനകാണ്ട് മുടി മറച്ചു
കയ്യിൽ പ്പാർത്ഥനാ പുസ്തയകവുമായി സ്തപ്യീകൾ,

കുരിശുംത്പറി പുരുഷന്മാർ , സത്താഷത്ോനട
കുഞ്ഞുങ്ങളും. പാട്ടും പ്പാർത്ഥനയും
അകലുത്പാൾ, നയളിഞ്ഞ മനസ്സുമായി ഞാൻ
വീണ്ടും പുസ്തയകേിത്ലക്ക് - അടുേ
ദിവസത്േക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്ലാൻ നെയ്യാൻ! 

ദുുഃഖനവള്ളിയാഴ്െ വനര നീളുന്ന പയിവു
പരിപാടികൾ. ഈസ്റ്റർ ദിനേിൽ വടത്ക്കയിനല
ത്െച്ചിമാർ മയിലിനുമുകളിലൂനട വകമാറുന്ന
കിണ്ണേപ്പവും, ശർക്കരപ്പാനിയും, അച്ചപ്പം, 
കുഴലപ്പം ത്പാലുള്ള പലഹാരങ്ങളും. വളനര
ശുഷ്കനമങ്കിലും എന്നറ ആത്മാവിൽ ത്വരുറച്ചു
കിടക്കുന്ന ഈസ്റ്റർ ഓർമ്മകൾ. 

എന്നറ ഓർമയിലുള്ള ആദയ വിഷുസ്തമൃയി
മഞ്ഞെിറ്റാടയുടുേ് (നെറിയ മുണ്ട്), അമ്മയുനട
വകപിടിച്ച് പുയുകുളങ്ങര കൃഷ്ണന് പ്പദക്ഷിണം
വയ്ക്കുന്ന മൂത്ന്നാ നാത്ലാ വയസ്സുള്ള
നകാച്ചുനപണ്കുട്ടിയാണ്. അയിനുത്ശഷം
എപ്യത്യാ വിഷുദിനങ്ങളിൽ പുേനുടുപ്പിട്ട്
അമ്മയുനട വകപിടിച്ചും, കൂട്ടാളിയായും
കണികണ്ടു നയാഴുയുനടന്ന പ്പദക്ഷിണവഴികൾ.  

വിഷുയത്ലന്ന് ത്െട്ടന്മാർ വരാൻ കാേിരിയ്ക്കും, 
പടക്കം നപാട്ടിച്ചുയുടങ്ങാൻ. പിന്നീനടാരു
മത്സരമാണ്, അയൽപക്കനേ കുട്ടികളുമായി, 
അത് പിത്റ്റന്ന് രാവിനലവനര യുടരും. ആരു
കൂടുയൽ പടക്കം നപാട്ടിയ്ക്കും, നവളുപ്പിന്
ആരാദയം നപാട്ടിച്ചു യുടങ്ങും അങ്ങനനയങ്ങനന. 

രാവിനല അമ്മ വിളക്കുകേിച്ച് കാണിക്കുന്ന
നെറിയ കണി, കുളികഴിഞ്ഞ് നവളിച്ചം
വീണുയുടങ്ങിയിട്ടിലലാേ വഴിയിലൂനട
അപലേിത്ലക്ക്, കൂട്ടിന് ത്െട്ടൻ വസക്കിളിൽ, 

കക്ഷി അപലേിനടുേുള്ള മിൽമ
ബൂേിനലക്കാണ്, പാല്
യീർന്നുത്പാകുന്നയിനുമുൻപ് പായസേിനുള്ളത്
ത്മടിയ്ക്കാൻ. 

അഞ്ചപലങ്ങളിലും നയാഴുയുമടങ്ങാറാവുത്പാൾ
നവളിച്ചം വീണിട്ടുണ്ടാവും. പിനന്ന അച്ഛന്ത്റയും
ത്െട്ടന്മാരുത്ടയും വക വിഷുവകനീട്ടം,
സദയവട്ടേിന്നറ യിരക്ക്; അച്ഛൻ അപ്പൂർവമായി
പച്ചക്കറി നുറുക്കുന്ന രംഗം, അമ്മയുണ്ടാക്കുന്ന
സവാദിഷ്ഠമായ വിഭവങ്ങൾ, കൽെട്ടിയിൽ
പ്പത്യയകം യയ്യാറാക്കുന്ന െപ്രക്കാരൻ
മാങ്ങനകാണ്ടുള്ള മാപഴപുളിത്േരി, ത്സമിയ
അനലലങ്കിൽ ഉണക്കലരി നകാണ്ടുള്ള
പാൽപായസം. സദയയുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ
അയൽവീടുകളിൽ നിന്നുള്ള പായസവും
വിഷുവകനീട്ടവും, സ്ഥിരമായി വന്നുത്പാകുന്ന
കുറച്ച് അയിഥികൾ - മുഖയമായും അച്ഛമ്മയ്ക്ക്
വിഷുവകനീട്ടം നകാടുക്കാൻ വരുന്ന
ബന്ധ്ുമിപ്യാദികൾ. പിന്നീടത്ങ്ങാട്ട് വിഷുദിനങ്ങൾ
ടിവിയുനട മുന്നിലായിയുടങ്ങി, അയിഥികൾ
വിരളം, അയൽപക്കങ്ങൾ അവനനവന്നറ
മയിലുകൾക്കുള്ളിൽ, ത്നനര കണ്ടാൽ െിരിയ്ക്കും, 
ഒത്ന്നാ രത്ണ്ടാ വാക്കുകളിൽ സുഖാത്നവഷണവും
വിഷു ആശംസകളും, അവിനട യീരുന്നു
ആത് ാഷങ്ങളും!

വിഷുക്കാലം മാപഴക്കാലം കൂടിയാണ്, നാവിലും
മനസ്സിലും മധുരമൂറുന്ന മാപഴക്കാലം. അമ്മ 

കഴുകി നയാണ്ടുനെേി ഭംഗിയായി മുറിച്ച് 
നകാണ്ടുയരുന്ന കിഴത്ക്കമുറ്റനേ
മൂവാണ്ടൻമാങ്ങ, അയിരാവിനല മത്സരിച്ച് 
നപറുക്കിനയടുക്കുന്ന പടിഞ്ഞാത്റപറപിനല
നാട്ടുമാങ്ങ, അച്ഛൻ ഇടയ്ക്കിനട
വാങ്ങിനക്കാണ്ടുവരാറുള്ള നയാണ്ടുകയ്ക്കുന്ന, 

അകേു ത്യനൂറുന്ന പ്പീയൂർമാങ്ങ, അമ്മയുനട
കൂനട ഉച്ചസലലാപേിന് ത്പാകുത്പാൾ
െപ്രുത്െച്ചിയുനട വീട്ടിനല പലയരം
നാട്ടുമാങ്ങകൾ, അങ്ങനന നെേിയും
നെോനയയും ദിനംപ്പയി അകോക്കുന്ന
നാനാവിധം മാപഴങ്ങൾ. ഇനയാന്നും ത്പാരാഞ്ഞു
വടത്ക്കമുറ്റനേ പുളിയൻമാങ്ങ അച്ചാറിട്ടത്
സംഭാരേിൽ കലക്കി ത്െട്ടൻ
ഉണ്ടാക്കിേരാറുള്ള സ്തനപഷയൽ സംഭാരം. 
നമ്മുനട പുയുയലമുറയ്ക്ക്
നഷ്ടമായിനക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മത്നാഹരവും
സംശുദ്ധവുമായ വിഷുക്കണിയും
വിഷുക്കാലവും! 

സുേചതാ രവിശങ്കർ
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Badminton Open 
2015

Men's Singles 
                Winner        : Arun G Nair
                Runner - up : Philip Mathew (Wilson)

Men's Doubles :
            Winner : Philip Mathew (Wilson) / Joe Abraham
            Runner - up : Anoop Mohan / Binoy

Ladies Singles ;
         Winner : Seema Byju
         Runner - up : Ranjini EM

Ladies Doubles :
          Winner : Seema Byju / Sandhya Sujit
          Runner - up : Merin Mathew / Binsy Satish

Mixed Doubles :
         Winner : Philip Mathew (Wilson) / Seema Byju
         Runner - up : Sathish Varghese / Binsy Satish

Maathrubhaasha 2015 (Malayalam Classes)
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Youth Development Program 2015

RunDonna 5K Marathon 2.14.2015 (Breast Cancer Awareness)

Manofa 5K team members with Mayor Alvin Brown
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Two plus years with my employer, what an 
achievement considering how dumb I was to get into 
this Industry. Slowly I started to realize that company 
is not generous enough to increase my bank balance 
without doing work. It was difficult to digest, though. 
I struggled enough to learn COBOL to add some code 
and thought that's all required. Not true. I wasn't 
aware of avenues, opportunities and initiatives 
floating around. Time to horn! 

I was forced to learn java with other brilliant team 
members, though I was pretty sure that there is no 
force, that's discovered till date that can make me a 
Java programmer. I felt my destiny is being 
questioned. Started attending the sessions being a 
punctual technology aspirant. 

I was very much relaxed when the trainer concluded 
the sessions. But, the storm has not yet arrived then. 

Time up for a Java test though I hate being 
questioned about my knowledge. To be frank, I 
couldn't prepare anything for the test since I didn't 
learn or understand anything out of the training 
sessions. My close friend Babu started preparing for 
the test a week in advance. He did night outs for a 
week and announced to the whole project team that 
he is ready for the test. That's the way it need to be, I 
thought, and that is what is called confidence. Babu; I 
am your fan! You're my hero (or one of my heroes? 
not sure)  

Day of reckoning is here. Test is over. Best thing 
about the test is the results were not made public to 
all. I got 1 answer correct out of 10 questions. It was 
some kind of achievement for me. I got one answer 
correct, I can call myself Java Guru. No, truth is 
stranger than fiction, the real guru is somewhere and 
is coming to you. 

I went to Babu to know his score. I was expecting 10 
out of 10 for him and he deserves it. 

Babu seemed little bit annoyed "Java , wtf? Don't talk 
to me about Java. I don't like Sun Microsystems and 
Oracle, or hate them rather. I don't like JDK and 
platform independence. Oops is for kids man, 
You know, 90 % of the business revolve around 
mainframe. I am planning to get more certifications 
around it. If you know Cobol and Mainframe, you're a 
world leader", don't you know that? 

But still, Babu, what is your score? He didn't tell me, 
but I came to know it's "0/10 ". Here comes the 
unheralded Java guru, and you heard it right. It's 
0/10. 

I met Babu later that day and told him I totally agree 
with all his observations about Java.I don't like Sun & 
JDK too. I extended my solidarity to him. 

I understood it's the time to support Babu and not 
Oracle and you know why. He took the attention 
away from me. This time I got another man to steal 
the thunder. Thank You. 

"The Praying Girl"
Art By Shiny Bala

Vinayan P V
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ഞാൻ ഏഴാാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലാം. 
ഉച്ചയൂണിന്റെ സമയത്ുാം മറ്റാം സ്കൂളിൽ 

ക്കിക്കറ്ിറെ പറ്ിയുാം ലലാകകപ്പിറെ പറ്ിയുാം ഒറക്ക 

മാക്രലമ ലകൾക്കാറൊള്ളൂ. ശാരീരികമായി 
ഉണക്കറക്കാള്ളി ലപാറല ഇരിക്കുന്നത് റകാണ്ട് പാടത്് 
ക്കിക്കറ്് കളിക്കുന്ന ലേട്ടന്മാർ കളിക്കാൻ കൂട്ടാത്ത് 

റകാണ്ട് എെിക്ക് ഈ കളിയിൽ വലിയ 

രാൽപരയറമാന്നുാം ഇലലായിരുന്നു. 

അങ്ങറെയിരിറക്ക ഒരു ദിവസാം അടുത് വീട്ടിൽ 

കയെിറേന്നലപ്പാൾ അവിടറത് ബാബുലച്ചട്ടൻ 

വായിക്കുന്ന ഒരു 'സ്ലപാർട്ട് സ്റ്റാർ' മാഗസിൻ 

ടീലപായിൽ കിടക്കുന്നു. എടുത്ു മെിച്ചറ 
ലൊക്കിയലപ്പാൾ അരിന്റെ െടുക്കറത് റപയ്ജിൽ ഒരു 
കിടുക്കൻ ല ാലട്ടാ. പല പല െിെങ്ങളിലുള്ള ക്രസ്സ് 
ഒറക്ക ഇട്ടറ കുറെ ക്കിക്കറ്് രാരങ്ങൾ െിരന്നു െിൽക്കുന്ന 

റസന്െർ ല ാൾഡ് പടാം. അത് കണ്ടലപ്പാൾ ആകാാംക്ഷ 

കാരണാം അരിറല ആർട്ടിക്കിൾ റമാത്ാം വായിച്ചറ 
ലൊക്കിയലപ്പാൾ മെസിലായി - ലലാകകപ്പ് ക്കിക്കറ്് 
ഓസ്റക്ടലിയയിലുാം െയൂ സീലണ്ടിലുമായി െടന്നു 
രുടങ്ങിറയന്നു. ലബാെൻ റവള്ളക്കുപ്പായങ്ങൾക്ക് 
പകരാം െിെങ്ങളറള്ള യൂെില ാർമുാം, കൂടാറര 
േുവന്നരിെു പകരാം റവളറത് പന്ുാം! ലപാരാത്രിന് 

വാപ്പച്ചി (അച്ഛൻ) പഴയ ദയലൊര ടീവി വിറ്റ പകരാം 
പുരിയ "ബുഷ്" കളർ ടീവി വാങ്ങുന്നു എന്ന്! അറപ്പാ 

ഇറരാന്നു കണ്ടു കളയാാം എന്ന് രീരുമാെിച്ചറ.

മാർച്ച് മാസാം 4 ആാം രീയരി 1992. ഇന്യയുാം 
പാകിസ്ഥാെുാം രമ്മിലുള്ള ലലാകകപ്പ് ലപാരാട്ടാം. ഞാൻ 

ആദയമായി ടീവിയിൽ കാണുന്ന ക്കിക്കറ്് കളി. ഇന്യക്ക് 
ലവണ്ടി കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മുഖാം ഉള്ള, റപാക്കാം 

കുെഞ്ഞ ഒരു പയ്യൻ െലല കൂളായി 54 െണ്സ് എടുത്രുാം 

കപിൽ ലദവിന്റെ സിക്സെുാം കിരണ് ലമാറെറയ 

കളിയാക്കി റകാണ്ടുള്ള മിയാൻദാദ് ഇന്റെ 

രവളച്ചാട്ടവുാം മറ്റാം കണ്ടു ശരിക്കുാം ഹരാം പിടിച്ചറ. 
ഒടുക്കാം ഇന്യ ജയിച്ചലപ്പാൾ ഒരു സുഖമുള്ള  ീലിങ്ങുാം. 
അവിറട െിന്ന് അലങ്ങാട്ട് ക്കിറക്കറ്് പറയ്യ 

ജീവിരത്ിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകുകയായിരുന്നു. ആ 

വർഷാം ഇാംഗ്ലണ്ടിറെ ലരാൽപ്പിച്ചറ കപ്പടിച്ചറ െില്കുന്ന 

ഇക്മാൻ ഖാന്റെ േിക്രാം ഇന്നുാം മെസ്സിൽ മായാറര 

െിൽകുന്നു.

റരാണ്ണൂറ്ിരണ്ടിറല  ലലാകകലപ്പാട് കൂറട എന്റെ 

ക്കിക്കറ്് ക്ഭമാം മൂത്് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അരിെു ലശഷാം 
െടന്ന ഒട്ടറമിക്ക എലലാ പരയടെങ്ങളറാം ടീവിയിലുാം 
ലപപ്പെിലുാം മുടങ്ങാറര പിന്ുടരാെുണ്ടായിരുന്നു. 
ഒടുവിൽ ൊല് വർഷറത് െീണ്ട കാത്ിരുപ്പിെു ലശഷാം 
ഇന്യയുാം പാക്കിസ്ഥാെുാം ക്ശീലങ്കയുാം ഒരുമിച്ചറ 
ലഹാസ്റ്റ് റേയ്ര 1996 ഇറല ലലാകകപ്പ് ഉപഭൂഗണ്ടത്ിൽ
എത്ിലച്ചർന്നു. വളറര സാംഭവബഹുലമായിരുന്ന ആ 

ലലാകകപ്പ് ക്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒലട്ടറെ മത്സരങ്ങൾ െമുക്ക് 
രന്നു. പാകിസ്ഥാറെരിറരയുള്ള കവാർട്ടർ ഫ െൽ 

മത്സരത്ിൽ അജയ് ജലരജ വഖാർ യൂെുസിറെ 

റക്ഗൌണ്ടിെു േുറ്റാം ൊലുപാടുാം അടിച്ചറ പരത്ിയരുാം, 
രുടർച്ചയായ റബൌണ്ടെികൾ രെിറക്കരിറര ലെടിയ 

ലശഷാം കളിയാക്കിയ ആമിർ സുഫഹലിന്റെ കുറ്ി 
റരാട്ടടുത് പന്ിൽ രറന്ന റവങ്കലടഷ് ക്പസാദ് 

റരെിപ്പിച്ചറരാറക്ക ഓർക്കുലപാൾ ഇന്നുാം ലരാമാഞ്ചാം 
വരുാം. പറക്ഷ അത് ലപാറല രറന്ന റസമി ഫ െലിൽ 

ക്ശീലങ്കലയാട് പരിരാപകരമായ രീരിയിൽ 120 

െണ്സിെു എട്ടറ വിക്കറ്് െഷ്ടറപ്പട്ട ലശഷാം 
റകാൽക്കത്യിറല കാണികൾ ലദഷയറപ്പട്ടറ 
റക്ഗൌണ്ടിലലക്ക് േവെു വലിറച്ചെിഞരുാം മത്സരാം 
ക്ശീലങ്ക ജയിച്ചരായി ക്പഖയാപിച്ചരുാം മറ്റാം 
ലവദെിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ രറന്ന. കണ്ണീലരാട് കൂടി 
ക്ഗൌണ്ടിൽ െിന്ന് െടന്നകലുന്ന വിലൊദ് കാാംബ്ലിയുറട 
രൂപാം ഇന്നുാം കണ്മുൻപിൽ െിൽക്കുന്നു. ഒടുവിൽ 

കലാശറക്കാട്ടിൽ അഹങ്കാരികളായ ഓസ്റക്ടലിയൻ 

ടീമിറെ ലരാൽപ്പിച്ചറ രണരുാംഗയുാം കൂട്ടരുാം 
േരിക്രത്ിലാദയമായി കിരീടാം േൂടിയലപ്പാൾ ലലാക 

ക്കിക്കറ്ിൽ ക്ശീലങ്കറയന്ന ഒരു പുരിയ വൻശക്തി 
േുവടുെപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

1999 ഇറല ലലാകകപ്പിന് ആഥിലേയരവാം വഹിച്ചത് 

ഇാംഗ്ലണ്ട് ആയിരുന്നു. ഇന്യക്ക് അേികാം 
പുലരാഗമിക്കാൻ സാേിക്കാഞ്ഞ (റസമിയിൽ കടക്കാറര 

പുെത്ായ) ആ ലലാകകപ്പിൽ മെക്കാൊവാത് മൂന്നു 
മത്സരങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അച്ഛന്റെ മരണാം മൂലാം 
ഇടയ്ക്കു റവച്ച് ഇന്യയിലലക്ക് രിരിച്ചറ ലപാലകണ്ടി 
വന്ന സച്ചിൻ രിരിച്ചറ ടീമിറൊപ്പാം എത്ിയരിന്റെ 

അടുത് ദിവസറത് കളിയിൽ രറന്ന റകെിയറക്കരിറര 
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140 െണ്സ് എടുത്ു വിജയിപ്പിച്ച കളി, ഗാാംഗുലിയുാം 
ക്ദാവിരുാം ലേർന്നുള്ള 318 െണ്സിന്റെ റെലക്കാർഡ് 

കൂട്ടററകട്ടിലൂറട ക്ശീലങ്കറയ െിലാം പരിശാക്കിയ കളി, 
പിറന്ന സൌത്് ആക് ിക ഒരിക്കൽ കൂടി ഫ െലിന്റെ 

വാരിൽ വറര റേന്ന് കലമുടച്ച 

ഓസ്ലക്ടലിയറക്കരിറരയുള്ള ആ റസമി ഫ െൽ. 

ക്പരീക്ഷിച്ച ലപാറല രറന്ന ശക്തരായ ഓസ്ലക്ടലിയൻ ടീാം
99 ഇൽ ഫ െലിൽ പാകിസ്ഥാറെ ലരാൽപ്പിച്ചറ കിരീടാം 
ലെടി.

ഇന്യ ഫ െൽ വറര എത്ി പരാജയറപ്പറട്ടങ്കിലുാം 
ആക് ിക്കയിൽ െടന്ന 2003 ലലാകകപ്പ് ഒലട്ടറെ 

കാരണങ്ങൾ റകാണ്ട് വളറര വിരസമായിരുന്നു. 
ആഥിലേയരായ ദക്ഷിണാക് ിക്കയുാം, മറ്റ വപന്മാരായ 

റവസ്റ്റ് ഇൻരീസുാം പാകിസ്ഥാെുാം ഇാംഗ്ലണ്ടുാം ക്ഗൂപ്പ് 
കളികൾ കഴിഞ്ഞലപ്പാൾ രറന്ന പുെത്ായി. എടുത്ു 
പെയാവുന്ന മത്സരാം പരിവ് റരറ്ിക്കാറര ഇന്യ 
പാകിസ്ഥാറെ ലരാൽപ്പിച്ച കളി ആയിരുന്നു. 
ബൌൻറസെുകൾ എെിഞ്ഞു ഇന്യൻ ടീമിറെ രെ 

പറ്ിക്കുാം എന്ന് മത്സരത്ിെു മുൻപ് വീരവാദാം 

മുഴക്കിയ റഷായബ് അഖ്രെിറെ െിലാം റരാടീക്കാറര 

റക്ഗൌണ്ടിെു േുറ്റാം പായിച്ചറ സച്ചിൻ ലെടിയ 98 

െണ്സിന്റെ ബലത്ിൽ പാകിസ്ഥാറെ ഇന്യ ആെു 
വിക്കറ്ിെു െിഷ്ക്പയാസാം ലരാൽപ്പിച്ചറ. ഈ
ലലാകകപ്പിറല ഏറ്വുാം വലിയ അദ്ഭുരാം റസമി 
ഫ െൽ വറര എത്ിയ റകെിയ ആയിരുന്നു. 
റസമിയിൽ റകെിയറയ അൊയാസാം 

ലരാൽപ്പിറച്ചങ്കിലുാം ആ ലലാകകപ്പിൽ പരാജയാം 
അെിയാറര എത്ിയ കരുത്രായ ഓസ്ലക്ടലിയ 

ഫ െലിൽ ഇന്യറയ 125 െണ്സിെു െിഷ്ക്പയാസാം 
ലരാൽപ്പിച്ചറ കിരീടാം െില െിർത്ി.

2007 ഇറല ലലാകകപ്പ് ഇന്യൻ കാണികൾ ഓർക്കുവാൻ 

ലപാലുാം ആക്ഗഹിക്കാത് ഒന്നായിരുന്നു. റവസ്റ്റ് 
ഇൻരീസിൽ െടന്ന ആ ലലാകകപ്പിന്റെ ല ാർമാറ്ിൽ 

വന്ന പാളിച്ച മൂലാം ഇന്യയുാം പാകിസ്രാെുാം 

ആദയറത് ആഴ്േ കഴിഞ്ഞലപ്പാൾ രറന്ന ഒലരറയാരു 
ലമാശാം കളിയുറട ലപരിൽ ലലാകകപ്പിൽ െിന്നുാം 
പുെത്ായി. ഇന്യ ബാംഗ്ലാലദശിലൊടുാം പാകിസ്ഥാൻ 

അയരലണ്ടിലൊടുാം പരാജയറപ്പട്ടത് കാരണാം അടുത് 

ഖട്ടമായ 'സൂപർ എയ്റ്ിൽ' ലയാഗയര ലെടാറര മടങ്ങി. 
ക്പമുഖരായ ഈ രണ്ടു ടീമുകളറാം ഇലലാറര ബാക്കിയുള്ള 

മത്സരങ്ങൾ രാരരലമയെ വിരസമായിരുന്നു.
കലാശലപ്പാരാട്ടത്ിൽ ക്ശീലങ്കറയ പരാജയറപ്പടുത്ി 
ഓസ്ലക്ടലിയ 1996 ഇറല ലലാകകപ്പ് െഷ്ടത്ിന് പകരാം 
വീട്ടി. 

എലലാ ഇന്യാക്കാർക്കുാം അഭിമാെപൂർവ്വാം 

ഓർക്കാവുന്ന ഒരു ലലാകകപ്പായിരുന്നു 2011 ഇൽ 

ഇന്യയിലുാം ക്ശീലങ്കയിലുാം ബാംഗ്ലാലദശിലുാം 

സാംയുക്തമായി െടന്നത്. ഇന്യൻ ആരാേകർക്ക് 
ആലവശാം പകർന്നു റകാണ്ട് ഈ ലലാകകപ്പിൽ െയൂ 
സീലണ്ട് ഒഴിറകയുള്ള എലലാ ക്പമുഖ 

രാജയങ്ങൾറക്കരിറരയുാം െമുക്ക് മത്സരങ്ങൾ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. രറന്നയുമലല, േരിക്രത്ിലാദയമായി 
മൂന്നു ഏഷയൻ ടീമുകൾ റസമി ഫ െലിൽ ഇടാം ലെടിയ 

ലലാകകപ്പറാം ആയിരുന്നു അത്. കവാർററ്രിൽ 

ഓസ്ലക്ടലിയറയയുാം റസമിയിൽ പാകിസ്ഥാറെയുാം 
ഫ െലിൽ ക്ശീലങ്കറയയുാം ആേികാരികമായി 
പരാജയറപ്പടുത്ിറക്കാണ്ട് 1983 ഇറല ' കപിലിൻറെ 

റേകുത്ാൻമാർക്കു' ലശഷാം രണ്ടാമറരാരിക്കൽ കൂടി 
െമ്മൾ കിരീടാം ലെടി. ഫ െലിൽ വിജയാം 
ലെടിറക്കാണ്ടുള്ള ലോണിയുറട ആ സിക്സർ
രത്സമയസാംലക്പക്ഷണാം കണ്ട ഒരു ഇന്യൻ ക്കിക്കറ്് 
ലക്പമിയുറട മെസ്സിൽ ഒരിക്കലുാം മാൊറര െിൽക്കുാം.

2015. ഇരുപത്ിമൂന്ന് വർഷമായി രുടരുന്ന എന്റെ 

ക്കിക്കറ്് ക്ഭാന്ിന്റെ ഏറ്വുാം പുരിയ എട്. ഈ ലലഖൊം 
എഴുരുന്ന സമയത്് ഇന്യൻ ടീാം ക്പാഥമിക റെൌണ്ടിൽ 

കളിച്ച ആെിൽ ആെു കളികളറാം ജയിച്ച ലശഷാം 
കവാർററ്രിൽ ബാംഗ്ലാലദശിറെ ലരാൽപ്പിച്ചറ അജയ്യരായി 
രുടരുന്നു. റസമി ഫ െലിൽ കരുത്രായ 

ഓസ്ലക്ടലിയറയ അവരുറട രട്ടകമായ സിഡ്െിയിൽ 

ലെരിടാൻ കാത്ു െിൽക്കുന്നു. മൂന്നാമറരാരിക്കൽ കൂടി 
ലലാകകപ്പ് ലെടിറക്കാണ്ട് ലലാകത്ിൻറെ റെെുകയിൽ 

െിൽക്കുന്ന െീലപ്പടറയ ഞാൻ സവപ്െത്ിൽ കാണുന്നു.

രണ്ടു കളികൾ കൂടി... രലണ്ട രണ്ടു കളികൾ... Bleed blue!!
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ഒന്നു നടന്നിരുന്നന്നങ്കിൽ...

അച്ഛന്നനൊന്ന് നടന്നിരുന്നന്നങ്കിൽ 

മണ്ണിങ്ങന്നന തറഞ്ഞു കിടക്കില്ലൊയിരുന്നു...
തട്ടിൻ പുറത്ത് എല്ി ഓടില്ലൊയിരുന്നു... 
ഉണങ്ങിപ്പൊയ പ്തങ്ങ പറമ്പു പ്തൊറുും കിളിർക്കില്ലൊയിരുന്നു...

അതിരു കൊത്ത കടപ്ലൊവ് ഒടിഞ്ഞു വീഴില്ലൊയിരുന്നു... 
എന്ന്നറ കറിപ്വപില് മരും കരിയില്ലൊയിരുന്നു... 
അരിന്നനല്ലി ചിത്തൽ കുത്തില്ലൊയിരുന്നു... 

അച്ഛൻന്നറ കന്നയൊന്ന് അനങ്ങിയിരുന്നന്നങ്കിൽ 

എനിക്കൊ സൊന്ത്വനും നഷ്ടന്നപടില്ലൊയിരുന്നു...
കൊതങ്ങപ്ളൊളും എന്നന്ന പ്തടിന്നയത്തുന്ന 

അച്ഛൻന്നറ കറികളുന്നട സവൊദ് ഞൊൻ മറക്കില്ലൊയിരുന്നു...

അച്ഛന്നനൊന്നു മിണ്ടിയിരുന്നന്നങ്കിൽ 

ഉതിർന്നു വീഴുന്ന അശ്രുപ് ൊളങ്ങളുന്നട 

അർത്ഥും എനിക്കറിയൊമൊയിരുന്നു...
വർഷങ്ങൾക്കു പ്രഷമുള്ള ഈ കൂടിക്കൊഴ്ച്ചയിൽ 
എനിക്കൊ പരിപ്വദനങ്ങൾ പ്കൾക്കൊമൊയിരുന്നു...

അച്ഛന്നനൊന്നു നടന്നിരുന്നന്നങ്കിൽ...

ഒന്നു മിണ്ടിയിരുന്നന്നങ്കിൽ...

സുനിത മേമനോൻ 

ന്നചറുകഥ 
ഹിമൊവൊനന്നറ  ിരിര ുംഖത്തിന്നല് മഞ്ഞുരുകുന്നത് എന്ത്് ന്നകൊണ്ടൊണ് ??? 

പരീക്ഷ പ്ചൊദയും കണ്ട സുലല്മൊൻ ആദയും ഒന്നമ്പരന്നു… പിന്നന്ന അവൻ ആപ്ല്ൊചിചു... പണ്ട് സുലൈറിന് പനി
വന്നതുും, ന്നനറ്റിയിൽ ഉമ്മ ഐസ് ന്നവചതുും, പനിചൂടിൽ ഐസ് ഉരുകി ഒല്ിചു പ്പൊയതുും... 

പിന്നന്ന ലവകിയില്ല സുലല്മൊൻ ഉത്തരും എഴുതി… 

" അവനിക്ക് പനിയൊയത് ന്നകൊണ്ട്"

പരീക്ഷ പ്പപർ പ്നൊക്കുന്ന പ് ൊപൊല്ൻ മൊഷിന്ന്നറ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പ്പൊയി... 

" അവനി " എന്നൊൽ ഭൂമി...
" അവനിക്ക് പനി " = ഭൂമിക്ക് പനി !!! 

അന്നത, ആപ് ൊളതൊപനും തന്നന്ന!

എന്നന്ത്ൊരു സൊഹിതയ വൊസനയുള്ള പയൻ… 

പ് ൊപൊല്ൻ മൊഷ് കണ്ണീര് തുടചു ന്നകൊണ്ട് പത്തിൽ പത്തു മൊർക്ക് നല്കി... 

*കടപൊട്: പന്നണ്ടവിന്നടപ്യൊ പ്കട്ടത്.. 
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"അപ്പൊ ബിരിയൊണിയിൽ പ്െയ്ച്ചൊറ ും
മസൊലയ ും ്േപ്റ ആയിട്ടൊ്ണൊ പൊകും
പ്െയ പ്െ?" - എെിക്ക് ആകൊുംഷ അടക്കൊൻ
േയ്യൊപ്െ ഞൊൻ ്െൊദിചു.

"ഇയ്യ് ്െൊക്കി ്കറി പ്േടി പ്േക്കൊപ്െ എന്പ്റ
അയ്യൂപ്ബ"... അേസൊെപ്െ പ്പൊരിച സേൊള
കൂടി ഇട്ടു പ്കൊണ്ട്  ആമിെെൊെ പറഞ്ഞ .

"അെക്ക് അറിയൊ്മൊ ഈ ബിരിയൊണി
ഉണ്ടൊയത് ഞമ്മപ്ട െല്േരിയിൽ ഒെ ും അലല...
ഇെങ്ങ  ്പർഷയയിൽ െിെ് ബെെൊണ്".

"ശരിക്ക ും?" 

"ആ്ടൊ... അപ്െൊര  ബലയ കഥയൊണ്... ഈടും
ശരിയൊക ്പൊ്േക്ക ും ഞമ്മള് പറയൊും"

ഒര  അഞ്ച  േയസ കൊരന്പ്റയ്ച
ജിജ്ഞൊസ്യൊപ്ട കഥ ്കൾക്കൊെൊയി ഞൊൻ
ആമിെെൊെയ പ്ട അട െ് ഇര െ .

"ഞമ്മപ്ട ബിരിയൊണീന്പ്റ ജന്മസ്ഥലും
്പർഷയ ആപ്ണ്ടൊ...പണ്ട്  മ ഗൾ
രൊജഭരണക്കൊലെൊണ് ബിരിയൊണി ഞമ്മപ്ട
്ദശെ് എെ െത്. പപ്ക്കങ്കില്
്കൊയിപ്കൊട്ടുും െലപ്േരീല ും ഒപ്ക്ക
ബിരിയൊണി പ്കൊണ്ട് േെത് അറബി
കചേടക്കൊരൊണ് എെൊണ  ബിശവൊസും.

പി്െും ഉണ്ട് സുംസൊരും... ഞമ്മപ്ട മ ുംെൊശ്
മഹൊറൊണി ശൊജഹൊൻ െക്കേർെീന്പ്റ
പടെൊയകന്മൊർക്ക് ്പൊഷകൊഹൊരും
പ്കൊട ക്കൊൻ ്േണ്ടി ക ശിെിക്കൊരന്പ്റ
അട െ്  ക്പെയകും പറഞ്ഞ 
ഉണ്ടൊക്കിപിചെൊണ് ബിരിയൊണി എെ്."

"അെക്ക് ഒര  കൊരയും അറി്യൊ അയ്യൂപ്ബ?

ഇര ക്ക ും്െൊറ ും ര െി കൂട െ ്േപ്റൊര 
ഭക്ഷണേ ും ഈ ദ െിയൊേിലിലല ്മൊ്െ!" 

"അപ്പൊ ആമിെെൊ, ഈ പറഞ്ഞ
ബിരിയൊണി ഒപ്ക്ക ഉണ്ടൊക െത് ്േപ്റ
്േപ്റ രീെിയിൽ ആ്ണൊ?"... എെിക്ക്
ആകൊുംഷ  അടക്കൊൻ േയ്യൊപ്െ ഞൊൻ
്െൊദിചു.

"അ്െ ്മൊ്െ, എലലൊ ബിരിയൊണീല ും
എറചീും, ്െൊറ ും, കറി മസൊലകളുും, 

മലലിപ്െപുും പ െീെയ ും എപ്ക്ക ഉണ്ടൊേ ും...

പപ്ക്കങ്കില് അത് ഉണ്ടൊക്കണ രീെിയിലൊണ്
ബിെയൊസും"

മ റ്റെിരിക്ക െ പ്െപിന്പ്റ ദും പ്െറ െൊയിട്ട്
മൊറ്റി ആ മൂടി ഒെ് പ്മപ്ലല പ്പൊക്കി, അെിലൂപ്ട
േര െ ആേിയിൽ കക  പ്േച് ്െൊക്കി
ആമിെെൊെ പറഞ്ഞ ..." ബിരിയൊണി പ്റഡി
ആയട്ടിണ്ട്".

"ആമിെെൊ, ഇെി്പൊ ഏെ  ബിരിയൊണി
ആണ് െമ്മൾ കേിക െത്?". ആേി പറക്ക െ
ബിരിയൊണിയ മൊയി ആമിെെൊെ
േെ്പൊൾ ഞൊൻ ്െൊദിചു. അെിെ  എന്ത്
ഉെരും ആണ് അേർ പറഞ്ഞത് എെ് ഞൊൻ
്കട്ടിലല. എന്പ്റ ക്ശദ്ധ മ േ േൻ മ ൻപിൽ
ഇരിക്ക െ പ്കൊെിയൂറ െ ഭക്ഷണെിൽ
ആയിര െ !

ഭക്ഷണും കേിഞ്ഞ  സ കലമൊെിയ ും ക ടിചു 

ആമിെെൊെ്യൊട് യൊക്െ
പറഞ്ഞിറങ്ങ ്പൊൾ ഞൊൻ മെസ്സിൽ പറഞ്ഞ .

"ബിരിയൊണി ആര് ്േ്ണല ും പ്കൊണ്ട്
േ്െൊപ്ട്ട, എെിക്കിഷ്ടും  ഇെിന്പ്റ ്പര്
മ ുംെൊസ് രൊജ്ഞ്ഞി്യൊട  കൂപ്ട ്െർക്കൊൻ
ആണ്"

െഫബിൻ യൂസഫ്  
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Manofa Kids Zone!

There once was a Bird that lived all alone. It lived on a mountain made of stone. It stood alone in 

the middle of a desert plain. 

The sun warmed the Bird in the Morning. The Bird heard the other Birds. And heard a tune. 

The Bird was dancing! Rhythm Peep Peep Peep Peep 

Beat Peep Peep Peep 

Wow said the Bird. I am dancing. 

Some Birds came over to watch and join in. The Bird is not lonely any more. 

Nishta Jijosh 
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Manofa Kids Zone!

    Cinta Jose    Celine Jose 

I like spring because it is when the cold goes away. I also think spring is one the prettiest seasons. Spring is when everything 

blooms and things come alive. 

In spring I like to go outside and play. In spring I also like to play with my friends. In spring I get more time to play because 

the days are longer. 

Spring also reminds me of a story I learned when I was young. Once up on a time there were four sisters. They learned they 

were going to become seasons. 

Summer thought she was going to be the best season but winter and fall disagreed. They all started to fight because they 

thought there could only be one best season. 

But spring did not fight because she had kind heart and thought they all could be the best. 

One day the ruler of the seasons came to decide which season would do what. Summer, Winter and Fall tried to act kindly 

but spring acted as herself. The ruler knew this and gave spring the best privileges. That is why spring is such a good season. 

           Elsa Thomas 
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Hi, I am here to tell you about weather 

And how of all science, it is the better 

We’ll turn a boring lesson into fun 

And you’ll be sad when it is done 

Air is not alive you see 

But it has mass like you and me 

Because it has mass, it has pressure 

Which some people find the need to measure 

What is air pressure you might ask 

To explain it to you, is a simple task 

Air pressure is merely the weight of air 

Pushing on an area, if you care 

What does air pressure have to do with weather 

Well, difference in pressure lets wind grow better 

When there’s less pressure in a place 

High pressure gets on the case 

Air with high pressure rushes to low 

And then you can feel the cold, cold flow 

Air pressure also depends on altitude 

And if I explain it to you, I hope you will have some gratitude 

Altitude is the distance above sea level 

Like how much it would drop, if into the sea fell a pebble 

Do you ever have a day, where you have really frizzy hair 

That is actually caused by lots of moisture in the air 

The amount of water is called humidity 

Not knowing what it is, could cause some difficulty 

Those big, fluffy things up in the sky 

Like cotton puffs up so very high 

Are they big bursts of cotton candy 

Not exactly, though that would be dandy 

Clouds are formed when water vapor 

Condenses, oh what a lovely caper 

Precipitation is that thing that falls from the sky 

It comes down by and by 

It is a part of weather 

Even though sometimes it’s light as a feather 

One form of precipitation is the rain  

And some people think it is the main 

Rain is the water that falls from the sky 

Time to move on, tell rain goodbye 

Next, let’s go to freezing rain 

Which freezes after it falls, though liquid form it can retain 

This one you may know 

For it is the cold snow 

I happens when water vapor forms 

Directly into ice crystals, snow is born 

Have you ever seen gales 

Of hard, frozen hail 

Hail only forms in cumulonimbus 

Clouds in thunderstorms, not altocumulus 

They start as pellets in the clouds 

Get layered with ice, and into the ground, they pound 

The last one is cool, it cannot be beat 

For it is that thing that you call sleet 

Ordinary rain is what sleet starts out as 

Then it falls through a layer of air, that turns it into a frozen mass 

If you want a little tip 

That frozen mass is more like a chip 

Now let’s learn about how a storm  

With howling winds and wet rain is born 

Before we learn about storms, we have to learn about fronts 

They happen almost every single month 

Fronts are what happen, when masses of air 

Warm and cold meet, making the weather not so fair 

Now storms are violent disturbances in the atmosphere 

Which can cause thunder, lightning, and wind to be near 

The types of storms are not few 

Like winter and thunderstorms, hurricanes and tornadoes too 

10 kilometers above Earth’s surface 

There’s something magnificent, better than a circus 

It’s a band of high speed wind, that you can’t miss 

Yes, a jet stream it is 

Now it is time to part 

We’ve turned a science lesson into art 

None of this lesson was a lie 

Let me be the first to say goodbye 

Nikhita Raju 
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