


എഡഡിറററ്റോറഡിയല് റബറ്റോര്ഡഡ



ആമുഖഖ
മലയറ്റോള   ഭറ്റോഷയഡ   ആധുനഡിക   സറങ്കേതങ്ങളുടടെഉപറയറ്റോഗഖ   റവേണ്ടത
വേഴങ്ങഡില്ല   എന്ന   ഒരു   പരറ്റോതഡിടപറ്റോതുടവേ   ഉണ്ടഡ.  മലയറ്റോളതഡിടല
അക്ഷരങ്ങളുഖ   വേറ്റോക്കുകളുഖ   മറ്റു   ഭറ്റോഷകടള    അറപക്ഷഡിചഡ
അനറ്റോയറ്റോസമറ്റോയഡി    ഉപറയറ്റോഗഡികറ്റോന്    കഴഡിയറ്റോതതറ്റോയഡിരഡികറ്റോഖ
കറ്റോരണഖ.  ശറ്റോസ്ത്രപദങ്ങളുഖ    സറ്റോറങ്കേതഡിപദങ്ങളുഖ
മലയറ്റോളളീകരഡിക്കുറമറ്റോഴുണ്ടറ്റോകുന്ന    ബുദഡിമുടഡറപറ്റോടലതടന്നയറ്റോണഡിതഡ.
അതുടകറ്റോണ്ടു   തടന്ന   മറഡഭറ്റോഷകളഡില്   നഡിന്നഡ   സസറ്റോഖശളീകരഡിക്കുന്ന
പദങ്ങടളഅറതപടെഡി  പകര്തറ്റോനറ്റോണഡ  മലയറ്റോളഡി  ശ്രമഡിക്കുന്നതഡ.ഈ  ഒരു
പരഡിമഡിതഡി   മറഡികടെകറ്റോന്വേളടരറയടറ  പ്രധറ്റോനമറ്റോണഡ   മലയറ്റോളഖ
കഖമമ്പ്യൂടഡിങഡ.അചടെഡിരഖഗടത  വേഡിപ്ലവേകരമറ്റോയഡി  പുനര്  സൃഷഡികറ്റോന്
ഇതഡിനഡ   കഴഡിഞഡിട്ടുണ്ടഡ.  നമ്മുടടെ  പുതഡിയ   തലമുറ ഇതഡില്  പ്രറ്റോവേളീണണഖ
റനടുന്നറതറ്റോടടെനമ്മുടടെ സറ്റോഹഡിതണരഖഗഖ പുഷ്കലമറ്റോവുകതടന്നടചയഖകകറഡി
ടന്റെ  റനതൃതസതഡില് കുടഡികടളവേഡിദഗ്ദരറ്റോകറ്റോന്'' ലഡിറഡില് ടടകറഡസഡ ''എന്ന
റപരഡില്  നടെക്കുന്ന  സഖരഖ-ഭഖ   ഈ   രഖഗടത   മഡികച   തുടെകമറ്റോണഡ.
ഇതഡിലടടെസഡകളഡിടലവേഡിദണറ്റോ തഡികള൪ ,മലയറ്റോളതഡില്
തയറ്റോററ്റോകഡിയഡഡിജഡിറല്   പുസ്തകമറ്റോണഡിതഡ.   ഇതഡിടന്റെ   മുഴുവേന്
പ്രവേ തനങ്ങളുഖ   അവേരുടടെ   റനതൃതസതഡില്൪ ,
സസനഖസൃഷടെഡികളടപ്പെടുതഡിയറ്റോണഡ    നടെന്നടതന്നതഡ   നമുകഡ
വേളടരയധഡികഖ  പ്രതളീക്ഷ   നല്കുന്നുണ്ടഡ.  ഭറ്റോവേഡിയഡില്മലയറ്റോള  ഭറ്റോഷയഖ
സറ്റോഹഡിതണവുഖ   കൂടുതല്   വേഡിപുലമറ്റോകറ്റോന്   ഇതഡിലടടെ   കഴഡിയഖ  എന്നഡ
പ്രതളീക്ഷഡികറ്റോഖ. 
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          ഏതറ്റോണ്ടഡ   ഒരു  വേര്ഷതഡില്   കുറഞ  ബന്ധമറ്റോണഡ
ഈ   വേഡിദണറ്റോലയവുമറ്റോയഡി   എനഡിക്കുള്ളടതങ്കേഡിലഖ
ഈ   വേഡിദണറ്റോലയതഡിടല   അധണറ്റോപകരുടടെയഖ  വേഡിദണറ്റോര്-
തഡികളുടടെയഖ  ഒറ്റോറരറ്റോ  പ്രവേര്തനങ്ങളഡിലഖ    അളവേറ
അഭഡിമറ്റോനമുണ്ടഡ.  Little  kites-ടന്റെ  
എല്ലറ്റോപ്രവേര്തനങ്ങളഡിലഖ
കുടഡികള  തറ്റോല്പരണറതറ്റോടടെ   സജളീവേമറ്റോയഡി  ഇടെടപടുന്നുണ്ടഡ.
ഡഡിജഡിറല്  മറ്റോഗസഡിനഖ  ലഡിറഡില് ടകയഡറഡസഡ 
                                      
                                                പ്രധറ്റോനറ്റോദണറ്റോപഡിക
                                               വേഡിജയലക്ഷഡമഡി .വേഡി
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1962 ല് ഒരു എല് പഡി സഡകൂളറ്റോയഡി പ്രവേര്തനഖആരഖഭഡിച 
ഇഇൗ വേഡിദണറ്റോലയഖ പഡിന്നളീടെഡ യ.പഡിസഡകൂള ആയഖ 2011- ല് 
 ടടഹസഡകൂളറ്റോയഖ പ്രവേര്തനഖ ആരഖഭഡിച്ചു പ്രറ്റോരഖ-
ഭഘടതഡിടന്റെ എല്ലറ്റോ ബറ്റോലറ്റോരഡിഷ്ഠതകളുഖ അനഭവേഡിറക-
ണ്ടഡി വേടന്നങ്കേഡിലഖ  ഭഇൗതഡിക സറ്റോഹചരണങ്ങളുടടെ അവേസ്ഥയഡില് 
വേഡിദണറ്റോലയഖ പുറരറ്റോഗമഡിച്ചുവേരുന്നു. എസഡ.എസഡ.എല്.സഡിബറ്റോചഡ 
ആരഖഭഡി  ച വേര്ഷഖ മുതല് തടന്ന 100% വേഡിജയഖ ടടകവേരഡിച്ചു 
വേരുന്ന ഈ വേഡിദണറ്റോലയതഡില് ഇറപ്പെറ്റോള പ്രളീ-ടടപ്രമറഡി മുതല് 
പതറ്റോഖ തരഖ വേടരയള്ള കറ്റോസുകളഡിലറ്റോയഡി എഴുന്നൂറററ്റോളഖ കുടഡികളുഖ
മുപ്പെറതറ്റോളഖ ജളീവേനകറ്റോരുഖ ഉണ്ടഡ. നൂതന സറ്റോറങ്കേതഡിക വേഡിദണ ഉപ-
റയറ്റോഗഡിചഡ പഠനപ്രവേര്തനങ്ങള മൂറന്നറ്റോടഡ ടകറ്റോണ്ടു 
റപറ്റോകുന്ന ഇഇൗ  കറ്റോലഘടതഡില്  ടടഹസഡകൂള കറ്റോസഡ
മുറഡികള  എല്ലറ്റോഖ തടന്ന ടടഹടടെകഡ ആക്കുക എന്ന 
സര്കറ്റോര് ലക്ഷണഖ വേഡിദണറ്റോലയഖ കകവേരഡിച്ചു.ലഡിറഡില്കകറഡ യൂണഡിറഡ 
തുടെകതഡില് തടന്ന വേഡിദണറ്റോലയതഡില് പ്രവേര്തനഖ ആരഖഭഡിച്ചു
ശറ്റോസ്ത്രവുഖ സറ്റോറങ്കേതഡിക വേഡിദണയഖ റകറ്റോര്തഡിണകഡി
ടകറ്റോണ്ടുറപറ്റോകുന്ന അടെല്ടെഡിങ്കേറഡിങഡ ലറ്റോബഡ വേഡിദണറ്റോലയതഡില് 
അനവേദഡിചഡിട്ടുണ്ടഡ.റമലറദണറ്റോഗസ്ഥരുറടെയഖ
അദണറ്റോപക-രക്ഷറ്റോകര്ത്തൃ സമഡിതഡിയറടെയഖ
സന്നദ സഖഘടെനകളുറടെയഖ സഹകരണറതറ്റോടടെ
വേഡിദണറ്റോലയഖ ഇനഡിയഖ ഉയര്ചയഡില് എതഡികറ്റോടമന്ന
പ്രതളീക്ഷയഡില റ്റോണഡ ഞങ്ങള.
                                              സറ്റോഫഡ ടസക്രടറഡി
                                                        റരഖ ടെളീചര്
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കുടഡികള  തങ്ങളുടടെ  സര്ഗ്ഗറശഷഡികള  I C T  സറ്റോദണത-
യഡിലടടെ   വേളര്തഡിടയടുക്കുകയഖ  മറ്റുള്ളവേര്കഡ  പ്രറയറ്റോജന
പ്രദമറ്റോകുഖ   വേഡിധതഡില്   മഡികച  പ്രവേതനഖ  നടെത്തുകയഖ
ടചയഡിരഡിക്കുന്നു. ഇനഡിയഖ  കൂടുതല്    സൃഷഡികള   രചഡികറ്റോന്
ഇവേര്കഡ   കഴഡിയടടടയന്നഡ    ആശഖസഡിക്കുന്നു:

സുജ ടെളീചര്

ടപറ്റോതുവേഡിദണറ്റോഭണറ്റോസ   സഖരക്ഷണ യജ്ഞതഡിടന്റെ ഭറ്റോഗമറ്റോയഡി
സഖസ്ഥറ്റോനസര്കറ്റോ ര്   ആവേഡിഷ്കരഡിച്ചു
നടെപ്പെഡിലറ്റോകഡി   വേന്ന  ഹറ്റോയഡ   കുടഡികടഖ   എന്ന
പദതഡിയടടെ   തുടെര്ചടയറന്നറ്റോണഖ  നടെപ്പെഡിലറ്റോകഡിയ
ലഡിറഡില് കകറഡസഡ, ഒടനവേധഡി  റമഖലകളഡില്   പരഡി-
ശളീലനഖ നല്കഡിവേരുണ്ടഡ. വേഡിവേരവേഡിനഡിമയ  സറ്റോറങ്കേതഡിക
വേഡിദണ   ഉപറയറ്റോഗടപ്പെടുതഡിടകറ്റോണ്ടുള്ള    കുടഡികളുടടെ
ഈ    സഖരഖഭതഡിനഡ  എല്ലറ്റോവേഡിധ  ആശഖസകളുഖ

ബഡിന്ദു .പഡി.പളീതറ്റോഖബരന് (ടെളീചര്)
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 2002   മുതല്  ഞറ്റോന്  ഉമഡിനഡി സഡകൂളഡില് 
അധണപഡികയറ്റോയഡി  തുടെരുന്നു. ആദണ കറ്റോല  ദുരഡിതറ്റോവേസ്തയഡില്
നഡിന്നുഖസഡകൂള ഉയര്ന്നതഡ കൂടറ്റോയ പ്രവേര്തനഖ മൂലഖ 
തടന്നയറ്റോണഡ. ഉയര്ന്ന പഠനമഡികവുഖ സഇൗകരണങ്ങളുഖ 
കുടഡികളുടടെ എണ്ണതഡില് വേര്ധനവുണ്ടറ്റോകഡി.കറ്റോലതഡിടന്റെ 
 ആവേശണഖ  ഉളടകറ്റോള്ളുന്ന  രളീതഡിയഡിലളള  പഠന             
    
തന്ത്രങ്ങളുഖ,രക്ഷഡിതറ്റോകടള വേഡിദണറ്റോര്തഡികളുടടെ                     
റനടങ്ങളഡിലടടെ ആകര്ചതുഖ ,ആതറ്റോര്തതയള്ള
 അദണറ്റോപകരുഖ,ഉതറ്റോഹഡികളറ്റോയ കുടഡികളുഖഈ ഉയര്ചക്കു 
പഡിന്നഡിലണ്ടഡ, എന്നതഡിന ടതളഡിവേറ്റോണഡ  ഈ മറ്റോഗസഡിന്
എടന്റെ എല്ലറ്റോ വേഡിധ ആശഖസകളുഖ
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പ്രളയയ
             പ്രളയയ  വനന്ന്  വവീടു നശശിച- 

പപപോയവ൪കക്കെലപോയ സഹപോയയ   കചെയ്യണയ........
വവീടുകള് ഇടശി   ഞ്ഞു  പപപോയവകരെലപോവരയ
ദുരെശിതപോശശപോസ കകപോയപശില് ജവീവശിക്കുന
സ്കൂളൂകകളലപോയ  കപപോടശിത്തകര്ന  പപപോയപലപോ
പലപോകയ....  പലപോകയ.....  പലപോകയ.....
കപോലയ.....കപോലയ.....കപോലയ.....
നമ്മുകട നപോടശില്  പ്രളയയ  വരകമെനന്ന്
വശിചെപോരെശിചശില..............
നമ്മുകട പലപോകയ  ഇങ്ങകന  പ്രളയത്തശിലപോഴുകമെനന്ന്
വശിചെപോരെശിചശില.......
 
പ്രളയയ  വനന്ന്  കുടശികളുകട  പഠനങ്ങള്
നശശിച.......
കുടശികളുകട  പഠന ഉപകരെണങ്ങള്
നഷന്ന്കപ്പെട............................                         
 ഇതഡില് നഡിടന്നല്ലറ്റോഖ ഒരുമഡിചഡ കരകയററ്റോഖ 
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ഒറ്റോ മക്കുറഡിപ്പെഡ൪

 തഡിരുറവേറ്റോണതഡിടന്റെ അന്നഡ  ഞറ്റോന് വേല്ലറ്റോടത വേഡി ഷമഡിച്ചു.  
എനറ്റോടണന്നുടവേചറ്റോല്
ഞങ്ങളുടടെ  വേളീടഡില് ഒരുപ്പെറ്റോടെഡ വേഡിരുന്നുകറ്റോരുണ്ടറ്റോയഡിരുന്നു
അന്നഡ ഞറ്റോന് ഒരുപ്പെറ്റോടെഡ സറനറ്റോഷഡിചഡിരുന്നു. ടടവേകുറന്നര 
സമയമറ്റോയറപ്പെറ്റോള എടന്റ അനജനഡ 
ടപടന്നഡ  പനഡി വേന്നു. അതറനരഖ  കളഡിച്ചുഖ  ചഡിരഡിച്ചുഖ
നടെന്ന  അവേനഡ  പനഡി  അധഡികമറ്റോയഡി. മറ്റോതമല്ല
ജസരമഡിളകഡി.  എടന്റെ  അമയഖ  വേറ്റോപ്പെയഖ   ആശുപതഡിയഡിറലകഡ  
ടകറ്റോണ്ടുറപ്പെറ്റോയഡി. ആ ദഡിവേസഖ
ഞറ്റോന്   ഒരുപറ്റോടെഡ  വേഡിഷമമറ്റോയഡി. ഈ  തഡിരുറവേറ്റോണഖ
ഞറ്റോന്   ഒരഡികലഖ   മറകഡില്ല.
                                                          

                               
                                                                     അജയഡ കൃഷ.
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പ്രളയയ
             പ്രളയയ  വനന്ന്  വവീടു നശശിച- 

പപപോയവ൪കക്കെലപോയ സഹപോയയ   കചെയ്യണയ........
വവീടുകള് ഇടശി   ഞ്ഞു  പപപോയവകരെലപോവരയ
ദുരെശിതപോശശപോസ കകപോയപശില് ജവീവശിക്കുന
സ്കൂളൂകകളലപോയ  കപപോടശിത്തകര്ന  പപപോയപലപോ
പലപോകയ....  പലപോകയ.....  പലപോകയ.....
കപോലയ.....കപോലയ.....കപോലയ.....
നമ്മുകട നപോടശില്  പ്രളയയ  വരകമെനന്ന്
വശിചെപോരെശിചശില..............
നമ്മുകട പലപോകയ  ഇങ്ങകന  പ്രളയത്തശിലപോഴുകമെനന്ന്
വശിചെപോരെശിചശില.......
 
പ്രളയയ  വനന്ന്  കുടശികളുകട  പഠനങ്ങള്
നശശിച.......
കുടശികളുകട  പഠന ഉപകരെണങ്ങള്
നഷന്ന്കപ്പെട............................                         
 ഇതഡില് നഡിടന്നല്ലറ്റോഖ ഒരുമഡിചഡ കരകയററ്റോഖ 
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'പ്രളയഖ'
റലറ്റോകഖ  മുഴുവേന്  പ്രളയ ഭളീതഡിയഡിലറ്റോയഡി.
മനഷണരുടടെ വേഡിധഡിയറ്റോണഡ  ഇഇൗ പ്രളയഖ.
ഒതഡിരഡി ടനറ്റോമരങ്ങളുടടെ തറ്റോഴ്വര 
നളീനഡികടെന്നതറ്റോണഡ  നമള. 
മന ഷണര്കഡ ജറ്റോതഡി, മതഖ റവേര്തഡിരഡിവുഖ
കറ്റോണഡികറ്റോടത ഒന്നഡിച്ചുനഡിന്ന റലറ്റോകഖ
ജളീവേഡിതതഡിടന്റെ തളീരറ്റോകടെല് കടെന്നഡ
വേന്നതറ്റോണഡ ഇഇൗ റലറ്റോകഖ മുഴുവേന്.
ഇഇൗ റലറ്റോകടത ഭളീതഡിയഡിലറ്റോകഡിയതറ്റോണഡ
'പ്രളയഖ'മന ഷണരുടടെ മനസഡിടന ഭളീതഡിടപ്പെടുതഡിയ
'പ്രളയഖ '  വേളീടുകളഡില്  ടവേള്ളഖ നഡിറടഞറ്റോഴുകഡി.
എറങ്ങറ്റോറടറ്റോടെണടമന്നറഡി   ഞഡകടെറ്റോടത
ആ ദുരനഖ നമള റനരഡിടറ്റോറുമറ്റോസഖ,
ഏഴുമറ്റോസഖ പ്രറ്റോയമുള്ള പഡിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളടെകഖ
ഇഇൗ പ്രളയതഡില് ഉളടപടഡിട്ടുണ്ടഡ.
ടടദവേറമ ഇനഡിടയറ്റോരു  ദുരനഖ വേരറ്റോടത കറ്റോകണറമ
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 പ്രളയഖ
മഴ,മഴ,മഴ,മഴ.പ്രളയ ടകറ്റോടുഖ തളീ മഴ

മനഷണ  തന് ഭവേനങ്ങള വേളീഴഡതളീ൪ -

ടകറ്റോടുഖതളീ മഴ.മനഷണ  ൪

തന് ജളീവേഡിതഖ തക ത്തു ടകറ്റോടുഖതളീ മഴ൪ .

മഴ,മഴ,മഴ,മഴ പ്രളയ

ടകറ്റോടുഖതളീ മഴ.
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ഒഒ൪മകകററപപ
          എടന്റെ  ജളീവേഡിതതഡില് ഒരഡികലഖ മറകറ്റോന് പററ്റോത 
ഒറര ഒരു കറ്റോരണഖ മറ്റോതറമയളളൂ . ഞറ്റോന്  ഒരു ദഡിവേസഖ 
അച്ഛടന്റെ അമയടടെയഖ കൂടടെ ടനനറ്റോറയഡിറലകഡ റപറ്റോയഡി.
തഡിരഡിച്ചുവേരറ്റോന്  റനരതഡ നല്ല ഇരു ടറ്റോയഡിരുന്നു. ഞങ്ങള 
വേളീടഡിറലകഡ  വേന്നുടകറ്റോണ്ടഡിരഡിക്കുറമറ്റോള റററ്റോഡരഡികഡില് ഒരു 
കറ്റോ  നഡി തഡിയഡിടഡിട്ടുണ്ടറ്റോയഡിരുന്നു൪ ൪ .      ഞങ്ങള അതഡിടന്റെ 
അരഡികഡില് എതഡിയതുഖ ആ കറ്റോ  ടപടടന്നഡ തഡിരഡിച്ചു ൪ . 
ഞങ്ങളുഖ വേണ്ടഡിയഖ മറഡിഞ്ഞു  
വേളീണ. അവേ  അടതറ്റോന്നുഖ റനറ്റോകറ്റോടത റവേഗഖ   ൪
റപറ്റോയഡി. ഞറ്റോന് എണളീചഡ അച്ഛടനയഖ അമടയയഖ 
പഡിടെഡിചഡ എഴുറന്നല്പ്പെഡികറ്റോന് ശ്രമഡിച്ചു . അമയഡ ഒന്നുഖ 
പറഡിയഡില്ല . പടക്ഷ എടന്റെ ഇടെതു കറ്റോലഡിടല ഞരമഡ   
ചതയകയഖ, അച്ഛടന്റെ രണ്ടു കറ്റോലഡിലഖ മുറഡിവുഖ സഖഭവേഡിച്ചു. 
ഈ  അനഭവേഖ എടന്റെ ജളീവേഡിതതഡില് എനഡികഡ   
 ഒരഡികലഖ മറകറ്റോന് കഴഡിയഡില്ല.    
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ഇടെയനഖ  ഖലളീഫയഖ

പുല്റമടഡില് ഒരുപറഖ ആടുകള 
റമഞ്ഞുടകണ്ടഡിരഡിക്കുന്നു.കുറുനരഡികള വേരുന്നുറണ്ടടയന്നഡ 
ശൃദഡിച്ചുടകറ്റോണ്ടഡിരഡിക്കുകയറ്റോണഡ 
ഇടെയന്.അറപ്പെറ്റോള അതുവേഴഡി ഒരു യറ്റോതകറ്റോരന് വേന്നു. 
ആടെഡിന് പറടത കണ്ടഡ അയറ്റോള നഡിന്നു.
''റഹ,ആടഡിടെയറ്റോ എനഡിടകറ്റോരു ആടെഡിടന തരുറമറ്റോ...? 
പറയന്ന വേഡിലയഖ തരറ്റോഖ''യറ്റോതകറ്റോരന്
റചറ്റോദഡിച്ചു.                                                        
''ആടുകടള വേഡില്കറ്റോനല്ല, റമയറ്റോനറ്റോണഡ യജമറ്റോനന് 
എടന്ന ഏല്പ്പെഡിചഡിരഡിക്കുന്നതഡ !'' ഇടെയന് പറ ഞ്ഞു.
''സറഹറ്റോദരറ്റോ, നടല്ലറ്റോരു തുക ഞറ്റോന് തരുന്നു. ഒരറ്റോടെഡിടന 
ടകറ്റോണ്ടുറപറ്റോകുന്നു.അറതടയയളളൂ. 
കുറുനരഡിപഡിടെഡിച്ചുടകറ്റോണ്ടഡറപറ്റോടയന്നഡ യജമറ്റോറനറ്റോടെഡ
പറഞറ്റോല് റപറ്റോടര ?'' യറ്റോതകറ്റോരന് ഉപറദശഡിച്ചു.
നണപറയറ്റോന് ഞറ്റോന് ശളീലഡിചഡിടഡില്ല !.ഒരഡികലഖ 
യജമറ്റോനടന വേജഡിക്കുകയമഡില്ല !'' ഇടെയന് തളീര്തഡ പറഞ്ഞു. 
ഞറ്റോന് ബലഖ പ്രറയറ്റോഗഡിചഡ ഒരറ്റോടെഡിടന
ടകറ്റോണ്ടു റപറ്റോയറ്റോറലറ്റോ..? യറ്റോതകറ്റോരടന്റ 
ഭളീഷണഡി.                                                   
''എന്നറ്റോല് കറ്റോണടട കധരണഖ?.'' ഇടെയന് റനരഡിടെറ്റോന് 
തയറ്റോടറടുത്തു.                                             
''സറഹറ്റോദരറ്റോ ഒരറ്റോടെഡിടന ഞറ്റോടനറ്റോരുപറ്റോടെഡ ആശഡിച്ചുറപറ്റോയഡി !'' 
യറ്റോതകറ്റോരന് അയഞ്ഞു.



''കുറുനരഡികള ഏതുസമയവുഖ കടെന്നുവേരറ്റോഖ.
എടന്റ ശ്രദ ടതറഡികറല്ല.ദയവേറ്റോയഡി നഡിങ്ങള റപറ്റോവേണഖ'' 
ഇടെയന് അറപക്ഷഡിച്ചു. യറ്റോതകറ്റോരന് കുടറ 
പുല്ലുപറഡിച്ചുടകറ്റോണ്ടുവേന്നഡ ആടുകളകഡ ടകറ്റോടുത്തു.പഡിടന്ന 
ആടുകള തഡിന്നുന്നതഡ റനറ്റോകഡി നഡിന്നുറപറ്റോയഡി.               
''ആടെഡിനഡ നഡിങ്ങള തളീറടയന്നുഖ  ടകറ്റോടുറകണ്ട''
ഇടെയന് റദഷണടപ്പെട്ടു.
യറ്റോതകറ്റോരന് അതുശ്രദഡികറ്റോടത വേളീണ്ടുഖ 
പുല്ലുപറഡികറ്റോന്തുടെങ്ങഡി.                                                      
''റഹ, ഉപദ്രവേതഡിനഡ ഒരതഡിരുണ്ടഡ.ഇതഡ നണറ്റോയമല്ല.
ടപടന്നഡ റവേ ഷഖമറ്റോറഡിയറപറ്റോള അതഡ 
യജമറ്റോനനറ്റോണഡ.തടന്ന പരളീക്ഷഡികറ്റോന് വേന്നതറ്റോണഡ.
ഇടെയനഡില് വേഡിശസസ്തനറ്റോയ യജമറ്റോനന്
ഇടെയനഡ സസര്ണ്ണനറ്റോണയങ്ങള നല്ക്കുകയഖ 
അടെഡിമതസതഡില് നഡിന്നഡ റമറ്റോചഡിപ്പെഡിക്കുകയഖ ടചയ
ഇടെയനഡ സറനഷമറ്റോയഡി.
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   വറവവകവകവ അവറവവകവകവ   
       
     ഒരു ദഡിവേസഖ അപ്പു നടെന്നഡ നടെന്നഡ വേല്ലറ്റോടത ക്ഷളീണഡിച്ചു 
അടുതഡ ഒരു കഡിണ    ക   ണ്ടു൪ . അവേന് കഡിണറഡിനടുതഡ റപറ്റോയഡി 
കഡിടെന്നുറങ്ങഡി . അറപ്പെറ്റോള ടവേളളഖ തുളുമറ്റോന് തുടെങ്ങഡി അവേന് 
കഡിണറഡില്  റനറ്റോകഡി. അവേന് അത്ഭുതടപ്പെട്ടു.  അതറ്റോകഡിണറഡില് 
നഡിടന്നറ്റോരു റദവേത. അ
വേനഡ റദവേത സസനമറ്റോയഡി കുററ കുററ സറ്റോധനങ്ങള ടകറ്റോടുത്തു. 
അവേന് സറനറ്റോഷറതറ്റോടടെ വേളീടഡിറലകഡ മടെങ്ങഡി...
                                   

കളീ തഡി             ൪
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ജഡിററ്റോഫഖ കറ്റോണ്ടറ്റോമൃഗവുഖ 

    ജഡിററ്റോഫഖ കറ്റോണ്ടറ്റോമൃഗവുഖ വേളടര നല്ല 
സുഹൃത്തുകളറ്റോയഡിരുന്നു.ആ റവേനല്കറ്റോലതഡ കുളങ്ങളുഖ 
റതറ്റോടുകളുഖ വേറഡി. ആ കറ്റോടഡില് മരങ്ങളല്ലറ്റോഖ ഉണങ്ങഡിറപ്പെറ്റോയഡി. 
കറ്റോടഡിടല മൃഗങ്ങടളല്ലറ്റോഖ ദറ്റോഹറതറ്റോടടെ അലഞ്ഞു. ഒരു ദഡിവേസഖ 
ജഡിററ്റോഫഡ പറഞ്ഞു  
“നമള കുറചഡ ദൂരഖ റപറ്റോയറ്റോല് എടനങ്കേഡിലഖ 
കഡിട്ടുമറ്റോയഡിരഡിക്കുഖ.”അവേ  രണ്ടുറപരുഖ നടെകറ്റോന് തളീരുമറ്റോനഡിച്ചു൪ . 
അവേ  യറ്റോത തുടെ ന്നു൪ ൪ . നടെക്കുന്നതഡിനഡിടടെ  അവേ  കണ്ട കറ്റോഴഡച ൪
അവേടര വേളടര അധഡികഖ അത്ഭുതടപടുതഡി. വേളടര പചപ്പെഡ 
നഡിറഞ പ്രറദശമറ്റോണഡ അവേ  കണ്ടതഡ൪ . അവേഡിടടെ ഒരു മരതഡില് 
ആപ്പെഡിള  തൂങ്ങഡികഡിടെകന്നുണ്ടറ്റോയഡിരൂന്നു.പടക്ഷ ആ ആപ്പെഡിള 
തഡിന്നറ്റോന് പറഡില്ല. അതഡ വേളടര ഉയരതഡിലറ്റോണഡ .അറപ്പെറ്റോള 
കറ്റോണ്ടറ്റോമൃഗഖ പറഞ്ഞു :നമള അടുത്തുളള ടടവേദണടര കണ്ടറ്റോല് 
വേല്ല പരഡിഹറ്റോരഖ കഡിട്ടു മറ്റോയഡിരഡിക്കുഖ.അവേര് രണ്ടു റപരുഖ ടടവേദണടര 
കണ്ടഡ കറ്റോരണങ്ങള പറഞ്ഞു.അതഡിനഡ ഒരു 
മരുന്നുണ്ടഡ അതഡ കഴഡിചറ്റോല് രണ്ടുറപരുഖ ഉയരമറ്റോവുഖ. നഡിങ്ങള 
രറ്റോവേഡിടല  വേരൂ  ഞറ്റോന്  മരുന്നഡ  തരറ്റോഖ.  അവേര്  രണ്ടുറപരുഖ  ആ
ആപ്പെഡിള മരതഡിടന്റെ ചുവേടഡില് ഉറങ്ങഡി.പറ്റോതഡിരറ്റോതഡി  യറ്റോയറപ്പെറ്റോള
കറ്റോണ്ടറ്റോമൃഗഖ കുറചഡ ദൂരതറ്റോയഡി ഒരു  പുല്റമടെഡ
കണ്ടു.അവേരറങ്ങറ്റോടഡ റപറ്റോയഡി. പുല്ലഡ   കുറചഡ  തഡിന്നഡ  അവേഡിടടെ
ഉറങ്ങഡിറപ്പെറ്റോയഡി.ജഡിററ്റോഫഡ രറ്റോവേഡിടലഎഴുറന്നറഡ  കറ്റോണ്ടറ്റോമൃഗടത
തഡിരഞ്ഞുനടെന്നു.  പഡിന്നളീടെഡ  ജഡിററ്റോഫഡ   ടടവേദണടര  കണ്ടഡ



മരുന്നുവേറ്റോങ്ങഡി.  കവേദണര്  പറ  ഞ്ഞുഞ്ഞുഃ  ഈ  മരുന്നഡ  ഉചവേടര 
മറ്റോതറമഉപറയറ്റോഗഡികറ്റോന്  കഴഡിയകയള. ജഡിററ്റോഫഡ  മരുന്നഡ  
അറപ്പെറ്റോള  തടന്ന  കഴഡിച്ചു. കുറച്ചുറന്നരഖ  കഴഡിഞറപ്പെറ്റോള  ജഡിററ്റോഫഡ
നല്ല  ഉയരഖ  വേച്ചു. പഡിന്നളീടെഡ  ആ  ജഡിററ്റോഫഡിനഡ

 മരതഡിടനകറ്റോള  ഉയരഖ  ഉണ്ടറ്റോയഡി. ആപ്പെഡിള  മുഴുവേന്  ജഡിററ്റോഫഡ  
തഡിന്നഡ തളീര്ത്തു.അങ്ങടനയറ്റോണഡ  ജഡിററ്റോഫഡിനഡ  നല്ല
ഉയരഖ  ഉണ്ടറ്റോയതഡ.



ഒഒ൪മകകററപപ
     ഞങളകപ മറകഒന പറഒതതപ എനപപറഞഒല അതപ

ഞങളകടട'സസഹഹദവ'തടനയഒണപ.   ഞങള ഒനകമകതടല

 ഒപവ പഠറകഒന

തകടങറയവരഒണപ.    ഞങള എനകവചഒല

ജകടടനസ,റകമഒന,ഇസപരതപ,

 അനഷറഫ എനറവരഒണപ.    ഞങള ഇവപഒഴകവ കട

ഫപരണപസഒണപ.പറടന

   ഏഴഒവ കപലഒസറല അനകശപരറ വനക.   അവളകവ ഞങളകടട

ഫപരണഒയറ.അങടന

    ഞങള ഞങടട ഗപരകപറനപ വപരറടക R G.  പറടന എടഒവ

കപലഒസഒയറ.   ഫമറദയകവ സവസറയകവ വനക.   പറടന അവരകവ

 ഞങളകടട ഫപരണഒയറ.   ഞങള ഇവപഒഴകവ

ചങകകളഒണപ.   പറടന ടകഒചക ടകഒചക

     തമഒശകളകവ ടകഒചക ടകഒചക കളറയകവ ചറരറയകമഒയറ

  ഞങള മകവനഒടക വപഒയറ.    അങടന ഞങള തടറയകവ

  മകടറയകവ ഒനമതഒവ കപലഒസറടലതറ.

  അതപ ഞങടട ഭഒഗപയവ.  അങടന പരരകയഒയറ.  അതറല

ജയറചഒല

  ഞങളകടട തലയറടലഴകതപ ടതളറഞകതകടങകവ.         
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   മഒയഒത അനകഭവവ
        ഞറ്റോന്   ഇവേഡിടടെ   എഴുതുന്നതഡ  എടന്റെ  ഒരു   
രസകരമറ്റോയ  അനഭവേമറ്റോണഡ. ഒരു  ദഡിവേ സഖ ഞറ്റോന്  
അമറയറ്റോടെഡ  എനഡികഡ
എടന്റെ   അലമറ്റോരയഡില്  ഇരഡിക്കുന്ന  വേലഡിയ   
കള റബറ്റോകഡസഡ ൪
ടവേണടമന്നഡ   പറഞഡ  വേറ്റോശഡിപഡിടെഡിച്ചു.  അമ  തരഡിടല്ലന്ന
തളീ ത്തുഖ   പറഞ്ഞു൪ .    എന്നഡിട്ടുഖ   ഞറ്റോന്  അമറയറ്റോടെഡ        
വേറ്റോശഡി  പഡിടെഡിചഡ കരഞ്ഞു . എടന്റെ   അമകറ്റോടണങ്കേഡില് 
പറഞകറ്റോരണഖ  പഡിടന്നയഖ  പറഞഡ  വേറ്റോശഡിപഡിടെഡിചഡ 
കരയന്നതഡ തളീടര ഇഷമല്ല.അങ്ങടനയറ്റോകുറമറ്റോള
ഞറ്റോന് വേറ്റോശഡിപഡിടെഡിച്ചു കര ഡഞറ്റോല് അമ റദഷണടപ്പെടെറ്റോ-
തഡിരഡിക്കുറമറ്റോ? വേറ്റോശഡിപഡിടെഡിചഡ കരയന്ന എനഡികഡ അമ
രടണ്ടണ്ണഖ ടപറ്റോടഡിച്ചു. അറപ്പെറ്റോള എനഡികഡ വേളടര റദഷണഖ 
വേന്നു, ഒപ്പെഖ സങ്കേടെവുഖ.അമ തല്ലഡിയതഡിടന്റ
റദഷണതഡില് ഞറ്റോന് മുറഡിയഡില് കയറഡി വേറ്റോതഡില് 
അടെച്ചു. എന്നഡിടഡ ഫറ്റോനഡിടെനറ്റോയഡി സസഡിചഡില് കകവേചതറ്റോണഡ, 
 റഷറ്റോകടെഡിചഡ ഞറ്റോന് ടതറഡിചഡ വേളീണ.
അന്നറ്റോദണമയറ്റോണഡ എനഡികഡ റഷറ്റോകടെഡിചതഡ  ഞറ്റോന് 
നറ്റോണറകടെഡ ടകറ്റോണ്ടഡ നടെന്ന കറ്റോരണഖ അമറയറ്റോടെഡ പറഞഡില്ല.
പഡിന്നളീടെഡ പലതവേണയഖ എനഡികഡ റഷറ്റോകടെഡിചഡിട്ടുടണ്ടങ്കേഡിലഖ 
ഈ സഖഭവേഖ എനഡികഡ മറകറ്റോന് കഴഡിയഡില്ല.
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            എന് അമ

 ഈ ജളീവേഡിതഖ നല്കഡി
എടന്ന ഞറ്റോനറ്റോകഡി മറ്റോറഡി
അകലങ്ങളഡിറലകഡ റപറ്റോയഡ മറഞ്ഞുടവേങ്കേഡിലഖ
അമഡിഞ പറ്റോലഡിന് മധുരമറ്റോയഡ
നളീ എന്നുഖ എന്നഡിലടടെ ഒഴുകുന്നു.
റസഹഖ നല്കഡി മറഞ്ഞുടവേങ്കേഡിലഖ
നഡിന് റസഹഖ എന് മനസഡില് അമൃതഖ
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             ഒരു മഴകറ്റോഴ

ഇഇൗ മഴയഡിലഡിടന്നടന്റെ ഗറ്റോമഖ
എത സുന്ദരഖ
പൂകള വേഡിരഡിയഖ
പൂമറ്റോറകള പറ്റോറുഖ
                                                 പുഴകള ഒഴുകുഖ
                       ടതളഡിനളീര് തഴുകുഖ
                      പക്ഷഡികള പറ്റോടുഖ
                      നമ്മുടടെ  നറ്റോടു കറ്റോണറ്റോടനന്തു രസഖ
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 സുരണന് ഉദഡിച്ചു

                    പണ്ടു പണ്ടു റലറ്റോകതഡ ചൂടുഖ ടവേളഡിചവുഖ 
ഇല്ലറ്റോതറ്റോയഡിരൂന്നു എ ങഖ അ  ന്ധകറ്റോരവുഖ തണപ്പുഖ മറ്റോതഖ. 
പഡിന്നളീടെറ്റോണഡ തളീ ഉണ്ടറ്റോയതഡ.  പടക്ഷ, അറപ്പെറ്റോഴുഖ അതു കഴഡി                               ഞ്ഞുഖ 
ഒരു കറ്റോരണഖ എല്ലറ്റോവേടരയഖ അലടഡിയഡിരുന്നു. സൂരണന് എവേഡിടടെ?
അറതപ്പെറഡി ആറലറ്റോചഡികറ്റോന് റചറഡ     ന്ന റയറ്റോഗതഡില്
വേചഡ ഉശറ്റോടടെ മറ്റോടഗ എന്ന കറ്റോക പറ  ഞ്ഞു എടന്റെ  
മുതഛന്മറ്റോരഡിടലറ്റോരളറ്റോയ ടനറഗറ്റോക്കുവേ എന്ന കറ്റോകയറ്റോണഡ 
പണ്ടഡ ഭുമഡിയഡില് തളീ ടകറ്റോണ്ടുവേന്നതഡ. തളീയണ്ടറ്റോകുന്ന തളീ കല്ലഡിന 
റവേണ്ടഡി അറദ്ദേഹഖ ഒരു മൂങ്ങയമറ്റോയഡി യദഖടചയകയണ്ടറ്റോയഡി. 
അതഡിനഡിടെയഡില് തളീ പടെര്ന്നഡ തൂവേലകള കരഡി  ഞതുടകറ്റോണ്ടറ്റോണഡ 
ഞങ്ങളുടടെ വേര്ഗഖ തടന്ന കറുതനഡിറകറ്റോരറ്റോയതഡ. എങ്കേഡിലഖ 
സൂരണടന കടണ്ടതഡിയറ്റോല് മറ്റോതറമ പ്രപഞ്ചതഡി ല് ശറ്റോശസതമറ്റോയ 
പ്രകറ്റോശഖ പുലരുകയള്ളു ടടനറകറ്റോകുവേ അപ്പുപ്പെന് അറന്ന 
പറ  ഞഡിരുന്നു.
ആ കഥ   ഞങ്ങളടകറ്റോടക അറഡിയറ്റോഖ. പൂചടെഖ എന്ന മുയല് 
പറഞ്ഞു .ററബറ്റോസഡി എന്ന രറ്റോക്ഷസന്
സൂരണടന വേഡിഴുങ്ങഡിയതഡ ടകറ്റോണ്ടറ്റോണഡ റലറ്റോകഖ അന്ധ
കറ്റോരതഡിലമര്ന്നതഡ എന്നഡ പൂര്വേഡികര് പറഞഡ ഞറ്റോന് റകടഡിട്ടുണ്ടഡ. 
അവേടന്റെ വേയറഡില് നഡിന്നഡ സൂരണടന രക്ഷടപ്പെടുതഡിയറ്റോല് ചൂടുഖ 
ടവേളഡിചവുഖ ലഭഡിക്കുഖ. അങ്ങടന അവേര് രറ്റോക്ഷസടന്റെ വേയറഡില് 
നഡിന്നുഖ സൂരണടന രക്ഷഡിച്ചു.
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മടെഡിയന കഡിടഡിയ ശഡിക്ഷ   
      ഖറ്റോദര് ഒരു കൃഷഡികറ്റോരനറ്റോയഡിരുന്നു.  അയറ്റോളകഡ ഒരു      
കറ്റോളയഖ ഒരു കഴുതയഖ ഉണ്ടറ്റോയഡിരുന്നുണ്ടറ്റോയഡിരുന്നു. . കറ്റോള ഉല്സറ്റോഹഡിയഖ കറ്റോള ഉല്സറ്റോഹഡിയഖ 
കഴുത മടെഡിയനമറ്റോയഡിരുന്നുകഴുത മടെഡിയനമറ്റോയഡിരുന്നു. . കറ്റോള വേയലഡില് വേഡിശ്രമമഡില്ലറ്റോടത കറ്റോള വേയലഡില് വേഡിശ്രമമഡില്ലറ്റോടത 
പണഡിടയടുക്കുറമറ്റോള  കഴുത പണഡിടയടുക്കുറമറ്റോള  കഴുത 
പണഡിടയറ്റോന്നുഖ ടചയറ്റോടത അലഞ്ഞുനടെന്നുപണഡിടയറ്റോന്നുഖ ടചയറ്റോടത അലഞ്ഞുനടെന്നു. . 
വേഡിശ്രമമഡില്ലറ്റോടത പണഡിടയടുതറ്റോല് ടപടടന്നഡ ആറരറ്റോഗണഖ വേഡിശ്രമമഡില്ലറ്റോടത പണഡിടയടുതറ്റോല് ടപടടന്നഡ ആറരറ്റോഗണഖ 
നശഡിച്ചു ചത്തുറപറ്റോകുടമന്നഡ ഒരു ദഡിവേസഖ കഴുത കറ്റോളറയറ്റോടു നശഡിച്ചു ചത്തുറപറ്റോകുടമന്നഡ ഒരു ദഡിവേസഖ കഴുത കറ്റോളറയറ്റോടു 
പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു. . ഇതുറകടഡ ആ പറ്റോവേഖ ടപറ്റോടഡി കര  ഞ്ഞു ഇതുറകടഡ ആ പറ്റോവേഖ ടപറ്റോടഡി കര  ഞ്ഞു 
റപറ്റോയഡിറപറ്റോയഡി..പണഡിടചയറ്റോതഡിരഡികറ്റോന് ഒരു ഉപറ്റോയവുഖ കഴുത പണഡിടചയറ്റോതഡിരഡികറ്റോന് ഒരു ഉപറ്റോയവുഖ കഴുത 
പറഞ്ഞു ടകടുത്തുപറഞ്ഞു ടകടുത്തു. . അടുത ദഡിവേസഖ വേയലഡിറലക്കു അടുത ദഡിവേസഖ വേയലഡിറലക്കു 
ടകറ്റോണ്ടുറപറ്റോകറ്റോന് കൃഷഡികറ്റോരന് എത്തുറമറ്റോള ടകറ്റോണ്ടുറപറ്റോകറ്റോന് കൃഷഡികറ്റോരന് എത്തുറമറ്റോള 
ചതതുറപറ്റോടല കഡിടെകണഖ എന്നറ്റോയഡിരുന്നു ഉപറദശഖചതതുറപറ്റോടല കഡിടെകണഖ എന്നറ്റോയഡിരുന്നു ഉപറദശഖ. . 
കറ്റോള കഴുതപറ  ഞതുറപറ്റോടല അനസരഡിച്ചുകറ്റോള കഴുതപറ  ഞതുറപറ്റോടല അനസരഡിച്ചു. . കറ്റോളടയ കറ്റോളടയ 
അഴഡികറ്റോടനതഡിയ കൃഷഡികറ്റോരന് അതഡിന അഴഡികറ്റോടനതഡിയ കൃഷഡികറ്റോരന് അതഡിന 
സുഖമഡിടല്ലന്നുകരുതഡി കഴുതറയയഖ കൂടഡി വേയലഡിറലക്കു സുഖമഡിടല്ലന്നുകരുതഡി കഴുതറയയഖ കൂടഡി വേയലഡിറലക്കു 
നടെന്നുനടെന്നു. . സന്ധണയറ്റോകുന്നതുവേടര കഴുത വേയലഡില് സന്ധണയറ്റോകുന്നതുവേടര കഴുത വേയലഡില് 
പണഡിടയടുത്തുപണഡിടയടുത്തു. . അന്നു മുതല് ആ മടെഡിയനഡ പതഡിവേറ്റോയഡിഅന്നു മുതല് ആ മടെഡിയനഡ പതഡിവേറ്റോയഡി
പണഡിടയടുറകണ്ടഡി വേന്നുപണഡിടയടുറകണ്ടഡി വേന്നു. . ടതറ്റുടചയറ്റോന് മറ്റുളളവേടരടതറ്റുടചയറ്റോന് മറ്റുളളവേടര
ഉപറദശഡിചറ്റോല് ശഡിക്ഷ കഡിട്ടുടമന്നഡ അവേനഡ അങ്ങടന ഉപറദശഡിചറ്റോല് ശഡിക്ഷ കഡിട്ടുടമന്നഡ അവേനഡ അങ്ങടന 
മനസഡിലറ്റോകഡിമനസഡിലറ്റോകഡി..
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തഡിരഡിവുകള

     അവേനഡിപുരറതക്കുളള  യറ്റോതയഡിടെയഡില്  ആപ്പെഡിള 
വേഡില്ക്കുന്ന  കുടഡികടള  കണ്ടു.  അവേരുടടെ  പഴകഡിയ 
പഴകടെകളഡില് കഡിടെന്നഡിരുന്നതഡ  ചതഞതുഖ   
ടചളഡിപുരണ്ടതുമറ്റോയ ആപ്പെഡിളുകളറ്റോയഡിരുന്നു.  ടതറ്റോടടുത 
റതറ്റോടങ്ങളഡില് നഡിന്നഡ ഉടെമസ്ഥര് ഉറപക്ഷഡിചതവേറ്റോഖ. 
കൂടതഡിടല'തഡിരഡിവുകള'!
ആ കുടഡികളുടടെ മുഖഖ ആപ്പെഡിളഡിറനറ്റോകറ്റോള 
ഭഖഗഡിയളളവേയറ്റോയഡിരുന്നു. എന്നറ്റോലഖ  ആ മുഖങ്ങളഡിടലല്ലറ്റോഖ
അഴുക്കുപുരണ്ടഡിരുന്നു.അവേര് മനഷണകുഞ്ഞുങ്ങളകഡിടെയഡിടല
'തഡിരഡിവു 'കളറ്റോടണന്നഡ ആരുഖ പറയറ്റോടത തടന്ന  
വേണക്തമറ്റോയഡിരുന്നു.
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      ഒഒരമകകററപപ
എടന്റെ  ജളീവേഡിതതഡിടല  മറകറ്റോനറ്റോവേറ്റോത ഒരു  
ടകറ്റോച്ചു  സറനറ്റോഷമറ്റോണഡ  ഞറ്റോനഡിവേഡിടടെ പങ്കു വേക്കുന്നതഡ. ഒരു
ദഡിവേസഖ എടന്റെ സഡകൂളഡില് നഡിന്നഡ 
ഒരു ചരഡിത പഠനയറ്റോതകഡ ടകറ്റോണ്ടു റപറ്റോയഡി.
അതഡ ഒളപ്പെമണ്ണ എന്ന കവേഡിയടടെ തറവേറ്റോടഡിറലകറ്റോ
ണഡ. യറ്റോത വേളടര രസകരമറ്റോയഡിരുന്നു.ഞറ്റോന്
ജനലഡിനടുതറ്റോയഡിരുന്നു  ഇരുന്നതഡ.അവേഡിടടെ
എതഡിയറപ്പെറ്റോള  വേലഡിടയറ്റോരു ഇല്ലഖ .കറ്റോണറ്റോന്
രസകരമറ്റോയഡിരുന്നു.അവേഡിടടെ അറദ്ദേഹഖ ഉപറയറ്റോഗഡി-
ച പല സറ്റോധനങ്ങളുഖ സൂക്ഷഡിച്ചുവേചഡിട്ടുണ്ടറ്റോയഡിരുന്നു.
ഒറ്റോട്ടു പറ്റോതങ്ങള ,മറ്റോടെമള്ളഡി വേഡിളകഡ, നൂറഡി അമതഡ
വേര്ഷഖ പഴകമുളള റലറ്റോകര്  അങ്ങടന നമടള 
ആകര്ഷകമറ്റോക്കുന്ന കുററ വേസ്തുകള  അവേഡിടടെ
ഉണ്ടറ്റോയഡിരുന്നു. ഇല്ലതഡില് ഒതഡിരഡി മുറഡികള
ഉണ്ടറ്റോയഡിരുന്നു.വേടെക്കുള്ളമുറഡികടള
വേകഡിനഡിടയന്നുഖ  ടതക്കുള്ളമുറഡികടള  ടതകഡിനഡിടയന്നുഖ
പറയന്നു. ഇല്ലതഡില് അറദ്ദേഹതഡിടന്റെ 
ഒരുവേലഡിയറഫറ്റോറടറ്റോ  ഉണ്ടറ്റോയഡിരന്നു.  അവേഡിടടെ  എല്ലറ്റോഖ
ചുറഡികണ്ടു.എനഡികഡ അവേഡിടടെ 
നഡിന്നഡ റപറ്റോവേറ്റോന് റതറ്റോന്നുന്നഡില്ലറ്റോയഡിരുന്നു.അത 
ക്കു രസകരമറ്റോയഡിരുന്നു. ആ യറ്റോത ഇറപ്പെറ്റോഴുഖ
ഞറ്റോന് ഒറ്റോര്ക്കുന്നു.
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മടെഡിവേരുതഡിയ വേഡിന
അലഡി  എണളീകടെറ്റോ  മദ്രസകഡ  റപറ്റോവേറണ്ട?  ഉമ
വേഡിളഡിച്ചുണര്തറ്റോന്  തുടെങ്ങഡിയഡിടഡ കുറററനരമറ്റോയഡി.

ഉറങന്നവേടരയറല്ല വേഡിളഡിച്ചുണര്റതണ്ടതഡ. അലഡി 
ഉണര്ന്നഡ കഡിടെക്കുകയറ്റോണഡ  ഉമ വേരുന്നതു കറ്റോണ റമറ്റോള

ഉറങന്നതുറപറ്റോടല  കണടെയ്ക്കു  വേഡിളഡിച്ചുണര്തഡി ഉമ
റപറ്റോകുറമറ്റോള  പഡിടന്നയഖ 

കണ്ണടെചഡ പുതപ്പെഡിനളഡിറലകഡ ചുരുളുഖ രറ്റോവേഡിടലയള്ള 
തണപ്പെഡില് പുതപ്പെഡിനളഡില് ചുരുണ്ടുകഡിടെകറ്റോന് നല്ല സുഖഖ!

എടെറ്റോ സമയഖ എട്ടു മണഡിയറ്റോവേറ്റോററ്റോയഡി.
നഡിനകഡ  മദഡററസലഡ  റപറ്റോറവേറണ്ട? എണളീറഡ

വേറ്റോടെറ്റോ.ഇടന്നനറ്റോണഡിങ്ങടന! ഉമയടടെ സസരതഡിനഡ മറ്റോറഖ
വേന്നഡിട്ടുണ്ടഡ അതഡിനര്ഥഖ ഇനഡിയഖ കഡിടെക്കുന്നതഡ അത

സുഖകരമറ്റോവേഡില്ല എന്നറ്റോല് ഉമയടടെ ടടകയഡിടല
ചൂടെറഡിയറ്റോഖ.തറ്റോതറ്റോക്കുഖ ഇകറ്റോക്കുഖ ഒടക ചഡിലറപ്പെറ്റോള ആ
ചൂടെഡ കഡിട്ടുന്നതഡ കണ്ടഡ രസഡിചഡിട്ടുണ്ടഡ അലഡികഡ ഇതുവേടര

ഇടങ്ങടനറ്റോരു അനഭവേഖ ഉണ്ടറ്റോയഡിടഡില്ല, കറ്റോരണഖ അവേന്
ഇതുവേടര മദഡറസയഡിറലറ്റോ സഡകുളഡിടലറ്റോന്നുഖ റപറ്റോകുന്നഡില്ല.

മദ്രസയഡില് റപറ്റോകറ്റോന് തുടെങ്ങഡിയതഡ മുതല് എല്ലറ്റോ ദഡിവേസവുഖ
റനരടത എണളീകറ്റോറുണ്ടഡ

തറ്റോതയഖ ഇകയഖ കഴഡികകറ്റോനഡിരഡിക്കുന്നതഡിനഡ മുന്പഡ
തടന്ന ഇടന്നങ്ങടന എഴുറനല്കറ്റോന് റതറ്റോന്നുന്നഡില്ല.

മദ്രസഡിയഡിറലകഡ റപറ്റോകറ്റോന്നുഖ വേല്ലറ്റോടതറ്റോരു മടെഡി. പഠഡിചതു 
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തടന്ന പഡിടന്നയഖ പഠഡിപ്പെഡിക്കുക! അലഡിഫഖ ബറ്റോഹഖടമല്ലറ്റോഖ
കുററ ദഡിവേസമറ്റോയഡി പഠഡികറ്റോന് തുടെങ്ങഡിയഡിടഡ ആദണ ദഡിവേസഖ

തടന്ന അടതറ്റോടക പഠഡിചതറ്റോണഡ എന്നറ്റോലഖ ഉസ്തറ്റോദഡ
കറ്റോസഡിലഡ വേന്നറ്റോല് അലഡിഫഡിടന്റെ

പറ്റോടഡ പറ്റോടെറ്റോന് പറയഖ  റസ്ലേറഡിലഡ അലഡിഫഖ ബറ്റോഹഖടമല്ലറ്റോഖ
എഴുതറ്റോന് പറയഖ റവേടററ്റോന്നുഖ പടെഡിപ്പെഡികഡില്ല. അതറ്റോണഡ

അലഡികഡ മടെഡിവേരറ്റോന് കറ്റോരണഖ. ഉമറ്റോ വേയറു റവേദനയറ്റോണഡ
ഉമ റദഷണതഡില് പഡിടന്നയഖ വേഡിളഡകറ്റോന് വേന്നറപ്പെറ്റോള

അലഡി വേയറുപഡിടെഡിചഡ റവേദനഡിക്കുന്ന ഭറ്റോവേതഡില് പറഞ്ഞു.റങ്ങ
വേയറുറവേദനറയറ്റോ എടന്റെ ററബ്ബേ എനറ്റോ എടന്റെ റമറ്റോനഡ
പറഡിയതഡ? ഉമയടടെ ഭറ്റോവേഖ മറ്റോറഡി റസഹറതറ്റോടടെ ഉമ

കടഡിലഡില് ഇരുന്നഡ അലഡിടന്റെ വേയറു തടെവേഡിടകറ്റോണ്ടഡ പറഞ്ഞു
എന്നറ്റോല് റമറ്റോനഡിങ്ങഡ  എഴുറനറഡ വേറ്റോ ഉമ കടന് ചറ്റോയ

തരറ്റോഖ ചൂടുള്ള കടന് ചറ്റോയകുടെഡിചറ്റോല് വേയറുറവേദന മറ്റോറുഖ .
ഉമയടടെ റസഹഖ ടപറ്റോഴഡിയന്ന വേറ്റോക്കുകള റകടഡ അലഡി

ടമടല്ല വേയറഡ പഡിടെഡിചഡ ടകറ്റോണ്ടഡ തടന്ന എഴുറന്നറ്റു .
ഉമയടടെ ടടകപ്പെഡിടെഡിചഡ അടുകളയഡിറലകഡ നടെന്നു തറ്റോതയഖ

ഇകയഖ  ചറ്റോയകുടെഡിചഡ പുസ്തകസഞ്ചഡിയമറ്റോയഡി പുറടപ്പെടെറ്റോന്
ഒരുങ്ങഡി നഡില്ക്കുകയറ്റോണഡ. അലഡിടയ കറ്റോതഡ

നഡില്ക്കുകയറ്റോണവേ൪. ഉമ അവേറരറ്റോടെഡ പറഞ്ഞു മകളഡ
ടപറ്റോറയറ്റോ. റനരഖ ടടവേകഡിയഡിറല്ല അലഡികഡ സുഖമഡില്ലറ്റോന്നഡ

ഉസ്തറ്റോദഡിറനറ്റോടെഡ പററഞകഡ . അതു റകടഡ അലഡി ഇടെകണ്ണഡിടഡ
അവേരുടടെ മുഖറതകഡ റനറ്റോകഡി അവേടന്റെ സൂതഖ
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കണ്ടുപഡിടെഡിക്കുറമറ്റോ എന്ന റപടെഡിയമുണ്ടഡ . അലഡികഡ സുഖമഡില്ലറ്റോ
എന്നഡ പറഞഡ അവേ  നടെന്നകലന്നതു കണ്ടറപ്പെറ്റോള൪
അലഡികഡ ആശസറ്റോസമറ്റോയഡി. ഇന്നഡ മദഡറസയഡിറലകഡ

റപറ്റോണ്ടറല്ലറ്റോ. റമറ്റോന് പല്ലഡ റതചഡ വേറ്റോ എന്നഡ പറഞഡിടഡ ഉമ
ഉമഡികരഡി പറ്റോതഖ നളീടഡി ടകറ്റോണ്ടഡ പറഞ്ഞു

സുഖമഡില്ലറ്റോതറ്റോയറ്റോലഖ പല്ലഡ റതകണടമറല്ലറ്റോ രറ്റോവേഡിടല
എഴുറന്നററ്റോല് പല്ലഡ റതകറ്റോടത ഒന്നുഖ കുടെഡികറ്റോനഖ

തഡിന്നറ്റോനഖ അലഡിടയ ഉമ സമതഡികഡില്ല. തറ്റോതയഖ
ഇകയഖ പല്ലുറതചഡ നഡിസഡകരഡിച്ചുവേന്നറ്റോലല്ലറ്റോടത ഉമഒന്നുഖ
ടകറ്റോടുകഡില്ല. അലഡി വേയറു പഡിടെഡിച്ചു ടകറ്റോണ്ടുപല്ലു റതകറ്റോന്

റപറ്റോയഡി. കഡിണറനടുത്തുണ്ടഡ പൂചയഖ അവേയടടെ
കുഞ്ഞുങ്ങളുഖ.പൂചയടടെ പുറത്തുചറ്റോടെഡിയഖ ചുറ്റുഖ
ഒറ്റോടെഡിയടമറ്റോടക കളഡിക്കുകയറ്റോണഡ. അലഡിടയ 

കണ്ടറപ്പെറ്റോള  ഉഷറ്റോറഡ  കൂടെഡി. തടന്നയഖ  കൂടെഡി  കളഡി
കറ്റോന്  ക്ഷണഡിക്കുകയറ്റോണഡ  പൂചക്കുഞ്ഞുങ്ങടളന്നഡ

റതറ്റോന്നഡി.  ഉമഡികരഡിയടടെയഖ  പല്ലഡറതപ്പെഡിടന്റെയഖ കറ്റോരണഖ
മറന്നഡ അവേയടടെ  അടുറതകഡ  നളീങ്ങഡിയ

റപ്പെറ്റോഴറ്റോണഡ  ഒറ്റോര്മവേന്നതഡ  ഇങ്ങടന  കളഡികറ്റോന്
പറഡില്ലറല്ലറ്റോ  ഞറ്റോന്  സൂറകടു  കറ്റോരനറല്ല  പഡിടന്ന

യഖ വേയറഡില് മുറുടകപ്പെഡിടെഡിചഡ വേയറുറവേദനയഭഡിനയഡി
ചഡ  അലഡി  ഉമഡികരഡി  ടകറ്റോണ്ടഡ  പല്ലഡ  റതകറ്റോന് തു
ടെങ്ങഡി. അറപ്പെറ്റോഴറ്റോടണറ്റോരു കറ്റോക ടതറ്റോടരഡിടക വേന്നഡി

രുന്നഡ  കറ്റോ...........................കറ്റോ...........................
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എന്നഡ കരയറ്റോന് തുടെങ്ങഡി പഡിടന്ന കറ്റോക തല ചരഡിചഡ
അലഡിയടടെ  റനടര  റനറ്റോകഡി ക............................
ക...............................എന്നഡ ചഡിരഡിച്ചു. എടെറ്റോ അലഡി

മദ്രസയഡിറലകഡ   റപറ്റോവേറ്റോതഡിരഡികറ്റോന്  വേയറുറവേദന
യറ്റോടണന്നുപറഞഡ  ഉമടയ പറഡിക്കുകയറ്റോണടല്ല
നളീ  എന്നു കറ്റോക  പറയന്നതുറപറ്റോടല അലഡികഡ

റതറ്റോന്നഡി. അലഡി  റപറ്റോ  കറ്റോറക  എന്നഡ  പറഞഡ   കഡിണറഡില്
നഡിന്നഡിതഡിരഡി ടവേള്ളഖ  മുകഡി  കറ്റോകയ

ടടെ  റനടര  ഒഴഡിച്ചു. കറ്റോക  കറ്റോ.............കറ്റോ............
എന്നഡ  പറഞഡ  പറന്നു  റപറ്റോയഡി.
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  ശബരറ ആശപരമതറവലടകഒരക യറ്റോത
 ഞങ്ങള അപ്രതളീക്ഷഡിതമറ്റോയഡി ഒരു യറ്റോത 
റപറ്റോയഡി. അകറതതറ പഞ്ചറ്റോയതഡില് സ്ഥഡിതഡിടചയ-
ന്ന ശബരഡി ആശ്രമഖ  സന്ദര്ശഡിക്കുക എന്നതറ്റോയഡിരുന്നു
ഉറദ്ദേശഖ. എടഡ ഒന്പതഡ കറ്റോസുകളഡിടല കുടഡികളറ്റോയഡിരുന്നു
റപറ്റോയതഡ. സഡകൂള ബസഡിലറ്റോയഡിരുന്നു യറ്റോത. സഡകൂളഡില് 
നഡിന്നുഖ പുറടപ്പെട ഞങ്ങള ടമയഡിന് റററ്റോഡഡിലഡിറങ്ങഡി 
സഡകൂളഡില് നഡിന്നഡ
ആശ്രമതഡിറലക്കുളള  ഉഇൗടുവേഴഡിയഡിലടടെ നടെന്നു നളീങ്ങഡി. നല്ല
ടവേയഡില് ടകറ്റോണ്ടഡ വേല്ലറ്റോടത ക്ഷളീണഡിച്ചു. എന്നറ്റോല് 
ആശ്രമതഡിറലകഡ പ്രറവേശഡിചറപ്പെള വേലഡിയ ആശസസഖ 
റതറ്റോന്നഡി. കറ്റോരണഖ അവേഡിടടെ ധറ്റോരറ്റോളഖ മരങ്ങള ഉണ്ടറ്റോ-
യഡിരുന്നു.വേരഡിവേരഡിയറ്റോയഡി  നഡിരതഡി യ  നറവേറ്റോതറ്റോന 
നറ്റോയകന്മറ്റോരുടടെ  ചഡിതങ്ങളുഖ  ചരഡിതക്കുറഡിപ്പുകളുഖ 
ആയഡിരുന്നു  ഞങ്ങടള  എതഡിറരറതഡ.റശഷഖ പ്രകൃതഡി-ദത  
വേര്ണ്ണങ്ങള  ഉപറയറ്റോഗഡിച്ചുടകറ്റോണ്ടുളള ചഡിത
പ്രദര്ശനഖ ആയഡിരുന്നു . മലയറ്റോളതഡിടല 
ആദണ സഡിനഡിമയറ്റോയ  വേഡിഗതകുമറ്റോരന്  റപറ്റോലളള 
സഡിനഡിമകളുടടെ ബറ്റോകഡ  ആന്റെഡ  കവേറഡ ചഡിത പ്രദര്ശനഖ
ആയഡിരുന്നു പഡിന്നളീടെഡ കണ്ടതഡ. ചര്ക ഉപറയറ്റോഗഡിച്ചു 
ടകറ്റോണ്ടുളള നൂല്നൂല്കല് ഞങ്ങള റനരഡിട്ടുകണ്ടു. പുസ്തക 
പ്രദര്ശനവുഖ ഉണ്ടറ്റോയഡിരുന്നു. കരകഇൗശല വേസ്തുകളുടടെ
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പ്രദര്ശനഖ ഞങ്ങളുടടെ മനസഡിനഡ വേല്ലറ്റോടത 
സസറ്റോധളീനഡിച്ചു. പല വേര്ണ്ണങ്ങളുള്ള  മഡിഠറ്റോയഡികളുഖ,
അചറ്റോറുകളുഖ കണ്ടഡ വേറ്റോയഡില് ടവേള്ളമൂറഡി. എന്നറ്റോല്
കറ്റോ ശഡ എടുതഡില്ലറല്ലറ്റോ എന്ന വേഡിഷമഖ ഞങ്ങളക്കുണ്ടറ്റോ-
യഡിരുന്നു. അതഡിനറശഷഖ ഞങ്ങള ജളീവേഡിതതഡിലറ്റോദണ
മറ്റോയഡി കുലറ്റോലചക്രഖ  ഉപറയറ്റോഗഡിചഡ ടകറ്റോണ്ടഡ മണ്പറ്റോതങ്ങള 
ഉണ്ടറ്റോക്കുന്നതഡ റനരഡില് കണ്ടു.
മണ്പറ്റോതഖ ഉണ്ടറ്റോക്കുന്ന ആറളറ്റോടെഡ പ്രവേര്തനങ്ങടള
ല്ലറ്റോഖ റനരഡിടഡ റചറ്റോദഡിചഡ മനസഡിലറ്റോകഡി.ഒരുരുള കളഡിമണ്ണഡ
എടുതഡ കുലറ്റോല ചക്രതഡിനഡ മധണതഡില്   വേച്ചു.
നഡിമഡിഷങ്ങളകകഖ ആ മണ്ണഡിടന്റെ ഉരുള പൂപ്പെറ്റോതഖ
ആയഡി  വേരുഡന്നതഡ ഞങ്ങള വേഡിസഡമയറതറ്റോടടെ കണ്ടു.
പഡിന്നളീടുള്ള അതഡിടന്റെ പ്രവേര്തനങ്ങടളല്ലറ്റോഖ വേഡിശദമറ്റോയഡി 
കുശവേന് പറഞ്ഞുതന്നു. അതഡിന റശഷഖ
ഞങ്ങള തുകല്വേറ്റോദണ നഡിര്മറ്റോണഖ കണ്ടു.പഡിന്നളീടെഡ  
ഗറ്റോന്ധഡിജഡിസന്ദര്ശഡിച്ചുഎന്നുപറയന്നആശ്രമതഡിറലക
റപറ്റോയഡിപഴമയടടെവേളീരണഖനഡിലനഡിര്തഡിടകറ്റോണ്ടുള്ളആശ്രമ
തഡിടന്റെമുന്നഡില്ടവേചഡഞങ്ങളറഫറ്റോറടറ്റോഎടുത്തുഅറപ്പെറ്റോറഴ
ക്കുഖഅദണറ്റോപകര്തഡിരഡിച്ചുറപറ്റോകറ്റോനറ്റോയഡി തഡിരകഡ 
കൂടഡി.അറപ്പെറ്റോഴുഖ അവേഡിടടെ എന്.വേഡികൃഷവേറ്റോരണരുടടെ 
'ഗറ്റോന്ധഡിയഖ റഗറ്റോഡഡടസ'യഖ എന്ന കവേഡിത 
പ്രതഡിധസനഡിക്കുന്നുണ്ടറ്റോയഡിരുന്നു.മനസഡില്ലറ്റോ 
മനറസറ്റോടടെയറ്റോടണങ്കേഡിലഖ സഡകൂള ബസഡിടന ലക്ഷണഖ 
ടവേച്ചുടകറ്റോണ്ടഡ  ഞങ്ങളനടെന്നു.
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                        ജഡി.എചഡ.എസഡ ഉമഡിനഡി        

        


