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സാഭിമാനം....പുതുകാല്വെയ്പ്

                   1886 ല് സ്ഥാപിതമായ കടത്തനാട് രാജാസ് ഹയര് 
വെസക്കന്ററി സ്കൂള് പാരമ്പര്യത്തിവെന്റ കരുത്ത് കൈകമുതലാക്കി 
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ിരസാങ്കേ&തികിദ്യയുവെട പുതുങ്കേലാകത്ത് വെ)റുകാല്വെയ്പു 

നടത്തുകയാണ്. സ്കൂളിവെല ലിറ്റില്കൈകറ്റ്സ് അംഗങ്ങള് തയ്യാറാക്കിയ
ഡിജിറ്റല്  മാഗസിവെന്റ താളുകളിലൂവെട കടന്നുങ്കേപാകാന് സാദരം 

ക്ഷണിക്കവെ:.കഥകളും ങ്കേലഖനങ്ങളും കിതകളുമാണ് ഉള്ളടക്കം. 

             ഞങ്ങളുവെട സ്കൂളിവെന്റ സ്ഥാപകനായ കടത്തനാട് ഉദയര്മ 
രാജ എന്ന സാഹിത്യകാരന്  നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് മലബാറില് നിന്നും 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കങ്കേനാദയം മാസികയുവെട ങ്കേപര് തവെന്ന ഞങ്ങളും 

സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

                                                    
                                                           എഡിറ്റര്

                                                കങ്കേനാദയം ഡിജിറ്റല് മാഗസിന്

കഥ

ഇണക്കുയിലില്ലാതെ
...
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                           എതികെരയുള്ള
വോയുപ്രവോഹകെ! തള്ളി 

മോറ്റി  അവള്  ക്ഷണന�ര!ില്  മുറ്റകെ!!ി.

അന്തിച്ചുവപ്പിന്റ കിരണങ്ങള് അവകെ, തന-ോടി.
സ്വയം  അവകെ,ോരു  സൂര്യ�ോയി

മോറി.പട്ടോ,ക്കുപ്പോ
യമിട്ട  ആളുകള്  കെകോണ്ടുവരുന്നത്  അച്ഛന്  ത�ിക്കയച്ച
സമ്മോ�മോകെണന്ന് കരുതി തി,ങ്ങിയ

ആ  ചുവപ്പ്  കെപട്ടന്ന്  തകെന്ന  അസ്തമിച്ചു.  അഞ്ചോം  വയസ്സികെന്റ

തീരന!ക്ക്  ഒഴുകികെയ!ിയ  ആള്  പ്രവോഹം,  പ്രതീക്ഷകളുകെട

ഒറ്റമുറി  വീടും,  ബോ-്യം  �ിറഞ്ഞ  അവളുകെട  മ�സ്സും  �ിമി  

ഷന�ര!ില് �ിറച്ചു.

അച്ഛനുറങ്ങുകയോണ്,  ഉറങ്ങുകയോണ്.   കുഞ്ഞു  വിരലുകള്

എണ്ണികെക്കോണ്ട്  അവള്  മന്ത്രിച്ചുകെകോണ്ടിരുന്നു.

"പോവ,കുപ്പോയം,  അപ്പം...”അച്ഛന്  കെകോണ്ടുവരോകെമനന്നറ്റ

സോധ�ങ്ങള്  അവള്  മ�സ്സില്  എണ്ണികെപ്പറുക്കി.പതോക
മൂടിയ  കറു!  കെപട്ടിയില്  ഇവയ്ക്ക്  പകരം  അച്ഛകെ�  കണ്ട

അവള്  ഏകെറ  സനന്തോഷിച്ചു.പകെക്ഷ...!  തകെന്റ  മുഖ!്
സനന്തോഷവും  മറ്റുള്ളവരുകെട  മുഖ!്  സങ്കടവും  വീക്ഷിച്ച

അവള്ക്ക് ഉണ്ടോയിരുന്ന മങ്ങിയ �ിറവും �ഷ്ടമോയി.

“നൂകെറണ്ണമുണ്ടോയിരുന്നു.  ബുള്ളറ്റ്"പട്ടോ,നച്ചട്ടന്  പറയുന്നത്
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അവള് ശ്രദ്ധിച്ചു. ശരിയോണ്,അവള് നൂറ് ഉമ്മ �ല്കിയോണ്

കഴിഞ്ഞവര്ഷം  അച്ഛകെ�  യോത്രയോക്കിയത്.അടു!
തിരുച്ചുവരവില്  ഇരുന്നൂറു  ഉമ്മ  തരോം  എന്ന്  നപ്രോമിസ്

കെeയ്തിരുന്നു. “ഉമ്മ...ഉമ്മ...ഉമ്മ"ചുറ്റുമുള്ള സഹതോപ കരങ്ങള്

അവകെ,  അച്ഛ�ില്  �ിന്നും  അകറ്റി.  “മൂനന്ന

ആയുള്ളൂ....എകെന്ന  വിട്  "അപരിeിതമോയ  കൈകകകെ,

ന�ോക്കി അവള് യോeിച്ചു.പകെക്ഷ ആ കൈകകള് അമ്മകെയന്ന

സ്വോതന്ത്ര്യ!ിന-ക്ക്  നപോവോകെ�  അനുവദിച്ചുള്ളൂ.
അമ്മയുകെട നതോ,ികെ- ചൂടുപറ്റിയ അവളുകെട 

കൈകക,ില് ചുംബിച്ചുകെകോണ്ട് മു!ച്ഛന് പറഞ്ഞു  "അച്ഛന് 

നപോയി നമോന, "എനങ്ങോട്ട് ? എന്നല്ലോകെത എന്തു 
പറയണകെമന്ന് അവള്

ക്കറിയില്ലോയിരുന്നു.ആഴമില്ലോക്കയ!ില് മുങ്ങി 
തോണുകെകോണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മയുകെട മടിയില് സ്ഥോ�ം പിടിച്ച്

അവള് നeോദിച്ചു.         “അച്ഛന് എവികെടയോ നപോനയ...?ഇ�ി

വരിനല്ല?”ആ അമ്മ ഇണകെയ �ഷ്ടകെപ്പട്ട കുയി-ികെ� നപോകെ- 

നതങ്ങി നതങ്ങി കരഞ്ഞു...! ഒരു �ിമിഷം ആ മുഖം ആയിരം 

സൂര്യ�ോയി തി,ങ്ങി. വിരഹക്കട-ില് തോഴ്ന്നിറങ്ങോകെത 
ഒഴുക്കികെ�തികെര �ീന്തോന് തീരുമോ�ിച്ച സൂര്യകെ�നപോകെ- 
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1. കിത                            സാരംഗ് ദിങ്കേനശ് 9D

    കെ4ോഴിയുന്ന
ജീവിതം

സൂര്യന് തിളങ്ങുന്നു മരങ്ങള് തളിര്ക്കുന്നു
മഞ്ഞമലരുകള് ിടരുന്നു സൗന്ദര്യമായ്

     ങ്കേQഹമായ്,ശാന്തമായ്,സൗമ്യമായ്
ിടരുന്ന മ ഞ്ഞമലരുകള് ബാക്കിയായ്

ക്കുകള് വെപാ:ിതകര്വെന്നാരു 
തകരപ്പാത്രം വെറുവെതയായി

ങ്കേപമാരി ങ്കേതാരാവെത തുടിക്കുന്നു വെനഞ്ചില്
പ്രാണവെന്റ ങ്കേദന വെതാ:റിയാവെതതുളുമ്പുന്നു വെള്ളം 

വെപാ:ിയ ക്കിവെന്റ ിടിലൂവെട ങ്കേQഹത്തിന്
ഇല്ലായ്മയില് ങ്കേ)ാരുന്നു ജീിതം

മഴ വെപയ്തു ങ്കേ)ാര്ന്നത് തീരും ങ്കേപാവെല
വെപാ:ിയ പാത്രംപറയുന്നു

ജീിത ദാരിദ്ര്യത്തിവെന്റ യാതനകള്
തളരുന്നു തകരുന്നു മരിക്കുന്നുജീിതം 

ഒടുിവെലറിയുന്ന പാത്രം ങ്കേപാവെല
ഓളങ്ങള് താളങ്ങളായി ഒഴുകുന്ന
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കടല്ത്തിരമാലവെയ ങ്കേനരിടുങ്കേമ്പാള് 
തളരാവെത വെപാഴിയാവെത ഒഴുകുന്നുജീിതം 

ഉടഞ്ഞു തകര്വെന്നാരു പാത്രം ങ്കേപാവെല

കിത

വക്കു പ�ൊട്ടിയ �ൊത്രം
അടുക്കള ങ്കേകാണില് )രിിലായ്

ങ്കേതങ്ങി നില്ക്കുന്ന സ്റ്റീല്പാത്രം ഞാന്
ങ്കേതങ്ങുകയാണു ഞാന് ഓങ്കേരാ നിമിഷവും

എന് ിലാപം അറിയുകയില്ലാരും
ഇന്നു ന്നു അതിഥിയായി ങ്കേgറ്റുകള്

കൂവെട ിരുന്നുകാര് മിക്സിയും മറ്റും
മാറ്റി നിര്ത്തിവെയവെന്ന ഒരു മൂലയില്
ആരും കാണാത്ത ത:ിനടിയിലായ്
അര് മാറ്റി നിര്ത്തിവെയവെന്നയിന്ന്
ക്കു വെപാ:ിയ പാത്രവെമന്നതിനാല്
ഓര്ത്തതില്ലര് എന് പ്രാണങ്കേദന
അന്നരുവെട അന്നം ിളമ്പുാന്
പാത്രവെമന്നും പിടിയും ലിയുമായ്

ക്കു വെപാ:ിയാവെലന്താ ഈ പാത്രം
നല്ലതവെല്ല അന്നം ിളമ്പുാന്

അന്നര്ക്ക് വെപാന്നുങ്കേപാലായിരുന്നു
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ഇന്ന് എവെന്ന മറന്നങ്കേല്ലാ അര്
ഊണുങ്കേമശയില് എവെന്റ സ്ഥാനത്തിന്ന്

മറ്റു പല അതിഥികള് വെന്നത്തി
)ിത്രമാം മങ്കേനാഹരമാം ങ്കേgറ്റുകള്

ഒന്നായി നിരത്തി അര് ങ്കേമശയില്
ഇടയ്ക്കിവെട പറയുകയുണ്ടായര്

ക്കു വെപാ:ിയ പാത്രം കളഞ്ഞാവെലാ
നീറുന്നു എന് മനവെpാന്നായി

ങ്കേലാതിയാല് നിന്നു ഞാന് മൂലയില്
ക്കു വെപാ:ിവെയന്ന കാരണത്താല്
മാറ്റിനിര്ത്താന് നിന്നവെതന്തിനര്

എന്തു വെകാണ്ടര് ഓര്ക്കുന്നതില്ലവെയന്
പൂര്മഹത്വം ഒവെന്നാന്നായി

അന്നു ഞാന് ഊണുങ്കേമശയിവെലന്നുമുണ്ട്
ഇന്നു ഞാന് ആ മൂലയിലുമുണ്ട്

വെപാടിയും ണ്ണാമ്പിലയും ഒവെക്ക
എവെന്റ കൂവെട നില്ക്കുകയാണിന്ന്
അടുക്കള ങ്കേകാണിന് )രിിലായ്

ങ്കേതങ്ങി നില്ക്കുന്ന സ്റ്റീല് പാത്രം ഞാന്
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ങ്കേലഖനം                                 അഭിരാം ജി.എസ്  9B

പ്രളയം പഠിപ്പിച്ച
പാഠങ്ങള്

          ഇൗയിവെടയാണ് നമ്മുവെട നാട്,
നാവെമല്ലാം കൈദത്തിവെന്റ സ്വന്തം നാട്
എന്ന് കരുതിയ ഇൗ ങ്കേകരളവെത്ത ഭീതിയിലാഴ് ത്തിവെക്കാണ്ട്

ഉണ്ടായ പ്രളയം. പണക്കാരന്, പാവെപ്പ:ന് , നല്ലന്,
ക്രൂരന് എന്നിങ്ങവെനയുള്ള ഒരു കങ്കേഭതവുമില്ലാവെത എല്ലാം

തകര്ന്നു. ഇത്രങ്കേയയുള്ളൂ നമ്മള് മനുഷ്യരുവെട കഥ.
യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായുള്ള പരിശ്രമത്തിവെനാടുില് നാം
വെക:ിപ്പടുത്ത ഇൗ ങ്കേഗതയുവെട ങ്കേലാകം ഒവെരാറ്റ തണ
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പ്രളയം ന്നങ്കേപ്പാള് ഇല്ലാതായി. 1924 വെല പ്രളയം

ങ്കേകരളവെത്ത തകര്ത്ത ങ്കേശഷം മവെറ്റാരു മഹാപ്രളയം. ഗര്
ഭിണികളും നജാതശിശുക്കളും മുതല് വൃദ്ധരായ ങ്കേരാഗികള്

വെര ഇതിവെന്റ ഇരകളായി. 

വെഹലിങ്കേകാപ്റ്ററുകളും ങ്കേതാണികളും രക്ഷിക്കാന് എത്തി .
രക്ഷിക്കവെപ്പ:വെരല്ലാം ഉയര്ന്ന സ്ഥലങ്ങളിവെല ദുരിതാശ്വാസ

ക്യാമ്പുകളിങ്കേലക്ക് മാറി. ഇൗ പ്രളയം നവെമ്മ ളവെരയധികം

പഠിപ്പി)ിചു. പ്രളയത്തിനു ങ്കേശഷം ഹിന്ദു, ക്രിസ് ത്യാനി, മുസല്

മാന്, പണക്കാരന്, പാവെപ്പ:ന്, എന്നിങ്ങവെനയുള്ള ങ്കേര്
തിരിവുകളും മറന്ന് ഒരുമങ്കേയാവെടയും ങ്കേQഹങ്കേത്താവെടയും

കഴിഞ്ഞു. സ്വന്തം ീടുകളിങ്കേലക്ക് മാറിങ്കേപ്പായങ്കേപ്പാള് അര്

തങ്ങളുവെട കൂവെട ദു: ഖം പ&ി:വെര മറന്നില്ല. പാവെപ്പ: ീട്
നഷ്ടവെപ്പ: അയല്ക്കാവെര സ്വന്തം ീ:ില് താമസിപ്പിച്ച്

മാതൃകയാവുക വെര വെ)യ്തു.

മനുഷ്യര് ഇങ്ങവെനയാണ്. നന്നാിവെല്ലന്ന് പറയാന് കഴിയില്ല. 
ഒരു പ്രശ്നവെത്ത ഒറ്റവെക്ക:ായി നിന്ന് ങ്കേനരിടാന് മനുഷ്യര്ക്ക് 

അറിയാം. അതാണ് നാം ഇൗ അടുത്ത് കണ്ടത്. ഒങ്കേര 
പായയില് കിടന്നും ഒങ്കേര പാത്രത്തില് നിന്ന് കഴിച്ചും മനുഷ്യര് 
ആ ദുരിതം നിറഞ്ഞ ദിനങ്ങള് ജീിച്ച് തീര്ത്തു ഒരര്ഥത്തില് 

പറഞ്ഞാല് പ്രളയം ഒങ്കേരാര്മ്മവെപ്പടുത്തലാണ്. അങ്കേത സമയം 
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ഒരു ഗുരുവുമാണ്. മതവെമവെന്നാന്നില്ല. അത് വെറുവെമാരു 

ിശ്വാസമാണ്. നാവെമല്ലാം ഭൂമിയിവെല ജീികളാവെണന്ന 

തിരിച്ചറി് പ്രളയം നമുക്ക് തന്നു. 

നമ്മുവെട മാതാിവെന നാം ഒരിക്കലും ങ്കേതനിപ്പിക്കില്ല. 

അങ്ങവെനയുള്ളര് ഉവെണ്ട&ിലും പ്രകൃതി മനുഷ്യരുവെട മാത്രമല്ല,

ഈ ഭൂമിയില് ഉള്ളതിവെന്റവെയല്ലാം മാതാാണ്. കൂവെറ 

കാലമായി നാം പ്രകൃതിവെയ നശിപ്പിച്ചുവെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. 
ഇത്രയും കാലമായി വെ)യ്തുവെകാണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പ്രകൃത് 
ഒരുമറുപടിതരും എന്നാല് ആ മറുപടികള് നമുക്ക് 

താങ്ങാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ്. എന്നാലും നാം പ്രകൃതിങ്കേയാട് 

വെ)യ്യുന്ന ങ്കേദ്രാഹങ്ങളുവെട അത്രയും രില്ല. പ്രളയം ഒങ്കേരാര്

മ്മവെപ്പടുത്തലാണ്. പ്രകൃതി നല്കുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് . ഇൗ ദു 

ഷ്                          വെ)യ്തികള് നിര്ത്തി എല്ലാങ്കേരയും നമുക്ക് സ്                ങ്കേനഹിക്കാം. 
ഇനിയുള്ള ജീിതം മനുഷ്യര്ക്ക് നന്നാാനുള്ള 

ഒരസരമാണ്. എല്ലാങ്കേരയും നന്നാക്കാന് ആകില്ല. എ&ിലും
കള്ളവും )തിയുമില്ലാത്ത സത്യവും ങ്കേQഹവും നിറഞ്ഞ 

ങ്കേലാകം നമുക്ക് ലഭിക്കണവെമന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം.
ങ്കേലഖനം

പ്രകൃതിവെയ മറക്കാതിരിക്കാം
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 കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റില് �ോം മനുഷ്യര്കെeയ്ത
ക്രൂരതകള്ക്കു തിരിച്ചടിയോയി പ്രകൃതി

�മ്മുകെക്കോരുസമ്മോ�ം തന്നു ആ
സമ്മോ�!ില് തിരിച്ചുകിട്ടോ!  നൂറിന-കെറ നപരുകെട ജീവന്

�ഷ്ടമോയി.പ്ര,യം എന്ന ജ-സമ്മോ�ം �മ്മുകെക്കോരു
പോഠമോണ്ഇ�ി  എന്നും  എനപ്പോഴുംതീരോ�ഷ്ടം  ആ  പ്രകൃതി
ദുരന്ത!ി�ിര യോയ  നകര,കെ! ഇ�ി പഴയ നകര,!ിന-ക്ക്
തിരികെക കെകോണ്ടു വരോന് �മ്മുക്ക് സോധിക്കുകയില്ല.കോരണം ഈ
പ്രകൃതിദുരന്ത!ില്  നകര,!ി�്  �ഷ്ടം  വന്നത്   10000

നകോടിയോണ്.അത്  മുഴുവ�ോയ്  തിരിച്ചു  കെകോണ്ടു  വരോന്
സോധിച്ചികെല്ലങ്കിലും  ഒരു പുതിയ നകര,കെ! �മ്മുക്ക്  സൃഷ്ടിനച്ച
മതിയോവൂ.

                              ഈ പ്ര,യ!ിലൂകെടകെയങ്കിലും �ോം
പ്രകൃതിനയോടു  കെeയ്ത  ക്രൂരതകള്�ോം
തിരിച്ചറിയണം.കുന്നിടിക്കലും  വ��ശീകരണവും  വയല്
�ിക!ലുകെമല്ലോം �ോം കെeയ്തത് എത്ര വ-ിയ ക്രൂരതക,ോ
ണ്.ഇന്ന്  �മ്മുക്ക്  എല്ലോവര്ക്കും  നവണ്ടത്  വ-ിയ
കെകോട്ടോരങ്ങ,ോണ്.ഇങ്ങകെ�  കു!കെ�  �ിര്മ്മിച്ച  ഫ്ലോറ്റുക,ോണ്
പ്ര,യം  കെകോണ്ടു  വന്നത്.നകര,!ില്  മുഴുവ�ോയ്
ഇതോദ്യമോയോണ് പ്ര,യം വരുന്നത്.ഇന്ന്
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എവികെടയോണ്  കുന്നുകളും  മ-കളും  ഉള്ളത്  ?കുനന്നോ  മ-നയോ
ഉണ്ടോയിരുകെന്നങ്കില്  അവ  കെവള്ളകെ!  തടഞ്ഞു  �ിര്!ി
പ്ര,യകെ!  തടയുമോയിരുന്നു.അതുകെകോണ്ടു  തകെന്ന  �ോം
തകെന്നയോണ്  ഈ  പ്രകൃതി  ദുരന്ത!ി�്  കോരണം.ഈ
നകര,!ികെ� വിറപ്പിച്ച പ്ര,യ!ിലൂകെടയും �ോം പ്രകൃതിനയോടുള്ള
ക്രൂരതകള് തുടര്ന്നോല് �മ്മുകെട മരണം സു�ിശ്ചിതമോണ്.
                                         കുന്നുകളും മ-കളും വയലുകളും
�ശിപ്പിച്ച്  എത്ര  വ-ിയ  കെകട്ടിടങ്ങ,ോണ്  �ോം  �ിര്
മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.അവ �ിര്മ്മിക്കുന}ോള് �ോം ഒരു കോര്യം  ഓര്
ക്കണമോയിരുന്നു.ഇകെതല്ലോം പ്രകൃതി �മ്മുക്ക് ഭൂക}!ിലൂകെടനയോ
മറ്റ്  പ്രകൃതിദുരന്ത!ിലൂകെടനയോ  തിരിച്ചു  തരും  എന്ന്.ഈ
പ്ര,യ!ിലൂകെട  �ോം  ഓനരോരു!രുംഅത്  പഠിച്ചു.ഇ�ി  ഇതു
നപോലുള്ള  പ്രകൃതിനക്ഷോഭങ്ങള്  വരോതിരിക്കോന്  �ോം  തകെന്ന
വിeോരിക്കണം.പ്രകൃതിയില്  ധോരോ,ം  ജീവികള്  ഉകെണ്ടങ്കിലും
അതില്  മനു  ഷ്യന്  മോത്രമോണ്  പ്രകൃതികെയ  ചൂഷണം
കെeയ്യുന്നത്.പനക്ഷ  പ്രകൃതി  തരുന്ന  ദുരന്തങ്ങള്  ന�രിനടണ്ടി
വരുന്നത് എല്ലോ ജീവികള്ക്കുമോണ്.
           ഇ�ികെയോരു അവസ്ഥ ഉണ്ടോവോതിരിക്കോന് �മുക്ക് ഈ
പോഠങ്ങള് ഓര്ത്തുവയ് ക്കോം.പ്രകൃതി �മ്മുകെട കൈദവമോണ്
വരമോണ്.ഇ�ി �മുകെക്കോരുമിച്ച് കൈകനകോര്ക്കോം.
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കഥ

അണയോത്ത അഗ്നി
        അന്നവെത്ത  സന്ധ്യയുവെട  രൂപം  ല്ലാവെത

്യത്യസ്തമായിരുന്നു.  സൂര്യന്  ശിതാണ്ഡമാടി  മറഞ്ഞു.
ദിശവെതറ്റിന്ന  ആ  കാറ്റില്  എവെന്താക്കങ്കേയാ  മാറി

മറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.  ആ കാറ്റ്  അങ്കേളാട്  എവെന്താവെക്കങ്കേയാ

പറയാന്  ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.  ഒരു  പവെക്ഷ!  കാറ്റിവെന്റ

സ്വരങ്ങള് അവെള രക്ഷിക്കാന്         ശ്രമിച്ചതാാം  .  ആ

നിഗൂഢതയില്  എവെന്താവെക്കങ്കേയാ  ഒളിച്ചിരുന്നു.  അള്

എന്തിനാവും  അന്ന്  അിവെട  എത്തിയത്.എല്ലാം  ിധിയുവെട

ിളയാ:ം.അന്നായിരുന്നു അളുവെട ജീിതം മാറിമറഞ്ഞത്.

അള്  ആ  നാടിന്  ആവെരാവെക്കങ്കേയാ  ആയിരുന്നു.  അള്
അിവെട  ഒരു  പൂമ്പാറ്റവെയ  ങ്കേപാവെല  പാറി

നടക്കുമായിരുന്നു.പൂക്കളില് നിന്നും പൂക്കളിങ്കേലക്ക്. പിതാിവെന്റ

മരണം  അളുവെട  അമ്മവെയ  തളര്ത്തി.  അന്ന്  അള്ക്ക്
അഞ്ച് യpാണ് പ്രായം മറ്റു ബന്ധുബലമില്ലാത്ത അര്ക്ക്

പ:ിണി  ഒരു  ിഷയമല്ലായിരുന്നു.  അയല്ാസികളുവെട

കൃപയാല് അര് ജീിച്ചുങ്കേപാന്നു.
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ജീിതമാവുന്ന  നഗരത്തില്  അളുവെട  പതിനാലാം

യpിലായിരുന്നു  കാറ്റ്  ദിശവെതറ്റി  ീശിയത്.  അന്ന്  ആ
ലഹരിക്ക്  അടിമകളായ  കാപാലികന്മാര്  അവെള

കൈപശാ)ികമായി ലിച്ചു കീറിയത്. അളുവെട  

നിലിളി  ാങ്കേനാളം  ഉയര്ന്നു.  ആ  നിലിളിയില്  മൂന്ന്

ങ്കേലാകവും നടുങ്ങി. ങ്കേദന്മാരും അസുരന്മാരും നടുങ്ങി. പവെക്ഷ!

വെമാകൈബലിനുള്ളില് ഒതുങ്ങിയ ജനം അറിഞ്ഞങ്കേതയില്ല.  ഒരു

പവെക്ഷ  ......  അറിഞ്ഞിട്ടും  അറിഞ്ഞ  ഭാം  നടിച്ചില്ല.  ഇത്

അധപതനത്തിവെന്റ  അസാന  പടിയാണ്.  സ്ത്രീ  എന്നാല്
ബലഹീനയാവെണന്ന  )ിന്ത  ആ  കാപാലികരില്  അവെള

നിഷ്ഠൂരമായി  ബലാത്കാരം  വെ)യ്യാന്  ങ്കേപ്രരിപ്പിച്ചു.  അളുവെട

പ്രായം  ങ്കേപാലും  പരിഗണിക്കാവെത......!  ങ്കേലാകം   അധ 

പതനത്തിവെന്റ  നാഴികക്കല്ല്  കണ്ടിരിക്കുന്നു.  അളാകുന്ന

പൂിവെന  അര്  ആസ്വദിക്കുകയല്ല  വെ)യ്തത്.  ആ  പൂിവെന്റ

ങ്കേതന് നുകരാനാണ് ശ്രമിച്ചത്.  മരണമുഖവെത്തത്തിയ അവെള

ങ്കേറാഡരികില്  ഉങ്കേപക്ഷിച്ചു.  അതിവെല  പലരും  കടന്നുങ്കേപായി.

സ്വാര്ഥരായ അര് അവെള കണ്ട  ഭാം നടിച്ചില്ല.
ജീവെന്റ ഒരംശം നിലനില്ക്കുന്ന അവെള ഒരു പറ്റം ജനങ്ങള്

ആശുപത്രയില്  എത്തിച്ചു.  പിന്നീട്  അളുവെട  കണ്ണുകളില്
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പ്രതികാരത്തിവെന്റ  അഗ്നി  ജ്വലിച്ചു.  അള്  ജീിതമാകുന്ന
ഒഴുക്കിവെനതിവെര  നീന്താന്  ശ്രമിവെച്ച&ിലും  അള്ക്ക്

കരകാണാനായില്ല. പണവും സ്വാധീനവും നീതയുവെടയും നീതി

പീഠത്തിവെന്റയും ായടപ്പിച്ചു.  ആ ഒഴുക്കില് അള് തളര്ന്നില്ല.

കരകാണാനായി നീങ്കേന്തണ്ടിയിരുന്നു.

അളുവെട  നിലിളിങ്കേകള്ക്കാത്ത  ജനം  അവെള  പഴി)ാരി.

കുറ്റം അളുങ്കേടതാണങ്കേത്ര!  ങ്കേലാകം അവെള നിഷ്ഠൂരമാം ിധം

ങ്കേനാക്കി.  ആ  ങ്കേനാ:ം  അളുവെട  കണ്ണിവെല  അഗ്നിവെയ

ഇല്ലാതാക്കാനായി  ശ്രമിച്ചുവെകാണ്ടിരുന്നു.  എങ്ങും

കുറ്റവെപ്പടുത്തലുകള്  മാത്രം.  അള്  തളര്ന്നില്ല.  അള്  ആ

ഒഴുക്കില് ഏകയായി ദിശയറിയാവെത നീന്തിവെകാങ്കേണ്ടയിരുന്നു.

അളുവെട മനം )ഞ്ചലമായില്ല. പവെക്ഷ ! കാറ്റുങ്കേപാലും അവെള

സ്പര്ശിക്കാന് അറച്ചു.

തനിക്ക് നീതി നിങ്കേഷധിച്ച നീതിപീഠവെത്ത അള് വെറുത്തില്ല.

പകരം നീതി പഠിച്ചു.  നാടും നാട്ടുക്കാങ്കേരയും വെറുത്ത അള്

അരുവെട ായടപ്പിച്ചു. അരുവെട നിഷ്ഠൂരമായ ങ്കേനാ:ം അവെള

ആളിക്കത്താന് സഹായിച്ചു.

                ഇന്ന് ങ്കേലാകം ബഹുമാനിക്കുന്ന  നാടിനഭിമാനമായി

അള്  മാറി.  ആ  ഒഴുക്കിവെനതിവെര  നീന്തി  ഒടുില്  അള്
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കരകണ്ടു.  അളുവെട  ാശി  ിജയമായി  മാറി.

ഇന്നവെളാരു ഐ.പി.എസ് ഓഫീസറായി മാറി. 

          അളുവെട ജീിതം അവെള പഠിപ്പിച്ചു. “തളര്ന്നാല്

എിവെടയും  എത്താന്  കഴിയില്ല,  ിജയിക്കാന്

പരാജയവെപ്പടാതിരിക്കണം  എന്ന  പാഠം  "  ഒഴുക്കിവെനതിവെര

കരകാണാനായി അള് നീന്തിയത് ിഫലമായില്ല.
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