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മലയമൊള വഴഭമൊഗവവും little kites it ക്ലബവും 
സവുംയുക്തമമൊയഴ ആവഴഷ്കരഴചഴരഴക്കുന്ന മമമൊഴഴ എന്ന 
ഡഴജഴറ്റൽ മമൊഗസഴനന് എലമൊ ആശവുംസകളവും 
നനരുന.

ക്ലമൊരമ്മ നജമൊസഫന്
മഹെഡഴസ്ട്രസന് 

ജഴ എചന് എസന് എസന്  നബേപ്പൂർ.
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കുടഴകളമടെയുവും Little kites എന്ന IT 
ക്ലബഴമന്റെയുവും കലമൊപരവവും ആശയപരവമമൊയ 
ഉദദ്യമമമൊയ മമമൊഴഴ എന്ന    DIGITAL 
MAGAZINE നവും അതഴമന്റെ കൂമടെ 
പ്രവർതഴച മലയമൊളവും ക്ലബഴനവും എമന്റെ 
എലമൊവഴധ നസ്നേഹെമൊശവുംസകൾ  നനരുന.....

അബമൊസന് .വഴ
ഡപപ്യൂടഴ എചന് .എവും
ജഴ എചന് എസന് എസന്  നബേപ്പൂർ.
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മമമൊഴഴ എന്ന ഡഴജഴറ്റൽ മമൊഗസഴൻ 
പ്രമൊവർതഴകമമൊകമൊൻ പ്രയതഴച എലമൊ 
കുടഴകൾക്കുവും Little kites എന്ന IT club നവും 
എമന്റെ എലമൊ വഴധ  ആശവുംസകളവും നനരുന 

അനഴൽകുമമൊർ 
പഴ ടെഴ എ പ്രസഴഡണന് 
ജഴ എചന് എസന് എസന്  നബേപ്പൂർ.
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മുഖവര 
സ്കൂൾ it ക്ലബമൊയ little kites മന്റെ 
നനതൃതത്വതഴൽ മലയമൊളവും ക്ലബഴമന്റെ 
സഹെകരണനതമൊമടെ നഴങ്ങളമടെ 
മുന്നഴമലത്തുന്ന മമമൊഴഴ എന്ന ഈ 
ഡഴജഴറ്റൽ മമൊഗസഴൻ little kites 
അവുംഗങ്ങളമടെ കൂടമൊയ പരഴശ്രമങ്ങളമടെ 
ഫലമമൊണന്.37 അവുംഗങ്ങളള്ള ക്ലബേഴനന് 
എലമൊ മമൊർഗനഴർനദസങ്ങളവും നൽകുന്നതന് 
ലഴനനമമൊഹെൻ സമൊറവും നഴഷ ടെടീചറമമൊണന്. 
അകമൊഡമഴകന് മമൊസ്റ്റർപമൊനഴമന്റെ ഭമൊഗമമൊയഴ 
മലയമൊള വഴഭമൊഗവും നടെതഴയ "എഴുതന് " 
എന്ന ഏകദഴന ശഴല്പശമൊലയഴൽ നഴനവും 
കഴടഴയ അറഴവകളമടെ അടെഴസമൊനതഴൽ 
തല്പരരമൊയ കുറചന് കുടഴകൾ 
നചർമന്നഴുതഴയതമൊണന് ഇതഴമല ഒനരമൊ 
സൃഷഴയുവും.ഒരു സൃഷഴയുവും പൂർണമമൊവഴല 
എന്ന ഉറച വഴശത്വമൊസതഴൽ മതറ്റുകളവും 
കുറവകളവും ക്ഷമഴചന്, എഴുതഴയ 
എലമൊകൂട്ടുകമൊമരയുവും 
അനഗ്രഹെഴകണമമനവും കുടഴകളമടെ 
ഭമൊവനമയ അഭഴനനഴകണമമനവും 
തുടെർനള്ള അവരുമടെ ജടീവഴതതഴൽ 
എഴുതഴമന്റെ പമൊതയഴലൂമടെ മുനന്നമൊട്ടുള്ള 
പ്രയമൊണതഴനന് സർനവശത്വരൻ എലമൊ 
അനഗ്രഹെങ്ങളവും നൽകമട എനവും 
ആഗ്രഹെഴക്കുന.              

 എഡഴറ്റർ  
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ജജ.എചച്ച് എസച്ച് എസച്ച് ബബേപ്പൂരച്ച് 

എഡഡിറ്റരര്   : പുണണ്യ 
എഡഡിററ്ററ്റോറഡിയൽ റബറ്റോർഡര്  : നഡിരഞ്ജൻ 

      ശരണണ്യണ്യംബഡിക 
      തതെജലകര്മഡി 
      നഡിമഡിഷ ഫറ്റോതഡിമ ഫഡിദ 

ഡയറ്റോന 
Al l little kites members
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LITTLE SMILES.....
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SOME SERIOUS MATTERS....
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SCHOOL 
UNSEEN
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വഡിശപഡിനറ്റോൽ തെകർന്ന ജജീവഡിതെണ്യം

പപപൊടട്ടിത്തുടങട്ടിയ  ജനലട്ടിഴയട്ടിലൂപട  സൂരര്യപ്രകപൊശശം  വനന്ന്  അവപളെ  സ്പര്ശട്ടിച.

കക്ഷീണതപൊല് അമ്മ വട്ടിളെട്ടിചട്ടിടശം  ഉണരപൊതട്ടിരുന അവള് പപടനന്ന്  പഞെടട്ടിപയഴുനനറ.

അവളുപട വയറുമുതല് പന ഞ്ചുവപര ആപക ഒരു പട്ടിടുതശം നപപൊപല. കപൊരണശം അവള്കന്ന്
പമെപല്ലെ പമെപല്ലെ ഓര്മ്മ വന. ഇനപലയശം ഒനശം തപന കഴട്ടിചട്ടില്ലെ. ഓലനമെഞ്ഞ കുടട്ടിലട്ടില്
നട്ടിനശം  അവള്  പുറനതകട്ടിറങട്ടി.  ഇതുവപര  അടുപന്ന്  കതട്ടിചട്ടിരുനട്ടില്ലെന്ന്.  അമ്മപയ
അനട്ടിപടപയപൊനശം കപൊണപൊനശം ഇല്ലെപൊയട്ടിരുന.  വക്ഷീടട്ടിപന്റെ മുന്വശതന്ന് വച മെണ്കൂജയട്ടില്
നട്ടിനന്ന് തണുത പവളശം ഒരു കവട്ടിള് കുടട്ടിച  ദദൈവനമെ കുറചന്ന് കഞ്ഞട്ടിപവളപമെങട്ടിലശം
കട്ടിടട്ടിയപൊല് മെതട്ടിയപൊയട്ടിരുന. അവളുപട നപരന്ന് അമ. പഠട്ടികപൊന് മെട്ടിടുകട്ടിയപൊണന്ന്. വക്ഷീടട്ടിപല
ദൈപൊരട്ടിദര്യശം അവപളെ പഠട്ടിക്കുന കപൊരര്യതട്ടില് പതലശം സ്പര്ശട്ടിചട്ടിടട്ടില്ലെ.  കുളെട്ടിചന്ന് വനന്ന് കുറട്ടിയ
മുണ്ടുമെപൊറട്ടി കക്ഷീറട്ടിത്തുടങട്ടിയ ഒരുടുപപടുതട്ടിട.  പവളയട്ടില് മെഞ്ഞപ്പുളട്ടികളുള ഒരുടുപ്പുശം
നകപൊടന്  തുണട്ടിയപട  പപൊവടയശം  ജമ്പറുശം  മെപൊത്രനമെ  അവള്ക്കുണപൊയട്ടിരുനള.  കുളെട്ടി
കഴട്ടിഞ്ഞു  വനനപപൊള്  അവളുപട  'അമ്മ  വനതന്ന്  അവള്  കണ്ടു.'അമ്മ  എവട്ടിപട
നപപൊയതപൊയട്ടിരുന  ?  അവള് നചപൊദൈട്ടിച  .ദൈപൊ,  ഈ ഇല പറട്ടികപൊന്  ..ഇതന്ന്  ആസന്ന്മെകന്ന്
നല്ലെതപൊണന്ന്.അമ്മ  പറഞ്ഞനപപൊഴപൊണന്ന്  അവളെറട്ടിഞ്ഞതന്ന്.രണ്ടു  ദൈട്ടിവസമെപൊയട്ടി  ആസന്ന്മെ
അമ്മപയ  വല്ലെപൊപത  അലടനണന്ന്.മുന്പപപൊനശം  ഇങപന  ഉണപൊയട്ടിരുനട്ടില്ലെ  .  ചുമെയശം
അസഹര്യമെപൊയട്ടിരുന .

അച്ഛന്  എവട്ടിപട?അവള്  നചപൊദൈട്ടിച.ഇല്ലെനതകന്ന്  നപപൊയട്ടിടണന്ന്
.തബപൊപനകപൊണപൊന്.ഇപനങട്ടിലശം ഒരു പറ അരട്ടി കട്ടിനടപൊന നനപൊകപൊന് .അപമ്മ എനട്ടികന്ന്
നനല്ലെപൊണശം വട്ടിശക്കുന .
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ഇപന്റെ നമെപൊളെന്ന്  പകപൊറച പചപവളശം കുടട്ടിചന്ന്  പൂവപൊന് നനപൊകന്ന്  .വരുനമ്പപൊനഴക്കുശം
'അമ്മ വല്ലെതുശം കരുതട്ടി പവകപൊശം  .കൂടകപൊരട്ടി സുധ വനനപപൊള് അമ കുറചന്ന് പവളവശം കുടട്ടിചന്ന്
അവനളെപൊപടപൊപശം  പളട്ടിക്കൂടതട്ടിനലകന്ന്  നപപൊയട്ടി  .എനശം പഠട്ടികണശം  എന ചട്ടിന്ത മെപൊത്രനമെ
അവളെട്ടില് ഉണപൊകപൊറുള .പപക ഇനന്ന് അമ്മയപട അസുഖവശം വട്ടിശപ്പുശം അവപളെ വല്ലെപൊപത 

അലടട്ടി  .  കപൊസന്ന്മുറട്ടിയട്ടിലട്ടിരട്ടിക്കുന അവളുപട കണശം മെനസശം കഞ്ഞട്ടിപ്പുരയപട വപൊതട്ടിലട്ടിനലകന്ന്
നക്ഷീങട്ടി. ഉചമെണട്ടി അടട്ടിച ഉടന് അവള് കഞ്ഞട്ടിപ്പുരയട്ടിനലകന്ന് ഓടട്ടി. കട്ടിടട്ടിയ കഞ്ഞട്ടിയട്ടില്നട്ടിനന്ന്
കുറചന്ന്  കുടട്ടിചന്ന്  ബപൊകട്ടി  അമ്മയന്ന്  എടുത്തുവച.  ഉചയന്ന്  തട്ടിരട്ടിചന്ന്  കപൊസട്ടില്  കയറപൊനള
മെണട്ടിയടട്ടിക്കുശംവപര അവള് അമ്മപയ ആനലപൊചട്ടിചന്ന് കരഞ്ഞു. അവപളെ വളെര്തപൊന് മെപൊത്രമെപൊയട്ടി
സസ്വന്തശം ജക്ഷീവട്ടിതശം ഉഴട്ടിഞ്ഞുവച ജനശം. അമ്മയന്ന് തക്ഷീപര വയ. സ്കൂളെട്ടില് വനരണപൊയട്ടിരുന. പനക
ഉചകഞ്ഞട്ടിയപട കപൊരര്യതപൊലപൊണന്ന് അവള് വനന്ന്തന്ന്.  അമ്മ ഒനശം കഴട്ടിചട്ടിടണപൊവട്ടില്ലെ .  വക്ഷീടട്ടില്
അടുപന്ന്  പുകഞ്ഞട്ടിടന്ന്  നപൊനളെപറയപൊയട്ടി.  അടുത  വക്ഷീടട്ടില്  നട്ടിനശം  ലഭട്ടിക്കുന  മെട്ടിചമെപൊയ
ഭകണമെപൊയട്ടിരുന  ആ  കുടുശംബതട്ടിപന്റെ  ആഹപൊരശം.  ഇനട്ടി  അതന്ന്  കട്ടിടപൊന്  വഴട്ടിയട്ടില്ലെ.  ആ
കുടുശംബശം അവട്ടിപട നട്ടിനശം നപപൊയട്ടിരുന. അവനളെപൊര്ത്തു. എന്തു ജനമെപൊണന്ന് ദദൈവനമെ ഇതന്ന് സ്കൂള്
വട്ടിടനപപൊനഴക്കുശം ആകപൊശതന്ന് കപൊര്നമെഘശം പടര്നട്ടിരുന.  നല്ലെ മെഴക്കുള നകപൊളുണന്ന്  അവള്
മെനസട്ടില്  ഓര്ത്തു.  നവഗശം  വക്ഷീടട്ടിപലതട്ടി  അമ്മയന്ന്  അവള്പകപൊണ്ടുവന  കഞ്ഞട്ടി  പകപൊടുത്തു.

അമ്മയപട  സട്ടിതട്ടി  ഏപറ  വഷളെപൊയട്ടിരുന.  കടുത പനട്ടിയശം.  പുറതപൊപണങട്ടില് നപമെപൊരട്ടി.
അചന് ഇതുവപര വനട്ടില്ലെ.  നപമെപൊരട്ടിയപട ശകട്ടിയപൊല് ആ കുടട്ടില നപപൊലശം കുലങ്ങുനതപൊയട്ടി
അവള്കന്ന് നതപൊനട്ടി.  അവളുപട അചന് വന.  അചന് നനഞ്ഞ കുതട്ടിര്നട്ടിരുന.  അമ്മയപട
അവസ  കണന്ന്  അവളുപടയശം  അചപന്റെയശം  കണകള്  നട്ടിറപഞ്ഞപൊഴുകട്ടി.  അനശം  അചനന്ന്
അരട്ടിപയപൊനശം കട്ടിടട്ടിയട്ടില്ലെ. 

 
ആ  രപൊത്രട്ടി  അവളുപട  ജക്ഷീവട്ടിതതട്ടിപല  മെറകപൊനപൊവപൊത  ഒരു  രപൊത്രട്ടിയപൊയട്ടിരുന.

രപൊവട്ടിപല  ഉണര്ന  നനപൊകട്ടിയനപപൊള്  അമ്മ  ഇതുവപര  ഉണര്നതപൊയട്ടി  കണട്ടില്ലെ.  അവള്
വട്ടിളെട്ടിച  വക്ഷീണശം  വക്ഷീണ്ടുശം  വട്ടിളെട്ടിച.  കുലകട്ടി  വട്ടിളെട്ടിച.  അറട്ടിയനട്ടില്ലെ.  ദകകള്
മെരവട്ടിചട്ടിരുന.തണുത്തുറഞ്ഞന്ന് കണകള് തളട്ടി വപൊയട്ടില്നട്ടിനന്ന് പതവനന്ന് അമ്മ  അനങപൊപത
കട്ടിടന. അവള് അലറട്ടികരഞ്ഞു.

 
നതജലകട്ടി പക(IX C)
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മറ്റോളു ...

അനശം  പ്രദൈക്ഷീപന്ന്  ഓഫക്ഷീസട്ടിപലതപൊന്  ദവകട്ടി.മെപൊനനജരുപട  അടുതന്ന്  നട്ടിനശം
പട്ടിപനയശം  ചക്ഷീത  നകട  .നജപൊലട്ടി  കഴട്ടിഞ്ഞു  ബനസപൊപട്ടില്  ബസന്ന്  കപൊത്തുനട്ടിന  പ്രദൈക്ഷീപന്ന്
പതപൊടരട്ടികട്ടില് ഒരു കപൊഴ്ച കണ്ടു .ഒരു പപണ്കുടട്ടി മെറചവടട്ടിലട്ടിരുന നതങട്ടി കരയനതന്ന്.പ്രദൈക്ഷീപന്ന്
ആ കുടട്ടിയപട അടുതന്ന് പചന.എന്തട്ടിനപൊണന്ന്  കുടട്ടി  പറയനപതന നചപൊദൈട്ടിച  .അവള് ഒനശം
മെട്ടിണപൊപത  അവപന  തപന  നനപൊകട്ടി  നതങട്ടി  കരഞ്ഞു.  പ്രദൈക്ഷീപന്ന്  അവപളെ  ആശസ്വസട്ടിപട്ടിച
.അവന് അവനളെപൊടന്ന്  തപന്റെ നപപരന്തപൊപണന നചപൊദൈട്ടിച.ഒരു പതുങട്ടിയ സസ്വരതട്ടില് അവള്
പറഞ്ഞു  മെപൊളു  .മെപൊളു  എന്തട്ടിനപൊണന്ന്  കരയനതന്ന്.ദവകട്ടിയ  നനരപത  എന്തട്ടിനപൊണന്ന്  ഇവട്ടിപട
വനട്ടിരട്ടിക്കുനതന്ന്  ?പ്രദൈക്ഷീപന്ന്  നചപൊദൈട്ടിച  .വളെപര  സങടതട്ടില് അവള് പറഞ്ഞു  .എപന്റെ  'അമ്മ
മെരട്ടിച  നപപൊയട്ടി  .അച്ഛന്  വക്ഷീണ്ടുശം  കലര്യപൊണശം  കഴട്ടിച  .  വളെര്തമ്മ  എപന  ഒരു
നവലകപൊരട്ടിയപൊയപൊണന്ന്  കണകപൊക്കുനതന്ന്  .വക്ഷീടട്ടിപല  എല്ലെപൊ  നജപൊലട്ടിയശം  ഞെപൊന്  പചയണശം
.എപന സ്കൂളെട്ടില് പഠട്ടികപൊന് വട്ടിടട്ടില്ലെ.  ഒരുപപൊടു നപൊളുകള് ഞെപൊന് അവരുപട അതട്ടികഠട്ടിനമെപൊയ
ക്രൂരതകള് സഹട്ടിച കഴട്ടിഞ്ഞു  .പട്ടിപന എപന്റെ മെനസന്ന് നവദൈനട്ടിക്കുശം വട്ടിധശം അച്ഛനശം എപന
തളട്ടിപറഞ്ഞു  .വക്ഷീടട്ടില് ആരുശം ഇല്ലെപൊത നനരശം നനപൊകട്ടി ഞെപൊന് വക്ഷീടന്ന്  വട്ടിടന്ന്  ഇറങട്ടിനപപൊന
.എപന്റെ  'അമ്മ  ഉണപൊയട്ടിരുപനങട്ടില്  ഇനന്ന്  എനട്ടികന്ന്  ഈ  അവസ  ഉണപൊകുമെപൊയട്ടിരുനട്ടില്ലെ
.ഓനരപൊ വപൊക്കുശം പറയനമ്പപൊഴുശം അവളുപട ശബശം ഇടറട്ടിത്തുടങട്ടിയട്ടിരുന .അവളുപട വപൊക്കുകള്
നകടന്ന് അവപന്റെ കണകള് നട്ടിറഞ്ഞു .അനന്ന് ആദൈര്യമെപൊയട്ടി പ്രദൈക്ഷീപട്ടിപന്റെ ബസന്ന് മെട്ടിസന്ന് ആയട്ടി.അവന്
അതന്ന്  കപൊരര്യമെപൊകട്ടിയട്ടില്ലെ  .മെപൊളുവട്ടിപന്റെ  കഥ  നകടനപപൊള്  പ്രദൈക്ഷീപട്ടിപന്റെ  പനഞന്ന്  ഉരുകട്ടി  .നനരശം
ദവകട്ടി  തുടങട്ടി.  ബനസപൊപട്ടില്  ആരുശം  ഇല്ലെ.അവപളെ  തനട്ടിചപൊകട്ടി  പ്രദൈക്ഷീപന്ന്  വക്ഷീടട്ടിനലകന്ന്
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മെടങട്ടി.അനന്ന് രപൊത്രട്ടിയട്ടില് അവപന്റെ മെനസട്ടില് ആ പപണ്കുടട്ടിയപൊയട്ടിരുന.പട്ടിനറനന്ന് രപൊവട്ടിപല
പത്രശം നനപൊകട്ടിയനപപൊള് ഒരു  8  വയസകപൊരട്ടി  മെരട്ടിച നട്ടിലയട്ടില് കപണതട്ടി എന വപൊര്ത
പ്രദൈക്ഷീപന്ന്  കണ്ടു.കൂടുതല് വപൊയട്ടിച നനപൊകട്ടിയനപപൊഴപൊണന്ന് തന് ഇനപല കൂടട്ടി സശംസപൊരട്ടിച മെപൊളു
ആണട്ടിനന്ന്  എനന്ന്  അവന  മെനസട്ടിലപൊയതന്ന്.അവന്  ആപക  തളെര്ന.മെനസന്ന്  ഒനപൊപക
ഇടറട്ടി.തളെകപപട മൃഗപതനപപൊപല അവന് ഇരുന .കപൊരണശം അവനശം അനപൊഥനപൊയട്ടിരുന .

നട്ടിമെട്ടിഷ ടട്ടിപട്ടി (IX H)

LK/17035                                                                                                                              മമമൊഴഴ ..
14



നജീലതഡിമഡിണ്യംഗലണ്യം വഡിഴുങഡിയ ജജീവഡിതെണ്യം  

അപനപൊരു  പുതുവത്സര  ദൈട്ടിനമെപൊയട്ടിരുന  .നമെപൊഹനനന്റെയശം  രചനയപടയശം  ഏക
മെകനപൊയട്ടിരുന ആനനന്ന് .ജനവരട്ടി  തട്ടിങളെപൊഴന്ന്ച .എടപൊശം തരതട്ടില് പഠട്ടിക്കുന ആനനന്ന് നവഗശം
സ്കൂളെട്ടില്  നപപൊകപൊന്  ഒരുങട്ടി.കൂടകപൊര്ക്കു  നവണട്ടി  ആശശംസപൊകപൊരന്ന്ഡുകളുമെപൊയട്ടി  അവന്
വകക്ഷീല്മെപൊരപൊയ അമ്മനയപൊടുശം അച്ഛനനപൊടുശം യപൊത്ര പറഞ്ഞു സ്കൂളെട്ടിനലകന്ന് ഇറങട്ടി ണന്ന്.കപൊസട്ടില്
ഒനപൊമെനപൊയട്ടിരുന ആനനന്ന്.  തപന്റെ കൂടകപൊര്പകല്ലെപൊശം ആശശംസകളുശം  ,കപൊര്ഡുകളുശം പകപൊടുതന്ന്
സനന്തപൊഷതട്ടിലട്ടിരുന ആനനട്ടിപന വക്ഷീടട്ടില് ഒരു പുതട്ടിയ കൂടകപൊരനപൊണന്ന് വരനവറതന്ന്.അടുത
ദൈട്ടിവസശം അവന് കപൊസട്ടില് നപപൊയട്ടി വക്ഷീടട്ടില് പവചട്ടിരട്ടിക്കുന തപന്റെ പുതട്ടിയ കൂടകപൊരപന ചര്ച
വട്ടിഷയമെപൊകട്ടി.എല്ലെപൊവരന്ന്ക്കുശം  ആനനട്ടിനനപൊടന്ന്  പുച്ഛശം  നതപൊനട്ടി.കപൊരണശം  അവരട്ടില്  പലര്ക്കുശം
അപത കൂടകപൊരപന നപൊലപൊശം തരതട്ടില് പഠട്ടിക്കുനമ്പപൊനഴ കരസമെപൊയട്ടിരുന.ആനനന്ന് ഇനപപൊള്
പഠനതട്ടില്തക്ഷീപര ശ്രദട്ടിക്കുനട്ടില്ലെ.തപന്റെ പുതട്ടിയ കൂടകപൊരപന മെപൊത്രശം അവന മെതട്ടി.ഊണുശം
നവണ ഉറകവശം നവണ.നജപൊലട്ടിതട്ടിരകന്ന്  കപൊരണശം നമെപൊഹനനശം രചനക്കുശം അവപന തക്ഷീപര
ശ്രദട്ടികപൊന് പറപൊറട്ടില്ലെ.എങട്ടിലശം അവര് അവനട്ടില് ചട്ടില മെപൊറങള് ശ്രദട്ടിച.സ്കൂള് വട്ടിനശഷശം
പറയപൊന്  പട്ടിനപൊപല  നടകപൊറുള  ആനനന്ന്  അല്ലെ  ഇനപപൊള്.  രണ്ടു  ദൈട്ടിവസമെപൊയട്ടി  അവന്
ആനരപൊടുശം മെട്ടിണ്ടുനട്ടില്ലെ.ഒരു ദൈട്ടിവസശം ഭകണപമെപൊനശം കഴട്ടിചട്ടില്ലെ.കയട്ടിലശം കപൊലട്ടിലമെപൊയട്ടി നട്ടിറപയ
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മുറട്ടിവകള് മെല്സര്യതട്ടിപന്റെ അല്ലെ തട്ടിമെട്ടിശംഗലതട്ടിനന്റെതു നപപൊപല  ചട്ടിത്രശം.എനന്തപൊ പന്തട്ടിനകടന്ന്
നതപൊനട്ടിയ അവപന്റെ മെപൊതപൊപട്ടിതപൊകള് ഒരു ദൈട്ടിവസശം ലക്ഷീവന്ന്  എടുതന്ന്  അവപനയശം കൂടട്ടി  ഒരു
കകൗണന്ന്സട്ടിലട്ടിശംഗന്ന്  പസ്പഷര്യലട്ടിസട്ടിപന്റെ അടുതന്ന് നപപൊയട്ടി.  ആ നഡപൊക്ടര് അവനനപൊടന്ന്  മെപൊത്രമെപൊയട്ടി
സശംസപൊരട്ടിച  അതട്ടിന  നശഷശം  അവപന്റെ  സസ്വഭപൊവ  മെപൊറതട്ടിപന്റെ  ഉറവട്ടിടശം  അപത  നഡപൊക്ടര്
കപണതട്ടി.അവപന്റെ മെപൊതപൊപട്ടിതപൊകപളെ വട്ടിളെട്ടിച നഡപൊക്ടര് പറഞ്ഞു പകപൊടുത്തു.അവപന്റെ പുതട്ടിയ
കൂടകപൊരന്  പുതുവത്സരസമ്മപൊനശം  നഫപൊണ്  .അവന്  അതട്ടിപല  ഒരു  പഗയട്ടിമെട്ടില്
അകപപടട്ടിരട്ടിക്കുകയപൊണന്ന്  .എത്രനയപൊ  കുടട്ടികപളെ  വഴട്ടിപതറട്ടിചന്ന്  മെരണതട്ടിനലകന്ന്  നയട്ടിച  ബ
പവയട്ടില് .ധട്ടിശം.പപപടനന്ന് ഒപരപൊച മുകളെട്ടില് നട്ടിനന്ന് എനന്തപൊ  വക്ഷീണു.രചന ഓടട്ടിനപപൊയട്ടി നനപൊകട്ടി
.നടകരുനത  എനന്ന്  പ്രപൊര്ഥട്ടിചതന്ന്  നടന.ആനനന്ന്  അതപൊ  രകതട്ടില്  പട്ടിടഞ്ഞു  വക്ഷീണു
കട്ടിടക്കുന.അവന്  പഗയട്ടിമെട്ടിപല  അന്പതപൊശം  പലവല്  കടന.നക്ഷീലതട്ടിമെട്ടിശംഗലശം  അവപന
വട്ടിഴുങട്ടി.രചന മെപൊനസട്ടിക വട്ടിഭപൊന്തട്ടിയപൊല് എവട്ടിനടനകപൊ നപപൊയട്ടി മെറഞ്ഞു.നമെപൊഹനന് അവട്ടിപട
തപന നട്ടിശ്ചലനപൊയട്ടി നട്ടിനന്ന്.ഓടട്ടി വന കുപറ പമെപൊദബല് കണകള്.വട്ടിജയതട്ടിപന്റെ ഫന്ന് ളെപൊഷന്ന്
ദലറന്ന് ഇടപകപൊണന്ന്.

       ശരണര്യശംബട്ടിക  പക പജ (IX A)
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പറ്റോവഡിതന്റെ ആത്മകഥ 

എപന്റെ അമ്മയപട ഉദൈരതട്ടില് 
നട്ടിനശം പട്ടിറന വക്ഷീഴുനതട്ടിന് 

മുന്നപ നട്ടിങള് എപന 
അമ്മയട്ടില് നട്ടിനശം നവര്പപടുതട്ടി 

ഒരട്ടികലശം തട്ടിരട്ടിചനപപൊകപൊനപൊകപൊത 
വട്ടിധതട്ടില് ........

എപന നട്ടിങള് മെണട്ടില് ഉനപകട്ടിച 
അമ്മപയ  മുന്നപ പകപൊലപപടുതട്ടി 

ആ നവദൈനയപട നക്ഷീറല് 
ഉളട്ടിപലപൊതുകട്ടി ഞെപൊന് വളെര്ന.

നട്ടിങളെന്ന്കന്ന് നവണട്ടി മെപൊത്രമെപൊയട്ടി .....
വളെര്ച പൂര്ണമെപൊയ എപന്റെ തണലട്ടില് 

നട്ടിങള് നട്ടിറമെപൊര്ന 
സസ്വപ്നചട്ടിറകട്ടിനലറട്ടി 

പചറുമെയകതട്ടിനട്ടിടയട്ടില് 
ഒടുവട്ടില്ഞെപൊനശം ഒരമ്മയപൊയട്ടി 

ഞെപൊന് പപറ കുഞ്ഞട്ടിപന നട്ടിങള് 
എടുത്തു അതട്ടിപന്റെ അവയവങള് 

നട്ടിങള്കന്ന് രുചട്ടികള് നല്കട്ടി 
അനപപൊഴുശം എപന്റെ കമെ നശട്ടിചട്ടില്ലെ 

ഞെപൊപനപൊരു അമ്മയനല്ലെ 
ഭൂമെട്ടിനയപൊളെശം സഹട്ടിക്കുശം കമെട്ടിക്കുശം 

എപന്തപൊരു നവദൈനയശം ..
എന് ശപൊഖകള്  നട്ടിങള് തന് 

കുഞ്ഞട്ടിനന്ന് ഊഞ്ഞപൊലയപൊയട്ടി ഞെപൊന് 
നല്കട്ടിപയനശം .....

ഒടുവട്ടില് ഞെപൊന് വപൊര്ധകര്യ നവളെയട്ടില് 
എതട്ടി.......അനപപൊഴുശം 
എനപട മുള്ളുടുപട്ടിട 

കുഞ്ഞുങപളെ നല്കട്ടി ഞെപൊന് 
നട്ടിങള്കപൊയട്ടി ....

ഒടുവട്ടില് ഒരുനപൊള് ഒരു 

LK/17035                                                                                                                              മമമൊഴഴ ..
17



വപൊളെട്ടിനന്ന് മൂര്ച പപപടപനന് 
ഹൃദൈയതട്ടില് തുളെച കയറട്ടി .....
നട്ടിമെട്ടിഷങള്ക്കുളെട്ടില് ഞെപൊന് 

കഷണങളെപൊയട്ടി കഴട്ടിഞ്ഞട്ടിരുന 
അനപപൊഴുശം എനപട 

ധക്ഷീരമെപൊശം നരപൊദൈനശം നകടക്ഷീലപൊ നട്ടിങള് 
കണതട്ടില്ലെ ......

ഇനന്ന് ഞെപൊന് നട്ടിങള് തന് 
വക്ഷീടട്ടിപല വട്ടിരുന നമെശയപൊയട്ടി 

എനട്ടിപല പ്രപൊണനശം 
നട്ടിലച ഇനന്ന് ..........

പുണര്യ പട്ടി (VIII I)
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സുദൃഢമറ്റോയ ബന്ധങൾ 

വട്ടിലപപടതപൊപണപന്റെ ബന്ധങള് 
ഈറനപൊയട്ടി അമൃതപൊയട്ടി പപപൊഴട്ടിയശം

നട്ടിപന്റെ 
 നസ്നേഹമെപൊയട്ടി നട്ടിപന്റെ

ജക്ഷീവട്ടിതതട്ടിപന്റെ 
കുളെട്ടിരന്ന്മെനയകുശം നട്ടിലപൊപവണ്മനയപൊപട 

നട്ടിപന്റെ ബന്ധങള് 
തൂമെഞ്ഞു നപപൊപല പപപൊഴട്ടിയശം 

ജക്ഷീവനപൊയന്ന് അമൃതപൊയന്ന് ദൈക്ഷീപമെപൊയന്ന് 
നപൊളെമെപൊയന്ന് ഓനരപൊ ബന്ധവശം നട്ടിപന്റെ 

നസ്നേഹതപൊല് നട്ടിപന ഞെപൊന് 
ഓര്തട്ടിടുന നട്ടിപന്റെ കട്ടിനപൊകളെപൊല് ..

നലപൊലമെപൊയന്ന് നസ്നേഹബന്ധങള് 
എന് സട്ടിരകളെട്ടിലൂപട ഒഴുകുന 
അപതപൊരു നസ്നേഹമെപൊയന്ന് രക 
ബന്ധമെപൊയന്ന് എപന്റെ മെനസട്ടില് 

നട്ടിലപകപൊള്ളുന....

പജനട്ടിഫര് എസന്ന് (VIII H)
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എതന്റെ വൃകണ്യം 

മെനഷര്യ മെനസകളെട്ടിപല ചട്ടില 
ചട്ടിന്തകള് വട്ടിത്തുകളെപൊയട്ടി 
മെനസന്ന് എന ഭൂമെട്ടിയട്ടില് 

മുളെചവരുന പുല് നപൊമ്പുകള് നപപൊപല ....
തളെട്ടിര്ത്തു തഴച ഇളെശം പമെപൊടകള് 

നപപൊപല എന് മെനസട്ടില് ......
ഇളെശം പമെപൊടകള് തന് ഭശംഗട്ടി 

യപൊര്ന ഇളെശം പമെപൊടകള് നപപൊപല 
ഉള ഇതളുകള് കപൊടട്ടി .

പുഞട്ടിരട്ടിച ഉല്ലെപൊസഭരട്ടിതയപൊകു 
പമെന് മെനസട്ടിപന്റെ വട്ടിശപൊലതയട്ടില് ...

ഞെപൊന് അറട്ടിഞ്ഞു ,ഞെന് എപന്റെ 

LK/17035                                                                                                                              മമമൊഴഴ ..
20



മെനസട്ടില് പതട്ടിപട്ടിച വട്ടിത്തുകളുപട 
മെപൊറമെപൊര്ന ദവവട്ടിധര്യങള് 

അതന്ന് ഒരു വന്വൃകമെപൊയട്ടിരുന 
ചട്ടില മൃദു ശപൊഖകളുശം 

ഭശംഗട്ടി എന ഒരര്തശം 
തുളുമ്പുന സപൊഹട്ടിതര്യ വൃകങള് 

ഹൃതടമെപൊകുശം വട്ടിശപൊലതയട്ടില് 
പചറുചട്ടിന്തകളെപൊകുന ഊര്ജ രശട്ടികള് ..

വളെര്ചപയതട്ടിയ ഒരു വന്വൃകശം 
ഞെപൊന് കതട്ടിരണട്ടിയട്ടിച 
എപന്റെ ഭപൊവനകളെപൊല് 
ഉയര്ന വന്വൃകശം 

ഡയപൊന (IX D) 
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പ്രകൃതെഡിയറ്റോയ മറ്റോതെറ്റോവര് 

പ്രകൃതട്ടിയപൊശം മെപൊതപൊനവ നട്ടിന്പറ 
നലപൊല ഹൃദൈയതട്ടില് വസട്ടിക്കുമെക്ഷീ 

ഞെങള്കന്ന് നക്ഷീ പചയ്യുമെക്ഷീ 
പുണര്യതട്ടിന നനട്ടി 
വളെപര സുനരമെപൊശം 
നട്ടിപന്റെ ഭൂമെട്ടിപയ 

മെനനപൊഹപൊരട്ടിതകളെപൊല് 
നക്ഷീ നട്ടിറക്കുന 

നട്ടിനപട നസ്നേഹശം എത്ര വട്ടിശപൊലമെപൊണന്ന് 
നട്ടിപന്റെ ഭൂമെട്ടിയട്ടില് വസട്ടിക്കുമെക്ഷീ 
മെരങള് കുനകള് പട്ടിപന 

എപന്തല്ലെപൊശം കപൊരര്യങള് 
എനശം ഓര്തട്ടിരട്ടികപൊന് 

പപപൊന്തൂവല് നപപൊപല
എനളട്ടില് ഒതട്ടിരട്ടി ഒതട്ടിരട്ടി 

നട്ടിപന്റെ നസ്നേഹശം നട്ടിറയന 

അനഘ പക വട്ടി (VIII H)
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സസ്വപണ്യം 

വപൊക്കുകളുപട  ആഴങളെട്ടിനലകന്ന്  നപപൊകുശംനതപൊറുശം  നപൊശം  കപൊണുന  ഒരു
മെഹപൊനലപൊകമെപൊയ  പൂനന്തപൊടശം  .വട്ടിവട്ടിധ  തരതട്ടിലള  പൂകളെപൊലശം  ,ഫലങളെപൊലശം
നട്ടിറഞ്ഞട്ടിരട്ടിക്കുന നലപൊകശം  .അങപനപയപൊരു നലപൊകശം നനരട്ടിടന്ന് കപൊണുക എന ലകര്യനതപൊടന്ന്
കൂടട്ടി നടക്കുന ഒരു കുഞ്ഞു ബപൊലട്ടിക  .അവളുപട മെനസട്ടില് നലപൊകശം എന്തപൊപണനറട്ടിയപൊനള
ഒരു  ആനവശശം  നട്ടിറഞ്ഞട്ടിരുന.അവള്  പല  വഴട്ടികളെട്ടിലൂപടയശം  കടനനപപൊയട്ടി.പല
ജക്ഷീവട്ടിതങളെട്ടിലൂപടയശം  അവള്  സഞരട്ടിച.കുപറ  കപൊലശം  ആ  വഴട്ടികളെട്ടിലൂപട  അവള്
സഞരട്ടിച.പട്ടിനക്ഷീടവന്  ആ  നലപൊകതന്ന്  എതപൊന്  നവണട്ടിയള  ശ്രമെങളെട്ടിലൂപട  ആ  വഴട്ടി
കപൊണുകയശം പചയ്തു  .അവള് ഒരു വലട്ടിയ സുനരമെപൊയ  ,വളെപര മെനനപൊഹരമെപൊയ ഒരു നലപൊകശം
കണ്ടു.  ആ  നലപൊകതന്ന്  വളെപര  സുനരമെപൊയ  വൃകങളുശം  ,പചടട്ടികളുശം  ,ഫലങളുശം  അവള്
കണ്ടു.അവള്  ആ  ഭശംഗട്ടി  ആസസ്വദൈട്ടികപൊന്  തുടങട്ടി.അവള്  വൃകങളെട്ടിപല  ഫലങള്
കഴട്ടിക്കുകയശം  അതട്ടിപന്റെ  സസ്വപൊദൈന്ന്  അനഭവട്ടിക്കുകയശം  പചയ്തു,പട്ടിനക്ഷീടന്ന്  അവളുപട  മെനസട്ടില്
നതപൊനട്ടിയ  ഒരു  ആശയശം  വലട്ടിയ  പചടട്ടികള്കട്ടിടയട്ടില്  തപന്റെ  ഒരു  കുഞ്ഞു  പചടട്ടി  നടപൊന്
.അവള്  അതന്ന്  നടപകപൊണട്ടിരട്ടിപക  ചട്ടിന്തട്ടിച.നതപൊടകപൊരുപട  പചടട്ടികള്കട്ടിടയട്ടില്  കപൊറതന്ന്
ആടട്ടിയലഞ്ഞു  നട്ടില്ക്കുന  തപന്റെ  പുല്പചടട്ടി.അവള്  മെതട്ടിമെറഞ്ഞു  ആഹപൊദൈതട്ടിപന്റെ

LK/17035                                                                                                                              മമമൊഴഴ ..
23



ആഴങളെട്ടില് ആണ്ടു .പട്ടിനക്ഷീടവന് പചടട്ടി നട.ഇനന്ന് ആ പുല്പചടട്ടിപയ എല്ലെപൊവരുശം കപൊണുനതന്ന്
പുല്പചടട്ടികളെട്ടിപല ഏറവശം വലതപൊയ ഒനപൊയപൊണന്ന്.

പപപടനന്ന്  പബല്ലെടട്ടിച  .കപൊസട്ടില്  നപപൊകപൊനള  പബല്  ആയട്ടിരുന.അവള്  പപപടനന്ന്
സസ്വപ്നതട്ടില്  നട്ടിനണര്ന.എനട്ടിടന്ന്  കപൊസട്ടിനലകന്ന്  നപപൊയട്ടി  .അവള്  നടക്കുനമ്പപൊപഴല്ലെപൊശം
അവളുപട മെനസട്ടില് ഒരു ചട്ടിന്ത മെപൊത്രമെപൊയട്ടിരുന.പട്ടിനക്ഷീടന്ന്  ആ ചട്ടിന്ത സസ്വപ്നമെപൊയട്ടി മെപൊറട്ടി  .ആ
സസ്വപ്നശം  പട്ടിനക്ഷീടന്ന്  നപപറട്ടില്  പതട്ടിഞ്ഞു  വന.അങപന  അവള്  അവളുപട  കവട്ടിത
പൂര്തട്ടിയപൊകട്ടി.ആ കവട്ടിത ഇനന്ന്  ആസസ്വപൊദൈകമെനസകള് ഇരുകയ്യുശം നക്ഷീടട്ടി സസ്വക്ഷീകരട്ടിച.ഇനന്ന്
ആ  കവട്ടിത കവട്ടിതയപൊകുന പൂനന്തപൊടതട്ടിപല കപൊറതന്ന്  ആടട്ടിയലഞ്ഞു നട്ടില്ക്കുനണന്ന്  ആ
പുല്പചടട്ടി.

  

   ആഗന്ന് നപൊ പട്ടി (IX A)
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വഡിതുമ്പലഡിതന്റെ പറ്റോതെയഡിൽ 

ഒരു  നവനല്  കപൊലമെപൊയട്ടിരുന.ഒരു  പപണ്കുടട്ടി  അവളുപട  നപരന്ന്  ശ്രുതട്ടി
എനപൊയട്ടിരുന.ആ പപപൊരട്ടിപവയട്ടിലതന്ന് ഒരു കുട നപപൊലശം ഇല്ലെപൊപത ആ പപണ്കുടട്ടി അവളുപട
ദുദുഃഖങള് എല്ലെപൊശം നപറട്ടി ആ പപൊതയട്ടിലൂപട നടന നക്ഷീങ്ങുകയപൊണന്ന്.അവളുപട ജക്ഷീവട്ടിതവമെപൊയട്ടി
സപൊദൃശര്യമുണപൊയട്ടിരുന  ആ  വരണ്ടുണങട്ടിയ  പപൊതകന്ന്  .ദൈപൊരട്ടിദൈര്യശം  പട്ടിടട്ടിചകുലകട്ടിയട്ടിടണന്ന്
അവപളെ.അവള്  തപന്റെ  ദുഖങപളെല്ലെപൊശം  പങ്കുപവക്കുനതന്ന്  അവട്ടിപടയള  പൂകനളെപൊടുശം
പൂമ്പപൊറകനളെപൊടുശം  ആയട്ടിരുന.കപൊരണശം  അവള്ക്കു  അവളുപട  കപൊരര്യശം  പറയപൊന്  ആരുശം
ഇല്ലെപൊയട്ടിരുന.ഒരു കപൊലമുണപൊയട്ടിരുന അവള്ക്കു .സനന്തപൊഷവശം ആഹപൊദൈവശം എല്ലെപൊശം നട്ടിറഞ്ഞ
നപൊളുകള്.അവളുപട പ്രട്ടിയതമെപന്റെ കൂപട നടന നപൊളുകള്.എല്ലെപൊശം തകര്ന.അനതപൊര്ക്കുനമ്പപൊള്
അവളുപട കപണപൊന നട്ടിറയശം.അവളുപട ഭര്തപൊവട്ടിപന്റെ നപരന്ന് ശരതന്ന് എനപൊയട്ടിരുന.അവര്
നസ്നേഹട്ടിച വട്ടിവപൊഹശം പചയ്തതപൊണന്ന്.ശരതന്ന് ഒരു പപൊവപപട വക്ഷീടട്ടിലപൊണന്ന് ജനട്ടിചതന്ന്.അതന്ന് വലട്ടിയ
ഒരു പ്രശ്നമെപൊയട്ടിരുന.ശ്രുതട്ടി ഒരു പണകപൊരപന്റെ മെകളെപൊണന്ന്.ശരതട്ടിന ഒരട്ടികലശം തപന്റെ മെകപളെ
വട്ടിവപൊഹശം പചയ്തു പകപൊടുകട്ടിപല്ലെനന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രുതട്ടിയപട അച്ഛന്  .ശരതന്ന് ഒരു എന്ജട്ടിനക്ഷീയര്
ആണന്ന്.ശ്രുതട്ടി ഒരു ടക്ഷീചറുമെപൊയട്ടിരുന.അവള് പറഞ്ഞു സരതട്ടിപന്റെയശം തപന്റെയശം ശമ്പളെശം മെതട്ടി
അവര്ക്കു ജക്ഷീവട്ടികപൊന് .
 പപക  അവളുപട  അച്ഛന്  അതട്ടിന  സമ്മതട്ടിചട്ടില്ലെ.  അമ്മയശം  ആ  വട്ടിവപൊഹബന്ധതട്ടിന
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തപൊല്പറയമുണപൊയട്ടിരുനട്ടില്ലെ.അവള്പകപൊരു  സനഹപൊദൈരനണപൊയട്ടിരുന.സട്ടിദപൊര്ഥ  .അവന
ശരതട്ടിപന വളെപര  ഇഷ്ടമെപൊണന്ന്.ശ്രുതട്ടിയപട  കടുശം  പട്ടിടുതശം  കപൊരണശം  ശരതട്ടിന  വട്ടിവപൊഹശം
പചയ്തു  പകപൊടുത്തു.മെനസട്ടിലല്ലെപൊമെനനസപൊപട  ശരതട്ടിപന  മെരുമെക  നപൊയട്ടി  സസ്വക്ഷീകരട്ടിച
.എതട്ടിര്പ്പുകള് കലര്യപൊണശം കഴട്ടിഞ്ഞട്ടിടന്ന്  തക്ഷീര്നട്ടിടട്ടില്ലെപൊയട്ടിരുന  .അനപപൊള് അവര് വക്ഷീടന്ന്  മെപൊറട്ടി
തപൊമെസട്ടിച.കുറച  നപൊള്  കഴട്ടിഞ്ഞനപപൊള്  അവള്  ഗര്ഭട്ടിണട്ടിയപൊയട്ടി.ആ  സനന്തപൊഷശം  അവര്
ആനഘപൊഷട്ടിച.പപക  ശ്രുതട്ടിയപട  മെപൊതപൊപട്ടിതപൊകള്കന്ന്  ശരതട്ടിപന്റെ  കുഞ്ഞപൊയതു  പകപൊണന്ന്
തപന സസ്വക്ഷീകരട്ടികപൊന് തപൊതന്ന്പരര്യമുണപൊയട്ടിരുനട്ടില്ലെ.ശ്രുതട്ടിപയയശം ശരതട്ടിപനയശം ഒരു ദൈട്ടിവസശം
കപൊണപൊന് നവണട്ടി അവരുപട മെപൊതപൊപട്ടിതപൊകള് പചന .അവര്  അവപര സനന്തപൊഷനതപൊപട
വക്ഷീടട്ടിനലകന്ന്  വട്ടിളെട്ടിച  പകപൊണന്ന്  നപപൊയട്ടി.ആ  സനന്തപൊഷതട്ടിപന്റെ  മെറവട്ടില്  ഒരു
മെരണപകണട്ടിയണപൊയട്ടിരുന  കപൊരര്യശം  അവര്  അറട്ടിഞ്ഞട്ടില്ലെ.അവര്  നനപര  നപപൊയതന്ന്  ഒരു
കപൊടട്ടിനലകപൊയട്ടിരുന  .അവപര  പുറതട്ടിറകട്ടി  എനട്ടിടന്ന്  പറഞ്ഞു  കപൊഴ്ച
കപൊണട്ടികപൊനപൊപണന.അവട്ടിപട  പവചന്ന്  അവര്  ശരതട്ടിപന  പകപൊന.അവളുപട  മെപൊനസട്ടിക
നട്ടിലയപൊപക പതറട്ടി.എനങപൊപടനറട്ടിയപൊപത അവള് നടന നക്ഷീങട്ടി.

സൂരര്യ എ ടട്ടി (IX C)
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പഡിഞ്ചു കുഞ്ഞുമറ്റോയഡി അമ്മൂമ്മ 

നല്ലെ  മെഴയപൊയട്ടിരുന.രപൊമുവശം  കുടനശം  മെഴ  പപയ്യുനതന്ന്  കപൊരണശം  ഒരു
ചപൊയകടയട്ടില് ചൂടന്ന് ചപൊയ കുടട്ടിചപകപൊണന്ന് ഇരട്ടിക്കുകയപൊണന്ന്.പുറതട്ടിറങപൊന് കഴട്ടിയപൊത വട്ടിധശം
മെഴ  .അങപനയട്ടിരട്ടിപക  ഒരു  അമ്മൂമ്മ  നതപൊളെട്ടില്  ഒരു  സഞട്ടിപയപൊപകയട്ടിടന്ന്  ഒരു
പട്ടിഞ്ചുകുഞ്ഞട്ടിപന  എടുത്തുപകപൊണന്ന്  കക്ഷീറട്ടിപപപൊളെട്ടിഞ്ഞ  കുടയശം  പട്ടിടട്ടിചന്ന്  നറപൊഡരട്ടികട്ടില്  കൂടട്ടി
നടക്കുകയപൊണന്ന്.കുഞ്ഞപൊപണങട്ടില്  നല്ലെ  കരചട്ടിലമെപൊണന്ന്.അമ്മൂമ്മയന്ന്  എ  കുഞ്ഞട്ടിപന  എടുതന്ന്
നടകപൊനപൊവനട്ടില്ലെ.കുടനശം  രപൊമുവശം  വട്ടിചപൊരട്ടിച.കുഞ്ഞട്ടിപന്റെ  'അമ്മ  അമ്മൂമ്മയപട  പട്ടിറപക
വരുപമെനന്ന്.അവര്  രണ്ടു  നപരുശം  നനപൊകട്ടി  നട്ടിന  .കുഞ്ഞട്ടിപന്റെ  'അമ്മ  വരുനതപൊയട്ടി  അവര്
കണട്ടില്ലെ.കുറചന്ന്  കഴട്ടിഞ്ഞനപപൊള്  അവര്  ആ  അമ്മൂമ്മപയ  നനപൊകട്ടി.  അമ്മൂമ്മയണന്ന്
കക്ഷീണട്ടിതയപൊയട്ടി  ഒരു കല്ലെട്ടിന മുകളെട്ടിരട്ടിക്കുന.കുഞ്ഞു അമ്മൂമ്മയപട മെടട്ടിയട്ടില് ഉണന്ന്  .രപൊമുവശം
കുടനശം  അമ്മൂമ്മപയ  നപപൊയട്ടി  നനപൊകപൊപമെന  വട്ടിചപൊരട്ടിച  അവര്  അടുത്തുള  ഒരു  കടയട്ടില്
നട്ടിനശം  ഒരു  കുട  വപൊങട്ടി  അമ്മൂമ്മയപട  അടുനതകന്ന്  നപപൊയട്ടി.രപൊമുഅമ്മൂമ്മനയപൊടന്ന്
നചപൊദൈട്ടിച.കുഞ്ഞു കരയനണനല്ലെപൊ?ഈ കുഞ്ഞട്ടിപന്റെ അമ്മപയവട്ടിപടപയനശം.അനപപൊള് അമ്മൂമ്മ
വട്ടിതുമ്പനലപൊപട  പറഞ്ഞു.ഇതന്ന്  എപന്റെ  മെകളുപട  കുഞ്ഞപൊണന്ന്.അനപപൊള്  അച്ഛന്  ?അവള്
കഴട്ടിഞ്ഞു കുറച കഴട്ടിഞ്ഞനപപൊനഴക്കുശം ഗര്ഭട്ടിണട്ടിയപൊയട്ടി എനശം പട്ടിപനയവള് എപന്റെയടുതപൊയട്ടി
.ഇനപപൊള് അവന ഇ കുഞ്ഞട്ടിനനയശം നവണ എന മെടട്ടിലപൊണന്ന്.പ്രസവശം കഴട്ടിഞ്ഞു രണ്ടു ദൈട്ടിവസശം
കഴട്ടിഞ്ഞനപപൊള് ഈ കുടട്ടിപയ ഒറയപൊകട്ടി അവള് ആത്മഹതര്യ പചയ്തു.  രപൊമു ആ കുഞ്ഞട്ടിപന
അമ്മൂമ്മയപട മെടട്ടിയട്ടില് നട്ടിപനടുതന്ന് ,കുടന് പതുപക അമ്മൂമ്മപയ എഴുനനല്പട്ടിചന്ന് ഇരുവരുശം 
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പറഞ്ഞു.അമ്മൂമ്മയന്ന് ഇനട്ടി ഞെങളുപട കൂപട നട്ടില്കപൊശം.അമ്മൂമ്മ സമ്മതട്ടിചട്ടില്ലെ.രപൊമുവശം കുടനശം
വപൊശട്ടിപട്ടിടട്ടിചന്ന് അമ്മൂമ്മപയ കൂടട്ടി നടന.അനപപൊനഴക്കുശം മെഴ നതപൊര്ന .ഇരുണ മെഴകപൊറട്ടില്അവര്
മൂനനപരുശം കുഞ്ഞുമെപൊയട്ടി നടന അങന്ന് ദൂപരപയതട്ടി.

നഗപൊപട്ടിക എ (IX)
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ലഹരഡിമരുന്നര് 

കപൊസട്ടില്  എല്ലെപൊറട്ടിനശം  ഒനപൊമെനപൊയട്ടിരുന  അരുണ്.അവപന്റെ  അച്ഛനശം  അമ്മയശം
ഓമെനപുത്രനപൊയട്ടിരുന  അരുണ്  .അങപനയട്ടിരട്ടിപക  ഒരു  പവളട്ടിയപൊഴ്ച  ഉചകന്ന്  സ്കൂളെട്ടില്
ഉചഭകണതട്ടിനള  പബല്ലെടട്ടിച  .കുടട്ടികപളെല്ലെപൊശം  ഉചകഞ്ഞട്ടി  വപൊങപൊനപൊയട്ടി  നപപൊയട്ടി.കൂപട
അരുണുശം.ഉചഭകണശം  കഴട്ടിക്കുനതട്ടിനട്ടിടയട്ടില്  അവപന്റെ  സുഹൃതന്ന്  അവന  ഒരു  മെട്ടിഠപൊയട്ടി
നല്കട്ടി.അവന്  ഭകണശം  കഴട്ടിച  കഴട്ടിഞ്ഞതട്ടിന  നശഷശം  ആ  മെട്ടിഠപൊയട്ടി  കഴട്ടിച.രണപൊഴ്ച
കഴട്ടിഞ്ഞനപപൊള് അവനട്ടില് ചട്ടില മെപൊറങള് കപൊണപൊന് തുടങട്ടി.വക്ഷീടട്ടില് വനയടന് പഠട്ടിക്കുന
അവന്  ഉറകശം  മെപൊത്രമെപൊയട്ടി  .സ്കൂളെട്ടിലപൊപണങട്ടില്  എല്ലെപൊതട്ടിനശം  ഒനപൊമെനപൊയട്ടിരുന  അവന്
പഠനതട്ടില് പട്ടിനനപൊടപൊയട്ടി .ഒരു ദൈട്ടിവസശം അവപന്റെ അച്ഛന് അവപന്റെ ബപൊഗന്ന് പരട്ടിനശപൊധട്ടികപൊന്
ഇടയപൊയട്ടി.ബപൊഗന്ന്  തുറനനപപൊള് കണ കപൊഴന്ന്ച അച്ഛപന അത്ഭുതപപടുതട്ടി.ബപൊഗട്ടില് നട്ടിറപയ
ലഹരട്ടി മെരുനന്ന്.എന്തന്ന് പചയണപമെനറട്ടിയപൊപത അച്ഛന് അവന് പുറത്തുനപപൊയട്ടി വരുനതന്ന് വപര
കപൊത്തുനട്ടിന.ഇതവപന്റെ  അമ്മപയങപൊനശം  അറട്ടിഞ്ഞപൊല്  അവള്  തകര്നനപപൊകുശം.അച്ഛന്
അമ്മനയപൊടന്ന്  ഒനശം  പറഞ്ഞട്ടില്ലെ.അങപന  സന്ധര്യയപൊയട്ടി.അവന്  വക്ഷീടട്ടിനലകന്ന്  തട്ടിരട്ടിപചതട്ടി
.അവന് ലഹരട്ടിമെരുനന്ന് എടുത്തു കുതട്ടി.അച്ഛന് അനപപൊള് മെയങ്ങുകയപൊയട്ടിരുന.എനന്തപൊ ഒരു
ശബശം നകടന്ന്അച്ഛന് വന നനപൊകട്ടി.അച്ഛന് അനപപൊള് കണതന്ന്  ഭപൊനന്തപൊപട  വക്ഷീണ്ടുശം വക്ഷീണ്ടുശം
ലഹരട്ടിമെരുനന്ന്  കഴട്ടിക്കുന  മെകപനയപൊണന്ന്.ആ  കപൊഴ്ച  കണനപപൊള്  അവപന  തല്ലെപൊനപൊയട്ടി
കനയപൊങട്ടിയ  അച്ഛപന  അവന്  കതട്ടി  പകപൊണന്ന്  കുതട്ടി.അവന്  എനങപൊപടനട്ടില്ലെപൊപത
പുറനതകട്ടിറങട്ടിനയപൊടട്ടി.ഭര്തപൊവട്ടിപന്റെ മെരണവശം മെകപന്റെ ലഹരട്ടി ഉപനയപൊഗവശം എല്ലെപൊശം നകടന്ന്
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ആ 'അമ്മ ആപക മെപൊനസട്ടിക വട്ടിഭപൊന്തട്ടിയട്ടിലപൊയട്ടി.ലഹരട്ടി കപൊരണശം ആ കുടുശംബശം തകര്ന .
"ലഹരട്ടി മെരുനന്ന് നമപട ജക്ഷീവട്ടിതപത തപന മെപൊറട്ടിനയക്കുശം.നമുപകല്ലെപൊശം നഷ്ടപപടുശം."

ആര്ദ എ എശം (VIII A)s 
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ആത്മബന്ധണ്യം 

പപണപൊരട്ടികല് ഒരു ഗപൊമെതട്ടില് ഒരു അമ്മയണപൊയട്ടിരുന.ആ അമ്മയ
തപന്റെ ഏകമെകപളെ ഒതട്ടിരട്ടി ഇഷ്ടമെപൊയട്ടിരുന.എനപൊല് അവളുപട അച്ഛന് തട്ടികഞ്ഞ മെദൈര്യപപൊനട്ടി
ആയട്ടിരുന.ദൈട്ടിവസവശം  വക്ഷീടട്ടിപലതട്ടി  ആ  അമ്മപയയശം  മെകപളെയശം
ഉപദവട്ടിക്കുമെപൊയട്ടിരുന.മെദൈര്യപപൊനശം മൂലശം  അനദ്ദേഹശം മെരണപപട.അച്ഛപന്റെ കടശം വക്ഷീടപൊന്  'അമ്മ
രപൊപകലട്ടില്ലെപൊപത  നജപൊലട്ടി  പചയ്തു.വക്ഷീടചട്ടിലവശം  മെകളുപട  പഠനചട്ടിലവമെപൊയട്ടി  'അമ്മ  ഒരുപപൊടന്ന്
കഷ്ടപപട.അമ്മയപട  കഷ്ടപപൊടന്ന്  കണ  മെകള്  അമ്മപൊനയപൊടന്ന്  പറഞ്ഞു.ഞെപൊനട്ടിനട്ടി
പഠട്ടിക്കുനട്ടില്ലെ.അതന്ന്  നകട  'അമ്മ  മെകനളെപൊടന്ന്  നസ്നേഹപൂര്വശം  പറഞ്ഞു."നമെപൊപളെ  നക്ഷീ  ഈ
അമ്മപയനപപൊപല  കഷ്ടപപടപൊതട്ടിരട്ടികപൊനപൊണന്ന്  ഞെപൊന്  നട്ടിപന  പഠട്ടിപട്ടിക്കുനതന്ന്.നക്ഷീ  വലട്ടിയ
ആളെപൊയട്ടി  നലപൊകപമെമ്പപൊടുശം  അറട്ടിയന  ഒരു  പ്രശസ  ആളെപൊകണശം  .അതന്ന്  പറയനമ്പപൊള്
അമ്മയപട  കണട്ടില്  നട്ടിനന്ന്  ഒരു  തുളട്ടി  കണനക്ഷീര്  തപൊനഴകന്ന്  പതട്ടിച.മെകള്  അമ്മനയപൊടന്ന്
നചപൊദൈട്ടിക്കുനമ്പപൊള്  'അമ്മ  പറയന.എനട്ടിക്കുശം  നട്ടിപന  നപപൊപല  തപന  സസ്വപന്ന് നങള്
ഉണപൊയട്ടിരുന.നട്ടിന്റെ അച്ഛപന വട്ടിവപൊഹശം പചയ്ത അനന്ന് തപന എപന്റെ സസ്വപന്ന് നങള് എപന
വട്ടിടനപപൊയട്ടിരുന.ക്രൂരമെപൊയട്ടി  മെര്ദൈട്ടികപൊത  ഒരു  ദൈട്ടിവസശം  നപപൊലശം  ഉണപൊയട്ടിരുനട്ടില്ലെ.സസ്വന്തശം
അച്ഛനമ്മമെപൊര്  വരുനമ്പപൊള്  നപപൊലശം  കപൊണപൊനള  അനവപൊദൈശം  ഇല്ലെപൊയട്ടിരുന.നക്ഷീ  ഒരട്ടികലശം
എപനനപപൊപല മെപൊറരുതന്ന് മെകപളെ .അതട്ടിന നക്ഷീ ആത്മവട്ടിശസ്വപൊസനതപൊപട തപന പഠട്ടികണശം .

സട്ടില്ജ .ഇ  (VIII G) 

LK/17035                                                                                                                              മമമൊഴഴ ..
31



അമ്മ 

ഒരട്ടിടപതപൊരട്ടിടതന്ന്  ഒരു   ഗപൊമെതട്ടില്  ഒരു  അമ്മയശം  മെകനശം
ഉണപൊയട്ടിരുന.അച്ഛനട്ടില്ലെപൊത മെകനന്ന് അമ്മഒരു കുറവശം കപൊടട്ടിയട്ടിരുനട്ടില്ലെ .വപൊത്സലര്യശം അവപന്റ
വഷളെപൊകട്ടി.ചക്ഷീതകൂടപകടകളെട്ടിനലകന്ന് നയട്ടിച.ആ മെകന് പചറുപ്രപൊയതട്ടില് തപന അലസനശം
മെടട്ടിയനമെപൊയട്ടി തക്ഷീര്ന.പപൊവശം  'അമ്മ  ,അമ്മപയ എത്ര നദപൊഹട്ടിചപൊലശം അമ്മയ ആ മെകനനപൊടന്ന്
ഒരു നദൈഷര്യവശം ഉണപൊയട്ടിരുനട്ടില്ലെ.അച്ഛനട്ടില്ലെപൊത കുറവന്ന് മെകന് അറട്ടിയരുതന്ന് എപന അമ്മയപട
മെനസട്ടിലള.'അമ്മ  മെറളവരുപട  അടുകളെയട്ടില്  പപൊത്രശം  കഴുകട്ടിയശം  തൂത്തുവപൊരട്ടിയശം  പണശം
കപണത്തുനവളെപൊണന്ന്.സതര്യതട്ടില് ആ കുടുശംബശം ദൈപൊരട്ടിദര്യമെപൊണന്ന്.എനപൊല് മെകന് അപതപൊനശം
വകപവകപൊപത  നതപൊനട്ടിയതുനപപൊപല  പണശം  ചട്ടിലവപൊകട്ടി  നടന.ഒരു  ദൈട്ടിവസശം  'അമ്മ
സുഖമെട്ടില്ലെപൊപത കട്ടിടനനപപൊള് മെകനനപൊടന്ന്  'അമ്മ ഒരു സഹപൊയശം ആവശര്യപപട.ഉചകഞ്ഞട്ടികന്ന്
നവണട്ടി അടുപന്ന് കതട്ടികപൊന് വട്ടിറകട്ടില്ലെ.വട്ടിറകുപുരയട്ടിനലകന്ന് നപപൊകപൊന് അമ്മയ വയ  .അവള്
തപന്റെ മെകപന വട്ടിളെട്ടിച.

"നമെപൊപന  ഉചകഞ്ഞട്ടി ഉണപൊകപൊന്  വട്ടിറകട്ടില്ലെ.ഒനന്ന്  വട്ടിറകുപുരയട്ടില്  പചനന്ന്  വട്ടിറകു  എടുത്തു
തരുനമെപൊ?"'അമ്മ നചപൊദൈട്ടിച.

ഹപൊ എനട്ടികന്ന് വപൊയ "അവന് പറഞ്ഞു.

"നമെപൊപന അമ്മയ വയപൊഞ്ഞട്ടിടനല്ലെ ?"

"എടുത്തു തരപൊശം ..പപക അതട്ടിനള കൂലട്ടി തരണശം .. എപന്ത സമ്മതമെപൊനണപൊ ?"

"എങട്ടില് ഞെപൊന് ഇനന്ന് ഈ നട്ടിമെട്ടിഷശം വപര നട്ടിപന നപപൊറട്ടിയതട്ടിപന്റെ പചലവന്ന് നവണശം..."
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എന്തപൊ നട്ടിനകന്ന് പറനമെപൊ?

അവന് മൂകനപൊയട്ടി.അവന പറട്ടിയ പതറന്ന് അവന മെനസട്ടിലപൊയട്ടി.അമ്മയപട വപൊക്കുകള് അവപന 

വല്ലെപൊപത നവദൈനട്ടിപട്ടിച.അവന് ഒരു നകപൊണട്ടില് നപപൊയട്ടിരുന.തപൊന് ഓരന്ന്മെ പവച നപൊള് മുതല്
'അമ്മ  തപന  നപപൊറട്ടിവളെര്തട്ടിയതന്ന്  ഓര്ത്തു.എനട്ടിടന്ന്  പകരശം  തപൊന്  അമ്മനയപൊടന്ന്  പചയ്ത
നവദൈനകള് ഓര്ത്തു വട്ടിതുമ്പട്ടി.

മെപൊനസ പട്ടി(VIII G) 
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മഴ  

ആകപൊശശം കറുത്തു..
പതങട്ടിപന ഇളെക്കുന 
ആനനശം പരത്തുന 
മെഴകപൊറന്ന് വക്ഷീശട്ടി...

മെരങളുശം പചടട്ടികളുശം 
കപൊറട്ടില് നൃതമെപൊടട്ടി....

നനഞ്ഞു പല തലകള്...

പകപൊടയശം ചൂടട്ടി ചട്ടിലര്...

പകപൊള്ളുന മെഴ പലരുശം....
ചളെട്ടിയട്ടില് കുളെട്ടിക്കുന കുടട്ടികള് 
മെഴ എല്ലെപൊവരന്ന്ക്കുശം ആനനശം ..

നദൈവദൈതന് ആര് (VIII C)
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ആറരറ്റോടുമഡിലറ്റോത റസ്നേഹണ്യം 

അച്ഛനട്ടില്ലെപൊപത വളെര്പനപൊരു പപണ്കുടട്ടി 
അമ്മപയ കൂടുതല് നസ്നേഹട്ടിച....

ആരപൊരുശം കൂടട്ടില്ലെ ഒറ നടപട്ടിനപൊല് ...
സങടശം പമെപല്ലെ അടുകട്ടി നട്ടിന....

എന്തട്ടിന ഭൂമെട്ടിയട്ടില് ഞെപൊന് ജനട്ടിച...?

എനതട്ടില് ഇനശം എനട്ടിക്കുണന്ന് ദുദുഃഖശം...

'അമ്മ വളെര്തട്ടി വലതപൊക്കുപമെപനപൊരു 
ചട്ടിന്തയട്ടില് ഞെപൊന് നടപട്ടിലപൊയട്ടി 

നപൊളുകള് കഴട്ടിഞ്ഞു 'അമ്മ മെരട്ടിച...

സങടശം കുടട്ടികന്ന് കടനകൂടട്ടി....
നനയന മെട്ടിഴട്ടികള് കപൊണുവപൊന് 

ആരുമെട്ടില്ലെപൊതട്ടിരട്ടിക്കുനമ്പപൊള് അവള്ക്കു നതപൊനട്ടി..
എന്തന്ന് ഞെപൊന് പചയ...
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എനട്ടികക്ഷീ സങടക്കുടട്ടിലട്ടില് കഴട്ടിയപൊന് ...

ഇരുടട്ടില് കഴട്ടിഞ്ഞ ആ നപൊളുകളെട്ടില്...
ഞെപൊന് രപൊത്രട്ടിയട്ടില് ആരുമെട്ടിപല്ലെനന്ന് 

കരഞ്ഞനപപൊള് 
ഹൃദൈയതട്ടിലട്ടിനനപൊരു പവളെട്ടിചശം വന 

ആരന്ന് പറഞ്ഞതുശം നകടട്ടിടപൊപത 
അവള് മുനട്ടിപല വഴട്ടികളെട്ടില് കപൊലപവച 
വലട്ടിയ നട്ടിലയട്ടിപലതട്ടി അവള് പട്ടിപന 

പടട്ടിണട്ടി പപൊവങപളെ നസ്നേഹട്ടിചൂ .....

അര്ഷപൊദൈന്ന് പക (VIII F)
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പ്രളയണ്യം 

അപനപൊരു നപൊനളെപൊരു മെഴ പപയ്തു 
എപന്റെ നപൊടട്ടിപന ഉലചക്ഷീടപൊന് 

തക തട്ടിമെട്ടി തക തട്ടിമെട്ടി പകപൊടട്ടിയട്ടിറങട്ടി 
മെപൊനഷപരല്ലെപൊശം ഒനപൊയന്ന് മെപൊറട്ടി 
പുഴയശം നതപൊടുശം ഒനപൊപയപൊഴുകട്ടി 

കട്ടിണറുശം കുളെവശം നട്ടിറഞ്ഞു കവട്ടിഞ്ഞു 
വക്ഷീടുശം നപൊടുശം നഷ്ടപപടന്ന് 

കര്യപൊമ്പുകളെട്ടിള് ഞെങള് നനഞ്ഞുറങട്ടി 
ഇരുടട്ടില് കഴട്ടിഞ്ഞ നപൊളുകള് മെപൊറട്ടി 

മെഴപയന നകടപൊല് തുടട്ടിക്കുശം ഹൃദൈയങളെട്ടില് 
ഇനന്ന് ഭക്ഷീതട്ടിയപട അന്ധകപൊരശം നട്ടിറഞ്ഞു 
മെപൊനഷര് ദകനകപൊര്തപൊഞ്ഞു പട്ടിടട്ടിച 

നകരളെനപൊടട്ടിന് പുനര്ജനമെപൊയന്ന് .....

അശസ്വട്ടിന് പക (VIII F)
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സമുദണ്യം 

ഓനരപൊ  മെനഷര്യപന്റെയശം  ജക്ഷീവട്ടിതശം  സമുദശം  നപപൊപല  യപൊണന്ന്  .അതന്ന്  ഇങപന
മെപൊറമെട്ടില്ലെപൊപത നക്ഷീണ്ടുകട്ടിടക്കുന.കടലട്ടിപല തട്ടിരകപളെ നമുകന്ന് എണവപൊന് സപൊധട്ടിക്കുകയട്ടില്ലെ.അതന്ന്
വക്ഷീണ്ടുശം  വക്ഷീണ്ടുശം  വനപകപൊണട്ടിരട്ടിക്കുശം..അതന്ന്  നപപൊപലയപൊണന്ന്  നമപട  മെനഷര്യരുപട
ജക്ഷീവട്ടിതവശം.മെനഷര്യപന്റെ  ജക്ഷീവട്ടിതപമെനപൊല്  ഒരു  തട്ടിരമെപൊല  നപപൊപലയപൊണന്ന്.അനങപൊടശം  പട്ടിപന
ഇനങപൊടശം നക്ഷീങട്ടിപകപൊണട്ടിരട്ടിക്കുശം സമുദതട്ടിപന്റെ ആഴശം നപപൊപലയപൊണന്ന് മെനഷര്യപന്റെ മെനസശം
.കടലട്ടിപന്റെ  ആഴശം  നമുകന്ന്  കപൊണുവപൊനശം  മെനസട്ടിലപൊകപൊനശം  കഴട്ടിയശം  .പപക  മെനഷര്യപന്റെ
മെനസട്ടിപന്റെ  ആഴവശം  വലട്ടിപവശം  നമുകന്ന്  കപൊണുവപൊന്  സപൊധട്ടികട്ടില്ലെ.സമുദശം  ചട്ടിലനപപൊള്
ശപൊന്തമെപൊയശം  ചട്ടിലനപപൊള്  ആര്തലചമെപൊണന്ന്  കപൊണുക.അതുനപപൊപലയപൊണന്ന്  മെനഷര്യരുപട
സസ്വഭപൊവവശം പപരുമെപൊറവശം.

അഭട്ടിനവന്ന് എശം (VIII A)
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ശപഡിക്കതപട്ട ജജീവഡിതെങൾ 

സൂരര്യന്  അസമെട്ടിച  .ആകപൊശശം  ഇരുണ്ടുവരട്ടികയപൊണന്ന്.ആപക  ഇരുടന്ന്
മൂടുകയപൊണന്ന്.ആകപൊശതട്ടിനലകന്ന്  നനപൊകട്ടിയനപപൊള്  മെഴകപൊറന്ന്.ഞെപൊന്  എപന്റെ  ചുറട്ടിലശം  ഒനന്ന്
നനപൊകട്ടി.അനപപൊഴപൊണന്ന് ഞെപൊന് ആ കപൊഴ്ച കണതന്ന്.ഒരു സക്ഷീ...പഴകട്ടിയ സപൊരട്ടിയടുതന്ന് കണകള്
ചുവന  എപന  നനപൊകട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന.ഒരു  നട്ടിമെട്ടിഷനതകന്ന്  ഞെപൊന്  ആ  സക്ഷീപയ
നനപൊകട്ടിനട്ടിനനപപൊയട്ടി.ആപക വട്ടിചട്ടിത്രമെപൊയട്ടിരട്ടിക്കുന ആ സക്ഷീയപട രൂപശം  .എനട്ടികന്ന് അവപര
കണനപപൊള്  നപടട്ടി  നതപൊനട്ടി.അവര്  എനന്തപൊ  ചവക്കുണപൊയട്ടിരുന  .ഞെപൊന്  നവഗശം
വക്ഷീടട്ടിനലനകപൊടട്ടി.അനന്ന് രപൊത്രട്ടി കട്ടിടക്കുനമ്പപൊള് എപന്റെ മെനസട്ടില് ഒരു മെട്ടിനല് നപപൊപല ആ സക്ഷീ
വന  നചര്ന.ഞെപൊന്  ഒരുപപൊടന്ന്  ആനലപൊചട്ടിച.ആ  സക്ഷീ  എന്തട്ടിനപൊ  ഇങപന
ഒറകട്ടിരട്ടിക്കുനപതന.അങപന ഞെപൊന് ഉറകതട്ടിനലകന്ന് ആണ്ടു നപപൊയട്ടി, രപൊവട്ടിപല എഴുനനറന്ന്
ചപൊയ  കുടട്ടിചന്ന്  ഞെപൊന്  വക്ഷീണ്ടുശം  ആല്തറയട്ടിനലകന്ന്  നപപൊയട്ടി.  നപപൊഎന്തന്ന്
നചപൊദൈട്ടികണപമെപനനട്ടികറട്ടിയട്ടില്ലെപൊയട്ടിരുന.യട്ടി.അവട്ടിപട  നപപൊയട്ടിരട്ടിക്കുനതന്ന്  എനട്ടിപകപൊരു
വട്ടിനനപൊദൈമെപൊയട്ടിരുന.അനശം  ഞെപൊന്  ആ  സക്ഷീപയ  കണ്ടു.അവരുപട  കൂപട  ഒരു  പകപൊച
പപണ്കുടട്ടിയണപൊയട്ടിരുന.അവപളെ  കണപൊല്  ഒരു  അനഞപൊ  ആനറപൊ  വയസനതപൊനട്ടിക്കുശം
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.അവള് കപൊണപൊന് സുനരട്ടിയപൊണന്ന്.ഞെപൊന് അല്പനനരശം  ഒനന്ന്  ചട്ടിന്തട്ടിച  .എനട്ടിടന്ന്  അവരുപട
അടുനതകന്ന്  നപപൊയട്ടി.ആസക്ഷീനയപൊടന്ന്  എന്തന്ന്  നചപൊദൈട്ടികണപമെപനനട്ടികറട്ടിയട്ടില്ലെപൊയട്ടിരുന.ഞെപൊന്
നചപൊദൈട്ടിച.നചചട്ടിയപട നപപരന്തപൊണന്ന്?  ഒനശം മെട്ടിണട്ടിയട്ടില്ലെ.ഞെപൊന് ആ നചപൊദൈര്യശം  ഒരു വടശം കൂടട്ടി
ആവര്തട്ടിച.ആ  സക്ഷീ  എപന  നനപൊകട്ടി  തമെട്ടിഴന്ന്  ഇടകലര്ന  മെലയപൊളെതട്ടില്
പറഞ്ഞു."ലകട്ടി"ഞെപൊന്  അവപര  നനപൊകട്ടി  നട്ടിനന്ന്.ഞെപൊന്  ആ  മെകളുപട  നപരന്ന്
നചപൊദൈട്ടിച.അനപപൊഴുശം ആ സക്ഷീയപൊണന്ന് മെറുപടട്ടി പറഞ്ഞതന്ന്."അമക്കുടട്ടി"ആ സക്ഷീ കപൊസര്നഗപൊഡന്ന്
നട്ടിനപൊണന്ന്  വരുനതന്ന്  .ഞെപൊന്  ആ  കുടട്ടിനയപൊടന്ന്  ഒരുപപൊടുകപൊരര്യങള്  നചപൊദൈട്ടിചറട്ടിയപൊന്
ശ്രമെട്ടിച.പപക  ആ  കുടട്ടി  ഒനശം  മെട്ടിണട്ടിയട്ടില്ലെ.അനപപൊഴപൊണന്ന്  ആ  സക്ഷീ  പറഞ്ഞതന്ന്."നമെപൊപളെ
അവള്ക്കു സശംസപൊരട്ടികപൊന് കഴട്ടിയട്ടില്ലെ  "അവള്ക്കു ദദൈവശം ആ കഴട്ടിവന്ന് പകപൊടുതട്ടിടട്ടില്ലെ.ഞെപൊന്
അതന്ന്  നകടനപപൊള്  അമ്പരന  നപപൊയട്ടി.ആ  പചറട്ടിയ  കുടട്ടികന്ന്  ഈശസ്വരന്  എന്തപൊ
സശംസപൊരട്ടികപൊനള  കഴട്ടിവന്ന്  പകപൊടുകപൊതട്ടിരുനതന്ന്  എനന്ന്  ഞെപൊന്  ചട്ടിന്തട്ടിച.ഞെപൊന്  നചപൊദൈട്ടിച
."എന്തട്ടിനപൊ ഇവട്ടിപട വനതന്ന്  "  ഞെങള് ഇവട്ടിനടകന്ന്  വനതല്ലെ  .എതട്ടിപപടതപൊണന്ന്.ഇവളുപട
അച്ഛന് ഞെങപളെ ഉനപകട്ടിച നപപൊയട്ടി.അനദ്ദേഹശം ഇനപപൊള് നവപറ വട്ടിവപൊഹശം കഴട്ടിച സുഖമെപൊയട്ടി
ജക്ഷീവട്ടിക്കുനണപൊകുശം.ആ  സക്ഷീ  പറഞ്ഞു.അവനരപൊടന്ന്  എല്ലെപൊശം  നചപൊദൈട്ടിചറട്ടിഞ്ഞു  .അങപനയപൊണന്ന്
ഞെപൊന് അറട്ടിയനതന്ന് .ആ സക്ഷീ ഒരു പണകപൊരപന്റെ മെകളെപൊയട്ടിരുന.അവള് മെനഹഷന്ന് എനയപൊപളെ
നസ്നേഹട്ടിചട്ടിരുന.അവര് തമ്മട്ടിലള വട്ടിവപൊഹശം നടന.എനപൊല് അയപൊള് പണശം ധൂര്തടട്ടിചന്ന്
അയപൊള്കന്ന്  നവണ  സമ്പത്തുശം  ദകകലപൊകട്ടി  നവപറ  വട്ടിവപൊഹശം  കഴട്ടിച.അവരുപട  കഥ
പറഞ്ഞനപപൊനഴകന്ന്  അവരുപട  കണട്ടില്  നട്ടിനശം  കണനക്ഷീര്  ധപൊരധപൊരയപൊയട്ടി
ഒഴുകുനണപൊയട്ടിരുന  .ആ  മെകള്  അച്ഛനട്ടില്ലെപൊപതയപൊണന്ന്  വളെര്നതന്ന്.അവള്  സ്കൂളെട്ടില്
നപപൊകുനണന്ന്.അതട്ടിപന്റെ പണപമെല്ലെപൊശം ആ സക്ഷീയപട അധസ്വപൊനമെപൊണന്ന്.അങപന അടുത ദൈട്ടിവസശം
ഞെപൊന് അവട്ടിപട പചനനപപൊള് കപൊണുനതന്ന്.ആ  'അമ്മ മുടട്ടിയട്ടിമുടട്ടിയട്ടിഴകള് അഴട്ടിഞ്ഞു സപൊരട്ടി
വലട്ടിചകക്ഷീറട്ടി  ഒരു  ഭപൊന്തട്ടിപയ  നപപൊപല  ഇരട്ടിക്കുനതന്ന്  .കപൊരണശം  അനനസ്വഷട്ടിചനപപൊഴപൊണന്ന്  ആ
മെകള് ഉറങട്ടികട്ടിടക്കുനമ്പപൊള് വട്ടിളെട്ടിചട്ടിടന്ന്  ഉണര്നട്ടില്ലെ  .അവള് മെകള് ഉറങട്ടികട്ടിടക്കുനമ്പപൊള്
വട്ടിളെട്ടിചട്ടിടന്ന്  ഉണര്നട്ടില്ലെ  .അവള് ആ സക്ഷീപയ വട്ടിടനപപൊപയന മെനസട്ടിലപൊയട്ടി.ഒടുവട്ടില് എല്ലെപൊശം
നഷ്ടപപടവപളെനപപൊപല  അവള്  വട്ടിദൂരതയട്ടിനലകന്ന്  നനപൊകട്ടിപകപൊണന്ന്  അമക്കുടക്ഷീ
......അമക്കുടക്ഷീ.....എനന്ന് ഉചരട്ടിച പകപൊനണയട്ടിരുന.

നക്ഷീഹപൊര ബട്ടിജ(IX C)
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അമ്മമ്മ എന്ന 'അമ്മ 

തപന്റെ  മെകപളെ  നഷ്ടനയപൊണക്ഷീറ  ഓര്മ്മയപൊണന്ന്.തനട്ടികന്ന്  ആപക  ഉണപൊയട്ടിരുന  മെകപളെ

നഷ്ടമെപൊയട്ടി.എനപൊലശം അവള് നപപൊകുനമ്പപൊള് രണ്ടു ആണന്ന്കുഞ്ഞുങപളെ അമ്മയ നലട്ടിയട്ടിടപൊണന്ന്
നപപൊയതന്ന്  .ഒരമ്മയശം ഇഷ്ടപപടപൊത ഒരു കപൊരര്യശം അമ്മമ്മയന്ന് പചനയണട്ടിവന.തപന്റെ ആ രണ്ടു
മെകപളെയശം  നഹപൊസലട്ടില്  പകപൊണന്ന്  വട്ടിട.അമ്മമ്മ  ഇനട്ടി  ആ  വക്ഷീടട്ടില്  ഒറകപൊണന്ന്.അവരുപട
കയട്ടില് കപൊശട്ടില്ലെ.തപന്റെ മെകപളെ കപൊണപൊന് നപപൊകുനമ്പപൊള് കയട്ടില് വല്ലെതുശം കരുതണശം .ഇളെയ
മെകന് പ്രതക്ഷീകട്ടിക്കുനണപൊകുശം.സൂരര്യപ്രകപൊശതപൊല് നട്ടിറശം മെങട്ടിയ ഒരു സപൊരട്ടിയപൊണന്ന് അമ്മമ്മ
ധരട്ടിചട്ടിരുനതന്ന്.കക്ഷീറട്ടിയ  നപഴന്ന് സന്ന്.അമ്മമ്മ  അതട്ടിനപൊല്  മെകപളെ  കപൊണപൊന്  വല്ലെനപപൊഴുമെപൊണന്ന്
നഹപൊസലട്ടില് നപപൊവക.ഇനട്ടി ആ മെകള് പചനയണ ഒനര ഒരു കപൊരര്യശം അമ്മമ്മപയ നനപൊയട്ടി
നനപൊക്കുക  എനതപൊണന്ന്  .അമ്മയ  തപന്റെ  മെകപളെ  നനപൊകപൊന്  കഴട്ടിഞ്ഞട്ടില്ലെ.മെകപളെ  അവളുപട
ഭര്തപൊവന്ന്  പകപൊനതപൊണന്ന്  എനന്ന്  അമ്മമ്മയറട്ടിയപൊശം  എനട്ടിടശം  അതന്ന്  ആനരപൊടുശം
പറയനട്ടില്ലെ.തപന്റെ  മെകള്  ഇനന്ന്  സനന്തപൊഷട്ടിക്കുനണപൊകുശം.കപൊരണശം  തപന്റെ  ഭര്തപൊവട്ടിപന്റെ
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അടുതപൊപണങട്ടില് മെകള് വഴട്ടി പട്ടിഴച നപപൊനയപന  .എനപൊല് അവര് നല്ലെ നട്ടിലയട്ടില് ഇനന്ന്
നട്ടില്ക്കുന എങട്ടില് അതട്ടിപന്റെ കപൊരണശം  അമ്മമ്മയപൊണന്ന്.അമ്മമ്മ തപന്റെ നവദൈനകപളെപൊനശം
മെകപളെ  അറട്ടിയട്ടികപൊപത  അവര്  ആ  കുടട്ടികപളെ  ഈ  നട്ടിലയട്ടിപലതട്ടിച.ഇനട്ടി  ജക്ഷീവട്ടിതശം
സനന്തപൊഷതട്ടിലപൊയട്ടിരട്ടിക്കുശം എനപൊണന്ന് അവരുപട പ്രതക്ഷീക.

അനഘ പട്ടി(IX D) 
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അങതന ആ വഡിളക്കണഞ്ഞു .

ദൂപര  കട്ടിളെട്ടികള്  പറക്കുന.നക്ഷീണ്ടു  നട്ടിവര്ന  കട്ടിടക്കുന  പച  പനല്പപൊടങള്
.പപൊടതട്ടിനരട്ടികട്ടിലൂപട കറുത മെഷട്ടി പകപൊണന്ന് വരച നക്ഷീണ വരട്ടി നപപൊപല വഴട്ടി.രപൊപകലട്ടില്ലെപൊപത
കൃഷട്ടി പചയ്യുന കര്ഷകര്.അതട്ടിസുനരമെപൊയ ഒരു ഗപൊമെശം  .ഗപൊമെതട്ടില് ഒരു പകപൊച വക്ഷീടന്ന്.ആ
വക്ഷീടട്ടിപല  അമ്മയപൊണന്ന്  ഉമെ.മുല്ലെ  പമെപൊടകള്  നപപൊപലയള  പലകള്.കടുശംകപൊപട്ടി
മെട്ടിഴട്ടി.നക്ഷീണ്ടുകട്ടിടക്കുന  കപൊര്കൂന്തല്.തനട്ടി  മെലയപൊളെട്ടിപപണ്പകപൊടട്ടി  .അമ്മയപട  മെകള്
അമ്മനയകപൊള്  സുനരട്ടിയപൊണന്ന്.ഏകനദൈശശം  9  വയസപൊയട്ടി  .കുടട്ടിയടുപട്ടിട  പപൊറട്ടിനടക്കുന
വര്ണശലഭമെപൊയ  പപൊറുക്കുടട്ടി.  മുണ്ടുടുതന്ന്  കറുത  മെക്ഷീശയശം  നല്ലെ  നതചമെട്ടിനകട്ടിയ
ഷര്ടപമെപൊപകയപൊയട്ടി അവളുപട അച്ഛന് .
അപമ്മ ഞെപൊനട്ടിങ്ങുകയപൊണന്ന് നടപൊ  ...പപൊറു  അമ്മനയപൊടന്ന്  വട്ടിളെട്ടിച പറഞ്ഞു.  നനപൊകട്ടിനപപൊകപണ
..അമ്മയപട  ഉപനദൈശശം...പപൊറു  കട്ടിടകയട്ടില്  സുഖമെട്ടില്ലെപൊപത  കട്ടിടക്കുന  അമ്മയപട  അടുതന്ന്
പചനന്ന് ഉമ്മ നല്കട്ടിപകപൊണന്ന് പറഞ്ഞു....അനയപൊ അമ്മയ നനല്ലെപൊണശം പണട്ടിക്കുനണനല്ലെപൊ...

ഞെപൊനട്ടിന നപപൊകനണപൊ?

നവണ നമെപൊപളെ ... കുഴപമെട്ടില്ലെ.... 'അമ്മ നനപൊകട്ടിപകപൊളപൊശം .'അമ്മ പറഞ്ഞു.

എനപൊല് ശരട്ടി എനന്ന് പറഞ്ഞു അവള് പുറതട്ടിറങട്ടി... അമ്മയ നവണ ഭകണശം കട്ടിടകയപട
അടുതന്ന് പവചപകപൊണന്ന് അവള് തുമ്പട്ടിപയനപപൊപല പപൊറട്ടിപകപൊണന്ന് പപൊടതട്ടിനരട്ടികട്ടിലൂപട നടന
നക്ഷീങട്ടി.അനപപൊപഴപൊപക  അവളുപട  മെനസട്ടില്  അമ്മയപൊയട്ടിരുന.അമ്മയ  നല്ലെ
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പണട്ടിയണന്ന്.പട്ടിപന  അമ്മയ  കപൊസതട്ടിപന്റെ  പചറട്ടിയ  പ്രശ്നമുളതുപകപൊണ്ടു  അവള്ക്കു  നല്ലെ
നപടട്ടിയണപൊയട്ടിരുന.പഴയതന്ന്  ഓര്മ്മകള് അയവട്ടിറകട്ടിപകപൊണ്ടു അവള് സ്കൂളെട്ടിപലതട്ടി.ഇനന്ന്
ഓനരപൊ  പക്ഷീരട്ടിയഡുശം  കഴട്ടിഞ്ഞതറട്ടിഞ്ഞട്ടില്ലെ.ഇനവള്ക്കു  കപൊസട്ടില്  ശ്രദട്ടികനണ
കഴട്ടിഞ്ഞട്ടില്ലെ.കപൊരണശം  ഓനരപൊ  പക്ഷീരട്ടിയഡുശം  അവള്  അമ്മപയ  കുറട്ടിചന്ന്  മെപൊത്രശം
ചട്ടിന്തട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുകയപൊയട്ടിരുന.അനപഗ്നെ അവള് സ്കൂള് വട്ടിടുനതപൊയശം ആനലപൊചട്ടിചട്ടിരുന .
സ്കൂള്  വട്ടിടയടന്  അവള്  ഓടട്ടി....പപൊടവരമ്പട്ടിലൂപട....പപപടനന്ന്  അവള്
പതനട്ടിവക്ഷീണന്ന്..അപതപൊനശം അവള് കപൊരര്യമെപൊകട്ടിയട്ടില്ലെ.അവള് ഓടുനതട്ടിനട്ടിടയട്ടില് അവള്ക്കു
കപൊലട്ടില്  ഒരു  പചറട്ടിയ  നക്ഷീറല്  അഭവപപട.അതു  വകപവകപൊപത  ഓടട്ടി  അവള്
വക്ഷീടട്ടിപലത്തുനമ്പപൊള് മുന്പട്ടില് ഒരു ആള്ക്കൂടശം.എന്തപൊപണനന്ന് ഒരു എത്തുശം പട്ടിടട്ടിയശം കട്ടിടപൊപത
പരട്ടിഭമെനതപൊപട നനപൊക്കുനതട്ടിനട്ടിടയട്ടില് അച്ഛപന കണ്ടു.

എന്തപൊണച്ഛപൊ.......

അച്ഛന്  അവപളെ  പകടട്ടിപട്ടിടട്ടിചന്ന്  കരഞ്ഞു....നട്ടിപന്റെ  'അമ്മ  ...  നപപൊയട്ടി  നമെപൊപളെ.......ഒരട്ടികലശം
തട്ടിരട്ടിചവരപൊന് കഴട്ടിയപൊത ഇടനതകന്ന്....
അവള് അകനതനകപൊടട്ടി....
കരചട്ടിലകള്കട്ടിടയട്ടില് സൂരര്യന് കണപപപൊതട്ടി ഓടട്ടിമെറഞ്ഞു....

അലക്ഷീന വട്ടി (IX B)
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ജജീവശറ്റോസണ്യം പഠനയറ്റോത്ര -
റഡിറപറ്റോർട്ടര്

2018-19 അദര്യയനവരഷപത  അകപൊദൈമെട്ടിക  പ്രവര്തനങളുപട
ആസൂത്രണതട്ടിപന്റെ ഭപൊഗമെപൊയട്ടി  മെപൊസര്പപൊനട്ടില്  ഉള്പപടുതട്ടിയട്ടിരുന പഠനയപൊത്ര    23-11-

2018 നന്ന് 10-ംശംകപൊസട്ടിപല വട്ടിദൈര്യപൊര്തട്ടികപളെ ഉള്പപടുതട്ടിപകപൊണന്ന് നടത്തുകയണപൊയട്ടി.
അനന ദൈട്ടിവസശം രപൊവട്ടിപല 9.30 നന്ന് എഴുപതന്ന്
വട്ടിദൈര്യപൊര്തട്ടികളുശം നപൊലന്ന്  അദര്യപൊപകരുശം  അടങ്ങുന സശംഘശം
പപരട്ടിപങപൊളെശം  മെട്ടില്മെയൂണട്ടിറന്ന്
സനര്ശട്ടിക്കുകയണപൊയട്ടി.പപൊലട്ടിപന്റെയശം  പപൊലല്പനങളുപടയശം

സശംഭരണശം
,നപ്രപൊസസട്ടിശംഗന്ന്
,പപൊസന്ന്ചദറനസഷന്  -  വട്ടിവട്ടിധ
ഘടങള്  ,വട്ടിതരണശം  ,ഇതട്ടിനപൊയട്ടി  ഉപനയപൊഗട്ടിക്കുന  യന
സശംവട്ടിധപൊനങള്,എനട്ടിവപയ  സശംബന്ധട്ടിച  കൃതര്യമെപൊയ  ധപൊരണ
നല്കുന  ഒരു  കപൊസന്ന്  ഡയറട്ടി  സയന്സന്ന്  എഞട്ടിനക്ഷീയറട്ടിശംഗന്ന്
വട്ടിദൈര്യപൊര്തട്ടികള്  നല്കുകയണപൊയട്ടി  .ഡയറട്ടി  നപ്രപൊഡകന്ന്  കളുപട

ഒരു വട്ടിപണനശപൊലയശം സനര്ശട്ടികപൊനവസരശം ലഭട്ടിച .
അതട്ടിന നശഷശം കുനമെശംഗലതന്ന് സട്ടിതട്ടിപചയ്യുന CWRDM

എന   സപൊപനശം  സനര്ശട്ടിക്കുകയണപൊയട്ടി.നകരളെതട്ടിപല
ജലനസപൊതസകളുപട  സശംരകണവശം  ഭൂപ്രകൃതട്ടിയശം
ഉള്പകപൊള്ളുന ഒരു മെണട്ടിക്കൂര് പപദൈര്ഘര്യമുള ഹ്രസസ്വ ചട്ടിത്രശം
വട്ടിജപൊനപ്രദൈശം  ആയട്ടിരുന  .കൂടപൊപത  ജല
സശംരകണതട്ടിപന്റെ  പ്രപൊദൈപൊനര്യപതക്കുറട്ടിചശം,അനബന്ധ
വട്ടിഷയങപളെ കുറട്ടിചശം വട്ടിദൈര്യപൊര്തട്ടികള്കപൊയട്ടി ഒരു കപൊസുശം
നല്കുകയണപൊയട്ടി .
ഉചഭകണതട്ടിന നശഷശം കുനമെശംഗലതട്ടിനടുത്തുള വട്ടി
എശം  പക  പബപൊടപൊണട്ടികല്  ഗപൊര്ഡന്
സനര്ശട്ടിക്കുകയണപൊയട്ടി  .വട്ടി  എശം  മുഹമ്മദൈന്ന്  നകപൊയ
എന നട്ടിശ്ചയദൈപൊര്ഢര്യവശം ഇച്ഛപൊശകട്ടിയമുള  പ്രകൃതട്ടി
നസ്നേഹട്ടിയപൊയ  മെനഷര്യപന്റെ  കഠട്ടിനപൊദപൊന   തട്ടിപന്റെ
അനഭവ  സപൊകര്യമെപൊയട്ടിരുന  അതന്ന്  .പപതപൊന്പതന്ന്
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വര്ഷങള്കന്ന്  മുന്പന്ന്  സസര്യജപൊലങള്  ഒനശം  ഇല്ലെപൊപത  ശൂനര്യമെപൊയട്ടി  കട്ടിടനട്ടിരുന  മൂനര
ഏകര്  വരുന  പമെപൊട  ക്കുനട്ടിപന  അപൂര്വങളെപൊയ  സസര്യങളുപട  വനഭൂമെട്ടിയപൊകട്ടി  മെപൊറട്ടിയ
ചരട്ടിത്രശം.
വട്ടിവട്ടിധ  രപൊജര്യങളെട്ടില്  നട്ടിനശം  പ്രനദൈശങളെട്ടില്  നട്ടിനശം  പകപൊണ്ടു  വനന്ന്  വളെര്തട്ടിയ
സസര്യങളുപട  ശപൊസക്ഷീയ  നപൊമെവശം  ഉപനയപൊഗങളുശം  ഇതട്ടിഹപൊസകഥപൊപപൊത്രങളുപട
നപരട്ടിലറട്ടിയപപടുന  ഗപൊര്ഡനട്ടിപല  വട്ടിവട്ടിധ  ഭപൊഗങളുശം  അനദ്ദേഹതട്ടിപന്റെ  വട്ടിവരണങളുശം
ഹൃദൈര്യമെപൊയ അനഭവശം തപന ആയട്ടിരുന .പട്ടിനക്ഷീടന്ന് ലഘു ഭകണതട്ടിന നശഷശം പഠനയപൊത്ര
സശംഘശം ആറുമെണട്ടികന്ന് തട്ടിരട്ടിചന്ന് സ്കൂളെട്ടില്  എതട്ടിനചര്ന .
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കുടട്ടിപടങളുപട കൂപടയള ഒരു പകപൊല്ലെശം നക്ഷീണ 
പ്രയപൊണതട്ടില് സഹപൊയട്ടിചവരുണന്ന്.ആപരയശം 
മെറക്കുനട്ടില്ലെ.ഈ മെപൊഗസട്ടിന് 
സപൊകപൊല്കരട്ടിക്കുനതട്ടിന സഹപൊയട്ടിച ,കൂപട 
പ്രവര്തട്ടിച ഒരുപപൊടന്ന് നപര് . വട്ടിപട്ടിന് സര്, 

രപൊനജഷന്ന് കുമെപൊര് സര് ,ബക്ഷീന ടക്ഷീചര് ,ബട്ടിന്ദു ടക്ഷീചര്  
മുതലപൊയവര് ."ഒരറട്ടിവശം പചറുതല്ലെ " എന വലട്ടിയ 
അറട്ടിവപൊണന്ന് ഈ പ്രയപൊണതട്ടില് 
മുതല്ക്കൂടപൊയതന്ന്...എങട്ടിലശം ഞെങളുപട 
കുടട്ടിപടങള് ഉയര്ന പറക്കുനതന്ന് മെനസട്ടില് 
സനന്തപൊഷശം തരുന ഒനപൊണന്ന്.നമുക്കുശം 
അവര്പകപൊപശം ഉയരപൊശം....ഉയര്ന പറകപൊശം .....
നനട്ടി  

KITE MASTER
KITE MISTRESS
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