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മജാറുന്ന  സജാസങ്കേതതികവതിദത്യജാസലജാകതപ  കജാല്നതറ്റജാനത,
കരുസതജാനട  മുസന്നജാട്ടുസപജാകജാനള്ള  ഉജശല  ശമങ്ങളജാണപ  
നമ്മുനട  സ്കൂളകളതില്  ഇന  കജാണജാനജാവുന്നതപ.അറതിവപ  
മനറ്റജാരജാളതില്നതിന്നപ  പകര്നകതിട്ടുക  എന്നതതിനപ്പുറഹ  
ഒജാസരജാരുതരുഹ  സശയഹ  നതിര്മതിസക്കേമതിസക്കേണ്ടതജാനണനള്ള
തതിരതിച്ചരതിവതിനന്റെ  ഫലമജായതി  രൂപഹ  നകജാണ്ട  ലതിറ്റതില്  കകറ്റപസപ
എന്ന  കുട്ടതികളനട  ഐ.ടതി  കൂട്ടജായ്മ  ഇതതിനനജാരുദജാഹരണമജാണപ.
ഇതതിനന്റെ  പരതിസപഷതിതമജാണപ  ഇന  നതിങ്ങളനട  
കകകളതിനലത്തുന്ന  ഡതിജതിറ്റല്  മജാഗസതിന  എന്നപ  തശ്രീര്ത്തു
പറയജാനജാവുഹ.
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ജജാതതിയതിലല്ല സസ്നേഹക
മനുഷഷ്യമനസതില് നതിറഞ്ഞു നതില്സകണ
പരമപ്രധജാനമജാക പുണഷ്യമജാണണ് സസ്നേഹക
ജജാതതിയതില്ല മതമല്ല പ്രധജാനക
മനുഷഷ്യമനസതില് വതിളങ്ങുന്ന സസ്നേഹമജാണണ്
സദേശഭജാഷജാ ഭജാന്തുകള് വവടതിഞണ്
സുന്ദരമജാക സലജാകക പണതിയുവതിന് സസജാഭരസര
                       x.....x......x.                                              

നജാടുവജാഴതിയുക രജാമനുക

ഒരതികല്  ഒരു നജാടുവജാഴതി തവന്റെ ഗ്രമതതിലൂവട പല്ലകതില് യജാത
വചെയ്യുകയജായതിരുന.  പല്ലകതിവന്റെ  ഭജാരക  തജാങജാനജാവജാവത
പല്ലകണ്  ചുമട്ടുകജാരതിവലജാരജാള്  കുഴഞ്ഞുവവീണു  മരതിച.  മറ
പല്ലക്കുചുമട്ടുകജാര് രജാമന് എന്ന തജാഴ്ന്ന ജജാതതിയതില്  വപട്ടയജാവള
പല്ലക്കു ചുമക്കുവജാന് വതിളതിച.  രജാമന് അവസരജാവടജാപക  പല്ലക്കു
ചുമക്കുവജാന്  കൂടതി.  രജാമന്  ഒഴതിവക  മറള്ളവര്  പല്ലക്കു
ചെവതിട്ടതിമടുത. അതതിനജാല് പല്ലക്കു
കുലുങതി.  സദേഷഷ്യക വന്ന നജാടുവജാഴതി  വതിരതിമജാറതി  എന്നതിട്ടണ്  പറഞ്ഞു.
വതിഡതികവള എനജാണണ്  നതിങള് വചെയ്യുന്നതണ്.  അസപജാള് രജാമന്

Nirmal HSS Chemperi                           

                                                                             5



  Digital Spark

ബഹുമജാനസതജാവട പറഞ്ഞു  .ആരജാണണ് അങയുവട കണതിവല
വതിഡതി.  നജാക  എല്ലജാവരുക  മനുഷഷ്യര്  തവന്നയജാണണ്.  നമ്മളതിവല
ജജാനമതില്ലജായ്മയജാണണ്  നമ്മവള  സവര്തതിക്കുന്നതണ്.   ഇതണ്
നജാടുവജാഴതിയുവട മനസതില് സ്പര് ശതിച.     
പതിന്നവീവടജാരതികലുക നജാടുവജാഴതി ആവരയുക സവര്തതിരതിചകണതില്ല.

 x....x....x.....x....x                 

വജായനജാക്കുറതിപണ്      

എവന്റെ  പ്രതിയവപട്ട കഥകള്             
പശസ്ത  കഥജാകജാരതിശശ്രീമതതി.വല്സല എഴുതതിയ "എനന്റെ 
പതിയനപട്ട കഥകള്"എന്ന പുസ്തകമജാണപ ഞജാന  
വജായതിച്ചതപ.14-  കഥകളനട  സമജാഹജാരമജാണതി 
പുസ്തകഹ.ഡതി.സതി.ബുക്കേപസജാണപ ഈ  പുസ്തകഹ 
പദര്ശതിപതിച്ചതപ. 75  രൂപയജാണപ ഈ  പുസ്തകതതിനന്റെ വതിലജാ
എനന്റെ തയല്യനഹ,ദു ഷന്തനഹ ഭശ്രീമനമതില്ലജാത 
സലജാകഹ,ശജാരദയനട വശ്രീടപ,പൂരഹ,പച്ചണ്ടതിപരതിപതിനന്റെ 
സശജാദപ,അസശജാകനഹ അയജാളഹ,വതിദത്യജാധരന, സൂരത്യനനജാപഹ 
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നടന്ന ഒരു നപണ്കുട്ടതി,മണ്ടകതതിനല 
സദവതി,എരണ്ടകള്,പുഴ,ചജാമുണ്ടതിരതിക്കുഴതി,ശരതിരതതിനല 
ഉമ്പുകള് പഹഗുരുപുഷ്പതതിനന്റെ നതന ഇവയജാണപ 
കഥകള്.എനതിക്കേപ ഇതതില് എറ്റവുഹ ഇഷ്ടമജായതപ "ശജാരദയനട
വതിടപ" എന്ന കഥയജാണപ ശജാരദയനട സശപ്ന 
ഭവനനതപറ്റതിയജാണപ  ഇവതിനട പറയന്നതപ.ഇതപ 
വളനര നനല്ലജാരു പുസ്തകമജാണപ. 

കജാറതലയുന്ന  കജാറജാടതി
കജാറ്റത്തുലയന്ന  കജാറ്റജാടതി  സപജാനല  ഞജാന
സസ്നേഹതതിലുലയന്ന  കജാറ്റജാടതി  സപജാനല  ഞജാന
ഹൃദയതതില്  വതിരതിയന്ന  പൂക്കേളജാണപ  സസ്നേഹഹ
സസ്നേഹമജാണപ  മനഷത്യജാ  ജശ്രീവതിതഹ
ജജാതതിമതസഭദമസനത്യ  സസ്നേഹതിക്കുക  മര്തത്യജാ  നശ്രീ
സസ്നേഹമതിനല്ലങ്കേതില്  ജശ്രീവതിതഹ  നവറുഹ
തരതിശുഭൂമതിയജാനണന്നപ  ഒജാര്ക്കുക  നശ്രീ
കജാറ്റത്തുലയന്ന  കജാറ്റജാടതി  സപജാനല  ഞജാന
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                         കുട്ടന്

                     ഒരതിടതപ  ഒരു  അമയഹ  അച്ഛനഹ  
രണ്ടുമക്കേളമുണ്ടജായതിരുന.മൂതമകന  കുട്ടന  ഇളയമകന  
മതിട്ടു.എല്ലജാവരുഹ  കുട്ടനന  നപജാട്ടന  എന്നജാണപ  
വതിളതിക്കുന്നതപ.സുഖമതില്ലജാത  അച്ഛനന  സനജാക്കേജാന  
ഉണ്ടജായതിരുന്നതപ  മജാനസതിക  അസുഖഹ  ബജാധതിച്ചതിരുന്ന  
കുട്ടനജാണപ.അവനപ  മജാനസതിക  അസുഖമുണ്ടജായതിട്ടുഹ  അവനന
പരതിചരതിക്കേജാനത  എല്ലജായതിസപജാഴുഹ  കുറ്റനപടുതകയജാണപ  
അവനന്റെ  അമ      നചയപതതപ.അസുഖഹ  
ഉണ്ടജായതിരുന്നതതിനജാല്  അവനന്റെ     അമ  അവനന  ഏനറ  
നവറുത്തു.തനന്റെ  എല്ലജാ  സസ്നേഹവുഹ  വജാത്സലത്യവുഹ  അവനന്റെ  
അനജന  നല്കതി.എന്നജാല്  അവനന്റെ  അച്ഛനപ  അവന  
പജാണനജായതിരുന.അസുഖഹ  ബജാധതിച്ചു  കതിടക്കുന്ന  അവനന്റെ 
അച്ഛനഹ  പഠതിക്കേജാന  സപജാകുന്ന  ഇളയസസഹജാദരനഹ  
അമയഹ  തുണയജായതിരുന്നതപ  കുട്ടനജാണപ.തനന്റെ  
കുടുഹബനത  സപജാറ്റതിവളര്തജാനജായതി  പല  കടകളതിലുഹ  
പജാത്രങ്ങള്  കഴുകതിയഹ  മറ്റുള്ളവരുനട  ആട്ടുഹ  തുപ്പുഹ  
സഹതിച്ചപ  അവന  കഴതിഞ.അവര്ക്കേപ  ഭക്ഷണഹ  
നകജാണ്ടുനചല്ലുസമജാഴുഹ  അതപ  ആര്തതിസയജാനട   അവര്  
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സമടതിച്ചപ  കഴതിക്കുകയഹ  നചയ.കുട്ടന  വല്ലതുതഹ  കഴതിസച്ചജാ  
എന്നവര്  അസനശഷതിക്കേജാറുസപജാലുഹ  ഇല്ല.മജാനസതിക  
അസുഖമുള്ളതതിനജാല്  എല്ലജാവരുഹ  അവനന  നപജാട്ടനകുട്ടന  
എന്നപ   വതിളതിച്ചസപജാള്  അധതികഹ  സങ്കേടനപട്ടസപജാഴുഹ  
അവനന്റെ  ഏറ്റവുഹ  വലതിയ  വതിഷമഹ  അവനന്റെ  അമയഹ  
അവനന  നപജാട്ടന  എന്നജാണപ  വതിളതിച്ചതിരുന്നതപ.അവനന  
എസപജാഴുഹ  കുറ്റനപടുത്തുകയഹ  വഴക്കേപപറഞപ  അവനന്റെ   
മനസപ  സനജാവതിച്ചുനകജാണ്ടതിരുന.

                  ഒരതിക്കേല്  അവന  സജജാലതി  നചയപത  കടയതില്നതിന്നപ  
അവനന  പറഞവതിട്ടു.വതിശനവലയന്ന  തനന്റെ  കുടുഹബതതിനന്റെ  
മുഖഹ  അവനന്റെ  മനസതില്  നതിറഞതിരുന.വതിശനവലയന്ന  
അമയനട  പരജാതതി  സഹതിക്കേജാനജാവജാനത  അവന  വശ്രീടുവതിട്ടപ   
സജജാലതി  അസനശഷതിച്ചുസപജായതി.ഒരു  കടയതില്നച്ചന്നസപജാള്  അവന  
പറഞ  എനതിക്കേപ  കുറച്ചപ   ഭക്ഷണഹ  സവണഹ  പകരഹ  
എന്തുസഹജായവുഹ  ഞജാന  നചയജാഹ  എന്നപ  പറഞ.അവര്  
അവനനനക്കേജാണ്ടപ  കടയതിനല  നവയപസതിയ  പജാത്രങ്ങള്  മുഴുവന  
കഴുകതിച്ചു.എന്നതിട്ടപ  ഭക്ഷണഹ  നകജാടുക്കേജാനത  അവനന  
ആട്ടതിപുറതപ  വതിട്ടു.സവനറജാരു  കടയതില്  നചന്നസപജാള്  
അവതിടുനത  ഉടമസ്ഥനപ  ദയ  സതജാന്നതി  അവനപ  കഴതിക്കേജാന  
ഭക്ഷണഹ  നകജാടുത്തു.വശ്രീട്ടതില്നച്ചന്നപ   സങ്കേടഹ  സഹതിക്കേജാനജാവജാനത
പുറസതക്കു  സപജായതി.കുസറ  സനരഹ  കഴതിഞപ  അവനന  
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കജാണജാതജായസപജാള്   അച്ഛന  പുറസതക്കു  സനജാക്കേതി.അസപജാള്  
ഒരു  സഹജാട്ടല്  ഉടമ  പറ ഞ  കുട്ടനപ  അപകടമുണ്ടജായതി.അച്ഛന  
നഞട്ടതിസപജായതി.സഹജാട്ടല്  ഉടമ  അവനന്റെ  അമനയ  
വഴക്കുപറഞ. ജനതിച്ചപ   ഇത്രയമജായതിട്ടപ  തനന്റെ  മകനന 
മനസതിലജാക്കേജാന   ഒരു  സഹജാട്ടല്  ഉടമ  സവണ്ടതിവന്നസല്ലജാ  
എസന്നജാര്തപ  ആ  അമ  കരഞ.                                    

    ഔചെതിതഷ്യസതജാവടല്ലജാക  വചെയജാക
അതപ്പുക്കേളഹ   ഇടുവജാനജായതി
ആതതിരസമജാനളജാരു  കുടയമജായതി
ഇടവഴതി  നടവഴതി  പലവഴതി  തജാണ്ടതി
ഈണസതജാനട  പജാട്ടുകള്  പജാടതി
ഉല്ലജാസതജാല്  പൂനവല്ലജാഹ
ഊരതില്  മുഴുവന  തശ്രീര്തസല്ലജാ
ഋഷഭഹ  ഒന്നതു  വനന്നജാരു  സനരഹ
എവതിസടസക്കേജാടണനമന്നറതിയജാനത
ഏസതജാവഴതിസയ ഒജാടതി  പതിനന്ന
ഐക്കേര വശ്രീട്ടതില്  നചന്നസല്ലജാ
ഒരു  കജാരത്യഹ  നശ്രീ  എസപജാഴുഹ
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ഒജാര്മതിക്കേണഹ  ആതതിരസമജാസള
ഔചുതത്യസതജാനടല്ലജാഹ   നചയജാന
അഹബര  ദൂതന  നചജാന്നസല്ലജാ  

 പ്രതിയസഖതി
മഴയതില്   നശ്രീ  അലതി  ഞ  സചരുഹ
കടലതിന മണതി മുതജായതി
 നതിന   അകതജാരതില്  ഞജാന
ഇന്നതിതജാ സതടുന
നതിന്നതിനല ഓസരജാ ജശ്രീവനന്റെ തുടതിപ്പുഹ
നതിന്നതിനല മൂകജാനരജാഗതതിന മതിഴതികളഹ
ഈ മതിഴതിയതില്  ഞജാന കജാണുന
നതിന സസ്നേഹഹ……………..
നതിനന്റെ ഈറന കജാറ്റതിനജാല്
ഞജാനന സപജായശ്രീസല..
നതിനന്റെ ഓസരജാ സ്പര്ശനതതിലുഹ
ഞജാനലതിഞ സപജായശ്രീസല…
ഞജാനതിന്നതിതജാ നതിസന്റെതജായതിടുന
മഴയതില് നശ്രീ അലതിഞ സചരുഹ
കടലതിന മണതി മുതജായതി
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എനന്ന ജശ്രീവതിക്കേജാനജായതി സപരതിപതിച്ചതുഹ
സസ്നേഹതിക്കേജാനജായതി പഠതിപതിച്ചതുഹ
നശ്രീ തനന്ന…..
നതിന ഓര്മകളതില് ഞജാന
നവന്തുരുകുന…….

മമൗനക
മരതിച്ചു സപജാനയന അമ
മറുപടതിസപജാലുഹ  പറയജാനത
മമൗനതതില്  ആഴ്ന്നുസപജായതി ഞജാന
മരണതതിന സശഷഹ……..

                      അമയനട  അസജാനതിധത്യഹ
                       എനന്റെ മമൗനതതിന അളവുകൂട്ടതി
                       സസ്നേഹതതിനന്റെ സഹസജാരഹ
                       ഇസപജാള്  മമൗനമജായതി….
വജാത്സലത്യതതിനന്റെ സഹസജാരഹ
ഇസപജാള്  മമൗനമജായതി
അന്ധകജാരതതില് ആഴ്ന്നു  ഞജാന
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സസ്നേഹതതിന അന്ധകജാരഹ
                      ആ സശരഹ ഞജാന ഓര്ക്കുന
                      വഴക്കേജായഹ  സസ്നേഹമജായഹ എനതിക്കു
                      തന്ന  വജാക്കുകള്  ഇനതി  
                      നവറുഹ മമൗനമജായതി  മജാത്രഹ…..
എനതിക്കേതിന്നപ  മതിണ്ടജാന  ആരുമതില്ല
എന അമ  സപജാലുമതില്ല
മമൗനതതില് ഞജാന വഴുതതി വശ്രീണു
എനന്ന  വലയന  അമതന  മമൗനഹ……...

ശവീ ബുദ്ധന്
ബതി.സതി.563-ബതി.സതി.483

                   ശജാകത്യവഹശസനതജാവുഹ കപതിലവസ്തുവതിനതിനല
ഭരണജാഘധതികജാരതിയമജായതിരുന്ന സുസധജാധനസന്റെയഹ
മജായജാസദവതിയസടയഹ  പുത്രനജായതി  സര്വ്വവതിധ
സമൗഭജാഗങ്ങസളജാനടയമജാണപ  സതിദ്ധജാര്ത്ഥന  പതിറന്നതപ
.എന്നജാല്  സതിദ്ധജാര്ത്ഥനജാകനട്ട  ബജാലത്യഹ  മുതസല
സുഖസഭജാഗങ്ങളതില്  തജാതപപരനജായതിരുന്നതില്ല.  സഭജാ
ചതിന്തജാമൂകനജായതിരുന്ന സതിദ്ധജാര്ത്ഥന വശ്രീടപ ഉസപക്ഷതിക്കുനമന്നപ
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ഭയന്നപതിതജാവപ  അസദഹനത  പതതിനനട്ടജാമനത  വയസതില്
യസശജാദരയമജായള്ള  വതിവജാഹഹ  നടതതി  .  ഓരതിക്കേല്
വഴതിയതിലുനട  നടന  സപജാകനവ  കണ്ട  കജാഴ്ചകള്
സതിദ്ധപര്ത്ഥനന  ദുഖജാകുലനജാക്കേതി  .  അതതിന  സശഷഹ
മൂകനജായതിരുന്ന  സതിദ്ധജാര്ത്ഥന  ഒരു  രജാത്രതിയതില്  എല്ലജാ
സുഖസഭജാഗ  ങ്ങളഹ  ഭജാരത്യസയയഹ  മകസനയഹ
ഉസപക്ഷതിച്ചതിറങ്ങതി.പരമമജായ  സതത്യഹ  കനണ്ടതജാനജായതി
സതിദ്ധജാര്ത്ഥന  കഠതിനമജായ  ധത്യജാനതതില്  മുഴുകതി.ഗയയതിനല
ഒരു  കപപല്  മരതതിനന്റെ  ചുവട്ടതില്
ധത്യജാനനതിമഗ്നനജായതിരതിനക്കേ  അസദഹതതിന  ജപ   ഞ സനജാദയഹ
ഉണ്ടജായതി.അങ്ങനന  സതിദ്ധജാര്ത്ഥന  ബുദ്ധനജായതി
മജാറതി.ജപ   ഞസനജാദയതതിനസശഷഹബുദ്ധനന്റെ
ആധത്യപസബജാധനഹ  വജാരണജാസതിക്കേടുത
ധജാരനജാഥതിലജായതിരുന.  അക്കേജാലതപ  നതിലനതിന്നതിരുന്ന
മതപരവുഹ   സജാമൂഹതികവുമജായ  ദുരജാചജാരങ്ങസളയഹ
ഹതിന്ദുസമുദജായതതിനല  ജജാതതിവത്യവസ്ഥസയയഹ  അസദഹഹ
കഠതിനമജായതി  എതതിര്ത്തു  .  മനഷത്യനന്റെ  സകല
കഷ്ടപജാടുകള്ക്കുഹ  കജാരണഹ  ആശയജാനണനഹ  ആശ
ഉസപക്ഷതിച്ചജാല്  മജാത്രസമ  ജശ്രീവതിതതതിനല  പശ്നങ്ങള്ക്കേപ
പരതിഹജാരമജാവുകയള്ളൂ  എനഹ  നതിശശസതിച്ച  അസദഹഹ
പരതിഹജാരമജായതി അഷ്ടജാഹഗമജാര്ഗ്ഗങ്ങള്  നതിര്സദശച്ചു. അങ്ങനന
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അസദഹതതിനന്റെ  ബുദ്ധമതഹ  രജാജത്യഹ  മുഴുവന
പചരതിപതിക്കുവജാന അസദഹതതിനപ കഴതി   ഞ
                                                 

അതതിജതിവനതതിവന്റെ   സവനലവധതി
ഉണതിക്കുട്ടന  തനന്റെ  സവനല്  അവധതി  ചതിലവഴതിക്കേജാന  
മുകബയതില്  നതിനഹ  നജാട്ടതിനലത്തുന. വശ്രീടജാനക അതതിനന്റെ 
ആസഘജാഷതതിലജാണപ.  പറഞറതിയതിക്കേജാന  പറ്റജാതത്ര   
സസന്തജാഷമജാണപ   മുതശ്ശനഹ മുതശ്ശതിക്കുഹ ഒസരനയജാരു  
സമജാന തങ്ങനള കജാണജാന നജാട്ടതിനലത്തുന. അതതിസലനറ 
സസന്തജാഷതതിലജാണപ  ഉണതിക്കുട്ടന നഗരതതിനല 
മലതിനശ്രീകരണതതില്  നതിനഹ തതിരക്കുകളതില്  നതിനഹ മജാറതി 
ഗജാമതിണ  സമൗന്ദരത്യതതിനന്റെ  ഭഹഗതി  ആസശദതിക്കേജാനജായതി തജാന
മുതശ്ശനന്റെ  അടുസതക്കു  സപജാകുന. പസക്ഷ  ഉണതിക്കുട്ടന 
അറതിയന്നതില്ലസല്ലജാ  ഇസപജാള് നജാടജാനക 
പളയനക്കേടുതതിയതിലജാനണന്നപ. ഇതറതിയന്ന ഉണതിയനട അച്ഛന
ഉണതിനയ  വതിടജാതതിരതിക്കേജാന ശമതിനചങ്കേതിലുഹ ഉണതി 
സമതതിച്ചതില്ല. ഒരു വതിധതതില് അവന മുതശ്ശനന്റെ 
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അടുനതതതി.പസക്ഷ പളയഹ നജാടതിനന കജാര്ന 
തതിനനകജാണ്ടതിരതിക്കുന. കലതിതുള്ളതി നപയ്യുന്ന 
കജാലവര്ഷതതില് നതിന്നപ രക്ഷ സതടജാനജായതി അവര്ക്കേപ  
ദുരതിദശശജാസ കശജാമതിസലക്കേപമജാസറണ്ടതി വന.    

ആത്മവതിശശജാസക
അബജാഹഹ  ലതിങ്കേനന്റെ  നചറുപകജാലഹ  വളനര  ദജാരതിദഹ  
നതിറ ഞതജായതിരുന. ലതിങ്കേനന്റെ  അച്ഛന  ഒരു  
മരപണതിക്കേജാരനജായതിരുന.വശ്രീട്ടതില്  അറുപട്ടതിണതി.അമ  
ഒരു  തയല്ക്കേജാരതിയജായതിരുന.അതതില്നതിന  കതിട്ടുന്ന  
വരുമജാനഹ  നകജാണ്ടജാണപ  അമ  മകനന  പഠതിപതിച്ചതപ.
  കശ്രീറതിയ  ഉടുപ്പുഹ  ധരതിച്ചപ  സ പകൂളതില്  എത്തുന്ന  
ലതിങ്കേനന സഹപജാഠതികള് 
കളതിയജാക്കേതിയതിരുന.കൂട്ടുകജാരുനട  ആസക്ഷപഹ  സകട്ടപ  
ആ മനസപ  വല്ലജാനത  സവദനതിച്ചു.ഒരുനജാള്  ലതിങ്കേന  
അമസയജാടപ  പറഞ.  “അസമ  എനതിക്കേപ  നനല്ലജാരു  
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ഉടുപ്പു  വജാങ്ങതിതരുസമജാ?”
ആവശത്യഹ  സകട്ടസപജാള്  അമയപ  സങ്കേടഹ  
സതജാന്നതി.അവര്  അതപ  പുറസമ  കജാണതിച്ചതില്ല.മകനന  
മജാസറജാടപ  സചര്ത്തു  പതിടതിച്ചുനകജാണ്ടപ  അവര്  പറഞ:

               “സമജാനന,അച്ഛനഹ  അമയഹ  അതതിനള്ള  
കഴതിവതിനല്ലന്നപ  നതിനക്കേറതിയജാമസല്ലജാ.അവനവനന്റെ  
പരതിസ്ഥതിതതികള്ക്കേപ അനസരതിച്ചപ  ജശ്രീവതിക്കേജാന  
പഠതിക്കേണഹ.അതതിനപ  ആത്മവതിശശജാസമജാണപ  
സവണ്ടതപ.നശ്രീ  അതു ധരതിക്കുക  ഭജാവതിയതില്  നതിനക്കേപ  
എത്രയഹ  വലതിയവനജാകുവജാന  കഴതിയഹ.”

                 ആ  വജാക്കുകള്  ലതിങ്കേനന്റെ  നകജാച്ചുമനസതില്  
ആത്മവതിശശസതതിനന്റെ  വതിത്തുകള്  പജാകതി.

ഇമൗണക
രരാവവിലരായയ് പപെയ്തണഞ
രരാതവിമഴ പൂത്തണഞ
ആരരരാ അരവികവിലരായയ് ആദദ്യരരാ ഗഗ
അങ്കണത്തവിന് ചുവ ടവില
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നനീര്മരാത  ളഗ പൂവവിടുരമരാള
നനീപരരാഴുകഗ പെരാതവിയരായയ്
ആദവിയരായവി രരാഗമരായവി
നനീരണവിഞനീറനരായവി

നവിദ്രയവിങ്കല നരാരകത്തവിന്
പൂക്കളരായനീ ഇഇൗണഗ
ഇഇൗറനരായവി തരാളമരായവി
സവിരകളവില കരാലഗ ഇഇൗണമരായവി..........

                                     xx ...........x

മഴവയ സസ്നേഹതിച്ച കുട്ടതി
സ്കുള് തുറന.സ്കുളതില്  സപജാകജാന  നകജാതതിച്ചപ  അപ്പു
നതില്ക്കുകയജാണപ.ആദത്യമജായതിട്ടജാണപ  അവന  സ്കുളതില്
സപജാകുന്നതപ.  അമയനമജാതപ  ആദത്യദതിവസഹ  സ്കുളതില്
സപജായസപജാള്  ദു:ഖമജാണുണ്ടജായതപ.പതിന്നശ്രീടവന  അതുമജായതി
നപജാരജാതനപട്ടു.  പതിന്നശ്രീടപ ഒരു ദതിവസഹ സ്കുളതില്  സപജാകുന്ന
വഴതിക്കേവന ആ പുതതിയ പതതിഭജാസനത പരതിചയനപട്ടു  “
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മഴ  ” അവന മഴനയ അ ടുതപ അറതിഞതിട്ടതില്ല . ആ  ദതിവസഹ
അവന  ആഹജാദതജാല്  നതിറ ഞതിരുന.  പതിസറ്റ  ദതിവസഹ
രജാവതിനല അവന മഴനയ കണ്ടതില്ല . പനക്ഷ ഉച്ചയപ കണ്ട ഇടതി
അവനപ  ഭയജാനകമജായ  ഒന്നജാണപ.  മഴനയ  ഇഷ്ടനപടജാന
തുടങ്ങതി നമ്മുനട അപ്പു. മജാസങ്ങള് കടനസപജായതി.മഴ മജാ  ഞ.
പനക്ഷ  അപ്പുവതിനന്റെ  മഴയമജായള്ള  സമൗഹത്യദഹ  മജാ ഞതില്ല
.അപ്പു  അറതിഞതില്ല  മഴമജാഞതതിനള്ള  കജാരണഹ  അപ്പു
അമസയജാടപ  മഴമജാഞതതിനള്ള  കജാരണഹ  തതിരക്കേതി  .''മഴ
കുറച്ചു  നജാള്  മജാത്രസമ  ഉണ്ടജാകു"  എന്നജായതിരുന  മറുപടതി
ഇത്രയഹ   നജാള്  തജാന  കണ്ട  നതിശതിതകജാലസതക്കേപ
മജാത്രമുള്ളതജാസണജാ?  ഇനതി എസപജാള് കജാണജാഹ മഴനയ?എന്ന
സചജാദത്യങ്ങള് നനഞതിസലറ്റതി നതിശലജായതി അപ്പു നതിന

                                                                              

ലജാവണഷ്യക
അവനളന വജാടതിയതില് പജാടുമജാ
 സനരതപ ഓര്ത്തു മധുരമജായതി 
പജാടുഹ കുയതിലതിനന
സസ്നേഹതതില് മശ്രീട്ടുമജാ തനതിയതില്
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 മജാറതിനയന കണതിനല കണ്ണുനശ്രീര് തുള്ളതികള്
വതിരഹമജാഹ മജാരതിയതില് ബജാക്കേതിയജായതി സവദന
ഉള്പൂവതിസലജാ.. ഓര്മയജാഹ നനജാമരഹ
ഓസരജാ നതിമതിഷവുഹ മജായന എന്നതിനല
ആഗഹപങ്ങളഹ ആയസഹ ദൂനരയജായതി
അവള് സപജാനയജാരജാ പജാതയതില് വശ്രീനണജാരജാ പൂവുകള്
അസ്തമയ സൂരത്യന സപജാല് മപങ്ങതിക്കുറയനവ
ഏറുന വതിസയഹ ഈ സലജാകസഗജാളതതില്
നനദര്ഘത്യസമറതിയസതജാ ഹ്രസശസമജാ ലജാവണത്യഹ.
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