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ഗഗാനന്ധിജന്ധിയയെ  നമുകക്ക്   
ആവശശ്യമുണണഗാ...

നമ്മുടടെ  ഇനനന്ത്യാ  മഹന്ത്യാരന്ത്യാജനജ്യം  സസന്ത്യാതനനതത്തിടന്റെ  73ാന്ത്യാജ്യം

വന്ത്യാര്ഷത്തികതത്തിലലേക്കടുക്കുലമന്ത്യാള്  നമ്മള്  സസയജ്യം  ലചന്ത്യാദത്തിലക്കന്ത്യാണ്ടതുണ്ടണ.
ഒന്നുകൂടെത്തി  നമുക്കണ  ഗനത്തിജത്തിടയ  ആവശനമുലണ്ടന്ത്യാ?

രണ്ടന്ത്യാമടതന്ത്യാനന്ത്യാലലേന്ത്യാചത്തിക്കന്ത്യാടത ഒറ്റവന്ത്യാക്കത്തില് നന്ത്യാജ്യം  പറലഞ്ഞേക്കന്ത്യാജ്യം  "ഇല"
ഈ  ആധുനത്തിക  കമമ്പ്യൂട്ടര്  യുഗതത്തില്  ഗന്ത്യാനത്തിജത്തിയുടടെ  ചര്ക്കയുജ്യം
വസ്ത്രശശലേത്തിയുജ്യം  നമുക്കണ  ആവശനമുലണ്ടന്ത്യാ?.  ഇലന്ത്യായത്തിരത്തിക്കന്ത്യാജ്യം,  പടക്ഷെ ആ
വനകത്തിയുടടെ  സന്ത്യാനത്തിധനജ്യം  ഇനണ  പലേ  കന്ത്യാരനങ്ങള്ക്കുജ്യം  നമുക്കണ
ആവശനമന്ത്യാണണ.  1947 ല്  സസന്ത്യാതനനജ്യം  കത്തിട്ടത്തിയ  ഇനനയുജ്യം  ഇലപന്ത്യാഴടത
ഇനനയുജ്യം തമ്മത്തില് ടചറത്തിയ ടചറത്തിയ വനതനന്ത്യാസങ്ങലളേ ഉള.  ഇനണ നമ്മുടടെ
ഇനനക്കണ  വലേത്തിയ ഒരു നനീതത്തി  പനീഠജ്യം  ഉണ്ടണ.  പടക്ഷെ എലന്ത്യാവര്ക്കുജ്യം ഒലര
ലപന്ത്യാടലേയുള്ള  നനീതത്തി  ലേഭനമന്ത്യാക്കന്ത്യാന്  ഇലപന്ത്യാഴജ്യം  കഴത്തിയുനത്തില.  പലേ
സന്ദര്ഭങ്ങളേത്തിലജ്യം  നന്ത്യാജ്യം  കന്ത്യാണുനതണ  സസന്ത്യാധനീനമുള്ളവനണ  ഒരു  നനീതത്തിയുജ്യം
ഇലന്ത്യാതവനണ മടറ്റന്ത്യാരു നനീതത്തിയുമന്ത്യാണണ.  ജനന്ത്യാധത്തിപതന ഇനന എനണ വലേത്തിയ
ഖനന്ത്യാതത്തിയുള്ള  ഇനനയത്തില്  പലേതുജ്യം  പ്രമുഖര്  തനീരുമന്ത്യാനത്തിക്കുന്നു.

ഇതത്തിടനതത്തിടര ലപന്ത്യാരന്ത്യാടെന്ത്യാന് ഗന്ത്യാനത്തിജത്തിടയ നമുക്കന്ത്യാവശനമന്ത്യാണണ. 
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ഒരു  പന്ത്യാര്ട്ടത്തിയുലടെയുജ്യം  ലലേബലേത്തില
ഗന്ത്യാനത്തിജത്തി സമരജ്യം               ടചയ്തതണ.മനുഷനന് എന ഒറ്റ ലേന്ത്യാബലേത്തിലേന്ത്യാണണ,
ആ  പരത്തിഗണനയത്തിലേന്ത്യാണണ.  ഗന്ത്യാനത്തിജത്തിയുടടെ  ഏറ്റവജ്യം  വലേത്തിയ
സമരമുറയന്ത്യായത്തിരുന്നു അഹത്തിജ്യംസന്ത്യാ പ്രസന്ത്യാനജ്യം. ഇനതണ ലനര് വത്തിപരനീതമന്ത്യായത്തി
അക്രമമന്ത്യായത്തി  മന്ത്യാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നു.  ഓലരന്ത്യാ  പന്ത്യാര്ട്ടത്തിയുജ്യം  തമ്മത്തില്  തലത്തി
ജനജനീവത്തിതജ്യം  സതജ്യംഭത്തിപത്തിക്കുലമന്ത്യാള്  മനുഷനന്  എന  ജന്ത്യാതത്തി  അവരുടടെ
മുമത്തില് ലതന്ത്യാറ്റുലപന്ത്യാകുകയന്ത്യാണണ. 
നമുക്കണ സസന്ത്യാതനനജ്യം തന മുറയത്തിലൂടടെ ഏതണ                   
പ്രതത്തിലഷധവജ്യം  നമുക്കണ  വത്തിജയത്തിപത്തിക്കന്ത്യാടമനത്തിരത്തിടക്ക  പന്ത്യാര്ട്ടത്തികള്
അക്രമമുറടയടുക്കുനതണ  അവരുടടെ രന്ത്യാഷനീയ പകലപന്ത്യാക്കലേത്തിടനയന്ത്യാണണ.
നൂറുലപരുടടെ അജ്യംഗബലേലപന്ത്യാലമത്തിലന്ത്യാത രന്ത്യാഷനീയ പന്ത്യാര്ട്ടത്തികള്
 ഹര്തന്ത്യാല്  നടെതത്തി  വത്തിജയത്തിപത്തിക്കുന്നുടണ്ടങത്തില്  അതണ  ജനങ്ങളുടടെ
ലതന്ത്യാല്വത്തിയന്ത്യാണണ.ഇതത്തിടനതത്തിടര  പ്രവര്തത്തിക്കന്ത്യാന്  ഗന്ത്യാനത്തിജത്തി  ലവണജ്യം.
മലതതര  രന്ത്യാഷജ്യം  എനണ  നന്ത്യാജ്യം  അലേങന്ത്യാരലതന്ത്യാടടെ  പറ ഞ്ഞുനടെക്കുന
ഇനനയത്തില് ജന്ത്യാതത്തിയുടടെ ലപരു പറഞ്ഞേണ തമ്മത്തില് തലന്ത്യാണണ.   സസന്ത്യാതനനജ്യം
കത്തിട്ടത്തി  72  ടകന്ത്യാലജ്യം  കഴത്തിഞ്ഞേത്തിടജ്യം  തനീണ്ടലജ്യം  ചന്ത്യാതുര്വര്ണനവജ്യം
പണ്ടടതലപന്ത്യാടലേ ഇലപന്ത്യാഴജ്യം  ഉണ്ടണ.  മനുഷനടന്റെ ജനീവത്തിത സസൗകരനങ്ങള്
മന്ത്യാത്രലമ  ടമച്ചടപട്ടത്തിടള.  ജന്ത്യാതത്തിയുടടെ  ലപരത്തില്  ഭത്തിനത്തിച്ചു  ലപന്ത്യായ  നമ്മടളേ
ഒനത്തിപത്തിക്കന്ത്യാനുജ്യം ഗന്ത്യാനത്തിജത്തി എന വനകത്തിയുടടെ സന്ത്യാനത്തിധനജ്യം
 അനത്തിവന്ത്യാരനമന്ത്യാണണ. അടെത്തിച്ചമര്തടപട്ട സമുദന്ത്യായങ്ങള്ക്കുജ്യം പന്ത്യാവടപട്ട



 ജനങ്ങള്ക്കുജ്യം  ലവണ്ടത്തി  3ാന്ത്യാജ്യം  സസന്ത്യാതനന  സമരതത്തിനണ  ലനതൃതസജ്യം
ടകന്ത്യാടുക്കന്ത്യാന് ഗന്ത്യാനത്തിജത്തി എന മഹതണ പുരുഷന് അനത്തിവന്ത്യാരനമന്ത്യാണണ. 
                                                       

                                                                                            റന്ത്യാഷത്തിദണ.സത്തി.എജ്യം   9.എ
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We are different
from others 



അമ  യയെന്ന രണക്ഷരര

മഗാനത്തുദന്ധിച്ചുള്ള അമന്ധിളന്ധി                         
ണപഗാലയെഗായണെന്നുയമനന്ധിയകന്നമ.
ഇരുടന്ധില് യവളന്ധിചര പരതത്തീടുന്നു
ണസ്നേഹതന്ധിന് തത്തീതഗായലന്നന്ധില്
അടുതന്ധിടുന്നു നന്ധിതശ്യവുയമന്നമ.
ണസ്നേഹതന്ധിന് മടന്ധിതടഗായണെന്നമ
വഗാത്സലശ്യതന്ധിന് പൂമരവത്തീയണെന്നമ
ഈശശ്വരന് തന്നവരദഗാനയമന്നമ
കണ്കുളന്ധിര്യക കണഗാലര
 മതന്ധിയെഗാവന്ധിലഗായെഗാപൂമരയത
അമയയെന്ന കടലന്ധില് തന്ധിരതലര
ണസ്നേഹതന്ധിന് തന്ധിരമഗാലണപഗായല
രഗാപ്പകലന്ധിലഗായത ജത്തീവന്ധിതരണപഗാലര
എനന്ധികഗായെന്ധിനല്കന്ധിയെ പുണെശ്യമഗായണെന്നമ
അമയയെന്ന രണക്ഷരര തന്ധിളങത്തീടു-
യമന്നുര ഒരഗായെന്ധിരര നക്ഷത്രങളഗായെക്ക് വന്ധിണന്ധില്

ഖദനീജ ഹനതണ
9th.B
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WHEN IT RAINS AGAIN          

When it rains comes again the fields filled with water 
when it rains stronger the fields were destroyed
miseries and difficulties came with stronger 
'oh my god please help me'
when it rains again, around many houses

the houses were filled with water
now the houses are just like an island

' oh my god please help me

now we are affected by flood 
now we are miseries 

'oh my god please help me'
oh flood oh flood



you destroy my dreams
you destroy my thoughts

 I know it is your revenge

oh nature please help us
please forgive us

I know you didn't ;because
we are the one who is destroying you

we will not repeat it again

oh god please forgive us
we know that these all are your experiment

please don't examine us

the nature the god
they are the one who stole 

our dreams our thoughts and our joy
I know that they stole these for a varied reason

the reason is the man

the selfish and the worst character of the man is the
reason

he is the main protagonist for this
man do not understand our difficulties

now they understanded
12



now the nature and god were overcome with delight
 few years before we are the heroes in front of the god and

nature
but when they can't put up with it  they punished us

now we are the zeroes in front of the god and the nature
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കലലാലയയ
                                                                                                       
സുന്ദരമലായ കലലാലയ ജജീവവിതയ
സുന്ദരമലാകവി തജീര്ത്ത ഓര്മകള
എന് മനസവില് ഓര്മകളതന്
തവിരമലാലതന് അടവിച്ചു കയറുമമലാള
ആഗ്രഹവിച്ചു മപലാക ുന്ന ു ഞലാന്
ആ ഇന്നലലകള തവിരവിച്ചു വലന്നങവില്,

ഒരുപലാടട് ലതറ്റുകള ലചെയ്ത ുലവങവില ുയ
എന്നലാലയ ലവറുത്തജീടര ുലതലാരവികല ുയ
മസ്നേഹവികലാന് നവിങ്ങലളെലന്ന പഠവിപവിച്ച മനരയ
മനപലാഠമലാകവി  ഞലാലനലന്നമത്തക ുയ
മറകലാനയ ലവറുകലാനയ 
നവിങ്ങലളെമന്തേ പഠവിപവിച്ചവില്ല ?

ഒരു വവിളെവിപലാടകലല ഞലാന  ണലായവിടയ           14



കലാണലാലത മപലായട് മറയുന
എന്നലാലയ മദേഷ ്യമമലാ ലവറുമപലാ
ഈ മനസവിലവില്ല അല്പയ മപലാല ുയ

ഇനവിയുയ തുടവിക്കുന്ന ഈ ഹ ൃദേയയ
നവിങ്ങലളെ മസ്നേഹത്തവിനലായവി കലാത്തവിരവിക  
സസൗഹ ൃദേത്തവിനട് മരണമവില്ലലയന്ന സത്യയ
എലന്ന പഠവിപവിച്ച കലലാലയയ

                                                                                 സഫ. എ .എയ
9 ബവി

        

                    കറ ുപവിലൂലട                             
ജജീവവിച്ച

ലവളുപട്  

ലവളുപവിലന മലാതയ മസ്നേഹവിച്ചവിരുന്ന ഒരലാളുലട കഥയലാണവിതട്. അയലാളുലട 
ജജീവവിതത്തവില് അയലാലളെ സഹലായവിച്ചതട് കറുപലായവിരുന. ഒരവികല് രലാജ ു എന്ന
ലവളുപവിലന മലാതയ മസ്നേഹവിക്കുന്ന മനഷ്യന് മഫലാണവിലൂലട 
ഒരലാളുമലായവിചെങ്ങലാത്തത്തവിലലാവുകയുയ ഒരവികല് അയലാലളെ തലന്റെ വജീടവിമലകട് 
ക്ഷണവിക്കുകയുയ ലചെയ്യുന. അങ്ങവിലന ക ടകലാരന് രലാജ ുവവിലന്റെ 
വജീടവിലലത്ത ുകയലാണട്. എന്നലാല് അയലാള കറുത്തട് ലമലവിഞട് തവികച്ചുയ 
ക്ഷജീണവിതനലായവിരുന. രലാജ ു അയലാലളെ വല്ലലാലത ലവറുക്കുകയുയ തലന്റെ വജീടവില് 



നവിന്ന ുയ ഇറകവി വവിടുകയുയ ലചെയട് ത ു. 
രണലാഴ്ചകഴവിഞട് രലാജ ു പുറത്ത ു മപലായവിവരുമമലാള ഒരപകടയ 

പറവി. ചെജീറവി പലാഞ ു വന്ന വലാഹനയ അയലാലളെ ഇടവിച്ചവിട. ലവളുത്ത രലാജ ുവവിലന്റെ
മദേഹമലാലക ചെ ുവന്ന മചെലാരയലായവി. ആരുയ രക്ഷവികലാന് തയലാറലായവില്ല. 
ലപലടന്നട് രണ്ടുകകകള അമദ്ദേഹലത്ത രക്ഷവിച്ച ു. അയലാളുലട  മുഖമത്തകട് 
ആശ ുപതവിയവില് മരലാഗലാവസ്ഥയവില് കവിടക്കുന്ന രലാജ ു നന്ദവിമയലാലട മനലാകവി. 
അമപലാഴലാണട് രലാജ ു തവിരവിച്ചറവിഞതട്. അതട് തലാന് നവിറത്തവിലന്റെ മപരവില് 
ഇറകവിവവിട ക ട ുകലാരനലാലണന്നട്. 
അതവില്പവിലന്ന അയലാള എല്ലലാവലരയുയ ഒരുമപലാലല മസ്നേഹവിച്ച ു.
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C V RAMAN Day 1888-1970   
This issue Focus on the life and contributions of sir CV 
Raman who was an Indian physicist and a noble prize 
winner from south India. Students have to study about him 
in various classes and in various subjects. In STD IX 
English. a letter titled 'A letter from an uncle's is included. 
Now read about him. 

 Know about sir CV Raman
   Sir  chandrasekhara venkata Raman (7 November 1888-
21 November 1970) was an Indian physicist from  
Tamil Nadu the carried out ground breaking work in the 
field of light scattering which earned him the 1930 Nobel 
prize for physics. He discovered that when light traverses a 
transparent material , some of the deflected light changes 
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wavelength . This phenomenon , subsequently known as 
Raman scattering ,results from  the raman effects . In 1954 
India honoured him with its highest civilian award, the 
Bharat Ratna.
                     He was honoured with a large number of 
honorary doctorates and memberships of scientific 
societies. He was elected a fellow of the royal society in 
1929. in 1941 he was awarded the Bharat Ratna. He was 
awarded the Lenin peace prize in 1957. In 1998, the 
American chemical society and Indian association for the 
cultivation of science, recognised Raman's discovery as an 
international Historic chemical landmark. 

അനലാമവിക. ലക 9-സവി

കലാലചെകയ                         

മലാത്യതത്വലമലന്തേന്നട് ലതലല്ലലാന്ന ുമറവിയലാലത
വവിരഹത്തവില് മവദേനയത ുളവില് നജീറവി
അറവിയമവ ഞലാനലാ വവിദേ ര സത്യയ
മറഞ ുമവലാ കലാലത്തവിന് ദേവിവ്യപ്രകലാശയ. 

അടയട് ക ുവലാന് വവിമവിഷ്ടമലാകണ്ണ ുകള അടഞട്
മരവവിച്ചകകകളെത ുളവില് ഒത ുകവി
മധ ുരയ ന ുകരലാന് പവിളെര്ന്ന ചെ ുണവില് 
ദേര്ശവിപ   മരണലമന്നവവിശത്വവവിജയവി.
തളെയ ലകടവിനവില്പ  സങടലമന്ന ുളവില് 
ഒത ുക ുവലാനലാകലാലത വവിത ുമവിലയന് ഉളയ
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തല്ഫലലമമന്നലാണയ ഒഴ ുകവി മവിഴവിനജീര് 
അനന്തേയ അനന്തേയ ധലാരധലാരയലായവി.

എട ുക ുമമലാ കദേവയ നന്മതന് ജജീവന്
മറക ുവലാമനലറ പണവിലപട ുമമലാള
ജനവിക ുമമലാ പ ുനര്ജന്മയ ഭ മവിതന് മലാറവില് 
വര ുയ കലാലത്തവിന് ശ ുഭപ്രതജീക്ഷയലായട്

ഋതത്വവികട് മഗലാപലാല് ഇ.എയ
9 ബവി 

ടകന്ത്യാഴത്തിഞ്ഞേണ
ലപന്ത്യാക ുന                          page no.1  

സസപണ നങ്ങള്
ലവളെവിച്ചത്തവിലന്റെ പ്രകലാശരശട് മവി അസ ട്തമയത്തവിമലകട് ചെലാഞ ു. രലാതവിയ ുലട 
ലവളെവിച്ചങ്ങള മവിന്നവിത ുടങ്ങവി. അകലലലയവവിലടമയലാ പച്ചപ ശവി പുഞവിരവിച്ച ു 
നവില്ക ുന്ന വ ൃക്ഷയ. അതവിലന്റെ ഇലകള പച്ചനവിറയ ലകലാട ുത്തത ുമപലാലല 
മവിന്നവിനവില്ക ുന്ന   ു. ഇടയട് കട് എവവിലടമയലാ പലനവിറത്തവില ുള പ കള എന്തേ ു
മമനലാഹരയ. 'മമലാലളെ'.......അമയലാ അമ വവിളെവിക ുന്ന ു. എലന്റെ സത്വപട് നയ 
പലാതവിവഴവിയലാകവി ഞലാന് അമയുലട അടുമത്തകട് ഓടവി. എന്തേലാഅമമ എലന്ന
വവിളെവിച്ചതട്. പ ുതവിയ പ ുതവിയ വ ൃക്ഷങ്ങലളെയ ുയ ഭ മവിയ ുലട 
മമനലാഹലാരവിതലയപറവിയ ുയ സത്വപയ കലാണ ുന്ന എലന്ന 'ആ' 
സത്വപമലലാകത്തവില് നവിന്നട് വഴവിതടഞ ുനവിര്ത്തവിയതട്. 'ഓ'....... നവിലന്റെലയലാര ു 
പ്രക  ൃതവിമസ്നേഹയ ഈ സത്വപട് നങ്ങലളെലാലക അവവിലട നവിര്ത്തവി വല്ലത ുയ 
പഠവിച്ച ലട നവിനകട്. 'ഹ ുയ'...... പ്രക ൃതവിലയപറവിയ ുയ പ്രക ൃതവിയവില് 



ജജീലവിക ുന്ന മമനലാഹരവസട് ത ുകലളെ പറവിയ ുയ അറവിയലാന് ശ മവികലാത്ത 
അമയലായവിമപലായമല്ലലാ എലന്റെ അമ. ഞലാന് എലന്റെ സത്വപ ട്നത്തവിലന്റെ വഴവി 
പ ര്ത്തവിയലാകലാന് മവണവി അകമത്തകട് ഓടവി. ജനല്പടവിയ ുലട മ ുകളെവില് 
കയറവി ഇര ുന്നട് നജീലലാകലാശത്തവിമലകട് എലന്റെ ക ുഞ ുമവിഴവികളെലാല് മനകവി 
പക ുതവിയ ുലട നവിലലാലവളെവിച്ചയമപലാലല  അമവിളെവിയമലാവന ുയ നക്ഷതങ്ങളെ ുയ 
എലന്ന തലന്ന ത ുറവിച്ച ുമനലാകവി. അവമരലാടലായവിര ുന്ന ു എലന്റെ പല കഥകളെ ുയ 
 ഞലാന് പറയ ുന്നതട്. അത ുലകലാണലായവിരവികണയ എമന്തേലാ ആഹലാദേമത്തലാലട 
എലന്നത ുറവിച്ചട്മനലാകവിയതട്. എന്നട് വവിചെലാരവിച്ചട് ഞലാന് മയകയ എന്ന അനശത്വര
സത്വപട് നത്തവിമലകട് ചെലാഞ ു. പവിന്നജീടട് ഞലാന് ശ ന്യതയവിലലായവി. മനരയ 
പ ുലര്ന്നതട് ഞലാന് അറവിഞവില്ല. സ ര്യലന്റെ പ ുഞവിരവിത കവിയലവളെവിച്ചയ  
എലന് അട ുമത്തകട് വന്ന ു 'എഴുമന്നല്ക ' എന്നട് എലന്റെ കലാതവില് മനയ 
ലചെലാല്ലവിയമപലാഴലാണട് ഞലാന് പ ുലരവി എന്ന സ ുന്ദര നവിമവിഷത്തവിമലകട് 
കലാലട് ലവക ുന്നതട്. അമ എലന്ന വവിളെവിച്ചത ുമപലാലല  എനവികട് മതലാന്നവി. 
അമയ ുലട അട ുമത്തകട് ഞലാമനലാടവി. 'അമമ'.......എലന്ന വവിളെവിച്ചതട് 
എന്തേവിമലാണട്. ഞലാന് വവിളെവിച്ചവില്ലമല്ലലാ അമ പറഞ.പവിലന്ന 
ആരലായവിരവിക്കുയ.പവിലന്നയലാണട് കലാര്യയ മനസവിലലായതട്.പ്രകൃതവിയുലട 
അമയലാലണലന്ന വവിളെവിച്ചതട്.അവളുലട കഥയുയ അവളുലട മകളെലായ 
വൃക്ഷകത്തകളുലട കഥയുയ പറയലാനലാണട് എലന്ന വവിളെവിച്ചതട്.ഞലാന് രലാവവിലല 
ഭക്ഷണയ കഴവിച്ചട് ദൂലര മുറലത്ത മരച്ചുവടവിലവിരുന കവിളെവികളുലട മധുര 
ഗലാനത്തവില് മുഴുങ്ങവി വൃക്ഷങ്ങമളെലാടട് കഥകള പറഞട് അങ്ങലന    
 മനരയ മപലായതട് ഞലാനറവിഞവില്ല.എലന്തേന്നവില്ലലാത്ത കലാറട്...ആകലാശത്തട് 
കറുത്ത തൂവല് ലകടകള വന.പ്രകൃതവികട് എമന്തേലാ                                
സയഭവവികലാന്             മപലാകുന്നതുമപലാലല എനവികട് മതലാന്നവി.    page no.2 
ഒരു മഴത്തുളവി എലന്റെ മുഖത്തു വന്നട് പതവിഞ.ഞലാന് അവവിലട നവിന്നട് 
വജീടവിലന്റെ ഉമറത്തട് മപലായവിരുന.മഴലയ ആസത്വദേവിച്ചട് നവിന.ലപടന്നട് എമന്തേലാ 
ലവളെവിച്ചയ എലന്റെ അടുമത്തകട് ഒലാടവിമറഞ.അതട് മവിന്നലലായവിരുന.മപടവിച്ചട് 
ഞലാന് അമയുലട അടുമത്തകട് മപലായവി നവിന.മഴ ഉച്ചതവിരവിഞ 
ആര്ത്തലച്ചുലകലാണവിരുന.രലാതവിയുലട ചെകവലാളെങ്ങള ഒനകൂടവി 
അടഞതുമപലാലല എവവിലടമയലാ പ്രകൃതവിയവിലല നവിലവവിളെവികള എല്ലലായവിടത്തുയ
ഭയത്തവിലന്റെ കണ്ണുകള.വജീടവിലല ലവളെവിച്ചത്തവിലന്റെ രശവികള അടര്ന്നട് അടര്ന്നട് 
മപലാകുന.ആമരലാ കതകവില് മുടന.അതട് അച്ഛനലായവിരുന.ആശത്വലാസയ പമക്ഷ
പ്രകൃതവിയുലട അലര്ച്ചലയ തടയലാനലായവില്ല എമന്നലാര്ക്കുമമലാള വല്ലലാലത്തലാരു
മപടവി.രലാതവി ഭക്ഷണയ കഴവിച്ചട് മനസവില് നലാലളെയുലട മലലാകലത്ത 
കലാണലാനലാകുമമലാ എന്നലാമലലാചെവിച്ചട് 
നവിദ്രയവിമലകലാളുകയലായവിരുന.അമപലാഴലാണട് അമയുലട നവിലവവിളെവി 
സത്വപനമലാലണന്നട് കരുതവി ഭയലപലടഴുമന്നറ്റു.പമക്ഷ അതട് 
സത്വപമല്ല.യഥലാര്ത്യമലായവിരുന.ഞലാന് ഭയന്നതുമപലാലലത്തലന്ന പ്രകൃതവികട് 



എമന്തേലാ സയഭവവിച്ചവിരവിക്കുന.ജനല് തുറന്നട് പുറമത്തകട് മനലാകവി.മരങ്ങലളെല്ലലായ
അവവിലട കടപുഴകവി വജീണവിരവിക്കുന.ഒനകൂടവി മനലാകവിയമപലാഴലാണട് എലന്റെ 
വജീടവിലന്റെ ഒന്നലായ നവിലമുങ്ങലാറലായവിരവിക്കുന.എന്തേട് ലചെയണലമന്നറവിയലാലത 
അച്ഛനയ അമയുയ ഭയയ ലകലാണട് നവിസഹലായരലായവി നവിന.ഞലാന് പലാതവിവഴവില്
ഉമപക്ഷവിച്ച സത്വപമലായവിരുന.ആ വ ൃക്ഷത്തവിനട് എന്തേട് പറവിയവിട ുണ ലാവ ുയ
.അമപലാഴലാണട് ഒര ു പ്രവര്ത്തവിലന്റെ ആളെ ുകള ഞങ്ങള അവവിലട കണ ു. 
ജലപ്രവലാഹത്തവിലന്റെ തലാളെങ്ങള എലന്റെ നലാദേയ മകളക ുന്ന ബ വിന്ദ ുവവില ലട 
പതവിഞ ു. ജനലവിലന്റെ പടവവില റലട ഇറങ്ങവി അവര് ഒറലകടലായവി 
കകമകലാര്ത്തട് ത ുഴഞട് നജീങ്ങവി. ഇത ു വലര ജജീവവിതത്തവില് മതലാണവിയവില് 
മപലാവ ുന്ന സത്വപയ മപലാല ുയ ഞലാന് കണവിടവില്ല. പവിലന്ന അവലര ഒര ു 
ക്യലാമവിമലകലാണട് മലാറവിയതട്. അവവിലട ക ുലറ ക ടകലാലര  ഞലാന് 
പരവിചെയലപട ു. പമക്ഷ, എലന്റെ ചെവിന്തേകള പ്രക ൃതവിലയ പറവിയലായവിര ുന്ന ു. 
പ്രക ൃതവിയട് ഇമപലാള എന്തേ ു സയഭവവിച്ചവിട ുണലാവ ുയ എന്ന ുളെള്ല ചെവിന്തേ എലന്ന 
ഇര ുത്തവി ചെവിന്തേവിപവികലാന് ഇടയലാകവി. ക ുറച്ചട് ദേവിവസങ്ങളമകമക മശഷയ 
പ്രളെയദേ ുരവിതത്തവില് നവിന്നട് കരകയറവി അവര് എല്ലലാവമരലാട ുയ യലാത പറഞ ു
. തലാമസവികലാന് ഒര ു വജീട ുമണലാ എന്നറവിയലാലതയലാണട് അവര് അവവിമടകട് 
മടങ്ങവിയതട്. ക ഷ്ടയ പ്രളെയദേ ുരന്തേത്തവില് പലര ുലടയ ുയ വജീട ുകള ഒലവിച്ചട് 
മപലായവിരവിക ുന്ന ു.മലറലാരവിടത്തട് മലാലവിന്യങ്ങള ക ടവികവിടയുക ുന്ന ു. 
ക ുന്നവിടവിഞ മരഞള ചെലാഞട് നവില്ക ുന്ന ു. ഞലാന് ചെവിന്തേവിച്ച ു 
പ്രക ൃതവിമയലാടട് മന ുഷ്യര് കലാട ുന്ന ക രതയട് പ്രക ൃതവി തലന്ന       അറവിഞ  
ലകലാട ുത്തതലായവിരവിക ുയ. ഞലാന് വജീടവിലന്റെഅട ുലത്തത്തവിയമപലാള 
ഞലാന് അവവിമടയട് ഒലാടവി. വജീടട് മനലാകലാലത എനവികട് കഥയ ുയ       
കവവിതയ ുയ പറഞട് നല്ക ുന്ന ആ വ ൃക്ഷത്തവിലന്റെ അട ുമത്തകട് .page no.3 
കണത ുയ എലന്റെ     കണ്ണ ുകളെവില് നവിന്നട് ഞലാനറവിയലാലത ലവള ത ുളവികള 
അടര്ന്നട് വജീണ ു.പച്ച ചെലാലവിച്ച പച്ചവില ലകലാണട് മ ടവിയ ആ മരയ ഇമപലാള 
പലാതവി ജജീവവിച്ചവിരവിക ുന്ന ു. ആ പച്ചവില ഇന്നവില്ല . ഒര ു മപരവിനട് മവണവി ഒരവില 
മലാതയ . പ്രക ൃതവിമയലാടട് ഒത്തട് ജജീവവികലാത്ത എലന്റെ അമ പറഞ ു.ഈ മരയ
ഇനവി എന്തേവിനലാണട് ? ഇതട് ഇമപലാള തലന്ന ലവടവികളെയണയ. അതട് 
മകടമപലാള എലന്റെ മനസവില് അര ുതട് എമ വലാകലായവിരുന്ന ു. ഞലാന് എത 
പറഞവിട ുയ അമമമ പറഞതട് മപലാലല ലചെയ ുകയ ുണലായവി. മരലത്ത 
ലവട ുമമലാള വ ൃക്ഷത്തവിലന്റെ മരലാദേനയശബയ എലന്റെ മനസവില് തറച്ചട് നവിന്ന ു. 
ഒര ു സ ചെവി ക ുത്ത ുന്നത ട് മപലാലല ഞലാന് നവിന്ന ു. ഇനവി ഒരവികല ുയ ഇനവി 
ഒരവികല ുയ ആ വ ൃക്ഷയ പ കവില്ല എന്നട് വവിചെലാരവിച്ചട് 
ആവ ൃക്ഷത്തവില ുണലായവിര ുന്ന ഒരവിലലയ ഞലാന് തഴ ുകലാന് മവണവി കകകള 
നജീടവി. ആ ഇലയ ുയ അടര്ന്നട് വജീഴ ുന്ന കലാഴ്ചയലാണട് പവിന്നജീട ുണലായതട്. ആ 
മരത്തവിലന്റെ വവിരഹ ശബയ എമന്നലാടട് എമന്തേലാ മനവിച്ചതട് മപലാലല എനവികട് 
മതലാന്ന ുകയ ുണലായവി.മനസവിലന്റെ വവിങ്ങല് കഴ ുകവി കളെയലാനലാകലാലത ഞലാന് 



വജീടവിമലമകലാടവി.

മശലാഭവിക
9 .ഡവി

നത്തിലേയന്ത്യാത ടപയണനത്തിലേയന്ത്യാത ടപയണ

ആകന്ത്യാശ ഗജ്യംഗയത്തില് നത്തിന്നുജ്യംആകന്ത്യാശ ഗജ്യംഗയത്തില് നത്തിന്നുജ്യം,                                  ,                                  
ഒഴകത്തിടയതത്തിടയന്ത്യാരന്ത്യായത്തിരജ്യം തുള്ളത്തികള്ഒഴകത്തിടയതത്തിടയന്ത്യാരന്ത്യായത്തിരജ്യം തുള്ളത്തികള്
നത്തിനച്ചത്തിരത്തിക്കന്ത്യാടത ശത്തിരലസന്ത്യാളേജ്യം ഉയരടവനത്തിനച്ചത്തിരത്തിക്കന്ത്യാടത ശത്തിരലസന്ത്യാളേജ്യം ഉയരടവ,,
ഇന്ദ്രലദവന് ജലേതന്ത്യാല് തനീര്തത്തിടുജ്യം കരങ്ങള്ഇന്ദ്രലദവന് ജലേതന്ത്യാല് തനീര്തത്തിടുജ്യം കരങ്ങള്
വലേത്തിച്ചത്തിഴയ്ക്കുന്നു മരണതത്തിന് മടെത്തിതട്ടത്തിലൂടടെവലേത്തിച്ചത്തിഴയ്ക്കുന്നു മരണതത്തിന് മടെത്തിതട്ടത്തിലൂടടെ..

പരല് മനീനുകള് ടകന്ത്യാതത്തിവലേത്തിക്കുടനന്ത്യാരന്ത്യാ പന്ത്യാദങ്ങള്പരല് മനീനുകള് ടകന്ത്യാതത്തിവലേത്തിക്കുടനന്ത്യാരന്ത്യാ പന്ത്യാദങ്ങള്
ഒഴകുനതന്ത്യാ യമുനലപന്ത്യാല് കന്ത്യാര്കൂനല്ഒഴകുനതന്ത്യാ യമുനലപന്ത്യാല് കന്ത്യാര്കൂനല്
ചുറ്റത്തിപത്തിടെത്തിക്കുന്നു ലമലേന്ത്യാടകചുറ്റത്തിപത്തിടെത്തിക്കുന്നു ലമലേന്ത്യാടക..
പന്ത്യാലൂട്ടത്തി വളേര്തത്തിടുജ്യം വളേര് ത്തുനന്ത്യായതന്ത്യാപന്ത്യാലൂട്ടത്തി വളേര്തത്തിടുജ്യം വളേര് ത്തുനന്ത്യായതന്ത്യാ--



ചനീര്തത്തികത്തിടെക്കുന്നു അനക്കമത്തിലന്ത്യാടതചനീര്തത്തികത്തിടെക്കുന്നു അനക്കമത്തിലന്ത്യാടത..

എതത്തിപത്തിടെത്തിക്കന്ത്യാന് കടയന്ത്യാന്നു നനീട്ടലവയകഎതത്തിപത്തിടെത്തിക്കന്ത്യാന് കടയന്ത്യാന്നു നനീട്ടലവയക--
ലലേക്കണ ലപന്ത്യാകുന്നു നന്ത്യാണയത്തുടകള്ലലേക്കണ ലപന്ത്യാകുന്നു നന്ത്യാണയത്തുടകള്
ഈശസരന് നനീട്ടത്തിയ കരങ്ങള് പത്തിടെത്തിക്കടവഈശസരന് നനീട്ടത്തിയ കരങ്ങള് പത്തിടെത്തിക്കടവ,,
ഉയരുന്നു മരണമന്ത്യാജ്യം ചൂളേയത്തില് നത്തിന്നുജ്യംഉയരുന്നു മരണമന്ത്യാജ്യം ചൂളേയത്തില് നത്തിന്നുജ്യം..

കണ്ലപന്ത്യാളേ ടമടല തുറന്നു ലനന്ത്യാക്കുലമന്ത്യാഴതന്ത്യാകണ്ലപന്ത്യാളേ ടമടല തുറന്നു ലനന്ത്യാക്കുലമന്ത്യാഴതന്ത്യാ,,
അപന് കണനീരന്ത്യാല് തനീര്നത്തിടുജ്യംഅപന് കണനീരന്ത്യാല് തനീര്നത്തിടുജ്യം..
ഓലേപ്പുരയത്തിടലേടന്റെമ്മയുമത്തിലഓലേപ്പുരയത്തിടലേടന്റെമ്മയുമത്തില..
ടപന്ത്യാട്ടത്തിയ ചട്ടത്തികള് കന്ത്യാലേത്തില് തറയണ ക്ക ുന ുടപന്ത്യാട്ടത്തിയ ചട്ടത്തികള് കന്ത്യാലേത്തില് തറയണ ക്ക ുന ു
മുറത്തിവത്തിലേ ൂടൂന്നു കണുനനീര്ത്തുള്ളത്തികള്മുറത്തിവത്തിലേ ൂടൂന്നു കണുനനീര്ത്തുള്ളത്തികള്..

ടപന്ത്യാതത്തിപത്തിടെത്തിച്ചുകളേത്തിടച്ചന്ത്യാരന്ത്യാ വന്മരജ്യംടപന്ത്യാതത്തിപത്തിടെത്തിച്ചുകളേത്തിടച്ചന്ത്യാരന്ത്യാ വന്മരജ്യം
കടെലയന്ത്യാടടെ  ഇളേകത്തിമറത്തിഞ്ഞു കത്തിടെക്കുന്നുകടെലയന്ത്യാടടെ  ഇളേകത്തിമറത്തിഞ്ഞു കത്തിടെക്കുന്നു..
ജന്ത്യാതത്തിപറഞ്ഞേനീടുജ്യം വലേത്തിയവന് ഇരുനനീടുജന്ത്യാതത്തിപറഞ്ഞേനീടുജ്യം വലേത്തിയവന് ഇരുനനീടു
നത്തിതന്ത്യാ അനതത്തിനന്ത്യായണനത്തിതന്ത്യാ അനതത്തിനന്ത്യായണ..

ആശത്തിച്ചു വന്ത്യാങ്ങത്തിയ പുസ്തകതന്ത്യാളുകള്ആശത്തിച്ചു വന്ത്യാങ്ങത്തിയ പുസ്തകതന്ത്യാളുകള്
എവത്തിടടെലയന്ത്യാ മറടഞ്ഞേന്ത്യാരന്ത്യാ മഷത്തിക്കുപത്തിയുജ്യം ലപനയുജ്യംഎവത്തിടടെലയന്ത്യാ മറടഞ്ഞേന്ത്യാരന്ത്യാ മഷത്തിക്കുപത്തിയുജ്യം ലപനയുജ്യം.               .               
ടവട്ടത്തിപത്തിച്ചവടയന്ത്യാടക്കയുജ്യം ഒന്ത്യാര്മ്മയന്ത്യായണ അലേറുനടവട്ടത്തിപത്തിച്ചവടയന്ത്യാടക്കയുജ്യം ഒന്ത്യാര്മ്മയന്ത്യായണ അലേറുന
സ്ത്രനീകളുജ്യംസ്ത്രനീകളുജ്യം,,കുഞ്ഞുങ്ങളുജ്യംകുഞ്ഞുങ്ങളുജ്യം
കന്ത്യാതടെത്തിച്ചനീടുജ്യം നത്തിലേവത്തിളേത്തി ഉയരുന്നുകന്ത്യാതടെത്തിച്ചനീടുജ്യം നത്തിലേവത്തിളേത്തി ഉയരുന്നു
കലേത്തികന്ത്യാലേടമടനന്ത്യാരു ശന്ത്യാപവന്ത്യാക്കുജ്യംകലേത്തികന്ത്യാലേടമടനന്ത്യാരു ശന്ത്യാപവന്ത്യാക്കുജ്യം..

പ്രണയമന്ത്യാണണ അടമ്മ നത്തിലനന്ത്യാടെണ
പ്രണയമന്ത്യാടണനത്തിക്കണ കളേജ്യംകളേജ്യം പന്ത്യാടുമരുവത്തിലയന്ത്യാടെണ                പ്രണയമന്ത്യാടണനത്തിക്കണ കളേജ്യംകളേജ്യം പന്ത്യാടുമരുവത്തിലയന്ത്യാടെണ                    
പ്രണയമന്ത്യാടണനത്തിക്കണ തത്തിങ്ങത്തിവത്തിങ്ങത്തിയ കന്ത്യാടെത്തിലനന്ത്യാടെണ പ്രണയമന്ത്യാടണനത്തിക്കണ തത്തിങ്ങത്തിവത്തിങ്ങത്തിയ കന്ത്യാടെത്തിലനന്ത്യാടെണ 
പ്രണയമന്ത്യായത്തിരുടനന്നുജ്യം എനത്തിക്കമ്മയന്ത്യാജ്യം പ്രക്രതത്തിലയന്ത്യാടെണപ്രണയമന്ത്യായത്തിരുടനന്നുജ്യം എനത്തിക്കമ്മയന്ത്യാജ്യം പ്രക്രതത്തിലയന്ത്യാടെണ
പ്രണയമന്ത്യായത്തിരുടനന്നുജ്യം നത്തിലനന്ത്യാടെണപ്രണയമന്ത്യായത്തിരുടനന്നുജ്യം നത്തിലനന്ത്യാടെണ

ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നു ഞന്ത്യാനലമ്മ നത്തിന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നു ഞന്ത്യാനലമ്മ നത്തിന് 



മന്ത്യാറത്തിടലേന്ത്യാന്നു തലേചന്ത്യായണ ച്ചുറങ്ങന്ത്യാന്മന്ത്യാറത്തിടലേന്ത്യാന്നു തലേചന്ത്യായണ ച്ചുറങ്ങന്ത്യാന്
മത്തിഴത്തിവന്ത്യാര്ന സസൗനരനങ്ങള് ചുരത ുജ്യം മത്തിഴത്തിവന്ത്യാര്ന സസൗനരനങ്ങള് ചുരത ുജ്യം 
അടമ്മ നത്തിടന കണ്കുളേത്തിര്ടക്ക കന്ത്യാണന്ത്യാന് അടമ്മ നത്തിടന കണ്കുളേത്തിര്ടക്ക കന്ത്യാണന്ത്യാന് 
നത്തിലനന്ത്യാടുലചര്ടനനത്തിരത്തിക്കന്ത്യാന് ടവമ്പുന്നു ഞന്ത്യാന് നത്തിലനന്ത്യാടുലചര്ടനനത്തിരത്തിക്കന്ത്യാന് ടവമ്പുന്നു ഞന്ത്യാന് 

സമ്മതജ്യം മൂളുക അടമ്മ ഞന്ത്യാടനന്ത്യാന്നുസമ്മതജ്യം മൂളുക അടമ്മ ഞന്ത്യാടനന്ത്യാന്നു
ടചയണ ത ുടകന്ത്യാള്ളടട്ട പ്രതത്തികന്ത്യാരജ്യം ടചയണ ത ുടകന്ത്യാള്ളടട്ട പ്രതത്തികന്ത്യാരജ്യം 
നത്തിടന ലവദനത്തിപത്തിക്കുടനന്ത്യാരു നനീചനു ലനടര നത്തിടന ലവദനത്തിപത്തിക്കുടനന്ത്യാരു നനീചനു ലനടര 
ഞന്ത്യാന് നനീട്ടടട്ട എന് നന്ത്യാടക്കന വന്ത്യാള് ഞന്ത്യാന് നനീട്ടടട്ട എന് നന്ത്യാടക്കന വന്ത്യാള് 
ഒന്നു മൂളുക എന് അടമ്മ ഒന്നു മൂളുക എന് അടമ്മ 
ഞന്ത്യാനത ു ടചയണ ത ു ടകന്ത്യാള്ളടട്ടഞന്ത്യാനത ു ടചയണ ത ു ടകന്ത്യാള്ളടട്ട
എനത്തിനത്തിനത്തിയുജ്യം നനീ ക്ഷെമത്തിക്കുന്നു എനത്തിനത്തിനത്തിയുജ്യം നനീ ക്ഷെമത്തിക്കുന്നു 
എനത്തിനത്തിനത്തിയുജ്യം നനീ ടപന്ത്യാറുക്കുന്നു എനത്തിനത്തിനത്തിയുജ്യം നനീ ടപന്ത്യാറുക്കുന്നു 
അവനു ലനടര നനീടക നനീ നത്തിന് ആയുധജ്യംഅവനു ലനടര നനീടക നനീ നത്തിന് ആയുധജ്യം

എനത്തിനടമ്മ നനീ ഇത്രലമല് സഹത്തിക്കുന്നുഎനത്തിനടമ്മ നനീ ഇത്രലമല് സഹത്തിക്കുന്നു
അത്രലമല് ടപന്ത്യാള്ളത്തിടുന്നു നത്തിനക്കത്തിന്നുഅത്രലമല് ടപന്ത്യാള്ളത്തിടുന്നു നത്തിനക്കത്തിന്നു
മര്തനടന്റെ നത്തിലേക്കന്ത്യാത പ്രഹരങ്ങളേന്ത്യാല് മര്തനടന്റെ നത്തിലേക്കന്ത്യാത പ്രഹരങ്ങളേന്ത്യാല് 
സമ്മതജ്യം മൂളുക ഞന്ത്യാന് ടചയന്ത്യാത ുടകന്ത്യാള്ളടട്ട സമ്മതജ്യം മൂളുക ഞന്ത്യാന് ടചയന്ത്യാത ുടകന്ത്യാള്ളടട്ട 
അവനു ലനടര പ്രതത്തികന്ത്യാരജ്യം അവനു ലനടര പ്രതത്തികന്ത്യാരജ്യം 
അത്രലമല് പ്രണയത്തിക്കുന്നു ഞന്ത്യാനത്തിന്നു അടമ്മ അത്രലമല് പ്രണയത്തിക്കുന്നു ഞന്ത്യാനത്തിന്നു അടമ്മ 
പ്രണയമന്ത്യാടണനത്തിക്കു നത്തിലനന്ത്യാടെണ പ്രണയമന്ത്യാടണനത്തിക്കു നത്തിലനന്ത്യാടെണ 
മരണടമടന പുണരുന ലനരജ്യം വടര മരണടമടന പുണരുന ലനരജ്യം വടര ............   ഷവിഫലാന ജലാസട് മവിന്. വവി  99 എഎ

പ്രളേയജ്യം പഠത്തിപത്തിക്കുന പന്ത്യാഠജ്യം
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ലകരളേ  ജനതടയ  തടന  കത്തിടെത്തിലേജ്യം  ടകന്ത്യാള്ളത്തിച്ച  ഒരു  മഹന്ത്യാ  പ്രളേയമന്ത്യാണണ
ഇക്കഴത്തിഞ്ഞേ  ആഗസണ  ,ടസപജ്യംബര്  മന്ത്യാസങ്ങളേത്തില്  കഴത്തിഞ്ഞുലപന്ത്യായതണ.
അതത്തിടന  നന്ത്യാജ്യം  ഒറ്റടക്കട്ടന്ത്യായത്തിരുനണ  ലനരത്തിടട്ടങത്തിലജ്യം  വളേടര  വലേത്തിയ
ദുരനങ്ങളുജ്യം ഓര്മകളുജ്യം പന്ത്യാഠങ്ങളുജ്യം ബന്ത്യാക്കത്തിയന്ത്യാക്കത്തിയന്ത്യാണണ അതണ ലപന്ത്യായതണ.



ദരത്തിദ്രടനലനന്ത്യാ  ധനത്തികടനലനന്ത്യാ  എന്നുള്ള  വനതനന്ത്യാസമത്തിലന്ത്യാടത
എലന്ത്യാവലരയുജ്യം  അതു  ബന്ത്യാധത്തിച്ചു.  എനത്തിക്കണ  ഒന്നുജ്യം  സജ്യംഭവത്തിക്കത്തില  എനണ
കരുതത്തിയത്തിരുന  വലേത്തിയ  കുതക  മുതലേന്ത്യാളേത്തികള്  വടര  കനന്ത്യാമ്പുകളേത്തില്
കഴത്തിയുന  കന്ത്യാഴ്ച  ഇക്കഴത്തിഞ്ഞേ  മന്ത്യാസങ്ങളേത്തില്  നന്ത്യാജ്യം  മന്ത്യാധനമങ്ങളേത്തിലൂലടെയുജ്യം
പത്രങ്ങളേത്തിലൂലടെയുജ്യം  കണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നു.  പ്രകൃതത്തിടക്കതത്തിടര  നമ്മള്  നടെതത്തിയ
ഓലരന്ത്യാ  ചുവടുടവപത്തിനുജ്യം  എണത്തി  എണത്തി  പകരജ്യം  ലചന്ത്യാദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയന്ത്യാണണ
പ്രകൃതത്തി.  നമ്മള്  ഇനത്തിയുജ്യം  പഠത്തിച്ചത്തിട്ടത്തില.  ഇതണ  പ്രകൃതത്തി  നശനീകരണജ്യം
നത്തിര്തന്ത്യാനുള്ള  മുനറത്തിയത്തിപന്ത്യാടണനണ.  ഏതു  ലനരവജ്യം  ലഫന്ത്യാണത്തിന്ലമല്
തപസത്തിരത്തിക്കുന  യുവന്ത്യാക്കടളേ  പറ്റത്തിയുള്ള  നമ്മളുടടെ  മലനന്ത്യാഭന്ത്യാവജ്യം  മന്ത്യാറ്റന്ത്യാനുജ്യം
ഈ പ്രളേയജ്യം കന്ത്യാരണമന്ത്യായത്തി.  രക്ഷെന്ത്യാപ്രവര്തനതത്തിനണ മുനത്തിട്ടത്തിറങ്ങത്തിയതത്തില്
കൂടുതല്  യുവന്ത്യാക്കളേന്ത്യാണണ.  മലേയന്ത്യാളേത്തി  സസന്ത്യാര്ത്ഥനന്ത്യാണണ  എന  ചത്തിനന്ത്യാഗതത്തി
മന്ത്യാറന്ത്യാനുജ്യം  ഈ  പ്രളേയജ്യം  സഹന്ത്യായത്തിച്ചു.  ഓലരന്ത്യാ  മനുഷനനുജ്യം  ശക  ടമയണ
മറനന്ത്യാണണ   രക്ഷെന്ത്യാപ്രവര്തനതത്തിലലേര്ടപട്ടതണ.  ബന്ത്യാക്കത്തിയുള്ളവര്
ശന്ത്യാരനീരത്തികമന്ത്യായുജ്യം  സന്ത്യാമതത്തികമന്ത്യായുജ്യം  മന്ത്യാനസത്തികമന്ത്യായുജ്യം
രക്ഷെന്ത്യാപ്രവര്തകര്ക്കണ പത്തിന്തുണലയകത്തി.

എങത്തിലജ്യം  ഇനത്തിയുജ്യം  ഇതുലപന്ത്യാലള്ളതണ  സജ്യംഭവത്തിക്കന്ത്യാനുള്ള  സന്ത്യാധനത
വളേടര കൂടുതലേന്ത്യാണണ. അതത്തിനന്ത്യാല് നന്ത്യാജ്യം മുന്കരുതലകള് എടുലക്കണ്ടസമയജ്യം
അതത്തിക്രമത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നു.  പരത്തിസത്തിതത്തി ദത്തിനജ്യം വരുലമന്ത്യാള് ഒരു കറത്തിലവപത്തിന്
ടചടെത്തി നടുന ലഫന്ത്യാലട്ടന്ത്യാ എടുതണ അതണ ലഫസണബുക്കത്തില് ലപന്ത്യാസണ ടചയ്തന്ത്യാല്
തനീലരണ്ടതല നമ്മുടടെ പ്രകൃതത്തി ലസ്നേഹജ്യം. പരത്തിസത്തിതത്തി             
ദത്തിനജ്യം വരുലമന്ത്യാള് ടപ്രന്ത്യാശഫല് പത്തികണച്ചര് പച്ച കളേറന്ത്യാക്കത്തിയുജ്യം
ജലേദത്തിനജ്യം  വരുലമന്ത്യാള്  ടപ്രന്ത്യാശഫല്  നനീലേകളേറന്ത്യാക്കത്തിയുമല  നമ്മള്  ഇതണ
ആലഘന്ത്യാഷത്തിലക്കണ്ടതണ.  ഇതത്തിടന  സജ്യംരക്ഷെത്തിക്കന്ത്യാന്  ലവണ്ടത്തി  നന്ത്യാജ്യം
മുനത്തിട്ടത്തിറങ്ങണജ്യം.  ആജനീവനന്ത്യാനജ്യം ഇതത്തിടന പറ്റത്തിയുള്ള സലന്ദശങ്ങളുമന്ത്യായത്തി
നന്ത്യാജ്യം  സഞ്ചരത്തിക്കണജ്യം.   സജ്യംസന്ത്യാരത്തിക്കന്ത്യാനുള്ള  കഴത്തിവത്തിലന്ത്യാത  ഒനന്ത്യാണണ
പ്രകൃതത്തി.  അതത്തില് നന്ത്യാജ്യം രന്ത്യാസലഫക്ടറത്തികള് ടകട്ടത്തിടപന്ത്യാക്കത്തിയുജ്യം അതത്തിലലേക്കണ
മലേത്തിനജലേജ്യം തള്ളത്തിവത്തിടജ്യം  അവ ലസന്ത്യാടെനജ്യം  നടെതത്തിയുജ്യം പന്ത്യാസത്തികണ  ടകന്ത്യാണ്ടണ
പുതപത്തിച്ചുജ്യം  പ്രകൃതത്തി  വത്തിഭവങ്ങള്  ഊറ്റത്തികുടെത്തിച്ചുജ്യം  അതത്തിടന  മുച്ചൂടുജ്യം  നന്ത്യാജ്യം



നശത്തിപത്തിക്കുലമന്ത്യാള്  അതത്തിനണ  ഇതുലപന്ത്യാലള്ള  പ്രളേയലമന്ത്യാ  ചുഴലേത്തിക്കന്ത്യാലറ്റന്ത്യാ
ഭൂകമലമന്ത്യാ ഒടക്ക ഉണ്ടന്ത്യാക്കന്ത്യാടത മറ്റു വഴത്തിയത്തില ഇടതന്ത്യാടക്ക നമ്മള് ഇരന്നു
വന്ത്യാങ്ങുനതന്ത്യാണണ.  പന്ത്യാസത്തികണ ലപന്ത്യാടലേയുജ്യം മറ്റുജ്യം നമ്മള് പ്രകൃതത്തിക്കണ നല്കത്തിയ
സമ്മന്ത്യാനങ്ങള്  എലന്ത്യാജ്യം  'ഇതണ  നത്തിങ്ങള്  തടന  എടുലതന്ത്യാ'  എന്നു
പറഞ്ഞുടകന്ത്യാണ്ടണ  നമുക്കണ  തത്തിരത്തിച്ചു  തനത്തിരത്തിക്കുകയന്ത്യാണണ.  വനകത്തി
ശുചത്തിതസതത്തില് വളേടര ശ്രദ്ധ പന്ത്യാലേത്തിക്കുന നന്ത്യാജ്യം പരത്തിസരശുചത്തിതസതത്തിടന്റെ
കന്ത്യാരനതത്തില് ലതന്ത്യാറ്റുലപന്ത്യായത്തി.  അതത്തിനന്ത്യാലേന്ത്യാണണ എലേത്തിപനത്തി ലപന്ത്യാലള്ള മന്ത്യാരക
ലരന്ത്യാഗങ്ങളേന്ത്യാല്  പ്രളേലശഷജ്യം  നന്ത്യാജ്യം  ബുദ്ധത്തിമുടനതണ.  കുടറ  ലപരുടടെ
ജനീവടനടുത്തുടകന്ത്യാണ്ടണ  എലേത്തിപനത്തി  മുലനറുകയന്ത്യാണണ.  വളേടര
ലകന്ത്യാപലതന്ത്യാടടെയന്ത്യാണണ  ഇലപന്ത്യാള് പ്രകൃതത്തി.  നമ്മുടടെ  പ്രകൃതത്തിടയ  നന്ത്യാജ്യം
പഴയരനീതത്തിയത്തിലേന്ത്യാക്കണജ്യം.മരങ്ങള് നടജ്യം മറ്റുജ്യം നമുക്കണ നമ്മളേന്ത്യാല് കഴത്തിയുന
സഹന്ത്യായജ്യം  ടചയന്ത്യാജ്യം.  ഇനത്തിയുജ്യം  നന്ത്യാജ്യം  നമ്മുടടെയുജ്യം  നമ്മുടടെ  ഉറ്റവരുലടെയുജ്യം
ജനീവന്  നഷ്ടടപടുതന്ത്യാന്  പ്രകൃതത്തിക്കണ  അവസരജ്യം  ടകന്ത്യാടുക്കരുതണ.
മുന്നൂറത്തിലേധത്തികജ്യം  ലപരുടടെ  ജനീവന്  ഈ  പ്രളേയജ്യം  എടുത്തു  കഴത്തിഞ്ഞു.

അതത്തിലേധത്തികജ്യം ലപര് പ്രളേയതത്തിടന്റെ ഭനീകര ഓര്മ്മകള് ലപറത്തി നടെക്കുന്നു.
സസനജ്യം  മക്കളുലടെയുജ്യം  ഭര്തന്ത്യാവത്തിടന്റെയുജ്യം  മൃതലദഹതത്തിനണ  കന്ത്യാവല്
നത്തില്ലക്കണ്ടത്തിവന  സ്ത്രനീ  വടര  അതത്തിലണ്ടണ.  അടുത  തലേമുറക്കണ  ഇവത്തിടടെ
ജനീവത്തിക്കന്ത്യാനുള്ള സന്ത്യാധനത ദത്തിനജ്യം പ്രതത്തി കുറഞ്ഞു വരത്തികയന്ത്യാണണ.  നമ്മളേന്ത്യാണണ
അതത്തിനണ  കന്ത്യാരണക്കന്ത്യാര്.  നല  നന്ത്യാലളേക്കന്ത്യായത്തി  ഇലന  നമുക്കണ  കരുതത്തി
വലക്കണ്ടതുണ്ടണ. പന്ത്യാസത്തികണ ഉപലയന്ത്യാഗജ്യം നന്ത്യാജ്യം വളേടര കുറക്കണജ്യം. മന്ത്യാലേത്തിനനജ്യം
 സജ്യംസ്കരത്തിക്കന്ത്യാനുള്ള പുതുവഴത്തികള് നന്ത്യാജ്യം ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കണജ്യം.        

 ടെണ് കണക്കത്തിനണ മന്ത്യാലേത്തിനനമന്ത്യാണണ ഈ പ്രളേയജ്യം കന്ത്യാരണജ്യം ഉണ്ടന്ത്യായതണ.
 അതു മുഴവന് സജ്യംസ്കരത്തിക്കുക എളുപമുള്ള ലജന്ത്യാലേത്തിയല. പടക്ഷെ ഇതണ നമ്മുടടെ
ഒടതന്ത്യാരുമക്കണ  മുനത്തില്  ഒന്നുമല.  അതത്തിനന്ത്യാല്  നമുക്കണ  ഇതത്തിനുലവണ്ടത്തി
ഒരുമത്തിച്ചണ മുലനറന്ത്യാജ്യം.



പ്രളെയയ വരച്ചവിടതട്                                              

ഇന്നനന്റെ വവീടടിനന്റെ മമുക-
ളടിലലൂടടിഴയമുന്ന പറമടിനനെ കണമു.
അടചടിട്ട മമുറടികമുളടിലകനപ്പെട്ട
നപണടിനനെ പപപോലപ്പെമുററം   
മണല്ത്തരടികള് പതേങമുന്നമു.

ആര്ത്തമുനപയയ് നതേപോരപോ 
പപമപോരടിയടില്, പചപോര്ന്നമു-



പപപോയപതേപോ ആയടിരറം, 
പലൂങടിനെപോകള്. 

വയലപോണവടിനട നയന്നപോപരപോ
നമപോഴടി ഞ്ഞപപ്പെപോള്,
പമുഴയപോണനതേന്നയ് ഞപോ-
നെ മുപമപോതേടി.

പ്രളയറം വടിതേചതേമുറം മരണമപോ-
ണയ്, പ്രളയറം വരചതേമുറം മരണ-
മപോണയ്.

 ഇനെടി വരമുന്ന കറമുപ്പെമുകപോലത്തടിനന്റെ-
സലൂചനെയപോണടിനതേനന്നപന്നപോടയ് 
പമുഴ പറഞ്ഞമു.

ഇന്നമു തേകര്നന്നപോരപോ വവീടടിന്നമു
പകരമപോയടി,
നെപോനള തേകര മുന്നതേയ് 
മനെമുഷഷ്യരപോപണപോ?
കപോലറം അതേടിനന്റെ രരൗദ-             
ഭപോവത്തടില് മമുടടിയഴടിചപോ-
ടമുപമപോള്, 
തേകര്ന്നമുപപപോക മുന്നവര് മനെമുഷഷ്യരപല?



മവീനെപോകടി പടി. വടി
99 എഎ

മന്ത്യാത ൃഭന്ത്യാഷ
                                                      
നമ്മ ുടടെ മന്ത്യാത ൃഭന്ത്യാഷയന്ത്യാണണ മലേയന്ത്യാളേജ്യം.

അമ്മയന്ത്യാണണ മലേയന്ത്യാളേജ്യം.നന്ത്യാജ്യം ജനത്തിച്ച ഉടെടന നമ്മുടടെ നന്ത്യാവത്തില് വരുന 
അക്ഷെരജ്യം നമ്മ ുടടെ മന്ത്യാത ൃഭന്ത്യാഷയന്ത്യായ മലേയന്ത്യാളേമന്ത്യാണണ.അമ്മയണ ത ുലേനമന്ത്യാണണ 
മന്ത്യാത ൃഭന്ത്യാഷയന്ത്യായ മലേയന്ത്യാളേജ്യം.ഏടതന്ത്യാര ു വത്തി ഷയജ്യം പഠത്തിക്കുലമന്ത്യാഴജ്യം ഇജ്യംഗനീഷണ, 
ഹത്തിന്ദത്തി എനത്തിവ പഠത്തിക്കുലമന്ത്യാഴ ുജ്യം നമ്മളുടടെ മനസത്തില് നത്തിറഞ്ഞു 
നത്തില്ക്കുനതണ നമ്മ ുടടെ മന്ത്യാത ൃഭന്ത്യാഷയന്ത്യാണണ.2013-ല് ലശ്രഷ്ഠഭന്ത്യാഷപദവത്തി 
നമ്മ ുടടെ മലേയന്ത്യാളേതത്തിനണ ലേഭത്തിടച്ചങത്തിലേ ുജ്യം അതത്തിനണ  അത്ര പ്രന്ത്യാധനന്ത്യാനനജ്യം 
ലകരളേനീയര് തടന നല്ക ുനത്തില.നമ്മ ുടടെ മന്ത്യാത ൃഭന്ത്യാഷടയ മറനണ 
എലന്ത്യാവര ുജ്യം ഇജ്യംഗനീഷണ മനീഡത്തിയജ്യം സണ ക്ക ൂളേ ുകളേത്തില് ലചര്ക്കുന ു.നമ്മ ുടടെ 
മന്ത്യാത ൃഭന്ത്യാഷടയ അത്ര പ്രന്ത്യാധനന്ത്യാനനജ്യം  നല്ക ന്ത്യാത ഇജ്യംഗനീഷണ  ഭന്ത്യാഷയന്ത്യാണണ 
ഇലപന്ത്യാള് മന ുഷനര് പ്രന്ത്യാധനന്ത്യാനനജ്യം നല്ക ുനതണ. അതണ 
സജ്യംസന്ത്യാരതത്തില്ലപന്ത്യാലേ ുജ്യം നത്തിഴലേത്തിച്ചണ കന്ത്യാണ ുന ു.നമ്മ ുടടെ ഭന്ത്യാഷയണ അത്ര 
പ്രന്ത്യാധനന്ത്യാനനജ്യം   നല്ക ുനത്തില എനതന്ത്യാണണ ഇനടത അവസ. എലന്ത്യാ 
ഭന്ത്യാഷകള്ക്ക ുജ്യം നന്ത്യാജ്യം പ്രന്ത്യാധനന്ത്യാനനജ്യം നല്ക ണജ്യം.എനന്ത്യാല്  നമ്മ ുടടെ ഭന്ത്യാഷയ ുജ്യം 
പ്രലതനകജ്യം പ്രന്ത്യാധനന്ത്യാനനജ്യം നല്കണജ്യം. നമ്മ ുടടെ ഭന്ത്യാഷയ ണ  നമ്മ ള് 
മലേയന്ത്യാളേത്തികള് തടന പ്രന്ത്യാധനന്ത്യാനനജ്യം നല്കണജ്യം.

""മറ ുള ഭലാഷകള മകവലയ ധലാതവിമലാര്മറ ുള ഭലാഷകള മകവലയ ധലാതവിമലാര്



മര്ത്ത്യന്ന ു ലപറമ തന് ഭലാഷതലാന്മര്ത്ത്യന്ന ു ലപറമ തന് ഭലാഷതലാന്""
വളപത്തപോളടിനന്റെ ഈ വരടികള്  എലപോ മലയപോളടികള മുറം 
ഒപോര്പകണതേപോണയ്.

വനീണജ്യം പൂക്കുന നനീലേക്കുറത്തിഞ്ഞേത്തി            
ഏതു തത്തിരക്കത്തിടെനത്തിടെയത്തിലജ്യം എന്നുജ്യം അമ്മു തടന്റെ നനീലേക്കുറത്തിഞ്ഞേത്തി 
പൂക്കുന്നുലണ്ടന്ത്യാ എനറത്തിയന്ത്യാന് പരതത്തി ലനന്ത്യാക്കുജ്യം.കന്ത്യാഴണച്ചയത്തിടലങത്തിലജ്യം 
ഗനവജ്യം ആകൃതത്തിയുജ്യംതഴകത്തി പൂക്കള് കണപത്തിടെത്തിക്കന്ത്യാനന്ത്യാകുന അവള്ക്കണ 
നനീലേക്കുറത്തിഞ്ഞേത്തി മനസത്തിടന്റെ ആഴങ്ങളേത്തിടലേ കന്ത്യാണന്ത്യാടയന്ത്യാളേത്തിയന്ത്യായത്തിരുന്നു.

       12 സതസത്സരതത്തില് ഒരു നന്ത്യാള് മന്ത്യാത്രജ്യം പൂക്കുന നനീലേക്കുറത്തിഞ്ഞേത്തിടയ 
അവള് വരലവല്ക്കന്ത്യാനന്ത്യായത്തി കന്ത്യാതത്തിയത്തിരത്തിക്കുജ്യം.

        ഒരുനന്ത്യാള് നനീലേക്കുറത്തിഞ്ഞേത്തി പൂത്തു.ആഹന്ത്യാദലതന്ത്യാടടെയുജ്യം 
അലേടചന്ത്യാലത്തിയുജ്യം ആഞടെത്തിച്ച അവളുടടെ മനസണ 



നനീലേക്കുറത്തിടഞ്ഞേടുലതലക്കന്ത്യാടെത്തി.തടന്റെ കരസ്പര്ശജ്യം ടകന്ത്യാണ്ടണ അവള് 
നനീലേക്കുറത്തിഞ്ഞേത്തിയത്തില് തഴകത്തി.എനന്ത്യാല് അവളേറത്തിയന്ത്യാടതതടന അവളുടടെ 
മയത്തില്പനീലേത്തിക്കണത്തില് നത്തിന്നുജ്യം ടവള്ളന്ത്യാരജ്യം കല്ലുകള് ഒഴകത്തിത്തുടെങ്ങത്തി.
        അവള്ക്കണ ഈ ലലേന്ത്യാകതത്തിടലേ മടറ്റന്ത്യാനത്തിടനയുജ്യം കന്ത്യാണന്ത്യാന് 
ആഗ്രഹമത്തിലന്ത്യായത്തിരുടനനന്ത്യാലജ്യം നനീലേക്കുറത്തിഞ്ഞേത്തി എന പുഷ്പടത 
ലനരത്തിട്ടണകന്ത്യാണന്ത്യാന് അവള് ആഗ്രഹത്തിച്ചു.തടന്റെ ആശകളുജ്യം ആഗ്രഹങ്ങളുജ്യം ഒരു 
നന്ത്യാള് ശദവജ്യം നത്തിറലവറ്റത്തി തരുടമന ആശലയന്ത്യാടടെ അവള് ആ പുഷ്പടതയുജ്യം
തഴകത്തി തലലേന്ത്യാടെത്തിയത്തിരുന്നു.

         വത്തിളേറത്തിയ പകലകളുജ്യം,ഇരുണ്ട രന്ത്യാത്രത്തികളുജ്യം കടെനണ 
ലപന്ത്യായത്തി.നടറ്റന്ത്യാരുനന്ത്യാള് തടന്റെ പ്രഭന്ത്യാതകൃതനങ്ങള് കഴത്തിഞ്ഞേണ 
ടവറുടതയത്തിരത്തിക്കുകയന്ത്യായത്തിരുന അമ്മു ലകന്ത്യാരത്തിടച്ചന്ത്യാരത്തിയുന മഴയത്തില് തടന്റെ 
ഹൃദയമന്ത്യായ നനീലേക്കുറത്തിഞ്ഞേത്തിടയ കന്ത്യാണന്ത്യാനന്ത്യാഗ്രഹത്തിച്ചു.എനന്ത്യാല് 
മഴയതത്തിറങ്ങരുതണ എന അമ്മയുടടെ വന്ത്യാക്കത്തിടന 
വത്തിലേകല്പത്തിക്കന്ത്യാതത്തിരത്തിക്കന്ത്യാന് അവള്ക്കന്ത്യായത്തില.എനന്ത്യാലജ്യം 
തടന്റെ മനസത്തിടന്റെ കണന്ത്യാടെത്തിയത്തില് നനീലേക്കുറത്തിഞ്ഞേത്തിടയ ലകന്ത്യാരത്തിടച്ചന്ത്യാരത്തിയുന  
മഴയത്തില് ഒന്നു കന്ത്യാണന്ത്യാനന്ത്യാഗ്രഹത്തിച്ചു.കന്ത്യാണുക മന്ത്യാത്രമല ഉമ്മടവച്ചണ തഴകന്ത്യാനുജ്യം 
തലലേന്ത്യാടെന്ത്യാനുുജ്യം അവള് ആഗ്രഹത്തിച്ചു.

        എനന്ത്യാല് തടന്റെ ആശടയ അച്ഛലനന്ത്യാടെണ പറഞ്ഞേലപന്ത്യാള് അവള് 
വത്തിചന്ത്യാരത്തിക്കന്ത്യാത മറുപടെത്തി ലേഭത്തിച്ചു.നത്തിടന്റെ ആഗ്രഹജ്യം                     
നടെതന്ത്യാനന്ത്യാണണ ഞന്ത്യാന് ഇവത്തിടുള്ളതണ,അമ്മ അറത്തിയന്ത്യാടത നമുക്കണ     
ലപന്ത്യായത്തിവരന്ത്യാജ്യം.ലകന്ത്യാരത്തിടച്ചന്ത്യാരത്തിയുന  മഴയത്തില് അവള് കുടെയുമന്ത്യായത്തി ഇറങ്ങത്തി.ഒരു
ഭന്ത്യാഗതണ ഒടെത്തിഞ്ഞേ ഇലത്തി അവടളേ നനന്ത്യായത്തി നനച്ചു.എനന്ത്യാല് 
കന്ത്യാണന്ത്യാനന്ത്യാകന്ത്യാത നനീലേക്കുറത്തിഞ്ഞേത്തിടയ തഴകുന മകടളേ കണ്ട ആ അച്ഛടന്റെ 
മനസത്തില് കന്ത്യാര്ലമഘജ്യം പരന്നു.ലനരജ്യം ശവകത്തിക്കത്തിടെനതു ടകന്ത്യാണ്ടന്ത്യാവണജ്യം 
ഉണരന്ത്യാന് ശവകത്തിയ അവള് ഉമ്മറലതടക്കതത്തി.പരത്തിചയമത്തിലന്ത്യാത ശബജ്യം 
അവടളേ ഭയടപടുതത്തി.എനന്ത്യാല് അമ്മ അവളുടടെ ലപടെത്തിടയ മന്ത്യാറ്റത്തി.എനന്ത്യാലജ്യം 
ആരന്ത്യാടണനണ വനടതനറത്തിയന്ത്യാന് അവള് അമ്മലയന്ത്യാടെണ തത്തിരക്കത്തി.
            നത്തിനക്കണ കണ്ണു തരന്ത്യാന് അവരുടടെ ആരന്ത്യാലണ്ടന്ത്യാ ഉണ്ടലത്ര.അതണ 



സജ്യംസന്ത്യാരത്തിക്കന്ത്യാന് വനതന്ത്യാണണ അവര്.അച്ഛനണ സമ്മതമന്ത്യാടണനന്ത്യാണണ 
പറയുനതണ.നത്തിനക്കണ സമ്മതമന്ത്യാലണന്ത്യാ എനണ അലനസഷത്തിക്കന്ത്യാന് അച്ഛന് 
എലനന്ത്യാടെണ പറഞ്ഞു.

    "നത്തിനക്കണ സമ്മതമന്ത്യാലണന്ത്യാ ലമന്ത്യാലളേ...?”

 "ഉജ്യം"ഏലതന്ത്യാ അതത്തിശയലതന്ത്യാടടെ അവള് മൂളേത്തി.അടുക്കളേയത്തില് നത്തിനണ ചന്ത്യായ 
കുുടെത്തിക്കുന അവള് അമ്മയുടടെ സജ്യംസന്ത്യാരജ്യം ശ്രദ്ധത്തിച്ചു.

      കണണ കത്തിട്ടത്തിയന്ത്യാല്  നല കന്ത്യാശുള്ള വനീട്ടത്തിലലേക്കണ അവടളേ ടകട്ടത്തിച്ചണ 
വത്തിടെണജ്യം എനന്ത്യാല് അമ്മയുടടെ സജ്യംസന്ത്യാരജ്യം അവള് നത്തിസന്ത്യാരമന്ത്യാടയടുത്തു.തടന്റെ
മനസണ ഏലതന്ത്യാ ലലേന്ത്യാകതന്ത്യാടണന സതനജ്യം അവള് 
തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയുകയന്ത്യായത്തിരുന്നു.

        പണലമന്ത്യാ,കലന്ത്യാണലമന്ത്യാ,സമലതന്ത്യാ അലന്ത്യായത്തിരുന്നു അവള്ക്കണ 
ലവണ്ടതണ "നനീലേക്കുറത്തിഞ്ഞേത്തി"അവടയ ഒന്നു കന്ത്യാണണജ്യം.തന്ത്യാന് ജനീവലനക്കന്ത്യാള് 
ലസ്നേഹത്തിക്കുന പൂവത്തിടന ഒന്നു കന്ത്യാണന്ത്യാന് അവളുടടെ മനസണ 
വത്തിങ്ങുന്നുണ്ടന്ത്യായത്തിരുന്നു.                                                             

        നന്ത്യാടളേ രന്ത്യാവത്തിടലേ ടട്രെയത്തിനത്തില്ലവണജ്യം ആശുപത്രത്തിയത്തിലലേക്കുലപന്ത്യാകന്ത്യാന്.

ലവഗജ്യം ഒരുങ്ങണജ്യം.

        സൂരനന് മഞ്ഞു നനീക്കത്തി.അവര് ടട്രെയത്തിനത്തില് കയറത്തി.പട്ടണതത്തിടലേ 
ആശുപത്രത്തിയത്തില് എതത്തിയ അമ്മു ഭയപന്ത്യാലടെന്ത്യാടടെ 
അകലതക്കത്തിനനീങ്ങത്തി...                                                           
പത്തിനനീടെണ അവള് കണ്ണുതുറക്കുലമന്ത്യാള് അപരത്തിചത്തിതമന്ത്യായ കുലറ       
ശബങ്ങള്,മങ്ങത്തിയടവളേത്തിച്ചജ്യം.

ആരന്ത്യാ.....ആരന്ത്യാ.....

അമ്മുവത്തിടന്റെ ലചന്ത്യാദനജ്യം അമ്മടയ ഭയടപടുതത്തി.
അമ്മു.അമ്മുവത്തിനണ കന്ത്യാഴണച്ച തത്തിരത്തിച്ചുകത്തിട്ടത്തി.അമ്മ ആഹന്ത്യാദലതന്ത്യാടടെ അച്ഛടന 
അറത്തിയത്തിച്ചു.

      അവര് ലപന്ത്യാകന്ത്യാടനന്ത്യാരുങ്ങത്തി.ആലവശലതന്ത്യാടടെ  ടട്രെയത്തിനത്തില് കയറത്തി 
വനീടെത്തിടന്റെ വരവത്തിനന്ത്യായത്തി കന്ത്യാതത്തിരത്തിന്നു.

      വനീടടെതത്തി.വനീട്ടത്തില് ഞങ്ങളുടടെ വരവത്തിനന്ത്യായത്തി ഒരുപന്ത്യാടുലപര് 



കന്ത്യാതത്തിരുന്നു.പരത്തിചയടപട.എനന്ത്യാല് അവര്ക്കത്തിടെയത്തില് നത്തിന്നുജ്യം ഒഴത്തിഞ്ഞു 
മന്ത്യാറന്ത്യാനുള്ള എടന്റെ ശ്രമജ്യം അമ്മ തടെസടപടുതത്തി.
      സൂരനന് തടന്റെ ടവട്ടജ്യം ചന്ദ്രനു നല്കത്തി തത്തിരത്തിടക ലപന്ത്യാകന്ത്യാന് തുടെങ്ങത്തി.
നനീലേക്കുറത്തിഞ്ഞേത്തിടയ ഇനണ കന്ത്യാണന്ത്യാനന്ത്യാവത്തില എന നത്തിരന്ത്യാശലയന്ത്യാടടെ അവള് 
സസപ്ന ലലേന്ത്യാകതത്തിലലേക്കണ ചന്ത്യാഞ്ഞു.

       എനന്ത്യാല്  സസപ്നങ്ങളേത്തിലജ്യം തടന ടവറുടത വത്തിടെന്ത്യാടത 
നനീലേക്കുറത്തിഞ്ഞേത്തിടയ അവള് കന്ത്യാണന്ത്യാന് അതത്തിയന്ത്യായത്തി ആഗ്രഹത്തിച്ചു.

        രന്ത്യാവത്തിടലേ അച്ഛടന്റെ സഹന്ത്യായലതന്ത്യാടടെ അവള് മലേയത്തിടലേതത്തി.അച്ഛന് 
അവത്തിടടെ അടനലന്ത്യാലമന്ത്യാ ടചയ്യുനതണ അവള് കണ.കുറച്ചു സമയജ്യം 
നത്തിശബയന്ത്യായണ അവത്തിടടെ നത്തിന്നു.എനന്ത്യാല് അച്ഛടന്റെ മുഖതത്തില് നത്തിന്നുജ്യം 
എടനലന്ത്യാലമന്ത്യാ അവള് വന്ത്യായത്തിടച്ചടുത്തു.

         "നനീലേക്കുറത്തിഞ്ഞേത്തി ഇനണ ജനീവത്തിച്ചത്തിരത്തിപത്തില.”എന സതനജ്യം അവള് 
മനസത്തിലേന്ത്യാക്കത്തി.കുലറ പരതത്തിയത്തിടജ്യം ഒരത്തി തുമണ നനീലേക്കുറത്തിഞ്ഞേത്തിയുജ്യം 
അവള്ക്കണ കന്ത്യാണന്ത്യാനന്ത്യായത്തില.കുലറ കരത്തിഞ്ഞുണങ്ങത്തിയ കമ്പുകള് 
മന്ത്യാത്രജ്യം.അനരനീക്ഷെതത്തില്ക്കൂടെത്തി കറങ്ങത്തി വനീഴന ചത്തിറടകന്ത്യാടെത്തിഞ്ഞേ പക്ഷെത്തിടയ
ലപന്ത്യാടലേ നത്തിരന്ത്യാശയുടടെ അഗന്ത്യാധതയത്തിലലേക്കണ അവള് തന്ത്യാഴ്ന്നു ലപന്ത്യായത്തി...
നത്തിരന്ത്യാശലയന്ത്യാടടെ അവള് അവത്തിടടെ ഇരുന്നു.

"വനീണജ്യം പൂക്കുന നനീലേക്കുറത്തിഞ്ഞേത്തികള്"                                  
എന ആശയലതന്ത്യാടടെ                                                      
അരുണത്തിമ വത്തിടെര്ന ആകന്ത്യാശജ്യം പുഞ്ചത്തിരു തൂകത്തി.

അരുണത്തിമ .എജ്യം



സസൗഹ ൃദജ്യം                   
 

നത്തിറവന്ത്യാര്ന ലസ്നേഹതത്തിന് ചത്തിപത്തിലതടെത്തി
കനത്തിവന്ത്യാര്ന മത്തിഴത്തികള് തന് സന്ത്യാനസനജ്യം ലതടെത്തി 
വത്തിറയന്ത്യാര്ന ശകകള്ടക്കന്ത്യാര ു തന്ത്യാങ്ങ ുലതടെത്തി
ഓര്മ്മതന് തനീരടതതത്തിയലപന്ത്യാള് 



എനത്തിലലേടക്കന്ത്യാരു വഞ്ചത്തിയന്ത്യായണ നനീയടെ ുത ു
വത്തിരഹതത്തിലനന്ത്യാളേങ്ങള് ടതനത്തിമന്ത്യാറ്റത്തി 
എനത്തിടലേ മത്തിഴത്തിനനീര് ത ുടെയണ ക്കുവന്ത്യാനന്ത്യായണ
ഓതത്തി നനീ നന്മതന് വന്ത്യാക്കുകളേ ുജ്യം 
എന് ടനഞ്ചത്തിടലേയഗത്തി നനീയണച്ചകന്ത്യാലേജ്യം
എന് സസൗഹ ൃദനന്ത്യാമ ുകള് വത്തിടെര്നകന്ത്യാലേജ്യം
ഹ ൃദയതത്തിന് ടനന്ത്യാമരജ്യം മറനകന്ത്യാലേജ്യം 
സണ മരത്തിക്കുലമന്ത്യാ നനീയന്ത്യാ സ ുവര്ണകന്ത്യാലേജ്യം 
ടപയണ ടതന്ത്യാഴത്തിയന്ത്യാതന്ത്യാഹന്ത്യാദജ്യം തത്തിമത്തിര്ത ലനരജ്യം
ഝടെത്തിതത്തി ഞന്ത്യാന് ജനീവത്തിത നസൗകയത്തിലലേന്ത്യാ
ഏകയന്ത്യായണ യന്ത്യാത്ര തത്തിരത്തിച്ചലനരജ്യം 
ദ ു:ഖമന്ത്യാമന്ത്യാഴത്തിയത്തില് ത ുടെത്തിച്ച ുവലലന്ത്യാ.
കന്ത്യാലേതത്തിന് കരവത്തിര ുതത്തില് നന്ത്യാമകന ലനരജ്യം 
നത്തിനത്തിടലേ സസൗഹ ൃദലമകനീ കര ുടതനത്തിലേന്ത്യായണ
തളേരന്ത്യാടത പതറന്ത്യാടത മ ുലനറന്ത്യാനന്ത്യായണ 
ആത്മശകത്തിയന്ത്യായണ നനീ ജസലേത്തിച്ച ുവലലന്ത്യാ
ഒര ുനന്ത്യാള് വരുടമന പ്രതനീക്ഷെലയന്ത്യാടടെ 
മനടമന ു നത്തിനക്കന്ത്യായണ കന്ത്യാതത്തിരത്തിപ ു
ച ുറ്റത്തിലജ്യം കന്ത്യാണ ുന നനീതത്തിലകടെത്തിനന്ത്യായണ 
ടപന്ത്യാര ുത ുന ശബമന്ത്യായണ നനീടയതത്തിലടെണജ്യം
                                                                   

                                               ലഷറജീന ടജീച്ചര്



പറയന്ത്യാടത                                

ഒരത്തിക്കല്, 

എടന്റെ സസപണ നങ്ങടളേ വത്തിറ്റണ 
 നനീ വന്ത്യാങ്ങത്തിയ കണടെച്ചത്തിലത്തിനു

കട്ടത്തിലയറത്തിയത ുടകന്ത്യാണ്ടന്ത്യാലണന്ത്യാ
ഞന്ത്യാടനനതണ,നത്തിടന്റെ കണ ുകളേത്തില് 
ഇന ുജ്യം ടതളേത്തിയന്ത്യാത കന്ത്യാഴ്ചയന്ത്യായതണ.

അനണ, നമ്മടളേന്ത്യാനത്തിച്ച ു നടെന വഴത്തികള് -
ചവത്തിട്ടത്തിയ കലകളേത്തിന ു ലതഞ്ഞേ ുലപന്ത്യായത്തി,

അന ു പ ൂതപ ൂവന്ത്യാക,പത്തിടനത്രതലേമ ുറകടളേ
പ ൂക്കന്ത്യാലേതന്ത്യാല് വരലവറ്റ ു. 
ടപയ്ത മഴടയന്ത്യാടക്കയ  ുജ്യം മണത്തിലേ  ൂര്ന ു
പത്തിടനയ ുജ്യം ലമഘവ ുജ്യം മഴയന്ത്യായണ എത്ര കന്ത്യാലേജ്യം 

                കണ്ട കനടവന്ത്യാടക്കയുജ്യം ക ൂടെ ുവത്തിട്ട ു പറനകന്നു
                ഏറ്റടവയത്തിടലേന്ത്യാടക്കയുജ്യം തണലേത്തിടന്റെ 
                 തണുപണ ലതടുന രന്ത്യാത്രത്തിയത്തില് മരത്തിച്ചു.



                 എനത്തിട്ട ുജ്യം, നമ്മടള്ളലന, മറവത്തിയ ുടടെ
മഹന്ത്യാജസരതത്തിനമരന്ത്യാടത ഇങ്ങടന

                ഒന്ത്യാര്            മ്മയുടടെ ചത്തിപത്തിയത്തില് അടെ യത്തിരത്തിപ
                 നന്ത്യാളേത്തിലനക്കുജ്യം ഒരു മുത്തുടപന്ത്യാഴത്തിക്കന്ത്യാനന്ത്യാവന്ത്യാടത  
പന്ത്യാഴണ ചത്തിപത്തികളേന്ത്യാഴണ നന്ത്യാളേ ുകടളേണത്തിടയണത്തി......

ഒന്ത്യാര്ക്ക ുന്നുലവന്ത്യാ,

ഒടരന്ത്യാറ്റ വന്ത്യാക്കത്തിനറ ുതത്തിയന്ത്യാല്

കന്ത്യാലേതത്തിനക്കടരയത്തിക്കടര നത്തിനവര്



ഇന ുജ്യം, സസപ്നങ്ങളേ ുടടെ
കളേത്തിലയന്ത്യാടെജ്യം ത ുഴലഞ്ഞേയത്തിരത്തിക്ക ുന ു
ഒര ു പകലേത്തിന ുജ്യം രന്ത്യാവത്തിനുമപ്പുറജ്യം                             
ഒരു നത്തിശസന്ത്യാതത്തിടന്റെ ലനര്ത ഗനജ്യം 
കന്ത്യാലേങ്ങല് തന്ത്യാണ്ടത്തിടയതന്ത്യാടമനണ,
പറയുനത്തിതന്ത്യാലരന്ത്യാ?

ഇടെടനഞ്ചത്തിനത്തിറയതണ ലതന്ത്യാരന്ത്യാമഴ ലപന്ത്യാടലേ
ടപയ്തത്തിറങ്ങ ുമനീ ഒന്ത്യാര്മകലളേന്ത്യാ?

ധനന ടെനീച്ചര്

പണത്തിക്കരുമന്ത്യാഷണ                
ഒന്ത്യാര്മ്മക്കുറത്തിപണ
രണ്ടന്ത്യാജ്യം കന്ത്യാസു മുതലള്ള ഒന്ത്യാര്മ്മകടളേ എടന്റെടവടള്ളഴത്തു 
കണടെയത്തിലൂടടെ ഇടനനത്തിക്കുവന്ത്യായത്തിക്കന്ത്യാനന്ത്യാകുന്നുള.

       ഞന്ത്യാന് ശപ്രമറത്തിവത്തിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസജ്യം പൂര്തത്തിയന്ത്യാക്കത്തിയ പുകന്ത്യാട്ടണ 
ഗവ.എല്.പത്തി.സ്കൂള്.എടന്റെ വനീടെത്തിന്റെ മുറ്റതന്ത്യായത്തിരുന്നു 



സ്കൂള്.സ്കൂള്വളേപ്പുജ്യം ഞങ്ങളുടടെ ടതന്ത്യാടെത്തിയുജ്യം അതത്തിരുകളുടടെ 
കനലമതുലമല്ക്കന്ത്യാടത പരസ്പരജ്യം ചുബത്തിച്ചു കത്തിടെന്നു.

            അതത്തിരത്തില് ഒരു ചുതമന്ത്യാവണ്ടണ.അതത്തില് നത്തിന്നുജ്യം മന്ത്യാമഴജ്യം 
വനീഴനതുജ്യം കന്ത്യാതണ ഞങ്ങള് കുട്ടത്തികള് എത്രലനരജ്യം അതത്തിടന്റെ 
ചുവട്ടത്തില് നത്തിനത്തിരുന്നു.കന്ത്യാലറ്റ വന്ത്യാ കന്ത്യാലറ്റ വന്ത്യാ...എന 
പ്രന്ത്യാര്തനലയന്ത്യാടടെ...

           മന്ത്യാമഴജ്യം കയത്തില് കത്തിട്ടത്തിയന്ത്യാല് പത്തിടനന്ത്യാലരന്ത്യാട്ടമന്ത്യാണണ.മരതത്തിലലേന്ത്യാ
കൂര്തകലത്തിലലേന്ത്യാ അതത്തിടന്റെ ടഞട്ടമര്തത്തിയുരസത്തി 
ചുതലപന്ത്യാക്കുജ്യം.പത്തിടന കണടെച്ചുപത്തിടെത്തിച്ചണ ഒറ്റകടെത്തിയന്ത്യാണണ.ചുതയുടടെ 
ലകന്ദ്രടത ഇങ്ങടന കടെത്തിച്ചുതുപത്തിയന്ത്യാല് പത്തിടന മന്ത്യാമഴജ്യം ആസസദത്തിച്ചണ 
തുടെങ്ങന്ത്യാജ്യം.അങ്ങടന നത്തിലേമറനണ നത്തില്ക്കുലമന്ത്യാഴന്ത്യാവജ്യം 
പണത്തിക്കരുമന്ത്യാഷത്തിടന്റെ വരവണ.ടബലടെത്തിച്ചത്തിട്ടണ എത്ര 
ലനരമന്ത്യായത്തി...ആര്ക്കറത്തിയന്ത്യാജ്യം.....?

       മത്തിടുക്കന്മന്ത്യാര് മന്ത്യാടഷ്ട തലേടവട്ടജ്യം കന്ത്യാണുലമന്ത്യാലഴ 
കന്ത്യാസത്തിടലേതത്തിയത്തിരത്തിക്കുജ്യം.അലന്ത്യാതവര് മന്ത്യാഷണ പത്തിനത്തിടലേന്ത്യാളേത്തിപത്തിച്ച 
ചൂരല് കന്ത്യാണുനതത്തിനു മുമണ അടെത്തിയുടടെ ചൂടെറത്തിഞ്ഞേത്തിരത്തിക്കുജ്യം.രണ്ടന്ത്യാമടത 
ഗണതത്തില് ടപട്ടണ ചത്തിലേലപന്ത്യാടഴന്ത്യാടക്ക ഞന്ത്യാനുജ്യം കുഴങ്ങത്തിയത്തിടണ്ടണ.
       പകടലേന്ത്യാടക്ക ഞങ്ങളുടടെ സ്കൂളേത്തിനു ചുറ്റുജ്യം ഒളേത്തിച്ചു കളേത്തി   
നടെത്തുന പൂതതന്ത്യാമ്മന്ത്യാര് ഞങ്ങളുടടെ തത്രത്തികടളേ  ലപക്കത്തിനന്ത്യാവത്തില് 
തളേച്ചു...?
ഒരത്തിക്കല് നത്തിലേനീന കണ്ട പൂതതത്തിടന്റെ വന്ത്യാര്ത പണത്തിക്കര് മന്ത്യാഷുടടെ 
ലകന്ത്യാടെതത്തിയത്തില് വത്തിചന്ത്യാരണ കഴത്തിഞ്ഞേലതന്ത്യാടടെ പൂതജ്യം വന വഴത്തിയുജ്യം 
ലപന്ത്യായ വഴത്തിയുജ്യം ഞങ്ങള് മറന്നു.പത്തിനനീടെണ എത്ര സ്കൂള് മുറ്റങ്ങളേത്തില് അവ
കയറത്തിയത്തിറങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കന്ത്യാജ്യം-ഗതത്തികത്തിട്ടന്ത്യാടത.



  രന്ത്യാമന് മന്ത്യാഷുജ്യം ലഗന്ത്യാപന്ത്യാലേന് മന്ത്യാഷുജ്യം കുഞ്ഞേത്തി കുഞ്ഞേത്തി മന്ത്യാഷുജ്യം 
പത്മന്ത്യാവതത്തി ടെനീച്ചറുജ്യം,ഭന്ത്യാസ്കരന് മന്ത്യാഷുജ്യം പലേലപന്ത്യാഴന്ത്യായത്തി ഞങ്ങടളേ 
പഠത്തിപത്തിച്ചു.ദൂരലദശത്തു നത്തിടനതത്തി ഇവത്തിടുത്തുകന്ത്യാരനന്ത്യായത്തി മന്ത്യാറത്തിയ 
ചുരുക്കജ്യം ലപരത്തില് പണത്തിക്കരു മന്ത്യാഷുജ്യം പന്ത്യാറുക്കുട്ടത്തി ടെനീച്ചറുമുണ്ടന്ത്യായത്തിരുന്നു.

അവര് ദമതത്തിമന്ത്യാരന്ത്യായത്തിരുന്നു.ടെനീച്ചറുടടെ അനത്തിയതത്തി ലേകത്തിക്കുട്ടത്തി 
ടെനീച്ചറുജ്യം അവര്ടക്കന്ത്യാപജ്യം തന്ത്യാമസത്തിച്ചണ ഞങ്ങടളേ അക്ഷെര ലലേന്ത്യാകലതക്കു 
നയത്തിച്ചു.

            അവത്തിടടെ ടഹഡന്ത്യാസറന്ത്യായത്തിരുന്നു പണത്തിക്കരു മന്ത്യാഷണ.അന്നുജ്യം 
ഇന്നുജ്യം അലദ്ദേഹതത്തിടന്റെ പൂര്ണമന്ത്യായ ലപരണ എനത്തിക്കറത്തിയത്തില.അങ്ങടന
അതറത്തിലയണ്ട ആവശനജ്യം ആര്ക്കുമുണ്ടന്ത്യായത്തിരുനത്തില.

        ഞന്ത്യാന് അനണ നന്ത്യാലേന്ത്യാജ്യം കന്ത്യാസത്തില് 
പഠത്തിക്കുകയന്ത്യാണണ.പണത്തിക്കരുമന്ത്യാഷണ ആദന പത്തിരനീഡണ 
കന്ത്യാസത്തിടലേതത്തി.ഹന്ത്യാജര് വത്തിളേത്തിച്ചു തുടെങ്ങത്തി.ലജന്ത്യാസഫത്തിടനന്തു പറ്റത്തി.മന്ത്യാഷണ 



ഞങ്ങളുടടെ ലനടര ലനന്ത്യാക്കത്തി.അവന് എടന്റെ കൂടകന്ത്യാരനന്ത്യാണണ.ഞന്ത്യായറന്ത്യാഴ്ച 
ലവദപന്ത്യാഠകന്ത്യാസത്തിലജ്യം  ഞങ്ങള് ഒനത്തിച്ചന്ത്യാണണ.
          അവന് കഞ്ഞേത്തിക്കലേതത്തില് ശകയത്തിട്ടത്തിരത്തിക്കയന്ത്യാവജ്യം,എടന്റെ 
ഉതരജ്യം ടപട്ടനന്ത്യായത്തിരുന്നു.കുട്ടത്തികടളേലന്ത്യാജ്യം 
ഉറടക്കച്ചത്തിരത്തിച്ചു.കുഞ്ഞേത്തിവന്ത്യായത്തില് ടകന്ത്യാള്ളന്ത്യാത ഉതരജ്യം ലകട്ടന്ത്യാവജ്യം മന്ത്യാഷണ
തടന്റെ കണടെയണ മുകളേത്തിലൂടടെ എടനടയന്ത്യാനണ ലനന്ത്യാക്കത്തി.      
ലനന്ത്യാട്ടതത്തില് എനത്തിക്കണ പ നത്തിലകടുള്ളതന്ത്യായത്തി 
ലതന്ത്യാനത്തിയത്തില.എനല,മറുപടെത്തി ടകന്ത്യാടുതലലന്ത്യാ എനണ 
അഭത്തിമന്ത്യാനത്തിക്കുകയുജ്യം ടചയ്തത്തിരത്തിക്കന്ത്യാജ്യം.

        പത്തിടനയുജ്യം കുലറ കഴത്തിഞ്ഞേന്ത്യാണണ ലജന്ത്യാസടഫതത്തിയതണ.വന്ത്യാതത്തില്ക്കടലേ
തത്തിയ അവടന മന്ത്യാഷണ ആഗനതത്തിലൂടടെ അടുലതക്കു വത്തിളേത്തിച്ചു.അവര് 
തമ്മത്തില് നടെന സജ്യംഭന്ത്യാഷണജ്യം ഞങ്ങള് ശ്രദ്ധത്തിച്ചത്തില.കുലറക്കഴത്തിഞ്ഞേണ 
അവന് എടന്റെ അടുത്തു വനത്തിരുന്നു.വനീണജ്യം മന്ത്യാഷുടടെ കട്ടത്തിക്കണടെ 
ലനന്ത്യാട്ടജ്യം എടന്റെ ലനര്ക്കണ പന്ത്യാഞ്ഞു.അകമടെത്തിയന്ത്യായത്തി അടുത്തു 
ടചലന്ത്യാലേത്തിമത്തിള്ള ആഗനവടമതത്തി.
        ലജന്ത്യാസഫത്തിടന്റെ അച്ഛനു സുഖമത്തിലന്ത്യാടത ലജന്ത്യാസഫജ്യം അമ്മയുജ്യം 
രന്ത്യാത്രത്തി മുഴവന് ആശുപത്രത്തിയത്തിലേന്ത്യായത്തിരുന്നു.ഇനണ രന്ത്യാവത്തിടലേ 
ആശുപത്രത്തിയത്തില് നത്തിനണ ഇറങ്ങത്തിയപന്ത്യാലടെ അവന് സ്കൂളേത്തിലലേക്കു 
ലപന്ത്യാരുകയന്ത്യായത്തിരുന്നു.അപന് ആശുപത്രത്തിയത്തില് 
തടനയന്ത്യാണുള്ളതണ.ഇങ്ങടനടയന്ത്യാടക്കയന്ത്യാണണ മന്ത്യാഷണ പറഞ്ഞേടതനണ 
ലതന്ത്യാന്നുന്നു.അവസന്ത്യാനടത വന്ത്യാക്കണ മുഴപത്തിക്കുജ്യം മുന്പണ ചൂരല് ഒന്നു 
രണ്ടണ തവണ ഉയര്നതന്ത്യാണണ.എടന്റെ കന്ത്യാലേത്തിനു പത്തിനത്തില്,മുട്ടത്തിനണ 
തന്ത്യാടഴയന്ത്യായത്തി അടെത്തിയുടടെ ലവദന തത്തിണര്ന്നു കത്തിടെന്നു.ആടരക്കുറത്തിച്ചുജ്യം 
കന്ത്യാരനങ്ങളേറത്തിയന്ത്യാടത ഒന്നുജ്യം പറയരുതണ.ലപന്ത്യായത്തിരുലനന്ത്യാ"..ആശസസത്തിപത്തിക്കുജ്യം
വത്തിധജ്യം ആവനത്ര ശന്ത്യാനമന്ത്യായന്ത്യാലദ്ദേഹജ്യം അതു പറഞ്ഞേതണ എന്നു 



ഞന്ത്യാലനന്ത്യാര്ക്കുന്നു.

ലസ്ലേറ്റത്തില് മുഖമമര്തത്തി ഞന്ത്യാടനത്ര ലനരജ്യം കരഞ്ഞേത്തിരത്തിക്കന്ത്യാജ്യം.

(കരച്ചത്തിലേത്തിനണ ഞന്ത്യാടനന്ത്യാടജ്യം ലമന്ത്യാശക്കന്ത്യാരത്തിയന്ത്യായത്തിരുനത്തില)

എനന്ത്യാല് , എടന്റെ കൂടകന്ത്യാരടന ക ുറത്തി ച്ചണ അരുതന്ത്യാതതണ പറഞ്ഞേണ
ലപന്ത്യായലലന്ത്യാ എനണ , പത്തിനനീടടെടന്റെ ക ുഞ്ഞേണ മനസണ ലവദനത്തിച്ചു.പത്തിലറ്റനണ 
സ്ക ൂളേത്തിലജ്യം, ഞന്ത്യായറന്ത്യാഴ്ച പള്ളത്തിയത്തിലജ്യം ലജന്ത്യാസഫണ വനത്തില.               

പണത്തിക്കരു മന്ത്യാലഷന്ത്യാ മറ്റധനപകലരന്ത്യാ അടതക്കുറത്തിച്ചണ പത്തിനത്തിടടെലനന്ത്യാടെണ 
അടതക്കുറത്തിച്ചണ എലനന്ത്യാടെണ ലചന്ത്യാദത്തിച്ചത്തില.കൂടകന്ത്യാരുജ്യം അതു പറഞ്ഞേണ എടന 
കളേത്തിയന്ത്യാക്കത്തിയതുമത്തില. 

ഞന്ത്യാനുജ്യം ശശനീന്ദ്രയുജ്യം, വത്തിമലേയുജ്യം, ലജന്ത്യാസഫജ്യം, ബന്ത്യാലേകൃഷ്ണനുജ്യം,ശന്ത്യാരദയുജ്യം
പത്തിടന ലപലരന്ത്യാര്മയത്തിലന്ത്യാത ഒരുപന്ത്യാടെണ കൂടകന്ത്യാരുജ്യം ചൂതമന്ത്യാമഴതത്തിനന്ത്യായണ 
വനീണജ്യം തല  ുകൂടെത്തി.സ്ക ൂള് പറമനീല് ഞങ്ങള് വളേച്ചണ ടകട്ടത്തി സസനമന്ത്യാക്കത്തിയ 
സലേതണ  'കഞ്ഞേനീജ്യം കറത്തിയുജ്യം' ടവച്ചു.'മന്ത്യാഷുജ്യം ടെനീച്ചറുജ്യം ക ുട്ടത്തികളു'മന്ത്യായത്തി 
നന്ത്യാടെകമന്ത്യാടെത്തി.

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിവത്തിടന്റെ കന്ത്യാലേതണ പത്തിനനീടടെലപന്ത്യാടഴന്ത്യാടക്കലയന്ത്യാ പണത്തിക്കര ു 
മന്ത്യാഷത്തിടന്റെ ആ വന്ത്യാക്ക ുകള് എടന്റെയ ുള്ളത്തിലള്ളത്തില് മ ുഴങ്ങത്തി.-ആടരക്ക ുറത്തിച്ചുജ്യം 



കന്ത്യാരനമറത്തിയന്ത്യാടത ഒന ുജ്യം പറയര ുതണ 
             ഒരുപന്ത്യാടെധനന്ത്യാപകര് അതത്തിനണ ലശഷവജ്യം എടന്റെ ജനീവത്തിതടത 
സസന്ത്യാധനീനത്തിച്ചണ കടെനണലപന്ത്യായത്തി.

ലമപന്ത്യാടെത്തി ഗവ. ശഹസ്ക്ക ൂള്ളത്തില് എടന്റെ 
കണക്കധനന്ത്യാപകനന്ത്യായത്തിരുന -ക ട്ടത്തിയുള്ള ചൂരലേത്തിനടെത്തിയത്തില് അതത്തിലജ്യം 
കട്ടത്തിയുള്ള ലസ്നേഹടമന്ത്യാളേത്തിപത്തിച്ചണ ഇടെടയന്ത്യാടക്ക
അത ു മറനനീക്കത്തി ആലവന്ത്യാളേജ്യം പകര്ന്നുതന-ജത്തി.ആര്.പത്തി (ജത്തി.രന്ത്യാമചന്ദ്രന് 
പത്തിള്ള) സര്,കണക്കത്തിടന പന്ത്യാല്പന്ത്യായസമന്ത്യാക്കത്തി, ഞങ്ങള് 
അധനന്ത്യാപകവത്തിദനന്ത്യാര്ഥത്തികള്ക്കണ നത്തിറചത്തിരത്തിലയന്ത്യാടടെ വത്തിളേമത്തി തന കണത്തിയന്ത്യാരജ്യം
ടെത്തി.ടെത്തി.ഐ.ടലേ ലമരത്തിട്ടനീച്ചര്, വത്തിദനന്ത്യാര്ഥത്തികളേത്തിലലേക്കണ ഇറങ്ങത്തിടച്ചനണ അവരത്തില്
മനശന്ത്യാസണ ത്രന്ത്യാഭത്തിമുഖനജ്യം വളേര്തത്തി, അവരത്തില് പലേര്ക്കുജ്യം 
സുഹ ൃതന്ത്യായത്തിമന്ത്യാറത്തിയ തളേത്തി ബത്തി.എഡണ. ടസടന്റെറത്തിടലേ ശശത്തിധരന്സന്ത്യാര്,....

എടന്റെ വനകത്തി ജനീവത്തിതതത്തിലജ്യം പത്തില്ക്കന്ത്യാലേതണ എടന്റെ 
അധനന്ത്യാപന ജനീവത്തിതതത്തിലജ്യം വത്തിളേക്കുടതളേത്തിച്ചവര്.......

ഭ ൂതകന്ത്യാലേതത്തിടന്റെ ഓര്മ്മകടളേ ഒനടുക്കന്ത്യാന് ശ്രമത്തിച്ചന്ത്യാല്, 

ചത്തിതറത്തിയടതങത്തിലജ്യം 'ബന്ത്യാലേനതത്തിടന്റെ മണപങ്ങളേന്ത്യാവജ്യം* ' ആദനജ്യം 
കയത്തില്തടെയുക.

എടന്റെ ജനീവത്തിതതത്തിനുടതളേത്തിച്ചവജ്യം ടവളേത്തിച്ചവലമകത്തിയ         
ഗുരുക്കന്മന്ത്യാരത്തില്, ക ുഞ്ഞുനന്ത്യാളേത്തില് തടന വളേടരവലേത്തിയ 
ഒരുതത്തിരത്തിച്ചറത്തിടവനത്തിലണ്ടന്ത്യാക്കത്തിയ പണത്തിക്കരുമന്ത്യാടഷ ഞന്ത്യാനന്ത്യാദനജ്യം 
സ്മരത്തിക്കുന്നു.പ്രണമത്തിക്കുന്നു.
                  തേമുടര്ന്നയ് മനറ്റെലപോ ഗമുരമുകനപോനരയമുറം ഞപോപനെപോര്കമുന്നമു തേമുടര്ന്നയ് മനറ്റെലപോ ഗമുരമുകനപോനരയമുറം ഞപോപനെപോര്കമുന്നമു 
ആദരപവപോനടആദരപവപോനട..

സപലപോമടി അഗസടിന



ലേത്തിറ്റത്തില് ശകറ്റണ  സജ്യംഘജ്യം

 സഹകരത്തിച്ച ഏവര്ക്കുജ്യം നന്ദത്തി


