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ആമുഖം

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ...
വവകിയാണ് പ്രുതിരേഖ ഇപ്രാവരയം നമ്മുപ്പെയെുരേപ്പെേുന്നത്. ര ാക
പ്പേ

മുഴുവൻ

ആരങ്കയി ാെിയ

രകാവിഡ്

–

19

പ്രുതിരേഖയുപ്പെ

വേവിപ്പനയും തെഞ്ഞു വച്ചു. അതുപ്പകാണ്ട് ഇപ്രാവരയം ഓൺവ നായാണ്
പ്രുതിരേഖ നപ്പമ്മ സന്ദർരിെുന്നത്.
2019-20 ൽ നമ്മിൽ ര ർെും നഷ്ടേിന്റ കഥ രറയാനുണ്ടാവും. രകേളേിപ്പന്റ
ക ാസാഹിതയരമഖ യ്െും വൻ നഷ്ടങ്ങൾ ഏപ്പറ ഉണ്ടായി. അഷിത, ബാബു
രരാൾ, ആറ്റൂർ േവി വർമ്മ, പ്പ നിൻ ോരേപ്ന്ദൻ, ോമചപ്ന്ദ ബാബു എന്നിവേിൽ
തുെങ്ങി

അെിേേി ും

സുഗതകുമാേിയി ും

എേിനിൽെുന്നു

അവ.

അരതാപ്പൊെം മഹാമാേി കാേണം േീവിതം തപ്പന്ന തെവറയി ായ അവസ്ഥയും.
എങ്കി ും ഈ നഷ്ടങ്ങൾെു നെുവി ും നാം പ്പരാേുതുന്നു. ആര വകപ്പവെി
യാപ്പത വിരവാസരോപ്പെ മുരന്നാട്ടു നീങ്ങുവാനും മനസ്സുപ്പകാപ്പണ്ടങ്കി ും പ്രിയ
പ്പെട്ടവപ്പേ രചർേുരിെിെുവാനുമുള്ള മനെേുേ്

പ്രുതിരേഖയുപ്പെ എല്ലാ

വായനൊർെും ഉണ്ടാവപ്പട്ട എന്ന് ആരംസിെുന്നു. ഒെം സിനിമ മുഖയപ്ര
രമയമായി

സവീകേിച്ച

ഇേവണപ്പേ

പ്രുതിരേഖ

ഏവർെുമായി

സമർെിെുന്നു...
ആരംസകരളാപ്പെ
ക്ഷ്മി
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Manoj Kuroor

is a Malayalam poet, lyricist and
novelist. He has written and
published widely. His book 'Nilam
Poothu Vidarnna Naal' has
received critical acclaim.
‘Murinaavu’ is his latest release.
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ശ്രുതിമധുരം

പുനർജന്മം
-ആന്തൂർ ജയപ്പകാശ്

ഈ ജന്മമ ാം ഗ്രന്ഥത്തി൯ ത ളുകളള ന്ന യ് മറിഞ്ഞീടവേ
പ തിയിലധികാം ദൂരാം കടന്നതറിഞ്ഞില്ല ഞ ൯
ആ സതയളമ രുന ൾ മനത രിൽ േന്നവപ ൾ േരുാം
ക ലവത്തക്കുറിച്ചറിയ ളന രു വമ ഹാം തളിരിട്ടു
പുനർജൻമവത്തക്കുറിളച്ചനിളക്ക ന്നുമറിഞ്ഞുകൂട
ഈ മ ർഗ്ഗത്തിൽ മുവന്ന വപ യേര രുാം േന്നു പറഞ്ഞതുമില്ല
ഇനിയുളമ രു ജൻമമീ ഭൂമിയിലുളെങ്കിൽ
അളതങ്ങിളനയ യിരിക്കുളമന്നറിയ ളന രു പൂതി
ഞ നറിയുാം വദശേുാം ഭ ഷയുാം ഉെ യിരിക്കുവമ ?
പച്ചപുതച്ച ന ട്ടിൻ ഗ്പവദശാം മരുഭൂേ യി മ റിടുവമ ?
ഞ ൻള

ല്ലിയ മലയ ളഭ ഷ മാംര്ളീഷ യിത്തീരുവമ ?

ഒരു മൽസയക്കുഞ്ഞ യി േിരിഞ്ഞ ൽ ഈ സ രരങ്ങളളല്ല ാം
േിഷമയമ യിത്തീർന്നിരിക്കുവമ , ന ളമറിയുാം
പ്ള സ്സ്റ്റിക്കുകൾ ആ കുഞ്ഞുേയറിൽ ള ന്ന ധിയുെ ക്കുവമ ?
ഒരു വക ഴിക്കുഞ്ഞ യ് ജനിളച്ചങ്കിൽ
ഒരു കൂട്ടിനുള്ളിൽ മ ഗ്താം ജീേിതളമ തുങ്ങിക്കൂടുവമ ?
പപക്കുഞ്ഞ േ ന േുാം വയ രളമങ്കിൽ
ഉല്ലസിവച്ച ടി കളിച്ചീടുേ ൻ അനുമതി കിട്ടുവമ ?
ോംശന ശവമൽക്കുളമ രു

ിഗ്തശലഭമ യ വല

Jayaprakash Anthoor

തളിക്കുാം കീടന ശിനിയ ൽ അക ലമൃതയു നിശ്ചയാം
നരജന്മമ ണ് േിധിച്ചളതങ്കിൽ ഉറവത ഴന ര കുാം
ആപിവള , രൂരിവള , അവത നിർമിതബുദ്ധിവയ ?
മനസ്സ്റിന ധിയുെ ക്കുമീ

ിന്തകൾളക്ക രു

തടയിട്ട വല മനശ്ശ ന്തിളയനിക്കുള്ളു അതു നിശ്ചയാം
േരുാംക ലവത്തക്കുറിച്ച ധി കൂട ളത മറുജീേജ ലങ്ങവള ടൽപാം

hails from Palakkad and currently
works in the Northumbria NHS
Trust as a Consultant Physician
and a Gastroenterologist in the
North East of England. He resides
in Newcastle with wife Dr Smitha
and children.

ക രുണയവമകിയ ൽ ഉള്ളത്തിൽ ശമനാം കിട്ടിവയക്ക ാം
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Shri K U Mohanan
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ശ്രുതിമധുരം

മാരുതസന്ദേശം
-ക

ാ. കനരുകാവ് രാധാകൃഷ്ണൻ

കൂരിരുൾ മൂടുമാ കർക്കിടനാളുകൾ
കകാരിത്തരിപ്പിക്കുമിന്ദ്രധനുസ്സുകൾ
നിന്നകലാ കർക്കിടക്കരിമുകിൽ ഗർജനം
തെന്നകേ ഉണരൂ നീ ത ാകന്നാണമായകലാ
മേർവാടിയാകകവ മേർചൂടി നിൽക്കുന്നു
മാകവേിമന്നതന വരകവൽക്കുവാനിൊ
കൽപ്പകപ്പൂക്കുേ ചാമരം വീശകവ
കകരളി ഹർഷത്തിോറാടിനിൽക്കതവ
മാമക ഹൃത്തിൽ ഞാൻ
മാനസ ഗർത്തത്തിൽ

ാകിയ വിത്തുകൾ
ുഷ്പ്പിച്ചു കായിച്ചു

മാരുെകനാടിന്നു തകഞ്ചി ഞാൻ യാചിപ്പു
ദൂെു ക ായീടുകമാ എന്നുണ്ണി െൻ ചാതര

Dr N V Radhakrishnan

ആദയമായ് ഓെണം ൊെതെ വരനം
ആകരാമേുണ്ണി ഇകന്നാണമാകണാർക്കണം

is a Consultant Gastroenterologist.
Interests include literature, music,
travels. Longstanding Sruthi
member. He lives in Rochdale with
his wife Shoba.

െഴുകുക സൗമയമായ് മാമക സകരശം
ഉണരതെ ആയിരം നിന്ദ്ദമാകമാർമ്മകൾ
സമയമാം നദിെന്നിതേെിതരത്തുഴഞ്ഞു നീ
സ്മരണെൻ

വിഴത്തുരുത്തിതേത്തീടതവ

ഓർക്കുക കൂെതരാകത്താടിക്കളിച്ചെും
ഓണത്താർ തകെി നീയാടിരസിച്ചെും
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െുമ്പയും തെച്ചിയും കചമന്തിയും കചർത്തു
ഉമ്മറകക്കാോയിൽ

ൂക്കളം െീർത്തെും

ഉന്ദ്ൊടരാന്ദ്െിെൻ ഉന്മാദകവളയിൽ
ൂമുഖത്തിണ്ണയിൽ കകാേം വരച്ചെും
ആർപ്പുവിളികയാതടകയാണപ്പുേരിയിൽ
ആർന്ദ്ദമായ് െൃക്കാക്കരപ്പതന
ൂജിച്ചു
കകാടിയുടുത്തു നീ കകാവിേിൻമുറ്റത്ത്
കാർമുകിൽവർണ്ണതന കകകൂപ്പി നിന്നെും
മുറ്റതത്ത മാവിൽ ഞാൻ തകെികയാരൂഞ്ഞാേിൽ
ഉറ്റവതരാത്തു നീ ആറ്റിത്തിമർത്തെും
കാേന്ദ് വാഹത്തിൻ മായയാൽ മാഞ്ഞിടാം
കകവേം ച േമീ ബാേയസ്മരണകൾ

വിസ്മരിച്ചീടതല നീ വന്ന ാെകൾ
നിെയവസന്തത്തിൻ സംസ്കൃെി ധാരകൾ
ഭഗനീയ കൃഷ്ണതെ ഗീൊ രഹസയവും
ഭാരെ സംസ്കാര സാഗരവയാ ്െിയും
സിദ്ധാർത്ഥകദവതെ സാകരാ കദശവും
ചിത്തത്തിതേന്നും വിളക്കായ് ജവേിക്കതെ
കെടുക മാനസസഹസീരുഹത്തിോ
കനരായ വിജ്ഞാന വന്ദ്ജതപ്പാരുളിതന
കാേം തകടുത്താതെ സൂക്ഷിച്ചു തവയ്ക്കു നീ
കാോെിവർത്തിയാം കവദാന്ത ുഷ് ങ്ങൾ
ഉൾക്കാമ്പിൽ ഉണരതെ ക െൃക മൂേയങ്ങൾ
ഉയിരായ് നിനക്കായ് മിന്ദ്െമായ് നിെയവും!

ചില നാഴികക്കല്ലുകൾ...
1938 - The first talkie in Malayalam, "Balan", directed by
S Nottani was released.
1948 - Following the trend in other South Indian languages, where Carnatic singers and dancers were cast as
leading men and ladies. Noted classical dancer couple
Guru Gopinath & Thankamani Gopinath too have acted
as a lead pair in one of the earlier films called Prahlada.
1948 - A film (Nirmala) which featured 15 songs
penned by the great G Sankara Kurup was the first Malayalam film to introduce the concept of playback singing
(songs were sung by actors themselves prior to that).
Noted Carnatic classical singer T K Govinda Rao and Sarojini Menon were the first playback singers in Malayalam cinema. P J Cherian, who produced the film, also
became the first Malayali producer.
German national Felix J.H. Beyse directed the film Vellinakshathram, the first film to be produced by the famous Udaya studios and made exclusively in Kerala.
This film also introduced many popular artists of the
time like music director B.A. Chidamabaranath, lyricist
Abhayadev and actress Miss Kumari.

A scene from Balan
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റിപ്പോർട്ട്

FLIGHT OF THE LEGENDARY CROW
PHEASANT
- Dr L. Bhavendu
A crow pheasant flying across the world to bring the moonlit water
from different continents to fill the projector and the minds of cinephiles in
Kerala was the signature film of 2005 IFFK (International Film Festival of
Kerala) which was materialized by renowned director Shaji N Karun. The
flight of our own pheasant is celebrating the silver jubilee this year.
It started the journey in 1994 at Kozhikkode and from 2001 onwards it
settled at Thiruvananthapuram. Every edition features many categories including a cross section of world cinema of that year and competition section
of cinema mainly from developing countries. Now it outnumbers all film festivals in India in delegate participation. There are many films which made their
mark in the minds of every cine buff in Kerala of which I'm trying to portrait a
few since its first edition at Thiruvananthapuram (2nd IFFK) in 1995.
1. Mutter und Sohn (Mother and Son): (Alexander Sokurov, Russia)

Three characters - a sick mother, her son and nature fill this beautiful
and almost silent poetic film about mother-son relationship. The mother is in
great pain and gasps for air. Her son carries her on a long walk through a
dreamlike landscape in the countryside, along winding dirt roads under mystic Baltic sky, in isolation from the rest of the world. They return to their
home and after some time he witnesses the ultimate truth. He whispers to
her to go in peace and calmly wait for him. This film got marked as the film of
IFFK98.
Dr. L Bhavendhu.

2. Run Lola Run (Tom Tykwer, Germany)

A radiologist by profession,
This consists of three 20-minute movies, each dealing with same charhe is passionate about films; IFFK
acters but with different fates. In this the lead girl Lola is running almost
delegate since 1995.
throughout the movie in order to save her lover. We will see how the fate has
Short-film ‘Datham’ directed by
been modified by time and determination.
Dr. Bhavendu was accepted and
All segments are filled with displays of stills and animation, wild imagi- participated in Short film corner of
nation brilliantly executed.
Cannes film festival 2019. His
directorial
debut ‘Dwandwam’
3. Life as a Fatal STD (Krzysztof Zanussi, Poland)
One of the finest works of the Polish master depicting final weeks of a participated in Campus short film
cynical doctor. He discovers that he has cancer and for treatment he will have competition section in 2017 Interto go to Paris. As he knows his days are counted, he starts to question the be- national Documentary and Short
Film Festival of Kerala.
liefs that have sustained with him and raises many questions about life in the
viewer.

- 25 -

{ipXntcJ 2020

SRUTHIREKHA ൧൧൯൫

4. The Man Without A Past (Aki Kaurismäki,
Finland)

A man loses his memory after a traumatic
incident and the film shows his fight to survive and
build up an identity and living. With the kindness
of strangers and the love of a woman, life and
memories blossom around him. Though the character's face is unhappy and static, audience gets the
feel of joy and life time experiences behind it and
evokes thoughts about the absurdity of life.

5. Goodbye Lenin (Wolfgang Becker, Germany)
Up to what extent can a son go in order to

keep his mother happy? After the fall of Berlin wall,
a son tries to pretend that communism still reigns
in Berlin and to keep the fall of the GDR a secret
from his ailing mother, who was in coma at the
time of fall. He even recreates live television news!
His mother gets better and ready to get up and wit-
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nesses capitalist lives and logos around her. A great
shot of Lenin's huge statue hanging from a helicopter conveys a lot. This movie beautifully portraits a
boy's love for his mother.

6. Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring
(Kim Kiduk, South Korea)
In the backdrop of a Buddhist monastery
floating on a forest lake this film portrays a monk's
life cycle. As a boy, teenager and adult the monk
goes through different levels of mind and finally
reaches the ultimate peace. This film was shot
throughout a whole year to capture the seasonal

changes naturally. The impact of Zen Buddhism
and stunning visuals will take the viewer to another level so that he walks out of the cinema weightless. Kim Kiduk became phenomenal in IFFK scenario with this movie and it still continues.
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7. Look Both Ways (Sarah Watt, Australia)
Stories of several people who are not directly connected, but for their situations. In one way or
other the stories revolve around the edge of death.
At the end we understand that love and selflessness are answers to all the questions of life.

real-life story of the lead actress in the movie,
Krystyna Janda. It deals with the untimely death of
her husband, the acclaimed cinematographer Edward Kłosinski. Towards the end the film shows
the unpredictability of life and the viewer becomes
suspicious about the true reality.

8. Offside (Jafar Panahi, Iran)

13. Certified Copy (Abbas Kiarostami, France-

A revolutionary film about the fire within the
minds burning down the walls of restrictions surrounding women. Iranian women masquerading as
men try to get into Tehran's stadium to see the
match between Iran and Bahrain which is a punishable offense over there. Some are caught and
arrested but the spirit remains ... and spreads like
fire.

Iran)
A British writer comes across a French antiques dealer, during the release of his book titled
‘Certified Copy’. He later meets her at her shop and
goes for an aimless drive. Then with their conversations the story builds up and the viewer gets to
know the truth, that even the original is a copy of
another form.

9. Pan's Labyrinth (Guillermo del Toro, Spain

14. Even the Rain (Icíar Bollaín, Spain)

Mexico)

A crew to shoot a revisionist film about Columbus, reaches Bolivia and becomes part of the
natives struggle against the privatisation of drinking water there. As they get back from the location
the producer gets the most valuable gift from there
that he can ever get - a little glass bottle filled with
water, freedom and pride.

The fairy tale of a beautiful girl, Ofelia and
Princess Moanna. It takes place after the Spanish
civil war and unfolds a mystic world of monsters,
creatures and labyrinth. Towards the end it is seen
that drops of Ofelia's blood fall down the centre of
a spiral stone staircase onto an altar. Though the
sacrifice makes us sad, we see her sitting as the
Princess of the kingdom of the underworld.

10. Tokyo Sonata (Kiyoshi Kurosawa, Japan)
A middle-class Japanese family with father
being absolute power in the house. Due to outsourcing he loses his job and the man within fights
for his supremacy without revealing the truth.
Family bonds deteriorate and reconciliation
blooms by the sonata played by the gifted younger
son.

11. Maradona by Kusturica (Emir Kusturica,
France-Spain)

Story of the legendary modern footballer.
The director himself narrates the different shades
of the man behind the figure, especially the political one. Towards the end, two street guitarists
sing a song about him. Surprisingly the star himself
joins the duo and the film becomes iconic.

12. Sweet Rush (Andrzej Wajda, Poland)
A film on making a film intertwined with the

15. Amour (Michael Haneke, France-AustriaGermany)

Retired couple in their eighties living in an
apartment in Paris. The wife becomes paralyzed
and confined to a wheelchair. Her condition worsens. Husband determines to set the bird free.

16. Le Harve (Aki Kaurismäki, Finland-FranceGermany)
The story of French harbour Le Harve, a
young African refugee and a kind shoe shiner. In
today's world of immigration, inhumane treatment
of illegal immigrants and deportation, this film is
more relevant which shows how humanity crosses
all obstacles of man-made borders and tries to
make the globe as depicted in John Lennon's
'Imagine'.

17. Tangerines (Zaza Urushadze, EstoniaGeorgia)

It is during the season’s crop of tangerines,
there occurs a crossfire between two small bands
of rival soldiers and two survive, a Chechen and a
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Georgian. Two Estonians take care of them and
bring them back to health and the rivalry continues. As days goes by hatred changes into love and
care under the older Estonian, but the inevitable
happens. This film simply proves that humanity
cures every scar.
18. Wild Tales (Damián Szifron, Argentina-Spain)

An anthology composed of six standalone
short films, all portraying extremes of anger and
revenge and the futility of such feelings.

19. Mustang (Deniz Gamze Ergüven, Turkey)
Tells about the worldwide phenomena of forbidden freedom of women. Five sisters who are
almost in a house arrest at different stages of life
resist against the social and family systems and
tries to escape from their own lives for a better
one.

20. After Image (Andrzej Wajda, Poland)
Story of a rebellious artist Władysław
Strzeminski who refused to renounce abstract art,
despite the Stalinist artistic regime. He loses his
position at the school and society under the bureaucracy and finally he succumbs to the fate.
There is a beautiful scene in which Strzeminski is
painting in a sunlit room. Then a huge red poster of
Stalin covers the window and the room and his
canvas become immersed in dark red.
21.

I, Daniel Blake (Ken Loach, United Kingdom

-France)
This depicts an old widowed ailing carpenter's struggle for life in the era of computers and
online applications. His one-man fight for justice

and his bond with a single mother who's struggling
to take care of her two children conveys the present situation of many lives which we see in our
day to day life…but goes unnoticed.

22. On Body and Soul (Ildikó Enyedi, Hungary)
A man and a woman have the same dreams
of snow deer at night and begin to know each other
through the dreams. It becomes their real world
where they want to meet again. Towards the end
they decide to unite and last shot shows dream scene but with no deer.

23. Capharnaum (Nadine Labaki, Lebanon)
Zain, the12-year-old boy in the film raises
many disturbing questions. Issues like child labour,
child marriage and illegal migration are beautifully
portrayed in this film. Last shot of the smiling face
of Zain for his ID card is the only time where he had
a smile in his face in the whole movie.

24. Parasite (Bong Joon-ho, South Korea)
During the opening shots itself the parasitism is shown by Wi-Fi data capturing. Slowly the
plot expands to the entire family and by the end the
viewer is perplexed who the real parasites are?
Parasites are not born, but made.
As the crow pheasant's flight continues, the
second week of every December becomes a time
for every cine buff to experience the greatest art
form from around the globe and be enlightened
with the moonlit water.

Milestones in Malayalam Cinema
1951 - Jeevitha Nouka", considered the first
"blockbuster" in Malayalam cinema history was
released Featuring Thikkurissi Sukumaran Nair,
the first "star" of Malayalam cinema, this film also
marked the debut of the legend V Dakshinamoorthy as music director and popular folk singer Mehboob as playback singer
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റിപ്രെഷൻ
-ഡ

ോ. ഡജോജി കുര്യോഡകോസ്

മരിക്കും മകൻപേ ആരരരെങ്കിലകും നിങ്ങൾ അടക്ും രെെ്തിട്ടകപടോ ?
മരിച്ചവർ െിലർ ഉെിപരോരടെിരിക്കന്ന അകത്തളങ്ങളിൽ അടെോളങ്ങരളോന്നകപമ പേഷിപ്പിക്ോരതഉെിർരത്തഴകപന്നൽക്ോനോവോത്തവണ്ണുംമരിക്കന്നതിൻ മകൻപേ അടക്ും രെെ്തിട്ടകപടോ….ഒരിക്രലങ്കിലകും?
നിങ്ങളിലകണങ്ങോത്ത മകറിവകകൾക്ോേവോസമോെ്
നിങ്ങളവരര മരിക്കും മകൻപേ മറവക രെെ്തിട്ടകപടോേിരന്ന അവരടകത്തിരകന്നോലകും അരികിലില്ലപല്ലോ !
അവരര പകട്ടോലകും പകൾക്കന്നില്ലപല്ലോ!
അവരര കടോലകും കോണകന്നകമില്ലപല്ലോ !

ഡ

ോ.ഡജോജി കുര്യോഡകോസ്
മൂവോറ്റകേകഴ സവപേേി,
ഭ്്ിുംസ്ബിെിൽ
കൺസൾട്ടെ് സസക്ിെോഭ്ടിസ്റ്റ്
ആെി പ ോലി രെയ്യകന്നക

മരിച്ചവപരോട് എന്തിനക പേഷയും, രവറകപ്പകകൾ !
അവർക്ിനി നിരെ ഒന്നിലകും ഓഹരിെില്ലപല്ലോ ...
ഭ്രോന്തക േൂക്കും കനത്ത കറകത്ത രോഭ്തിെിൽ
ആേകേഭ്തി കിടക്െിൽ, രെന്നിരിക്രവ ഉെർരത്തഴകപന്നൽക്ോൻ ഭ്േമിക്കന്നവരരരെല്ലോും
മനസ്സകരകോടോെിരല്ലങ്കിൽ മരകന്നിനോൽ തടെണും
ഓർമ്മകരള വീടകും അടക്ും രെയ്യണും.
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Morning Glory Awakens
- Mrs . Shoba Arun

Dr Shoba Arun

is a sociologist and author
working in Manchester
Metropolitan University. She is
an active member of Sruthi.
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A Tragic Romance
-Mrs Shobhana Sankarankutty

Mrs. Shobhana Sankarankutty
is a passionate reader and an avid
fan of classical music and Kerala
temple arts. She has been
contributing 'middles' to leading
English dailies. Her articles have
dealt with a wide range of topics
celebrating our life and culture.
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ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്ത്
- ദസാജൻ വാസുദേവൻ

ഓമദന…
നിദനാടു ഞാൻ എന്നനങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുദടാ
ഒറ്റയ്കിരികാൻ എന്തിഷ്ടമായിരുന്നനനിന്നകന്
ഒറ്റയ്കിരുനു സവപ്നം കാണാൻ.

ഇദപാൾ:
ചുറ്റും തണുത്തുറഞ്ഞ ശൂനയമായ ചുവരുകൾ
കുഞ്ഞു ജനാലയിലൂന്നട അരിച്ചിറങ്ങുന ശീതകാറ്റ്
ഇനു ഞാൻ സവപ്നം കാണുനത് ചൂടിനു ദവടിയാണ്.
എനിക് ഓർമ വരുനു ആ രാത്തി:
അന് ശിശിരത്തിന്നെ തണുപുടായിരുനു
പദേ അവരുന്നട സിരകളിൽ തീയായിരുനു
യുവതവത്തിന്നെയും മേയത്തിന്നെയും തിളപായിരുനു
ന്നവട്ടുന്നകാടദപാൾ ചിതറിയ ദചാരയ്കും ചൂടായിരുനു.

എനിക് നല്ല ഓർമയുട്
മുഖത്തു ന്നതറിച്ച ദചാര തുടച്ചു ഞാൻ തിരിഞ്ഞദപാദേകും
നിന്നെ ശരീരം തണുത്തുതുടങ്ങിയിരുനു.

സസോജൻ വോസുസേവൻ.

പിന്നന ഞാൻ കാണുദപാൾ
നീ ദമാർച്ചറിയുന്നട തണുപിൽ
മരിച്ചു മരവിച്ച്, മഞ്ഞുകട്ട ദപാന്നല –
എനിക് നല്ല ഓർമയുട്.

മലയാള സംഗീതം,
സാഹിതയം, കല, സംസ്കാരം
തുടങ്ങിയവയിൽ താല്പരയം.
സവദേശം നൂറനാട്. താമസം

ഇനു ഞാൻ സവപ്നം കാണുനത് ചൂടിനു ദവടിയാണ്

ആബർഡീനിൽ.

പുലർന്നച്ച മൂടിപുതച്ച് കിടയ്കകുള്ളിൽ…
എന്നെ കകകന്നള ചുറ്റി നിന്നെ കുഞ്ഞു വിരലുകൾ
നിന്നെ കുഞ്ഞു കവിളുകളിൽ ചൂടിന്നെ ചുവപ്
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നിന്നെ കുഞ്ഞിച്ചുടുകളിൽ പുഞ്ചിരിയുന്നട നനവ്
നിന്നെ തലമുടിച്ചുരുളുകൾകുള്ളിൽ
എന്നെ വിരലുകളുന്നട ചൂട്.

കവകാന്നത അവയും തണുത്തു തുടങ്ങും
ന്നമന്നല്ല, മഞ്ഞുകട്ട ദപാന്നല
അദപാദേയ്കും അവന്നരന്നന താന്നേയിറകും
പിന്നന കവേയുത ശ്മശാനത്തിന്നല ചൂടിൽ ഞാൻ
പുനർജനികും
എന്നെ ആത്മാവ് നിന്നനദത്തടി ഉയരും
അമൂർത്തമായ വിരലുകളാൽ ഞാൻ വീടും
നിന്നെ നനുത്ത തലമുടിയിൽ തേുകും.

ഇഷ്ടമാന്നണനികിദപാേും
ഒറ്റയ്കിരുനു സവപ്നം കാണാൻ…

ചില നോഴികക്കല്ലുകൾ…
1968 - Sarada becomes the first actor to bring the National Award for acting to Malayalam through the
movie Thulabharam

1972 - Adoor Gopalakrishnan's directorial debut
Swayamwaram brought the National Award (Swarna
Kamal) for Best Feature Film back to the shores of Kerala
A Scene from Thulabharam
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പുസ് തകപരിചയം

പി. കേശവകേവിന്റെ അയൽക്കാർ
-ന

ാ. നനനാൻ

ാനിനയൽ

‘ഓടയിൽ നിന്ന്’ എന്ന കൃതിയിൽ കൂടി മലയാള നനാവൽ സാഹി
തയനവദിയിൽ സവന്തമായ ഒരിടം സൃഷ്ടിച്ച ശ്രീ പി.നകരവനദവിന്റെ ശ്പര
സ്തമായ ഒരു നനാവലാണ് ‘അയൽക്കാർ’. 1964-ന്റല നകശ്രസാഹിതയ
അക്കാദമി പുരസ്കാരം നനടിയ ഈ കൃതിയുന്റട 17-ആം പതിപ്പ് 2018-ൽ
പുറത്തിറങ്ങുകയുണ്ടായി.
നകരളത്തിന്റല സാമൂഹിക പരിവർത്തനങ്ങളുന്റട ചരിശ്തത്തിൽ ശ്പനതയകം
ശ്രനേയമായ മൂന്നു സംഗതികളുന്റണ്ടന്ന് നകരവനദവ് മുഖവുരയിൽ ശ്പസ്താ
വിക്കുന്നു – മരുമക്കത്തായ സശ്രദായത്തിന്റെ തകർച്ച, ജാതീയമായ അവര
തകൾ അനുഭവിച്ചുന്റകാണ്ടിരുന്ന ഈഴവസമുദായത്തിന്റെ വിജയകരമായ
ഉോരണം, ശ്കിസ്തയൻ സമുദായത്തിന്റെ സാരത്തികവും വിദയാഭയാസപരവു
മായ ഉയർച്ച. ഈ മൂന്നു പരിവർത്തനങ്ങന്റള മൂന്നു കുടുംബങ്ങളിൽ ശ്പതിഫ
ലിപ്പിക്കുന്നതാണ് അയൽക്കാർ.
മംഗലനേരി-പാച്ചാഴി തറവാടുകൾ സുഭിക്ഷതയുന്റടയും ശ്പൗഢിയു
ന്റടയും ഉത്തുംഗരൃംഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ
കുടുംബങ്ങളുന്റട തകർച്ച നനാവലിന്റല നവദനാജനകമായ ഒരു പരിണാമമനശ്ത.
മംഗലനേരി
കാരണവരായ
പത്മനാഭപിള്ളയും
പാച്ചാഴിക്കാരണവരായ
മാധവക്കുറുപ്പും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാവാന്റത, മാത്സരയബുേിനയാന്റട,
തറവാടിന്റെ ആഭിജാതയന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള ദുരഭിമാനനത്താന്റട ആ അധഃപതന
ത്തിനു നനതൃതവം നൽകി.
പുശ്തനുനവണ്ടി, തറവാടിെ നിലനില്പിനുനവണ്ടി നിസ്തുലമായ തയാഗം
സഹിച്ച സുമതിയമ്മ ആ തകർച്ചയുന്റട കാലഘട്ടത്തിന്റല ഒരു സവിനരഷത
യായിരുന്നു. വിലാസിനിയുന്റടയും നരിനിയുന്റടയും നഗാപാലകൃഷ്ണന്റെയും
ഒളിച്ചുനപാക്ക്, തകർച്ചയിൽനിന്ന് രക്ഷന്റപ്പടുവാനുള്ള ആശ്ഗഹം മാശ്തമായി
രുന്നുന്റവന്നും
അവന്റരല്ാം
നരിക്കാന്റത,
കഴിവുകന്റള
വികസിപ്പിച്ചു
ന്റകാണ്ടുതന്റന്ന തിരിച്ചുവരികയും ന്റചയ്തുന്റവന്നും ശ്ഗന്ഥകർത്താവ് ശ്പസ്താ
വിക്കുന്നു. രാജനരഖരൻ കൂട്ടുകുടുംബസശ്രദായത്തിൽനിന്ന് ന്റതറിച്ചുനപായ
സവാർത്ഥമതിയായ ഒറ്റയാനാന്റണന്ന് അനേഹം അഭിശ്പായന്റപ്പടുന്നുണ്ട്. അനത
സമയം ഭാസ്കരക്കുറുപ്പും സുകുമാരൻ നായരും നരിനിയും രവീശ്രനുന്റമല്ാം

Dr Ninan Daniel
Has been a long-standing well
wisher of ‘Sruthi’. He is proud of
his Central Travancore heritage
and he has a special interest in the
interface between literature and
social changes.

പുതിയ തലമുറയുന്റട ശ്പതിനിധികളായി രൂപാന്തരന്റപ്പടുകയാണ്.
കുഞ്ഞനും

കല്യാണിയും

പത്മനാഭപിള്ളയുന്റടയും

മാധവക്കുറു

പ്പിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിന്റല ഈഴവരായിരുന്നു. വാസുവും ദിവാകരനും യനരാ
ധരയും പരിവർത്തനകാലയളവിന്റല ഈഴവസമുദായന്റത്ത ശ്പതിനിധീക
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രിക്കുന്നു.
തികഞ്ഞ

അവർ നരിയില്ാത്തവരല്;
സവാതശ്ന്തയനബാധമുള്ളവരാണ്.

പനക്ഷ
മംഗല

നേരിയിൽ ന്റചന്ന് ഓച്ഛാനിച്ചു നിൽക്കാനും തശ്രാ
ന്റനന്നും തശ്രാട്ടിന്റയന്നും വിളിക്കുവാനും അവർ
തയ്യാറിന്റല്ന്നു മാശ്തം.
അനാഥനായി, അഗതിയായി മംഗലനേരി
യിൽ വന്നുകയറിയ കുഞ്ഞൻ സരൂർണ്ണ സമർ
പ്പണനത്താന്റട കഠിനാധവാനനത്താന്റട കാലശ്കനമണ
ആ
തറവാട്ടിന്റല ഒരവിഭാജയഘടകമായിത്തീർന്നു.
മുനക്കാണക്കരയിന്റല സവർണ്ണരുന്റട എതിർപ്പിന്റന
നനരിട്ട് അയാൾ പത്മനാഭപിള്ളയുന്റട വിരവസ്ത
കാരയസ്ഥനായി മാറി. ആ
തറവാടിന്റെ നശ്രയ
സ്സിനും അഭിവൃേിക്കും നവണ്ടി കുഞ്ഞൻ നില
ന്റകാണ്ടു. എന്നാൽ പാച്ചാഴിത്തറവാട്ടുകാർ ശ്പചരി
പ്പിച്ച അപവാദങ്ങൾ അയാന്റള തകർത്തു.
അയാൾ ശ്ഗാമം വിട്ട് സനയാസിയായി ജീവി
ക്കുന്നു. തിരിച്ചുവന്ന് അജ്ഞാത സനയാസിയായി
ന്റമതിയടിപ്പുറത്തു നടന്ന കുഞ്ഞന്റെ ഹൃദയം
മംഗലനേരിത്തറവാടിന്റെ തകർച്ചയിൽ വിലപിക്കു
കയാണ്. അവസാനം ന്റകാച്ചശ്രാന്റനയും ന്റകാണ്ട്
അയാൾ കാരിക്കു നപാകുന്നു.
കുഞ്ഞുവറീതിന്റനയും
മാമ്മൻ
മുതലാളി
നയയും അവരുന്റട കുടുംബാംഗങ്ങന്റളയും പി.നകര
വനദവ് ചിശ്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വളന്റര ശ്രനേയ
മാണ്. നകരളത്തിൽ അനങ്ങാളമിനങ്ങാളം സംഭവിച്ചു
ന്റകാണ്ടിരിക്കുന്ന
സാമൂഹയ,
സാംസ്കാരിക,
രാശ്ഷ്ടീയ പരിവർത്തനങ്ങളിൽ
ഒന്നും
താത്പ
രയമില്ാന്റത
ധനസരാദനത്തിലും
വിദയാഭയാസ
ത്തിലും ശ്രേിച്ചിരുന്ന ശ്കിസ്തയൻ സമുദായന്റത്ത
ശ്പതിനിധീകരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുവറീതും കുടുംബവും.
കഠിനമായ അധവാനവും ബുേിപൂർവ്വമായ സാര
ത്തികാസൂശ്തണവും
അയാന്റള
സരാദയക്കാര
നാക്കി. 99-ന്റല ന്റവള്ളന്റപ്പാക്കത്തിൽ തന്റെ വീടും
സർവ്വസവവും നഷ്ടന്റപ്പട്ട് മംഗലനേരിയിൽ അഭയം
നതടിയ കുഞ്ഞുവറീതിനും കുടുംബത്തിനും നക
ത്താങ്ങായത്
പത്മനാഭപിള്ളക്കാരണവരായി
രുന്നു. എന്നാൽ വിധിനവപിരീതയം എനന്ന പറ
നയണ്ടൂ, അടിക്കടി നനരിനടണ്ടി വന്ന തിരിച്ചടികളുന്റട
ഫലമായി തറവാടിന്റെ രക്തിയും ശ്പതാപവും ഗണയ
മായി ക്ഷയിച്ചനപ്പാൾ കുഞ്ഞുവറീതും കുടുംബവും
പുനരാഗതിയുന്റട പടവുകൾ കയറുകയായിരുന്നു.

{ipXntcJ 2020
SRUTHIREKHA ൧൧൯൫

99-ന്റല ന്റവള്ളന്റപ്പാക്കം മുതൽ രണ്ടാം നലാക
മഹായുോവസാനംവന്റരയുള്ള കാലയളവിൽ, വട
ക്കൻ നകരളത്തിന്റല ഒരു ശ്ഗാമശ്പനദരം ദർരിച്ച
സംഭവപരരരകളാണ് നനാവലിന്റല ശ്പനമയം. ന്റവള്ള
ന്റപ്പാക്കം എന്ന ദുരന്തം നാടിന്റന ശ്ഗസിച്ചനപ്പാൾ,
ജാതിവയവസ്ഥകനളയും അതിന്റെ ആചാരങ്ങനളയും
മാമൂലുകനളയും അവഗണിച്ചുന്റകാണ്ട് സമൂഹത്തിന്
അത്താണിയായിത്തീർന്ന പത്മനാഭപിള്ള മാനവിക
തയുന്റട മാതൃകയും സാമൂഹയപരിവർത്തനശ്പശ്കിയ
യിന്റല മാർഗ്ഗദർരിയുമായി.
എന്നാൽ നിയമം നകയിന്റലടുത്താൽ ആരാ
യാലും അതിന്റെ ഭവിഷത്തുകൾ അനുഭവിനക്കണ്ടി
വരും.
പാച്ചാഴിക്കുറുപ്പൻമാർ കരശ്പമാണിത്തമുള്ള
വരായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് അവർ രാജാക്കൻ
മാരുന്റട പടനായകൻമാരും കളരിയാരാൻമാരുമാ
യിരുന്നുവനശ്ത. ഇവിന്റട പറയുന്ന കഥ നടക്കുന്ന
കാലത്ത് മാധവക്കുറുപ്പായിരുന്നു പാച്ചാഴിയിന്റല
കാരണവർ. അനേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് തറ
വാടിന്റെ സാരത്തികസ്ഥിതി അടിക്കടി നമാരമായി
ന്റക്കാണ്ടിരുന്നു. പൂർവ്വികർ വരുത്തിവച്ച കടബാധയ
തകൾ തീർക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ാന്റത വന്നതു
ന്റകാണ്ട്, കടക്കാർ നകാടതി മൂലം നിലങ്ങളും
പുരയിടങ്ങളും നലലം ന്റചയ്ന്റതടുത്തു. കൂടുതൽ
കടം വരുത്തുന്നതിൽ മാധവക്കുറുപ്പും ഒട്ടും നമാര
ക്കാരനായിരുന്നില്!
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മംഗലനേരിക്കാർ കുട്ടൻപിള്ള നവദയർ എന്ന
കാരണവരുന്റട കാലത്താണ് വലിയ പണക്കാരായി

യിലാണ് അനുവദിച്ചുകിട്ടിയത്. വലിന്റയാരു തുക
ഇതിനു ചിലവായി. മംഗലനേരിയിന്റല ആഭരണ

ത്തീർന്നത്. പാച്ചാഴിക്കാനരാളം തന്റന്ന ആഭിജാ
തയവുമുണ്ടായിരുന്നു
അവർക്ക്.
നവദയരുന്റട

ങ്ങൾ എല്ാം പണയത്തിലായി എന്നാണ് നകരവ
നദവ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിന്റട ഒരു ന്റകാല

ന്റകാച്ചുമകനാണ് കഥാനായകൻ പത്മനാഭപിള്ള.
അനേഹം മശ്ടിക്കുനലഷൻ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുനരാൾ
മുനക്കാണക്കരയിൽ പടർന്നുപിടിച്ച മസൂരി നരാഗ

നക്കസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്.

ത്തിൽ മാതാപിതാക്കളായ ഭാഗീരഥിയമ്മയും നാരാ
യണപിള്ളയും മരണമടഞ്ഞു.
അകാലത്തിൽ

തറവാട്ടുഭരണം

പത്മനാഭ

പിള്ളയുന്റട തലയിൽ വന്നു വീണു; മൂന്നു സനഹാ
ദരികളുന്റട ഭാവിചുമതലകളും. പാച്ചാഴിക്കാരും മംഗ

ഏറ്റവും നകൾവി നകട്ട വക്കീലിന്റന ന്റകാണ്ടു
വന്ന്, ഏറ്റവും ആർഭാടമായി നകസ് നടത്തുന്നതിൽ
മംഗലനേരിക്കാരും പാച്ചാഴിക്കാരും തമ്മിൽ മത്സര
മായി. സർവ്വവും നരിച്ചാലും നകസ് ജയിക്കണം,
കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം പുലർത്തണം എന്ന
വിചാരനമ
പത്മനാഭപിള്ളയ്ക്കും
ഭാരയയ്ക്കും
സനഹാദരിമാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.

ലനേരിക്കാരും തമ്മിൽ നടന്ന വിവാഹബന്ധങ്ങൾ
ഒട്ടനവധി
ശ്പര്നങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി.
അതിനുത്തരവാദി ഒരു വലിയ പരിധിവന്റര പത്മനഭ

കുഞ്ഞൻ നപായതിനു നരഷം മംഗലനേ
രിയിന്റല നിലങ്ങളിലും പുരയിടങ്ങളിലും കൃഷി മരീ
ഭവിച്ചു. തദ്ഫലമായി വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള

പിള്ളയായിരുന്നു.

വരവ് ഗണയമായി കുറഞ്ഞു. ചിലവ് താങ്ങാനാ
വാത്ത
വിധം
വർേിക്കുകയും
ന്റചയ്തു.

മംഗലനേരിക്കാരുമായുള്ള

വിവാഹബന്ധ

ങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞതിനു നരഷം പാച്ചാഴിക്കാർ കുഞ്ഞ
ന്റനക്കുറിച്ചും പത്മനഭപിള്ളയുന്റട സനഹാദരിമാന്റര
ക്കുറിച്ചും അപവാദങ്ങളും ദൂഷയങ്ങളും പറഞ്ഞു
ന്റകാണ്ടിരുന്നു.
കുഞ്ഞൻ
ഹൃദയനവദനനയാന്റട
മുനക്കാണക്കരയിൽ നിന്ന് അശ്പതയക്ഷനായി.
കുഞ്ഞന്റെ തിനരാധാനത്തിനു നരഷം നടന്ന
സംഭവവികാസങ്ങൾ മുനക്കാണക്കരയുന്റട യര
സ്സിനു കളങ്കം ചാർത്തി; മംഗലനേരി-പാച്ചാഴി തറ
വാടുകളുന്റട വീഴ്ചയ്ക്കും തകർച്ചയ്ക്കും വഴി
ന്റതളിച്ചു ന്റകാണ്ട്. ഭഗവതീനക്ഷശ്തത്തിന്റല ഉത്സവ
ത്തിന് വരിച്ച ആൾക്കൂട്ടമാണ് എത്തിയത്. മംഗ
ലനേരി-പാച്ചാഴി തറവാട്ടുകാർ ഒരു എറ്റുമുട്ടലി
നുള്ള തയ്യാന്ററടുനപ്പാന്റട ചട്ടരികളുന്റമാത്ത് നക്ഷശ്ത
ത്തിന്റെ മുൻവരത്തുള്ള ആൽത്തറയിൽ നിലയുറ
പ്പിച്ചു. ഒരു കളിന്റച്ചറുക്കൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു –
“കുഞ്ഞന്റെ നചാത്തിമാരു (പത്മനാഭപിള്ളയുന്റട
സനഹാദരിമാർ) വരുന്റന്നടാ വരുന്നു.” തുടർന്നു
നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കഠാരകളും പിച്ചാത്തികളും
അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയർന്നു – താണു. അഞ്ചുനപന്റര

മംഗലനേരിയിന്റലയും പാച്ചാഴിയിനലയും സ്ഥാവര
ജംഗമസവത്തുക്കന്റള നരിപ്പിച്ചുന്റകാണ്ട് ഉത്സവനക്ക
സിന്റെ വിചാരണ നീണ്ടുനപായി.
ഏതാണ്ട് ഈ കാലയളവിൽ, പാച്ചാഴിക്കാര
ണവർ മാധവക്കുറുപ്പിന്റെ നനതൃതവത്തിൽ ഈഴവരു
മായി ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നു. ഈഴവരുന്റട കട
കൾക്കും വീടുകൾക്കും നായന്മാർ തീ വയ്ക്കുകയു
ണ്ടായി.
മുഹമ്മദീയരും
ഈഴവർന്റക്കതിരായി.
നായർ മുസ്ീം സംഘടിത രക്തി ഈഴവന്റര വിരട്ടി
നയാടിച്ചു. പിൻവാങ്ങിയ ഈഴവർ മുനക്കാണക്കര
യിന്റല പാലം തകർത്തു കളഞ്ഞു. ഈ ലഹളയിൽ
കുനറ നായന്മാരും ഈഴവരും മരിക്കുവാനിടയായി.
ന്റപാലീസ് കുനറ അറസ്റ്റുകൾ നടത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ
കുഞ്ഞന്റെ മക്കൾ വാസുവും ദിവാകരനും ഉൾന്റപ്പ
ട്ടിരുന്നു. പത്മനാഭപിള്ളയുന്റട തറവാടും കുഞ്ഞന്റെ
വീടും ലക്ഷയമാക്കി ഒരു നായർ പട മംഗലനേരി
യിനലക്ക് മാർച്ചു ന്റചയ്തു. കുഞ്ഞന്റെ വീട് കത്തി
ക്കുവാൻ മുതിർന്ന ഒരു നായർ ന്റചറുപ്പക്കാരന്റെ
നക, പത്മനാഭപിള്ള ന്റവട്ടിമുറിച്ചു.

രണ്ടുവള്ളങ്ങളിൽ
കയറ്റി
ആരുപശ്തിയിനലക്കു
ന്റകാണ്ടുനപായി. അവരിൽ രണ്ടുനപർ മരിച്ചവരായി

കുഞ്ഞുവറീത് പാടത്തും കരയ്ക്കും കര
യ്ക്കും കൃഷിന്റചയ്തു സരാദിക്കുന്ന പണം പത്മ

രുന്നു. അടുത്ത ദിവസം പത്മനാഭപിള്ളയും ഭാരയാ
സനഹാദരൻ രാമൻപിള്ളയും അറസ്റ്റിലായി. മജി
സ്നശ്തട്ട് നകാടതിയിലും ന്റസഷൻസ് നകാടതിയിലും

നാഭപിള്ളയ്ക്കു
ന്റകാടുക്കുകയാണ്
പതിവ്.
അതിനു പകരമായി ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ രനണ്ടക്കർ
പുരയിടവും ഇരുപതുപറ നിലവും കുഞ്ഞുവറീതിന്

തള്ളന്റപ്പട്ട ജാമയാനപക്ഷ അവസാനം നഹനക്കാടതി

ഒറ്റിയായി ലഭിച്ചു.
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ഉത്സവലഹളയിൽ സാരമായ പരിനക്കറ്റ പാച്ചാ
ഴിക്കാരണവർ മാധവക്കുറുപ്പിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക്

ന്റവറും തടവു രിക്ഷയാണ് ന്റകാടുത്തത്. ഒരു
നായരുന്റട നക നതാളിൽ വച്ച് ന്റവട്ടിക്കളഞ്ഞതിന്

വലിന്റയാരു തുക ചിലവായിന്റക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു;
അതിനു പുറനമ നകാടതിചിലവും. ഉത്സവലഹള

പത്മനാഭപിള്ളയ്ക്ക് മൂന്നു വർഷം കഠിനതടവു
വിധിച്ചു. അങ്ങന്റന രണ്ടു നകസുകളിലായി അനേഹ

നക്കസ് ന്റസഷൻസ്നകാടതിയിലും നായരീഴവനക്കസ്
മജിസ്നശ്ടറ്റ്നകാടതിയിലും
വിചാരണയിലിരിക്കുക
യാണ്.

ത്തിന് അഞ്ചുന്റകാല്ം രിക്ഷയായി.

ഈ
സമയത്താണ്
മുനക്കാണക്കരയിൽ
നിന്നു നാടുവിട്ട കുട്ടപ്പണിക്കർ ഇരുപതു വർഷന്റത്ത
ശ്പവാസജീവിതത്തിനു നരഷം വലിയ പണക്കാര

നേരിത്തറവാട്
അനുദിനം
വീണുന്റകാണ്ടിരുന്ന
നപ്പാൾ, കുഞ്ഞുവറീതും കുടുംബവും തഴച്ചു വളരു
കയായിരുന്നു. തന്റെ മകൻ രാമചശ്രന്റന തിരുവ

നായി തിരിന്റച്ചത്തുന്നത്. മാധവക്കുറുപ്പിന്റെ നകാട
തിക്കാരയങ്ങളുന്റടയും ചികിത്സയുന്റടയും ചുമതല

നന്തപുരത്ത് നകാനളജിൽ അയച്ച് പഠിപ്പിക്കാനായി
സുമതിയമ്മ
കുട്ടപ്പണിക്കരുന്റട
നകയിൽനിന്ന്

ഇയാൾ
ഏന്ററ്റടുക്കുന്നു.
പകരമായി
പാച്ചാഴി
ക്കാരുന്റട ഏഴ് ഏക്കർ പുരയിടവും അൻപതുപറ
നിലവും
കുട്ടപ്പണിക്കർക്ക്
ദീർഘകാലാവധിക്ക്

പണം വാങ്ങിയത് മംഗലനേരിത്തറവാട്ടിൽ കലര
ലായ എതിർപ്പിനും അപവാദങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കി.

നകവരപ്പണയമായി ലഭിച്ചു. നകസ് മുനന്നറുന്ന
നതാന്റട പാച്ചാഴിയിന്റല സവത്തിൽ പകുതിയിലധികം
കുട്ടപ്പണിക്കരുന്റട നകവരമാകുന്നു.
മംഗലനേരിയിന്റല സ്ഥിതിയും വയതയസ്തമല്.
എൺപതുപറ നിലവും ഏനഴക്കർ പുരയിടവും

പാച്ചാഴികുടുംബം തകർന്നു തരിപ്പണമായി.
തറവാട്ടിൽ ആണും തൂണും ഇല്ാതായി. മംഗല

തലമുറകളായി തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച സാമൂഹയ
അടിമത്തച്ചുമടിന്റന വലിന്റച്ചറിഞ്ഞുന്റകാണ്ട് ഈഴ
വർ ഒരു നവീകരണ ന്റകാടുങ്കാറ്റ് ഇറക്കിവിട്ടു
എന്നാണ് ശ്ഗന്ഥകർത്താവ് നരഖന്റപ്പടുത്തീരിക്കു
ന്നത്. മുനക്കാണക്കരയിന്റല തകർന്നു ചിതറിനപ്പായ
നായർതറവാടുകളിന്റല വസ്തുവകകൾ അധികവും

കുഞ്ഞുവറീതിനു ലഭിക്കുന്നു. അയാളും കുടും
ബവും വിശ്രമമില്ാന്റത രാപകൽ നജാലിന്റചയ്യുക
യാണ്.

ശ്കിസ്തയാനികളുന്റട
വരുന്റട പക്കലും.

ഉത്സവലഹളനക്കസിൽ, പത്മനാഭപിള്ളയ്ക്ക്
നാലു വർഷം കഠിനതടവു ലഭിച്ചു. അനേഹം അപ്പീൽ

മുനക്കാണക്കരയിൽ എവിന്റടയും ഉയർന്നു വന്നു.
നായരീഴവ ലഹളയിൽ തകർത്തുകളഞ്ഞ പാല

ന്റകാടുത്തു കാത്തിരിപ്പു തുടങ്ങി. അങ്ങന്റന ഒരു
നകസ്
നഹനക്കാടതിയിലും
മന്ററ്റാരു
നകസ്
ന്റസഷൻസ് നകാടതിയിലും. രണ്ടിനും പണം വാരി

ത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ പാലവും പഴയ നറാ ി
ന്റെ പുതുക്കൽ പണിയും മാധവൻ കൺശ്ടാക്ടറുന്റട
നമൽനനാട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയായി. പുതിയ ഒരു

ന്റയറിനയണ്ടി
കുഞ്ഞുവറീത്

വന്നു.
ആവരയന്റപ്പടുനരാന്റഴല്ാം
പണം നൽകുന്നുണ്ട്. പകരമായി

സാമൂഹയബന്ധം ന്റകട്ടിന്റപ്പടുക്കുന്നതിന് മുഖാന്തിര
മായി ഈ പാലത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉൽ

മംഗലനേരിയിന്റല നാലു തലമുറകളുന്റട സവത്ത്
അയാളുന്റട ന്റകാച്ചു പുരയിനലക്ക് ഒഴുകിന്റക്കാണ്ടി
രുന്നു. ആന ന്റമലിഞ്ഞു തുടങ്ങി. പനക്ഷ ആന

ഘാടനം ന്റചയ്യുവാൻ ബഹുമാനന്റപ്പട്ട ദിവാൻജിന്റയ
ക്ഷണിച്ചുന്റകാണ്ട്
ശ്പസംഗിച്ചത്
പാച്ചാഴിയിന്റല
ഭാസ്കരക്കുറുപ്പും
അനേഹത്തിന്
കൃതജ്ഞത

ന്റമലിഞ്ഞാലും ന്റതാഴുത്തിൽ ന്റകട്ടാന്റനാക്കുനമാ?

ആരംസിച്ചത് കുഞ്ഞന്റെ മകൻ ദിവാകരനും.

നായരീഴവ ലഹളനക്കസിൽ വിധി വന്നനപ്പാൾ
നായൻമാരും ഈഴവരും മുസ്ീങ്ങളും ഉൾന്റപ്പട്ട ശ്പതി

സുമതിയമ്മയുന്റട ആത്മഹതയ മംഗലനേരി
ത്തറവാടിന്റന മാശ്തമല്; മുനക്കാണക്കരന്റയ ആക

കന്റള മൂന്നു മുതൽ പത്തുവർഷം വന്റര കഠിനതട
വിനു രിക്ഷിച്ചു. കുഞ്ഞന്റെ മക്കൾ വാസുവിനും

മാനം ന്റെട്ടിപ്പിച്ചു. അമ്മയുന്റട ദാരുണാന്തയം അറി
യാന്റത മകൻ രാമചശ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്തു

ദിവാകരനും ലഭിച്ചത് മൂന്നു വർഷം വീതം.

പഠനം തുടരുകയാണ്.

താമസിയാന്റത നകന്റവട്ടു നകസ് വിധി
പുറത്തു വന്നു. കുഞ്ഞന്റെ വീട് തീവയ്ക്കാൻ ശ്രമി

ജയിൽവാസം പൂർത്തിയാക്കി തറവാട്ടിൽ
തിരിന്റച്ചത്തിയ പത്മനാഭപിള്ള പുതിയ സാഹചരയ

ച്ചതിന് മൂന്നു നായൻമാർക്ക് ആറുമാസം വീതം

ങ്ങളുമായി
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നകവരമായി;

പുത്തൻപണക്കാരുന്റട
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കുനറ

പുതിയ

ന്റപാരുത്തന്റപ്പടാൻ

ഈഴ

മാളികകൾ

ശ്രമിന്റച്ചങ്കിലും

ങ്ങനളാട് യാശ്ത നചാദിച്ചു; “ഗംഗയിൽ കുളിച്ചു പാപം
കളയാൻ നപാകുന്ന എന്റന്ന.......... എന്റന്ന അനുശ്ഗ
ഹിക്കനണ”, എന്നു ശ്പാർത്ഥിച്ചുന്റകാണ്ട് സന്നയാസി
നയാന്റടാപ്പം
മംഗലനേരിത്തറവാടിനനാട്
വിട
പറഞ്ഞു ന്റകാണ്ട് നടന്നകന്നു.
രണ്ടാം നലാകമഹായുേം അവസാനിച്ചു. മനു
ഷയജീവിതത്തിന്റെ സവരവും താളവും മാറി. ഭാരതം
സവാതശ്ന്തയലബ്ധിയുന്റട പടിവാതിൽക്കൽ എത്തീരി
ക്കുന്നു. അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നകരളം
സാക്ഷയം വഹിച്ചു. മഹാകവി പാടിയത് യാതാർത്ഥയ
മായി –
“മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങന്റള മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങന്റള
സവയ,മന്റല്ങ്കിൽ
മാറ്റുമതുകളീ നിങ്ങന്റളത്താൻ”
ജാതിനക്കാട്ട തകർന്നു; അനതാന്റടാപ്പം മരുമ
ക്കത്തായവും. ആ തകർച്ചയുന്റട ഫലമായി പല തറ
വാടുകളും വയക്തികളും നാരമടഞ്ഞു. മുനക്കാണ
ക്കരയിൽ ബാഹയവും ആന്തരികവുമായ മാറ്റങ്ങൾ
പലതും സംഭവിച്ചു. എല്ാ മതസ്ഥരായ നാട്ടുകാരു
ന്റടയും ശ്രേ ജാതീയമായ കാരയങ്ങളിൽ നിന്ന് രാശ്ഷ്ടീ

വല്ാത്ത

ഒരു

അപരാധനബാധം

അനേഹന്റത്ത

നവട്ടയാടി. തകർന്ന ശ്പതാപത്തിന്റെ ശ്പതീകമായി
മാറിയ തന്റെ ന്റകാച്ചശ്രാന് ഒരു തണലായി
കുഞ്ഞൻ, സന്നയാസി നവഷത്തിൽ മംഗലനേരിയി
ന്റലത്തി താമസമാരംഭിച്ചു.
മംഗലനേരിക്കാരണവൻമാരുന്റട കണ്ടം കൃഷി
ക്കാരനായിരുന്ന കണ്ടരുലയൻ പത്മനാഭപിള്ള
യുന്റട നിലത്തിൽ കൃഷിയിറക്കിന്റയങ്കിലും ആ ഉദയമം
ഉനേരിച്ച ഫലം കണ്ടില്.
പത്മനാഭപിള്ള ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം
എടുത്ത് കുഞ്ഞനനാട് പറഞ്ഞു. “പാപപരിഹാരം
ന്റചയ്യണം. കാരിയിൽ ന്റചന്ന് ഗംഗാതീർത്ഥത്തിൽ
സ്നാനം ന്റചയ്യണം. എന്നിട്ട് ഹിമാലയത്തിൽ ന്റചന്ന്
മരിക്കണം.” അനന്തിരവൻ രാമചശ്രന് കന്റത്തഴുതി
– തിരിച്ചുവന്ന് തറവാടിന്റെ ചുമതല ഏന്ററ്റടുക്കാ
നായി.
രാശ്തിയുന്റട അന്തയയാമത്തിൽ പത്മനാഭപിള്ള
മംഗലനേരിയിന്റല ന്റതനക്ക പറരിൽ തലകുനിച്ച്
നകകൂപ്പിനിന്ന്
പൂർവ്വികരുന്റട
ഭൗതികാവരിഷ്ട

യവയവസ്ഥിതികളിനലക്ക് തിരിഞ്ഞു. (ഒരു ‘പുതിയ
ആകാരം’, ഒരു ‘പുതിയ ഭൂമി’ എന്ന സവപ്നം നകരള
ത്തിൽ അനങ്ങാളമിനങ്ങാളം ആനവരമുണർത്തിയ
കാലം!)
പത്മനാഭപിള്ളയുന്റട

അനന്തിരവർ

മംഗല

നേരിത്തറവാടിന്റന സംരക്ഷിച്ചുന്റകാണ്ട് ഒരു പുതിയ
അേയായത്തിനു തുടക്കമിട്ടു. കുഞ്ഞന്റെ മകൻ
ദിവാകരൻ നകാൺശ്ഗസ്സിന്റെ സജീവശ്പവർത്തക
നായി. വൃേനായ കുഞ്ഞുവറീതിനു പകരം മൂത്ത
മകൻ വർക്കിയാണ് കൃഷികാരയങ്ങന്റളല്ാം നനാക്കു
ന്നത്. രാമചശ്രൻ നിയമപരീക്ഷയിൽ ജയിച്ച് തല
സ്ഥാന നഗരിയിൽ തന്റന്ന ശ്പാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു.
ചിങ്ങത്തിന്റല തിരുനവാണത്തിന്റെ ഉശ്താടനാ
ളിൽ മംഗലനേരിയിൽ ഇളം തലമുറയുന്റട ഒരു കുടും
ബസംഗമം നടന്നു. അതിഥികളായി കുഞ്ഞുവറീ
തിന്റെ മകൻ നതാമസ്സും മാമ്മൻ മുതലാളിയുന്റട
മകൻ ന്റചറിയാനും കുഞ്ഞന്റെ മകൻ ദിവാകരനും
ഗാന്ധിയനും ന്റപാതുകാരയശ്പസക്തനുമായ സുകുമാ
രൻ നായരും എത്തീരുന്നു. ഭാസ്കരക്കുറുപ്പ് പാച്ചാ
ഴിത്തറവാടിന്റന
ശ്പതിനിധാനം
ന്റചയ്തുന്റകാണ്ട്
സകുടുംബം ആനഘാഷങ്ങളിൽ പന്റങ്കടുത്തു. പത്മ
നാഭപിള്ളയുന്റട ചാരുകനസരയ്ക്കു മുൻപിൽ നില
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വിളക്കു കത്തിച്ചു വച്ച് അനന്തിരവൾ നരിനി കീർ
ത്തനം ആലപിച്ചു.

എന്നു വിളിച്ചുന്റകാണ്ട് അയാൾ ചാരുകനസരയുന്റട
മുൻപിൽ ദണ്ഡനമസ്കാരം ന്റചയ്യുന്നനതാന്റട നനാവ
ലിനു തിരേീല വീഴുന്നു.

“അഞ്ജനാ ശ്രീധരാ ചാരുമൂർനത്ത കൃഷ്ണാ
എന്നുള്ളിലുന്റള്ളാരു താപന്റമല്ാം കൃഷ്ണാ

മലയാളത്തിന്റെ

എന്നുണ്ണിക്കൃഷ്ണാ രമിപ്പിക്കനണ കൃഷ്ണാ”

അനുശ്ഗഹീത

സാഹിതയകാരൻ, ഒരുകാലത്ത് നകരളത്തിൽ നില
നിന്നിരുന്ന സാമൂഹയവയവസ്ഥന്റയ അനാവരണം
ന്റചയ്ത് അതിന്റെ ദൂഷയവരങ്ങന്റള ചിശ്തീകരിച്ചിരി

ന്റചറുപ്പത്തിനല നാടുവിട്ടു നപായി, ഉത്തനരന്തയ
യിലും മറ്റും ജീവിച്ച്, 1942-ന്റല ‘കവിറ്റ് ഇന്തയ’

ക്കുന്നു. സാമൂഹയനീതിക്കും സമതവത്തിനും മാനവി
കതയ്ക്കും നവണ്ടി രക്തമായ ഭാഷയിൽ തൂലിക
ചലിപ്പിച്ച ശ്രീ പി.നകരവനദവ് എന്ന മഹാശ്പതിഭ

സമരത്തിൽ പന്റങ്കടുത്ത് ജയിൽ വാസം വരിച്ച, പത്മ
നാഭപിള്ളയുന്റട മകൻ രവീശ്രൻ ആ മുഹൂർത്ത
ത്തിൽ അവിന്റട എത്തുകയാണ്. “അച്ഛാ, അച്ഛാ

യ്ക്ക് മലയാഴ്മയുന്റട ശ്പണാമം.

ചില നാഴിേക്കല്ലുേൾ…
1973 - The National Award for the Best Actor
(then called Bharath Award) came to Malayalam
cinema for the first time, courtesy of P J Antony for
his memorable portrayal of Velichappad in
Nirmalyam .
P.J Antony in Nirmalyam

1973 - Actress Vijaya Nirmala, known for the title
role in the classic Bharagavi Nilayam, became the
first woman to direct a Malayalam film when she
directed Kavitha .

1974, 1977 & 1978 - G Aravindan bags Several
Awards for Utharayanam, Kanchana Sita and
Thampu
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A scene from Kanchana Sita

കവിത

തെയ്യം
-ഡ

ോ. ജയൻ മന്നത്ത്

കത്തിത്തീർന്നാ സൂര്യ തേജസ്സു
ചക്കവാളത്തിൽ ചാര്മായി അലിഞ്ഞു
തേര്ുവുവിളക്കുകൾ മിന്നാമിനുങ്ങ് ത ാതല മങ്ങി
മിന്നിതക്കാണ്ടിര്ുന്നു
ക്രസവജീവിേം മേിവര്ാതേ
വീണു ത ാകുന്ന ഈയാം ാറ്റകൾ
ചുറ്റും ക് േസ്മാര്കങ്ങൾ ഒര്ുക്കി
നടവഴിയിൽ കാലിടറി തവച്ചു നടന്നു
കാലത്തിൻ ഗേിയറിയാതേ തവഗേയറിയാതേ ഇര്ുണ്ട മനസ്സുമായി
തകാലങ്ങൾ തകട്ടിച്ചമഞ്ഞു ര്ക്തവർണങ്ങൾ തേരിയിലാവാരിച്ചു
ഗുളികൻ തേയ്യമായി കാവുകൾ തോറും ആടി വിണ്ടു വര്ണ്ട
കാൽ ാേങ്ങൾ
ചിന്തനങ്ങളിൽ ോളത്തിമർപ്പ് അലയടിക്കുതപാൾ
ദേവവചനങ്ങൾ

Is a Consultant Gastroenterologist
living in Solihull, West Midlands.
His personal interests are in
percussion and Malayalam poetry

ഉര്ുവിട്ടു തമാചനത്തിനായി തകഴുതപാൾ
ആടിത്തിമിർതത്താര്ാ തമാരവിക്രാന്തി
ഒര്ു

Dr Jayan Mannath

ഴഞ്ചര്ക്കായി മാറിയിട്ടിന്നു

കാലരര്ണതപ്പതട്ടൻ തചേതനതയല്ാം
അടിയറവു വക്കുന്നീ ഇര്വിൻ മടിയിൽ
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The Fear
-Dr. E. Nandakumar

-

-

-

Dr. E Nanda Kumar
is a Consultant Radiologist and
an educationalist. He was the
past president of Sruthi and his
interests include drama,
literature and travel. Lives in
Lancashire with his wife Santhi

-
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Anju
is from Ripon and works as a GP.
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Satheesh Manayankath
2019

-
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is a Naval Architect hailing from
Palakkad, Kerala. His interests
lies in films and philosophy.
Currently living in Aberdeen with
his wife Prabha and daughter
Manasa, Satheesh is an active
member of Sruthi.
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Dr. P . K . Rajasekharan
Sruthi Chief Guest 2019
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റിപ്പോർട്ട്

Sruthi Report 2019 - 20
I am very glad to present the report of the activities of Sruthi over the last
year.

1. The Team
There has been no change in the ExCom in 2019-20 since the last report.
President: Sethu Wariyar
Vice-President: Rathi Venugopal
Secretary: Chovodath Unnikrishnan
Treasurer: Sreekanth Balasubramanyam
ExCom Members:
Ajith Kartha, Satheesh Manayankath, Rashmi Sudhir, Breeze George,
Shahid Rashid & Usha Binooj.
Magazine Editor: Lakshmi Renjeev

2. Annual Day
The 15th Sruthi Annual Day was conducted on 5th May 2019 at Horizon
Community College, Barnsley. Rashmi Sudhir compered the event, which started with singing the opening song Ilathalam (ഇലത്താളം) by Sruthi members.
There were two Chief Guests this time - Sri P. K. Rajasekharan, eminent scholar,
literary critic, orator and writer and Kalaimamani Smt. Gopika Varma who is a
renowned Mohiniyattam dancer and teacher.
Sruthi Secretary Chovodath Unnikrishnan welcomed the members and
guests to the Annual Day and introduced the Chief Guests. President Sethu
Wariyar delivered the presidential address.
The speech by Sri P. K. Rajasekharan was fascinating and informative. He
spoke about the cultural history of Malayalam language with a special mention
of Benjamin Bailey who was born in the Yorkshire town of Dewsbury, not far
from Barnsley, where we had our meeting that day.
Sojan Vasudevan and Lakshmi Renjeev conducted the “Abhimukham”
with Sri P. K. Rajasekharan later in the day.
Sruthi‘s annual bilingual magazine, Sruthirekha, was released by the
Chief Guest Sri P. K. Rajasekharan by presenting a copy to the President. The
Chief Guest awarded the rolling trophy for Sruthi Annual Badminton Tournament to the winners Kishore Chandran and Ranjith Nair.
The first item on the cultural programme was a full-length thematic
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Dr. Chovodath Unnikrishnan
Sruthi Secretary

(2017—2020)

presentation of Mohiniyattam by the Chief Guest
Kalaimamani Smt Gopika Varma, in which she
beautifully portrayed the various stories of Lord
Krishna. She presented the stories of Vilwamangalam Swamiyar and the old Kurooramma,
amongst others and told how the Lord himself

his late wife. It cleverly dealt with his interactions
and difficulties in dealing with the corrupt and incompetent bureaucratic machinery in the present
time.

This year Sruthi presented a musical programme with a difference, called “Kapiccino”(കാപ്പിചീന ാ)
which was led by
Ananthan B Kurup (Appu). It was a wonderful musical voyage that combined the best
of West, East, North and South to culminate
in the rich flavours of Kerala.

did “Dasyam” or servitude to his devotees.
Ajith Kartha, Neeraj Cherukunnath and team
presented a drama, “Darghas athava Tender” (ദര്ഘാസ് അ വാ ാ ണ്ടര്ര്). It was a political satire, which explored the possibility of a Mughal emperor coming alive in the 21st Century and
planning to construct a monument in memory of

The final programme of the day was the
dance-drama “Kavithayanam” (ക ിതായ ം). Ananthan B Kurup (Appu), Madhu Shanmughan,
Satheesh Manayankath and Sethu Wariyar conceived and presented this magical journey through
the history of poetry in Kerala from the time of
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team,
was
“Cultural
history
of
Kerala” (നകരളത്തിണെ സ് ാംസ് അകാരികചരിത്തം). This
seventh edition of Sruthirekha (2019 issue) was
released on the Annual Day by the Chief Guest Sri
P. K. Rajasekharan.
The theme for the next edition of Sruthirekha
will be “Cinema”.
4.

Annual

General

Body

Meeting

(AGM)

Sangha period, until the recent times. Important
literary works in different periods were artistically
showcased in the form of dance, music and drama.
This was a huge project, probably the first of its
kind, and involved participation of over 60 artists.
Sruthi Treasurer Sreekanth Balasubramanyam presented the vote of thanks.
We received very good feedback about the
Annual Day. Feedback was collected after the event
by filling a questionnaire and by email later.

3. Meet the Guest Programme
Another opportunity to meet and interact
with the Chief Guests was provided the day after
the Annual Day. About 70 people, mainly Sruthi
members and their families, attended this event
organised at the Shaw Lane Sports Club, Barnsley.
The audience asked interesting and relevant questions to Sri P. K. Rajasekharan and Smt. Gopika Varma about their life and work and discussed various
general topics of interest. Smt. Gopika Varma did
an interactive session with people interested in
dance earlier in the morning. Sri P. K. Rajasekharan’s wife, Smt. Radhika C Nair, who is an accomplished children’s author, led a workshop with
the children about storytelling and creative writing.

3. Sruthirekha
Sruthirekha is the annual bilingual magazine
of Sruthi, each edition of which is dedicated to a
specific topic. The theme for 2019 magazine,
brought out by editor Lakshmi Renjeev and her
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The AGM events were held at and around
Newcastle-upon-Tyne on Saturday, 19th October
2019. The Sruthi walk was conducted in the gardens of Saltwell Park, Gateshead in the morning.
The annual badminton tournament was organised
at Eldon Square Leisure Centre, Newcastle in the
afternoon. Biju George and Suresh Thomas were
the winners this year.
The Annual General Body Meeting was held
in the evening at St. Thomas Indian Orthodox
Church, Winlaton. Various issues relating to Sruthi
activities were discussed and decisions were taken,
the most important of which are as below:
Membership: We had 82 members at the
start of the year. One family left the membership
group, and three member families were introduced
in the meeting, so currently we have 84 member
families.
“Sukrithi”, Sruthi’s Literary group will be led
by Sojan Vasudevan.
Sruthi
website
(https://www.sruthionline.com/) was inaugurated in the last Annual Day
and is functioning well now providing information
about various Sruthi activities.

5. Annual Day and Online events
The 16th Annual Day was planned to be held
at Carleton Community High School, Pontefract,
on Saturday 18th April 2020. The Chief Guest invited was Sri S Ramesan Nair, renowned poet, lyricist,
playwright and philosopher. A wide variety of entertainment programmes were planned to be presented on the day.
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However, as you will all be aware, the event

had to be cancelled due the COVID pandemic that
struck the world in early 2020.

Election of new office bearers for the next
three years was conducted on that day.

Two online events were organised in the
summer, the first one on 6th June 2020 to get us
back in to the arena of virtual meeting space. This
meeting helped us to rekindle our acquaintances
and solidarity in the time of crisis.

7.

The second event, “Sruthilayam” was held on
July 2020. Sri Sreevalsan J Menon, the famous
Carnatic musician virtually joined the event as the
Chief Guest. Sruthi members presented dance and
music programmes.
18th

Sruthi organised a fund collection following
this meeting in order to help artists in Kerala financially struggling due to the lack of performance
venues as a result of COVID pandemic. A total of
£1170 was collected and together with a contribution from Sruthi, a sum of Rs 2,00,000 was donated
to the Kerala Vadyakala Academy for distribution
to the artists as “Onakkazhcha”.

6.

AGM and handing over to the new
committee

A virtual AGM was held on 6th September
2020 on Zoom platform.
Various organisational issues were discussed
and decisions were taken which were included in
the minutes sent to members after the event.

New Office Bearers

President - Shameel Mattara
Vice President- Preetha Kishore
Secretary- Sojan Vasudevan
Treasurer- Rejani Paul
Members- Appu (Ananthan B Kurup), Neeraj
Cherukunnath, Vimala Sebastian.
Breeze George, Shahid Rashid and Usha
Binooj continue for another year as ExCom members.
Lakshmi Renjeev continues as the Magazine
Editor.
We wish the new team all the best in all their
endeavours in the next three years.
Finally, I take this opportunity to thank you
all for your whole-hearted cooperation and support which helped the ExCom undertake the above
reported activities. We wish you all the very best
for your year ahead.
This will be my last report and I personally
thank you all for your kindness bestowed upon me
in the last three years. It has been my humble
pleasure and privilege to serve as your secretary.

ചില നാഴികക്കല്ലുകൾ...
2009 - Ranjith is credited with the first "anthology
film" in Malayalam, when he produced Kerala
Cafe, which put together short films by ten directors with a common theme of journeys.
2011 - "Traffic" (2011) by Rajesh Pillai is considered one of the earliest films in the new gen genre
2013 - A tribute to J C Daniel, the Father of Malayalam Cinema, a critically acclaimed biopic on his life,
CELLULOID (2013) directed by veteran Kamal featuring Prithviraj in the lead role
Information compiled by Dr Kishore Warrier
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മുകുളങ്ങൾ

കകൊച്ചുകൂട്ടുകൊരുകെ സംഭൊവനകൾ
LARKSPURS OF BRODSWORTH CASTLE
Among the deep, deep moors of Yorkshire,
far by the hills was a place called Brodsworth,
where a T-shaped Caste stood. It was ruled by
King Charles, and the magnificent Castle was
made of golden metal bricks and with rods at the
borders. There was an extensive moat around
the Castle, and had a blue and purple metallic
drawbridge. At the back of the Castle, diligent
servants and maids worked and also lived.
Among all the prepossessing maids, there
was a stunning maid called Tia, and she was in
love with Ashva. He worked in the stables with
horses and ponies. He adored horses, it was like
he was a horse whisperer, he was cryptic with
horses. Ashva was a slave, who the King’s men
brought from India. His family belonged to the
ancient kingdom of Kinara in the Himalayas, and
belonged to the group of tribes, named Haya
who were half human and half horse. Haya,
means horse in Sanskrit, the ancient language of
India. Thus Ashva would call out to the hills, and
the wild horses from the Yorkshire Moors, came
every night, and he would sing melodiously to
them.
After a year had passed, Tia and Ashva got married and had a glamourous daughter called Kinara.
From a young age, she adored horses and horse riding, and her favourite horse was called Peacock. The
Peacock horse was tall and blue in colour, and had looked like a majestic delphinium flower, with a purple
mane with waves. It could sing when Kinara rode on it! Now every morning, she rode on it before sunrise.
One, Prince Harry, the son of King Charles saw Kinara riding so gracefully and fell in love with the singing
rider, but did not know who she was!!
One freezing night, the King’s enemies attacked the Kingdom of Brodsworth. People were suffering;
they destroyed the houses, cottages, farms and the trees. Ashva’s wild horses came down from the hills. As
the Prince and the King were in trouble, Ashva (with the help of his horses) saved the Kingdom. But sadly
Ashva died fighting, and he asked the Prince to look after his daughter. Soon, it was clear that Ashva’s
daughter was the mysterious girl on the horse! Then, both of them got married and lived in Brodsworth
Castle as a family. Kinara was now Princess Kinara!!

{ipXntcJ 2020
SRUTHIREKHA ൧൧൯൫

- 66 -

The Castle and the Gardens have great memories of Kinara- the horse princess. The paintings
of horses in the Hall remind us of Ashva. The famous Haydock Horses are named after Ashva’s
tribe. Most of all, the Brodsworth Garden is filled
with striking flowers like Delphinium.

For many who don’t know, delphiniums are also
known as Larkspurs!
Lark=singing, and Spur=horses taking the name
from Kinara’s peacock blue horses!!
Ananthasree (9)

The Night I Saw Santa Claus
Ever since I knew about Christmas, I’ve
wanted to see Santa Claus. So, this Christmas Eve
after Acchan, Amma and Chettan went to sleep, I
went downstairs and waited for Santa.
Ever so many hours later…
I saw Santa eating the mince pies I had left
for him on our kitchen table. Then, when the
mince pies were done, he strode over to the
Christmas tree. He placed the presents down so
quietly I didn’t even notice him putting them
down. Once I saw my present, I felt like he had
given me a car or a Lego set. When I looked at
Chettan’s present, I had no idea what it could have
been. Then he put a few candy canes on our Christmas tree.
After that, Santa saw the carrots I had put
out beside the chimney. He put them in his sack
and went outside to give them to his reindeer. I
was so excited to see the reindeer - Blitzen, Comet,
Cupid, Dasher, Dancer, Donner, Prancer, Vixen and
Rudolph.

Santa was flying so fast that he looked like a
shooting star. Then he flew so far away that he
looked like a star among the other stars, but Santa
didn’t look like he was white. He was red, so he
looked like Mars drifting away.

Once the reindeer finished with their carrots, Santa got on the sleigh and started to whistle,
and the reindeer started to fly. For some reason,
he kept whistling like he was crazy. He stopped
whistling and it was then that I understood that
whistling a lot was the signal to tell the reindeer to
fly higher and faster.

Navaneeth (8)
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A Brief History of Philosophy
Philosophy is a deceptive subject. This is because of the simplicity that it presents and the complexities underneath the surface. Philosophy is a subject that anyone can learn. There is no equipment needed,
no microscopes, no measurements, no chemicals. The only thing you require to become a philosopher is
ideas and your wits. Although Philosophy is easy to get into, it is impossible to master. Philosophy is the
most fundamental field. It is the root of Science. We would know nothing without Philosophy. And yet in

Philosophy, we still seek the same answers we did thousands of years ago when philosophy started. This
is due to the nature of Philosophy, the focus on the ideas that are beyond answers, the focus on questions
beyond conclusion. Many people think that Philosophy is a waste of time. However, Philosophy is a way to
exercise your mind and expand your thinking. You may ask - “How can I learn Philosophy?”. Philosophy is
a subject that must be travelled individually, but the very nature of Philosophy demands that you share it
with the world. It is often said that Philosophy is best learnt through communication and debate.
Before we explore a few ideas in Philosophy, let's look at its history briefly. Early philosophers didn’t start by looking inward rather by thinking big. Questions like “Why does the earth exist?”, “What is the
purpose of life?”, and “What is everything made out of?” plagued the minds of early philosophers. By the
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way, the word ‘Philosopher’ is broken down into
meaning “lover of wisdom”. Then in about the 5th
century BCE Philosophy split. Eastern philosophy
continued to think about our connection with nature. But in the west things changed. During the
5th century BCE in Greece, Socrates started to
break down our actions and beliefs (leading to the
creation of a branch of Philosophy called Ethics).
He asked questions like “How do we tell what is
true?” and “What is the difference between right
and wrong?” Socrates felt that all humans have an
innate desire to do good. However wrong and bad
actions were caused by ignorance. This led to his
preaching of knowledge to the general populace
rather than preaching only to people who paid him
(like other philosophers of his time).This simple
change would change the path of philosophy forever.
During the Islamic golden age and the European dark ages, philosophy worked for religion.
During this period many philosophers focused on
demystifying the mysterious moves of God on his
grand chessboard. Throughout the renaissance,
philosophers began to look back at past ideas and
breathe new life into them. During this period
many of the rule books of philosophy were written
by people like John Locke, David Hume, and Immanuel Kant (just to name a few). Then during the
19th-century philosophy became a practical subject, one anyone could do. Major contributions to
philosophy during this time were done by the likes
of Karl Marx, Adam Smith, and John Stuart Mill.
Now in the 20th-century philosophers use a strict
system of logic to guide them. Now the aim is to
reduce every word, every action, and every emotion to its most basic form. Where does this take
Philosophy to in the future? The same questions
still need answering, so is Philosophy a pointless
endeavour?
Philosophy starts by asking questions. But
not just any questions. There are small questions,
these are simple questions like “What can I eat?”,

“When can I sleep?” these questions can be answered using common sense. However commonsense changes as we grow and society transforms.
Then there are big questions. These are questions
like “Can we cure this disease?”, “Can we improve
this tool?”, these are the questions asked by scientists and experts. These questions are answered by
theories, testing, data, and observation. Finally,
there are fundamental questions, these are the
questions that philosophy asks. There are five
main fundamental questions (one representing
each branch of philosophy).
Metaphysics is the study of existence and the
foundation that the rest philosophy is built upon.
The main role of metaphysics is to interpret reality
and ask questions like “Do I exist?” and “How can I
prove that this is real?” One of the branches in metaphysics is solipsism. As some of you may remember (from a previous issue) solipsism is the idea
that everything is a dream. That you are dreaming
and I don’t exist. You can know for certain if you
exist, if you think then you must exist in some
shape or form. However you cannot prove that anyone else thinks. Any proof that you may be able to
come up with, can be dismissed as a figment of
your imagination.
Where Metaphysics looks at what is real,
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Epistemology looks at what can be known. Epistemology is the philosophical study of knowledge.
These are questions like “What is an idea?” and
“Where are ideas found?” Similar to how Metaphysics has Solipsism, epistemology has a particular branch called scepticism. Scepticism like Solipsism agrees that our senses deceive us. But in scepticism, everything can be proved through logic
(kind of). Scepticism says that we can prove an
idea if it follows a logic however if the idea relies
on something else being true then it cannot be
proven. Since every idea builds upon something
else, nothing can be proven. For example, if I say
“All pandas are black and white”, if this is true pandas must exist. Since I cannot prove if pandas exist,
I cannot prove that all pandas are black and white.
Next, we move on to Ethics. Ethics is the
study of action. Ethics aims to find a system that
can be applied to any situation and give you the
perfect outcome. Ethics focuses on ideas like “What
is the purpose of right action?” and “Are right and
wrong fixed or do they fluctuate?” A popular idea
in ethics is Utilitarianism, this branch of Ethics defines the best action as the one that brings happiness to the most amount of people. Happiness here
is defined as the maximization of pleasure and the
minimization of pain. But there are a few problems, mainly the fact that we often have to guess
which course of action is the best. And there’s also
the problem of having no way to measure pain or
pleasure.

do is to do whatever you want.
Finally, we get to Aesthetics or the study of
art. Aesthetics studies why we (as humans) prefer
something over others. Aesthetics asks questions
like “Why are some things beautiful?” and “Why
does it have to be presented in certain ways?” Aesthetics doesn’t have any branches (yet) as it is still
a relatively new subject in the field of philosophy.
In conclusion, Philosophy is a fascinating and
interesting subject. It is a subject that embraces its
history, as no idea is wrong because they’re all different. There may be some ideas that you disagree
with but none can be called wrong. Each idea in
philosophy gives you a new tool to add to your
toolbox of thought. Each idea gives you a new way
of thinking, a new lens to view the world. Socrates
once said that people have an innate ability to do
the right thing, wrong or bad actions stem from
ignorance. If we apply this thinking to our modern
world, we all have a responsibility to gain
knowledge (to prevent ignorance) and to share
knowledge (to make less people ignorant). By doing this the future will be brighter (with a happier
and better social wellbeing) as we continue to promote knowledge, and different ideas .

Then we get Politics. Politics is Ethics that
applies to a group of people. Politics aim to find the
perfect system that can run everything. Politics
focuses on ideas like “What is the best form of government?” and “What rights should everyone
have?” An idea that is sometimes regarded as dangerous (like solipsism) is the idea of Anarchism.
Anarchism focuses on how the government is ineffective, how it’s pointless to follow a system because over time that system will just collapse.
Therefore according to anarchism, the best thing to
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By Adithya (15)

How VAR Saved the Earth
The Champions League and the
Europa League were about to start, and
UEFA decided to build a mansion for the
teams to prepare in.
The Goalkeepers Union was having a meeting in their mansion and Manuel Neuer, the ex-best goalkeeper in
the world and the leader of the union,
was going over the agenda. Suddenly, an
alarm went off screaming that an intruder had entered the building. Everyone
got ready to fight the intruder. Then the
door opened, and it was Thomas Muller
that walked in.
Muller said he had been living up
to his nickname (the Raumdeuter, which
means Space Interpreter in German). He
had been looking into space through his
very own BMW Tele2000 telescope and
had found something unusual - a meteor
heading straight for the Earth. Someone
complained that the goalkeepers couldn’t do anything to stop the meteor hitting the Earth, but Muller said since
goalkeepers were so good at stopping
balls going into the goal, he was giving them the task of stopping the meteor hitting the Earth.
Andriy Pyatov from Shakhtar Donetsk came up with an idea to save the Earth and all its inhabitants.
He called for helicopters to take all the keepers to Pripyat in Ukraine, most famous for the Chernobyl nuclear disaster. He took them all to an old rough football pitch. Then he opened a flap in the goalposts to
show a green button and a red button. He pressed the green button which opened the pitch up and a big,
red machine shot up from inside. He called it Nuketron, a machine that was meant to kick the reactor core
of Chernobyl out into space, but the Soviet officials had called the plan stupid and stored it away indefinitely. He said that they needed five keepers to pilot the Nuketron. Neuer decided that Oblak and De Gea would
control the arms, and that Ederson and Alisson would take control of the legs; Neuer himself would be the
big guy taking control of the head. The rest of the keepers disagreed and argued that it should have been
Ter Stegen taking control of the head but Neuer was not so happy. So, Pyatov decided that both Ter Stegen
and Neuer could control the head.
The goalkeepers took their seats in Nuketron and went out into space. They saw the meteor which
ironically had the hexagonal shapes that are on a football imprinted on it. Neuer suggested they dive left,
but Ter Stegen retorted that they should wait until it got closer. In the end, the meteor zoomed past
Nuketron and landed in the Arctic. Oh, scheiße, as the Germans would say!
Everyone down below was trying to make sure their friends were not injured or hurt. It was chaos
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all over the Earth, the meteor had thrown the Earth
out of equilibrium:

used in football for tight decisions that the referee
alone cannot decide.

- Neymar Jr rolled out of his ruined mansion
into the destroyed open and kept rolling like he
was on the pitch;

UEFA is a football association based in Switzerland, which represents all national football associations of Europe.

- the English FA released a statement saying
“because of the meteor strike on the Arctic, we
have decided that our country is in danger and we
have cancelled the Premier League forever”;
- Pep Guardiola was delighted since Manchester City would be the last club to ever win the
Premier League;
- Suarez felt famished and decided cannibalism was legal and started having a munch at every
person he saw…
But thankfully, an alien appeared in front of
the Nuketron and said to the goalies that Galactic
VAR disallowed the meteor strike since a dust particle had committed a foul. As a result, the Earth
was returned to normal and all the chaos gradually
subsided. Pep Guardiola was crying since Liverpool
FC could finally win the Premier League and Manchester City could lose their streak of Premier
League titles.

The Champions League and the Europa
League are knockout tournaments held by UEFA in
Europe
English FA is the English Football Association, which holds competitions in England like the
Premier League.

Manchester City is an English Football Club
who are the current holders of the Premier League.
Liverpool FC is an English Football Club who
are the current holders of the Champions League.
Thanks to B/R Football YouTube channel
for giving me the inspiration for this story.

Glossary
(For football pundits who don’t know anything about football)
VAR stands for Virtual Assistant Referee; it is

Vinayak (12)

Bharath (10)
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‘Harry Potter’ Names.
I’m sure we are all familiar with the
Harry Potter Franchise, the books originally
written by J. K. Rowling. Many of the prominent figures and characters are named after
constellations, stars, mythological gods and
Latin words, the majority of whom are from
the House of Black. Here are a few of the
names I found with names of deep meaning.
Draco Malfoy is Harry’s schoolyard
enemy and son of Lucius and Narcissa Malfoy. ‘Draco’ means dragon or serpent in Latin as well as being the name of the dragon
constellation. This also represents the snake
mascot of Slytherin house. Draco’s name
also appears in the school motto - ‘Draco
dormiens nunquam titillandus,’ which
means ‘Never tickle a sleeping dragon.’
The name Malfoy can be split into two
parts - ‘Mal’, is an old French word meaning
evil or bad. ‘Foi’ means trust or faith, exemplifying the Malfoy family’s dark reputation.
Draco’s son Scorpius was named after the eighth Zodiac sign, Scorpio. In the play ‘Harry Potter and
the cursed child’ by J. K. Rowling, John Tiffany, and Jack Thorne, we discover Scorpius’ personality - which
is true to his namesake. He is a good friend and brave, but unfortunately can get quite jealous. Although his
true birthdate is unknown, he behaves like a true Scorpio ♏️ .weirdo
Lucius Malfoy’s first name comes from the Latin word, ‘Lux’, meaning light or brightness. This could
be referring to the Malfoy family’s pale appearance. Another theory is that ‘Lucius’ may come from an ancient language and could mean ‘king’.
Narcissa Malfoy (Black), is one of the few in the Black family not to be named after a star or a constellation. Although being a break from tradition, she continued the habit and named her own son Draco,
after the serpent constellation.
As well being a girls name of Greek origin, meaning daffodil, Narcissa is the feminine version of Narcisse, a mythological hunter from Greece who caught sight of his own reflection in a pond and fell in love.
He was so ‘enamoured’ by his own reflection he stayed at the pond until his death (and so came the word
narcissism).
Sirius Black was the only Black to be sorted in Gryffindor instead of Slytherin. He was also Harry’s
godfather and his father’s best friend. Sirius is the name of the brightest star in the night sky and is often
regarded as the dog star because it is part of the constellation, Canis Major, which is Latin for the ‘Greater
Dog’. This could be representing how Sirius can turn into a ‘bear like dog’ in the books.
Bellatrix Lestrange (Black) was Sirius’ cousin and killer, as well being sister of Narcissa Malfoy. She
claims to be the Dark Lord’s most loyal servant as and the one who tortured the skilled Aurors Frank and
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cies in the Americas. The Latin name for this plant
is Lupinus.
Merope Gaunt is Lord Voldemort’s mother.
She is one of the last descendants of Salazar
Slytherin and comes from a long line of proud descendants. Merope is a name from Greek mythology meaning ‘bee eating bird’. In Greek mythology
this odd name belongs to the protector of sailors.
Alice Longbottom (Neville Longbottom’s parents)
into insanity. Bellatrix means female warrior, so
she proves to be worthy of the name with true aggression. The origin of this name either comes
from the Arabic title ‘al-najid’ (the conqueror)
translated into Latin. As Bellatrix is a star in the
constellation, Orion, it could also just be another
name for Orion.
Lestrange comes from Old French, meaning
foreign or new to an area.
Andromeda Tonks (Black) is Nymphadora
Tonks’ (known as just Tonks) mother and wife to
muggle-born Teddy Tonks. Although she was sorted into Slytherin, she was disinherited by her family because of her marriage choice. Andromeda is
the name of a Greek goddess, whose mother boasted that her daughter was the most beautiful person
in the world . As a punishment, the god Poseidon
chains Andromeda to a rock out at sea as a sacrifice
to the sea monster Cetus, but she is saved by her
future husband Perseus, who takes her to Greece.
Andromeda is a constellation in the night sky. The
name also means ‘ruler of men’.
Remus Lupin is one of James Potter Sr’s best
friends, and is also a werewolf, bitten by Fenir
Greyback. Remus also marries Nymphadora Tonks
and they have a child, named Teddy after her father while Harry becomes the baby’s Godfather.
Remus is the name of Latin origin. It is the name of
a son of Mars who was killed by his twin brother
Romulus. Remus is also a moon in the asteroid belt.
This may represent Remus’ werewolf problem at
full moon and his nickname given to him by his
friends - Moony.

Regulus Black is the younger brother of Sirius, and is the person Kreacher the house elf was
most devoted to. Although he became up as a
Death Eater, he later left leading to his murder.
Regulus is the brightest object in the constellation
Leo and is actually a ‘quadruple star system’, made
of two pairs of two stars.
Next I have many Black family ancestors,
named after stars.
•Cassiopeia Black - Meaning: Mother of
mythological Andromeda (Greek) and constellation.
•Alphard Black - Meaning: the solitary one
(Arabic) and brightest star in the constellation Hydra.
•Cygnus Black - Meaning: Swan (Greek) and
constellation.
•Orion Black - Meaning: A giant hunter
(Greek) and constellation.
•Arcturus Black - Meaning: Guardian of the
bear (Greek) brightest star in the constellation Bootes and fourth brightest in the night sky.

These are the characters I could find. I hope
you have learned something new and enjoyed my
article. I believe I haven’t
spoiled any major points of
the story for you, although,
apologies if I have!

Lupin is a flowering plant with over 199 spe-
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Gowri (13)

Humber Bridge
The miniscule waves tangoed across the seabed gracefully. After a while, sitting in the seaside
in a salutiferous smell, the poetic aroma got a hold
of me, as the wind hugged me. Shyly the rain kissed
me on the cheek as I stood to walk; trying not to let
the sand grasp onto my wet ankles. Like they were
carved from porcelain, the pebbles shone in extremity, while its humongous ancestor rocks were
matted in dry sediments of mud, from the once
high lapping water. The seagulls screeched from
above and showed no mercy for its ear-piercing
sounds. Drowning in the sound I became frustrated, but the playful laughter of children and the
amazing cry of happiness calmed me. By this time, I
had forgotten my worries. Delighted grandparents
watched in glee over their views and my eyes wandered to their sights. Standing as a disciplined soldier was the bridge, as shallow water tickled my
feet, I watched the motion over it. I let my vision
blur, the colour flicker over the long black line that
stared at its reflection in the water. Triangles
formed the grey wires that held the admired structure. Small boats and large ships. Shiny pebbles
and matted rocks, the golden sand and the cyan
sea. This is the Humber bridge and where many
dreams are sculpted.

Eva (10)

MISSION OURANOS
Tanmay slowly approached the glistening white space craft in a small field ripen with barley. He
walked up the miniature stairs into the giant space craft, ASA 900. In the control room he bumped into Mr
Beans he wore a long-collared shirt, a ruby red tie and a dirt brown suit to finish it off. Mr Beans was
Tanmay’s best friend who he hadn’t seen in a long time.
“Hi ya”, said Tanmay to Mr Beans. Then they saw the captain of the ship, a guy with a bird’s nest of
dirty blonde hair.
“Supplies? Check! Toilet roll? Check! iPhone? Check! Ok, that’s everything.” He said to himself and
picked up the microphone.
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“This is ASA 900. Can you hear
me, mission control?”
“This is mission control to ASA
900. We can hear you fine.”
“This is ASA 900 to mission
control. Requesting permission to
leave the Earthly Union.”
“…” Static filled the space-ship.
After what felt like forever, Tanmay
heard a reply.
“This is mission control to ASA
900. Permission to leave the Earthly
Union granted.”
“This Is ASA 900 to mission
control. Commencing countdown
now.”
“Ten. Nine. Eight. Seven. Six.
Five. Four. Three. Two. One.” said an automated recording. “Blast off!”
“This is ASA 900 to mission control. We have achieved lift off!”
Tanmay looked out the window and saw the Milky Way. It was beautiful. They could see Mars, Jupiter and Saturn well.

“Look Mr Bean, it’s a marvellous, fabulous sight. It’s like a black cloth with glitter on it.”
Suddenly Tanmay felt sick and puked all over Mr Beans.
“Ewwww!”, shrieked Mr Beans disgustedly.
Suddenly the ship began to plummet back towards the planet. The captain turned around, and
smiled. Tanmy observed his crimson red smile slowly grew as his teeth began to stretch like a vampire.
“Oh no!” whispered Tanmay, as the captain lunged towards him, his jaws gaping wide.
“Ahhhhhh!” screamed Brian as he fell out of his chair.
“How many times do I have to tell you to stop watching horror movies?” Brian’s mum said as she ran
into the room. “Have you done your homework?”

“Sorry mum.” replied Brian. “I have indeed written an acrostic poem on the theme of Movies.”
Marvellous motion pictures bringing
Objects to life.
View the
Incredible scenes within the films.
Eat some salty and sweet popcorn while you
Sit down and relax.

Abhijith (10)
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Manasa (9)

Hail Snow!!!
When I stepped out of my house and looked around,
I saw that glistening snow was here!!
I can see snow as bright as the mind can imagine,
I can see trees that look more attractive than ever,
In the distance I can see evergreen and fir trees
that looked like light green blurs because of the snow.
But the most beautiful thing I can see are cute, happy,
smiling, children playing outside, braving the cold.
I can hear lots of snow falling from the open sky
to the roofs and down on to the ground,
I can hear bells ringing as loud as you can ever think of
and children screaming as loud as they can
because either they excited to go outside
or were sledging as fast as a peregrine falcon diving.
But the most wondrous thing I can hear is…

Gopu (7)

Me doing all these things!!!!
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GOT YOU
It was just me and my friends. We had gone to
the woods and had somehow ventured into the
depths of the woods.
The leaves rustled as I fled. I ran. Ran for my
life. If I could somehow escape, I would be safe. My
limbs screamed as I ran, the wind wiped across my
face, my heart pumped as I made my way away. I
could hear the screams as I heard my friend get
caught but I couldn’t stop I had to save myself. Foxes
peered from the bushes, birds chirped from the trees
and even a few hedgehogs scuttled on the ground. A
shaft of light streamed to the dirt covered floor. The
air seemed lighter from here and it all looked beautiful except for the fact that twigs kept catching on my
clothes, my hair had leaves and dirt on them and also the obvious fact, I was running.
It had been a while but I was still running and
when I felt I couldn’t go no more my eyes spotted a
little clearing within a distance, a few bushes clustered together far away in the corner. Perfect! Jogging to the spot, I crouched down until I heard loud footsteps crunch the leaves below. This was it. It was over! The footsteps slowed and I
could hear the shallow breathing coming from me. I made myself look as small as
possible. The joints in my leg begged me to get up, my arms ached from pushing
branches aside, my neck stung, like it had just been swollen up, from running. The
adrenaline in me pumped through my veins. I dug my nails in the earth and grit
my teeth, and couldn’t make a sound. Thinking I would pass out, I made room for
comfort and got into a better position. My body relaxed but my pain wasn’t gone.
Just when I thought I was safe, a heavy hand came onto my shoulder ‘GOT YOU!’
‘Damn it!’, I muttered. Now it was my turn to count.

Archana (12)

Thomas (6)
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ആദരാഞ്ജലികൾ
എന്റെ വഴിയിന്റെ ന്റവയിെിന ും നന്ദി…
എന്റെ ച മെിന്റെ ച മടിന ും നന്ദി…
എന്റെ വഴിയിന്റെ തണെിന ും
മരന്റകൊമ്പിന്റെ ന്റകൊച്ച ക യിെിന ും നന്ദി…
വഴിയിന്റെ കൂർത്ത നനൊവിന ും നന്ദി..
മിഴി ച വപ്പിച്ച സൂരയന ും നന്ദി…
നീട്ടിന്റയൊര കകക മ്പിളിൽ
ജെും വൊർത്ത തന്ന നിൻ കനിവിന ും നന്ദി
(നന്ദി
സ ഗതക മൊരി ടീച്ചർ)

ഒരു തൈ നട
ഒരു തൈ നട
ഒരു തൈ നട
ഒരു തൈ നട

ാം നമുക്കമ്മയ്ക്ക്കു വേണ്ടി
ാം ക ച്ചു മക്കൾക്കു വേണ്ടി
ാം നൂറു ിളി ൾക്കു വേണ്ടി
ാം നല്ല ന വളയ്ക്ക്കു വേണ്ടി...

