
പപ്രിസസ

                                                  ഗവ : ബ്രണ്ണന് ഹയര്സസെക്കന്റററി സ്ക്ക ൂള് തലശ്ശരറി                                                       1



പപ്രിസസ

                                                  ഗവ : ബ്രണ്ണന് ഹയര്സസെക്കന്റററി സ്ക്ക ൂള് തലശ്ശരറി                                                       2



പപ്രിസസ

                                                  ഗവ : ബ്രണ്ണന് ഹയര്സസെക്കന്റററി സ്ക്ക ൂള് തലശ്ശരറി                                                       3



പപ്രിസസ

                                                  ഗവ : ബ്രണ്ണന് ഹയര്സസെക്കന്റററി സ്ക്ക ൂള് തലശ്ശരറി                                                       4



പപ്രിസസ

                                                  ഗവ : ബ്രണ്ണന് ഹയര്സസെക്കന്റററി സ്ക്ക ൂള് തലശ്ശരറി                                                       5



പപ്രിസസ

                                                  ഗവ : ബ്രണ്ണന് ഹയര്സസെക്കന്റററി സ്ക്ക ൂള് തലശ്ശരറി                                                       6



പപ്രിസസ

                                                  ഗവ : ബ്രണ്ണന് ഹയര്സസെക്കന്റററി സ്ക്ക ൂള് തലശ്ശരറി                                                       7



പപ്രിസസ

                                                  ഗവ : ബ്രണ്ണന് ഹയര്സസെക്കന്റററി സ്ക്ക ൂള് തലശ്ശരറി                                                       8



പപ്രിസസ

                                                  ഗവ : ബ്രണ്ണന് ഹയര്സസെക്കന്റററി സ്ക്ക ൂള് തലശ്ശരറി                                                       9



പപ്രിസസ

                                                  ഗവ : ബ്രണ്ണന് ഹയര്സസെക്കന്റററി സ്ക്ക ൂള് തലശ്ശരറി                                                       10



പപ്രിസസ

വറിരല ുകള്

              ഭൂതകകാലലം  വവിഴുങവിയ  ഒകാരരകാ  നവിമവി  ഷവലം
ആര്തവിരയകാ ടടെ  ഒകാര്ടതടുക്കുകയകായവിരുന്നു  അയകാള.  ആ
പ്രതവിഭകാസതവിനവിടെയകാണണ്  അയല്വവീടവിടല  കുടവി  ഒകാടെവി  മടെവിയവിരലകണ്  എടുത്തു  ചകാടെവിയതണ്.
വരുലം  വരകായ്മകളവിരലക്കുള്ള  ഒളവി  ഞ്ഞുരനകാടലം  അവടന്റെ  കണ്ണുകളവില്  വവ്യക്തമകായവിരുന്നു.
വകാര്ദ്ധകവ്യലം  കകാര്ന്നുതവിന്ന  പഴകവിയ  അയകാളുടടെ  മുഖരതകണ്  രനകാകകാന്  അവന്  ലജ
രതകാന്നവിയവിരുരന്നകാ?ഒഴവിവവിനു വന്ന അച്ഛന് വകാങവിടകകാടുത ടെവീ ഷര് ടലം മുടവടര ഇറങ്ങുന്ന
ടട്രൗസറലം  കകാടകാന് ഒകാടെവിവന്നതകാണണ്  അവന്.അവടന്റെ രകകാടെവി  അയകാടള വവിസ്മയവിപവിച.ഉപ
ചുവയുള്ള ചുണ്ടുകള കടെവിടചകാതുകവി  ചുവന്ന കണ്ണുകളുമകായവി അയകാളുടടെ മന സണ് കകാലടമന്ന
ടകകാടുമുടെവി  ഇറങവി  തുടെങവി.  ബകാലവ്യകകാല  സ്മരണകള  അരപകാരഴക്കുലം  ആ
ശശകാരസകാച്ഛശകാസതവില്  അലവിഞ്ഞു  രചര്ന്നവിരുന്നു.അച്ഛനവിലകാത  അയകാളുടടെ
അമ്മയകായവിരുന്നു  അയകാടള  വളര്തവിയതണ്.അന്നടത  അയകാളുടടെ  രകകാടെവി,ഒരു  വള്ളവി
ടട്രൗസറലം  അരരയകാളലം  നവീളുന്ന ടവള്ളയുലം ചുവപലം നവിറമ്മുള്ള ഷര്ടമകായവിരുന്നു.അന്നണ് ആ
രകകാടെവി  അയകാളക്കുണകാകവിയ  സരനകാഷതവിനണ്  അതവിരവിലകായവിരുന്നു.അതവിടവിടണ്  സ്കൂളവില്
രപകാകകാന് വലകാത ടകകാതവി.അമ്മ ആവതു പറഞവിടലം രകടവില.കകാരണലം ഇന്നടത വൃദ്ധന്
അടന്നകാരു  ടകകാചകുടവിയകായവിരുന്നു  .  പരക്ഷേ  വറവിവറതകായ   ആ  അമ്മയുടടെ  കണ്ണുകളവില്
ഭവീതവിയുടടെ  നവിഴല്പകാടെണ്  തങവിനവിന്നവിരുന്നു  .  കുടുക്കുമവിടണ്  ടപടവിയുടമടുതണ്  ആ  ടകകാച  കുടവി
സസ്കുൂളവിരലകണ് ഒകാടെവി.പുറരതക്കു രതകവി വന്ന പു ഞവി രവി കടെവിച്ചമര്തവി ഉച്ചയണ് ക ഞവി കുടെവിച്ചവിടണ്
ഒകാടുരന്നരലം  രമരനകാന്  ടമകാതലകാളവീടടെ  ടമകാടന്റെ  രമല്  ഒന്നണ്  തടവി  .അവന്  രദേഷവ്യലം  മൂതണ്
തള്ളവിയവിട.    ഡ്രസവില്  കഞവിടടെ  വറണ്  പറവിടയന്നതകായവിരുന്നു  പരകാതവി.കകകഴുകുന്ന
കപപവിനു  സമവീപലം  ടചളവിയവില്  അവന്  വവീണ.രദേഹതകാടക  ടചളവി  .  കഴുകുരമകാള
കുടുന്നു.പുതവിയ  പുള്ളവിക്കുപകായകതവില്  ടചളവിപുരണ  തവില്  അവടന്റെ  ഹൃദേയലം
നുറങവിരപകായവി.ടതകാണയവിടെറവി.ശബലം  പുറത്തു  വരുന്നവില.വവീടവിടലതവിയകാല്  അമ്മ  എന
പറയുലം  എന്ന  ഭയതവില്  കുടുക്കു  ടപകാടവിയ    ഷര്ടമവിടണ്  സ്കൂള  വവി   ടവിടലം   അവവിടടെ  തടന്ന
നവിന്നു.അവസകാനലം  സ്കൂള  പൂടവിയരപകാള  വവീടവിരലകണ്  ടമടല  നടെന്നു.കണ്ണു
കുഴയുന്നു.കണപകാടടെ  അമ്മ  അടെവിക്കുടമന്നണ്  കരുതവി.പരക്ഷേ,അമ്മ  ഒന്നുലം  പറ  ഞവില.ആ
കണണ്  രണ്ടുലം  കലങവിയതണ്  അവന് കണ്ടു.  ഒകാര്മ്മക ളവില് നവിന്നണ്  ഉണര്തകാനകായവി  കകാറണ്
മകാവവിലടയ തള്ളവി വവീഴവി. കവവിളവില് തൂങ്ങുന്ന അവടന്റെ കകകടള ആ വൃദ്ധന് നവിശബമകായവി
രനകാകവി.
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റവിരമകാടണ് കണ്രടകാള

                                       രമ ചവിരവിചരപകായവി.കറപവിടെവിച്ച ബനവിയനുലം മുഷവിഞ ലുങവിയുമുടുതണ്
കകയവില്  തവവിയുലം  പവിടെവിച  നവില്ക്കുകയകാണണ്  തടന്റെ  വ    ൃതവികകാരന്  ഭര്തകാവണ് .ഇരപകാള  അവളുടടെ
കുശവിനവികകാ-  രനുലം  കഡ്രവറടമകാടക  അയകാളകാണണ്.  “രനകാകണ്  എനവികണ്  കവകുരന്നരലം  സുജയുടടെ
വവീടവിരല-ടകകാന്നു രപകാകണലം.  വണവി നന്നകായവി കഴുകവി ഇരട കണ്.അടുകരളരല പണവി കഴവി   ഞകാല് എടന്റെ
ആ  അയകായവിരതവിടന്റെസകാരവി  കഡ്ര  വകാഷണ്  ടചയകാന്  ടകകാടുരതകണലം  അല  ഇനവിലം  പടവിടയ
കുളവിപവിച്ചവിരല?അതവിനണ്  ഫുഡലം  ടകകാടുത്തു  കകാണവില  ഈയവിടടെയകായവി  തനവിടകകാരു  കകാരവ്യതവിലുലം
ശ്രദ്ധയവിലരലകാ?"  തടന്റെ  ഭര്തകാവണ്  തവിരവിച്ചണ്  ഒന്നുലം  പറയവിടലന്നണ്  അവളകറവിയകാലം."വലതുലം
അനുസരണരകടുകകാടവിയകാല്  തകാന്  പടവിണവികവിടെക്കുലം.  ” രമ  അയകാടള  വവിരടവിയവിടണണ്.ഭക്ഷേണലം
കഴവിച്ചവിടലങവില്  ആ  കുടെവയറന്  വവിശന്നു  ചകാവടമന്നുലം  അവളകറവിയകാലം.അരതലം
തവീറടകകാതവിയനകാണണ്.ഇന്നണ്  അവള  വളടര  അധവികലം  സരനകാഷവിക്കുന്നു.കകാലങരളകാളലം  തടന്ന
നവിയനവിച്ചവിരുന്ന ഭര്തകാടവന്നറവിരമകാര്ടണ് കണ്രടകാള ഇന്നണ് ബകാററവി ഇലകാടത പ്രവര്തനലം നവിലച്ച ഒരു
യനലം  മകാതലം.നവിയനവികകാനുലം  ശകാസവികകാനു  മവിള്ള  അവകകാശലം  അവളകകാണണ്.  ആറ  വര്ഷടത
ഇടെരവള  കഴവിഞണ്  ഇന്ദുചൂടെന്  വവിണ്ടുലം  വന്നവിരവിക്കുന്നു  ചവില  കളവികള  കളവികകാനുലം  ചവില  കളവികള
പഠവിപവികകാനുലം.  ടെവിവവിയവില്  ലകാരലടന്  തകര്ക്കുകയകാണണ്.അവളക്കു  രതകാന്നവി  തകാനുലം  വന്നവിരവിക്കുന്നതണ്
അതവിനകാണണ്.ചവില കളവികള കളവിപവികകാനുലം ചവിലതണ് പഠവിപവികകാനുലം.
                        അവള കകകള നല ഉച്ചതവിലടെവിച മനസറവിടഞകാന്നണ് ആര്ത്തു വവിളവിച
.''ലകാരലടന്  കവീ  ''........ആ  വവീടവിലവിരപകാള  അവള  ശശസവിക്കുന്ന  വകായു  സശകാതനതവിരന്റെ  തുകൂടെവി
യകാണ.അവളടകനടചയകാലംആരുലം  തടെയവില.ആടരയുലം  രപടെവിരകണ.രമ  ഇന്നു  സശകാതനയകാ
ണണ്.പക്ഷേവികടളടപകാടല .അവള സശകാതനവ്യലം എന്ന സുഗനലം  ശശസവിക്കുന്നു. രവണ്ടുരവകാളലം.
'' രരമ  ഉച്ചടയണ്ന രവണലം കൂടകാന് ?''കുശവിനവികകാരന് കലം കഡ്രവര് കലം ഭര്തകാവണ് രചകാദേവിച
 പവീച്ചവിങകാ  ടമഴുക്കുപുരടവീലം മുരവിങയവിലരതകാരനുലം സകാമകാറലം 'അയല,മതവി,ചൂര, കകാരവി,  കണവ......'ആ
ഇന്നണ് ചൂര വരച്ചകണ്  .ഇന്നടല മതവിയലകായവിരുരന്നകാ? ഉപലം പുളവീടമലകാലം കൃതവ്യമകാവണലം,വകായവിലണ് വയകാന്
ടകകാള്ളകാത  രപകാടല  ഉണകാകരുതണ്.''  അവള  ഓര്ഡറവിട.  കുശവിനവികകാരന്  രകട  പകാടടെ
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അകരതരകകാടെവി. ഇനവി ഊണ കകാലമകാകുരമകാള ടചന്നകാല് മതവി.
      വവിഭവങള  എലകാലം  അയകാള  രമശപറതണ്  നവിരത്തുലം.  പവിടന്ന  സുഭവിക്ഷേമകായവി  കഴവികകാലം,
വയവിക്കുന്നടതകാടക  ബഹു  രകമലം.  ഇതയുലം  കകപണവ്യമുള്ള  ഭര്തകാവവിടന  കകടവള്ളയവില്  തന്ന
സര്രവശശരടന അവള നനവി  പൂര്വരമകാര്ത്തു.  ''രരമ,  എടെവീ  രരമ'.ഓഫവീസവില് രപകാവകാന് സമയമകായവി
.രബ്രേകണ്  ഫകാസണ്  രപകാലുലം  ഉണകാകവീല.രപകാത്തുരപകാടല  കവിടെന്നുറങ്ങുന്നു,അശ്രവീകരലം.  എണവീകണ്,  രപകായവി
വലതുമുണകാകണ്''അരപകാ  ഇതുവടര  ഒന്നുമുണകാകവിയവിടല,  രകാവവിടല  ചവികനുലം  ചപകാതവിയുലം
ഉണകാകണടമന്നണ്  ഇന്നടല  പറഞതടല?,രഗകാതമണ്  ടപകാടെവി  അലമകാരരയവിലുണണ്,  ചവികന്  ഫവിജവിലുലം
രവഗലംരപകാ.''ഉറകച്ചടെരവകാടടെ അവള പറഞ്ഞു.
     എടെവീ  എനവകാ നവീ  പവിറപവിറക്കുടന്ന?  രപകാടെവീ  രവഗലം  രപകായവി  വലതുലം  തവിന്നകാടനകാണകാകണ്.  അവള
ടപടടന്നണ്ചകാടെവി  എഴുരന്നറ.  അടുകളയവിരലടകകാടരകാടടമകാടെവി.  ബകാററവിയവിട റവിരമകാടണ്  കണ്രടകാള കൂടുതല്
ശക്തമകായവിപ്രവര്തവിച തുടെങവിയവിരവിക്കുന്നു. ഇനവി രക്ഷേയവില.
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TREES

                                                  
   I Think that I shall never see

  A poem as lovely as a tree

  A tree whose hungry mouth is pressed

  Against the Earth's sweet flowing breast;

  A tree that looks at God all day

  And lifts her leafy arms to pray;

  A tree that may in summer wear

                                                  ഗവ : ബ്രണ്ണന് ഹയര്സസെക്കന്റററി സ്ക്ക ൂള് തലശ്ശരറി                                                       14



പപ്രിസസ

           തതിരതിച്ചറതിയയാതത പപയാകുന്ന 
            നതിമതിഷങ്ങള 

          കദേവരമ!  വവീണ്ടുലം  തുടെങവി....ഇന്നണ്  തവിങളകാഴണ്ച  ഒകാടതവിനുലം
ചകാടതവിനുലം  ഒരു  ദേവിവസടത  ഇടെരവളയണ്  രശഷലം  വവീണ്ടുലം  തുടെകലം.ശവ്യകാമ
തടന്റെ  കണ്ണുകള  പതുടക  തുറന്നണ്  അടുകളയവിരലകണ്ടചന്നണ്  പ്രകാതലവിനുലം  ഉച്ചഭക്ഷേണതവിനുള്ള
ഒരുകലം  തുടെങവി.ശവ്യകാമയുടടെ  ഭര്തകാവണ്  റകാലം  രജകാലവിടചയ്യുന്നതണ്  ബകാലംഗ്ലൂരവിവകാണണ്. എലകാ
ഞകാറകാഴവിച്ചകളവിലുലം  ശവ്യകാമലം  നകാടവിലുണകാകുലം  ,ബകാകവി  ദേവിവസങളവില്  ശവ്യമ  ഒറയകാണണ്.വവീടുവവിടകാല്
ഒകാഫവീസണ്,ഒകാഫവീസണ്  വവിടകാല്  വവീടെണ്  അതകാണണ്  അവളുടടെ  ജവീവവിതലം.റകാലം  ഇലകാതരപകാഴുള്ള
ഒറടപടെലുലം  സുരക്ഷേവിതതശമവിലകായവിമയുലം  ശവ്യകാമടയ  ആടക  മടുപച്ചവിരുന്നു.എന്നുലം  അവള  സശയലം
പറയുമകായവിരുന്നു  "എനവികണ്  ഈ  ജവീവവിതലം  മടുത്തു  ,  ഒന്നണ്  മരവിച്ചകാല്
മതവിയകാരുന്നു".ഒകാഫവീസവിരലക്കുള്ള  തവീവണവി  യകാതയവില്  അവള  രണ്ടു  കകയുലം  ഇലകാത  ഒരു
കുടവിരയകാടെണ്  സലംസകാരവികകാന്  ഇടെയകായവി.വകാഹനകാപകടെതവില്  നഷ്ടടപട  തടന്റെ
ഇരുകകകടളപറവിയുലം  ഇനവി  ജവീവവികകാന്  ആവവിലകാ  എന്ന  നവിമവിഷതവില്  തനവികണ്  കരുതണ്പക
ര്ന്നതണ് അഛനമ്മമകാരകായവിരുന്നു. സകാമതവികപരകാധവീനങളകവിടെയവിലുലം തനവികണ് തകാങ്ങുലം തണലു
മകായ  അഛനമ്മമകാടര  പകാതവിജവീവവിതതവിനവിടെയവില്  ഒരു  സനര്ഭതവില്  രവര്പവിരവിരയണവിവന്ന
കഥരകടരപകാള  ശവ്യകാമയുടടെ  ഇരുകണ്ണുകളുലംനവിറരഞകാഴുകവി.തനവികവിറരങണ  രസഷന്  എതവി
യരപകാള  ഇടെറവിയ  ശബതവില്  ആ  കു ഞവിരനകാടെണ്  വവിടെടചകാലവി  ഏരതകാ  രലകാകടതന്നരപകാടല
നടെന്നു.  ശവ്യകാമ  തവിരവിച്ചറവിഞ്ഞു"ഞകാന്  എത  ഭകാഗവ്യവതവിയകാണണ്,കദേവലം  എലകാലം  എനവികണ്  തന്നവിടലം
ഞകാന് എനവിനകാണണ് ജവീവവിതലം മടുത്തു എടന്നകാടക പറയുന്നതണ് ?കദേവരമ  !  ക്ഷേമവികരണ......
നമ്മള  പലരുലം  ശവ്യകാമടയരപകാടലയകാണണ്.ജവീവവിതതവില്  പല  സട്രൗഭകാഗവ്യങളുലം  ഉണകായവിടലം  നകാലം
ചവില നവിമവിഷങലവില് തവിരവിച്ചറവിയകാടത രപകാകുന്നു.
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തമയാബബൈല് എന്ന ലഹരതി

        ഒരു  കുടുലംബതവിടന്റെ  പ്രതവീക്ഷേയകായവിരുന്നു  അച.പഠനകകാരവ്യങളവിലുലം  കലകാപരമകായുലം  അവന്

മുന്പനവിയവിലകായവിരുന്നു.കകാസവില് അവനകായവിരുന്നു ഒന്നകാമന്.അവനുലം അവടന്റെ കുടുലംബവലം അവടനകാരു

രഡകാക്ടര് ആകണടമന്നകാണണ്  ആഗ്രഹലം.  അങടന  അവനണ്  പതകാലം  കകാസണ്  ഒന്നകാലം  സകാനരതകാടടെ

പകാസകായരപകാള അവടന്റെ മകാതകാപവിതകാകള അവനണ് ഒരു സ്മകാര്ടണ്രഫകാണ് സമ്മകാനയകായവി നല്കവി.അതണ്

അവടന  ഏടറ  സരനകാഷവിപവിച  .  പവിന്നവീടെണ്  അവന്  മുഴുവന്  സമയവലം  ടമകാകബലവിടന്റെ

മുന്നവിലകായവി.അവടന്റെ  ആഗ്രഹങളുലം  സശപ്നങളുലം  മറന്നണ്  അവന്  ടമകാകബലവിനണ്  അടെവിമടപട.അവന്

പഠനകകാരവ്യങളവിലുലം പവിരന്നകാടരപകായവി.അച പൂര്ണമകായുലം ടമകാകബലവിനണ് അടെവിമടപട.ടമകാകബല് എന്ന

ലഹരവി  അവടന  നശവിപവിച  .അവടന്റെ  മകാതകാപവിതകാകള  ദദുഃഖവിതരകായവി.അവനവില്നവിന്നുലം  ടമകാകബല്

മകാറകാന്  ശ്രമവിച്ചടപകാള  അതവിഭയകാനകമകായ  അനുഭവമകാണണകായതണ്.അവനവില്  ഒരു  മൃഗതവിടന്റെ

പ്രതവീതവീയകാണണകായതണ്.ടമകാകബല്  അവടനഒരു  മകാനസവികരരകാഗവിയകാകവിതവീര്ത്തു.അവന്  അവടന

തടന്ന ഉപദ്രവവിചവിച്ച .അവടന്റെ കുടുലംബടത തടന്ന തകര്ത്തു.
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എതന്റെ കൂട്ടുകയാരതി  .....

     മവിന്നുലം മവിനുരങ മവിന്നകാമവിനുരങ

     മവിന്നുലം നവിടന്നടയകാന്നണ് കകാണടട

     വവിടെര്ന്ന പൂവകള ഞങള

     വവീണവിടുന്നു വവിടെരകാതവിരവികകാന് വവീണ്ടുലം

     പതവിവകായണ് സൂരവ്യനുദേവിക്കുരന്നരലം

     പറയകാടതരന നവീ രപകായവി.

     നവിദ്രകാകകാലതണ് നവീ വരുന്നു

     നവിതവ്യവലം കകാലതണ് ഞകാന് വരുന്നു.

     എങടന നവിടന്ന കകാണലം ഞകാന്

     എങടന ഒന്നു മവിണ്ടുലം ഞകാന്

     പറയൂ പറയൂ മവിന്നകാമവിനുരങ എടന്നകാടടെതണ് കളവികവിടല?
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കരതിയുതടെ മണമുളള യയാത്രയയപപ

                         

         അവടന  യകാത  അയക്കുന്നതവിനവിടെയവില്  ഞകാന്  എടന്ന  തടന്ന
മറന്നവിരുന്നു.തവിരകവിനവിടെയവില്  ടനരടകാടരമകാടുന്ന  അമ്മയുടടെ  ആര്പവവിളവിരപകാലുലം  ഞകാന് 
രകടരതയവില.വവീടവിനപറത്തുളള  ശകാരനച്ചവി  മതവിലവില്  കകകള  ചകാരവിടവച  ടകകാണണ്
എടന്നയുലം  അവടനയുലം  രനകാകവി  കുശലലം  പറയുന്നതകായവി  എന്നവികണ്  രതകാന്നവി.ഒരകാടള
കകയവില് കവിടകാന് രവണവി  കകാത്തുനവിലക്കുന്ന പ്രകൃതമകായവിരുന്നു അവരുരടെതണ്.

            പരക്ഷേ,എടന്റെ  കണ്ണുകളുലംമനസലംഅവനവിരലകകായവിരുന്നു.അവന്  എനവികണ്
കൂടകകാരനകാണണ്.നടലകാരു  കൂടകകാരന്.......എന്നകാ  ല്  നകാടകകാരുടടെ  കണവില്  എടന്റെയുലം
അവടന്റെയുലം  രവഷലം  മടറകാരു  തരതവിലകാണണ്.അതവിനണ്  പര്വ്വതതവില്  നവിന്നുലംനുരയ്ക്കുന്ന
ലകാവരയകകാള ചൂടുലം തവീക്ഷ്ണതയുമുണണ്.ശരവിക്കുലം അതവില് ഞകാന് കതവിയുരുകുകയകായവിരുന്നു.

                ടപടടന്നണ് ഞകാന് നവിശ്ചലമകായരപകാള,അവടന യകാത അയക്കുന്നതവിനവിടെയവില്
അമ്മ എടന്ന ഒതവിരവി രനരലം രനകാകവിനവിന്നു.കുടവികകാലലംടതകാടട ഞങള രണ്ടു രപരുലം നല
കുടകകാരകാണണ്.അതമകാതരമയുള..............''അനു  ഞകാന്  ...................''.  മഞ്ഞുവവീണ
ഇലകടള  തടവിടതറവിപവിക്കുന്ന  ലകാഘവരതകാടടെ  ഞകാന്  രജകാണവിടന  രനകാകവി
തലയകാടവിടകകാണണ്  പുഞവിരവിച.അരപകാള  എടന്റെ   ഹൃദേയടത  ആരരകാ  പവിടെവി
ചവലവിക്കുന്നതകായവി എനവികണ് രതകാന്നവി.അവന് രപകായവിമറഞ്ഞു  .അങകരലകണ്  .  ....എന്നവിടലം
പലരുടടെയുലം കണ്ണുകളവില് ഞകാടനരവിഞ തവീയുടടെ പുക പടെരുന്നുണകായവിരുന്നു.അതവിടനകാരു
കരവിയുടടെ മണമുണകായവിരുന്നു. 
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സസൗഹ ൃദദം എന്ന മധുര ലഹരതി

                            അകടല നവിന്നണ് പകാഞ്ഞു വരവികയകായവിരുന്നു രദേവന്.
ആ  ഓടതവില്  കകാല്  വഴുതവി  അവന്  വവീണ.  ഒരു  നവിമവിഷലം  അവടന്റെ
കണ്ണുകളവില് ഇരുടണ് പരന്നു.  ദേവീര്ഘ രനരതവിനു രശഷലം അവന് കകാണന്നതണ്
ആശുപതവിയവിടല രഡകാക്ടറവിടനയകാണണ് . കകാലവിനണ് നല പരവിക്കുണണ്.
എകണ്-രറയവില് എലണ്  ടപകാടവിയതകായവി  കണ്ടു.  അവന് പരവിഭ്രമവിച.  എടന്റെ അമ്മ,  എടന്റെ അച്ഛന്,
എടന്റെ  ഭകാവവി.  പവിന്നവീടെരങകാടണ്  അവന്  സ്കൂളവില്  രപകായവില.  പവിന്നവീടുള്ള  ചവികവിത്സ  നടെതകാന്
അച്ഛടന്റെ  അടുകല്  കകാശവിലകായവിരുന്നു.  ഒരു  കൃഷവി  രതകാടതവില്  പണവിടയടുതകാണണ്  അച്ഛന്
അവടന  രനകാകവിയവിരുന്നതണ്.  ചവികവിത്സയ്ക്കുള്ള  കകാടശകാന്നുലം  അവടന്റെ  പകല്  ഇലകായവിരുന്നു.
അതവിനകാല്  അവര്  ആ  ചവികവിത്സ  മകാറവി  വച.  നകാടവിടല  അവടന്റെ  സഹപകാഠവിയകായവിരുന്നു
പകാര്വതവി.  പകാര്വതവിയകായവിരുന്നു  അവടന്റെ  പവിന്നവീടുള്ള  ജവീവവിതതവിരലക്കുള്ള  വഴവികകാടവി .  അവള
അവടന  പഠനതവിലുലം  സഹകായവിച.  അങടന  അവനണ്  പഠനലം  വളടര  ഇഷ്ടമകായവി.  കുറച
ദേവിവസങളകണ് രശഷലം അവനണ് ടഹഡണ് മകാസറടടെ സഹകായരതകാടടെ SSLC  പരവീക്ഷേ എഴുതവി.
 റവിസളടണ് ദേവിവസലം തടന്റെ രപരണ് രറങണ് ലവിസവില് ഒന്നകാമതണ് കണ അവന് സരനകാഷവിച.  ടതകാടണ്
പവിന്നവില്  പകാര്വതവിയുടടെ  രപരകായവിരുന്നു.  SSLC  പരവീക്ഷേയുടടെ  റവിസളടണ്  കണ  പകാര്വതവിയുടടെ
അച്ഛന് രകാജവീരവടന് രദേവടന്റെ പുനര്പഠനതവിനണ്  സഹകായവിച.  അങടന പകാര്വതവിയുലം രദേവനുലം
+2  കഴവിഞണ് ബവിരുദ്ധതവിനണ് രവണവി  ബ്രേണന് രകകാരളജവിരലകണ് മകാറവി .  ഡവിഗ്രവി  ടസകന്റെവിയറവിനണ്
പഠവിക്കുന്ന  സമയതകായവിരുന്നു  പകാര്വ്വതവിയുടടെ  കലവ്യകാണലം.  വരന്  ശവ്യകാലം  എന്ന
തളവിപറമണ്കകാരനകായവിരുന്നു. കലവ്യകാണതവിനണ് രശഷലം പുനര്പഠനതവിനണ് ശവ്യകാലം പകാര്വതവിടയ വവിട.
പടക്ഷേ,  രദേവനുമകായുള്ള  അവളുടടെക്കൂടടകടവിടന  അയകാള  ടതറവിധരവിച.  അങടന  പകാര്വ്വതവി
അവവിടടെ  വച്ചണ്  പഠനലം  നവിര്തവി.  പരക്ഷേ,രദേവന്  പഠന  ലഹരവിയവില്  അലവിഞ്ഞുരചര്ന്നതവിനകാല്
അവന് പവിനവിരവിയകാനകായവില. 
                           അവന് ബവിരുദേലം രനടെവി.ബവിരുദേകാനനര ബവിരുദേതവിനണ് പഠവികകാനകായവി അവന്
ബകാഗ്ലൂരവിരലകണ്  പുറടപട.തവിരവിചവന്ന  അവന്  ഒരു  പുതവിയ  വവീടെണ്  വകാങവി.  അവന്  അവവിടടെ
വലവിടയകാരു  കമനവിയവിടല  മരനജറകായവിരുന്നു.തടന്ന  ഈ  നവിലയവില്  എതവിച്ച  രകാജവീരവടനണ്
പ്രതത്യുപകകാരലം  ടചയ.അരപകാഴകാണണ്  ഒരു  സവീ  അരങകാരടകണ്  കടെന്നു  വന്നതണ്.  അരപകാഴകാണണ്
രദേവനണ്  അതണ്  പകാര്വ്വതവിയകായവിരുന്നുടവന്നണ്  മനസവിലകായതണ്.  അവടന്റെ  കൂടകകാരവിടയ  അവന്
കലവ്യകാണലം കഴവിച്ചണ് വധുവകാകവി.അരപകാഴകാണണ് പകാര്വ്വതവികണ് ഒരു കകാരവ്യലം മനസവിലകായതണ്.
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