
June 5

��തി.. ഹിമം േപാെല ത��ം അ�ിേപാെല ജ�ലി�ം നെ��ം ന�െട സഹജീവികെള�ം ഉൾെ�ാ�ു�
ഒ�്.. കാലം കട�് േപാ�േ�ാൾ മാ��ൾ�്  വിേധയമായും..വിേധയമാ�ി�ം �ൻേപാ�് േപാകു� ഒ�്..
അ�െയേ�ാെല ലാളി�ം.. അ�െനേ�ാെല സംര�ി�ം.. നിലനിർ�ു� ഒ�്.. നെ� ന�ളാ�ു�
�പ��ിെ� അനശ�ര ��ികളിൽ ഏ�വും മിക� ഒ�്.

��തിയിൽ നി�ും വ�വരാണ് ന�ൾ..ന�െട ഉ�ി�ം �റ�ം അത് വ�ാപി�ിരി��..
���ൾ മുറി�ു മാ�ി േചാരെപാടിയ്�ുേ�ാൾ... ജലാശയ�ൾനിക�ി ശ�ാസം ��ി�േ�ാ�ം.. നിെ� ഉ�ിെല
ശ�ാസം നില���ം.. ഉ�ിൽ െപാടിയു� ര�വുംനിന�് പി�ീട് കാലം ��തിേ�ാഭ�ളായി കാ�ി��ം.

ന�ൾ �പകൃതിയിൽ നി�് വ�വരാണ്... �പകൃതിയിേല�്മടേ��വരാണ്.. സംര�ി�ക..
���െള പരിപാലി� പ��് നിറ�ം.. ജലാശയ�ൾ�് ജീവൻ നൽകിയും അതിെ� സ�ഭാവികതെയ
പരിപാലി�ം വ�ം തല�റ�ായി ക�തി െവ�ക...
അെ��ിൽ ഈ കല� ുകളും.. മൃഗ�ളും ന�ളും ത�ിൽഎ�് വ�ത�ാസം..

അനഘ
1st msc year msc

ഓേരാ േവനലി�ം കാ� കിട��
ഒരായിരം ഉണർവുകൾ
ഓേരാ ��മഴയി�ം
ഉയർെ�ഴുേ�ൽ�ു�ു.
�തീ�ികേളാെട
ഓേരാ �ഗ�ളി�ം
കാ� നിൽ�ു�ു.
മരി�ാ� മ�ിൽ
തലെയ�േ�ാെട മര�ൾ

-മിഥിലാ അേശാക് -
1st year msc
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