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വിദ്യാർത്ഥികളുംജനാധിപത്യറ്റ�ാധവും

ഈ പുതുതലമുറയുത്തെ8 ഈ ബലാക!ിത്തെ% അത്തെ9ങ്കിൽ ഒരു രാജ്യ!ിത്തെ% സമ്പ!് 

വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. "വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം'' എന്നാണ്.ഒരു രാജ്യ!ിത്തെ% 
സമ്പ!ായ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒരു രാജ്യ!ിത്തെ% ശാസ്ത്ര സാബങ്കതിക പുബരാഗമന!ിന് 

അത്യധികം സഹായകമാണ്. ഇന്ന് ഈ ബലാക!ിൽ സാക്ഷരത കൂ8ി വരുന്ന 

സ്ഥിതിയാണ്.ഇന്ത്യയിൽ അത്തെ9ങ്കിൽ ബകരള!ിൽ വച്ച് ബനാക്കുബമ്പാൾ സാക്ഷരത കൂ8ി 

വരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നാം കണ്ടു വരുന്നത്.സാക്ഷര സംസ്കാര!ിത്തെ% ഉറവി8ം എന്നാണ് 

ബകരളം ഇന്ന് അറിയത്തെ(ടുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഏത്തെതാരു പൗരത്തെ%യും 

അവകാശമാണ്. ബുദ്ധിയുള്ള ജനത ബലാക!് കൂടും ബതാറും ആ രാജ്യ!ിത്തെ% സാക്ഷരത 

കൂ8ി വരും.. 

വിദ്യ അർത്ഥിക്കുന്നവനാണ് വിദ്യാർത്ഥി. ഏത് പ്രായ!ിലും വിദ്യ അർത്ഥിക്കുന്നവൻ 

വിദ്യാർത്ഥി.വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടും ബതാറും ശാസ്ത്ര സാബങ്കതിക വിദ്യ വളരുന്നു.
ഒരു രാജ്യ!ിത്തെ% പല പല രംഗത്തും മുബന്നറുവാൻ സഹായകമായി മാറുന്നത് 

വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അവരുത്തെ8 അറിവുകളാണ്.
എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുത്തെ8 അത്തെ9ങ്കിൽ വിദ്യയുത്തെ8 പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ ഒരു 

കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു.പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ രാജ്യ!് രാജവാഴ്ചയായിരുന്നു. രാജ്യ!ിന് 

ഒരു രാജാവും മന്ത്രിമാരും ഉണ്ടാവും. അവരുത്തെ8 കാലബശഷം ആ പദവിയിബലക്ക് അവരുത്തെ8 

കുടും�ാംഗങ്ങൾ ആത്തെരങ്കിലും ക8ന്നു വരും.എന്നാൽ അവത്തെരാഴിച്ച് �ാക്കിയാളുകൾ താഴ്ന്ന 

ജീവിതം നയിച്ചവരാണ്. അവർ എന്നും രാജാവിത്തെ% ദൃത്യന്മാരായി കഴിബയണ്ടിവന്നു. 
ജനങ്ങൾക്ക് രാജ്യ!ിത്തെ% ബമൽ ഒരു അവകാശവും ഇ9ാ! 

കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ അങ്ങത്തെനത്തെയാരു കാലഘട്ട!ിൽ നിന്ന് മാറി ജനങ്ങൾ 
ജനങ്ങളാൽ തിരത്തെഞ്ഞടുക്കത്തെ(ട്ട ബനതാവിത്തെനത്തെക്കാണ്ട് രാജ്യം ഭരി(ിക്കുകയും രാജ്യത്തെ! 
പൗരന്മാർക്ക് അവകാശത്തെ(ട്ട എ9ാ അവകാശങ്ങളും ബന8ിത്തെയടുക്കുകയും ത്തെfയ്യുന്ന 
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കാലമാണിന്ന്.

ഇന്ന് രാജ്യ!് രാജവാഴ്ചക്ക് പകരം ജനങ്ങളും ആധിപത്യമാണ് 

ന8നമാ8ിത്തെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളുത്തെ8 എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് രാജ്യം 

പുബരാഗതിയിൽ നിന്ന് പുബരാഗതിയിബലക്ക് വളർന്നുത്തെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 
വിദ്യാർത്ഥികളുത്തെ8 അത്തെ9ങ്കിൽ അറിവുള്ളവരുത്തെ8 എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു രാജ്യം 

പുബരാഗതിയിബലക്ക് വളരുന്നു. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യ!് ഒരു മനുഷ്യന് അർഹതത്തെ(ട്ട 

എ9ാ നീതിയും ലഭിക്കുന്നു. ഒരുവന് തത്തെ% അവകാശങ്ങൾ ബന8ിത്തെയടുക്കുന്നതു വത്തെര 

ബപാരാ8ാൻ അർഹതയുണ്ട്. ഓബരാ മനുഷ്യനിലും ജനാധിപത്യ ബ�ാധം ഉ8ത്തെലടുക്കുബമ്പാൾ 

ആ രാജ്യം വികസിതമാകുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളും ജനാധിപത്യ രാജ്യവും പര(രം 

�ന്ധിതമാണ് .

ശ്രുതി. 8ി.എസ്
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പ്രകൃതിദു :ഖം 

പറയുവാൻ എന്തുണ്ട് ബലാക!ിന്

പറയുവാൻ പലതുണ്ട് പറയുകി9

പറയുന്നത്തെതാന്നും പ്രകൃതമ9

ഈ പുതു ബലാകത്തെമാത്തെക്ക വികൃതമാണ്

പുതുമകൾ ത്തെfയ്യും മനുഷ്യനുണ്ട്

അവർ പലതും മുടു(ിച്ച് കാണുന്നു നാം

പ്രളയത്തെ! മ9ിട്ടു വന്നതീ ഞാൻ

എന്നിൽ ഒരു തുള്ളി ജീവബന �ാക്കിയുള്ളൂ

മനുഷ്യർക്ക് ബവണ്ടാ! പ്രകൃതിയാം ഞാൻ

വീണ്ടും തിരിത്തെക വിളിക്കുന്നു പ്രളയ!ിത്തെന

മുൻപ് എത്തെ% ബലാക!ിൻ വരദാനമായ ഞാൻ

ഇത്തെന്നത്തെ% ബലാക!ിൽ പ്രതികാരമായ്

പണ്ട് ഞാൻ ജീവനു ജന്മബമകും

ഇന്ന് ഞാൻ ജീവത്തെ% കാലനാകും

പ്രകൃതിയുത്തെണ്ടങ്കിബല മനുഷ്യനുള്ളൂ

മനുഷ്യാ ഈ സത്യത്തെ! തിരിച്ചറിയൂ

ബദവിക പി.എസ്10 D

തളിര് 
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                 �ാനസാന്തരംറ്റ6ഹടെത്തതിരിടെകവിളിക്കുന്നു

          ഒരു തണുപ്പുളള രാത്രിയിൽ,നിലാവിത്തെന ബനാക്കി ഉമ്മറത്തെ! fാരു കബസരയിൽ

കി8ന്നുത്തെകാണ്ട്  സകറിയാ  വളത്തെര  ഉത്കണ്ഠബയാത്തെ8  fിന്തിക്കുകയാണ്.  ഇന്ന്

യഥാ൪ത്ഥ!ിൽ, ഞാൻ  കണ്ടത്;  ഓ  അത്തെതാന്നും  എനിബക്കാ൪ക്കാബന  സാധിക്കുന്നി9.
എന്നും  നാട്ടുകാരുത്തെ8  മുൻപിൽ  തലയുയ൪!ിന8ന്നിരുന്ന   ഞാൻ  ഇന്ന്  ആദ്യമായി

തലകുനിബക്കണ്ടി വന്നു.

                           എ9ാവരും എത്തെ% ബനത്തെര തിരിഞ്ഞ് ഓബരാരു!൪ക്ക് പറബയണ്ടത്

പറഞ്ഞിട്ടാ  ബപായത്.  അബതാത്തെ8ാ(ം  എ9ാവരുംതത്തെന്ന  ഇക്കാര്യം

അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.ത്തെപത്തെട്ടന്ന് അക!് നിന്ന് ഒരു വിളി അ(ച്ചാ വന്ന് കി8ബന്നാളു,

കി8ക്ക ഒരുക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൾ ഒന്നും പറയാത്തെതയാണ് ഇന്ന് വീട്ടിൽനിന്നും ഇറ  ങ്ങിയത്.

ഞാൻ  വിfാരിച്ചു  ഇന്ന്  എബന്നാ8്  ഒന്നും  മിണ്ടുകയിത്തെ9ന്ന്.  ഒരു  ത്തെത9ാശ്വാസമായി.

അവത്തെളബന്നാ8്  മിണ്ടിയബ9ാ.  ഹൃദയ!ിത്തെ%  ഭാരം  കുറച്ചു തണുത്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.  ഞാൻ

ഒന്നു  നിവ൪ന്ന്  കൈകത്തെ{ാന്ന്  ഉയ൪!ി  ത്തെനഞ്ചുവിരിത്തെച്ചഴുബന്നറ്റു.  ഞാൻ  ആനിബയാ8്  ആ

വിളത്തെക്കാന്നു കാണിച്ചുതരുബമാന്ന് ബfാദിച്ചു. മറുപ8ി     ഒന്നും ബകൾക്കാ!തിനാൽ ഞാൻ

ന8ക്കുവാനായി  കാല്  ഒന്നു  നീക്കുന്നബനര!്  ത്തെപത്തെട്ടന്ന്  അവൾ  വിളക്കുത്തെകാണ്ടുവന്നു.

സൂക്ഷിച്ചു  കയറി  വരൂ  അ(ച്ചാ.  ഒരു  ആഗ്രഹത്തെമന്നബപാത്തെല  ത്തെപത്തെട്ടന്ന്  സകറിയായുത്തെ8

മനസ്സിൽ  അവൾ  ഒരു  മകളായി  മാറി.  ഞാൻ  അവബളാ8്  പറഞ്ഞു,  ഇന്ന്  ന8ന്നത്  നീ

അറിഞ്ഞുണ്ടാകുമബ9ാ.അവൾ  പറയാനായി  ചുണ്ട്  ഉയ൪ത്തുന്നി9  എന്നു  കണ്ടബ(ാൾ

സകറിയ  തു8൪ന്നു  പറഞ്ഞു,  നീ  അവൻ  ത്തെfയ്ത  വൃ!ിബക8ിന്  എത്തെന്നയും  അവത്തെനയും

ത്തെവറുക്കരുത്.  ഇ9 അ(ച്ചാ,  ഞാനത്  എബ(ാബഴ മറന്നുകഴിഞ്ഞു.  അവളതു പറഞ്ഞബ(ാൾ

സകറിയായുത്തെ8 ഉളളിത്തെല എ9ാ ത്തെവമ്പലും അകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. സകറിയാ പറഞ്ഞു; ആൾ

ക്കാ൪ നിത്തെന്ന ആ കാര്യം പറഞ്ഞ് പരിഹസിബച്ചക്കാം.  എന്നാൽ നീ ഭയത്തെ(8രുത്.  ഇ9

അ(ച്ചാ  എന്ന്  പറഞ്ഞ്  അവൾ  മുറിയിബലക്ക്  ബപായി.  സകറിയാ  മുഖത്തെമാന്ന്  തിരുമ്മി

കി8ന്നു.  ആനി  തത്തെ%  മു8ിയിഴകബളാബരാന്ന്  വി8൪!ി  വാതില8യ്ക്കാൻ  തു8ങ്ങിയബ(ാൾ
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ത്തെപത്തെട്ടന്ന്  ആ  ഇരുട്ടിലൂത്തെ8  ആബരാ  ന8ന്നുവരുന്നുണ്ട്.  കാത്തെലാച്ചകളുത്തെ8  ശബ്ദം  ബകട്ടാണ്

അവൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

                                       ത്തെപത്തെട്ടന്ന് തത്തെന്ന അവൾക്ക് ആരാ വരുന്നത്തെതന്ന് മനസ്സിലായി.

അവൾ  അത്  കാര്യമാക്കാത്തെത  വാതിൽ  fാരിയിട്ടതിനു  ബശഷം  മുറിയിബലക്കു  ബപായി.

സകറിയാ  മയങ്ങിതു8ങ്ങിയിരുന്നു.  ത്തെപത്തെട്ടന്ന്  ആ  ശബ്ദം  ബകട്ടവനുണ൪ന്നു.  അത്  തത്തെ%

മകബ%താത്തെണന്ന്  അവൻ  തിരിച്ചറിയാൻ  ഒരു  നിമിഷം  മതിയായിരുന്നു.  മകത്തെ%  ശബ്ദം
ബകട്ടബ(ാൾ  അവനിന്ന്  കാണിച്ച   വൃ!ിബക8ിനബ9  താൻ  എ9ാവരുത്തെ8യും  മുന്നിൽ

പരിഹാസപാത്രമായി  തീ൪ന്നത്തെതന്ന്  അവൻ  ഓ൪ത്തു.  ത്തെപത്തെട്ടന്ന്  സകറിയാ  തത്തെ%

മകനിന്ന് കാണിച്ചത് ഓ൪ത്തു.

                                               ചുവന്നുതുടുത്തുകി8ക്കുന്ന ആകാശം,  മരങ്ങൾ, കിളികളുത്തെ8

മധുരമായ  ഗാനങ്ങൾ,  ഇവത്തെയ9ാം  നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രഭാതം.  ജാലകപാളികൾക്കി8യിലൂത്തെ8

ക8ന്നുവന്ന ത്തെവളിച്ചം ആനിയുത്തെ8 മുഖത്തുതട്ടി. അവൾ ത്തെമത്തെ9 കണ്ണുfിമ്മി തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

പത്തെക്ഷ  പ്രതികൂലമായ  സൂര്യത്തെ%  രശ്മികൾ  അതിന്  സമ്മതിച്ചി9.  അവൾ  കൈകകൾ

കണ്ണിനുമുകളിൽ മറച്ച് മു8ികൾ ചുരുട്ടിത്തെകട്ടിയതിനു ബശഷം കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു. അവൾ ത്തെമത്തെ9

കൈകകൾ തത്തെ% മുഖത്തുകൂ8ി മു8ിയിബലക്ക് ഉരസി. അവൾ കൈകകൾ കൂ(ി പ്രാ൪!ിച്ചതിനു

ബശഷം  പ്രഭാതക൪മ്മങ്ങൾ  നി൪വഹിക്കാൻ  ബപായി.  അവൾ  കുളിച്ച്  മുറിയിബലക്ക്

വന്നബ(ാൾ  അവിത്തെ8  അബ്രഹാമിത്തെന  കാണുന്നി9.  അവൾ  പരബവശബ!ാത്തെ8  ചുറ്റിലും

ബനാക്കി,  കണ്ടി9,  ഉറത്തെക്ക  വിളിച്ചു.അതുബകട്ടാണ്  ഞാൻ  ഉണ൪ന്നത്.  തിടുക്ക!ിൽ
എന്താണ്  കാര്യത്തെമന്നറിയാൻ  ആനിയുത്തെ8  അടുബ!ക്ക്  ത്തെfന്നബ(ാൾ  അവൾ  കാര്യങ്ങൾ

എ9ാം  വ്യക്തമാക്കി.  ഞാൻ  ത്തെപത്തെട്ടന്ന്  ബപ8ിച്ചുത്തെവങ്കിലും  അവനിങ്ങ്  വബന്നാളും  എന്ന്

പറഞ്ഞു. അവൾ ത്തെfറുതായി തത്തെ% ഭയത്തെ! മാറ്റി. അവൾ പ്രഭാതഭക്ഷണം ത{ാറാക്കുവാൻ

അടുക്കളയിബലക്ക്  ബപായി.  കുറച്ചുകഴിഞ്ഞ്  അ(ച്ചാ  വാ  fായ  എടു!ിട്ടുത്തെണ്ടന്ന്

പറഞ്ഞുത്തെകാണ്ട്  ആനി  തീൻബമശയിബലക്ക്  വന്ന്  എത്തെന്ന  കാത്തുനിന്നു.
പ്രഭാതഭക്ഷണ!ിനു  ബശഷം  ഉമ്മറത്തെ!  fാരുകബസരയിൽ  വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു

ഞാൻ.  ആനി  ഒരു  സഞ്ചിയുത്തെമടു!്  എത്തെ%  അടു!്  പറ ഞ്ഞ്  അവൾ

പലfരക്കുസാധനങ്ങൾ  വാങ്ങാൻ  ബപായി.  കുത്തെറ  ബനരമായിട്ടും  അവത്തെളയും,  അവത്തെനയും
കാണാത്തെത ഞാൻ ക൪!ാവിബനാടു പ്രാ൪!ിച്ചുനിൽക്കുബമ്പാൾ ആനി സാധനങ്ങളുമായി

തളിര് 
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വന്നു.  അവബളാ8്  ഞാൻ  കൈവകിയത്തെതന്താത്തെണന്ന്  ബfാദിച്ചു.  അവത്തെളാന്നും  മിണ്ടിയി9.
കുറച്ചുബനര!ിനു  ബശഷം  ഞാൻ  ഉറത്തെക്ക  ഒന്നു  വിളിച്ചു  പറഞ്ഞതിനു  ബശഷം

അങ്ങാ8ിയിബലക്കു  ബപായി.  അവിത്തെ8  fായക്ക8യിൽ  എബന്താ  പ്രധാനത്തെ(ട്ട  വിഷയം

കിട്ടിയിരുന്നു  കുറ്റങ്ങൾ  പറയാൻ,  ഞാൻ  അവരുത്തെ8  കൂത്തെ8  ഇരുന്നബ(ാൾ  എ9ാം

ബ�ാധ്യത്തെ(ട്ടു.  തത്തെ%  മകൻ  എന്താണ്  ത്തെfയ്തത്തെതന്ന്  fായക8ക്കാരൻ  ബലാഹിതാക്ഷത്തെ%

വായിൽ നിന്ന് ബകട്ടബ(ാൾ മദ്യപിച്ചു ലക്കി9ാത്തെത ഒരു ത്തെപണ്ണിത്തെന ബകറി പി8ിച്ചിരിക്കുന്നു.

ത്തെപത്തെട്ടന്ന് എത്തെ% അ8ിവയറ്റിത്തെലാരു ആളലായി ആ വിഷയം മാറിയിരിക്കുന്നു. 

                                                  ത്തെപത്തെട്ടന്ന് ഒരു വലിയ ശബ്ദം കൂ8ിബകട്ടബ(ാൾ ഞാൻ

കട്ടിലിൽ നിന്നും എഴുബന്നറ്റു. അവൻ കു8ിച്ചുലക്കി9ാത്തെത അവത്തെള fീ!പറയുകയാണ്. അത്

സഹിക്കവ{ാത്തെത  ഞാനവത്തെന  ഒന്നു  ത9ി.  അവനാ  ത9ിൽ  ബ�ാധംത്തെകട്ടുവീണു

കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രാവിത്തെല അവബനാ8് സംസാരിക്കാത്തെമന്ന് കരുതി സകറിയാ വീണ്ടും ബപായി

കി8ന്നു. 

                                                                     രാവിത്തെല ഒരു നന്മയുത്തെ8 പ്രകാശം ബപാത്തെല

സൂര്യത്തെ% പ്രഭയായിരുന്നു എങ്ങും.  അബ(ാഴും ആ ത്തെവയിലിന് രാത്രിയുത്തെ8 തണു(ായിരുന്നു.
ആനി  രാവിത്തെല  എഴുബന്നൽക്കുബമ്പാൾ  അബ്രഹാം  തത്തെ%  കാൽക്കൽ  വീണ്

കരഞ്ഞുത്തെകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ത്തെപത്തെട്ടന്ന് ആനിയുത്തെ8 മനസ്സിൽ അത്തെതാരു അലിവിത്തെ%

സ്പ൪ശനമായി മാറികഴിഞ്ഞിരുന്നു. ത്തെപത്തെട്ടന്ന് അവൾ അവത്തെ% കൈകകളിൽ പി8ിച്ചു. അവൻ

പറഞ്ഞു;  ആനി എബന്നാ8്  ക്ഷമിക്കണം.  എത്തെ% വൃ!ിത്തെകട്ട മദ്യപാനമാണ്  എത്തെന്ന ഈ

തിന്മയിബലക്ക്  വഴുതിവീഴി(ിച്ചത്.  ഞാനിനി  ഒരിക്കലും  മദ്യപിക്കുകയി9.  എത്തെന്ന  നീ

ത്തെവറുക്കരുബത. ഈ സമയം സകറിയാ വാതിലിനരികിലുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അവളുത്തെ8 ആ

വാക്കുകൾക്കായി  കാബതാ൪ത്തുനിന്നു.  അവൾ  പറഞ്ഞു;  ഇനി  ഒരിക്കലും  നിങ്ങൾ

മദ്യപിക്കരുത്.  അത്തെതത്തെന്ന  തള൪!ിക്കളയും.അവ൪  പരസ്പരം  ത്തെകട്ടിപി8ിച്ചുത്തെകാണ്ട്

കരഞ്ഞു.  അതുകണ്ട സകറിയായുത്തെ8 മനസ്സിത്തെന ബ�ഹം എന്ന ഒരു സ്വ൪ഗം ബത8ിത്തെയ!ി.

പിത്തെന്നയും ആ ത്തെവയിലിന് തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

തളിര് 
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           എടെന്റഅമ്മമ്മ  

    താത്തെഴ ത്തെവക്കാത്തെത ലാളിച്ച് വള൪!ിയ

                               ഒരമ്മമ്മയുണ്ടായിരുത്തെന്നനിക്ക്

        ആയിരം കഥ പറ   ഞ്ഞ് എത്തെന്നയുറക്കുത്തെന്നാ-

                             രമ്മമ്മയുണ്ടായിരുത്തെന്നനിക്ക്

       ത്തെകാതിതീരാ! ഉമ്മത്തെവത്തെച്ചത്തെന്ന  ബനാക്കുന്ന

                               ഒരമ്മമ്മയുണ്ടായിരുത്തെന്നനിക്ക്

        എൻമുഖം വാ8ാത്തെത സൂക്ഷിക്കുത്തെന്നാര-

                               മ്മമ്മയുണ്ടായിരുത്തെന്നനിക്ക്

          എന്നുത്തെമൻ മനസ്സി ൽ ബനാവറിയുത്തെന്നാര-

                                  മ്മമ്മയുണ്ടായിരുത്തെന്നനിക്ക്

           ആനന!ിത്തെലബ(ാഴും പുഞ്ചിരി കാക്കുത്തെന്നാ-

                                      മ്മമ്മയുണ്ടായിരുത്തെന്നനിക്ക്

           കണ്ട്ത്തെകാതി തീരാത്തെത ബപായ് മറത്തെഞ്ഞാരു-

                                      അമ്മമ്മയുണ്ടായിരുത്തെന്നനിക്ക്

           കാണാൻ ത്തെകാതിബയത്തെറയുത്തെണ്ടന്നമ്മമ്മത്തെയ............      

തളിര് 
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അറ്റ:ാഴുംടെവയിലിന്തണു:ായിരുന്നു
      

പുലർകാല  ബവളയിത്തെല  പുല്ലുകൾക്കി8യിലുള്ള  പളുങ്കുമണികൾ  fവിട്ടിത്തെമതിച്ച്

ന8ക്കുകയായിരുന്നു  �ാലു.  മതിലുകൾ  ബപാലുള്ള  കന!  ബകാ8മഞ്ഞിലൂത്തെ8  മഞ്ഞിത്തെന

ബവർതിരിച്ചുള്ള ആ ന8!ം അവന് ഏത്തെറ രസകരമായി ബതാന്നി.  പറമ്പിലൂത്തെ8 അബങ്ങാട്ടും

ഇബങ്ങാട്ടും അവൻ ഓ8ി  ന8ന്നു.  fാ8ി  മറിഞ്ഞ് അവൻ എ!ിയത്  കളകളാരവബ!ാത്തെ8

അവൻ എ!ിയത്  കളകളാരവബ!ാത്തെ8 ഒഴുകുന്ന ഒരു ത്തെകാച്ചു നദിക്കരയിലാണ്.-  "ഹാ!

എത്തെന്താരു ഭംഗിയാണ്  നിത്തെന്ന കാണാൻ  "ആബരാത്തെ8ന്നി9ാത്തെത അവൻ പറഞ്ഞു.-'  എത്ര

നാളായ് ഞാൻ ഇവിത്തെ8 വന്നിട്ട് . എന്നിട്ട് ഇത്രനാളും നിത്തെന്ന ഞാൻ കണ്ടി9ബ9ാ.ഇതുവത്തെര

നീ  എവിത്തെ8യായിരുന്നു?''.  ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിത്തെല ബfാദ്യങ്ങളുത്തെ8 ത്തെകട്ടുകളഴിഞ്ഞു.''  �ാലു

......''  പുറകിൽ നിത്തെന്നാരു വിളി  മൂ8ൽമഞ്ഞിത്തെ% ത്തെകട്ടുകൾ അകന്നിരുന്നു.  "അ9 ഇതാര്

കുഞ്ഞൂട്ടബനാ?  എ(ം  വന്നു  ?''  ''ദാ  ഇ(ം  .{്  ന്താ  ഇവിത്തെ8  ബനാക്കിക്കബണ  ?"  ''ഓ

ഞാനിതിത്തെ%  ഭംഗി  ആസ്വദിക്കുവാ.  നീ  ഇബങ്ങാട്ടു  വബന്ന  ഒരു  കൂട്ടം  കാണിച്ചു  തരാം."

കുഞ്ഞൂട്ടൻ  ത്തെമത്തെ9  �ാലുവിത്തെ%  അടുബ!ക്ക്  നീങ്ങി.  എന്താണാ  കാഴ്ച്ചത്തെയന്നറിയാൻ

കുഞ്ഞൂട്ടൻ  കൗതുകബ!ാത്തെ8  ആ  ത്തെതളിനീരിബലക്കു  ബനാക്കി.  കുബറ  കുഞ്ഞു  മത്സ്യങ്ങൾ

കൂട്ടമായ്  ത്തെവള്ള!ിലൂത്തെ8  അബങ്ങാട്ടുമിബങ്ങാട്ടും  പരക്കം  പായുന്നു."എന്തിനാ  ഇവരിങ്ങത്തെന

ത്തെതക്കുവ8ക്ക്  പായുബന്ന?"�ാലുവിന്  വീണ്ടും  സംശയമായ്  .''  ആ  .....  അതി(ം

ഓ8ിക്കളിക്കാന്ന് ബതാന്നണ്" "വാ.. മ്മക്ക് വീട്ടിബ(ാവാ ".�ാലുവിത്തെ% സംശയമ8ങ്ങിയി9.

എങ്കിലും  കുഞ്ഞൂട്ടൻ  പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്  ഇരുവരും  കൂ8ി  വീട്ടിബലക്ക്  ന8ന്നു.�ാലു

ത്തെപാട്ടിക്കാത്തെത  ത്തെവച്ച  മഞ്ഞിൻ  തുള്ളികൾ  അബ(ാബഴക്കും  അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു.

സൂര്യരശ്മികൾ  മരച്ചി9കൾക്കി8യിലൂത്തെ8  നുഴഞ്ഞിറങ്ങുന്നു.  വീട്ടിത്തെല!ിയപാത്തെ8  വയറിത്തെ%

പ്രതിബഷധം വകത്തെവക്കാത്തെത ഇരുവരും കളിബക്കാപ്പുകളുമായി കൈമതാനബ!ബക്കാട്ടി.  അവർ

കൈമതാനത്തെ!!ിയതും മഴത്തുള്ളികൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കാൻ തു8ങ്ങി.�ാലുവും കുഞ്ഞൂട്ടനും

ഒരു മര!ിൽ ചുവട്ടിൽ അഭയം  ബത8ി.  മണ്ണിൽ പതിച്ച മഴത്തുള്ളികൾ കൈമതാന!ിൽ

തളിര് 
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ഒഴുകി  ന8ന്നു.  സമയം  ക8ന്ന്  ബപായത്  �ാലുവും  കുഞ്ഞൂട്ടനും  അറിഞ്ഞി9.  മഴ  മാറി

ത്തെവയിൽ  വീണ്ടും  fാരന്മാത്തെരബ(ാത്തെല  നുഴഞ്ഞിറങ്ങാൻ  തു8ങ്ങി.  സമയം  ഉച്ചയായി

ത്തെവള്ള!ിൽ മുങ്ങിക്കി8ക്കുന്ന കൈമതാനം ബനാക്കി ഇരുവരും വീട്ടിബലക്ക് ന8ന്നു.' അബ(ാഴും

ത്തെവയിലിന് തണു(ായിരുന്നു.'

ദിൽഷ �ിനു

തളിര് 
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നഷ്ടടെ:ട്ടവിശ്വാസം

ആ അമ്മയതാ തൻ കുഞ്ഞിത്തെന വാരിപ്പുണർന്നു
വാരിപ്പുണർന്നു മാബറാടു ബfർത്തു ത്തെവത്തെച്ചാരാ പൂ ബപാലുള്ള കൈകകൾ

പിച്ചിച്ചീന്തിത്തെയാരാ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിത്തെന .......
മഴയായ് ത്തെപയതിറങ്ങി കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ അമ്മയിൽ നിന്നും

സംരക്ഷിബക്കത്തെണ്ടാരാ അച്ഛൻ ത്തെfത്തെയ്താരാ ക്രൂരതകൾ
ജമ്മം നൽകിത്തെയാരാകൈക്കകൾ ക്രൂരത കാട്ടുബമ്പാൾ

വിങ്ങിത്തെ(ാട്ടുന്നു..... ബതങ്ങുത്തെന്നാരാ അമ്മതൻ മനം
വിശ്വാസ!ിൻബമൽ ത്തെകട്ടിത്തെയാരാ താലിച്ചര8്
ത്തെപാട്ടിത്തെച്ചറിയുന്നു മനസ്സിൽ നിത്തെന്നബന്നക്കുമായ്

നഷ്ടത്തെ(ത്തെട്ടാരാ വിശ്വാസം.............

നഷ്ടത്തെ(ത്തെട്ടാരാ ജീവിതം................
ബതങ്ങുത്തെന്നാരാ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിൻ മനം

നാത്തെളത്തെയൻ ജീവിതമിനിത്തെയത്തെന്തബന്നാർക്കുബമ്പാൾ
അനാഥത്വ!ിൻ fവറ്റുത്തെകാട്ടയിത്തെലറിയത്തെ(ടുന്നു
പരാജയ!ിൽ fവിട്ടുപ8ികൾ എണ്ണിക്കയറുന്നു

ഇനിത്തെയന്തുത്തെണ്ടൻ ജീവിത!ിത്തെനാരാശ്വാസമായ്

അമ്മ....... എന്നുമമ്മ മാത്രം
കൂത്തെ8യ താ നഷ്ടത്തെ(ത്തെട്ടാരാ വിശ്വാസവും

അപ്പുറ!താ ലാളിക്കുന്നച്ഛനാത്തെക്കാച്ചിത്തെന
ബനാക്കി നിൽത്തെക്ക പി8യുന്നി പിഞ്ചു കുഞ്ഞിൻ മനം
ബfർത്തുവച്ചമ്മ ത്തെfാ9ി അമ്മയുത്തെണ്ടന്നും നിൻ കൂത്തെ8

ഒഴുകുന്നു കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ മിഴിരണ്ടിലും
നഷ്ടത്തെ(ത്തെട്ടാരാ വിശ്വാസ!ിനി8യിൽ

വളർന്നു വത്തെന്നാരാ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിൻ ജീവിത മിനിത്തെയന്ത്?
അറിയിത്തെ9 വിബ8ത്തെക്കൻ വിശ്വാസങ്ങൾ പരക്കുന്നു

സമാധാന!ിൻ പക്ഷികൾ കൂടുവിത്തെട്ടാഴുകുന്നു

തളിര് 
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നഷ്ടത്തെ(ത്തെട്ടാരാ വിശ്വാസങ്ങൾ.............
നഷ്ടത്തെ(ത്തെട്ടാരാ സംസ്കാരങ്ങൾ മാത്രം

തളിര് 
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A  DAY  AT  THE  BEACH

A  boy of  eleven,  Was  coming  to  home  from  school.  He  opened  the  door
with  a  kick and  the  the closed  it  with  a  bang.  His  Mom  was  curious  with
the  sounds  and  come  to  know    what  was  that.  Seeing  His son  with  tears  in
his  eyes,  His  mom  asked  what  happened. Like  every   mediocre  school
student,   he  hadn’t   done  his   homework.   His  mom  asked,  “Jastin,   what
happened  ?  He  answerd  in  a  low  frequency  voice ,  I  forgot  to  do  my
homework.  Even though  He  didn’t  liked  to  do  homework, he   told    lie.  As
usual,  his  mother  told  him  some  ‘be  positive’  words  and  he  got  bored.  Both
his  mother  and  father  was  not  much  strict.  Still,  he  didn’t  had  a  peaceful
life.  He  was  considered   a  black  sheep  in  the  family.

                                

                                The  next  day  was  a  holiday.  So  he  didn’t  do  anything
books.  Suddenly,  someone  knocked the  door   of  his  room. It was  his father .
Son,  tomorrow  we  are going  for  a  trip  to  the  mexico  beach . So  pack
everything  you  need . We  have  to  go  early morning . All  the  dissappointment
and  deppression  that  ruled  his  life  was  washed  away  from  a  moment .

Justin had never seen a beach in his life for real . He was really exited. He jumped
on to his bed and

started counting each and every second and made it to next morning

                                         the next morning he woke early and started doing his
morning father. 

Three of them . Went on to the he was going to to see a beach for the first time

തളിര് 
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                        Soon, he reached the beach . The beach was not as he thought. There
was a loved

and horrible but it was good. He enjoyed the scenery. But not for long . As he was
playing in the

water, he saw square waves just in front of him. He recalled the words his physics
teacher. 

Whenever you see square waves in a sea, run away from there. Because, there will
be an up

coming tsunami . Justin screamed aloud that there will be a tsunami now. Some of
the people

ran with him while others stayed there . They thought that it was a prank . Until
they saw the

tides  going far  from them .  They too ran  with him .  Everyone was  saved just
because of justins timing and wisdom. Justin was the here of the day . Everyone
thanked him that was very wonderful 

day in the beach and a very scary experience.

തളിര് 
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MY WONDERFUL DREAM

Oh! my wonderful dream     
you make me happy
and it is about glowing in stream
while thinking about my dream

                     
                         Oh! My mom she steps into there 
                          And my pappa he is inspiration
                          I am got the inspiration where ....
                          I am down into the life’s sadness
                           
                     
Wonderful dreams come out from wonderful memories
And it also inspiration for life
And it makes the sorrows be happy
And also make the smile be sorrow

                         The moon touch in my dream
                          And the sun gave lights for it
                          My mom is the best flower in my yard
                          And my pappa is the sun who gaves the light
                          
                            
Dream have two keys there
Sorrows and the happines
Both keys makes the dream wonderful
As the plano makes the bright music 
when the both keys together work

തളിര് 
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                           keep clam with your dream
                           and yet nothing makes it bad 
                           because you are the great step to your dream 
                           And you only can make it wonderful

Oh! my god you can make it beautiful
And my pappa you can make it wonderful
And my mama you are the hands of my life
And i am yourself is the flower.

തളിര് 
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തളിര് 
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