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                                     നുറുങ്ങുകള

അനനനജ്വാനനസസൗഹ ൃദസസനസ്യം ക ൃഷപി ചചെയയ്ക്ക് വപില                                                             
അനനചമെന്ത ുളളൂ മെതരഹസനസ്യം                                                                                   
(ഉള്ള ൂര-തരസ്യംഗപിണപി)                                                                                              
അപ്പനപ്പജ്വാള തനനജ്വാട ു നചെര ുസ്യം നദപികചള-                                                         

 യ ുപ്പ ു പപിടപിപ്പപികപിലപിസ്സമെ ുദസ്യം!                                                                                  
(വള്ളനതജ്വാള- ഭജ്വാരതസയ്ക്ക് തത്രീകള തന് ഭജ്വാവശ ുദപി)                   
ബന്ധ ുരകജ്വാഞ്ചനക ൂടപിലജ്വാചണങപില ുസ്യം                                                                         
ബന്ധനസ്യം ബന്ധനസ്യം തചന പജ്വാരപില                                                                            
(വള്ളനതജ്വാള- സജ്വാഹപിതന മെഞ്ജരപി-4)                                  

സയ്ക്ക് നനഹമെജ്വാണഖപില സജ്വാരമെ ൂഴപിയപില                                                                       
സയ്ക്ക് നനഹസജ്വാരമെപിഹസതനനമെകമെജ്വാസ്യം                                                                           
നളപിനപി- (ക ുമെജ്വാരനജ്വാശജ്വാന്)

                                                                                                                        
ചതജ്വാട ു ക ൂടജ്വാതവര,തത്രീണപിക ൂടജ്വാതവര                                                                     
ദ ൃഷയ്ക്ക് ടപിയപില ചപടജ്വാല ുസ്യം നദജ്വാഷമെ ുനള്ളജ്വാര                                                                       
ചകടപിലജ്വാനതജ്വാര തമപില ുണജ്വാനതജ്വാരപിങ്ങചന-                                                                
ചയജ്വാടലനഹജ്വാ ജജ്വാതപിനകജ്വാമെരങ്ങള                                                                         
(ദ ുരവസ-ക ുമെജ്വാരനജ്വാശജ്വാന്)                                                    

ജല.എചറ.  എസറ തകളള
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            G.H.S TRIKKULAM                TIRURANGADI (PO),CHEMMAD

                  
                                                

സനന്ദേശസ്യം

        
       പപ്രിയപപ്പെട്ട ക ുട്ടപ്രികളള,                                                                                   

      ഈ സസ് ക ൂളപ്രിപലെ ലെപ്രിറപ്രില് കകറസ്സപ്രിപന്റെയ ുും വപ്രിദദദ്യാരുംഗും 
സദ്യാഹപ്രിതദളവദപ്രിയ ുപടെയ ുും ആഭപ്രിമ ുഖദതപ്രില് ഒര ു ഡപ്രിജപ്രിറല് മദ്യാഗസപ്രിന് 
തയദ്യാറദ്യാക്ക ുന്നതദ്യായപ്രി അറപ്രി ഞ്ഞ ു. ക ുട്ട പ്രികള ുപടെ സര്ഗപതപ്രിഭദ്യാളശേഷപ്രിയ ുും കമമ്പ്യൂട്ടര് 
അഭപ്രിര ുചപ്രിയ ുും വളര്ത ുന്നതപ്രിനസ് ഇതസ് സഹദ്യായമദ്യാക ുപമന്നസ് പതദദ്യാശേപ്രിക്ക ുന്ന ു ഈ
സുംരുംഭതപ്രിന് എലദ്യാവപ്രിധ ഭദ്യാവ ുകങ്ങള ുും ളനര ുന്നു .             
                

ജല.എചറ.  എസറ തകളള
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സനന്ദേശസ്യം       

               

തൃക്കുളളം ഹഹൈസ്കൂളളിലലെ ലെളിറളില് ഹകൈററ്റ്സളിലന്റെയളം വളിദദദ്യാരളംഗളം കൈലെദ്യാസദ്യാഹൈളിതദവവദളിയലടെയളം
വനേതൃതത്വതളില് തയദ്യാറദ്യാക്കുന്ന "ജത്വദ്യാലെ' മദ്യാഗസളിനേറ്റ് എലദ്യാ ആശളംസകൈളളം വനേരുന.കുടളികൈളലടെ പുതന് 
സദ്യാവങ്കേതളികൈ വളിദദവയദ്യാടുള്ള അഭളിനേളിവവശളം ഗുണകൈരമദ്യായളി ഉപവയദ്യാഗലപ്പെടുതദ്യാന് ഇതരളം സളംരളംഭങ്ങള്കറ്റ് 
കൈഴളിയലമന്നറ്റ് ആശളംസളിക്കുന.

                                                                                 എള.എന.മമമയയന
                                                                                 പല.ടല.  എ പയ്ക്ക്റസപി ഡനയ്ക്ക്

ജല.എചറ.  എസറ തകളള
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                                'ജജജ്വാല'ചയക്കുറപിചയ്ക്ക്

          ലളിറളില കകറചസളിയന്റെയശ വളിദേത്യജ്വാരശഗശ കലജ്വാസജ്വാഹൈളിതത്യനവദേളിയയടയശ ആഭളിമുഖത്യതളില ഒരു ഡളിജളിറല
മെജ്വാഗസളിന  തയജ്വാറജ്വായെളിരളിക്കുന.യതയലജ്വാരത്ഭുതശ  നതജ്വാനക  തയന്നെ  യചയ.കുട്ടളികളുയടതച  മെജ്വാത്രമെജ്വായെളി  ഒരു
മെജ്വാഗസളിന.എഴുതശ എഡളിറളിങശ തുടങ്ങളി സരഗജ്വാത്മക തലശ മുതല യടകളിക്കല തലശ വയര  സമെസ്ത തലങ്ങളളിലശ
കു  ഞ്ഞുവളിരയലജ്വാപ്പുകള  മെജ്വാത്രശ.ഉളക്കജ്വാമ്പുകളളിനലക്കച  കടക്കുനമജ്വാള   വജീണശ  വളിസ്മയെശ  യകജ്വാണ
നപജ്വാകുന.കവളിതകളജ്വാനണയറയശ!  യവറുയമെജ്വാരു  തമെജ്വാശനയെജ്വാ  നനെരനമജ്വാക്കജ്വാ  ആയെളി  ഒനശ
തയന്നെയെളില.ഉളക്കനെനമെറളിയെവയശ  തലയയെരതളി  നെളിലക്കുന്നെവയശ.ചളിലനപജ്വായഴങളിലശ  യനെഞ്ചുവളിരളിച
നെളിലക്കുന്നെവയമെജ്വാണചഅവ. അത്രനമെല പളിയെങരമെജ്വാവുന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളയക്കഴുതച.

        കവളിതകളളിലൂയട ഒഴുകളി ഇറങ്ങുനമജ്വാള ഒജ്വാരതനപജ്വായെളി.എനപജ്വാഴജ്വായെളിരളിക്കുശ ഇവരളില എഴുതളിയന്റെ വളിതച
മുളചളിട്ടുണജ്വാവുക?  ജജീവളിതയത  വളിമെരശനെജ്വാത്മകമെജ്വായെളി  സമെജീപളിക്കുന്നെതളിയന്റെ  ഫലമെജ്വാവണശ  ഒജ്വാനരജ്വാ  എഴുതശ.  ഈ
കുട്ടളികള തങ്ങളുയട ജജീവളിതപരളിസരയത ഏയറ ഗസൗരവനതജ്വായട വജീകളിക്കുന്നെവരജ്വാണച.അയലങളില അവരളിലനെളിന്നെച
'ആത്മഹൈതത്യയച യതജ്വാട്ടുമുമച' നപജ്വാലള്ള രചനെകള ഉളയപടളിലനലജ്വാ.

കവളിതയയെക്കുറളിചച ആനലജ്വാചളിക്കുനമജ്വാള യനെരൂദേയയെ യചന യതജ്വാടുന, ഓരമ്മകള

അനദ്ദേഹൈയമെഴുതളി: 'ആ പജ്വായെതളിലജ്വാണച 

           എയന്നെ നതടളി

                       കവളിത വന്നെണഞ്ഞതച.

  എനെളിക്കറളിയെളിലജ്വാ,

  എവളിയടനെളിന്നെജ്വാണതച വയന്നെതളിയെ-

  യതന്നെനെളിക്കറളിയെളില.

  കുളളിരതവളിറയ്ക്കുന്നെ ശളിശളിരതളില നെളിനന്നെജ്വാ,

  പതയഞ്ഞജ്വാഴുകുന്നെനെദേളിയെളില നെളിനന്നെജ്വാ,

  എങ്ങയനെയെജ്വാ,യണനപജ്വാളജ്വായണയന്നെജ്വാനശ

  എനെളിക്കറളിയെളില.......

              കവളിത ഇങ്ങയനെയെജ്വാണച.നെളിനെചളിരളിക്കജ്വായത കടനവന നെയമ്മ കജീഴടക്കളികളയശ.നെമുക്കു യനെരൂദേയയെ
വളിടജ്വാശ.'ജജജ്വാല'യെളിനലക്കച  മെടങ്ങജ്വാശ.ഈ  കുട്ടളികള  ഉള്ളളില  തജീയപജ്വാരളി  സൂകളിക്കുന്നെവരജ്വാണച  ഇവയര  ശ്രദളിക്കജ്വായത
വരുശകജ്വാലതളിനെച മുനന്നെജ്വാട്ടച നപജ്വാകജ്വാന കഴളിയെളില.കുട്ടളികളക്കച എലജ്വാ ഭജ്വാവുകങ്ങളുശ നനെരുന...…

സുനമെഷച കജ്വാട്ടളില

ജല.എചറ.  എസറ തകളള
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                                 വരകളപിലൂചട           

      

                                                            നെജ്വാസളിശ ഷജ്വാന 10E
 

ശുകഹൈബച 9D                                                         
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                            എചന ക ൂട ുകജ്വാര                                           

           കൂടടെപപിറകക്കാത്തകൂടെപപിറപുകളക്കാണണ്കൂട്ടുകക്കാര്ഒരരേമതമല,ഒരരേ
ജക്കാതപിയല,രേക്തമലപടക്ഷെകൂടെപപിറപുകളക്കാണണ്.കക്കാണക്കാന്ടമക്കാഞപിരലലുും
ഉരണ്ടേലുുംകൂടടെനടെകക്കാനുുംചപിരേപികക്കാനുുംകുറച്ചുരപര്,അതക്കാണണ്എടന്റെ
കൂട്ടുകക്കാര്ഏടതക്കാരേുസക്കാഹചരേര്യത്തപിലുുംകൂടടെ
നപില്കക്കാനുുംആസക്കാഹചരേര്യങ്ങടളടപക്കാരേുതപി
ജയപികക്കാനുള്ളകരേുരത്തകപികൂടടെ
നപില്കുന്നവരേക്കാണണ്കൂട്ടുകക്കാര്.

മുഖത്തണ്രനക്കാകപികുറുംപറയുും
പടക്ഷെഒരേപികലുുംപപിന്നപില്നപിന്നണ്ചതപികപില
ചപിലരപക്കാള്വഴകുണ്ടേക്കാകപിപപിണങ്ങുും,കുറച്ചണ്
രനരേുംകഴപിഞക്കാല്രസക്കാറപിരസക്കാറപിപറഞു
ടവറുപപികുും.ആപപിണകുംഅരപക്കാള്തടന്ന
മക്കാറുും.ഒരേപികലുുംനമ്മുടടെമനസണ്രവദനപിപപികപിലമറുള്ളവരേുടടെമുമപില്നമ്മടള
ടകക്കാച്ചക്കാകപിപറയുുംമനസപിന്രദഷര്യമുണ്ടേക്കായപിട്ടലരട്ടക്കാ,സണ്രനഹമുണ്ടേക്കായപിട്ടക്കാണണ്
എടന്റെകൂട്ടുകക്കാര്എന്നുുംഎനപികണ്പപിയടപട്ടവരേക്കായപിരേപികുുംമറകപിലഒരേപികലുും
ഈകൂട്ടുകക്കാരരേ........... 

ഫര്സക്കാന.9. D
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                            ലപിറപില കകറയ്ക്ക്സപിചനകുറപിചയ്ക്ക്

       പജ്വാഠപുസ്തകതളിയല അറളിവുകളുയട നകവലമെജ്വായെ വളിനെളിമെയെതളിനെപ്പുറശ  ശളിശുനകനജീകൃത
പവളിദേത്യജ്വാഭത്യജ്വാസതളിനലക്കചനെമ്മുയടസ്കൂളളിയലഠനെജ്വാന്തരജീകശമെജ്വാറളിയക്കജ്വാണളിരളിക്കുകയെജ്വാണച..വളിവര
വളിനെളിമെയെ  സജ്വാനങതളികവളിദേത്യയെളില  പുതുതലമുറയയട  തജ്വാലപരത്യശ  ഗുണപരമെജ്വായെളി
ഉപനയെജ്വാഗയപടുതക എന്നെ ലകത്യയതജ്വായടയെജ്വാണച  "ലളിറളില കകറചസച"  എന്നെ കുട്ടളികളുയട
ഐ.ടളി കൂട്ടജ്വായ്മ ആരശഭളിചതച.

         ലളിറളില കകറചസളില അശഗങ്ങളജ്വായെ വളിദേത്യജ്വാരതളികളക്കച പരളിശജീലനെ കജ്വാലയെളവളില
കവവളിധത്യമെജ്വാരന്നെ  പരളിശജീലനെപവരതനെങ്ങളളിലൂയട  കടനനപജ്വാവജ്വാനുള്ള  അവസരമെജ്വാണച
ലഭളിക്കുന്നെതച.ആനെളിനമെഷന,നപജ്വാഗജ്വാമെളിങച,ഇലനകജ്വാണളികച സച,ഹൈജ്വാരഡച യവയെരതുടങ്ങളിയെ

വളിവളിധ  നമെഖലകളജ്വാണച
യണളിറച

പരളിശജീലനെതളിലഉളയക്കജ്വാള്ളളിചളിരളിക്കുന്നെതച..കൂടജ്വായതസബച ജളിലജ്വാതലതളിലശ
ജളിലജ്വാതലതളിലശ  സശസജ്വാനെതലതളിലശ  കൂടുതല  ഉയെരന്നെ  പരളിശജീലനെശ  ലഭളിക്കുന്നെതളിനുച
അവസരങ്ങള ലഭളിക്കുകയശ യചയ്യുന.

         നെമ്മുയട സ്കൂളളിലശ ലളിറളില കകറചസയന്റെ പവരതനെങ്ങള കഴളി  ഞ   വരഷശ തയന്നെ
ആരശഭളിച.എട്ടജ്വാശ  കജ്വാസളിയല തലപരരജ്വായെ വളിദേത്യജ്വാരതളികളളില നെളിന്നെച  പനതത്യക അഭളിരുചളി
പരജീകനെടതളിയെജ്വാണച  യൂണളിറളിയലക്കചഅശഗങ്ങയള  യതരയഞ്ഞടുക്കുന്നെതച.എലജ്വാബുധനെജ്വാഴ്ചയശ
ഇവരക്കച പനതത്യകശ കജ്വാസച  സശഘടളിപളിക്കുന.കമത്യട്ടര തലപരരജ്വായെ ഒരു പുതുതലമുറയയെ
വജ്വാരയതടുക്കജ്വാന ഈ പരളിശജീലനെ പരളിപജ്വാടളിയച കഴളിയയമെന്നെചനെമുക്കച പതത്യജ്വാശളിക്കജ്വാശ.

രജ്വാജജീവന വളി.എശ
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                 ത ൃക ുളസ്യം ഗവ:കഹസ യ്ക്ക്            ക ൂള -ഇചനചല,ഇനയ്ക്ക്

                      തതിര ൂരങങ്ങാടതിയ ുടട വതിദദങ്ങാഭദങ്ങാസ സങ്ങാസാംസസ് കങ്ങാരതിക മ ുനന്നേറ്റതതിന
ഊര്ജസാം  പക ര ുന്നേ  വതിദദങ്ങാലയമങ്ങാണസ്  ത ൃക്ക ുളസാം  ഗവ.ഹഹൈസ്ക്ക ൂള.
വതിദദഭദങ്ങാസപരമങ്ങായതി പതിന്നേതിലങ്ങായതിര ുന്നേ ഒര ു പ്രനദശതതിടന്റെ ഭഭൗതതികമങ്ങായ ഉണര്
വതിന ുസാം  ചതിനങ്ങാപരമങ്ങായ  ഔന്നേതദതതിന ുസാം  വളനമകതിടക്കങ്ങാണസ്  കഴതിഞ്ഞ  ഒര ു
ശതങ്ങാബസ് ദക്കങ്ങാലമങ്ങായതി  ഈ  വതിദദങ്ങാലയസാം  തലയ ുയര്തതി  നതില്ക്കുന്നേ ു.
ഈ  പ്രനദശടത  ഒട്ടനവധതി  വതിദദതല്പരമങ്ങായ  മഹൈതസ്  വദകതികള ുടട  അ
കക്ഷീണ പരതിശ്രമതതിടന്റെയ ുസാം ഉയര്ന്നേ സങ്ങാമ ൂഹൈദ പ്രതക്ഷീബദ്ധതയ ുനടയ ുസാം  ദക്ഷീര്ഘ
വക്ഷീകണതതിടന്റെയ ുസാം  ഫലമങ്ങാണസ്  ഈ  വതിദദങ്ങാലയസാം.  നതിരവധതി  പ്രതതിഭകടള
സമ ൂഹൈതതിനസ്  സസാംഭങ്ങാവന  നല്കങ്ങാന  ഈ  വതിദദങ്ങാലയതതിനസ്  ഇതതിനകസാം
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കഴതിഞ്ഞതിട്ട ുണസ്.  ആധ ുനതിക  കങ്ങാലതസ്  വതിദദങ്ങാലയസാം  അസ ൂയവങ്ങാഹൈമങ്ങായ
വളര്ച്ച യസ് ക്കസ് വതിനധയമങ്ങായതിട്ട ുണസ്. നവക്ഷീന പങ്ങാഠദ പ്രവര്തനങളതില ുസാം  പങ്ങാനഠദതര
പ്രവര്തനങളതില ുസാം  മ ുന്നേതിടലതങ്ങാന  ഈ  വതിദദങ്ങാലയതതിനസ്  കഴതിഞ്ഞതിട്ട ുണസ്
അധദങ്ങാപകര ുടടയ ുസാം  രകങ്ങാകര്തങ്ങാക്കള ുടടയ ുസാം  ആതങ്ങാര്ത്ഥമങ്ങായ  ശ്രമമങ്ങാണസ്
ഈ  നനട്ടങളക്കസ്  പതിന്നേതില്.  മലപ്പ ുറസാം  ജതില്ലയതില്  തടന്നേ  ടമച്ചപ്പട്ട  ഭഭൗതതിക
സഭൗകരദങള ുള്ളഒര ുവതിദദങ്ങാലയമങ്ങാണതിതസ്.

       1909-ല്  മലബങ്ങാര്  എലതിടമന്റെറതി  നബങ്ങാര്ഡതിടന്റെ  കക്ഷീഴതില്  ഹൈതിന
ആണ്ക ുട്ടതികളക്കസ്  നവണതി  ആരസാംഭതിച്ച  വതിദദങ്ങാലയസാം  പതിന്നേക്ഷീടസ്  ഭ ൂരതിഭങ്ങാഗസാം  വര ുന്നേ
മ ുസതിസാം ടപണ് ക ുട്ടതികള ുടട വതിദദങ്ങാഭദങ്ങാസതതിന ു നവണതിയ ുള്ള ക ുടതി പള്ളതി ക ൂടസാം
ക ൂടതി  ആരസാംഭതിച്ചനതങ്ങാടട  പ്രനദശതതിടന്റെ  പ ുനരങ്ങാഗതതിക്കങ്ങാക്കസാം  ക ൂടതി.  1957-ല്
വതിദദങ്ങാലയസാം  യ ു.പതി  സസ് ക ൂളങ്ങായതി  ഉയര്തതിയനതങ്ങാടട  ഭഭൗതതികവ ുസാം
അക്കങ്ങാദമതികവ ുമങ്ങായ വളര്ച്ച നവഗതതിലങ്ങായതി.  കങ്ങാലങ്ങാ-കങ്ങാലങളതില്  സസ് ക ൂളതിടന്റെ
സങ്ങാരഥദസാം  വഹൈതിച്ച  പ്രധങ്ങാനധദങ്ങാപകര ുടടയ ുസാം  രകങ്ങാകര്ത ൃസമതിതതിയ ുനടയ ുസാം
അശ്രങ്ങാന പരതിത്രമങളങ്ങാണസ് സസ് ക ൂളതിടന മലപ്പ ുറസാം ജതില്ലയതിടല ഏറ്റവ ുസാം മതികച്ച
വതിദദങ്ങാലയങടളങ്ങാന്നേതിടന്റെ  സങ്ങാനസാം  നനടതിടക്കങ്ങാട ുതതസ്.  ഇന്നേസ്  ഐ.ടതി
വതിദദങ്ങാഭദങ്ങാസതതിനസ്  ടമച്ചടപ്പട്ട  കമദ ൂട്ടര്  ലങ്ങാബസ്,  ടതങ്ങാ
ഴതിലധതിഷതിത   വതിദദങ്ങാഭദങ്ങാസതതിനസ്  തയ്യല്  പരതിശക്ഷീലനസാം  ടമച്ചടപ്പട്ട  ഹലബ്രറതി
റക്ഷീഡതിസാംഗസ് റ  ൂസാം ഹലബ്രററതി ഹൈങ്ങാള ടമച്ചടപ്പട്ട ലനബങ്ങാറട്ടറതി ഹവദദ്യൂതക്ഷീകരതിച്ച കങ്ങാസസ്
റ ൂമ ുകളപ്രക്ഷീഹപമറതിവതിദദങ്ങാഭദങ്ങാസസാംഎന്നേതിങടനഒട്ടനവധതിസഭൗകരദങളവതിദദങ്ങാല
യതതിന  ുണസ്.   ഹഹൈസ സ്ക ൂളങ്ങായതി  ഉയര്തതിയതതിന ു  നശഷസാം
ഭഭൗതതിക  സങ്ങാഹൈചരദങള ുടട  അപരദങ്ങാപസ് തത  പഠന  നതിലവങ്ങാരടത  തടന്നേ
ബങ്ങാധതിക്ക ുന്നേ അവസ വന്നേ ു.  ജനപ്രതതിനതിധതികള ുടടയ ുസാം നഗരസഭകള ുടടയ ുസാം
ശകമങ്ങായ സമ്മര്ദസാം പ ുതതിയ ടകട്ടതിടസാം അന ുവദതിക്ക ുകയ ുസാം ടപട്ടന്നേസ് തടന്നേ പ ൂ
ര്തതിയങ്ങാക്കതിഅധദയനസാംആരസാംഭതിക്ക ുകയ ുസാംടചയസ് ത ു.

           പങ്ങാഠദ-  പങ്ങാനഠദതര രസാംഗങളതില് സസ് ക ൂള പ ുനരങ്ങാഗതതിയങ്ങാണസ്
ഹകവരതിച്ച ുടകങ്ങാണതിരതിക്ക ുന്നേതസ്.ഇനതിയ  ുസാംഉയരങളതിടലതങ്ങാന എല്ലങ്ങാവര ുടടയ ുസാം
സഹൈകരണസാം ആവശദമങ്ങാണസ്.

                                            ……………………….
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                         ജജ്വാരസന്തതപിയ ുചടപപിതജ്വാവയ്ക്ക്

   
       

               പതജ്വാപച സളിങളിയന്റെ കഴ ുതളിനെ ു നനെയര കതളി ആനഞ്ഞജ്വാങ്ങളിടനവ ഗസൗരവളിയന്റെ
കക യചറ ുതജ്വായെളി വളിറയകജ്വാണ ു.  എങളില ുശ എനന്തജ്വാ ഒര ു  ഉളബ ലനപരണയെജ്വാല അയെജ്വാളജ്വാ
പജ്വാതകശ  യചയജ്വാനെജ്വാണ ു.പതജ്വാപച  സളിങ്ങളിയന്റെ  കഴ ുതളിനലക്കച  കതളി
ആഴച തളിയെളിറക്ക  ുനമജ്വാള ചജീറളിയെ നചജ്വാരതള്ളളികള യക്കജ്വാപശ തയന്റെ കണ്ണ ുനെജീര യപജ്വാടളിഞ്ഞ ു
ടയെ ുന്നെ തജ്വായെളി  അയെജ്വാളക്ക ു  നതജ്വാന്നെളി.  രണജ്വാത്മജ്വാക്കളളില  നെളിന്നെച  നചജ്വാരയെ ുശ  കണ്ണ ുനെജീര ുശ
കളിനെളി ഞ്ഞളിറങ്ങളി.ഒന്നെ ു  പളിട യെ ുക  നപജ്വാല ുശ  യചയജ്വാതളിര ുന്നെ  ജജീവന നഛേദേളിക്കയപട്ട നചജ്വാര
വജ്വാരയന്നെജ്വാഴ ുക ുന്നെ ആ നദേഹൈതളിനലക്കച ഒന്നെ ു നനെജ്വാക്കളിയെനപജ്വാള ഗസൗരവച സച തശഭളിതനെജ്വായെളി.
തജ്വായനെന്തജ്വാണജീ യചയ്തതച?                          

      അമ്മ യെ ുയട കജ്വാമെ ുകനെജ്വായെ ളിര ുന്നെ ഇയെജ്വായള ഇലജ്വാതജ്വാക്കളിയെതു യകജ്വാണചജജ്വാരസന്തതളിയയെ
ന്നെനപരചതയന്റെ നമെല നെളിന്നെ ുശ  ഒഴളി വജ്വായെളിനപജ്വാക ുനമെജ്വാഅതളി നെ ു  തജ്വാന തയന്നെ ഇലജ്വാതജ്വാകണശ.
അതു യകജ്വാണച  യകജ്വാലപജ്വാതകളിയയെന്നെ ു  ക ൂയട മെ ുദ  ക ുതയപ ട ുശ.  അയെജ്വാള വളിത ുമളി ഇല
ഇത ുയചനയണളിര ുന്നെ ളിലഎലജ്വാതരശഹൈളിത  അവളിഹൈളിതങ്ങളക്ക ുശ
ശരളിയതറ ുകളക്ക ുമെപ ുറശ  ഇയെജ്വാളതയന്റെഅച്ഛനെനല

     ഉടലളില  നെളിന്നെ  ുശ  ഇഴപളിരളിഞ്ഞ  ആ  ശളിരസളില  മെ ുഖമെമെരതളി  അയെജ്വാള
ആരതലച ു യപജ്വാട്ടളിക്കരഞ്ഞ ു.

                                                      .. ... .…..ഫഹൈച മെളിദേ  9D ..……..
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           നദശസ്യം ചെരപിതചമെഴ ുത ുനമജ്വാള

    

    തനെളിമെയെജ്വാരന്നെ  ജജീവളിതജ്വാവളിഷച കജ്വാരതളിലൂയട  ഒര ു  നദേശതളിയന്റെചരളിത്ര ശ
അപഗഥളിക്ക ുന്നെനനെജ്വാവലജ്വാണതകനക ുന്നെചസജര ൂപശ.നകരളതളില ുശ
ഇന്തത്യയെളില ുശ യപജ്വാത ുവജ്വായെളി നെടന്നെ നദേശജീയെ സമെരങ്ങള ുശ സജജ്വാതനത്യ  പനകജ്വാഭങ്ങള ുശ ഒര ു
നെജ്വാടളിയനെ  എങ്ങയനെ  സജജ്വാധജീനെളിച ു,  എന്നെ ുശ  പജ്വാനദേശളികമെജ്വായെളി  എന്ത ുചലനെങ്ങളജ്വാണചഅവ
നദേശചരളിത്ര തളിലസ ൃഷച ടളിചതചഎന്നെ ുശഈനനെജ്വാവലളില ൂയടയെ ുയകക ുമെജ്വാരനആവളിഷച കരളിക്ക ു
ന്നെ ു..ഉചളിതമെജ്വായെ  കഥജ്വാപജ്വാത്ര  സത്യ  ഷച ടളിയെളില ൂയടയെ ുശ  രശഗ  സത്യഷച ടളിയെളില ൂയടയെ ുശ
നനെജ്വാവലളിസചഇതളിയനെമെനനെജ്വാഹൈരമെജ്വാക്കളിയെളിര ുന്നെ ു. 

തനെളിക്കച    നനെരളിനടണളി  വന്നെ  ജജ്വാതജീയെ  അപമെജ്വാനെയത  നനെരളിടജ്വാന  തമ ുരജ്വാട്ടളി  യപണ
ക ുട്ടളിയയെ  അപമെജ്വാനെളിക്ക ുന്നെ  രജ്വാമെര,  എന്നെ  കസൗമെജ്വാരക്കജ്വാരയന്റെ  ഒറയപടലളില  നെളിന്നെജ്വാണച
നനെജ്വാവല  ആരശഭളിക്ക ുന്നെതച.  ഒര ു  മെ ുളപജ്വാലതളില  കഴളിച ു  കൂട്ടളിയെ  ആ  രജ്വാത്ര ളി  മെ  ുതല
അനങ്ങജ്വാട്ട ുള്ള  രജ്വാമെറളിയന്റെ  ചളിന്തകളളില ൂയടയെ ുശ,  പവരതളികളളില ൂയടയെ ുശ  സജ്വാമെ ൂഹൈത്യ

ജല.എചറ.  എസറ തകളള



ജജജ്വാല                                                                     15                       ലലറലല കകററസറ

ഇടയപടല ുകളളില ൂയടയെ ുമെജ്വാണച  നനെജ്വാവല  പ ുനരജ്വാഗമെളിക്ക ുന്നെതച.  രജ്വാമെറളിയന്റെ  മെ ുനന്നെജ്വാട്ട ുള്ള
യെജ്വാത്രയെളില  അവനു  ത  ുണയെജ്വാകുന്നെതച  തയലക്കജ്വാന  കു ഞ്ഞളിനക്കള ുവ ുശ
നചക്കുവ ുയമെജ്വായക്കയെജ്വാണച.  ഒജ്വാനരജ്വാ  അവസരങ്ങളളില ുശ  ഇവര ുയട  നെളിരനദ്ദേശങ്ങള ുശ
അഭളിപജ്വായെങ്ങള ുശ  രജ്വാമെറളിനെച  ത ുണയെജ്വാക ുന.  ഇന്തത്യയെളിയലയെ ുശ  നകരളതളിയലയെ ുശ
സജജ്വാതന ത്യസമെരജ്വാനുഭവങ്ങള ുശ,  ഗജ്വാനളിയെ ുശ അബച ദേ ുറഹൈളിമെജ്വാന സജ്വാഹൈളിബ ുശ എ.യക ജളിയെ ുശ
നപജ്വാല ുള്ള സജജ്വാതനത്യസമെര നെജ്വായെകര ുയട സജജീവസജ്വാന്നെളിധത്യവുശ നനെജ്വാവലളില ഉണച.നദേശജീയെ
പനകജ്വാഭങ്ങള  തകന  ക ുന്നെങ്ങജ്വാടളിയയെനപജ്വായലജ്വാരു    ഗ ജ്വാമെയത  എയങ്ങയനെ  ആനവശശ
യകജ്വാള്ളളിച ുയവന്നെ ുശ,  സജ്വാധജ്വാരണ  ജജീവളിതയത,എത്രനതജ്വാളശ  സജജ്വാധജീനെളിച ു  എനശ
നനെജ്വാവല വത്യക്തമെജ്വാക്കുന. നപജ്വാക്കരഹൈജ്വാജളിയയെനപജ്വായല ഒനന്നെജ്വാ ഒന്നെളിലധളികശ നപനരജ്വാ എലജ്വാ
ഗജ്വാമെങ്ങള ുയടയെ ുശജജീവവജ്വായെ ു  നപജ്വായല  ഉണയെളിര ുന്നെ ു  എന്നെളിരളിക്കണശ,  ഗജ്വാമെജീണ
ക ൂട്ടജ്വായെച മെയെ ുയട കഴളിവ ുശ കരുത ുശ കരതവത്യങ്ങള ുശ വസ ൂരളി നപജ്വാല ുള്ള മെഹൈജ്വാവത്യജ്വാധളികയള
ഒന്നെളിച ു  നനെരളിട്ട ു  നതജ്വാലപളിക്ക ുന്നെ  ക ൂട്ടജ്വായെച മെയയട  വളിജയെവ ുയമെലജ്വാശ  മെജ്വാതത്യകജ്വാപരമെജ്വാണച.
അടയെജ്വാളശ യവക്കുക എന്നെ അനെജ്വാചജ്വാരതളിലൂയട യപണയകജ്വാടളികയള ച ൂഷണശ യചയെച തളിരുന്നെ
ഉന്നെത  ക ുലജജ്വാതര ുയട  യകജ്വാള്ളര ുതജ്വായെച  മെകള നെയമ്മ    യഞട്ടളിക്ക ുന്നെ ു.  അതളിനെച  ഇരയെജ്വായെ
വര ുയടയെ ുശ അതളിയനെ എതളിരതവര ുയടയശ ഹൈത്യദേയെ നഭദേകരമെജ്വായെ നെളിലവളിളളി നകളക്കുന.
ഈ     ഒജ്വാനരജ്വാകഥജ്വാപജ്വാത്രതളിനെ ുശപ ൂരണ്ണമെജ്വായെവത്യക്തളിതജശനനെജ്വാവലളിസചനെലകളിയെളിരളിക്ക ുന്നെ ു.
നഗജ്വാവളിന്ദേന  അടളിനയെജ്വാടളിനയെജ്വാട ുള്ള  പധളിനഷധതളിയന്റെ  ഭജ്വാഗമെജ്വായെളി  അയെജ്വാള ുയട  മെ ുനപളില
നെളിന്നെച  വജ്വായെ  യവട്ടളിനെ ുറുക്ക ുന്നെ  യവള്ളജ്വായെളിയശ,  അവള ുയടവജ്വായെളില  നെളിനശ    ഉതളിരന്നെ ു
വജീഴുന്നെവജ്വാക്കുകളുശ മെനെസളിലതങ്ങ ുന്നെ ു.
              
                       ബഹൈ ു ജനെശ പലവളിധശ എന്നെ യചജ്വാലളിയനെ അനെജരതമെജ്വാക്കുശ വളിധശ ഒര ു 
സമെ ൂഹൈതളിയല  അനനെകശ  ആള ുകയളയശ  അവര ുയട  സജഭജ്വാവ  കവചളിത്രത്യങ്ങയളയെ ുശ
എഴുത ുകജ്വാരന വരച ു കജ്വാട്ട ുന്നെ ു .                                    
               സജജ്വാതനത്യജ്വാനെജ്വാന്തരശ  സശഭവളിച  ആശയെ  കവര ുധത്യങ്ങളളിലൂയടയശ
നനെജ്വാവലകടനനപജ്വാക ുനണച.ചരക്കയവട്ടളിമെ ുറളിചചചജ്വാരജ്വായെശവജ്വാറജ്വാനവളിറകജ്വാക്കളി  മെജ്വാറളിയെവര
അതരയമെജ്വാര ുനപജ്വാരജ്വാട്ടതളിയന്റെമെറന്നെ ുനപജ്വായെവരജ്വാണചനനെജ്വാവലളിനെഅവസജ്വാനെതളില
,തങ്ങളഒര ുപജ്വാടചപധളിനഷധളിചച  ഇലജ്വാതജ്വാക്കളിയെ  അനെജ്വാചജ്വാര ങ്ങള  പ ുതളിയെ  രജീതളിയെളില
പ  ുതളിയെ കജ്വാലതചകടന്നെ ുവരുന്നെതച  രജ്വാമെരചകജ്വാണ ുന്നെ ു.
                                                                      
                  കജ്വാരണവനജ്വാര ുയട കള്ള ുക ുട ളിയക്കതളിയര ശക്തമെജ്വായെളി പതളികരളിച രജ്വാമെര
പ ുതുതലമെ ുറയെ ുയട  മെദേത്യജ്വാസക്തളിക്ക ു  മെ ുന്നെളില  തല  ക ുനെളിക്കുന്നെ ു.ഇങ്ങയനെ  കജ്വാലതളിയന്റെ
വത്യതളിയെജ്വാനെങ്ങള ുശ  പരളിണജ്വാമെങ്ങള ുശ  സതത്യസനമെജ്വായെളി  അവതരളിപളിചച  ഈ  നനെജ്വാവല
വത്യതത്യസ്തചമെജ്വാക്ക ുകയെജ്വാണച.  ഗജ്വാമെതളിയന്റെവളരച അതളിയന്റെ  ഭ ൂപകത്യതളിയയെ  മെജ്വാറളിമെറളിക്ക ുന്നെതു
നപജ്വാലശ  ഈ നനെജ്വാവലവരച കജ്വാട്ട ുന്നെ ു.ഇത ു യകജ്വാണജ്വാണച ഈ കത്യതളി വത്യതത്യസ്തചമെജ്വാക ുന്നെതച.
തകന  ക ുന്നെച  സജര ൂപശ  അതളിശനയെജ്വാക്തമെജ്വായെ  ജനെസമ്മതളി  നനെടളിയെതളിയന്റെകജ്വാരണവുശ
മെയറജ്വാന്നെല.

                                                                           ഫഹൈച മെളിദേ 9D

ജല.എചറ.  എസറ തകളള
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                           വപിഷവജ്വാഹകന്

മെഷളിക്ക ുപളികള
എറളിഞ്ഞ ുടയെച ക്കണശ.
ത ൂലളികകള
നെളിശ്ചലമെജ്വാക്കണശ. 
കടലജ്വാസ ുകള
ച ുര ുട്ടളിയയെറളിയെണശ.
അകരങ്ങയള
ചജ്വാരമെജ്വാക്കണശ.
വജ്വാക്ക ുകയള
വക വര ുതണശ.
ആശയെങ്ങളക്ക ു നനെയര
യവടളിയെ ുതളിരക്കണശ.
മെളിണ ുന്നെവയനെ
മെസൗനെളിയെജ്വാക്കണശ.

പ തളികരളിക്ക ുന്നെവയനെ
നെളിശ്ശബച ദേനെജ്വാക്കണശ,
വജ്വായെടപളിക്കണശ.
ചരളിത്ര പജ്വാവനെങ്ങയള
വളയചജ്വാടളിക്കണശ.
വളിനയെജ്വാജളിപ ുകള ുയട,
എതളിരസജരങ്ങള ുയട
നെജ്വാവരളിഞ്ഞ ു കളയെണശ.
പചക്കരള ുകയള
പളിചളിചജീന്തണശ.
അടളിതട്ടളിയല നെത്യ ൂനെയര
ശത്ര ുപകത ു പതളിഷച ഠളിക്കണശ.

ജല.എചറ.  എസറ തകളള
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മെതജ്വാനകജ്വാരതളിയന്റെ,
ജജ്വാതജീയെതയെ ുയട ഇര ുളളില
ഉറങ്ങണശ, ഉറക്കണശ
തജ്വാനഴ തട്ടളിയല മെനെ ുഷത്യനരജ്വാടച
സഹൈതപളിക്ക ുന്നെ നെജ്വാറളികയള
പളിടളിച ു യകട്ടണശ.
അഭളിപജ്വായെശ പറയെ ുന്നെ, 
ധളിക്കജ്വാരളികയള
യകജ്വാന്നെ ു തള്ളണശ.
സഹൈളിഷച ണ ുവളിയന്റെ,
സഹൈളിഷച ണ ുതയെ ുയട
യനെഞളിനലക്കച
അസഹൈളിഷച ണ ുതയെ ുയട കഠജ്വാരളി
ക ുതളിയെളിറക്കണശ.
ഭ ൂമെളിയയെ
വളിഷ പ ുഷച ടമെജ്വാക്കണശ.
പ ൂനന്തജ്വാട്ടങ്ങളളിനലക്ക ു
വളിഷ വളിത  ുകയളറളിയെണശ,
വളിഷ വജ്വാക്ക ുകയളയണശ.
വളിനദേജഷശ വളിതറണശ. 
നെജീ വളിഷവജ്വാഹൈകനെജ്വാകണശ.
നെളിനെക്ക ു നവണജ്വാതവയര,
വഴങ്ങജ്വാതവയര
ഭഷച ട ു കലപളിക്കണശ.
അവയര 
'പജ്വാക്കളിസജ്വാനെളി'നലക്ക ു
പറഞ്ഞയെക്കണശ.
ഭളിന്നെളിപളിച ു ഭരളിക്കണശ.
ഭരളിക്ക ുന്നെവയന്റെ
ഏറജ്വാന മെ ൂളളികളജ്വാക്കളി
നെളിരതണശ.
സശസച കജ്വാരതളിയന്റെ
കഴ ുതച യഞരളിക്കണശ.
ജനെജ്വാധളിപതത്യയത
ചവളിട്ടളി യമെതളിക്കണശ.
സശസച കജ്വാരവ ുശ
ജനെജ്വാധളിപതത്യവ ുശ പറയെ ുന്നെ
യചറകളക്ക ു നനെയര

ജല.എചറ.  എസറ തകളള
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നതജ്വായക്കട ുക്കണശ.
ആവളിഷച കജ്വാര  ശബച ദേശ മെ ുഴക്ക ുന്നെ
കഴ ുനവറളികയള
നെജ്വാട ു കടതണശ.
സജതനത്യയത
ക ുഴളിച ു മെ ൂടണശ.
പതളിയയെ,
മെനെ ുഷത്യന എന്നെതളില നെളിന്നെ ുശ                      
നെജീ നെടന്നെകലണശ.

                                                                           ഫഹൈച മെളിദേ.യക 9D

ജല.എചറ.  എസറ തകളള
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                                      മെരണസ്യം                                              

സമെയെനമെ നെളിന തജ്വാളളില                                                                                          
മെണളി മെ ുഴങ്ങ ുനമജ്വാള                                            
മെരണനമെ  നെജീ എയന്നെ                                            
 നതടളി  എത ുനമജ്വാള                                          
കജ്വാമെ ുകനെജ്വായെളി നെജീ-എന                                         
ചജ്വാരതട ുക്കുനമജ്വാള                                             
കജ്വാമെ ുകളിയെജ്വായെ  ഞജ്വാന                                            
അകലജ്വാന ശ്രമെളിക്ക ുശ                                            
അവസജ്വാനെശ നെജീ എയന്നെ                                         
കജീഴച യപട ുത ുനമജ്വാള അകലജ്വാന 
കഴളിയെജ്വായത -                                                      
നെളിന ക ൂയട വര ുശ ഞജ്വാന ………..   
                                                                       ഫജ്വാതളിമെ സഫ.9C

ജല.എചറ.  എസറ തകളള
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                               പപിടചപില

ആരജ്വാമെതളില ആമല യചടളികള                                                 
പ ൂത ു നെളിലക്ക ുമെജീ സനത്യയെളില,                                
എന മെളിഴളിയയെ ശളി ശളിരമെണളിയെളിച                                                                          
 ദേ ൃശത്യശ മെണ്ണച മെ  ൂടളി മെറയെയവ                                                    
 അശജ്വാന്തമെജ്വായയെജ്വായരന ഹൈ ൃദേയെശ,                                      
 എന്തളിനനെജ്വാ പളിടയെ ുന്നെ ു                                                                                                              
പക ൃതളി തന്നെജീ സസൗരഭത്യ                                             
മെളിനെളിയയെത്ര നെജ്വാളജീയലകതളില...…

ഹഫയ്ക്ക് സതയ്ക്ക്  XE

ജല.എചറ.  എസറ തകളള
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                            വപിടപറയ ുനമജ്വാള   

   മെനെസളില  അടക്കളിപളിടളിചനവദേനെനയെജ്വായട  സച ക ൂളളിയല  അവസജ്വാനെ
വരഷശവളിദേത്യജ്വാരതളികളഒരളിക്കല ുശകടന്നെ ുവരര ുയതന്നെചആശളിചളിര ുന്നെആദേളിവസശഎലജ്വാവരക്ക
 ുശആഗതമെജ്വായെളിസച ക  ൂളജജീവളിതതളിലനെമ്മളപങയവചളിര ുന്നെ
ദുഖങ്ങള ുശസനന്തജ്വാഷങ്ങള ുശനെമ്മളയകജ്വാള ുതളിയവചതജീനെജ്വാളങ്ങള ുശ
ഇവളിയടഅണയെ ുന്നെസച ക ൂളളിയലഒജ്വാനരജ്വാച ുമെര ുകളക്കുശസ ുപരളിചതമെജ്വായെളിര ുന്നെ
നെമ്മള ുയടമെ ുഖശഇവളിയടഅവസജ്വാനെളിക്ക ുന്നെ ു.

       വളിട  പറയെലളിയന്റെ  യനെജ്വാമരശ മെനെസളില
ക ുറളിചച യകജ്വാണച സച ക ൂള ജജീവളിതതളില നെളിന്നെച
 ഞങ്ങള പട ളിയെളിറങ്ങ ുശ.  നെഷച ടയപട ുനമജ്വാഴജ്വാണച
നെഷ്ടയപടലളിയന്റെ  നെഷച ടനബജ്വാധശ  നെയമ്മ
നതടളിയയെത ുന്നെതച.  ഒര ു  വളിര ുന്നെ ുകജ്വാരന
എന്നെനപജ്വായല  ആ  ദേളിവസശ  നെമ്മളളിനലക്കച
കടന്നെ ുവര ുന്നെ ു അവളിയട എനെളിക്കച ദേ ൃശ ത്യമെജ്വായെതച
കണ്ണ ുനെജീരച തളശ യകട്ടളികളിടക്ക ുന്നെ യചറ ുഅര ുവളികയള യെജ്വാണച യവളളിചതളിനലക്കച ഇര ുട്ടചകടന്നെച
വന്നെതചനപജ്വായല.ഒര ു ക ുട ുബശ നപജ്വായല നെമ്മള                   എലജ്വാവര ുശ ഒര ുമെളിചച കഴളി    ഞ്ഞ ു
ഒര ു  ക ുടക്കജീഴളില  എന്നെനപജ്വായല  നെമ്മള  സച ക ൂളളില  ഒത ുക ൂടളി.  വളിശജസജ്വാഹൈളിതത്യകജ്വാരന
വളിലത്യശനഷകച സച പളിയെരതയന്റെപശസച തമെജ്വായെഒര ുപദേത്യതളില ൂയടജജീവളിതയതഇങ്ങയനെപരജ്വാമെര
ശളിക്ക ുകയെ ുണജ്വായെളി."All the world as a stage”  നലജ്വാകശ ഒര ു വലളിയെ നവദേളിയെജ്വാണച.അവളിയട
കഥജ്വാപജ്വാത്രങ്ങളജ്വായെളിനവഷമെ ളിട ുന്നെ നെമ്മള ുശ.

          ഒജ്വാനരജ്വാത രുയടയശ അരങ്ങളില അവരവര ുയട അഭളിനെയെശ പൂരതളിയെജ്വാക്കളി അവര
അരങ്ങളില നെളിന്നെ ുശ  വളിടവജ്വാങ്ങ ുന്നെ  ു  ഇത ു  നപജ്വായലയെജ്വാണച നെമ്മ ുയട വളിദേത്യജ്വാലയെ ജജീവളിതവ  ുശ
വളിടവജ്വാങ്ങലളിനെചസമെയെമെജ്വായെളിയകജ്വാണളിരളിക്ക ുന്നെ ുഒര ുവരഷശമെജ്വാത്രശ
ബജ്വാക്കളി  നെമ്മ ുയട  വളിദേത്യജ്വാലയെതളിന നെലക ുന്നെ സനന്ദേശശ ഇനെളിയെ ുശ  നെല കഥജ്വാപജ്വാത്രങ്ങള
വജ്വാരയതട ുക്കജ്വാന  നെമ്മ ുയട  വളിദേത്യജ്വാലയെതളി  നെച  സജ്വാധളിക്കയട്ട  എന്നെച  ആത്മജ്വാരതമെജ്വായെളി
പജ്വാരതളിചച യകജ്വാണച..............                               

സഫ.എശ.പളി
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                ഇര ുടപില നപിന ുസ്യം  ചവളപിചതപിനലകയ്ക്ക്
           

           അപ ുക്ക ുട്ടന ഒര ു നെല സജപച നെശ കണ ുയകജ്വാണച കളിടക്ക ുകയെജ്വായെളിര ുന്നെ ു. യപയട്ടന്നെച
അമ്മ അവയനെ വളിളളിക്ക ുന്നെതച അവന നകട്ട ു.  നമെജ്വാനനെ അപ  ുക ുട്ടജ്വാ നനെരശ  എത്രയെജ്വായെളിന്നെജ്വാ
വളിചജ്വാരശ  നെളിനെക്കച  സച ക ൂളളി  നപജ്വാനണ,   ദേജ്വാ  വര ുന്നെ ു  അനമ്മ  അനപജ്വാനഴക്ക ുശ  അഛേയന്റെ
വളിളളിനകട്ടച  അമ്മ അട ുക്കളയെളിനലക്കച  നപജ്വായെളി.  അവന ക ുറചച  നനെരശ  യകജ്വാണച   വജീണ ുശ
കളിടന്നെ ു.
അമ്മ  വജീണ ുശ  വന്നെ ു  എത്ര  വളിളളിചളിട്ട ുശ
എണജീക്കജ്വാതജ്വായെനപജ്വാള  ഞജ്വാന  മെ ുതശ്ശളിയയെ
വളിളളിക്കനട്ടന്നെച  നദേഷത്യനതജ്വായട  നചജ്വാദേളിച ു
.അതച  നകട്ടനപജ്വാള  തയന്നെ  അവന
ചജ്വാടളിയയെണജീറ ു.  കജ്വാരണശ ഒര ു ദേളിവസശ എത്ര
വളിളളിചളിട്ട ുശഎണജീക്കജ്വാതജ്വായെനപജ്വാള
തലയെളിലൂയട  യവള്ളശ  നകജ്വാരളി  ഒഴളിച തച
മുതശ്ശളിയെജ്വാണച,  അതളിനെ ു   നശഷശ  മെ ുതശ്ശളി
എയന്നെജ്വാര ു  നപരച നകട്ടജ്വാല അവനചജ്വാടളിയയെണജീക്കുശ.  അയങ്ങയനെ അവന എണജീറച ആ ര ുശ
കജ്വാണജ്വായത ക ുളളിമെ ുറളിയെളില കയെറളി   സളിഗരറച  വലളിച ു.  ഇതച  അവയന്റെ പതളിവജ്വായെളിര ുന്നെ ു,
പയകഇതവണ  അപ ുക്കുട്ടയന്റെ
അനെളിയെന  ഉണ്ണളിക്ക ുട്ടന  ക ുളളിമെ ുറളിയെ ുയട  ഉള്ളളില  നെളിന്നെച  പ ുക  വ ര ുന്നെതചകണ,  എന്തജ്വാ
പ ുക  വര ുന്നെയതന്നെച  നചജ്വാദേളിച ു.  അതച  അപ ുറയത  വജീട്ടളില  നെളിന്നെ ുശ  വന്നെതജ്വായണന്നെച
പറഞ്ഞ ു.  ഉണ്ണളി  അതച  വളിശജസളിക്ക ുകയെ ുശ  യചയെച         ത ു,  ഇയതലജ്വാശ  കണ ു  യകജ്വാണളിര ുന്നെ
അവയന്റെ ചങ്ങജ്വാതളി                          യെജ്വായെ അട ുത വജീട്ടളിയല അനെ ു അവയനെ ഉപനദേശളിച ു
,അപ ുക ുട്ടജ്വാ  നെജീയയെന്തജ്വാ  ഇയങ്ങയനെ  പ ുകവലളി  ജജീവളിതതളില  നെളിയന്നെ  ആരജ്വാക്കളി
തജീരക്ക ുയമെന്നെച  ഒജ്വാരക്കജ്വാറ ുനണജ്വാ?  ഒനപതജ്വാശ  കജ്വാസളിയലതളിയെ  നെജീ  യവറ ുശ  രണജ്വാശ
കജ്വാസ ുകജ്വാരനെജ്വായെ  നെളിയന്റെ  അനെളിയെയനെ  വളിശജസളിപളിചതളില  അതളിശയെയമെജ്വാന്നെ ുമെളില.  പയക
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ഈ പ ുകവലളി നെളിയന്നെ എവളിയട യകജ്വായണതളിക്ക ുയമെന്നെച   നെജീ ഓരതളിട്ട ുനണജ്വാ! ഇതച നെളിയന്റെ
വജീട്ടളില ുള്ളവര അറളിഞ്ഞജ്വാല എന്ത ു സശഭവളിക്ക ുയമെന്നെച നെജീ ആനലജ്വാചളിചളിട്ട ുനണജ്വാ ?നെജീ എയന്നെ
ഉപനദേശളിക്കജ്വാന വരണ ഞജ്വാനെളിയതജ്വാട്ടച നെളിരത ുകയെ ുമെളില 

              അപ ുക്ക ുട്ടന നദേഷത്യനതജ്വായട അനെ ുവളിനനെജ്വാടച കയെരത ു അവയനെ ഉപനദേശളിചളിട്ടച
കജ്വാരത്യമെളിയലന്നെച അനെ ുവളിനെ ച മെനെസളിലജ്വായെളി.  അതച അനെ ു അവയന്റെ വജീട്ട ുകജ്വാനരജ്വാടച പറയയമെന്നെച
പറഞ്ഞച ഭജീഷണയപട ുതളി  .ങജ്വാ നെജീ,  പറനഞ്ഞജ്വാ പറഞ്ഞജ്വാല പളിയന്നെന്തച സശഭവളിക്ക ുമെന്നെച
ഞജ്വാന നെളിനന്നെജ്വാടച പനതത്യകശ പറനയെണതളിലയലജ്വാ? എയന്റെ സജഭജ്വാവശ നെളിനെക്കച അറളിയെജ്വാമെനലജ്വാ,
ഇതച പറഞ്ഞനപജ്വാള അപ ുക്ക ുട്ടയന്റെ മെ ുഖശ നകജ്വാപശ യകജ്വാണച കതളി ജജലളിക്ക ുകയെജ്വായെളിര ുന്നെ ു.
അവയന്റെ മെ ുഖശ കണ അനെ ുവളിന യതയലജ്വാര ു ഭയെശ നതജ്വാന്നെളി പളിയന്നെ അനെ ു ഒന്നെ ുശ പറയെജ്വായത
അവയന്റെ വജീട്ടളിനലക്കച നെടന്നെ ു. അപ ുക്ക ുട്ടന ക ുളളി കഴളിഞ്ഞച വന്നെനപജ്വാനഴക്ക ുശ നമെശപ ുറതച
യെ ൂണളിനഫജ്വാശ  അലക്കളി  നതചച  യവചളിട്ടുണജ്വായെളി ര ുന്നെ ു.  അവന  അയതട ുതച  ധരളിചച  മെ ുറ
നതക്കളിറങ്ങളി  .അനപജ്വാനഴക്ക ുശ  അനെ ു  അവളിയട  എതളിയെളിര ുന്നെ ു  .  അവര  രണനപര ുശ
സച ക ൂളളിനലക്കച  നെടന്നെ ു  സച ക ൂളളിനലക്കച  നപജ്വാക ുന്നെ  വഴളിയെളില  യവചച  അനെ ുവളിനനെജ്വാടച
അപ ുക്ക ുട്ടനഒന്നെ ുശ മെളിണളിയെളില. 

                        അനെ ു അനങ്ങജ്വാട്ട ുശ മെളിണളിയെളില അങ്ങയനെ രണച നപര ുശയട മെസൗനെശ
പജ്വാലളിചച നെളിലക്ക ുനമജ്വാള അപ ു അനെ ുവളിനനെജ്വാടച നെജീ യപജ്വാനക്കജ്വാ ഞജ്വാന പളിന്നെജ്വായല വനന്നെജ്വാളജ്വാശ
എന്നെച പറഞ്ഞ ു അവന ഇടവഴളിയെളിനല ക്കച നെടന്നെകന്നെ ു .അനെ  ു നെടന്നെ ു നപജ്വാക ുന്നെതു നപജ്വായല
ഭജ്വാവളിക്ക ു  ക യെ ുശ  യചയെച ത ു.  ക ുറചച  സമെയെശ  കഴളി  ഞ്ഞച  അനെ ു  അപ ു  എന്തജ്വാണച
യചയ ുന്നെയതന്നെച  നനെജ്വാക്കജ്വാന നവണളി മെതളിലളിയന്റെ ദേജജ്വാരതളില ൂയട ഒളളിഞ്ഞച നനെജ്വാക്കളിയെനപജ്വാള
യഞട്ടളിക്ക ുന്നെ  ഒര ു  കജ്വാഴ്ചയെജ്വാ  ണച  കജ്വാണജ്വാന  കഴളിഞ്ഞതച.  അവന  ആര ുശ  കജ്വാണജ്വാത  ആ
ഇടവഴളിയെളില യവചച ഹൈജ്വാനസച യവക്ക ുന്നെ ു. യവക്ക ുനമജ്വാള ആയരങളില ുശ വര ുന്നെ ുനണജ്വാ എന്നെ
നപടളിനയെജ്വായട എലജ്വായെളിടനതക്ക ുശ കനണ്ണജ്വാടളിക്ക ുനമെ ുണച.  അനെ ു അപ ുവളിയന്റെ മെ ുന്നെളിനലക്കച
യചന്നെ ു നെളിന്നെ ു അനെ ു ഒര ു പ ുച്ഛഭജ്വാവ നതജ്വായട അപ ുവളിയനെ  നനെജ്വാക്കളി എന്തജ്വാനെളിനെക്കളിവളി യട
കജ്വാരത്യശ  അപ ു  നചജ്വാ  ദേളിച ു.  നെജീ ഇങ്ങയനെ സളിഗരറശ ഹൈജ്വാനസ ുശ  എലജ്വാശ  ഉപനയെജ്വാഗളിക്ക ുന്നെ
ആളജ്വായണങളില ഞജ്വാന നെളിയന്റെ ക ൂയട ക  ൂട്ടച  വരളില നെമെ ുക്കച പളിരളിയെജ്വാശ.  അനെ ു ഒര ു നനെരളിയെ
നദേഷത്യനതജ്വായട  പറഞ്ഞ ു  അനെ ു  സങടനതജ്വായട  സ ചക ൂളളിനലക്കച  നപജ്വായെളി  പജ്വാരതനെ
കഴളിഞ്ഞ ു .  അപ ു വന്നെളില സജ്വാര കജ്വാസളിനലക്കച വന്നെ ു ക ുറചച കഴളിഞ്ഞനപജ്വാള അപ ുക്ക ുട്ടന
ആടളി  ത ൂങ്ങളി  വര ുന്നെതച  കണ ു  അവന  കജ്വാസളിനെച  മെ  ുന്നെളില  വന്നെ ച  നെളിന്നെ ു  സലജീശ  സജ്വാര
അവയനെ അട ുനത  ക്കച  വളിളളിച ു  നചജ്വാദേളിച ു  നെജീ  എന്തജ്വാ  ശരളിക്ക ുനെളിലക്കജ്വാതതച  നെളിനെക്കച
എന്ത ു  പറളി  അനപജ്വാനഴക്ക ുശ  അവന  തളരന്നെ ു  വജീണ ു.  സലജീശ  സജ്വാര  അവയനെ  എട ുതച
യബഞളില കളിട  തളി  സജ്വാര  അവയന്റെ അച്ഛയനെ വളിളളിച ു  പറഞ ു  അ ച്ഛന  ഉടന  തയന്നെ
സച ക ൂളളിനലക്കച  പ ുറയപട്ട ു.  സച ക ൂളളിയലതളിയെ  അച്ഛന  കണതച  തളരന്നെച  അവശനെജ്വായെളി
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കളിടക്ക ുന്നെ തയന്റെ മെകയനെയെജ്വാണച അവയന്റെ അച്ഛന സജ്വാറളിനനെജ്വാടച എന്ത ു പറളി എന്നെച നചജ്വാദേളിച ു
നഹൈയെച  ഒന്നെ ുമെളില,  ഒന്നെച   തല കറങ്ങളി വജീണതജ്വായണന്നെച പറഞ്ഞ ു അപ ുവളിയനെ എട ുത ു
യകജ്വാണച  അച്ഛന  വജീട്ടളിനലക്കച  നപജ്വായെളി  ഉമ്മറപടളിക്കല  മെ  ുതശ്ശളി
കജ്വാതളിരളിക്ക ുന്നെ ുണജ്വായെളിരുന.  അവയര  കണ  ഉടന  തയന്നെ  മെ ുതശ്ശളി  അവ  യനെ
യകജ്വാണ ുനപജ്വായെളി കളിടക്കയെളില കളിടതളി.  അവനെച വലജ്വാത നപടളി നതജ്വാന്നെളി.  സജ്വായറങ്ങജ്വാനെ ുശ
തജ്വാന  ഹൈജ്വാനസ ച  യവചതച  അറളിഞളിരളിക്ക ുനമെജ്വാ  അഥവജ്വാ  അനുയവങ്ങജ്വാനെ ുശ  സജ്വാറളിനനെജ്വാടച
പറനഞ്ഞജ്വാ,  ഇയങ്ങയനെ പല ചളിന്തകള ുശ അവയനെ അലട്ടളിയക്കജ്വാണളിര ുന്നെ ു  പളിയന്നെ അവയന്റെ
കജീണയമെലജ്വാശ  മെജ്വാറളി  യയവക ുനന്നെരമെജ്വായെനപജ്വാള  കളളിക്കജ്വായനെന്നെ ുശ  പറഞ്ഞച  നനെയര
നഹൈജ്വാട്ടലളിനലക്കച നപജ്വായെളി.  അ അവളിയട അവയന്റെ ചങ്ങജ്വാതളിമെജ്വാര കജ്വാതളിരളിക്ക ുകയെജ്വായെളിര ുന്നെ ു.
ചങ്ങജ്വാതളിമെജ്വാര യചതളിമെളിനെ ുക്കളിയെ നടബളിളളില യചന്നെളിര ുന്നെ ു.  അപ്പുക്കുട്ടന അഞച  ചളിക്കന
ബളിരളിയെജ്വാണളി  ഒജ്വാര   ഡര  യചയെച തച  അവര ുയട  ക ൂട്ടതളില  യചന്നെളിര ുന.  ചങ്ങജ്വാതളിമെജ്വാര ുയട
ക ൂട്ടതളില നെളിന്നെ ുശ ആദേളിഷച അവനനെജ്വാടച  നചജ്വാദേളിച ു  നെളിനെക്കച എവളിട ുന്നെജ്വാ ഇത്രയശ പണശ.
ഹൈ ുശ  എടജ്വാ  ആദേളി  നഷ  ഈ  പണയമെജ്വായക്ക   ഞജ്വായനെന്റെ  അച്ഛയന്റെ  കജീശയെളില  നെളിന്നെ ുശ
എട ുക്ക ുന്നെതജ്വാണച.  അവന  ഒര ു  വളിജ യെളിയെ ുയട  ഭജ്വാവനതജ്വായട  പറ  ഞ ചഞ.  ആദേളിഷച
അത്ഭ ുതനതജ്വായട  നചജ്വാദേളിച ു  എടജ്വാ  അനപജ്വാ  നെളിയന്റെ  അച്ഛന  കജ്വാശച  കജ്വാണജ്വാതജ്വായെജ്വാല
നചജ്വാദേളിക്കജ്വാറളില അനല?     ആയകയെ ുള്ള ആശജജ്വാസശ അയതന്തജ്വായണന്നെ ു യവചജ്വാല അച്ഛന
കജ്വാശച എണ്ണളി തളിട്ടയപട ുതജ്വാറളില. അവന ഒര ു യചറ ു പ ുഞളിരളിനയെജ്വായട പറഞ്ഞ ു. യപയട്ടന്നെച
അവര  ഇരളിക്ക ുന്നെ  നമെശപുറതച  അഞച  നപ്ലേറളില  ചളിക്കന  ബളിരളിയെജ്വാണളി  അണളിനെളിരന്നെ ു
യകജ്വാണ ു വന്നെ ുയവച ആള ുയട മെ ുഖതച  നനെജ്വാക്കളിയെനപജ്വാള  ,  അവര എലജ്വാവര ുശ,  ഭയെന്നെച
വളിറച ു  നപജ്വായെളി  അതച  സലജീശ  സജ്വാറജ്വായെളിര ുന്നെ ു  സജ്വാര  അരളിശനതജ്വായട  അവയര  നനെജ്വാക്കളി
എന്നെളിട്ടച  പറഞ ു  എന്തജ്വായെജ്വാല ുശ  ഞജ്വാന  കജ്വാരണശ  നെളിങ്ങള  ബളിരളിയെജ്വാണളി
കഴളിക്കജ്വാതളിരളിനക്കണ.  സലജീശ അപ ുവളിയനെ ഒന്നെ ടളിമുടളി നനെജ്വാക്കളിയെ നശ ഷശ ഇറങ്ങളി നെടന
അവര ുയടയയെലജ്വാശ  ബളിരളിയെജ്വാണളിതജീറ  അത്രരസകരമെജ്വായെളിര ുന്നെളില.  കഴളിചച  കഴളിഞതളിനെച
നശ  ഷശ  അവര  അവര ുയട  വജീട്ടളിനലക്കച  നെടന്നെകന്നെ ു.  അപ ുക ുട്ടനുശ  നപജ്വായെളി  വജീടടുക്ക ുശ
നതജ്വാ റ ുശ  അപ ുക ുട്ടയന്റെ നവഗത കനമെനണ ക ുറഞച വന്നെ ു.  അവയന്റെ കകയെ ുശ കജ്വാല ുശ ഭയെശ
യകജ്വാണച  വളിറച ു   വജീടളിനെ ു  മെ ുന്നെളിയലതളിയെനപജ്വാള  സലജീശ  സജ്വാര  അവയന്റെ  അച്ഛനെ  ുമെജ്വായെളി
സശസജ്വാരളിച ു  യകജ്വാണളിരളിക്ക ുന്നെ ു.  അവനെജ്വായക  തളരന്നെ ു  നപജ്വായെളി,  നദേഹൈതളില  നെളിന്നെ ുശ
വളിയെരപച ചജ്വാലകള ഒഴ ുക ുന്നെ ുണച. അവന യമെയല യമെയല വജീടളിന്റെ പടളികള കയെറളി അവയനെ
കണ  അച്ഛന  ഈരശത്യനയെജ്വായട  അവയന്റെ  നനെയര  പജ്വാഞട ുത ു.  സലജീശ  സജ്വാര  അച്ഛയനെ
പളിടളിച ു  മെജ്വാറളി  അവന  അകനതക്കച  ഓടളി.  സലജീശ  സജ്വാര  അച്ഛയന്റെ  സഹൈപജ്വാഠളി
യെ ുശ സ ുഹൈ ൃത ുമെജ്വായണന്നെച അനപജ്വാഴ ജ്വാണച അറളിഞതച.  തല കറങ്ങളി വജീണ ദേളിവസശ അവന
ഒന്നെ ുശ ശ്രദളിചളിര ുന്നെളില.  ഇന്നെച മെ ുതശ്ശളി അമ്മനയെജ്വാടച പറയെ ുന്നെതച നകട്ടനപജ്വാഴജ്വാണച,  അവന
അറളിഞതച സലജീശ  സജ്വാറ ുശ  അച്ഛനെ ുശ  കജ്വാരത്യമെജ്വായെളി  എയന്തജ്വായക്കനയെജ്വാ സശസജ്വാരളിക്ക ുനണച.
ഒന്നെ ുശ  നകളക്കജ്വാന കഴളിയന്നെളില ഒര ു  വജ്വാകത്യശ  മെജ്വാത്രശ  അവന നകട്ട ു  നെജീ  ഒന്നെച  യകജ്വാണ ുശ
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നപടളിനക്കണ നെമെ ുക്കച എങ്ങയനെയയെങളില ുശ  അവയനെ നെന്നെജ്വാക്കജ്വാന ശ്രമെളിക്കജ്വാശ, അതച സലജീശ
സജ്വാറളിയന്റെ  ശബച ദേമെജ്വായെളിര ുന്നെ ു  സലജീശ  സജ്വാര  നപജ്വായെതളിനെച  നശ ഷശ  അച്ഛന  ആനരജ്വാടുശ
ഉരളിയെജ്വാടജ്വായത റ ൂമെളില ക യെറളി വജ്വാതളിലടച ു  പളിനറന്നെച  മുതല അവന അച്ഛയന്റെ   അച്ഛയന്റെ
കജീശയെളില നെളിനശ കപസ എട ുക്ക ുന്നെതച   നെളിരതളി. അവന സച ക ൂളളിനലക്കച നപജ്വായെളി കജ്വാസച
അട ുക്ക ുനന്തജ്വാറ ുശ  അവനെളില  അതളിശക്തമെജ്വായെ  ഭയെശ  വളിറ  യകജ്വാണ ു,  സജ്വാര  വലത ുശ
നചജ്വാദേളിക്ക ുനമെജ്വാ,  എന്നെ ുള്ള ആശങയെജ്വായെളിര ുന്നെ ു അവയനെ വലജ്വായത അലട്ടളി യകജ്വാണളിര ുന്നെതച.
കജ്വാസളില  എതളിയെനപജ്വാള  സജ്വാര  ഒന്നെ ുശ  നചജ്വാദേളിചത ുമെളില  അവന  ഒന്നെ ുശ  പറഞത ുമെളില.

അങ്ങയനെ  ക ുനറ  നെജ്വാള  കഴളിച ു  കൂട്ടളി  ഇനപജ്വാള  അവന്റെ  കകയളില  കപസയെളില.  അതച
യകജ്വാണച ക ൂട്ട ുകജ്വാര അവനെളില നെളിന്നെ ുശ അകന്നെ ുനെളിന്നെ ു. എയങ്ങയനെയയെങളില ുശ കജ്വാശ ുണജ്വാക്കളി
അവ യരയയെലജ്വാശ  തളിരളിച ു  പളിടളിക്കണയമെന്നെച  അവന  വജ്വാശളിയെജ്വായെളി.  അങ്ങയനെ  അവന
ആനലജ്വാചളിച ു  യകജ്വാണളിരളിക്ക ുനമജ്വാള  വഴളി  മെനധത്യ  ഒരജ്വാള  സളിഗരറച  വലളിക്ക ുന്നെതച  കണ ു.
അനപജ്വാള  അവനനെജ്വാരത ു  യഹൈജ്വാ  എത്ര  ദേളിവസമെജ്വായെളി  സളിഗരറശ  ഹൈജ്വാനസ ുയമെലജ്വാശ
ഉപനയെജ്വാഗളിചളിട്ടച,  അങ്ങയനെ പല നമെജ്വാഹൈങ്ങള ുശ  ഉള്ളളിയലജ്വാത ുക്കളി  യകജ്വാണച  അവന  പണശ
നമെജ്വാഷച ടളിക്കജ്വാന തയന്നെ തജീര ുമെജ്വാനെളിച ു.  പയക കജീശയെളില നെളിന്നെ ുശ എട ുക്ക ജ്വാന പറളില ഇനെളി
മെ ുതശ്ശളിയെ ുനടനയെജ്വാ അമ്മയെ ുയടനയെജ്വാ എട ുക്കജ്വാ          യമെന്നെച അവന കര ുതളി വജീട്ടളില യചന്നെച
നനെജ്വാക്കളിയെനപജ്വാള അതളില നെളിറയയെ പണശ ആ    ര ുശ  കജ്വാണജ്വായത,   ക ുറചച  പണശ അതളില
നെളിന്നെ ുശ  എട ുത ു.  പളിനറദേളിവസശ  ഒര ു  ഞജ്വായെറജ്വാഴചച  ആയെളിര ുന്നെ ു  സച  ക ൂളളിലജ്വാതതളിനെജ്വാല
അവന  രജ്വാവളിയല  തയന്നെ  ചങ്ങജ്വാതളിമെജ്വായര  വളിളളിച ു  ക ൂട്ടളി  പലതരശ  വളിലനയെറളിയെ
മെളിഠജ്വായെളികയളലജ്വാശ  വജ്വാങ്ങളിച ു  യകജ്വാട ുത ു.  നഹൈജ്വാട്ടലളില  കയെറളിയെജ്വാല  പശച നെമെജ്വാക ുയമെന്നെച
കര ുതളി  അവര  അവളിയട  കയെറളില  പളിയന്നെയെ ുശ  ഒ ര  ുപജ്വാടച  പണശ  അവയന്റെ  കയളില
ബജ്വാക്കളിയെ ുണജ്വായെളിര ുന്നെ ു.  അവന  വജീട്ടളിയലതളിയെ  ഉടയനെ  തയന്നെ  അവയന്റെ  നജജ്വാമെടളിക്കല
നബജ്വാകച സളിയന്റെ  അടളിയെളില  യവച.  രജ്വാത്രളിയെജ്വായെനപജ്വാള  മെ ുതശ്ശളി  പഴച സച   ത ുറന്നെനപജ്വാള
പണശ  കജ്വാണ ുന്നെളില.  മെ ുതശ്ശളി  അപ ുവളിയന്റെ  അമ്മനയെജ്വാടച  പറയെ ുന്നെതച  അവന  നകട്ട ു,
അവയന്റെ അമ്മ ഉടന തയന്നെ അപ ുവളിയന്റെ ബജ്വാഗച പരളിനശജ്വാധളിച ു.  അനപജ്വാള നജജ്വാമെടളിക്കല
നബജ്വാകച സളിയന്റെ അടളിയെളില പണമെളിരളിക്ക ുന്നെ തച കണ ു,  അപ ു അനപജ്വാള തയന്നെ അവന ആ
റ ൂമെളില  നെളിന്നെച  നപജ്വാകജ്വാന  തുനെളിഞ്ഞനപജ്വാള  അമ്മ  അവയനെ  തടഞ ു  യകജ്വാണച,  പറഞ്ഞ ു
നെളിലക്കവളിയട! ഇത ു നെളിനെക്കച എവളിടുന്നെ ു കളിട്ടളി എന്നെ ുശ പറഞച അമ്മ അവയനെ  യപജ്വാതളിയര
തലളി. അത ച കണ ു യകജ്വാണച മെ  ുതശ്ശളി അവയന്റെ അമ്മയയെ പളിടളിചച തള്ളളിയക്കജ്വാണച പറഞ്ഞ ു
നെജീ എന്തളിനെജ്വാണച ഇവയനെ ഇയങ്ങയനെ തല ുന്നെ തച, എന്തച യതറജ്വാണച ഇവന   യചയെച തതച അമ്മ
നദേഷത്യനതജ്വായട  പറഞ്ഞ ു,  ഹൈ ുശ  മെജ്വാറളി  നെളിലക്കച  നെളിങ്ങയള  കജ്വാശച  ഇവനെജ്വാണച  കയട്ടടുതതച
മെ ുഖശ കണളിനല, കള്ളന, അമ്മ അവയന്റെ മെ ുഖതച നനെജ്വാക്കളി പറഞ്ഞ ു. ഞജ്വാനെളിതച  അച്ഛനനെജ്വാടച
പറയെ ുശ  നവണ  നമെജ്വാനള,  ഇനെളി  അവന  അങ്ങയനെയയെന്നെ  ുശ  യചയളില  മെ ുതശ്ശളി  പറഞ്ഞ ു
യവറ ുയതയെല,  ഇവനെളിങ്ങയനെ വഷളജ്വാവ ുന്നെതച. അമ്മ പറഞ്ഞ ു പളിന്നെജീടച മെ ുതശ്ശളിയെ ുയടയെ ുശ
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എട ുക്ക ജ്വാന പറളിയലന്നെച   ഉറപജ്വായെളി,പളിനറ  ദേളിവസശ സച ക ൂളളിനലക്കച  നപജ്വായെനപജ്വാള അവയന്റെ
ചങ്ങജ്വാതളി അവനനെജ്വാടച നചജ്വാദേളിച ു, എടജ്വാ ഇന്നെയല യത ബജ്വാക്കളി പണശ  അവന നെടന്നെയതലജ്വാശ
തയന്റെ  ചങ്ങജ്വാതളിനയെജ്വാടച  പറഞ്ഞു.  പളിയന്നെയെ ുശ  ഒ ര ുപജ്വാടച  ദേളിവസങ്ങള  കഴളിഞ്ഞു.   അവന
പണശ കളിട്ടജ്വാന യെജ്വായതജ്വാ ര ു  വഴളിയെ ുശ ഇലജ്വാതജ്വായെളി.  അവന അങ്ങയനെ അവയന്റെ അമ്മ യെ ുയട
സജരണ്ണശ  നമെജ്വാഷച ടളിച  വളിലക്കജ്വാന  തജീരുമെജ്വാനെളിച.  സമെയെശ  രജ്വാത്രളിയെജ്വായെളി  അവന
എയന്തയക്കനയെജ്വാ  ചളിന്തളിചച  അവശനെജ്വായെളി  നടജ്വാരയചട ുതച  നനെജ്വാക്കളിയെനപജ്വാള  സമെയെശ  12

മെണളിയെജ്വായെളിരളിക്ക ുന്നെ ു.  അവന ശബച ദേമെ ുണക്കജ്വായത യമെയല എഴുനന്നെറച മെ ുതശ്ശളിയെ ുയട റൂമെളിന
മുന്നെളില  വന നെളിന.  അവന  നനെരളിയെ  ഒര ു   ഭയെശ  നതജ്വാന്നെളി,  അവന  ഒചയണജ്വാക്കജ്വായത
മെ ുതശ്ശളിയെ ുയട  റ ൂമെളിയന്റെ വജ്വാതളില ത ുറന്നെച  അലമെജ്വാര  ത ുറന്നെച  അമ്മ യെ ുയട  ആഭരണ യപട്ടളി
കകയെളിയലട ുത ു.  അതളില  ക  ുനറ  സജരണ്ണജ്വാഭരണങ്ങള  ഏയത ട ുക്കണനമെജ്വാഎന്നെച  അവനെച
സശശയെമുണജ്വായെളി,നെല  കട്ടളിയെ  ുള്ള  ഒ ര ു  മെജ്വാല  അതളില  നെളിന്നെ ുശ  അവന  എട ുത ു.
ശബച ദേമെ ുണജ്വാകജ്വായത  തളിരളിചച  റ ൂമെളി  നലക്കച  തയന്നെ  മെടങ്ങളി,  മെജ്വാല  കജീശയെളില  ഭദമെജ്വായെളി
യവക്ക ുകയെ ുശ യചയെച തു.  അവന കളിടന്നെ ു ഉറക്കശ വര ുന്നെളില എയന്തങളില  ുശ സശഭവളിക്ക  ുനമെജ്വാ,
എന്നെ ുള്ള ഭയെശ അവയനെ വലജ്വായത അലട്ടളി യകജ്വാണളിര ുന്നെ ു. അവന എയങ്ങയനെയയെജ്വായക്കനയെജ്വാ
ആ രജ്വാത്രളി കഴളിച   ക ൂട്ടളി, നനെ രശ യവളുത  ു അവന ആ രുശ വളിളളിക്കജ്വായത തയന്നെ എഴ ുനന്നെറ ു,
സച യപഷത്യല കജ്വാസച ഉയണന്നെച പറഞ്ഞച അവന വജീട്ടളില നെളിന്നെച നനെരയത തയന്നെ ഇ റങ്ങളി.
അവന  നനെനര  നപജ്വായെതച  സജരണ്ണ  കടയെളിനലക്കജ്വായെളിര ുന  കടയെ ുടമെയെ ുയട  കയളില  മെജ്വാല
 യകജ്വാട ുത ു.  എന്നെളിട്ടച  അവന  ഇതളിനെച  എത്ര കളിട്ടുയമെന്നെച  നചജ്വാദേളിച ു  മെ ുതലജ്വാളളി  പറഞ്ഞ ു,
ക ുട്ടളികള ഇങ്ങയനെ യകജ്വാണ ു വരജ്വാറളില, വന്നെ ജ്വാല ഞങ്ങള പണശ യകജ്വാട ുക്കജ്വാറ  ുമെളില. നെളിയന്റെ
അമ്മ യെ ുയട  നെമര തജ്വാ            ഞജ്വാന വളിളളിച ു  നനെജ്വാക്കയട്ട,  അവയന്റെ കയളില  സ്കൂള യഎഡന്റെറളി
കജ്വാരഡച ഉണജ്വായെതളിനെജ്വാല കടമെ ുതലജ്വാളളി അവയന്റെ കയളില നെളിന്നെ ുശ പളിടളിച ു വജ്വാങ്ങളി.  അവന
ക ുതറളി മെജ്വാറളിയയെങളിലശ,  അതച അയെജ്വാള ുയട കയളില കളിട്ടളി.  അയെജ്വാള ആ നെമറളില അവയന്റെ
വജീട്ടളിനലക്കച വളിളളിച ു,  പയക  എട ുക്ക ുന്നെളില അനപജ്വാള അവളിനടക്കച സലജീശ സജ്വാര കടന്നെ ു
വന്നെ ു.  സലജീശ  സജ്വാര നചജ്വാദേളിച ു,  ഹൈജ്വാ അപ ു  ക  ുട്ടജ്വാ  നെജീ എന്തജ്വാ ഇവളിയട?  അതുശ സച ക ൂള
യൂണളിനഫജ്വാമെളില,  അതച  നകട്ട തുശ  മുതലജ്വാളളി  പറഞ്ഞു,  ഹൈജ്വാ  തനെളിക്കച  ഈ  പയയനെ
അറളിയെജ്വാനമെജ്വാ?  സജ്വാര  പറഞ്ഞു,  പളിയന്നെ  അറളിയെജ്വായത  എയന്റെ   ചങ്ങജ്വാതളിയയട  മെകനെജ്വാണച
കടയടമെ പറഞ്ഞു യടജ്വാ ഇവന ഒര ു  സജരണ്ണമെജ്വാല യകജ്വാണ ു വന്നെളിരളിക്ക ുന്നെ ു,  ഇവന പണശ
നവണമെനത്ര രകളിതജ്വാക്കള ക ൂയടയെളിലജ്വായത പണശ നെലകജ്വാന കഴളിയെളില. സജ്വാര പറഞ്ഞ ു ആ
മെജ്വാലയെളിങ്ങ ു തനന്നെക്ക ൂ, ഞജ്വാന വജീട്ടളില യകജ്വാണ ു യകജ്വാട ുനതജ്വാളജ്വാശ അയെജ്വാള യകജ്വാട ുക്ക ുകയെ ുശ
യചയെച ത ു. അവര വ ജീട്ടളിയലതളി സജ്വാര ഉടന തയന്നെ അവയന്റെ അമ്മനയെജ്വാടച നചജ്വാദേളിച ു, ഇവളിയട
വല  സജര ണ്ണവ ുശ  കജ്വാണജ്വാതജ്വായെളിട്ടുനണജ്വാ  അമ്മ  തളിട ുക്കതളില  അകതച  യചന്നെ ു  നനെജ്വാക്കളി
യപട്ടന്നെച വന്നെച കജ്വാണജ്വാനെളിയലന്നെച പറഞ്ഞ ു,  സലജീശ സജ്വാര കജീശയെളില നെളിന്നെ ുശ മെജ്വാല എട ുതച
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ഇതജ്വാനണജ്വാ എന്നെച നചജ്വാദേളിച ു, അയത ഇതച തയന്നെയെജ്വാണച, എയന്റെ മെജ്വാല  അമ്മ തളിട ുക്കതളില
പറഞ്ഞ ു. അച്ഛന നചജ്വാദേളിച ു ഇതച നെളിനെക്കച എവളിടന്നെച കളിട്ടളി,സലജീശ നെടന്നെയതലജ്വാശ പറഞ്ഞ ു.
അച്ഛന           അവയനെ യപജ്വാതളിയര തലളി തല ുനമജ്വാള അച്ഛയന്റെ വജ്വാക്ക ുകള ഇടറ ുന്നെ ുണജ്വായെളിരളിന്നെ ു
പറയന്നെയതന്നെച മെനെസളിലജ്വാവ ുന്നെളില, യപട്ടന്നെച സലജീശ സജ്വാര അവയന്റെ അച്ഛയനെ പളിടളിച ു മെജ്വാറളി
എന്നെളിട്ടച  പറഞ്ഞ ു,  നെജീയയെന്തളിനെജ്വാ തല ുനന്നെ ഇങ്ങയനെ തലളിയെളിട്ടച  നെന്നെജ്വാവ ുയമെങളില എനന്നെജ്വാ
നെന്നെജ്വാകണമെജ്വായെളിര ുന്നെ ു,  ഇനെളി  ഇവയനെ  തല ുകയെല  നവണതച  ഒര ു  മെ ുറളിയെളില  അടചളിട്ടച
പ ൂട്ട ുകയെജ്വാ  ണച നവണതച.  അതച നകട്ടത ുശ അവന എന്തച യചയണയമെന്നെറളിയെജ്വായത പതറളി
നെളിന്നെ ു അച്ഛന പറഞ്ഞ ു, ഇവയനെ റ ൂമെളിനെ ുള്ളളില അടചളിട്ടജ്വാല നെന്നെജ്വാവ ുനമെജ്വാ, സലജീശ പറഞ്ഞ ു
നെന്നെജ്വാവ  ുശ ഞജ്വാന  നെന്നെജ്വാക്കളിയയെട ുക്ക ുശ. അതളിനെച പറളിയെ ഒര ു മെ ുറളി തജ്വാന തയന്നെ കയണതളി
തരണശ.    ഇവനെച നെന്നെജ്വാവജ്വാന നവണളി ഒര  ു  മെ ുറളിയെളില അടചളിടജ്വാനെ ുശ ഞജ്വാന തയജ്വാറജ്വാണച.
അച്ഛന പറഞ്ഞ ു അവയരലജ്വാവ ര  ുശ ക ൂയട നചരന്നെച അപ ുക ുട്ടയനെ തള്ളളി അവന ആമെ ുറളിയെളില
തനെളിചജ്വായെളി,  അപ ുറതച  നെളിന്നെച  അമ്മയെ ുയടയെ ുശ  മെ  ുതശ്ശളിയെ ുയടയെ ു  നതങ്ങല
നകളക്ക ുന്നെ ുണച,  ക ുറചച  സമെയെശ   കഴളിഞ്ഞച  സലജീശ  മെ ുറളി  ത ുറന്നെച  നമെശയെളില  ഒര ു
സഞളിയെളില നെളിന്നെ ുശ ക ുനറ പ ുസ്തകങ്ങള യചരളിഞ ു.  അവന സജ്വാറളിനനെജ്വാടച നചജ്വാദേളിച ു സജ്വാര 
എനെളിക്കച സച ക ൂളളില നപജ്വാനകനണ,  ഹൈ ുശ കള്ളനമെജ്വാരക്കച നപജ്വാകജ്വാനുള്ളതല സ്കൂള പഠളിക്കജ്വാന
നവണളി  വരുന്നെവരക്കച  മെജ്വാത്രമെജ്വാണച,  അലജ്വായത  നെളിയന്നെ  നപജ്വായലയള്ളവരക്കല.  സജ്വാറളിയന്റെ
ഉതരശ  നകട്ട  അവന നെടുങ്ങളി  നപജ്വായെളി.  സജ്വാര  വജീണ ുശ  അവനനെജ്വാടജ്വായെളി  പറഞ്ഞ ു  ഞജ്വാന
ഒരജ്വാഴച ച  കഴളിഞ്ഞച  വര ുശ,  അനപജ്വാനഴക്കുശ  ഈ  പുസ്തകയമെലജ്വാശ  വജ്വായെളിക്കണശ,  എന്നെളിട്ടച
മെനെസളിലജ്വായയെയതലജ്വാശ ഒര ു നനെജ്വാട്ടച ബ ുക്കളില എഴ ുതളി യവക്കണശ. ഞജ്വാന വര ുനമജ്വാള എയന്നെ
കജ്വാണളിക്കണശ,  സജ്വാര പുറതളിറങ്ങളി വജ്വാതളില അടച ു  പ ൂട്ടളി.  അവനെച സജ്വാറളിനനെജ്വാടച  നദേഷത്യശ
നതജ്വാന്നെളി. അവന ഒരുപജ്വാടച സമെയെശ യവറുയത ഇരുന, സജ്വാര തന്നെ പ ുസ്തകതളിനലക്കച അവന
ഒന്നെച  നനെജ്വാക്കളി  അതളില  നെളിന്നെ ുശ  ഒര ു  പുസ്തകശ  അവന  കയളിയലടുത,  അതച  മെറളിചച
നനെജ്വാക്കളിയെനപജ്വാള  ഒന്നെച  വജ്വായെളിക്കജ്വാന  നതജ്വാന്നെളി.  അവന    ആ  പുസ്തകശ  വജ്വായെളിച.  സജ്വാര
പറഞ്ഞ നപജ്വാനല അവന നനെജ്വാട്ടുപുസ്തകശ എടുത.  അതളില അവനെച   മെനെസളിലജ്വായെയതലജ്വാശ
എഴുതളി  യവച ു.  അനപജ്വാള അവയന്റെ അമ്മ വജ്വാതളില ത ുറന്നെച  നമെശയെളില ഭകണശ യവചച,
അവനനെജ്വാടച  ഒന്നെ ുശ  മെളിണജ്വായത  തളിരളിച ു  നപജ്വായെളി.  അവന  നകജ്വാക്കളില  നനെജ്വാക്കളിയെനപജ്വാള
സമെയെശ  ഒന്നെര  ആയെളിട്ട ുണച.  കഥ  വജ്വായെളിചളിരുന്നെതളിനെജ്വാല  സമെയെശ  നപജ്വായെതറളിഞ്ഞളില.

അങ്ങയനെ  അവന ഒര ുപജ്വാടച  കഥകള വജ്വായെളിച ു  മെനെസളിലജ്വാക്കളി,  നനെജ്വാട്ട ു  പ ുസച തകതളില
എഴ തളി  യകജ്വാണളിര ളിന്നെ ു.  ഒര ു  ദേളിവസശ  സലജീശ  സജ്വാര  റൂമെളില  വന,  അവന  സജ്വാറളിയന്റെ
കണ്ണുകളളിനലക്കച നനെജ്വാക്കളിനെളിലക്കയവ സലജീശ സജ്വാര അവയന്റെ കയളില ുള്ള പ ുസ്തകശ വജ്വാങ്ങളി
മെറളിച ു  നനെജ്വാക്കളി.  അതച  വജ്വായെളിച  നശഷശ  അപ ുക്ക ുട്ടന  ആരദമെജ്വായെളി  കണ്ണ ുകളളിനലക്കച
ദേയെനയെജ്വായട  നനെജ്വാക്കളി,  എന്നെളിട്ടച  പറഞ്ഞ ു,   ഞജ്വാന അട ുത ആഴച ച  വര ുനമജ്വാനഴക്ക ുശ  ഈ
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പ ുസച തകങ്ങളളിയല  ഗ ുണപജ്വാഠങ്ങയളലജ്വാശ  മെനെപജ്വാഠമെജ്വാക്കണശ.  അങ്ങ
യനെ സജ്വാര അത ുശ പറഞ്ഞച നപജ്വായെനപജ്വാള,  അവന സജ്വാറളിനനെജ്വാടച ബഹൈ ുമെജ്വാനെശ നതജ്വാന്നെളിയെതച.
അവന  ഒ ര ു  തടവറയെളിലജ്വായണന്നെ  കജ്വാരത്യശ  അവന  മെറന്നെ ു.    സലജീശ  സജ്വാര  യകജ്വാട ുത
പ ുസ്തകങ്ങയളലജ്വാശ  ഒന്നെജ്വായെളി  വജ്വായെളിചച  വജ്വായെളിചച  അവയന്റെ  മെനെസച  ഒന്നെജ്വാറളി  തണ ുത ു.
കവകജ്വായത  സലജീശ  സജ്വാര  വര ുന്നെ  ദേളിവസയമെതളി,  അവന  സജ്വാറളിയനെയെ ുശ  പതജീകളിചച
കജ്വാതളിര ുന്നെ ു.  കവക ുനന്നെരമെജ്വായെളിട്ട ുശ  സജ്വാറളിയനെ  കജ്വാണജ്വാനെളില  അവയന്റെ  മെ ുഖശ
പരളിഭജ്വാന്തമെജ്വായെളി,  കജ്വാരണശ  സജ്വാറളിനെച  നവണളി  അവന  അവയന്റെ  കഥ  തയന്നെ  എഴ ുതളി
യവചളി ര ുന്നെ ു.  സജ്വാറളിയനെ കജ്വാണളിക്കജ്വാന നവണളി  അതളില ഒര  ു  കഥജ്വാ  പജ്വാത്രമെജ്വാണച  സജ്വാറ ുശ,
യപട്ടന്നെച  അവയന്റെ അച്ഛന വജ്വാതളില ത ുറന്നെ ു,  അവയന്റെ അട ുനതക്കച  വന്നെ ു.  സങടയപട്ട ു
യകജ്വാണച  അവയന്റെ  മെ ുഖനതക്കച  നനെജ്വാക്കളി  അവയന്റെ  കയളില  അവന  എഴ ുതളിയെ  കഥ
ഉണജ്വായെളിര ുന്നെ ു.  അച്ഛന ക ുറനബജ്വാധനതജ്വായട    അവയന്റെ മെ ുഖനതക്കച  നനെജ്വാക്കളി,  അവന
അച്ഛയന്റെ മെ ുഖനതക്കച നനെജ്വാക്കജ്വാന കഴളിയെ ുന്നെളില,  അച്ഛന അവയന്റെ ച ുമെലളില കക യവച ു
യകജ്വാണച പറഞ്ഞ ു,  നമെജ്വാനനെ സലജീശ സജ്വാര നപജ്വായെളി.  അവയന്റെ അച്ഛയന്റെ വജ്വാക്കുകള ഇട റുന
ണജ്വായെളിര ുന്നെ ു,  അച്ഛന വജീണ പറ  ഞ്ഞ ു,  നമെജ്വാനനെ അപ ുക്ക ുട്ടജ്വാ  സലജീശ സജ്വാര മെരളിച.  അതച
അവനെച തജ്വാങ്ങജ്വാന കഴളിഞ്ഞളില.  അവന അച്ഛയനെ യകട്ടളിപളിടളിച ു കരഞ്ഞ ു. അവയരലജ്വാവ ര ുശ
ക ൂയട  സലജീശ  സജ്വാറളിയന്റെ വജീട്ടളിനലക്കച  നപജ്വായെളി  സലജീശ  സജ്വാറളിയന്റെ  വജീടളിയന്റെ മെ ുറയതതളി
,അവളിയട  ആള ുകള ക ൂടളിനെളിലക്ക ുന്നെ ുണച,  ആളതളിരക്കളിനെളി  ടയെളില ൂയട  അവര  സജ്വാറളിയന്റെ
അട ുയതതളി,  മെരളിചളിട്ട ുശ  ചളിരളിച ു  യകജ്വാണ ച  കളിടക്ക ുന്നെ ു  സലജീശ   സജ്വാര,  സജ്വാറളിയന്റെ
അട ുതജ്വായെളി  സജ്വാറളിയന്റെ  ഭജ്വാരത്യയെ ുശ  മെക്കള ുശ  ഇര ുന്നെ ു  കരയെ ുന്നെ ു.  സങടശ  സഹൈളിക്കജ്വാന
വയജ്വായത  അവന അടക്കളി  പളിടളിച ു,  അവയനെ  നനെര  വഴളിയെളിനലക്കച  യകജ്വാണ ു  വന്നെ സജ്വാര
ഇന്നെളിതജ്വാ,  അവയന്റെ  മെ ുന്നെളില  മെരളിച ു  കളിടക്ക ുന്നെ ു.  ഇര ുട്ടജ്വായെ  അവയന്റെ  ജജീവളിതതളില
യവളളിചനമെകളിയെ  സലജീശ  സജ്വാറളിനനെജ്വാടച  നെന്ദേളി  പറയെജ്വാന  നപജ്വാല ുശ  അവനെച  കഴളിഞ്ഞളില……...

                                                       

                                                            

                                                                          ഫജ്വാതളിമെതല ഹൈളിബ  9f
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                                  സസൗഹൃദസ്യം

                  സസൗഹൈ ൃദേശ.......അതളിയല കളളിചളിരളി,തമെജ്വാശ,വഴക്കച,പരളിഭവശ,പളിണക്കശ,           
ഇണക്കശ.മെറക്കളില ഒരജ്വാള ുശ ജജീവയന്റെ ഒര ു കണളികയയെങളില ുശ, ശരജീരതളില   
ബജ്വാക്കളിയെ ുയണങളില ജജീവളിതതളില                ഏറവ ുശ ശബളമെജ്വായെ നെജ്വാള ുകളജ്വാണച കലജ്വാലയെനെജ്വാള 
വഴളികള ഒര  ു തരതളില ുള്ള ബജ്വാധത്യതകനളജ്വാ പശച നെങ്ങനളജ്വാ ഇലജ്വായത പജ്വാറളിപറന്നെച നെടക്ക ുന്നെ
ക ുസ ൃതളിക്കജ്വാലശ. അതളില ആനണജ്വാ  യപനണ്ണജ്വാ എന്നെളിലജ്വായത നെജ്വാശ ക ൂട്ട ുക ൂട ുന്നെ ു.               

        അങ്ങയനെ എനെളിക്ക ുശ ഉണ ജ്വായെളിര ുന്നെ ു ഒതളിരളി ക ൂട്ട ുകജ്വാര എന്തളിനെ  ുശ               
നെമ്മ ുയട നതജ്വാനളജ്വാടച നതജ്വാള നചരന്നെച നെടക്ക ുന്നെവര, കലജ്വാലയെ ജജീവളിതശ  അയതജ്വാര  ു നെളിറമെ ുള്ള 
വളികജ്വാരമെജ്വാണച. ഒന്നെളിചളിര ുന്നെച കളളിചശ പഠളിചശ കഴളിചശ  തമെജ്വാശ പറഞ ുയമെലജ്വാശ നെടന്നെളിര ുന്നെ 
ക ൂട്ട ുകജ്വാര. ക ൂട്ടതളിലജ്വായരങളില ുശ ഒര ു ദേളിവസശ ഭകണശ യകജ്വാണ ുവരജ്വാതളിര ുന്നെജ്വാല അന്നെച 
ഉചക്കച ഞങ്ങള ഭകണശ തരജ്വാശ എന്നെ ു പറയെ ുശ .അവര നവണജ്വാ,എന്നെച ഒതളിരളി 
തവണപറയെ ുശ,  എന്നെജ്വാല ുശ അയതജ്വാന്നെ ുശ നകളക്കജ്വായത അവയര ഭകണശ കഴളിക്കജ്വാന 
യകജ്വാണ ു വര ുശ എന്നെളിട്ടച എലജ്വാവര ുശ ക  ൂയട ഭകണശ യകജ്വാടുതച അവയര യകജ്വാണച 
കഴളിപളിക്ക ുശ.   
                      “നെജീ കഴളിക്കജ്വാണളിര ുന്നെജ്വാല ഞങ്ങളക്ക ുശ കഴളിക്കജ്വാന കഴളിയെളി
ല”എയന്നെജ്വായക്ക  പറയെ ുശ  ക ൂട്ടതളില  അരയക്കങളില ുശ  എയന്തങളില ുശ  പശച  നെമെ ുണങളില
നെമ്മ ുയടപശച നെമെജ്വായെളികര ുതളിപരളിഹൈരളിക്ക ുശ.അനെ ുഭവങ്ങള ുയടക ൂട്ട ുയകട്ടജ്വാണച
സ ുഹൈ ൃത ുക്കള ുശ  സസൗഹൃദേവ ുശ,  അതജ്വാരക്ക ുശ  ഉണജ്വാക്കജ്വാനെജ്വാവളില  ,അതളിയനെ  ക ുറളിചച
ആരക്ക ുശ വളിവരളി ക്കജ്വാനെജ്വാവളില അതച അനെ ുഭവളിക്കജ്വാന മെജ്വാത്രനമെ കഴളിയെ ൂ............. ഒര ു നെജ്വാള
നെമ്മള  പളിരളിയെ ുശ  എന്നെചഎലജ്വാവരക്കുശ  അറളിയെജ്വാശ.   പയക  നെമ്മള  പരസച പരശ  പറയെ ുശ
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ഒരളിക്കല ുശ പളിരളിയെര ുതച എന്നെച പയക  ഒര ു ദേളിവസശ എലജ്വാവര ുശ പളിരളിയെ ുശ. അന്നെച പറയെ ുശ
മെരളിചജ്വാല ുശമെറക്കളിലഈക ൂട്ട ുകജ്വാനര..............

                     ക ുറച ു നെജ്വാളകഴളിഞ്ഞച നെമ്മള ഓനരജ്വാര ുത ര ുശ ആ പഴയെ കജ്വാലശ
ഒന്നെ ു  ക ൂയട  വന്നെളിര ുയന്നെങളില എന്നെച  എലജ്വാരക്ക ുശ  അറളിയെജ്വാശ   ഒരളിക്കല ുശ  തളിരളിച ുവരളില
,എന്നെച  പയക  എലജ്വാവര ുശ  ആഗഹൈളിക്ക ുശ,  ആ  പഴയെ  നെജ്വാനളക്കജ്വായെളി  എലജ്വാശ  ഇയന്നെയല
കഴളിഞ്ഞതച നപജ്വായല സജപച നെശ  കജ്വാണ ുശ ................അങ്ങയനെ           അകന
നപജ്വായെ സുഹൃതക്കയള ഒതളിരളി കജ്വാലതളിനു നശഷശ കജ്വാണുനമജ്വാള             ഉള്ള
അനുഭൂതളി ഒരളിക്കയലശ നപരളിട്ടച വളിളളിക്കജ്വാന കഴളിയെജ്വായതജ്വാരനുഭവമെജ്വാണച…….

അനഷളിദേറളിഷജ്വാദേ.9.D  
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                  അനരഘനപിമെപിഷസ്യം                                    

മെഴ മെജ്വാറളി ക ുതളിരന്നെ മെണ്ണളിന ഗനമെ ുയെരയവ                                                                
പരളി ഷച കജ്വാരമെജ്വാശ നലജ്വാകതളിന നെജ്വാസഗജഹൈരശ                                                 
മെ ൂടയവ, ഒര ു വശതച മെയണ്ണന്നെ ു നകട്ടജ്വാല                                                                    
അറ ുക്ക ുശ മെ നെ ുഷത്യന മെറ ുവശതച                                                                             
മെണ്ണളിന നപരളില ശജ്വാസച ത്രമെ ുയെരതയവ,           
വളിദേത്യജ്വാസമന്നെര വളിദേത്യജ്വാശ ൂനെത്യരക്ക ു                  
സമെമെജ്വായെലയെ ുന്നെ ൂഴളിയെളില,                              
മെണ്ണ ുതജ്വാന പജ്വാണയന്നെന്നെ ു  നെജ്വാശ                     
വളിദേത്യയചജ്വാലളി യകജ്വാട ുത വജ്വാദേത്യജ്വാരതന               
പജ്വാണന മെയണ്ണന്നെതളിന                                
നപരളില എട ുക്ക ുന്നെ ു,                                   
സമെതജ സ ുന്ദേരമെജ്വാശ                                       
മെഹൈജ്വാബലളിതന കജ്വാലയമെവളിയട                                                                                  
നപജ്വായെളിമെറഞ്ഞ ു ഗ ുര ുതന വചനെശ.                                                                            
സതത്യമെജ്വായെളി പ ുലരന്നെജീട ുന്നെളിതജ്വാ                                                                                
യെനെരഘനെളിമെളിഷശ...                  

ഹഫയ്ക്ക് സതയ്ക്ക്  XE 
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                                  ഭജ്വാന്തജ്വാലയസ്യം

                                   
നെന്നെജ്വായയെജ്വാന്നെച മെഴ നെനെഞ്ഞജ്വാല      
ഉചതളിയലജ്വാന്നെച ച ൂളമെടളിചജ്വാല                                                                                  
ഉള്ള ു ത ുറയന്നെജ്വാന്നെച യപജ്വാട്ടളിചളിരളിചജ്വാല                                                                        
യപജ്വാട്ടളിക്കര ഞ്ഞജ്വാല,എലജ്വാവര ുശ നചജ്വാദേളിക്ക ുന്നെ ു                                                             
ഭജ്വാന്തനല എന്നെച.                                                                       
അയത,                                                                                               
എനെളിക്ക ു ഭജ്വാന്തജ്വാണച.                                                                                             
ഞജ്വാന ഉണ്ണ ുന്നെതച                                                                                                 
എനെളിക്ക ു ഭജ്വാന്തജ്വായെ ത ു യകജ്വാണജ്വാണച.                                               
ഞജ്വാനെ ുറങ്ങ ുന്നെത ുശ                                                         
ഭജ്വാന്തജ്വായെതളിനെജ്വാലജ്വാണച.                                                                                           
ഞജ്വാന ചളിരളിക്ക ുന്നെത ുശ  കരയെ ുന്നെ ത ുശ                                                                       
ഭജ്വാന്ത ുള്ളത ു യകജ്വാണജ്വാണച.                                                                                      

എയന്റെ ചളിന്തകള ുശ                                                        
ഭജ്വാവങ്ങള ുശ                                                                 
വളികജ്വാരങ്ങള ുശ മെ ുഴ ുത ഭജ്വാന്തജ്വാണച.                                   
എയന്റെ ആനെന്ദേങ്ങള ുശ ആശകള ുശ ആധളികള ുശ                    
വത്യസനെവ ുശ നവവലജ്വാതളികള ുശ                                         
പതത്യജ്വാശകള   ുയമെലജ്വാശ                                                     
ഭജ്വാന്തളിയന്റെ പതളിഫലനെങ്ങളജ്വാണച.  

അനപജ്വാള നെളിങ്ങളക്ക ുശ ഭജ്വാന്തനല?                                                                           
ഭ ൂനലജ്വാകരയക്കലജ്വാശ ഭജ്വാന്തനല?                                           
പരത്യജ്വാവസജ്വാനെമെളിലജ്വായത സ  ൂരത്യയനെ ഭമെണശ യചയ ുന്നെ   
ഭ ൂമെളിക്കച ഭജ്വാന്തനല?      
പഭജ്വാത പ ുലയക്കജ്വാടളികളളില പറളിയെളിരളിക്ക ുന്നെ   
ത ുഷജ്വാര ബളിന്ദേ ുക്കളക്ക ു ഭജ്വാന്തനല?                                                                          
ആരദ തനലജ്വാടലജ്വായെളി വജീശ ുന്നെ                                                                                
ക ുളളിര  കജ്വാറളിന ഭജ്വാന്തനല ?  
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പ ുലരക്കജ്വാലത ു വളിട ര ുന്നെ                                                                 
കനെരമെലത്യ പ ുഷച പങ്ങളക്ക ു ഭജ്വാന്തനല?                                                                    
തജ്വാരകശ ചളിരളിക്ക ുന്നെതച
അതളിനെ   ു ഭജ്വാന്തജ്വായെത ു യകജ്വാണനല ?                                                                          
മെണ്ണളിയനെ ഇറ ുകളിപളിടളിചച നവര ൂന്നെളി നെളിലക്ക ുന്നെ                                        
വടവ ൃകങ്ങളക്ക ു ഭജ്വാന്തനല ?                                                 
ദ്രുതമെജ്വായയെജ്വാഴ ുക ുന്നെ   
നെദേളികളക്ക ു ഭജ്വാന്തനല?                                                                                          
ഇര ുളളിയനെ മെറക്കജ്വാന ശ്രമെളിക്ക ുന്നെ                                                                             
നെളിലജ്വായവട്ടതളിനെ ു ഭജ്വാന്തനല?                                                                               
മെജ്വാറളി മെജ്വാറളി വര ുനെച
ഋത ുനഭദേങ്ങളക്ക ു ഭജ്വാന്തനല ?                                                                                 
പരവവശരജ്വായെ                                                             
പണജ്വായെജ്വാത്മജ്വാക്കളക്ക ു ഭജ്വാന്തനല ?                                                                           
സരവ ത ുശ ഭജ്വാന്തജ്വാണനലജ്വാ ഗ ുനരജ്വാ                                                                 
ഇയങ്ങയനെ ചളില ഭജ്വാന്ത ുകളനല
ഈ നലജ്വാകയത ജജീവളിപളിക്ക ുന്നെതച                                                                           
പപഞശ ഭജ്വാന്തലയെമെജ്വാണച.

 ഫഹൈ ചമെളിദേ.യക  IX   D
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          ആത്മഹതനകയ്ക്ക് ചതജ്വാട ുമെ ുമയ്ക്ക്                  

ജത്വലെളിലച്ചെരളിയ ുന്ന സ ൂരദനേ ു കൈകീലഴ                                            

അതളിവനേകദ്യാവളലറ                                                                

കൈതളിലയരളിയ ുന്ന                                                               

കൈദ്യാലെളിവയറ ുമദ്യായളി                                                                                         

ലപദ്യാള്ള ുന്ന മണളില്,                                                                              

തണ ുത ുറഞ്ഞ                       

ഡളിസളംബറ ുകൈളളില്                     

ച ുറ ുപദ്യാടെ ുകൈള്                          

കൈമളിളളിപ്പെ  ുതപ്പെളിനേ ുള്ളളില്                

ച ുര ുണറ്റ് കൈ ൂടെ ുവമദ്യാഴ ുളം                 

മണളിലന്റെ മണവ ുളം നേളിറവ ുമ ുള്ള,        

മ ുഷളിഞ്ഞ ഉടെ ുമ ുണളിനേപ്പെറളം             

പരനേ ൂലെളിഴ ബന്ധമളിലദ്യാത                

 മഞ്ഞ ു ലപയ ുന്ന മണളില്             

മരവളിച്ചെ ുറഞ്ഞറ്റ്,                                                                                  

പകൈലെനളിവയദ്യാളളം                                                                          

പദ്യാടെലത മണളില്                                                                                       

ത ൂമയറ്റ് ലകദ്യാപ്പെളം                                                                                         

കൈളിളഞ്ഞ ു ഞദ്യാന്.                                                                                  

ഉഷറ്റ് ണവമററ്റ് ലപദ്യാള്ളളിയ ുളം                                                                               

ഹശതദവമററ്റ് വകൈദ്യാറളിയ ുളം                                                                      

എലന്റെ നേഗ്നപദ്യാദവച്ചെദ്യാടെ ുകൈലളന്ന ുളം                                                          
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വളിണ ു വളിളറളി.                                                                                       

ഒര ു ത ുള്ളളി                                                                                          

ലതളളിനേകീര ു കൈദ്യാണദ്യാത                                                                     

ലകൈദ്യാടെ ുളം കൈരളി വവനേലെളില്                                                             

തദ്യാപമ ുഴഞ്ഞ മണളിനേറ്റ്                                                          

വളിയര്ലപ്പെദ്യാഴ ുകളി നേനേവവകൈളി ഞദ്യാന്.                                                                    

ഒര ു ജനേതയറ്റ് ക ു                                                                  

പശളിയടെകദ്യാനേ ുളം,                                                                                    

ഒര ു കൈ ൂടര്കറ്റ്                                                                                         

ആര്ഭദ്യാടെളം കൈ ുളളിരദ്യാനേ ുളം                                                            

പഷറ്റ് ണളിലനേദ്യാനറ്റ് നേകീറളിലയന്നളിട ുളം                  
കൈര ുണദ്യാ രഹൈളിതളം                                                                           
കൈദ്യാലെവ ുളം ഋത ുകള ുളം ചതളിച്ചെ ു.                                                                        
എന്നദ്യാല്                                                                                                
കൈദ്യാലെ നേ ുളം വതടെളി വന്നളില.                                                                 
ഒടെ ുവളില് ,                                                                                               
ഒര ു കൈഷണളം കൈയറളില്                                                 
ജഡമദ്യായളിത ൂങ്ങളിയദ്യാടെളി                                                                             
വകൈവലെളം ചദ്യാരമദ്യായളി,                                                                            
ലവറ ുളം മണദ്യായളി                                                                                         
മണളിലെഴ ുകൈളിയലെളിഞ്ഞ ു  വചര്ന്ന ു.                                                            
എലന്റെ                                                                                                   
വചദ്യാരയകീ മണറ്റ്                                                                                           
കൈ ുടെളിച്ചെറ്റ് വറളിലച്ചെങ്കേളിലെ ുളം,                                                                       
 എലന്റെ സത്വപറ്റ് നേങ്ങള് 
ചദ്യാരമദ്യായളി വളിതറളിലയങ്കേളിലെ ുളം,                                                   
ഞദ്യാലനേദ്യാഴ ുകളിയ                                                                               

തളിളച്ചെ വളിയര്പ്പെ ുളം                                                                            

ച ൂടെ ുള്ള കൈണ ുനേകീര ുമളിവളിലടെ                                            

ചളിതചദ്യാരങ്ങള്കതകീതളം                                                        

ചളിരമദ്യായളിരളിക ുളം.
ഗളംഗലയയ ുളം 

യമ ുലനേലയയ ുളം                                                          
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ബ്രഹ്മലയയ ുളം 

കൈ ൃഷറ്റ് ണലയയ ുളം                                                                

സമ ൃദ്ധമദ്യാകളി -                                                             

യലതദ്യാഴ ുകൈളിലകദ്യാണളിരളിക ുളം.......!                       
                                               ഫഹളിദേ യക 9 ഡളി
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                 വരണങ്ങള
                    
മ   ുറത ു പദ്യാറളിപ്പെറക ുളം  ചളിത്രശലെഭങ്ങള്,                                                                                
മനേസളിലലെദ്യാരദ്യായളിര ളം വര്ണങ്ങള്,                                                      
 ഹൈദ്യാ.......എന ു ഭളംഗളി!                                                                                                    
കൈ ുഞ്ഞനേളിയദ്യാ ഒദ്യാടെളിച്ചെളിടെവല                                       

 പ ൂവ ുകൈള് വത ദ്യാറ ുളം മധ ുനേ ുകൈര ുളം                                        
 പറവകൈളളിവലയനദ്യാഹദ്യാദതളില്.                                             
പുഞളിരളി ലപദ്യാഴളിക ുന്ന ു സ ൂനേങ്ങള്                                                                             
പ ൂലതന്ന ല് പദ്യാട ു പദ്യാടെ ുന്ന ു.                                                                                           
ഒദ്യാടെളി നേടെക ുളം കൈ ുഞ്ഞനേളിയലനേ                                           
 മദ്യാടെളി വളിളളിച്ചെ ു ഞദ്യാന് പളിന്നദ്യാലലെ,                                                              
എനേളിക ു പറക ുവദ്യാന് വമദ്യാഹൈളം
സത്വപറ്റ് നേ ചളിറകൈളിന് വതരളിവലെറളി......   

 
                                                                                                                        

                                                                                      
അദളിശകീ  IX A   
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                       നസ്നേഹസ്യം

സദ്യാഗരവതദ്യാളളം സറ്റ് വനേഹൈളം തന്ന ു 
അതളിന്നതളിര ുകൈള് നേദ്യാലെ ു പദ്യാടെ ുളം അലെയടെളിച്ചെ ു.                              
പളിന്നകീടെറ്റ് വശദ്യാഷളിച്ചെ ഒരര  ുവളിയദ്യായളി സറ്റ് വനേഹൈളം                                               
മനളം മനളം കൈളകൈളളം ഒഴ  ുകൈകീടെ ുന്ന ു.                                                                       
വകൈവലെളം പരദ്യാജളിതളം ഈ ജനളം  
ലകൈദ്യാതളിച്ചെ ു ഹനേര്മലദ സറ്റ് വനേഹൈതളിനേദ്യായറ്റ്.....                                                              

                                                 
                      മെഴ 
അന്നവര്കദ്യാമഴ ഒരനേ ുഭ ൂതളിയദ്യായളിര ുന്ന ു,                                                                 
തരളളിതമദ്യാളം സത്വപ്നങ്ങലള തഴ ുകൈളി ഉണര്തളിടെദ്യാന്.   
ഇന്നവര്കദ്യാമഴ ഒര  ു വപടെളി സത്വപറ്റ് നേളം മദ്യാത്രളം                                                               
തലെ ഉയര്തളി ഇഴയ  ുളം കൈരളിനേദ്യാഗളം കൈണലക                                                            
ആര ുലടെവയദ്യാ ജനശദ്യാപ മളിന്നവര്  
പതളിലയ പതളിലയ എരളിലഞ്ഞദ്യാടെ ുങ്ങ ളിടെ ുന്ന ു.

                                                                                   

           
                നസ്നേഹസ്യം    
അകൈവമദ്യാ നേളിര്മ്മലെളം
പ ുറവമദ്യാ നേളിഷറ്റ് കൈളങ്കേളം 
ഇഴ പളിരളിയദ്യാത പരമമദ്യാളം
അടെളിതറയദ്യാണറ്റ് വസ്നേഹൈളം

                                  അമകീനേ നേജ IX A
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                                                 കൈവളിത         

നേളിലെച്ചെ ു വപദ്യായ കൈളിനേദ്യാവ ുകൈള ുലടെ                                                                          
ചദ്യാരതളിര ുലന്നലന്റെ വളിരലെ ുകൈള്                                                                          
വളിറച്ചെ ു പളിലന്നയ ുളം വരളികൈള ുതളിര്ക ുന്ന ു,                                                                 
ഇവപ്പെദ്യാഴ ുമണയദ്യാതലതവനദ്യാ                                                       
സ റ്റ്മ ൃതളിശറ്റ്  മശദ്യാനേത ളില് തളിരഞ്ഞ ു,                                                                      
ഇനേളിയ ുവമവതദ്യാ പകൈല് ലപദ്യായറ്റ് കൈഴളിഞ്ഞ                                                                  
ജ ൂണ ുകൈള്, മരവളിപ്പെളിലന്റെ ഡളിസളംബറ ുകൈള്,                                         
ആര്ദ്രമദ്യായതളില് നേളിന്ന ു നേകീയ ുളം പ ൂതളിര ളി                                                               
ലപ്പെദ്യാങ്ങളി ഒദ്യാര്മ്മകൈള്   തന് സറ്റ് ഫറ്റ്  ടെ
 ഉപ്പെ ൂറളിയളില് നേളിന്ന ൂടുല്ഭവളിക ുളം തദ്യാപതളില് 
വവദനേ വവര ൂന്നളിയ ുദരതളിന്                                                                          
ഭളിതളിയളില്  പകൈര ുളം  വ്രണളം ത കീര്ത ുതകൈര ുളം 
ഹൈ  ൃദയദ്യാശ  ുബളിന ുകലളന്,                                                               
വദ്യാകളിന് നേളിശത്വദ്യാസങ്ങള്, തന് വദ്യാകളിലെ ൂലടെ                                                               
ദ്ര ുതമദ്യാലയദ്യാഴ ുകൈ ുന്ന ു                                                          
ഒന്ന ുറഞ്ഞ ു വപദ്യാലലെലയന്നദ്യാലെലലങ്കേളില്                                                                   
നേളിന്നളില് വകീണ ുര ുകൈളിതകൈര്ലന്നങ്കേളില്,                                                                  
ദദ്യാഹൈതളിന്നദ്യാര്ദ്രതലയതകൈര്കദ്യാന്    
ഒര ു നേദളിക ുമദ്യാവദ്യാലതയ ുളം വന്നളിരളിക ുന്നവലദ്യാ

പ്രണയ പ്രയദ്യാണതളില് പ്രഥമച്ചെളിറവകൈറളി, 
ഞദ്യാന് നേടെന്ന ുനേകീങ്ങളിയദ്യാവരദ്യാന,തന് 
ഭളിതളിയളില് നേകീ വളിരളിയളിക ുളം ചളിരളികൈള ുണറ്റ് 
കൈദ്യാറളിന്  ലചറ ുതവലദ്യാ,                                      
ടെലെളില് പദ്യാറളികളളിക ുളം                                      
വമദ്യാഹൈതളിമളിര്കലെ ുളം ദദ്യാഹൈവ ുളം                              
ഒരളിതളിരളിക ൂലടെ വനേരളം ദളിനേതളിനേ ു                        
ലലകൈവലന്നങ്കേളിലലെന്നദ്യാശളിക ുളം, ഹൈ ൃദയവ  ുളം                   
ഒന്നളിമ ലവട ുവമദ്യാള് പറവവയദ്യാളളം 
വവഗതളില് പറലന്നത ുളം വളിരഹൈവ ുളം,                   

        
വഴളിലതറളി ലപയറ്റ് ലതദ്യാരദ്യാ ഗകീഷറ്റ് മതളിന് വനേദതയളില് 
കൈ ുഴളിയടെകളിലയന്നദ്യാലെ ുളംമരളികദ്യാലതയണരുന്ന
ഒദ്യാര്മ്മകൈളളിലെളിനേളിയ ുമുണറ്റ് നേളിന് പ്രണയവസനവ ുളം, 
മദ്യാരളിവളില ുകൈദ്യാലെവളം കൈവളിതയ ുളം ഒദ്യാര്മ്മലതറളിപ്പെറന                             -
യര്ലന്നദ്യാരദ്യാ ഋത ുകളളം, ഒന്നളിച്ചെളിരളിലക                       
യദ ൃശദമദ്യായ പ്രണയതളിനറവ                                                                           
ലയവളിലടെവയദ്യാ ലചലന്നതളി മറ ഞ്ഞത ുളം                             
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ദ ൂരമറളിയദ്യാലത പളിണകലമന്ന ു നേടെളികദ്യാലത                                                               
പറയദ്യാലത പറന്ന ുവപദ്യായലവ   
വദ്യാക ുവറളിയ മമൗനേവളം ചളിനചളിതലെരളിച്ചെ                   
കൈവളിതയളം ഞദ്യാന് മദ്യാത്രമദ്യായളിവപ്പെദ്യാവന്നളികദ്യാലെവ ുളം 
ഒര ുമദ്യാത്രകൈ ൂടെളിലയന്നളില് നേകീതളിരളിലച്ചെത ുളം 
പ ൂവളിടെര ുളം തദ്യാരകൈളം ചളിരളിക്കുളം 
ലമലലലയദ്യാന്ന ുണര്ന്നവ സമൗരഭദളം പരതളം                                                               
കൈദ്യാലെശരതദ്യാല് സുഷുപറ്റ് തളിയടെലഞ്ഞദ്യാരന്    
വമദ്യാഹൈവളം ഇലളിനേളി വലന്നതദ്യാന് മറന്ന ു                                  
നേരതളിന്ന ു ലവന ുവപദ്യായദ്യാലെ ുളം,
പളിരളിയളിലലദ്യാരളികലെ ുളം മുലമവന്നദ്യാ ബന്ധളിച്ചെ പദ്യാതളി
വഴളിയളില് മ ുറളിഞ്ഞ പ്രണയതളിന് കൈവളിത നേദ്യാളം .   

                          റദ്യാഹൈളിലെ  ലകൈ   XE                  

 

ജല.എചറ.  എസറ തകളള



ജജജ്വാല                                                                     41                       ലലറലല കകററസറ

                                                         

              മെറയ ുന ു ആ വസന്തകജ്വാലസ്യം

ചളിലെങ്കേയണളിഞ്ഞറ്റ് തകീരങ്ങലള                                                                          
തഴ ുകൈളി തവലെദ്യാടെ ുന്ന പ ുഴകൈള്......                         
പച്ചെയ ുടെ ുപ്പെളിടറ്റ് പദ്യാല് നേളിലെദ്യാവളിന്                                                                    
പ ുഞളിരളി ത ൂക്കുന്ന കൈ ുന്ന ുകൈള്......                                                                        
ലനേല്കൈതളിവരനളി കൈദ്യാറളിലെദ്യാവലെദ്യാലെമദ്യാടെളി                                                         
തദ്യാളളം പളിടെളിക ുന്ന വയലെ ുകൈള്.......                                                                        
ഇളളം കൈദ്യാറളിലെദ്യാവലെദ്യാലെമദ്യാടെളി                                                    
നേദതളം ലചയ ുന്ന വദക്ഷങ്ങള്.......                                                                     
മദ്യായ ുന്ന ു ആ സ ുനര കൈദ്യാലെളം                                                                            
മറയ ുന്ന ു മറന്ന ു വപദ്യാകൈ ുന്ന ു..........                                                                        
പക്ഷളികൈള് പദ്യാടെളി തകീര്ത                                                                                
മധ ുരളം കൈനേളിയ ുളം കൈദ്യാലെളം.                                                                              
പ  ൂവ ുകൈള്  പ  ൂത ുമളിവയദ്യാടെറ്റ്                                                           
ശളംഗരളിച്ചെ കൈദ്യാലെളം                                                                         
ശലെഭങ്ങള് വര്ണച്ചെളിറകൈ ുകൈള്                                                                          
ഇമമദ്യായളി വകീശളിയ കൈദ്യാലെളം                                                           
പുഴ വപദ്യാലലെ ഒഴ ുകൈ ുന്ന ു                                                                    
 സ   ൂരദലനേ വപദ്യാലലെ അസറ്റ് തമ ളിക ുന്ന ു                                                                     
മഴ വപദ്യാലലെ  ലപയറ്റ് ത ു തകീര ുന്ന ു                                                    
ആ മധ ുരകൈദ്യാലെളം                                                                            
തളിരളിലകൈ വര ുവമദ്യാ?

                                                                     വര്ഷ ലകൈ IXA
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                    കജ്വാല ചെകസ്യം                               

കൈദ്യാലെചകളം ഗതളി മദ്യാറളിലയദ്യാഴ ുകൈളി                                          
കൈ ൂലടെ വവനേലെ ുളം വര്ഷവ ുളം                                       
വഹൈമനവ ുളം ശളിശളിരവ ുളം                                                              
ഭ ൂമളിയളില് എതളി വനേദ്യാകദ്യാലതയദ്യായറ്റ്                           
പദ്യാലടെ നേശളിച്ചെ ു വപദ്യായറ്റ്                                                     
സറ്റ് വനേഹൈലമന്ന സമതറ്റ്                                                                         
തളിരളിച്ചെ ു പളിടെളികദ്യാനേദ്യാവളിലളിനേളി                                              
കൈദ്യാലെചക ലകൈടെ ുതളിയളില് ലെയളിച്ചെ ു വപദ്യായളി                              

                    ജത്രീവപിതസ്യം    

ഇത്രയ ുളം വവദനേ സഹൈളികദ്യാന് ഞദ്യാന്                
എനളിനേകീ ഭ ൂമളിയളില് പളിറന്ന ു വകീണ ു                                                
 അളവറ ു സറ്റ് വനേഹൈളിച്ചെ കൈ ൂട ുകൈദ്യാര് വപദ്യാ ലെ ുളം       
എലന്ന തനേളിച്ചെ ദ്യാകളിയകൈ ന്ന ു വപദ്യായളി                                    
അന്ന ു വവണദ്യാത കൈ ൂടെപ്പെ ളിറ പ്പെ ുകൈള്                                
ഉലണന് വഴളികൈളളില് ലവളളിച്ചെളം പകൈര്ന്നകീടെദ്യാന്                 
ഈ ലവളളിച്ചെളം അണയദ്യാലത കൈദ്യാതളിടെ ുളം                       
ഇനേളി എലന്റെ ജകീവ ളിത വഴളികൈളളില് ഞദ്യാന്
              

                     ഉപതപിക്ഷ                       

സറ്റ് വനേഹൈതളിന് ഫലെളം സറ്റ് വനേഹൈളം മദ്യാത്രളം                                                                  
അതറ്റ് കൈളിടളിലകദ്യാണളിരളിക ുകൈളില് നേഷറ്റ് ടെമദ്യായദ്യാല്                                   
ആവതളിലകീ ദ  ുുഃഖളം  തദ്യാങ്ങകീടെ ുവദ്യാന് 
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       മെരണതപിചനതജ്വാഴയ്ക്ക് വജ്വാരതപില ഒര ു നപിമെപിഷസ്യം                    

       വലല്ലാതതെ  വവിയര്ക്ക  ുന്ന ു,  നല  തെണ ുപ്പ ു  തതെല്ലാന്ന ുന്ന ുണണ,
എന്നവിട്ട ുും  തെല്ലാതനനവിനല്ലാണവിങ്ങതന വവിയര്ക്ക ുന്നതെണ,  അവള്  ച ുറ്റ  ുും
തനല്ലാക്കവി,  ആതരെയ ുും  കല്ലാണ ുന്ന വില.  ഇതെ ു  വതരെ  ക ൂതട
ഉണല്ലായവിരെ ുന്നവതരെലല്ലാും  എവവിതട  തപല്ലായവി?  തെല്ലാന്  സണ തനഹവിച്ചവര്
തപല്ലാല ുും  ഇല,  തെല്ലാന്നവിതപ്പല്ലാള്  എവവിതടയല്ലാണണ  നവില്ക്ക ുന്ന തെണ?
അവള്ക്കണ  വലല്ലാതതെ  തപടവി  തതെല്ലാന്നവി.
എല ുകള് തപല്ലാ ല ുും  നുറ ുങ്ങ ുന്ന വലല്ലാതതല്ലാരെ ു  തെണ ുപ്പണ,  ഒരെ ു  തെല്ലാഴണ
വരെതവിലല്ലാണണ നവില്ക്ക ുന്ന തെണ  എന്നവള്ക്കണ മനസവിലല്ലായവി.  അവള ുതട ഒരെ ുമയല്ലായ മക്കളവവിതട
ഇല, ഒരെ ു മന ുഷഷ്യ ജജീവവി തപല്ലാല  ുും ഇവവിതട എങ്ങ ുും ഇല. നവിഗ ൂഡമല്ലായ ഒ രെ ു ഉള്ഭയും അവളവില്
ഉടതലട ുത ു,  ഈ   തെല്ലാഴണ വല്ലാരെതവില്  അവതള  ആതരെല്ലാ  പവിന ുടരെ ുന്നതെ ു  തപല്ലാതല  അവള്ക്കണ
തതെല്ലാന്നവി.   ഈ മരെും തകല്ലാച്ച ുന്ന തെണ ുപ്പ ുും മട ുപ്പവിക്ക  ുന്ന ഗന്ധ വ ുും, തെല്ലാനവിതപ്പല്ലാള് മരെണതവിതന
തെല്ലാഴണ വരെയവിലല്ലാണണ  ഒ രെ ു  ഉള്വവിളവി  തപല്ലാതല  അവളറവിഞ്ഞ ു.  തപട ുന്നതന  അവള്
തഞെട്ടവിയ ുണര്ന്ന ു. 

  അതതെല്ലാരെ ുസസ്വപണ നമല്ലായവിരെ ുന്ന ു.  അവള്ക്കല്പ്പും  ആശസ്വല്ലാസുംതതെല്ലാന്ന വി.  .
എങവി ല ുും  അവള്  ചവിനവിച്ച ു,  ഈ  സസ്വപണ നവ ുും  അവള ുതട  ജജീവവിതെ വ ുും  തെമവില്
എവവിതടതയല്ലാതക്കതയല്ലാ തകട്ടവിപ്പവിടഞ്ഞണ കവിടക്ക ുന്നതെല്ലായവി അവള്ക്കണ തതെല്ലാന്നവി.  ജജീവവിതെതവില ുും
തെനവിച്ചല്ലാതണന്ന  ുള്ള ചവിന അവതള അലട്ടവിതക്കല്ലാണവിരെ ുന്ന ു. അതെണ തകല്ലാണല്ലാതണല്ലാ ഇങ്ങതന ഒരെ ു
സസ്വപണ നും,  ചവില സസ്വപണ നങ്ങള് അങ്ങതനയല്ലാണണ.  സതെഷ്യതമല്ലാ മവിഥസ്വതയല്ലാ എന്നണ തെവിരെവിച്ചറവിയല്ലാന് കഴവി
യല്ലാതതെ  വരെ ുും.  അതെണ  നമ ുതടതയല്ലാതക്ക  ജജീവവിതെതവിതനല്ലാടണ  വലല്ലാത  സല്ലാമസ്വും  തതെല്ലാന്ന ുും
…………………

അമജീന നജ 
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                             ക ൃതജ്ഞത                                                  
                                    
     അകരങ്ങള  ചളിരജ്ഞമെജ്വാണച.അകരങ്ങള  കജ്വാലഘട്ടതളിയന്റെ  അടയെജ്വാള
യപട ുതലജ്വായെളി  കജ്വാലതളിനെ ുശ  മെ ുനന്നെ  വഴളി  നെടക്ക ുന്നെ ു.  അവ  കലഹൈരണ
യപട ുന്നെളില.കജ്വാലയതജയെളിചചജജീവകചതനെത്യമെജ്വായെളി,അനെന്തതയക്കജ്വാപശ
അനെശജരജ്വാത്മജ്വാവജ്വായെളിനെളിലനെളിലക്ക ുശ.കജ്വാലതളിയന്റെഅപ ുറനതക്കചപവഹൈളിക്കജ്വാനെ ുള്ള
പജ്വാപളിയെ ുണച ഓനരജ്വാ അകരങ്ങളക്ക ുശ .                                                        

                 അകരങ്ങള നകജ്വാരത ു യവചച കവളിതനയെജ്വാ കഥനയെജ്വാ മെറ ു അകരര ൂപങ്ങനളജ്വാ
ആയെളി ര ൂപജ്വാന്തരയപട ുതളി അവ നചരത ുയവചച തയജ്വാറജ്വാക്കളിയെതജ്വാണച ലഘ ുവജ്വായെയതങളില ുശ
ഉജജലമെജ്വായെ'ജജജ്വാല'എന്നെഈഅകരസ ുക ൃതശ.

     2018-19 അധത്യജ്വായെനെ വരഷതളില ത ൃക്ക ുളശ ഗവവഃകഹൈസച ക്ക ൂളളിയല വളിദേത്യജ്വാരശഗശ
കലജ്വാസജ്വാഹൈളിതത്യനവദേളിയശലളിറളിലകകറചസചഐ.ടളികബശ
സശയെ ുക്തമെജ്വായെളി പ ുറതളിറക്ക ുന്നെ ഈ ഡളിജളിറല മെജ്വാഗസളിന വളിദേത്യജ്വാരതളികള ുയട സജ്വാഹൈളിതത്യ
കവഭവ  വളിര  ുത ുശ  ആധ ുനെളികയെ ുഗതളിയന്റെ  ഐ.ടളിസജ്വാധത്യതകള ുശ  ഉപനയെജ്വാഗയപട ുതളി
ര ൂപശ  നെലകളിയെതജ്വാണച.  പബളിഷളിങച  വയരയെ ുള്ള   പവരതനെങ്ങയളലജ്വാശ  തയന്നെ
നെളിരവഹൈളിചതച  ഇതളിയന്റെ പ നതത്യകതയെജ്വാണച.  തങ്ങള ുയട  സജ്വാഹൈളിതത്യ  സ ൃഷച  ടളികള യകജ്വാണച
ഈ മെജ്വാഗസളിയനെ സമ ുഷച ടമെജ്വാക്കളിയെ പളിയെക ൂട്ട ുകജ്വാര ഇതളിനെജ്വായെളി അശ്രജ്വാന്തശ യെതളിച ലളിറളി
ല കകറചസച  അധത്യജ്വാപകന രജ്വാജജീവന സജ്വാര  ഷ ജീജ  ട ജീചര  രചനെകളളില നവ  ണ മെജ്വാരഗ
നെളിരനദ്ദേശങ്ങള നെലകളിയെ ഈ മെജ്വാഗസളിയന്റെ സജ്വാഫച  എഡളിറര സു      നമെഷച  സജ്വാര ഈ
സശരശഭതളിന  പ ൂരണ്ണ  പളിന്ത ുണനയെകളിയെ  യഹൈഡജ്വാസര  മെ റ ു  അധ ത്യജ്വാപകര  പളിടളിഎ
വളിദേത്യജ്വാരശഗതളിന്റെയശ ലളിറളില കകറചസളിയന്റെയശ
അശഗങ്ങള                                                ത ുടങ്ങളി  ഈ  അകരവസന്തശ  തജീരക്ക ുന്നെതളില  ക ൂയട  നെളിന്നെ   ഇതളിയന്റെ
ഭജ്വാഗമെജ്വായെ  എലജ്വാവനരജ്വാട ുമെ ുള്ള  നെളിസജീമെമെജ്വായെ  നെന്ദേളിയെ ുശ  ക ൃതജ്ഞതയെ ുശ  സസച നനെഹൈശ
നരഖയപട ുത ുകയെജ്വാണച.

    ഇതച  ഒരളിഴയെ ുശ  യപജ്വാട്ടജ്വായത  പളിരളിയചട   ുത  ചരടച  എന്നെച  ഞങ്ങള
അവകജ്വാശയപട ുന്നെളില യചറളിയെ  യചറളിയെ  നെത്യ ൂനെതകളളില ുശ  അപകജ്വാതക
ളളില ുശ  വളിട്ട ുവ ജീഴച ച  വര ുതളിയക്കജ്വാണച  ഈ  അനകജ്വാനരജ്വാപഹൈജ്വാരയത  നെളിങ്ങനളവര ുശ
സശത ൃപച തമെജ്വായെളി  സജജീകരളിക്ക ുയമെന്നെ  ശ ുഭജ്വാപച തളി  വളിശജജ്വാസ      നതജ്വായട  സവളിനെയെശ
സമെരപളിക്കയട്ട..............

                                             സ ു   ഡന്റെഎഡളിറര& വളിദേത്യജ്വാരശഗശകണവജീനെര
                                                             ഫഹൈ ച മെളിദേ.യക                   

ജല.എചറ.  എസറ തകളള



ജജജ്വാല                                                                     45                       ലലറലല കകററസറ

                അഭപിമെജ്വാന നപിമെപിഷസ്യം                    
 പുതളിയ ലകൈടളിടെതളിലന്റെ ഉദറ്റ്ഘദ്യാടെനേളം- 
ബഹ:വകൈരളവളിദദദ്യാഭദദ്യാസമനളി 
ശകീ:രവകീന്ദ്രനേദ്യാഥറ്റ് നേളിര്വ്വഹൈളിക്കുന.    

ജല.എചറ.  എസറ തകളള


	
	
	
	
	
	
	
	

