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ഒപ്പം

മുഖമ�ാഴി

ലിറ്റില് ബൈകറ്റ്സ് 
സ�ര്പ്പിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളുമ� 
ഉപഹാര� ാണിത്
അധ്യയനവും അധ്യാപനവും 
ബൈഹമ�ക് ആയടതാമ� സര്ഗാത്മതലം
ഊഷര�ായിത്തീര്ന്നു
എന്ന ആടക്ഷപം നിരര്ത്ഥക�ാമണന്ന്
ഇതിമല ഓടരാ രചനയും നടമ്മാ�്
പറയുന്നുണ്ട്.
�ാറുന്ന കാലടത്താമ�ാപ്പം

 ന�ക്കാന് പുതു തലമുറമയ പ്രാപ്ത�ാക്കുക
എന്ന ഉടJശ്യം കൂ�ിയുണ്ട്
ഡിജിറ്റല് �ാഗസിന് എന്ന ആശയത്തിന്.
സര്ഗാത്മകയും സാടNതിക വിദ്യയും ഒന്നിക്കുകയാണവിമ�.
പ്രതിഭയുമ� �ിന്നലാട്ടം രചനകളിടലമറയും 
പ്രക�ിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷയ്ക്കു
വക നല്കുന്നു.
പരി�ിതികളുമണ്ടNിലും, 
പരീക്ഷ �ാത്ര�ല്ല പഠനം എന്ന്
കുട്ടികള് തിരിച്ചറിയുന്നത്
ശുടഭാദര്ക്ക�ാണടല്ലാ?

എഡ്ടറ്റാറിയല് ട�ാര്ഡ്
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'  ഹൈ� -  ടെ�ക്കിന് '    കാവലായി ലിറ്റില് ഹൈകറ്റസ്്

പ�ൊതു  വിദ്യൊഭ്യൊസ  മേഖലയുപ�  ആധുനികവല്ക്കരണത്തിമേലക്കുള്ള

കുതിച്ചു  ചൊട്ടത്തിപ"  പ്രധൊന  ഘ�കൊണമേ&ൊ  '  ഹൈ(പ�ക്�ദ്ധതി  '.ക്ലൊസ്സ്

മുറികപ/&ൊം ആധുനിക സൊമേ1തിക ഉ�കരണങ്ങള് സംവിധൊനിച്ചു പകൊണ്ടുള്ള

ഹൈ(പ�ക്  ക്ലൊസ്സ്  റൂം  �ദ്ധതി  പൂര്ണതയിമേലക്ക്  എത്തുകയൊണ്.മേകര/ൊപക

വ്യൊ�ിച്ചു  പകൊണ്ടിരിക്കുന്ന  ഈ  �ദ്ദതിയുപ�  ഭൊഗൊയി  നമ്മുപ�  സ്ക്കൂ/ിപല

അന്�ത് ക്ലൊസ്സ് മുറികളും ഹൈ(പ�ക് ആയി ൊറിയിരിക്കുകയൊണ്. 

ഹൈ(പ�ക്  �ദ്ധതിയുപ� കൊര്യക്ഷൊയ ന�ത്തിപ്പിനൊയി വിവരവിനിയ

സൊമേ1തിക വിദ്യയില് സഗ്ര �രിശീലനം നല്കി ഹൈ(പ�ക് ഉ�കരണങ്ങളുപ�

ശരിയൊയ �രിചരണം ഉമേദ്ദശിച്ചു പകൊണ്ട്മേകര/ ഇന്ഫ്രൊസ്ട്രക്ചര് ആന്ഡ്

പ�ക്മേനൊ/ജി  മേPൊര്  എഡുമേകഷന്  (ഹൈകറ്റ്)  രൂ�ം  നല്കിയ

തിരപUടുക്കപപ്പടുന്ന  കുട്ടികളുപ�  സംഘൊണ്  ലിറ്റില്  ഹൈകറ്റ്സ്.മേനരപത്ത

'(ൊയ് സ്ക്കൂള് കുട്ടുക്കൂട്ടം'  എന്ന മേ�രിലറിയപപ്പട്ട ഈ സംഘം  2018-19  വര്

ഷമേത്തൊപ�യൊണ്  ലിറ്റില്  ഹൈകറ്റ്സ്  എന്ന  മേ�രില്  പുനര്  നൊകരണം

പചയ്യപപ്പട്ട്  ഹൈവവിധ്യൊര്ന്ന  �രിശീലന  �രി�ൊ�ിക/ിലൂപ�  സര്വ്വരുപ�യും

ശ്രദ്ധ �ി�ിച്ചു �റ്റൊന് തു�ങ്ങിയത്.

സ്ക്കൂള്തല  ഐ.സി.�ി  പ്രവര്ത്തനങ്ങ/ില്  പ്രമേത്യക  തൊത്�ര്യവും

കഴിവുമുള്ള കുട്ടികപ/ കപണ്ടത്തി അവര്ക്ക് ലയൊ/ം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് ,ആനിമേഷന്,

ഓഡിമേയൊ വീഡിമേയൊ എഡിറ്റിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടര് (ൊര്ഡ് പവയര്, പൊഹൈeല് ആപ്പ്

നിര്ൊണം,  മേറൊമേeൊട്ടിക് �ദ്ധതി തു�ങ്ങി വ്യത്യസ്തൊയ മേഘലക/ില് വിദഗ്ധ
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�രിശീലനം നല്കി വിദ്യൊലയത്തിപല ഹൈ(പ�ക് ഉ�കരണങ്ങളുപ� ശരിയൊയ

�രിചരണം  ഉറപ്പൊക്കുകയൊണ്  ലിറ്റില്  ഹൈകറ്റ്സ്  പകൊണ്ട്  പ്രധൊനൊയും

ഉമേദ്ദശിക്കപപ്പടുന്നത്.

20  മുതല്  40  അംഗങ്ങള്  വപരയുള്ള  എസ്�ിസി,

എന്സിസി,  ൊതൃകയിലുള്ള  ക ുട്ടിക/ ുപ�  സംഘൊയൊണ്  ലിറ്റില്  ഹൈകറ്റ്സ്

വിഭൊവനം പചയ്യപപ്പട്ടത്. നമ്മുപ� വിദ്യൊലയത്തില് 40 അംഗങ്ങളുള്ള ശക്തൊയ

ലിറ്റില് ഹൈകറ്റ്സ് ആണ് നിലവിലുള്ളത്.  എട്ടൊം ക്ലൊസിപല വിദ്യൊര്ത്ഥിക/ില്

നിന്ന്  ഐ.സി�ി  മേഖലയിപല  തൊല്�ര്യവും  പ്രൊവീണ്യവും  �രിമേശൊധിക്കുന്ന

പ്രമേത്യക  �രീക്ഷ  ന�ത്തി  ജനുവരി  ൊസത്തിലൊണ്  ലിറ്റില്  ഹൈകറ്റ്സ്

അംഗങ്ങപ/ തിരപUടുത്തത്

ലിറ്റില്  ഹൈകറ്റ്സിന്  കൃത്യൊയ  നിര്മേദ്ദശങ്ങളും  ആവശ്യൊയ

�രിശീലനങ്ങളും നല്കൊന് ഐ�ി മേഖലയില് തൊല്പര്യമുള്ള  2  അധ്യൊ�കപര

(ഹൈകറ്റ് ൊസ്റ്റര് /ഹൈകറ്റ് ിസ്ട്രസ് ) പ്രമേത്യക ചുതല ഏല്പ്പിക്കുന്ന ു.. പ്രമേത്യക

�രിശീലന   പൊഡ്യൂളുകള് തയ്യൊറൊക്കി  ചിട്ടയൊയ �രിശീലനം  നല്കിയൊണ്

ഹൈകറ്റ് ൊസ്റ്റര് ിസ്ട്രസ് ൊപര ലിറ്റില് ഹൈകറ്റ്സ് ചുതല ഏല്പ്പിക്കുന്നത്

3 തരം  �രിശീലനങ്ങ/ൊണ്  ലിറ്റില്  ഹൈകറ്റ്സ് അംഗങ്ങള്ക്ക്

ലഭിക്കുന്നത്.  ബുധനൊഴ്ച  മേതൊറുമുള്ള  നിരന്തരൊയ  ക്ലൊസുകള്,  ഐ�ി  ൊസ്റ്റര്

പട്രയിനര്ൊരുപ�  പ്രമേത്യക  ക്ലൊസുകള്,   സ്കൂള്  അവധിക്കൊലങ്ങ/ില്

പുറമേനിന്നുള്ള വിദഗ്ധര് നയിക്കുന്ന ഉന്നത �രിശീലന ക്ലൊസുകള് എന്നിവ.

ഇത്തരം  ക്ലൊസ്സുക/ിലൂപ�യും  �രിശീലന  �രി�ൊ�ിക/ിലൂപ�യും

ലിറ്റില്  ഹൈകറ്റ്സ്  അംഗങ്ങള്ക്ക്  ലഭിക്കുന്നത്  സ്കൂ/ിപല  ഐസി�ി

ഉ�കരണങ്ങള്  ഹൈകകൊര്യം  പചയ്യൊനുള്ള  �രിശീലനം  ൊത്ര&,  വിവര
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സൊമേ1തിക  മേഖലയുപ�  വിശദൊയ  മേലൊകമേത്തക്ക്  ഹൈധര്യപൂര്വ്വം

ക�ന്നുപച&ൊനും  സ്വന്തം  സ്ഥൊനം  കപണ്ടത്തൊനുമുള്ള  അവസരം  കൂ�ിയൊണ്.

ഓമേരൊരുത്തരുപ�യും  തൊല്�ര്യവും  കഴിവുനുസരിച്ച്  സ്വന്തം  ഭൊവി

നിര്ണയിക്കൊനുള്ള  പ്രൊപ്തി  കൂ�ി  ിടുക്കന്മൊര്ക്ക്  ലിറ്റില്  ഹൈകറ്റ്സില ൂ പ�

ലഭിക്കുന്നു. 

 എട്ടൊം ക്ലൊസ്സില് നിന്ന് ലിറ്റില് ഹൈകറ്റ്സ് അംഗത്വം മേനടുന്ന

കുട്ടികള്ക്ക്  ഒന് �തൊം  ക്ലൊസിപല  ഒരു  വര്ഷൊണ്  ഇമേപ്പൊള്  �രിശീലനം

നല്കുന്നത്. �ത്തൊംതരത്തില് പവച്ച് ഓമേരൊരുത്തരും  പ്രമേത്യകം മേപ്രൊജക്റ്റുകള്

സര്പ്പിമേക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഇവയുപ�  മൂല്യനിര്ണയത്തിന്  അനുസരിച്ച്  A,B,C,

എന്നിങ്ങപന മേഗ്രഡുകള് തിരിച്ച് അവര്ക്ക് സര്ട്ടിPിക്കറ്റുകള് ലഭിക്കുന്നതൊണ്.

എന്സിസി,  എസ്�ിസി,  ൊതൃകയില്  മേഗ്രസ്ൊര്ക്ക്

ലഭ്യൊക്കുന്നതിപന�റ്റിയും വിദ്യൊഭ്യൊസ വകുപ്പ് ആമേലൊചിക്കുന്നുണ്ട്.

വിവരസൊമേ1തിക  വിദ്യയുപ�  വിശൊലൊയ  മേലൊകമേത്തക്ക്

അനൊയൊസം ക�ന്നുപച&ൊനുള്ള ഈ സുവര്ണൊവസരം പ്രമേയൊജനപപ്പടുത്തൊന്

നമ്മുപ� കുട്ടികള്ക്ക്  കഴിയമേട്ടപയന്നും നൊപ/യുപ� ഐ�ി വിദഗ്ധന് ൊരൊയി

അവര് സ്വയം ഉയര്ന്നു വരപട്ട എന്നും നമുക്ക് ആശിക്കൊം....…

                              ഹൈകറ്റ് ൊസ്റ്റര് & ിസ്ട്രസ്സ്
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സന്ദേ�ശം

ജി.വി.എച്്ച.എസ്സ്.എസ്സ്. പന്ദേ�ാളി ലിറ്റില് കൈ�റ്റ്സിന്റെ! ന്ദേനതൃത്വത്തില്

രണ്ടാം  തവണയും  മാഗസിന്  ഇറക്കുന്നത്  വളന്റെര  സന്ദേ-ാഷപ്രദമാണ്.  ഈ

വിദ്യാലയത്തിന്റെല  കുട്ടി�ളുന്റെ7  മി�വുറ്റ  സൃഷ്ടി�ളാണ്  ഇതിന്റെല  ഉള്ള7ക്കം.  വിവര

സാന്ദേ>തി� ശാസ്ത്ര സാന്ദേ>തി� രംഗത്ത് കുതിച്ചു പായുന്ന വര്ത്തമാന �ാലത്ത് ഇത്തരം

മാഗസിനു�ള്ക്ക്  �ലാലയാ-രീക്ഷത്തില് വളന്റെരയധി�ം  പ്രസക്തിയുണ്്ട.  എല്ലാ വിധ

ആശംസ�ളും ന്ദേനരുന്നു.

ന്റെ�.എന്.ബിന്ദേനായ് � ുമാര്

 ന്റെLഡ് മാസ്റ്റര് 
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  വാക്കി ട�ാക്കി

പച്ച  മനുഷ്യന്റെ�  ഉച്ഛ്വാസമില്ലാത്ത
തണുത്ത  കാറ്റ്  അല്ഫീനിയന്  ന്റെതരു
വുകളിലൂന്റെ)  ചൂളമ)ിച്ച്  ന)ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
എതതാ  മനുഷ്യ  ജന്മശാപത്തിന്  തമാക്ഷം
തത)ാന്റെനന്ന  വണ്ണം  ഏതാനും
ന്റെതരുവുവിളക്കുകള്  മാത്രം  പാതയില്
അവതശഷിച്ചു.  ഹൃദയമുണ്ടായിട്ടും
ധമനികളില്  രക്തം  ഉറഞ്ഞ്
തന്റെന്ന  കി)ന്നിരുന്ന  'മരപ്പാവ'
കള്ക്കി)യിന്റെI  അനിര്
വ)നീയമായ  നിശബ്ദതന്റെയ
മുറിച്ചി  മാറ്റിന്റെക്കാണ്ട്  ഒരു
പട്ടാളവണ്ടി  തറാഡില്  ന്റെപാ)ി
പറത്തി ചീറിപ്പാഞ്ഞുതപായി.

ന്റെതരുവ്  വിജനമായിരുന്നു.അവളുന്റെ)
മനസ്സും.  പ്രതീക്ഷയുന്റെ) നനവില്ലാത്ത വരണ്ട
കണ്ണുകള്  നീളുന്ന  പാതന്റെയ  പിന്തു)ര്ന്നു
ന്റെകാണ്ടിരുന്നു.  പനിച്ചു  വിറയ്ക്കുന്ന  തന്റെ�
യാസിന് തമാന്റെ� മുഖം ഒരു മിന്നല് തപാന്റെI
വന്ന്  ഇ)യ്ക്കിന്റെ)  അവളുന്റെ)  മനസ്സിന്റെന
ന്റെപാള്ളിച്ചു  ന്റെകാണ്ടിരുന്നു.  യ്സി  ന്റെമന്റെ�
പ്രിയന്റെപ്പട്ട  പള്ളിക്കൂ)ം  അ)ഞ്ഞു  തന്റെന്ന
കി)ന്നിരുന്റെന്നങ്കിലും  ചുമരിന്റെI  പാല്  പാത്രം
തട്ടി  മറിച്ച  കള്ളപ്പൂച്ഛയുന്റെ)  ചിത്രം  അവന്റെള
തനാക്കി  എതbാ  മന്ത്രിച്ചു.  യാസി  ന്റെമന്റെ�
പ്രിയന്റെപ്പട്ട  ജട്ട്ക്കാമിഠായികള്
വാങ്ങിക്കാറുള്ള  ഹുസൈസനിക്കയുന്റെ)  ക)യും
അഞ്ചാം  പിറന്നാളിന്  സൈസക്കിള്
വാങ്ങിച്ചുന്റെകാടുത്ത  അല്ലാ  അബ്ദുള്ളയുന്റെ)
ക)യും  അ)ഞ്ഞു  തന്റെന്ന

കി)ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.  ‘ഒരു  രാത്രി  ന്റെകാണ്ട്
ഈ  നാ)ിന്  എbാണ്  സംഭവിച്ചത്?’.
കാലുകള്ക്ക് തവഗതതയാറുതtാഴും അവളുന്റെ)
ന്റെനഞ്ചിന്റെ�  ഭാരം  കൂ)ിന്റെക്കാണ്ടിരുന്നു.
കുന്നിന്ന്റെചരിവില് ന്റെചമ്മരിയാ)ിന്റെന തമയ്ക്കാന്
തപാകുന്ന  കാIം  ന്റെതാതട്ട  തനിക്ക്  ഏറ്റവും

പ്രിയന്റെപ്പട്ടതായിരുന്ന
തറാജാപ്പൂക്കളുന്റെ)  സുഗന്ധം
അന്ന്  എb്  ന്റെകാതണ്ടാ
അവളഅ ക്ക്  അസഹ്യമായി
തതാന്നി.  വഴിതയാരത്ത്  ഒരു
എസ്.)ി.ഡി.  ബൂത്ത്
കണ്ടതപ്പാള്  ചിറകു  മുളച്ച്

കൃഷ്ണപ്പരുbിന്റെനതപ്പാന്റെI  അവള്
അതങ്ങാതട്ടക്ക്  കുതിച്ചു.  എന്നാല്  റിസീവര്
ന്റെചവിതയാ)ടുപ്പിക്കുന്ന നിമിഷം പ്രതീക്ഷയുന്റെ)
തിരി  നാളങ്ങള്  അണഞ്ഞു  തപായി.
‘ഇവിന്റെ)ന്റെയbാണ്  ന)ന്നത്?  വിളിക്കാന്
തഫാണുമില്ല.  പറയാന്  ആളുമില്ല.  അള്ളാഹ്!
അന്റെങ്ങന്റെന്നയിങ്ങന്റെന
പരീക്ഷിക്കുന്നന്റെതbിനാണ്? .....’

ചിbകള്ക്ക്  കനം  കൂടുതtാതഴക്കും
പട്ടാളവണ്ടിയുന്റെ)  ഞരക്കം  തകട്ട്  അവള്
ന്റെഞട്ടി വിറച്ചു. ഒളിത്താവളത്തിതIക്ക് പായുന്ന
ഞണ്ടിന്റെനതപ്പാന്റെI  അവള്  രണ്ട്
ചുമരിനുള്ളിതIക്ക്  പാന്റെഞ്ഞാളിച്ചു.  നരക
വാതില്  വന്റെര  നീളുന്ന  ന്റെവട്ടമായിരുന്നിട്ടും,
എന്തുന്റെകാതണ്ടാ  ആ  വണ്ടിക്കണ്ണുകള്
അവന്റെള  കാണാന്റെത  തപായി.  വായ
മൂ)ിന്റെക്കട്ടിയ  കാശ്മീരി  ന്റെപണഅ 
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കി)ാങ്ങന്റെളതപ്പാന്റെI  ആ  നാലു  ചുമരുകള്
അവന്റെള  തുറിച്ചു  തനാക്കി.  ‘യാ  അള്ളാഹ്!
അന്റെങ്ങന്റെന്ന  കാത്തു  രക്ഷിച്ചു.  സാക്ഷാല്
സൃഷ്ടാവിന്  നന്ദി  പറഞ്ഞു  ന്റെകാണ്ട്  അവള്
യാത്ര  തു)ര്ന്നു.  ഇരച്ചു  കയറാന്
കാത്തിരിക്കുന്ന  ഇരുട്ടും  കുത്തിതനാവിക്കുന്ന
ഡിസംബറിന്റെ�  തണുപ്പും  ആ  അമ്മയുന്റെ)
കണ്മുകള്ക്ക് മുന്നില് മുട്ടുകുത്തി.

അസ്തമയ  സൂര്യന്റെ�  വി)വാങ്ങി.
പാതയില്  മഞ്ഞു  വീണു  തു)ങ്ങുതtാതഴക്കും
അവള്  Iക്ഷ്യസ്ഥാനതത്തക്ക്  എത്തിതച്ചര്
ന്നിരുന്നു.  ‘അന്റെത,  പട്ടാളക്യാമ്പു  തന്റെന്ന'.
പരതIാകത്തു  നിന്നും  ഇഹതIാകന്റെത്ത  തവര്
തിരിക്കുന്ന  വന്മതിലുകള്  ന്റെപന്റെI
പട്ടാളക്യാtിനു  ചുറ്റുമുള്ള  മുള്ക്കtികള്
അവള്ക്ക്  മുന്നില്  നിരന്നു.  ഒരു  ജയില്
പുള്ളിയുന്റെ)  പാ)വതത്താന്റെ)  അവള്  തവIി
ക)ന്ന്  അകതത്തന്റെക്കത്തി.  ഇ)ിമിന്നIില്
ഉയിര്ന്റെത്തഴുതന്നറ്റ  കൂണുകള്  ന്റെപലുള്ള
കൂ)ാരങ്ങള്  അവള്ക്കു  മുന്നില്
തചാദ്യചിഹ്നമായി.  ഉത്സവപ്പറtില് അമ്മന്റെയ
നഷ്ടന്റെപ്പട്ട  കുഞ്ഞിന്റെനതപ്പാന്റെI  അവള്  പകച്ചു
നിന്നു.  ഒടുക്കം രണ്ടും കല്പിച്ച്  അവള് ഒരു
കൂ)ാരത്തിതIക്ക്  കാന്റെIടുത്തുവച്ചു.  അതാ
താന് തിരയുന്ന വസ്തു.  ---  ‘  വാക്കിത)ാക്കി  '.
പട്ടീളക്കീരന്റെ�  തമശപ്പുറത്തു  കി)ന്നിരുന്ന
വാക്കിത)ാക്കിഅവളഅ  തട്ടിപ്പറിന്റെച്ചടുത്ത്
ന്റെനതഞ്ചാടു  തചര്ത്തു.  അതിന്റെന  തിരിച്ചും
മറിച്ചും  തനാക്കുതtാതഴക്കും  ന്റെവ)ിയുണ്ടകള്
മുഴങ്ങുന്ന  പട്ടാളബൂട്ടിന്റെ�  ശബ്ദം  അവന്റെള
ന്റെഞട്ടിത്തരിപ്പിച്ചു.  അവിന്റെ)  അവള്  കണ്ട
ഏക  ആശ്രയം  കൂട്ടിന്റെവച്ച  പാര്സല്
ന്റെകട്ടുകളായിരുന്നു.  കുതിരതയക്കാള്

തവഗത്തില്  ഓടുന്ന  ഹൃദയവുമായി  അവള്
പാര്സല്  ന്റെകട്ടുകള്ക്ക്  പിറകില്
ഒളിച്ചിരുന്നു. 

പള്ളിക്കൂ)ത്തില്  തപാകുന്ന  അയല്
വീട്ടിന്റെI  ആമിനാബി  പറഞ്ഞു  തകട്ട
പരിചയതമ  അവള്ക്ക്
വാക്കിത)ാക്കിന്റെയക്കുറിച്ച്  ഉണ്ടായിരുന്നു.
സാക്ഷാല്  റബ്ബിന്റെന  മനസ്സില്  ധ്യാനിച്ച്
അവള് ആ ചുവന്ന ബട്ടനില് വിരIമര്ത്തി.
അതില്  നിന്നും  പുറതത്തന്റെക്കാഴുകിയ
പട്ടാളക്കാരന്റെ�  ഇ)ിമുഴക്കം  തപാലുള്ള
ശബ്ദതരഖ  തകട്ട്  അവള്  ന്റെഞട്ടിന്റെത്തറിച്ചു.
ന്റെഞട്ടIില്  പിതന്നാട്ടാഞ്ഞതപ്പാള്
പ്രകtനതത്താന്റെ)  പാര്സല്  ന്റെകട്ടുകള്
നിIം  പതിച്ചു.  “തകാന്  തഹാ,  വഹാം  ?”
ആരാണവിന്റെ)?  കുരുതക്ഷത്രത്തിന്റെI  അര്
ജുനന്റെനതപ്പാന്റെI  ശബ്ദം  തകട്ട  ദിക്കിതIക്ക്
അയാള്  ന്റെവ)ിയുതിര്ത്തു.  വര്ഷങ്ങളുന്റെ)
പരിശീIന  പാ)വം  ഉന്നം  പിഴച്ചില്ല.  ഇb്യന്
പട്ടാളക്യാtില്  നുഴഞ്ഞു  കയറിയ
പാക്കിസ്ഥാന്  ചാരന്റെന  പ്രതീക്ഷീച്ചി)ത്ത്
പതക്ഷ  അയാള്ക്ക്  തകള്ക്കാന്  കഴിഞ്ഞത്
ഒരു  സ്ത്രീയുന്റെ)  മരണ  തരാദനമായിരുന്നു.
അIര്ച്ച  തകട്ട  ദിക്കിതIക്ക്  അയാള്
പാഞ്ഞടുത്തു.  “  അള്ളാഹ്  ഈ  നാ)ിന്
എbാണ് സംഭവിച്ച്ത്?  ഒരു രാത്രി ന്റെകാണ്ട്
ഈ  ന്റെതരുവിന്റെന  ആരാണ്
ഭയന്റെപ്പടുത്തിയത്?  എന്റെ�  യാസിതമാന്റെനയും
അഫ് സര്ക്കന്റെയയും
കാത്തുരക്ഷിതക്കണതമ.......എല്ലാവര്ക്കും  നന്മ
വരുതത്തണതമ.....”  വിക്കുന്ന  ചുണ്ടുകതളാന്റെ)
നിറഞ്ഞ കണ്ണുകതളാന്റെ) തന്റെ� ഉള്ളിന്റെI ചൂ)്
പുറതത്തന്റെക്കാഴുകുതtാതഴക്കും  ജീവന്റെ�
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ഒപ്പം

മാIാഖ ആ ഉ)ല് വിട്ട് പറന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
പനിച്ചുവിറച്ച്  ചുട്ടുന്റെപാള്ളുന്ന  മകന്റെന
അവസാനമായി  ഒരു  തനാക്കു  കാണാന്
തന്റെ�  ഭര്ത്താവിന്റെന  വിളിക്കാന്  അIയുന്ന
ഒരു  പാവം  അമ്മയായീരുന്നു  അന്റെതന്ന്
പട്ടാളക്കാരനും അറിഞ്ഞില്ല. രക്തം തണുത്തു

കഴിയാത്ത ആ സൈകകള്ക്കും ന്റെതറിച്ചുവീണ '
വാക്കിത)ാക്കി  'യ്ക്കുമി)യില് പട്ടാളക്കാരന്റെ�യും
യാസിതമാന്റെ�യും  ജീവിതം  സമാbര
പാതകള്  തപാന്റെI  നീണ്ടു  പരന്നു  തന്റെന്ന
കി)ന്നു.   

PARVANA V H
10 P
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ഒപ്പം

മ�ോകൈ�ല് ജീവി

ന്റെമാസൈബല്  തഫാണുകള്  നമ്മുന്റെ)

ജീവിതത്തിന്റെI ഒഴിച്ചു കൂ)ാനാവാത്ത ഒന്നായി

മാറിയിരിക്കുന്നു. വാട്ട്സ്ആപ്പും,  ഇന്സ്റ്റഗ്രാമും

ന്റെഫയ്സ്ബുക്കും  ഇല്ലാത്തവര്  ഇന്ന്  വളന്റെര

വിരളമാണ്.  പ്രായമായവരും,  മുതിര്ന്നവരും,

ന്റെചറിയ  കുട്ടികളും  ഒതര  തപാന്റെI  ഇന്ന്

തസാഷ്യല്  മീഡിയയ്ക്ക്  അ)ിമന്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഒരു  വീട്ടിന്റെI  അച്ഛനും  അമ്മയും  കുട്ടികളും

തമ്മില്  ഉണ്ടാതവണ്ട  സംഭാഷണ  തവളകള്

തപാലും  ന്റെമാസൈബല്  തഫാണ്  കയ്യ)ക്കി

യിരിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും  കൂടുതല്  കൗമാര

പ്രായക്കാരിIാണ്  ന്റെമാസൈബല്  ഉപതയാഗം

കൂടുതല്  കണ്ട്  വരുന്നത്.  വിരല്  തുtില്

തവണ്ടന്റെതല്ലാം  Iഭിക്കുതtാള്   അവര്  ജീവി

ക്കാന്  മറക്കുന്നു.  സാമൂഹിക  പ്രശ്നങ്ങളില്

ഇ)ന്റെപ)ാന്റെത  അവരുത)തായ  തIാകതത്തക്ക്

ചുരുങ്ങിതപ്പാകുന്നു.  അമ്മതയയും  അച്ഛതനയും

ത¬ഹിക്കാന്  മറക്കുന്ന  ജീവിതമൂI്യം

നഷ്ടന്റെപ്പട്ടവരായി  അവര്  മാറിതയക്കാം.

കാIിക  പ്രശ്നങ്ങളില്  തസാഷ്യല്  മീഡിയ

യില് വലുതായി തപാസ്റ്റിടുന്ന പIര്ക്കും അതത

കാര്യം  തവദിയില്  നിന്ന്  സംസാരിക്കാന്

പറഞ്ഞാല്  മുട്ടി)ിക്കും.  ന്റെമാസൈബല്  സൈ)പ്പ്

ന്റെചയ്യുന്നത്ര  എളുപ്പമല്ല  ജീവിതന്റെമന്ന്  അവര്

അറിയുന്നില്ല.  ഒന്നും  ആതIാചിക്കാന്റെത

എടുത്തു  ചാ)ാനുള്ള  തപ്രരണ  ഉള്ളതിനാല്

തന്റെന്ന  സൈസബര്  ചതിക്കുഴികളില്  അവര്

അകന്റെപ്പടുന്നു.  എത്രന്റെയാന്റെക്ക  തദാഷങ്ങള്

ന്റെമാസൈബല്  തഫാണുകള്  കാരണമുതണ്ടാ

അതിതIന്റെറ ഉപകാരവും ഉണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ  പ്രളയ  കാIങ്ങളില്  നാം

കണ്ടു  പുതു  തIമുറ  തസാഷ്യല്  മീഡിയയുന്റെ)

സഹായതത്താന്റെ)  എന്റെbല്ലാം  നല്ല  പ്രവര്

ത്തികള് ന്റെചന്റെ®ന്ന്.  തപാIീസിതനയും രക്ഷാ

പ്രവര്ത്തകതരയും  അപക)തമഖIകളിതIക്ക്

ശ്രദ്ധതിരിപ്പിച്ചതും  പ്രളയവാര്ത്തകളും

അറിയിപ്പുകളും എത്തിച്ചതും ഈ ന്റെമാസൈബല്

ജീവികള്  തന്റെന്നയാണ്.  മനസ്സിന്റെI

മനുഷ്യത്വവും  ത¬ഹവും  നന്മയും

നഷ്ടന്റെപ്പ)ാത്ത  പുതു  തIമുറന്റെയ  നമുക്കിതില്

കാണാം.  അടുത്ത  നാളുകളില്  ന്റെകാതറാ

ണയുത)യും  നിപ്പയുത)യും  വാര്ത്തകള്

എല്ലാവന്റെരയും  അറിയിക്കുന്നതിനും  അവന്റെര

തബാധവാന്മാരാക്കുന്നതിലും  തസാഷ്യല്

മീഡിയയുന്റെ)  പങ്ക്  വലുതാണ്.  എന്റെbാന്റെക്ക
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ഒപ്പം

ക ുറ്റങ്ങള് പറയാനുന്റെണ്ടങ്കിലും ജീവിതമൂI്യവും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും സഹായമനസ്കത

യും നഷ്ട ന്റെപ്പ)ാന്റെത്താരു പുതുതIമുറ ഇന്നുണ്ട്.

NIRUPAMA PARVATHI S
9 M    
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ഒപ്പം

ഓര്മ്മപ്പൂക്കാലം

ഓര്മ്മ�ളില് ഓ7ിന്റെയത്തും 
പൂ പറിക്കാന് ന്ദേപായ �ാലം
പൂത്തുമ്പി�ളായ്.

പൂന്റെ-ന്നലായ്
പാട്ട് പാ7ി പാറി വന്റെന്നാരു ഓര്മ്മപ്പൂക്കാലം
ഓര്മ്മ�ളില് ഓ7ിന്റെയത്തും
പൂ പറിക്കാന് ന്ദേപായ �ാലം.

വഴി തന് മാധുര്യത്തില്
ഓളങ്ങള്ക്കപ്പുറം തുള്ളി വന്റെന്നാരു    
മാധുര്യ�ാലം.

മിഴി തന് ഈണത്തില് 
താളങ്ങള്ക്കപ്പുറം ഓ7ി വന്റെന്നാരു
തി>ള്പ്പൂക്കാലം.      

ഓണക്കാലത്തില് പൂക്കളിന്റെട്ടാരു 
തുമ്പപ്പൂക്കാലം
ഇനിയും വരുന്ദേമാ ആ ഓര്മ്മപ്പൂക്കാലം
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ഒപ്പം

 വൃദ്ധസദനം

എ7ിന്ദേയ…………………………………...ഉമ്മ

റത്തു നിന്നും ഉയര്ന്ന ഒരു വിളി ന്ദേ�ട്ടന്ദേ\ാള്

സന്ധ്യന്റെയന്ന  ന്റെവറുന്റെമരു  വീട്ടമ്മ  ഓ7ി

വന്നു. പത്രാസു�ാരിയായ അടുത്ത വീട്ടിന്റെല

ജസി എന്ന വ്യക്തിന്റെയ അന്ദേന്വഷിച്്ച  ഒരു

മനുല്്യന്  ഉമ്മറത്തു  നില്

ക്കുന്നു.സന്ധ്യയുന്റെ7  ഭര്ത്താവിന്റെ!

അമ്മയാണ്  വിളിച്ചു

പറഞ്ഞത്.  അമ്മ  പറഞ് ു

"ന്ദേമാന്ദേള ഇവന്റെര-ാ പറയുന്ദേന്ന

ന്ദേനാക്കിന്ദേയ"  ന്ദേ�ള്

വിക്കുറവുണ്ടായിരുന്നതി  നാല്

സന്ദേരാ ജിനിയമ്മയ്ക്ക്  ഒന്നും  ന്ദേ�ള്ക്കുന്നു

ണ്ടായിരുന്നില്ല.  സന്ധ്യ  ന്ദേhാദിച്ചു.  ആരാ?

എ-ിനാ വന്ദേന്ന?  ജസി ന്ദേhച്ചിയുന്റെ7 വീന്ദേ7

താ?  അയാള്  ന്ദേhാദിച്ചു.  ഞാന്  അടുത്ത

വീ7്  ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച്  ന്റെ�ാടുത്തു.  അയാള്

അവിന്റെ7  നിന്നും  ന്ദേപായി.  അങ്ങന്റെന

അടുത്ത വീട്ടിന്ദേലക്്ക �യറി.  ആഡംഭരവും

ആര്ഭാ7ന്ദേത്താന്റെ7യും  ജീവിക്കുന്ന  ആ  സ്ത്രീ

ന്ദേ�ാളിംഗ്  ന്റെബല്ലിന്റെ!  ശബ്ദം  ന്ദേ�ട്ട്

പുറന്ദേത്തക്കിറങ്ങി.  “  ഓ,  ഇതാര്,

സുന്റെരന്ദേഷാ? “-- I am waiting for you.  ആ

വൃദ്ധസദനത്തിന്റെല  �ാര്യന്റെമ-ായി.

അവിന്റെ7 അഡ് മിഷന് �ിട്ടിന്ദേയാ?  �ിട്ടാന്റെത

പിന്റെന്ന?  അവിന്റെ7യുള്ള  ആ  സ്ത്രീയുന്റെ7  ഭര്

ത്താവിന്റെ!  അച്ഛന്റെനയും  അമ്മന്ദേയയും

വൃദ്ധസദനത്തിന്ദേലക്ക്  മാറ്റാന്  ന്ദേവണ്ടി

യായിരുന്നു അയാള് അവിന്റെ7 എത്തിയത്.

 

സ്വ-ം

മാതാപിതാക്കന്റെള  വൃദ്ധസദനത്തിന്ദേലക്്ക

തള്ളുന്ന ഒരു സമൂLത്തിന്ദേലക്ക് ജസി എന്ന

സ്ത്രീ  മാറുന്ദേമ്പാള് ആ സമൂLത്തില് തന്റെന്ന

ന്റെതാട്ടടുത്ത വീട്ടിന്റെല സന്ധ്യന്റെയന്ന വീട്ടമ്മ
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മറ്റുള്ളവര്ക്്ക  മാതൃ�യായി  സ്വ-ം

അച്ഛന്റെനയും  ന്ദേ�ള്വിക്കുറവുള്ള

അമ്മന്ദേയയും ന്ദേനാക്കി ന്ദേ�Lം മാത്രം നല്

�ി  ജീവിക്കുന്നു.  അടുത്ത  ദിവസം

അച്ഛന്ദേനയും  അമ്മന്ദേയയും  ന്റെ�ാണ്്ട  ജസി

വൃദ്ധസദനത്തിന്ദേലക്ക്  പുറന്റെ\ടുന്നു.

ഒരുപാ7്  കൂട്ടു�ാന്റെര  �ാണാനും

അവന്ദേരാന്റെ7ാ\ം  �ഴിയാനും  അച്ഛനും

അമ്മയ്ക്കും  താത്പര്യമിന്ദേല്ല  എന്നും

പറഞഞാണ്  അവന്റെര  കൂട്ടിന്റെക്കാണ്്ട

ന്ദേപാന്നത്.  ആ  വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ!

ഓഫീസില്  ന്ദേപരും  രജിസ്റ്റര്  ന്റെhയ്്ത  ആ

വൃദ്ധന്റെര  അവിന്റെ7യാക്കി  ന്റെപന്റെട്ടന്ന്

ന്ദേപാ�ാന്  തിരിഞ്ഞന്ദേ\ാള്  ആ  അച്ഛന്

പറഞ്ഞു  "എനിക്്ക  സന്ദേ-ാഷന്ദേമ  ഉള്ളൂ.

പന്ദേക്ഷ  നീ  വാര്ദ്ധ�്യത്തിന്റെലത്തുന്ദേമ്പാള്

ഇവിന്റെ7 വരാതിരിക്കന്റെട്ട എന്ന് ഞാന് പ്രാര്

ത്ഥിക്കാം.  അള്ശിന്ദേമഴ്സ്  ബാധിച്ച  ആ

അമ്മന്റെയ ഇത്രയും �ാലം ന്ദേനാക്കിയതിലും.

“ ആ അച്ഛന് വാക്കു�ളവസാനി\ിച്ചു. 

അവിന്റെ7  നിന്നും  തിരിച്ചന്ദേ\ാള്

ജസിയുന്റെ7 കൂന്റെ7യുണ്ടായിരുന്നത് അവളുന്റെ7

മ�ന്  കൃഷ്ണ  മാത്രമായിരുന്നു.  കൃഷ്ണ

ന്ദേhാദിച്ചു.  “മമ്മി  വയസ്സാകുന്ദേമ്പാള്

അപ്പൂ\ന്റെന  ന്റെ�ാണ്ടു  വിട്ട  സ്ഥലത്തന്ദേല്ല?

മമ്മിന്റെയ  ഞാനും  ന്റെ�ാണ്ടുവിന്ദേ7ണ്ടത്?  “.

അവന്റെ! വാക്കു�ള് ന്ദേ�ട്ടന്റെ\ള് അവള്ക്ക

പശ്ചാത്താപം  ന്ദേതാന്നി.  ജസി  അവളുന്റെ7

ന്റെതറ്റു�ള്  മനസ്സിലാക്കി  അച്ഛന്ദേനയും

അമ്മന്ദേയയും  തിരിച്ചു  വീട്ടിന്ദേലക്്ക

കൂട്ടിന്റെക്കാണ്ടു  വന്നു.  സ്വ-ം  ന്റെതറ്റു�ള്

അവള്ക്്ക  നാലാം  ക്ലാസ്സു�ാരന്റെ!

വാക്കു�ളിലൂന്റെ7 വ്യക്തമായി.
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യ്യഴി പുഴയുപ�    

തീരങ്ങ/ില് 

�ഥാകൃത്ത്,ന്ദേനാവലിസ്റ്റ്  എന്നിങ്ങ

ന്റെനയുള്ള  നില�ളില്  പ്രശസ്തനാ  യ  എം.

മുകു�ന്റെ! ഒരു ന്ദേനാവലാണ് 'മ�ഴിപ്പുഴയുന്റെ7

തീരങ്ങളില്' .ഈ  ന്ദേനാവലിലു7നീളം  മ�

ഴിയുന്റെ7  �ഥ�ള്  പറയുന്നു.  ഫ്രഞ്ച്  ആധി

പത്യം സ്ഥാപിച്ച ന്ദേമഖലയായിരുന്നു മ�ഴി.

ദാസനാണ് ഈ ന്ദേനാവലിന്റെല ന്ദേ�ന്ദ്ര �ഥാ

പാത്രം.  മ�ഴിന്റെയ ബ്രിട്ടീഷു�ാരില് നിന്നും

ന്ദേമാhി\ിക്കുന്നു.  കുഞ്ഞന�ന്  മാസ്റ്റര്

എന്ന  �ഥാപാത്രമാണ്  ഇതിന്  മുന്

�ന്റെ�ടുക്കുന്നത്.  മാസ്റ്രറര്  തു7ങ്ങിവച്ച

പ്രസ്ഥാനം അന്ദേ¡Lം മരിച്ചന്ദേ\ാള് ദാസന്

ഏന്റെറ്റടുക്കുന്നു.  അങ്ങന്റെന  മ�ഴിന്റെയ

ഫ്രഞ്ചു�ാരില് നിന്ന് ന്ദേമാhി\ിക്കുന്നു.

ദാസന്  പഠിച്്ച  വലിയ

ഉന്ദേദ്യാഗസ്ഥനായി  തന്റെ!  �ഷ്ട\ാടു�ള്

മാറുന്റെമന്ന്  ദാസന്റെ!  അച്ഛനായ  രാമു

�രുതി.  എന്നാല്  ഏവരുന്റെ7യും  ആഗ്ര

Lന്റെത്ത  ദാസന്  ന്റെ�ടുത്തിക്കളയുന്നു.

ദാസന്  പഠിച്്ച  തിരിച്ചു  വരുന്ദേമ്പാള്

മ�ഴിയില്  ആധിപത്യം  സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന

ഒരു  ഫ്രഞ്ച്  സായ്പ്  അവന്

�ത്തയക്കുന്നു.  ഒരു  ഉന്ദേദ്യാഗം

ന്റെ�ാടുക്കാന്റെമന്നായിരുന്നു.  ആ  �ത്തില്

പറഞ്ഞിരുന്നത്.  ദാസന്  അത്

സന്ദേ-ാഷപൂര്വ്വം  നിരസിക്കുന്നു.  എന്നിട്ട്

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്ദേലക്കിറങ്ങുന്നു.  തന്റെ!

കുടുംബത്തത്തിന്റെ! വിഷമം,  അത് തന്ദേ!ത്

കൂ7ിയാണ്. പന്ദേക്ഷ, നാട്ടു�ാരുന്റെ7 ദുഖം മാറി

സന്ദേ-ാഷം  വന്ദേരണ്ടതുണ്ട്.  അത്  ന്റെ�ാണ്്ട
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തന്റെന്ന താന്റെനാരു ഉന്ദേദ്യാഗസ്ഥനായിക്കൂ7ാ...

എന്ന  ദാസന്  ന്ദേതാന്നുന്നു.  അങ്ങന്റെന

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലൂന്റെ7  ഫ്രഞ്ചു�ാന്റെര

തുരത്തിയന്ദേ«ാള് നാ7് സ്വതന്ത്രമായി. എം.

മുകു�ന്  തന്റെ!  സ്വ�മായ  ഭാഷയില്

എഴുതിയ ഒരു കൃതിയാണിത്. ആ ഭാഷ ഈ

ന്ദേനാവലിന്റെന  മന്ദേനാLരമാക്കുന്നതില്

ഏന്റെറ പ>് വLിക്കുന്നു.

RHITHUPARNA G S

ലിറ്റില് കൈ�റ്റ്സ്, ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ്.പയ്യ�ോളി                                            17


