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  ആമുഖം 

കുഴിമണ്ണ ഗവ: ഹയർസെ�ക്കൻഡറി �് കൂൾ ലിറ്റിൽ കൈ�റ്റ്�ിസെല 

കുട്ടി�ൾ തയ്യാറാക്കിയ മഴവില്ല് ഡിജിറ്റൽ മാഗ�ിൻ 

ഇവിസെ% പ്ര�ിദ്ധീ�രിക്കുന്നു . കുട്ടി�ളുസെ% സൃഷ് %ി�ൾ  

മി�വുറ്റവയാസെ0ന്ന് പറയുന്നതിൽ സെതറ്റില്ല .

എലാവിധ �ഹായവും സെ6യ്തു തന്നകുട്ടി�ൾക്കും സ്റ്റാഫിനും ലിറ്റിൽ 

കൈ�റ്�ിസെ; അകൈ�തവമായ നന്ദി 

എഡിറ്ററ്റാറിയൽ റ്റ@ാർഡ് 



എഡിറ്റ�ോറിയൽ റ്റ�ോർഡ്

റജി� ഷെ�റിൻ ടി

ഹി� ഷെ�റിൻ

ഫോത്തിമ ഫിദ പി

ദോവൂദ് മഠത്തിൽ

സജിത മക്കോട്ട്

അ�് ദ ുൽ ഗഫ ൂർ ഷെഎ



കയറിനകത്ത് കവിത

 പെ	ണ്ണന്ന വേ�ഷം അണിപെ�ത്തിയ 

രണ്ടിളം ജീ�നുകൾ 	ിടയുന്നു 

കരയുന്ന കറിപെ�യറ്റത്തു 

കദറിട്ട കാമഭ്രാന്തപെ� കൂത്തി നീ

രയായ�ളി വേ(ാകപെത്ത ശ	ിച്ചു 

കളിചിരി മുത്തുകൾ പെ	ാഴിവേയണ്ടിടത്തു 

തീക്കനൽ �ാരി�ിതറിയ �ിശ്വപെത്ത 

കാമാഭ്രാന്തന്മാർ മിഴികളടക്കാപെത 

തിരയുന്നതാപെര 

അടുത്ത �പെളവേയാ 

                                                                  ഹിബ പെഷറിൻ 



കവിത 

വയറിന്റെ	 സങ്കടം 

ഞാനാ പഹയന്റെ	 

കൂന്റെട തന്റെ�യുണ്ട് 

എ�ിട്ടും ആൾക്കാർ 

പറയു�ത് 

ചാടിപ്പ ായി എ�ാണ് 

               പ്പ"ഖരം  ഡി എം 



തല്ല് 
ഏത�ോ  കുരുത്തത	ട്  കോട്ടിയ മകനെ� അച്ഛൻ  �ല്ലി .അവനെ� കരച്ചിൽ കണ്ട 

ത�ഷം വിഷമം ത�ോന്നിയ അച്ഛൻ ക്ഷമ  നെ"ോദിച്ചു .അകതത്ത	് ത%ോയ മകൻ ത�ോട്ടു 

ബു	ിൽ �ിന്ന് കീറിയ ത%പ്പറുമോയി വന്നു .ആ ത%പ്പർ ചുരുട്ടി അച്ഛനെ� കയ്യിൽ  

നെകോടുത്തു .അച്ഛോ ഈ ത%പ്പർ ത%ോനെ4യോണ് ഇതപ്പോൾ എനെ� മ�സ്സ് .എത്ര ക്ഷമ 

ത"ോദിച്ചോലും ഇ�് ചുളു	് �ീ	ി സോധോരണ ത%ോനെ4യോ	ോൻ %റ്റില്ല .തമോ�ിങ്  

വതന്ന .അവനെ� വിളിച്ചു പുറത്തു %ോർ	് നെ"യ് �ിരുന്ന ബജോജ് സ്കൂട്ടറി�ടുതത്ത	് 

അവനെ� നെകോണ്ടു ത%ോയി .തമോ�ിനെ�ോന്ന് കി	റടി	ോനെ� സ്റ്റോർട്ട്  നെ"തH ?

അനെ�ങ്ങനെ� ? അ�് %റ്റില്ലതല്ലോ .അവൻ %റഞ്ഞു .അച്ഛൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോവ�്യം 

"വിട്ടിയതപ്പോൽ അ�് സ്റ്റോർട്ടോയി .കതണ്ടോ "ി4 കോര്യങ്ങൾ �മ്മൾ 

�രിയ്യോ	ണനെമങ്കിൽ �ല്ല "വിട്ടു നെകോടു	ണം .അ�് ഒരു "വിട്ടിൽ�രിയോയില്ല 

എങ്കിൽ �രിയോകുന്ന�് വനെര "വിട്ടണം .ഇത്രയും %റഞ്ഞു തമോനെ� രനെണ്ടണ്ണം കൂടി 

നെകോടുത്തു .തമോത�  ഇനെ�ന്തി�ോനെണന്ന് മ�സ്സി4ോതയോ ?ഇല്ലച്ഛോ ..�ിതന്നോട് %4തപ്പോഴും

%റഞ്ഞിട്ടുണ്ട് .ത�ോട്ടു ബു	ീന്ന് ത%പ്പർ കീറരുനെ�ന്ന് .



ശാന്തി ഇനിയെ	ന്ന്   കവിത

ചെ�ഞ്ചായം പൂശിചെയഴുചെ�ള്ളിയ 

�ക്രവാളം ചെ�ചെ� കൺ തിരുമ്മി 

ഇറാചെ�ത്തും മുമ്പേ� തുടങ്ങി 

തു�ികൾ മ്പേ#ാചെ$ #ാറു� തീ 

അഗ്നിജ്വാ$കൾ ചുചെ,രിക്കാൻ 

ഇ�ിയുമ്പേ�തുണ്ട് കരിയാത്ത  ഭു�ി 

കണ്ണു�ീർ ചെ#ാഴിയാത്ത ഭു�ി 

       
  പുഞ്ചിരി ചെ#ാഴിചെ9ാമ്പേരാ സൂര്യകിരണങ്ങൾ 

  ഭു�ിയിൽ ചെ�ചെ� #തിക്കമ്പേവ 

 ഓമ്പേരാമ്പേരായിതളും ചെ�ചെ� കൺ തുറന്നു 

 വാസ�മ്പേയാമ്പേരാ മുക്കിലും മൂ$യിലും 

സർക്കീ,ായി #തിചെയ �ടന്നു 

വിശ്വശാന്തിക്ക് ചെ�മ്പേ,ാ,മ്പേ�ാ 

 ടു� ഒത്തിരി �ാടുകൾ 

ഉറങ്ങാമ്പേറയിചെ�ങ്കിലും കണ്ണി�യടയുമ്പേ�ാൾ 

കാളപുറമ്പേത്തന്തിയ കാ$ചെJ 

കയറിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കു� 

ഇ� തുറക്കചെ, ജ�ം ത�ിക്ക് 

മ്പേവണ്ടിചെയങ്കിലും കാത്തിരിക്കും 

ശാന്തിക്ക് മ്പേവണ്ടി �ാത്രം 

 
                                           ഹിബ ചെPറിൻ 



അമ്മ 

കവിത     സി പ്രദീപ് 

അമ്മയെ�ന്നമ്മ 

അന്നമൂട്ടി� നന്മ 

അന്യെപയുന്നദ്യാക്ഷരം 

അമ്മിഞ്ഞപ്പാലമൃതം 

അദ്വൈദ തം  സ്നേ"ഹാഭിസ്നേ%കം 

അതിസ്നേലാലം മൃദുകരപരിലാളനം 

അഴസ്നേകലും സ്നേ*ലത്തുമ്പഭ�ം 

അറിവന്നാദ്യരംഭം അമ്മ-നന്മ 

അ*ഞ്ചല സഞ്ചാരത്തിൽ 

അഗ്നിനാളമാ�് കൂട്ടാ�മ്മ 

അഴലിൻ വഴി�ിൽ യെപയ്യും 

അലിവിൻ കുളിര�മ്മ 

ആരും കാണായെതത്തി 

അരുമക്കിടാസ്നേവസ്നേ�ാതി 

അകതാരിൻ മുറിവുള്ളത്തിൽ 

അമൃതാ�ി യെപയ്തമ്മാ 

അമ്മയെ�ന്നമ്മ 

അന്നമൂട്ടി� നന്മ 

അന്യെപയുന്നദ്യാക്ഷരം 

അമ്മിഞ്ഞപ്പാലമൃതം 



ഉണങ്ങിയ മരം   

ഒരു മഞ്ഞു കാലം .രാവിലെല രാവിലെല ഞാലെ�ഴുന്നേ�റ്റു ,ചുറ്റുപാടാലെക 

മഞ്ഞാണ് .ആ കാഴ്ച എലെ� ആകർഷിച്ചു .ഞാൻ ഓടി മുറിയിൽ ലെ(�് 

എലെ) മുത്തശ്ശലെ� വിളിച്ചു.�ല്ല തണുപ്പുള്ളതുലെകാണ്ടു മുത്തശ്ശൻ 

എഴുന്നേ�റ്റില്ല .ഞാൻ മുത്തശ്ശലെ� വീണ്ടും വിളിച്ചു .അന്നേ7ാഴും എഴുന്നേ�റ്റില്ല

.അന്നേ7ാഴാണ് എ�ിക്ക് ഓര്മ വ�ത് ഇ�് മുത്തശ്ശലെ) 

എഴുപത്തിലെയാ�ാം പിറ�ാളാണ് .മുത്തശ്ശൻ എഴുന്നേ�റ്റു .ഞാൻ 

മുത്തശ്ശ�് ജന്മദി�ാശംസകൾ ന്നേ�ർന്നു .മുത്തശ്ശൻ എ�ിക്ക് ഒരുമ്മ തന്നു

.എ�ിക്ക് ഒരുപാട് സന്നേCാഷമായി .ഇ�് എ�ിക്ക് സ് കൂളുണ്ട്

.ന്നേപാകുന്നേHാൾ മുത്തശ്ശ�് ഒരുസമ്മാ�ം വാങ്ങണം .മുത്തശ്ശ�് 

സന്നേCാഷമാകും .ഞാൻ അച്ഛന്നേ�ാട് കാശ് ന്നേ(ാദിച്ചു .അച്ഛൻ ത�ില്ല

.അമ്മന്നേയാട് ന്നേ(ാദിച്ചു .അമ്മയും ത�ില്ല.ഈ വയസ്സാൻ കാലത്ത് 

അന്നേങ്ങർക്കു സമ്മാ�ം   എCി�ാ?വയസ്സായാൽ ഒരു മൂലയിൽ 

ഒതുങ്ങികൂടണം .ഉണങ്ങിയ മരമായാൽ........�ീ  ന്നേപായി 

�ാലക്ഷരംപഠിക്കാൻ ന്നേ�ാക്ക് .അത് മുത്തശ്ശൻ ന്നേകട്ടൂഎ�ാ ന്നേതാന്നു�ത് 

എ�ിക്ക് സങ്കടമായി .അന്നേ7ാഴാണ് പുറത്തു �ി�് ഒരു വിളി ന്നേകട്ടത്

.ഞാൻ പുറന്നേത്തക്കു ലെ(ന്നു .മുത്തശ്ശലെ) സുഹൃത്താണ് .മുത്തശ്ശലെ� 

വിളിക്കുന്നു എ�് പറയാൻ പറഞ്ഞു .ഞാൻ മുത്തശ്ശലെ� വിളിച്ചു

.മുത്തശ്ശൻ വന്നു .അവർ എലെCാലെക്കന്നേയാ സംസാരിച്ചു .എന്നേCാ 

സംഘട�ലെയ7റ്റിന്നേയാ വയസ്സായവർ മാത്രമുള്ള സംഘട�.മുത്തശ്ശലെ� 

അതിലെ) പ്രസിഡ)ാകാൻ തീരുമാ�ിച്ചു.ദിവസങ്ങൾ ഒഴുകി 

ലെകാണ്ടിരുന്നു ,തടയലും (ായാലുമില്ലാലെത .ആയിടക്കാണ് എലെ� 

ന്നേ]ാസ്ടലിയ്ക്കാൻ തീരുമാ�ിച്ചത് .എന്നേ7ാലെഴങ്കിലും അമ്മ വിളിക്കുന്നേHാൾ 

മാത്രമാണ് വീട്ടിലെല കാര്യങ്ങളറിയു�ത് .അമ്മാവിളിക്കുന്നേHാൾ എല്ലാ 



കാര്യങ്ങളും പറയും .മുത്തശ്ശലെ�ക്കുറിച്ചു മാത്രം പറയില്ല .ഞാൻ 

മുത്തശ്ശലെ�ക്കുറിച്ചു ന്നേ(ാദിച്ചാലും ന്നേകൾക്കാത്ത ഭാവം �ടിക്കും .പിലെ� 

പിലെ� ഞാനും മുത്തശ്ശലെ�ക്കുറിച്ചു ന്നേ(ാദിക്കാലെതയായി .ഒരുദിവസം 

എലെ) മാമ്മൻ വന്നു .മാമനുംടീച്ചറും  എലെCാലെക്കന്നേയാ സംസാരിക്കു�ത്

ഞാൻ കണ്ടു .മാമ്മൻ എലെ� വീട്ടിന്നേലക്ക് വിളിച്ചു .ഞാൻ മാമ്മലെ) കൂലെട 

വീട്ടിന്നേലക്കു പുറലെ7ട്ടു .എന്നേ�ാലെടാന്നും പഞ്ഞില്ല .എങ്കിലുംമാമ്മലെ) 
മുഖത്ത് എ�ിക്ക് വായിലെച്ചടുക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു

.വീട്ടിലെലത്തിയന്നേ7ാൾ ന്നേത�ീച്ചക്കൂട്ടം ന്നേപാലെല വീടി�് ചുറ്റും ആളുകൾ

.ആളുകൾ പരസ്പരം അടക്കം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു .അപകട 

മരണമായിരുന്നു .�ല്ല മനുഷ്യ�ായിരുന്നു .എC് പറയാൻ വിധി !

അല്ലാലെതCാ .ഞാൻ വീട്ടിന്നേലന്നേക്കാടൻ തു�ിഞ്ഞു .അന്നേ7ാൾ മാമ്മൻ 

പറഞ്ഞു .ന്നേമാളുലെട അച്ഛൻ ന്നേപായി .എ�ിക്ക് സങ്കടം ലെകാണ്ട് എ) 

ലെ(യ്യണലെമ�റിയില്ല .അമ്മലെയ സമാധാ�ി7ിക്കന്നേണാ ?അന്നേതാ 

മുത്തച്ഛലെ� സമാധാ�ി7ിക്കന്നേണാ ?ഞാൻ ലെപാട്ടിക്കരഞ്ഞു .കാല(ക്രം 

മുന്നേ�ാട്ട് കറങ്ങി .അച്ഛലെ) മരണന്നേശഷം വീടിലെ) ഉത്തരവാദിത്വം 

മുത്തച്ഛ�ായിരുന്നു .മുത്തശ്ശലെ) സുഹൃത്തുക്കൾ മുത്തശ്ശലെ�ന്നേത്തടി 

വരുമായിരുന്നു .അ�് ആദ്യമായി എ�ിക്ക് മ�സ്സിലായി .വയസ്സായാലും

ഉത്തരവാദിത്വം തീരുകയില്ല .വയസ്സായാലും ഒരു മൂലയിൽ 

ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയല്ല ന്നേവണ്ടത് .അത് അമ്മയ്ക്കും ഒരുപാഠമായിരുന്നു

.എല്ലാത്തിനും എല്ലാവര്ക്കും ഒരു സമയമുണ്ട് .ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെല 

ഓന്നേരാ ലെ(റിയ കല്ലിനു ന്നേപാലും .



സ്നേ�ഹത്തിന്റെ� ശക്തി 
അവരുടെ� ആ വർദ്ധക്യജീവിതം അതിധീരമായിരുന്നു .ഒരു നല്ല
രാവിടെ� ശുദ്ധ വായു ഉള്ളിലേ�ടെ ടുത്തു ടെകാണ്ട് ഞാടെനഴുലേ'റ്റു

.പ്രഭ�്കർഥ്യങ്ങൾ ് ലേ.ഷം ഞാൻ പകൽ കാഴ്ച കാണാൻ

ലേകാ�ായിൽ ടെ5'് നിന്നു .ചുറ്റുപാടും ലേനാ ി .കൺ കുളിർടെ 

കാഴ്ചകൾ കണ്ടുടെകാണ്ടിരിടെ  ,ആ വ�ിയ കാഴ്ച എടെ'

അലേങ്ങാട്ടാകർഷിച്ചു .

 ഒരു വൃദ്ധ .ആ വൃദ്ധയ്ക്ക് നല്ലതായി ഒന്നും തടെ'യില്ല

.അർദ്ധനഗ്നമായ അവരുടെ�കാതും കൈകയും കുനിഞ്ഞ .രീരവും

അതാണ് സൂ5ിപ്പിക്കു'ത് .അവലേരാടു ലേ5ാദിച്ചു ."എന്താ

എവിടെ�?"അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു ക്രൂരനുഭവമായിരുന്നു .ആ വൃദ്ധ
ഒരു ദിവസം രാവിടെ� ന�ന്നു ലേപാകുകയായിരുന്നു

,അവർക്കുലേപ്പാൾ ക്ഷീണം ലേതാ'ി .അവിടെ� കണ്ട ഒരാലേളാ�്

എങ്ങിടെനടെയങ്കിലും തടെ' വീട്ടിടെ�ത്തി ണടെമ'ഭ്യർഥിച്ചു .ആ

മനുഷ്യൻ അയാളുടെ� ക�മ നിർവഹിച്ചു ,ആവൃദ്ധ വീട്ടിടെ�ത്തി

.അവർടെ ാരു മകനുണ്ട് മുഴുകു�ിയനായിരുന്നു അവനാലേരയും

ലേനാക്കുകയില്ല .ആ വൃദ്ധയ്ക്ക് ആണായിട്ടും ടെപണ്ണായിട്ടും ആടെക

ഒലേ' ഉള്ളൂ .സ്വന്തം അമ്മടെയ ഒരു .�്യമായിട്ടാണവൻ

കണ്ടിരു'ത് .പടെക്ഷ അവടെനന്നുടെവച്ചാൽ ആ അമ്മയ്ക്ക്

ജീവനായിരുന്നു .

  അവർ വീട്ടിടെ�ത്തിയലേപ്പാൾ മകനവിടെ�യുണ്ടായിരുന്നു .ആ

'അമ്മ പറഞ്ഞു ."ലേമാലേന എനി ് ദാഹിക്കുന്നു .എനി ിത്തിരി

ടെവള്ളം താരം പറ്റുലേമാ?"എ'ിട്ട് ആ 'അമ്മ മാറിനിന്നു .അവർ ്



അവടെന ഭയമായിരുന്നു .ഭാഗ്യം അവനവർക്കു ടെവള്ളംടെകാടുത്തു

.ആ ടെവള്ളം വായിലേ�ടെ ാഴിച്ചലേപ്പാൾ ആ അമ്മയുടെ�

കണ്ണിആനന്ദാശ്രു ടെപാഴിഞ്ഞു .
അവൻ പുറലേത്തക്കു ലേപായി ആ അമ്മ അവടെന കാത്തിരുന്നു

.സമയം സന്ധ്യയായലേപ്പാൾ 'അമ്മ മകടെനലേത്ത�ി

ടെവളിവടെരടെയത്തി .ലേവ�ി പ്പുറത്തു മടെcാരാളുമായി അവൻ

സംസാരിക്കു'ത് അവരുടെ� ശ്രദ്ധയിൽ ടെപട്ടു .ആ അമ്മയ്ക്ക്

ലേകൾക്കു' വിധമായിരുന്നു അവരുടെ� സംഭാഷണം .അത്

ലേകൾ ാൻ ലേവണ്ടി അവർ കാത് കൂർപ്പിച്ചു .അത് ലേകട്ടവർ ടെഞട്ടി

.അമ്മടെയ ലേനാ ാടെനനി ് വയ്യ അവടെര സംരക്ഷി ാടെനാന്നും

എനി ാവില്ല .ലേകൾക്കു' ആളുടെ� കണ്ണ് നിറയു'ത് ആ അമ്മ
കണ്ടു 

ആ സംഭാഷണം മുഴുവൻ ലേകൾ ാനാ 'അമ്മ നി'ില്ല .സങ്ക�വും

മലേനാലേവദനയും സഹി ാനാകാടെത ആ അമ്മവീ�് വിട്ടിറങ്ങി .

   എ'ിട്ടും ആ അമ്മയ്ക്ക്  തടെg മകടെനക്കുറിച്ചു പരാതിയും

പരിഭവവുടെമാന്നുമില്ല .തടെg മകന് ഒരു കുഴപ്പവും വരരുലേത

എ'ാണ് ആ അമ്മയുടെ� പ്രാർഥന .വൃദ്ധയുടെ� അനുഭവം ലേകട്ട്
ടെഞട്ടിയ ഞാൻ അവടെര എടെg വീട്ടിലേ� ്

ക്ഷണിച്ചു.എടെ'ങ്കിലും എടെgമകൻവന്നു വിളിച്ചാൽഅവടെര
ലേപാകാനനുവദി ാടെമ' ഉറപ്പിൽ അവർ എടെg കൂടെ� വന്നു

.എനി ് ലേhഹം തരു' മുത്തശ്ശിയായ് സലേന്താഷലേത്താടെ�
അവർ ഞങ്ങളുടെ� കൂടെ� ജീവിക്കുന്നു



അമ്മയുടെ� കണ്ണൂനീർ        കഥ

ഒരു നാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്ന അമ്മായു� കഥയാണിത്  വർദ്ധക്യമായാൽ ഓര!ാ

അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും അനുഭവിക്കുന്ന രവദനകളുംയാതനകളും ആശങ്കയും

ഏഴിൽ പറയുന്നു .

!ാവിടെ1 എട്ടു മണി സര5ാഷത്തിടെ8യും സങ്ക�ത്തിടെ8യും കാ1ഘട്ടമാണന്ന്

."!മണീ,എടെ8ഷർട്ടും മുണ്ടും എവിടെ� ?"ഭർത്താവ് !മണിരയാ�് രദദ്ധ്യടെ<ട്ടു

.ഷർട്ട് രതയ്ക്കാൻ ഇസ്തി!ിടെ<ട്ടി അതിന് മുകളിൽ ടെവച്ച് !മണി അടുക്കളയിര1ക്ക്

ടെപാന്നു .അയാൾ വന്നു രനാക്കുരDാൾ ഇസ്തി!ിടെ<ട്ടിയുടെ� താപത്താൽ ഷർട്ട്

ക!ിഞ്ഞി!ിക്കുന്നു .രദഷ്യത്താൽ അയാളവടെള അ�ിച്ചു .അത് അവടെള വല്ലാടെത

രവദനി<ിച്ചു .അവൾ അകരത്തക്ക് രപായി .ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ഷർട്ടുംമുണ്ടുമായി

അയാൾ രIാ1ിക്ക് രപായി .

അന്ന് മ�ങ്ങി വ!ാൻ പതിവിലും വൈവകി !മണി ഭർത്താവിടെന കാത്തു വാതിൽ

പ�ിയിൽ ചാ!ിയിരുന്നു .!ാത്രി പത്ത!മണിക്ക് അയാൾ വന്നു .അയാൾ നാലു

കാ1ി1ാണ് വരുന്നടെതന്ന് !മണിക്കു രതാന്നി .അയാൾ അകരത്തക്ക് ന�ന്നു

.അവൾ പിന്നാടെ1 ന�ന്നു .ഷർട്ട് ഉരുകിയതിടെനക്കുറിച്ചു  വീണ്ടും വഴക്കായി

.അയാൾ അവടെള അവടെള വീണ്ടും തല്ലി .പിരറ്റന്ന് !ാവിടെ1 നല്ല ചുടുചായയുമായി

അരQഹത്തിടെ8 മുDിടെ1ത്തി .അവളുടെ� മുഖരത്തക്ക് എങ്ങിടെന രനാക്കുടെമന്ന്

വിചാ!ിച്ചി!ിക്കുകയായിരുന്നു.  അയാൾ അവരളാ�് ക്ഷമരചാദിച്ചു അവർ ഒന്നായി

.മദ്യത്തിടെ8 1ഹ!ിയിൽ നിടെന്ന ഞാൻ തല്ലി .എരന്നാ�് ക്ഷമിക്കൂ .അവടെള

സര5ാഷി<ിക്കാൻ അന്നവർ സിനിമക്കു രപായി .തി!ിടെക വരുരDാൾ !ണ്ടു

രപരും കഥകളും പറഞ്ഞു !സിച്ചു രറാഡ!ികിലൂടെ� ന�ക്കുരDാൾ ഒരു കാർ

അവടെ!ഇ�ിച്ചിട്ടു നിർത്താടെത ക�ന്നു രപായി .ആര!ാ അവടെ!

ആശുപത്രിയിടെ1ത്തിച്ചു .!മണിക്കു കാ!്യമായപ!ിടെക്കാന്നുമില്ലായിരുന്നു .പടെക്ഷ

അവരുടെ�ഭർത്താവിന്  പ!ിക്ക് ഗുരുത!മായിരുന്നു .!മണി ഭർത്താവിടെന നന്നായി

പ!ിച!ിച്ചു .പടെക്ഷ അയാൾ അധിക കാ1ം Iീവിക്കില്ല എന്ന സത്യം

രഡാക്ട്�ർമാർ അവരളാ�് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല .ഒരു ദിവസം ചായ വാങ്ങാൻ രപായി



തി!ിടെക വന്നര<ാൾ അയാൾ മ!ിച്ചു കി�ക്കുന്നതാണ് !മണികണ്ടത് .അവളുടെ�

ഉദ!ത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വളരുന്നുണ്ടായിരുന്നു .

!ണ്ടു മാസങ്ങൾക്കു രശഷം അവടെളാരു കുഞ്ഞിന് Iന്മം നൽകി .അയൽപക്കടെത്ത

വീട്ടിൽ വീട്ടുപണികൾടെചയ്തു കിട്ടുന്ന കാശ് ടെകാണ്ടാണ് അവർ മകടെന പഠി<ിച്ചത്

.സുധിൻ ഇര<ാൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുകയാണ് .തയ്യൽ അറിയാവുന്ന തടെ8

അമ്മക്ക് അവൻ ഒരുതയ്യൽ ക�യിൽ രIാ1ി കടെണ്ടത്തി .സുധിൻ പി Iി പഠനം

പൂർത്തിയാക്കി .അവൻ സ്വ5മാടെയാരു രIാ1ി കടെണ്ടത്തി .അമ്മടെയ പിടെന്ന

അവൻ രIാ1ിക്കു രപാകാനനുവദിച്ചില്ല .അമ്മയുടെ� നിബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി

അവൻക1്യാണം കഴിച്ചു ,സുമന വന്നതിന് രശഷമാണ് വീ�ിടെനാരു Iീവൻ

ടെവച്ചത് .

Iീവിതം സര5ാഷരത്താടെ� മുരന്നാട്ടു രപായിടെക്കാണ്ടിരുന്നു .ഒരു ദിവസം സുമന

സുധിരനാ�് രചാദിച്ചു നമുക്കും രവരണ്ട ഒറ്റടെക്കാരു Iീവിതം .നമ്മൾ രവടെറ വീ�്

ടെവച്ച് താമസം മാറ്റിയാര1ാ .അമ്മടെയ ഒറ്റക്കാക്കിയിട്ടു രപാകാരനാ ,സുധിൻ

രദഷ്യടെപട്ടു .സുമനയുടെ� നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അവസാനം അവൻ സമ്മതിച്ചു

.തത്കാ1ം ഒരു വാ�ക വീട്ടിര1ക്കുമാറാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു .'അമ്മ

എതിർടെ<ാന്നും പറഞ്ഞില്ല .സങ്ക�ം ഉള്ളിടെ1ാതുക്കി .പിരറ്റദിവസം സുധിനും

സുമനയും വാ�ക വീട്ടിര1ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി മ�ങ്ങി വരുരDാൾ അവർ

സഞ്ച!ിച്ച ടെ�രDാവാൻ ട്രക്കി1ി�ിച്ചു .സുധിൻ മ!ിച്ചു.അമ്മയുടെ� കണ്ണുനീ!ിടെ8

ശക് തി അന്നാണ് സുമനയ്ക്കു മനസ്സി1ായത് 



വാടിത്തളർന്ന കുരുന്നു പൂവ് 

ഓടിനുള്ളിലൂടെട കുതിച്ചുവന്ന മഴതുള്ളികൾ ഉണ്ണിയുടെട കവിളിൽ മുത്തമിട്ടു .പുറത്തു

മഴയുടെട ഘ%ാര ശബ്ദം പരന്നിരുന്നു .പുലരിയുടെട കിരണങ്ങൾ ഇടെടക്കിടെട എത്തി നക്കി

.ഓടിനത്തുമ്പിൽ നിന്ന് ടെവള്ളി നൂല് ടെകാണ്ട് ഘതാരണം ചാർത്തിയിരുന്നു

.ഉമ്മറത്തിരുന്നു ടെകാണ്ട് അപ്പുഘവട്ടൻ രാമായണം വാഴിക്കുകയാണ് .ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന്

ഉണർന്ന ക്ഷീണമുണ്ണിടെയ അഘ?ായുംവിട്ട് മാറിയിരുന്നില്ല .കിഴഘക്ക മുറിയിൽ നിന്ന്

അച്ഛമ്മയുടെട നിരങ്ങലും മൂളലും ഘകൾക്കാം .പാവം വാർദ്ധക്യത്തിടെF മട്ടു?ാവിൽ

മരണം ഘനരിൽ കണ്ടു കിടക്കുകയാണ് .

അടുക്കളത്തളത്തിടെല പാത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ കലപില കൂട്ടുന്നുണ്ട് .ഉണ്ണി തടെF മുണ്ട്

മുറുക്കിചുറ്റി.എന്നാലുമത് എഘ?ാഴും അഴിഞ്ഞു ഘപാകും വിധത്തിലായിരുന്നു

.ഉറക്കത്തിൽ നിടെന്നഴുഘന്നറ്റാൽ അച്ഛമ്മടെയകാണുക അവടെF പതിവാണ്. അച്ഛമ്മയുടെട

തഘലാടൽ ലഭിക്കുന്നതിലും വലിയ കാര്യം അവന് ജീവിതത്തിലില്ലായിരുന്നു .ഞാൻ

പതുടെക്ക പടികൾ ചവിട്ടി അച്ഛമ്മയുടെട മുറിയിഘലക്ക് ടെചന്നു .എവിടെട നിഘന്നാ

നിരക്കാവും മൂളലും ഘകൾക്കുന്നുണ്ട് .ഞാനാടെക അമ്പരന്നു .ഈ സമയത്ത് അച്ചമ്മ

എവിടെട ഘപായതാ .അച്ചഘമ്മ"? ഞാൻ നീട്ടി വിളിച്ചു .അഘ?ാഴാണ് കിടക്കയുടെട

മറുവശത്തു നിന്ന് അച്ഛമ്മയുടെട ശബ്ദമുയർന്നത് ."എടാ ഉഘണ്ണ്യ തനിങ്ങു വഘന്ന

".അച്ഛമ്മയുടെട ശബ്ദമാടെക ഇടറിയിരുന്നു.ഞാൻ ശബ്ദം ഘകട്ടയിടം ലക്ഷ്യം ടെവച്ചു

.അഘ?ാഴാണ് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചത് .അച്ഛമ്മ കമിഴ് ന്ന് വീണു കിടക്കുകയാണ്

.അച്ഛമ്മയശ്വാസം നീട്ടി വലിച്ചു .ഞാനാടെക ടെഞട്ടിത്തരിച്ചുഘപായി .എന്ത്

ടെചയ്യണടെമന്നറിയാടെത ആടെക നട്ടം തിരിഞ്ഞു ."അപ്പുഘവട്ടാ........ " ഞാനുറടെക്ക

നിലവിളിച്ചു .അമ്മടെയ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല .അമ്മക്ക് അച്ഛമ്മടെയ

കാണുന്നതുതടെന്നടെവറു?ാണ് .അപ്പുഘവട്ടൻ അവിടെടടെയത്തി .ഞാൻ അച്ഛമ്മയുടെട ഘനടെര

വിരൽ ചൂണ്ടി .കണ്ണിൽ നിന്നും അഘ?ാടെയക്കും കണ്ണുനീർ ഉറ്റി വീണിരുന്നു

.അപ്പുഘവട്ടനും ഞാനും അച്ഛമ്മടെയ തങ്ങിനിറുത്തി .പിടെന്ന കിടക്കയിൽ കിടത്തി

.അച്ഛമ്മ മരണടെത്ത മുഖാമുഖം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു .കൈകകാലുകൾ



വിരഘങ്ങാലിക്കാൻതുടങ്ങി .അപ്പുഘവട്ടഘനാട് പറഞ്ഞു ,നീഘപായി നിടെF

അമ്മടെയവിളിക്ക് .അപ്പുഘവട്ടൻ വിതുമ്പാൻ തുടങ്ങി .

പതിടെയ ഞാൻ അടുക്കളയിഘലക്കു കാലുടെവച്ചു .അവിടെട അമ്മ പ്രാതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന

തിരക്കിലായിരുന്നു .അച്ഛൻ ടെകാലയിലിരുന്നുടെകാണ്ടു എഘന്താ ഉരുവിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു

.അപ്പുഘവട്ടൻ പതിടെയ അച്ഛടെF അടുത്ത് ടെചന്നു .എറിഞ്ഞു തീർന്ന സിഗരറ്റുകൾ അച്ഛൻ

ഒരുഡ?യിലിട്ട് തിരുമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു .അച്ഛടെF വിടർന്ന കണ്ണുകൾ ഉണ്ണിയുടെട ഘനടെര

തിരിഞ്ഞു ."ഘന്ത്യ ഉഘണ്ണ്യ നീ ഇവിടെട ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് ".അവൻ നടന്നടെതല്ലാം

അച്ഛടെന അറിയിച്ചു .ഉടൻ തടെന്ന എഴുഘന്നറ്റ് അച്ഛൻ അകത്തളത്തിഘലക്ക് നടന്നു .

അമ്മയുടെട അരികിൽ ടെചന്ന് അച്ഛൻ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുയർത്തി ."ഘട്യ ഉഘമ ,നീ ഇവിടെട

എടെന്തടുക്കുവാ .അവിടെടഅമ്മടെയ മരണം പാതി വിഴുങ്ങിയിരിക്കുകയാ "."നീ ഇച്ചിരി

ചുടുടെവള്ളവുമായി ഘവഗം വാ ".അച്ഛന് അമ്മടെയ ഘപടിയാ അമ്മ

പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ."ഈ തള്ളക്ക് എന്നും ഇത് തടെന്നയാണഘല്ലാ പണി

മനുഷ്യടെന ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ................ "അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ചൂടു ടെവള്ളം ടെകാണ്ട് ഉണ്ണി

അച്ഛമ്മയുടെട കൈകയ്യും കാലും ചൂട് പിടി?ിച്ചു .അഘ?ാടെയക്കും അച്ഛൻ രാമൻ കൈവദ്യടെര

വിളിച്ചു ടെകാണ്ട് വന്നു .കൈവദ്യര് അച്ഛമ്മയുടെട ടെനറ്റിയിൽ ടെതാട്ടു ഘനാക്കി .ടെചറിയ

പനിയുണ്ട് .കൈവദ്യർ ഘവണ്ട മരുന്ന് എഴുതി ടെവച്ച് യാത്രയായി .അഘ?ാഴും അച്ചാമ്മ

നിരങ്ങി മൂളിടെക്കാണ്ടിരുന്നു .കുറി?ടി ഒന്ന് വായിച്ചാ ഘശഷം അച്ഛൻ ഉണ്ണിഘയാട്

കവലയിൽ ഘപായി മരുന്ന് വാങ്ങി ടെകാണ്ട് വരൻ പറഞ്ഞു .ഉണ്ണി കുറിഘ?ാന്നു

ഘനാക്കിയിട്ടു അമ്മഘയാട് കുറച്ചു ചായ ഘചാദിച്ചു .പിടെന്ന ഷർട്ട് മാറ്റി ചായയും കുടിച്ചു

ഉഘmഷവാനായി ഉണ്ണി പടിയിറങ്ങി  കവലയിഘലക്കു നടന്നു .

കവലയിൽ തിരക്കില്ലായിരുന്നു .ഉണ്ണി നായരുടെട കടയിൽ കയറി കുറി?് ടെകാടുത്തു

.നയഘരട്ടൻ അഘതാന്നുവായിച്ചിട്ടു ഉണ്ണിയുടെട മുഖഘത്തക്ക് ഘനാക്കിയിട്ടു പറഞ്ഞു .നിടെF

അച്ഛൻ എനിക്ക് ഇഘ?ാൾ വിളിച്ചിരുന്നു കവലയിൽ തിരക്കില്ലായിരുന്നു .ഉണ്ണി

നായരുടെട കടയിൽ കയറി കുറി?് ടെകാടുത്തു .നയഘരട്ടൻ അഘതാന്നുവായിച്ചിട്ടു

ഉണ്ണിയുടെട മുഖഘത്തക്ക് ഘനാക്കിയിട്ടു പറഞ്ഞു .നിടെF അച്ഛൻ എനിക്ക് ഇഘ?ാൾ

വിളിച്ചിരുന്നു .നിടെF അച്ഛമ്മ ".അയാടെളഘന്താ മറച്ചു ടെവക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ

അഘnഹഘത്താട് കാര്യം തിരക്കി ."ന്താ ടെF അച്ഛമ്മക്ക് ".നിടെF അച്ഛമ്മ മരുന്നുകൾ



ഘവണ്ടാത്ത ഘലാകഘത്തക്ക് ഘപായി ഘമാടെന ".ഉണ്ണിയുടെട കൈകകാലുകൾ വിറച്ചു .കണ്ണിൽ

ഇരുട്ട് മൂടാൻ തുടങ്ങി .അഘ?ാൾ ട്രാക്കിലൂടെട കടന്നു വന്ന ടെട്രയിനിടെF ശബ്ദം അവന്

അവടെFഅച്ഛമ്മ അവടെന വിളിക്കുന്നത് ഘപാടെല ഘതാന്നി.അവൻ ആ ശബ്ദം

ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടി ..നിടെF അച്ഛമ്മ ".അയാടെളഘന്താ മറച്ചു ടെവക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ

അഘnഹഘത്താട് കാര്യം തിരക്കി ."ന്താ ടെF അച്ഛമ്മക്ക് ".നിടെF അച്ഛമ്മ മരുന്നുകൾ

ഘവണ്ടാത്ത ഘലാകഘത്തക്ക് ഘപായി ഘമാടെന ".ഉണ്ണിയുടെട കൈകകാലുകൾ വിറച്ചു .കണ്ണിൽ

ഇരുട്ട് മൂടാൻ തുടങ്ങി .അഘ?ാൾ ട്രാക്കിലൂടെട കടന്നു വന്ന ടെട്രയിനിടെF ശബ്ദം അവന്

അവടെFഅച്ഛമ്മ അവടെന വിളിക്കുന്നത് ഘപാടെല ഘതാന്നി.അവൻ ആ ശബ്ദം

ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടി .



തീരാത്ത വ്യസനം 

ദേവനൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ സദേ�ാഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ

ഒരു കുടുംബമുണ്ടായിരുന്നു .അമ്മയും അച്ഛാണ് നും രണ്ടു

മക്കളുമടങ്ങുന്നതാണ് കുടുംബം .അമ്മയുടെട ദേ2ര് സിന്ധു ,അച്ഛൻ

സുദേരഷ് ,മൂത്ത മകൾ അഞ്ചു ,ഇളയവൾ അച്ചു .ഈ ഗ്രാമത്തിടെ>

അറിയടെ?ടുന്നു ഇവരുദേടത് .

മക്കളുടെട 2രീക്ഷ അടുത്തു വരുന്നു .അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വ>ിയ

വി്യാഭ്യാസടെമാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല .അവരുടെട മക്കടെളങ്കിലും

2ഠി?ിച്ചു  ഉദേ്യാഗസ് ഥരാക്കണടെമന്നായിരുന്നു അവരുടെട

ആഗ്രഹം .മക്കൾ2രീക്ഷക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിടെക്കാണ്ടിരുന്നു

.ഇതിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അതിയായ സദേ�ാഷം ദേതാന്നി

.ഓദേരാ വർഷവും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങുദേPാൾ അവർ മക്കൾക്ക്

സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങി ടെകാടുത്തു .

അഞ്ചു ഈ വർഷം പ്ലസ് വണ്ണിന് ദേSരുകയാണ് ,അച്ചു

ഒന്2തിദേ>ക്കും കുടുംബം അത്ര 2ണക്കാടെരാന്നുമായിരുന്നില്ല

.അഞ്ചുവിടെന 2ഠി?ിക്കണടെമങ്കിൽ ഒരു2ാട് കാശ് ദേവണം

.അച്ഛനും അമ്മയും കിടക്കാൻ ദേ2ാകുദേPാൾ ഇങ്ങടെന Sർച്ച

ടെSയ്യുന്നത് അഞ്ചു ദേകട്ടു .അഞ്ചു അത് അച്ചുവിദേനാട് 2റഞ്ഞു

.അവക്ക് അത് ദേകട്ടദേ?ാൾ സങ്കടമായി .അവരുടെട വീടിനടുത്തുള്ള

കുട്ടികൾടെക്കല്ലാം ഏട്ടന്മാരുണ്ട് .അവർക്കില്ല .അവർക്കും

ഒരുഏട്ടനുണ്ടായിരുന്നു .അഞ്ചാം വയസ്സിൽമരിച്ചുദേ2ായി



.അവർക്ക് ഏട്ടനില്ലാത്തതിടെa വിഷമം അവർ എന്നും

കിടക്കുദേPാൾ2ങ്കുടെവക്കുമായിരുന്നു .

അവരുടെട വ>്യച്ചന് മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് .രണ്ട് ആണും ഒരു ടെ2ണ്ണും

.വ>്യച്ഛടെa മകൾക്കു അവരുടെട ഏട്ടന്മാർ 2>തും

വാങ്ങിടെകാടുക്കുദേPാൾ അഞ്ചുവിനും അച്ചുവിനും സങ്കടമായിരുന്നു

.വ>്യച്ഛടെa മകനായ ഹരിദേയട്ടൻ ഒരു ിവസം വീട്ടിൽ വന്നു

അദേ?ാൾ അഞ്ചുവും Sിഞ്ചുവും ഹരിദേയട്ടദേനാട് അവരുടെട

സങ്കടങ്ങൾ 2ങ്കുടെവച്ചു .അന്നുമുതൽ ഹരിദേയട്ടൻ അവർക്കും

സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിടെക്കാടുക്കാൻ തുടങ്ങി .ഹരിദേയട്ടടെന

അഞ്ചുവിനും ചുഞ്ചുവിനും വളടെര ഇഷ്ടമാണ് .സാധനങ്ങൾ

വാങ്ങിടെക്കാടുത്തിട്ടല്ല .ഒരു ഏട്ടടെa ദേhഹം അവർക്ക് 

നൽകുന്നത് ഹരിദേയട്ടനാണ് .

ഹരിദേയട്ടന് ദേiാ>ി ആവശ്യത്തിന് വിദേശത്തു ദേ2ാദേകണ്ടി വന്നു

.അഞ്ചുവിനും അച്ചുവിനും അത് വളടെര സങ്കടമുണ്ടാക്കി .അദേതാടെട

അവർക്കു ഏട്ടടെa വാത്സ>്യം കിട്ടാതായി .അവരുടെട അമ്മയ്ക്കും

അച്ഛനും ഹരിദേയട്ടടെന വ>ിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു .സ്വ�ം

മകനായിട്ടാണ് അവർ അവടെന കണ്ടിരുന്നത് .അഞ്ചുവിന് ടി ടി

സി ക്ക് 2ഠിക്കാനായിരുന്നു ദേമാഹം .അവളുടെട ഇഷ്ടത്തിന്

അച്ഛൻ എതിര് നിന്നില്ല .ബുദ്ധിമുട്ടിയാടെണങ്കിലും അതിനുള്ള

2ണം അച്ഛൻ കടെണ്ടത്തി . 



അഞ്ചുവിടെaയും അച്ചുവിടെaയും അച്ഛന് വയസ്സായി വരികയാണ്

.ഇടയ്ക്ക് ഹരിദേയട്ടടെa കത്തുകൾ വരാറുണ്ട് അച്ചു ഇദേ?ാൾ അച്ഛടെന

കൃഷി?ണിയിൽ സഹായിക്കാറുണ്ട് 

വർഷങ്ങൾ കടന്നു ദേ2ായതറിഞ്ഞില്ല .ഹാദേര്യട്ടൻ അടുത്ത മാസം

നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് .വരുദേPാൾ ഒരു സമ്മാനം ടെകാണ്ടുതരാടെമന്ന്

അഞ്ചുവിടെനഴുതിയിരുന്നു അഞ്ചു സമ്മാനവും

പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് .അച്ചുവിനറിയാം അവൾക്കും

സമ്മാനമുണ്ടാകുടെമന്ന് .കാത്തിരുന്ന ിവസടെമത്തി ഹദേര്യട്ടൻ

നാട്ടിടെ>ത്തി .അച്ചുവിടെaയും അഞ്ചുവിടെaയും വീട്ടിൽ അവൻ

വടെന്നങ്കിലും സമ്മാനം മാത്രടെമത്തിയില്ല .

ഒരാഴ്ചക്ക് ദേശഷം അവൻ സാംമ് നവുമായി വന്നു .അവടെa

ബാ>്യകാ> സുഹൃത്ത് പ്രീപുമായാണവൻ വന്നത് .പ്രീ2്

ഇദേ?ാൾ ഗൾഫിൽ അവടെa കൂടെട കPനിയിൽ ദേiാ>ി ടെSയ്യുന്നു

.അവടെa അച്ഛനും അമ്മയും ടെSറു?ത്തിദേ> മരിച്ചതാണ് .2ിന്നീട്

ഒരു അനാഥാ>യത്തി>ാണവൻ 2ഠിച്ചത് .ഇദേ?ാൾ അഞ്ചുവിന്

വാഹാദേ>ാSനയുമായാണവൻ വന്നത് രണ്ടുദേ2ർക്കും 2രസ്പരം

ഇഷ്ടടെ?ട്ടു .വിവാഹഹത്തിന് മുഹൂർത്തവും കുറിച്ചു .ദേ2ാകുദേPാൾ

പ്രീ2് അച്ഛദേനാട് 2റഞ്ഞു .എനിക്കിനി നിങ്ങളാണച്ചൻ

.വിവാഹദേശഷം ഞാൻ നിങ്ങളുടെട കൂടെട താമസിക്കടെട്ട? .ആ

കുടുംബത്തിന് നൂറു വട്ടം സമ്മത്തമായിരുന്നു .അങ്ങടെന

ഹദേര്യട്ടടെa സ്പ്രൈപ്രസ്  സമ്മാനം ആ കുടുംബടെത്ത

സദേ�ാഷത്തി>ാറാടിച്ചു 



മടിയൻ 

ബുക്കു വായിക്കാൻ വാ മ�ാമ� 
എ�ിക്കു വയ്യന്റമ� 
മ�ാം വർക്ക് ചെ�യ്യടാ 
എ�ിക്കു വയ്യന്റമ�
കടയിൽ മ�ാകാൻ വാ മ�ാമ�
എ�ിക്കു വയ്യന്റമ� 
കമ്പ്യൂട്ടർ ചെ�യിം കളിക്കാൻ വാ മ�ാമ� 
അങ്ങചെ� �റയചെന്റമ�  


















