
കൂട്ടക്ഷരങ്ങള

ആര.ഇ.സസ.ജസ.വസ.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച് 1



കൂട്ടക്ഷരങ്ങള

ആര.ഇ.സസ.ജസ.വസ.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച് 2



കൂട്ടക്ഷരങ്ങള

ആര.ഇ.സസ.ജസ.വസ.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച് 3

   സനന്ദേശശ
അക്ഷരപ്പൂവുകളചചേരത്തുവവചഡസജസറ്റല്മമാഗസസനമായഅക്ഷരകൂട്ടങ്ങളകച്ച്
ആശശംസകള. നന്മനസറഞ്ഞഭമാവസവയസസ്വപശംകമാണമാന്ഈഅക്ഷരകൂട്ടങ്ങളകച്ച്
കഴസയുമമാറമാകവട്ട

ആശശംസകചളമാവട
ചമമാളസ.പസ.യു

HM In charge
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ആശശംസ
R.E.C.G.V.H.S.S തയയാറയാകക്കിയ ഡക്കിജക്കിറ്റല് മയാഗസക്കിന് കു ഞ്ഞു 
സസ്വപ്നങ്ങളുടടെ പ്രകയാശനമയാണണ. ഡക്കിജക്കിറ്റല് വയായനയുടടെ 
നവപ്രഭടചയാരക്കിയയാന് കൂട്ടുകയാര്കണ  കഴക്കിയടട്ട! ഭയാവുകങ്ങള 

പ്രന്സക്കിപക്കിള
മശംഗളയാഭയായണ
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ആശശംസ
അക്ഷരങ്ങള പക്കിച്ചടവച്ചു നടെന്നു വളരടട്ട!

കക്കിനയാവുക  ളക്കിള യയാഥയാര്ഥഥ്യവുശം യുകക്കിയുശം നക്കിറയടട്ട!
കയാലശം നനീര്ത്തുന്ന കലയാപതക്കിനു മുന്നക്കില്
അക്ഷരശം ടകയാണണ പടെടവട്ടയാന് കഴക്കിയടട്ട!
RECGVHSS ടന്റ    ഡക്കിജക്കിറ്റല് മയാഗസനീനണ

  ഭയാവുക ങ്ങള............                          
                                                         വക്കിനനഷണ പക്കി ആര്

                                                         പ്രക്കിന്സക്കിപള
                                                          ---VHSE Section
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ആശശംസ
REC G V H S S ല് ലക്കിറ്റക്കില് കകറ്റണസണ ഡക്കിജക്കിറ്റല് മയാഗസക്കിന്
തയയാറയാകക്കിയ  വക്കിവരശം  അറക്കിയുന്നു.കുരുന്നു  ഭയാവനകളകണ
ചക്കിറകുശം  ജനീവനുശം  പകരുന്ന  ഈ  ഉദഥ്യമതക്കിനണ  സര്വ
മശംഗളങ്ങളുശം നനരുന്നു

                                          C.T കുനഞയായക്കി

                                                                            PTA  PTA പ്രസക്കിഡനണപ്രസക്കിഡനണ
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ആശശംസ
മമൗനശം ടകയാണ്ടു തക്കിരുതക്കിടയ ഴുതയാവുന്നവയുണണ. അമര്ഷശം 
ടതളക്കിനയണതുണണ ഉളളക്കില് വയാക്കുകള ടകയാണണ 
പക്കിറവക്കിടകയാണതുണണ സയാര്വലമൗകക്കികമയായ അക്ഷരക്കൂട്ടുകളകണ
RECGVHSS ടന്റ ഡക്കിജക്കിറ്റല് മയാഗസക്കിനുണ അഭക്കിവയാദഥ്യങ്ങള......     
                                           

                                                                         ബക്കിജ. 
,ടചയര്മയാന് 

                                   വക്കിദഥ്യയാലയവക്കികസനസമക്കിതക്കി
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നകരളമയാടക ഭനീതക്കിയുടടെ മുളമുനയക്കില് വക്കിറങ്ങലക്കിച്ചു നക്കിന്ന പ്രളയനയാളുകളക്കില് 
സസ്വനശം പക്കിതൃസനഹയാദരനയാല് പുഴയക്കിനലടകറക്കിഞണ ടകയാല്ലടപട്ട ശഹനീന് 
നമയാടന ഒയാര്ത്തുടകയാണണ എഴുതക്കിയതയാണണ ഈ കവക്കിത.

രചന:ടക.മുഹമ്മദണ യയാസനീന് നക്കിസയാമക്കിന്(HSA)

داعيا     حزين لحن فى انشد
واقيا     ال قدره حقا لله

نازال     االراضي مع السماء بكت
الحازنة    العيون من مطرالدموع

اليفهم    صالح صغير ولد
        ` ذنباوالكذباوذااليعلم

الصغر    شهينافي والده سماه
منذالصغر    جلله جل ناداه

مدرسه    الى يسافر كان
مكانه    الى عمه يدعوه
بمركبي     بني تحزن ال يقول
بالملعب     انا الحلوى لك اعطى

للمساء     وقت حان عزيزي عمي
السماء      فى لونا الجو فى كماترى
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بيوتنا    الى سنرجع متى
رجوعنا    يريد ووالدتي ابتي

كبدتي     يا التخف ولدي يجيب
يازهرتي    االب منزلة عمك

نهراجاريابالسرعة  نزور
ببهجة     الجسور فوق من ننظر

للبيان     اقدر ال بعد من
باللسان    الفظ ال والله

الجنات    فى يطير شهيننا
الخيرات    وواهب االله عند

(ഈ കവക്കിതയയാണണ ആലപ്പുഴയക്കില് നടെന്ന സശംസയാന 
സണക്കൂളകനലയാല്സവതക്കില് ഒന്നയാശം സനശം നനടെക്കിയതണ)
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                നക്കിറനഭദങ്ങളക്കിടല ഒരുമ...........
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EDITORIAL
BOARD

1.  ഭവയാനക്കി ടെനീച്ചര്
(ചനീഫണ എഡക്കിറ്റര്)

2.ശക്കിവനനക്കിനക്കി ടെനീച്ചര്
(അനസയാസക്കിനയറ്റണ  എഡക്കിറ്റര്)

3.ഗക്കിരനീഷണ സയാര്
(അനസയാസക്കിനയറ്റണ  എഡക്കിറ്റര്)

➢അനന ു എസണ-9c
➢ആദക്കിതഥ്യന് ടക പക്കി-9c
➢ശനീഹരക്കി ബക്കി എസണ-9c
➢അഭക്കിനനണ പക്കി-9B
➢അനസണ കുമയാര്-9B
➢സുര്ജക്കിതണ നയാരയായണ-9B
➢സയാരശംഗണ ആര് ജക്കി-9B
➢മുഹമ്മദണ തസനീശം-9B 
➢ശനീരയാഗണ സക്കി സക്കി-9B
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ഗവര്ടമന്റണ ആര്. ഇ. സക്കി  ടവയാനകഷണല്
ഹയര് ടസകണറക്കി സണകൂള

ചരക്കിതശം
അനയാരയാഷ്ട്ര നക്കിലവയാരതക്കിനലകണ ഉയരുന്ന കുനമശംഗലശം നബയാകക്കിടല ആദഥ്യ 
സണകൂളയാണണ ഗവര്ടമന്റണ ആര്. ഇ. സക്കി ടവയാനകഷണല് ഹയര് ടസകണറക്കി 
സണകൂള. റനീജക്കിയണല് എഞക്കിനനീയറക്കിശംഗണ നകയാനളജണ എന്നതക്കിടന 
ചുരുടകഴുതയായ ആര്.ഇ.സക്കി എന്ന നയാമശം ഇന്നവനശഷക്കിക്കുന്നതണ 
നയാട്ടുകയാരുടടെ വയാടയയാഴക്കിയക്കിലശം സണകൂളക്കിടന നബയാര്ഡക്കിലശം മയാതമയാണണ. നകന്ദ്ര 
ഗവര്ടമനക്കിടന കനീഴക്കിലള്ള നകരളതക്കിടല ഏക എഞക്കിനനീയറക്കിശംഗണ നകയാനളജണ 
ആയക്കിരുന്ന ആര്.ഇ.സക്കി,നയാഷണല് ഇന്സക്കിറ്ററ്റ്യൂട്ടണ ഓഫണ ടടെകണനനയാളജക്കി ആയക്കി
മയാറക്കിയനപയാള എന്.ഐ.ടെക്കി എന്നയായക്കി. ഈ വക്കിദഥ്യയാലയശം ഇന്നടത 
എന്.ഐ.ടെക്കിയുമയായക്കി പറയതക ബനശം ഒന്നുശം പുലര്ത്തുന്നക്കിടല്ലങക്കിലശം 
ഇതക്കിടന ചരക്കിതശം എഞക്കിനനീയറക്കിശംഗണ നകയാനളജമയായക്കി ബനടപട്ടു 
കക്കിടെക്കുന്നു.സണകൂള തുടെങ്ങക്കിയതുശം വളര്ന്നതുശം എല്ലയാശം പഴയ എഞക്കിനനീയറക്കിശംഗണ 
നകയാനളജക്കിടന തണലക്കിലയാണണ 

ഗയാമ വയാസക്കികളുടടെ ദനീര്ഘ കയാലടത പരക്കിശമഫലശം ആയയാണണ 
നകയാഴക്കിനകയാടെക്കിടന കക്കിഴകന് ഗയാമമയായ കട്ടയാങ്ങലക്കില്, ചയാതമശംഗലശം 
പഞയായതണ പരക്കിധക്കിയക്കില് ഒരു കപ്രമറക്കി സണകൂള അനുവദക്കിച്ചു കക്കിട്ടുന്നതണ. 
ഗയാമതക്കിടന സണകൂള എന്ന സസ്വപ്നശം സയാക്ഷയാതണകരക്കിക്കുന്നതക്കിനു നവണക്കി 
പ്രയാനദശക്കികമയായക്കി ഒരു ബനണ നടെതക്കിയ ചരക്കിതവുശം ഈ വക്കിദഥ്യയാലയതക്കിനണ മയാതശം 
അവകയാശടപട്ടതയാണണ. 

       1964 ജൂണ ഒന്നക്കിനണ എഞക്കിനനീയറക്കിശംഗണ നകയാനളജക്കിടന കസ്വയാര്നട്ടഴണ സുകളക്കില് 
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ഒന്നക്കിലയാണണ സണകൂള പ്രവര്തനശം ആരശംഭക്കിച്ചതണ അന്നടത ആര്.ഇ.സക്കി 
പ്രക്കിന്സക്കിപല് ശനീ നകശവറയാവു ആണണ ഉദണഘയാടെനശം നക്കിര്വഹക്കിച്ചതണ. 
എഞക്കിനനീയറക്കിശംഗണ നകയാനളജണ ജനീവനകയാരുടടെ മകളകണ പഠക്കികയാന് ഉള്ള 
സണകൂള എന്ന ലക്ഷഥ്യശം കൂടെക്കി ഉള്ളതുടകയാണയാവയാശം ആദഥ്യ ബയാച്ചണ ഇശംഗനീഷണ 
മനീഡക്കിയശം ആയക്കി തുടെങ്ങക്കിയതണ. പടക്ഷ പ്രയാനയയാഗക്കിക ബുദക്കിമുട്ടുകള പരക്കിഗണക്കിച്ച
അടുത വര്ഷശം തടന്ന മലയയാളശം മനീഡക്കിയശം ആയക്കി മയാറ്റക്കി.ചയാതമശംഗലശം യു.പക്കി
സണകൂളക്കില് നക്കിന്നുശം പക്കി.പക്കി കൃഷ്ണന് നയായര്, ടവള്ളന്നൂര് സണകൂളക്കില് നക്കിന്നണ ശനീ 
ദയാനമയാദരന് നമനീശന് എന്നക്കിവര് ടഡപപ്യുനട്ടഷനക്കില് എതക്കിയയാണണ 
അധഥ്യയനശം ആരശംഭക്കിച്ചതണ.

           സണകൂള അപര് കപ്രമറക്കി ആയക്കി ഉയര്ന്നനപയാഴുശം സഹയായ 
ഹസ്തവുമയായക്കി എതക്കിയതണ എഞക്കിനനീയറക്കിശംഗണ നകയാനളജണ ആണണ.ശനീ 
അപ്പുകുട്ടന് മയാസര് ആയക്കിരുന്നു അന്നടത ടഹഡണ മയാസര്.1972 സസ്വനശം 
ടകട്ടക്കിടെശം എന്ന സസ്വപ്നശം സയാക്ഷയാകൃതമയായക്കി.സണകൂളക്കിടന കഹസണകൂളയായക്കി 
ഉയര്ത്തുവയാനുശം സഹയായക്കിച്ചതണ എഞക്കിനനീറക്കിങണ നകയാനളജണ തടന്നയയാണണ. 1976 
ല് ആണണ 6 കയാസണ മുറക്കികള അടെങ്ങക്കിയ സണകൂള ടകട്ടക്കിടെശം പൂര്തക്കിയയാവുന്നതണ. 
ശനീമതക്കി ശയാരദയാമ്മ ടെനീച്ചര് ആണണ ആദഥ്യ ടഹഡണ മക്കിസണട്രസണ. ഇന്നടത 
വയനയാടെണ ജക്കില്ലയാ കൂടെക്കി ഉളടപടുന്ന നകയാഴക്കിനകയാടെണ ജക്കില്ലയക്കിടല ഗവര്ടമനണ 
സണകൂളക്കില് രണയാശം സയാനശം നനടെക്കിടകയാണയാണണ ആദഥ്യ SSLC ബയാച്ചണ 
വക്കിജയക്കിച്ചതണ .രയാമന് നമ്പൂതക്കിരക്കി എന്ന വക്കിദഥ്യയാര്തക്കി ജക്കില്ലയക്കിടല ഒന്നയാശം റയാങശം 
സശംസയാനടത പതക്കിനയാലയാശം റയാങശം കരസമയാകക്കിടകയാണണ സണകൂളക്കിടന 
സശംസയാനതലതക്കില് തടന്ന ശനദയമയാകക്കി.

എണപതുകനളയാടടെ രണയായക്കിരതക്കിയഞ്ഞൂറക്കിലധക്കികശം വക്കിദഥ്യയാര്തക്കികളുശം 
നൂറ്റക്കിയക്കിരുപതണ അദഥ്യയാപകരുമുള്ള വക്കിദഥ്യയാലയമയായക്കി മയാറക്കി കഴക്കിഞക്കിരുന്നു ഈ 
സണകൂള. എണണപതക്കിടയയാന്പതക്കില് ടവയാനകഷണല് ഹയര് 
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ടസകണറക്കികൂടെക്കി തുടെങ്ങക്കിയനതയാടടെ സണകൂള വനീണ്ടുശം വക്കിപുലമയായക്കി.ഇതക്കിനനയാടെകശം
സണകൂള സുവര്ണ ജൂബക്കിലനീയുശം ടവയാനകഷണല് ഹയര് ടസകണറക്കി വക്കിഭയാഗശം 
സക്കില്വര് ജൂബക്കിലനീയുശം ആനഘയാഷക്കിച്ചു കഴക്കിഞ്ഞു. 1998 ലയാണണ ഹയര് 
ടസകണറക്കി വക്കിഭയാഗശം അനുവദക്കിച്ചു കക്കിട്ടുന്നതണ. NSS, SCOUT 
,JRC എന്നക്കിവടയല്ലയാശം നല്ല രനീതക്കിയക്കില് പ്രവര്തക്കിക്കുന്ന വക്കിദഥ്യയാലയശം 
കൂടെക്കിയയാണക്കിതണ.ഇതണ കൂടെയാടത വക്കിദഥ്യയാലയതക്കില് വക്കിഷയയാടെക്കിസയാനമയായ 
കബ്ബുകളകണ 

പുറടമ എനകയാ കബണ, പരക്കിസക്കിതക്കി കബണ ,ടഹല്തണ കബണ,ലക്കിറ്റക്കില് 
കകറ്റണഎന്നക്കിവ പ്രവര്തക്കിച്ചുവരുന്നു.
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               വരച്ചതണ  അഭക്കിനനണ എ
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വരച്ചതണ  ദനീപകണ എസണ.ആര്
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THE FARMER
AND

THE STORK

Finding that cranes were destroying his newly sown corn, a farmer 
one evening set a net in his field to catch the destructive birds .
            
         when he went to examine  the net next morning  he found a 
number of cranes and also a stork.                   
release me, I “ beseech  you  cried the stork, for I have eaten none ” ”

of your corn nor have I done you any harm. I am a poor innocent 
stork, I honour my father and mother  I...........

                 But the farmer cut him short.''All this may  be true enough, 
but I have caught you with those were destroying my crops and you 
must suffer with the company in which you  are found.''
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  THE BANYAN TREE

Today I got a lot of time to stroll through my garden. The different 
hues scattered around reminded me of the arrival of spring. The 
sweet melodious song of birds enchanted me and took me to an 
entirely elated state of mind. I Wondered  whether I was in heaven

I went inside in home and told my mom O mom look outside “
,you could hear the marvellous  sound if you do,rustling of leaves 
and birds. I'm  sure that spring is arriving,isn't mom? Mom was 
cooking and didn't hear me. I got angry and went to verandah. I was 
enjoying the beauty of nature.
How beautiful this nature is!
         I was sinking into the nature. Rapidly, my father leaped from 
somewhere and said to mother hey dear,I want to cut the banyan “
tree in front of our garden,this is a chance, you know...  bats are 
hanging on that tree everyday. All birds are also there. Their chirping 
is unbearable. One of my mates in my office needs a banyan tree for
their family  purpose I am going to sell it. It's a chance . What's your 
opinion about it? if it's your wish,then do it,I don't have any “
opinion  she said and went to kitchen. Hearing this my heart was ”
broken. What! To sell that tree...? it's because of that tree that every 
birds and creatures visiting my home. Without it,I could hear and see 
anything? 
          I begged them, O,ma, O,papa please don't do this. This is a sin. 
I must hear the chirps of birds papa...please. But they couldn t ’
understand either me nor my words. I stopped my dinner,breakfast 
and lunch at home. I decided not to talk with my parents. I thought 
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they will not do that sin. If I m boycotting everything...’
           next day, a big lorry came to my house for taking the banyan 
tree.
All my hopes was in vein. I decided to beg for my banyan tree and did
so. 
But what could I do ? They didn't hear me. All though was a tree,in my 
mind it was equal to my grandma I banyan tree and refused  to leave 
it. 

My papa got angry. I became mischievous and didn t leave it my ’
papa promised his mate , that he could cut the tree  the next day ,and 
also promised this, he will manage me.

Next day, they came and stated cutting the tree. Blood oozed 
out that tree I came and started crying. My papa's mate and his 
assistant ran away, by seeing this . I'm sure that they were scared 
,much .
     
It all was my trick. I met one of my neighbour and said all my problem.
He bought a red colour liquid and somehow he managed to pour it on 
the tree. My papa,mama and papa's mate believed that my beloved 
grandma was inside the tree. 

I was happy more happy than ever, as usual ,I started enjoying 
the chirps , rustling etc... I realised that wise man can win in the world.
One more thing, people trust more in supernatural power than a 
person

written by

Gopika .KS
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MERIT AND DEMERIT OF SOCIAL MEDIA

Social media has become essential part of our time.
People are using social media for different purposes. It help the

people to connect , communicate and keep touch with their friends. It
offers numbers of entertainments like games, music, puzzles etc.
We can access internet for getting any information in seconds of

time. Social media play a big role in the publicity of social issues.
Today applications like flip kart, snap deal, Amazon etc. offers online

shopping, online ticket booking in cheaper rate with big offers, to
conserve the time and money there are numbers of apps which can

reduce our work.
But today people are misusing the social; media. Most of the people

are getting addicted to the social media, they are using it for numbers
of hours and didn't think about any else. They forget the values of

reading books, newspapers etc.
They are sitting in front of the computers in a room. Who forget
beauty of the nature. The only way to reduce this problem is to

control ourselves and spent more time in out of the room.
If it is not done the next generation will be spoiled by the social

media. We should try to control the use of social media and bring up
the next generation to good.
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MY WORLD OF DREAM
I land in a world of dreams 

When I just lay on the bed

Its a world of imagination,

A place of peace and pleasure.

                                 

                              When, my eyes shut

                             beautiful images appears

                              In the world of freedom

                            I wander around alone! 

                             

I enjoy the long  journey 

that I make every night 

but I regret on realising

that its just a dream .....
                                                BY ,

                                                  GAUTHAM . S

                                                       8th D  
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I CAN'T STOP...
    loosing al l my strength

I can't turn back      

looking forward 
it's a long way

running through the way
I can't stop

watching me like an ant
the good laughs

but stil l moving ahead 
I can't turn back.

Written by
sreepriya 
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PRETTY UGLY 
I am very ugly
so do not try to convince me that
I am a very beautiful person
Because at the end of the day
I hate myself in every single way
And I am not going to lie to myself by saying
There is beauty inside of me that matters
So rest assured I will remind myself
That I am a worthless,terrible person
And nothing you say will make me believe
I still deserve love
Because no matter what
I am not good enough to be loved
And I am in no position to believe that
Beauty does not exist with me
Because whenever I look in the mirror I always think
Am I as ugly as people say?

(now read bottom up)                                  
By unknown writer
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NANDITA DAS
Nandita das was born in Calcutta. Her poetry is filled with rich

humour,great imagery,and philosophical thoughts. While at collage,her
poem''stalemate was published in an anthology by the poet's”
international  organisation,in 1991. she now lives in Bangalore.
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ആത്മഹതഥ്യ
ജനീവക്കിതതക്കില് പലതുശം സശംഭവക്കിച്ചു. ടപയാട്ടക്കിച്ചക്കിതറക്കിയ കണയാടെക്കി ചക്കില്ലക്കിലൂടടെ തുറക്കിച്ചു
നനയാക്കുന്ന അവ ടവറശം ഓര്മകള ആയക്കിരുന്നക്കില്ല. ജനീവക്കിതശം ഇതുവടര 
മുനന്നയാട്ടു നപയായതക്കിടന അടെയയാളങ്ങളയായക്കിരുന്നു.
 സങടെങ്ങളുശം ആഹണളയാദങ്ങളുശം നക്കിരയാശയുശം ഭനീതക്കിയുശം എല്ലയാശം ജനീവക്കിതശം 
പങക്കിടട്ടടുക്കുകയയായക്കിരുന്നു മഴ നനച്ച ഉമ്മറപടെക്കിയക്കില് ഇരുന്നണ ശനീനയാഥന് 
ഓര്ക്കുകയയായക്കിരുന്നു. ജനീവക്കിതതക്കില് ഒരക്കികലശം സനനയാഷതക്കിനണ  നപരക്കില് 
അധക്കികമയായക്കിആഹയാദക്കിച്ചണട്ടക്കില്ല അനനമയായ നലയാകതക്കില് അയയാളകണ 
കൂടെപക്കിറപ്പുകളയായക്കി ആരുമക്കില്ല എന്നയാല് അയയാള തടന്ന അയയാളുടടെ 
രക്ഷക്കിതയാവണ ആയക്കിരുന്നു കര്മതക്കിലശം  ധര്മണതക്കിലശം ഒടക. 
രകബനടതകയാള വലക്കിയ ബനശം ഭൂമക്കിയക്കില് നക്കിലനക്കില്ക്കുന്നതക്കിനുശം 
ടതളക്കിവയായയാണണ ആ സുഹൃതക്കിടന കണതുശം പരക്കിചയടപട്ടതുശം കൂട്ടുകൂടെക്കിയതണ 
എല്ലയാശം.
ആനനണ ഒരു ദരക്കിദ്ര കുടുശംബതക്കില് ആടണങക്കിലശം മനസക്കിടല നന്മ നകയാടെക്കികള 
മൂലമയായക്കിരുന്നു. സമൗഹൃദശം ശനീനയാഥടന സശംബനക്കിച്ചണ സനഹയാദര 
ബനനതകയാള വലക്കിയ  ആത്മയാവക്കിടന ബനനശം ആയക്കിരുന്നു പരസണപരശം  
തുന്നക്കി നചര്തക്കിരുന്നതണ.

 എന്തുടകയാണയാണണ അവന് എടന്ന തനക്കിച്ചയാകക്കി ഒന്നുശം പറയയാടത 
നപയായതണ? ഒരുപനക്ഷ എടന്റ ടതറ്റു ടകയാണയായക്കിരക്കിക്കുനമയാ? എന്നയാല്, 
ഞയാന് അവടന എടന്നകയാളുശം നസ്നേഹക്കിക്കുകയുശം വക്കിശസ്വസക്കിക്കുകയുശം 
ടചയക്കിരുന്നു. ആ  തക്കിരക്കിച്ചറക്കിവണ  ആ ആത്മബനശം അവന് ഉണയാകക്കിടല്ലന്നണ 
ഉനണയാ?
 നക്കിശ്ചയമക്കില്ല ഇനന്നവടര പരസണപര മനസക്കിലയാകയാത ഇന്നണ  
നക്കിശ്ചയമക്കില്ലയാതതണ  എനന? ഇനപയാഴുശം ശയാനമയായക്കി സശംസയാരക്കിച്ചുടകയാണണ 
പ്രകയാശക്കിക്കുന്ന ആമുഖശം മനസക്കില്നക്കിന്നണ കടെന്നുനപയാകുന്നു. സമൗഹൃദതക്കിലശം 
ഇങ്ങടനയുള്ള വക്കിരഹശം ഉനണയാ?  മഴ കനത്തു.  ടമടല്ല മുറക്കിയക്കിനലകണ  
കടെന്നനപയാള അരണ ടമഴുകുതക്കിരക്കി ടവളക്കിച്ചതക്കില് കുടറനനരശം അലക്ഷഥ്യമയായക്കി
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കണയച്ചു. അങ്ങടന ഉറങ്ങക്കിടയന്നണ നതയാന്നുന്നു. ഇല്ല ഉറങ്ങക്കിയക്കിട്ടക്കില്ല 
അനബയാധമഗ്നനയായക്കി കണ്ണുകളടെച്ചുടവന്നണ മയാതശം പുലര്ടച്ചടയഴുനന്നറ്റണ 
ആനനക്കിടന അനനസ്വഷക്കികണശം. 
മഴ ചടെപക്കിച്ച ദക്കിവസതക്കിടന്റ ആരശംഭശം പുതപക്കിടന നവര്ടപടെയാന് 
മടെക്കിപക്കിടെക്കിപക്കിച്ചു. വല്ലയാത ക്ഷനീണശം അനുഭവടപട്ടു. അ യയാള പതുടക 
കണടെടയടുതണടപയാടെക്കിതട്ടക്കി  ശരക്കിക്കുടവച്ചു. പക്കിടന്ന ഒരു തട്ടക്കിപക്കിടെയല്.
അടെക്കിമുടെക്കി നജയാലക്കി തനീര്തണ അങ്ങയാടെക്കിയക്കിനലകണ. വനീട്ടക്കില് ടചന്നു വനീടെണ 
പൂട്ടക്കികക്കിടെക്കൂന്നു. പരക്കിചയകയാനരയാടെണ അനനസ്വഷക്കിച്ചു ഒരുവക്കിവരവുമക്കില്ല. നക്കിരയാശയുശം
ദദുഃഖവുശം നചര്ന്നണ തടന്ന പരയാജക്കിതനയാകുന്നതയയാള അറക്കിഞ്ഞു. ഇന്നുച്ചയശം  
മഴ കൂടടെ കയാറ്റുശം മരടകയാമ്പുകടള ഊ ഞയാലയാട്ടുകയുശം തയാളശംപക്കിടെക്കിപക്കിക്കുകയുശം 
തലകുനക്കിച്ചണ നക്കിര്ത്തുകയുശം ടചയ. പുലര്ടച്ച വനീണ്ടുടമയാരു പ്രതനീക്ഷ 
ഉളടകയാണണ അനനസ്വഷണശം.
ടവറടത നഫയാണക്കില് ഒന്നു പരതക്കി. ഈ കഴക്കി  ഞ രണ്ടു ദക്കിവസശം അയയാള  
വക്കിളക്കിച്ച എല്ലയാ നകയാളുകളുശം സക്കിച്ചണ ഓഫണ എന്ന മറപടെക്കിയയായക്കിര ുന്നു 
നല്കക്കിയതണ.ടപടട്ടന്നണ ഒരു ടമനസജണ "എടന്ന ടവറകരുതണ സയാഹചരഥ്യങ്ങള 
നമ്മുടടെ ജനീവക്കിതടത മയാറ്റക്കിയക്കിരക്കികന്നു  " എന്നണ. എനണ സയാഹചരഥ്യശം 
സയാഹചരഥ്യങ്ങളല്ല നമ്മുടടെ ഭയാവക്കിനക്കിശ്ചയക്കിനകണടതന്നണ നനീ തടന്നയനല്ല 
എനന്നയാടെണ പറ ഞതണ.  ഞയാന് ഓര്ക ുന്നു. എന്നയാല് നനീനയയാ?
       പക്കിനറ്റന്നയാണണ ഒരു ടചറക്കിയ വക്കിവരശം കക്കിട്ടക്കിയതണ സഹപ്രവര്തകനയാ- 
 ണണ അതണ നല്കക്കിയതണ. അനനണ ഒരു ടകലപയാതകനയായക്കിരുന്നു. അവന് 
ആയക്കിടടെ നടെന്ന ടകയാലയുടടെ ഉതരവയാദക്കിയയായക്കിരുന്നു ടവന്നണ ആ നക്കിമക്കിഷശം 
നലയാകശം കനീഴണനമല് മറക്കിഞ്ഞുടവന്നണ ശനീനയാഥന് ചക്കിനക്കിച്ചക്കിട്ടുണയാവണശം 
സണ നനഹക്കികയാന് മയാതമറക്കിയയാമയായക്കിരുന്ന സകലനരയുശം ഈ 
നലയാകനക്കിവയാസക്കികളയായ എലക്കിയുശം, പയാറ്റയുശം, ചക്കിലനക്കിയുശം, നയായയുശം, പശുവുശം, 
കയാകയുശം, എല്ലയാമടെങ്ങക്കിയ ജനീവക്കിവര്ഗടതയുശം തടന്റ ജനീവക്കിതതക്കിടന്റ 
ഭയാഗമയായക്കികയാണയാന് പ്രക ൃതക്കിടയ അമ്മയയായക്കി കയാണയാന് തടന്ന പഠക്കിപച്ച 
ആനനണ ഇന്നക്കിങ്ങടന. തടന്നകയാനളടറ വക്കിശസ്വയാസമയായക്കിരുന്നു, 
ബഹുമയാനമയായക്കിരുന്നു. ഒരു സുഹൃതക്കിടനകയാനളടറ സസ്വനശം  സനഹയാദരനയായുശം 
കണ്ടു.തക്കിരക്കിച്ചുശം അങ്ങടന തടന്നയുള്ള ടപരുമയാറ്റശം. സമൗമഥ്യവുശം 
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സല്സസ്വഭയാവക്കിയുമയായ തടന്ന പ്രക്കിയടപട്ടവടന ഇങ്ങടനയുശം ഒരു രൂപനമയാ 
സങലണപക്കികയാന് നപയാലശം ആകുന്നക്കില്ല

 മഴ നതയാര്ന്ന നനരശം വനീടെക്കിനണ പക്കിന്വശടത പുഴയുടടെ  വകക്കില് ടചന്നണ 
കയാര്നമഘങ്ങളകക്കിടെയക്കില് അസ്തമക്കികയാന് ആയക്കി നനീങ്ങുന്ന സൂരഥ്യടന നനയാകക്കി 
നക്കില്ടക നഫയാണക്കില് ഒരു ടമനസജണ ടെറ്റ്യൂണ ശബണദക്കിച്ചു. ടമടല്ല 
ടചറനതയാണക്കിയക്കില് കയറക്കി മുനന്നയാട്ടു തുഴഞ്ഞു. വനീണ്ടുശം അനത ടമനസജണ 
ടെറ്റ്യൂണ.തുഴച്ചക്കില് നക്കിര്തക്കി നഫയാണ തുറന്നു   ആനനക്കിനണ രണ്ടു ടമനസജണ.
 കയാരഥ്യങ്ങള തയാങള അറക്കിഞ്ഞു എന്നു കരുതുന്നു എന്നയാല് നകളകയാന് 
തയാങള പ്രയയാസടപടുശം നപയാടല അതശംഗനീകരക്കികയാന് ഞയാനുശം 
പ്രയയാസടപടുന്നു. എന്ടറ മനസണ അതക്കിനനുവദക്കിക്കുന്നക്കില്ല. ടചയയാത ടതറ്റണ 
ടതളക്കിയക്കികയാന് ഞയാനത സമന്നനുശം വക്കിദഥ്യയാസമന്നനുശം ഒന്നുമല്ലനല്ലയാ.
 ഒരു പയാവടപട്ട കൃഷക്കികയാരന് മകന്.  കുടുശംബടതയുശം നഷ്ടടപട്ടു. അവര് 
നപയാലശം എടന്ന തക്കിരക്കിച്ചറക്കിയുന്നക്കില്ല. തയാങടള നപയാടല ഒരുപനക്ഷ 
അതടന്നകയാനളടറ വക്കിശസ്വയാസമയായക്കിരുന്നു. ബഹുമയാനമയായക്കിരുന്നു. ഒരു 
സുഹൃതക്കിടനകയാനളടറ സസ്വനശം  സനഹയാദരനയായുശം കണ്ടു.
വര്കണ സശംശയമയായക്കിരക്കിക്കുശം. ഇനക്കി ഞയാന് എനക്കിനു ജനീവക്കിക്കുന്നു?
 ആ ടമനസജണ തനീര്ന്നു ഇനക്കി അവസയാനടത അല്ല,രണയാമനതതണ. കണനീരു 
തുടെച്ചണ അടുതതക്കിനലകണ. അയയാളുടടെ കണനീരുനപയാടല  അതു  
ടപയാടെക്കിയുകയയാണണ. 
അയയാളുടടെ കണക്കില് നക്കിന്നണ മഴ ആകയാശതക്കിടല കണക്കില്നക്കിന്നുശം.
 എടന്റ ജനീവക്കിതശം അവസയാനക്കിക്കുന്നു..
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പലരുടടെയുശം ശയാപങ്ങള ഏറ്റുവയാങ്ങക്കി ഞയാന് നപയാകുന്നു.
അടത മരണശം എടന്ന വക്കിളക്കിക്കുകയയാണണ.
 ഞയാനക്കിനപയാള മനസക്കിലയാക്കുന്നു. ഈ നലയാകതക്കില് കക്കിട്ടുടമന്നണ ഉറപ്പുള്ള ഒനര 
ഒരു സയാധനശം മരണമയാണണ. ക്ഷമക്കിക്കുക എനന്നയാടുശം എല്ലയാവനരയാടുശം.

അടത അതണ അവസയാന ടമനസജണ തടന്നയയായക്കിരുന്നു. നനഞ്ഞുകുതക്കിര്ന്ന 
സണകനീനക്കിനലകണ ഒന്നുകൂടെക്കി നനയാകക്കി മഴ വനീണ്ടുശം ടപയയാന് കയാത്തുനക്കില്ക്കുന്ന 
സനഥ്യയക്കിനലകണ അയയാള തടന്ന നതയാണക്കി ശകക്കിയയായക്കി തുഴഞ്ഞു…….. 

എഴുതക്കിയതണ 

വക്കിസണമയ 
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 വയാര്ദകഥ്യതക്കിടന്റ പയാടുകള 
എണക്കിയക്കിറങ്ങുന്ന തടന്റ അമ്മനയയാടെണ  ഇങ്ങടന ടചയ്യുവയാന് ഏതണ 
മകനയാണണ തയയാറയാവുക? അച്ഛടന്റ മരണനശഷശം എനക്കികണ കുട്ടണ അമ്മയുശം 
അമ്മയണ  കൂട്ടണ ഞയാനുശം ആയക്കിരുന്നു. മകടന പഠക്കിപക്കിച്ചണ ദയാരക്കിദ്രഥ്യതക്കില് നക്കിന്നുശം 
കരകയറണടമന്ന അമ്മയുടടെ ആഗഹശം ടവറടമയാരു  സസ്വപ്നമയായക്കി 
മയാറക്കിയക്കിരുന്നു. അച്ഛന് ഉണയായക്കിരുന്നനപയാള ഒരു നനരശം നപയാലശം പട്ടക്കിണക്കിടയ 
കണക്കികയാണയാന് വക്കിധക്കിവന്നക്കിട്ടക്കില്ല. എന്നയാല് അച്ഛടന്റ മരണ നശഷശം 
പട്ടക്കിണക്കിയുശം ദയാരക്കിദ്രഥ്യവുശം ഞങ്ങളുടടെ കൂടെപക്കിറപയായക്കിമയാറക്കി. പള്ളക്കിക്കൂടെതക്കിടല 
പടെക്കികള  കുഞ്ഞുനയാളക്കില് തടന്ന ഞയാന് ഉനപക്ഷക്കിച്ചക്കിരുന്നു. ആര്ക്കുടമയാരു  
ശലഥ്യമയാവരുതണ എന്നണ കരുതക്കി വനീട്ടക്കിനുള്ളക്കില് തടന്ന  ഞയാടനടന്റ സമയശം 
ടചലവഴക്കിച്ചു. അമ്മ പലനപയാഴുശം പറയുമയായക്കിരുന്നു. 
    " ടന്റ ഉനണഥ്യ... നനീ ഇങ്ങടന ഒരു പണക്കിയുശം ടചയയാതക്കിരുന്നയാല് 
അലസന്മയാരുടടെ കൂട്ടതക്കില് ടപട്ടുനപയാകുശം"  അമ്മയുടടെ വയാക്കുകള പലനപയാഴുശം
തള്ളക്കികളഞക്കിരുന്നു. ചനയക്കിനലകണ നപയാകുന്ന വഴക്കികണ അമ്മയുടടെ കയാലകള 
മരതക്കില് തട്ടക്കി നന്നയായക്കി മുറക്കിഞക്കിരുന്നു. അന്നണ അമ്മ മുറക്കിഞ
കയാലക്കിടല നവദന മറച്ചണ പക്കിടെക്കിച്ചണ അന്നടത രയാതക്കി കഴക്കിച്ചുകുട്ടക്കി. അടുത 
ദക്കിവസശം അമ്മയണ  ചനയക്കിടല പണക്കിയണ  നപയാകയാന് കഴക്കിഞക്കില്ല . അമ്മ 
നക്കിര്ബനക്കിടച്ചങക്കിലശം എടന്റ അലസത 
അതക്കിനണ തുനക്കിഞക്കില്ല. ദക്കിവസങ്ങള കഴക്കിഞക്കിട്ടുശം 
അമ്മയുടടെ കയാലക്കിടല മുറക്കിവണ കൂടെക്കികൂടെക്കി വന്നു. വനീട്ടക്കിലക്കിരുന്നണ അമ്മ എനന്നയാടെണ 
പറയുമയായക്കിരുന്നു. 
       "ടന്റ ഉനണഥ്യ... ഒന്നണ ചനനലണ നപയാനവയാടെയാ?”
നകട്ട ഭയാവശം ഞയാന് നടെക്കികയാറക്കില്ല. ഇതണ ദക്കിവസവുശം കൂടെക്കി വന്നനപയാള അമ്മ 
എന്നതണ ഒരു ശയാപമയായക്കി എനക്കികണ നതയാന്നക്കി.നഗരതക്കില് വൃദടര 
സശംരക്ഷക്കിക്കുന്ന ഒരു സലമുണണ. അമ്മടയ അവക്കിടടെ ടകയാണണ വക്കിടെയാന് ഞയാന് 
തനീരുമയാനക്കിച്ചു. 
കയാവക്കിടല തക്കിറയണ  നപയാനകയാടമന്നണ പറഞണ,അമ്മയുടടെ വനീര്ത 
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നചയാരകയാലകള ഞന് എടന്റ മുണണ ടകയാണണ ടകട്ടക്കി.വയയാ എങക്കിലശം കയാവക്കിടല
തക്കിറയയാണനല്ലയാ എന്ന ചക്കിനയക്കില് അമ്മ മകടന്റ കൂടടെ നപയാകയാന് 
തനീരുമയാനക്കിച്ചു. നഗരതക്കില് എതക്കിയനപയാനഴക്കുശം വയാഹനങ്ങളുടടെ കറത 
പുകയുശം ദര്ഗനവുശം  അമ്മടയ വല്ലയാടത ക്ഷനീണക്കിതയയാകക്കി. അമ്മ 
തളര്ന്നുറങ്ങക്കിയക്കിരുന്നു.വൃദസദനതക്കിടന്റ പടെക്കിയക്കില് അമ്മടയ ഞയാന് 
ഇറകക്കി വക്കിട്ടു.  ഇടെയണ  അമ്മയുടടെ കത്തുകള എനക്കികണ കക്കിട്ടക്കിയക്കിരുന്നു. മറപടെക്കി 
നല്കയാന് എനക്കികണ കഴക്കിയയാറക്കില്ല. വനീട്ടക്കില് അമ്മയുടടെ സമയാദഥ്യശം 
കഴക്കിഞനപയാള ഞയാമന് പട്ടക്കിണക്കിടയ മണതറക്കിഞ്ഞു. നജയാലക്കി ടചയയാന്നണ 
ടവച്ചയാല് അറക്കിയയാവുന്ന ഒരു നജയാലക്കിയുശം ഇല്ലയായക്കിരുന്നു. അമ്മ 
ഉണയായക്കിരുന്നനപയാള എടന്റ സുഖടത ഞയാന് തടന്ന നശക്കിപക്കിച്ചതയായക്കി 
എനക്കികണ നതയാന്നക്കി. അമ്മടയ തക്കിരക്കിച്ചു ടകയാണ്ടുവന്നയാല് തനക്കികണ തടന്റ 
സുഖശം തക്കിരക്കിച്ചു കക്കിട്ടക്കിനയകയാശം. അമ്മ എന്ന ആ നക്കിധക്കി ഞയാന് കളഞതണ 
ഓര് തണ ഞയാന് എനന്നയാടെണ തടന്ന ശയാപവയാക്കുകള പറഞ്ഞു. പക്കിടന്ന 
അധക്കികടമയാന്നുശം ചക്കിനക്കിച്ചക്കില്ല.നഗരതക്കിനലകണ നപയായക്കി. അന്നണ ഉനപക്ഷക്കിച്ച ആ
പടെക്കികളക്കില് ടചന്നണ 'അനമ്മ'എന്നണ വക്കിളക്കിച്ചണ ആ കയാല്കനീഴക്കില് 
കക്കിടെന്നണ മയാപ്പുപറയണശം. എന്ന തനീരുമയാനനതയാടടെ ഞയാന് 
വൃദസദനതക്കിടന്റ പടെക്കികല് എതക്കി. എന്നയാല് ഞയാന് അവക്കിടടെ 
എത്തുന്നതക്കിനണ മുന്പുതടന്ന ആ വക്കിവരശം എടന്ന ടഞട്ടക്കിച്ചക്കിരുന്നു. 
അമ്മക്കിടയ നസ്നേഹക്കികയാന് അറക്കിയുന്ന,അമ്മനയയാടെണ ബഹുമയാനമുള്ള ഏനതയാ ഒരു
മകന് അമ്മടയ ടനനഞയാടെണ നചര്കയാന് ടകയാണണ നപയായക്കിരുന്നു. എനക്കികണ 
എനന്നയാടെണ തടന്ന ലജ്ജ നതയാന്നക്കി . 
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     അതണ അവസയാന ടമനസജയായക്കിരുന്നു  .
നനഞണ കുതക്കിര്ന്ന സണകനീനക്കിനലകണ ഒന്നുകൂടെക്കി നനയാകക്കി. മഴ വനീണ്ടുശം ടപയയാന് 
കയാത്തുനക്കില്ക്കുന്ന സനഥ്യയക്കിനലകണ അയയാള തടന്റ നതയാണക്കി ശകക്കിയയായക്കി 
തുഴഞ്ഞു. 

                   ജനീവക്കിതതക്കില് നതയാരയാത ഒരു കണനീര് മഴ അമ്മ അയയാളകണ 
സമ്മയാനക്കിച്ചു. 
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നതയാരയാത മഴ 
വക്കിറയന്ന കകകള നതയാണക്കിടയ പക്കിനന്നയാട്ടണതള്ളുന്നതയായക്കി അയയാളകണ 
നതയാന്നക്കി.ടനഞക്കില് മൂര്ച്ചയുള്ള അമ്പുകള കുത്തുന്നതണ നപയാടല നതയാന്നക്കി. 
നതയാണക്കി ഇരുട്ടക്കിനലകണ നനീങ്ങുകയയാണണ. ഇനക്കി എനണ പറയണടമനന്നയാ, 
എനങ്ങയാട്ടണ നപയാകണടമനന്നയാ അയയാളകണ നക്കിശ്ചയമക്കില്ല. അകടല കണ 
ടവളക്കിച്ചതക്കിനലകണ അയയാള തടന്റ നതയാണക്കി തുഴഞ്ഞുനനീങ്ങക്കി. തുലയാശം 
മയാസതക്കിടല മഴ ശകക്കിയയായക്കി ടപയ്യുന്നുണയായക്കിരുന്നു. ആ മഴയക്കില്  
തടന്റ കഴക്കിഞ വര്ഷങ്ങളക്കിടല അറക്കിവക്കില്ലയായടയ അയയാള നചയാദഥ്യശം ടചയ. 

                              വയാര്ദകഥ്യതക്കിടന്റ പയാടുകള 
എണക്കിയക്കിറങ്ങുന്ന തടന്റ അമ്മനയയാടെണ  ഇങ്ങടന ടചയ്യുവയാന് ഏതണ 
മകനയാണണ തയയാറയാവുക? അച്ഛടന്റ മരണനശഷശം എനക്കികണ കുട്ടണ അമ്മയുശം 
അമ്മയണ  കൂട്ടണ ഞയാനുശം ആയക്കിരുന്നു. മകടന പഠക്കിപക്കിച്ചണ ദയാരക്കിദ്രഥ്യതക്കില് നക്കിന്നുശം 
കരകയറണടമന്ന അമ്മയുടടെ ആഗഹശം ടവറടമയാരു  സസ്വപ്നമയായക്കി 
മയാറക്കിയക്കിരുന്നു. അച്ഛന് ഉണയായക്കിരുന്നനപയാള ഒരു നനരശം നപയാലശം പട്ടക്കിണക്കിടയ 
കണക്കികയാണയാന് വക്കിധക്കിവന്നക്കിട്ടക്കില്ല. എന്നയാല് അച്ഛടന്റ മരണ നശഷശം 
പട്ടക്കിണക്കിയുശം ദയാരക്കിദ്രഥ്യവുശം ഞങ്ങളുടടെ കൂടെപക്കിറപയായക്കിമയാറക്കി. പള്ളക്കിക്കൂടെതക്കിടല 
പടെക്കികള  കുഞ്ഞുനയാളക്കില് തടന്ന ഞയാന് ഉനപക്ഷക്കിച്ചക്കിരുന്നു. ആര്ക്കുടമയാരു  
ശലഥ്യമയാവരുതണ എന്നണ കരുതക്കി വനീട്ടക്കിനുള്ളക്കില് തടന്ന  ഞയാടനടന്റ സമയശം 
ടചലവഴക്കിച്ചു. അമ്മ പലനപയാഴുശം പറയുമയായക്കിരുന്നു. 
    " ടന്റ ഉനണഥ്യ... നനീ ഇങ്ങടന ഒരു പണക്കിയുശം ടചയയാതക്കിരുന്നയാല് 
അലസന്മയാരുടടെ കൂട്ടതക്കില് ടപട്ടുനപയാകുശം"  അമ്മയുടടെ വയാക്കുകള 
പലനപയാഴുശം 
തള്ളക്കികളഞക്കിരുന്നു. ചനയക്കിനലകണ നപയാകുന്ന വഴക്കികണ അമ്മയുടടെ കയാലകള 
മരതക്കില് തട്ടക്കി നന്നയായക്കി മുറക്കിഞക്കിരുന്നു. അന്നണ അമ്മ മുറക്കിഞ
കയാലക്കിടല നവദന മറച്ചണ പക്കിടെക്കിച്ചണ അന്നടത രയാതക്കി കഴക്കിച്ചുകുട്ടക്കി. അടുത 
ദക്കിവസശം അമ്മയണ  ചനയക്കിടല പണക്കിയണ  നപയാകയാന് കഴക്കിഞക്കില്ല . അമ്മ 
നക്കിര്ബനക്കിടച്ചങക്കിലശം എടന്റ അലസത 
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അതക്കിനണ തുനക്കിഞക്കില്ല. ദക്കിവസങ്ങള കഴക്കിഞക്കിട്ടുശം 
അമ്മയുടടെ കയാലക്കിടല മുറക്കിവണ കൂടെക്കികൂടെക്കി വന്നു. വനീട്ടക്കിലക്കിരുന്നണ അമ്മ എനന്നയാടെണ 
പറയുമയായക്കിരുന്നു. 
       "ടന്റ ഉനണഥ്യ... ഒന്നണ ചനനലണ നപയാനവയാടെയാ?”
നകട്ട ഭയാവശം ഞയാന് നടെക്കികയാറക്കില്ല. ഇതണ ദക്കിവസവുശം കൂടെക്കി വന്നനപയാള അമ്മ 
എന്നതണ ഒരു ശയാപമയായക്കി എനക്കികണ നതയാന്നക്കി.നഗരതക്കില് വൃദടര 
സശംരക്ഷക്കിക്കുന്ന ഒരു സലമുണണ. അമ്മടയ അവക്കിടടെ ടകയാണണ വക്കിടെയാന് ഞയാന്
തനീരുമയാനക്കിച്ചു. 
കയാവക്കിടല തക്കിറയണ  നപയാനകയാടമന്നണ പറഞണ,അമ്മയുടടെ വനീര്ത 
നചയാരകയാലകള ഞന് എടന്റ മുണണ ടകയാണണ ടകട്ടക്കി.വയയാ എങക്കിലശം 
കയാവക്കിടല തക്കിറയയാണനല്ലയാ എന്ന ചക്കിനയക്കില് അമ്മ മകടന്റ കൂടടെ നപയാകയാന്
തനീരുമയാനക്കിച്ചു. നഗരതക്കില് എതക്കിയനപയാനഴക്കുശം വയാഹനങ്ങളുടടെ കറത 
പുകയുശം ദര്ഗനവുശം  അമ്മടയ വല്ലയാടത ക്ഷനീണക്കിതയയാകക്കി. അമ്മ 
തളര്ന്നുറങ്ങക്കിയക്കിരുന്നു.വൃദസദനതക്കിടന്റ പടെക്കിയക്കില് അമ്മടയ ഞയാന് 
ഇറകക്കി വക്കിട്ടു.  ഇടെയണ  അമ്മയുടടെ കത്തുകള എനക്കികണ കക്കിട്ടക്കിയക്കിരുന്നു. മറപടെക്കി 
നല്കയാന് എനക്കികണ കഴക്കിയയാറക്കില്ല. വനീട്ടക്കില് അമ്മയുടടെ സമയാദഥ്യശം 
കഴക്കിഞനപയാള ഞയാമന് പട്ടക്കിണക്കിടയ മണതറക്കിഞ്ഞു. നജയാലക്കി ടചയയാന്നണ 
ടവച്ചയാല് അറക്കിയയാവുന്ന ഒരു നജയാലക്കിയുശം ഇല്ലയായക്കിരുന്നു. അമ്മ 
ഉണയായക്കിരുന്നനപയാള എടന്റ സുഖടത ഞയാന് തടന്ന നശക്കിപക്കിച്ചതയായക്കി 
എനക്കികണ നതയാന്നക്കി. അമ്മടയ തക്കിരക്കിച്ചു ടകയാണ്ടുവന്നയാല് തനക്കികണ തടന്റ 
സുഖശം തക്കിരക്കിച്ചു കക്കിട്ടക്കിനയകയാശം. അമ്മ എന്ന ആ നക്കിധക്കി ഞയാന് കളഞതണ 
ഓര് തണ ഞയാന് എനന്നയാടെണ തടന്ന ശയാപവയാക്കുകള പറഞ്ഞു. പക്കിടന്ന 
അധക്കികടമയാന്നുശം ചക്കിനക്കിച്ചക്കില്ല.നഗരതക്കിനലകണ നപയായക്കി. അന്നണ ഉനപക്ഷക്കിച്ച ആ
പടെക്കികളക്കില് ടചന്നണ 'അനമ്മ'എന്നണ വക്കിളക്കിച്ചണ ആ കയാല്കനീഴക്കില് 
കക്കിടെന്നണ മയാപ്പുപറയണശം. എന്ന തനീരുമയാനനതയാടടെ ഞയാന് 
വൃദസദനതക്കിടന്റ പടെക്കികല് എതക്കി. എന്നയാല് ഞയാന് അവക്കിടടെ 
എത്തുന്നതക്കിനണ മുന്പുതടന്ന ആ വക്കിവരശം എടന്ന ടഞട്ടക്കിച്ചക്കിരുന്നു. 
അമ്മക്കിടയ നസ്നേഹക്കികയാന് അറക്കിയുന്ന,അമ്മനയയാടെണ ബഹുമയാനമുള്ള ഏനതയാ 
ഒരു മകന് അമ്മടയ ടനനഞയാടെണ നചര്കയാന് ടകയാണണ നപയായക്കിരുന്നു. എനക്കികണ
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എനന്നയാടെണ തടന്ന ലജ്ജ നതയാന്നക്കി . 

                അതണ അവസയാന ടമനസജയായക്കിരുന്നു.  
നനഞണ കുതക്കിര്ന്ന സണകനീനക്കിനലകണ ഒന്നുകൂടെക്കി നനയാകക്കി. മഴ വനീണ്ടുശം ടപയയാന് 
കയാത്തുനക്കില്ക്കുന്ന സനഥ്യയക്കിനലകണ അയയാള തടന്റ നതയാണക്കി ശകക്കിയയായക്കി 
തുഴഞ്ഞു. 
                   ജനീവക്കിതതക്കില് നതയാരയാത ഒരു കണനീര് മഴ അമ്മ അയയാളകണ 
സമ്മയാനക്കിച്ചു.
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സമൗഗനക്കികപൂകള

                 മുറ്റടത തുളസക്കിതറയക്കില് തക്കിരക്കി കതക്കിച്ചു കകയക്കില് പറ്റക്കിയ എണ 
തലയക്കില് തുടെച്ചു.ഇറയതണ തൂകക്കിയക്കിട്ടക്കിരക്കിക്കുന്ന ടപട്ടക്കിയക്കില് നക്കിന്നണ 
ഭസണമടമടുതണ ടനറ്റക്കിയക്കില് നനീളതക്കിടലയാരു വരയക്കിട്ടു.പൂമുഖതണ ഇരുന്നനപയാള 
ടതനകമുറ്റതണ സമൗഗനക്കിക പൂകളക്കിലൂടടെ ഒഴുകക്കിവന്ന സുഗനമുള്ള കുളക്കിര്കയാറ്റണ
എന്ടറ കവക്കിളക്കില് മുതമക്കിട്ടണ  എനങ്ങയാ നപയായക്കി….എന്ടറ 
ഉണക്കിടയനപയാടല………………
                 മുറ്റതണ സമൗഗനക്കിക പൂകള വരുനമയാടഴല്ലയാശം എന്ടറ മനസക്കില് 
നവദനയുടടെ പൂകള ആണണ വരയാറള്ളതണ.  ആകയാശതണ നക്ഷതങ്ങള 
തലടപയാകക്കി തുടെങ്ങുന്നനതയുള. കയാര്നമഘങ്ങളകക്കിടെയക്കില് നക്കിന്നണ  അവ 
എടന്ന ഏനക്കി നനയാക്കുന്നു. 
                 നല്ല മഴയുടടെ നകയാളുണണ. മുതച്ഛന്  മഴ വരുന്നതക്കിനു മുന്നറക്കിയക്കിപണ 
നല്കക്കിയക്കിരക്കിക്കുന്നു.
                 മുറ്റതണ ഉണകയാനക്കിട്ടക്കിരുന്ന തുണക്കികള എടുത്തു ഞയാന് 
അകനതകണ നപയായക്കി.മുതച്ഛന് പ്രവചനശം ടതറ്റക്കിയക്കില്ല. മഴ ചന്നശംപക്കിന്നശം 
ടപയയാന് തുടെങ്ങക്കി. മുതച്ഛനുശം അമ്മയശം അതയാഴശം  നല്കക്കിയതക്കിനു നശഷശം 
ഞയാന് കഴക്കിച്ചു എന്നണ വരുതക്കി കക്കിടെകയാന് നപയായക്കി.  വനീടെക്കിനു മുകളക്കില് മഴ 
ടപരുമറ ടകട്ടക്കിത്തുടെങ്ങക്കി.
                കയാലവര്ഷശം ഇക്കുറക്കി  നനരടതയയാ……. മുതച്ഛന് 
ആനരയാടടെന്നക്കില്ലയാടത പറഞ്ഞു. നകയാരക്കിടച്ചയാരക്കിയുന്ന മഴ. അഞ്ചുവര്ഷങ്ങളക്കു 
മുന്പണ ഇങ്ങടനടയയാരു മഴയതണ ആയക്കിരുന്നക്കിനല്ല  ഉണക്കി ഞങ്ങടള 
വക്കിട്ടുനപയായതണ.  എന്ടറ ഉണക്കിക്കുട്ടന് എന്ടറ അനക്കിയന്  മയാതശം 
ആയക്കിരുന്നക്കില്ല. എന്ടറ എല്ലയാമയായക്കിരുന്നു…….. എല്ലയാശം.
                നകയാരക്കിടച്ചയാരക്കിയുന്ന മഴടയടതല്ലയാശം അവന് എന്ടറ 
പുതപക്കിനുള്ളക്കില് വന്നു കക്കിടെക്കുമയായക്കിരുന്നു. ഇടെക്കിടയ നപടെക്കിയയായക്കിരുന്നു അവനണ. 
ഇടെക്കിടവട്ടുനമയാള അവന് എടന്ന മുറടക ടകട്ടക്കിപക്കിടെക്കിക്കുശം. ഉറകശം 
വന്നക്കിടല്ലങക്കില്  ഞയാന് കഥ പറഞ്ഞു ടകയാടുകണശം. അങ്ങടന കഥനകട്ട 
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അവന് ഉറങ്ങുശം….. അനപയാടഴല്ലയാശം  അവന് എടന്റന്തുമയാതമയായക്കിരുന്നു.
                 ഒരു ടചറക്കിയ പനക്കി  ആയക്കിരുന്നു തുടെകശം. ആദഥ്യടമയാന്നുശം 
കയാരഥ്യമയാകക്കിയക്കില്ല. തുളസക്കിയക്കിലയക്കിട്ട ചുക്കുകയാപക്കി ഉണയാകക്കിടകയാടുത്തു.  എന്നക്കിട്ടുശം 
കുറവണ കണക്കില്ല. കവദഥ്യടരവരുതക്കി. രണ്ടുദക്കിവസശം  ചക്കികക്കിതക്കിച്ചു. യയാടതയാരു  
മയാറ്റവുശം  ഇല്ല.
                 ഒടുവക്കില് ടതനക വനീട്ടക്കിടല ബയാനലട്ടന് ആണണ നകയാരക്കിടചയാരക്കിയുന്ന 
മഴയതണ അവടന പുഴയണ  അകടരയുള്ള സര്കയാര് ആശുപതക്കിയക്കില് 
ടകയാണ്ടുനപയായതണ.മഴയുടടെ സശംഹയാര തയാണ്ഡവശം കയാരണശം കടെത്തുകയാരന് 
നതയാണക്കിയക്കിറകയാന് കൂട്ടയാകക്കിയക്കില്ല. ഒടുവക്കില് ബയാനലട്ടന് തടന്ന ഉണക്കിനയയുശം 
എടുത്തു നതയാണക്കി തുഴഞ്ഞു.
                  കുടെപക്കി ടെക്കികയാന്നപയാലശം ഉണക്കിയുടടെ കകകള വഴങ്ങക്കിയക്കില്ല.അവന് 
ആടക നനഞ്ഞു. ബയാനലട്ടന് തടന്ന പണക്കിടപട്ടക്കിട്ടുണയാകുശം അവടന 
അകടര എതക്കികയാന്. പക്കിനറ്റദക്കിവസശം ബയാനലട്ടന് ഉണക്കിനയയുശം 
ടകയാണ്ടുവരുന്നതണ ദൂടരനക്കിന്നു കയാണുന്നുണയായക്കിരുന്നു.വക്കിളറക്കി ടവളുത 
മുഖനതയാടെണ കൂടെക്കിയ ഉണക്കിടയ ഒരു ടവള്ളത്തുണക്കിയക്കില് ടപയാതക്കിഞണ ഉമ്മറതണ 
കക്കിടെതക്കിയനപയാള എന്ടറ സകല നയാഡനീഞരമ്പുകള മറ്റു നപയാകുന്നതുനപയാടല 
നതയാന്നക്കി.
                   ശരനീരതക്കിടല ഒരുവശശം തളര്ന്നു കക്കിടെക്കുന്ന അച്ഛന് കട്ടക്കിലക്കില് 
കക്കിടെന്നണ നതങ്ങക്കികരഞ്ഞു. അതക്കിനനല്ല അച്ഛനു കഴക്കിയുമയായക്കിരുന്നുള….. 
അച്ഛന് പലനപയാഴുശം പറയുമയായക്കിരുന്നു
                  “ഉണക്കിടയ   പഠക്കിപക്കിച്ചു മക്കിടുകന് ആകണശം.   ” എന്നണ
                    സണകൂള മയാഷയായക്കിരുന്നു അച്ഛന്. അച്ഛന്ടറ കയക്കില് തൂങ്ങക്കി  
സണകൂളക്കില് നപയായതണ ഇന്നുശം ഓര്ക്കുന്നു. ഒരുദക്കിവസശം സണകൂളക്കിടല സയാഫണ റൂമക്കില് 
കുഴഞ്ഞുവനീണു. പക്കിടന്ന ഒരക്കികലശം എഴുനന്നറ്റക്കിട്ടക്കില്ല എന്ടറ അച്ഛന്. 
എല്ലയാടമയാരു സണപ്നശം നപയാടല  ഓര്കയാന് എനക്കികണ കഴക്കിയ... ഉണക്കി നപയായതക്കില് 
പക്കിടന്ന അച്ഛന്ടറ  പ്രതനീക്ഷകടളല്ലയാശം അറ്റു നപയാവുകയയായക്കിരുന്നു. നരയാഗശം 
മൂര്ച്ഛക്കിച്ചു. വനീടെണ പണയശംടവച്ചണ സകല കവദഥ്യന്മയാടരയുശം ടകയാണ്ടുവന്നു. പനക്ഷ 
ഉണക്കിയുടടെ  ആണണ  തക്കികയുന്നതക്കിനു  മുന്നപ അച്ഛനുശം നപയായക്കി. 
ഗവണടമന്റണ സണകൂള        

ആര.ഇ.സസ.ജസ.വസ.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച് 42



കൂട്ടക്ഷരങ്ങള

അല്ലയാതതക്കിനയാല് കുടുശംബതക്കിനണ യയാടതയാരു ആനുകൂലഥ്യങ്ങളുശം ലഭക്കിച്ചക്കില്ല. 
കുടുശംബതക്കില് ടപട്ട ആരുശം ഞങ്ങടള തക്കിരക്കിഞ്ഞുനനയാകക്കിയതുമക്കില്ല. 
                     ഉണക്കിയുടടെ മരണശം അമ്മടയ വല്ലയാടത തളര്തക്കിയക്കിരുന്നു. 
നക്ഷതങ്ങള  നതയാറശം  നനര്ച്ചകള  നനര്ന്നു കക്കിട്ടക്കിയ നക്കിധക്കിയയായക്കിരുന്നു അവന്. 
അവന്ടറ മരണനശഷശം കക്കിടെന്ന കക്കിടെപക്കില് നക്കിന്നണ എണനീറ്റക്കിട്ടക്കില്ല അമ്മ. 
അച്ഛന്ടറ മരണശം കൂടെക്കിയയായനപയാള അമ്മയുടടെ മനസക്കിന്ടറ തയാളശംടതറ്റക്കി. 
ഇരമ്പുന്ന മഴയുടടെ കനത ശബണദതക്കില് അമ്മയുടടെ നതങ്ങലശം ഉണക്കിടയ 
വക്കിളക്കിച്ചുടകയാണ്ടുള്ള വക്കിലപക്കികലശം ഒരു ഫയാകണടെറക്കി കസറണ നപയാടല എന്ടറ 
കയാതുകളക്കില് തുളച്ചുകയറക്കി.
                       മുറ്റടത സമൗഗനക്കിക പൂകള പൂക്കുനമയാള എടന്റ 
മനസക്കിനുള്ളക്കില് ആയക്കിരശം സസ്വപ്നങ്ങള വക്കിടെരുശം…. മുമണ സമൗഗനക്കിക പൂകള 
പൂക്കുനമയാള ഉണക്കി അടതല്ലയാശം പറക്കിച്ചണ എന്ടറ കയക്കില് ടകയാണ്ടുതരുശം.ഞയാന് 
അവടയടുതണ  വലക്കിയ മയാലടകട്ടക്കി ടകയാടുക്കുശം. അവന് അതണ നദവക്കി 
വക്കിഗഹതക്കിലശം ശനീകൃഷ്ണ വക്കിഗഹതക്കിലശം ചയാര്ത്തുശം എന്നക്കിട്ടണ കണടെച്ചണ 
പ്രയാര്തക്കിക്കുശം.
                       “എന്ടറ അച്ഛന്ടറ നരയാഗശം ടപടട്ടന്നണ മയാറയാനണ……..  ”
എന്നയായക്കിരക്കിക്കുശം അവന് പ്രയാര്തക്കിക്കുക. അതുകയാണുനമയാള ഞയാനുശം 
അമ്മയുശം അവന് കയാണയാടത കരയുശം. അവന്ടറ  ടകയാഞക്കിടകയാഞക്കി ഉള്ള  
സശംസയാരശം നകളകയാന് എനണ രസമയായക്കിരുന്നു. ?  എല്ലയാശം കണ്ടു ടകയാതക്കി 
തനീരുന്നതക്കിനണ മുന്പണ അവന് ആകയാശതക്കിടല നകയാടെയാനുനകയാടെക്കി 
നക്ഷതങ്ങളക്കില് ഒരയാളയായക്കി തനീര്ന്നക്കിനല്ല ?......... 
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ഒരു മഹയാദരനശം
അതണ അവസയാന ടമനസജണ ആയക്കിരുന്നു .
നനഞണ കുതക്കിര്ന്ന സണകക്കിനക്കിനലകണ ഒന്നുകൂടെക്കി നനയാകക്കി 
നവലയായുധന് പ്രകൃതക്കി നകയാപക്കിക്കുന്ന സനഥ്യയക്കില് അയയാള തടന്റ നതയാണക്കി 
തനക്കികയാവുന്നത ബലനതയാടെണ കൂടെക്കി തുഴയയാന് തുടെങ്ങക്കി. നവലയായുധന്  തടന്റ  
ഉളളക്കിടല സങടെങ്ങള മൂലശം  നവങ്ങക്കി കരഞക്കിട്ടുനപയാലശം ഭൂമക്കി നദവക്കികണ ഒരു 
മയാറ്റവുശം  സശംഭവക്കിച്ചക്കില്ല .നകയാപക്കിഷ്ടയയായ ഭൂമക്കി നദവക്കി വനീണ്ടുശം കലക്കിത്തുള്ളയാന് 
തുടെങ്ങക്കി . പതക്കിനയായക്കിരകണകക്കിനണ ജനങ്ങളകണ തങ്ങളുടടെ  ജനീവനുശം അവരുടടെ
ഹൃദയങ്ങടളയുശം ഈ നലയാകശം കണ ഏറ്റവുശം വലക്കിയ പ്രളയതക്കില് നഷ്ടമയായക്കി . 
നവലയായുധന്  തടന്റ വനീടുശം ഹൃദയങ്ങടളയുശം നഷ്ടമയായക്കി .അയയാള ആ മഹയാ 
ജല പ്രവയാഹതക്കില് ഒറ്റടപട്ടു . അയയാളകണ എന്തുടചയണടമന്നറക്കിയയാടത  
അയയാള തടന്റ നതയാണക്കി  മനന്നയാട്ടണ തുഴഞ്ഞു. എങ്ങുശം എവക്കിടടെയുശം കരച്ചക്കില് 
ശബണദശം . അയയാള വനീണ്ടുശം മുനന്നയാട്ടു നനീങ്ങക്കി  . വഴക്കികളക്കില് വനീടുകളുശം 
വന്ടകട്ടക്കിടെങ്ങളുശം ചരക്കിഞ്ഞു  വനീഴുന്നതണ കണയയാള ടനടുവനീര്പക്കിടു.
          നനരശം ഇരുട്ടക്കി . മഴ ഇതുവടര നചയാര്ന്നക്കില്ല . എവക്കിടടെയുശം അലര്ച്ചക്കില്
ശബണദങ്ങള  .നവലയായുധന്  നപടെക്കിച്ചു  വക്കിറച്ചു  .അയയാളകണ  എനങ്ങയാട്ടു
നപയാകണടമന്നറക്കിയയാടത അയയാള സ്തശംദക്കിച്ചുനക്കിന്നു .
               നവലയായുധനണ തടന്റ വനീടെണ നഷ്ടമയായക്കി.  അയയാളകണ എനങ്ങയാടെണ
നപയാകണടമന്നറക്കിയക്കില്ല.  അയയാള  ആ  മഹയാ  മഴയക്കില്  നപടെക്കിച്ചുവക്കിറച്ചു  ആ
നതയാണക്കിയക്കില് ഒന്നു മയങ്ങക്കി .
                           നനരശം രയാവക്കിടലയയായക്കി , മഴനക്കില്ക്കുന്ന ലക്ഷണനമയക്കില്ല.
അയയാളുടടെ  നഫയാണക്കിടല  ചയാര്ജ്ജണ  തനീര്ന്നു  .  അയയാളകണ  ആനരയുശം
വക്കിളക്കികയാന്  സയാധക്കികയാടതയയായക്കി  അയയാള  വക്കിശന്നു  വലഞ്ഞു   തക്കിങളയാഴ
രയാവക്കിടല കഞക്കിടവള്ളശം കുടെക്കിച്ചതയാണണ  .  ഇന്നണ ബുധനയാഴയയായക്കി  .  അയയാളകണ
ഇതണ  ആനരയാടടെങക്കിലശം  പറയണടമന്നുണയായക്കിരുന്നു  .  പടക്ഷ  എതക്കിടപട്ട
സലതണ  ആനരയുശം   കയാണുമക്കിലതയാണുനക്കില്ലയയാന്നു  .അയയാള  അങ്ങടന
വക്കിഷമക്കിച്ചക്കിരക്കിക്കുനമയാള  അയയാള  ആകയാശത്തുകൂടടെ  ഒരു  ടഹലക്കിനകയാപറ്റര്
നപയാകുന്നതണ  കണ്ടു.  അയയാള  എതനയയാ  ആകയാശനതകണ  നനയാകക്കി  അലറക്കി
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വക്കിളക്കിച്ചു.    
അവസയാനശം  അവര്  അയയാടള  കണ്ടു.   അതക്കില്  നക്കിന്നണ  കസനക്കികര്
തയാഴനതകണ  ഇറങ്ങക്കി  വന്നണ  അയയാടള    ടഹലക്കിനകയാപറ്ററക്കിനലകണ
കയറ്റക്കി.അങ്ങടന  അയയാള  രക്ഷപട്ടു.  അയയാടള
സശംബനക്കിടച്ചടുകനതയാളശം    ആ  മനുഷഥ്യര്  അയയാളകണ
കദവടതനപയാടലയയായക്കിരുന്നു.  അയയാള മരണശം നനരക്കില് കണ്ടു.  ഒടുവക്കില്
അയയാള എങ്ങടനനയയാ രക്ഷടപട്ടു. 
                         പനക്ഷ പതക്കിനയായക്കിരകണകക്കിനണ ആളുകളുടടെ ജനീവന്
നഷ്ടമയായ  ഈ  പ്രളയമയാണണ   ഈ  നലയാകശം  കണതക്കില്  ടവച്ചണ  ഏറ്റവുശം
വലതണ.കുറച്ചണ നയാളുകളകണ നശഷശം നയാടെണ വനീണ്ടുശം ഉയര്ടതഴുനന്നറ്റു. 
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 മലയയാളതക്കിളകശം
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JUNIOR RED CROSS
വനന

I Serve എന്ന ആദര്ശ വയാകഥ്യതക്കില്
നയക്കികടപടുന്ന സശംഘടെനയയാണണ JRC. 
ആനരയാഗഥ്യശം, നസവനശം, സമൗഹൃദശം എന്നനീ മൂന്നണ
ലക്ഷഥ്യങ്ങള അടെക്കിസയാനമയാകക്കിയയാണണ. JRC 
വക്കിദഥ്യയാലയങ്ങളക്കില് പ്രവര്തക്കിക്കുന്നതണ. RED
CROSS എന്ന സശംഘടെനയുടടെ
ഉപഭയാഗമയായയാണണ ജൂനക്കിയര് ടറഡണനകയാസണ
രൂപശംടകയാണതണ. ടറഡണ നകയാസക്കിടന
ലക്ഷഥ്യങ്ങളുശം പ്രവര്തനങ്ങളുശം പക്കിന്തുടെരയാന് 
JRC ബയാധഥ്യസമയാണണ.

1828 ല് ടമയണ എട്ടക്കിനണ ജനനീവയക്കില് ജനക്കിച്ച മനുഷഥ്യനസ്നേഹക്കിയയായ ജനീന് ടഹനക്കി
ഡപ്യുനയാനണ ആനണ റനീനകയാസണ രൂപനീകരക്കിച്ചതണ. കുനബര 
കുടുശംബയാശംഗമയായക്കിരുടന്നങക്കിലശം ജനീവകയാരുണഥ്യ പ്രവര്തനങ്ങളക്കില് അതനീവ 
തതണപരനയായക്കിരുന്നു ദനന്റണ. ബക്കിസക്കിനസണ ആവശഥ്യയാര്ഥശം ടനനപയാളക്കിയടന 
കയാണയാന് എതക്കിയ അനദഹശം ടനനപയാളക്കിയന് ഓസണട്രക്കിയടയ  
ആകമക്കിക്കുന്നതയാണണ കണതണ. യുദതക്കിന്ടറ ഭനീകര രശംഗങ്ങള അനദഹശം 
അടുതണ നക്കിന്നണ കണ്ടു. നബയാശംബുകളുശം ഗനനഡുകളുശം പനീരങക്കികളുശം 
ചക്കിന്നഭക്കിന്നമയാകക്കിടകയാണക്കിരക്കിക്കുനണ വടര ജനീവച്ഛവങ്ങളയായവടര എടനങക്കിലശം 
ടചനയ പറ്റൂ എന്ന നബയാധതയാല് ഉടെന് ഒരു സന്നദ നസവയാസശംഘശം 
രൂപനീകരക്കികയുശം കര്മ്മനക്കിരതനയാവുകയുശം ടചയ. ദയാഹയാര്തര്കണ ജലശം 
നല്കുകയുശം മുറക്കിവുകള വൃതക്കിയയായക്കി ടവച്ചുടകട്ടുകയുശം ടചയ. വനീടുനതയാറശം 
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നടെന്നണ സൂപണ നശഖരക്കിച്ചു ടകയാച്ചു കുട്ടക്കികളകണ ടകയാടുത്തു. ശത്രുവയാണവന് എന്നണ 
ഒരു സനീ വക്കിളക്കിച്ചു പറഞ്ഞു. അനദഹശം ശയാനനയായക്കി അവളുടടെ നനടര തക്കിരക്കിഞ്ഞു 
ശത്രുവുശം മനുഷഥ്യനയാടണന്നണ പറഞ്ഞു.

നയാട്ടക്കിനലകണ തക്കിരക്കിടച്ചങക്കിലശം യുദതക്കിന്ടറ ബനീഭത ദൃശഥ്യങ്ങള മറകയാന് 
അനദഹതക്കിനണ കഴക്കിഞക്കില്ല. യുദതക്കിലൂടടെ മയാനവരയാശക്കികണ ഉണയാവുന്ന 
ബുദക്കിമുട്ടുകള ഒഴക്കിവയാക്കുന്നതക്കിനുശം യുദശം ഉണയായയാല് ടകടുതക്കി 
അനുഭവക്കിക്കുന്നവടര മതശം, ജയാതക്കി എന്നക്കിവ നനയാകയാടത 
സഹയായക്കിക്കുന്നതക്കിനുശം ഉതകുശംവക്കിധശം സന്നദ നസവയാസശംഘങ്ങള 
ഉണയാക്കുന്നതക്കിനുശം മുറക്കിനവറ്റവരുടടെ സശംരക്ഷണതക്കിനയായക്കി ഒരു അനര്നദശക്കിയ
സമക്കിതക്കി ഉണയാക്കുന്നതക്കിനുശം ആഹസ്വയാനശം ടചയ്യുന്ന ഒരു ഗനശം അനദഹശം 
രചക്കിക്കുകയുണയായക്കി. തതണ ഫലമയായക്കി രൂപശം ടകയാണ സങടെനയയാണണ 
ടറഡണനകയാസണ.അനദഹതക്കിടന ജന്മദക്കിനമയായ ടമയണ 8 നലയാക ടറഡണനകയാസണ 
ദക്കിനമയായക്കി ആചരക്കിക്കുന്നു. അനദഹതക്കിടന മരണയാനനരശം 10 വര്ഷങ്ങളകണ 
നശഷമയാണണ 120 ല് JRC രൂപശം ടകയാണതണ.

        RECGVHSS ല് 2005 ലയാണണ നമ്മുടടെ വക്കിദഥ്യയാലയതക്കില് JRC 
പ്രവര്തനമയാരശംഭക്കിച്ചതണ. ബബക്കിഷ ടെനീച്ചര് ആയക്കിരുന്നു Counsellor. ടകട്ടുറപ്പുശം 
നസവന മനനയാഭയാവവുശം അര്പണ നബയാധവുമുള്ള വക്കിദഥ്യയാര്തക്കികള 
തടന്നയയാണണ ഈ സശംഘടെനയുടടെ കരുതണ. ഒട്ടനവധക്കി ജനീവകയാരുണഥ്യ 
പ്രവര്തനങ്ങള ഈ കയാലയളവക്കില് നമ്മുടടെ കുട്ടക്കികളകണ നക്കിറനവറ്റയാനയായക്കി. 

കഥ്യയാമ്പുകളുശം  ടസമക്കിനയാറകളുശം  സണകൂള  പ്രവര്തങ്ങളുശം  JRC  നകഡറ്റുകടള
പുനര്നവനീകരക്കിച്ചു  ടകയാണക്കിരക്കിക്കുന്നു.  സണകൂള  കനലയാതവശം,  സണനപയാര്ടെണസണ,
സുവര്ണ ജൂബക്കിലക്കി ആനഘയാഷങ്ങള എന്നക്കിവയക്കില് JRC നക്കിറ സയാന്നക്കിധഥ്യമയായക്കി
നക്കില ടകയാള്ളുന്നു.
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പഠനപക്കിനന്നയാകയാവസയുശം
പഠനകവകലഥ്യവുശം

ഇകയാലതണ എവക്കിടടെ നനയാകക്കിയയാലശം അച്ഛനമ്മമയാര്കണ കൂടുതലയായുള്ള 
സശംസയാര വക്കിഷയശം അവരവരുടടെ മകളുടടെ പഠനടതയുശം 
പഠനനനട്ടങ്ങടളയുശം കുറക്കിച്ചയാണണ. ഇവരക്കില് ചക്കിലര്ടകങക്കിലശം കുട്ടക്കികളുടടെ പഠനശം
നവവലയാതക്കിയയായക്കി തനീരയാറണണ. എന്നയാല് ഒരു കുട്ടക്കിയുശം മനദുഃപൂര്വശം 
പഠക്കികയാതക്കിരക്കിക്കുന്നക്കില്ല. കയാരണശം അവരുടടെ രക്ഷയാകര്തയാകളുടടെയുശം, 
അധഥ്യയാപകരുടടെയുശം അശംഗനീകയാരതക്കിനണ വളടരനയടറ ടകയാതക്കിക്കുന്നവരയാണണ. 
ഇവര്കണ അടെക്കിസയാനപരമയായക്കി എടനങക്കിലശം പരക്കിമക്കിതക്കികള 
ഉള്ളതുടകയാണയായക്കിരക്കികയാശം ഇങ്ങടന സശംഭവക്കിക്കുന്നതയാണണ.

പഠനപ്രകക്കിയകള എല്ലയാ കുട്ടക്കികളുശം തുലഥ്യ നക്കിലവയാരശം കകവരക്കിക്കുന്നക്കില്ല. 
അതക്കിനു കയാരണശം വഥ്യകക്കിപരമയായ ടവല്ലുവക്കിളക്കികളുശം പ്രശ്നങ്ങളുശം തടന്നയയാണണ. 
പഠക്കിതയാകളക്കില് കയാണുന്ന വക്കിവക്കിധ തരയാശം ടവല്ലുവക്കിളക്കികളക്കില് ഒന്നയാണണ 
പഠനപക്കിനന്നയാകയാവസ

 പഠനപക്കിനന്നയാകയാവസ കുട്ടക്കിയക്കിലള്ള ടവല്ലുവക്കിളക്കികള സയാഹചരഥ്യതക്കിലള്ള 
ടവല്ലുവക്കിളക്കികള ശയാരനീരക്കികശം മയാനസക്കികശം കുടുശംബശം സണ കൂള സമൂഹശം ഒന്നക്കിലധക്കികശം 
വക്കിഷയങ്ങളക്കില് തുടെര്ച്ചയയായക്കി ഒരു കുട്ടക്കി പക്കിനന്നയാകശം നക്കിലണകുന്നുടവങക്കില് ആ 
അവസടയയയാണണ പഠന പക്കിനന്നയാകയാവസ എന്നണ വക്കിളക്കിക്കുന്നതണ. 
വക്കിന്ജഥ്യയാനപരമയായ വസ്തുതകള വക്കിശകലനശം ടചയണ മനസക്കില് 
ഉറപക്കിക്കുന്നതക്കിനുശം, അവസനരയാചക്കിതമയായക്കി പ്രനയയാഗക്കിക്കുന്നതക്കിനുശം മറ്റുള്ളവര്കണ
പറഞ്ഞു മനസക്കിലയാകക്കി ടകയാടുക്കുന്നതക്കിനുമുള്ള പ്രയയാസമയാണണ ഇവരുടടെ 
പ്രശണ നശം. എന്നയാല് പ്രയാനയയാഗക്കിക പ്രവൃതക്കികളക്കില് ശരയാശരക്കിനയയാ, അതനീവ 
ബുദക്കിശകക്കിനയയാ കഴക്കിനവയാ ഉള്ളവരക്കില് നപയാലശം ഈ പ്രശണ നശം കയാണയാറണണ. ഇതണ
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പഠനകവകലഥ്യമയാണണ.

പഠനകവകലഥ്യശം എന്നതണ ഒരു കൂട്ടശം കവകലഥ്യങ്ങടള ടപയാതുവയായക്കി 
സൂചക്കിപക്കിക്കുന്ന പദമയാണണ. ശരയാശരക്കിനയയാ, അതക്കില് കൂടുതനലയാ 
ബുദക്കിയുടണങക്കിലശം ചക്കില പ്രനതഥ്യക വക്കിഷയങ്ങളക്കില്, നമഖലകളക്കില് എഴുതണ, 
ഉച്ചയാരണശം, ഗണക്കിതശം എന്നക്കിവ ആര്ജ്ജക്കിക്കുന്നതക്കിനുശം അവ 
ഉപനയയാഗക്കിക്കുന്നതക്കിനുള്ള പ്രയയാസങ്ങളയാണണ പഠനകവകലഥ്യങ്ങളുടടെ 
ലക്ഷണങ്ങള ഇതരശം കുട്ടക്കികളകണ ശരയാശരക്കി അടല്ലങക്കില് അതക്കിലശം 
ടമച്ചടപട്ട ബുദക്കിശകക്കി ഉണയായക്കിരക്കികണശം.പഠന കവകലഥ്യശം ഒരക്കികലശം 
ബുദക്കിമയാനഥ്യനമയാ, പഠനപക്കിനന്നയാകയാവസനയയാ അല്ല.

1878 ല് Dr.ഖുസമദണ  ആണണ പഠനകവകലഥ്യടത കുറക്കിച്ചു പറഞതണ. Reading 
Blindness എന്നയാണണ അനദഹശം ഇതക്കിടന വക്കിനശഷക്കിപക്കിച്ചതണ. നഡയാ. ബര്ട്ടന് 
എന്ന ജര്മ്മന് നയാഡനീനരയാഗവക്കിദഗണധന് Dyslexia എന്ന ഗനീകണ പദശം 
ഉപനയയാഗക്കിച്ചു. വയാക്കുകള ഉപനയയാഗക്കിക്കുവയാനുള്ള പ്രയയാസശം 
ടപണകുട്ടക്കികനളകയാള മൂന്നണ മടെങ്ങണ കൂടുതലയാണണ ആണകുട്ടക്കികളക്കില് 
കയാണുന്നതണ. നതയാമസണ ആലസ്വ എഡക്കിസണ, എ ആര് റഹയാന്, ബക്കില്നഗറ്റണസണ, 
വക്കിന്സണ ചര്ച്ചക്കില്, ഡയാവക്കിഞക്കി....ഇവര്ടകല്ലയാശം പഠനകവകലഥ്യശം 
ഉടണങക്കിലശം തങ്ങളുനടെതയായ നമഖലകളക്കില് പ്രയാഗല്ഭഥ്യശം ടതളക്കിയക്കിച്ചവരയാണണ.   

ശരയാശരക്കിയക്കില് കൂടുതല് ബുദക്കിശകക്കിയുള്ള കുട്ടക്കികളകണ അനുകൂലമയായ പഠന
അനുഭവങ്ങള  ലഭക്കിച്ചുശം  വയായനയക്കിനലയാ,  നലഖനതക്കിനലയാ,
ഗണക്കിതനശഷക്കിയക്കിനലയാ,  ആവര്തക്കിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങള അഭക്കിമുഘനീകരക്കിക്കുനമയാള
പഠനകവകലഥ്യശം  ഉനണയാടയന്നണ സശംശയക്കികയാശം.  സസ്വനശം വഥ്യകക്കിതസ്വശം,  പഠനശം,
ടതയാഴക്കില്,  സമൂഹതക്കിടല  സശംസര്ഗശം,  ദക്കിവനസനയുള്ള  ജനീവക്കിത
പ്രവര്തനങ്ങള എന്നക്കിവടയല്ലയാശം ഈ അവസടയ ബയാധക്കിക്കുശം. 
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പഠനകവകലഥ്യശം നയാഡനീവറ്റ്യൂഹവുമയായക്കി ബനടപട്ട തകരയാറയാണണ.കുട്ടക്കികളുടടെ 
മയാനസക്കിക വളര്ച്ചയുടടെ ബനടപട്ട ചക്കില തരശം അസുഖങ്ങള (ADO) 
കുട്ടക്കികടള ബയാധക്കിക്കുന്ന വക്കിഷയാദനരയാഗശം എന്നക്കിവ പഠനകവകലഥ്യശം ഉള്ള 
കുട്ടക്കികളക്കില് കയാണടപടുന്നു. കുട്ടക്കികളുടടെ പഠന നക്കിലവയാരശം നനരക്കിട്ടണ 
അറക്കിയുന്നതുശം പഠന കയാരഥ്യങ്ങളക്കില് അവര്ക്കുള്ള പ്രയയാസശം ഏറ്റവുശം നന്നയായക്കി
അറക്കിയുന്നതണ അവരുമയായക്കി ഇടെപഴകുന്ന അധഥ്യയാപകര് തടന്നയയാണണ. 
തയാഴണന്ന കണളയാസുകളക്കില് കുട്ടക്കികള എഴുതുവയാനുശം വയായക്കിക്കുവയാനുശം 
തുടെങ്ങുന്നതക്കിനയാല് ചക്കില പ്രയയാസങ്ങള അനുഭവടപടുന്നതണ സയാദയാരമയാണണ. 
അനുനയയാജഥ്യമയായ പഠനസനര്ഭങ്ങള ലഭക്കിച്ചക്കിട്ടുശം വയായന എഴുതണ, ഭക്ഷണശം 
ഗണക്കിതശം എന്നനീനമഖലകളക്കില് തുടെര്ച്ചയയായക്കി ടതറ്റുകള 
ആവര്തക്കിക്കുന്നുടണങക്കില് കുട്ടക്കിയക്കില് പഠന കവകലഥ്യശം 
സശംശയക്കികയാവുന്നതയാണണ.

പഠന പരക്കിമക്കിതക്കിയുള്ള കുട്ടക്കികള കയാസക്കില് ഉടണങക്കില് അധഥ്യയാപകര് തയാടഴ 
പറയുന്ന കയാരഥ്യങ്ങള ശദക്കിനകണതയാണണ 

1- വനീട്ടക്കിലശം കയാസക്കിലശം ലക്കിഖക്കിത പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ അളവണ കുറയക 

2- വയാചക്കിക പരനീക്ഷയക്കിലൂടടെ കഴക്കിയുന്നതുശം അവടന അറക്കിവുശം മറ്റു നശഷക്കികളുശം 
വക്കിലയക്കിരുത്തുക 

3- നമയാശമയായ കയക്ഷരതക്കിടന നപരക്കില് കുട്ടക്കിടയ ശക്കിക്ഷക്കികയാതക്കിരക്കിക്കുക 

4- കഴക്കിയുടമങക്കില് എഴുതണ പരനീക്ഷകണ കൂടുതല് സമയശം നല്കുക 

5- കയാസക്കിടല എല്ലയാ പ്രവതനങ്ങളക്കിലശം അവടര കൂടെക്കി ഉളടപടുത്തുക

6- പയാനഠഥ്യതര പ്രവര്തനങ്ങളക്കില് ഏര്ടപടെയാനുള്ള അവസരശം നല്കുക

പഠനപരക്കിമക്കിതക്കി ഉള്ള കുട്ടക്കികടള തക്കിരക്കിച്ചറക്കിഞ നശഷശം ആ കുട്ടക്കികളക്കുള്ള 
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പ്രശ്നങ്ങളുടടെ രനീതക്കിയുശം സസ്വഭയാവവുശം മനസക്കിലയാകക്കി ആസൂതക്കിതമയായ 
പരക്കിശനീലനശം നല്നകണതുശം അതഥ്യയാവശഥ്യമയാണണ. കുട്ടക്കിയുടടെ പ്രവര്തന 
നക്കിലവയാരശം ഒരു ജനീവക്കിത സതഥ്യമയായക്കി അശംഗനീകരക്കിച്ചു മയാതയാപക്കിതയാകളകണ 
അവടര ഉളടകയാള്ളയാന് കഴക്കിഞയാല് പല വക്കിഷമങ്ങളുശം ഒഴക്കിവയാകയാന് കഴക്കിയുശം.
പഠന പരക്കിമക്കിതക്കിയുള്ള കുട്ടക്കികളകണ സയാദയാരണ കുട്ടക്കികടളകയാള കൂടുതല് 
സശംരക്ഷണവുശം പ്രനചയാദനവുശം ആവശഥ്യമയാണണ. യഥയാര്ത അവസരശം 
നല്കക്കിയയാല് ഓനരയാ കുട്ടക്കിയുശം സസ്വതന്ത്രനയായക്കി സയാദയാരണ നക്കിലയക്കില് 
വളരുന്നതയാണണ എന്നയാല് വഥ്യതഥ്യസ്തമയായ വഥ്യകക്കിവശം ഉള്ളവരയായതുടകയാണണ 
പ്രനതഥ്യക പരക്കിഗണയുശം അശംഗനീകയാരവുശം ക്ഷമനയയാടടെയുള്ള സമനീപനവുശം 
തക്കികഞ നസ്നേഹവുശം നല്കണശം  

RESOURCE TEACHER   

SEENA THOMAS

ആര.ഇ.സസ.ജസ.വസ.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച് 52



കൂട്ടക്ഷരങ്ങള

കയാലതക്കിനയായണ
സയാനങതക്കികത  തന്മയായക്കികമയാമയാങശം
കയാര്ന്നു തക്കിന്നുന്നു ടചറടമയാട്ടുകടള

വക്കിരലക്കിന് വക്കിസണമയങ്ങള മയാതശം നല്കുശം 
നക്കിധക്കിയനല്ലയാ തലമുറയണ  തയാങ്ങണ 

മരണകളക്കികള കയാര്ന്നു തക്കിന്നുനമയാള
ചക്കിതലരക്കികടപടുന്നു 
സസ്വപ്നങ്ങളുശം, ഭൂമക്കിയുശം.....
കവക്കിതയുശം, കഥയുശം ഗൃഹയാദരതയുശം ഇനക്കിയുമുണരയാന് 
ശനീലമയാകയാതക്കിരക്കികടട്ട നന്മതന് നയാമണ.....
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ജക്കില്ലയാതല ചയാമഥ്യന്ഷക്കിപണ
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നനീലയാകയാശശം
അതക്കിരക്കില്ലയാടത പരന്നുകക്കിടെപ്പു-

ണയാകയാശശം, നനീലയാകയാശശം.
അവക്കിടടെപക്ഷക്കികണനക പയായയാന്

കവക്കിയുന്നുനണ നമയാഹശം.

ചക്കിറകക്കില്ലയാടത പറകയാനയാനമയാ 
ചക്കിനയാശൂനഥ്യതയനല്ല?...

ഗഗനരഥതക്കില് കയറക്കിനപയാകയാശം 
ഗതക്കിയക്കില്ലനല്ലയാ നവടറ...

എന്നയാടലടന്റ മനസക്കിനു ടചയാല്ലയാ-
ടമല്ലയാദക്കികക്കിലടമയാപശം. 

ചക്കിറകക്കില്ലയാടത,രഥമക്കില്ലയാടത 
പയാറയാടനങ്ങടനയയാവുശം?...

ആരു ടകയാടുത്തൂശകക്കി മനസക്കിനു-
ദൂരശം തരണശം ടചയണ വയാന്?.......
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പൂമയാറ്റ
ഏഴു നക്കിറങ്ങളക്കില് പയാറക്കി നടെക്കുശം

ഏഴഴകുടള്ളയാരു പൂമയാറ്റ 

ചക്കിറകുവക്കിരുതക്കി പയാറക്കി നടെക്കുശം! 

സുനരക്കിയയാശം ടചറ പുമയാറ്റ !

പൂവുകള നതയാറശം

പയാറക്കി നടെക്കുശം പൂമയാറ്റ !

പൂവക്കിടല നതനുശം പൂടമയാചടെക്കിയുശം

പൂമയാറ്റകക്കിഷ്ടശം!

ഏഴു നക്കിറങ്ങളക്കില് പയാറക്കി നടെക്കുശം

ഏഴഴകുടള്ളയാരു പൂമയാറ്റ!

അഘക്കിഷ വക്കി.ടെക്കി    9c
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    കൂടുചമയശം വയാലയാട്ടക്കികക്കിളക്കി              
കുന്നക്കിന് നമടലയാരു ടകയാന്ന മരതക്കില് 
കൂടു ചമയശം വയാലയാട്ടക്കികക്കിളക്കി
ചുള്ളക്കികമ്പുകള ടകയാതക്കിടയടുത്തു 
വള്ളക്കികള പലതുശം കൂടടെനച്ചര്ക്കുശം
നയാരുകള,ചകരക്കികള,പുല്ലുകടളല്ലയാശം
പലവക്കിധമയാകക്കിടയയാരുകക്കിടയടുക്കുശം
നതയാരയാമഴയക്കില് തണലയായനീടെയാന്
നടല്ലയാരു കൂടു ചമയന്നു.
മുട്ട വക്കിരക്കിഞ്ഞു വരുടന്നയാരു ടചല്ല
ക്കുഞക്കിനു തണലയായണ നമവുന്നു.
വയാലയാട്ടക്കികക്കിളക്കി പൂവയാലക്കികക്കിളക്കി
ആനലയാലശം കക്കിളക്കി കൂടു ചമക്കുന്നു.
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      എടന്റ

വക്കിദഥ്യയാലയശം 
അകലയയാടണന് വക്കിദഥ്യയാലയശം
ഇരുള നനീക്കുടമന് വക്കിദഥ്യയാലയശം
എന് സസ്വപ്നചക്കിറകണ തുഞക്കി
പക്കിടെക്കിപക്കിച്ചുതന്ന വക്കിദഥ്യയാലയശം

അക്ഷരമയാല വയാരക്കിവക്കിതറന്ന
ഇളശംടതന്നലക്കിന്പയാട്ടു-
പക്കിച്ച വക്കിദഥ്യയാലയശം
അക്ഷരമണക്കികള നക്കിറച്ച
അക്ഷരപയാതമയാടണടന്റ
              വക്കിദഥ്യയാലയശം

                                                    saniya.cp
                                                       9A
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അനകയാരശം മരണശം
വനീണപ്പൂവക്കിടന്റ  മര്മ്മരശബണദതക്കില് 
ആടെക്കിയുലയുന്ന പൂക്കുല ടചയാല്ലുന്ന 
ഗനീതമയാകുന്നു എന് ടവളക്കിച്ചശം.

നദവവരമയായ സൂരഥ്യകക്കിരണങ്ങള
മഴവക്കില്ലക്കിനനയാടെണ ടചയാല്ലുന്ന കനീര്തനങ്ങള
എടന്റ ഇടെടനഞക്കില് വക്കിസണമയമയാകുന്നു.

അച്ഛന്ടനടന്ന പഠക്കിപക്കിച്ച മധുനതദയാരവക്കികയാരശം 
ഇന്നണ എന് മനസക്കില് നക്കിന്നയാടെക്കി 
ലസക്കിപ്പൂ ആ വര്ണ നക്കിമക്കിഷങ്ങള.

നദവദയാരുപൂക്കുന്ന നപയാടല,പയാല പൂക്കുന്നനപയാടല 
അമ്മ പഠക്കിപക്കിച്ച നവദനദവ കയാരുണഥ്യശം 
മക്കിന്നല് ടവളക്കിച്ചശം നപയാടല 
മനസക്കില് നക്കിന്നണ വക്കിസണമയക്കിക്കുന്നു. 

ആകസ്നേക്കികമയാനണയാ വക്കിസണമയശം? 
അസ്തമക്കിച്ചു ആ ടവളക്കിച്ചവുശം 
മണകട്ടയയാടന്നടന്റ  കരളുശം 
കരക്കിയക്കിലയയാകുന്നു കണ്ണുശം. 

ഒന്നുശം കയാണയാടത  ഇരുളക്കിടന്റ കൂടെ എടന്ന
വക്കിഴുങ്ങക്കി ഞയാനറക്കിയയാടത!ടതന്നക്കി -
വനീണതയാനണയാ എന്നറക്കിയക്കില്ല!കയാല്-
ടതറ്റക്കിയതയാനണയാന്നറക്കിയക്കില്ല!
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ഒറ്റയയാണണ ഞയാന്,
വക്കിണക്കിടന്റ നമല്പയാതയക്കില് 
പറവനപയാടല പറകയാന് ഇനക്കി 
എടന്ന സമ്മതക്കികക്കില്ല ആ ഇരുള 

ഇരുളുശം ടവളക്കിച്ചവുശം ആടണന് മണണ
വക്കിണ്ണുശം ഇനക്കിയറക്കിയക്കില്ല എത കയാലശം 
അനകയാരശം,നക്കിറമക്കില്ല ഇനക്കി ടവളക്കിച്ചനമയാ? 
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പയാരക്കിടന്റ നന്മയയാത
ഞയാന് നക്കിങ്ങളടകയാരു മയാന്ത്രക്കികസുകശം തരയാശം. 
നക്കിങ്ങള സശംശയഗസ്തരയാകുനമയാനഴയാ അഹന
നക്കിങ്ങളക്കില് അതക്കിരുകവക്കിയുനമയാനഴയാ ഈ ഒരു 
ഉപയായശം പരനീക്ഷക്കിച്ചുനനയാകക്കിയയാല് മതക്കി.

നക്കിങ്ങള കണക്കിട്ടുള്ളതക്കില് ടവച്ചണ ഏറ്റവുശം 
ദരക്കിദ്രനയായ,നക്കിസഹയായനയായ മനുഷഥ്യടന്റ മുഖശം
സങല്പക്കിച്ചണനനയാക്കുക. എന്നക്കിട്ടണനക്കിങ്ങള 
ടചയയാന് ഉനദശക്കിക്കുന്ന കയാരഥ്യശം അയയാളകണ
ഏടതങക്കിലശം രനീതക്കിയക്കില് പ്രനയയാചനടപടുനമയാ എന്നണ
സസ്വയശം നചയാദക്കിച്ചുനനയാക്കുക.അതുടകയാണണ
അയയാളകണ എടനങക്കിലശം നനട്ടമുണയാകുനമയാ?
അതയയാളകണ അയയാളുടടെ ജനീവക്കിതഭയാഗനദയങ്ങളുടടെ
നമല് എടനങക്കിലശം ഒരു നക്കിയന്ത്രണശം ഉണയാകക്കിടകയാടുക്കുനമയാ?
മടറ്റയാരു രനീതക്കിയക്കില് പറഞയാല്,നമ്മുടടെ നയാട്ടക്കില്
അധഥ്യയാത്മക്കികമയായുശം ശയാരനീരക്കികമയായുശം പട്ടക്കിണക്കികക്കിടെക്കുന്ന 
നകയാടെക്കികണകക്കിനണ ആളുകളകണ സസ്വരയാജഥ്യശം നനടുന്നതക്കിനണ 
അതണ സഹയായകമയാകുനമയാ?

അനപയാള സശംശയങ്ങളക്കില്ലയാതയാകുന്നതയായുശം അഹന 
അലക്കിഞ്ഞുനപയാകുന്നതയായുശം നക്കിങ്ങളകണ അനുഭവടപടുശം.
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സമൗഹൃദശം
എന് മനസക്കില് കളക്കിക ുശം കവക്കിത ന നീ
എന് മനസക്കിടല സമൗഹൃദമടല്ല നനീ

എന് അനദുഃരശംഗതക്കിടല ചയാപലഥ്യമടല്ല നനീ
എന് മനസക്കിന് മയാനസപ ുതക്കി നനീ

നനീടയയാനരയാമല് കവക്കിതയടല്ല
നനീയടന്റയയാശസ്വയാസ വചനമടല്ല

ഇന്ന ുനമയാര്ക ുന്ന ു നക്കിടന്ന ഞയാന്
ഒറ്റയയായക്കി നക്കില്ക ുന്ന നക്കിന് മനസ ു

ടകട്ടക്കിപക്കിടെക്കിച്ച ുടകയാടണന്ന ു നനീ
മയാന്ത്രക്കിക്കുമയാകല്തുണക്കിനനയാടടെന്നുശം

പരക്കിജയടപട്ടുനപയായണ നക്കിടന്ന ഞയാന്
സമൗഹൃദതക്കിടന്റ ഭയാഷയക്കില്

നക്കിടന്റ പക്കിണകങ്ങള ഒയാര്യക്കിടലന്നുശം
എന് മനസക്കില് ചക്കിരക്കിയുണര്തനീടുന്നു
എന്തു പറയണടമന്നറക്കിയയാടത ഞയാന്

പക്കിന്തക്കിരക്കിഞന്നുശം നടെന്നുനപയായണ ടമടല്ല
ഇന്നുശം നനീ ദൂടരയയാടയനങ്ങയാ നക്കില്ക്കുന്നുടവങക്കിലശം 

ഒയാടെക്കിടയത ുന്നു നക്കിന് വയാക്കുകള
അകടലയയാടണങക്കിലശം ടവറടതയയാടണങക്കിലശം
അരക്കികക്കിലടണടന്നയാരു നതയാന്നലയാടണനപയാഴുശം
ദക്കിവസങ്ങള ആഴയയായണ ആഴകള മയാസമയായണ

മയാസങ്ങള വര്ഷമയായണ മയാറക്കിയയാല ശം
അകസമൗഹൃദശം

എന് മനസക്കില് കളക്കിക ുശം കവക്കിത ന നീ
എന് മനസക്കിടല സമൗഹൃദമടല്ല നനീ

എന് അനദുഃരശംഗതക്കിടല ചയാപലഥ്യമടല്ല നനീ
എന് മനസക്കിന് മയാനസപ ുതക്കി നനീ
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നനീടയയാനരയാമല് കവക്കിതയടല്ല
നനീയടന്റയയാശസ്വയാസ വചനമടല്ല

ഇന്ന ുനമയാര്ക ുന്ന ു നക്കിടന്ന ഞയാന്
ഒറ്റയയായക്കി നക്കില്ക ുന്ന നക്കിന് മനസ ു

ടകട്ടക്കിപക്കിടെക്കിച്ച ുടകയാടണന്ന ു നനീ
മയാന്ത്രക്കിക്കുമയാകല്തുണക്കിനനയാടടെന്നുശം

പരക്കിജയടപട്ടുനപയായണ നക്കിടന്ന ഞയാന്
സമൗഹൃദതക്കിടന്റ ഭയാഷയക്കില്

നക്കിടന്റ പക്കിണകങ്ങള ഒയാര്യക്കിടലന്നുശം
എന് മനസക്കില് ചക്കിരക്കിയുണര്തനീടുന്നു
എന്തു പറയണടമന്നറക്കിയയാടത ഞയാന്

പക്കിന്തക്കിരക്കിഞന്നുശം നടെന്നുനപയായണ ടമടല്ല
ഇന്നുശം നനീ ദൂടരയയാടയനങ്ങയാ നക്കില്ക്കുന്നുടവങക്കിലശം 

ഒയാടെക്കിടയത ുന്നു നക്കിന് വയാക്കുകള
അകടലയയാടണങക്കിലശം ടവറടതയയാടണങക്കിലശം
അരക്കികക്കിലടണടന്നയാരു നതയാന്നലയാടണനപയാഴുശം
ദക്കിവസങ്ങള ആഴയയായണ ആഴകള മയാസമയായണ

മയാസങ്ങള വര്ഷമയായണ മയാറക്കിയയാല ശം
അകലവയാനയാവുനമയാ മറക്കുവയാനയാവുനമയാ
നമ്മള തന് സമൗഹൃദ നസ്നേഹബനശം
എന് മനസക്കില് വക്കിരക്കിയുശം കവക്കിത നനീ
എന് മനസക്കിടന്റ തയാളമടല്ല നനീ

എന് മനസക്കിടല സമൗഹൃദമടല്ല നനീ
എന് മനസക്കിന് മയാനസപ ുതക്കി നനീ
ലവയാനയാവുനമയാ മറക്കുവയാനയാവുനമയാ

നമ്മള തന് സമൗഹൃദ നസ്നേഹബനശം
എന് മനസക്കില് വക്കിരക്കിയുശം കവക്കിത നനീ
എന് മനസക്കിടന്റ തയാളമടല്ല നനീ

എന് മനസക്കിടല സമൗഹൃദമടല്ല നനീ
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എന് മനസക്കിന് മയാനസപ ുതക്കി നനീ
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അമ്മ
അമ്മയയാണഖക്കിലവു മനീ  ഭൂമക്കിയക്കില്
അമ്മ കഴക്കി ഞക്കിടല്ലയാരു കദവങ്ങളതയുശം
ടപറ്റുവനീവുടന്നയാരയാ കപതലക്കിന് ചുണക്കില്
അമ്മ ക്കിഞപയാലയാശം അമൃതശം ചുരതക്കിയുശം
നപറ്റുനനയാവക്കിന്നസഹഥ്യശം മറന്നണ
കു ഞക്കിളശം ടനറ്റക്കിയക്കില് ഉമ്മടവച്ചുശം,
അഗയാധമയാശം നക്കിദ്രടയ പ്രയാപക്കിടച്ചയാരയാനനരതണ
ടഞട്ടക്കിയുണര്ന്നയാ കുഞക്കിന് പശക്കിയടെകക്കിയുശം
മയാനറയാടു നചര്ത്തു പക്കിടെക്കിടച്ചയാരയാ-
സ്തനഥ്യശം പകരുന്ന ഇവള.......അമ്മ
കു ടഞയാന്നു തുമ്മക്കിയയാല് അവള ഭയക്കുന്നു
കയാല് വളരുന്നതുശം കകവളരുന്നതുശം 
നനയാകക്കി അവള നക്കിര്വഥ്യതക്കിയണയുന്നു
കയാലക്കില് കക്കിടെതക്കി ഇങടകയാടുക്കുന്നു
കരക്കിവളയുശം കരക്കിമഷക്കിയുശം വങ്ങക്കിടകയാടുക്കുന്നു
അമക്കിളക്കിമയാമടന കയാട്ടക്കിടകയാടുക്കുന്നു
മയാമുടകയാടുക്കുന്നു.......കഥകള പറയുന്നു
പള്ളക്കിക്കൂടെ കവയാടെശം വനരയശം 
പുസ്തക സ ഞക്കി ചുമക്കുന്നതമ്മ
വക്കിശന്നു ടപയാരക്കിയുടന്നയാരയാ വയറമയായക്കി
ഉച്ചയണ  അമ്മടയ കയാതക്കിരക്കിക്കുന്നു
വനീണ്ടുശം അവന് വളരുന്നു.
ഒതക്കിരക്കിങ്ങു വളര്ന്നുവന്നവനുടടെയുള്ളക്കില്
അമ്മടയന്ന രണക്ഷരശം മയാഞ്ഞുനപയാകുന്നു.
അമ്മതന് അമ്മക്കി ഞപയാലക്കിടന്റ മയാധുരഥ്യശം 
എടന്നഅവനക്കിനപയാള മറന്നുനപയായക്കി
തമ്മക്കില് കലഹക്കിച്ചുശം പ   ടെടവ    ട്ടക്കിയുശം 
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അറത്തു മു  റക്കിക്കുന്ന മനുഷഥ്യമയാശംസങ്ങടള.........
നക്കിങ്ങള ഓര്ക്കുക അമ്മടയന്ന രണക്ഷരടത
ഭുമക്കിടയ അമ്മയയായണ സങല്പക്കിക്കുവയാന്
ഒരമ്മയുടടെ മകളയാണു നമ്മള 
സസ്വനശം രകടത തക്കിരക്കിച്ചറക്കിയുക
നസ്നേഹക്കിക്കുക പടെടവട്ടയാതക്കിരക്കിക്കുക
അറത്തുമുറക്കികയാതക്കിരക്കിക്കുക.
പയാവമയാശം മനുഷഥ്യ ജന്മങ്ങടള ..........
മറകയാതക്കിരക്കിക്കുക നക്കിങ്ങളക്കുമുടണയാരമ്മ
കണനീടരയാഴുക്കുടന്നയാരമ്മ.
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വക്കിദഥ്യ
വക്കിതടമനക്കിനുമര്തഥ്യന്നു
വക്കിദഥ്യ ടടകവ ശമയാകുകക്കില്
ടവണയുടണങക്കില് നറടനയണ
നവറക്കിട്ടു കരുനതണനമയാ?

വക്കിദഥ്യവക്കിട്ടു നരന്നയാനമയാ
വക്കിശസ്വശംഭരയക്കില് വയാഴുവയാന്
ആയുധശം ടടകയക്കിലക്കില്ലയാനതയാ-
നടെരയാടുന്നടതങ്ങടന?

പുറശംകണ്ണു തുറപക്കിച്ചു
പുലര്നവളയക്കിലശംശുവയാന്
അകകണ്ണുതുറപക്കിക
നയാശയാന് ബയാലഥ്യതക്കിടലതണശം

അന്നനമകുന്നവന് നമയാദ-
മനപയാള മയാതമണച്ചക്കിടുശം
ആ ജനീവനയാനമയാനന-
മരളുശം വക്കിദഥ്യനല്കുനവയാന്

ടകയാണ്ടുനപയാകക്കില്ലനചയാരന്മയാര്,
ടകയാടുക്കുശംനനയാറനമറക്കിടുശം
നമന്മനകുശം മരക്കിച്ചയാലശം
വക്കിദഥ്യതടന്ന മഹയാധയാനശം
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ഇടെനശ്ശേരക്കി നഗയാവക്കിനന് നയായര്

1906-1974[ ]
          

                          ടപയാന്നയാനക്കിയക്കില് ജനനശം.കൂട്ടുകൃ ഷക്കി,പുതന് കലവുശം 

അരക്കിവയാളുശം,കയാവക്കിടല പയാട്ടണ, പൂതപയാട്ടണ,ഒരു പക്കിടെക്കി 
ടനല്ലക്കികഅനക്കിതക്കിരക്കി,കറത ടചട്ടക്കിടച്ചടെക്കികള എന്നക്കിവ പ്രധയാന കൃതക്കികള 
ആണണ.മലബയാറക്കിടല നകന്ദ്രകലയാസമക്കിതക്കിയുടടെ പ്രസക്കി ഡടന്റണ ,സയാഹക്കിതഥ്യ 
പ്രവര്തക സഹകരണ സശംഘശം ഡയറകണടെര് എന്നനീ നക്കിലകളക്കില് 
പ്രവര്തക്കിച്ചു . നകന്ദ്ര സയാഹക്കിതഥ്യ അകയാദമക്കി,നകരള സയാഹക്കിതഥ്യ അകയാദമക്കി 
അവയാര്ഡണ,ആശയാന് കപ്രസണ എന്നക്കിവ ടചയക്കിട്ടുണണ 
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സണക്കൂള പൂനനയാട്ട നക്കിര്മ്മയാണശം. 
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കരയാടട്ട ചയാമഥ്യന്സണ
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ശയാസനമള
ഉപജക്കില്ല
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