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 ഭദ്യാഗമേദ്യായവി       നവിന്നുതകദ്യാണത 
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പ്രവര്തനങ്ങള്  ഇനവിയുമുണദ്യാവതട  എനത

പ്രദ്യാര്തവിക്കുന്നു.

തവരവി റവ: മഡദ്യാ. മതദ്യാമേസത തകദ്യാച്ചുകമരദ്യാടത



ആശശംസ

 കകൈററ്റ് കൂട്ടുകൈകാരുടടെ നനേതൃതത്വതത്തില
അണത്തിയത്തിടച്ചെരുകത്തിയ "പ്രതതീക" എന
ഡത്തിജത്തിറല മകാഗസത്തിന് ആശയ
സശംപുഷ്ടമകായത്തി രത്തിക്കുന. ഓനരകാ
സൃ ഷ്ടത്തിയശം ഓനരകാ വവ്യകത്തിയടടെ                          ഒ.മകാതത
കകൈടയകാപകായത്തി മകാറുനമകാള് ,               ടഹെഡറ്റ് മകാസ്റ്റര
അതറ്റ്   കത്തിയകാത്മകൈമകായത്തി മനുഷവ്യടന്റെ  വളരച്ചെടയ 
സത്വകാധതീനേത്തിക്കുന ഒനകാണറ്റ് നേമ്മുടടെ സരഗകാത്മകൈനശഷത്തികൈള്, 
അതത്തിലൂടടെ നേമ്മുടടെ  ബുദത്തിശകത്തിയശം  അറത്തിവശം 
വരദത്തിക്കുന. അതത്തിനുപകൈരത്തിക്കുന ഒരു സൃഷ്ടത്തിയകായത്തി ഈ 
'പ്രതതീക' മകാറനട്ടേടയനറ്റ്  ആശശംസത്തിക്കുന. ഈ  
സശംരശംഭതത്തിനേറ്റ് നനേതൃതത്വശം 
ടകൈകാടുത കകൈററ്റ് നകൈകാഡത്തിനനേറരമകാടരയശം കുട്ടേത്തികൈടളയശം 
പ്രതവ്യകൈശം 
അഭത്തിനേനത്തിക്കുന.എലകാവരക്കുശം ആശശംസകൈള് 
നനേരനടകൈകാണറ്റ്

ഒ.മകാതത
(ടഹെഡറ്റ് മകാസ്റ്റര)
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     വറിദദതാലയയ
അക്ഷരതത്താളുകള് പഠഠിക്കുവത്താനനെതഠിയയത്താര
നമെനല്ലെ മെറഠിചച്ച് പഠഠിച കത്താലല
ദദൈവകരങ്ങളത്താല് കു ഞ്ഞുകുരുന്നുകള്
യസ്നേഹല നുകരുന്ന വഠിദൈദത്താലയല                        നക.പഠി അശശ്വതഠി
കഴഠിവുകള് നമെനല്ലെ വളരന്നു വഠികസഠിചച്ച്                        10B      
സശ്വരങ്ങള് ലയങ്ങളത്തായച്ച് മെത്താറുന്നകത്താലല
വരണ്ണങ്ങള് ചഠിത്രങ്ങളത്താകുന്ന യനെരതച്ച്
മെനെസ്സുകള് നമെനല്ലെ വഠിടരന്നഠിടുന്നു
ആയഠിരമെത്തായഠിരല കത്താരുണദഹൃദൈയങ്ങള്
വഠിദൈദത്താലയങ്ങളഠിനലതഠിടുയമത്താള്
ഒത്തായരത്താ വഠികത്താരവുല യചരന്നഠിടുന്നയല്ലെത്താ
മെത്താതൃവഠിദൈദത്താലയല എനന്നത്താറ്റചഠിന്തയത്താല്
അഗഠിയത്താനണല്ലെത്താല നതളഠിക്കുന്നനതന്ന
യലത്താദകകതതശ്വല അറഠിഞഠിടുന്നു
രത്താത്രഠികത്താലങ്ങളഠില് വഠിളക്കുനകത്താളുതഠി
ഇരുളഠിനനെ നമെനല്ലെ അകറ്റഠിടുയന്നത്താര
ഹൃതഠില് നവളഠിചല തഠിളങ്ങഠിടുയമത്താള്
നെന്മ വഠിളങ്ങുന്നു ദൈദീപമെത്തായഠി
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 മസ്നേഹതതീരയ

  എന് മുഖപടങ്ങളഠില് അലഠിഞ്ഞു
യചരുന്നഠിതത്താ എന് നെഠിശത്താന്തയസ്നേഹ
സദൈസഠിന് പടഠികളഠില് ചഠിലയ്ക്കുന്ന
കുരുവഠിതന് സത്താഗര രത്താഗചഠിത്രതഠില്               നക പഠി അശശ്വതഠി
                                                                                    10 B
ഈ യസ്നേഹസനദയഠില് ഒരു
കഠിനെത്താവഠിന് വസല എന് മെനെസഠില്
ഇഴനനെയ്യുന്ന എന് മെനെസഠില്
ഗത്താനെമെത്താലപഠിക്കുന്നഠിതത്താ

യസ്നേഹസത്താന്ദ്രമെത്തായ കളകളതഠിരനയ
ഇനെഠിനയന് മെനെസഠില് വസന്ത
പുഷല വഠിരഠിയുയമെത്താ വസന്തരത്താവുകള്
നപത്താഴഠിയുയമെത്താ അയതത്താ നെഠിറയുകയയത്താ
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പ്രളയയ

അറ്റമെഠില്ലെത്താത ദുരന്തല ഇതച്ച്
അറ്റമെഠില്ലെത്താത ദുരന്തല

കഷച്ച്പത്താടഠിന് യവദൈനെ
ആയവത്താളല അറഠിഞവര
ഞങ്ങള് യകരളദീയര
                                                                             അനെശശ്വര
                                                                              (8C) 
പണഠിതനുല പത്താമെരനുല                                                        
ഒരുയപത്താനല അനുഭവഠിച ദുരന്തല

ഉളഠിനല യതങ്ങല്
ഒളഠിച്ചു നവചച്ച്
പ്രളയ ബത്താധഠിതര
 ഞങ്ങള് തദീ തഠിന്നുന്നു

നവളളനപത്താക്കതത്താല്
വദീടുല കടയുല 
നെഷനപട്ട ഞങ്ങള്ക്കച്ച്
ആരത്താണത്താശ്രയല?
എന്തത്താണഠിനെഠി 
മെനറ്റത്താരു മെത്താരഗല?

4



പ്രതതീക്ഷ                                 ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന

പുഴയുല കരയുല 
നവളളതത്താല് ഒന്നത്തായഠി

വദീട്ടഠിനല സത്താധനെങ്ങള് 
 നെഷച്ച്നപട്ടു        

ഇഇൗ നവളളനപക്കല 
 ഞങ്ങള് ഒരഠിക്കഠിലല 
മെറക്കത്താത ദുരന്തല 
ദുരഠിത ബതഠിതര ഞങ്ങള് 

ബത്താലന്ന്മത്താര മുതല്
വൃദ്ധന്മത്താര വനരയുളളവര
 ഞങ്ങള്ളഠില്
പഠിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുല 
ഗരഭഠിണഠികള്
എന്നഠിവരുല ഞങ്ങളഠില്

പ്രകൃതഠിയുനട യകത്താപല
എനന്തത്താരു ദുരഠിതല

കണ്ണദീര തുളളഠികള് യപത്താലല 
 തദീജശ്വത്താലയുനട ചൂടഠില്

5



പ്രതതീക്ഷ                                 ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന

           നെഠിറയുന്നു

ഹൃദൈയയവദൈനെ
ഉളളഠില് പഠിടഠിചച്ച്
ഞങ്ങള് യതങ്ങുന്നു
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പ്രളയയ പഠറിപറിച്ച പതാഠയ
2018 ആഗസറക,യകരളല കണ്ടതഠില് 
വചച്ച് ഏറ്റവുല വലഠിയ മെഹത്താപ്രളല 
നെമ്മുക്ക അഭഠിമുഖദീകരഠിയക്കണ്ടഠിവന്നു
ശത്താന്തമെത്തായഠി ഒഴുകഠിനകത്താണ്ടഠിരുന്ന   
 പുഴ സലഹത്താരരുപഠിണഠിയത്തായഠി മെത്താറഠി                അരചനെ മെയനെത്താജച്ച്
 ആ കുതഠിനയത്താലഠിക്കലഠില് ഒരുപത്താടച്ച്          (10E)

 ജനെങ്ങളുനട  ജദീവഠിതല  തകരന്നടഠിഞ്ഞു
ഒരത്തായുസ്സുനമെത്താതലഅധശ്വത്താനെഠിചച്ച്  സമത്താദൈഠിചനതല്ലെത്താല  ഒനരത്താറ്റ
നെഠിമെഠിഷലനകത്താണ്ടച്ച് കണ്മുന്നഠില് നെഠിന്നു ഒലഠിച്ചുയപത്തായഠി .

സുന്ദരവുല ശത്താന്തവുമെത്തായഠി ഒഴുകുന്ന പുഴക്കച്ച് അന്നച്ച്
തത്താളല  നതറ്റഠി.  മെനുഷനന്റെ   ക്രുരതകള്  സഹഠിക്കത്താന്
കഴഠിയത്താനതയത്തായ  അവള്ക്കച്ച്  സങ്കടവുല  വഠിയദൈശ്വഷവുല  യതത്താന്നഠി.
വഠിണ്ണഠില് നെഠിന്നുല മെണ്ണഠിയലക്കച്ച് നപയ്യുന്ന മെഴനയത്താനടത്താപല അവളുല
അതഠിശക്തയത്തായഠി ഒഴുകഠി തനന്റെ സഞത്താരപത്താതയച്ച് തടസല സൃഷഠിച
എല്ലെത്താല  തനന്ന  അവള്  നെശഠിപഠിച്ചു.മെനുഷദന്  തയന്നത്താടച്ച്  നചയ
ദുഷതകള് അവള് സഹഠിച്ചു,  ക്ഷമെഠിച്ചു.  പനക്ഷ അന്നച്ച് അവള്ക്കച്ച്
ക്ഷമെഠിക്കത്താന് കഴഠിഞഠില്ലെ തനന്റെ സഇൗന്ദരദതഠിനുല നതളഠിമെയത്താരന്ന
ജലതഠിനുല  വഠിനെത്താശല  വരുതഠിയവനര  പത്താഠല  പഠഠിപഠിക്കത്താന്
അവള്  തദീരുമെത്താനെഠിച്ചു.  മെനുഷദന്  എന്ന  അഹങ്കത്താരഠിക്കച്ച്  ആ
മെഹത്താപ്രളയല പുതഠിയ അറഠിവുകള് സമത്താനെഠിച്ചു. ജത്താതഠി, മെത, വരഗ, 
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വരണ  വദതദത്താസമെഠില്ലെത്താനത  ഇരുദകയുല  യകത്താരതച്ച്  അവര
മുന്നഠിട്ടഠിറങ്ങഠി ദുരഠിതതഠില്നപട്ടവരക്കച്ച് തത്താങ്ങത്തായഠി.
      

കുറഠിവരചത്താലല  കുരഠിശുവരചത്താലല  കുമഠിട്ടച്ച്
നെഠിസ്കരഠിചത്താലല മെനുഷദനനെന്ന വദക്തഠിക്കച്ച് ഒനരത്താറ്റ ജത്താതഠിയയ ഉളളു
എന്നച്ച് നെത്താല മെനെസഠിലത്താക്കഠി.  ശത്രുക്കള് യപത്താലല അവഠിനട ഒന്നത്തായഠി
തദീരന്നു.  വലഠിയവനനെയന്നത്താ  നചറഠിയവയനെത്താ  ഇല്ലെത്താനത  എല്ലെത്താ
വരുനടയുല  ജദീവഠിയതത്താപത്താധഠികള്  നെഷമെത്തായഠി.   അവര  നതരു
വഠിയലക്കച്ച് ഇറക്കനപട്ടു.ദുരഠിതത്താശശ്വത്താസകദത്താമ്പുകളഠില് അവര അഭയല
പ്രത്താപഠിച്ചു.പരസ്പരല ദുദുഃഖങ്ങളഠില് കൂട്ടത്തായഠി .പ്രകൃതഠികനെഠിഞ്ഞു നെലഠിയ
പലതുല നെമ്മുനട അഹങ്കത്താരലനകത്താണ്ടച്ച് നെത്താല നെശഠിപഠിചയപത്താള് ആ
പ്രകൃതഠി  നെമുക്കുളതുല  നെശഠിപഠിച്ചു.  പകരതഠിനു  പകരല  എന്നു
മെത്താത്രല. 

ഇഇൗ  പുതുവരഷതഠിലല  യകറഠിക്കഠിടക്കത്താന്  ഒരു
കൂരയഠില്ലെത്താനത  എത്രയയത്താ  യപര  ബന്ധുവദീടുകളഠിലല  മെറല  അഭയല
പ്രത്താപഠിചഠിരുന്നു.  2019  എന്ന  വരഷല  നെമുക്കച്ച്  പുതഠിനയത്താരു
പത്താഠമെത്താകനട്ട.  ഇഇൗ  വരഷനമെങ്കഠിലല  പ്രകൃതഠിനയ  യസ്നേഹഠിക്കത്താനുല
ബഹുമെത്താനെഠിക്കത്താനുല നെമ്മുക്കച്ച് സത്താധഠിക്കനട്ട .മെനുഷദനന്റെ അഹങ്കത്താരല
തദീരന്നച്ച്  നെന്മയുനടയുല  സത്തായഹത്താദൈരദതഠിനന്റെയുല  വഠിത്തുകള്
സമൂഹതഠില്  പത്താകത്താന്  അവനെച്ച്  കഴഠിയനട്ട.   ദുരഠിതങ്ങള്  അനു
ഭവഠിക്കുന്നവരക്കച്ച്  സത്താന്തശ്വനെയമെകത്താന്  സത്താധഠിക്കനട്ട.  പല  ദദൈവല
പലജത്താതഠി മൃഢചഠിന്ത മെത്താറ്റഠി മെനുഷദനെച്ച് രണ്ടച്ച് ജത്താതഠിയയ ഉളളു അതച്ച്
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സദീയുല പുരുഷനുമെത്താനണന്നച്ച് അവന് മെനെസഠിലത്താക്കനട്ട  .
ഇയപത്താള് ക്രുരഭത്താവലനവടഠിഞച്ച്  ശത്താന്തയത്തായ  പുഴ

ആ ശത്താന്തത തുടരനട്ട  .എല്ലെത്താ ജന്തുജത്താലങ്ങള്ക്കുല ജദീവത്താമൃതമെത്തായച്ച്
അവളുനട  നതളഠിനെദീര   അവര  വഠിനെഠിയയത്താഗഠിക്കനട്ട  .കുളഠിരമെയുല
തനെഠിമെയുല  അവള്ക്കച്ച്   ഇനെഠിയുല  വരദ്ധഠിക്കനട്ട.അവള്  ഇനെഠിയുല
അതദീവ സുന്ദരഠിയത്താകനട്ട. അവനള വദീണല സലഹത്താര 

രൂപഠിണഠിയത്താകത്താന്  നെത്താല അനുവദൈഠിക്കരുതച്ച് .

                       അരചനെ മെയനെത്താജച്ച് കുമെത്താര
(10E)
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തറിരകക

യപറയനെത്താവച്ച് സഹഠിക്കവയത്താനത ഉചതഠില് 
നെഠിലവഠിളഠിച്ചുയപത്തായ തയന്നത്താടു യനെഴ്സുമെത്താര പറഞ്ഞു....

നവയച്ച്റ്റച്ച് നചയ.. യഡത്താക്ടര തഠിരക്കഠിലത്താണച്ച്...

അന്നത്താദൈദത്താമെത്തായുണ്ടത്തായ പഠിഞ്ചുമെകനനെ
ദകമെത്താറത്താന് ഭത്താരതത്താവഠിനനെയത്താരത്താഞയപത്താള് 
ബന്ധുക്കള് നമെത്താഴഠിഞ്ഞു....

അയദ്ദേഹല യജത്താലഠിതഠിരക്കഠിലത്താണച്ച്.....

മെകനനെ സ്കൂളഠിയലക്കയക്കത്താന് യവണ്ടഠി 
പരക്കല പത്തായുന്ന സമെയതഠില് 
ബസ്സുകത്താരുല പറ ഞ്ഞു.....

യവഗമെത്താവനട്ട ഞങ്ങള് തഠിരക്കഠിലത്താണച്ച്......

വരഷങ്ങള്ക്കുയശഷല  പതഠിറ്റത്താണകള്ക്കച്ച്യശഷല
അന്തദനെത്താളഠില് ഏകപുത്രനനെ ഒരു യനെത്താക്കു കത്താണത്താന്
നവമല് നകത്താണ്ടയപത്താള് അവന് യഫത്താണഠില് പറഞ്ഞു
ക്ഷമെഠിക്കണമെയമ ഞത്താന് തഠിരക്കഠിലത്താണച്ച്......

എല്ലെത്താല മെറന്നുനകത്താണ്ടച്ച് അവസത്താനെമെത്തായഠി 
ഒരു ശശ്വത്താസല വലഠിചഠിടുവത്താന് ശ്രമെഠിചയപത്താള്

10



പ്രതതീക്ഷ                                 ഡഡിജഡിറ്റല് മമാഗസഡിന

കഴഠിയുന്നഠില്ലെ ഇനെഠി കത്താറല തഠിരക്കഠിലത്തായണത്താ?

ഇന്നച്ച് ഇഇൗ ശ്മശത്താനെതഠില് ഏകയത്തായഠി 
ബധഠിരയത്തായഠി മൂകയത്തായഠി കഠിടക്കുയമത്താള് 

ആതത്താവഠിനനെ കുളഠിരണഠിയഠിച്ചുനകത്താണ്ടതത്താ
മെഴനപയ്യുന്നു
മെഴക്കുമെത്താത്രല തഠിരക്കഠിയല്ലെ?

നെഠിമഠി യജത്താണ്സണ്
(പൂരവ വഠിദൈദത്താരതഠി)
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തറിരറിനകനയത്തുമമതാള്

യനെരല ഇരുട്ടഠിയഠിരുന്നു എന്നത്താലല മെഠിന്നു
ഉറങ്ങഠിയഠിരുന്നഠില്ലെ അവള് അച്ഛനനെയുല
കത്താതച്ച് വരത്താന്തയഠില് തനന്ന ഇരഠിക്കുക               
യത്തായഠിരുന്നു. നപട്ടന്നച്ച് അവള് വഠിളഠിച്ചു         അപരണ്ണ രത്താജച്ച്.എന്
പറഞ്ഞു  അയമ അച്ഛന് വന്നു                                        (9B)
അവള് സയന്തത്താഷയതത്താനട അച്ഛനന്റെ
 അരഠികഠിയലക്കച്ച് നചന്നു അവള് അവളുനട ചുവന്ന പത്താവത്താട തഠിരക്കഠി
എന്നത്താല് അച്ഛന് പത്താവത്താട വത്താങ്ങത്താന് മെറന്നുയപത്തായഠിരുന്നു.  അവള്
ആ  വഠിവരല  അറഠിഞയപത്താള്  വളനര  ദുദുഃഖഠിതയത്തായഠി  .  അവനള
സത്താന്തശ്വനെഠിപഠിച്ചു  നകത്താണ്ടച്ച്  അച്ഛന്  പറഞ്ഞു  ,  യമെത്താനള  അച്ഛന്
മെറന്നുയപത്തായഠി പത്താവത്താട നെമുക്കച്ച് നെത്താനള വത്താങ്ങത്താല.  അവളുനട സങ്കടല
കുറനചത്താന്നു  മെത്താറഠി.  അവള്  യനെരല  പുലരുന്നതുല  പ്രതദീക്ഷഠിചച്ച്
കഠിടന്നു.  പഠിയറ്റന്നച്ച്  രത്താവഠിനല  അവള്  എഴുയന്നറ്റയപത്താള്  അച്ഛന്
ദുദുഃഖഠിചഠിരഠിക്കുന്നതച്ച്   കണ,  അവള്  കത്താരണല  തഠിരക്കഠി.  അച്ഛന്
വത്താത്സലദയതത്താനട  പറഞ്ഞു,  യമെത്താനള,  ഇന്നച്ച്  ഹരതത്താലത്താണച്ച്
അതുനകത്താണ്ടച്ച്  പത്താവത്താട  വത്താങ്ങത്താന്  പറ്റഠില്ലെ.  അച്ഛന്  പറഞ്ഞു
നെഠിരയതണ്ട  തത്താമെസല,  അവളുനട  കണ്ണുകള്  നെഠിറനഞത്താഴുകഠി
കരഞ്ഞുനകത്താണ്ടച്ച് അവള് അകയതക്കച്ച് ഒത്താടഠി.  അച്ഛന് കുറച്ചുയനെരല
ഒന്നു ചഠിന്തഠിച യശഷല മെഠിന്നുവഠിനന്റെ അടുത്തു നചന്നു പറഞ്ഞു 
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അച്ഛന് ഇന്നു തനന്ന യമെത്താള്ക്കച്ച്  ചുവന്ന പത്താവത്താട വത്താങ്ങഠി തരത്താല.

ഇതുല പറഞ്ഞുനകത്താണ്ടച്ച് അയത്താള് വദീട്ടഠില് നെഠിന്നുല ഇറങ്ങഠി നെടന്നു.
അയപത്താള് തനന്ന ഭത്താരദ  വളനര അധഠികല ഭയയതത്താനട 

യനെത്താക്കുന്നതച്ച്  അയത്താള്  കണ.  കുനറദൂരല  നെടനന്നങ്കഠിലല  ഒരു
കടയപത്താലല തുറന്നതത്തായഠി അയത്താള് കണ്ടഠില്ലെ. അവസത്താനെല അയത്താള്
ഒരു  കടയഠില്  എതഠി.  എന്നത്താല്  അവഠിനട  ചുവന്ന
പത്താവത്താടയഠില്ലെത്തായഠിരുന്നു  അയത്താള്  അവഠിനട  നെഠിന്നുല  ഒരു
നവളപത്താവത്താട വത്താങ്ങഠി  വദീട്ടഠിയലക്കു തഠിരഠിച്ചു. വഴഠിയഠില് ഹരതത്താല്
നെടതഠിയ  പത്താരട്ടഠിയുല  എതഠിര  പത്താരട്ടഠിയുല  തമഠില്  കയയറ്റല
ഉണ്ടത്താവുകയുല  അതഠില്  പരസ്പരല  ആയുധനമെടുക്കുകയുല
നചയയപത്താള്  ആ  അക്രമെതഠില്  മെഠിന്നുവഠിനന്റെ  അച്ഛന്  നകത്താല്ലെ
നപടുകയുല  നചയ.  അയത്താളുനട  രക്തല  പുരണ്ടച്ച്  നവളപത്താവത്താട
ചുവപത്തായഠി മെത്താറഠി..............
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പ്രതദീക്ഷ

വൃദ്ധസദൈനെതഠിനെഠിടനെത്താഴഠിയഠില്
കൂടഠി ഞത്താന് നെടന്നു
മെകള് വരുനമെന്ന പ്രതദീക്ഷയഠില്......                ഫത്താതഠിമെതച്ച്സഫ
തത്താതനെഠില്ലെത്താനത തത്താന്                                                 (10E)
വളരതഠിയയത്താള്                                                 
                                                                                               
ഒന്നുല അറഠിഞദീല...... അറഠിയഠിചതഠില്ലെ                   
ഞത്താനനെന് സഹനെങ്ങനളല്ലെത്താല  
എനന്നയയനറ യസ്നേഹഠിചഠിരുന്നവള് 
എങ്കഠിലനമെന് കൂടുവഠിട്ടയപത്താള് 
എന്നുല തഠിരയക്കറഠിയയല്ലെത്താ... 

പഠിനന്ന കണ്ടതഠില്ലെ ഞത്താനെവനള...

എല്ലെത്താരുനമെത്താന്നഠിച്ചുചഠിരഠിച്ചു-
ല്ലെത്താസമെത്തായഠിരഠിക്കുയമത്താഴുല 
ഒത്തായരത്താ മെനെസ്സുല പുറയതക്കച്ച് 
കണ്ണയചച്ച് കത്താതഠിരുന്നു....

ഇനെഠിനയത്രനെത്താള്....

ആറടഠിമെണ്ണഠിയലനക്കനന്നനയ-

ടുക്കുയമത്താനഴക്കുനമെന് മെകനളത്താന്നച്ച് വരുയമെത്താ....
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അറഠിയഠില്ലെ... ഇനെഠിനയന്തച്ച്.....
പഠിനന്നയുല വൃദ്ധസദൈനെതഠി
നെഠിടനെത്താഴഠിയഠില് കൂടഠി ഞത്താന് നെടന്നു...പ്രതദീക്ഷയയത്താനട.....
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   മനെതാവക

ഒത്താരമഠിക്കുയമത്താള് ഒത്താരതഠില്ലെവനളത്താരു
നെത്താനളത്താരു യനെത്താവത്തായച്ച് തദീരുനമെന്നച്ച് 
ഒടുവഠില് എനന്നത്താടത്തായച്ച് വഠിട പറയുല 
യനെരല സങ്കടയമെകുനമെന്നച്ച്..
കണ്ണദീര കത്തായലഠിനെരഠിനക......

ആ കഥയ്ക്കുതരല തഠിരയയ...

കര കത്താണത്താ കടല് യപത്താനല...

കരളഠിന് കണ്ണദീരലഠിയയ...
ഇനെഠി വരഠികഠില്ലെവനളയന്ന
                        കത്താണത്താന്....

                   യദുകൃഷ്ണന് നക.നക 
(9A)
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കരുണയുനടെ മുഖയ മതടെറി

മൂന്നത്താല യലത്താകമെഹത്തായുദ്ധല സശ്വപല കണ്ടത്താണച്ച്
ഞത്താനുണര ന്നതച്ച്. രത്താത്രഠി,
നഫയച്ച്സച്ച്ബുക്കഠിലല വത്താടച്ച്സച്ച്ആപഠിലല
മുഖല കുതഠി വദീണതഠിനെത്താല്
കണ്യപത്താളകള് വദീരതഠിരുന്നു                       സഠിനെഠി സദീഫന്
നൂറുരൂപയുനട തലനയടുപ്പുള ടൂതച്ച് ബ്രഷത്താല്       (അധദത്താപഠിക)
പുറല നവളുപഠിചച്ച് ദൈഠിനെപത്രതഠിയലക്കൂഴഠിയഠിട്ടു
             എല്ലെത്താല തലതഠിരഠിഞകത്താലതച്ച്
     പുറല യപജഠില് നെഠിന്നുതനന്ന തുടങ്ങഠി
അവഠിനട 'സഇൗമെദ'തയുനട മുഖമുള നപണ്ക്കുട്ടഠി
കത്താമെനവറഠിയനന്റെ ക്രുരതയത്താല് ജദീവന് നവടഠിഞവള്
കരുണക്കച്ച് യവണ്ടഠി യകഴുന്ന അവളുനട അമ
നപട്ടന്നച്ച് പത്തു വയസ്സുകത്താരഠി 
മെകളുനട മുഖല ഒരത്താന്തലത്തായഠി.......
ഞത്താനെയനെശ്വഷഠിച്ചു കരുണയുനട മുഖല
എവഠിനടനയങ്കഠിലല ?......
ചരമെയപജച്ച് 
                പരഠിചയമുഖങ്ങള് അനരങ്കഠിലല ?
കണ അച്ഛനനെ നകത്താലനപടുതഠിയ ഒരു മെകന്
ദവദൈവ ദു:ഖതത്താല് യകഴുന്ന എയതത്താ ഒരമ
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നെരകയറഠിയ പഠിതത്താവഠിനന്റെ മുഖല 
മെനെസഠിയലയക്കത്താടഠിനയതഠി.....
ഏനറ നെത്താളത്തായയല്ലെത്താ കണ്ടഠിട്ടച്ച് ?
മെറുതലക്കല് അച്ഛന് 
യജത്താലഠിതഠിരക്കച്ച് .....പതഠിവുപല്ലെവഠി
സശ്വയല യചത്താദൈഠിച്ചു ഇതത്തായണത്താ കരുണ ?
പ്രയദൈശഠിക യപജച്ച് 
ഹരതത്താലകളുല വടഠിവത്താളുകളുല 
'ട' കതഠികളുല ആരതഠിരമ്പുന്നു
വരമതച്ച് കൂലഠി നകത്താടുക്കത്താന്
നപടത്താപത്താടുനപടുന്ന യനെതത്താക്കന്മത്താര
കൂലഠി നെഷല വന്ന ഒരമ
അച്ഛന് പഠിറനക മെകനുല.....
അവളുനട യതങ്ങല് കുരുയഷത്രതഠിനല 
  ഗത്താനത്താരഠിനയ ഒത്താരമഠിപഠിച്ചു
നപനട്ടന്നച്ച് 
                        യതജസത്താരന്ന അമയുനട മുഖല 
                   മെയനെത്താമുകരതഠില് നതളഠിഞ്ഞു
     കഠിയലത്താമെദീറ്ററുകള്ക്കഠിപ്പുറല ജലയദൈത്താഷതത്താല്
ഉറക്കല നെഷനപട്ട ഒരു രത്താത്രഠി
അതഠിരത്താവഠിനല ഒരുയഫത്താണ്യകത്താള്
മെറുവശതച്ച് അമ 
നെഠിനെനക്കനന്തങ്കഠിലല ? രത്താത്രഠിയഠിലറങ്ങത്താന് കഴഠിഞഠില്ലെ
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ഒരു ദു:സശ്വപല നെഠിനന്നക്കുറഠിചച്ച്
ഞത്തായനെത്താരത്തു ഇതയല്ലെ കരുണയുളള മെത്താതൃഹൃദൈയല 
ആദൈദയപജച്ച്
 അവഠിനട കരുണയുനട വശദമെത്തായ ഒരു  പുഞഠിരഠി  
അഗതഠികളഠിലല അനെത്താഥരഠിലല 
ക്രഠിസ്തുവഠിനനെ കണ്ട ഒരമ
കല്ക്കതയുനട നതരുവുകളഠില്....
ഇയപത്താള് യലത്താകല മുഴുവനുമെത്തായച്ച്
കരുണയുനട ആ മുഖല 
വഠിശുദ്ധപദൈവഠിയഠിയലക്കച്ച്......
എവഠിടയയത്താ വത്തായഠിചയതത്താരത്തു മെകളുനട ജദീവനനെ 
ക്രുരമെത്തായഠി ദകകളഠിനലടുത സുമുന്ദര എന്ന യുവത്താവഠിയനെത്താടച്ച്
കരുണ കത്താണഠിച സഠിസര റത്താണഠിമെരഠിയയുനട അമ 
തത്താളുകള് മെടക്കഠി കണ്ണുകളുടക്കഠിയതച്ച്
ക്രൂശഠിതരൂപതഠില്....
കത്താലഠിനതത്താഴുതഠില് നെഠിന്നുല കത്താല്വരഠിയഠിയലക്കച്ച് 
ദദൈവ കരുണയുനട യശ്രഷ്ഠ മുഖല
ഞത്താന് കനണ്ടതഠി കരുണയുനട മുഖങ്ങനള
എന്നഠിനല കത്താരുണദരത്താഹഠിതദനതയുല 
ഇനെഠിനയങ്കഠിലല നതളഠിയുയമെത്താ ?
എന്നഠിലല നെഠിന്നഠിലല 
കരുണയുനട പുല്നെത്താമ്പുകള്
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ആരതാണവളുനെറിനന്റെ ?

ഞത്താനെത്താരത്താനണനന്നനെഠിക്കറഠിയത്താല...
ഞത്താനെത്താരത്താനണനന്നനെഠിക്കറഠിയത്താല
എന്നത്താല് അവളത്താരത്താനണനന്നനെഠിക്കറഠിയഠില്ലെ...

അറഠിയുകയുല യവണ്ട... കത്താരണല                      നക.പഠി അശശ്വതഠി
                                                                               (10B)

'അവനളനന്റെയത്താരുമെല്ലെ'....രക്തബനമെല്ലെ
അവളുനട മെധുരനെത്താദൈല എവഠിനട നെഠിന്നത്താ-

നണനന്നനെഠിക്കറഠിയഠില്ലെ......

അവളുനട നകത്താഞനലവഠിനട  നെഠിനന്നനെഠിക്കറഠിയഠില്ലെ....

ഞത്താനനെന്തഠിനെറഠിയണല ഞത്താനെത്താരത്താണവളുനട...
ഒരഠിക്കല് ഞത്താന് യകട്ടു അവളുനട
'അലരച'
ഭയത്താനെകമെത്താല ഇരുട്ടഠിനന്റെ മൂലയഠില്
ചഠിന്നഠിചഠിതറുമെത്താ....നെഠിലവഠിളഠി 
എനന്റെ ഹൃദൈയനത ചുട്ടുനപത്താളഠിക്കുന്നുയവത്താ...?

നെദീറ്റല് നകത്താനണ്ടന് നെഇൗകനയ തുഴഞ്ഞു ഞത്താന്...

ഇടനക്കവഠിടയയത്താ...നെഠിലച്ചുയപത്തായയത്താ....?
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എന് നെഇൗക ഒരുശഠിലത്താ നെഇൗകയത്തായഠിമെത്താറഠിയയത്താ...

കണ ഞത്താന് ഒരു 'തഠിരമെത്താല'നെഇൗകനയ
തത്താങ്ങഠി നെഠിരത്തുന്നു.......

ആ  തഠിരമെത്താലനക്കത്താരു  യപരുണ്ടച്ച് 'ആരത്താണവളുനെഠിനന്റെ'
മുയന്നത്താട്ടു തുഴഞ്ഞുഞത്താന് ഒന്നഠിനനെയുല 
കത്തായതത്താരതഠിടത്താനത,...മുയന്നട്ടു തുഴ ഞച്ച്
ഇരുട്ടഠിനന്റെ മൂലയഠില് നചന്നു,... എനന്റെ
ഹൃതടതഠില് ഞത്താന് തഠിരഠിനകത്താളുതഠി
കണ ഞത്താന് പഠിചഠിചദീന്തഠിയ മൃതയദൈഹല...
നെദീലകത്താരകൂന്തല്
വത്തായഠിയലക്കത്താരന്നുയപത്താല്ക്കഠിടക്കുന്നു...

നെഗമെത്തായച്ച്,യചത്താരവത്താരന്നച്ച്
എന്നഠിനല പുഴ വറ്റഠിവരണ യപത്തായയത്താ....എന്നഠിനല
രത്താഗല അവളുനട നെഠിലവഠിളഠിയത്തായയത്താ....
കണ ഞത്താന് എനന്റെ യചത്താരയ്ക്കുല 
അവളുനട യചത്താരയ്ക്കുല ഒയരനെഠിറല....

         'നചമെല നെഠിറല'

നെമുനക്കത്തായര ദുഖല......

ആ നെഠിലവഠിളഠിചവളുനട.......

ആ മൃതയദൈഹതഠിനന്റെ  യപരത്താണച്ച്......       
             ' മെലയത്താളല'..... 
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മതാതൃതതയ

മെത്താതൃതശ്വ മെഹഠിമെയത്താണമ
യസ്നേഹതഠിന് നെഠിറകുടമെത്താകുനമെന്നമ
പത്താലത്താഴഠി കടനഞടുത അമൃതച്ച്യപത്താലമ
എന്തു വഠിയശഷഠിപഠിയക്കണനമെന്നമയയ.

                                                                          അമൃത
 മെത്താണഠിക്കദകല്ലെത്തായ അമനയ ഞത്താനനെനന്റെ                  (8F)

നനെയഞത്താടുയചരക്കുന്നു തൂവല് യപത്താനല...
വദീട്ടഠിനല കത്തുന്ന നെഠിറവഠിളക്കമ
വദീടഠിനെകനത നനെടുലതൂണമ.

ദദൈവമെത്താണമ , മെധുരമെത്താണമ
ശരഠിയത്തായ വഴഠികത്താട്ടഠിയത്താനണന്നമ
പുഞഠിരഠി തൂകഠിനയന്നമ വരുയന്നരല
സയന്തത്താഷല നചത്താരഠിയുന്നു മുന്പഠിനലല്ലെത്താല.
നെന്മയത്താകുനന്നത്താരഠി നപണ് തരഠിയമ
പുഷച്ച്സുഗനല പരന്നയപത്താനല
എന്നമ യസ്നേഹല പരത്തുന്നു ഭൂവഠില്
നഎശശ്വരദല തൂകുന്ന യദൈവഠിനയന്നമ
കത്തുന്ന ദൈദീപമെത്താനണന്നനന്റെയമ
എനന്റെ എല്ലെത്താനമെല്ലെത്താമെത്താനണന്നമ.         
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പ്രതതീക്ഷകള്

'ഒരുമെയത്തായച്ച് ദകയകത്താരതച്ച് നെഷല നെഠികതഠിടത്താല
ഒരു പുതുയകരളല നെഠിരമെഠിചഠിടത്താല
ജത്താതഠിമെത യഭദൈങ്ങളഠില്ലെത്താനത യസത്താദൈത്താരത്താ
ഒന്നഠിക്കണല നെമളദീയവളയഠില് മുഴുവന്'                   നെന്ദു കൃഷ്ണ
                                                                             (10E)
'തദീരക്കണല പലതുമെദീ മെലയത്താളനെത്താടഠിതഠില്
യപത്തായവനയത്താട്ടുല പകരമെത്താവഠിനല്ലെങ്കഠിലല
നപത്താലഠിഞ ജദീവനെച്ച് പകരമെത്താവഠിനല്ലെങ്കഠിലല
നെല്കത്താല നെമുനക്കത്താന്നത്തായച്ച് ഇതഠിരഠി ആശശ്വസല'

'ഭവനെങ്ങള് തദീരതഠിടത്താല ഒരുമെയത്തായച്ച് ഒന്നത്തായച്ച്
സശ്വപങ്ങള് പൂരതദീകരഠിചഠിടത്താല പഠിന്നത്താനല
വത്താസയയത്താഗദമെല്ലെത്താതത്താനയത്താരു ഭൂമെഠിനെത്താല 
ഉപയയത്താഗഠിചഠിടത്താല പലവഠിധതഠില്'

'സജരത്താക്കത്താല കരമനെഠിരതരത്താല സലഘനത
നെല്കത്താല അവരയക്കത്തായരത്താ മെത്താരഗനെഠിരയദൈശങ്ങള്
ഭവനെനെഠിരമെത്താണല നചറുനതത്താഴഠില് സലരലഭല
നെല്കത്താല പല ദൈഇൗതദവുല നതത്താഴഠില് രഹഠിതരക്കച്ച്
 'ദകയകത്താരക്കത്താല ഒനതത്താരുമെഠിക്കത്താല
ഒരു നെവയകരള സൃഷഠിക്കത്തായച്ച് '
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   ജലദയ ഭൂമറിമയതാടെക

ഭൂമെഠിയയ നെദീനയത്താരുയദൈവഠി
നെദീ എത്ര മെയനെത്താഹരഠിയത്താണുയദൈവഠി!
മെഴതന് വരവഠില് ഞത്താന് മെഠിന്നനെത്തായത്താല് കൂടഠി
ഞത്താന് നെഠിന്നഠിനലന്നുല ആമെഗനെയല്ലെത്താ?            
ആയഠിരല ഋതുക്കള് കടന്നുയപത്താ                       അരുണഠിമെ ഷഠിജ

നയങ്കഠിലലനെഠിന്മുഖനമെന്നുല                                        (8G)
ഞത്താന് യനെത്താക്കഠി നെഠില്ക്കുല  
ഒത്തായരത്തായരത്തായനെത്താക്കഠിലല നെഠിനന്റെ സഇൗന്ദരദല
വത്താരനമെത്തുല മെരതകല  യപത്താനലയയല്ലെത്താ!
നെഠിന്നുനട സസദജത്താലങ്ങള് കണ്ടത്താ
നലന് മെനെനമെത്താരത്താരത്താമെമെത്തായച്ച് തദീരുകഠിയല്ലെ
നെഠിനന്ന ഞത്താന് കത്താണുന്ന യനെരല ,നെഠിന്യമെനലത്താ
ന്നഠിരക്കത്താനനെന് മെനെല  നകത്താതഠിക്കുന്നു യദൈവഠി.
ഇനെഠിനയത്താരു സശ്വപതഠില്
മെഠിഥദയപത്താല് ഒരു ജന്മല
ദദൈവയമെ നെദീ ഒന്നു തന്നുനവങ്കഠില്
ആ ജന്മനമെങ്കഠിലല ഭൂമെഠിയത്തായച്ച് മെത്താറഠിയത്താല്
എന് ജന്മല സന്തതല ധനെദമെത്തായഠി.
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വൃദ്ധസദനെതറിനല നനെടുവതീരപക

അന്നച്ച് ഒരു നവളഠിയത്താഴച്ച്ചയത്തായഠിരുന്നു.
ഞത്താന് അന്നച്ച് വളനര അധഠികല ദുദുഃഖഠിതനെത്തായഠി
രുന്നു.കത്താരണല അന്നച്ച് ആ അമമയുനടചരമെ
ദൈഠിനെ മെത്തായഠിരുന്നു. അമമ മെരഠിചഠിട്ടച്ച് ഇന്നച്ച്         ആകത്താശച്ച് എല.പഠി
ഏകയദൈശല ഒരു വരഷമെത്തായഠിരഠിക്കുന്നു. ആ                         (8D)

അമമ ഒരു പത്താവമെത്തായഠിരുന്നു.   ഞത്താന് ആ അമമനയ
 ആദൈദമെത്തായഠി  കത്താണുന്നതച്ച്  കയദൈശല  ഒരു  വരഷല   മുമച്ച്  ഒരു
വൃദ്ധസദൈനെതഠിലത്തായഠിരുന്നു.  സ്കൂള്  കഴഠിഞ  യശഷല   ഞത്താന്
വദീട്ടഠിയലക്കച്ച് തഠിരഠിനക യപത്താവുകയത്തായഠിരുന്നു.അയപത്താള് ആ അമമ
വൃദ്ധസദൈനെതഠിനുമുമഠില്  ദുദുഃഖചഠിരഠിക്കുകയത്തായഠിരുന്നു. ഞത്താന്  ആ
അമമയുനട  അടുത്തു  നചന്നച്ച്   കത്താരണല  തഠിരക്കഠി  .  ആദൈദല
എയന്നത്താടച്ച് ഒന്നുല  മെഠിണ്ടത്താന് യപത്താലല അവര സമതഠിചഠില്ലെ.  പയക്ഷ
ഞത്താന് അവയരത്താടച്ച് വദീണല വദീണല യചത്താദൈഠിച്ചു. അയപത്താഴത്താണച്ച് അവര
പറഞതച്ച് അവരക്കച്ച് ഒരു മെകനുണ്ടന്നച്ച്. അവനന്റെ    യപരച്ച്    ഉണ്ണഠി
എന്നത്തായഠിരുന്നു.  ഇന്നച്ച്  അവന്  അറഠിയനപടുന്ന  യഡത്താക്ടരമെത്താരഠില്
ഒരത്താളത്താണച്ച്.  ആ  അമമയച്ച്  ഒറ്റമെകനെത്തായഠിരുന്നു.  അതുനകത്താണ്ടച്ച്
തനന്ന  അവര  അവനനെ  വല്ലെത്താനത  യസ്നേഹഠിചഠിരുന്നു.  അവനനെ
രത്താവഠിനല   സ്കൂളഠിലത്താക്കഠിയത്താല്  പഠിനന്ന  ദവകഠിട്ടച്ച്  തഠിരഠിച്ചുവരു
ന്നതുവനര അവനനെയുല കത്താതച്ച് ഇരഠിക്കുമെത്തായഠിരുന്നു. ഉണ്ണഠിക്കുല 
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തനന്റെ അമനയ വളനര അധഠികല ഇഷമെത്തായഠിരുന്നു. പയക്ഷ കത്താലല
കടന്നുയപത്തായയതത്താനട അവനന്റെ യസ്നേഹതഠിലല കുറവുവന്നു .അവന് 
ഒരു  യഡത്താക്ടറത്തായയതത്താനട  അവനന്റെ  യമെന്മയുല  വരദ്ധഠിച്ചു.  പുതഠിയ
ഭത്താരദയത്തായഠി  മെക്കളയത്തായഠി   ഒരു  പുതു  കുടുലബമെത്തായഠി.ആ  അമ
അവനന്റെ  വദീട്ടഠില്  ഒറ്റക്കത്തായഠി.അവനന്റെ  ഭത്താരദക്കച്ച്  അമനയ  ഒട്ടുല
ഇഷമെല്ലെത്തായഠിരുന്നു.അവനര എന്നുല വൃദ്ധസദൈനെതഠിയലക്കച്ച് നകത്താണ
നചല്ലെത്താന്  പറഞ്ഞുനകത്താണ്ടഠിരുന്നു.  അങ്ങനനെയഠിരഠിനക്ക  ഒരഠിക്കല്
അവര തമഠില്  വഴക്കത്തായഠി.ആ വഴക്കച്ച് രൂക്ഷമെത്തായഠി.  അന്നച്ച് രത്താത്രഠി
ഉണ്ണഠി ഒരു തദീരുമെത്താനെനമെടുത്തു.  അമനയ വൃദ്ധസദൈനെതഠിലത്താക്കുക.

ഇനതല്ലെത്താല തനന്ന അവര യകള്ക്കുന്നുണ്ടത്തായഠിരുന്നു.  അവര തനന്റെ
മുറഠിയഠില്  നചന്നച്ച്  നപത്താട്ടഠിക്കരഞ്ഞു.  തത്താന്  നപത്താന്നു  യപത്താനല
യസ്നേഹഠിച  തനന്റെ  മെകന്  തനന്ന  ഉയപക്ഷഠിക്കുനമെന്നച്ച്  അവര  ഒട്ടുല
കരുതഠിയഠിരുന്നഠില്ലെ.  പഠിയറ്റന്നച്ച്  മെകനന്റെ മെക്കനള ഒരുയനെത്താക്കച്ച്  കണ്ട
യശഷല  വൃദ്ധസദൈനെതഠിയലക്കച്ച്  യപത്തായഠി.  എയന്നത്താടച്ച്  അമമ
പറ ഞതച്ച് അവര  ഇവഠിനട വന്നഠിട്ടച്ച് ഏകയദൈശല  നെത്താലച്ച് വരഷമെത്തായഠി
എന്നത്താണച്ച്.  ഇതുവനര  അവനര  കത്താണത്താന്  മെകന്  വന്നഠിട്ടഠില്ലെ.ആ
അമ  ഒരു  യരത്താഗഠിയത്തായഠിരുന്നു.  ഞത്താന്  യരത്താഗനതക്കുറഠിചച്ച്
അയനെശ്വഷഠിചയപത്താള് അവര എയന്നത്താടച്ച്  ഒന്നുല പറ ഞഠില്ലെ.പഠിന്നദീടച്ച്
യനെരല ദവകഠിയയതത്താരതച്ച് ഞത്താന് വദീട്ടഠിയലക്കച്ച് യപത്തായഠി.  പയക്ഷ,
പഠിയറ്റന്നച്ച്  ഞത്താന് അവഠിനട നചന്നയപത്താള് അമമ അവഠിനട 
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ഉണ്ടത്തായഠിരുന്നഠില്ലെ.  അവഠിനടയുള യചചഠിമെത്തായരത്താടച്ച്  അയനെശ്വഷഠിചയപത്താ
ഴത്താണച്ച്  അവര  എയന്നത്താടച്ച്  പറഞതച്ച്  അമമ  മെരഠിച്ചുനവന്നച്ച്.
ഇന്നനല  രത്താത്രഠി  അവരക്കച്ച്  യരത്താഗല  രൂക്ഷമെത്തായതത്താണച്ച്
മെരണകത്താരണല.  ഞത്താന് വളനര അധഠികല ദുദുഃഖഠിച്ചു.  പഠിന്നദീടച്ച് ഒന്നുല
യനെത്താക്കത്താനത  അവനര  അടക്കല  നചയ്യുന്നസ്ഥലയതക്കച്ച്  യപത്തായഠി.
അയപത്താഴത്താണച്ച് ഞത്താന് അവഠിനട ആ കത്താഴച്ച്ച കണ്ടതച്ച്. അവരുനട  
മെകന് ഉണ്ണഠി തനന്റെ അമയുനട മൃതയദൈഹല കണ്ടച്ച് നപത്താട്ടഠിക്കരയുന്നു.
കൂടുതല് അയനെശ്വഷഠി  ചയപത്താഴത്താണറഠിഞതച്ച്          അവരുനട
ഭത്താരദയുല   മെക്കളുല  അയത്താനള  പഠിരഠിനഞന്നച്ച്.  ഉണ്ണഠിയയതത്താരതച്ച്
വളനര  ദുദുഃഖഠിതനെത്തായതു  നകത്താണ്ടത്താകത്താല  അമനയ  മുഖല
കത്താണഠിക്കത്താതഠിരുന്നതച്ച്.  പഠിന്നദീടച്ച് ഞത്താന് കണ്ടതച്ച് അയദ്ദേഹല തനന്റെ
അമയുനട  മെരണത്താനെ  ന്തരകരമങ്ങള്ക്കു  യശഷല
പ്രരതഠിക്കുന്നതത്താ  യഠിരുന്നു.  അയദ്ദേഹതഠിനന്റെ  പ്രരതനെ  എനന്റെ
മെനെസഠില് ഇടഠിമുഴക്കല യപത്താനല മുഴങ്ങഠി.

“ഞത്താന്  അമനയ  വൃദ്ധസദൈനെതഠിലത്താക്കഠി  വല്ലെത്താനത  യനെത്താവഠിച്ചു.

അതഠിനനെനെഠിക്കച്ച്  ശഠിക്ഷയുല  ഇഇൗശശ്വരന്  തന്നു.  ഇനെഠി  ഞത്താന്
ഒരഠിക്കലല  ആനരയുല   ദുദുഃഖഠിപഠിക്കുകയഠില്ലെ.  ഞത്താന്  നചയ  എല്ലെത്താ
നതറകള്ക്കുല ഇനെഠി ഞത്താന് പ്രത്തായശഠിതല നചയ്യുന്നതത്തായഠിരഠിക്കുല .
എയന്നത്താടച്ച് ക്ഷമെഠിക്കണമെയമ...”
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നെതാടെറിനനെ കണതീരറിലതാഴറി ആ

പറിഞ്ചുഹൃദയയ
 കൂലഠിപണഠി നചയച്ച് കുടുലബലയപത്താറന്ന                ശ്രദീഷ ദഎ

ഒരത്താളത്താണച്ച് ആ പഠിതത്താവച്ച്  വഴഠിയയത്താരല                    (10F)

യതത്താറുല കത്താടുനവട്ടഠി നതളഠിക്കലത്താണച്ച് ആ പഠിതത്താവഠിനന്റെ

യജത്താലഠി.  ഉളവരുമെത്താനെല  നകത്താണ്ടച്ച്  കുടുലബല  പുലരത്തുന്ന  ഒരു
വദക്തഠിയത്താണച്ച്  ആ  പഠിതത്താവച്ച്.  മൂന്നച്ച്  മെക്കളത്താണച്ച്.  എന്നത്താല്  ഒരു
വയസ്സുള  മെകള്  ഹൃയദത്താഗബത്താധഠിതയത്തായഠിരുന്നു.എങ്കഠിലല  ആ
പഠിതത്താവച്ച്  തളരന്നഠില്ലെ.  ആ  പഠിതത്താവഠിനന്റെ  പ്രതദത്താശ  നെശഠിചഠില്ലെ.
എങ്ങനനെനയങ്കഠിലല മെകളുനട  യരത്താഗല  ചഠികഠിത്സഠിചച്ച് യഭതമെത്താക്കണല
എന്നത്തായഠിരുന്നു  ആ  പഠിഞ്ചുകുഞഠിനന്റെ  മെത്താതത്താപഠിതത്താക്കളുനട
പ്രരതനെ.  അങ്ങനനെ  കുഞഠിനന്റെ  ഹൃദൈയശസക്രഠിയ  നെടതഠി.
എന്നത്താല്  നെഠിസഹത്തായരത്തായ  ആ  കുടുലബതഠിനന്റെ   ആനെന്ദല
അധഠികനെത്താള്  നെദീണനെഠിന്നഠില്ലെ.  ഒരു  നകത്താലയത്താളഠിയുനട
പ്രതദീകമെത്തായഠി  ഒരു  കടുത  പനെഠി  മൂന്നുമെത്താസതഠിനു  യശ ഷല
കുഞഠിനെച്ച്  അനുഭവനപട്ടു.  ഒയരത്താ  ആശുപത്രഠിയുനട  പടഠിയുല
കുഞഠിനനെ യതത്താളത്തു യചരത്തുവച്ചുനകത്താണ്ടച്ച് ആ മെത്താതത്താപഠിതത്താക്കള്
മെത്താറഠി  മെത്താറഠിക്കയറഠി.ഒടുവഠില്  ഒരു  വലഠിയ  ചഠികഠിത്സ  ലഭദമെത്തായ
ആശുപത്രഠി യഠില് യപത്താകത്താന് നെഠിരയദൈശഠിച്ചു. അതഠിനെത്തായഠി 
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നട്രെയഠിനെഠില് യത്താത്ര  നചയത്താന്  തദീരുമെത്താനെഠിച്ചു.  തനന്റെപഠിഞ്ചു  മെകനള
ആ  മെത്താതത്താവച്ച്  മെത്തായറത്താടച്ച്  യചരത്തു  പഠിടഠിച്ചുനകത്താണ്ടച്ച്
നറയഠില്യവയസഷനെഠില് 

എതഠി.എന്നത്താല്    സദീപര  യകത്താച്ചുകള്   ഒന്നുല
ഒഴഠിവഠില്ലെത്തായഠിരുന്നു.എന്നത്താല്  ലഭഠിചതച്ച്  ജനെറല്  ടഠിക്കറ്റച്ച്.
തഠിരയക്കറഠിയ  ജനെറല്  കലപത്താരട്ടച്ച്നമെന്റെഠില്  യപത്തായത്താല്  ആ
പഠിഞ്ചുകു ഞഠിനന്റെ  നെഠിലവഷളത്താകുനമെന്നതഠിനെത്താല്  ടഠിക്കറ്റച്ച്
മെത്താറഠിനയടുക്കത്താന് സദീപരയകത്താചഠില് കയറഠി. ആ പഠിഞ്ചു ഹൃദൈ യനത
രക്ഷഠിക്കത്താന്  യവണ്ടഠി  കരഞ്ഞുകത്താലപഠിടഠിചഠിട്ടുല  പരഠി  യശത്താധകന്
കനെഠിഞഠില്ലെ.ഒഴഠിഞ  നബരത്തുകള്  ആനളത്തുയവത്താളല  യപത്താലല
ഇരഠിക്കത്താന് അനുവതഠിചഠില്ലെ.  സഹത്തായതഠിനന്റെ ഒരു കരല യപത്താലല
കത്താണത്താനത ആ ഒരുവയസള കുഞ്ഞുമെത്തായഠി നട്രെയഠിനെഠിനന്റെ ഒത്തായരത്താ
യകത്താച്ചുല  നെഠിസഹത്തായരത്തായവര  മെത്താറഠിമെത്താറഠികയറഠി.  എന്നത്താല്
നെഠിരഭത്താഗദവശത്താല് കുഞഠിനന്റെ പനെഠി  കൂടഠി.  കുഞഠിനന്റെ അവസ്ഥ
തളരചയഠിലത്തായഠി.  ഇതുകണ്ടച്ച്  കരുണയതത്താന്നഠിയ  ഒരു  സഹ
യത്താത്രഠികന് നട്രെയഠിനെഠിനന്റെ ചങ്ങല വലഠിച്ചു നെഠിര തഠി.  നട്രെയഠിനെഠില്
സദീയറ്റത്താ  ദവദൈദ  സഹത്തായയമെത്താ  നെല്കത്താതഠിരുന്ന  നറയഠില്നവ
കുഞഠിനനെ  ആശുപത്രഠിയഠിനലതഠിക്കത്താനുല  സഹത്തായഠിചഠില്ലെ.
അവസത്താനെല  ഒരു  ഓയട്ടത്തായഠില്  സമെദീപനത  ആശുപത്രഠിയഠില്
എതഠിച്ചു.  അവഠിടുണ്ടത്തായഠിരുന്ന  യഡത്താക്ടരമെത്താര  പറഞ്ഞു:  'എല്ലെത്താല
ദകവഠിട്ടു യപത്തായഠിട്ടച്ച് കുറച്ചുയനെരമെത്തായഠി' എന്നച്ച്. ഇതു യകട്ടയപത്താള്  ആ
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മെത്താതത്താവഠിനന്റെയുല  പഠിതത്താവഠിനന്റെയുല  ഹൃദൈയല  യതങ്ങഠി.  ഹൃദൈയല
നപത്താട്ടഠിപഠിളരുന്നതു  യപത്താനല  അവരക്കച്ച്   അനുഭവനപട്ടു.  തനന്റെ
ചുമെലഠില് കഠിടന്നത്താണച്ച്  തനന്റെ പഠിയഞത്താമെനെ മെരഠിചതച്ച്  എന്നറഠിഞ
ആ  മെത്താതത്താവഠിനെച്ച്  ദുദുഃഖല  നെഠിയനഠിക്കത്താനെത്തായഠില്ലെ.  തങ്ങളുനട  പ്രഠിയ
സയഹത്താദൈരഠി  തങ്ങനള  വഠിട്ടുയപത്തായഠി  എന്നച്ച്  സയഹത്താദൈരങ്ങള്ക്കച്ച്
മെനെസഠിലത്തായഠിരുന്നഠില്ലെ.  ആ  പഠിഞ്ചുജദീവനന്റെ   മൃതയദൈഹവുമെത്തായഠി
തങ്ങളുനട നെത്താട്ടഠിയലക്കുള മെടക്കയത്താത്രയഠില് കരഞ്ഞുതളരന്ന ആ 

പഠിതത്താവഠിനെച്ച് ആലബുലന്സഠിനന്റെ വത്താടക നെല്യകണ്ടഠി വന്നു.

            കരുണ എന്ന വഠികത്താരതഠിനന്റെ സ്പരശമെഠില്ലെത്താനത ജദീവന്
നവടഠിഞ  ഈ  ഒരു  വയസ്സുകത്താരഠിയുനട  ഉളഠിയലക്കമെരന്ന  ആ
യതങ്ങല്  ഇന്നുല  നെത്താടഠിനനെ  കണ്ണദീരഠിലത്താഴ്ത്തുന്നു.  നറയഠില്യവയുനട
ക്രൂരതയുനട  രക്തസത്താക്ഷഠിയത്തായഠി  മെത്താറുകയത്താണദീ  കുഞച്ച്.  കടുകു
മെണഠിയയത്താളല ഇല്ലെയല്ലെത്താ, കരുണ...
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സതീകളുയ സതാമൂഹറിക ജതീവറിതവയ
യലത്താകനത ഏറ്റവുല വലഠിയ ജനെത്താധഠിപതദ
രത്താജദമെത്തായഠിട്ടത്താണച്ച് ഇന്തദ അറഠിയ
നപടുന്നതച്ച്.ഒരു ജനെത്താധഠിപതദരത്താജദ
നതസലബനഠിചഠിടയതത്താളല അവഠിനട
വസഠിക്കുന്ന എല്ലെത്താവരക്കുല തുലദ

                 ഫത്താതഠിമെത്തുള് ഫസ്നേ
നെദീതഠിയുല അവകത്താശങ്ങളുല                                          (10G)
സലരക്ഷണവുല ലഭഠിക്കുക എന്നതച്ച്  വളനര
പ്രധത്താനെമെത്താണച്ച്.  ജനെത്താധഠിപതദ പ്രക്രഠിയയുനട
 കത്താതല്  ഇതു  തനന്നയത്താണച്ച്  എന്നുല  പറയത്താല.1947-ല്
ബ്രഠിട്ടദീഷുകത്താരഠില്  നെഠിന്നുല  സശ്വതനദമെത്തായഠിട്ടുല  നെമുക്കഠിതുവനര
ജനെത്താതഠിപതദതഠിനന്റെ  ശരഠിയത്തായ  അന്തസത  ഉള്നക്കത്താണ്ടച്ച്
പ്രവരതഠിക്കത്താനെത്തായഠിട്ടഠിനല്ലെന്നു  കത്താണത്താല.   നെഠിറതഠിനന്റെയുല
ജത്താതഠിയുനടയുല സലസ്കത്താരതഠിനന്റെയുല യപരഠില് പല തരതഠിലള
ചൂഷണങ്ങള്ക്കുല  പദീഡനെങ്ങള്ക്കുല  ഇരയത്താവുന്നവര  ഇന്നുല
ഇന്തദയഠിലനണ്ടന്നച്ച്  ലജത്താകരമെത്തായ  ഒരവസ്ഥയത്താണച്ച്.   അതഠില്
തനന്ന  നപണ്ണത്തായഠി  ജനെഠിചതഠിനന്റെ  യപരഠില്  സദീസമൂഹല
അനുഭവഠിയക്കണ്ടഠിവന്ന  ദുരഠിതങ്ങള്  യലത്താകതഠിനു  മുമഠില്
ഭത്താരതനത അപഹത്താസദനപടുത്തുന്നു. ജനെനെല  മുതല്  മെരണല
വനര  പലതരല  പദീഡനെങ്ങള്ക്കുല  അപമെത്താനെങ്ങള്ക്കുല  വഠിയധയ
രത്താവുന്നവരത്താണച്ച് സദീകള്.   പലതരല  അനവഠിശശ്വത്താസങ്ങളുനടയുല
അനെത്താചത്താരങ്ങളുനടയുല യപരഠില് സദീകള്  ഇന്നുല 
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കടുതയത്താതനെകള് അനുഭവഠിക്കുന്നു. നപണ്കുട്ടഠികള് ജനെഠിക്കുന്നതു
തനന്ന  കുടുലബ  തഠിനു  ശത്താപമെത്താനണന്നുല  അവരുനട  ജന്മല
ഭത്താവഠിയഠില്  തങ്ങള്ക്കച്ച്  വലഠിനയത്താരു  ഭത്താരമെത്തായച്ച്  തദീരുനമെന്നുല
കരുതുന്നവരുണ്ടച്ച്.ഭ്രൂണഹതദ  നെടതഠി,  നപണ്കുട്ടഠികള്
ജനെഠിക്കുന്നതച്ച്  തടയുന്ന  പ്രവണത  ഏറഠി  വരഠികയത്താണച്ച്.  അതു
യപത്താനല തനന്ന സശ്വത്താതനദതഠിനു യശഷല  നെത്താല നെഠിരതലത്താക്കഠിയ
ബത്താലവഠിവത്താഹല,  സദീധനെസമ്പ്രദൈത്തായല,  സതഠി  സമ്പ്രദൈത്തായല
മുതലത്തായവ  പുതഠിയ  സമൂഹതഠില്  പുനെദുഃരജനെഠി  ക്കുന്നുനവന്നതച്ച്
ഏനറ അപമെത്താനെകരമെത്തായ വസ്തുതയത്താണച്ച്.
          സദീകള് വഠിദൈദത്താഭദത്താസല നചയ്യുന്നതച്ച് നതറ്റത്തായഠിക്കത്താണുന്ന
മെതവഠിഭത്താഗങ്ങള്  ഇയപത്താഴുമുണ്ടച്ച്.   ശരഠിയത്തായ  വഠിദൈദ   ത്താഭദത്താസല  ലഭഠി
ക്കത്താന്  നപണ്കുട്ടഠികള്ക്കുള  അവകത്താശല  അവരുനട  പ്രവര ത
നെങ്ങള്  മൂലല  നെഠിയഷധഠിക്കനപടുന്നു.  വദീട്ടുയജത്താലഠിക്കപ്പുറല  മെനറ്റത്താരു
നതത്താഴഠിലഠിലല  ഏരനപടത്താന്  അവനര  അനുവദൈഠിക്കത്താതതുല  സദീ
പദീഡനെതഠിനന്റെ  മെനറ്റത്താരു  മുഖമെത്താണച്ച്.  ഇഷനപട്ടതുല  അനുയയത്താജദ
മെത്തായതുമെത്തായ വസങ്ങള് ധരഠിക്കത്താന് സശ്വത്താതനദല നെല്കത്താതതത്താണച്ച്
യവനറത്താരുപ്രശല.  സദീധനെതഠിനന്റെ  യപരഠില്  സദീകനള  അപമെത്താ
നെഠിക്കുന്നതച്ച്  നെഠിതദസലഭവമെത്തായഠി  മെത്താറഠിയഠിരഠിക്കുന്നു.  കൂട്ടുയചരത്താനുല
സലഘല  യചരത്താനുല  പുരുഷന്മത്താനര  അനുവദൈഠിക്കുന്ന  സമൂഹല
സദീകള്ക്കച്ച്  അതരതഠിലള  എല്ലെത്താ  സശ്വതനദങ്ങളുല
നെഠിയഷധഠിക്കുന്നു.

      ഇന്തദയഠില് പുരുഷയകന്ദ്രദീകൃത സമൂഹമെത്താണച്ച്  ഇന്നുല 
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നെഠിലനെഠില്ക്കുന്നതച്ച്.  പുരുഷനന്റെ  ഇച്ഛകള്നക്കത്താതച്ച്  പ്രവരതഠി
യക്കണ്ട ഒരു പത്താവകുഞത്തായത്താണച്ച് സദീകനള ചഠിലനരങ്കഠിലല യനെത്താക്കഠി
ക്കത്താണുന്നതച്ച്.  രണ്ടത്താല തരല  പഇൗരതശ്വമെത്താണച്ച്  ഇവഠിനട സദീകള്ക്കച്ച്
കല്പഠിക്കനപട്ടഠിരഠിക്കുന്നതച്ച്  എന്നതച്ച്  ഒരതഠിശയയത്താക്തഠിയല്ലെ.

സത്തായഹത്താദൈരദല,  യസ്നേഹല,  സമെതശ്വല  എന്നഠിവനയ  കുറഠിനചത്താനക്ക
വത്താചത്താലരത്താകുനമെങ്കഠിലല  സശ്വന്തല  ജദീവഠിതതഠില്,  സദീവഠിരുദ്ധ
നെഠിലപത്താടുകള്  സശ്വദീകരഠിക്കുന്നവരത്താണച്ച്  പുരുഷന്മത്താരഠില്  ഏനറയുല
എന്നതത്താണച്ച് വസ്തുത.

സശ്വന്തല  കുടുലബതഠിലല  യജത്താലഠിസ്ഥലത്തുല  നപത്താതു
യഠിടങ്ങളഠിലല  സദീകള്  പലവഠിധ  ചൂഷണങ്ങള്ക്കുല  വഠിയധയ
മെത്താവുന്നുണ്ടച്ച്.  മെത്താനെസഠികമെത്തായുല  ശത്താരദീരഠികമെത്തായുല  അവനര ഉപദവഠി
ക്കുന്നതഠില്  പുരുഷസമൂഹല  ആനെന്ദല  കനണ്ടത്തുന്നു.  ദലലഗഠി
കത്താതഠിക്രമെങ്ങള്ക്കച്ച്  വഠിയധയരത്താവുന്നവരുനട  പട്ടഠിക  പരഠിയശത്താ
ധഠിചത്താല്,  അതഠില്  ദകക്കുഞ്ഞുങ്ങള്  മുതല്  മുതശഠിമെത്താര  വനര
ഉള്നപടുന്നുനവന്നതത്താണച്ച്  നഞട്ടഠിക്കുന്ന  സതദല.  ഇതരല
അതഠിക്രമെങ്ങള്ക്കച്ച്  കത്താരണമെത്തായഠി  സദീകളുനട  സശ്വഭത്താവല  വസ
ധത്താരണല  തുടങ്ങഠിയ  കത്താരണങ്ങളത്താണച്ച്  പുരുഷന്മത്താര
കനണ്ടത്തുന്നതച്ച്.

ഇന്തദയഠിനല  ഏനതത്താരു  പഇൗരനുല,  ഭരണഘടനെ  ഉറപ്പുനെല്
കുന്ന അധഠികത്താരത്താവകത്താശങ്ങയളത്താനട  ഇവഠിനട  ജദീവഠിക്കുന്നതഠിനുള
സശ്വത്താതന്തദല  ഉണ്ടച്ച്.  നപണ്ണത്തായഠി  പഠിറന്നുനവന്നതഠിനന്റെയപരഠില്
അതുനെഠിയഷധഠിക്കനപട്ടുകൂടത്താ, സദീകനള സശ്വതനവദക്തഠികളത്തായഠി 
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അലഗദീകരഠിച്ചുനകത്താണള  ഒരു സത്താമൂഹഠിക അന്തരദീക്ഷല  വളരന്നു
വരണല.നെഠിയമെങ്ങള് നകത്തായണ്ടത്താ      കരക്കശമെത്തായ ശഠിക്ഷത്താവഠിധഠി
കള് നകത്തായണ്ടത്താ മെത്താത്രല പരഠിഹരഠിക്കത്താവുന്ന വഠിഷയങ്ങളല്ലെ ഇതച്ച്.
സദീ സുരക്ഷ ഉറപത്താക്കുന്നതഠിനെച്ച്  പുരുഷന്മത്താര  കൂടഠി  മുന്ദകനയടു
യക്കണ്ടതത്താണച്ച്.  ബത്താലദകത്താലല മുതല് ആണ്കുകുുട്ടഠികയളയുല നപണ്
കുട്ടഠികയളയുല സശ്വതനമെത്തായഠി ഇടപഴകത്താന് അനുവദൈഠിക്കുക,  അവര
ക്കഠിടയഠില്  ആയരത്താഗദകരമെത്താല  സഇൗഹൃദൈല  ഊട്ടഠിയുറപഠിക്കുക,

സമെതശ്വല,  സമെഭത്താവനെ  തുടങ്ങഠിയ  കത്താഴ്ചപത്താടുകള്ക്കച്ച്  ഉതകുന്ന
ജദീവഠിതരദീതഠികള്  ചഠിട്ടനപടുത്തുക  എന്നഠിവനയത്താനക്കയത്താണച്ച്
ഇതഠിനന്റെ പരഠിഹത്താരമെത്താരഗങ്ങള്.

സമെകത്താലഠിക സമൂഹല ഏനറ ചരചത്താവഠിഷയമെത്താക്കഠിനയടുക്കുന്ന
മെനറ്റത്താരു  വഠിഷയമെത്താണച്ച്  ശബരഠിമെലയഠിനല  സദീ  പ്രയവശനെല.
സതദതഠില്  അയപനനെ  ദൈരശഠിക്കുക  എന്ന  ഒറ്റ
ലക്ഷദയബത്താധമെത്തായണത്താ  അവരഠിലളതച്ച്,  അയതത്താ  അതരല  ഒരു
അറഠിയനപടുന്ന  യമെഖലകളഠില്  പ്രയതദക  കലഹല  സൃഷഠിചച്ച്
നെവമെത്താധദമെങ്ങളഠില് മുഖല കത്താണഠിക്കത്താന് ഒരവസരല എന്ന നെഠിലയഠി
ലത്തായണത്താ ഇവരുനട പ്രകടനെങ്ങള്,  ഇവരക്കച്ച്  ശബരഠിമെല മെത്താത്രയമെ
കലത്താപയകന്ദ്രമെത്താക്കഠി മെത്താറ്റത്താന് കഠിട്ടഠിയുള്ളുയവത്താ?  ഇവരുനട യഥത്താരത
ലക്ഷദല മെനറ്റയന്തത്താ ആയണത്താ?  തുടങ്ങഠിയ ദൈദീരഘശശ്വത്താസല വഠിടത്താനത
യുള  കത്താരദങ്ങള്  യചത്താദൈദമുനെയഠില്  നെഠില്ക്കുകയത്താണച്ച്.    സദീ
സുരക്ഷ  കണക്കഠിനലടുത്തുനകത്താണ്ടച്ച്  അവനര  ആരുല  തനന്ന
ഉപദവഠി ക്കുന്നഠില്ലെ.  എങ്കഠിലല സദീകളുല സമൂഹതഠിലഠിറങ്ങഠി 
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ഇടനപടത്താന് തുടങ്ങഠി.  അവഠിനടയുല വഠിമെരശനെങ്ങളുനട കുനതത്താഴുക്കച്ച്
കത്താണത്താല.  ഇതച്ച് സതദതഠില് നെദത്തായമെത്തായ വത്താശഠിയല്ലെത്താതതഠിനെത്താല്
പൂരണ മെത്തായഠി ഞത്താനുല അലഗദീകരഠിക്കുന്നഠില്ലെ.
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യതാത

നവയക്കഷനെച്ച് അമയുനട വദീട്ടഠില്
യപത്താകുവത്തായഠിരുന്നു സുവത്താനുല അവളുനട 
അച്ഛനുല.അമയുനട മെരണയശഷമുള
ആദൈദനതയത്താത്രയത്തായഠിരുന്നു അതച്ച്.          ഹരഠിലകഠി എല.എസച്ച്
 അതുല അമയുനടനെത്താട്ടഠിയലക്കച്ച്.അവള്                            (9A)

ഇതഠിനുമുമച്ച് അവഠിയടക്കച്ച് യപത്തായഠിട്ടഠില്ലെ. യകവലല 
യകട്ടറഠിവുമെത്താത്രമെത്തായഠിരുന്നു  സുവത്താനെച്ച്  ആ  നെത്താടഠിനനെക്കുറഠിച്ചുള
വഠിവരല.  പരദീക്ഷ കഴഠിഞതഠിനന്റെ പഠിയറ്റ ദൈഠിവസല തനന്ന യത്താത്ര
തഠിരഠിക്കത്താന്  അവര  തദീരുമെത്താനെഠിച്ചു.  അതഠിനെത്തായഠി   ടഠിക്കറ്റച്ച്  ബുക്കച്ച്
നചയച്ച് നറയഠില്യവ യസഷനെഠില് എതഠി.വളനരസത്താധത്താരണ യത്താത്ര
പ്രതദീക്ഷഠിച്ചുയപത്തായ  അവരക്കച്ച്  യനെരഠിയടണ്ടഠിവന്നതച്ച്  ഒരു
ഭത്തായത്താനെകമെത്തായ  യത്താത്രയത്താണച്ച്.  വണ്ടഠിയഠില്  കയറഠിയതുല  ഒരു
സദീനയ അവള് ശ്രദ്ധഠിചഠിരുന്നു.  അവരക്കച്ച്  മെറളവരഠില് നെഠിന്നുല
തഠികച്ചുല വദതദസ്തമെത്തായ ഒരു യരത്താഗമുണ്ടത്തായഠിരുന്നു.  വഴഠിനയ അതച്ച്
മെറളവരക്കച്ച്  പകരത്താന്തുടങ്ങഠി.  യരത്താഗല  പകരന്നവര  മെറളവനര
അക്രമെഠിക്കത്താനുല  വണ്ടഠിയഠിനല സത്താധനെങ്ങള് തകരത്താറഠിലത്താക്കുകയുല
നചയച്ച്തു.  തദീരത്തുല   ഒരു  ഭയല  അവളഠില്  നെഠിറഞ്ഞു.  സശ്വന്തല
അച്ഛനുല  യരത്താഗല  പകരന്നയതത്താനട ആ ഭയല വരദ്ധഠിച്ചു.  നട്രെയഠിന്
അടുതയസഷനെഠില്  എത്തുന്നതുവനര  സുവത്താന്  അക്രമെഠികളഠില്
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നെഠിന്നച്ച് അകന്നു നെഠിന്നു. അമയുനട നെത്താട്ടഠില് എതഠിയചരന്നയതത്താനട
അവളുല ബന്ധുക്കളുല അച്ഛനനെ രക്ഷഠി ക്കത്താനെത്തായഠി  ശ്രമെഠിനചങ്കഠിലല
ജദീവന്  രക്ഷഠിക്കത്താനെത്തായഠില്ലെ.  അച്ഛനുല  അമയുല  നെഷനപട്ടച്ച്
അനെത്താഥത്തായത്തായഠി  യപത്തായകണ്ടഠിയഠിരുന്ന  സുവത്താനനെ  ബന്ധുക്കള്
ഏനറ്റടുതച്ച്  സശ്വന്തല മെകനള യപത്താനല വളരതഠി.  അനെത്താഥത്തായത്തായഠി
യപത്തായകണ്ടഠിയഠിരുന്ന സുവത്താനെച്ച്  അവര  പുതുജദീവന് നെല്കഠി.  ആ
നട്രെയഠിനുല  യത്താത്രക്കത്താരക്കുവന്ന  മെത്താറത്തായരത്താഗവുല  ഇന്നുല
ചുരുളഴഠിഞഠിട്ടഠില്ലെ.
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           കതാലയ മറന്ന കൃഷറി
നെമുക്കറഠിയത്താല, ഇന്നനത ആചത്താരങ്ങ
നളല്ലെത്താല നെമ്മുനടകണ്മുമഠില് നെഠിന്നു
മെറ ഞ്ഞു നകത്താണ്ടഠിരഠിക്കുകയത്താനണന്നച്ച്.
ഓയരത്താ ആയഘത്താഷങ്ങള് വരുന്നതുല                    അലദീനെ മെത്താതത
 യപത്താകുന്നതുല ആരുല അറഠിയുന്നഠില്ലെ                                 (8G)

എന്നതത്താണു  വത്താസ്തവല.  ഇന്നനത  കത്താലതച്ച്  ചുരുക്കല  ചഠില
വദീടുകളഠില്  മെത്താത്രമെത്തായഠി  ഒതുങ്ങഠിക്കൂടുകയത്താണച്ച്  ആചത്താരത്താ
നു                           ഷ്ഠത്താനെങ്ങള്.  ഇവനയല്ലെത്താല  നെമുക്കച്ച്  ആചരഠിക്കത്താന്
സത്താധഠിക്കത്താതതഠിനന്റെ ഒരു പ്രധത്താനെ കത്താരണമെത്താണച്ച് പുതഠിയ തലമുറ
കൃഷഠിയയത്താടുകത്താണഠിക്കുന്ന അവഗണനെ.  ഇതഠിനു ഉദൈത്താഹരണമെത്താണച്ച്
,തമെഠിഴത്താടച്ച്,കരണത്താടക തുടങ്ങഠിയ അനെദസല സ്ഥത്താനെങ്ങളഠില് നെഠിന്നുല
അരഠി,പലവദഞ്ജനെങ്ങള്  മുതലത്തായവ  ഇറക്കുമെതഠി  നചയ്യുന്നതച്ച്.
ഇതഠിനനെപറ്റഠി  നെത്താല  ഗത്താഢമെത്തായഠി  ചഠിന്തഠിയക്കണ്ടതുണ്ടച്ച്.
അതുയപത്താനലതനന്നയത്താണച്ച്  മുതഠിരന്നവയരത്താടുള  അവഗണനെയുല.
ഇന്നച്ച്  ഈ  ആചത്താരങ്ങള്  ഇല്ലെത്താതത്താവുന്നതച്ച്  അതഠിനനെപറ്റഠിയുള
അറഠിവഠില്ലെത്തായ്മയത്താണച്ച്.   പണ  കത്താലങ്ങളഠില്  പ്രത്തായമെത്തായവര  ഈ
ആചത്താരങ്ങനളപറ്റഠി പറഞ്ഞുനകത്താടുക്കുമെത്തായഠിരുന്നു. അതഠിനെത്താല് അവ
എയപത്താള്  നെടതണല  എന്നുല,  എങ്ങനനെ  നെടതണല  എന്നുല
അവരക്കച്ച് അറഠിയത്താല. ഇന്നനതക്കത്താലതച്ച്  തഠിരക്കുപഠിടഠിച 
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ജദീവഠിതവുല തത്താല്പരദമെഠില്ലെത്തായ്മയുല കത്താരണല കൂട്ടത്തായ്മ ഇല്ലെത്താതത്തായഠി.
അയതത്താനടത്താപല ഗത്താമെങ്ങളഠില് തത്താമെസഠിക്കുന്നവരുനട നെഗരങ്ങളഠി
യലക്കുള  യചയക്കറലല  പരഠിഷത്താരങ്ങയളത്താടുള  ഭ്രമെവുല
ആഢലബരവുല ഇതഠിനന്റെ പഠിന്നഠില് പ്രവരതഠിക്കുന്ന    ദുരശക്തഠി
കളത്താണച്ച്.  പുതഠിയതലമുറകളത്തായ  കുട്ടഠികളടക്കല  ഇവ  നയപറ്റഠി
അറഠിയത്താതവരുണ്ടച്ച്.  അതഠിനു  കത്താരണല  കമമ്പ്യൂട്ടര  യുഗതഠില്
തത്താമെസഠിക്കുന്ന കുട്ടഠികള്ക്കു യപത്താലമുണ്ടച്ച് സശ്വന്തമെത്തായഠി നമെത്താദബല്
യഫത്താണുകള്.  അവയഠിനല  രസഠികന്  ആപ്പുകളുല  നഗയഠിമുകളുല
അവനര ഒരു  മെത്താനഠികവലയല  എന്ന    തുയപത്താനല  പഠിടഠിച്ചു
നകട്ടഠിയഠിരഠിക്കുന്നു. ഇതച്ച് ഒതഠിരഠിയയനറ വഠിപതഠിനെച്ച്
കത്താരണമെത്താകുന്നു.

 ഇനതല്ലെത്താല അവസത്താനെഠിക്കുന്ന ഒരു ദൈഠിനെല വരുല അതഠിനെത്തായഠി
നെമള്  യപത്താരത്താടണല.  കൃഷഠിനെശഠിച്ചു  നകത്താണ്ടഠി  രഠിക്കുന്ന  ഈ
കത്താലഘട്ടതഠില്  കൃഷഠിയുനട  മുയന്നറ്റതഠിനെത്തായഠി  നെത്താല
പ്രവരതഠിക്കണല.  ഇക്കത്താലതച്ച്  കൂടഠിവരുന്ന,  വൃദ്ധസദൈനെങ്ങള്.
ഇതരല   പ്രതഠിസനഠികള്  ഒഴഠിവത്താക്കത്താനെത്തായഠി  പുതഠിയ
തലമുറയത്തായ  നെമ്മുക്കച്ച്    നപത്താരുതത്താല.    വൃദ്ധസദൈനെങ്ങളഠില്
അഭയല   യതടഠി
യഠിരഠിക്കുന്നവരക്കച്ച്  ആശശ്വത്താസല പകരത്താല.  അവയരത്താടച്ച്  സലസത്താരഠിചച്ച്
കൂടുതല് അറഠിവച്ച്  സമത്താദൈഠിക്കത്താല.  അതച്ച്  നെമ്മുക്കച്ച്  വഠിജത്താനെല
പകരന്നുതരുന്നതുല, അവഠിനടയുളവരക്കച്ച് സയന്തത്താഷല പകരുന്ന
തുമെത്താകനട്ട. അങ്ങനനെ എല്ലെത്താ ആയഘത്താഷങ്ങളുല നെമ്മുക്കച്ച് 
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ആയഘത്താഷഠിക്കത്താല. തഠിരക്കുപഠിടഠിച ഈ ജദീവഠിതസത്താഹചരദങ്ങളഠില്
ചഠില  ആയഘത്താഷങ്ങ  ളഠിനലങ്കഠിലല  നെമ്മുക്കച്ച്  പങ്കത്താളഠികളത്താവത്താല.

അങ്ങനനെ സയന്തത്താഷമുള ജദീവഠിതല  നെമ്മുക്കച്ച്   വത്താരനതടുക്കത്താല.

പരഠിഷത്താരങ്ങനളല്ലെത്താല കുറയത്താല.  നെഗരങ്ങനള  ഉയപക്ഷഠിചച്ച് ഗത്താമെങ്ങ
ളഠിയലക്കച്ച്  മെടങ്ങത്താല.  ഗത്താമെനത  കൂടുതല്  അടുതറഠിയത്താല.

കുഞ്ഞുങ്ങളുനട കഇൗമെത്താരകത്താലനത നെശഠിപഠിക്കുന്ന നഫയച്ച്സച്ച്ബുക്കച്ച്,
വത്താടച്ച്സച്ച്ആപച്ച്, ടശ്വഠിറ്റര തുടങ്ങഠിയ നൂതനെമെത്താധദമെങ്ങളുനട ഉപയയത്താഗല
കുറയത്താല. അവ നെല്ലെ ആവശദങ്ങള്ക്കത്തായഠിമെത്താത്രല ഉപയയത്താഗഠിക്കത്താല
.ആചത്താരങ്ങനള  അടുതറഠിയയണ്ട,  വരുന്ന  വരഷങ്ങളഠില്  അവ
ആയഘത്താഷഠിയക്കണ്ട  നെമ്മുനട  കുഞ്ഞുങ്ങനള  മെത്താധദമെങ്ങളുനട
ഉപയയത്താഗതഠില്നെഠിന്നച്ച് അകറ്റത്താല.അതുയപത്താനലതനന്ന ആയഘത്താ
ഷങ്ങളുനട  വരവഠിനനെ  വഠിളഠിയചത്താതുന്ന  അയനെകല  പക്ഷഠികനളയുല
സസദ ജന്തുജത്താലങ്ങനളയുല സലരക്ഷഠിക്കത്താല.  അങ്ങനനെ പ്രകൃതഠിക്കച്ച്
തണലത്തായഠി,  അതഠിനനെ സലരക്ഷഠിചച്ച് പ്രകൃതഠി യസ്നേഹല വളരതത്താല.

കൂടുതല് ആചത്താരങ്ങയളയുല, അനുഷ്ഠത്താനെങ്ങനളയുല അടുതറഠിയത്താല.

അങ്ങനനെ  എല്ലെത്താലനകത്താണല,  എല്ലെത്താതഠിയനെത്താടുല  യസ്നേഹവുല
കരുതലമുള ഒരു നെല്ലെ യകരളദീയരത്തായഠി നെമ്മുക്കച്ച് മെത്താറത്താല.

ഇന്നുല,എന്നുല,എയപത്താഴുല...........
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       മസ്നേഹയ

യതങ്ങുന്നു ഞത്താന്
തഠിരയുന്നു ഞത്താന്
യസ്നേഹതഠിന് ആഴല യതടഠി
യപത്താകുന്നു ഞത്താന്
                      അനെശശ്വര ആര
യസ്നേഹതഠിന് തദീരല യതടഠി (8C)
തുഴയുന്നു ഞത്താന്
യസ്നേഹനമെന്ന വത്താക്കഠിലൂനട
ഒഴുകുന്നു ഞത്താന്

യസ്നേഹതഠിനന്റെ കരയഠിലൂനട
അലയുന്നു ഞത്താന്
യസ്നേഹനമെന്ന കരുതലഠിനെത്തായഠി
അലയുന്നു  ഞത്താന്

യസ്നേഹനമെത്താരു നതന്നലത്തായഠി 
വദീശുന്നഠിതത്താ.....
യസ്നേഹനമെത്താരു കടലത്തായഠി 
ഇരമ്പുന്നഠിതത്താ.....

യസ്നേഹനമെത്താരു ജശ്വത്താലയത്തായഠി 
പടരുന്നഠിതത്താ.....
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യസ്നേഹനമെത്താരു മെത്താരുതനെത്തായച്ച് 
ഒഴുകുന്നഠിതത്താ.....

യസ്നേഹനമെത്താരു തത്താരകമെത്തായച്ച് 
അലയുന്നഠിതത്താ.....
യസ്നേഹനമെത്താരു പറവയത്തായച്ച്
ഉയരുന്നഠിതത്താ.....

യസ്നേഹനമെത്താരു ദൈദീപമെത്തായച്ച് 
വഠിളങ്ങുന്നഠിതത്താ.....
യസ്നേഹനമെത്താരു വഠിങ്ങലത്തായച്ച് 
മെത്താറുന്നഠിതത്താ.....

യസ്നേഹനമെത്താരു പുഷമെത്തായച്ച് 
വഠിടരുന്നഠിതത്താ.....
യസ്നേഹനമെത്താരു സലഗദീതമെത്തായച്ച്
അലഠിയുന്നഠിതത്താ.....

യസ്നേഹനമെത്താരു പട്ടമെത്തായച്ച് 
ഉയരുന്നഠി തത്താ.....
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                        ശതീ ആയവള്
യനെരല പുലരുന്നതഠിനുമുന്പച്ച് അവള് 

ഉണരന്നച്ച് തനന്റെ യജത്താലഠികളഠിയലക്കച്ച്

 സമെയല ഒട്ടുല ദവകഠിക്കത്താനത നെദീങ്ങഠി.            ക്രഠിസദീനെ യജത്താണഠി

  "ശ്രദീയദൈവഠി ..... ശ്രദീയദൈവഠി....”                                      (10A)

   ''എന്തൂട്ടത്താ അമ്മൂയമ'' !                                        

മെനുഷദനന്റെ യജത്താലഠിനയത്താന്നച്ച് തദീരക്കത്താന് വഠിടൂലത്താന്നച്ച് വചത്താ. 'എനന്റെ 
ഭഗവത്തായനെ'

എന്തത്താ കത്താരദല?

യദൈവ, ''നെദീ എനന്റെ കത്താനലത്താന്നച്ച് തഠിരുമഠിതത്താ,നെല്ലെ യവദൈനെ.....''

തഠിരുമദീട്ടച്ച് എങ്ങനനെയച്ച്ണ്ടച്ച് ?
''ആ നെല്ലെ ആശശ്വത്താസണ്ടച്ച്. യമെത്താളച്ച് നപത്തായയത്താ.” “ ശരഠി ഇനെഠി ഞത്താന് 
യപത്താനട്ട. പണഠി തദീരതഠിട്ടു യവണല,ഇനെഠി എനെഠിക്കച്ച് യജത്താലഠിക്കച്ച് 
യപത്താകത്താന്." "പത്താവല എനന്റെ യമെത്താളച്ച്.''
അമ്മൂമ നനെടുവദീരപഠിട്ടു.
ആ  വൃദ്ധ  ചഠിതലരഠിക്കുന്ന  ആ  ഓരമകളഠിയലക്കച്ച്  മെനെസഠിനനെ
കടതഠി  വഠിട്ടു.  ശ്രദീയദൈവഠി  ജദീവഠിതതഠിനന്റെ  രണ്ടറ്റവുല   കൂട്ടഠി
മുട്ടഠിക്കത്താന്  പത്താടുനപടുന്നു.  കടുത  മെദൈദപത്താനെതഠിനെച്ച്  അടഠിമെ  ആയ
അച്ഛന്. മെത്താനെസഠിക സമരദ്ധല മൂലല മെയനെത്താനെഠില നതറ്റഠിയ അമ. 
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യവദൈനെയുല  നനെത്താമരവുല  നെഠിറ ഞ  ജദീവഠിതല.  അവള്ക്കച്ച്
ആശശ്വത്താസമെത്താകത്താന്  അമ്മൂമ  മെത്താത്രയമെ  ഉണ്ടത്തായഠി  രുന്നുള.

മുതശഠിക്കച്ച് അവളുല.

വരഷങ്ങള്ക്കു മുന്പച്ച് അവളുനട ജദീവഠിതല സയന്തത്താഷവുല 
സമെത്താധത്താനെവുല നെഠിറഞതത്തായഠിരുന്നു.എവഠിനടയുല 
ഒന്നത്താമെതത്തായഠിരുന്നു. കത്താസഠിലല,മെത്സരങ്ങളഠിലല......

എല്ലെത്താല ശ്രദീയദൈവഠി; എല്ലെത്താവരുനടയുല നപത്തായന്നത്താമെനെ.
ഉപരഠിപഠനെതഠിനെത്തായഠി  അവള്ക്കച്ച്  അയമെരഠിക്കയഠില്  യപത്താകത്താന്
അവസരല  ലഭഠിച്ചു.  എന്നത്താല്  വഠിധഠി  അവള്ക്കച്ച്  കത്താത്തുവചതച്ച്
അതല്ലെത്തായഠിരുന്നു.  അവള്  സത്താധനെങ്ങള്  വത്താങ്ങുന്നതഠിനെത്തായഠി
കടയഠില്  യപത്തായഠി.  തഠിരഠിച്ചുവരുയമത്താള്  യറത്താഡച്ച്  മുറഠിച്ചു
കടക്കുന്നതഠിനെഠിടയഠില് മെദൈദപഠിചച്ച് വത്താഹനെല ഒത്താടഠിച ആളുനട വണ്ടഠി
അവനള  ഇടഠിച്ചു,അതച്ച്  അവളുനട  യദൈഹതച്ച്  പത്താഞ്ഞു  കയറുകയുല
അവളുനട ഇടനത കത്താല് മുറഠിഞച്ച് യപത്താവുകയുല നചയ.  ഇയതത്താനട
അവളുനട  മെത്താതത്താപഠിതത്താക്കള്  തകരന്നു.  എങ്കഠിലല  അവള്
കുയറയയനറ ഉള്നക്കത്താണ. മെകളുനട ഈ അവസ്ഥ കണ്ടച്ച് അവളുനട
അച്ഛന് മെദൈദപത്താനെഠിയത്തായഠി.  അമയുനട മെയനെത്താനെഠില നതറ്റഠി.  ദൈഠിവസല
യതത്താറുല  ജദീവഠിതല  ദുസഹമെത്തായഠിതദീരന്നു.  അവളുനട  അവസരല
നെഷമെത്തായഠി.  ജദീവഠിതതഠില്  ഉപജദീവനെതഠിനെച്ച്  മുയന്നത്താട്ടുയപത്താ
കത്താനെത്തായഠി  അവള്  വദീട്ടുയജത്താലഠിക്കച്ച്  യപത്തായഠി.  എന്നത്താല്  ആരുല
അവനള സശ്വദീകരഠിചഠില്ലെ. അവള് പഠിചനതയണ്ടണ്ട അവസ്ഥ. 
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സന്മനെസ്സുള ഒരത്താള് അവള്ക്കച്ച് അയത്താളുനട ഓഫദീസഠില് നചറഠിയ
ഒരു  യജത്താലഠി  നെല്കഠി.  അവള്  അതുനകത്താണ്ടച്ച്  കുടുലബല  യപത്താറ്റഠി.
അവളുനട ഹൃദൈയതഠിനല അടങ്ങത്താത കനെല് ജദീവഠിതവഴഠികളഠില്
അവനള നെയഠിച്ചു.  അവളുനട ഈ ദധരദവുല  ആതവഠിശശ്വത്താസവുല
കണ്ട  ഒരു  ധനെഠികനെത്തായ  ആള്  അവള്ക്കച്ച്   വദീണല
ഉപരഠിപഠനെതനെച്ച്  അവസരല  ഒരുക്കഠി.  ജദീവഠിതതഠില്  പുതു
നെത്താമ്പുകള്  നപത്താട്ടഠി.  അച്ഛന്  സത്താവധത്താനെല  മെദൈദപത്താനെല  നെഠിറുതഠി.
അമ  വദീണല  പഴയ  യപത്താനലയത്തായഠി.  അവരുനട  ജദീവഠിതല
സയന്തത്താഷല  നെഠിറഞ്ഞു.  ശ്രദീയദൈവഠിയുനട  ആതദധരദല  എയന്ന
തകരന്നുയപത്താകത്താമെത്തായഠിരുന്ന  അവനള  ഉയരതഠി.  ഈ
ആതവഠിശശ്വത്താസല  എങ്ങനനെ  ലഭഠിച്ചു  എന്നുയചത്താദൈഠിചത്താല്  അവള്
പറയുല,

               ''ഹൃദൈയതഠില് അടങ്ങത്താത കനെലനണ്ടങ്കഠില് 
നകടുതത്താന് ആരക്കുല പറ്റഠില്ലെ''.ഈ വഠിശശ്വത്താസല ജദീവഠിതവഴഠികളഠില്
അവനള നെയഠിച്ചു. 
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                കണറിനകതാന്ന
മെയനെത്താഹരമെത്തായ പ്രയദൈശല.

വഠിശത്താലമെത്തായ    കളഠിമുറ്റമുള    സ്കൂള്.
തണുത  കത്താറ്റതച്ച്   പത്താറഠിപറക്കുന്ന
തുമഠികള്. ആ  തുമഠികള്ക്കു  പഠിറനക
ഒത്താടഠികളഠിക്കുന്ന  കുട്ടഠികള്.                               അദന്നനെ സണ്ണഠി
 നപനട്ടന്നച്ച്  നബല്  അടഠിച്ചു.               (9A)

അസലബഠിക്കത്തായഠി കുട്ടഠികള് എല്ലെത്താവരുല നെഠിന്നു.  നഹഡത്താസര
കുട്ടഠികയളത്താടച്ച്  സലസത്താരഠിക്കത്താന്  തുടങ്ങഠി.  അമ്മുവുല  അവളുനട
കൂട്ടുകത്താരുല  ഏഴത്താല  കത്താസഠിലത്താണച്ച്.  അതഠിനെത്താല്  അവര  ഈ
അധദയനെവരഷല  കഴഠിഞത്താല്  ഈ  യു.പഠി  സ്കൂള്  വഠിട്ടു
യപത്തായകണ്ടഠിവരുല.  നഹഡത്താസര   പറഞതുല   അതഠിനനെ
ക്കുറഠിചത്തായഠിരുന്നു.  ഈ  സ്കൂളഠില്  നെഠിന്നു  എത്രയപര  യപത്തായത്താലല
നെഠിങ്ങളുനട  ഒത്താരമ  സൂക്ഷഠിക്കുന്ന  ഒന്നച്ച്  ഇവഠിനട
അവയശഷഠിപഠിചഠിയട്ട യപത്താകത്താവ.  അമ്മു അതഠിനനെക്കുറഠിചച്ച് ഒരുപത്താടച്ച്
ചഠിന്തഠിച്ചു. എന്തത്താണച്ച് തത്താന് സ്കൂളഠില് അവയശഷഠിപഠിചഠിട്ടച്ച് യപത്താവുക?
ഒരുപത്താടച്ച് യനെരനത ആയലത്താചനെകള് ക്കുയശഷല അവള് ഒരു 
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കത്താരദല മെനെസഠിലറപഠിച്ചു. പയക്ഷ അവള് അതത്തായരത്താടുല പറഞഠില്ലെ. 
അങ്ങനനെ  ദഫനെല്  പരദീക്ഷ  കഴഠിഞ  ദൈഠിവസല  അവള്  സ്കൂള്
ഗഇൗണ്ടഠിനന്റെ ഒരു ഭത്താഗയതക്കച്ച് നെടന്നു.  അവഠിനട നെനല്ലെത്താരു സ്ഥലല
കണ  പഠിടഠിച്ചു.  എന്നഠിട്ടച്ച്  അവളുനട  ബത്താഗഠിനന്റെ  ഉളഠില്  നെഠിന്നച്ച്
നെനല്ലെത്താരു മെരദത അവള് പുറനതടുത്തു. അവള് അതച്ച് അവഠിനട
കുഴഠിചഠിട്ടു. അനതത്താരു കണഠിനക്കത്താന്നയത്തായഠിരുന്നു.

അന്നച്ച് ദവകുയന്നരല വദീട്ടഠില് എതഠിയയപത്താള് അവള് നെല്ലെ
ഉത്സത്താഹതഠിലത്തായഠിരുന്നു. പഠിയറ്റന്നച്ച് നതത്താട്ടച്ച് അവധഠി യത്താനണങ്കഠിലല,

അവള് സ്കൂള് വനര യപത്തായഠി ദതക്കുനവള നമെത്താഴഠിചച്ച് മെടങ്ങഠിവരുല.
ഇങ്ങനനെ  എല്ലെത്താകത്താലത്തുല  അവളുനട  ഒത്താരമ
നെഠിലനെഠിരതഠിനക്കത്താണ്ടച്ച്  ആ  കണഠിനക്കത്താന്ന  വഠിഷു  ക്കത്താലതച്ച്
പൂത്തു,ആ  സ്കൂള്  മുറ്റനത  അലങ്കരഠിച്ചു.  അതഠിനുചുറല  തുമഠികള്
പത്താറഠി പറന്നു.................
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സസൗഹൃദയ
ആദൈദ സ്കൂള് ദൈഠിനെല. വഠിദൈദത്താലയല നെഠിറനയ

പൂമത്താറ്റകനള യപത്താനല പത്താറഠിനെടക്കുന്ന
കുട്ടഠികള്.  ആദൈദദൈഠിവസല  തനന്ന 
അമ്മു,അനെഘ, അനെശശ്വര എന്നദീ                         നെദീവ യജത്താരജച്ച്
മൂന്നു കുട്ടഠികള് സുഹൃത്തുക്കളത്തായഠി.                                     (9A)

 മൂവരുല നെത്താലത്താല കത്താസഠില് ഒയര  നബ ഞഠില്,  വരണ്ണ പകഠിട്ടത്താരന്ന
ജദീവഠിതമെത്തായഠിരുന്നു  പഠിന്നദീടവരക്കച്ച്.  ഒത്തായരത്താ  ദൈഠിനെവുല  പരസ്പരല
പങ്കുവച്ചുല  കളഠിച്ചുല  ചഠിരഠിച്ചുല  നെടക്കുക  യത്താണവര.  ഒരു
അപ്പൂപന്തത്താടഠി  കത്താറ്റഠില്  പറന്നുകളഠിക്കുല  യപത്താനല.  ഇവരഠില്
അനെഘ  മെത്താത്ര൦     പഠനെതഠില് പുറ യകത്താട്ടത്തായഠിരുന്നു.  മെഠിക്ക
ദൈഠിവസങ്ങളഠിലല  അവള്ക്കച്ച്  വഴക്കച്ച്  ഉറപത്തായഠിരുന്നു.  അവള്ക്കച്ച്
അച്ഛനുല  അമയുല  ഉണ്ടത്തായഠി  രുന്നഠില്ലെ.  അവള്  ഒരു
അനെത്താഥമെന്ദഠിരതഠിലത്താണച്ച്  തത്താമെസഠി  ചഠിരുന്നതച്ച്.  ഇയപത്താള്  അവള്
തനന്റെ മെത്താതത്താപഠിതത്താക്കളുനട സ്ഥത്താനെതച്ച് അവളുനട കൂട്ടുകത്താനരയത്താണച്ച്
കണ്ടഠിരുന്നതച്ച്.  അമ്മുവുല  അനെശശ്വരയുല  പഠനെതഠില്  അവനള
സഹത്തായഠിച്ചു.  അങ്ങനനെ  മെത്താസങ്ങള്ക്കുയശഷല  അവനരയപത്താനല
അനെ ഘയുല പഠനെതഠില് വളരന്നു.  എല്ലെത്താ കുട്ടഠികള്ക്കുല അധദത്താ
പകരക്കുല ആശരദമെത്തായഠി അങ്ങനനെ മൂവരുല ആ വഠിദൈദത്താലയതഠില്
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ഒരു ഉദൈദമെല സൃഷഠിച്ചു. അങ്ങനനെ സയന്തത്താഷഠിചഠിരുന്ന അവസര
തഠിലത്താണച്ച്  അനെഘനയയതടഠി  ആ  വത്താരത വന്നതച്ച്.  തദീരത്തുല
യവദൈനെത്താജനെകമെത്തായഠിരുന്നു അവള്ക്കച്ച്  അതച്ച്.  അനെത്താഥമെന്ദഠിരതഠില്
തത്താമെസഠിചഠിരുന്ന  അവനള  ദൈനതടുക്കത്താ  നെത്തായഠി  ഒരു  കുടുലബല
വന്നഠിരഠിക്കുന്നു.  ഒരു  അനെത്താഥക്കുട്ടഠിനയ  സലബനഠിചഠിടയതത്താളല
അതച്ച്  വളനര  സയന്തത്താഷകരമെത്താണച്ച്.  എന്നത്താല്  തനന്റെ  ജദീവനന്റെ
ജദീവനെത്തായ  ആ  രണ  കൂട്ടുകത്താനരയുല  വഠിട്ടുപഠിരഠിയത്താന്  അവള്ക്കച്ച്
കഴഠിയുമെത്തായഠിരുന്നഠില്ലെ.  ആ വത്താരത അറഠിഞ ആ ദൈഠിവസല രത്താത്രഠി
അവള് തദീയര ഉറങ്ങഠിയഠില്ലെ. യനെരല നവളുതയപത്താള്തനന്ന അനെഘ
വഠികത്താരഠിയചനന്റെ  പക്കല്  നചന്നച്ച്  തനെഠിക്കച്ച്  അവരുനട  കൂനട
യപത്താകത്താന് ഇഷമെനല്ലെന്നച്ച്  അവള് അറഠിയഠിച്ചു.  കരഞ്ഞുപറഞഠിട്ടുല
ആ  തദീരുമെത്താനെല  മെത്താറ്റത്താന്  സത്താധഠിചഠില്ലെ.  അമ്മുവഠിനുല  അനെശശ്വരയ്ക്കുല
ആ  വത്താരത  സഹഠിക്കത്താന്  സത്താധഠിചഠില്ലെ.  അങ്ങനനെയഠിരഠിനക്ക
ഇരുവരുല  അവനള  ദൈനതടുക്കത്താന്  തദീരുമെത്താനെഠിചഠിരുന്ന  ആ
കുടുലബനത നചന്നുകണ്ടച്ച് അവരുനട വഠിഷമെങ്ങള് പറഞ്ഞു  .  ആ
സമെയല  അമ്മു  പറഞ്ഞു  അനെഘനയ  തനന്റെ  വദീട്ടഠില്  തത്താമെസഠിച്ചു
നകത്താളത്താനമെന്നച്ച്.  എന്നത്താല് അതുല അവര സമതഠിചഠില്ലെ.  ഇവരുനട
സലസത്താരല   യകട്ട  അച്ഛന്,  ആ  കുടുലബനത  പറഞച്ച്
മെനെസഠിലത്താക്കഠി.  അങ്ങനനെ നെഠിരന്തരമെത്തായ പരഠിശ്രമെതഠിനനെത്താടുവഠില്
അവരക്കച്ച്  തങ്ങളുനട  അനെഘനയ  തഠിരഠിച്ചുകഠിട്ടഠി.  ആ
സഇൗഹൃദൈതഠില്  യസ്നേഹതഠിനന്റെ  നെറുമെണല
സഞരഠിച്ചുനകത്തായണ്ടയഠിരുന്നു.......
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                       അമ
അന്നച്ച് ഒരു നവളഠിയത്താഴച്ച്ച. രത്താവഠിനല 

മെത്താനെതച്ച് തറവത്താട്ടഠില് ഒരു കുഞഠിനന്റെ
കരചഠില് ഉണരന്നു. മെത്താധവനുല യരവതഠിക്കുല
പഠിറന്ന നപത്തായന്നത്താമെനെ പുത്രഠി. അവര                    സത്താന്ദ്ര മെത്താതത
അവള്ക്കച്ച് മെത്താളവഠിക എന്ന യപരുനെല്കഠി.                          (9A)

 യസ്നേഹയതത്താനട മെത്താളു എന്നു വഠിളഠിച്ചു. 

അവള് വളരന്നു. അച്ഛനന്റെയുല അമയുനടയുല യസ്നേഹതണലഠില് 
അവളുനട കുട്ടഠിക്കത്താലല കഴഠിഞ്ഞു. ഒരു മെഴയുള രത്താത്രഠി അച്ചുതന് 
നെത്തായര കുടയുല        ചൂടഠി മെത്താനെതച്ച് തറവത്താടഠിനന്റെ മുറ്റയതക്കച്ച് 
ഒത്താടഠിക്കയറഠി. മെത്താളു യതത്താണഠി ഉണ്ടത്താക്കഠി കളഠിക്കുകയത്തായഠിരുന്നു. 

അയത്താള് ''യരവതഠി ,  യരവതഠി'' എന്നു വഠിളഠിച്ചു കൂകഠി. അയത്താള് 
ഒയന്ന അവയളത്താടു പറനഞത്താള്ളു, ''അങ്ങത്താടഠിയഠില് നെടന്ന 
കത്താറപകടതഠില് മെത്താധവന്...... പഠിനന്ന യരവതഠിക്കച്ച് യബത്താധല 
വന്നതച്ച് പഠിയറ്റന്നത്താണച്ച്. അവള്ക്കച്ച് ഒയന്ന അറഠിയത്താമെത്തായഠിരുന്നുള. 

തനെഠിക്കച്ച്               തനന്റെ     ഭരതത്താവഠിനനെ    നെഷമെത്തായഠിരഠിക്കുന്നു.

മെത്താളുവഠിനെച്ച്   അവളുനട   അച്ഛനനെയുല.   പഠിന്നദീടച്ച്     മെത്താളുവഠിനനെ 
യനെത്താക്കഠിയതുല പഠഠിപഠിചതുല എല്ലെത്താല അവളുനട അമയത്താണച്ച്. 
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അവള്ക്കച്ച് അച്ഛനുല അമയുല അമയത്തായഠിരുന്നു. അമ അവനള 
ജദീവനുതുലദല യസ്നേഹഠിച്ചു. അങ്ങനനെ അവള് പട്ടണതഠില് 
പഠഠിക്കത്താന് യപത്തായഠി. ലദീവഠിനെച്ച് വദീട്ടഠില് വന്ന മെകനള കണ്ട അമ ട്ടഠി.
അവളുനട നെദീണ്ട നെല്ലെ ഉള്ളുള മുടഠി പനറ്റ നവട്ടഠിയഠിരഠിക്കുന്നു. 

കയഠിലല കത്താലഠിലല പച കുതഠി. അവളുനട മെത്താളു ആനക 
മെത്താറഠിയപത്തായഠിരുന്നു. പഠിന്നദീടുള     മെത്താളുവഠിനന്റെ ജദീവഠിതല വളനര 
അധഠികല വദതദസ്തമെത്തായഠിരുന്നു. അവള് അമ പറഞതച്ച് ഒന്നുല 
തനന്ന ഗഇൗനെഠിചഠില്ലെ. അമനയ ആട്ടുകയുല തുപ്പുകയുല അടഠിക്കുകയുല
നചയ. എന്നഠിട്ടുല അമ അവളുനട കത്താരദങ്ങനളത്താനക്ക യനെത്താക്കഠി. 
ഒരഠിക്കല് യരവതഠി മെത്താളുവഠിനനെ ഒരു നചറുപക്കത്താരനന്റെ കൂനട 
ദബക്കഠില് കണ. യരവതഠിയുനട നനെഞ്ചു തകരന്നു. ഇനെഠി എന്തു 
നചയണനമെന്നച്ച് അവള്ക്കച്ച് ഒരു എത്തുല പഠിടഠിയുല കഠിട്ടഠിയഠില്ലെ. 

അവള് തനന്റെ മെകനള ഉപയദൈശഠിച്ചു. പയക്ഷ പ്രയയത്താജനെമുണ്ടത്തായഠില്ലെ. 

കത്താലങ്ങള് കഴഠിഞ്ഞു. മെത്താളുവഠിനന്റെ സ്ഥഠിതഠി തുടരന്നു. ഒരഠിക്കല് മെത്താളു 
എഴുയന്നറ്റച്ച്, അമനയ വഠിളഠിച്ചു. ഒരു വട്ടമെല്ലെ പലവട്ടല. പയക്ഷ  
പ്രയയത്താജനെമുണ്ടത്തായഠില്ലെ.  അവള്  ഉമറയത
ക്കഠിറങ്ങഠി യനെത്താക്കഠിയയപത്താള് അമ യദൈ അവഠിനട നെഠിലതച്ച്. അമയച്ച്
ശശ്വത്താസമെഠില്ലെ.  അമ ഇനെഠി ഇല്ലെ.  അവള്ക്കച്ച് വഠിശശ്വസഠിക്കത്താനെത്തായഠില്ലെ.

അയപത്താള്  അവളുനട  കണ്ണു  തുറന്നു.  അവള്  പഴയ  കത്താലങ്ങള്
ഒത്താരത്തു.  അച്ഛനന്റെ കുറവറഠിയഠിക്കത്താനത തനന്ന വളരതഠിയ അമ,
ഇന്നച്ച്                   ജദീവയനെത്താനടയഠില്ലെ     നചയ കത്താരദങ്ങയളത്താരതച്ച്
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അവള്ക്കച്ച് തയന്നത്താടുതനന്ന നവറുപ്പു യതത്താന്നഠി. പഠിന്നദീടച്ച് അവള് 
സതദതഠിനന്റെ  മെത്താരഗതഠില്  ചലഠിച്ചു.  അവള്  അമയുനട  പത്താത
പഠിന്തുടരന്നു.  ഇന്നച്ച്  അവള് യലത്താകമെറഠിയുന്ന ഒരു കഥത്താകൃതത്തായഠി
മെത്താറഠി. അവളുനട 'അമ' എന്ന കഥ പുരസ്കത്താരല ഏറവത്താങ്ങഠി.
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പുസ്തകങ്ങള്
അറഠിവഠിനന്റെ വത്താതത്തായനെങ്ങള് നെമുക്കച്ച് 
മുന്പഠില് തുറന്നഠിടുന്ന അക്ഷയ നെഠിധഠി
കളത്താണച്ച് പുസ്തകങ്ങള്. ഒരു വഠിദൈദത്താരതഠി 
അവനന്റെ അറഠിവഠിനന്റെ യലത്താകല വഠികസഠി
പഠിക്കുന്നതഠിനെത്തായഠി കടന്നുനചയല്ലെണ്ട      നഡല്നെ എലഠിസബതച്ച്
ഒരു ഇടല, അതച്ച് പുസ്തകങ്ങളത്താണച്ച്.                                    (9A)

ഏതുവഠിഭത്താഗതഠില്നപട്ട മെനുഷദനെത്താനണങ്കഠിലല
ഏതു  പ്രത്തായക്കത്താരനെത്താനണങ്കഠിലല  വത്തായനെ  എന്നതച്ച്  ഒരു
രസകരമെത്തായ    യഹത്താബഠിയത്താക്കഠി    മെത്താറ്റത്താവുന്നതത്താണച്ച്.
ജദീവഠിതതഠിനന്റെ ഭത്താഗമെത്താക്കഠിമെത്താറ്റഠിയത്താല് ഒരഠിക്കലല വഠിട്ടുപഠിരഠിയത്താത
ഒരു സുഹൃതത്തായഠി,  എന്ന മൂലദമുള അറഠിവഠിനനെ  സമത്താനെമെത്തായച്ച്
നെല്കുന്ന ഒരു വദക്തഠിയത്തായഠി പുസ്തകങ്ങള് മെത്താറുന്നു.  ഈ സതദല
മെനെസഠിലത്താക്കഠിയ  നനെയപത്താളഠിയന്  ഒരഠിക്കല്  പറയുകയുണ്ടത്തായഠി
''ദകയഠില്  ഒരു  വത്താളുല  യപത്താക്കറ്റഠില്  യഹത്താമെറഠിനന്റെ  ഒരു
പുസ്തകവുമുനണ്ടങ്കഠില് ഞത്താന് എനന്റെ വഴഠി നവട്ടഠിനതളഠിക്കുല''

 ജദീവഠിതതഠില്,നെമള്  തത്താണന്നപത്താതകളഠില്  വഴഠിവഠിള  ക്കത്തായഠി
പുസ്തകങ്ങള്  മെത്താറുന്നു.  അനത  അറഠിവഠിനന്റെ  വഠിസ്ത ൃതമെത്തായ
വഠിഹത്തായസഠിയലക്കച്ച്  ഒരു  വഠിഹലകനതയപത്താനല  പറന്നുയരുവത്താന്
പുസ്തകങ്ങള് നെമുക്കച്ച് ചഠിറകുകള് സമത്താനെഠിക്കുന്നു.

       ഇന്നനത സമൂഹല എല്ലെത്താ യമെഖലയഠിലല 
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മുന്നഠിട്ടുനെഠില്ക്കുന്നവരത്താണച്ച്. എന്നത്താല് ഒരു യപത്താരത്തായ്മ, പുസ്തകങ്ങള് 
അവരുനട സുഹൃതല്ലെ, അതുനകത്താണ്ടച്ച് തനന്ന യലത്താകപരഠിചയല 
എന്നതച്ച്  പലരക്കുമെഠില്ലെ.  ''ഒരു  ഗന്ഥശത്താലയുനട  നെത്താല
ചുവരഠിനുളഠില്  ഒരു  വഠിദൈദത്താരതഠിക്കച്ച്  അവനന്റെ  യലത്താകല
കനണ്ടതത്താനെത്താകുല''  എന്നച്ച്  യലത്താങച്ച്നഫയല്ലെത്താ  പറഞ്ഞുനവയ്ക്കുന്നു.
എന്നത്താല് ഇന്നനത വഠിദൈദത്താരതഠികള് സത്താരട്ടച്ച്യഫത്താണ് അനല്ലെങ്കഠില്
ലത്തായപത്താപച്ച്  എന്ന  ചതുരക്കട്ടയഠിലത്താണച്ച്  തങ്ങളുനട  യലത്താകല
കനണ്ടത്തുന്നതച്ച്.അതഠിനെത്താല് മൂലദയബത്താധമുള ഒരു തലമുറയത്താണച്ച്
നെമുക്കച്ച്  നെഷനപടുന്ന  തച്ച്.ഈയടുത  ദൈഠിവസനത  ഹരതത്താലഠില്
ഹരതത്താല്   അനുകൂലഠികള്  തദീനവച്ചു    നെശഠിപഠിചതച്ച്  ഒരു
ഗന്ഥശത്താലയത്താ  ണച്ച്.അറഠിവഠിനന്റെ  ഒരു  യശഖരനത  തദീനവച്ചു
നെശഠിപഠിച  ഈ  സത്താമൂഹഠികയദത്താഹഠികള്  വത്താഴുന്ന  സമൂഹതഠിനന്റെ
ഗതഠിയുല  ഇതുതനന്നയത്താണച്ച്.വഠിദൈദത്താരതഠികളഠില്  വത്തായനെത്താശദീലല
നെഠിറ ക്കുവത്താന്,പുസ്തകങ്ങനള ചങ്ങത്താതഠിയത്താക്കത്താന് യപ്രരഠിപഠിയക്കണ്ട
മെത്താതത്താപഠിതത്താക്കള് യപത്താലല ഇന്നച്ച് സത്താരട്ടച്ച്യഫത്താണഠിനെച്ച് അടഠിമെയത്താണച്ച്.

പ്രഠിയമുളവനര,  വഠിലയയറഠിയ  രത്നങ്ങനളക്കത്താള്,  സശ്വര
ണ്ണയതക്കത്താള്  മൂലദമുള  അറഠിവഠിനനെ  നെഠിറച്ചുനവചഠിരഠിക്കുന്ന
മുത്തുചഠിപഠികളത്താണച്ച് പുസ്തകങ്ങള്. അതുയപത്താനല ചഠില പുസ്തകങ്ങള്
നെനമ  നതറ്റത്തായ  വഴഠിയഠില്  സഞരഠിക്കത്താന്  യപ്രരഠിപഠിക്കുല.
ഇതരതഠിലള  പുസ്തകങ്ങനള  ഉയപക്ഷഠിചച്ച്  നെല്ലെതഠിനനെ
തഠിരനഞടുതച്ച്  നകത്താളത്താതതഠിനനെ  ഉയപക്ഷഠിചച്ച്  അറഠിവഠിനന്റെ
പടവുകള് ചവഠിട്ടഠി കയറുവത്താന് പുസ്തകങ്ങള് നെമുക്കച്ച് കരുയതകുല. 
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മകരള ബതാമസരസക

യകരള ബത്തായസരസച്ച്.ആരത്താധകരുനട
 മെനെസഠില് എന്നുല നെഠിറഞ്ഞു നെഠില്ക്കുന്ന
 ടദീല. യലത്താകനതവഠിനട യപത്തായത്താലല അവഠിനട
 ഒരുമെലയത്താളഠി  ഉണ്ടത്താകുനമെന്നച്ച്                    യഷത്താണ് മെത്താതത
പറയുന്നതുയപത്താനല ഇന്തദയഠിനലല്ലെത്തായഠി                          (9A)

ടത്തുമുണ്ടത്താകുല  ഒരു  യകരള  ബത്തായസരസച്ച്  ആരത്താധകന്.

ഐ.എസച്ച്.എല്ലെഠില് ഏറ്റവുല കൂടുതല് ആരത്താ ധകരുള ടദീല യകരള
ബത്തായസരസച്ച്  ആണച്ച്.  ഇടയച്ച്  യമെത്താശല  പ്രകടനെല  കത്താരണല
പഠിയന്നത്താക്കല  വന്ന  യകരള  ബത്തായസരസച്ച്  യകത്താചച്ച്  യഡവഠിഡച്ച്
നജയഠിലസഠിനന്റെ  മെത്താറ്റയതത്താനട  തഠിരഠിനക  വന്നഠിരഠിക്കുന്നു.
ചത്താരതഠില്നെഠിനന്നഴുയന്നറ  വരുന്ന  ഫഠിനെഠികച്ച്  പക്ഷഠിനയയപത്താനല
യകരള  ബത്തായസരസച്ച്  ഉയരതഠിയലക്കച്ച്  പറന്നുയരുന്നു.  ആ
പറന്നുയരച ദഫനെല് ആണച്ച് യകരള ബത്തായസരസഠിനന്റെ ലക്ഷദല.
മെറ  ടദീമുകനളനയല്ലെത്താല  പഠിന്തളഠി  ലക്ഷദതഠിനലതത്താന്  യകരള
ബത്തായസരസഠിനെച്ച്  പറനമെന്നച്ച്  ആശലസഠിക്കുകയുല പ്രത്താരതഠിക്കുകയുല
നചയ്യുന്നു. അതച്ച് യകരളയ്ക്കു പറനമെന്നു വഠിശശ്വസഠിക്കുന്നു.
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പക്ഷറിമയതാടെക

എന്തത്താണച്ച് നെഠിനന്റെയദീ പത്താട്ടഠില് ?
നെഠിന്നമയയത്താടുള പരത്താതഠിയത്തായണത്താ ?
ഉഗമൂരതഠിയത്താല സൂരദയനനെ വത്താഴ്ത്തുന്നയതത്താ?                  നെന്ദു  കൃഷ്ണ
സഇൗഹൃദൈതഠിന് ചഠിരഠി മെധുരമെത്തായണത്താ?                                 (10E)

മെത്താനുഷയരത്താടുള യദൈഷദമെത്തായണത്താ?

ആരുണ്ടച്ച് യകള്ക്കുവത്താന് നെഠിനന്റെയദീ പത്താട്ടുകള് ?
ആരുഗഹഠിക്കുവത്താന് നെഠിന്മൃദു യരത്താധനെല?

ഏകനെത്തായച്ച് മെത്താറുന്ന മെത്താനുഷയനെത്താ?

അയതത്താ എല്ലെത്താമെറഠിയുനന്നത്താരദീശശ്വരയനെത്താ?
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  എനന്റെ കണ്ണൂര 
കത്താവുകളുനടയുല നതയങ്ങളുനടയുല
തറഠികകളുനടയുല   നെത്താടത്തായ   കണ്ണൂര 
ഇന്നച്ച്    അന്തത്താരത്താഷല      എന്ന 
തലതഠിയലയച്ച്   ഉയരന്നഠിരഠിക്കുന്നു.                    ജഠില നക.മെത്താണഠി
സത്താമൂഹദ,  സത്താലസ്കത്താരഠിക,  രത്താഷദീയ                   (അധദത്താപഠിക)

 രലഗങ്ങളഠില് ഏനറ സവഠിയശഷതകള് സശ്വന്തമെത്തായുള ജഠില്ലെയത്താണച്ച്
കണ്ണൂര.  യലത്താക  ഭുപടതഠില്  ഇന്നച്ച്  കണ്ണൂര  സ്ഥത്താനെല
പഠിടഠിചഠിരഠിക്കുന്നു.  കണ്ണൂര അന്തത്താരത്താഷ വഠിമെത്താനെതത്താവളല  നെത്താടഠിനു
സമെരപഠിക്കനപട്ടു. ഓയരത്താ കണ്ണൂരക്കത്താരനുല അഭഠിമെത്താനെഠിക്കത്താല.
ഒരു  കത്താലതച്ച്  കണ്ണൂര  എന്നച്ച്  പറയുയമത്താള്  ആളുകള്
നെടുങ്ങഠിയഠിരുന്നു.  കത്താരണല  യബത്താലബത്തായഠിരുന്നു  നെമ്മുക്കച്ച്  സശ്വന്ത
മെത്തായഠി  ഉണ്ടത്തായഠിരുന്നതച്ച്.  അക്രമെങ്ങളുല  നകത്താലപത്താതകങ്ങളുല
ജഠില്ലെയഠിനലങ്ങുല   അരയങ്ങറഠിയഠിരുന്നു. അങ്ങനനെ കണ്ണൂരക്കത്താര
ഏവരക്കുല ഒരു യപടഠിസശ്വപമെത്തായഠി മെത്താറഠി.
 വരഷങ്ങള് കടന്നുയപത്തായഠി.കണ്ണൂര ജഠില്ലെ വഠികസനെ തഠിനന്റെ
പത്താതയഠില് മുയന്നറ്റല തുടങ്ങഠി.  വഠിദൈദത്താഭദത്താസ നെഠിലവത്താരല ഉയരന്നു.
ജഠില്ലെയഠിനല  പല  സ്കൂളുകളുല  അന്തത്താരത്താഷ  നെഠിലവത്താരതഠിയലയച്ച്
ഉയരുവത്താനുള പണഠിപ്പുരയഠിലത്താണച്ച്.
അങ്ങനനെ എനന്റെ കണ്ണൂരഠിനന്റെ ചഠിത്രല മെത്താറഠിനക്കത്താണ്ടഠിരഠിക്കുന്നു. 
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കനെനലരറിയുമമതാള്.....

എനെഠിക്കുല എനന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കുമെഠിടയഠില് 

    മെതഠിലകള് തദീരതതത്താരത്താണച്ച്?

ഗുരുതശ്വവുല കുരുതയക്കടുകളുല ഏറമുട്ടുയമത്താള് 

വഠിജയഠിക്കുന്നതത്താരത്താണച്ച്?            ലഇൗലഠി നക.വഠി

നെമ്മുനട യലത്താകനത 'എനന്റെ' യുല 'നെഠിനന്റെ' യുല     (അധദത്താപഠിക)

ആക്കഠി ചുരുക്കഠിയതത്താരത്താണച്ച്?

അനെദമെത്തായ യസ്നേഹനത നെഷങ്ങനള 

ആരു തഠിരഠിച്ചുനെല്കുല?

നെഠിസഹത്തായമെത്താക്കനപടുന്ന മെനെസുകളഠില് 

പുഞഠിരഠിയുനട വസന്തല 

തദീരക്കുന്നതത്താരത്താണച്ച്? 

അക്ഷരങ്ങള്ക്കുല അറഠിവഠിനുമെഠിടയഠില് 

'യസ്നേഹമെതഠില്' 

നെഷമെത്തായനതവഠിനടയത്താണച്ച്?

മെനെസുല മെനെസുല സലവദൈഠിച യസ്നേഹഭത്താഷ

എവഠിനടയത്താണച്ച് അനെദമെത്തായതച്ച്?
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വദീണല യസ്നേഹമെതഠില് തദീരതച്ച് ഒന്നത്താവത്താന്  

തടസല നെഠില്ക്കുന്നതത്താരത്താണച്ച്?

കത്താരദകത്താരണങ്ങനള ഭഠിന്നഠിപഠിചച്ച് കണക്കഠിനന്റെ-

കണക്കുകൂട്ടലകളുനട-

യലത്താജഠികച്ച് നതറ്റഠിചതത്താരത്താണച്ച്?

അടഠികള് തഠിരഠിചറഠിവത്തായച്ച് തദീരന്നച്ച് വദീണല നെത്താല എന്നത്താണച്ച് 

ഉയഠിരപഠിനന്റെ സലഗദീതല നുണയുക?

എരഠിയുന്ന കനെലകളഠില് നെഠിന്നുയരുന്ന പ്രകത്താശനെത്താളല 

എന്നത്താണച്ച് ജശ്വത്താലയത്തായഠി പടരുക?

'ഞത്താനുല' 'ഞത്താനുല' ആയഠി 'നെമളത്താ'യഠി ജശ്വലഠിക്കനട്ട

വദീണമുയരനട്ട വത്തായനെത്താളല!
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പ്രസസിദദ്ധീകരണണം ,
      സസനന്റ് ജജജോസഫന്റ് സന്റ് എചന്റ് എസന്റ് എസന്റ്  ജപേരജോവൂര
                                                         ലസിറസില്കകറന്റ്സന്റ് ടദ്ധീണം 




