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ആമുഖം

ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസത്തെ�പൂര്ണ്ണമായും
കമ്പ്യൂട്ടറിത്തെ�വിരൽ�ുമ്പിലേ�ക്ക്

അടര്�ിത്തെയടു�ഈകാ�ഘട്ട�ിൽ
കമ്പൂട്ടറിത്തെ�പങ്ക്എത്രലേ�ാളം

വി�മതിക്കാനാവാ�താത്തെ*ന്ന്

നമുക്കറിയാം. 

ത്തെക.ത്തെക.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്
രണ്ടാമതായിനിങ്ങള്ക്കുമുന്നിൽ

സമര്പ്പിക്കുന്നു.

‘’FINGER TIPS’’
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കലാമിന്റെ�സ്വപ്നചിറകുകള്

“അലക്സാണ്ടര്മുതലങ്ങ�ാട്ട്ങ്ങപാര്ച്ചുഗീസ്,ഫ്രഞ്ചുകാര്,ബ്രിട്ടീഷുകാര്,

ഡച്ചുകാര്  എന്നി�ന്റെന  പലതും  വന്നു  നന്റെ*  ന്റെകാള്ളയടിച്ചു.  പങ്ങ.  നാം  മന്റെ/ാരു

രാഷ്ട്രങ്ങ4ാടും  ഇ�ന്റെന  ന്റെചയ്തിട്ടില്ല.  എന്തു  ന്റെകാണ്ട്?  നാം  അവരുന്റെട

സ്വാതന്ത്ര്യന്റെ4  ബഹുമാനിക്കുന്നത്  ന്റെകാണ്ട്.  അതാണ്,  അതാണ്  ഇന്ത്യന്റെയ
സംബന്ധിച്ച  എന്റെ�

ആദ്യ  സ്വപ്നം.എന്റെ�
രണ്ടാമന്റെ4  സ്വപ്നം
ഇന്ത്യയുന്റെട

വികസനമാണ്. 

GDP  യില്
ങ്ങലാകന്റെ4  അഞ്ചു
രാഷ്ട്ര�ളില്ഇന്ത്യയ

ുമുണ്ട്.  മിക്ക

ങ്ങമഖലയിലും 10%

വളര്ച്ച  നമുക്കുണ്ട്.
എങ്കിലും  ഒരു
സ്വയപര്യാപ്ത
വികസിത  രാഷ്ട്രമായി

കാണാനുള്ളആത്മവിശ്വാസംനമുക്കില്ല. ഇതുശരിയാങ്ങണാ? എനിക്ക്

മൂന്നാമന്റെതാരുസ്വപ്നമുണ്ട്. ഇന്ത്യങ്ങലാക4ിനുമുന്നില്

നിവര്ന്നു  നില്ക്കണം.  ശക്തി  മാത്രങ്ങമ  ശക്തിന്റെയ  തിരിച്ചറിയൂ.  ഇന്ത്യ  സൈസനിക

ശക്തിമാത്രമല്ല, സാമ്പ4ികശക്തിയുമാകണം.

ഇവരണ്ടുംഒന്നിച്ചുങ്ങപാകണം".
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ബാല്യം

ബാല്യകാല4ിന്റെലബാല്യന്റെമാങ്ങന്നാ-
ര്4ിടുന്നുഞാന്
ആഭൂതകാലങ്ങ4ന്റെക്കാന്നുങ്ങപാകുവാന്ങ്ങമാഹം

കൂട്ടുകാരില്ഉള്ളറിഞ്ഞു,വീട്ടുകാരില്ഉള്ളറിഞ്ഞു,
കളിച്ചുഞാന്പഠിച്ചുഞാന്
എന്ബാല്യകലാലയജീവിതം

ആരന്റെല്ലന്ഗുരുനാഥന്മാര്,

ആരന്റെല്ലന്കളിക്കൂട്ടുകാര്,
മന്റെന്തഎന്മനസ്സില്

ദു:ഖപ്രണ�ള്മാത്രം
ഈകാലന്റെമന്മനസ്സില്
തീന്റെകാളു4ുന്നു
പണ്ട്ഞാന്വന്നിരുന്നു
കാലങ്ങ4വന്നിരുന്നു
ഇവിങ്ങടക്ക്വന്നിരുന്നു
മൂവാണ്ടന്മാവിന്ചു
വടിങ്ങലക്ക്
ഒരുചുവടുന്റെവച്ചുഞാന്
എട്ടുംന്റെപാട്ടുംതിരിയാന്റെത
ഒരുഘട്ടന്റെമ4ിഞാന്

എന്സ*ത4ിനല്ലാന്റെത.
പാട്ടുപാടിനടക്കുംങ്ങഡാക്ടര്

 സൂചിയുമായിവീടുകള്ങ്ങതാറും
കയറിയിറങ്ങുംവിരുതന്ങ്ങഡാക്ടര്
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A JOURNEY

With horse power they can ran away from 
we 
Trees, plants, rivers, man, woman, and all
Only got a quick look at some 
never to see it again
Me...or...they?
As a rainbow they vanished 
The animals, drinking water as they got 
afraid
They gazez and ran away 
I was lonley
Beauty of the Nature 
wondered me; attractive me;
Sitting on the seat
   I slept slowly
My heart fill up with happy 
  I am joyful 
With thousands of wishes 
The Train go away
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തൂലിക

ലേ�ാകംഭയക്കുന്നമൂന്നക്ഷരം-ഫാസിസം

ഫാസിസംഭയക്കുന്നരണ്ടകഷരം-ലേപന

നീ�യാംരക്ത�ിൽ�ാര്�വിച്ചു*രുന്ന

അത്ഭുതമാംഒരുനാമമീ- ലേപന

ഹിംസയാൽഒഴുകുുന്നഅമ്മയാംഭാരതത്തെ�

അഹിംസയാൽതീര്ക്കുവാന്ത്തെപാരുതുന്നീ- ലേപന

നീതിയുമനീതിയുംത്തെപാരുതുന്നകാ��്

നീതിക്കായ്ഉയരുന്റെന്നാരാര്ഥവം-ങ്ങപന

SAFWAN KP 9J

ഏകാന്തത

ഞാനിന്നുംതനിച്ചായി

പ�രുംഎത്തെന്നവിളിച്ചു

പലേക്ഷ,

ഞാനവലേരാട്കൂത്തെടകൂടിയില്ല.

കാര*ം,

തനിച്ചിരിക്കാന്ഒരാഗ്രഹം

സലേHാഷംമാത്രമുള്ളജീവിത�ിന്

എന്തുരസം....!

നമുക്കിടയിൽപ�രുമുണ്ട്

ഇന്നുവത്തെരസലേHാഷത്തെമHന്നറിയാ�വര്
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ഞാന്കരുതി,

എത്തെന്നഇഷ്ടത്തെപ്പട്ടിരുന്ന

ഞാന്ലേOഹിച്ചിരുന്ന

എത്തെന്റകൂട്ടുകാര്എനിക്ക്ത*�ാവുത്തെമന്ന്.

പലേക്ഷ, എHിന്

ഞാന്കണ്ടസ്വപ്നങ്ങത്തെളല്ലാംഇന്ന്

തകര്ന്നടിഞ്ഞു

അവര്ത്തെക്കത്തെന്നലേവണ്ടാതായി

അവര്സലേHാഷ�ിത്തെന്റപാതയലൂത്തെട-

നീങ്ങിത്തെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു

ഞാലേനാ, ആലേരാരുമില്ലാ�ഈമൗന�ിത്തെന്റ

വഴിയരികിൽ

ഈഏകാHതകള്ക്കിടയിൽ

എനിക്ക്കൂട്ടായിനിന്നഒരുവാക്യമുണ്ട്.....

ഒരുസങ്കട�ിനപ്പുറം

മത്തെZാരുസലേHാഷമുണ്ട്.

                                                                                                       MURSHIDA TP 10J
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          മന്റെ`ന്നഅ*
ലേവദനത്തെകാണ്ടന്ഉള്ളംപിടഞ്ഞു

എന്കണ്ണീരിൽആത്തെകകുതിര്ന്നു

അമ്മതന്കണ്ണീരിൽശാപം

മക്കത്തെളഒന്നു�ച്ചലേപ്പാള്

ലേ]ാരച്ചാലുകളാത്തെകമറിഞ്ഞു

മക്കത്തെളകുതിര്ത്തുംനനച്ചുംതിരിച്ചരിവുകള്നൽകീടുന്നു

മണ്ണിത്തെനഭുമിത്തെയത്തെകാല്ലരുലേത...  മക്കള്തന്ജീവനാധാരം....

അമ്മയാലേ*......

മണ്ണിൽനിന്നുംജനിച്ചവത്തെരമണ്ണിൽതത്തെന്നജീവിലേക്ക*ം
മണ്ണിത്തെനലേനാക്കിപു�ര്ലേ�*ംമണ്ണിത്തെനഅങ്ങ്സലേനഹിലേക്ക*ം
മരിച്ച്മണ്ണിലേ�ക്ക്മടലേങ്ങലേണ്ട
ത്തെപാടിയായികല്ലായിത്തെ]ളിയായി
ഭൂമിതന്തൂ*ായിഞാനങ്ങത്തെനനിൽ ക്കിലേമ്പാള്
മനിഷ്യര്വന്നത്തെന്നമാZിന്നുഉഴുതു കിളച്ച്കൃഷിയുണ്ടാക്കി
ത്തെ]ളിവാരിക്കുഴച്ച്പാത്രങ്ങളും വീടുകളുമുണ്ടാക്കി
അങ്ങത്തെനഅങ്ങത്തെനകഴിയുലേമ്പാള്
സലേHാഷസുദിനങ്ങള്മായുന്നു
മനുഷ്യന്തത്തെന്നതുരക്കുന്നു
എത്തെന്നത്തെപാട്ടിച്ച്വാരിമാHിത്തെകാല്ലുന്നു
ആശ്രിതര്ഞങ്ങളുത്തെടഅത്യാശക്കായിആശ്രയത്തെ�ത്തെകാല്ലുന്നു
ഒാര്ക്കികജനത്തെറഇനിത്തെയാരുമുന്നറിയിപ്പ്തരാന്ഞാനുണ്ടാവില്ല
ഉള്ളതുന്റെകാണ്ട്ഉള്ളംനിറഞ്ഞ്ജീവിക്കുകയാണഭികാമ്യം......
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I Ride My Little Bycycle

I ride it to shop
And when i see the big red light 
i know i have to stop 

I ride my little bicycle
I ride it to the gate 
And when i see the yellow light 
`i know i have to stop

I ride my little bicycle:
I ride it to the show
And when I see the big green light

I know that i can go 

KADEEJA MIZAJIO 8B
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ന്റെഞട്ടറ്റുവീണപനിനീര്ന്റെമാട്ട്ഇരമ്പുന്നകടങ്ങല...

നീകണ്ടില്ലങ്ങയാ?

നിന്തീരത്തുകിടക്കുന്ന

ആപനിനീര്ന്റെമാട്ടിന്റെന

അറിയുങ്ങമാനിനക്കതാരാന്റെണന്ന്?

ക്രൂരന.ത്ര�ളുന്റെടക്രൂരതകള്

നീവായിച്ചില്ലങ്ങയാ...?ആകുഞ്ഞുന.ത്ര�ളില്നിന്ന്...

ജീവിതനൗകയില്നിന്ന്

 കാലിടറിവീണതാണവന്

നീമാത്രമായിരുന്നുഅവനഭയം

നീയുംപുറംതള്ളിങ്ങയാ

നിന്നിങ്ങലക്കായ്അവന്ങ്ങനാക്കുന്നു.

ക്രൂരതകള്ന്റെക്കതിന്റെരകണ്തിരിച്ച്

ഒരിക്കലുംതിരിച്ചുവരാനാകാ4

നിദ്രയിലാണ്ടതാണവന്എന്

ഐലന്കുര്ദി!
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ഒരുമിസ്ങ്ങകാള്

          ഞാന്ഒരുയാത്രയിലാണ്ശബ്നന്റെയകാണുന്നത്എന്റെ�അടുങ്ങ4ക്ക്
സൈകനീട്ടുന്നുഞാന്ചില്ലറന്റെകാടുത്തുഅവള്എന്റെന്നങ്ങനാക്കിന്റെകാണ്ട്മറ്റു

യാത്രക്കാരുന്റെടഅടുങ്ങ4ക്കുങ്ങപായി.ശബ്നയുന്റെടആങ്ങനാട്ട4ില്എനിക്ക്എങ്ങന്താ

അനുകമ്പങ്ങതാന്നി.ഞാന്അവളിറ�ിയങ്ങuാപ്പില്ഇറ�ിഞാന്അവങ്ങളാട്

ങ്ങചാദിച്ചു.നീആരാണ്എ�ന്റെനഒരുയാചകിയായിമാറി. കുറച്ച്ങ്ങനരംഎന്റെന്ന

ങ്ങനാക്കിന്റെകാണ്ട്നിന്നു.  

                എന്നിട്ട്പറഞ്ഞുഞാന്ശബ്നഡിഗ്രിക്ക്പഠിക്കുന്നകാലംഎനിക്ക്

വന്നഒരുമിസ്സ്ങ്ങകാള്ആണ്എന്റെന്നഇവിന്റെടഎ4ിച്ചത്. ..................         

   ഞാന്ഒരുസമ്പന്നകുടുംബ4ിന്റെലഉപ്പാക്കുംഉ*ാക്കുംസങ്ങഹാദരന്മാര്ക്കും

ഇടയിന്റെലഏകമകളായിരുന്നുഎനിക്ക്ങ്ങവണ്ടുങ്ങവാളംങ്ങyഹവും, വാത്സല്യവും

,സ്വാതന്ത്ര്യവുംകിട്ടിഞാന്വളര്ന്നു.+2 വിന്ന്നല്ലമാര്ക്ക്വാ�ിയതിന്ന്

സ*ാനമായിഎനിക്ക്ഉപ്പഒരുന്റെമാസൈബല്ങ്ങ|ാണ്വാ�ിതന്നു. ഒരുദിവസം
എന്റെ�ന്റെമാസൈബലിങ്ങലക്ക്

ഒരുമിസ്ങ്ങകാള്വന്നു.ഞാന്ആനമ്പറിങ്ങലക്ക്വിളിച്ച്ങ്ങനാക്കി. ഹങ്ങലാ...   

ഹങ്ങലാ...   നമ്പര്മാറിങ്ങപായതാങ്ങസാറി..

ആനമ്പറില്നിന്ന്വീണ്ടുംവിളിവന്നു.ഞാന്ങ്ങ|ാണ്എടുത്തുങ്ങപര്, സ്ഥലം, 

എന്താപഠിക്കുന്നത്?  എല്ലാംഒ/വിളിയില്തന്റെന്നങ്ങചാദിച്ചറിഞ്ഞു.പിന്നീട്ആവിളി

തുടര്ന്നുന്റെകാങ്ങണ്ടയിരുന്നു.   ഒരുദിവസംഒരുപ്രാവശ്യന്റെമങ്കിലുംവിളിക്കണന്റെമന്ന

അവസ്ഥയായി. പിന്നീട്വിളിമണിക്കുറുകങ്ങളാളംനീളാന്തുട�ി.രാത്രിയുന്റെട
യാമ�ളീല്ഉറക്കന്റെമാഴിച്ച്

ങ്ങ|ാണ്ങ്ങകാളില്മുഴുകി.ആഇടക്കാണ്വീട്ടില്തകൃതിയായികല്യാണാങ്ങലാചനകള്

വന്നുന്റെകാണ്ടിരുന്നുഅ�ിന്റെനഉപ്പാക്ക്ഇഷ്ടന്റെപ്പട്ടവിദ്യാഭ്യാസവും,ങ്ങജാലിയും, 

സമ്പത്തും, സൗന്ദര്യവും, തറവാടി4വുമുള്ളകുടുംമ്പ4ില്നിന്നുംഒരു
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വിവാഹാങ്ങലാചനഒത്തുവന്നു.സുമുഖനും,സുന്ദരനുമായന്റെചറുപ്പക്കാരന്എന്റെന്നവന്നു

കണ്ടു. ഇഷ്ടന്റെപ്പട്ടു...      കല്ല്യാണംതീരുമാനിച്ചു.ഞാന്മറുന്റെ4ാന്നും

പറഞ്ഞില്ല.കാരണംഅത്രയധികംആങ്ങഘാഷമായിരുന്നുകുടുംബ4ില്.   ഞാന്

ങ്ങ|ാണിന്റെലകാമുകനുമായികാര്യ�ള്പങ്കുന്റെവച്ചു.കാമുകന്പറഞ്ഞുഎതിര്

ന്റെ4ാന്നുംപറയണ്ടനീസ*തിക്കണംസമയമാകുങ്ങമ്പാള്ഞാന്പറയാം.പിന്റെന്ന

കല്ല്യാണ4ിനുള്ളഒരുക്ക�ളായി. എനിക്കണിയാനുള്ളനൂറുപവങ്ങനാളംവരുന്ന

സ്വര്`ാഭരണ�ളും,വരന്റെ�വീട്ടുക്കാര്വാ�ിതന്നഎനിക്ക്(മണവാട്ടിക്ക്

)ധരിക്കാനുള്ളവസ്ത്ര�ളുംഎല്ലാംന്റെറഡിയായികല്ല്യാണദിവസംഅടുത്തുവന്നു. വീട്ടു

മു/ത്തുംഅയല്പക്കത്തുംപന്തലുകളുംങ്ങതാരണ�ളുംഉയര്ന്നു. എവിന്റെടയുംആള്

കൂട്ടം.കല്ല്യാണതങ്ങലന്ന്കൂട്ടുകാരികളുംകുടുംബക്കാരുംകൂടിഎന്റെന്ന

അണിയിന്റെച്ചാരുക്കി, സൈമലാഞ്ചിഇട്ടുതന്നു,ഒപ്പനയും,പ്പാട്ടുംആന്റെകപാന്റെടബഹളം
അതിനിടയില്എനിക്ക്ങ്ങ|ാണ്ങ്ങകാളുകള്വരുന്നുണ്ടായിരുന്നുഞാന്

അപ്പങ്ങപ്പാഴുള്ളവിവര�ള്അറിയിച്ച്ന്റെകാടുക്കും.ഉപ്പയുംആ�ളമാരും

ഭ.ണപ്പുരയിലാണ്കാരണംരണ്ടായിരങ്ങ4ാളംആളുകന്റെള.ണിച്ചിടുണ്ട്. അവര്

ആതിരക്കിലാണ്.അങ്ങപ്പാള്കാമുകന്റെ�വിളിവന്നു. ആരുന്റെടയുംശ്രദ്ധയില്

ന്റെപടാന്റെതവീടിന്റെ�പിറക്വശങ്ങ4ക്ക്വാ.. . 

  "ഒരുകാര്യംമറക്കരുത്സൈപസയുംആഭരണന്റെപട്ടിയുംഎടുക്കണം"ഞാന്

ഇവിന്റെടകാ4ിരിക്കുന്നുണ്ട്.  ഞാന്ചുറ്റുപാടുംകാങ്ങതാര്4്ന്റെകാണ്ട്അലമാര
തുറന്ന്
കിട്ടാവുന്നഅത്രസൈപസയുംആഭരണന്റെപട്ടിയുംഎടു4്ആന്റെരയുംശ്രദ്ധയില്

ന്റെപടാന്റെതപുറ4ിറ�ികാമുകന്റെ�അടുന്റെ44ി.കാറില്കയറി. രാത്രി

ഒരുമണിക്ക്തുട�ിയഒാട്ടംരാവിന്റെലവന്റെരകാര്നിര്4ാന്റെതഒാടി.അത്രയുംദുരം

ഞ�ന്റെള4ി. വീടിന്റെനപ/ിങ്ങയാ,ഉ*ന്റെയ, ഉപ്പന്റെയകുറിന്റെച്ചാന്നുംഞാന്ചിന്തിച്ചില്ല

അത്രയുംഭ്രാന്തമായിരുന്നുകാമുകങ്ങനാടുള്ളങ്ങപ്രമം....കാമുകങ്ങനാടപ്പംഫ്ലാ/ില്
റുന്റെമടു4്എല്ലാതര4ിലുംഉല്ലസിച്ചുംവിങ്ങനാദ�ളില്ഏര്ന്റെപ്പട്ടുംകുറച്ച്ദിവസ�ള്

കഴിഞ്ഞു.ഒരുദിവസംഞാന്
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ഉറക്കമുണര്ന്നങ്ങപ്പാള്ആന്റെളകാണുന്നില്ല. ങ്ങ|ാണ്വിളിച്ച്ങ്ങനാക്കികിട്ടുന്നില്ല

.ഞാന്ആന്റെകതളര്ന്നു.ഇനിഎന്തുന്റെചയ്യും.ഞാന്എന്റെ�ങ്ങബഗ്എടുത്തുങ്ങനാക്കി

എല്ലാംന്റെകാണ്ട്ങ്ങപായിടുണ്ട്.എന്റെ�സ്വര്`വും, സൈപസയുന്റെമല്ലാം. എന്റെ�

ങ്ങദഹത്തുള്ളമാലയുംവളയുന്റെമല്ലാംഎടു4ിടുണ്ട്.

ഞാന്ആന്റെകതളര്ന്നു.വിണ്ടുംവിളിച്ചുങ്ങനാക്കി... ഇല്ലകിട്ടുന്നില്ല...അവന്

ചതിച്ചതാ...അവന്ഇനിവരില്ലഎന്ന്എന്റെ�മനസ്സ്പറഞ്ഞു.അവന്
ങ്ങപായതറിഞ്ഞ്റുമില്നിന്റെന്നന്റെന്നപുറ4ാക്കിന്റെകാണ്ട്അവര്പിറുപിറുത്തു

.അവനിന്റെതാരുങ്ങഹാബിയാ.......   കൂടുതല്സൈപസകിട്ടുന്നത്ന്റെകാണ്ട്ഞ�ള്ഒന്നും

പറയാറില്ല.  അതുങ്ങകട്ടതുംഞാനാന്റെകതളര്ന്നുങ്ങപായി.   ഇനിഎന്തുന്റെചയ്യും.   

എനിന്റെക്കന്റെ�വീട്ടുക്കാന്റെരഒാര്മവന്നു.  ഉ*ന്റെയയുംഉപ്പന്റെയയുംഒാര്മവന്നു. ഞാന്

ഉ*യുന്റെടനമ്പറിങ്ങലഒരുമഴക്കാല4ാണ്ഞാന്അവന്റെളകണ്ടത്. അന്ന്തന്റെന്ന

അവന്റെളസ്വന്തമാക്കാന്ഞാന്അലഞ്ഞു. ങ്ങകാരിങ്ങച്ചാരിന്റെയായുകുന്നഒരുമഴക്കാലം

  അങ്ങത്തെനഅവള്എത്തെ�ജീവിത�ിലേ�ക്ക്കടന്നുവന്നു. ]ായകടയിലും

]Hയിലുംകളിസ്ഥ�ത്തുംഅവള്എനിത്തെക്കാപ്പമായിരുന്നു. ത്തെവയിത്തെ�ലേന്നാ, 

മഴത്തെയലേന്നാ, മത്തെlലേന്നാലേനാക്കാത്തെതഅവള്എനിക്ക്കൂട്ടായി. അങ്ങത്തെന

ഇരിത്തെക്കഒരുസംഭവംനടന്നു. അവത്തെളഎനിക്ക്നഷ്ടത്തെപ്പട്ടു

തികച്ചുംഅശ്രദ്ധമായിട്ടായിരുന്നുഅവത്തെളഎനിക്ക്മിസ്സായത്. ഉമ്മക്ക്അസുഖം
കൂടിയദിവസംമരുന്നുവാങ്ങാന്മഴയ�്അവത്തെളയുംകൂട്ടിഞാന്കടയിലേ�ക്ക്

ലേപായി.
അസുഖത്തെ�കുറിച്ചുള്ളവിഭ്രാHിയിൽതിരിത്തെകവരുലേമ്പള്അവത്തെളകൂട്ടാന്

ഞാന്മറന്നു. തിരിത്തെകവീട്ടിലേ�ക്ക്തിരക്കിട്ട്ഓടുലേമ്പാള്അവഒരു

മഴക്കാ��ാ*്ഞാന്അവത്തെളകണ്ടത്. അന്ന്തത്തെന്നഅവത്തെളസ്വHമാക്കാന്

ഞാന്അ�ഞ്ഞു. ലേകാരിലേച്ചാരിത്തെയായുകുന്നഒരുമഴക്കാ�ം

  അങ്ങത്തെനഅവള്എത്തെ�ജീവിത�ിലേ�ക്ക്കടന്നുവന്നു. ]ായകടയിലും

]Hയിലുംകളിസ്ഥ�ത്തുംഅവള്എനിത്തെക്കാപ്പമായിരുന്നു. ത്തെവയിത്തെ�ലേന്നാ, 
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മഴത്തെയലേന്നാ, മത്തെlലേന്നാലേനാക്കാത്തെതഅവള്എനിക്ക്കൂട്ടായി. അങ്ങത്തെന

ഇരിത്തെക്കഒരുസംഭവംനടന്നു. അവത്തെളഎനിക്ക്നഷ്ടത്തെപ്പട്ടു

തികച്ചുംഅശ്രദ്ധമായിട്ടായിരുന്നുഅവത്തെളഎനിക്ക്മിസ്സായത്. ഉമ്മക്ക്അസുഖം
കൂടിയദിവസംമരുന്നുവാങ്ങാന്മഴയ�്അവത്തെളയുംകൂട്ടിഞാന്കടയിലേ�ക്ക്

ലേപായി.
അസുഖത്തെ�കുറിച്ചുള്ളവിഭ്രാHിയിൽതിരിത്തെകവരുലേമ്പള്അവത്തെളകൂട്ടാന്

ഞാന്മറന്നു. തിരിത്തെകവീട്ടിലേ�ക്ക്തിരക്കിട്ട്ഓടുലേമ്പാള്അവത്തെളഞാന്ഓര്

ത്തു. ലേകാരിത്തെച്ചാരിയുന്നആമഴയിൽഞാന്അവത്തെളലേതടി. തിരിത്തെകകടയിൽ

വത്തെന്ന�ിലേനാക്കിയലേപ്പാലേഴക്കുംവൈവദ്യര്കടയടച്ച്ലേപായിരുന്നു. അങ്ങത്തെന
കാ�ംമുലേന്നാട്ട്നീങ്ങി

മിനിയാന്ന്ഞാന്അവത്തെളകണ്ടു, വൃദ്ധനായവൈവദ്യലേരാത്തെടാപ്പംനടന്നുനീങ്ങുന്നു

അവള്. ഞാന്കരഞ്ഞുലേപായി

അത്തെത... അത്രമാത്രംഞാന്അവത്തെളലേOഹിച്ചിരുന്നു. എത്തെ�പ്രിയത്തെപ്പട്ട

കുടത്തെയ..........................................ത്തെളഞാന്ഓര്ത്തു. ലേകാരിത്തെച്ചാരിയുന്നആ

മഴയിൽഞാന്അവത്തെളലേതടി. തിരിത്തെകകടയിൽവത്തെന്ന�ി

ലേനാക്കിയലേപ്പാലേഴക്കുംവൈവദ്യര്കടയടച്ച്ലേപായിരുന്നു. അങ്ങത്തെനകാ�ംമുലേന്നാട്ട്
നീങ്ങി

മിനിയാന്ന്ഞാന്അവത്തെളകണ്ടു, വൃദ്ധനായവൈവദ്യലേരാത്തെടാപ്പംനടന്നുനീങ്ങുന്നു

അവള്. ഞാന്കരഞ്ഞുലേപായി

അന്റെത... അത്രമാത്രംഞാന്അവന്റെളങ്ങyഹിച്ചിരുന്നു. എന്റെ�പ്രിയന്റെപ്പട്ട

കുടന്റെയ..........................................ക്ക്വിളിച്ചുഹങ്ങലാ...

ഇത്ഞാനാണ്ഉ*ാനി�ളുന്റെടപുന്നാരങ്ങമാള്.    ങ്ങമാങ്ങളാഎനിന്റെക്കാരു

ങ്ങമാങ്ങളഉണ്ടായിരുന്നുള്ളുഅവള്മരിച്ചുങ്ങപായി.....ഇതായിരുന്നുഉ*യുന്റെടമറുപടി.    

അവള്ങ്ങത�ിന്റെകാണ്ട്ഉപ്പാക്ക്വിളിച്ചു.  ഉപ്പപറഞ്ഞുഎനിക്ക്അ�ന്റെനഒരു

മകളില്ല....  അന്നുമുതല്എന്നിക്കാരുംഇല്ലാതായി...

                           അല്ലഞാന്ഇല്ലാതാക്കിഎന്റെ�ജീവിതം.    
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രാത്രിയായാല്ഇൗങ്ങuഷനിന്റെ�ഒരുഭാഗ4്കിടന്നുറങ്ങും.ങ്ങപടിന്റെപടുത്തുന്നഇൗ

ന്റെതരുവാണിങ്ങപ്പാള്എന്റെ�വീട്.    ഇവിന്റെടരാത്രിവരുന്നആണു�ള്

കണ്ടാല്അറുപ്പുംന്റെവറുപ്പുംങ്ങതാന്നിക്കുന്നമാറാങ്ങരാഗികളും, വ്രണ�ളും,മുറിവുകളും, 

ന്റെകാണ്ട്ശരീരംകാണാന്പ/ാ4അത്രഅഴുകിയതും.  എന്നാലുംഞാന്അവര്

ന്റെകാപ്പംകിടന്ന്ന്റെകാടുക്കും.   
ഭ.ണ4ിന്ന്ങ്ങവണ്ടിവിശപ്പിന്റെ�കാഠിന്യംന്റെകാണ്ട്ഇത്രയുംപറഞ്ഞു

അവള്കുന്റെറകരഞ്ഞു. ..........  
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അകന്നഎന്റെ�മിത്രം

 ഒരുമഴക്കാ��ാ*്ഞാന്അവത്തെളകണ്ടത്. അന്ന്തത്തെന്നഅവത്തെള

സ്വHമാക്കാന്ഞാന്അ�ഞ്ഞു. ലേകാരിലേച്ചാരിത്തെയായുകുന്നഒരുമഴക്കാ�ം

  അങ്ങത്തെനഅവള്എത്തെ�ജീവിത�ിലേ�ക്ക്കടന്നുവന്നു. ]ായകടയിലും

]Hയിലുംകളിസ്ഥ�ത്തുംഅവള്എനിത്തെക്കാപ്പമായിരുന്നു. ത്തെവയിത്തെ�ലേന്നാ, 

മഴത്തെയലേന്നാ, മത്തെlലേന്നാലേനാക്കാത്തെതഅവള്എനിക്ക്കൂട്ടായി. അങ്ങത്തെന

ഇരിത്തെക്കഒരുസംഭവംനടന്നു. അവത്തെളഎനിക്ക്നഷ്ടത്തെപ്പട്ടു

തികച്ചുംഅശ്രദ്ധമായിട്ടായിരുന്നുഅവത്തെളഎനിക്ക്മിസ്സായത്. ഉമ്മക്ക്അസുഖം
കൂടിയദിവസംമരുന്നുവാങ്ങാന്മഴയ�്അവത്തെളയുംകൂട്ടിഞാന്കടയിലേ�ക്ക്

ലേപായി.
അസുഖത്തെ�കുറിച്ചുള്ളവിഭ്രാHിയിൽതിരിത്തെകവരുലേമ്പള്അവത്തെളകൂട്ടാന്

ഞാന്മറന്നു. തിരിത്തെകവീട്ടിലേ�ക്ക്തിരക്കിട്ട്ഓടുലേമ്പാള്അവത്തെളഞാന്ഓര്

ത്തു. ലേകാരിത്തെച്ചാരിയുന്നആമഴയിൽഞാന്അവത്തെളലേതടി. തിരിത്തെകകടയിൽ

വത്തെന്ന�ിലേനാക്കിയലേപ്പാലേഴക്കുംവൈവദ്യര്കടയടച്ച്ലേപായിരുന്നു. അങ്ങത്തെന
കാ�ംമുലേന്നാട്ട്നീങ്ങി

മിനിയാന്ന്ഞാന്അവത്തെളകണ്ടു, വൃദ്ധനായവൈവദ്യലേരാത്തെടാപ്പംനടന്നുനീങ്ങുന്നു

അവള്. ഞാന്കരഞ്ഞുലേപായി

അത്തെത... അത്രമാത്രംഞാന്അവത്തെളലേOഹിച്ചിരുന്നു. എത്തെ�പ്രിയത്തെപ്പട്ട

കുടത്തെയ..........................................

                       HASHIM SHIBILI MK 10G
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ഏകാന്തമായജീവിത4ില്ഒ/ന്റെപ്പട്ടകാണിക

പ്രഭാതംവിടരുന്നു. കിളികള്ചിലംചിലംപാടിന്റെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അരുവിനിശബ്
ദമായിഒഴുകുന്നു. ഇന്നുംഇന്നന്റെലയുംത*ില്എന്താണ്വ്യത്യാസം? ഇന്ന്ഞാന്
ഒ/ക്ക്ജീവിത4ില്ഒരിക്കന്റെലങ്കിലുംസങ്ങന്താഷമുണ്ടായിട്ടുങ്ങണ്ടാ? ഉണ്ടായിരുന്നു. 

മക്കളുംഭര്4ാവുംകൂന്റെടഉണ്ടായിരുന്നങ്ങപ്പാള്എന്തുരസമായിരുന്നു. 

ആദിവസ�ളിന്റെലഓങ്ങരാനിമിശവും! എത്രലാളിച്ചുന്റെകാണ്ടാണ്മക്കന്റെളഞാന്വളര്
4ിയത്. ഒരിക്കല്ങ്ങപാലുംഅവന്റെരചീ4പറയുകങ്ങയാങ്ങവദനിപ്പിക്കുകങ്ങയാ
ന്റെചയ്തിട്ടില്ല. പിന്റെന്നഎന്തിനാണ്അവര്എന്റെന്നഒ/ക്ക്ഈവൃദ്ധസദന4ില്
ന്റെകാണ്ടാക്കിയത്. എന്താഅവരുന്റെടജീവിത4ില്ഞാന്ഒരുഭാരമായിരുങ്ങന്നാ? ഈ
ഒ/ന്റെപ്പടലിന്റെ�ങ്ങവദനയില്എങ്ങന്നാടുഒരുവാക്കുപറയാന്അവര്ക്കുവന്നുകൂന്റെട. 

എത്രകാലമായിഞാന്സ്വാദുള്ളഒരുഭ.ണംകഴിച്ചിട്ട്. ഈഒ/ന്റെപ്പട്ട്
ജീവിക്കുന്നതിലുംനല്ലത്മരിക്കുന്നതാണ്. എന്റെ�മക്കള്അവര്ക്ക്ഉയര്ന്നങ്ങജാലി
കിട്ടിയങ്ങപ്പാള്എന്റെന്നഭാരമായിഎങ്കിലുംഞാന്എത്രന്റെകാതിക്കുന്നുഅവന്റെര
കാണാന്. മരിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്ഒരുങ്ങനാക്കുകാണാന്കഴിയങ്ങണഇ�ന്റെന
ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നതിനിടയില്സമയംങ്ങപായതറിഞ്ഞില്ല. ഉച്ചയായിഇന്നുംച*ന്തിയും
കഞ്ഞിയും! ന്റെവറുത്തുഇന്ന്എനിക്കിത്ങ്ങവണ്ട. അങ്ങപ്പാഴാണ്ങ്ങവലക്കാരിയുന്റെടപിറു
പിറു4ശബ്ദം. ങ്ങവണന്റെമങ്കില്കുടിച്ചാല്മതി. രണ്ടുദിവസംപട്ടിണികിടന്നാന്റെലന്താ? 

ചാവുംച4ാന്റെലന്താ. ഈപരിഹാസ4ിനിടയില്എന്റെ�മനസ്സുന്റെവന്തുനീറി
കരഞ്ഞുകരഞ്ഞുകണ്ണുനീര്ഇനിബാക്കിയില്ല. ഇനിയുള്ളത്ക`ിന്റെല
ന്റെകാഴുപ്പുന്റെവള്ളംമാത്രമാണ്. അത്കവിളില്കൂടിചാലിന്റെട്ടാഴുകിശരീരംആന്റെക
തളരുന്നത്ങ്ങപാന്റെലങ്ങതാന്നുന്നു. രണ്ടുദിവസമായിഭ.ണം
കഴിച്ചിട്ട്,കഴിച്ചിട്ടിന്റെല്ലങ്കിന്റെലന്താതൂപ്പുകാരിപറയുന്നത്ങ്ങപാന്റെലചാവുംഎന്നാന്റെലന്താ
ആര്ക്കുംങ്ങവണ്ടാ4ഈഞാന്ഇനിഎന്തിനുജീവിക്കുന്നു. സമയം
സൈവകുങ്ങന്നരമായി. സൂര്യന്പടിഞ്ഞാറുനിന്നുഅസ്തമിക്കാന്തുട�ി. മറ്റുപ.ികള്
കൂടങ്ങന്വഷിച്ചുപറന്നു. ഈഞാന്ഇനിന്റെയന്തുന്റെചയ്യണം. ആരുമില്ലാ4ഒ/ന്റെപ്പട്ട
ജീവിത4ില്ഈതളര്ന്നമനസ്സുമായിജീവിക്കുന്നതിലുംങ്ങഭദംസൈദവന്റെമന്റെന്നങ്ങവഗം
ന്റെകാണ്ടുങ്ങപാകുന്നതാണ്. ഈഏകാന്തതമായജീവിത4ില്ഇനിതളരാന്റെത
ബാക്കിയുള്ളത്കണ്ണുനീര്അരുവികള്.                                                        Shana pc
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