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സ്വപ്നം 
 ണ്ണീരു തുടയ്ക്കാനും 

ഭക്ഷണം നൽ ാനും 

ആരുമില്ലാത്ത #ാവിൽ 

ആഹെ#ചന്നാ ...ഏഹെതചന്നാ 

അറിയിഹെല്ലനിക്കറിയില്ല 

ഭക്ഷണം തന്നു വയറു നിറച്ചു 

 ിനാ  ണ്ടു ഞാൻ  ിടന്നൂ 

 ിനാ  ണ്ടു ഞാൻ  ിടന്നു...

അഭിചഷ ്
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പ്രളയ തീരം 

ശക്തിയായ മഴയുഹെട ശബ്ദം ച ട്ടതു  പക്ഷി ൾ  ലപില കൂട്  പറന്ന ന്നു ഹെ ാണ്ടി#ിക്കുന് 

ആദ്യമാദ്യം ർക്കിട ത്തിഹെല ഒരു സാധാ#ണ മഴയാഹെയ ചതാന്നിയുള്ളൂ.അചaാ  ാറ്റിൻഹെറ 

വ#വ് മ#ങ്ങളിൽ നി ഇല ളുംചുള്ളിക്കമ്പു ളും വീ.എന്നാൽ, �ില സമയത്ത് മ#ങ്ങ.മുറ്റം 

നിറയുന്നു.

മഴയത്തും  ാറ്റത്തുമായി മ#ങ്ങൾ   ടപുഴ ി വീഴാൻ .ഹെവളുaാൻ ാലത്ത്  ാറ് ശക്തി 

ഹെതല്ലുകുറഞ്ഞു അതി ചൂളംവിളി ഒന്നു പതിഞ്ഞു,മു നിറഹെയ ഹെവള്ളവും ഇല ളും ചു 

ആണ്.കുളവും മു ിണറും ഒരുചപാഹെലയാവാൻ തു.



എന്നാലും മഴ എചaാഴും തുള്ളി മു ഹെപയ്തുഹെ ാണ്ടി#ിക്കുന്നു   ഴിഞ്ഞചaാൾ മഴ ഒന് ശ്രമിച്ചു. 

എങ്കിലുംആളു ൾ പു ചപടിക്കുന്നു അച്ഛൻപട്ടണത്തിഹെല ഒരു വക്കീലാണ് ഞങ്  #യിഹെല 

എല്ലാ ച സു ളുംഅ�് പ#ി�#ിക്കു . അച്ഛന് പട് ഒരു ചയാഗത്തിൽ പഹെങ്കടു ്. ബസ് 

യാത്രറദ്ദാ ്.അതുഹെ ാണ്ട് അച്ഛൻഹെറ യാ വMിയിൽ ആണ് .

വMിയിൽ ചപാകുചമ്പാൾ അച്ഛന് ഉള്  ഭയമുണ്ടായിരുന്നു .എന്നാൽ  ചയാഗത്തിൽ 

പഹെങ്കടുക്കാൻ  ഴി അച്ഛൻവMിയിൽ  യറി കു നീങ്ങിയചaാൾ ശക്തിയായി മ  ാറ്റും 

രൂപഹെaടാൻ തുടങ് ഹെപഹെട്ടഹെന്നാരു നിമിഷത്തിൽ വഞ്മറിയാനിടയായി.

മൂന്നു ദിവസഹെമടുക്കും അച്ഛൻ വ#ാ #ണ്ടു ദിവസം ചയാഗവും മൂന്നാമത് ദിവസം വീട്ടിൽ 

തി#ിഹെxത്തുംപറഞ്ഞചaാൾ ആരുംഅച്ഛഹെനയും ചതാണി  ണ്ടില്ല അതുഹെ ാണ്ട് അവ 

#ക്ഷിക്കാൻ  ഴിഞ്ഞില്ല ഞങ് വീടിൻഹെറ പടിക്കൽ മ#ണം ാത് നിൽക്കുന്നു എന്ന 

ദുഃഖ #മായ  പിചറ്റന്ന് ഹെവള്ളം  യറി എ പാഠപുസ്ത ങ്ങൾ ഒലിച്ചുചപായി.

എനിക്ക് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്  ിട്ടിയ ച�ാഫി ൾ സർട്ടിഫി വസ്ത്രങ്ങഹെളല്ലാം 

ഒലിഞങ്ങഹെളല്ലാവരും  ിട്ടിയസാധനങ്ങളുമായി ദു#ിതാശ്വാസ  ് മാറ്റി അവിഹെട പല ജാ 

മതക്കാ#ായ ഒരുപാട്ചപർഉണ്ടായിരുന്നു.

അച്ഛൻ ചപായി അഞ്ചു ദിവസം  ഴിഞ്ഞുഅച്ഛഹെന  ണ്ടചതയില്ല അവിഹെട ഒരു അനുഭവങ്ങൾ 

പങ്കുവയ്ക്കാൻ കു  ഥപറഞ്ഞു ത#ാൻ മുത്തശ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടി അത് ഒരു നല്ല അനുഭവമായി 

എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നഷ്ടഹെaട്ട തൻഹെറ ബന്ധു ് ഓർമ്മ ളിൽ ച ട്ടുച ൾവി വാ 

ആയി#ിക്കാം ഇത്രനാൾ പ്.

ഈ പ്രളയ ാലം കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ  ഴി ച ട്ടുച ൾവി ആയി മാറരു പ്രകൃതിക്കുചമൽ 

മനുഷ്യൻ ഹെ�യ്  ാ#്യങ്ങൾവളഹെ# വലുതാണ് പ്രകൃ അമ്മഹെയ ചൂഷണം ഹെ�യ്യു നല്ല 

 ാ#്യമാചണാ അമ്മ നമ് നൽ ിയതി#ിxടിയായി#ി ് ഈ പ്രണയം എങ്കിലും ഈ പ് നമ്മൾ

ഒറ്റഹെക്കട്ടായി  നീങ്ങി.

പാർവണ
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മലമുകളിലെല ലെ�കുത്താൻ

ചന#ം പ ലായി ചജാൺസൺ ചന#ം പുലർന്നു പതിവുചപാഹെല തലയണക്കീഴിൽ നിന്ന് വാx് എടുത്തു 

സമയം ചനാക്കി  മണിആറ#. ഏഹെറ മലയുഹെട താഴ്വ#യിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹെ ാച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് 

ചജാൺസണും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്ഇയാൾക്ക് #ണ്ട് മക്കളും ഭാ#്യയും ആണ് കൂടaിറaായി ഉള്ളത്.

 മക്കൾ ജയ്സണും കൈലലയും ആണ് ഭാ#്യയും ചജാൺസൺ  ിടക്കയിൽ നിഹെന്നഴുചന്നറ്റ് പുറചത്തക്ക്  ടന്നു 

പല ചജാലി ളിലുംഏർഹെaട്ടു ഗ്രാമവാസി ഹെള  ാണാഹെമന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഹെ ാലxി#ി തഹെന്ന മനസ്സിലൂഹെട 

 ടന്നു ചപായി പ്രഭാത ർമ്മങ്ങൾഹെ�യ്തതിനുചശഷം ചജാലി സ്ഥാപനത്തിചലക്ക് ചജാൺസൺ തി#ചക്കാട് 

ചപായി.

 ഇടയ്ക്ക് മുചന്നാട്ടുഹെവx  ാൽ മ#ത്തടിയിൽ തടഞ്ഞു വഴുതി എഴുചന്നൽക്കുചമ്പാൾ നാലുഭാഗത്തുനിന്നും വീണ്ടും 

�ി#ിമുഴങ്ങുന്നു അവൻ തി#ിഹെ  വീട്ടിചലക്ക് നടന്നു മലയുഹെട മടിത്തട്ടിൽ നിശ്ചലമായി  മ്പി  ാലു ൾ 

നാട ം നിർത്തി അയാൾവീട്ടിൽ മുറ്റഹെത്തത്തി ഒരു ഗു�ാമുഖം ചപാഹെല അടങ്ങിയ ഉൾക്കിടിലചത്താഹെട 

ചനാക്കി അചങ്ങാചട്ടക്ക് നടന്നു മൂക്കിനു ചനഹെ#മുചന്നാട്ടു ചപായാൽ ഒരു ഫർചലാങ്ങ് ചശഷം പാലക്കീഴ് 

ലക്ഷ്മിയമ്മ മന്ത്രവാദിനി എന്ന ചബാർഡ്  ാണാം.

ചറാഡിൻഹെറ ഇടതു വശത്തായി ഒരു ഊടുവഴി ഉണ്ട് അതിൽ ഇറങ്ങി ഹെ�ങ്കുത്തായ പാതയിലൂഹെട ഒരു 

ഫർചലാങ്ങ് നടന്നാൽ വലിയഒരു കൈമതാനത്തു കൈമതാനത്തിന് ഹെതക്കുഭാഗത്ത് ഒരു പള്ളിയും ശവaറമ്പ് 

വടക്കുഭാഗത്ത് ഒരു കുറ്റിക്കാടു ളും  ാണാംനടുവിലൂഹെട ഇടിവാൾ ചപാഹെല ഒരു വഴിയുണ്ട് അതിലൂഹെട നടന്നാൽ

ഒരു വലിയ പുഴയിചലക്കാണ്. ആ പുഴ ടന്ന് അപ്പുറത്ത്എത്തിയാൽ ആളു ൾ പറയാറുള്ളത് ഹെ�കുത്താൻ 

ച ാട്ട എന്നാണ് ലക്ഷ്മി അമ്മയുഹെട ചബാർഡിന് പിന്നിലുള്ളവഹെ# വീട്ടിൽചുവന്ന നിറവും നീണ്ട  

#ാഷ്ട്രങ്ങളുമായുള്ള ലക്ഷ്മി അമ്മഹെയയും  ാണാം ചജാൺസൺ ഹെ�ങ്കുത്തായ വഴിയിൽ ഇറങ്ങിഇരുഭാഗത്തുമുള്ള 

തിങ്കൾ നാലാളുഹെട ഉയ#ത്തിൽ ഒരു ച ാട്ടമതിൽ ചപാഹെല ഉയർന്നു നിന്നു. മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു 

 ാളചയാഭ്രാന്തനായ വന്നാൽ വഴിമാറി ഹെ ാടുക്കാൻ ചപാലും സ്ഥലമില്ല ചജാൺസൺ ഹെനMിടിa് കൂടി 

തൻഹെറ ഭാ#്യയും മക്കളും വീട്ടിൽഒറ്റക്കാണ് തനിക്ക് എഹെന്തങ്കിലും പറ്റുചമാ എന്ന് ചപടിയായിരുന്നു 

അചദ്ദ�ത്തിന് അയാൾ തി#ിഞ്ഞുചനാക്കി വല്ലവരുംപിന്തുടരുന്നുചണ്ടാ.

ഹെ�ങ്കുത്തായ വഴി പിന്നിട്ടു ചജാൺസൺ കൈമതാനത്തിൽ എത്തി കൈമതാനത്തിഹെല വടക്കുള്ള  ാർഡും 

ഹെതക്കുള്ള പള്ളിയുംശവപറമ്പ് ഇയാൾ  ണ്ടു മാത്രമല്ല ശവaറമ്പിഹെല മീസാൻ  ല്ലു ളിൽ  ഇരുന്നു തഹെന്ന 

വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യഹെ# ചപാലുള്ളചപ്രതങ്ങഹെളയും ചജാൺസൺ  ാഴ്ചയിൽ ഹെപട്ടു പിഹെന്ന ഒന്നും ചനാക്കാഹെത 

അയാൾ അറിയാത്ത  ാട്ടിനുള്ളിചലക്ക് ഓടിആളു ളുഹെട  വ#ഹെമാഴിയിൽ അല്ലാഹെത ഇയാൾക്ക് ഒന്നും 

വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു എവിഹെടചയാ നിന്ന്  ിട്ടിയ കൈധ#്യം അയാൾപ്ര ടിaിച്ചു ആ  ാറ്റിൽ ഒരു ജീവി 



ചപാലും ഇല്ലായിരുന്നു അവസ്ഥ പിന്നീട് അയാൾക്ക് ചപടിയായി പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് അടിക്കുന്ന ാറ്റുമൂലം 

ആടുന്ന  #ിയില ൾ ഇളം ാറ്റിൽ മ#xില്ല ൾ  ാണണം പുഴ ടന്ന് ഹെ�കുത്താൻ ച ാട്ടയിഹെല.

അചദ്ദ�ം വി�ാ#ിxത് ഹെ�കുത്താൻ എന്നത് ഹെവറും ഒരു അന്ധവിശ്വാസം മാത്രമാണ് എന്നാണ് പചക്ഷ 

ച ാട്ടയ്ക്കുള്ളിൽഇരുട്ടായിരുന്നു  ാർ വിളിക്കുന്ന വവ്വാലു ളും എലി ളും ഭയാന #മായ ദൃശ്യം ചപാലുള്ള 

ശബ്ദത്തിൽ ഉരുണ്ടു വീണു ഒരുചപാഹെല ആ ശബ്ദം പുറത്തുവന്നു   ിണറ്റിചലക്ക് ചനാക്കി തൻഹെറ ആച#ാ 

 ിണറ്റിചലക്ക് വിളിക്കുന്നത് ചപാഹെല ചജാൺസൺ മാറിനിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒടുവിൽ വി�ാ#ിxത് ചപാഹെല 

സംഭവിച്ചു അയാൾ ഭയന്നിരുന്ന ആ ഹെ�കുത്താൻ തഹെന്ന അയാഹെള ിണറിചലക്ക് തള്ളിയിട്ടു ചജാൺസൺ 

ജീവിതം അവസാനിച്ചു അaയും  ാത്ത് വീടിന്ഹെട ഉമ്മറത്ത് നിൽക്കുന്നതു തഹെന്നമക്കൾ.

അവൾ ഒട്ട"ാർമ
 

പതിനM്  ദിവസഹെത്ത  പ്രളയനാന്ത#   ഡിയുട്ടിക്കിടയിൽ    ഒരു പഴയ 

സുഹൃത്തിഹെന കൂഹെട ിട്ടിയിരുന്നു .നിലവിൽ ഗവ .സ് കൂളിൽ  വൻസിലറായി ഹെ�യ്തുവരുന്ന 

എഹെന്റ സുഹൃത്ത് മുൻപ് ഗവ �ിൽഡ്രൻസ് ച�ാമിഹെല  ൗൺസിലർ ആയിരുന്നു .നിർഭയ 
ച�ാം  മാചനജ#ായി കുറച്ചു ാലം ചസവനമനുഷ്ഠിx എനിക്കറിയാമായിരുന്നു �ിൽഡ്രൻസ് 

ച�ാമിഹെല ച സു ളുഹെട അവസ്ഥ .എന്നിരുന്നാലും ആ ാംക്ഷഹെ ാണ്ടും  നിലവിഹെല 
സാ��#്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും ഹെ ാതിx എഹെന്റ മുന്നിചലക്ക് ഒ#ായി#ം ച�ാദ്യങ്ങൾ 

ഉയർത്തുന്ന കുഹെറചയഹെറ ച സു ളുഹെട ഹെ ട്ടഴിച്ചു എഹെന്റ പ്രിയ സുഹൃത്ത് .

                        ഒ#ിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വിഷയമായിരുന്നു മൂതിനM്  ദിവസഹെത്ത  

പ്രളയനാന്ത#   ഡിയുട്ടിക്കിടയിൽ    ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിഹെന കൂഹെട ിട്ടിയിരുന്നു .നിലവിൽ   

ഗവ .സ് കൂളിൽ  വൻസിലറായി ഹെ�യ്തുവരുന്ന എഹെന്റ സുഹൃത്ത് മുൻപ് ഗവ �ിൽഡ്രൻസ് 

ച�ാമിഹെല  ൗൺസിലർ ആയിരുന്നു .നിർഭയ ച�ാം  മാചനജ#ായി കുറച്ചു ാലം 
ചസവനമനുഷ്ഠിx എനിക്കറിയാമായിരുന്നു �ിൽഡ്രൻസ് ച�ാമിഹെല ച സു ളുഹെട അവസ്ഥ

.എന്നിരുന്നാലും ആ ാംക്ഷഹെ ാണ്ടും  നിലവിഹെല സാ��#്യങ്ങൾ വിന്നു വയസ്സുള്ള അവളുഹെട 

 ഥ .ഇരുപത്തിഏഴു വയസ്സുവരുന്ന അച്ഛൻ അമ്മയുഹെട മ#ണ ചശശം ച വലം മുങ്ങുന്നു വയസ്സ് 

മാത്രം വരുന്ന തഹെന്റ മ ഹെള ദിവസവും കൈലംഗി മായി ചൂഷണം ഹെ�യ്യുന്ന  ഥ .അച്ഛൻ എന്ന
പടം ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിഹെന സമ്മന്തിxിടചത്താളം എന്നും #ാത്രി തഹെന്റ കുഞ്ഞു കുaായം 

അഴിച്ചു ശ#ീ#ത്തിൽ വന്നു വീണു ചവദനിaിക്കുന്ന aalanu."അച്ഛാ വാവക്ക് ഉവ്വവ ഉണ്ടാക്കും 

എന്ന വാക്കു ൾ മതി ച ൾക്കുന്ന ആളു ൾക്ക്  ണ്ണീ#ണിയാൻ" .നിമിഷ ചവഗം ഹെ ാണ്ട് 
സM#ിക്കുന്ന ബസ്സ് എചത്തണ്ടിടത്തു എതാൻ മാത്രമായിരുന്നു അചaാൾ എഹെന്റ 

മനസ്സിൽ.എങ്ങിഹെന എങ്കിലും എനിക്ക് എഹെന്റ കുഞ്ഞിഹെന്റ അടുത്ത് എതിനM്  ദിവസഹെത്ത 

പ്രളയനാന്ത# ഡിയുട്ടിക്കിടയിൽ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിഹെന കൂഹെട ിട്ടിയിരുന്നു .നിലവിൽ   



ഗവ .സ് കൂളിൽ  വൻസിലറായി ഹെ�യ്തുവരുന്ന എഹെന്റ സുഹൃത്ത് മുൻപ് ഗവ �ിൽഡ്രൻസ് 

ച�ാമിഹെല  ൗൺസിലർ ആയിരുന്നു .നിർഭയ ച�ാം  മാചനജ#ായി കുറച്ചു ാലം 
ചസവനമനുഷ്ഠിx എനിക്കറിയാമായിരുന്നു �ിൽഡ്രൻസ് ച�ാമിഹെല ച സു ളുഹെട അവസ്ഥ

.എന്നിരുന്നാലും ആ ാംക്ഷഹെ ാണ്ടും  നിലവിഹെല സാ��#്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും 
ഹെ ാതിx എഹെന്റ മുന്നിചലക്ക് ഒ#ായി#ം ച�ാദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന കുഹെറചയഹെറ ച സു ളുഹെട 

ഹെ ട്ടഴിച്ചു എഹെന്റ പ്രിയ സുഹൃത്ത് .

                        ഒ#ിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വിഷയമായിരുന്നു മൂന്നു വയസ്സുള്ള അവളുഹെട 

 ഥ .ഇരുപത്തിഏഴു വയസ്സുവരുന്ന അച്ഛൻ അമ്മയുഹെട മ#ണ ചശശം ച വലം മുങ്ങുന്നു വയസ്സ് 

മാത്രം വരുന്ന തഹെന്റ മ ഹെള ദിവസവും കൈലംഗി മായി ചൂഷണം ഹെ�യ്യുന്ന  ഥ .അച്ഛൻ എന്ന
പടം ആ പിഞ്ചുത്തു  എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു  ൗൺസിചലാർ ആയിരുന്നിട്ടും എഹെന്റ മനസ്സിൽ 
തിനM്  ദിവസഹെത്ത  പ്രളയനാന്ത#   ഡിയുട്ടിക്കിടയിൽ    ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിഹെന 

കൂഹെട ിട്ടിയിരുന്നു .നിലവിൽ  ഗവ .സ് കൂളിൽ  വൻസിലറായി ഹെ�യ്തുവരുന്ന എഹെന്റ സുഹൃത്ത്

മുൻപ് ഗവ �ിൽഡ്രൻസ് ച�ാമിഹെല  ൗൺസിലർ ആയിരുന്നു .നിർഭയ ച�ാം  മാചനജ#ായി
കുറച്ചു ാലം ചസവനമനുഷ്ഠിx എനിക്കറിയാമായിരുന്നു �ിൽഡ്രൻസ് ച�ാമിഹെല ച സു ളുഹെട 

അവസ്ഥ .എന്നിരുന്നാലും ആ ാംക്ഷഹെ ാണ്ടും  നിലവിഹെല സാ��#്യങ്ങൾവിലയിരുത്താനും
ഹെ ാതിx എഹെന്റ മുന്നിചലക്ക് ഒ#ായി#ം ച�ാദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന കുഹെറചയഹെറ ച സു ളുഹെട 

ഹെ ട്ടഴിച്ചു എഹെന്റ പ്രിയ സുഹൃത്ത് .

                        ഒ#ിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വിഷയമായിരുന്നു മൂന്നു വയസ്സുള്ള അവളുഹെട 

 ഥ .ഇരുപത്തിഏഴു വയസ്സുവരുന്ന അച്ഛൻ അമ്മയുഹെട മ#ണ ചശശം ച വലം മുങ്ങുന്നു വയസ്സ് 

മാത്രം വരുന്ന തഹെന്റ മ ഹെള ദിവസവും കൈലംഗി മായി ചൂഷണം ഹെ�യ്യുന്ന  ഥ .അച്ഛൻ എന്ന
പടം ആ പിഞ്ചുഎന്നും കുളിaിക്കുചമ്പാൾ ശ#ീ#ത്തിൽ #ക്ത #   ണ്ടിരുന്നു എന്ന് കൂടി 

ച ട്ടചaാൾ മാനസി മായും ഞാനും ത ർന്നു .എത്രചയാ പീഡന ച സ്സു ൾ ച ട്ട് അതിനു 
ഇ# ആയവരുഹെട കൂഹെട താമസിxിട്ടുഹെണ്ടങ്കിലും ആ മൂന്നു വയസ്സു ാ#ി എഹെന്ന വല്ലാഹെത 

ചവദനിaിച്ചു .

ഓർമ്മയുഹെട നിധി കുംഭങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചു ഹെവxി#ിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ ഒച#

സമയം ഹൃദയത്തിചലക്ക് വന്നടിഞ്ഞു.  അവൾ ഇന്നും നിർഭയ ച�ാമിൽ ജീവിക്കുന്നു

.അവിഹെടയും അവൾ ആണ് .നാല്പതു ചപരുഹെട നീണ്ട ലിസ്റ്റും ചപറി ജീവിക്കുന്നവള്. തനിക്കു 

ലഭിx പa ഭാ#ം ആശുപത്രി  ക്കൂസ് ടാങ്കിൽ ജീവചനാഹെട മൂടാൻ ചനാക്കിയാ ബാലി  , 

ഹെ�റിയxനാൽ പീഡിaിക്കഹെaട്ട സച�ാദ#ിമാർ , പിന്നീട് ഹെലസ്ബിയൻസ് എന്ന 

ഓമനചaരും അവർക്ക് ലഭിച്ചു . നി#ന്ത#ം ഹെ�റിയച്ഛനാൽ പീഡിaിക്കഹെaട്ട 
കൈലംഗി തയാണ് ജീവിതം എന്നു ഹെതറ്റിദ്ധ#ിaിക്കഹെaട്ട സച�ാദ#ിമാഹെ# ഒ#ിക്കൽ ചപാലും 

മറക്കാൻ  ഴിയില്ല .  ാമു നായി നിപീഡിaിക്കഹെaട്ടവൾ , അധ്യാപ നാൽ 

പീഡിaിക്കഹെaട്ടവർ... ഇങ്ങഹെന നീണ്ടു ചപാവുന്നു .  ൗണ്സിലിങ് റൂമിൽ ചതാളിൽ തട്ടി 

ആശ്വസിaിx  ണ്ണീരുണങ്ങാത്ത സച�ാദ#ിമാരുഹെട , മ ളുഹെട , സുഹൃത്തുക്കളുഹെട  തീ#ാ 



ഹെനാമ്പ#ങ്ങൾ...വാസന ചസാaിട്ട് കുളിxാൽ തീ#ാവുന്ന ഹെതറ്റും  ണ്ണീർ  ണങ്ങളുഹെട 
ഉണങ്ങിയ  ല ളും മാത്രചമ നിഹെന്റ ശശീ#ത്തിലും ഉള്ളൂ എന്നു ഒ#ായി#ം ആവർത്തി പറഞ്ഞ

മ#ണമുഖത്തു നിന്നും ജീവിക്കാനുള്ള, ജീവിതം പഠിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങൾ ഒറ്റിഹെക്കാടുത്തതും 

ഞാൻ എഹെന്റ സുഹൃത്തിചനാടും പങ്കുഹെവച്ചു . നിർഭയ ഹെഷൽട്ടർ ച�ാം ,�ിൽഡ്രൻസ് ച�ാം , 
എന്നീ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ സ്കൂളു ളിചലക്ക് ചസവനം മാറ്റി എന്നതല്ലാഹെത 

അവിടങ്ങളിൽ ഇന്നും പുതിയ പുതിയ സ്ത്രീ മുഖങ്ങൾ  ടന്നു വരുന്നുണ്ട്...... പീഡിaിക്കഹെaട്ട

,�തിക്കഹെaട്ട   , മുറിവുണങ്ങാത്ത ,ശ#ീ#വുമായി........
ചസാണി അമ്മിണി

 ൗൺസിലർ

ഈ ഹെതറ്റും  ശ#ിയും

ഹെതറ്റ്                         ശ#ി

അങ്ങിഹെന               അങ്ങഹെന

അടിമത്വം               അടിമത്തം 

അതാത്                  അതത് 

അഥപതനം           അധഃപതനം 

അദ്യാപ ൻ           അധ്യാപ ൻ 

അനന്തി#വൻ        അനന്ത#വൻ

അനുഗ്ര�ീതൻ   അനുഗൃ�ീതൻ 

അചപക്ഷാത്തീയതി അചപക്ഷത്തീയതി

അല്ലങ്കിൽ               അഹെല്ലങ്കിൽ 

അവധാനത           അവധാനം 

അസ്തികൂടം          അസ്ഥികൂടം

അസന്നിഗ് ദം          അസന്ദിഗ്ദ്ധം

അസ്ഥിവാ#ം         അസ്തിവാ#ം 





സഹായിക്കണം അർഹതയുള്ളവലെര.

ഒരു ലെകാടുങ്കാറ്റിൽ കഠിന തപസ്സി ആ  ഋഷി.സിംഹവും പുലി കരടിയും അടക്കമുള്ള വന്യ മൃ പപാ
ലും അത്മുടക്കാൻ ഭയലെ5.പപ6 ഒരു നായ അപ7 എപ5ാഴും ഉണ്ടാവും  ദിവസം �ീറ്റപ്പുലി ആ ന
ാായലെയലെകാ പാഞ്ഞടുത്തു.ഭയന്നു പപായ നാ ഋശിയുലെട അടുത്ത് ഓടിലെയത്തി, �ീ നിന്ന് ര6
ലെ5ടാ നീയും ഒരു�ീറ്റപ്പുലി ആയി മാ എന്ന് പറഞ്ഞു.ആ നായ അപ5ാൾ  ഒരു �ീറ്റപ്പുലി ആയി 
മാറി�ീറ്റപ്പുലി അത് കണ്ട് തിരിഞ്.

അല്പപനരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വലിയ കടുവ�ീറ്റപ്പുലിലെയ ലെകാല്ലാനായി എത്.ഭയന്ന് �ീറ്റപ്പുലി വീണ്ടും 
 അടുത്ത്ഓടിലെയത്തി. ഉടലെനഋഷി അതിലെന കടുവ ആക്കി.നായയിൽ നി �ീറ്റ പുലിയായും കടു
വയായുംമാറിയപ5ാൾ മാംസാഹാരംഭ6ിച്ചുക്രൂര മൃഗമായി,എങ്കിലും ആശ് തലെന്നയായിരുന്നു 
അതുകഴി.
അങ്ങലെനയിരിലെക്ക ഒരു നാൾ ഒരു വ് ആശ്രമത്തിന് അരികിലെലത്തി.

അതിലെന എതിർക്കാനുള്ള പശഷി അവന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.വ്യാളി നടന് അടുപത്തക്ക്  എത്തിയ
പ5ാൾ അവ വീണ്ടുംഋഷിയുലെട  അടുലെത്തത്തി ഋഷി അവലെന കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള വ്യാ .പുതുജ
ന്മം  ലഭിച്ച വ്  മനസ്സിൽ �തികൂടി, ഇപ് എലെന്നക്കാൾ വലിയവനായ ഒരു മൃ എങ്ങുമില്ല.

എന്നാൽ കനിവുള്ള ഈ കൃഷി മറ്റ് മൃ പ6ികലെളയും എലെന്നപ് മാറ്റിപയക്കും അപ5ാൾ എനി കൂടു
തൽശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും  ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഏക അപ7ഹലെത്ത ലെകാല്ലുകയാണ്

തപസ്സിന് ശക്തിലെകാണ്ട് വ്യാളിയു �തി മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷി വീണ് നീ നായയായി മാറലെb എ
ന്ന് ശ.വ്യാളി വീണ്ടുംനായയായി മാ.
അങ്ങലെന അവൻ ഋഷിപയാട് മാപ്പു പറഞ് ഋഷിപയാട5ം അവിലെട ജീവിച്ചു.
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