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ആമുഖഖ

2017-18വര്ഷതത്തില്ലത്തിറത്തില്കകൈററ്റ്എന്നപുതത്തിയകൈുടത്തികൈളുടട
ഐടത്തി  കൈൂടട്ടായറ്റ്മ  സര്കട്ടാര്  എടട്ടാഖ  തരതത്തില്  പഠത്തികുന്ന
വത്തിദദട്ടാര്തത്തികൈള്കറ്റ് ഇതത്തിടന്റെ  ഭട്ടാഗമട്ടാകൈുവട്ടാന് സട്ടാധത്തിച്ചു. കൈമദൂടറത്തിടന്റെ
സഹട്ടായതതട്ടാടട  വത്തിവത്തിധ  തരതത്തിലുള്ള  പഠന  പ്രവര്തനങ്ങളട്ടാണറ്റ്
ഇതത്തില് ഉതത്തില്ഉള്ളതറ്റ്. ഇതത്തിടന്റെ ചുമതല വത്തിദദട്ടാലയതത്തിടല  രണറ്റ്
അദദട്ടാപകൈര്കറ്റ്നല്കൈുകൈയുഖഅവര്കറ്റ്അതത്തിടന്റെടട്രെയറ്റ്നത്തിഖഗറ്റ്
നല്കൈുകൈയുഖടചയറ്റ്തു.എലട്ടാബുധനട്ടാഴ്ചകൈളത്തിലുഖകവകൈുതന്നരഖനട്ടാലറ്റ്
മണത്തിമുതല്അഞറ്റ്മണത്തിവടരഇതത്തിടന്റെകട്ടാസറ്റ്നടകുന്നു.സറ്റ്കൈൂള്
കൈദട്ടാമറ്റ് സബറ്റ്ജത്തില, ജത്തില, സഖസട്ടാനഖഎന്നന്നീകൈദട്ടാമുകൈളുഖഇതത്തിടന്റെ
ഭട്ടാഗമട്ടായത്തി  നടകുന്നു. സറ്റ്കൈൂള്  പത്തി.ടത്തി.എ, എഖ.പത്തി.ടത്തി.എ  ഇവരുടട
തനതൃതത്വതത്തില്  നട്ടാലറ്റ്  വത്തിദദട്ടാര്തത്തികൈള്  സബറ്റ്  ജത്തിലട്ടാ  തരതത്തില്
പടങ്കെടുകുവട്ടാന്സട്ടാധത്തിച്ചു.വളടരഭഖഗത്തിയട്ടായറ്റ്ലത്തിറത്തില്കകൈറത്തിടന്റെകട്ടാസറ്റ്
നടന്നുടകൈട്ടാണത്തിരത്തികുന്നു.
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       മന ുഷഷ്യനമന ുഷഷ്യന
 ഒര ു ജജാതതി ഒര ു മതതം ഒര ു ദദൈവതം 

 എനന്നെപപജാനലെ നമ ുകക്ക് മ ുപന്നെജാടക്ക് ദകൈപകൈജാര്തതിരതികജാതം.

 പലെ ജജാതതി പലെ മതതം പലെ പവഷമ ുള്ളവര്-

 ഒര ു മനപസജാനടജാതക്ക് പചേര്ന്നെതിരതികജാതം.

 അതതിജജീവനതതിനനജാര ു പ ുത ുപജാത തജീര്തതിവതിനട-

 അഭതിമജാന പ ൂര്വ്വമണതി പചേര്ന്നെതിരതികജാതം. 

 എലജാവര ുതം മന ുഷഷ്യന് എലജാവര ുതം മന ുഷഷ്യന്

 സസജാതനഷ്യതം എന്നെത ുതം ത ുലെഷ്യമജാണക്ക്.

 രജാഷക്ക് ടജീയമതില , ചേതതിയതില , നകൈജാലെയതില-

 സപനജാഷമജായതി പറന്നെ ുയരജാതം.

 ഏത ു മതകജാരജാകൈതിലെ ുതം പസജാദൈനര-

 കൈത ുന്നെ വയറതിനലെ തജീയജാണ ു പ്രശക്ക് നതം.

 എലജാവര ുനമജാന്നെക്ക് എലജാവര ുനമജാന്നെക്ക്-

 എന്നെ ആശയതം മ ുപന്നെജാടടതിച്ച ുറപതികണതം.

 എലജാവര ുതം മന ുഷഷ്യന് എലജാവര ുതം മന ുഷഷ്യന്

 ഐശസരഷ്യമണയജാതതിരതികനട ഇവതിനട 

 ഐശസരഷ്യമണയജാതതിരതികനട ഇവരതില.........



            എനന്റെ അച്ഛനന്റെ സസ്വപപ് നന

                                 ഒര ു നകകൊച്ച ു ക ുട ുനബന അച്ഛന ുന 

അമ്മയ ുന ഒര ു മകള ുന അടങങ്ങിയ മനനകൊഹരമകൊയ ജജീവങ്ങിതന 
നചെറങ്ങിയ നചെറങ്ങിയ കഷപ് ട്ടപകൊട ുകള് ഉനണ്ടെങങ്ങില ുന അനതകൊന്ന ുന 
ഭകൊരര്യനയയ ുന മകനളയ ുന അറജീയപ് കകൊനത ക ൂലങ്ങിപണങ്ങി നചെയപ് തപ് 
ക ുട ുനബന നനകൊക്ക ുന്ന ഒര ു അച്ഛനകൊണപ്. അച്ഛനപ് മകനളന്നപ് 
നവചെകൊല് ജജീവനകൊണപ്. അയകൊള് അന ുഭവങ്ങിച്ച കഷപ് ട്ടപകൊട ുകള് 
മകള് അന ുഭവങ്ങിക്കര ുതപ് എന്നപ് നങ്ങിര്ബന്ധമകൊണപ്. അതങ്ങിനപ് 
നവണ്ടെങ്ങി നവയങ്ങിലത്ത ുന മഴയത്ത ുന ഭകൊരമ ുള്ളത ുന എട ുത്തപ് കഷപ് ട്ട 
നപട ുകയകൊണപ് അച്ഛന. മകള് നന്നകൊയങ്ങി പഠങ്ങിക്കണനമന്നകൊണപ് 
അച്ഛനന്റെ ഏറ്റവ ുന വലങ്ങിയ ആഗ്രഹന. അതങ്ങിനപ് നവണ്ടെങ്ങി 
മകള്ക്കപ് ആവങ്ങിശര്യമ ുള്ളനതലകൊന അയകൊള് നചെയപ് തപ് നകകൊട ുക്ക ുന. 
അച്ഛനന്റെ നപരകൊണപ് രകൊജന.
 

                            മകനള ക ുറങ്ങിച്ചപ് പറയ ുകയകൊനണങങ്ങില് ഇനപകൊള് 
അവള് പഠങ്ങിക്ക ുന്നതപ് പത്തകൊന കകൊസങ്ങിലകൊണപ്. സപ്ക ൂള് ത ുറന്നങ്ങിട്ടപ് 
ഒര ു മകൊസന ആയങ്ങിനട്ട ഉള്ള ു. ഇത ുവനര അവള് നന്നകൊയങ്ങി 
പഠങ്ങിച്ചങ്ങിനട്ടകൊന്ന ുമങ്ങില. അച്ഛന കഷപ് ട്ടനപട ുന്ന പപസയപ് ക്കപ് 
ദ ൂര്ത്തടങ്ങിച്ചപ് നടക്ക ുകയകൊണപ് അവള്. പഠങ്ങിക്കണന എന്ന ുള്ള 
ചെങ്ങിന്തനയകൊന്ന ുന അവള ുനട മനസങ്ങില് ഇല. ക ുറച്ചപ് കളങ്ങിക്കണന 
നല നല ഉട ുപ ുകള് വകൊങണന എനന്നകൊനക്കയകൊണപ് അവള ുനട 
മനസങ്ങില്. അച്ഛന വങ്ങിചെകൊരങ്ങിക്ക ുന എനന്റെ നമകൊള് പഠങ്ങിക്ക ുന തനന്റെ 
ആഗ്രഹന അവള് സകൊധങ്ങിനച്ചട ുക്ക ുന എനന്നകൊനക്ക ആണപ്. 
പനക്ഷെ അമ്മയപ് ക്കപ് അറങ്ങിയകൊന ഇവള്ക്കപ് പഠങ്ങിക്കണന ചെങ്ങിന്ത 
ഇലകൊ എന്നപ്.



ഒര ു രകൊവങ്ങിനല മകള് സപ് ക ൂളങ്ങില് നപകൊവകൊന ഇറങ ുന്ന ു.
മകള്: അച്ഛകൊ ഒര ു ന ൂറപ് ര ൂപ തനരകൊ?
അട ുക്കളയങ്ങില് നങ്ങിന്നപ് അമ്മ: നങ്ങിനക്കപ് എന്തങ്ങിനകൊ പപസ?
അച്ഛന: നജീ ഒന്നപ് മങ്ങിണ്ടെതങ്ങിരങ്ങി. ഇന്നകൊ നമകൊനള ന ൂറപ് ര ൂപ നമകൊള് 
നപകൊനക്കകൊനട്ടകൊ.......
മകള്: ശരങ്ങി അച്ഛകൊ...... ഞകൊന നപകൊവകൊനട്ടകൊ
മകള് സപ് ക്ക ൂളങ്ങിനലക്കപ് ഇറങങ്ങി.
അമ്മ: നങ്ങിങളകൊണപ് അവനള ചെജീത്ത ആക്ക ുന്നതപ് നവണ്ടെകൊത്ത 
പപസ ഒനക്ക നകകൊട ുത്തപ് അവള്ക്കപ് അതപ് എന്തങ്ങിനകൊണപ് 
നങ്ങിങള് നചെകൊദങ്ങിച്ചങ്ങിലനലകൊ..
അച്ഛന: എന്തങ്ങിനകൊ നചെകൊദങ്ങിക്ക ുനന്ന. എനങ്ങിക്കപ് അറങ്ങിയകൊ എനന്റെ   
          നമകൊള്ക്കപ് പഠങ്ങിക്കണ്ടെനതകൊനക്ക വകൊങകൊനകൊണപ്. നജീ അവനള 
ചെജീത്ത പറയര ുതപ് നട്ടകൊ...... നന്റെ ക ുട്ടങ്ങിക്കപ് പഠങ്ങിക്കകൊന ഒര ു 
ക ുഴപവ ുന ഉണ്ടെകൊവര ുതപ്.
അമ്മ: ഞകൊനനകൊന്ന ുന പറയ ുന്നങ്ങിനല...
അച്ഛന: ഞകൊന ഇറങകൊനട്ടകൊ...
      ങകൊ ശരങ്ങി !  അമ്മ പറ ഞ്ഞ ു.
 മകള് സപ് ക ൂളങ്ങിനലക്കപ് നടന്ന ു നപകൊക ുന്ന ു ക ൂനട ക ൂട്ട ുക്കകൊര ുന 
ഉണ്ടെപ്.
ടജീ ഇന്നപ് ന ൂറപ് ര ൂപ ഒപങ്ങിച്ച ു.
ആനണകൊ......
നമ്മള് എന്തകൊ വകൊങകൊ.....
പ ുതങ്ങിയ മങ്ങിഠകൊയങ്ങി ഇറങങ്ങിയങ്ങിട്ട ുനണ്ടെകൊ . വകൊ അതപ് വകൊങങ്ങി കഴങ്ങിക്കകൊന.
ങകൊ ശരങ്ങി. മങ്ങിഠകൊയങ്ങി ഒനക്ക കഴങ്ങിച്ചപ് അവള് സപ് ക ൂളങ്ങിനലത്തങ്ങി .
[അവള് കകൊസങ്ങിനലക്കപ് കയറകൊന നപകൊയനപകൊള് കകൊസങ്ങില് 
ടജീച്ചറ ുണ്ടെപ്.]
ടജീച്ചര്: കയറങ്ങി വകൊ ലക്ഷെപ്മങ്ങി
    എന്തകൊ പവകങ്ങിനയ നജീ



ബസപ് കങ്ങിട്ടങ്ങിയങ്ങിലകൊ ടജീച്ചര്......
എന്ന ുന നജീ പവക ുന്നതപ് കകൊസപ് മങ്ങിസകൊവങ്ങിനല നങ്ങിനക്കപ്?
ഇനങ്ങി മ ുതല് നനരനത്ത വരകൊന ടജീച്ചര് ..
ങകൊ കയറങ്ങി ഇരങ്ങിക്കപ്.
ടജീച്ചര്: എലകൊവര ുന നനകൊട്ടപ് എട ുത്തപ് വക്കപ്  ഞകൊന നനകൊക്കനട്ട ...
[ടജീച്ചര് നനകൊക്കങ്ങി നനകൊക്കങ്ങി ലക്ഷെപ്മങ്ങിയ ുനട ബഞങ്ങിനലത്തങ്ങി]
ങകൊ! ലക്ഷെപ്മങ്ങി രകൊജന നനകൊട്ടപ് നനകൊക്കനട്ട...
[ടജീച്ചര് നനകൊട്ടപ് ത ുറന്നപ് നനകൊക്കങ്ങി]
ഇതപ് എന്തകൊ തകൊന ഈ ബ ുക്കങ്ങില് പഠങ്ങിക്കണ്ടെ ഒന്ന ുന 
എഴ ുതജീലനലകൊ... മ ുഴ ുവ ന ുന എനന്തകൊനക്കനയകൊ വരച്ചത ുന 
കളങ്ങിച്ചത ുമകൊയ എഴ ുത്ത ുകള് മകൊതന .
നകൊനള അനച്ഛനനസ്വകൊ അനമ്മനനസ്വകൊ ക ൂട്ടങ്ങിവകൊനട്ടകൊ....
അവള്: ഈശസ്വരകൊ ക ുട ുങങ്ങി എന്തകൊ നചെയകൊ.
             ആനരല ുന മരങ്ങിനചെന്നപ് പറയകൊന...
[ലക്ഷെപ്മങ്ങി കകൊസപ് കഴങ്ങിഞ്ഞപ് വജീട്ടങ്ങില് എത്തങ്ങി ബകൊഗപ് ഒര ു ഭകൊഗത്തപ് 
നവച്ചപ് ഭക്ഷെണവ ുന എട ുത്തപ് ടങ്ങി.വങ്ങി കണ്ടെങ്ങിര ുന്ന ു]
അമ്മ: വന്നപ് നകറങ്ങിയനത ഉള്ള ൂ അവള് ടങ്ങി.വങ്ങി ത ുറന്ന ു നപകൊയപ് 
നമല് കഴ ുകപ്
[അമ്മ പറഞ്ഞതപ് നകള്ക്കകൊനത അവള് ടങ്ങി.വങ്ങി കണ്ടെങ്ങിര ുന്ന ു]
സമയന ആറകൊയനലകൊ അച്ഛനന എന്തകൊ കകൊണകൊനത്ത വങ്ങിളങ്ങിച്ചങ്ങിട്ടപ് 
നഫകൊണ് എട ുക്ക ുന്നങ്ങില അമ്മ പറഞ്ഞ ു 
നജകൊലങ്ങി കഴങ്ങിഞ്ഞങ്ങിണ്ടെകൊവങ്ങില അനമ്മ.....
അച്ഛന ുന സ ുഹൃത്ത ുന നടന്ന ു വര ുന്ന ു  .
ടകൊ... നജീ നപകൊനക്കകൊ നങ്ങിനന്ന അവര് കണ്ടെകൊ സനശയങ്ങിക്ക ുന 
അച്ഛന പറഞ്ഞ ു
നജീ ഒന്ന ുന അവനരകൊടപ് പറയങ്ങിലനലകൊ....
ഇല  എനന്റെ ഒര ു കങ്ങിഢപ്ണങ്ങി നപകൊയതകൊനണന്നപ് അവര് 
അറങ്ങിഞ്ഞകൊ   തകൊങകൊന പറ്റങ്ങിനലടകൊ....



ങകൊ ശരങ്ങി.
   നജീ നഡകൊകപ് ടര് പറഞ്ഞതപ് മറന്നങ്ങിലനലകൊ. മനറ്റ കങ്ങിഢപ്ണങ്ങിയ ുന 
ക ുഴപകൊണപ്  മര ുന്നപ് നങ്ങിര്ത്തങ്ങിയകൊനലകൊ ഭകൊരമ ുള്ളതപ് എട ുത്തകൊനലകൊ 
നങ്ങിനക്കപ് അറങ്ങിയകൊനലകൊ.
വജീട്ടങ്ങിനലക്കപ് അച്ഛന വര ുന്ന ു .
മകള് ടങ്ങി.വങ്ങിയ ുനട മ ുമങ്ങില് ഇരങ്ങിക്കകൊണപ് അവള് അച്ഛനന കണ്ടെ ു 
അനമ്മ ദകൊ  അച്ഛന വന്ന ൂനട്ടകൊ...
അമ്മ വന്ന ു 
എന്തകൊ പവകങ്ങിയതപ്?
പണങ്ങി കഴങ്ങിയനണ്ടെ.......
എന്നകൊ ഒന്നപ് വങ്ങിളങ്ങിച്ചപ് പറഞ്ഞ ൂനട.......
മകള്: അച്ഛകൊ ഒര  ു  4000ര  ൂപ നവണന റ്റ ൂറപ് നപകൊന്ന ുണ്ടെപ് 
സപ്ക ൂളജീന്നപ് എനങ്ങിക്കപ് നപകൊണന..
എനന്റെ നമകൊള ുന നപകൊനക്കകൊ...  അച്ഛന തരകൊനലകൊ പപസ 
എനന്റെ നമകൊളപ് നന്നകൊയങ്ങി പഠങ്ങിക്കണന നട്ടകൊ....
ശരങ്ങി അച്ഛകൊ ......
അച്ഛകൊ ഒര ു ആഴപ് ച്ചക്ക ുള്ളങ്ങിലകൊണപ് അടക്കനണ്ടെ നട്ടകൊ .....
ങകൊ നമകൊനള....
തജീനര വനയങങ്ങില ുന അച്ഛന എന്ന ുന നജകൊലങ്ങിക്കപ് നപകൊക ുന 
മര ുന്നപ് വകൊങകൊനത ആ പപസയ ുന എട ുത്തപ് നകൊലകൊയങ്ങിരന 
ആക്കങ്ങി മകനള റ്റ ൂറപ് പറഞ്ഞയച്ച ു. പങ്ങിനറ്റന്നപ് രകൊവങ്ങിനല അച്ഛനപ് 
വയറപ് വലകൊനത നവദന ആയങ്ങി ഭകൊരര്യനയകൊടപ് പറയകൊനത 
സകൊരമങ്ങിനലന്നപ് വങ്ങിചെകൊരങ്ങിച്ചപ് നജകൊലങ്ങിക്കപ് നപകൊയങ്ങി ഒര ു 
ആഴപ് ച്ചയകൊയനലകൊ മര ുന്നപ് കഴങ്ങിക്കകൊനത അത ുനകകൊണ്ടെകൊണപ് 
നവദന വന്നതപ് അന്നപ് പവക ുനന്നരന അച്ഛന മര ുന്നപ് വകൊങങ്ങി 
കഴങ്ങിച്ച ു.എന്നങ്ങിട്ട ുന നവദന മകൊറ ുന്നങ്ങില .  നഡകൊകപ് ടനറ കകൊണങ്ങിക്കകൊന 
പപസ ഇലകൊത്തത പ് നകകൊണ്ടെപ് കകൊണങ്ങിച്ചങ്ങില രണ്ടെപ് ദങ്ങിവസന കടന്നപ് 
നപകൊയങ്ങി ..



രകൊവങ്ങിനല ........അച്ഛന: ഇന്നനല നമകൊളപ് വര ുനന്ന 
              വര ുമന ഞകൊന അവള്ക്കപ് ഇഷപ് ട്ടള്ളനതകൊനക്ക വകൊങജീട്ടപ് 
വരകൊനട്ടകൊ.........     ങകൊ ശരങ്ങി അമ്മ പറഞ്ഞ ു .
നവദന ഉണ്ടെകൊയങ്ങിട്ട ുന ഭകൊരമ ുള്ള കല ുകള് എട ുത്തപ് പണങ്ങി 
ത ുടങങ്ങി അച്ഛന.
     ഒര ു ഉച്ചനനരമകൊയനപകൊള് നവദന ത ുടങങ്ങി കഠങ്ങിനമകൊയങ്ങി.
അച്ഛന തളര്ന്ന ു വജീണ ു.
എലകൊവര ുന നചെര്ന്നപ് ആശ ുപതങ്ങിയങ്ങില് 
എത്തങ്ങിപങ്ങിക്ക ുനമകൊനഴക്ക ുന അച്ഛന മരങ്ങിച്ചങ്ങിര ുന്ന ു.
ഇതപ് അറങ്ങിഞ്ഞ ഭകൊരര്യ തളര്ന്ന ു വജീണ ു.
മകള് റ്റ ൂറപ് കഴങ്ങിഞ്ഞപ് വജീട്ടങ്ങിനലക്കപ് വര ുനമകൊള് വജീടങ്ങിന ു മ ുന്നങ്ങില് 
നങ്ങിറനയ ആള ുകള്...
അനപകൊഴകൊണപ് ക ുറച്ചപ് ആള ുകള് ക ൂടങ്ങി നങ്ങിന്നപ് പറയ ുന്ന ു 
കങ്ങിഢപ്ണങ്ങിക്കകൊയങ്ങിര ുന്ന ു തകരകൊറപ്.
ഒരകൊഴപ് ച്ച മര ുന്നപ് ക ുടങ്ങിക്കകൊനത ഭകൊരമ ുള്ളനതലകൊന ചെ ുമന്നപ് മകനള 
റ്റ ൂറങ്ങിനപ് പറഞ്ഞയക്കകൊന കഷപ് ട്ടനപട്ടതകൊ... എന്തപ് നചെയകൊനകൊ 
ആളപ് നപകൊയങ്ങിനല . മര ുന്നപ് ക  ുടങ്ങിച്ചപ് വങ്ങിശ്രമങ്ങിച്ചങ്ങിര ുന്ന ുനവങങ്ങില് 
ഇനങ്ങിയ ുന കങ്ങിട്ട ുമകൊയങ്ങിര ുന്ന ു എന്ന നഡകൊകപ്നടസപ് പറനഞ്ഞ........
ഇതപ് നകട്ട മകള് അച്ഛകൊ........ എന്നപ് ഉറനക്ക വങ്ങിളങ്ങിച്ചപ് 
അകനത്തക്കപ് ഓടങ്ങി.
അവള് കകൊണ ുന്നതപ് നവള്ള പ ുതപങ്ങിച്ചപ് കങ്ങിടത്തങ്ങിയ അച്ഛനന്റെ 
ശരജീരമകൊണപ് .
മകള് തളര്ന്ന ുനപകൊയങ്ങി......
ക ുറച്ചപ് നകൊള് കഴങ്ങിഞ്ഞ ു.
മകള് അച്ഛനന ഓര്ത്തങ്ങിരങ്ങിക്ക ുകയകൊയങ്ങിര ുന്ന ു.
അവള് ചെങ്ങിന്തങ്ങിച്ച ു.
എനന്റെ അച്ഛനന്റെ ഏറ്റവ ുന വലങ്ങിയ ആഗ്രഹമകൊയങ്ങിര ുന്ന ു ഞകൊന 
നന്നകൊയങ്ങി പഠങ്ങിക്ക ുക എന്നതപ്.



എനങ്ങിക്കപ് നന്നകൊയങ്ങി മകൊര്ക്കപ് വകൊങങ്ങി കകൊണ ുകയകൊണപ് 
എന്നകൊയങ്ങിര ുന്ന ു അച്ഛനന്റെ ഏറ്റവ ുന വലങ്ങിയ സസ്വപപ് നന.

അത ുനകകൊണ്ടെപ് ഞകൊന നന്നകൊയങ്ങി പഠങ്ങിക്ക ുന .
അവള് അച്ഛനന്റെ സസ്വപപ് നന സകൊധങ്ങിപങ്ങിക്കകൊനകൊയങ്ങി ത ുടങങ്ങി.

അവസകൊനന പത്തകൊന കകൊസങ്ങിനല അവസകൊനനത്ത പരജീക്ഷെ.
അവള് നന്നകൊയങ്ങി പഠങ്ങിച്ച പ് എഴ ുതങ്ങി.

ക ുറച്ചപ് ദങ്ങിവസന കഴങ്ങിഞ്ഞനപകൊള് റങ്ങിസള്ട്ടപ് വന്ന ു.
അവള് തനന്ന നഞട്ടങ്ങിനപകൊയങ്ങി .
സപ് ക ൂളങ്ങിനലക്ക ുന വച്ചപ് നല മകൊര്ക്കപ് അവള്ക്കകൊയങ്ങിര ുന്ന ു.
സനന്തകൊഷത്തങ്ങിനന്റെ കണ്ണ ുനജീര് അവള ുനട കണ്ണങ്ങില് നങ്ങിന്നപ് 
നപകൊടങ്ങിഞ്ഞ ു.
അവനള അമ്മക്കപ് വളനര സനന്തകൊഷമകൊയങ്ങി .
അച്ഛന മരങ്ങിച്ചതങ്ങിന ു നശഷന അന്നകൊണപ് അമ്മയ ുനട മ ുഖന 
നതളങ്ങിഞ്ഞതപ്.

അവള് അമ്മനയകൊടപ് പറഞ്ഞ ു.
അനമ്മ എനന്റെ അച്ഛനന്റെ സസ്വപപ് നന ഞകൊന നങ്ങിറനവറ്റങ്ങി
പനക്ഷെ അവള് ഓര്ത്ത ു.
ഇതപ്  കകൊണകൊന  എനന്റെ  അച്ഛന  ഉണ്ടെകൊയങ്ങിര ുനന്നങങ്ങില് 
     അച്ഛനന്റെ ആതകൊവപ് ഇതപ് കണ്ടെപ് സനന്തകൊ ഷങ്ങിക്ക ുന.
                   

                                      "ശ ുദന"



    ഓര്മ്മകള

 ഉള്ളതിനലെ നനജാമ്പരതം തജീകൈടലെജായതി പതിനന്നെ 

 പ്രതജീക്ഷയജാകൈ ുനന്നെജാരജാ നതിമതിഷതം....

 ഉള്ളതിനലെ പവദൈന അഗതിയജായതി പടര്ന്നെക്ക് 
 ഉപന്മേഷമജാകൈ ുനന്നെജാരജാ നതിമതിഷതം....

 
 നനജാമ്പരതം തജീര്ക ുന്നെ ഓര്മ്മകൈള
 എന്നെതില തതിരതിച്ചറതിവ ുണര്ത ുനന്നെജാരജാ നതിമതിഷതം....

 ജജീവതിതമജാകൈ ുന്നെ സജാഗരതതിന് ഓര്മ്മകൈളജാകൈ ുന്നെ
 തതിരകൈള എന്നെതിപലെകലെയടതിക ുനന്നെജാരജാ നതിമതിഷതം....

 നഷക്ക് ടപബജാധതതിന് കൈ ുപജായനമന്നെതില നതിന്നെക്ക്
 അകൈപലെകക്ക് മജാറ്റ ുനന്നെജാരജാ നതിമതിഷതം....

                 നഷക്ക് ടപബജാധതതിന് തതിരതിച്ചറതിവക്ക് 
          അകൈലെ ുതം മ ുന്പപ....

          ഓര്മ്മകൈള അഗതിയജായതി തജീര ുതം മ ുന്പപ....

          ചേതിനകൈള മരവതിച്ച ു പപജാകൈ ുതം മ ുന്പപ....

          നനഞ്ചകൈതം ഒര ുപതിടതി ചേജാരമജായക്ക് തജീര ുതം മ ുന്പപ....

          ആ നതിമതിഷതം എനതിപലെകക്ക് തതിരതിച്ച ു വര ുതം....

          പ ുത ുപ്രതജീക്ഷകൈള ുതം നല സസപക്ക് നങ്ങള ുതം....

          പതിനന്നെ വലെതിനയജാര ു തതിരതിച്ചറതിവതിന്      
പതജാകൈയ ുമജായക്ക്...



      ഉള്ളത തുകകകൊണണ്ട് ഓണണ

                            പപകൊകല... 

   പണണ്ട് പണണ്ട് കനെലല്ലികകൊമലയല്ലില് ബല്ലിലല്ലി എന്ന പ പ-

ച്ചയ തുണ അതല്ലികന്റെ മ പന്ന തുമകള തുണ തകൊമസല്ലിച്ചല്ലിര തുന്ന തു. മകള് 

മ പവര തുണ മമീന്കകകൊതല്ലിയനകൊരകൊയല്ലിര തുന്ന തു. ആ മലയല്ലില് 

തകൊമസല്ലിച്ച കജെലല്ലികകകൊകണ്ട് ദല്ലിവസവ തുണ പതകൊടല്ലില തുണ ക തുളതല്ലില തുണ 

കനെല്പകൊടതല്ലില തുണ പപകൊയല്ലി കകകൊതല്ലികകകൊണ തുവര തുന്ന 

മമീനെ തുകകള മ തുറല്ലിച്ച തു കകകൊട തുക തുന്ന പജെകൊലല്ലിയകൊണണ്ട് ബല്ലിലല്ലികണ്ട്. 

ബല്ലിലല്ലികണ്ട് ക പലല്ലിയകൊയല്ലി കല്ലിട  തുന്ന മമീനെ തുകകള ബല്ലിലല്ലി വമീടല്ലില് 

കകകൊണ തുവന്നണ്ട് തകന്റെ മകള്കണ്ട് കകകൊട തുക തുണ. കപകടകന്നകൊര തു 

ദല്ലിവസണ മമീനെ തുകള്കണ്ട് കകൊമമകൊയല്ലി. ബല്ലിലല്ലികണ്ട് കല്ലിട തുന്ന 

മമീനെ തുകള തുകട എണ്ണവ തുണ ക തുറഞ തു. ഉച്ചഭകണതല്ലിനെണ്ട് മമീന് 

ക തുറഞപപകൊള് 

മകള് മ പവര തുണ ബഹളണ കവച്ച തു. അപപകൊള് ബല്ലിലല്ലി മകപളകൊടണ്ട് 

ഒര തു കഥ പറഞ തു: “ഒരല്ലിടകതകൊരല്ലിടതണ്ട് ഒരച്ഛനെ തുണ ഒരമ്മയ തുണ 

അഞ തുമകള തുണ തകൊമസല്ലിച്ചല്ലിര തുന്ന തു. അച്ഛനെ തുണ അമ്മയണ്ട് ക തുണ 

ഭകണത്തുകനെകൊപണ മമീപനെകൊ, ഇറച്ചല്ലിപയകൊ നെല്ലിര്ബന്ധമകൊയല്ലിര തുന്നല്ലില. 

എന്നകൊല് മകള് അങ്ങകനെയകൊയല്ലിര തുന്നല്ലില. എലകൊവര്ക തുണ മമീന് 

പവണണ. ഇറച്ചല്ലിക തുണ മമീനെല്ലിനെ തുണ വല്ലില ക പടല്ലി. ഇര തുപതണ്ട് ര പപയണ്ട് കണ്ട് 

കല്ലിട തുന്ന മമീന് നെ പറണ്ട് ര പപയണ്ട് കണ്ട് പപകൊല തുണ കല്ലിടകൊതകൊയല്ലി. 

അത തുകകകൊണണ്ട് അവര് മമീന് ഉപപകല്ലിച്ച തു. ഒര തു ദല്ലിവസണ അവര് 

ഭകണണ കഴല്ലിക തുപമകൊള് അച്ഛ നെ തുണ അമ്മയ തുണ



മമീനെല്ലിലകൊകത കഴല്ലിക തുന്നതണ്ട് കണണ്ട് മ പത മകന് 

അലല്തുവല്ലിനെണ്ട് വല്ലിഷമമകൊയല്ലി. അവന് അവകന്റെ പകൊത്രതല്ലില് 

നെല്ലിന്ന തുണ ഒര തു കഷണ്ട് ണകമട തുതണ്ട് അമ്മയണ്ട് കണ്ട് നെല്കല്ലി. 

ഇത തുകണണ്ട് കണണ്ട് രണകൊമന് മല്ലില തു അച്ഛ നെ തുണ നെല്കല്ലി. 

മമീന് കകകൊതല്ലിയനകൊരകൊയ ബല്ലിലല്തുവ തുണ, ജെല്ലില തുവ തുണ, 

വല്ലില തുവ തുണ അനെങ്ങല്ലിയല്ലില. അട തുത ദല്ലിവസണ ഭകണണ 

കഴല്ലിക തുപമകൊള് അച്ഛന് പറഞ തു: “ഇന്നകല തന്നവര് 

ഇന്നണ്ട് തകരണ. ഇന്നണ്ട് ബല്ലില തുവ തുണ, ജെല്ലിലല്തുവ തുണ തന്നകൊല് 

മതല്ലി.  ” അനെ തുസരണയ തുള്ള ക തുടല്ലികകള പപകൊകല 

ബല്ലില തുവ തുണ, ജെല്ലില തുവ തുണ അച്ഛനെ തുണ അമ്മയ ണ്ട് ക തുണ മമീന് 

കകകൊട തുത തു. അന്ന തു മ തുതല് ആ വമീടല്ലില് എനണ്ട് 

കല്ലിടല്ലിയകൊല തുണ ത തുലല്യമകൊയല്ലി പങ തുകവകകൊന് ത തുടങ്ങല്ലി. ഈ 

കഥയല്ലില് നെല്ലിന്ന തുണ എനകൊണണ്ട് മനെസല്ലിലകൊയതണ്ട് എന്നണ്ട് ബല്ലിലല്ലി 

പ പച്ച മകപളകൊടണ്ട് പചകൊദല്ലിച്ച തു. ബല്ലിലല്ലിയ തുകട മ പന്ന തുമകളല്ലില് 

രണകൊമന് ചല്ലിന്ന തു പറഞ തു: " ഉള്ളത തു കകകൊണ തു ഓണണ 

പപകൊകല.  ” അകത, പകക  അത തു മകൊത്രണ പപകൊരകൊ, 

പരസണ്ട് പരണ പങ തുകവകകൊനെ തുണ മല്ലിതതതണ പകൊലല്ലികകൊനെ തുണ 

ക പടല്ലി പ ഠല്ലികണണ. ബല്ലിലല്ലി പറഞതല്ലികന്റെ കപകൊര തുള് 

അവര്കണ്ട് മനെസല്ലിലകൊയല്ലി. അന്ന തുമ തുതല് മമീന് എന്നണ്ട് 

മകൊത്രമല, ഒര തു സകൊധനെതല്ലിനെ തുണ വഴക തുണകൊകകൊകത 

ഉള്ളത തു കകകൊണണ്ട് ഓണണ പപകൊകല കഴല്ലിഞ തു.



 ഐകക്യമമെന് ആയ ുധധ 

പമമ്പാനദദിയദില് ആചമ്പാരങ്ങള് തതീര്ക്കവവ
വദിശ ുദ്ധമമ്പാമാം ജലവമന്ന പ ുണണമ്പാതമ്പാവദിനതീല്
നതീ ഞവങ്ങ പരതീകദിക്ക ുന്ന ു. 
ആരരമ്പാവടെന്നദിലമ്പാവത ഞങ്ങള് 
രകേണരപകദിക്ക ുരമമ്പാള്
മറ്റ ു ചദില ജതീവന ുകേള് മണദിരലക്കടെദിക്ക ുന്ന ു.
എലമ്പാമാം ഈ മന ുഷണ പ്രവര്തദിരയമ്പാ?
വദിരദദ്വേഷമാം നദിറവഞമ്പാഴദികേദിയ മന ുഷണ മനരസമ്പാ?
                  

                  എലമ്പാ ദ ുരന്തങ്ങവളെയ ുമാം ത ുടെച്ച ുനതീക്കദി 
                  തദിരദിച്ച ു രനടെദി നമ്പാമാം 
                  ഐകേണവമന്നമ്പായ ുധതമ്പാല്
                  പ്രമ്പാര്ത്ഥനയമ്പാമാം പ്രതദികേരണതമ്പാല്
                   സദ്വേര്ഗ്ഗമമ്പാമാം രകേരളെമാം ദദവമമ്പാമാം ഉപഹമ്പാരമാം 
ഇന്ന ുമാം നമ്പാമാം പദിന്നദിവല ഓര്മ്മകേള് ഓര്ക്കവവ 
ഓടെദിവയത ുന്ന ു ചദില ജതീവന ുകേള്
എന് ഓര്മ്മയദില്!..



ആരരാണണ് സ ുന്ദരര

ഒരു കുളതത്തില് രണണ്ട് മതതത്സ്യം തതാമസത്തിച്ചത്തിരുന്നു. രണു പപേരുത്സ്യം

വവെളുതണ്ട്തത്തിളങ്ങുന്നസുന്ദരത്തികളതായത്തിരുന്നു.അവെര്വവെള്ളതത്തില്

തുള്ളത്തിച്ചതാടത്തി നനീനത്തിക്കുളത്തിച്ചണ്ട് രസത്തിച്ചു. അങ്ങവനയത്തിരത്തിവക്ക

അവെരത്തില് ആരതാണണ്ട് കൂടുതല് സുന്ദരത്തിവയന്നണ്ട് തര്ക്കമതായത്തി.

എനത്തിക്കതാണണ്ട് നത്തിവന്നക്കതാള് സുന്ദരത്തിവയന്നതാണണ്ട് ഈ

കുളതത്തിലുള്ളവെവരലതാത്സ്യം പേറയുന്നതണ്ട്. അങ്ങവനപയതാ?.

എലതാവെരുത്സ്യം മറത്തിച്ചണ്ട് പേറയുന്നതതാണണ്ട് പകടത്തിടുള്ളതണ്ട്. എന്നതാല്

നമുക്കണ്ട് ഇങ്ങവന തര്ക്കത്തിപക്കണ. നമുക്കണ്ട് ഈ കതാരതതത്തില്

മുതലയച്ഛവന്റെ അഭത്തിപതായത്സ്യം സസനീകരത്തിക്കതാത്സ്യം. അങ്ങവന അവെര്

മുതലയച്ഛപനതാടണ്ട് അഭത്തിപതായത്സ്യം പചതാദത്തിച്ചു. നത്തിങ്ങള് രണതാളുത്സ്യം

സുന്ദരത്തിമതാര്തവന്ന.നത്തിങ്ങള്നന്നതായത്തിഎവന്റെഅടുതണ്ട്വെന്നതാല്

ഞതാന് എവന്റെ അഭത്തിപതായത്സ്യം പേറയതാത്സ്യം. നത്തിങ്ങള് മടത്തിക്കതാവത

അടുതു വെരൂ. മുതലയച്ഛന്ആവെത്തിശതവപ്പെടു മനീന് സുന്ദരത്തിമതാര്

അതനുസരത്തിച്ചു.അവെര്രണുപപേരുത്സ്യംമതരത്തിച്ചണ്ട്മുപന്നതാടണ്ട്നനീനത്തി

മുതലയുവട വെതായയുവട വതതാടണ്ട്മുന്നത്തിവലതത്തി. മുതലയുവട

വെതായത്തിലൂവട വെയറത്തിവലതത്തി. അവെരുവട കഥ കഴത്തിഞ്ഞു.

അനതാവെത്തിശതമതായത്തി മതരത്തിച്ചതത്തിവന്റെ  ദുരനഫലത്സ്യം അവെര്

അനുഭവെത്തിച്ചു.



മഷരപപ്പേന
മ  ൂകൈമജാതം  നജീലെരജാവതിലെതി 
ഉമ്മറപടതിയതിലെതിരതിപ ൂ ഞജാന ുനമന് 
പ്രതിയസഖതിയജാകൈ ുതം നജീയ ുതം 
ഇര ുപതക്ക് വര്ഷമജാനയന്നെതിരതികതിലെ ുതം 
മതിണതിയതിടതില നജാതം ഇത ുവനര 
ഇന്നെ ു നജാതം ഈ ഏകൈജാനയജാമതതില 
പങ്ക ു നവയക്ക് ക ുന്നെ ു സ മൃതതിയതിലെ ുറങ്ങതിട ുതം 
ഒരജായതിരതം സ ക്ക്പനഹ കൈഥകൈള 
ജരജാനര ബജാധതിച്ച ു ജടപതിടതിചേ ുലെഞതിട ുതം 
എന് മ ുടതിയതിഴകൈള പപജാല 
വറ്റതി വരണ ുപവറ നതിന് ജജീവനജാളതിയ ുതം 

എത്ര രജാത്രതികൈള പങ്കതിട ു നജാമ-
റതിയതില എത്ര പകൈലെ ുകൈനളന്നെ ുതം 

എനന്റെ പവദൈനയതിലെ ുതം , ദൈ ുുഃഖതതിലെ ുതം 

പരമജാനന്ദതതിലെ ുതം നജീ സഹചേജാരതിയജായക്ക് 
നമ്മ ുനട തലെമ ുറകൈള മജാറതി മജാറതി 

മ ുപന്നെജാടക്ക് കൈ ുതതിക ുന്നെ ു.
നജാമ ുതം മജാറതി മജാറതി പതിപന്നെജാടക്ക് കൈ ുതതിക ുന്നെ ു.
അറതിയതില നമ്മനള ഇന്നെജാര്ക ുതം 
അറതിയ ുവജാനജാര ുതം ശ്രമതിക ുന്നെതില  
വലെതിനച്ചറതിയ ുന്നെ പജാഴക്ക് വസക്ക് ത ുപപജാല 

ഏകൈജാന വജാസതം വതിധതിച്ച ുനകൈജാണക്ക്.
നമ്മളതന് പവതിത്രബനതംപപജാനലെജാന്നെക്ക് 

ഉലെകൈതിലെതിനതി യ ുണജാകൈതില നതിശ്ചയതം.
അറതിയതില ഇനതി എത്ര ദൈതിനങ്ങള നജാതം 
ഒന്നെതിച്ച ു വജാഴ ുമജീ ഭ ൂവതില
അറതിയജാനമജാന്നെ ു മജാത്രതം എനതിക ു പശഷതം
നതിനന്നെ ഓര്കജാന ുമജാര ുമ ുണജാകൈതിനലന്നെക്ക്



മ  ുക്ക ുവന ുും ഭരാരഷ്യയ ുും 

     ഒരത്തിടതണ്ട്ഒരുമുക്കുവെനുത്സ്യംതവന്റെഭതാരതയുത്സ്യംജനീവെത്തിച്ചത്തിരത്തിന്നു.അവെര്

ഒരുകുടത്തിലത്തിലതാണണ്ട്തതാമസത്തിച്ചത്തിരുന്നതണ്ട്.മുക്കുവെവന്റെഭതാരതയണ്ട്ക്കണ്ട്ആ

കുടത്തില്തനീവരഇഷണ്ട്ടമത്തിലതായത്തിരുന്നു.അവെളുവടആഗ്രഹത്സ്യംഒരുവെനീടണ്ട്

പവെണത്സ്യംഎന്നതാണണ്ട്.ഭതാരതഎപപ്പെതാഴുത്സ്യംമുക്കുവെത്തിപനതാടണ്ട്പേറയുത്സ്യംഒരുവെനീടണ്ട്

ഉണതാക്കതാന്.പേപക്ഷേമുക്കുവെത്തിവന്റെഅടുതണ്ട്പേണത്സ്യംഉണതായത്തിരുന്നത്തില.

അങ്ങനയത്തിരത്തിവക്കഒരുദത്തിവെസത്സ്യംമുക്കുവെന്മനീന്പേത്തിടത്തിക്കുവെതാന്പപേതായത്തി.

മുക്കുവെന്ചൂണയത്തിടു.ഒരുമനീനത്തിവനകത്തിടത്തി.അതണ്ട്

തത്തിളങ്ങുന്നുണതായത്തിരുന്നു.ആമനീന്പേറഞ്ഞു:എവന്നവവെറുവതവെത്തിടു...

ഞതാന്ഒരുമതാജത്തിക്കണ്ട്മനീനതാണണ്ട്.നനീപേറയുന്നതണ്ട്ഞതാന്വചയണ്ട്തുതരതാത്സ്യം...

മുക്കുവെന്മനീനത്തിവനപേുറതണ്ട്വെത്തിടു.അപപ്പെതാള്മനീന്പേറഞ്ഞു:വെളവര

നന്ദത്തി...നത്തിനക്കണ്ട്എവനങത്തിലുത്സ്യംകുഴപ്പെമുവണങത്തില്"മതാജത്തിക്കണ്ട്മനീവന"എന്നണ്ട്

വെത്തിളത്തിച്ചതാല്മതത്തി.ഞതാന്വെരതാത്സ്യം.മുക്കുവെന്തവന്റെവെനീടത്തിപലക്കണ്ട്പപേതായത്തി.

വെനീടത്തിവലതത്തിനടന്നവതലതാത്സ്യംഭതാരതപയതാടണ്ട്പേറഞ്ഞു.അപപ്പെതാള്ഭതാരത

പേറഞ്ഞു:നത്തിങ്ങള്പപേതായത്തിമതാജത്തിക്കണ്ട്മനീനത്തിപനതാടണ്ട്പേറയുഒരുവെനീടണ്ട്

തരതാന്.അപപ്പെതാള്മുക്കുവെന്കുളതത്തിവലതത്തിമനീനത്തിവനവെത്തിളത്തിച്ചു.

മതാജത്തിക്കണ്ട്മനീവനമതാജത്തിക്കണ്ട്മനീവനഎന്നണ്ട്വെത്തിളത്തിച്ചു.അപപ്പെതാള്വവെള്ളതത്തിവന്റെ

നത്തിറത്സ്യംപവെവറയതായത്തി.അങ്ങവനമനീന്വെന്നു.നത്തിനക്കണ്ട്എനണ്ട്ആഗ്രഹമതാണണ്ട്

പവെണതണ്ട്എന്നണ്ട്മനീന്പചതാദത്തിച്ചു.മുക്കുവെന്പേറഞ്ഞുതവന്റെഭതാരതക്കണ്ട്ഒരു

വെനീടണ്ട്പവെണത്സ്യംഎന്നണ്ട്.മനീന്പേറഞ്ഞു: “ നനീആഗ്രഹത്തിച്ചതണ്ട്പപേതാവലനടന്നു.

നനീവെനീടത്തിപലക്കണ്ട്പപേതായത്തിപനതാക്കൂ”...അങ്ങവനമുക്കുവെന്തവന്റെ

വെനീടത്തിപലക്കണ്ട്പപേതായത്തി..അവെത്തിവടഒരുഭത്സ്യംഗത്തിയുള്ളവെനീടണ്ട്ഉണതായത്തിരുന്നു.

അതത്തിവന്റെമുറതണ്ട്തവന്റെഭതാരതനത്തില്പ്പെുണതായത്തിരുന്നു.മുക്കുവെന്

പചതാദത്തിച്ചു: “ നത്തിനക്കണ്ട്ഇപപ്പെതാള്സപനതാഷമതായത്തിവല"..ഭതാരതപേറഞ്ഞു:

“ അവതഎനത്തിക്കണ്ട്സപനതാഷമതായത്തി"അങ്ങവനകുവറദത്തിവെസത്സ്യം

കഴത്തിഞ്ഞുഭതാരതപേറഞ്ഞു:“എനത്തിക്കണ്ട്ഒരുവകതാടതാരത്സ്യംപവെണത്സ്യംപേത്തിവന്ന

അതത്തിവന്റെ



രതാജകുമതാരത്തിഞതാന്ആകണവമന്നണ്ട്പപേതായത്തിമതാജത്തിക്കണ്ട്മനീനത്തിപനതാടണ്ട്

പേറയു.അങ്ങവനമതാജത്തിക്കണ്ട്മനീനത്തിവനമുക്കുവെന്വെത്തിളത്തിച്ചു.

“മതാജത്തിക്കണ്ട്മനീവനമതാജത്തിക്കണ്ട്മനീവനവെരൂ"അപപ്പെതാഴുത്സ്യംവവെള്ളതത്തിവന്റെ

നത്തിറത്സ്യംമതാറത്തിയത്തിരുന്നു.മനീന്വെന്നു.മുക്കുവെന്തവന്റെആഗ്രഹത്സ്യം

പേറഞ്ഞു.അപപ്പെതാള്മനീന്പേറഞ്ഞു:നനീനത്തിവന്റെവെനീടത്തിപലക്കണ്ട്

പപേതായ്പക്കതാളൂ.അങ്ങവനമുക്കുവെന്വെനീടത്തിപലക്കണ്ട്പപേതായത്തി.

അവെത്തിവടവെനീടണ്ട്ഉണതായത്തിരുന്നത്തിലപേകരത്സ്യംവകതാടതാരമതായത്തിരുന്നു

ഉണതായത്തിരുന്നതണ്ട്.വകതാടതാരതത്തിവന്റെസത്തിത്സ്യംഹതാസനതത്തില്ഭതാരത

ഇരത്തിക്കുന്നു.അവെര്അങ്ങവനജനീവെത്തിച്ചു.ഒരത്തിക്കല്ഭതാരത

പേറഞ്ഞു:”എനത്തിക്കണ്ട്ഈപലതാകതത്തിവലഏറവെുത്സ്യംവെലത്തിയ

ആളതാവെണവമന്നണ്ട്മതാജത്തിക്കണ്ട്മനീനത്തിപനതാടണ്ട്പേറയൂ... .” മുക്കുവെന്

മനീനത്തിനടുപതക്കണ്ട്വെന്നു.മനീനത്തിവനവെത്തിളത്തിച്ചു.''മതാജത്തിക്കണ്ട്മനീവന

..മതാജത്തിക്കണ്ട്മനീവനഇവെത്തിവടവെരൂ...''.അപപ്പെതാള്വവെള്ളതത്തിവന്റെനത്തിറത്സ്യം

മതാറത്തി.മനീന്എന്നത്തിടുപചതാദത്തിച്ചു:”എനതാണണ്ട്നത്തിവന്റെആഗ്രഹത്സ്യം ” ..

മുക്കുവെന്പേറഞ്ഞു:”ഭതാരതപേറഞ്ഞുഅവെള്ക്കണ്ട്ഈ

പലതാകതത്തിവലഏറവെുത്സ്യംവെലത്തിയതാളതാവെണവമന്നണ്ട്”.അതണ്ട്

ആയത്തിടുണണ്ട്.നനീനത്തിവന്റെവെനീടത്തിപലക്കണ്ട്വപേതായണ്ട്പക്കതാളു.അവെന്

വെനീടത്തിപലക്കണ്ട്പപേതായത്തി.അവെത്തിവടഭതാരതവയകണത്തില.തത്തിരത്തിച്ചണ്ട്പപേതായത്തി

മതാജത്തിക്കണ്ട്മനീനത്തിപനതാടണ്ട്നടന്നകതാരതത്സ്യംപേറഞ്ഞു.അപപ്പെതാള്മനീന്

പേറഞ്ഞു:”അവെളുവടആഗ്രഹത്സ്യംവെലത്തിയതാളവെണത്സ്യംഎന്നവല

അതുവകതാണതാണണ്ട്”.അപപ്പെതാള്പേഴയപപേതാവലആക്കതാന്

മുക്കുവെന്പേറഞ്ഞു.ആസമയത്സ്യംമനീന്പേറഞ്ഞു:”നനീപേറഞ്ഞതണ്ട്

പപേതാവലആയത്തിടുണണ്ട്".നനീനത്തിവന്റെവെനീടത്തിപലക്കണ്ട്വപേതായ്പക്കതാളു.

മുക്കുവെന്തവന്റെവെനീടത്തിപലക്കണ്ട്പപേതായത്തി.തവന്റെഭതാരതയുത്സ്യം,വെനീടുത്സ്യം

അതുപപേതാവലഉണതായത്തിരുന്നു.അങ്ങവനഅവെര്സുഖമതായണ്ട്

ജനീവെത്തിച്ചു....



രരാജരാവ ുും തത്തയ ുും

         ഒരതികല ഉയ രമ ുനള്ളജാര ു മരതതിനന്റെ മ ുകൈളതില ഒര ു സ ുന്ദരതിയജായ 
തതമ്മ തജാമസതിച്ചതിര ുന്നെ ു. ആ തതമ്മകക്ക് ഒനര പപജാനലെയ ുള്ള രണ ു 
കൈ ുഞ ുങ്ങള ുണക്ക്. ഒര ു ദൈതിവസതം അമ്മ തതമ്മ ആഹജാരതം പതടതി പ ുറതക്ക് 
പപജായപപജാള ഒര ു പവടന് മരതതില കൈയറതി തത കൈ ുഞ ുങ്ങനള പതിടതിച്ച ു. 
കൈ ുഞ ുങ്ങനള തനന്റെ സഞ്ചതിയതിലെതിട ുപമ്പജാള ഒര ു തത കൈ ുഞക്ക് രക്ഷനപട ു 
മപറ്റതതിനന അയജാള ുനട വജീടതിപലെക ുതം നകൈജാണ ുപപജായതി. അപപജാള അത ു വഴതി 
വന്നെ ഒര ു സനഷ്യജാസതി രക്ഷനപട തത കൈ ുഞതിനന കൈജാണ ുകൈയ ുതം അതതിനന 
തനന്റെ ആശ്ര മതതിപലെകക്ക് നകൈജാണക്ക് പപജാവ ുകൈയ ുതം നചേയ്ത ു. അങ്ങനന ഒര ു തത 
കൈ ുഞക്ക് പവടനന്റെ വജീടതിലെ ുതം മപറ്റതക്ക് സസജാമതിയ ുനട ആശ്രമതതിലെ ുമജായതി. 

                               അങ്ങനനയതിരതിനക ഒര ു ദൈതിവസതം അത ു വഴതി 
നജായജാടതിന ു വന്നെ രജാജജാവക്ക് പവടനന്റെവജീടക്ക് ശ്രദതിക്കുകൈയതം കൈ ൂടതിനകൈത ക്ക് നതിന്നെ ുള്ള 
പകൈട ു .  യജമജാപന ആപരജാ നമ്മ ുനട വജീടതിപലെകക്ക്  വര ുന്നെ ു. അമ്പ ുതം വതില ുതം 
എട ുതക്ക് അയജാനള നകൈജാല ു. വഷള പക്ഷതി ഇവനന്റെ യജമജാനന ുതം ഒര ു വഷളന് 
തനന്നെ ആയതിരതിക ുതം. എന്നെക്ക് ചേതിനതിച്ചക്ക് നകൈജാണക്ക് രജാജജാവക്ക് തനന്റെ യജാത്ര ത ുടങ്ങതി. 
കൃതഷ്യ സമയതം രജാജജാവക്ക് ആശ്രമതതില എതതി പചേര ുകൈയ ുതം ദൈജാഹതതിനജായതി 
അവതിനട പകൈറ ുകൈയ ുതം നചേയക്ക് ത ു. അവതിനട അപദ്ദേഹതം കൈ ൂടതിലെതിനടജാര ു തതമ്മനയ 
കൈണ ു. രജാജജാവക്ക് കൈര ുതതി പവനറജാര ു നജീജന ുതം, വഷളന ുതം ആയ പക്ഷതി. പപക്ഷ 
രജാജജാവതിനന അത്ഭ ുതനപട ുതതി നകൈജാണക്ക് കൈ ൂടതിനലെ തത പറഞ ു: “സസജാഗതതം 
മഹജാ രജാജജാനവ സസജാഗതതം. അങ്ങനയ അതജീവ സപനജാ  ഷപതജാനട സസജാഗതതം” 
സസൗമഷ്യന ുതം, ദൈയജാലെ ുവ ുമജായ തത പറഞ ു. രജാജജാവക്ക് അത്ഭ ുത നപട ു. 
അപദ്ദേഹതം കൈ ൂടതിനട ുതക്ക് നചേന്നെക്ക് പറഞ ു: “ഇത്ര സക്ക് പനഹമ ുള്ള ഒര ു തതനയ 
കൈണതതില ഞജാന് സപനജാഷവജാനജാണക്ക്. ഇപപജാള തനന്നെ നതിനന്നെ പപജാനലെ 
പവനറജാര ു തതനയ കൈണ ു. അതക്ക് നജീജന ുതം, വഷളന ുതം ആയതിര ുന്നെ ു.” അവന് 
ഒര ു പവടനന്റെ കൈ ൂനടയജാപണജാ? ... അനത.. നതിനകക്ക് ഇതക്ക് എങ്ങനന അറതിയജാതം. 

തത കൈരഞ ു നകൈജാണക്ക് പറഞ ു: “അവന് എനന്റെ പ്രതിയ സപഹജാദൈരന് ആണക്ക്. 
ഒര ു ദൈതിവസതം ഞങ്ങള കൈ ൂടതില തനതിച്ചജായതിര ുന്നെ പപജാള പവടന് പതിടതിച്ച ു. ഞജാന് 
രക്ഷനപനടങ്കതിലെ ുതം എനന്റെ സപഹജാദൈരനന അയജാള നകൈജാണക്ക് പപജായതി. അവനന്റെ 
യജമജാനന് നജീജന  ുതം, വഷളന ുതം ആയത ുനകൈജാണക്ക് ആ പ്രകൃതതം അവന ുതം കൈതിടതി. 
പപക്ഷ എനന്റെ യജമജാനന് വതിതഷ്യസക്ക് തമനജായതി ര ുന്നെ ു. ഇതക്ക് പകൈടക്ക് നകൈജാണക്ക് 
രജാജജാവക്ക് തതനയ വര്ണതിച്ചക്ക് നകൈജാണക്ക് തതിരതിച്ച ു പപജായതി. ”

ഇതതില നതിന്നെക്ക് കൈ ൂട ുകൈജാര്കക്ക് എനക്ക് മനസതിലെജായതി...
സതംസര്ഗതം നകൈജാണക്ക് ഗ ുണവ ുതം പദൈജാഷവ ുതം ഉണജാകൈ ുന്നെ ു.   



മതഷ്യകനഷ്യകയ ുടടെ ആഗ്രഹും

 
       ഒരദിടെതത്ത് ഒര ു മരനമ്പാഹരമമ്പായ വകേമ്പാടമ്പാരമ ുണമ്പായദിര ുന്ന ു. ആ 
വകേടമ്പാരതദിവല രമ്പാജമ്പാവ ദിന ുമാം രമ്പാജദിക്ക ുമാം ഒര ു സ ുന്ദരദിയമ്പായ 
മകേളെ ുണമ്പായദിര ുന്ന ു. മ മ്പാന്മദിഴദി രതമ്പാല്പദിക്ക ുന്ന കേണ ുകേള്, മ  ുലവമമ്പാടത്ത് 
രപമ്പാല ുള്ള അവളെ ുവടെ ചദിരദി, അവവളെ സ ുന്ദരദിയമ്പാക്കദിയ അവളെ ുവടെ 
രപരത്ത് എയത്ത്ഞ്ചല്.... എന്നമ്പാണത്ത്. വകേമ്പാടമ്പാരതദിവല എലമ്പാ ആളെ ുകേളെ ുമാം 
അവവളെ ഏവറ ഇഷത്ത് ടവപ്പെടദിരദിന്ന ു. അവളെ ുവടെ മ ുറദിയദില് നദിന്ന  ുമാം 
ബമ്പാല്ക്കണദിയദിരലക്കത്ത് ഇറങ്ങ ുരമമ്പാള് തവന്ന വദിശമ്പാലമമ്പായദി വദിടെര്ന്ന ു 
കേദിടെക്ക ുന്ന സമ ുദ്രമമ്പായദിര ുന്ന ു. ആ സമ ുദ്രതദിരനമ്പാടെത്ത് രചര്ന്നത്ത് വചറദിയ 
പമ്പാറവകേട ുകേളെ ുണമ്പായദിര ുന്ന ു. അങ്ങവന ഇരദിവക്ക ഒര  ു ദദിവസമാം 
അവള്ക്കത്ത്  ഒര ു ആഗ്രഹമാം. ആ പമ്പാറകേള്ക്കദിടെയദില് 
എന്തമ്പായദിരദിക്ക ുമാം?.... അവള്ക്കത്ത് അതത്ത് അറദിയമ്പാന് ആകേമ്പാമാംശയമ്പായദി. 
അവള് തവന്റെ അച്ഛവന്റെ  അടെ ുരതക്കത്ത് ഓടെദിയദിര ുന്ന ു. അവളെ ുവടെ 
അച്ഛന് അവവളെ രനമ്പാക്കദി ഒര  ു വചറ ു പ ുഞ്ചദിരദിരയമ്പാവടെ രചമ്പാദദിച്ച ു:  ” ഉമാം... 
എന്തത്ത് പറ്റദി?  ” അവള് പറഞ ു:  ” അച്ഛമ്പാ.. ആ സമ ുദ്രതദിവന്റെ 
അടെ ുതത്ത് തവന്ന ഒര ു പമ്പാറവകേട ുണരലമ്പാ?  ” ഉമാം...ഉണത്ത് അച്ഛന് 
പറഞ ു. ""അതദിവന്റെ ഉള്വശതത്ത് എന്തമ്പായദിരദിക്ക ുമാം”? അവള് 
രചമ്പാദദിച്ച ു. പദിതമ്പാവത്ത് ഉടെവന തവന്ന മറ ുപടെദി പറഞ ു:”ഇത ു വവര 
ആര ുമാം തവന്ന അരങ്ങമ്പാടത്ത് രപമ്പായതമ്പായദിടത്ത് ഇല.. നദിനക്കത്ത് അതദിവന്റെ 
ഉള്വശതത്ത് എന്തമ്പാവണന്നത്ത് അറദിയമ്പാന് ആഗ്രഹമ ുവണങദില് ഞമ്പാന് 
പടെയമ്പാളെദികേവളെ ഉടെവന തവന്ന പറഞ ു വദിടെമ്പാമാം...  ""” എനദിക്കത്ത് വളെവര 
ആഗ്രഹമ ുണത്ത്”. അവള് പ ുഞ്ചദിരദിച്ച ു വകേമ്പാണത്ത് പറഞ ു. രമ്പാജമ്പാവത്ത് 
അരപ്പെമ്പാള് തവന്ന പടെയമ്പാളെദികേരളെമ്പാടെത്ത് തവന്റെ മ ുമദില് വരമ്പാന് പറഞ ു. 
രമ്പാജമ്പാവദിവന്റെ ആജരപമ്പാവല പടെയമ്പാളെദികേള് രമ്പാജമ്പാവദിവന്റെ മ ുമദില് 
ഹമ്പാജരമ്പായദി. രമ്പാജമ്പാവത്ത് അവരരമ്പാടെത്ത് പറഞ ു:  ” എവന്റെ മകേള് 
എയത്ത്ഞ്ചലമ്പാ രമ്പാജകേ ുമമ്പാരദിക്കത്ത് സ മ ുദ്രതദിവന്റെ അരദികേദില ുള്ള ആ 
പമ്പാറവക്കടദിവന്റെ ഉള്വശതത്ത് എന്തമ്പാവണന്നത്ത് അറദിയമ്പാന് ആഗ്രഹമാം 
നദിങ്ങള് രപമ്പായദി ഉള്വശവതവന്തന്നറദിഞ ു



വര ു ... ഇതത്ത് എവന്റെ ആജയമ്പാണത്ത്.  ” രമ്പാജമ്പാവദിവന്റെ വമ്പാക്ക ുകേള് 
അന ുസരദിച്ചത്ത് പടെയമ്പാളെദികേള് തയമ്പാറമ്പായദി അവദിരടെക്കത്ത് രപമ്പായദി. രമ്പാജമ്പാവത്ത് 
തവന്റെ മകേവളെ അടെ ുരതക്കത്ത് വദിളെദിച്ചത്ത് എന്നദിടത്ത് അവരളെമ്പാടെത്ത് പറഞ ു: 
""ഇതമ്പാ നദിവന്റെ ആഗ്രഹപ്രകേമ്പാരമാം പടെയമ്പാളെദികേവളെ പറഞയച്ചദിട ുണത്ത്. 
അവര് വന്ന ു കേഴദിഞമ്പാല് നദിവന്റെ സമാംശയതദിവന്റെ ഉതരമാം ലഭത്ത്ക്ക ുമാം”. 
പടെയമ്പാളെദികേള് വര ുന്നതത്ത് കേണത്ത് രമ്പാജകേ ുമമ്പാരദിക്കത്ത് വളെവര 
സരന്തമ്പാഷമമ്പായദി. രമ്പാജമ്പാവത്ത് രചമ്പാദദിച്ച ു: “ഉമാം... എന്തമ്പാ അവദിവടെ രപമ്പായദിടത്ത് 
എവന്തങദില ുമാം കേണദിര ുരന്നമ്പാ..?  ” വദിഷമരതമ്പാവടെ പടെതലവന് 
മ ുരന്നമ്പാടത്ത് വന്നത്ത് പറഞ ു: “അവദിവടെരതക്കത്ത് കമദിക്ക ുകേ, അവദിവടെ 
രപമ്പായദിടത്ത് ഒര ു വമ്പാതദില് അലമ്പാവത മവറ്റമ്പാന്ന ുമാം കേണദില. തദിര 
ആഞടെദിക്ക ുന്നതത്ത് കേമ്പാരണമാം ഞങ്ങള്ക്കവദിവടെ അധദികേ രനരമാം 
നദില്ക്കമ്പാന് സമ്പാധദിച്ച ദില”. ഇതത്ത്  പറഞത്ത് പടെതലവന് തല തമ്പാഴദി. 
അവള്ക്കത്ത്  വളെവര അധദികേമാം വദിഷമമമ്പായദി. അവള് 
ബമ്പാല്ക്കണദിയദിരലക്കത്ത് ഓടെദി. രമ്പാജമ്പാവദിന ുമാം വദിഷമമമ്പായദി. അവളെമ്പാ 
പമ്പാറവക്കട ുകേളെദിരലക്കത്ത് തവന്ന രനമ്പാക്കദി നദിന്ന ു. വപടന്നത്ത് അവദിവടെ നദിന്നത്ത് 
എരന്തമ്പാ ഇളെകേദി മറഞ ു. എരന്തമ്പാ തദിളെങ്ങ ുന്നതത്ത് രപമ്പാവല. അവള് 
അരങ്ങമ്പാടത്ത് രപമ്പാകേമ്പാന് തതീര ുമമ്പാനദിച്ച ു. ആര ുമാം കേമ്പാണമ്പാവത അവള് 
വകേമ്പാടമ്പാരതദില് നദിന്നത്ത് പ ുറതത്ത് കേടെന്ന ു എന്നദിടത്ത് അവദിരടെക്കത്ത് രപമ്പായദി. 
അവള് ആ വമ്പാതദില് ത ുറന്നത്ത് അകേതത്ത് കേടെന്ന ു. അവദിളെ ുവടെ കേണദില് 
വദിഷദ്വേസദിക്കമ്പാന് കേഴദിയമ്പാത കേമ്പാഴത്ത് ച്ച ആയദിര ുന്ന ു. തദിളെങ്ങ ുന്ന വര്ണ 
വമ്പാല ുമാം, തദിളെങ്ങ ുന്ന വകേടഴദിച്ച മ ുടെദിയ ുമാം, ഭമാംഗദിയ ുള്ള ഉടെല ുമ ുള്ള 
മതണകേനണകേയമ്പായദിര ുന്ന ു അതത്ത്. തദിളെങ്ങ ുന്ന വമ്പാല് വവള്ളതദിരലക്കദിടത്ത് 
മ ുടെദി മ ുരമമ്പാടദിടദിരദിക്ക ുകേയമ്പായദിര ുന്ന ു. അതത്ത് അവരളെമ്പാടെത്ത് രചമ്പാദദിച്ച ു: “നതീ 
ആരമ്പാ..?  ” ഞമ്പാന് രമ്പാജകേ ുമമ്പാരദി എയത്ത്ഞ്ചല. അവവളെ കേണത ുമാം 
മതണകേനണകേക്കത്ത് ഒര  ു ആഗ്രഹമാം. അതത്ത് അവരളെമ്പാടെത്ത് രചമ്പാദദിച്ച ു: “നദിനക്കത്ത് 
കേടെലദിവന്റെ അടെദിവശമാം കേമ്പാണമ്പാന് ആഗ്രഹമ ുരണമ്പാ  അവള്ക്കത്ത് ”

സരന്തമ്പാഷമമ്പായദി . അവള് പറഞ ു : “ഉണത്ത്.. പരക കേടെലദിവന്റെ 
അടെദിയദില് ശദ്വേമ്പാസമാം കേദിടദില  ”



മതണകേനണകേ അവളെ ുവടെ തലയദില് ദകേവകേമ്പാണത്ത് ഒന്നത്ത് വതമ്പാട ു. 
ഇരപ്പെമ്പാ ഇവള്ക്കത്ത് കേടെലദിവന്റെ അടെദിയദില് നതീന്തമ്പാമാം. മതണകേനണകേ 
അവരളെയ ുമാം വകേമ്പാണത്ത് കേടെല് മ ുഴ ുവന് കേമ്പാണമ്പാന് രപമ്പായദി. 
വപവടന്ന ു ഒര ു മന്ത്രവമ്പാദദി മ ുരമമ്പാടത്ത് വന്ന ു. എന്നദിടത്ത് 
മതണകേനണകേരയയ ുമാം അപ്രതദികമമ്പാക്കദിവക്കമ്പാണത്ത്  രപമ്പായദി. 
അവള് ആ കേടെലദില് തനദിച്ചമ്പായദി. അവള് മതണകേനണകേവയ 
തദിരഞ ു നതീന്തദി. വപടന്നതമ്പാ ഒര ു വകേമ്പാടമ്പാരമാം അവള് 
അരങ്ങമ്പാടത്ത് നതീന്തദി. അവദിവടെ മതണകേനണകേ വയ 
വകേടദിയദിടദിരദിക്ക ുന്ന ു. അതദിവന രകദിക്കമ്പാന് രപമ്പാകേ ുരമമ്പാള് 
മന്ത്രവമ്പാദദി അവളെ ുവടെ പ ുറവകേ നതീന്തദി. അവവളെ മന്ത്രവമ്പാദദി തവന്റെ 
മമ്പാന്ത്രദികേശകദിവക്കമ്പാണത്ത് തടെഞ ു. രമ്പാജകേ ുമമ്പാരദി വപടന്നത്ത് 
ശ്രദ്ധദിച്ച ു. തവന്റെ തലയദില് ഒര ു മമ്പാന്ത്രദികേ വടെദി. അവള് അതത്ത് 
വച്ചത്ത് മന്ത്രവമ്പാദദിയദില് നദിന്ന ുമാം രകവപ്പെട ു. കേ ുറച്ചത്ത് സമയമാം 
കേഴദിഞരപ്പെമ്പാള് അവള് പദിരന്നയ ുമാം വന്ന ു.മന്ത്രവമ്പാദദി അവവളെ  
കേണത ുമാം അവളെ ുവടെ അടെ ുരതക്കത്ത് നതീന്തദി. അരപ്പെമ്പാളെമ്പാണത്ത് 
രമ്പാജകേ ുമമ്പാരദി കേണതത്ത്. മന്ത്രവമ്പാദദിയ ുവടെ വടെദിയദില് ഒര ു വപമ്പാടല്. 
മന്ത്രവമ്പാദദിരയമ്പാടെത്ത് അവള് പറഞ ു:  “ നദിനക്കത്ത് എന്തമ്പാ രവണതത്ത് 
എവന്റെ ശകദിയമ്പാരണമ്പാ?.. നതീ എ ടെ ുരതമ്പാ അതത്ത്  മന്ത്രവമ്പാദദി ”

അതത്ത് എടെ ുക്ക ുരമമ്പാള് ""ടെമാം...'' മന്ത്രവമ്പാദദിയ ുവടെ മമ്പാന്ത്രദികേ വടെദി 
വപമ്പാടദി വതറദിച്ച ു. മതണകേനണകേയ ുവടെ വകേടഴദിഞ ു. 
മതണകേനണകേ അവവളെയ ുമാം വകേമ്പാടമ്പാരതദിനത്ത് പ ുറതത്ത് കേടെന്ന ു. 
വപവടന്നത്ത് വകേമ്പാടമ്പാരമാം വപമ്പാടദിവതറദിച്ച ു. മന്ത്രവമ്പാദദിയ ുമാം 
മന്ത്രവമ്പാദദിയ ുവടെ ശലണവ ുമാം ഇരതമ്പാവടെ ഒഴദിഞ ു കേദിടദി. 
മതണകേനണകേ അവവളെ തദിരദിച്ചത്ത് വകേമ്പാടമ്പാരതദില് എതദിച്ച ു. 
എന്നദിടത്ത് അവളെ ുവടെ മമ്പാന്ത്രദികേ ശകദിവയലമ്പാമാം അവരദിരലക്കത്ത്   
വലദിവച്ചടെ ുത ു.  പദിന്നതീടെത്ത് യമ്പാത്ര പറഞത്ത് വകേമ്പാടമ്പാരതദിരലക്കത്ത് 
അവള് മടെങ്ങദി. പദിവന്ന അവവളെന്ന ുമാം മതണകേനണകേവയ 
രനമ്പാക്കദിയദിരദിക്ക ുമമ്പായദിര ുന്ന ു.



 നന്മേയജാതംനന്മേയജാതം
                                                        പ്രകൈജാശതംപ്രകൈജാശതം

  
   “കൈജാണ ൂ നജീ നന്മേതന് പ്രകൈജാശതം

  പനജാക ൂ നജീ തതിന്മേതനക്ക്  കൈ ൂരതിര ുടക്ക്

  കൈണ്തുറക ൂ മന ുഷഷ്യജാ ന ജീ...........

  ഇര ുടതില തതിങ്ങ ുന്നെ തതിന്മേതന് കൈ ൂടതില-

  നതിന്നെ ുതം,നന്മേയജാതം പതജസതിപലെകക്ക്

  ഇര ുള വജാഴ ുതം മനപസജാ,അനതജാര ു നരകൈതം.

  ഇരുള തതിങ്ങ ുതം മനസനതജാരു-

  സസര്ഗതതതില എതതിരജായക്ക് നരകൈതം
  ഇനതി കൈജാണ ൂ നതിന് പ്രകൈജാശവതിസ്മയതം
  ധജീരനജായ ുതം പലെജാലെനജായ ുതം വജീരനജാുതം നജീ

  പ്രകൈജാശതം തതിങ്ങുന്നെതിനതജാര ു-സജാഗരതം തനന്നെ
  അവതിനട നജീ കൈജാണ ുതം നന്മേതന് പ്രകൃതതി

  നന്മേതന് നവളതിപജാട ുകൈള.

  ഈ നകൈജാടതം യജാതനകൈളകനഷ്യമജായക്ക് നതിലക ുതം

  നജീനയജാര ു പ ുണഷ്യപ ുരജാനശതിലപതിയജായക്ക്'”



ഏകൈജാനത

ഏകകാന്തതയയില് ഇര ുനന്ന് ഞകാന
തലപ ുകഞകാലലകാചയിച്ച ു
മകാതകാവയിനന്റെ സന്ന് ലനേഹവ ുും പയിതകാവയിനന്റെ സന്ന് പര്ശവ ുും 
മറകകാന കഴയിയകാത്ത കകാരര്യങ്ങളകായന്ന് !
 
                  വഴയിയരയികയിനല ആല്മരച്ച ുവടയില് 
                  കകനേനീടയി കരയ ുന ു ഇന ു ഞകാന
                  ഇര ുലനേത്രങ്ങള ുും കകാണകാന കഴയിയയില
                  അന്ധനേകായയിട ു നേയിന ു ഞകാന.

കകയയിനല നേകാണയ ത ുണ്ട ുകള
എത്രനയനറയിയയില എനന്തനറയിയയില
തപയി തടഞ ു ഞകാന മ ുലനകാട ു നേനീങ്ങ ുന ു,
നതര ുവയിനന്റെ അരയികയില് നേയിനന്ന് കകനേനീടനേകായന്ന്.
                  എനന്തനറയിയയില എനന്തകാരനേ ുഭവമകാും
                  കദൈവത്തയിനന്റെ പകാര്ത്ഥനേലയകാനട നേയിന ു ഞകാന 
                  നതര ുവയിന ച ുവടയില് ഏകകാന്ത നേയിമയി ഷങ്ങളയില്
                  എനന്തനറയിയകാത്ത സസ്വപന്ന് നേങ്ങളകായന്ന്

കദൈവത്തയിനന്റെ വയിധയിയകാനണലനകാര്ത്തന്ന്
നേനലകാര ു നേകാലളയന്ന് കന്ന് വനീണ്ട ുും കകാത്തയിര യിന ു ഞകാന....



എമന്റെ സസ്വപപ് നങ്ങളളായപ്

ആല്മെരച്ച ുവടട്ടില് ഇര ുന്ന ു ഞളാന്
തല പ ുകഞളാലലളാചട്ടിച്ച ു
ഒന്നട്ടിന ുധ ഒര ു ഉത്തരധ കട്ടിടളാമത 
മവമ്പ ുന്ന ു എന് കട്ടിനളാവ ുകള

             മെനതളാരട്ടിമല മെട്ടിന്ന ുന്ന തളാരധ ലപളാല്
             തട്ടിളങ്ങ ുന്ന ു എന് കട്ടിനളാവ ുകള
             ഇനട്ടിയ ുധ തട്ടിരട്ടിച്ച ു വരളാത്ത
             മെധ ുരട്ടിക്ക ുധ എന് സ സ്വപപ് നങ്ങമള 

ഇനട്ടിയ ുധ വര ുലമെളാ എമന്റെ കട്ടിനളാവട്ടിമല 
ഞളാന് മകളാതട്ടിമച്ചന്ന ുമടെ സസ്വപപ് നങ്ങളളായപ്
നട്ടിശയട്ടിമല തട്ടിളങ്ങ ുന്ന മനളാമ്പരമെളായപ് 
എന്നട്ടിലലട്ടിയ ുലമെളാ സസ്വപപ് നങ്ങലള



     എമന്റെ അമ

തകാരകാട ുപകാടയിനന്റെ ഈണും
ലകട ുഞകാന ഉണര്ന ു.
അമ്മതന മടയിത്തട യിനല

ച ൂലടറ്റ ു തഴ ുകയിനയനന്റെ അമ്മ
ആയയിരും ആലയിങ്കനേും നകകാണ്ട ന്ന്

പ ുണര്നനനന്റെ അമ്മ
ക ുഞയിളും കകയയിലകാ

സന്ന് ലനേഹത്തയില് കകകലളല്പയിച്ച ു
എന ുും പഭകാതമയില്

നപകാനകണയിയകായന്ന് ത ൂക ുനനന്റെമ്മ
വകാര്ദ്ധകര്യത്തയിന നേയിഴലയില്

അമ്മ പതയിനയ വനീണ ുടഞ ുത ുടങ്ങയി.
ഇനനനേയികകാും തകാരകാട ുപകാടന്ന്
ലകളകകാന കഴയിയ ുനയില

എനന്റെമ്മ എനന വയിട ുലപകായയി...



വതിടരജാന് നകൈജാതതിച്ച സസപക്ക് നങ്ങള

നതിലെജാതജാരതം പനജാകതി ഞജാന്  
മ ൂകൈനജായതി നതിന്നെ ു

എന് സസപക്ക് നതം പകൈളകജാന്
ആര ുമതിലജീ ഭ ൂമതിയതില 

ഏകൈനജായക്ക് പ ൂമരപച്ചജാടതില
നതിന്നെ ു ഞജാന് ആര ുതം

പകൈടതില.... എന് സസപക്ക് നങ്ങള

                  മധ ുരമജാനയജാന്നെക്ക് പ ുഞ്ചതിരതികജാന്
                  നകൈജാതതിക ുന്നെ  ചേ ുണ ുകൈള 
                  ത  ൂകൈതി മസൗനതം 
                  മസൗനമജായക്ക് മനതജാരതില
                  പചേജാദൈതിച്ച ു ഞജാന്.....

ഇനതിയ ുതം വര ുപമജാ എന് 
മനതജാരതില

ഞജാന് നകൈജാതതിച്ച എനന്റെ 
വതിടരജാന് നകൈജാതതിച്ച സസപക്ക് നങ്ങപള....



ചേങ്ങജാതതിമജാര്

എന്ന ുടമടന്റെ ഓര്മ്മകളരല് ഇളും 

ടതന്നലരല് തഴ ുക ുന്ന എന

മധ ുടനരാമ്പരങ്ങപള ഇനരയ ുും 

വരരാന ടകരാതരച്ച ടനരാമ്പരും

മരാറരനരര്ത്തരടയന ക ൂട്ട ുകരാരരായണ്

വരദഷ്യരാലയ മ ുറത്തരല് കളരച്ച ുും

ചരരരച്ച ുും കനവണ് പങരട്ട ുും 

ക ൂട്ടരനരായണ് നരന്ന ചങ്ങരാതരമരാടര

കണരല് നരന്ന ുും കണ ുനനീര്

വനീഴരാനന ുവദരക്കരാത്തടയന ക ൂട്ട ു- 
കരാടര ഒഴരവ ു ദരനങ്ങളരല് 

നരങ്ങടള ഓര്മ്മകള തഴ ുക ുന്ന ു

എന ക ൂടെപരറപ്പേരായ ചങ്ങരാതരമരാടര...



എനന്റെ വതിദൈഷ്യജാലെയതം

അറതിവതിനന്റെയജാദൈഷ്യജാക്ഷരതം ന ുകൈര്ന്നെ ു തര ു-
നന്നെജാനരന് വതിദൈഷ്യജാലെയമജാനണനന്റെ മജാതജാവക്ക്

കൈളതിച്ച ുതം ചേതിരതിച്ച ുതം ഇണങ്ങതിയ ുതം പതിണങ്ങതിയ ുതം 
അറതിവ ു പനടതിനയന് നകൈജാച്ച ു വതിദൈഷ്യജാലെയതം 
പ ൂവ ുണക്ക് ശലെഭമ ുണക്ക് പതന് വണ ുനണന്

വതിദൈഷ്യജാലെയതതിനക്ക് പമജാടതി കൈ ൂടജാന്
കൈ ൂട ുകൈജാര ുണക്ക് സക്ക് പനഹതം തര ുനന്നെജാര ു 
ഹൃദൈയതതില പചേര്നതജാരജാ കൈ ൂട ുനകൈടക്ക്
പ്രകൃതതിയജാമമ്മ കൈനതിഞ ു തപന്നെജാര ു 

കൈ ുന്നെതിന് മ ുകൈളതിലെജാനണനന്റെ വതിദൈഷ്യജാലെയതം 
ഇന്നെ ുതം ആ ഇളതം നതന്നെലെതില 

ഞജാപനജാര്ക ുനന്നെന് വതിദൈഷ്യജാലെയതം...



      സ ുഖത്തങ്ങിനന്റെ 
                     വഴങ്ങി ത ുറക്കകൊന

                       

               "നമതികതിലെ ുയരജാതം

                    നട ുകൈതില തതിന്നെജാതം

                 നലകൈ ുകൈതില പനടതിടജാതം

                       നമ ുക ു നജാപമ

                     പണതിവത ു നജാകൈതം

                  നരകൈവ ുമത ു പപജാനലെ"
ഈ കവങ്ങിതകൊവരങ്ങികള ുനട ആശയന ക ൂട്ട ുകകൊര്ക്കപ്
മനസങ്ങിലകൊനയകൊ?
                     ഒന്ന ുക  ൂടങ്ങി നചെകൊലങ്ങി നനകൊക്ക ൂ,ഇ-
ത്തങ്ങിരങ്ങി സകൊവകകൊശനത്തകൊനട നചെകൊലങ്ങിയകൊല് ആര്ക്ക ുന 
മനസങ്ങിലകൊക്കകൊവ ുന്നനതയ ുള്ള ു ഈ വരങ്ങികള്.
          നമങ്ങിക്കങ്ങില ുയരകൊന:നങ്ങിങള് വങ്ങിനയന കകൊണങ്ങിക്കകൊന 
തയകൊറകൊനണകൊ,എങങ്ങില് ഉയര്ന്ന ുയര്ന്നപ് നപകൊവകൊന ഞകൊന വലങ്ങിയ 
ആളകൊനണന്ന ു നടങ്ങിച്ച ുനടക്ക ുന്നവനര ആര്ക്ക ുന 
ഇ ഷ്ടമ ുണ്ടെകൊവങ്ങില. അവസരന കങ്ങിട്ട ുനമകൊനഴകൊനക്ക 
അത്തരക്കകൊനര ക ുറ്റനപടുത്തകൊനകൊണപ് എലകൊവര ുന 
ശ്രമങ്ങിക്ക ുക.അവനര സഹകൊയങ്ങിക്കകൊനനകൊ അവനരകൊട ു
സഹകരങ്ങിക്കകൊനനകൊആര്ക്ക ുന തകൊല്പരര്യമ ുണ്ടെകൊവങ്ങില.
വങ്ങിനയമങ്ങിലകൊത്തവര് അധങ്ങികകൊരസകൊനങളങ്ങിനലത്തങ്ങിയകൊല് 



മനസറങ്ങിഞ്ഞ ു നകകൊണ്ടെപ് ആര ുന അവനരകൊട ു 
 സഹകരങ്ങിക്കങ്ങില.അങനനയവര് പരകൊജയനപടകൊനകൊണ ു 
സകൊധര്യത.
                                  അറങ്ങിവു ക ൂടുനന്തകൊറന വങ്ങിനയവ ുന ക ൂടണന.
നങ്ങിറനയകകൊയ്കനങ്ങികനങ്ങികള ുള്ള
മരന തലക്ക ുനങ്ങിക്ക ുന്നതപ് വങ്ങിനയന നകകൊണ്ടെകൊനണന്നകൊണ ു 
കവങ്ങികള ുനട  ഭകൊവന. നലകൊകത്തങ്ങില് ഉയരങളങ്ങിനലത്തങ്ങിയ 
മഹകൊനകൊനരലകൊന അനങയറ്റന വങ്ങിനയമ ുള്ളവരകൊയങ്ങിര ുന. 
മ ുത്ത ുനബങ്ങിയ ുനട 
സസ്വഭകൊവനത്ത ക ുറങ്ങിച്ച ു നങ്ങിങള് പഠങ്ങിച്ചങ്ങിട്ട ുണ്ടെനലകൊ.
എലകൊവനരകൊട ുന നബങ്ങി വങ്ങിനയനത്തകൊനട പ  ുഞങ്ങിരങ്ങിച്ചങ്ങിര ുന്ന ു. 
ആര ുനട മ ുമങ്ങില ുന ഗമനടങ്ങിച്ചങ്ങിര ുന്നങ്ങില. വജീട്ടങ്ങിലകൊയകൊല ുന 
നകൊട്ടങ്ങിലകൊയകൊല ുന
യകൊതയങ്ങിലകൊയകൊല ുന യ ുദ്ധക്കളത്തങ്ങിലകൊയകൊല ുന 
നബങ്ങിക ൂനടയ ുള്ളവനരനപകൊനല എലകൊകകൊരര്യങള ുന
നചെയങ്ങിര ുന്ന ു.അവനരക്കകൊള് എതനയകൊ 
നമനയ ുള്ളവരകൊയങ്ങിര ുനന്നങങ്ങില ുന അതപ് വകൊക്കങ്ങിനലകൊ
പ്രവൃത്തങ്ങിയങ്ങിനലകൊ ഒരങ്ങിക്കല ുന കകൊണങ്ങിച്ചര ുന്നങ്ങില. തകൊന വര ുനമകൊള് 
മറ്റ ുള്ളവര് ബഹ ുമകൊനനത്തകൊനട
എഴ ുനന്നല്ക്ക ുന്നതപ് നപകൊല ുന 
മ ുത്ത ുനബങ്ങിക്കങ്ങിഷ്ടമകൊയങ്ങിരുന്നങ്ങില.എന്നങ്ങിട്ട ുന ഒര ു 
നമനയ ുമങ്ങിലകൊത്ത നമ്മങ്ങില് ഹമട ഞകൊനന എന്നപ് 
അഹങരങ്ങിക്ക ുന്നതപ് വങ്ങി                        ഡങ്ങിത്തമനല !
                                   നട ുകങ്ങില് തങ്ങിന്നകൊന എന്ന ു പറഞ്ഞകൊല് 
അധസ്വകൊനങ്ങിച്ചകൊനല സ ുഖമകൊയങ്ങി
ജജീവങ്ങിക്കകൊനകൊവ ുനമന്നര്ത്തന. ക ുട്ടങ്ങികളകൊയ ഞങള്നക്കന്തധസ്വകൊനന 
എന്ന ു നങ്ങിങള് നചെകൊദങ്ങിനച്ചക്ക ുന.
അണ്ണകൊരക്കണന ുന തന്നകൊലകൊയതപ് എന്ന ു നകട്ടങ്ങിട്ടങ്ങിനല 



ക ു ഞ്ഞകൊനണങങ്ങില ുന നങ്ങിങള്ക്ക ുമ ുണ്ടെപ്
 പലത ുന  നചെയകൊന  നങ്ങിങള ുനട മകൊതകൊപങ്ങിതകൊക്കള്  ജജീവങ്ങിതന 
കഴങ്ങിച്ച ു
ക ൂട്ടകൊനപലനങ്ങിലക്ക ുന അധസ്വകൊനങ്ങിക്ക ുന്നതപ് കണ്ടെങ്ങിട്ടങ്ങിനല? അവനര
എനതങങ്ങില ുന നങ്ങിലയപ്  സഹകൊയങ്ങിക്കകൊന നങ്ങിങള് ശ്രമങ്ങിച്ചങ്ങിട്ട ുനണ്ടെകൊ?
ഉമ്മയുണ്ടെപ് അട ുക്കളയങ്ങില് കഷ്ടനപട ുന്ന ു അലക്കകൊന ുണ്ടെപ്, 
ക ുഞ്ഞ ുങനള നനകൊക്കകൊന ുണ്ടെപ്,
മറ്റു പണങ്ങികള് പലത ുമ ുണ്ടെപ്. നങ്ങിങള്ക്ക ുന അതങ്ങിനലകൊനക്ക 
പനങട ുത്തപ് ഉമ്മനയ സഹകൊയങ്ങിക്കകൊമനലകൊ പകൊതന 
കഴുകങ്ങിനകകൊട ുത്ത ുന 
അനങ്ങിയനനനയകൊ അനങ്ങിയത്തങ്ങിനയനയകൊ ക ൂനട ക ൂട്ടങ്ങിയ ുന 
മറ്റ ുന............!
                         വജീടങ്ങിന ുചെ ുറ്റ ുന നങ്ങിങള്ക്ക ുമ ുണ്ടെകൊക്കമനലകൊ ഒര ു 
പച്ചക്കറങ്ങിനത്തകൊട്ടനമകൊ മനറ്റകൊ. കടയങ്ങില് നപകൊയങ്ങി സകൊധനങള് 
വകൊങങ്ങിനക്കകൊട ുക്കകൊമനലകൊ............
ഇങനനനയന്തലകൊന. അധസ്വനങ്ങിച്ചപ് ശജീലങ്ങിക്കണന. എന്നകൊനല 
വല ുതകൊവ ുനമകൊള് അധസ്വകൊനങ്ങിക്കകൊന കഴങ്ങിയ ൂ. മടങ്ങിച്ചങ്ങിര ുന്നകൊല് 
എന്ന ുന മടങ്ങിയരകൊക ുന. 
ജജീവങ്ങിതത്തങ്ങില് വങ്ങിജയങ്ങിക്കകൊനകൊവങ്ങില.
                          നല്ക ുകങ്ങില് നനടങ്ങിടകൊന:
    നകകൊട ുത്തകൊനല വകൊങകൊന ുണ്ടെകൊവ ൂ. എനന എനങ്ങിക്കപ് എലകൊര ുന
തന്ന ു നകകൊണ്ടെങ്ങിരങ്ങിക്കണനമന്ന ുവങ്ങിചെകൊരങ്ങിച്ചങ്ങിര ുന്നകൊല് നങ്ങിങള് 
ക ുഴഞ്ഞത ു തനന്ന! അനങകൊനട്ടകൊന്ന ുന നകകൊട ുക്കകൊനത എന്ന ുന 
തരകൊന ആര്ക്കകൊണ ു തകൊല്പരര്യമ ുണ്ടെകൊവ ുക! 'പത്തകൊയന 
നപറ ുന,ചെക്കങ്ങി ക ുത്ത ുന,ഉണ്ണങ്ങി ഉണ്ണ ുന' എന്ന ു നങ്ങിനച്ചങ്ങിര ുന്നകൊല്
ഇനങ്ങിയ ുള്ള കകൊലത്തപ് നങ്ങിനച്ചങ്ങിര ുന്നകൊല് ഇനങ്ങിയ ുള്ള
കകൊലത്തപ് പട്ടങ്ങിണങ്ങികങ്ങിടക്ക ുകനയ നങ്ങിര്വഹമ ുണ്ടെകൊവ ൂ. 
പണന മകൊതമല നകകൊട ുക്ക കൊന്ന ുള്ളതപ് , നല വകൊക്കപ്



പറയ ുന്നതപ് ധര്മ്മമകൊണപ്. ഒന്ന ു പ ു                             ഞങ്ങിരങ്ങിക്ക ുന്നതപ് ധര്മവ ുന 
വങ്ങിനയവ  ുമകൊണപ്. നടക്കകൊന പ്രയകൊസനപട ുന്നവര ുനട 
പകപങ്ങിടങ്ങിച്ചുസഹകൊയങ്ങിക്കന്നതപ് നപകൊനല 
മറ്റ ുള്ളവര്നക്കനന്തങങ്ങില ുന നകകൊട ുക്ക ുന്ന വക ുപങ്ങില്
നപട്ടതകൊണപ്.ക ൂട്ട ുകകൊര്ക്കപ് അറങ്ങിയകൊത്ത കകൊരര്യങള്
പറഞ്ഞപ് നകകൊട ുക്ക ുന്നതപ്, ഇത്തങ്ങിരങ്ങി നവള്ളന ക ുടങ്ങിക്കകൊന 
നകകൊട ുക്ക ുന്നതപ്, നപനയ ുന നപനസങ്ങില ുന കടലകൊസ ുന നകകൊട ുത്തപ് 
സഹകൊയങ്ങിക്ക ുന്നതപ്...........എലകൊന നകകൊട ുത്തകൊനലകൊട ുക്കല്  
തനന്നയകൊണപ്. നകകൊട ുത്തകൊനലകൊ,എവങ്ങിനട നങ്ങിനന്നങങ്ങില ുന
തങ്ങിരങ്ങിച്ച ുകങ്ങിട്ടകൊതങ്ങിരങ്ങിക്കല.
           ഇങനന വങ്ങിനയന കകൊണങ്ങിച്ചപ് , കഴങ്ങിവങ്ങിനന്റെ
പരമകൊവധങ്ങി അധസ്വകൊനങ്ങിച്ചപ്,കഴങ്ങിയ ുന്നത സഹകൊയങള് 
മറ്റ ുള്ളവര്ക്കപ് നചെയ ുനകകൊട ുത്തപ് മറ്റ ുള്ളവനരകൊട ു സഹകരങ്ങിച്ചപ് 
ജജീവങ്ങിച്ചകൊല് ഭകൊവങ്ങി ജജീവങ്ങിതന സ ുഖകരമകൊക ുന. നകൊന സഹകൊയങ്ങിച്ചകൊല്
നനമ്മ സഹകൊയങ്ങിക്കകൊന ുന ആള ുണ്ടെകൊവ ുന. നമ്മ ുനട 
സസ്വര്ഗന പണങ്ങിയ ുന്നതപ് നമ്മള് തനന്നയകൊനണന്നപ് കവങ്ങി 
പറയ ുന്ന ു. 
ഇനതകൊന്ന ുന നചെയകൊനത മറ്റ ുള്ളവനര നദകൊഹങ്ങിച്ച  ുന
ഒര ു സഹകൊയവ ുന നചെയകൊനത സസ്വന്തന കകൊരര്യന മകൊതന നനകൊക്കങ്ങി 
ജജീവങ്ങിച്ചകൊനലകൊ,ഭകൊവങ്ങി ജജീവങ്ങിതന 
പ്രയകൊസകരമകൊക ുന. നമ ുക്കപ് നനമ്മ പണങ്ങിവത ു 
നകൊകന,നരകവ ുമത ുനപകൊനല. നമ ുക്ക പ് സസ്വര്ഗന 
പണങ്ങിയ ുന്നത ുന നരകന പണങ്ങിയ ുന്നത ുന നമ്മള്
തനന്ന എന്നര്തന.



       മതിട ുകന്

  
"മഹരാ ക ുസൃതര ക ുട്ടനരായരര ുന്ന ു മന ു"ഒന്നരാും 

കരാസരലരാണണ് പഠരക്ക ുന്നതണ്. വയസണ് അഞരാടണങരല ുും 

വലരയ വര്ത്തമരാനരാണണ്. പടക്ഷെ പഠരക്കരാന 

മരടെ ുക്കനരാണണ്.

                            ഒര ു ദരവസും കരാസരല് 

അവനരരരക്ക ുപമ്പരാള അടെ ുത്തരരരക്ക ുന്ന ക ുട്ടര 

അവപനരാടെണ് ഒര ു ടപനസരല് പചരാദരച്ച ു. ഈ ടപനസരല് 

ഞരാന തരരല്ല ഇതണ് എടന്റെ അച്ഛന

ഗളഫരല് നരന്നണ് ടകരാണണ് വന്നതരാടണന്നണ് മന ു 

പറഞ്ഞ ു.ടപനസരല് കരട്ടരാത്തതണ് കരാരണും മന ുവരടന്റെ 

ടപനസരടലടെ ുത്തണ് അവന പ ുറപത്തക്കണ്

എറര ഞ്ഞ ു.മന ു നരധര പപരാടല ടകരാണണ് നടെന്ന 

ടപനസരലരായരര ുന്ന ു അതണ്. അപപ്പേരാള മന  ുവരനണ് പദഷഷ്യും 

വന്നണ് ക ൂട്ട ുക്കരാടരടന്റെ മ ുഖത്തടെരച്ച ു. പവദനയരായര 

അവന കരഞ്ഞ ു.ടെനീച്ചര് അവന കരയ ുന്നതണ് കണണ് 

കരാരഷ്യും പചരാദരച്ച ു. എനരനരാണണ് ടപനസരല് 

പചരാദരച്ചതരനണ് അവടന തല്ലരയതണ്. 

അവന ടപനസരല് പ ുറപത്തക്കണ് എറരഞ്ഞരട്ടരാണണ്.

ടെനീച്ചര് അവര് രണ ു പപടരയ ുും വരളരച്ചണ് ഓപരരാ

അടെര ടകരാടെ ുത്ത ു. അവടര സരാനും മരാറര.



അപപ്പേരാളമന ുവരനണ് പദഷഷ്യും ഇരട്ടരച്ച ു. അവന

പദഷഷ്യും ടെനീച്ചപറരാടെണ് പറഞ്ഞ ു.ഞരാന എടന്റെ വരളരച്ചണ്

ടകരാണ ുവര ുും. അടപ്പേരാള ടെനീച്ചര് അവപനരാടെണ് 

പറഞ്ഞ ു ഞരാന ഇനരയ ുും തല്ല ുടമന്നണ്. മന ു

ടെനീച്ചപറരാടെണ് പചരാദരച്ച ു ടെനീച്ചര് പതും വരായരക്കരാറരപല്ല..

ഇന്നണ് സമയും കരട്ടരയരല്ല  എപന? ഇന്നടത്ത 

പതത്തരല് ഉണണ് പജരാലരയ ുും പപരാവ ുും ജയരലരല ുും

പകറണും എന്നണ് മന ു ടെനീച്ചപറരാടെണ് പറഞ്ഞ ു.

"ടെനീച്ചര് അമ്പരന്നണ് പപരായര....”



 MY DOG

                            This is a dog
                    The dog's colour white
             The dog's eat meat and fishes

      The dog's name is arjun and he is cute
  It is lovely dog and I will take care my pet



     എനന്റെ നജാടക്ക്

വതിശജാലെമജാനയജാര ുനയന് നജാടക്ക്
പജാലെജാനറജാഴ ുകൈ ുനമന് നജാടക്ക്
പ ുലകൈള, പ ൂകള, മലെ നതിരകൈള
സപനജാഷതജാല വരപവലക ുതം
ആമ്പല പ ൂകള വതിരതിഞനലജാ,

നജാടതില സ ുഗനതം പടര്ന്നെനലജാ,

പ്രഭജാതമജായതി പക്ഷതികൈള വന്നെ ു
കൈളകൈളനജാദൈതം ത ുടര്ന്നെനലജാ
സപനജാഷതതിന് ചേതിറകൈ ുകൈളജായതി
ആടജാതം പജാടജാതം നമ ുകക്ക്
നജാടതിനലെ കൈജാഴ്ചകൈള പലെതരമജാതം
എനനജാര ു ഭതംഗതി എന ു നതിറതം-

ഏഴ ു വര്ണങ്ങളതന്
മഴവതില ു വതിരതിയ ുന്നെതക്ക് പപജാനലെ
ആടജാതം പജാടജാതം നമ ുകക്ക്
ആടതി പജാടതി രസതികജാപലെജാ
നജാടതിനലെ ഓപരജാ പ ൂവജായതി............



  ചെക്കര മകൊമഴന

മകൊമഴനക്കകൊമങ്ങില്
ചെകൊടങ്ങിക്കളങ്ങിക്ക ുന
നതകൊണ്ണ ുറ ുവകൊലകൊഅണ്ണകൊനന
നചെകൊട്ടങ്ങിലങ്ങിരങ്ങിക്ക ുന അപ ുവങ്ങിനങ്ങിനന്നകൊര ു
ചെക്കരമകൊമഴന തകൊനയകൊനജീ.
ചെങ്ങിലകള് നതകൊറ ുന പകൊറങ്ങിയങ്ങിരങ്ങിക്ക ുന
കകൊവതങ്ങി കകൊനക്ക ചെങകൊതജീ
നചെകൊട്ടങ്ങിലങ്ങിരങ്ങിക്ക ുന അമ്മ ുവങ്ങിനകൊനയകൊര ു
ചെക്കര മകൊമഴന തകൊനയകൊന്നജീ.
മകൊവങ്ങിന ചെങ്ങിലയങ്ങില് തകൊളന പങ്ങിടങ്ങിക്ക ുന കകൊനറ്റ......
തണ ുത്ത കകൊനറ്റ തകൊനഴക്കങ്ങിറങങ്ങി
മകൊവങ്ങിനചെ ുവട്ടങ്ങിനലക്കപ്
കകൊറ്റപ് വകൊരങ്ങി അവനര വകൊരങ്ങി എട ുത്ത ു
നമനലക്കപ് പറന്ന ു.
മകൊമഴക്കലകള ുനട അട ുനത്തക്കപ്
കകൊറ്റപ് അവനര മ ൂവകൊണ്ടെന മകൊവങ്ങിനന്റെ 
നകകൊമങ്ങിലങ്ങിര ുത്തങ്ങി........



 ടപരാളരഞ്ഞ പതന സ ൂതും

 

നെലവനെകൊയ കരടല്ലിപചടകന്റെ വമീടല്ലില് ധകൊരകൊളണ പതന് പശേഖരല്ലിച്ച തു

കവകല തുണകൊയല്ലിര തുന്ന തു. അങ്ങകനെ ഒര തു ദല്ലിവസണ കരടല്ലിപചടന്

പതന് പകൊത്രണ അലമകൊരയല്ലില് കവക തുന്നതണ്ട് മല്ലിട തു എന്ന 

ക തുറ തുകതല്ലി കണ തു. മല്ലിട തു ക തുറ തുകതല്ലികണ്ട് പതന് കല്ലിടകൊന്

കരടല്ലിപചടപനെകൊടണ്ട് ഒര തു കള്ളണ പറഞ തു. തകന്റെ വമീടണ്ട് കകൊറ്റതണ്ട്

മറഞ തു വമീണ തു എന്നണ്ട്. അവള്കണ്ട് തകൊമസല്ലികകൊന് സ്ഥലണ 

പചകൊദല്ലിച്ച തു. കരടല്ലിപചടന് അവകള കരടണ്ട് പചടകന്റെ വമീടല്ലില്

തകൊമസല്ലിച്ച തു. അന്നണ്ട് രകൊത്രല്ലി മല്ലിട തുക തുറ തുകതല്ലി തറയല്ലില്

വകൊലല്ലിടടല്ലിച്ച തു. ആരകൊ എന്നണ്ട് കരടല്ലിപചടന് പചകൊദല്ലിച്ചപപകൊള്

മല്ലിട തു കള്ളണ പറഞ തു അതണ്ട് അട തുത വമീടല്ലികല 

മ തുയലച്ഛനെകൊമണന്നണ്ട്. മ തുയലച്ഛന് ക തുറച്ചണ്ട് കവള്ളണ 

പചകൊദല്ലിച്ചതകൊകണന്ന തുണ പറഞ തു. മല്ലിട തു പവഗണ അട തുകളയല്ലില്

എതല്ലി. എന്നല്ലിടണ്ട് പതന് പകൊത്രണ എട തുതണ്ട്  വയറ തു നെല്ലിറകയ പതന്

ക തുടല്ലിച്ച തു. മടങ്ങല്ലികയതല്ലിയപപകൊള് മല്ലിട തു കരടല്ലിപചടപനെകൊടണ്ട്

മ തുയലച്ഛനെണ്ട് സപനകൊഷമകൊയല്ലി എകന്നകൊകക തടല്ലിവല്ലിട തു. പല്ലിപറ്റന്ന തുണ

രകൊത്രല്ലി മല്ലിട തു വകൊല തു കകകൊണണ്ട് തറയല്ലില് ശേബ്ദമ തുണകൊകല്ലി.

ആരകൊകണന്നണ്ട് പചകൊദല്ലിച്ചപപകൊള് അന്ന തുണ മ തുയലച്ഛനെകൊകണന്നണ്ട് 

പറഞ തു. കരടല്ലിപച്ചടന് മല്ലിട തു പറഞതണ്ട് 

വല്ലിശേതസല്ലിച്ചല്ലില.കരടല്ലിപചടന് മല്ലിട തുവല്ലികന്റെ പല്ലിന്നകൊകല കചന്നണ്ട് 

പനെകൊകല്ലിയപപകൊള് മല്ലിട തു പതന് ക തുടല്ലിക തുന്നതണ്ട് കണ തു.

കരടല്ലി പചടന് മല്ലിട തുവല്ലികനെ ആ വമീടല്ലില് നെല്ലിന്ന തുണ അടല്ലിച്ചണ്ട് 

പറതകൊകല്ലി.

ഇതകൊണണ്ട് പറയ തുന്നതണ്ട് മറ്റ തുള്ളവര തുകട സകൊധനെങ്ങള് 

പമകൊഷല്ലികര തുകതന്നണ്ട്........



ഭ ൂമരയ ുടടെ നരാശും 

പനരത്സ്യം വവെകത്തി. കുടന്സണ്ട്കൂളത്തിപലക്കണ്ട് ഓടത്തി, കതാസത്തിപലക്കണ്ട്

എതത്തിപനതാക്കത്തിയപപ്പെതാള്  കൂവറ  കുടത്തികള്  തത്തിങ്ങത്തി

നത്തിറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന്നു. എപനതാവെലത്തിയചര്ച്ചയതാണണ്ട്കതാസത്തില്,

ഭതാഗതത്സ്യം! ആരുമറത്തിയതാവത  കുടന്  തവന്റെ  സനീറത്തിപലക്കണ്ട്

വെലത്തിഞ്ഞു  കയറത്തി. പസത്സ്യംഗതത്തിനണ്ട്  ആര്വക്കതാവക്കയതാണണ്ട്

തതാല്പേരതത്സ്യംവഹഡണ്ട്ടനീച്ചര്പചതാദത്തിച്ചു.ആരുത്സ്യംനത്തിന്നത്തില.കതാസണ്ട്

ടനീച്ചര്തവന്നപനതാക്കുന്നതണ്ട്കണണ്ട്കുടന്കുനത്തിഞ്ഞത്തിരുന്നു,

ടനീച്ചര്  പചതാദത്തിച്ചു:  “കുടനണ്ട്  നന്നതായത്തി പസത്സ്യംഗത്സ്യം പേറയതാന്

അറത്തിയപലതാ  കഴത്തിഞ്ഞ  വകതാലത്സ്യം  കുടനതായത്തിരുന്നത്തിവല

പസത്സ്യംഗതത്തില്ഫസ്റണ്ട്, പേത്തിവന്നനതാ കുടതാ നനീ എഴുപന്നറണ്ട്

നത്തില്ക്കതാഞ്ഞതണ്ട്”. ടനീച്ചര്ശതാസത്തിച്ചു. കുടവന്റെപപേരണ്ട്എഴുതത്തി

പചര്ക്കുകയുത്സ്യം  വചയണ്ട്തു. ഉച്ച  കഴത്തിഞ്ഞണ്ട്  ടനീച്ചര്  കുടവന്റെ

കയത്തില്

രണണ്ട്വെലത്തിയകഷത്സ്യംപപേപ്പെര്വകതാടുതുഎന്നത്തിടുപേറഞ്ഞു

കുടതാ“ ....... ഇതണ്ട്മറന്നതാള്കപലതാതവെതത്തിനണ്ട്പവെണത്തിയുള്ള

പസത്സ്യംഗമതാണണ്ട്  നനീ  പേഠത്തിക്കണത്സ്യം.”കുടനണ്ട്  സങടമതായണ്ട്

മറന്നതാവളങത്തിലുത്സ്യം

സുഖമതായത്തി  കത്തിടന്നുറങ്ങതാത്സ്യം  എന്നണ്ട്

വെത്തിചതാരത്തിച്ചത്തിരുന്നതതായത്തിരുന്നുഅവെന്.ടനീച്ചര്കതാരണത്സ്യംഅതണ്ട്

തകര്ന്നു.സണ്ട്കൂളത്തില്നത്തിന്നണ്ട്വെരുന്നവെഴത്തികുടന്ടനീച്ചര്തന്ന

പസത്സ്യംഗത്സ്യംഎടുതുവെതായത്തിച്ചുപനതാക്കത്തി.



ആരുജയത്തിക്കുത്സ്യം

വെര്ണ്ണ  പേകത്തിടതാര്ന്ന  ഭൂമത്തിയുവട  സസൗന്ദരതത്സ്യം  ഭൂമത്തിയത്തിലുള്ള

ജനീവെജതാലങ്ങളുത്സ്യംവചടത്തികളുമതാണണ്ട്. ഈപേരത്തിസത്തിതത്തിവയനതാത്സ്യം

നശത്തിപ്പെത്തിക്കുകയതാണണ്ട്. അതത്തിനണ്ട്  ആദത  കതാരണത്സ്യം

പതാസത്തിക്കതാണണ്ട്.

ഇവെന്  മണ്ണത്തിലലത്തിയതാന്  അപനകത്സ്യം  വെര്ഷത്സ്യം  പവെണത്സ്യം

ഇവതങത്തിലുത്സ്യംനതാത്സ്യം

ആപലതാചത്തിക്കുന്നുവണതായ? മനുഷതന്ഇവെവന്റെഉപേപയതാഗത്സ്യം

മതാത്രമതാണണ്ട് ഓര്ക്കുന്നതണ്ട്. ഇവെവന്റെവകയത്തില്വപേടതാലുള്ള

നതാശങ്ങള്

എവനതാവക്കയതാവണവന്നതാ, ഇവെവന  മണ്ണത്തില്

ഇടുകയതാവണങത്തില്മഴവവെള്ളത്സ്യംമണ്ണത്തിലത്തിറങ്ങതാവതവെരള്ച്ച

ഈ  നതാടത്തിവന  പേത്തിടത്തിക്കൂടുത്സ്യം. ഇനത്തി  കതത്തിക്കതാനതാണണ്ട്

ശ്രമവമങത്തില്  ഡപയതാക്കസത്തിന്  പേുറതത്തിറങ്ങത്തി  ഭൂമത്തിയത്തിവല

ഓപസതാണ്  പേതാളത്തികളത്തില്  വെത്തിള്ളലുണതാക്കത്തി  ഭൂമത്തിവയ

നശത്തിപ്പെത്തിക്കുത്സ്യം. ഇവെന്  നശത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന  പധതാനങ്ങളത്തില്

ഒന്നതാണണ്ട്  വെത്സ്യംശനതാശത്സ്യം. നത്തിങ്ങള്ക്കണ്ട്  പഡതാപഡതാവയ

പേരത്തിചയമുവണതാ? പകടത്തിടുണതാവെുമവല, ഈ പലതാകപതതാടണ്ട്

നത്തിന്നണ്ട്  വെത്തിട  പേറഞ്ഞ  പേക്ഷേത്തിയതാണതണ്ട്. ഇതത്തിനണ്ട്

വമതാതമതായവലങത്തിലുത്സ്യം  പേകുതത്തി  കതാരണത്സ്യം  പതാസത്തിക്കതാണണ്ട്,

കൂടതാവത  വെരള്ച്ചയുണതായതാല്  പേുഴകള്  പതതാടുകള്

അങ്ങവനവയലതാത്സ്യം  മറു  ജനീവെജതാലങ്ങളതായ  മനീന്

ചവതതാടുങ്ങുത്സ്യം,

പേമരത്സ്യം  ഉണങ്ങത്തിപപ്പെതാവെുത്സ്യം, അപപ്പെതാള്  മരതത്തില്



തതാമസത്തിക്കുന്നവെരുവട  കതാരതപമതാ...... പതാസത്തിക്കത്തിവന്റെ

ഉപേപയതാഗത്സ്യം  വകതാണണ്ട്  നമ്മവട  ഈ  ഭൂമത്തിയുവട  ഭത്സ്യംഗത്തി

നഷ്ടവപ്പെടുന്നു. പേലയത്തിടതുത്സ്യം ഈ വെനീരവന  നത്തിപരതാധത്തിച്ചു,

എങത്തിലുത്സ്യംഇവെന്ഇപപ്പെതാഴുത്സ്യംപേറന്നുനടക്കുകയതാണണ്ട്.

നതാവമലതാത്സ്യം  പതാസത്തിക്കത്തിനണ്ട്  അടത്തിമയതായണ്ട്  തനീര്ന്നത്തിരത്തിക്കുന്നു.

എന്നതാല്  ഇവെവന  വകതാണണ്ട്ഗ  നമുക്കണ്ട്  പേല  പേല

പരതാഗങ്ങളുത്സ്യംഉണതാക്കുന്നതണ്ട്എങ്ങവനവയവന്നതാ..........ഇവെവന

കതത്തിക്കുപമതാള്വെരുന്നപേുക ശസസത്തിക്കുന്നതണ്ട് കതാരണത്സ്യം,

അതണ്ട്  ശസസത്തിച്ചതാല്  കതാന്സര്  ശസതാസത്സ്യം  മുടല്  എന്നത്തിവെ

വെപന്നക്കതാത്സ്യംനമ്മള്വെത്തിചതാരത്തിച്ചതാല്നമുക്കണ്ട്ഇതത്തിവന്റെ

ഉപേപയതാഗത്സ്യംകുറയണ്ട്കതാത്സ്യം.

               നമ്മള്ഉപേപയതാഗത്തിക്കുന്നപതാസത്തിക്കണ്ട്

പേുനരുപേപയതാഗത്സ്യം  വചയണ്ട്  ഇതത്തിവന്റെ  എണ്ണത്സ്യം  കുറയണ്ട്കതാത്സ്യം

അവലങത്തില്പതാസത്തിക്കത്തിനണ്ട്പേകരത്സ്യംതുണത്തിസഞത്തിപയതാപപേപ്പെര്

ബതാപഗതാഉപേപയതാഗത്തിക്കതാത്സ്യം.

ഇതതാണണ്ട്പസത്സ്യംഗത്സ്യം,കുടന്വെനീടത്തില്പപേതായത്തി

തവന്റെ  ചുറുത്സ്യം   പനതാക്കത്തിയപപ്പെതാള്   ഇതത്തില്  പേറഞ്ഞതണ്ട്

ശരത്തിയതാവണന്നണ്ട്  കുടനുത്സ്യം  പതതാന്നത്തി. പേപക്ഷേ  തതാനത്തിതണ്ട്  ഒരു

ദത്തിവെസത്സ്യം  വകതാണണ്ട്  പേഠത്തിക്കന്നതണ്ട്  എങ്ങവന  അവെന്

അമ്മയുവട  അടുപതപക്കതാടത്തി. അപമ്മ.... അമ്മക്കണ്ട്

പഡതാപഡതാവയ  അറത്തിയതാപമതാ  അവെന്  പചതാദത്തിച്ചു, ഇല

അവതനതാ

സതാധനത്സ്യം  കുടതാ...... അവത.... ഒരു  കത്തിളത്തിയതാണണ്ട്, ടനീച്ചര്

എനത്തിക്കണ്ട്തന്ന

പസത്സ്യംഗതത്തില്  ഉള്ളതതാ..... പേവക്ഷേ  രണരപപേജുണണ്ട്  ആ



പസത്സ്യംഗത്സ്യം.

ഞതാനതങ്ങവനഒരുദത്തിവെസത്സ്യംപേഠത്തിക്കുത്സ്യം?.............""നനീയതത്തിങ്ങു

തതാ.........

ഞതാന്വെതായത്തിച്ചണ്ട്  പനതാക്കവട''. വെതായത്തിച്ചതത്തിനു  പശഷത്സ്യംഅമ്മ

പേറഞ്ഞു:

“ഇതണ്ട്എളുപ്പെമവലനനീപയഇവതതാന്നണ്ട്അഞണ്ട്തവെണഉറവക്ക

വെതായത്തിച്ചണ്ട്പനതാക്കത്തിപയ...എന്നത്തിടണ്ട്നതാടത്തില്ഇപപ്പെതാള്നടക്കുന്ന

കതാരതങ്ങളുത്സ്യം  നമ്മുവട  ചുറുപേതാടുത്സ്യം  കതാണുന്ന

പതാസത്തിക്കുകളുത്സ്യംമനസത്തില്ഓര്തണ്ട്

പനതാക്കണ്ട്എന്നത്തിടണ്ട് കത്തിടുന്നതണ്ട്മറന്നതാള്പസജത്തില്പേറപഞ്ഞതാ

ഇതത്തിനണ്ട്ഓഡവറതാന്നുത്സ്യംപവെണ.അവെന്വധരതത്സ്യംവകവെത്തിടത്തില,

പസജത്തില്  നന്നതായത്തി  പസത്സ്യംഗത്തിച്ചണ്ട്, ഒന്നതാത്സ്യം  സതാനത്സ്യം

പനടുകയുത്സ്യംവചയു.അന്നണ്ട്അവെനണ്ട്ഏറവെുത്സ്യംസപനതാഷമുള്ള

ദത്തിവെസമതാണണ്ട്  അവെവന്റെ  ഡയറത്തിയത്തില്  അവെന്  ഇങ്ങവന

എഴുതത്തി..........

              “ഇനത്തിഞതാന്ഒരത്തിക്കലുത്സ്യംപകൃതത്തിവയ

പനതാവെത്തിക്കത്തില,ആവരങത്തിലുത്സ്യംഅങ്ങവനവചയുന്നതണ്ട്കണതാല്

അതത്തിനണ്ട്അനുവെദത്തിക്കത്തില”.



പസ്നേഹമ ുള്ള പ ൂനമജാട കൈള

പജാവനപട കൈ ുടതംബതതിനലെ സ ൂസതി എന്നെ നപണ്ക ുടതി. 
അവള ുനട പരജാഗജാവസ്ഥയതിലെജായ അമ്മയ ുനടയ ുതം അനതിയനന്റെയ ുതം 

ഒപതം ഒര ു ഓലെപമഞ കൈ ുടതിലെതില തജാമസതിക ുകൈയജായതിര ുന്നെ ു. 

അവളകക്ക് അമ്മനയയ ുതം അനതിയപനയ ുതം പനജാകണമജായതിര ുന്നെ ു. 

അവളജാനണങ്കതിനലെജാ കൈജീറതിപഴകൈതിയ വസതം ധരതിച്ചക്ക്, വജീടതിനലെ 

പജജാലെതിയ ുനമട ുതക്ക് ജജീവതികണമജായതിര ുന്നെ ു. അങ്ങനന ഒര ു 
ദൈതിവസതം അവള ുനട അമ്മയക്ക് അസ ുഖതം കൈ ൂട ുതലെജായപപജാള 

അവള മര ുന്നെക്ക് പതടതി കൈജാടതില പപജായതിരതിക ുകൈയജായതിര ുന്നെ ു. 

അവള കൈ ുപറത അപനസഷതിച്ച ു. പനക്ഷ ഒരതിടത ുതം മര ുന്നെക്ക് 

കൈണതില. അവള വളനര ക്ഷജീണതിതയജായതി. അപപജാള അവള 
അവതിനട പ ുഴകരയതില ഇര ുന്നെക്ക് തനന്റെ വതിഷമങ്ങള 

പറയ ുകൈയജായതിര ുന്നെ ു. അപപജാഴതജാ പ ുഴയതില ഒര ു നവളതിച്ചതം.

പമജാനള കൈ ുപഞ കൈരയനല എന്നെ ശബ്ദവ ുമ ുയര്ന്നെ ു. അപപജാള 

അവള തലെ ഉയര്തതിപനജാകതി. അപപജാള അവതിനട ഒര ു മജാലെജാഖ 

പ്രതഷ്യക്ഷനപട ു. അവര് പചേജാദൈതിചേ ു. നതിനന്റെ വതി ഷമതം എനജാണക്ക് 

കൈ ുനഞ? അവള പറഞ ു നകൈജാടത ു. അപപജാള മജാലെജാഖ 

പ ുഞ്ചതിരതിച്ചക്ക് നകൈജാണക്ക് പറഞ ു. പ ുഴ കൈടന്നെക്ക് അകനര ഒര ു 

സനഷ്യജാസതി ഇര ുപ ുണക്ക്. അവപരജാടക്ക് പചേജാദൈതിച്ചജാല നതിനന്റെ

അമ്മയക്ക് അസ ുഖതതിന ുള്ള മര ുന്നെക്ക് ലെഭതിക ുതം. അവള ഇതക്ക് പകൈടക്ക് 

സപനജാഷവതതിയജായതി. നന്ദതി പറയജാനനഴ ുപനറ്റപപഴക ുതം 

മജാലെജാഖനയ കൈജാണജാന്നെതില.അവള നജാലെ ു പജാട ുതം തതിരതിഞക്ക് 

പനജാകതി. മജാലെജാഖ പറഞതക്ക് പപജാനലെ അവള പ ുഴകൈടന്നെക്ക്



സനഷ്യജാസതിയ ുനട അട ുനതതതി. അവള സനഷ്യജാസതിപയജാടക്ക് അമ്മ 

പറഞ മര ുന്നെക്ക് ആവശഷ്യനപട ു. മര ുന്നെതിനക്ക് നകൈജാട ുകജാന് 

സനഷ്യജാസതി പറഞത്ര പണമതിലജായതിര ുന്നെ ു. പണതം നകൈജാണക്ക് 

ഉടനന ഞജാന് വരജാനമന്നെക്ക് പറഞ ു അവള  തതിരതിച്ചക്ക് പപജായതി. 
അമ്മയ ുനട മര ുന്നെതിന്നെക്ക് പവണതി അവള പജജാലെതി അപനസഷതിച്ചക്ക് 

നടന്നെക്ക് ഒട ുകല അവള ഒര ു ഗജാമതതിനലെതതി. മകൈനള 
കൈജാണജാനത അമ്മയ ുതം അന ുജതതിയ ുതം പ ുലെര്ച്ചവനര 

കൈജാതതിര ുന്നെ ു. അവന് പറഞ ു പചേച്ചതിപയയ ുതം കൈ ൂടതി തതിരതിച്ചക്ക് 

വരജാനമന്നെക്ക് അമ്മപയജാടക്ക് പറഞ ു അവന് യജാത്രയജായതി. അവന് 

കൈജാണ ുന്നെ കൈടയതില എലജാതം പചേജാദൈതിച്ച ു. അവര് ഇല എന്നെക്ക് 

പറഞ ു. അവന് നതിരജാശയജായതി മ  ുപന്നെജാടക്ക് നടന്നെ ു. അവന് 
അവപനജാടക്ക് തനന്നെ പറഞ ു തനന്റെ പചേച്ചതിനയ കൈണ്ടു പതിടതിച്ചക്ക് 

അമ്മയ ുനട എട ുനതതതിക ുനമന്നെക്ക്. അവന് മ ുപന്നെജാടക്ക് നടന്നെക്ക് 

നടന്നെക്ക് രണക്ക് ദൈതിവസതം കൈഴതിഞ ു. പതിനന്നെ ഒരതിടതക്ക് ചേന 
കൈണപപജാള അവനന്റെ മനസക്ക് പറഞ ു ഇവതിനട 

പചേച്ചതിയ ുനണന്നെക്ക്.അവന് തളരജാനത വജീണ ുതം നടന്നെ ു.വതിശപക്ക് 
ശമതികജാനജായതിഅവനക്ക് അട ുത ുള്ള കൈ ുളതതില നതിന്നെക്ക് നവള്ളതം 

കൈ ുടതിച്ച ു.സമയതം രജാത്രതിയജായതിര ുന്നെ ു. അവന് വഴതിയതില കൈണ 

കൈടയതില കൈതിടന്നെ ുറങ്ങതി. പനരതം പ ുലെര്ന്നെപപജാള, അവനന കൈണ 

കൈടകജാരന് അവനക്ക് ചേജായ നകൈജാട ുത ു. അവന് നടന്നെ ു നജീങ്ങതി.

കൈ ുപറ ദൈതിവസങ്ങളകക്ക് പശഷതം, ഒര ു മര ചേ ുവടതില ഒര ു 

മ ുതശതിനയ കൈണ ു. അവന് അവര ുനട അട ുപതകക്ക് നടന്നെ ു.

മ ുതശതി പചേജാദൈതിച്ച ു.എനജാ കൈ ുനഞ നതിനന്റെ സങ്കുടതം?...

നജീ വതിഷമതിപകണ ആ കൈജാണ ുന്നെവരമ്പതിലെ ൂനട നടന്നെജാല,

ഒര ു വയല വരമ്പക്ക് കൈജാണജാതം അതതിലെ ൂനട നടന്നെജാല ഒര ു പടണതം



കൈജാണജാതം അവതിനടയണജാവ ുതം നതിനന്റെ പചേച്ചതി.അവന് നടന്നെക്ക് ആ 

പടണതതിനലെതതി. അങ്ങനന അവന് പചേച്ചതിനയ അനസഷതിച്ചക്ക് 

തളര്ന്നെക്ക് ഒര ു വജീടതിനലെതതി. അവതിനട ഒര ു സജീ ഒര ു 

നപണ്ക ുടതിനയ ശഖജാരതിച്ചക്ക് പണതിനയട ുപതിക ുന്നെ ണജായതിര ുന്നെ ു.

അതക്ക് അവനന്റെ പചേച്ചതിയജാനണന്നെക്ക് അവനക്ക് മനസതിലെജായതി.അവനക്ക് 

പചേച്ചതിനയ നകൈടതിപതിടതിച്ചക്ക് കൈരഞ ു. അവള പറഞ ു അതക്ക് എനന്റെ 

അനതിയജാണക്ക്. അവര് നടന്നെനതലജാതം പറഞ ു. അവര ുനട 
മനസലെതി ഞക്ക് അവര്കക്ക് നതിറനയ പണതം നകൈജാട ുതക്ക് 

പറഞയച്ച ു.സനഷ്യജാസതിയ ുനട അട ുതക്ക് നതിന്നെക്ക് മര ുന്നെക്ക് വജാങ്ങതി 
അപമ്മ എന്നെക്ക് വതിളതിച്ചക്ക് ഓടതിയപപജാള അവതിനട 

അമ്മയ ുണജായതിര ുന്നെതില. അവര ുനട അമ്മ ഈ പലെജാകൈതക്ക് നതിന്നെക്ക് 

വതിട പറഞ ു. ഇതക്ക് പകൈട രണക്ക് പപര ുതം തളര്ന്നെക്ക് വജീണ ു.....



       

  THE  WORDS FROM MY 
HEART 

I have many dreams 
A million of  dreams,

Which keep  me  awake.
Everything  seem out  of reach.

I don't know  where I  have to start, 
No  idea  of  what  to do.

I  feel  my  life as  a  leafless  tree.
I  was  behind  my  race.

I  couldn't  recognise my  own  identity.
I  tried  to do  something   new,

But  I  couldn't.
All  the  time  I  smile

But  inside  I  sigh.
           

              But  my  school  stand  as  a temple,
              A  place  to  express  my  self

              A  place  which  recognise  my  identity.
              A  place  which  embrace  my  dream

              I  compete  to  be  the  best,
              Enthusiastically  celebrating  all the  fest !

 
My  life  completely filled  with  race,

It's  my  happiest  phase !
The sky  is  high,

But  I  walk  wide !
And  I  sow  all

the  seed  of  greatness
My  school  is  simple

But  to  me  it's  a  temple !
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