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പപപ്രോവവിഡൻസസ്   സസ്പന്ദനന

  കൂടുതൽ ഉയരവവും ദൂരവവും തതാണണ്ടി യതാഗതാശശ്വകത്തെ  പപതാകലെ 
കുതണ്ടിച്ചുകകതാണണ്ട് എലതാപമേഖലെകളണ്ടിലവും വവൈജയനണ്ടി ഏനണ്ടി പശതാഭണ്ടിക്കുന്ന 
കപതാവൈണ്ടിഡൻസണ്ടികന്റെ ഊർജവും, കുതണ്ടിപണ്ടികന്റെ ശകണ്ടി, എലതാവും 
ഒകത്തെതാരുമേപയതാകടെ പവൈർത്തെണ്ടിക്കുന്ന വൈണ്ടിവൈണ്ടിധ ക്ലബ്ബുകളതാണണ്ട്.

   പപെണ് കരുതത്താണണ്  സമൂഹതത്തിപന്റെ ജജീവൻ എനണ്  മനസത്തിലത്താകത്തിയ
അപ്പസസത്താലത്തികണ്  കത്താർമൽ  സഭ  1918  ആരരംഭത്തിച്ചതത്താണണ്  പപത്താവത്തിഡൻസണ്
എന  വത്തിദദത്താസകനരം.  ഭത്താരതതത്തിപന്റെ  വത്തിവത്തിധ  ഭത്താഗങ്ങളത്തിൽ
വദതദസസമഖലകളത്തിൽ  പഗത്ഭപര  സരംഭത്താവനപചെയണ്  സത്തായൂജദമടയുന.
മദർ പവസറത്താണത്തികയത്താൽ സത്താപെത്തിതമത്തായ അപ്പസസത്താല്ക കത്താർമൽ സഭയുപട
പപെത്താൻതൂവലത്തായത്തി പപത്താവത്തിഡൻസണ് വത്തിരത്താജത്തിക്കുന.  അപത  ever hope full
എന  മുദത്താവത്താകദവുമത്തായത്തി,  ദദവ  പെരത്തിപെത്താലന   എനർത്ഥമുള
പപത്താവത്തിഡൻസണ്  ഉയർച്ചയുപട   പെത്താതയത്തിൽ   ഫജീനത്തികത്തിപനസപ്പത്താപല
പെറനയരുന.    പസവശസനത്താത്സവസതത്താപട   ആരരംഭത്തിച്ച  അധദയന
വർഷരം  വത്തിപുലമത്തായ  പവർതനങ്ങളരം  ദത്തിനത്താചെരണങ്ങളരം  എലത്താമത്തായത്തി
നത്തിറക്കൂടണ് അണത്തിയുന.

വവിദദപ്രോരനഗന

ജൂണ്  24-നണ്  മലയത്താളരം  ക്ലബത്തിൻപറ
ഉദണ്ഘത്താടനരം  കർമരം   ശജീ.ബത്തിജുകത്താവത്തിൽ.
നത്തിർവഹത്തിച..വത്തായനവത്താരസതത്താടണ്അനുബ
നത്തിച്ചണ്.ആസസത്താദനകുറത്തിപ്പണ്  തയത്താറത്താകത്തി
അവതരത്തിപ്പത്തിച.  ശതത്താബത്തിസയത്താടനുബനത്തിച്ചണ്
വത്തിദദത്താരരംഗരം  കലത്താസത്താഹത്തിതദ  സവദത്തിയുമത്തായത്തി
കൂടത്തിസച്ചർനണ്  ജത്തിലയത്തിപല  ദഹസ്ക്കൂള്  യു.പെത്തി  വത്തിഭത്താഗതത്തിപല  കുടത്തികപള
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പെപങ്കെടുപ്പത്തിചപകത്താണണ്  ഒസകത്താബർ  മത്താസതത്തിൽ  നത്താടൻപ്പത്താടണ്  ശത്തിൽപ്പശത്താല
നടതത്തി.   സകരളപ്പത്തിറവത്തിസയത്താടനുബനത്തിച്ചണ്  ക്ലത്താസണ്  തലതത്തിൽ
ദകപയഴുത്തുമത്താസത്തിക  തയത്താറത്താക്കുകയുരം  മത്തികച്ച  ദകപയഴുത്തു
മത്താസത്തികകള്കണ് സമത്താനരം നൽകുകയുരം പചെയ.ശതത്താബത്തിസയത്താടനുബനത്തിച്ചണ്
വത്തിദദത്താരരംഗവുമത്തായത്തി  സചെർനണ്നത്താടൻപ്പത്താടണ്   ശത്തില്പശത്താല  നടതത്തി.  വയലത്താർ
ദത്തിനസതത്താടനുബനത്തിച്ചണ്  വയലത്താർ  ഗത്താന മത്സരരം  നടതത്തി  സമത്താനങ്ങള്
നൽകത്തി.

ലവിറവില് കകൈറസ്സസ്
വളർന  വരുന  ഈ  സമൂഹതത്തിൽ  സത്താസങ്കെതത്തികവത്തിദദ  കുടത്തികള്
സസത്തായതമത്താസകണതുണനതത്തിപന്റെ  ആവശദകത  മനസത്തിലത്താകത്തി  പകത്താണണ്
സ്കൂളകളത്തിൽ പവർതത്തിക്കുന ഒരു കൂടത്തായ്മയത്താണണ് ലത്തിറത്തിൽ ദകറണ്സണ്.ജൂണ്
മത്താസതത്തിൽ  ലത്തിറത്തിൽ  ദകറണ്സത്തിപല  വത്തിദദത്താർത്ഥത്തിനത്തികള്കത്തായത്തി  പത്തിയ
ടജീച്ചറുപടയുരം ദഫസൽ സത്താറത്തിപന്റെയുരം സനതൃതസതത്തിൽ preliminary  ക്ലത്താസണ്
നടന.  അതത്തിൽ  മുഴുവൻ  വത്തിദദത്താർത്ഥത്തിനത്തികളരം  പെപങ്കെടുത്തു.  ഇതത്തിപന്റെ
ഭത്താഗമത്തായത്തി സ്കൂളകളത്തിൽ എലത്താ   ബുധനത്താഴ്ചകളത്തിലരം ദകറണ് മത്തിസ്ട്രസത്താരത്തായ
പറയണ്സത്തി  മത്തിസത്തിപന്റെയുരം  നജീനു  മത്തിസത്തിപന്റെയുരം   സനതൃതസതത്തിൽ  ക്ലത്താസ്സുകള്
നടതത്തിവരുന.  സത്താർടണ്  ക്ലത്താസണ്  റൂമുകളത്തിൽ  ദഹപടകണ്  ഉപെകരണങ്ങള്
ദകകത്താരദരം പചെയ്യുനതണ് പസതദക പെരത്തിശജീലനരം സനടത്തിയ ലത്തിറത്തിൽ ദകറണ്സണ്
വത്തിദദത്താർത്ഥത്തിനത്തികളത്താണണ്. 

                    പസപെണ്റരംബർ എടത്തിനണ്
ഏകദത്തിന  കദത്താമത്തിൽ  വത്തിദഗണ്ധരുപട
പെരത്തിശജീലനരംകുടത്തികള്കണ്  ലഭത്തിക്കുകയുണത്തായത്തി.
ഇതത്തിൽ  മത്തികവണ്  പതളത്തിയത്തിച്ച  കുടത്തികള്കണ്
ജത്തിലത്താ  കദത്താമത്തിൽ  പെപങ്കെടുക്കുവത്താനുള
അവസരരം  ലഭത്തിക്കുകയുരം  അതുവഴത്തി
സത്താസങ്കെതത്തികവത്തിദദയുപട ഭത്താഗമത്തായ ആനത്തിസമഷൻ, സപത്താഗത്താമത്തിങണ് എനത്തിവപയ
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കുറത്തിച്ചണ്  കൂടുതൽ  പെഠത്തികത്താൻ    സത്താധത്തിക്കുകയുണത്തായത്തി.     ഡത്തിസരംബറത്തിൽ
നടന  വത്താർതത്താ  നത്തിർമത്താണ  കദത്താമത്തിൽ  പെപങ്കെടുക്കുവത്താൻ  ലത്തിറത്തിൽ
ദകറണ്സത്തിപല  കുടത്തികള്കണ്  ഭത്താഗദമുണത്തായത്തി.  സസതന്ത്ര  സസത്താഫണ് പവയർ
ദത്തിനസതത്താടനുബനത്തിച്ചണ്  സ്കൂളത്തിൽ നടതത്തിയ ഐടത്തി മത്സരതത്തിൽ ലത്തിറത്തിൽ
ദകറണ്സത്തിപല കുടത്തികള് പെപങ്കെടുത്തു.

എനര്ജവി ക്ലബസ്
വളപര  ഊർജസസലമത്തായത്തി  ഈ  ക്ലബത്തിപല
അരംഗങ്ങള്   പവർതനരം  നടതത്തി
വരുന.ദവദദ്യുതത്തി  ദുരുപെസയത്താഗരം,  ഭക്ഷണരം
പെത്താഴകൽ,ജലവത്തിനത്തിസയത്താഗരം  എനത്തിവ
കപണതത്തി   സവണ  തരതത്തിലള
സബത്താധവൽകരണരം  സ്ക്കുളത്തിപല
വത്തിദദത്താർ ത്ഥത്തിനത്തികള്കണ്  നൽകുന.സബത്താരംപബ
ഐ.ഐ.ടത്തി  ആഭത്തിമുഖദതത്തിൽ  സസത്താളർ
അരംബസത്തിടർ വർകണ് സഷത്താപ്പണ് നടതത്തി.ഡത്തിസ്ട്രത്തികണ് 
സകത്താഡത്തിസനറർ സഡത്താ.സത്തിസജഷത്തിപന്റെ സനതൃതസതത്തിൽ മറ്റു വത്തിദദത്താലയങ്ങളത്തിപല
കുട്ടുകളമത്തായത്തി സചെർനണ് 35 സസത്താളത്താർ ലത്താമ്പുകള് തയത്താറത്താകത്തി. 

വവി.ആര്.വവിതസ്.യ.(പസപ്രോഷദല് സര്വവീസസ്)

വത്തി.ആർ.വത്തിതണ്.യുവത്തിപലഅരംഗങ്ങളരം  അധദത്താപെകരുരം  പെത്തി.ടത്തി.എ  അരംഗങ്ങളരം
കൂടത്തിസച്ചർനണ്  പളയ   ദുരത്തിതരം  സനരത്തിട  കുടനത്താടത്തിസലകണ്  അവശദവസ്തുകള്
എതത്തിച  പകത്താടുത്തു.സരത്താഹത്തിൻഗത്താൻ
അഭയത്താർത്ഥത്തികള്കണ്  സവണ
അവശദസത്താധനങ്ങള്  കുടുരംബശജീ
അരംഗങ്ങള്കണ്  ദക  മത്താറത്തി.ജത്തിലയത്തിപല  പളയ
ദുരത്തിതത്താശസത്താസ  കദത്താമണ്  സന്ദർശത്തിച്ചണ്
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പെത്തായ,ബകറണ്,വസരം,ഭക്ഷണരം  മുതലത്തായവ  ദക  മത്താറത്തി.ഒരു  ലക്ഷരം
ബുക്കുകള്  സശഖരത്തിച്ചണ്  കുടനത്താടത്തിസലകണ്ദകമത്താറത്തി.പെത്തിയടത്തി.എ  അരംഗങ്ങളരം
കുടത്തികളരം  വയനത്താടണ്  ദട്രൈബൽ  സകത്താളനത്തി  സന്ദർശത്തിച്ചണ്  അവശദമത്തായ
വസ്തുകള് അവർകണ് നൽകത്തി.

സസ്പപപ്രോര്ടസ്സസ് ക്ലബസ്
 
        കത്തായത്തികരരംഗതണ്  സപത്താവത്തിഡൻസണ്  വത്തിദദത്താലയരം  വത്തിവത്തിധ
മത്സരങ്ങളത്തിൽ  വത്തിജയ  കത്തിരജീടരം  സനടത്തി.വത്തിദഗണ്ധരത്തായ  പെരത്തിശജീലകരുപട
സപതദക സപത്താത്സത്താഹനവുരം കത്തായത്തിക തത്താരങ്ങള്കണ് നൽകത്തി വരുന.വത്തിവത്തിധ
കത്തായത്തിക  ഇനങ്ങളത്തിൽ  പെപങ്കെടുതണ്  ഒസടപറ  വത്തിജയരം
സനടത്തി.  .ശതത്താബത്തിസയത്താടനുബനത്തിച്ചണ്ബത്താസ്ക്കറണ്സബത്താള്  ടൂർണ്ണമപന്റെണ്  നടതത്തി.
അതത്തിൽ സ്ക്കൂള് അഭത്തിമത്താനകരമത്തായ സനടരംദകവരത്തിച.
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                  ദസപടകണ് 2018 

ശതത്താബത്തിയുപട നത്തിറവത്തിൽ നത്തിൽക്കുന സപത്താവത്തിഡൻസണ് സഗള്സണ് ഹയർ 
പസകൻഡറത്തി സ്കൂള് ശത്താസക്ലബത്തിപന്റെ ആഭത്തിമുഖദതത്തിൽ സത്താഫണ് 
മത്താസനപജ്മെൻറണ് സരംയുക്തമത്തായത്തി നടതത്തിയ ഒരു സവറത്തിട 
പവർതനമത്തായത്തിരുന ദസപടകണ് 2018 .ജത്തിലത്താ കലക്ടർ ശജീ. ശജീറത്താരം 
സത്താരംബ ശത്തിവറത്താവു  ഉദണ്ഘത്താടനരം പചെയ.ശത്താസജ്ഞരുരം വത്തിദദത്താർത്ഥത്തികളരം 
തമത്തിലള സരംവത്താദരം, ശത്താസ പദർശനരം, സയൻസണ് മത്താജത്തികണ് സഷത്താ ഹത്തിന്ദത്തി 
പെരത്തിപെത്താടത്തികള് ഉനത നത്തിലവത്താരരം പുലർതത്തി.

വത്തിദദത്താർത്ഥത്തിനത്തികളപട     ശത്താസത്താഭത്തിരുചെത്തി
വളർതത്തിപയടുകത്താനുരം അതുവഴത്തി
സയൻസണ് ഐചത്തിക
വത്തിഷയമത്താപയടുതണ് ആ സമഖലയത്തിൽ
ഗസവഷണ തൽപെരത കുടത്തികളത്തിൽ
വളർതത്തിപയടുക്കുക പെരമപധത്താനമത്തായ
ലക്ഷദസതത്താപട ആണണ് ഈ പെരത്തിപെത്താടത്തി
സ്കൂളത്തിൽ സരംഘടത്തിപ്പത്തിച്ചതണ്. സ്കൂളത്തിപല ശത്താസരരംഗപത കുടത്തികള് ഉനയത്തിച്ച 
ഉനതനത്തിലവത്താരതത്തിലള സചെത്താദദങ്ങള്ക്കുരം, അവരുപട സരംശയങ്ങള്ക്കുരം 
മറുപെടത്തി പെറയുനതണ്പമുഖരത്തായ വദക്തത്തികള് തപന ആയത്തിരത്തികണപമനണ് 
ശത്താസ അധദത്താപെത്തികമത്താർ തജീരുമത്താനത്തിക്കുകയുരം, ശത്താസ രരംഗതത്തിപൻറ       
തുടർ പവർതനമത്തായത്തി ഈ പെരത്തിപെത്താടത്തി സരംഘടത്തിപ്പത്തിക്കുകയുരം ആണണ് 
പചെയതണ്. 

നമ്മുപട വത്തിദദത്താലയതത്തിലരം മത്താത്രമല സമജീപെപസദശങ്ങളത്തിപല പെതത്തിനസഞത്താളരം
വത്തിദദത്താലയതത്തിൽ 100 കുടത്തികള്ക്കുരം ഈ പെരത്തിപെത്താടത്തി പെപങ്കെടുകത്താൻ ടജീരം 
പപത്താവത്തിഡൻസണ് അവസരരം നൽകത്തി എനതത്തിൽ നമുകണ് അഭത്തിമത്താനത്തികത്താരം.
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സരംവത്താദതത്തിൽ പെപങ്കെടുത പമുഖ വദക്തത്തികള്

1 ശജീ. മനത്താഷണ് ബഗണ്ജത്തി - പത്താനത്തിസറത്താറത്തിയരം സകത്താഴത്തിസകത്താടണ് കക്യൂസററർ പപത്താജകണ് 
ഡയറകർ

2 ശജീ. ജയനണ് ഗത്താരംഗുലത്തി - പടകത്തികൽ ഓഫജീസർ- പത്താനസററത്തിയരം 
സകത്താഴത്തിസകത്താടണ്

3 സഡത്താകർ മത്താധവൻ സകത്താമതണ് - സയന്റെത്തിസണ് - CWRDM സകത്താഴത്തിസകത്താടണ്

4 സഡത്താകർ പക. സദവദത്താസൻ - റത്തിടസയഡണ് പപത്താഫസർ പഹഡണ്ഓഫണ് 
ഡത്തിപ്പത്താർടണ്പമൻറണ് മലബത്താർ കത്തിസദൻ സകത്താസളജണ് സകത്താഴത്തിസകത്താടണ്

5 ബത്തിസനത്താജണ് സത്താർ -മത്താജത്തികണ് സഷത്താ സയൻസണ്

  ഫത്തിസത്തികണ്, ആസസ്ട്രത്താണമത്തി എനജീ വത്തിഷയങ്ങളത്തിൽ നത്തിനള സചെത്താദദങ്ങള്കണ്
മസനത്താജണ് സത്താർ   വത്തിശദമത്തായത്തിതപന ഉതരരം നല്കത്തി. പടസകത്താളജത്തിയുമത്തായത്തി 
ബനപപ്പട സരംശയ ദുരജീകരണരം നടതത്തിയതണ് ജയനണ് ഗത്താരംഗുലത്തി 
സത്താറത്തായത്തിരുന.CWRDM പല സജീനത്തിയർ
സയന്റെത്തിസണ് സഡത്താകർ മത്താധവൻ സകത്താമതണ്
ജലപെരത്തിസശത്താധനയുമത്തായത്തി ബനപപ്പട
സരംശയങ്ങള്കണ്  വളപര നലരജീതത്തിയത്തിൽ
ഉതരരം നൽകത്തി.                                   

സൂപ്പർ സക്ലത്താറത്തിസനഷൻ , ജലതത്തിൽ
അടങ്ങത്തിയ ഘടകങ്ങളപട അളവണ്, 
ജലപെരത്തിസശത്താധന എങ്ങപന നടതത്താരം, എനജീ സരംശയങ്ങള്ക്കുരം 
വദക്തമത്തായത്തി ഉതരരം നൽകത്തി. നത്താസനത്താപടസകത്താളജത്തി, ഗജീൻ പകമത്തിസ്ട്രത്തി എനജീ 
സമഖലകളത്തിൽ നത്തിനള സരംശയങ്ങള്കണ് ഈ വത്തിഷയതത്തിൽ 
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അഗഗണദനത്തായ സഡത്താകർ സദവദത്താസൻ മറുപെടത്തി നൽകത്തി. മറ്റു സ്കൂളകളത്തിപല 
കുടത്തികള്ക്കുരം സപത്താവത്തിഡൻസത്തിപല ശത്താസ ക്ലബത്തിപല എലത്താ അരംഗങ്ങള്ക്കുരം 
അവരുപട ശത്താസത്താഭത്തിരുചെത്തി വളർത്തുനതത്തിൽ, ഈ വത്തിജ്ഞത്താനപദമത്തായ 
സരംവത്താദതത്തിൽ പെപങ്കെടുക്കുക വഴത്തി സത്താധത്തിചച്ചുു എനറത്തിഞ്ഞതത്തിൽ ടജീരം 
സപത്താവത്തിഡൻസണ് അഭത്തിനന്ദനരം അർഹത്തിക്കുന

ശത്താസജ്ഞനത്താരുമത്തായുള  സരംവത്താദതത്തിനു  സശഷരം  ശജീ.ബത്തിസനത്താജണ്
സത്താറത്തിപൻറ  സയൻസണ്  മത്താജത്തികണ്  സഷത്താ  ഉണത്തായത്തിരുന.     കുപറ
പെരജീക്ഷണങ്ങള് അസദ്ദേഹരം ഈ പെരത്തിപെത്താടത്തിയത്തിൽ അവതരത്തിപ്പത്തിച.  കുടത്തികളപട
പെങ്കെത്താളത്തിതസതത്താപട  നടതത്തിയ  ഈ  പെരത്തിപെത്താടത്തി  വത്തിജ്ഞത്താനപദവുരം
കകൗതുകകരവുമത്തായത്തിരുന.   ദസ-പടകണ്   2018  ൽ   അടുതതത്തായത്തി
ശത്താസപദർശനരം  ഉണത്തായത്തിരുന.  അസസ്ട്രത്താണമത്തി  ഗത്താലറത്തിയത്തിൽ  പപെഞ
ഉതണ്പെതത്തി,  പപെഞരഹസദങ്ങള്,   തസമത്താഗർതങ്ങള്,  നക്ഷത്രങ്ങളപട
ജനനരം,  മരണരം,  എനത്തിവ  വത്തിവരത്തിക്കുന   ദസ്ലൈഡുകള്  വളപര  നല
നത്തിലവത്താരരം പുലർതത്തി, വളപരയധത്തികരം വത്തിവരങ്ങള് കുടത്തികള്കണ് ലഭത്തിച.

               പെഴമയുപട പപെരുമ വത്തിളത്തിസച്ചത്താതുന   പദർശനരം കുടത്തികള്ക്കുരം
മുതത്തിർനവർക്കുരം പസതദക അനുഭവമത്തായത്തിരുന. പസണ്  ക്ലബത്തിൻപറ സഫത്താസടത്താ
പദർശനതത്തിൽ  പവച്ച  സഫത്താസടത്താകള്  ഉനത  നത്തിലവത്താരരം  പുലർതത്തിയ
സഫത്താസടത്താകള് ആയത്തിരുന.  ഈയത്തിപട സകരളരം സനരത്തിട  പളയരം ജനങ്ങള്
അനുഭവത്തിച്ച  പവളപപ്പത്താകരം    പകടുതത്തിയുപട  ഒരു  സനർസത്താക്ഷദരം
കൂടത്തിയത്തായത്തിരുന  ഈ  ചെത്തിത്രപദർശനരം.  പമഡത്തികൽ  സകത്താസളജണ്
പദർശനതത്തിൽ  സവറത്തിട  കത്താഴ്ചകള്  ആയത്തിരുന.   ശത്താസ  കുതുകത്തികളരം
സത്താമൂഹദപതത്തിബദ്ധരുമത്തായ  വത്തിദദത്താർത്ഥത്തികപള  വളർതത്തിപയടുക്കുവത്താൻ
ഇതരരം പവർതനങ്ങള് സഹത്തായകമത്താണണ്.

ശത്താസരരംഗരം സകത്താ-ഓർഡത്തിസനറർ
 ശജീമതത്തി .ബത്തിന്ദു കത്തിഴസകപ്പത്താടണ്
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  വത്തിശസരൂപെരം
   

        ഒരു നവൈവവൈരര്യത്തെണ്ടിളക്കമുയർന്നു വൈന്നു

        വൈണ്ടിശുദണ്ടിതൻ സമുദതായത്തെണ്ടിൽ നണ്ടിന്നണ്ട്

        ചതാരുതപയറണ്ടിയ സുന്ദരണ്ടിയതാമേവൈള

        പരണ്ടിശുദണ്ടിതനതാലെതാഖയതാണണ്ട്

        അന്നു നനീ കതാർമേലെണ്ടിനുകകതാളുത്തെണ്ടിയതാപഭ

        ഇന്നുവും കത്തെണ്ടിജശ്വലെണ്ടിക്കുന്നു പശതാഭപയതാകടെ

       നണ്ടിൻ കതാരുണര്യ ജനീവൈണ്ടിതത്തെണ്ടിലെണ്ടില പകതാഭവും

       നണ്ടിൻ കർമ്മ ലെകര്യത്തെണ്ടിലെതാണു പഭതാഗവും

     ഈ പലെതാകകമേനണ്ട്പതാടുവും സദണ്ട്ചണ്ടിനപകരുകയതായണ്ട്

      കതാരുണര്യ കർമേത്തെതാൽ ജതാനപകർച്ചയതാൽ

    നതാകമേലതാവൈരുവും പണ്ടിൻതുടെപരണ പനർവൈഴണ്ടിയതായണ്ട്

    അവൈള വൈണ്ടിപശഷണ്ടിക്കകപടണ്ടിരണ്ടിക്കയതാൽ

    വൈതാഴ്ത്തുന്നു നണ്ടികന്ന ഭൂമേണ്ടിതൻ അഗതാധതയണ്ടിലവും

    സ്മരണ്ടിക്കുന്നു നണ്ടികന്ന അഭതാവൈസന്നണ്ടിധണ്ടിയണ്ടിലവും

    തര്യതാഗത്തെണ്ടിൻയവും മേതാനര്യതയകടെയമേതാകവൈളളണ്ടി-

      കവൈളണ്ടിച്ചത്തെണ്ടിൽ,തണ്ടിളങ്ങുന്നു നനീ വൈണ്ടിണണ്ടിൽ

   മേനുഷര്യതശ്വവവും സതാപഹതാദരര്യവവും നണ്ടിറഞ

    പസ്നേഹവൈണ്ടിശശ്വതാസത്തെണ്ടിലൂകടെയവും,                                                                
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ഓര്മ്മചച്ചെപസ്

നതാലെതാവും വൈയസ്സുമുതൽ  തകന്ന ഞതാൻ പപതാവൈണ്ടിഡൻസണ്ടികൻറ 
ജൂനണ്ടിയർ സ്കൂളണ്ടികലെ പടെണ്ടികള ചവൈണ്ടിടണ്ടി മുപന്നറതാൻ തുടെങണ്ടിയണ്ടിട്ടുണണ്ട്. 
അകരമുറ്റപത്തെക്കണ്ട് എകന്ന ആനയണ്ടിച്ച വൈണ്ടിദര്യതാലെയത്തെണ്ടിൽ തകന്ന 
ഞതാനണ്ടിന്നുവും വൈണ്ടിദര്യ അഭര്യസണ്ടിച്ചുകകതാണണ്ട് ഇരണ്ടിക്കുന്നതണ്ടിനു കതാരണവും 
എകൻറ വൈണ്ടിദര്യതാലെയത്തെണ്ടിപനതാടുവും അധര്യതാപകപരതാടുമുള്ള 
ആരതാധനയതാണണ്ട് . പപതാവൈണ്ടിഡൻസണ്ടിൽ ഓടെണ്ടിക്കളണ്ടിച്ചതാണണ്ട് ഞതാൻ 
വൈളർന്നതണ്ട്.പണ്ടുമുതപലെ ജൂനണ്ടിയർ സ്കൂളണ്ടികൻറ വൈതാർഷണ്ടികദണ്ടിനവും 
ആപഘതാഷണ്ടിച്ചണ്ടിരുന്നതണ്ട് പപതാവൈണ്ടിഡൻസണ്ട് പഗളസണ്ട് 
ഹയർകസക്കൻഡറണ്ടി സ്കൂളണ്ടിൽ ആയണ്ടിരുന്നു. ജൂനണ്ടിയർ സ്കൂളണ്ടിനു 
കതതാടടുത്തുള്ള, പപതാവൈണ്ടിഡൻസണ്ട്  സ്കൂളതാണണ്ട് ഇന്നകത്തെ എകൻറ 
അകരമുറ്റവും.
കചറുപവും മുതൽ തകന്ന  ഞതാൻ അവൈണ്ടികടെ  പപതാകുമേതായണ്ടിരുന്നു.  ആ
വൈണ്ടിശതാലെമേതായ  പൂപനതാടത്തെണ്ടിൽ  നണ്ടിന്നണ്ട്  വൈതാൻ  6  വൈർഷങള
കതാത്തുനണ്ടിൽപക്കണണ്ടിവൈന്നു.   ഞതാനറണ്ടിയതാകത  തകന്ന  വൈർഷങള
കടെന്നുപപതായണ്ടി. അവൈരുവും ആ വൈണ്ടിശതാലെമേതായ പൂപനതാടത്തെണ്ടികലെ മേതാധുരണ്ടി
ഞതാൻ  അറണ്ടിഞ.  പത്തെതാമേകത്തെ  വൈയസണ്ടിൽ  ആ  മേതാധുരര്യവും
പുതുമേയതായണ്ടിരുന്നുകവൈങണ്ടിൽ  ,  ഇപപതാള  ആ  മേതാധുരര്യവും  എനണ്ടിക്കണ്ട്
അമൃതതാണണ്ട്  ഓപരതാ  ദണ്ടിവൈസവവും  ഞതാൻ  പുതുമേപയറണ്ടിയ  ഞങളുകടെ
അധര്യതാപകരുകടെ  പസ്നേഹവവും  വൈതാത്സലെര്യവവും  നുകർന്നു  ഞങള
വൈളർന്നു.  ആദര്യമേതായണ്ടി എകൻറ വൈണ്ടിദര്യതാലെയത്തെണ്ടിൽ  നണ്ടിൽക്കുപമതാള
ഉണതായണ്ടിരുന്ന  സഭതാകമവവും,  സപനതാഷവവും,  അഭണ്ടിമേതാനവവും
വൈതാക്കുകളണ്ടിൽ  ഒതുക്കതാൻ  സതാധണ്ടിക്കുന്നണ്ടില.  ആദര്യമേതായണ്ടി  ലെഭണ്ടിച്ച
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സമ്മതാനവും എനണ്ടിക്കണ്ട് നണ്ടിധണ്ടിയതാണണ്ട്. സമ്മതാനങള മേതാത്രമേതായണ്ടിരുന്നണ്ടില
കപതാവൈണ്ടിഡൻസണ്ട്
എനണ്ടിക്കണ്ട്  നൽകണ്ടിയണ്ടിരുന്നതണ്ട്  അതണ്ടിവൈണ്ടിശതാലെമേതായ മുറ്റവവും,  അതണ്ടികലെ
കചറു കുളങളുവും  മേതായ പുഷ്പങളുവും,  ഏറ്റവവും  പധതാനകപട  തണൽ
മേതാവവും ഞങളുകടെ വൈണ്ടിദര്യതാലെയകത്തെ പകൃതണ്ടിപയതാടുവും അടുപവും കൂട്ടുന്നു.
അപനകവും  വൈർഷങളക്കുമുമണ്ട്  തകന്ന  അവൈണ്ടികടെ
സതാനമുറപണ്ടിച്ചണ്ടിരുന്നു ആ മേതാവൈണ്ടികൻറ തണലെണ്ടിലെണ്ടിരുന്നണ്ട് ആയണ്ടിരുന്നു 
 ഞങള പഠണ്ടിച്ചതണ്ട്.  എകൻറ വൈണ്ടിദര്യതാലെയത്തെണ്ടികലെ വൈലെണ്ടിയ ബതാസ്ക്കറ്റണ്ട്
പബതാള പകതാർട്ടുവും  ഓഡണ്ടിപറ്റതാറണ്ടിയവവും ഗ്രന്ഥശതാലെയവും,  മേറ്റു  കതായണ്ടിക
പഠനങളണ്ടിലവും പഠനത്തെണ്ടിൽ മേതാത്രമേല പതാഠര്യപദതണ്ടികളണ്ടിലവും കഴണ്ടിവൈണ്ട്
കതളണ്ടിയണ്ടിക്കതാനുള്ള അവൈസരവും ഞങളക്കണ്ട് ഒരുക്കണ്ടിത്തെന്നു.  പപക
എകൻറ വൈണ്ടിദര്യതാലെയകത്തെക്കുറണ്ടിച്ചണ്ട് അഭണ്ടിമേതാനണ്ടിക്കതാനുള്ള കതാരണങള
ഇതുകകതാണണ്ട്  തനീരുന്നണ്ടില.  "  we  are  with  you"  എന്ന
സവുംഘടെനയതാണണ്ട്  എകന്ന  ഏറ്റവവും  കൂടുതൽ  അഭണ്ടിമേതാനപൂരണ്ടിതവും
ആക്കുന്നതണ്ട്.  ലെഭണ്ടിക്കുന്ന  എലതാ  അനുഗ്രഹങളുവും  ഞങള
സവുംഘടെനയണ്ടിലൂകടെ  കചയ്യുന്ന  പുണര്യ  പവൈർത്തെണ്ടികളണ്ടിലൂകടെ
ആകണന്നതാണണ്ട് എകൻറ വൈണ്ടിശശ്വതാസവും.  ഞങളുകടെ വൈണ്ടിദര്യതാലെയത്തെണ്ടിൽ
പഠണ്ടിക്കുന്ന  പതാവൈകപട  വൈണ്ടിദര്യതാർഥണ്ടികളക്കണ്ട്  വൈനീടുകള  നണ്ടിർമ്മണ്ടിച്ചണ്ട്
കകതാടുക്കുവൈതാനുവും,  പളയത്തെണ്ടിൽ  അകകപടവൈർക്കുപവൈണണ്ടി
പതാർതണ്ടിക്കുവൈതാനുവും,  അവൈകര  സഹതായണ്ടിക്കുവൈതാനുവും,
വൈണ്ടിദര്യതാർതണ്ടികളക്കുപവൈണണ്ടി  മേറ്റു  സതാമത്തെണ്ടിക  സഹതായങള
നൽകുവൈതാനുവും,  ഈ പവൈർത്തെണ്ടികളണ്ടിലൂകടെ എലതാവും വൈണ്ടിദര്യതാർതണ്ടികകള
ഇതുപപതാകലെയള്ള  സൽകർമ്മങളണ്ടിൽ  ഉളകപടുത്തുവൈതാനുവും
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പപതാവൈണ്ടിഡൻസണ്ട് പപതര്യകവും ശ്രദണ്ടിക്കുന്നു.

എന്നതാൽ  എനണ്ടിക്കണ്ട്  പപതാവൈണ്ടിഡൻസണ്ടിപനതാടെണ്ട്  അടുപവും  പതതാന്നുവൈതാൻ
കതാരണവും എകൻറ അധര്യതാപകർ തകന്നയതാണണ്ട്.  ഞങളക്കുപവൈണണ്ടി
അവൈർ  ഓപരതാ  നണ്ടിമേണ്ടിഷവവും  കഠണ്ടിനതാധശ്വതാനവും  കചയ്യുന്നു.  അവൈരതാണണ്ട്
ഞങളക്കണ്ട് അറണ്ടിവൈണ്ട് പകർന്നു നൽകുന്നതണ്ട്.  അവൈരതാണണ്ട് ഞങളുകടെ
വൈണ്ടിദര്യതാലെയ  ജനീവൈണ്ടിതകത്തെ  വൈർണതാഭമേതാക്കുന്നതണ്ട്.  ഒരുപതാകടെതാരുപതാടെണ്ട്
കലെതാകതാരണ്ടികകള  വൈതാർകത്തെടുത്തെ  എകൻറ  വൈണ്ടിദര്യതാലെയവും,  ശതതാബണ്ടി
ആപഘതാഷങളുകടെ നണ്ടിറവൈണ്ടിലെതാണണ്ട് ഈവൈർഷവും. എകൻറ വൈണ്ടിദര്യതാലെയവും
കപതാവൈണ്ടിഡൻസണ്ട്  പഗളസണ്ട്  ഹയർകസക്കൻഡറണ്ടി  സ്കൂളതാണണ്ട്.  ഇന്നണ്ട്
ഓർക്കുപമതാള  തകന്ന  എകൻറ  ചുറ്റുവും  മേഴവൈണ്ടിലണ്ടിൻ  മേഴ
കപയണ്ടിറങ്ങുന്നു............. എകന്ന കുതണ്ടിർത്തു കകതാണണ്ട്

providence can  provide
providence did   provide
providence will provide

-സദവനന്ദ
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യത്താത്രത്താവത്തിവരണരം

            യത്താത്രകള് വളപരയധത്തികരം ഇഷ്ടപപ്പടുന ഒരു വദക്തത്തിയത്താണണ് 
ഞത്താൻ. സലങ്ങളത്തിൽ ഏറവുമധത്തികരം ഇഷ്ടമുള സലരം ആൻഡമത്താൻ 
നത്തിസകത്താബത്താർ ദസജീപെണ് സമുദങ്ങളത്താണണ്. അവത്തിപടയുള 4 ദസജീപുകളത്തിലത്താണണ് 
ഞത്താൻ സപെത്തായതണ്.
ഹ..... എപനത്താരു ആഹത്താദകരമത്തായത്തിരുന ആ ദത്തിവസങ്ങളത്തിൽ.

ഏപത്തിൽ 11 നണ് ദവകുസനരരം 5.30 മണത്തികണ് സകത്താഴത്തിസകത്താടണ് പറയത്തിൽസവ 
സസഷനത്തിൽ നത്തിനത്താണണ് ഞങ്ങള് യത്താത്രതത്തിരത്തിച്ചതണ്. ഞങ്ങള് ആപക 24 

സപെരുണത്തായത്തിരുന. സകത്താഴത്തിസകത്താടണ് നത്തിനരം പചെദനയത്തിസലകണ് ആണണ് 
ഞങ്ങള് ആദദരം സപെത്തായതണ്. അവത്തിപടനത്തിനരം വത്തിമത്താനതത്തിൽ സപെത്താർടണ് ബ്ലയർ 
വത്തിമത്താനതത്താവളതത്തിപലതത്തി.
അവത്തിപട ഞങ്ങപള സസജീകരത്തികത്താൻ അവത്തിപടയുള ടൂർ ഏജൻസത്തികള് 
ഉണത്തായത്തിരുന. അവരുപട കൂപട
2 വണത്തിയത്തിൽ തത്താമസത്തികത്താനുള
സലസതകണ് പുറപപ്പട്ടു. 

ഏപത്തിൽ 13-നണ് ദവകുസനരരം 
3 മണത്തികത്താണണ് ഞങ്ങള്
സലത്താഡണ്ജത്തിൽ എതത്തിയതണ്. 
അവത്തിപടനത്തിനരം ക്ഷജീണരം മത്താറത്തിയതത്തിനുസശഷരം ബജീച്ചത്തിപല പെത്താർകത്തിൽ സപെത്തായത്തി.
ദവകുസനരരം  4  മണത്തി  ആകുസമത്താസഴക്കുരം  ആപക ഇരുട്ടു  പെടർനത്തിരുന.

അതത്തിനുസശഷരം  ഞങ്ങള്  പസല്ലുലത്താർ  ജയത്തിലത്തിസലകത്താണണ്  സപെത്തായതണ്.
അവത്തിപടപയത്തുസമത്താള് രത്താത്രത്തി  7  മണത്തി ആയത്തിരുന.  രത്താത്രത്തിയത്തായതത്തിനത്താൽ
ഞങ്ങള്കണ്  ജയത്തിൽ  ഒനരം  നലസപെത്താപല  കത്താണത്താൻ  കഴത്തിഞ്ഞത്തില.  പെസക്ഷ
അവത്തിപട  നപലത്താരു  പെരത്തിപെത്താടത്തി  ഉണത്തായത്തിരുന.  ജയത്തിലത്തിപല  ചെരത്തിത്രരം  ഒരു
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ദലറണ്  ആൻഡണ്  സകൗണണ്  പെരത്തിപെത്താടത്തിയത്തിലൂപട  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന
ഒനത്തായത്തിരുനണ്   അതണ്.  അതണ്  കഴത്തിയുസമത്താസഴക്കുരം  രത്താത്രത്തി  8  മണത്തി
ആയത്തിരുന.  പെത്തിപന  ഭക്ഷണപമലത്താരം  കഴത്തിച  തത്താമസസലതണ്  സലകണ്
സപെത്തായത്തി.
അടുത്തെദണ്ടിവൈസവും പതണ്ടിനതാലെതാവും തനീയതണ്ടി ഞങള ഹവൈതായണ്ട് ദശ്വനീപണ്ടിപലെക്കതാണണ്ട്
പപതായതണ്ട്. യതാത്ര കപലെണ്ടിലെതായണ്ടിരുന്നു. അതുകകതാണ്ടുതകന്ന യതാത്ര വൈളകര 
രസകരമേതായണ്ടിരുന്നു. കപലെണ്ടിൽ ഉച്ചത്തെണ്ടിൽ പതാട്ടു വൈച്ചണ്ട് നൃത്തെവും കചയതാനുള്ള 
സസൗകരര്യങകളതാകക്ക ഉണതായണ്ടിരുന്നു. അവൈണ്ടികടെ എത്തുന്നവൈകര നൃത്തെവും 
കചയ അടെണ്ടിച്ചുകപതാളണ്ടിച്ചു. 1 :30 ഓകടെയതാണണ്ട് ഞങളവൈണ്ടികടെ എത്തെണ്ടിയതണ്ട്. 
അവൈണ്ടികടെയള്ള ബനീച്ചണ്ട് ഏവൈകരയവും പുളകവും കകതാള്ളണ്ടിച്ചു. കടെൽ കവൈള്ളത്തെണ്ടിനണ്ട് 
ആകതാശത്തെണ്ടിൻകതാ  നണ്ടിറമേതായണ്ടിരുന്നു. എന്തു കതളണ്ടിമേയതാർന്ന കവൈള്ളവും 
ആയണ്ടിരുന്നു അതണ്ട്. ഒരു പതാസണ്ടികണ്ട് കവൈപറതാ മേതാലെണ്ടിനര്യ കൂമതാരങളുവും അവൈണ്ടികടെ
കതാണതാനണ്ടിലതായണ്ടിരുന്നു. അവൈണ്ടികടെനണ്ടിന്നുവും ഞങള ടൂർ വഗഡണ്ട് കൂകടെ 
തതാമേസണ്ടിക്കുന്ന സലെപത്തെക്കണ്ട് പപതായണ്ടി. അവൈണ്ടികടെയള്ള റണ്ടിപസതാർടണ്ട് ആണണ്ട് 
എനണ്ടിക്കണ്ട് ഏറ്റവവും ഇഷ്ടകപടതണ്ട്. അകതതാരു അടുത്തു തകന്നയതായണ്ടിരുന്നു. 
കടെൽതനീരവും മുഴുവൈനുവും കണൽകതാടുകള കകതാണണ്ട് നണ്ടിറഞതതാണണ്ട് 
എന്നതതാണണ്ട് അവൈണ്ടികടെയള്ള ബനീച്ചണ്ടികന പപതര്യകത. കണൽകതാടെണ്ട് 
കഴണ്ടിഞതാൽ സലെവും . വൈലെണ്ടിയ കതാടെതാണണ്ട്. കതാടെണ്ട് വൈച്ചതാണണ്ട് ജനങള അവൈണ്ടികടെ
റണ്ടിപസതാർട്ടുകള പണണ്ടിയന്നതണ്ട്. ഇകതലതാവും ലെളണ്ടിതമേതായ രൂപത്തെണ്ടിലെതാണണ്ട്. 
ഞങള അവൈണ്ടികടെനണ്ടിന്നുവും പപതായതണ്ട് രതാധതാനഗർ ബനീച്ചണ്ടിലെതായണ്ടിരുന്നു. വൈലെണ്ടിയ 
തണ്ടിരമേതാലെകള ഒന്നുമേണ്ടിലതാത്തെ മേതാലെണ്ടിനര്യങള ഒന്നുമേണ്ടിലതാത്തെ ഒരു 
സസൗന്ദരര്യമേതായ ബനീച്ചണ്ട് ആയണ്ടിരുന്നു അതണ്ട്. അവൈണ്ടികടെ ഞങള 
രണരമേണണ്ടിക്കൂപറതാളവും കടെലെണ്ടിൽ കളണ്ടിച്ചു. അതുകഴണ്ടിഞണ്ട് വൈസ്ത്രകമേലതാവും മേതാറ്റണ്ടി 
കടെൽതനീരത്തുള്ള വൈലെണ്ടിയ മേരങളണ്ടിൽ ടെണ്ടിപണ്ടി ഉണതാക്കണ്ടിയ ഏറുമേതാടെത്തെണ്ടിൽ 
എലതാവും കയറണ്ടി ഇരുന്നണ്ട് പഫതാപടതാകയടുത്തു. അതണ്ടിനുപശഷവും ഞങള 
അവൈണ്ടികടെയള്ള കതാടണ്ടിലൂകടെ നടെന്നു. പണ്ടികന്ന ഭകണവും കഴണ്ടിച്ചണ്ട് പനകര 
തതാമേസസലെപത്തെക്കു പുറകപട്ടു.
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അടുത്തെ ദണ്ടിവൈസവും 15-ാതാവും തണ്ടിയതണ്ടി ഞങള എലെണ്ടിഫതാന്റെതാ ബനീച്ചണ്ടിപലെക്കതാണണ്ട് 
പുറകപടതണ്ട്.ഞങള സണ്ട്പനീ ഡണ്ട് പബതാടണ്ടിലെതാണണ്ട് അവൈണ്ടികടെ പപതായതണ്ട്.വൈളകര 
രസകരമേതായ ഒരു യതാത്രയതായണ്ടിരുന്നു അതണ്ട്.അവൈണ്ടികടെകയത്തെണ്ടി വൈസ്ത്രകമേലതാവും 
മേതാറ്റണ്ടി ഞങള കടെലെണ്ടിൽ കളണ്ടിക്കതാൻ തയതാകറടുത്തു.അവൈണ്ടികടെ സ്കൂബതാ 
വഡവൈണ്ടിങ്ങുവും ,ഗതാസണ്ട് പബതാട്ടുവും,കടെലെണ്ടിലൂകടെ പപതാകുന്ന പമേതാപടതാർ വബക്കുവും 
ഒകക്കയണതായണ്ടിരുന്നു.അതണ്ടികലെലെതാവും കയറതാവുംകമേന്നണ്ട് എനണ്ടിക്കണ്ട് അതണ്ടിയതായ 
ആഗ്രഹമുണതായണ്ടിരുന്നു.പപക എലതാവൈരുകടെയവും നണ്ടിർബന്ധപകതാരവും ഞതാൻ
സ്കൂബവഡവൈണ്ടിങതാണണ്ട് കചയതണ്ട്.പഹതാ!....പറ സ്കൂബ കചയതാനതായണ്ടിടണ്ട് 
എപന്നതാകടെതാപവും ഒരു പചച്ചണ്ടിയവും ഉണതായണ്ടിരുന്നു.ഞങള രണ്ടു പപരുവും 
പചർന്നണ്ട് വഗഡണ്ടികന്റെ നണ്ടിർ പദശമേനുസരണ്ടിച്ചണ്ട് ഉളക്കടെലെണ്ടിപലെക്കണ്ട് 
യതാത്രപുറകപട്ടു.പഹതാ!....എകനതാരു കതാഴണ്ട്ച്ചയതായണ്ടിരുന്നു അതണ്ട്.പച്ചയവും 
നനീലെയവും മേഞയവും നണ്ടിറത്തെണ്ടിലള്ള നണ്ടിറപകണ്ടിടതാർന്ന മേത്സര്യങള.എകനതാരു 
ഭവുംഗണ്ടിയതാണണ്ട് ആ മേനീനുകകള കതാണതാൻ. ഒറ്റ വൈതാകര്യത്തെണ്ടിൽ പറഞതാൽ 
തണ്ടികച്ചുവും മേതായതാജതാലെക്കതാഴണ്ട്ച്ചകളതാണണ്ട് ഞതാൻ അവൈണ്ടികടെ കണതണ്ട്. ഒരണ്ടിക്കൽ 
പപതാലവും കണണ്ടിടണ്ടിലതാത്തെ വൈര്യതര്യസ്ത തരത്തെണ്ടിലള്ള മേത്സര്യങള, 
പവൈണ്ടിഴപ്പുറ്റുകള....ഓ....ഓപരതാപന്നതാകരതാന്നണ്ട് കതാഴണ്ട്ച്ചകളതായണ്ടിരുന്നു അതണ്ട്. അര 
മേണണ്ടിക്കുപറതാളവും ഞതാൻ ഉളക്കടെലെണ്ടിലെതായണ്ടിരുന്നു. ഇകതലതാവും 
കഴണ്ടിയപമതാപഴക്കുവും ഉച്ച സമേയമേതായണ്ടിരുന്നു. സ്കൂബണ്ട് വഡവൈണ്ടിങണ്ട് കചയതണ്ടികന്റെ
ഒരു വൈനീഡണ്ടിപയതായവും അവൈർ അവൈണ്ടികടെ നണ്ടിന്നണ്ട് തന്നു. വൈസ്ത്രകമേലതാവും മേതാറ്റണ്ടി 
ഞങള തണ്ടിരണ്ടിച്ചണ്ട് റണ്ട്പസതാർടണ്ടിപലെക്കണ്ട് തകന്ന പപതായണ്ടി. ഇപതതാകടെ 
ഹതാവപലെതാക്കണ്ട് ദശ്വനീപണ്ടിലള്ള ഞങളുകടെ വൈണ്ടിപനതാദസഞതാരവും അവൈസതാനണ്ടിച്ചു. 
ആ ദണ്ടിവൈസവും തകന്ന ഞങള പപതാർടണ്ട് ബ്ലയറണ്ടിപലെക്കു പപതായണ്ടി. അവൈണ്ടികടെ 
എത്തുപമതാപഴക്കുവും വവൈകുപന്നരവും  ആയണ്ടിരുന്നു. അങകന ആ ദണ്ടിവൈസവവും 
കടെന്നുപപതായണ്ടി. 
                      അടുത്തെ ദണ്ടിവൈസവും 16-ാതാവും തണ്ടിയതണ്ടി ഞങള അതണ്ടിരതാവൈണ്ടികലെ 
തകന്ന ആന്റെമേതാനണ്ടികലെ പഗതാത്രവൈർഗക്കതാപര കതാണതാൻ പപതായണ്ടി. കകതാടുവും 
വൈമേത്തെണ്ടിലൂകടെയള്ള സഞതാരമേതായണ്ടിരുന്നു അതണ്ട്. ഒറ്റ വൈണണ്ടിയണ്ടിലെതാണണ്ട് ഞങള
അവൈണ്ടിപടെക്കണ്ട് പപതായതണ്ട്. യതാത്രക്കണ്ടിടെയണ്ടിൽ ഞങള ഒന്നു രണണ്ട് 
പഗതാത്രവൈർഗക്കതാപര കണ്ടു. അവൈരുകടെ രൂപവവും സവുംസതാരവവും വൈസ്ത്രവകമേലതാവും 
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നമ്മളണ്ടിൽ നണ്ടിന്നണ്ട് ആകക വൈര്യതര്യസ്തമേതായണ്ടിരുന്നു. കറുത്തെണ്ടിരുണണ്ട് 
ഇലെകക്കതാണലതാവും ഉണക്കണ്ടിയ വൈസ്ത്രമേതായണ്ടിരുന്നു അവൈർ അണണ്ടിഞരുന്നതണ്ട്. 
അവൈരുകടെ വകകളണ്ടിൽ. വൈര്യതര്യസ്ത തരത്തെണ്ടിലള്ള ആയധങള 
ഉണതായണ്ടിരുന്നു. ഭയതാനകമേതായ ഒരു രൂപമേതായണ്ടിരുന്നു അവൈരുപടെതണ്ട്. 
                പണ്ടിന്നനീടുള്ള യതാത്ര വലെമേണ്ട്പസതാണ് പകവൈണ്ടിപലെക്കതായണ്ടിരുന്നു. 
ഞങള ചങതാടെത്തെണ്ടിലെതാണണ്ട് അവൈണ്ടിപടെക്കണ്ട് പപതായതണ്ട്.ചങതാടെയതാത്രക്കഴണ്ടിഞണ്ട്
പണ്ടികന്ന സനീഡണ്ട് പബതാടണ്ടിൽ പവൈണവും വലെമേണ്ട്പസതാണ് പകവൈണ്ടിപലെക്കണ്ട് പപതാകതാൻ.
പപതാകുന്ന വൈഴണ്ടി കടെലെണ്ടിടുക്കണ്ട് പപതാലള്ള ഒരു സലെമുണണ്ട്. രണണ്ട് ഭതാഗവവും 
കണൽകതാടുകള നണ്ടിറഞണ്ട് ഒരു ഗുഹപപതാകലെ മേതാറണ്ടിക്കഴണ്ടിഞണ്ടിരുന്നു ആ 
ഭതാഗവും.ഏകപദശവും പതണ്ടിനഞണ്ട് മേണ്ടിനണ്ടിപറ്റതാളവും അതണ്ടിനുള്ളണ്ടിലൂകടെ യതാത്ര 
കചപയണ്ട്തുപവൈണവും ലെകര്യ സതാനത്തെണ്ട് എത്തെതാൻ  . അങകന അവൈണ്ടികടെ 
എത്തെണ്ടി. 45 മേണ്ടിനണ്ടിറ്റണ്ട് നടെന്നണ്ടിടണ്ട് പവൈണവും വലെമേണ്ട്പസതാണ് പകവൈണ്ടികലെത്തെതാൻ. 
എകപദശവും 11 മേണണ്ടിപയതാകടെ ഞങള വലെമേണ്ട്പസതാണ് പകവൈണ്ടികലെത്തെണ്ടി. പഹതാ! 
എനണ്ട് സുനരമേതായ കതാഴ. ഞങള അര കണ്ടിപലെതാമേനീറ്റർ ദൂരവും 
ഗുഹക്കുള്ളണ്ടിപലെക്കണ്ട് പപതായണ്ടി. കൂകടെ വഗഡവും ഉണതായണ്ടിരുന്നു. രണണ്ട് ഭതാഗവവും 
പവൈണ്ടിഴപ്പുറ്റുകള നണ്ടിറഞ 50 മേനീറ്റർ ഉയരത്തെണ്ടിലള്ള ഒരു ഗുഹയതായണ്ടിരുന്നു 
അതണ്ട്. കൂരണ്ടിരുടതായണ്ടിരുന്നു അതണ്ടിനുള്ളണ്ടിൽ. ഞങള പടെതാർച്ചണ്ടികന്റെ 
കവൈളണ്ടിച്ചത്തെണ്ടിലെതാണണ്ട് മുപന്നതാട്ടു നടെന്നതണ്ട്. 
                     12 മേണണ്ടിപയതാകടെ ഞങള അവൈണ്ടികടെ നണ്ടിന്നണ്ട് തണ്ടിരണ്ടിച്ചു. പണ്ടികന്ന 
15 മേണ്ടിനണ്ടിറ്റണ്ട് നടെന്നണ്ട് ഒരു കചറണ്ടിയ ഗ്രമേത്തെണ്ടിൽ എത്തെണ്ടി. നതാപലെതാ,അപഞതാ 
വൈണ്ടിടുകള അവൈണ്ടിടെവൈണ്ടികടെയതായണ്ടിട്ടുണണ്ട്. എലതാവും ഓലെയവും പുലവും പമേഞ വൈനീടുകള.

പകതാഴണ്ടി,പശു,ആടെണ്ട് എന്നണ്ടിവൈകയ വൈളർത്തെലെതാണണ്ട് അവൈരുകടെ മുഖര്യകത്തെതാഴണ്ടിൽ.

പണ്ടികന്ന കൃഷണ്ടിയമുണണ്ട്. അവൈർക്കണ്ട് പവൈണ ഭകണ സതാധനങകളലതാവും അവൈർ
അവൈണ്ടികടെത്തെകന്ന ഉണതാക്കുന്നു. 

                   അതണ്ടിനുപശഷവും ഞങള മേഡണ്ട് പവൈതാളക്കതാപനതാ കതാണതാൻ 
പപതായണ്ടി. എത്രപയതാ വൈർഷവും മുമണ്ട് അവൈണ്ടികടെ മേഡണ്ട് പവൈതാളക്കതാപനതാ 
ഉണതായതണ്ടികന്റെ പരണ്ടിണതഫലെങള ഇപപതാഴുവും നമ്മളക്കവൈണ്ടികടെ കതാണതാൻ 
കഴണ്ടിയവും. ഏകപദശവും ഒന്നരപയതാകടെ അവൈണ്ടികടെനണ്ടിന്നണ്ട് തണ്ടിരണ്ടിച്ചണ്ട് ഭകണകമേലതാവും 
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കഴണ്ടിച്ചണ്ട് തതാമേസസലെപത്തെക്കണ്ട് പുറകപട്ടു. അവൈണ്ടികടെ എത്തെണ്ടിയതണ്ട് രതാത്രണ്ടി 8 

മേണണ്ടിക്കതാണണ്ട്. 
                  അടുത്തെദണ്ടിവൈസവും ഞങള നതാടണ്ടിപലെക്കണ്ട് യതാത്ര പുറകപട്ടു. 
രതാവൈണ്ടികലെ തകന്ന മുറണ്ടിയണ്ടിൽ നണ്ടിന്നണ്ടിറങണ്ടി കസലലെതാർ ജയണ്ടിൽ കതാണതാൻ 
പപതായണ്ടി. അവൈണ്ടികടെ ഞങളുകടെ കൂകടെ ഒരു മേലെയതാളണ്ടി വഗഡണ്ട് ആണണ്ട് 
ഉണതായണ്ടിരുന്നതണ്ട്. അപദ്ദേഹവും അതണ്ടികന്റെ ചരണ്ടിത്രവും എലതാവും നലപപതാകലെ 
വൈണ്ടിശദനീകരണ്ടിച്ചു പറഞ തന്നു. 

               ബണ്ടിടണ്ടിഷുക്കതാരുകടെ കതാലെത്തെണ്ട് കുറ്റവൈതാളണ്ടികളതായ ഒരു 
ഇനര്യക്കതാരനുവും ആ ജയണ്ടിലെണ്ടിൽ നണ്ടിന്നണ്ട് പുറത്തുകടെക്കതാൻ 
കഴണ്ടിയമേതായണ്ടിരുന്നണ്ടില. അങകനയതാണണ്ട് അതണ്ടികന്റെ നണ്ടിർമ്മതാണവും. ഇനര്യയകടെ 
സശ്വതാതന്ത്രത്തെണ്ടിനുപവൈണണ്ടി പപതാരതാടെണ്ടി അവൈണ്ടികടെ തടെവൈണ്ടിലെതാക്കകപട എല 
മേഹതാതതാക്കളുകടെയവും പഫതാപടതാ ഒരു ചണ്ടിലക്കൂടണ്ടിൽ പദർശണ്ടിപണ്ടിച്ചണ്ട് കവൈച്ചണ്ടിട്ടുണണ്ട്.
പണ്ടികന്ന മേമ്യൂസണ്ടിയവവും ഉണണ്ട്. ജയണ്ടിൽപ്പുള്ളണ്ടികളക്കണ്ട് എങകനയതാണണ്ട് ആ 
കതാലെത്തെണ്ട് ശണ്ടിക കകതാടുത്തെണ്ടിരുന്നകതന്നണ്ട് ഞങളുകടെ കൂകടെയള്ള വഗഡണ്ട് 
ഞങളക്കണ്ട് പറഞ തന്നു. കുറ്റവൈതാളണ്ടികകള തൂക്കണ്ടികക്കതാലന്ന 
സലെകത്തെലതാവും ഞങള പപതായണ്ടി. അവൈണ്ടികടെകയലതാവും പപതായപപതാള 
മേനസണ്ടിനണ്ട് വൈലതാകത്തെതാരു വൈണ്ടിഷമേമേതായണ്ടിരുന്നു. ഇവൈർ ഇത്രയവും 
കഷ്ടണ്ട്ടെകപടണ്ടിടതാണപലതാ നമ്മള ഇന്നനുഭവൈണ്ടിക്കുന്ന സശ്വതാതന്ത്രവും എപന്നതാർത്തെണ്ട്
എലതാവും മേഹതാതതാക്കതാപളയവും തലെകുനണ്ടിച്ചണ്ട് വൈന്ദണ്ടിച്ചണ്ട് അവൈർക്കണ്ട് പവൈണണ്ടി ഒഒു 
മേണ്ടിനണ്ടിറ്റണ്ട് പനരവും പതാർതതാന നടെത്തെണ്ടി. ഞങള പനകര 
വൈണ്ടിമേതാനത്തെതാവൈളത്തെണ്ടിപലെക്കു തണ്ടിരണ്ടിച്ചു. ഉച്ചയണ്ട് 1 മേണണ്ടിക്കതായണ്ടിരുന്നു വൈണ്ടിമേതാനവും.

                                                             ദണ്ടിനുലെകമേണ്ടി                  
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നഷ്ടങ്ങളളിലലെ പ്രകകാശശ
                
       കണടെച്ചു തുറക്കുന്നതണ്ടിനു  മുമതാണണ്ട്  വൈനീടണ്ടിൽ കവൈളളവും കയറണ്ടിയതണ്ട്.
വൈനീടെണ്ടികൻറ  പടെണ്ടിവൈകര  കവൈളളവും  തപലെന്നണ്ട്  വൈകന്നങണ്ടിലവും  ഇന്നകത്തെ  കതാഴ
അതല.  മൂന്നണ്ട്  ദണ്ടിവൈസകത്തെ  പടണ്ടിണണ്ടിയകറ്റതാൻ  ഇന്നതാണണ്ട്  കമേകല
എകനങണ്ടിലവും  കണ്ടിടണ്ടിയതണ്ട്.അടുപത്തെണ്ട്  പതാകവും  കചയതാൻ  കവൈച്ചതുമേതാത്രവും
ഓർമ്മയണണ്ട്.കപടന്നതാണണ്ട്  ആപരതാപടെതാ  പദഷര്യവും  തനീർക്കതാകനന്നമേടണ്ടിൽ
കവൈളളവുംഇരച്ചു  കയറണ്ടിയതണ്ട്.  ഉടുതുണണ്ടിക്കണ്ട്  മേറുതുണണ്ടിയണ്ടിലതാത്തെ  അവൈസ.
വകയണ്ടിൽ കണ്ടിടണ്ടിയകതലതാവും എങകനകയതാക്കപയതാ ഒരു കകടണ്ടിലെതാക്കണ്ടി.തകന്റെ
മേകകന്റെ ചണ്ടിത്രമേതാണണ്ട് ആദര്യവും ആ അമ്മ എടുത്തെതണ്ട്.നതാലപതാടുവും മേറച്ചുകകടണ്ടിയ
ഒരു  കഷഡണ്ടിൽലെതായണ്ടിരുന്നു  അമ്മയകടെ  തതാമേസവും.സശ്വനകമേന്നണ്ട്  പറയതാൻ
അതുമേതാത്രകമേ  ഉണതായണ്ടിരന്നുളളു.  എന്നതാൽ  ഇപപതാള   ....അതുവും
നഷ്ടമേതായണ്ടി....നഷ്ടങള  മേതാത്രമുളള  ജനീവൈണ്ടിതത്തെണ്ടിൽ  ഇതതാ  വൈനീണ്ടുവും  ഒരു
നഷ്ടവുംകൂടെണ്ടി...ആ അമ്മ ഒരുപതാടു തവൈണ അലെറണ്ടി  വൈണ്ടിളണ്ടിച്ചു.  പപക ആരുവും
പകടണ്ടില.വൈണ്ടിശപ്പുവും ദതാഹവവും സഹണ്ടിക്കവൈയതാകത ഏതണ്ട്  നണ്ടിമേണ്ടിഷവവും തളർന്നു
വൈനീഴുവും എന്ന അവൈസയണ്ടിലെതാണണ്ട് അമ്മ.പപക പണ്ടിടെണ്ടിച്ചു  നണ്ടിലതാൻ പതനീക
നല്കുന്നതണ്ട് മേകകൻറ പുഞണ്ടിരണ്ടിച്ചു നണ്ടില്ക്കുന്ന  ആ ചണ്ടിത്രമേതാണണ്ട്.അമ്മ ആ ചണ്ടിത്രവും
കനപഞതാടെണ്ട്  പചർത്തു....കണണ്ടിൽ കണനീർ കപതാങണ്ടി.മുത്തുകളപപതാകലെ അവൈ
കപതാഴണ്ടിയതാൻ  തുടെങണ്ടി.  മേകകന...ഒരു  നണ്ടിമേണ്ടിഷവും  കണടെച്ചു  ആ  അമ്മ
വൈണ്ടിളണ്ടിച്ചു..........ഓർമ്മകള  അമ്മകയ  തകന്റെ  വൈണ്ടിചണ്ടിത്രപലെതാകപത്തെക്കണ്ട്
കൂടണ്ടികകതാണണ്ട് പപതായണ്ടി.........
                            ഹൃദയപരതാഗമൂലെമുളള അമ്മയകടെ മേരണമേതായണ്ടിരുന്നു
ആദര്യകത്തെ നഷ്ടവും.മേദര്യ പതാനണ്ടിയതായണ്ടിരുന്ന അച്ഛൻതകന്ന ഉപപകണ്ടിക്കുകയവും
കചയ.അയൽക്കതാരുകടെ  സഹതായപത്തെതാകടെ  കലെര്യതാണവും  നടെത്തെണ്ടി.  രണ്ടു
വൈർഷത്തെണ്ടിനു  പശഷവും  ഒരു  മേകനുവും  ജനണ്ടിച്ചു  .മേകകന്റെ  രണതാവും
വൈയസണ്ടിലെതായണ്ടിരുന്നു  ഭർത്തെതാവൈണ്ടികൻറ  മേരണവും.വൈളകരയധണ്ടികവും
ബുദണ്ടിമുടണ്ടിയതാണണ്ട്  ആ  അമ്മ  മേകകന  വൈളർത്തെണ്ടിയതണ്ട്.ഒരണ്ടിക്കൽ  മേകനണ്ട്
പുത്തെനുടുപണ്ട്  വൈതാങ്ങുവൈതാൻ  പവൈണണ്ടി  ആ  അമ്മ   മേകപനയവും  കൂടണ്ടി
പപതായതതായണ്ടിരുന്നു.തകന്റെ  ജനീവൈണ്ടിതത്തെണ്ടികലെ  ഏറ്റവവും  വൈലെണ്ടിയ   നഷ്ടവും
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സവുംഭവൈണ്ടിക്കുന്നതണ്ട്  അങകനയതാണണ്ട്.എപപഴുവും  മേകകൻറ  വക  വൈണ്ടിടെതാകത
പണ്ടിടെണ്ടിക്കുന്ന അമ്മ പപക അന്നണ്ട് എപനതാ ഒന്നണ്ട് പനതാക്കുവൈതാൻ പവൈണണ്ടി ഒരു
നണ്ടിമേണ്ടിഷവും വകവൈണ്ടിട്ടു.തണ്ടിരണ്ടിഞപനതാക്കുപമതാള മേകകന കതാണുന്നണ്ടില അവൈണ്ടികടെ
മുഴുവൈൻ തണ്ടിരഞ.ഒരു ഭതാനണ്ടികയപപതാകലെ അലെറണ്ടി കരഞ.പപക മേകകന
കകണത്തെതാൻ മേതാത്രവും ആയണ്ടില.അവൈണ്ടിടുന്നു അപങതാടതാണണ്ട് തകന്റെ കഷ്ടകതാലെവും
തുടെങന്നതണ്ട്..........നതാലെതാമേകത്തെ  വൈയസണ്ടിൽ  മേകകന  നഷ്ടകപകടതാരു  അമ്മ
ഇപപതാള  ഇരുപതണ്ട്  വൈർഷവും  കഴണ്ടിഞണ്ടിരണ്ടിക്കുന്നു.മേകൻകറ  മുഖവും  മേനസണ്ടിൽ
നണ്ടിന്നുവും മേറക്കതാനതാവന്നണ്ടില.........കണടെച്ചണ്ട് കണനീകരതാഴുക്കണ്ടി ആ അമ്മ മേകകന
ഓർത്തുകകതാപണയണ്ടിരുന്നു.
                                      കപടന്നതാണണ്ട്  ഒരു വൈഞണ്ടിയണ്ടിൽ രണ്ടുമൂന്നുപപർ
ആ  അമ്മകയ  കൂടതാൻ  വൈന്നതണ്ട്  .വകയണ്ടിൽ   മേകകന്റെ  ചണ്ടിത്രവും  അമേർത്തെണ്ടി
പണ്ടിടെണ്ടിച്ചണ്ട്  അമ്മ യതാത്രയതായണ്ടി.ദുരണ്ടിതതാശശ്വതാസ കര്യതാവുംപണ്ടിപലെക്കണ്ട്....
              
അവൈണ്ടികടെ  അമ്മകയ  പപതാകലെതകന്ന  സർവ്വതുവും  നഷ്ടകപട   ഒപടകറ
പപരുണതായണ്ടിരുന്നു.മേകകന്റെ ചണ്ടിത്രവും വകയണ്ടിൽ പണ്ടിടെണ്ടിച്ചുകകതാണണ്ട് അമ്മ ഒരു
മൂലെയണ്ടിൽ  പപതായണ്ടിരുന്നു.  ദുരണ്ടിതതാശശ്വതാസ  കര്യതാവുംപണ്ടിപലെക്കണ്ട്  സതാധനങള
എത്തെണ്ടിക്കതാനുവും  മേറ്റുവും  കുപറപപർ  സജനീവൈമേതായണ്ടി
പവൈർത്തെണ്ടിക്കുന്നു.അതണ്ടികലെതാരതാള  എന്നുവും  അവൈണ്ടികടെ  വൈരതാറുണതായണ്ടിരുന്നു.
എലതാവൈർക്കുവും  വധരര്യവും  പകർന്നു  നലണ്ടി  അവൈകര
സപനതാഷണ്ടിപണ്ടിച്ചുകകതാപണയണ്ടിരുന്നു.അയതാളുകടെ  സതാമേനീപര്യവും  ആ  അമ്മയണ്ട്
വൈലെണ്ടികയതാരു ആശശ്വതാസമേതാണണ്ട് നലണ്ടിയതണ്ട് അയതാളുകടെ സവുംസതാരവവും കരുതലവും
ലെഭണ്ടിക്കുപമതാള അമ്മയകടെ  കനഞണ്ട്  പകതാശ പൂരണ്ടിതമേതാകുന്നതണ്ട്  ആ അമ്മ
അനുഭവൈണ്ടിക്കതാൻ  തുടെങണ്ടി.”അമ്മയകടെ  മേക്കകളതാകക്ക  എവൈണ്ടികടെയതാ?”ഒരു
ദണ്ടിവൈസവും  അയതാള  പചതാദണ്ടിച്ചു.പചതാദര്യവും  പകടതുവും  അമ്മയകടെ  മുഖവും
കതാർപമേഘങളപപതാകലെ കറുത്തെണ്ടിരുന്നു.ഒന്നുവും പറയതാനതാവൈതാകത ആ അമ്മ
വൈണ്ടിതുമണ്ടി.”എന്തുപറ്റണ്ടി  അപമ്മ..........”തകന്റെ  വകയണ്ടിലണതായണ്ടിരുന്ന  മേകകന്റെ
ചണ്ടിത്രവും അയതാകള കതാണണ്ടിച്ചുകകതാണ്ടു പറഞ  "ഇതതാണകന്റെ മേകൻ.ഇപപതാള
എവൈണ്ടികടെയതാകണന്നറണ്ടിയണ്ടില...ഇരുപതു  വൈർഷമേതായണ്ടി".ആ  ചണ്ടിത്രവും
പനതാക്കണ്ടിയതുവും മേകൻ അമരുന്നു.ഇത്രയവും വൈർഷമേതായണ്ടി തതാൻ അപനശ്വഷണ്ടിച്ചു
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നടെക്കുന്ന  തകന്റെ  അമ്മയതാണണ്ട്  മുൻമണ്ടിൽ.  മേനസണ്ടിനുളളണ്ടിപലെക്കണ്ട്  കവൈളണ്ടിച്ചവും
ഇടെണ്ടിച്ചു  കയറണ്ടി.എനണ്ട്  കകതാപണതാ..കരഞ.”അപമ്മ.....”പസ്നേഹവും  തുളുമ്പുന്ന
കണനീപരതാകടെ  അയതാള  വൈണ്ടിളണ്ടിച്ചു...”അതു   ഞതാനതാണപമ്മ...”അമ്മയകടെ
ഹൃദയമേണ്ടിടുപണ്ട്  വൈർധണ്ടിക്കതാൻ  തുടെങണ്ടി.അപത.ഇതുതകന്റെ  മേകൻ
തകന്നയതാണണ്ട്.തകന്റെ  മേണ്ടിഴണ്ടികളക്കുവും  ഹൃദയത്തെണ്ടിനുവും  പകതാശവും  നല്കുന്ന
വൈൻതകന്നയതാണണ്ട്  തകന്റെ  മേകൻ.ഒരമ്മകയന്ന  നണ്ടിലെയണ്ടിൽ  മേകകന  അവൈർ
തണ്ടിരണ്ടിച്ചറണ്ടിഞ.”മേകപന...”ഒരുപതാടു  നതാളകത്തെ  കതാത്തെണ്ടിരണ്ടിപണ്ടിനുപശഷവും
വൈണ്ടിളണ്ടിക്കുന്ന  വൈതാലെണ്ട്സലെര്യപമേറണ്ടിയ  വൈണ്ടിളണ്ടി...ആ  അമ്മ  ഒരു  നണ്ടിമേണ്ടിഷവും
ചണ്ടിനണ്ടിച്ചു....ആനന്ദതാശ്രുക്കള കപതാഴണ്ടിച്ചു......ഇനണ്ടിഒരണ്ടിക്കലവും വൈണ്ടിടെണ്ടികലന്ന മേടണ്ടിൽ
അമ്മ  മേകകന  ഇറുക്കണ്ടിപണ്ടിടെണ്ടിച്ചു.പസ്നേഹപത്തെതാകടെ  ഒരുമ്മ  നലണ്ടി
ഒരുപതാടെണ്ട്നതാളകത്തെ  കതാത്തെണ്ടിരണ്ടിപതായതണ്ടിനതാൽ  ആ  സന്ദർഭത്തെണ്ടിനു
മേപറ്റതണ്ടിപനക്കതാളുവും  സുഖമുണതായണ്ടിരുന്നു.ഒരു  പളയവും  മേറ്റുളളവൈരുകടെ
ജനീവൈണ്ടിതത്തെണ്ടികലെ നഷ്ടങളക്കുകതാരണമേതായപപതാള അതണ്ട് തനണ്ടിക്കണ്ട് തന്നതണ്ട്
തകൻറ ജനീവൈനതാണണ്ട്.
അതു കണണ്ട്നണ്ടിന്നവൈരുകടെ കണ്ണുകകളലതാവും ഈറനണണ്ടിഞ......വൈനീടണ്ടിപലെക്കുളള
മേടെങണ്ടിയതാത്രയണ്ടിൽ  ഇനണ്ടി  തനണ്ടികക്കതാപവും  മേകനുമുണതാവവും...അന്നുമേതാത്രമേല
ഇനണ്ടി അപങതാടണ്ട് എന്നുഒുവും......
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വളിലെമതളികകാനകാവകാത്ത ബന്ധങ്ങള
      

തണ്ടിരപക്കറണ്ടിയ നഗരവും, നതാനതാവൈണ്ടിഭതാഗത്തെണ്ടിലളള മേനുഷര്യർ പഹതാടലെണ്ടിൽ 
നണ്ടിന്നുവും പുറപത്തെകക്കറണ്ടിയന്ന മേതാലെര്യനര്യങളുകടെ കൂനണ്ട്പരവും.ആദര്യമേതായണ്ടി 
നഗരത്തെണ്ടിൽ പപവൈശണ്ടിക്കുന്ന ഒരു ബതാലെൻ അയതാള ബസണ്ടിൽ 
നണ്ടിന്നണ്ടിറങണ്ടിയപശഷവും ചുറ്റുവുംകമേതാന്നുവുംകപണതാടെണ്ടിച്ചു. ഗ്രതാമേത്തെണ്ടികന്റെ പച്ചപണ്ട്  
മേതാത്രവും കണണ്ട് ജനീവൈണ്ടിച്ച അവൈനണ്ട് ഇകതതാരു പുത്തെനറണ്ടിവവും 
കസൗതുകവമേതായണ്ടിരുന്നു.വൈനീടണ്ടികലെ ബുദണ്ടിമുടണ്ട് കതാരണവും ആണണ്ട് ആ പതണ്ടിനതാല 
വൈയസുകതാരൻ നഗരത്തെണ്ടിൽ പജതാലെണ്ടിക്കു വൈന്നതണ്ട് അസുഖവും ബതാധണ്ടിച്ചു 
കണ്ടിടെക്കുന്ന അച്ഛൻ. വൈനീടണ്ട് പജതാലെണ്ടിപയതാടുത്തെണ്ട് വൈനീടുപനതാക്കുന്ന അമ്മ. ഇളയ 
രണ്ടു സപഹതാദരണ്ടിമേതാർ അമ്മ എത്ര കതാലെവും എന്നു കവൈച്ചു പജതാലെണ്ടി കചയ്യുവും. 
തകന്റെ വൈനീടെണ്ടികനതാരു തണലെതാവൈതാനതാണണ്ട് ആ കകതാച്ചു ബതാലെൻ നഗരത്തെണ്ടികലെ 
തണ്ടിരപക്കറണ്ടിയ ജനീവൈണ്ടിതത്തെണ്ടിപലെക്കണ്ട് കടെക്കുന്നതണ്ട്. ഒരു പജതാലെണ്ടി പവൈണവും, 
സമതാദണ്ടിക്കണവും വൈനീടണ്ടികലെ ദതാരര്യദര്യവും മേതാറ്റണവും,അനുജത്തെണ്ടിമേതാകര 
കകടണ്ടിച്ചയക്കണവും . ആ കുടുവുംബത്തെണ്ടികലെ വൈലെണ്ടികയതാരുപതനീകയതാണണ്ട് അവൈർ
അവൈനണ്ടിൽ അർപണ്ടിച്ചണ്ടിട്ടുളളതണ്ട്. അവൈൻ ഒരു നണ്ടിമേണ്ടിഷവും ചണ്ടിനണ്ടിച്ചു. തകന്റെ 
ഗ്രതാമേവവും മേലെകളുവും, പുഴകളുവും,പതാടെവവും എലതാവും അവൈകന്റെ മുന്നണ്ടിൽ മേണ്ടിന്നണ്ടി 
മേറഞ.അവൈൻ മുപമതാടണ്ട് നനീങണ്ടി.പലെപരതാടുവും അവൈൻ ഒരു പജതാലെണ്ടികയക്കുറണ്ടിച്ചണ്ട്
അപനശ്വഷണ്ടിച്ചു.പപക പലെരുവും അവൈകന  ശ്രദണ്ടിച്ചതുപപതാലമേണ്ടില .പനരവും 
രതാത്രണ്ടിയതായണ്ടികഴണ്ടിഞ തതാകനതാന്നുവും കഴണ്ടിച്ചണ്ടിടണ്ടില എന്നകതാരര്യവും 
അവൈപനതാർത്തു. ഒരു പനീടെണ്ടികയകടെ പകതാലെതായണ്ടിൽ അവൈൻ കണ്ടിടെന്നു.വൈണ്ടിശപണ്ട് 
അവൈകന അവൈണ്ടികടെകണ്ടിടെക്കതാൻ അനുവൈദണ്ടിച്ചണ്ടില. അവൈൻ പനരകത്തെ കണ 
പഹതാടലെണ്ടികൻറ പണ്ടിന്നതാമ്പുറപത്തെക്കണ്ട്  പപതായണ്ടി കൂടണ്ടിയണ്ടിട മേതാലെര്യനര്യത്തെണ്ടിൽ 
കഴണ്ടിക്കതാൻ പതാകത്തെണ്ടിനണ്ട് വൈലതുവും ഉപണതാ എന്നു തണ്ടിരഞ. കപകടന്നണ്ട് ഒരു 
മേനുഷര്യൻ അവൈകൻറ പണ്ടിറകണ്ടിൽ വൈന്നു വകകവൈച്ചു.അവൈൻ തണ്ടിരണ്ടിഞപനതാക്കണ്ടി
മേതാനര്യമേതായണ്ടിവൈസ്ത്രവും  ധരണ്ടിച്ച ഒരതാള. അപദ്ദേഹവും അവൈപനതാടെണ്ട്  അയതാളുകടെ കൂകടെ 
വൈരതാൻ പറഞ ജനീവൈണ്ടിതത്തെണ്ടിൽ പപതര്യകണ്ടിച്ചണ്ട് പതനീക ഒന്നുവും 
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തകന്നയണ്ടിലതാത്തെ അവൈൻ അയതാളുകടെ കൂകടെ പപതായണ്ടി. അയതാളുകടെ പപരണ്ട് 
കണ്ടിഷൻ ചന്ദണ്ട്. സശ്വനമേതായണ്ടികടതാരു പഹതാടലണണ്ട് അയതാളക്കണ്ട് . അയതാള 
അരുണണ്ടികന പഹതാടൽ പജതാലെണ്ടിക്കണ്ട് നണ്ടിർത്തെണ്ടി.പതാത്രവും കഴുകലവും പടെബണ്ടിള 
തുടെക്കലമേതായണ്ടിരുന്നു അയതാളുകടെ പജതാലെണ്ടി. ശബളത്തെണ്ടികലെ വൈലെണ്ടികയതാരുഭതാഗവും 
അവൈൻ നതാടണ്ടിപലെക്കയച്ചു  കഷ്ടണ്ടിച്ചണ്ട് അവൈകൻറ ചണ്ടിലെവവും കഴണ്ടിച്ചു.വൈർഷങള 
ഏകറ കകതാഴണ്ടിഞ വൈനീണു .ഇപപതാള പണകത്തെ അരുണ് കവൈറുവും 
അരുണല.പഹതാടൽ മേതാപനജർ അരുണ് കുമേതാർ. കണ്ടിഷൻ ചന്ദണ്ടിൻകറ മേകകള 
വൈണ്ടിവൈതാഹവും കഴണ്ടിക്കുകയവും അപദ്ദേഹത്തെണ്ടിൻകറ മേരണതാനനരവും പഹതാടൽ ഉടെമേ 
ആവകയവും കചയ.എലതാവും ഇന്നകലെ കഴണ്ടിഞതുപപതാകലെ അവൈൻ 
ഓർത്തു.അയതാള നതാടണ്ടിപലെക്കണ്ട് പപതായണ്ടിടണ്ട് ഏകറ വൈർഷവും കഴണ്ടിഞ.
 പണവും അയച്ചു കകതാടുക്കുന്നുണണ്ട് എന്നതാലവും ഒരു കത്തെണ്ട് പപതാലവും 
എഴുതതാറണ്ടില.നതാടണ്ടികലെ വൈണ്ടിവൈരങള അറണ്ടിയതാൻ അവൈൻ ഒട്ടുവും 
തതാല്പരര്യമേണ്ടിലതാകതയതായണ്ടി അങകനയണ്ടിരണ്ടികക്ക കച്ചവൈടെവമേതായണ്ടി ബന്ധകപടണ്ട്  
അതര്യതാവൈശര്യമേതായണ്ടി അവൈകന്റെ ഗ്രതാമേമേതായ കഞണ്ടിപതാറയണ്ടിപലെക്കണ്ട് അവൈനണ്ട്  
യതാത്ര പപതാപകണണ്ടിവൈന്നു. ഗ്രതാമേത്തെണ്ടികലെ ഓർമേകളപപതാലവും അവൈനണ്ടിൽ 
അപപതാള അവൈപശഷണ്ടിച്ചണ്ടിട്ടുണതായണ്ടിരുന്നണ്ടില.അങകന അവൈൻ നതാടണ്ടികലെത്തെണ്ടി 
ഗ്രതാമേവും പണകത്തെക്കതാളുവും ഒരുപതാടെണ്ട് വൈണ്ടികസണ്ടിച്ചു കഴണ്ടിഞണ്ടിരുന്നു.ചതായക്കടെ 
ഉണതായണ്ടിരുന്ന സലെത്തെണ്ട് ഇപപതാള  വഫസതാർ പഹതാടലകളതാണണ്ട്.അവൈൻ 
കച്ചവൈടെവമേതായണ്ടി ബന്ധകപടകതാരര്യവും നണ്ടിർവ്വഹണ്ടിച്ചപശഷവും  പതണ്ടികയ  നടെന്നു 
നനീങണ്ടി. ഗ്രതാമേവും മുഴുവൈനുവും വൈണ്ടികസണ്ടിച്ചു. എന്നതാലവും തകൻറ വൈനീടെണ്ട് 
നണ്ടിന്നണ്ടിരുന്നഭതാഗവും അങകന തകന്ന കണ്ടിടെപ്പുണണ്ട് അവൈൻ 
വൈനീടെണ്ടിനകപത്തെക്കുകയറണ്ടി അവൈകന ഒത്തെണ്ടിരണ്ടി പവൈദനണ്ടിപണ്ടിക്കുന്ന കതാഴ കണ്ടു 
മേകകൻറ പഫതാപടതായവും കനപഞതാടെണ്ട് പചർത്തെണ്ട് കണ്ടിടെക്കുന്ന അമ്മ. അവൈകന 
കണതുവും അമ്മയവും സപഹതാദരണ്ടിമേതാരുവും ആനന്ദതാശ്രുക്കള കപതാഴണ്ടിച്ചു. 
അവൈകൻറ കണ്ണുകളണ്ടിൽ ഈറനണണ്ടിഞ അമേമേ  പറഞ നനീ വൈന്നപലതാ 
പമേതാകന ഞങളക്കണ്ടിത്രയവുംമേതണ്ടി അവൈൻ പചതാദണ്ടിച്ചു "അച്ഛൻ"  അമ്മ പറഞ 
ഒന്നരവൈർഷവും മുൻപണ്ട്  സങടെവും സഹണ്ടിക്കവൈയതാകത അവൈൻ ഇവൈണ്ടികടെ ഇരുന്നു 
നനീ അയച്ചുതരുന്ന പണവും ഞങള തണ്ടിരണ്ടികക  അയക്കുമേതായണ്ടിരുന്നു എന്നണ്ട് 
അമ്മ പറഞപപതാഴതാണണ്ട് അവൈനുമേനസണ്ടിലെതായതണ്ട്. മേതണ്ടി ഇനണ്ടി ഞതാൻ 
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എപങതാട്ടുമേണ്ടില എന്നവൈൻ പതണ്ടിജ കചയ പശഷണ്ടിച്ചകതാലെവും 
കുടുവുംബപത്തെതാകടെതാത്തെണ്ട് ഇവൈണ്ടികടെ ജനീവൈണ്ടിക്കതാവും എന്നവൈൻ തനീരുമേതാനണ്ടിച്ചു. അവൈൻ
വൈലെണ്ടികയതാരു പതാഠവും തകന്റെ ജനീവൈണ്ടിതത്തെണ്ടിൽ നണ്ടിന്നണ്ട് ഉളകകതാണ്ടുവും സശ്വനവും 
അമ്മയവും മേണണ്ടിനുവും  ഭതാഷയവും സവുംസതാരത്തെണ്ടിനുവും പകരവും കവൈക്കതാൻ ഒന്നുവും 
ഇല.

ലെണ്ടിയതാന
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    ലെണ്ടിവുംഗസമേതശ്വവുംലെണ്ടിവുംഗസമേതശ്വവും

സമേകതാലെണ്ടിക  സമുഹത്തെണ്ടിൽ  ഏകറ  പസകണ്ടിയള്ള  വൈതാക്കതാണണ്ട്
"ലെണ്ടിവുംഗസമേതശ്വവും"   ഈ  ഭൂമേണ്ടിയണ്ടിൽ  എലതാവൈരുവും
തുലെര്യരതാണണ്ട്.സ്ത്രനീയവും,പുരുഷനുവും,ഭണ്ടിന്നലെണ്ടിവുംഗക്കതാരുവും ഈ സമൂഹത്തെണ്ടിൽ ഒപര
പരണ്ടിഗണന  ലെഭണ്ടിപക്കണവൈരതാണണ്ട്.എന്നതാൽ  ആണ്പകതായ്മ  കകതാടെണ്ടിക്കുത്തെണ്ടി
പതായപമതാള  മേറ്റു  ലെനീവുംഗക്കതാരുകടെ  അവൈകതാശങള  തടെവൈറയണ്ടിൽ
അടെക്കകപടുന്നു.പുരുഷ  പകനനീകൃതമേതായണ്ടി.ഈ  സമൂഹവും  മേതാറുപമതാള  മേറ്റു
ലെണ്ടിവുംഗക്കതാരുകടെ  സശ്വപ്നങളക്കണ്ട്  പപതാലവും  പരണ്ടിതണ്ടികള  നണ്ടിശ്ചയണ്ടിപക്കണണ്ടി
വൈരുന്നു.പചനീന  കതാലെത്തെണ്ട്  നതാവും  സ്ത്രണ്ടികയ  പദവൈതയതായണ്ടി
കണക്കതാക്കണ്ടി,അവൈകള  ബഹുമേതാനണ്ടിച്ചു.സ്ത്രണ്ടി
അമ്മയതാണണ്ട്,പദവൈണ്ടിയതാണണ്ട്,സപഹതാദരണ്ടിയതാണണ്ട്  എന്നകതലതാവും  നതാവും  പകട്ടു
പഴകണ്ടിയ പലവൈണ്ടിയതാണണ്ട്.പഘതാരപഘതാരമേതായ പസവുംഗങളണ്ടിൽ മേതാത്രപമേ ഈ
വൈതാചകങള  നതാവും  പകളക്കതാറുള്ളു  എന്നതതാണണ്ട്  സതര്യവും.ജനീവൈണ്ടിത
യഥതാർതര്യത്തെണ്ടിപലെക്കണ്ട് കടെക്കുപമതാള ഈ വൈതാചകങളുകടെ പസകണ്ടി നതാവും
വൈണ്ടിസ്മരണ്ടിക്കുന്നു.മേനുഷര്യൻ  കൃഷണ്ടിപപതാലള്ള  കതായണ്ടികതാധശ്വതാനമേതായ
പമേഖലെകളണ്ടിപലെക്കണ്ട് സശ്വനവും ജനീവൈണ്ടിതവും വൈഴണ്ടി തണ്ടിരണ്ടിച്ചണ്ട് വൈണ്ടിടപപതാള മുതലെതാവൈതാവും
ഒരു  പപക  സ്ത്രണ്ടി  പണ്ടിപന്നതാടണ്ട്  തള്ളകപടതണ്ട്.  ശതാരനീരണ്ടികപരമേതായ  ചണ്ടിലെ
പരണ്ടിമേണ്ടിതണ്ടികള  സ്ത്രണ്ടിക്കണ്ട്  ഉണണ്ട്,എങണ്ടിൽ  പപതാലവും  അതണ്ട്  മേറണ്ടികടെക്കതാനുള്ള
മേതാനസണ്ടിക  പശഷണ്ടിയവും  അവൈളക്കുണണ്ട്.സ്ത്രണ്ടികയ  നതാവും  ബഹുമേതാനണ്ടിക്കതാൻ
മേറന്നുപപതാകുന്നതണ്ട്  കകതാണണ്ട്  തകന്നയതാണണ്ട്,അവൈർകക്കതണ്ടികരയള്ള
അതണ്ടിക്രമേങള  ഇന്നുവും  തുടെർന്നണ്ട്  കകതാപണയണ്ടിരണ്ടിക്കുന്നതണ്ട്.സസൗമേര്യയണ്ടിലവും,
ജണ്ടിഷയണ്ടിലവും  ഡൽഹണ്ടി  കപണ്കുട്ടുയണ്ടിലവും  ആ  പരമര
അവൈസതാനണ്ടിക്കുന്നണ്ടില.ഇവൈക്കുള്ള  കതാരണവും  നമ്മുകടെ  സമൂഹമേതാണണ്ട്.ഈ
പനീഡന  പകസുകളണ്ടിൽ  പതണ്ടിസതാനത്തെണ്ട്  നണ്ടിൽപക്കണതണ്ട്  നമ്മുകടെ
ചണ്ടിതലെരണ്ടിച്ച  ചണ്ടിനതാഗതണ്ടിയതാണണ്ട്.ഒരു  കപണ്  കുടണ്ടി  ജനണ്ടിച്ചതാൽ  അവൈകള
കകതാലതാൻ  ശ്രമേണ്ടിക്കുന്ന  അമ്മമേതാരുള്ള  രതാജര്യമേതാണണ്ട്  നമ്മുകടെ  ഇനര്യ.ഒരു
കപണണ്ട്  വൈളർന്നണ്ട്  തുടെങ്ങുപമതാള  അവൈളക്കണ്ട്  നണ്ടിയന്ത്രണങള
ഏർകപടുത്തുന്നു.ഒരു സ്ത്രണ്ടിയതായതണ്ടിനതാൽ നനീ  അതണ്ട്  കചയരുതണ്ട്,അകലങണ്ടിൽ
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കചയണവും  എന്നണ്ട്  ഓപരതാ  വൈനീടണ്ടിലവും  മേതാതതാപണ്ടിതനീക്കള
ശ്രദണ്ടിക്കുപമതാള,തതാകനതാരു  സ്തനീയതാണണ്ട്  തനണ്ടിക്കണ്ട്  പണ്ടിന്നണ്ടിൽ  നണ്ടിൽക്കതാപന
അവൈകതാശമുള്ളു  എന്ന  ഒരു  കതറ്റണ്ടിദതാരണക്കണ്ട്  അവൈള  പപതാലമേറണ്ടിയതാകത
അവൈള  അടെണ്ടിമേയതാകുകയതാണണ്ട്.  ശതാരനീരണ്ടികമേതായ  വൈളർച്ച  വക  വൈരണ്ടിച്ചണ്ട്
കഴണ്ടിഞതാൽ  പലെപപതാഴുവും  അതണ്ട്  കപണണ്ടികന്റെ  സശ്വതാതന്ത്രങള
അവൈസതാനണ്ടിക്കതാറതായണ്ടി എന്നതണ്ടികന്റെ ചുവൈന്ന മുദയതായണ്ടി മേതാറുന്നു.ശരനീരത്തെണ്ടിൽ
വൈരുന്ന  മേതാറ്റങളക്കനുസരണ്ടിച്ചണ്ട്  സമൂഹുവും  അവൈപളതാടെണ്ട്  കപരുമേതാരുന്ന
രനീതണ്ടികളുവും മേതാറുന്നു.എത്ര മൂടെണ്ടികവൈച്ചതാലവും അവൈളുകടെ ശരനീരത്തെണ്ടിപലെക്കണ്ട് തുറണ്ടിച്ചു
പനതാക്കതാൻ കഴുകൻ കണ്ണുകള ഉയരുപമതാള അവൈള,അവൈളുകടെ ശരനീരകത്തെ
ബഹുമേതാനണ്ടിക്കതാൻ  മേറക്കുന്നു.ആർത്തെവൈവും  അശുദണ്ടിപയതാ.വജവൈണ്ടിക
പക്രണ്ടിയപയതാ  എന്നതുവും  നതാവും  നമ്മുകടെ  യകണ്ടിക്കണ്ട്  വൈണ്ടിപധയമേതാപക്കണ
പചതാദര്യമേതാണണ്ട്.ഇത്തെരത്തെണ്ടിലള്ള  ഒരു  സമൂഹത്തെണ്ടിൽ  ജനീവൈണ്ടിക്കുപമതാള  ഒരു
പുരുഷനണ്ട് സ്ത്രണ്ടിക്കണ്ട് നൽകതാൻ കഴണ്ടിയന്ന ബഹുമേതാനത്തെണ്ടികന്റെ അളവൈണ്ട് വൈളകര
ചുരുങണ്ടി  പപതാകുന്നു.  അപപതാള  തനീർച്ചയതായവും  സ്ത്രണ്ടിക്കണ്ട്  എതണ്ടിപരയള്ള
അതണ്ടിക്രമേങള  കുറയകയണ്ടില.ആരതാണണ്ട്  സതര്യത്തെണ്ടിൽ
കുറ്റക്കതാരൻ,കപമേണ്ട്ണണ്ടികന്റെ സശ്വപ്നത്തെണ്ടിനണ്ട് മേതണ്ടിലകള      തനീർക്കുന്ന ഓപരതാ
മേതാതതാപണ്ടിതതാക്കളുവും,  സശ്വനവും  സപഹതാദരണ്ടികയ  സവുംരകണ്ടിച്ചണ്ട്  കകതാണണ്ട്
മേകറ്റതാരതാളുകടെ  സപഹതാദരണ്ടിയകടെ  ശരനീരത്തെനീപലെക്കണ്ട്  കതാമേഭതാപനതാകടെ
ഉറ്റുപനതാക്കുന്ന  ഓപരതാ  സപഹതാദരനുവും,പണതാണണ്ട്  നനീ  എന്നതണ്ട്  ഒരു
പഴണ്ടിപപതാകലെ അവൈളണ്ടിൽ ചുമേത്തുന്ന ഓപരതാ വൈര്യകണ്ടിയവും യതാഥതാർതര്യത്തെണ്ടിൽ
ഓപരതാ  പനീഡനങളക്കുവും  വൈളവും  കവൈച്ചണ്ട്  കകതാടുക്കുകയതാണണ്ട്  സമൂഹത്തെണ്ടിൽ
സ്ത്രനീകയ  അസഭര്യമേതായ  ഭതാഷയതാലവും,  പവൃത്തെണ്ടിയതാലവും  കതാർന്നു  തണ്ടിന്നതാൻ
കവൈമ്പുന്ന പണ്ടിശതാചുകളണ്ടിൽ നണ്ടിന്നണ്ട്  രകപനടെതാൻ ആവൈരുതണ്ട്  അവൈള വൈസ്ത്രവും
ധരണ്ടിക്കുന്നതണ്ട്. തതാൻ എനണ്ട് വൈസ്ത്രവും ധരണ്ടിക്കണകമേന്നു പപതാലവും ഒരു കപണണ്ടിനണ്ട്
സശ്വയവും  നണ്ടിഷശ്ചയണ്ടിക്കതാൻ  കഴണ്ടിഞണ്ടികലങണ്ടിൽ  അവൈളക്കണ്ട്  മേകറ്റനണ്ട്
സശ്വതാതന്ത്രമേതാണണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെണ്ടിനണ്ട് നൽകതാൻ സതാധണ്ടിക്കുക എന്നതണ്ട് ഒരു
വൈലെണ്ടിയ  പചതാദര്യ  ചണ്ടിഹ്നമേതാണണ്ട്.പലെപപതാഴുവും  മേതങളുവും  അവൈകള
മേസൗനണ്ടിയതാക്കുന്നു.എലതാ  മേതങളുവും  സവുംരകണ്ടിപക്കണതണ്ട്  കപണണ്ടികന്റെ
വൈണ്ടിശുദണ്ടികയയതാണണ്ട് മേറണ്ടിച്ചണ്ട് അവൈളുകടെ ചണ്ടിറകുകകള അരണ്ടിയല.
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 ഭണ്ടിന്നലെണ്ടിവുംഗക്കതാപര  എന്നുവും  ഈ  സമൂഹവും
ഒറ്റകപടുത്തെണ്ടിയണ്ടിപടയള്ളു.പുരുഷനതായണ്ടി  ജനണ്ടിച്ചുട്ടുവും  ഉള്ളണ്ടിൽ  സ്ത്രനീയതായണ്ടി
ജനീവൈണ്ടിക്കുന്നവൈർ  അകലങണ്ടിൽ  സ്ത്രനീ  ശരനീരത്തെണ്ടിൽ  പുരുഷ  ഹൃദയവും
അണണ്ടിയന്നവൈരതാണണ്ട്  ഭണ്ടിന്നലെണ്ടിവുംക്കതാർ.പവൈഷവുംകകടണ്ടി  പതാട്ടുവും  പതാടെണ്ടി  പണവും
കവൈരതാൻ വൈരുന്ന രൂപങളതായണ്ടി അവൈകര കതാണുപമതാള നതാവും അറുപപതാകടെ
അവൈകര പനതാക്കണ്ടിയണ്ടിരണ്ടിക്കതാവും.  എന്നതാൽ ആ പവൈഷവും കകടണ്ടിയതാടെതാൻ അവൈർ
ആഗ്രഹണ്ടിച്ചതല,ഈ സമൂഹവും പകതാമേതാളണ്ടിയതാക്കണ്ടി തനീർത്തെതതാണണ്ട് എന്നണ്ട് നതാവും
ഓർക്കണവും.തകന്റെ  ലെണ്ടിവുംഗകത്തെ  അവുംഗണ്ടികരണ്ടിക്കതാൻ  കഴണ്ടിയതാകത  പപതായ
വൈനീട്ടുകതാർ അവൈകര കതരുവകളണ്ടിപലെക്കണ്ട് വൈലെണ്ടികച്ചറണ്ടിയന്നു. കതരുവൈണ്ടിൽ പവൈണ
ഭകണവും  ലെഭണ്ടിക്കതാകത,  പഠണ്ടിക്കതാനുള്ള  അവൈകതാശവും  ലെഭണ്ടിക്കതാകത,
സതാപനങളണ്ടി ൽ   പജതാലെണ്ടി  നണ്ടിപഷധണ്ടിക്കുപമതാള  അവൈർക്കണ്ട്  മുന്നണ്ടിൽ
ആകകയള്ള  മേതാർഗമേതാണണ്ട്  ആ  പവൈഷവും  കകടലകള.  പുരുഷനുവും  സ്ത്രനീയവും
മേതാത്രമേതാണണ്ട്  മേനുഷകുലെത്തെണ്ടിൽ  പണ്ടിറന്നകതന്നണ്ട്  നതാവും
കണക്കതാക്കുന്നുള്ളു.സശ്വനവും  അവൈകതാശങള  നണ്ടിപഷധണ്ടിക്കകപടണ്ട്
ഇരുടണ്ടിപലെക്കണ്ട്  ഇവൈരുകടെ  ജനീവൈണ്ടിതങള  വൈവൈണ്ടി  മേതാറണ്ടി
സഞരണ്ടിക്കുന്നു.സമൂഹത്തെണ്ടിലെണ്ട്റ  മുന്നണ്ടിപലെക്കണ്ട്  ഭണ്ടിന്നലെണ്ടിവുംഗക്കതാർ  ഇന്നണ്ട്
ഉയർന്നണ്ട് വൈരുന്നുകണങണ്ടിലവും അവൈകര മേനുഷര്യരതായണ്ടി പരണ്ടിഗണണ്ടിക്കതാൻ ഇന്നുവും
നമ്മുകടെ  സമൂഹവും  സമ്പൂർണമേതായണ്ടി  തയതാറതായണ്ടിടണ്ടില  അവൈർക്കുവും
അവൈകതാശങളുവും പവൈദനയവും,  ദുദുഃഖങളുവും ഒകക്കയണണ്ട് എന്നണ്ട് ശകതാരങളുകടെ
മുളമുനകള അവൈർക്കണ്ട് പനപര എറണ്ടിയപമതാള നതാവും ഓർക്കണവും.

                                  ലെണ്ടിവുംഗങളുകടെ പപരണ്ടിൽ സമേതശ്വവും
നണ്ടിലെനണ്ടിൽക്കതാത്തെ ഒരു സമൂഹത്തെണ്ടിനണ്ട് ഉന്നതണ്ടി വക വൈരണ്ടിച്ചു എന്നണ്ട് നമുക്കണ്ട്

പറയതാൻ കഴണ്ടിയ.പണ്ടിന്നണ്ടിൽ നണ്ടിൽക്കുന്നവൈർക്കണ്ട് മുപന്നതാടണ്ട് വൈരതാൻ
അവൈസരങളതാണണ്ട് ആവൈശര്യവും .മേനുഷര്യകലെ അവൈകന്റെ ഹൃദപയതാന്നതണ്ടിയകടെയവും

കഴണ്ടിവൈണ്ടികന്റെയവും അടെണ്ടിസതാനത്തെണ്ടിൽ അവുംഗണ്ടികരണ്ടിക്കതാൻ ഒരു
സമൂഹത്തെണ്ടിനണ്ട് സതാധണ്ടിക്കണവും.                പഞ്ചമളി
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  നത്തിപന ഞത്താൻ എന്തു വത്തിളത്തിക്കുരം

നത്തിരത്താഹത്താരപമനണ് സകള്ക്കുസമത്താസഴ ആരുപമത്താനണ് പഞട്ടുരം. 
കൂട്ടുകത്താർകണ് എത്രസനരരം ഭക്ഷണരം കഴത്തികത്താപത കത്താസറ്റുരം? 
ഒനണ്....രണണ്.....മൂനണ്..... രണ്ടുദത്തിവസരം കഷ്ടത്തിച്ചണ്, പെത്തിപന വയ കടുകണ് 
വറുക്കുനതത്തിപൻറയുരം മജീൻ പപെത്താരത്തിക്കുനതത്തിലപൻറയുരം മണമടത്തിചെത്താൽ 
മതത്തി , വത്തായയത്തിൽ കപ്പസലത്താടത്തികത്താൻ. അസപ്പത്താഴത്താസണത്താ ആഹത്താരരം?

എങ്കെത്തിലരം, മനുഷദർകണ് ഭക്ഷണപമത്താനരം കഴത്തികത്താപത ഒരു മത്താസരം 
വപരപയങ്കെത്തിലരം കഷ്ടത്തിച്ചണ് പെത്തിടത്തിചനത്തിൽകത്താരം. ക്ഷജീണരം പകത്താണണ് ശരജീരരം 
കുഴഞ്ഞണ് കത്തിടന സപെത്താകുരം എസനയുള. കണ്ണത്തിൽ ഇരുട്ടുരം കയറുരം.

എനത്താൽ പവളരം കുടത്തികത്താപതസയത്താ? ഏറത്തിയത്താൽ ഒരത്താഴ്ച. അതണ് 
കഴത്തിഞ്ഞത്താൽ പെറത്തില. പപെത്താന തരത്താപമന പെറഞ്ഞത്താലരം, ഇല, പെറത്തില.
ശരജീരതത്തിൻപറ അഞത്തിപലത്താനരം ജലരം നഷ്ടപപ്പടത്താൽ പെത്തിപന 
ആർക്കുരം രക്ഷത്തികത്താൻ പെറത്തില. മരണരം തപന.

അതത്താണണ്, ഈ പവളതത്തിൻപറ പത്താധത്താനദരം. കണത്താൽ പെഞ 
പെത്താവരം.'' എപന പവറുപത വത്തിസടകണ്, ഞത്താൻ ഇവത്തിപട 
എവത്തിപടപയങ്കെത്തിലരം കഴത്തിസഞ്ഞത്താളത്താരം'' എന ഭത്താവരം. പെസക്ഷ ആളണ് 
വത്തിഐപെത്തിയത്താണണ്. പവളമത്തായത്തി കുടത്തിപചെങ്കെത്തിലരം ചെത്തായ, കത്താപ്പത്തി, പെത്താൽ, 
ജക്യൂസണ് എനത്തിങ്ങപനയത്തായത്തി രണ്ടു ലത്തിറസറത്താളരം പവളരം ഒരുദത്തിവസരം 
നമ്മുപട ശരജീരതത്തിപലത്തുനുണണ്. ശരജീരതത്തിനകപത പെല 
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പവർതനങ്ങളരം ശരത്തിയത്തായത്തി നടകണപമങ്കെത്തിൽ, രണ്ടുദത്തിവസരം എട്ടു 
പെതണ് ഗത്താസണ് പവളപമങ്കെത്തിലരം കുടത്തികണരം.

പെതണ് ഗത്താസണ്? അതണ് അധത്തികമത്താണണ്? മനുഷദശരജീരതത്തിൽ 60-70 
ശതമത്താനവുരം പവളമത്താണണ്. തടത്തിയൂർ പപെത്താങ്ങച്ചവുരം ഒപക 
ഉപണസനയുള.

ജജീവൻ ഉളവർക്കുമത്താത്രസമ പവളരം ആവശദമുള എനണ് 
കരുസതണ. ഉദത്താഹരണതത്തിനണ്, ജജീവനത്തിലത്താത ഒരു പെട്ടുസത്താരത്തി 
കുടത്തിക്കുന പവളരം എത്രപയനണ് കണക്കുകൂടത്തി സനത്താകണരം. 
അത്ഭുതപപ്പടരുതണ്. ഒരു പെട്ടുസത്താരത്തി ഉണത്താക്കുവത്താൻ ഏതത്താണണ് 10000 
ലത്തിറർ പവളരം സവണരം. ഒരു പെത്താകറണ് പറത്താടത്തി നമ്മുപട 
ഭക്ഷണസമശയത്തിൽ എതത്തികത്താൻ 600 ലത്തിഫണ്. സഗത്താതമണ് മുതൽ 
പറത്താടത്തി പപെത്താതത്തിയുന കവർ ഉതണ്പെത്താദത്തിപ്പത്തിക്കുനതു വപരയുള 
ജലവത്തിനത്തിസയത്താഗ തത്തിൻപറ കണകത്താണത്തിതണ്. നപലത്താരു കത്താർ 
നത്തിരതത്തിലൂപട ഓടത്തികത്താൻ പെത്താകതത്തിൽ ആകത്താൻ സവണതുരം 3 
ലക്ഷതത്തി എണ്പെതത്തിനത്തായത്തിരരം ലത്തിറർ. 

                                       അപത, ഒനത്തിനുരം പവളരം കൂടത്താപത 
പെറത്തില. മനുഷദശരജീരതത്തിൽ എനത്തിനത്താണണ്  ഇത്രയുരം അധത്തികരം 
പവളരം? അവത്തിപട ഒഴുകുന സചെത്താരയത്തിസല?  ഇതത്തിലരം പത്താധത്താനദ 
ഘടകരം പവളരംതപന. പവളതത്തിൻപറ ആവശദരം ഇനത്തിയുമുണണ്. 
ഇഷ്ടമുള ഭക്ഷണരം കത്തിടത്തിയത്താൽ കൂട്ടുകത്താർ പവറുപത വത്തിടുസമത്താ? വർഗരം 
അരചരം സവവത്തിചരം ഉണത്താകത്തിയ ഭക്ഷണരം മുഴുവൻ ഒറയടത്തികണ് ചെവചരം 
വത്തിഴുങ്ങത്തിയുരം  അകതത്താകത്തി കളയത്തിസല ?  അപതത്താപകപയത്താനണ്  
അരച കലകത്തി ദഹത്തിപ്പത്തിച്ചണ്  എടുസകസണ ?    ആവശദമത്തിലത്താതതു 
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പുറത്തു   കളയസണ ?   ദഹനരം നടനത്താസല ആവശദതത്തിനു 
ശക്തത്തിയുണത്താകൂ .  മരതത്തിൽ കയറത്താനുരം ഓടത്തിച്ചത്താടത്തി നടകത്താനുരം 
ബകൗണറത്തി ദലനത്തിസലകണ് സച്ചത്തിൻ ദസലത്തിൽ പെനണ്   വജീശത്തി 
അടത്തികത്താനുരം ഒപക ശക്തത്തി സവണരം . മത്താത്രമല ,  ഭക്ഷണതത്തിനത്തായത്തി 
കത്താത്തുനത്തിൽക്കുന   അവയവങ്ങള്കണ് അതു 
എതത്തിചപകത്താടുക്കുകയുരം സവണരം .  ശരജീരതത്തിപല മത്താലത്തിനദങ്ങള് 
അപ്പസപ്പത്താള്   അരത്തിച കളയണരം .  അതത്തിനു ശരജീരതത്തിപല 
അരത്തിപ്പകപള  സഹത്തായത്തികണരം .  ഇതത്തിപനത്താപക വത്തിയർപ്പു 
ഒഴത്തിക്കുനതണ് പവളമത്താണണ് ശരജീരതത്തിൽ നടക്കുന 
രത്താസപവർതനങ്ങളപട  സമൽ ഒരു കണരം പവയ്ക്കണരം . 

                                        പമത്താതരം സമൽസനത്താടരം ;  കുപറസയപറ
സജത്താലത്തികളരം .  സകത്താശങ്ങളപട ആസരത്താഗദവുരം സന്തുലത്തിതത്താവസയുരം  
സനത്താകത്തിനടനണ്  ഉറപ്പത്താകണരം .  ഇടയ്ക്കണ് കുറച്ചധത്തികരം ഉപ്പണ്   ശരജീരരം 
അകതത്താകത്തിയത്താൽ    ഉടൻ കുസറ പവളതത്തിനണ് ഓർഡർ 
പകത്താടുക്കുരം .  എപനത്താപക പെണത്തിയത്താണണ് പവളതത്തിനണ് ? 

                                        ശരജീരതത്തിപല ഒരു 
ഓള്റകൗണറത്താണണ് പവളരം .  ഓള്റകൗണർ വജീണത്താൽ,  കളത്തി 
സതത്താറതണ്  തപന .......!!!
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 ആ  തണലത്തിൽ

                       അമയുപട മരണസശഷരം അയത്താള് 
ആദദമത്തായത്താണണ് തൻപറ നത്താടത്തിസലകണ് സപെത്താകുനതണ്. തൻപറ 
നത്താടത്തിപനയുരം വജീടത്തിപനയുരം കുറത്തിച്ചണ് സരംസത്താരത്തിക്കുസമത്താള് അയത്താകണ്  
ഇനരം എനരം നൂറുനത്താവത്താണണ്. അവത്തിപട കുറചദത്തിവസരം 
തത്താമസത്തികത്താൻ സപെത്താകുനതത്തിൽ അയത്താള്കണ് അതത്തിയത്തായ 
സസനത്താഷമുണണ് എനത്താൽ അമയത്തിലത്താത വജീടത്തിപനക്കുറത്തിച്ചണ് 
ആസലത്താചെത്തിക്കുസമത്താള് ആ കണകള് നത്തിറഞ. അചൻ മരത്തിച്ചസപ്പത്താള് 
എലത്താരം തകർന  എനണ് കരുതത്തി എലത്താവരുരം. എനത്താൽ അമ ആ 
വജീടത്തിനണ്   പനടുരം  തൂണത്തായത്തി മത്താറത്തി. തൻപറ മൂനണ് മകപളയുരം അമ 
പെഠത്തിപ്പത്തിച്ചണ്  വലത്തിയ നത്തിലകളത്തിൽ  എതത്തിച. പെസക്ഷ അമ മരത്തിക്കുരം മുമണ്
അമപയ ഒനണ്  നനത്തായത്തി   ശുശ്രൂഷത്തികത്താൻ ആർക്കുരം കഴത്തിഞ്ഞത്തില. 
മരത്തിക്കുനതത്തിനണ് ഒരുദത്തിവസരം മുമണ് അമ മകപന വത്തിളത്തിച്ചണ് 
സരംസത്താരത്തിച്ചതത്താണണ്. സമത്താസന..... നത്തിങ്ങള്  മൂന  സപെരുരം 
സപെരക്കുടത്തികളരം ഒപക ഒനണ്  ഒനത്തിച്ചണ് കത്താണണപമനണണ്. 
സഫത്താണത്തിനു പുറപത മകൗനതത്തിനണ് കത്താസതത്താർതണ് ദത്തിനണ് സശഷരം അമ
പെറഞ, സത്താരമത്തില നത്തിങ്ങള്പകത്താപക ഒരുപെത്താടണ് സപെത്താപലയുണത്താകുരം, 
അമയ്ക്കറത്തിയത്താരം. അമയുപട ആ  പചെറത്തിയ ആഗഹരം സപെത്താലരം 
സത്താധത്തിച്ചണ്  പകത്താടുകത്താൻ   കഴത്തിയത്താതതത്തിൽ അയത്താള്കണ്     
കുറസബത്താധമുണണ്. വജീടത്തിൽ എതത്തിയസപ്പത്താള് അയത്താള്  ആദദരം 
പചെനതണ് മുറപത മത്താവത്തിൻ ചുവടത്തിപല കത്താണണ്.  ആ മത്താവത്തിനുരം 
അമയരം മത്താത്രസമ അയത്താളപട കുടത്തികത്താലപത കുസൃതത്തികള് 
മുഴുവനുരം അറത്തിയൂ. എത്രസയത്താ തവണ ഈ മത്താവത്തിനണ്  ചുറ്റുരം വടത്തിയുമത്തായത്തി
എൻപറ പെത്തിറപക അമ ഓടത്തിയതത്താണണ്. എലത്താരം ഓർതസപ്പത്താള് ഒരു 
പചെറു പുഞത്തിരത്തി അയത്താളപട ചുണത്തിൽ വത്തിടർന.  മത്താമഴകത്താലരം 
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തുടങ്ങത്തിയത്താൽ അയത്താളപടയുരം  സസഹത്താദരങ്ങളപടയുരം    സത്താനരം  
എസപ്പത്താഴുരം ആ മത്താവത്തിനു ചുവടത്തിൽ ആയത്തിരത്തിക്കുരം. പപെടനണ് ആസരത്താ 
അയത്താളപട സതത്താളത്തിൽ  ഒനണ് തടത്തി. ഓർമകളത്തിൽ നത്തിനണ്  അയത്താള് 
പെത്തിൻവത്താങ്ങത്തി. അതണ് അയത്താളപട സചെടൻ ആയത്തിരുന. അവർ 
ഇരുവരുരം വജീടത്തിസലകണ്  പസവശത്തിച. അയത്താളപട സചെച്ചത്തിയുരം കുടുരംബവുരം 
രണ്ടുദത്തിവസരം മുസമ തപന അവത്തിപട എതത്തിയത്തിരുന. അയത്താള് ആ 
വജീടത്തിസലകണ് എതത്തിയതണ് ഓർമകളത്തിൽ ഒരല്പരം ദത്തിവസരം ജജീവത്തിക്കുക 
എനതത്തിനണ് മത്താത്രമത്തായത്തിരുന. എനത്താൽ ആളപട സചെടനുരം സചെച്ചത്തിയുരം 
വനതണ്  മപറത്താനത്തിനത്തായത്തിരുന. എലത്താരം വത്തിൽകണരം  ലത്താഭരം 
സനടണരം. ഓർമകള് അവരുപട തജീരുമത്താനപത  
അലടത്തിയത്തിരുനത്തില. ഒരുപെസക്ഷ സജത്താലത്തി കത്താരണരം യത്താത്രകള് ആയത്തി 
തജീർന അവരത്തിൽ ഓർമകള്  മരത്തിച്ചത്തിരത്തികത്താരം. സചെടപനയുരം 
സചെച്ചത്തിയുപടയുരം തജീരുമത്താനരം  സകടസപ്പത്താള് അയത്താള്  ഒനണ്  പഞടത്തി. 
അയത്താളപട മറുപെടത്തി മകൗനരം മത്താത്രരം ആയത്തിരുന. അനരത്താത്രത്തി 
അയത്താള്കണ് ഉറങ്ങത്താൻ  കഴത്തിഞ്ഞത്തില. അയത്താള് ആ ഇരുടത്തിലൂപട 
മത്താവത്തിൻ ചുവടത്തിസലകണ് നടന. പെശത്താതലതത്തിൽ ഒരു ഇളരംകത്താറണ്   
വജീശത്തി പകത്താണത്തിരുന. അവത്തിപട എവത്തിപടസയത്താ അമയുണണ് എനണ്  
അയത്താളപട ഹൃദയരം മന്ത്രത്തിച. അയത്താള് ആ   മത്താവത്തിൻ ചുവടത്തിൽ  
പമപല തല ചെത്തായത്തിച. അമയുപട മടത്തിയത്തിൽ പെണണ് കത്തിടനത്തിരുനതണ് 
അയത്താള് ഓർത്തുസപെത്തായത്തി. അമയുപട മടത്തിയത്തിൽ  പെണണ്കത്തിടകത്താൻ  
അവർ മൂനസപെരുരം  വഴകത്തിടുരം ആയത്തിരുന. എനത്താണണ് അമയുപട 
അവസത്താനകത്താലതണ് കത്തിടകത്താനണ് സപെരുരം  വഴകണ് കൂടുമത്തായത്തിരുന 
എനത്താൽ അമയുപട അവസത്താനകത്താലതണ് ....  ഇനണ് അവർ 
എലത്താരം വത്തില്ക്ക ണരം  എനപെറയുന... ഈ വജീടത്തിനണ്  ഒരു തുക   
നത്തിശയത്തികത്താൻ ആർകത്താണണ് കഴത്തിയുക. അവരുപട ഓർമകളരം 
അവർകണ് വത്തിൽകത്താൻ സത്താധത്തിക്കുസമത്താ, അയത്താള്   ചെത്തിനത്തിച. 

                                                                 48                                                      PGHSS



49

AURORA

അമയുപട കണനജീർ സപെത്താപല ഒരു ഇല അയത്താളത്തിസലകണ് വജീണ. 
തൻപറ അമ ഇപതലത്താരം കണണ് കരയുകയത്താണണ്. അയത്താള് 
മനസത്തിൽ ഒരു കത്താരദരം ഉറപ്പത്തിച .  അവർ  എലത്താരം വത്തിൽകപട ഈ 
വജീടണ് മത്താത്രരം    ബത്താകത്തി പവയ്ക്കണരം  അതണ് മത്താത്രരം മതത്തി അയത്താള്കണ്. 
അതണ് ഒരത്തികലരം ഒരു  ലത്താഭ  കച്ചവടമല  അയത്താള്കണ്, പെസക്ഷ 
പെണരം മത്താത്രരം സപെത്താരസലത്താ ഒരത്താള്കണ് ജജീവത്തികത്താൻ. ഓർമകളരം 
സവസണ. നത്താപള ഈ തജീരുമത്താനരം അറത്തിയത്തിക്കുസമത്താള് അവർ 
അയത്താപള ബുദ്ധത്തി ശൂനദൻ എനണ് പെറയുരം എനരം അയത്താള്കറത്തിയത്താരം. 
അമയുപട മരണസശഷവുരം അമസയത്താപടത്താപ്പരം ജജീവത്തികത്താൻ  ഭത്താഗദരം 
മത്താത്രരം മതത്തി  അയത്താള്കണ്. അമയുപട സസ്നേഹതത്തിൻപറ തണലത്തിൽ 
അയത്താള് അനണ് ആ മത്താവത്തിൻ ചുവടത്തിൽ  ഉറങ്ങത്തി...

ദദേവപ്രളിയ
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 PUZZLE
A P S T M Q W S P   C
B M S E P M L O O P
T   L M U Y T R   M N Y
O R   A S L Y   P A G   P
O Q N   P I   U S R I   R
L Q M G   T Y A E M   I

  K   I   T    E R   O A W P   N
O R   R G P I  P Q K   T
S U V P A S M P M   E
P C E D    C   P   U E S   R

   
➢➢ COMPUTERCOMPUTER
➢➢ KITEKITE
➢➢ PRINTERPRINTER
➢➢ CPUCPU
➢➢ LOOPLOOP
➢➢ TOOLTOOL

DEVAPRIYA KDEVAPRIYA K
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